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( Σ υ ν έ χ .  Ί δ ε  β υ λ λ ά δ .  3 0 1 . )

Μεταβαίνω ήδη εις το  Β', εί οί Ελληνες ησαν μεν 
συγγενείς των Πελασγών, άπεσχίσθησαν όμως έν 
Ασία, ως φυλάςαντε; τήν αυτήν γλώσσαν έττεί τε  
έγένοντο καθ’ Ηρόδοτον. « Τά δε Ελληνικόν γλώσση 
μεν έπεί τε έγένετο, αϊεί κοτε τή  αυτή διαχρέεται, 
ώς έμοί καταφαίνεται είναι’ άποσχισθέν μέν το ι ά
πό τού Πελασγικού, έόν ασθενές, άπό σμικρού τεο 
τήν αρχήν όρμεόμενον, αϋξηται ες πλήθος των έ- 
θνέων πολλών, μάλιστα προσκεχωρηκότων αύτώ καί 
άλλων εθνέων βαρβάρων συχνών' προς δή ών έμοί 
τε  δοκέει ούδέ το  Πελασγικόν έθνος, έόν βάρβαρον 
ουδαμά μεγάλως αυξηθήναι. »  (Ενθα ανωτέρω).

Επί Ηροδότου έέρέθη, ότι οΰδεμία φυλετική δια
φορά ήν μεταξύ Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων, τών 
μέν καταγομένων άπό τών Πελασγών, τών δε άπό 
τού ελληνικού γένους' έδείχθη δέ, νομίζω, ίκανώς 
τό  ομογενές τών Πελασγών καί Ελλήνων έν τοίς έμ

προσθεν έπιβεβαιοόμενον καί έν τοΐς παρ’  Ηροδότω 
Π ,  14 πανηγυρικού έν εκκλησία, ομολογίας τώ ν Α
θηναίων περί όμαιμων, όμογλώσσων, επομένως ο
μογενών, κοινώς ιερών ηθών κτλ. άμφοτέρων. Επει
δή όμως δείκνυται διάκρισίς τις μεταξύ τών δυο γε
νών, φαινομένη έν τα ΐ; όήσεσι τού Ηροδότου «  τό 
μέν τού Πελασγικού, τό  δέ τού Ελληνικού γένους » 
καί « τό  δέ Ελληνικόν, έπεί τε έγένετο, γλώσση α·εί 
κοτε τή  αυτή διαχρέεται, ώς έμοί καταφαίνεται εί
ναι, »  μένει να έξετασθή α’.) αν υπήρχε καί διατί 
υπήρχε διαφορά γλώσσης μεταξύ τών δυο γενών' 
β'.) άν τό ελληνικόν έχράτο τή αυτή γλώσση άφ’  6- 
του έγένετο καί διατί" γ\) τελευταΐον άν έχιορίσθη 
τού Πελασγικού έν Ασία.

α’ .) Επί τών χρόνων τών ιστορικών υπήρχεν όντως 
διαφορά τής διαλέκτου (γλώσσης) τών Αθηναίων καί 
Λακεδαιμονίων. Οί Αθηναίοι έπειδή έρρόθμισαν επί 
μάλλον καί μάλλον πάντα τά  καθ εαυτούς ιδίως 
καί νεωτεριστικώς, άρα έρρόθμισαν καί τό τής γλώσ
σης ιδίωμα' τών δέ λοιπών λαών τής Ελλάδος τό 
ιδίωμα ήν διάφοροί τινες ετεροιώσεις τής Αιολικής 
καί Δωρικής διαλέκτου, αιτινες όμως καί τοι ετε- 
ροΐαι ούσαι τής Αττικής, ήσαν όμως άδελφαί άπό 
μιας άποέρεόσασαι μητρός' διό καθ’ όλην τήν λοι
πήν Ελλάδα, εκτός τής Αττικής, έλαλούντο δόο διά
λεκτοι ή Αιολική καί ή Δωρική κατά Στράβ. Η', α, 2
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« . . .  Οσοι μεν ουν (εν Πελοποννήσω καί τη άλλη 
ΐΐλλάδε) ήττον τοίς Δοιριεύσιν έπεπλέκοντο, καθά- 
περ συνέβη το ΐ; τε  Αρκά« καί τοίς Ηλείοις, ούτοι 
Λ ίολισ-ί διελέχθησαν . .  . . οί δε άλλοι μ ιχ τή  τ ι η  
εχρήσαντο έ ζ  (ψψοΐν, οί μέν μάλλον, οί δέ ήττον 
Λίολίζοντες » . ϊδία δέ περί των Δωριέων λέγει 
ό Στράβων ΐΓ , 433 «  Καί τούς Διοριέας δέ βλ.ί- 
γους όντα; καί τραχυτάτην οίκούντας χώραν, εί- 
κός έστι τφ  έινεχιμίχτω παρατρέψαι την  γ.Ιώσσαν 
χαί τά αΛ.Ια έθνη χρός τό μή ύμογενές όμογενεΐς 
χρύτερον όντας (τοίς Αιολεύσιν.) »

β') 0  ΐίρόδοτος δέ έπίστευεν, δτι οί Λακεδαιμό
νιοι (Σπαρτιάται) ήσαν Δωριείς, έπηλυ έθνος άπό Λω
ρίδας $11 ρ. Η ', 73 καί αλλαχού). Δεν έπιλαμβάνομ.αι 
ήδη τού ζητήματος τής καθόδου των ΙΙρακλειδών—  
Δωριέων— έκ Δωρίδος είςΠελοπόννησον"παραπέμπ&»ν 
δέ εις την περί τούτου πραγματείαν ιού Κ. Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου, ιδίως έν Σελ. 51, ένθα λέγει. «Καί 
έ πατήρ τής ιστορίας βέβαιοί ομοίως, ότι τό Δοιρικόν 
όνομα δέν προέκυψεν, εϊμή εν Πελοποννήσω. Τωόντι 
δέ ονόματα συγγενή τού των Δωριέων ονόματος α
ναφαίνονται ανέκαθεν επιχώρια έν Πελοποννήσω. » 
Εφεξής φέρει τήν μαρτυρίαν τού Ιΐροδότου Α', 50, 
καθ’ ήν οί Δωριείς τής Πελοπόννησου ήλθον έκ Δω
ρίδος, «  εις Πελοπόννησον έλθόν Δωρικόν έκλήθη », 
προσσημ.ειοΐ, ότι ό Ηρόδοτος λέγει μέν ένταυτω, ότι 
τό Δωρικόν έθνος ηλθεν από τής στερεάς εις τήν Πε
λοπόννησον, αλλά τούτο διότι ύπήρχον, ώς φαίνεται, 
διάφοροι περί τούτου τού άντικειμ.ένου παραδόσεις 
τάς οποίας ο ιστορικός μ.αταίως ήγωνίζετο νά συμ- 
βιβάση. »  Κατά τον Κ Παπαόδηγόπουλον καί τόν 
Γ. Γροτε, ώ κατά τήν ιδίαν εαυτού ομολογίαν επε- 
τα ι δ Κ. Παπαρρηγόπουλος, Δωρική κατάκτηοις υπό 
έθνους, Δωρικού ϊδία λεγομένου, δέν έγένετο έν Πε
λοποννήσω, άλλά μ.άλλον φαίνεται γενομ.ένη οϊκαδε 
παλινόστησίς τις πελοποννησιακής τίνος αριστοκρα
τία :, ή τι; έπαγίωσε τό  κράτος της έν μόνη τή  Σπάρ
τη  διά τού παραδόξου Λυκουργείου λεγομένου πο
λιτεύματος. Είναι δέ γνωστόν ότι διά τής νομοθε
σίας ταύτης τά πάντα έτράπησαν έπί τό  άρχαιότρο- 
πον" πόλεμος ήν ή έξάσκησις των Σπαρτιατών έξο- 
ρισθέντων τών άλλων πάντων" καί τό  γλωσσικόν 
άρα ιδίωμα έμεινε καί αυτό άρχαιότροπον, ώς φαί

νεται όντως ή λίαν άρχαΐζουσα Δωρική διάλεκτος.
Συμπεραίνω λοιπόν, ότι δ Ηρόδοτος πις-εύων Δω

ριέων κάθοδον καί κατά/.τησιν έν Πελοποννήσω καί 
ιδίως έν Σπάρτη, αρχηγέτην αυτών Δώρον υίόν τού 
Κλληνος (ή :, λ ', 50), ές ού τό Δωρικόν έθνος ( οί 
Λακ. Σπαρτιάται) θεωρείται Έ./.ίηνιχόν (Ηρ. Γ', 
56). Πιστεύων ότι τό Δωρικόν (δηλ. τό  Ελληνικόν 
ϊόίως ένταύθα) άποσχισθέν τού Πελασγικού έπί Δευ
καλίωνος .(δηλ. αρχαιότατα) οϊκεε γην τήν Φθιώτιν
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(έν Θεσσαλία), έπί δέ Δώρου τού Ελληνο; τού Δευ
καλίωνος, οϊκεε τήν υπό τήν όσσαν καί Πήλιον χώ 

ραν (έν Θεσσαλία:) καλευμένην ίστιαιώτιν. Εκ δέ τής 
ίστιαιώτιδος, ώς έξανέστη υπό Καδμείων, οϊκεε έν 
Πίνδο» Μακεδνόν καλεόμενον. Ενταύθα αυθις εις Δρυ- 
οπίδα (τήν άλλως Λωρίδα) μετέβη, κίά έκ ταύτης 
ουτω ές Πελοπόννησον έλθόν Αωριχόν  έκλήθη" » 
πιστεύων, λέγω, ταύτα δ Ηρόδοτος, έθεώρει τους 
Δωριείς (Σπαρτ. "Ε.ΙΑηνας, ώς εϊρηται) τήν μ.έν άρ- 
χήν έχοντας άπό Θεσσαλίας, καταγομ-ένους δέ άπό 
Δώρου τού Ελληνος τού Δευκαλίωνος, διό καί αυτούς 
ιδίως Έ .Ι.ίηνιχόν γένος ϋπελάμβανε. Βλέπων δέ τό 
όντως τραχύ  καί άχανόνιοτον τής Δωρικής διαλέ
κτου τής λαλουμένης υπό τών Λακεδαιμονίων, καί 

κατ’ ουσίαν οΰσης τής αυτής τή  Αττική καί άντι- 
παραβάλλων αυτήν πρός τήν τών Αθηναίων ίκανώς 
καί ίδιο^ρύθμως διαμεμορφωμ,ένην, άντιπαραβάλλων 
τό  άρχαιότροπον τής Δο»ρικής πρός τό εύρυθμον τής 
Αττικής, εύλόγως, νομίζω, τώ  έφάνη, ότι οί Ελλη
νες (Δωριείς Σπαρτιάται κατ’ αυτόν), διατηρούντες 
έπί τοσούτον, καιρόν δι’ ούς είρήκαμεν λόγους, τό 
τραχύ καί άρχαιότροπον ιδίωμα, χρώνται αείποτε 
καί έ ζ ότου έγένοντο τή  αύτή γλώσση (διάλεκτο»)" 
Τοιαύτη έκ παραβολής διαφορά ήθελε πείσει πάντα 
νά εϊπη, ότι οί Δωριείς (Σπαρτιάται) άρχαίζουσιν, ώς 
καί τωόντι ήρχάϊζον. Τούτο δέ μή δεικνύη φυλε
τικήν τινα διαφοράν καθ’ Ηρόδοτον ; Ούχί βεβαίως, 
άφού αυτός ούτος έβεβαίωσε τό όμαιμ.ον τού Ελλη
νικού, καί δμόγλωσσον κτλ. 'Γούτο γίνεται καί εις 
πολλάς τών νεωτέρων γλωσσών, αϊ τινες λαλούνται 
υπό λαών αδελφών μέν, ίκανώς δ’ έξηπλωμένοιν, ών 
τινες μ.έν έχουσιν αυτήν όιαμεμ-ορφοιμένην καί άνε- 
πτυγμ-ένην ούτως, άλλοι δ’ άλλως κατά τήν παρ’ έ- 
κάστοις άνάπτυξιν καί μόρφωσιν.

γ '.) Τούτο»ν οότω τεθέντων έναπολείπεται ήδη τό 
πού άρα άπεσχίσθη τό Ελληνικόν τού Πελασγικού. 
Καί το ι τοσούτοιν περί αυτών ποικίλων καί αντιφα
τικών συστημάτων όντων, νομ.ίζω τό ομογενές έ- 
δείχθη ήδη" τούτου δέ δειχθέντος £ άποσχισμ.ός ή ή 
άπόσπασις τού μέν έκ τού δέ ήδύνατο γενέσθαι μάλ
λον έν Θεσσαλία ή έν Ασία κατ’ άλλο σύστημα. Ε
κείνο όπερ ήθελεν έπιτείνει μάλλον τήν ιδέαν τού ά- 
ποχοιρισμού έν Ασία είναι, νομίζω,"“τό  τής γλώσ- 
σης, περί ου ήδη ίκανώς εϊρηται, ώστε δέν είναι α
νάγκη νά υποτεθή χο»ρισθέν έν Ασία" άλλά ήδύνατο 
έν Θεσσαλία μ.οίρά τις τών Πελασγικών τυγχάνουσα 
καί κατ’ άρχάς ασθενής ούσα, έόν ασθενές χαϊ άχό 
σμιχρον τεο τήν αρχήν ύρμεόμενον, νά άναπτυχθή 

βαθμηδόν, τό δέ όνομα αυτής όπο»ςδήποτε, ή διά 
τού θρησκευτικού χαρακτήρας ή άλλως νά διαδοθή 
καί νά έκνικήση βεβαίο»ς διά πολλού χρόνου. Εάν 
άφ’ ετέρου ύποθέσωμεν τήν άπόσχισιν έν Ασία, χα-
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λαρούμεν ίκανώς τόν δεσμόν τής γλώσσης, καί τήν 

τα υτότη τα  καί συγγένειαν ούσαν καταφανεσ’-άτην 

άλλως καί μ εγίστην, ένεκα τής μ ετά  διαφόρων φυ

λών μίξεως καί συγχωνεύσεως καί τού μακροχρονίου" 
έπειτα άντιβαίνομεν άντικρυς εις τήν παράδοσιν, ιδία 

εις τόν όμηρον εις τόν όσίοδον, εις τόν Θουκυδί- 

δην καί εις αυτόν τόν Ηρόδοτον, οϊτινες άπλώς ου
δόλως ϋπαινίττονται έπιδρομήν τού Ελληνικού μετά 

τα ύτα  εκ τής Ασίας. Οΰτω δέ, νομ.ίζω, συμφωνώ 
μ.άλλον μετά τού Ηροδότου. Λέγω δέ μετά τού Η 

ροδότου, διότι έάν παραδεχθώμεν, ότι Δωριείς δέν 
έπήλθον εις τήν Πελοπόννησον, καί ότι ή Δωρική κα- 
τάκτησις πρέπει νά θεωρηθή υΐα υπό Γρότε καί Κ.. 
Παπαδ^ηγοπούλου, όπερ πιθανώτερον, τό τε βεβαίως 
τό Αττικόν ίδίο»μ.α ίδιορρύθμως άναπτυχθέν διέφερεν 
ίκανώς πάλιν κατά τόν έξωτερικόν τύπον τού άρχαιο- 
τρόπου αίολίζοντος ή δωρίζοντος ιδιώματος τών Σπαρ

τιατών καί λοιπών κατοίκων τής Πελοποννήσου καί 
τής στερεάς Ελλάδος, ώς μαρτυρεί δ Στράβων (ένθα 
ανωτέρω). Καί τού Ηροδότου δέ ή γνώμη κατ’ ου
σίαν είναι πολλά σύμφωνος. Ουτω δέ άπαλλαττό- 
μεθα τής ανάγκης 'ίνα θεωρήσω μεν τους Λακεδαιμο
νίους Δωριείς ή γένος ίόίως ελληνικόν, ώς πιστεύει δ 
Ηρόδοτος, όστις άλλως εβλεπεν ίσως τάς ποικίλας 
γνώμας καί επομένως άποσχισμόν αυτών άπό τού 
Πελασγικού" άλλά πρέπει νά δεχθώμεν μάλλον, ότι 
οί λαοί τής Πελοποννήσου, ώς καί τής Αττικής, ήσαν 
τό  άνέκαθεν ομογενείς τά  μ-άλιστα, εις ούς, ώς καί 
εις τους τής στερεάς μετέπειτα, βαθμηδόν τή  δμιλία 
μετεδόθη τό όνομα Ε.ΙΑηνες. όμολογώ, ότι τούτο 
πείθει μ.ε περισσότερον, διό καί σύμφωνον τή  άλη- 
θεία θεωρώ περισσότερον.

Μένει έτι περίοδός τις τού Ηροδοτείου χωρίου 
δεομένη βραχείας άναπτύξεως. «  Πρός δέ ών έμοί 
τε δοκέει ουδέ τό  Πελασγικόν έθνος, έόν βάρβαρον, 
ούδαμά μεγάλως αύξηθήναι » .Ó  Ηρόδοτος, ώς άνω- 
τέρω εϊπομεν, ομολογεί μέν, ότι πάσα ή Ελλάς έκα- 
λείτοποτέ Πε.Ιασγία ' δίς άνεφέρομ-εν τούτο" ένταύθα 
δέ λέγων, ότι τό «  Πελασγικόν—  ούδαμά μεγάλως 
αύξηθήναι »έννοεΐ μ-άλλον μήαΰζησιν  τών Πελασγών 
ίσως ούχί τοπικήν, άλλά τής ηθική: δυνάμεως" νο
μ ίζω  δέ, ότι εις τήν μή αΰζησιν καί τό βάρβαρον 
αύτών παράγεται ϊσο»ς έκ τών έπί τών χρόνων τών 
Πελασγών, οϊτινες πρός τους Αθηναίους’ παραβαλλό- 
μενοι αυτοί τε καί ή γλώσσα αύτών ήσαν βεβαίως 
τραχείς καί αγροίκοι καί βάρβαροι καί ασθενεί;" ού- 
δόλως όμως ανέρχεται σπουδαίως εις τήν άρχαιό- 
τη τα  τήν Πελασγικήν, λίαν άκροθιγώς μόνον αύτής 

άπτόμενος.
Οί προελληνικοί λοιπόν ούτοι λαοί, οί καθόλου 

ύπό τών μεταγενεστέρων Πε.Ιασγοι καλούμενοι, ή

σαν οί προέλληνες, προπάτορες καί λίαν συγγενείς

τοίς Ελλησι. Συνεπαγόμενος δέ έκ τής Ασίας, τής 
vaginae gentium, ίκανά ς-οιχεΐα άναπτύξεως, οίον, 
τάς πρώτας καί άπολύτους γνώσεις καί τέχνας, Ε- 
δίο»ς δέ τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν, τήν ναυτι
λίαν, τά  πρώτα στοιχεία τής θρησκείας, τάξιν τινά 
κοινο»νικήν, ώς δ’ εΐπείν, ολον τι κοινωνικόν καί θρη
σκευτικόν, ήμελλον εν ταίς νέαις εδραις ύπό τήν ε
πιρροήν άλλου κλίματος καί σχέσεων μετ’ άλλων 

λαών, διατηρούντές που τον άρχέτυπον άσιατικόν 
χαρακτήρα, νά άναπτύξωσιν έτι μάλλον καί ποικι- 
λοτρόπως νά διαμορφώσωσι. Τήν δέ άνάπτυξιν ταύ- 
την διαδεξαμένη ή εύτυχεστέρα μετ’ αύτήν άχάίκή 
περίοδος άνέπτυξε καί έξέτεινεν έπί μάλλον, ώστε έν 
τή  άχάίκή ή άλλο»; ήρωϊκή περιόδω καλούμενη βλέ- 
που,εν αύτήν ίκανώς προκεχωρηκυίαν" παρ’ αύτής δέ 
παραλαβούσα αύτήν ή ιστορική περίοδος ύστερον έ- 
φερεν αύτήν εις τό  μή περαιτέρω.

Τίς δέ ήν ή έπί τής Πελασγικής περιόδου άνάπτυξις;
Εϊρηται, ότι οί Πελασγοί μνημονεύονται οΕκήσαν- 

τες έν Ππείρω, ένθα δ τού Διος έν Διυδώνρ ναός καί 
τό χρηστήριον έτιμάτο μεγάλως" περί δέ τόν 

ναόν ώκουν οί παρ’ όμήρω Ελλοί ή Σελλοί καλούμε
νοι ύποφήται, άνιπτόποδες καί χαμαιεύναι. ( I ) Εν 
Θεσσαλία, ένθα ή γεωργία ιδίως πολύ έπέδωκεν" έν 
Βοιωτία, ιδίως περί τήν Κοιπαΐδα, ένθα ϊδρυτο ή 
άρχαιοτάτη καί πλούσια πόλις όρχομενός έδρα τών 
Μινυών" έν Αττική, Αργολίδι καί Σικυώνι" σποράδην 
δέ άναφέρονται ονόματα άρχαιοτάτων τινών βασι
λέων, οίον, τό  τού Ώ γ ό γ ο υ  βασιλέο»ς τής Αττικής, 
22 εκατονταετηρίδας π.Χ., έφ’ οί» έγένετο δ έπώνυμος 
κατακλυσμός, εί; τό τού Ινάχου βασιλέως τού Αρ
γους 19 εκατοντ. π. X. Βασίλειον δέ άρχαιότατον 
καί λίαν έκτεταμένον ήν τό τού όρχομ.ενού έν Βοιω
τία, ού οί κάτοικοι M irva t ήσαν εύδαίμ,ονες, ή δέ 
μητρόπολις αύτών διάσημος έπί πλούτο» (2). 11 δέ 
πέριξ γή έκαλλιεργεΐτο έπιμελώς, υπόγειοι δέ οχε
τοί ή τεχνητοί υπόνομοι είχον κατασκευασθή, δι’ ών 
ή λίμνη έκοινώνει μετά τού Εύβοίκού πορθμού, καί 
προύφύλαττον τήν χώραν άπό τών πλημμυρών 
αύτής.

Τών χρόνων έκείνων διατηρούνται καί μέχρι τούδε 
τήδε κάκείσε οικοδομήματα, ού μικρόν βαθμόν πολι
τισμού έμφαίνοντα καί τόν θαυμασμ.όν κινούντα. Τά 
οικοδομήματα ταύτα ή τείχη ix  .Ιίθων άργύν, έκ με
γάλων άκατεργάστων τμ.ημ.άτων πετρών,άκανονίστως 
καί άνευ άμμοκονίας συντεθειμένων, μόνον δε διά τού 
ίδιου βάρους συνεχομένων, είσίν Εδιάζοντος ρυθυ.ού,ύπό 
δέ το»ν μεταγενεστέρων άπεδίδοντο τοίς Κύκλωψιν, ή- 
μιθέοις άνδράσι, διό καί Κνχ.Ιώχεια καταχρηστικώς

(1) Ό  "Λοελ. Μακεό. 101 — 102. Δημ. Σεμιτ. Ήπειρ. 
§11,13.

(2) Κ. Παπαρ. Έλ. Ίστορ. Β', 147— , Στράβ. θ', 2.
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καλούνται. 0  Παυσανία; αναφέρει πολλά τοιαύτα 
Α', 37, 4. Β', 1G, 4, 25, 7, καί αλλαχού. 'Γά έργα 
ταύτα, μή δεικνύοντα μέν μεγάλην τή ; τέχνη; άνά- 
πτυξιν, άλλ όμως βιαίαν καί επίμονον συνεργασίαν πο
λυαρίθμων εργατών, άνευ τών άναγκαιουσών μη
χανών εργαζομένων καί υπό κραταιών Ηγεμόνων 

έπιταττομένων εις τούτο φανερώς δηλούσιν' ό λεγό
μενο; θησαυρό; τού Ατρέως, θολοειδές οικοδόμημα 
εν Μυκήναις, λείψανα τείχους μετά πύλη;, έφ η; 
δύο λίθινοι λέοντε; ΐς-ανται, φαίνονται όντα τά  πρώτα 
έν Ελλάδι έργα τή; γλυπτική;' τά  έν Τίρυνθι τείχη, 
καί αλλαχού' ό θησαυρός τού Μινύου έν Ορχομενώ 
υπό Παυσανίου θαυμαζόμενος, καί αλλαχού, παρα
βαλλόμενα καθ’ υπερβολήν βέβαια πρός τά Αιγυπτι
ακά ( I )' διώρυγες καί υπόνομοι προ; ξήρανσιν ελών 
καί γονιμοποίτσιν τή ; γή ; αιγυπτιακόν τ ι  άναμι- 
μνήσκουσαι, όδοί την συγκοινωνίαν διευκολύνουσαι, 

πάντα ταύτά είσι βεβαίως έργα αρχαιότατα' άλλ’ εις 
τίνα αιώνα καί υπό τίνος λαού κατεσκευάσθησαν ά 
δηλον' πιθανόν έν τή  μετά τήν πελασγικήν αχαϊκή 
ή ηρωική περιόδω. Επειδή όμω; ευρίσκονται έν τό 
ποι;, έν οϊ; ίδίω; άναφέρεται ότι ωκουν οί Πελασγοί, 
άνήκουσι τούτου ένεκεν εΐ; τήν Πελασγικήν περίο
δον. (2)

Ενεκα τού μεγαλείου αυτών καί τή ; προ; τά  αι
γυπτιακά ομοιότητα; εΐκάζουσί τινες,οτι άνηγέρθη- 
σαν υπό λαού τίνος ίερατικώς κυβερνωμένου ή έν- 
τελώ ; δούλου, διότι ταύτα συνήθη όντα έν Αιγύπτιο 
καί Ασία:, ουδόλως έμ.φανίζονται μετά τήν πελα
σγικήν περίοδον. Εκ δέ τού γεωργικού μάλλον χα
ρακτήρα; τών Πελασγών δυνάμεθα νά είκάσωμεν, 
οτι έκυβερνώντο μοναρχικώ; ή μικτώ;, δηλονότι 

μοναρχικώ; καί άριστοκρατικώς. Εχοντε; δε θρη
σκείαν γεωργικόν χαρακτήρα έχουσαν, έλάτρευον 
θεότητα; προεδρευούσα; τών διαφόροιν μερών τή ; 
φύσεως, ιό; δοτείρα; τών προϊόντων καί σωτείρα; 
παντό; γεννητού όντος, μή διδόντε; αύταΐ; ιδιαί
τερα ονόματα (Ηροδ. β’, 52). ίδίω; δέ έλάτρευον 
τόν Δία, οΰ καί μαντείαν διάσημον έν Δωδώνη τή ; 
Ηπείρου ήν, αυτό; δέ ί  7.ευ; Δωδωναϊο; καί Πελα
σγικό;, έτι δέ τήν Γήν, τήν μητέρα καί δότειραν τών

(1) Β. Boss Άρχ. τιΐιν τεχνών Δ'. 67 καί τήν 1 βηυείωσιν. 
F. Aldenhoven. Iiinivaire descriptif de Γ Alllquc cl du Pelo-
ponuese. Alhenos 1841. περί τών Μυκηνών Σελ. 383— 393. 
τερί Τϊρυνθο;—39Ö καί περί τών λοιπών.

(2) !ίε Bas I-cben der Griechen und Reimer nach antiken 
Bildwerken darg“stcllt von E. Guhl und W. Koner. Erslo 
Hälfte: Griechen. Berlin. 1860. S. 08.— «Neuerdings dagegen 
pflegt man derartige Anlagen als pt-lasgisrhe zu bezeichnen, 
indem man dieselben als Werke des l'elasgischcn Yolksstam- 
mes betrachtet; eine Ansicht, die ihre Bestätigung darin zu 
finden scheint, dass dorardige Denkmäler zumeist an solchen 
Orlen verkommen, die ursprünglich von jenem Yolksstamme 
in Besitz genommen waren. ■ ετι ίέ Schlosser evOa ανωτέρω.

καρπών' θυσία; δέ προσέφερον αναίμακτου; μάλλον 
έκ τών καρπών τή ; γή ;' ουδόλως δέ φαίνεται παρά 
το ϊ; (îioiç εύγενέσι Πελασγοϊ; συνήθη; ή ανθρωπο
θυσία. (1)

Η δε άνάπτυξις τού πολιτισμού έν Ελλάδι «  ώς 
καί πανταχού »  οφείλεται τή  γ εω ργέ , ή τι; ήν ή 
κυριωτέρα ένασχόλησι; τών Πελασγών, έπιδούσα ί
διοι; εί; τά ; ταπεινοτέρα; καί μάλλον διαέρεομένα; 
καί λιπαινομένα; υπό ποταμ-ών πεδιάδας άργούς ζ) 
Αργος (άγρός, ager, acker) καλουμένας' οίον Πε
λασγικόν Αργος, Αργο; έν Αργολίδι, Βοιωτία καί 
αλλαχού (Στράβ. Δ, 5), αΐτινε; ιδία, οι; έδραι τών 
Πελασγών έν τα ΐ; παραδόσεσιν άναφέρονται, αυτόθι 
ήγειρον οχυρώματα κατά τών έπερχομένων ληστών 
ές ΰπερμεγέθων άκατεργάστων λίθων άνευ άμμοκο- 

νία; Λαρίσσα; καλουμένας (2 )' τοιαύτας δεκατρείς 
αναφέρει 6 Στράβων, ώ ; εϊρηται' μετήρχοντο έτι τήν 
κτηνοτροφίαν, τήν πειρατείαν που, καί τήν θαλασσο- 
πορίαν έγίνωσκον ώς διαπεραιωσάμενοι εΐ; Κρήτην, 
έλάσσονα Ασίαν, νήσου; καί Ιταλίαν.

Φαίνεται αναμφίβολον, δτι έν τή  περιόδω εκείνη 
τών συνεχών τών λαών μεταναστεύσεων ο: Πελασγοί 
έπολέμουν έσθ’ οτε πρό; του; έπερχομένου; λαού; 
καί ομόρου; αυτών' ή κατασκευή τών Λαρισσών αρ

κούντως δείκνυσι τούτο έτι δέ καί τά  άμυντικά 
μέσα αυτών, ά τε έκτεθειμένων εί; τά ; ληστρικά; 
συμμορία;' τών χρόνων όμως έκείνων αί παραόόσει; 
δέν έσώθησαν, ΐνα δώσωσιν ήμΐν εϊδησίν τινα περί 
αυτών.

Τό κολοσσιαϊον τών είρημένων έργων μαρτυρεί 
μέν πω; τό άσιατίζον αυτών καί τήν ές ανατολών κα- 
ταγωγήν τού πολιτισμού, είσίν όμω; έργα κοινωφελή 
σκοπόν έχοντα καί όλως αντίθετον τή ; κενοδοξία;, ές 
ή; κινούμενοι οί βασιλεϊ; τή ; Αίγυπτου άνήγειρον 
τά ; πυραμίδα; καί του; έγκολαπτου; τάφου; κατε- 
σκεύαζον" όμοιότη; τι; φαίνεται καί εί; τήν εί; βίους 
διαίρεσιν τών λαών (castes), υποφαινομένην πως

( I ) Σημειωτέον περί τή; ανθρωποθυσία;, έτι ό μεν 
Friedreich{ Die Realien κτλ. Σελ. 439 Σημ. 3) λέγει, £τι οέν 
υπάρχει ”χνο; αύ-.ή; παρ’ Όμήρψ. Τό τών 12 Τρώων Ου- 
σιασθέντων ΰπό τοϋ Άχιλλέως έν τή πυρά τον Πατρόκλου, 
ώς έν πολέμιο νενόμενον, δεν δικαιολογεί τήν ανθρωποθυ
σίαν. —  Ιχνη «μω; αυτή; άρχαιότατα^ϋπάρχουσιν ίκανά 
έν ταΤ; παραδόσεσιν, οΐον, αί τώ όρχομενείω Διί λαφυστίιμ, 
α! τών θυγατέρων τοϋ Λέω, τοϋ Έρεχθέω;, τή; Ίφιγενεία; 
καί τοϋ Μενοικέω;· έ'τι αί παρά τοϊ; Άρκάσι γενόμεναι μέ
χρι τή; 2 μ. X. έκατονταετηρίδο; έπ'ι τοϋ Λυκαίου όρου;. 
Αΰται ϊμω; ήσαν μάλλον έςιλαστικαί Ουσίαι προ; έςιλέωσιν 
τοϋ όργισθέντο; Οεοϋ ή πρό; αποτροπήν κακών έπερχομέ
νων οΰχί δέ καί τιμητικαϊ. Τό οέ παρά τοΤ; Αρκάσι γενό- 
μενον (Παυσ. Η ', 38, 7) όείκνυσιν "βω; τό αναλλοίωτο·· 
τών ’Αρκάδων Πελασγών ανέκαθεν. Schómami. Gr. Vit. 2 
Band S. 222—223.

(2) Λεςικόν Basson καί Rosi έν λέςει.
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ύπάρχουσαν έν το ϊ; σκοτεινοτάτοι; εκείνοι; χρόνοι;(1). 
καθόλου δέ ή Πελασγική περίοδο; διακρίνεται τή ; 
μετ’  αυτήν, ώ ; τά  κυκλώπεια οικοδομήματα τά 
επί τή ; επομένης περιόδου άνεγερθέντα. Διότι έν 
τή  άκριβεστέρα ιστορία τή ; Ελλάδο; ού μόνον μνεία 
ιερατική; τίνος τάξεω; δέν γίνεται, αλλά καί έν 
το ϊ; όμηρικοϊ; επεσι, τώ  άρχαιοτάτο» σωζομένορ Ελ- 
ληνικώ ποιήματι,ού μόνον οί ίερεϊ; έξουσίαν τινά δέν 
εχουσιν, άλλά μάλλον οί τών λαών ηγήτορες έχουσι 
καί τήν άρχιερωσύνην. Η έν το ϊ; έπεσιν ιστορία τών 
Ελλήνων δείκνυσι πρόοδον αμέσως μετά τήν πελα
σγικήν έςελθοϋσαν. 'Γοσούτον δέ διαφέρει ή μία τή ; 
άλλης, καί τοσούτον αί παραδόσεις τή ; πελασγική; 
ήσαν ξέναι τοϊ; Ελλησιν, ώς-ε οί ποιηταί μετά ταύτα 
ούδέν άναφέρουσιν αυτή;, ούδέ οί ιστορικοί τι πλέον 
άνεζήτησαν’ τουναντίον δέ περί τή ; μετά ταύτα τής 
αχαϊκή; λεγομένη;' αύτη έθεωρεϊτο ή αρχαιότατη 
τών Ελλήνων, ές αυτή; δέ οί ποιηταί ήρύσθησαν τήν 
ύλην τών ποιητικών έργων των.

Περί δέ τών κατά τήν περίοδον ταύτην ΰπό τών 
μετέπειτα άναφερομένων ξένων άποίκων Κέκροπο; 

έξ Λίγύπτου (1582 π. X .) εί; τήν Αττικήν, Κάδ- 
μου έκ Φοινίκη; εί; Βοιωτίαν (1519) Δαναού ές 
Αίγύπτου εί; Αργος, καί Πέλοπος έκ Φρυγίας εί; 
Μλιδα τής Πελοποννήσου, λέγομεν σχεδόν βε
βαίως, ότι έπειδή δέν άναφέρονται εί; τά ; άρχαιο- 
τά τα ; Ελληνικά; παραδόσεις, ήσαν φαίνεται, μυθεύ- 
μ,ατα πλ,ασθέντα μετά ταύτα, ότε οί Ελληνες έσχε- 
τίσθησαν μετά τών λαών τή ; Ασία; καί Αφρικής, 
ϊσω; έκποοσωπεϊται δι* αυτών ή αρχαιότατα ΰπάρ- 

ξασα σχέσι; τή ; Ελλάδο; μετά τή ; Ασία; καί Α
φρικής. (2 )

Ο τι ίκανώ; έπενήργησεν εί; τήν Ελλάδα ή ανατο
λή καί ίδίω; ή Φοινίκη, ώ ; οικουμένη υπό λαού ναυ
τίλου καί εμπορικού, καί ότι οί προελληνικοί λαοί 
παρ’ αυτών παρέλαβόν τινα; γνώσεις καί τέχνας, ού- 
δεμία αμφιβολία. Κατά τήν μαρτυρίαν τού θουκυ- 
δίδου ( α ', 8) Φοίνικες είχον κατοικήσει τινά; τών 
Κυκλάδοιν νήσων, έτι δέ τινα; τών ακτών τή ; Ελ
ληνική; ήτείρου. Επίση; έν Κύπρω, καί Κρήτη ι
κανοί Φιλισταϊοι, συγγενείς το ϊ; Φοίνιξι, μ.ετά τήν 
τών Ϋκσώ; εκβολήν ές Αίγύπτου πιθανόν' οί τε- 
χνϊται Τελχΐνε; ήσαν έν ί>όδω, ήσαν Φοίνικες' καί 
άλλαχού φαίνονται Φοίνικες' άδηλον όμω; πόσον ήν 
τό  εκασταχυύ στοιχεΐον. Εν Θήρα ετι, Μήλω, Λή- 
μνω, Σαμοθράκη Θάσο», ένθα πρώτοι άνεκάλυψαν 
μεταλλεία χρυσού. Αναμφιβόλω; οί Φοίνικες έθα- 
λασσοκράτουν αρχαιότερου τών Ελλήνων καί πολύ

(1) Κ. II. Έλ. Ίστ. Α ', 75—
(2) Schlosser ένθα ανωτέρω. Κ. Παπαρ .̂ Έλ. Ίστορ. Α 

Σελ. 43— 56 Ιδίως.

πρό αυτών είχον πολιτισθή. Επεμίγνυντο δέ καί 

μετά τών Ελλήνων, ατε ναυτίλοι άντε; καί δι όλων 
τών θαλασσών ποντοπορούντες, ειχον μέν που πρα
κτορεία πρό; έμπορίαν, πού δέ καί κατακτήσει; 
τινά; ϊσω; έν τή χώρα έποίησαν, ού μόνον εμπο
ρεύματα, άλλά καί θρησκευτικά; ιδέα; μεταδιδόν- 
τε;. Τά Κύθηρα κατελήφθησαν υπό Φοινίκων μετ- 
ερχομένων αυτόθι αλιείαν πορφύρα; καί βαφικήν 
καί διαδόντων τήν λατρείαν τής Αφροδίτη;, όπόθεν 
διεδόθη καί καθ’ απασαν τήν Ελλάδα. Τά λίαν τ ι 
μώμενα, καί ιδίως έν Λήμνω καί Σαμοθράκη τελ.ού- 
μενον Καβείρια μυστήρια φαίνονται φοινικικής κα
ταγωγή; όντα καί το ϊ; αυτόθι οίκούσι μεταδοθέντα 
μεμιγμένα πιο; όμως, ώς καί ή τή ; Αφροδίτη; λα
τρεία, μετά έγχωρίου στοιχείου. (1). Η δέ θαλασ- 
σοκρατορία τώ ν Φοινίκων φαίνεται λίαν πρωΐμως 
παυσαμένη. όπωςδήποτε αν θεωρηθή έ Μίνω; μυ

θικός βασιλεύς τή ; Κρήτη; τρεϊ; γενεά; περίπου 
πρό τών Τρωικών (Θουκ. Α ', 8), έν Κρήτη άνεφάνη 

δύναμι; Οαλασσία ίκανώ; ισχυρά, έκβαλοϋσα αυ
τού; τή ; έλληνική; θαλάσσης.

Πστε άναμφιβόλιος οί Φοίνικες πρωϊμώτατα έ- 
σχετίσθησαν μ.ετά τών προελληνικών λαών’ ότι δέ 
πρόσωπα ή άποικοι άπώκησαν έκ Φοινίκη;, Λ ίγύ
πτου καί Ανατολών εί; τήν Ελλάδα, ταύτα βεβαίως 
άνήκουσιν εί; τήν χώραν τών μύθων, ούδέ δύνα- 

τα ι νά πιστευθώσί ποτε' διότι λεγόμενα υπό ίκα
νώ; μεταγενεστέρων συγγραφέων, καί ών ούδ’ ϊχνο; 
φαίνεται έν το ϊ; όμηρικοϊ; έπεσιν, είσί μ-άλλον 
Πελασγικαί ή προελληνικαί παραδόσεις. Οί οίκισταί 
τών πόλεων ή διαμορφωταί καί νομοθέται τών 
πρώτων ανθρώπων έν το ϊ; Πελασγικοί; μύθοι; κεί
μενοι, μετεπλάσθησαν έπειτα εί; ήρωα; Ελληνα;' 
μετά ταύτα δέ έκ τή ; τών Ελλήνων προθυμίας, 
ΐνα θαυμαστόισωσι τά ; άρχά; τού πολιτισμού καί 
τή ; ιστορία; των, μετεβλήθησαν εί; έπήλυδα; έξω
θεν, έκ Φοινίκη; δηλονότι, Αίγύπτου καί Ασία;.

Εκ τούτων απάντων νομ.ίζω, ότι μ.ετά βεβαιό- 
τητο; ικανή; εξάγεται, ότι ή Ελλά; άρχαιότατα είχε 
σχέσιν μετά τή ; Ασία; καί Αίγυπτου' ότι άποικίαι 
ίδίω; αύτή; έν Ελλάδι ούδόλω; ΰπήρχον έπί όμ.ήρου 
(καί έπί τών Τρωϊκών)' τούλάχιστον έν το ϊ; έπεσιν 
ούδόλο>; μνεία αύτών γίνεται, ένώ τή ; έμπορίας αυ
τών πολλάκις. Οτι οί προελληνικοί λαοί έφερον ές 
Ανατολή; τά  σπέρματα τού πολιτισμού και ίδιορ- 
ρύθμως άνέπτυξαν αύτόν καί τήν γλώσσαν, μή δα- 
νεισθέντε; μ,εμορφωμένον πολιτισμόν ή σοφίαν έκ

(1) Περ'ι των Κάβειρων καί των κατ’ αυτούς μυστηρίων 
ϊδε Sshontann's griesh. Alterth. 2 Band S. 39—362 Die 
Samolhrakischen Mysterien lota Si Prcller's griech. My
thologie I. Band ( 2le Aufl.) Anhang. Die Kabiren und 
Kabirmyslericn s. 660—673.
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τή ; Ανατολή;, ώ ; τινες διατείνονται, αλλά μορφώ- 
σαντε; αύτοί αυτόν ώ ; δείκνυται ix. του ελευθερίου πο
λιτικού οργανισμού και τή ; γλώσσης, ήτις ουσα ή άο- 
μονικωτάτη και εύγενεστάτη όλων τών ανθρωπίνων 
γλωσσών, δέν είναι βεβαίους προϊόν τή ; συμβολής 
τώ ν τραχειών και βαρβάρων γλωσσών τής Φοινίκη; 

καί Αίγυπτου. Οτι τά  περί τών άποίκων μυθεύματά 
είσι μεταγενέστερα πλάσματα έπί τώ  είρημένω μό
νον σκοπώ πλασθέντα' τό βέβαιον είναι, ότι οί λαοί 
τή ; Ελλάδος παρέλαβόν τινα παρά τών Φοινίκων, 
οίον τήν αλφαβητικήν γραφήν, μέτρα τινα καί σταθ
μά' δέν παραδέχομαι όμως, οτι έλειπον πάντως 
τοΐς ίκανώς προκεχωρημένοι; εκείνοι; λαοί; μέτρα 
καί σταθυ,ά, πιθανόν καί γράμματα (1). Οτι τέλος 

οί προελληνικοί ούτοι λαοί, άλλως Πελασγοί καλού
μενοι, έξ Ασίας έλθόντε; ήσαν οί προπάτορες καί 
συγγενέστατοι τοΐς Ελλησι τοΐς μετά ταύτα' ο τ ιτό  
τών Πελασγών όνομα κατά τήν I 5 π. X. έκατον- 
ταετηρίδα ούκ οίδ’ άνθ’ ότου σχεδόν άπέστη, άντ’ 
αυτών δέ έτερον όνομα έν Ελλάδι, τό  τών Αχαιών, 
φαίνεται έπικρατεστερον, εκείνου μόνου ενιαχού φαι

νομένου' νέα δέ εκτοτε πολιτική άναδιοργάνωσις 
φαίνεται άναπτυσσομένη αντίθετος ούτως είπεΐν τής 
προηγουμένης. ίσου; ή μεταβολή χύτη έγένετο έξ έ- 
σωτερικού τίνος σάλου μάλλον, πιθανώς έκ τής κα
ταβολή; τού άσιατίζοντο; μάλλον ιερατικού καί δυνα

στικού συπήματος, καί ούχί εξ εξωτερικής τινοςεπιδρο- 
μής νέου ξένου στοιχείου, όπωςδήποτε όμως ή γε- 
νομένη άνάπτυξις τής πελασγική; εκείνη; σκοτεινής 
περιόδου έχρησίμευσεν ώ ; βάσις είς τήν μετά ταύτα 
περίοδον, ήτις έτι μάλλον ανέπτυξε καί έμόρφωσεν 
αυτήν' ή δέ περίοδος αύτη άρχομένη περίπου άπό 
τού 1400— 900 Π. X. καλείται Λχαϊχή δι’ 8ν εϊ- 

ρηται λόγον, έτι δέ ήροιϊχι), εις ήν ήδη έρχόμεθα.—

("Ε π ιτα ι συ η χε ια .)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΙΚΛΣ.
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Περί τού « α.Ι.Ιη ¿Ll.lur γ.Ιώσσα 

¡ I l j u γμένη. 8

Εν ΐλ. β', 803 άναγινώσκεται πολλοί γάρ κατά 
άστυ μέγα Πριάμοιο έπίκουροι, άλλη δ’ άλλων 

γλώσσα πολυσπερέων ανθρώπων, τοΐσιν έκαστος ά- 
νήρ σημαινέτω, οίς περ άρχει, τών δέ έξηγεΐσθαι 
κοσμησάμενος πολιήτας. »  Σημειωτέου ά) ότι πάν
τοτε οί Τρώες διαιρούνται παρά τώ  ποιητή είς ί -  
(Ι/ακ Τρώας καί είς ε.αιχούρονς. Τρώες ιδίως λέγον-

(1) Shomann's ένθα ανωτέρω 1, S.I7— ,'Ηρ. Α',58— 61.

τα ι οί κάτοικοι τού Ιλίου καί τών πέριξ εί; στενω- 
τέραν σημασίαν τής λέξεως, εί; δέ πλατυτέραν λέ
γονται οί πλεΐστοι λαοί καί άριστοι βεβαίως περί 
τήν Τροίαν, προς Ελλήσποντον Φρυγίαν, Μυσίαν, ών 
οί ηγεμόνες ήσαν υποτελείς τω  Πριάμω. Τών é.rc- 
χούρωχ έκ πολλών μερών μακρόθεν ‘χίχΑημέχωΐ 
(πολυκλήτων), έκ ©ράκη; άπ’ Αξιού εύρυρέοντος, 
έκ Ιίαιονίας, έκ Παφλαγονίας ές Αλιζώνων, έκ Μυ- 
σίας, έκ Φρυγίας, έκ Μαιονίας (Λυδίας) έκ Καρίας, 
καί τηλόθεν έκ Λυκίης Ξάνθου άπο δινήεντος, βε
βαίως ώ ; πολυσπερών, καί έτεροεθνών καί άλλογε- 
νών α! γλώσσαι πάντως ήσαν διάφοροι' καί αύτοί δέ 
ήσαν έτερογενεΐ; πρός τε  άλλήλους καί πρός τούς 
Τρώα; τινές. Τούτο σημειοΐ καί ó Crusius αυτόθι 
καί ό Ευστάθιος (εκδ. Ρώμη; Τόμ. 1 Σελ. 349) 
«  τό  δέ άλλων άλλη γλώσσα, ούχ ομοεθνείς είναι 
δηλοΐ τους έν τή  Τροία, (δηλ. επικούρους διότι περί 
αύτών δ λόγος) ούδ’ δμογλώσσους" δή καί βαρβαρι- 
κώτερον έν τοΐς εξής κλάζουσι. * Είς ταύτόν φέρει 
καί τό έν ΐλ. Δ, 436. Ως Τρώων άλαλητός άνά 
στρατόν εύρύν δρώρεΓ ού γάρ πάντων ήεν δμός θρό- 
ος ούδ’ ία γήρυς, άλλά γλώσσα έμέμικτο, πολύκλη- 
τοι δ’ έσαν άνδρες ». Ενταύθα παραττρητέον, ότι 

Τρώας εννοεί δ ποιητής πάντας τούς τών Ελλήνων 
έχθρούς Τρώας καί επικούρους' ή δέ γλώσσα τών 
έπικούρων, ώς δεδήλωται, ούκ ήν μία γήρυς, ούτε 
μία φωνή καί ή γλώσσα ήν ανάμικτος περί τού
του δ Εύστάθιος (αύτόθι Σελ. 494) «  Ó γάρ πολύς 
στρατός (τών Τρώων) άκόσμως έχων καί πολύν 
άπετέλει θόρυβον, οϋ τήν αιτίαν άριδηλότερον δ 
ποιητής άποδιδούς, φησί' ού γάρ πάντων ήεν δμός 
Ορόος, ούδ’ ία γήρυς' άλλά γλώσσ’ έμέμικτο, πολύ- 
κλητοι δ’ εσαν άνδρες, ήγουν έκ πολλών συγ- 
κληθέντες γλωσσών. Οί γάρ Ελληνες, ώς <5¡ιό - 
γ./ωσσοι ού πο.Ιύχ./ητοι, βραχύ τ ι  χατά  r<¡c ύια - 

.Ιϊχτους ιΐιαιρέροττες καί ούδέ τοΐς τόποις πολυ- 
σπερέες καί πάνυ μακράν διεστώτες. 8 Εξ ού κα
ταφαίνεται, οτι τό έπί Ομήρου δμόγλωσσοι καί ο
μογενείς τών Ελλήνων παρετήρησεν δ Εύστάθιος, 
έτι δέ καί τάς βραχυτάτας πάνυ παραλλαγά; περί 
τήν γλώσσαν, όπερ ήν Ιπομένον καί τών μετανα- 
στάσεων ένεκα καί τή ; έκτάσεως καί τή ; διαφόρου 
άναπτύξεως. « Οίος δέ δ θροΰς^ τών διαφόρων 
γλωσσών (έξακολουθεΐ δ Εύστάθιος) ΐσασιν οί πεπει
ραμένοι' παρ’  οίς έγνωσται καί ώς τό τών δμογλώσ- 
σων ανάρμοστου ότε διαφόροις μερίζονται γνώμαις, 
παραβολή; δέεται Ομηρικής παριστώσης έναργώς 
ήλίκον κλάζουσιν. Ενταύθα δέ νοητέον, καί ότι 
καν δ ποιητή; σιωπά, όμως τό  πράγμα νοεΐν δίδω- 
σιν, ώς οί Τρώες έν τφ  δημηγορεΐν, υποβολεύσιν έ- 
χρώντο, 8 έστιν έρμηνεΰσι' ού γάρ αί, ώς έρρέθη, 
μεμιγμέναι γλώσσαι συνιέναι άλλως είχον τοΐς Ε-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

κτορος τυχόν ή Αντήνορο; έν κοινώ δημηγορίαι.»  Καί 
ταύτα μέν περί τών έπικούρων' δέν δυνάμεθα όμως 

νά εΐπωμεν τό «ύτό περί τών ιδίως Τρώων. Ούδέν 
απαντάται παρά τω  ποιητή, όπερ δείκνυσι τούτο" 
τούναντίον όμως έχομεν πλεΐστα παραδείγματα, 
έν οί; καταφαίνεται, ότι άνευ ύποβολέως ή Ιρμη- 
νέως διελέγοντο οί Ελληνες πρός τούς Τρώας' πρώ
τον μέν αί σταλεΐσαι πρό τού πολέμου πρεσβεΐαι ώ ; 
ή τού όδυσέως καί Μενελάου, οδς έξένισεν δ Αντή- 
νωρ, δστις πάντως ένόει τήν γλώσσαν αύτών" όταν 
λέγη δ Αντήνωρ, «  ήτοι μέν Μενέλαος έπιτροχάδην 

άγόρευεν παύρα, μέν, άλλά μάλα λιγέως' έπεί 
ού πολύμυθος, ούδ’ άιραμαρζοεπής, εί καί γένει 
ύστερος ήεν. Ενταύθα σημειοΐ καί δ Crusius ούδ’ 
(ΐ<ραρχαρτοε.Ύΐ/ς—  er verfehlte im Reden nie sei
nen Zweck, d. i. er schwatzte nichts Eitles. 

«  Αλλ ότε δή p (όδυσσεύς) όπα τε  μεγάλην έκ στή- 
Οεο; ίει καί έπεα νιφάδεσσιν έοικότα χειμερίησιν ούκ 
αν έπειτα όδυσήΐ γ ’ έρίσσειε βροτός άλλος» πρβλ. 
Ιλ. Δ, 437 Λ 120—  ένθα οί υιοί τού Αντιμά
χου, ενός τών έπισήμων Τρώων, Πείσανδρος καί ίπ- 
πόλοχος, ληφθέντες ύπό τού Αγαμέμνονος παρεκά- 
λουν αύτόν λέγοντες «  Ζώγρει ’Ατρέιος υιέ, σύ δ’ ά
ξια δέξαι άποινα' πολλά δ’ έν ’ Δντιμάχοιο δόμοι; 
κειμήλια κεΐται, χαλκός τε, χρυσός τε  πολύκμητός 
τε  σίδηρος »  ένθεν δηλούται, ότι οί γουναζόμενοι 
καί Εκετεύοντες ούτοι παΐδες τού Αντιμάχου συνε- 
νοούντο κάλλιστα μετά τού Αγαμέμνονος άνευ υ
ποβολέων καί έρμηνέων, όστις αποκρίνεται αύτοΐς 
«  Εί μέν δή Αντιμάχοιο δαΐφρονος υίέε; έστέ κ τλ .» 
—  καί έκ τού συχνάκι; άπαντωμένου, «  Κέκλυτε 

μευ Δαναοί τε Τρώες τε »  εκατέρωθεν λεγομένου. 
Αί σχέσεις οί διάλογοι καί πλεΐστα όσα δεικνύουσι 
τό ομόγλωσσου τών Ελ. καί Τρώων, ινα μή ανα
φέρω τό  ώς μυθώδες θεωρούμενου τού Εύριπίδου (Ε
κάβη 236) περί τού όδυσέως. Ωστε δυνάμεθα εί
πεΐν εύλόγω; πάνυ, οτι οί Τρώες ιδία, τοΐς Θραξίν 
υπαγόμενοι, συγγενείς ήσαν τοΐς Ελλησι, οί δέ σύμ
μαχοι ώς τηλεκλητοί ήσαν ετερόγλωσσοι καί ετε- 
ροίας είχον διαλέκτους.

Περί τώκ Ααώχ της Κρήτης.

Εν όδυσ. 1 ,172  δ ύδυσεύς πριν ή γνωρισθή είς 
τήν σύζυγόν του έν Ιθάκη, λέγει πρός αύτήν, ότι δή
θεν κατάγεται έκ Κρήτης, καί είναι υιός τού Δευκα
λίωνος υιού τού Μίνωος' ότι «  Κρήτη τ ι ;  γαΐ’  εστι 
μέσω ένί οίνοπι πόντω, καλή καί πίειρα, περίρρυτος, 
έν δ’ άνθρωποι πολλοί, άπειρέσιοι, καί έννήκοντα 
πόληες— ά././η δ’  α.Ι.Ιων γ.Ιώσσα μεμιγμίχη. Εν μέν 
Αχαιοί, έν δέ Ετεόκρητες μεγαλήτορες, έν δέ Κύδω- 
νες, Δωριέε; τε  τριχάϊκες, διοί τε Πελασγοί. 8 Ση
μειωτέου δέ, ότι έν τώ  καταλόγω, (ίλ. Β, 645—

653)ένθα γίνεται λόγος περί Κρητών,ούδέν τοιούτον 
ούτε περί τής άναμίξεως τινών γλωσσών, ούτε περί 

τών εθνών μνημονεύεται, άλλ’ ότι Κρητών Ιδομε · 
νεύς δουρικλυτός ήγεμόνευεν, —  Μηριόνης τε, τοΐσι 
δ άμ όγδώκοντα μέλαιναι νήες εποντο. 8 έξ ού δή- 
λον γίνεται, ότι ένταύθα (εν τώ  Καταλόγω) φυλε
τική τ ι ;  διαφορά δέν φαίνεται. Επειδή όμως δ Κα
τάλογος φέρει ίχνη τινά νοθείας, περί ών θέλω λα- 
λήσει έν τώ  Β μέρει τής πραγματείας μου, άρκούμαι 
ήδη είς τήν ερμηνείαν τού προεκτεθέντος χωρίου τής 
όδυσσείας. Παρατηρώ πρώτον, ότι δ Ομ. διακρίνει 
ανθρώπους άλλογλώσσου; ή ξενόγλωσσους, άποκα- 
λών αύτούς ίχ.Ι.Ιοθρύους ά>-βρώχους,'ύ~ερ οί Passow 
καί Rost μεταφράζουσι eine andre, fremde Spra
che redend überhaupt fremd, 0μ. όδ. Λ, 183 
όπου δ Crusius σημειοΐ: ander, redend d. i. eine 
andere Sprache haltend, oder nach Nitzsch e i
gentlich anderslönend, was auch von einer 
fremdklingenden Aussprache gelten kann, w ie 
βαρβαρόφωνοι. ίλ. Β, 867. Περί τών Καρών λεγό
μενον, περί ών αμφίβολον είναι αν έλάλουν ξένην 
γλώσσαν ή ελληνικήν παρεφθαρμένην, σημειοΐ δ αύτό; 
Κρούσιος αύτόθι έν τή  ίλιάδι" άπαντάται έ τι τό ά.Ι- 
Αοθρύονς όδ. Γ , 302. Ξ. 43. Ο, 452 — * παραδέ
χομαι (μετά μικρού τίνος περιορισμού, ώς κατωτέρω) 
ότι έν Κρήτη ήσαν τωόντι μεμιγμέναι αί γλώσσαι, 

άλλ’ ούχί γλώσσαι ίδιαίτεραι, ήδε τ ι ;  έτέρα τις, άλλ’ 
ότι τής αύτής μητρός γλώσσης διάφοροι διάλεκτοι, 
δι’ ών διεκρίνοντο οί τήν Κρήτην οίκούντε; Αχαιοί, 
Ετεόκρητες, Κύδωνες, Δωριείς καί Πελασγοί' π ι
θανώς ήτο διαφορά ίκανή'καί τούτο διότι έγένοντο έν 
Κρήτη μετανατάσεις ετέρων ελληνικών λαών έκ Πελο
πόννησου καί έκ τής λοιπής Ελλάδος, ο'ίτινε; ούχί 
συγχρόνως, άλλά κατά διαφόρους έποχάς μετανα- 
στεύοντε; συνεπήγοντο βεβαίως καί τά  κατά τόπου; 
( έκασταχού) ίδιώματά των, τάς διαλέκτου; των" 
έόστε, νομίζω, έξηγεΐται εύκόλω; ή διαφορά τών ι
διωμάτων έν Κρήτη'άλλαχού είπον, ότι όπου έθνος τι 
είναι ίκανώς έξηπλωμένον, άνάγκη έχειν καί πλεΐστα 
όσα ιδιώματα' τούτο παρετηρήθη παρά τοΐς αρχαίοι; 
Ελλησι,δυνατόν δέ νά παρατηρηθή καί παρά τοΐς νεω- 
τέροις Ελλησι, παρά Γερμανοί; καί παρά πολλοί; άλ
λοι;. Τούτου τεθέντος ούδόλως άπορον ε! καί έν Κρήτη 
τοιαύτα υπήρχον. ό  Crusius έν τώ  μνημονευθέντι 
χωρίω τή ; όδ. σημειοΐ ότι εκάτη γλώσσα διεκρίνετο 
διά τή; ίδιας αύτής διαλέκτου. (Mundart), οί δέ Α 
χαιοί κατά τόν Εύστάθιον (σημειοΐ δ αύτός) μετενά- 
στευσαν έκ Μυκηνών ύπό τήν οδηγίαν τού Ταλθυ- 
βίου μετά τήν πτώσιν τής Τροίας είς τήν Κρήτην, 
κατ’ άλλα; παραδόσεις οί Αχαιοί έν Κρήτη είχον 
οίκήσει πέντε γενεά; πρό τώ ν Τρωικών. (Διόδ. Δ, 60. 
Ε, 80.) όπωςδήποτε καί άν θεωρήσωμεν αύτάς τάς
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παραδόσεις, βεβαίως συγγένεια μεταξύ Αχαιών τής 
Κρήτης καί τής Πελοποννήσου ΰπήρχεν εξάπαντος.

Οί δέ Έτεόχρητες ήσαν οί έτεοί Κρήτες = γ ν ή -  

σιοι, αύτόχθονες, Ιθαγενείς Κρήτες, ίσως Φοίνικες, 
ήσαν οί αρχαίοι κάτοικοι κατά Στράβ. I. p. 475. 
κατώκουν προς Μ. έχοντες πρωτεύουσαν τήν πόλιν 

Πραίσον. Κατά τόν Männert \ΊΠ, G79 εις τούτους 
άνήκον οί Κύδωνες, άπόδασμ,ο; αύτών όντες. (πρβλ.
0δ. Γ , 292.). Οί δέ Δωριείς κατά Διόδ. Δ, 00 μετε- 
νάστευσαν ύπό τόν Τέκταμον, υίόν του Δώρου έκ 
Θεσσαλίας, λεγόμενοι ζριχά ΐχες έκ του τρ ίχα  ή ώς 
τριχή διηρημένοι, ή τρεις πόλεις οίκοΰντες ή εις τρεις 
φυλάς διηρημένοι, (ίλεΐς, Δυμανες Δυμαιώται καί 
Τΐάμφιλοι) ή έν τρισί τής Ελλάδος τόποις οίκοΰντες 
Εύβοίγ, Κρήτν) καί Πελοποννήσω' (κατ’ Ευστάθιον).

Κ α τ’ άλλους ώς τρεις λόφους έπί τών περικεφα
λαιών των έχοντες (mit dreifachen Helmhusche) 
δθεν xo.hp ixo i κατ’ Απολλώνιου' άλλοι παοάγουσιν 
παρά τό θρίξ, τριχός διά τό τρίχινους είναι τούς λό
φους' ταύτην προτιμά ό Στράβ. I, 47δ ' οί δέ Πελα
σγοί μετενάστευσαν έκ Θεσσαλίας ύπό τόν Κέρκαφον 
εις τήν Κρήτην.— Τό πιθανώτερον είναι οτι έγένοντο 
άποικίαι Φοινίκων έμπορων αρχαιότατα, έπειτα δέ 
Μινυών καί Πελασγών έκ Πελοποννήσου κατά δια
φόρους έποχάς' τό  κυριώτερον δμ.ως μέρος του πλη
θυσμού ήν τό  έξ Ελλάδος έλθόν, ¿διάφορον αν ήναι 
Δωρικόν ή άλλο, ή αν ένίκησε καί ύπέταξε τό  προϋ- 
πάρχον' ή δμοιότης τής κρητικής νομοθεσίας πρός 
τήν τής Σπάρτη;, ήτις καί αύτή λίαν αρχαία ήν, καί 
ούχί δεδανεισμένη, τό  πλήθος τής προφανώς ελλη
νικής καταγωγής Αχαιών, Πελασγών καί Δωριέων 
κατά διαφόρους έποχάς μεταναστευσάντων, δίς δέ 
καί τό προϋπάρχον καί ήττημένον καί βαθμηδόν έξ- 
ελληνισθέν έγχώριον στοιχείου, εδωκεν άλλως άφορ- 
μ.ήν εις τήν δπαρξιν τών ιδιωμάτων' διό καί διάφορα 
φαίνονται ιδιώματα' άλλως δέ ετερογενές έν Κρήτη] 
δέν βλέπει ούτε ό Schümann ούτε δ Friedreichs έν 
τώ  προμνημονευθέντι συγγράμμ-ατι Die Realien in 
der Iliade und Odyssee Σελ. 57 —  58' δ αύτός 

Σελ. 54. λέγει, δτι οί Ετεόκρητες ήσαν οί αρχαιό
τατοι κάτοικοι, αμφιβάλλει δέ περί τής έλλ. αύτών 
καταγωγής' ίσως ήσαν Σημΐται (Φοίνικες)' καί Al
gemeine Real Encycl. Τόμ. 9. Σελ. 2 12' έπί τών 

Τρωικών όμως ούδεμία τοιαύ-η διάκρισις γίνεται έν 
τώ  Καταλόγω' ούτε άλλοι μεταγενέστεροι ιστορικοί 
καί συγγραφείς (δ Ηρ. αναφέρει λ ', 173, δτι καί αύ
τήν «είχον τό παλαιόν πάσαν βάρβαροι » )  Προστε- 

θείτωσαν ένταύθα τά  περί Κρήτης έκ τής Αχαϊκής 
περιόδου.
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ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

χαί τώ ν  έχ ισ τιψ ώ ν έν ’Ρό ιίω .

Εν Ρόδω έθεράπευον μετά ζήλου -¿αί έπιτυχίας 
τά γράμματα τάς έπιστήμας καί τήν φιλοσοφίαν καί 
έπί πλείστον χρόνον ύπήρξεν αυτη ή εστία τών ε
πιστημών καί τρόπον τινά τό φυτώριον τών γραμ.- 
μ,άτων. 6 τε  Πτολεμαίος δ φιλάδελφος έζήτει παν- 

ταχόθεν βιβλία πρός αύξησιν τής ύπό τού πατρος 
αυτού ίδρυθείσης βιβλιοθήκης έκ Ρόδου εύρε τά  
πλείστα. Μετά ταύτα, δτε οί Ρωμαίοι υπέταξαν 
τούς Ελληνας, ή Ρόδος, ώς αί Αθήναι καί ή Αλε
ξάνδρεια, εϊλκυσαν εις τά  εαυτής σχολεία τούς πρω
τίστους έν αύτοίς, άναγκάζουσα τούς Ρωμαίους καί 
νικήτας νά τιμ.ώσιν αύτήν' διότι οί εύγενεί; τών Ρω- 
μ,αίιον νέοι έφοίτων εις τά  έξοχα έν αύτή ρητορικής 
σχολεία πρός έξάσκησιν τώ ν ρητορικών αγώνων. —

Η περί τούς λόγους δεινότης τά  μ.έγιατα έτιματο 
έν Ρόδω, ήτις είχε πολιτείαν άπηλλαγμένην πάσης 
έσωτερικής τυραννίας καί έξωτερικής δουλείας' διότι 
έν ταΐς καλώς διωκημ-έναις πόλεσιν ίσχύουσι πάντοτε 
οί δρθώς τε  καί εύ λέγοντες.

Οτε δ’ δ Αισχίνης ήλθεν εις Ρόδον, ή τής ρητορι
κής σπουδή είχε μεγίστην τιμήν' έμύησε δέ ούτος 
τούς Ροδίους πάντα τά  μυστήρια τής τέχνης, ήν οί 
Αθηναίοι είχον καταστήσει εις τόν κολοφώνα τής 
έντελείας' θέλξας δέ αύτούς διά τών λαμπρών αύτο- 
σχεδίων λόγων διά τής καλής αύτού απαγγελίας 
καί δια τής άναγνώσεως τών τού Δημοσθένους λό
γων, ϊύρυσεν αύτού σχολείου Ροδιακόν κληθέν δπερ 
κατέστη τό λ.αμπρότερον πάντων καί εις 8 συνέί- 
δεεν άπειρον πλήθος μαθητών.

Αναμφιβόλω; τό  αξίωμα καί τά  διδάγματα τού 
Αίσχίνου συνετέλεσαν εις τό  νά μεταβάλωσι τό έμ- 
φαντικόν έκεϊνο καί ογκώδες τής ρητορικής είδος, τό 
τά  μάλιστα τιμώμενον έν Κνίδω, καί Αλικαρνασσό* 
καί άλή.αις τής Καρίας πόλεσι. Ουτος διά τού ανυ
περβλήτου κωλύματος τού αττικισμού έκώλυσε τούτο 
τό  είδος καί κατέστησε τόν Αττικισμόν ίδιον τής 
Ρόδου, ένθα ή τής ρητορικής διδασκαλία διετέλεσεν 
άκμάζουσα μέχοι τού πρώτου αίώνβς τής ρωμαϊκή; 
Αύτοκρατορίας.

Είλκυσε δέ εις τήν Ρόόον τούς διασημοτέρους ρή
τορας τών έσχάτων τής ρωμαϊκής δημοκρατίας χρό
νων τόν Μάρκον Αντώνιον, τόν Κικέρωνα, τόν Καί- 
σαρα, τόν Βρούτον καί άλλους, δ ρήτωρ Απολλώνιος 
Μόλων, ού τίνος τά  μαθήμ.ατα ήσαν τό τε τά  μάλ
λον έπιζήτητα. Ούτος ήν έξ Αλχβάνδας τή ; Κα
ρίας έδίδαξε δέ κατ’  άρχάς εις Ρώμην καί ότε άπο- 
κατέστη έν Ρόδω ήκολούθησεν αύτόν έκεί ή τών
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ί*ωμ.αίων νεολαία, τόν δέ χρόνον τή ; έν Ελλάδι δια

τριβή; αύτού διένειμεν εις Ρόδον καί εις Αθήνας. —
Μακροτάτηςδέ σπουδής ήθελεν είσθαι τόάναζητείν 

πάσας τάς μ.αρτυρίας περί τήν φιλολογικήν εύκλειαν 

τής Ρόδου καί τό  διελθείν πάντα; τούς έπιφανείς 
άνδρας, ούς έγέννησεν εις τάς έπιστήμας, τήν ιστο
ρίαν, τήν ποίησιν, τήν φιλοσοφίαν καί τήν ρητορικήν. 
0  Μέρον»; αριθμεί περί τούς εβδομήκοντα, έν οί; τ ι-  
νων μ.έν μόνον τό ονομ.α είναι γνωστόν, πλειόνων 
δέ αί έπιγραφαί τών εγγραμμάτων καί τά  αντικεί
μενα περί 0. ίόίως ήσχολήθησαν, ¿λίγιστοι όέ εΐσιν 
ών τά  συγγράμματα διέσωσεν δ χρόνος ή ή μ.νήμ.η, 
περί ών έρχομ,αι φράσων.

Κλεόβουλο; δ Εύαγόρου Λίνδιος εί; τών επτά σο
φών τής Ελλάδος, άκμάζων περί τό  τέλος τού ε
βδόμου π. X. αιώνος. Περί τού βίου αύτού γινώ- 
σκομεν μόνον έκ τινων συντόμως διασωθέντων ύπό 
Λιογένου; τού Λαερτίου. ό  Κλεόβουλος έπαιδεύθη τή 
Αιγυπτιακή παιδεία καί άνενέωσε τό ύπό τού Δα
ναού ίδρυθέν ιερόν τής Αθηνάς, σώζεται δέ έν Διο- 
γένει τώ  Λαερτίω έπιστολή αύτού πρός τόν Σό- 
λωνα κύτη'

Κ.Ιεόΰου.Ιος Σύ.Ιωνι.

Πολλοί μέν τινες είσιν εταίροι καί οίκος παντί' 
φαμ.ί δ’ έγών ποτνιωτάταν έσείσθαι Σόλωνι τάν Λίν
δον δημ.οκρατεομέναν, καί ά νάσος πελαγία' ’ένθα 
οίκέοντι ούδέν δεινόν έκ Πεισιστράτου. Καί τοί εταί
ροι έκαστόθεν πάρ τοι βασούνται.—

0  Κλεόβουλος έποίησεν άσματα καί γρίφους εις 
έπη τρισχίλια' εί; τούτον δέ αποδίδεται τό επόμε
νον αίνιγμα.

«  Είς μέν είναι δ πατήρ, δώδεκα δέ οί υίοί, έ 
καστος δέ τούτων έχει τριάκοντα θυγατέρας, α'ίτι- 
νες τό  μ.έν τού σώμ.ατο; εχουσι λευκόν τό  δέ μέ- 
λ*ν, αθάνατοι δέ ούσαι άποθνήσκουσιν άπασαι. »  
Είναι δέ δ 'Ενιαυτός.

Εκ δέ τών ασμάτων αύτού τινα δεικνύουσιν ύψος 
νοός, μετριοφροσύνην μ.εγάλην καί δικαιούσιν αρ
κούντως τήν έκ τής σοφίας εύκλειαν αύτού. Τοι- 
αύτα είσι τά ' Εχε γλώσσαν εύφημ.ον. Φίλει τήν α
ρετήν, μίσει δέ τήν κακίαν. Φεύγε τήν αδικίαν. 
Κράτει τών έπιθυμ.ιών· Βία μή πράττε μηδέν.

Διάλυε τήν έχθραν. Μή έσο υπερήφανος, οταν 
εύτυχής. Μή ταπεινού, οταν δυστυχής. ΜάνΟανε 

ύπομένειν γενναίως τάς τή ; τύχη; μεταβολάς. Συν
εχώς δέ έλεγε. Πάν μέτρο ν άοιστον.

Ετελεύτησε δέ γέρων ζήσας 70 έτη καί έπί τού 
τάφου αύτού έγραψαν τήν επομένην έπιγραφήν.

«  "Ανόρα σομύν Κ.Ιεόβου.Ιον άχοιρθίμενον χατα-
χενθεϊ

Ή ύ ε  χάτρα Λίν&ος χόντω  ΐιγαΑ.Ιομένη. »

Κατέλιπε δέ θυγατέρα Κλεοβουλίνην καλουμένην, 

ποιήτριαν Ιξαμέτρων αινιγμάτων.—
” Παναίτιος είς τών διασημοτέρων φιλοσόφων 

τής στωϊκή; σχολής γεννηθεί; έν Ρόδω τώ  190 π.Χ. 
έξ οίκογενείχς παραγαγούσης εί; τήν δημοκρατίαν 
τής Ρόδου πρύτανεις καί ναυάρχους, ήκουσε τού 
στοιίκού φιλοσόφου ’Αντιπάτρου τού Ταοσέως' αν δέ 
καί οί στωϊκοί μετά τυφλή; ύποχωρήσεως άπεδέ- 
χοντο πάντα τά  παραγγέλματα τού Εδρυτού τής 
στωϊκής φιλοσοφίας Ζήνωνος, δ Παναίτιος άπέβαλεν 
άφόβως οσα δέν έφάνησαν είς αύτόν εντελώς ώρι- 
σμένα. Ενεκα δέ τού μεγάλου πρός τό μανθάνει·» 
έρωτος κατέλιπε τήν Ρόδον σλιγωρών τών τιμών 
καί ωφελειών, είς ά; προώριζεν αύτόν ή μεγάλη αύ- 
τού οικογένεια, όθεν ήλθεν είς ’Αθήνας, ένθα οί έξο- 
χώτεροι άνδρες συνηθροίζοντο καί ένθα οί στωϊκοί 
είχον περίφημ.ον σχολήν, εί; ήν έφοίτησε προθύμως 
λαλήσας μετά ταύτα περί τής λαμ.πρά; δόξης αύ
τή;. Οί ’Αθηναίοι Οέλοντες νά άπολαύσωσιν αύτόν 
προσήνεγκον αύτώ τήν πολιτείαν, έκεΐνος δέ άπο- 
δους αύτοίς χάριτας διά τούτο είπεν οτι «  6  σώφρων, 
κατά τόν Προκλέα, οφείλει νά άρκήται είς μίαν μό
νον πατρίδα. »  Η τού ΙΙαναιτίου φήμη ταχέως διε- 
δόθη. Επειδή δέ άπό τίνος χρόνου αί έπιστήμαι εί
χον προοδεύσει θαυμ.ασίως είς Ρώμην, οί ρ.εγάλοι 
έπεμελούντο αύτών προθύμ.ως καί οί έλθόντες είς τά 
πράγματα, είτε διά τήν καταγωγήν, είτε διά τήν ι
κανότητα έαυτών έθεώρουν τιμ.ήν τό  προΐστασθαι 
αύτών μετά ζήλου, δ Παναίτιος ήλθεν είς Ρώμην 
καί ή τών Ρωμαίων νεολαία προθύμως προσήλθεν 
είς τά  μ.αθήματα αύτού. Εν το ί; μαθηταί; αύτού 
ήσαν δ Λέτιος καί δΣκιπίων, αί δέ μ.ετά τού δευτέρου 
σχέσεις τού Παναιτίου ωφέλησαν του; Ροδίους, οί- 
τινες πολλάκις μετεχειρίσθησαν τήν πίστιν τού συμ.- 
πολίτου εαυτών έπιτυχώς.

’Αγνοείται δέ πότε άκριβώς άπέθανεν. Ü Κικέ- 
ρο»ν λέγει οτι έζησε 38 έτη μ.ετά τήν δημοσίευσιν 
τού χερί χαθηχόντων τοΰ (ινθρύχου συγγράμματος 
αύτού, άλλ’ είναι άγνωστον πότε καί τούτο έδη- 
μ.οσιεύθη.

Τό περί καθήκοντος τού άνθρώπου σύγγραμμα 
τού Παναιτίου, εάν κρίνωμεν έκ τών έπαίνων ούς 
ποιείται περί αύτού ·δ Κικέρων καί έκ τού χωρίου 8 
παρέλαβεν ούτος καί προσέθηκεν είς τό  εαυτού σύγ
γραμμα, είναι άριστούογημα. Κατώρθωσε νά απο
φυγή τό  περί τάς λέξεις ξηρόν καί άπότομον τών 
Στωϊκών, όπερ άπεδίωκε του; άναγνώστας, καί έξέ- 
Οηκε τήν στωΐκήν φιλοσοφίαν είς γλώσσαν καθαράν 
καί εύληπτον καταστήσας ουτω τά  εαυτού μαθή
ματα προσφιλή διά τήν χάριν καί κομψότητα τή ; 
λέξεως.

Εκ δέ τών πολλών μαθητών τού Παναιτίου, ός-ις

45.
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είχε καταστήσει ένδοξον τήν έν Ρόδο» στωϊκήν σχο
λήν, έπιφανέστερο; ήν Ποσειδώνιο; 5 ’Απαμεύς, φι
λόσοφος, ιστορικός, γεωγράφος, καί σοφός, όστις ά- 
ποκατέστη εις Ρόδον, διδάσκων μετ’  έπιτυχία; τήν 
φιλοσοφίαν καί υπό πάντων θαυμ.αζόμενος.

ό τε  δ Πομπήϊος επανερχόμενος έκ τής ’Ασία; νι
κητή; του Μιθριδάτουήλθεν εί; Ρόδον, περιεποιήθη αυ
τόν μετά τώ ν μεγαλειτέρων τιμών, ήλθεν εί; τόν οί
κον αύτοΰ, άλλ’ ίδό»ν αυτόν ΰπό δεινής άρθρίτιδος πά- 

σχοντα έΐπεν αύτώ ότι ήγανάκτει μή δυνάμενος νά 
συνδιαλεχθή καί άκούση αυτόν. 0  δε Ποσειδώνιο;' 
δέν θέλω επιτρέψει, εϊπεν, ώστε ή άλγηδών του 
σώματος, έστω όσωδήποτε ισχυρά, νά κατορθώση 
τό νά ελθη πρό; έμέ άνωφελώ; ουτω μέγα; άνήρ, 
καί εΰθός έλάλησεν έμβριθώς καί διεξοδικό»; περί 
αυτού τούτου, ότι οΰδέν είναι καλόν είμή τό άγαθόν' 
διακοπτόμενος δέ ΰπό σφοδρότατων πόνων ελεγεν, 
Οΰδέν πράττεις ώ άλγηδών’ άν καί ήσαι άφόρητο; 
ουδέποτε όμως θέλω είπεϊ ότι είσαι κακόν.—

Η Ρόδο; παρήγαγε καί ποιητάς. Παραλείπομεν 
τόν όμηρον, 8ν οίκειοποιεϊται, καί τόν ’Αριστοφάνη, 
περί οΰ λέγεται μέν ότι έγεννήθη έν Καμείρω ή έν 
Λίνδο», έκτήσαντο όμως τήν δόξαν αυτού αί Αθήναι, 
τόν Πείσανδρον καί πολλούς άλλους, ό  Τιμοκρέων 

όμω; είναι γνο»στότερο; έκ τών έξή; τού Πλουτάρχου 
έν τώ  βίω τού Θεμιστοκλέους.

«  Τιμοκρέων δ’ ό Ρόδιο; μελοποιό; πικρότερον 
καθάπτεται έν άσματι τού Θεμιστοκλέους' ώ ; άλλου; 
μ.έν έπί χρήμασι φυγάδας διαπραξαμένου κατελθεΐν, 
αυτόν δέ ξένον όντα καί φίλον προεμένου δι’ άργύριον' 
λέγει δ’ ουτω;'

» Α . Ι . ΐ  εί τύ  γε Παυσανίαν ή χαϊ τά γε Ξ άντι.τ- 

χ ο τ  αιτείς, ΐ) τά γε Αευτιιχίδαν, 

’Ε γώ  δ' Α ριστείδαν έχαινέω, άτδρα ίεραν άχ ' 

Α θ η τά τ έ.Ιθεΐτ ετα .Ιώ στοτ.

Ε χε ι δέ θεμιστοχ.Ιήα ήχθαρε Α α τώ , ψεύστατ, 

άδιχοτ,χροδότατ, δςΤίμοχρέοττα ζε ΐτο τέό ττα , 

Α ργυρ ίο ισ ι σχυόα.Ιιχοϊσι χεισθε'ις ού χατάγετ 
εις χατρίδα Ίά .Ιυσοτ. 

Λ α β ώ τ τρ ί’ αργυρίου τά ,Ια ττ’ ¿6α χ .Ι ίο τ  εις ΰ -
.Ιεθρ ον,

Τούς μέν χατάγων αδίκως, τούς δ’ έχδιώχωτ

τούς δε χ αίνων, 

Α ργυρίω ν ύχόχ.Ιεως. ’Ισθμ ο ί δ ' έχατόόχευε 

γείο ίω ς ψυχρά χρέα χαρέχωτ.

Ο ί δ’ ήσθιονχ’ ηΰχοντο μη ώρατ ΘεμιστοχΜους

γετέσθαι.

«  Πολύ δ’ άσελγεστέρα καί άναπεπταμένη μάλλον 
εί; τόν Θεμιοτοκλέα κέχρηται βλασφημία μετά τήν
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φυγήν αυτού καί τήν καταδίκην, ασμα ποιήσας οΰ I-  
στιν άρχή.

Μ ο ΰ σ α  τ ο ν δ ε  τ ο ϋ  μ έ .Ιε ο ς , χ . Ι ί ο ς  ά τ  " Ε Ι . Ι α ν α ς  

τ ίθ ε ι,  ώ ς  έ ο ιχ ύ ς  χ α ϊ δ ίκ α ιο ν .

«  Λέγεται δ 5 Τιμοκρέων επί μν^δισμώ φυγεϊν 
συγκαταψηφισαμένου τού θεμιστοκλέδυς. Λς ουν έ 
Θεμιστοκλή; αιτίαν έσχε μηδίζειν ταύ τ’ έποίησε 
πρό; αυτόν’

»  Ούχ ά ρ α  Τ ιμ ο χ ς έ ω ν  μ ο ΰ ν ο ς  Μ ή δ ο ι σ ι ν  δ ρ χ ια

τ έ μ ν ε ι '

Ά . Ι Χ  έ τ τ ί χ  ά . Ι Ι ο ι  δ  ή χ ο τ η ρ ο ί,  ο ύ χ ’  εγώ  μ ό ν α

χ ό .Ιο υ ρ ις ,

Ε τ τ ί  χ α ί  ά.Ι.Ιαι ά.Ι.Ιώχεχες. »

Η  ποίησις αυτού, λέγει ό Πιερ^όν, καί τοι τρα
χεία καί φορτική, ούτε ποιητικού πζεύματο;, ούτε ευ
φυΐα; ς-ερεϊται, έκ τών διασωθέντων αποσπασμάτων.

Σώζεται έτι έν όλον ποίημα ποιητού Ροδίου τά 
Λργοναυτικά τού ’Απολλώνιου. Οΰτο; έγεννήθη έν 
’Αλεξανδ ρεία, έμαθήτευσε δέ παρά τώ  Καλλιμάχω. 
Κατά  τό εικοστόν έτος τή ; ηλικία; αυτού ¿δημοσί
ευσε τό περίτή; τών Αργοναυτών έκστρατείας ποίημα 
δι’ δπερ δ Καλλίμαχο; κατεδίωξε καί ήνάγκασεν 
αυτόν νά φύγη φοβούμενος μή ή φήμη αύτοΰ 
επισκότιση τήν εαυτού' έλθών δέ εί; Ρόδον καί 
πολιτογραφηθεις έδίδασκε τήν ρητορικήν καί γραμ
ματικήν διορθώσας καί καταστήσα; τά  Άργοναν τιχά, 
ώς νύν σώζονται. ’Ανακληθεί; δέ ύστερον εί; ’Αλεξάν
δρειαν κατέστη περιώνυμος. ’Απέθανε δέ έννενηκον- 
τούτη; τό  πρώτον έτος τού Β\ μ. X . αίώνος.

Τά ’Λργοναυτικά τού ’Απολλώνιου είσίν άριστούρ- 
γημα τής ’Αλεξανδρινή; φιλολογίας. Οΰτο; κατα- 
χράται ολίγον τό  μ,υθολογικόν, διηγείται ευάρε
στα, εΰρίσκει ενίοτε άρμοδιωτάτας εικόνας, άλλ 
ή ποίησις αύτοΰ στερείται ζωής καί ισχύος καί 
έν γένει άνήκει εί; τό ψυχρόν είδος.—  Περί δέ τού 
’Αλεξανδρίδου, τού ’Ανθέου, τού ’Αντιφάνους, καί 
άλλων ποιητών ίοδίων, ών μόνον τό όνομα σώ
ζεται, ούδέν δυνάμεθα νά ειπο»μεν' ούτε περί τή; 
άξία; τών άπειρων ιστορικών τής νήσου ταύτη; 
οΐτινε; άπαντώνται εί; διαφόρου; συγγραφείς καί 
ών τά  συγγράμματα έξηφάνισεν ό χρόνος.

( Έ χ  τ ο χ Α Τ α .Ί .Ιιχ ο ϋ . )

Λυπηρότατον είναι τή άληθεία ή πόλις ή τοσού- 
τω  κατά τήν παιδείαν άκμάσασα καί τοσαύτα σχο
λεία κτησαμένη νά εΰρίσκηται σήμερον έν μεγίστη 
άπαιδευσία, στερουμένη καί ένό; άπλού σχολείου, ε
νός διδασκάλου. Καί τινε; μέν τών δυναμένων έκ- 
παιδεύειν τά  εαυτών τέκνα, κατανοήσαντε; τό  μέ
γεθος τή ; άπαιδευσία; καί τή ; έκ ταύτη; δυστυ
χίας, πρόσθε; δέ καί αίσχος, ότι άπόγονοι όντ*; 
προγόνων φίλων τώ ν γραμμάτων καί τών έπιστη-
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μών άμελούσιν αυτών, ήρξαντο εκπέμπειν αύτά οί 

μέν εί; ’Αθήνας, οί δ’ άλλαχού τή ; Ελλάδο;, πάντε; 
δέ σχεδόν καταβάλλουσι μεγάλα; προσπάθεια; πρό; 
σύστασιν σχολείων, άλλά δυστυχώ; ούδέν μέχρι 
τούδε έγένετο. Π δέ τού άσφαλού; τούτου -έργου 
αναβολή έπαυξάνει όσημέραι τό σκότος. Διότι ή 
νεολαία, ουσα άπορος κατά τό πλεϊστον καί μη έ- 
χουσα πώς νά έκπαιδευθή καταφεύγει εί; τά ; βάναυ
σου; τέχνα;. Καί ή πόλις ήτι; τό  πάλαι ήν πλήθουσα 
λογίων καί καλλιτεχνών πλήθει σήμερον έκ τού ε

ναντίου.
Επιμελούμενοι λοιπόν τή ; νεολαία; καί μάλιστα 

τή ; άπορούσης, ήτι; καί σιωπώσα διαμαρτύρεται 
πρό; τόν ϊψιστον κατά τών αιτίων τού σκότους 
κατά πάσαν στιγμήν, συς-ησατε, ώ φίλοι πατριώται, 
σχολεία, έστωσαν καί μικρά πρό; τό παρόν καί έπι- 
μελήθητε οπο»; τώ  χοόνω αύξηθώσιν ΐνα μή οίκτει- 
ρώμεθα καί καταγελώμεθα εύλόγω; ΰπό τών γινοι- 
σκόντων τήν προτέραν τή ; πόλεως ήμών μακαριό
τη τα  καί τήν νύν —  Δέν είναι δέ πρέπον νά
άνεχό»μεθα νά ήναι ή πόλι; ήμών νύν ΰποδεεστέρα 
άλλων, ών τό πάλαι ήν ΰπερτέρα.

Ελπίζομεν δέ ότι καί ό νύν Αγιο; ’Ρόδου, οστις, 
ώ ; λέγεται, φαί·εται φιλομ.ουσότατο;, συνενώσα; 
τήν εαυτού προθυμίαν μετά τή ; τών πολιτών καί 
άποδιώξα; πάν τυχόν έμπόδιον, θέλει κρίνει άξιον έπί 
τών ημερών αύτοΰ νά γίνη ή έπί τό κρεΐττον τών 
γραμμάτων μ,εταβολή. ’Αναμφίβολα»; δέ καί οί ά- 
ποδημούντε; πατριώται καί οί έπιδημούντε; φιλό- 
μουσοι ξένοι και δι αυτών άλλοι φιλανθρώπων αισ
θημάτων Οέλουσι συνδράμει τό  έργον.

Η δέ σύστασι; έν 'Ρόδω ήμιγυμνασίου τουλάχι
στον θέλει τά  μέγιστα ωφελήσει καί τού; Ροδίου; 
καί πολλοΰ; ίσα»; τών πέριξ νήσων, οΐτινε; διά τό 
πλησιέστερον, τό ολιγοδάπανον καί τό  ώραΐον καί 

ΰγιεινόν κλίμα Οέλουσι προτιμά τήν Ρόδον καί αυ
τών τών ’Αθηνών ώ ; πρό; τά ; άρχά; τών σπουδών 
αύτών.

ΐΐσαύτως δέ είναι άναγκαιοτάτη ή σύστασι; σχο
λείου πρό; έκπαίδευσιν τών νεανίδων, πρό; ήν προ- 
τρέπων και ό σοφό; Κλεόβουλο;, έλεγεν εί; τους πα- 
τριώτα; αυτού νά νυμφεύο»σι τά ; εαυτών θυγατέρα; 
παρθένου; μέν τήν ηλικίαν, γυναίκα; δέ τόν νούν.

Καί τό νά προτρέψωσι δέ οί άρμ.όδιοι τινά τών 
χωρίων νά συστήσωσιν άλληλοδιδακτικά σχολεία, 
ατινα καί προθυμίαν έχουσι καί χρημάτων εΰπορούσιν, 
οία ή Λίνδο;, ή Μαλών, αί Φάναι καί εϊ τ ι  άλλο, θέ
λει συντελέσει τά μάλιστα εί; τήν διάδοσιν τών 

γραμμάτων.—
Εύχομαι όπως τάχιστα ακούσω τήν έπί τό βέλ- 

τιον μεταβολήν, δι’ ήν καί μόνην μετέφρασα τήν άνω 
περί τών γραμμάτων ιστορίαν τή ; πατρίδο; μου,

ΐνα, μαθόντε; περί αΰτών καί οί άγνοούντε;, συντε- 

λέσωσι προθυμότερον' καί θέλω λογίζεσθαι εύτυχή; 

εάν δέν έματαιοπράγησα.

Δ. ΒΕΝΕΤΟΚΛΙΙΣ.
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ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Κ Α Ι ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΩΝ

’Εν Αϋγούοτρ.

Α '. Τμήμα Φι.Ιο.ίυγιχόν (Γενική Συνέ.Ιευσις).

Τήν 2 í riv Σεπτεμ.βρίου Ν. Ε. συνήλθον, ώ ; κατά 
τό άπιόν ετο; έν Φραγκφούρτη άπεφάσισαν, έν Αύ- 
γούστη τή ; Βαυαρία; οί φιλόλογοι καί γλωσσεπι- 
στήμονες τή ; Γερμανίας, ΐνα κατά τό  έπαινετόν αύ
τών εθο; βουλευθώσι καί αύθις άπό κοινού περί δια- 
φόρων τή ; επιστήμη; ζητημάτων καί είςαγάγωσιν 
εί; τά  σχολεία τό ΰπό πολλών συζητηθέν καί έγ- 
κριθέν ώς ωφέλιμον.— Λοιπόν ό έν τή  περυσινή συν- 
όδω έκλεχθείς πρόεδρο; τή ; ένεστώση; γυμνασιάρ
χη; τή ; Αύγούστη; Μ έτζγερ  δεξιο»σάμενο;,ό»; είκός, 

του; έν τώ  αύτώ συνηγμένου; λογίους, εί; 250 ά- 
ριθμουμένου;, έκήρυξε τήν έναρξιν τή ; συνελεύσεως 
διά λόγου στραφέντο; εί; τήν ιστορικήν σημασίαν τής 
Αύγούστη; έν γένει, ιδία δέ εί; τά ; περί τήν φιλολο
γίαν σπουδά; αύτή;. Κ α τ’  έξοχήν δ’ εξιστόρησε τόν 
βίον καί τήν ένέργειαν τού ονομαστοΰ φιλολόγου τής 
Αύγούστη; Ιερωνύμου Ονο.ίφίου, άκμάσαντος κατά 
τήν 1 6 ν  εκατονταετηρίδα, περί οΰ καί ιδιαιτέραν 
πραγματείαν έφιλοπονησεν ό αύτός λόγιο; ΰπό τ-ήν 
επωνυμίαν Μ e ni o r i a  II i e r  o u y ni i W  o 1 f  i i, 
λατινιστί. Τόν δε περί οΰ ό λόγος Ιερώνυμον Ούόλ- 
φιον μόνον ή έκδοσι; τού Δημοσθένους, Αίσχίνου καί 
ίσοκράτου; άρκούσι νά συγκάταλέξωσι τοϊ; φιλολό- 
γοι;. Μετά δε τό πέρα; τού λόγου προέβησαν εί; 
τήν εκλογήν τών γραμματέων, άποπερατωθείση; οϋτω 
τή ; πρώτη; συνεδριάσει·»;.

Κατά δέ τή τ  δευτέραν ήμΐραν τής συ τε ΐεύ - 
σεως, άφ’ οΰ ό καθηγητή; τού Πανεπιστημίου τή ; 
Γοτίγγη; έχ Α έν τσ χ  παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν ό
πως πάντα τά  φιλολογικά άρθρα τά  έν έφημερίσι 
δημοσιευόμενα άποστέλλωνται, ή έν περιλήψει, ή έν 
άντιτύποι; εί; τήν διεύθυνσιν του Ιι.Ιο .Ιόγου, ήρ
ξαντο παρευθύ; αί αγορεύσεις. Καί πρώτο; μέν ά

νασσας 5 διευθυντή; τού έν Αλλ·/; όρφανοτροφείου 
δόκτωρ Έ χ σ τε ϊτο ς  ¿χαρακτήρισε λίαν εύγλώττω; 
τόν εσχάτως έν Γόθα τελευτήσαντα τόν βίον φιλό
λογον Φριδερΐχον Ρώ στ. Μετ’ αύτόν δέ ό Καθη
γητής τού έν Λειψία Πανεπιστημίου Αισχενδόργ  
άνέγνω λίαν ένδιαφέρουσαν διατριβήν χερλ τοϋ Σ ι -
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ναϊζιχον Κώόηχος (Codex Sinailicus), τασσόμενου 

κατ’ αύτόν είς τάς πρώτας δεκαετηρίδας τής τέ
ταρτης Ικατονταετηρίδος. Πάνυ δε σαφώς πραγμα
τευτείς τά  τής αξίας καί εποχής του είρημένου κώ- 
δηκος, καί δέκα αποδείξεις περί τή ; γνησιότητος αύ
τού μνημόνευσα; έπέδειξεν αύτόν έπειτα πάσι τοΐς 
παρούσιν. Λναντιέρήτως δέ ό κώδηξ ούτος κατά τήν 
γνώμην του Δισχενδόρφ τάσσεται είς του; αρχαιό
τατους τών υπαρχόντων χειρογράφων, καί παλαιο- 
γραφικώς καί κριτικώ; εξεταζόμενος είναι τά  μά
λιστα σπουδαίος διά τήν Κέαν Διαθήκην. —  Τά δέ 
κοινόν συμπόσιον συνωδεΰθη τα ΐ; συνήθεσι προπό- 
σεσι. Μετά ταύτα προσεκλήθησαν παρά τή ; επιτό
πιου διοικήσεως πάντα τά  μέλη τής συνελεύσεως εί; 
τό Οέατρον, εν ώ έπιτυχώς παρεστάθη τό τέλος τών 
όενσταουφεν.δών.

Τήν (Ιέ τρίτη*· ή μ έ ρ α ν  τ ή ς  σ υ ν ε .Ιε ν σ ε ω ς  ό τού έν 

Ζυρίχη πανεπιστημίου Καθηγητής Κ ο ί χ . Ι υ  απήγ
γειλε πραγματείαν π ε ρ ί τ ή ς  σ υ ν α ρ μ ο .Ιο γ ή σ ε ω ς  χ α ϊ  

τώ*· σ υ σ τ α τ ικ ώ ν  ¡ ιε ρ ώ ν  τ ή ς  'Ο δ ύ σ σ ε ιά ς ,  κατά τε 
δλην καί είδος έπ’ ίση; εύφυά καί δραματική ζωη- 
ρότητι κεκοσμημένην. Οί πολυάριθμοι άκροαταί τό 
σον οί όμοφωνήσαντες τω  Οέματι του άγορεύσαντος, 
όσον καί οί διαφωνήσαντες, συνηρπάγησαν ύπό θαυ
μασμού. Καθ’όλου δέ επαινετός ύπήρξεν ό ύπό τού έκ 
Μονάχου δόκτωρο; Θ ω ι/ ä  χ α ρ α κ τ η ρ ισ μ ό ς  τ ο ν  β ίο υ  

χ α ί τώ*· σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν  τ ο ΰ  Φ α .ίμ ε ρ έ ϋ ε ρ ,  όστις έν 
Αύγούστη πρώτον ήρξατο τού διδασκαλικού καί παι- 
δαγο>γικού αύτού έπαγγέλματος. ί’ ητέον δέ, οτι ό 
προμνησθεί; Θωμά; είναι ο έκδοτη; τών καταλει- 
φθέντων συγγραμμάτων τού Φαλμερέύερ. Μετ’  αύ
τόν ό καθηγητή; τού έν Βερολίνο) πανεπιστημίου 
δόκτωρ Ο ϋ ό .Ιφ ιο ς  έλάλησε π ε ρ ί τ ο ν  Α ε Α φ ιχ ο ΰ  Μ α ν 

τ είο υ .  Τούτον διεδέχθη ό καθηγητής τού πανεπι
στημίου τή ; Λειψία; δόκτωρ Ό ύ ε ρ β έ χ  έξετάσας 
τ ή ν  σ χ έ σ ι ν  τ ή ς  θ ρ η σ χ ε ία ς  τ ώ ν  α ρ χ α ίω ν  Έ . / . Ι ή ν ω ν  

π ρ ό ς  τ ά ς  είχαστιχά; τέχνας. Ö δέ τού καθηγητού 
τού έν Τυοίγγη πανεπιστημίου δόκτωρο; Βουρσιάν 
λόγο; περί ά ρ χ α ιο .Ιο γ ιχ ή ς  χ ρ ιτ ιχ ή ς  χ α ί  έ ρ μ η ν ε υ τ ι-  

χής έκίνησεν, ώς είκός, τό διάφορον μάλλον τών εί- 
δικώς περί τά  τοιαύτα ασχολούμενων.—

Τήν δέ τετάρτην τήν χαί τε./ευταίαν ημέραν τής 
σννε.ίεΰσεως ό δόκτωρ έχ Λύτζω Ο  άνέγνω πραγμα
τείαν περί τού Βαρβερινείου Σι.Ιηνοΰ, έφελκόσας 
διαφερόντω; τήν προσοχήν τών άκροωμένων. Πρός 
δέ του; συζητήσαντα; τήν περί τού είρημένου καλ
λιτεχνήματος γνώμην τού άγορεύσαντος, τά  μά
λιστα πρό τόν Σχόρου, ανάγοντας τό έργον είς τήν 
εποχην τού Σκόπα, άπήντησεν εκείνος, ότι μάλλον 
κλίνει νά θέση αύτό καί πέραν τής Αλεξανδρινή; 
εποχής, ήτοι περί τού; χρόνου; τού Αύγούστου καί 

Νερωνος. Εν δέ τή αύτή συνεδριάσει ήγόρευσεν ό

356

καθηγητή; τού Γυμνασίου τής Σαλσβού'ργης δόκτωρ 
Βεί.Ι ύπόθεσιν λαβών τόν  περί ψυχής ύρισμόν τού 
Αριστοτέλους. Μετ’ αύτόν ό καθηγητής τού ένΚέλνη 
Γυμνασίου Αύνστερ ώμίλησε περί τώ ν  σταθε
ρών έπιθέτων τον 'Ομήρου' καί ό έκ Μονάχου δό
κτωρ Γ.ίύχ  περί τής λέξεως « Α ιιι 5 α'* 1 ιΐ3. »  —  
Μετά δέ ταϋτα ώρίσθη ύμοφώνως ώς τόπος τής 
συνε./εύσεως διά ΐό  έπιόν έτος τό Μ εΐσεν τής 
Σαζωνίας.

Π . Τμήμα Λ να το.Ιισ τώ ν χαϊ Γερμανιστών 

(Μ ερική Σννέ.Ιενσις) . —

11 έν τα ΐ; συνεδριάσεσι τού τμήματος τούτου προ
εδρεία άνετέθη τώ  Καθηγητή τού έν Μονάχω πανε
πιστημίου Μ ύχ.Ιερ  καί τώ  τού Γυμνασίου τή ; Οΰλ- 
μη; Ασσ.Ιερ. Ασμένως δέ παρετηρήθη, ότι καί κατά 
τό  έτος τούτο ή σύνοδος τών Ανατολιστών συνεκρο- 
τεΐτο  έκ των κορυφαίων γλωσσεπιστημόνων. Αμέσως 
λοιπόν μετά τά ; άρχαιρεσία; άνεγνώσθη στατιστική 
ύπό τοΰ γραμματέας τής γερμανικής έταιρίας τώ ν  
άνατο.ίιχών γ.Ιωσσών, τού καθηγητού τού έν Αλλη 
πανεπιστημίου Άρνό.Ιΰον, ίξ ή; κατεδείχθη, ότι 5 
αριθμός τών έπιτίμων μελών άναβαίνει είς 1 I, ό 
τών άντεπιστελλόντων εί; 30, καί ό τών τακτικών 
είς 340 (πρότερον 333). ό  δέ άριθμός τών έν κτήσει 
τή ; έταιρίας βιβλίων συμποσούται εί; 2436, καί ό 
τών χειρογράφων καί νομισμάτων εί; 297. I I  δέ 
έκθεσις τού καθηγητού τού έν Λειψία Πανεπιστη
μίου Βροχχάονς, ενός τών συντακτών τών δι’ ανα
τολικά; γλώσσας περιοδικών, κατέδειξεν, ότι α! ύπό 
τή ; έταιρίας έκδιδόμεναι διατριβαί βαίνουσιν άπρος- 

κόπτ&>; έπί τά  πρόσω έπ άγαθώ τή ; επιστήμης. 
Τούτων δέ πάντοιν καλώς έχόντων ή έταιρία, προς- 
έθηκεν ί  γραμματεύς, δαψιλώς προστατεύεται καί 
δωροφορεΐται παρά πολλών γερμανικών κυβερνήσε
ων, οίον ή βασιλ. Κυβέρνησι; τής Σαξο»νίας έπηύ- 
ξησε τήν είς τήν εταιρίαν προσφοράν τη ; είς 300 τά- 
ληρα' ή αύτοκρατορική Κυβέρνησι; τή ; Αύστρία; 
χορηγεί τη  έταιρία άνά 500 φιωρίνια άπό τού 1 8ϋ I 
— 1 803. 0  δέ έν "Ρωσσία σύμβουλος τή ; έπικρα- 
τεία; έή Έρμάννου αφιέρωσε τό σύγγραμα αύτού 
Τεμουόσχίν ύ ’Ατρόμητος εί; όφελος τή ; έταιρίας.

Μετέπειτα ό διάκονος δόκτωρ Όσιάνάερ έκ Βυρ
τεμβέργη; ώμίλησε περί αραβικών επιγραφών άν- 
ευρεθεισών έν Α δέν οι τή ; Ερυθρά; θαλάσσης. Ο λό
γος τοΰ άραβιστού τούτου περί τών έκ τής δυτικο- 
μεσημβρινή; Αραβία; ορμωμένων έπιγραφών (37 
τόν αριθμόν) πάνυ σπουδαίων διά τε τήν ιστορίαν 
καί γλώσσαν, ετυχε τής προσηκούοης έκτιμήσεως. 
Εν δέ τα ΐ; λοιπαΐς συνεδριάσεσι τών ’Ανατολιστών 
μέχρι τού τέλους τής γενικής συνελεύσεως τών φί- 
λολόγων έλάλησαν οί έξης' ό καθηγητή; τού έν Κλα-

γεμφουρτ Γυμνασίου περί έτρουσχιχών επιγραφών" 
ό· καθηγητής τοΰ έν· Βασιλία πανεπιστημίου δό
κτωρ Σταίλελιν ήγόρευσε διά πλείστης εύφραδείας 
περί τώ ν  πο.Ιέμων τοΰ Aavtâ" ό καθηγητής τοΰ 
εν Βιέννη Πανεπιστημίου Βαρύ περί τής  άναπτύ- 

(εω ς τής αραβικής γραφής" ό καθηγητής τού έν Ερ- 
λάγγη πανεπιστημίου Α ε .Ιίτζχ ιος περί τής έν το ΐς  
χειρογράφοις τής Ά  νατοΑής χαϊ Αύσεως έν χρή - 

σει ίρυθρας ϋ.Ιης" ό έκ Παρισίων καθηγητή; " θ π -  
περτ περί νέων άναχα.Ιύψεων έν τή άσουριαχή ι 
στορία" ο καθηγητής τού έν Λειψία πανεπιστημίου 
Φ.Ιεΐαχερ περί τών έν Συρία άμι-Ευρωπαίων άρυ- 
σθεί; τήν ΰλην έκ τή ; έν Βηρυτώ έκδιδομένη; άρα- 
βική; έφημερίδος' ύ έχ Σ χ .Ιέχ τα  περί τών έν Κ ω ν - 
σταντινονπό.Ιει Σύρων. Ó δέ καθηγητής Αάουθ 
άνέγνω λίαν ένδιαψέρουσαν έρμηνείαν αιγυπτιακής 
επιγραφής ύπαρχούση; έπί άναγλ.ύφου τής έν Μονά
χω Γλυπτοθήκη: καί όρμωμένη; άπό τών χρόνων 

τή ; έξόδου.
Év i í i  τώ  τμήματι τώ ν Γερμανιστών είχε τήν 

προεδρείαν 5 Βαχερνάγε.ί. ’Αφ’ ού δέ ό δόκτωρ έχ 
'Ράουμερ έπραγματεύθη τήν σχέσιν  τής γραπτής 
γ.Ιώσσης πρός τά ; διαλέκτους, ό καθηγητής τού 
έν Τ’ οστόκη Πανεπιστημίου Βάρσθιος άπήγγειλε λό
γον διεξοδικόν περί τού έν τοΐς νεωτέροι; χρόνοι; 
ζωηοώς πάλιν άναφυέντος ζητήματος «  άν τά  ποιή
ματα Νειβε.Ιούγγεν είναι έργον ένός ποιητοΰ έπ ε (- 
ιργασθέιπος τούς ήάη υπάρχοντας μύθο ve χαί τά  
άσματα, ή π.Ιειόνων. Ó δέ προεδρεύων Βακερνάγελ 
συνεφώνησε καθ’  όλου τή  τού Ααχμάννου περί γε- 
νέσιως τώ ν Νειβε.Ιούγγεν έπόψει.

Γ\ Τμήμα Παιόαγώγιχον.

(Μ ερ ιχή  Σννέ.Ιενσις).

Ο έν τη  συνελεύσει τών φιλολόγων μνημονευθείς 
Έ χστεΐνος  προΐστατο τών συνεδριάσεων τού παιά- 
αγωγιχοΰ τμήματος, αΐτινες συνεκροτούντο πρό τή ; 
ένάρξεως τής γενικής συνελεύσεως. Εν ταύται; λοιπόν 
ταΐς συνεδριάσεσι μετά καί άλλων θεμάτων συνεζητή- 
θη τή  προτάσει τού τής Σαλσβούργης γυμνασιακού δι
δασκάλου Βει./χύβερ καί ró ζήτημα τον Κορνη.Ιίου 
Λ έπωτος ώς πρώτον αναγνώσματος έχ τής Αατι- 
νιχής, καί οί πλεΐστοι τών παρευρεθέντων έγνωμά- 
τευσαν ν άρχηται ή σπουδή τής .Ιατινιχής άπό 
τοΰ Νέπωτυς. Ετερον δέ ζήτημα άνεκινήθη υπό 

τού έν τώ  Γυμνασίω τού Αννόβερ καθηγητού Μύλ- 
λερ περί ποινών τώ ν μαθητών, μά-ίιστα αν πρέ
πει vit γίνωνζαι σωματιχαί τιμω ρία ΐ, καί ή συνέ- 
λευσις δέν έκρινεν ανάξιον συζητήσεως τό  μέτρον 

τούτο, παρετήρησεν όμως, ότι αί τό  σώμα αφορώ- 
σαι τιμωρίαι πρέπει νά έκτελώνται ύπό τνύ διδα
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σκάλου έν άρμοδία στιγμή καί νά περιορίζωνται 
μόνον είς νεωτάτους τήν ηλικίαν μαθητάς.

Εν τέλει δέ τή ; γενική; συνελεύσεως τών φιλο
λόγων ό γυμνασιάρχης τού έν Φραγκφούοττ. Γυμνα
σίου Κλάουσεν έξέφρασεν έξ ονόματος πάντων τών 
μελών τάς προσηκούσας ευχαριστίας τώ  προεδρείο» 
καί τοΐς γραμματεύσι τή ; συνελεύσεως καί ταΐς άρ- 
χαΐς τή ; Λύγούστης διά τήν φιλικήν υποδοχήν, ή; 
έτυχον, περάνας τόν λόγον μετ’ άνευφημιών ύπέρ τής 
πόλεως τή ; Λύγούστης παρά πάντων τών παρόντων 

λίαν ζιυηρώ; καί έγκαρδίως έπαναληφθεισών.

Εν Ερμουπόλει Σύρου.

Ν. Ι1ΕΤΡΗΣ.
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Πάντε; ένθυμούνται βεβαίως (διότι άτοπον είναι 
νά ύποθέσωμεν τό εναντίον) πάντες ενθυμούνται τήν 
περίφημον έλέπολιν τού έκπορθςσαντος τήν Κων- 
σταντινούπολιν Μωάμεθ τού Β’ . Τού τηλεβόλου εκεί
νου αί λίθινοι σφαΐραι είχον περιφέρειαν οκτώ σπι- 
)αμών,καί βάρος δώδεκα στατήρων ήτοι I 450λιτρών 
κατά τόν Μόρτμαννον (*). Πρός χρήσιν καί μετακό- 

κισιν έκείνου ήσαν αναγκαίοι 700 περίπου ανδρες 
καί 50 βοών ζεύγη' φαίνεται δέ ότι οτι πριν ή πυρο- 
βολήσωσι δι’ αύτού ήτο άναγκαΐον νά προειδοποιή- 
σο>σι τούς κατοίκους τών πέριξ, ΐνα μή φοβηθώσι 
καί πάθωσιν . . . .  ύπό φόβου. Λέγεται δέ τό τηλε
βόλο·/ τούτο τό  μέγ^γον όσων ποτ άνέφερεν ή ίτορία.

Αλλ’ ιδού τήν σήμερον ό πολλά θαυμάσια παρα- 
σχών ήμΐν εμφύλιος τής Αμερική; πόλεμος, ιδού πά
λι ν παράγει καί νέα καταστροφή; προϊόντα, ελεπό- 
λει; πολλώ μεγαλειτέρας τής τού χραταιοτάτου Μω
άμεθ, τού διά μόνον τόν μικρόν αριθμόν τών πολι- 
ορκουμένων ίσχύσαντος. Αί οημεριναί ελεπόλεις είναι, 
ώ ; λέγουσιν έν Αμερική, μεγέθους I 3 ind i, δηλαδή 
13 δακτύλων, ήτοι 33 εκατοστών μέτρου περίπου. 
Τό βάρος τού έν τή  παρακειμένη είκόνι παριστωμένου 
είναι 17,000 λιβρών άνευ τού υποστάτου. Αλλά 
μόνον ί'.τείί καί όχι επτακόσιοι άνθρωποι απαιτούν
ται ποός χρήσιν αύτού. Φαίνεται λοιπόν ότι έκ τών 
επτακοσίων τού Μωάμεθ, οί μέν 093 ούδόλω; διέ- 
φερον τών πεντήκοντα ζευγών βοών, μόνοι δέ οί Ιπτά 
εί/ον κατά τ ι  άνωτέραν διανοητικήν δύναμιν. Περιτ
τόν νά εΐπωμεν ότι αί τελευταΐαι αύται έύ.επόλει; 
μόνον είς πολιορκία; είσί χρήσιμοι διότι χρήζουσιν 
αληθώς κτιρίων όπως στηθώσιν. Δέν λέγουσιν ό

(*) "Ιο; τά ττερϊ τοΰ τηλεβόλου τούτου έν τη μεταφράιι: 
τή; πραγματεία; τοΰ Μορτμάννου- Π α νί. τόμ, Γ. Σελ. 
112 στήλ. β'.
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μως αί άμερικανικαί εφημερίδες άν οί Αμερικανοί, 
μιμούμενοι τούς όΟωμανούς, ζητώσι πρώτον τήν 
άδειαν τών περίοικο»·» όπως πυροβολήσωσι κατά τών 
πόλεων. Η εύγενής αύτη προσφορά δεν ήθελε βέ
βαιο»; συντελέσει πολύ εις τήν ταχείαν άλο»σιν τών 
πόλεων.

Παρετηρήσαμεν είς τάς ελληνικά; εφημερίδας ότι 
πολύ ώμ.ίλησαν περί τών θωρακωτών πλοίων' εΐκό-

ύπό τού Carondelct καί τοί» Tyler γενομένας, ών 
τό έτερον φαίνεται παρά τό  Αρκανσάς. Τέλος δέ 
κατέφυγεν ύπό τό φρούριον τοί» Wicksburg, ού- 
τινος τήν πολιορκίαν κατέλιπον οί τά  τής ομο
σπονδία; φρονούντες. Αλλά δέν έπέζησε πολύ εις 
τόν ίδιον θρίαμβον ό άψυχος ούτος ναυτικός ηρως. 
Διότι τήν εκτην Αΰγούστου άποπλέων κατ’ άνω- 
τέραν επιταγήν έξ Ούικσβούργης κατά τή ; Ερυθρά;

Ά μερ ιχα ηχή  έ./έχο.ίις.

θωρακωτά χ.ίοϊα.

το»;' διότι παντός Ελληνο; ή καρδία είναι ναυτική. 
Εϊδομεν ιδίως πολύν λόγον γενόμενον έν ταίς αύταί; 
έφημερίσι περί τής μεταξύ τής καννονοφόρου— Λ ρ -  
χανσάς καί τού ενωτικού στολίσκου φοβερά; μάχης. 
11 θωρακωτή αύτη καννονοφόρος, ήτις φαίνιται έν 
τή εικόνι αναπεπταμένη·» φέρουσα τήν τών συσχόν- 
όων πολιτειών σημαίαν διήλθε καθ’ όλην αύτού τήν 
έκτασιν τόν ομοσπονδιακόν στολίσκον καί άντέστη 

εί; πολλά; συγκρούσεις καί έμβολά;, ιδίως δέεις τά;

Ράβδου ( Baton - Rouge ) "ήναγκάσθη νά τραπή 
πρός τήν άκτήν, βλαφθείσης ολίγον τής μηχανής. 
Εκεί δέ προσβληθεί; ύπό τών ενωτικών κανονοφόρων 
έπυρπολήθη ύπό τού ίδιου πληρώματος καταφυγόν- 
τος εί; τήν άκτήν.

Ιϊς βλέπουσιν οί άναγνώσται τά  έν τή  εικόνι ταύ- 
τγ  θωρακωτά πλοία έςέχουσι πολύ τής θαλάσσης' 
ύπάρχουσιν όμως καί άλλης κατασκευής π. χ. τό 
θριάμβευσαν Monitor καί σώσαν τόν ομοσπονδιακόν

στόλον μ.όλις εξείχε δώδεκα δακτύλου; τής θαλάσ
σης' είχεν έξέχοντα πύργον κυκλοτερή καί στρε
φόμενο·» καί φέροντα δύο μόνα άλλ ισχυρά καννόνια. 
όθεν αί τών ένα»τίων σφαίραι κατά τού πύργου μ.ό- 
νου ίσχύουσαι, ώς μ-όνου έξέχοντος πολυ, καί αύτού 
μόλις ήδυνήθησαν νά έκδάρωσι τήν έπιδεομ.ίδα, ήτοι 
τό άνώτατον τού χρώματος στρώμα. Εχει δέ ό Μο- 
η ϊ ΐΟ Γ  σχήμα μεγάλου λέβητος, φέρε δ’ είπεϊν άπαρ- 
άλλακτον τό τού κατά τήν είσοδον τών Αθηνών 

λέβητος, έν ώ κατασκευάζεται τό  αέριον.
V
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Αιήγημα ρωσικόν.

(Συνέχ. Ίοε ουλλάό. 298, 299 καί 300.)

’Αφ’ ού κατέλιπα τόν Μάξιμον Μάξιμ.ις, έπέρασα 
κατεσπευσμένο; τά  στενά τούΤέρκου καί τού Δαριά- 
λου' έπρογευμάτισα είς Καβέκιον, επια τέΐον είς ί- 
άρσιον καί έφθασα διά τόν δείπνο·» είς Βλαδικαύκα- 
σον. Δέν σέ λέγω τίποτε περί τών όρέων, άφ’ ού δέν 
τά  είδες' ούτε περί τής ήχους, άφ’ ού δέν τήν ήκου- 
σε;' σέ άπαλλάττω δέ καί τών στα τιστικώ ν  μου πα
ρατηρήσεων τάς οποία; δεν θ’ άνεγίνωσκες βεβαίως!

Κ,ατέβην εί; τό μόνον ξενοδοχείου τού τόπου' οί 
τρεις απόμαχοι οί όποιοι τό διοικούν είναι ζώα καί 
τόσον συχνά μεθυσμένοι, ώστε είναι αδύνατον νά εϋ- 
ρνις φασιανόν έψημένον, άλλ’ ούτε καν άθλιον ζωμ.όν. 
Τό πρώτον πράγμ-α τό όποιον μ.έ είπαν ήτο ότι θά 
έμενα τρεις ημέρας ύπ’ αύτήν τήν δίαιταν, διότι ή 
ευκαιρία δέν είχεν άκόμ.η φθάσει καί επομένως άφ’ου 
δέν είχε φθάσει δέν ήδύνατο ν’ άναχωρήση. ’Αλλ’ α
γνοείς ίσως τ ί  ές-ιν ευκαιρία; Είναι μόνον καί μόνον 

ήμίσυς λόχος πεζικού καί έν καννόνιον δορυφορούντα 
τάς συνοδείας διά τού Καβάρδου άπό τόν Βλαδικαύ- 
κασον μέχρι τού Εκαθεννογράδου. Επενόησα λοιπόν 

νά γράψω τήν ιστορίαν τής Λευκής τήν όποιαν είχε 
διηγηθή ό Μάξιμος Μάξιμ.ις' δέν έφανταζόμην τότε 
ότι έμελλε νά γίνη ό πρώτος κρίκος τόσον μακράς 
σειράς διηηγημάτων!

Τήν πρώτην ημέραν έβαρύνθην τρομερά' τήν έπι- 
ούσαν τό πρωί άλογον είσήλθεν είς τήν αύλήν. . . 
ήτο ó Μάξιμος Μάξιμις! Εφιλήθημεν ώς άρχαΐοι 
φίλοι καί-τώ προέτεινα νά μοιράσω τήν καμαράν μ.ου 
μέ αύτόν- έδέχθη εύκόλως, έκτύπησε τόν ωμόν 

μου καί διέστρεψε τό  στόμα του εί; σχήμ.α μει
διάματος. . . τ ί  άλλόκοτος άνθρο»πος! . . .

Ó Μάξιμος Μάξιμις είχε βαθείας γνώσεις τής μα
γειρικής τέχνη;' νά έβλεπες πώς εϊξευρε νά έψήσχι

τόν φασιανόν καί μέ πόσην χάριν τόν περιέχυνε μέ 
ζωμ.ίον αλατισμένων άγγουρίων. Αν δέν ήρχετο θά 

ήναγκαζόμην νά άρκεσθώ είς ξηρόν ψωμ.ίον. Ολίγος 
οίνος τής Κακετέα; παρηγόρησε·» ήμ.ά; διότι μόνον έν 

φαγητόν είχομεν'άνάψαμεν τάς πίπα; ημών καί έκα- 
θήσαμεν εγώ μέν πλησίον τού παραθύρου, εκείνος 
δέ παρά τήν θερμ.άστραν, ήτις έκαιε εκείνην τήν ή- 
μέρ αν διότι ήτο ψύχος καί υγρασία. Εκαθήσαμεν σιω
πηλοί’ καί περί τίνος νά όμιλήσωμεν; Με είχεν εϊπει 
ό,τι εύχάριστον είχε νά μέ είπν;, εγώ δέ δέν είχα 

τίποτε νά διηγηθώ. Εκύτταξα έξω τού παραθύρου' 
πλήθος οίκίσκων ήσαν διεσπαρμένοι έπί τής όχθη; 
τού Τέρκου, όστι; έπλατύνετο βαθμηδόν, καί έβλεπα 
διά τών δένδρο»·» τό  γλαυκούν καί πτερυγωτόν τεί
χος τών ορέων, τού όποιου υπερείχεν ή λευκή καί 
εύρεΐκ κορυφή τού Κάσβεκ. ’Απεχαιοέτιζον δε κατά 
νούν τά  όρη ταύτα, τά όποια μέ ένέπνεο·1 αίσθημα 
λύπης καί πόθου.

Εμείναμεν ούτο»ς άρκετήν ώραν, ακίνητοι καί 
σιωπηλοί' ό ήλιος εκρύπτετο όπισθεν τώ.·» πεπηγμέ- 
νο»ν κορυφών, λεπτή δ’ ομίχλη έπεσκεδάζετο ήδη 
έπί τών κοιλάδων, ότε ήκούσαμεν ήχον οδοιπορικού 
κωδωνίου είς τήν όδόν καί τάς φωνάς αμαξηλάτου. 
Τινά δέ αμάξια, Αρμένιοι καταλασπο»μένοι καί ο
δοιπορική άμαξα κενή είσήλθον είς τήν αύλήν τού 
ξενοδοχείου'ή κομψότης, ή καλή κατασκευή καί ή έ- 
λαφρότης τής άμάξη; ταύτης έδείκνυον αύτήν ξένη; 
κατασκευής. Ηκολ.ουθείτο ύπό άνδρός μ.έγαν μ.ύ- 
στακα έχοντος, ένδεδυμένου ώς Ουσάρου καί αρ
κετά καλά δι’ υπηρέτην' δέν ήτο δυνατόν ν’ ά- 
πατηθή τις περί τού επαγγέλματος του βλέπω·» 
πώς έτίνασσε τήν στάκτην τή ; πίπας του καί πώς έ- 
φώναζε πρός τόν αμαξηλάτην. Ητο βεβαίως υπη
ρέτη; χαδευμ.ένο; ύπό οκνηρού κυρίου, άλλος Ι ’ ^βΐΌ  

ρώσος.
«  Είπε με, φίλε μ.ου, τώ  έφώναξα άπό τό παρά

θυρο·», τ ί  τρέχει, ή ευκαιρία εφθασε; »
Μέ παρετήρησε κατά πρόσωπον μέ τρόπον αύθά- 

δη, διώρθωσε τόν λαιμ,οδέτην του καί άπέστρεψε τό 
πρόσωπον του. Αρμένιός τ ι ;  όμως, 6 όποιος ήτο 
πλησίον του, άπεκρίθη άντ’  αύτού ότι τώ  όντι ή 
εύκαιρία είχε φθάσει καί ότι άνεχώρει τήν ε

πιούσαν.
« Είναι εύτύχημα, είπεν ό Μάξιμος Μάξιμις πλη- 

σιάσας είς τό παράθυρον' τ ί  ωραία άμαξα, ποοσέ- 
θηκεν, είναι βέβαια κάνενός πολιτικού υπαλλήλου 
ό όποιος έχει άποστολήν εί; Τιφλίδα. Φαίνεται 
ότι δέν γνωρίζει τά  όρη μα;' όχι φίλε μου δέν έγι
ναν διά σέκαί θά σέ κάμουν νά πηδήση; ά; ήναι καί 
αγγλική ή αμαξά σου! ’Αλλά ποιος νάήναι! Ας 
ύπάγωμεν νά ίδωμεν. »

Εξήλθομεν, άλλ’ είς τήν άκοαν τού στενού άπην-
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τήσαμεν Ούρα ανοικτή καί εϊδομεν εί; πλάγιόν τι 
δωμάτιον τόν μεγάλον υπηρέτην μετακομίζοντα τή 
βοήθεια τοϋ αμαξηλάτου δέματα καί κιβώτια.

« Α ΐ ! φίλε, είπε πρό; αυτόν ό λοχαγό;, τίνος εί

ναι αύτή ή άμαξα; . . . λαμπρά άμαξα, μά τήν 
πίστιν μ.ου. . . »

Ο υπηρέτη; μή κινηθείς έμορμύρισε κάτι' ό δε 
Μάξιμο; θυμωθεί; τόν ήρπασεν από τόν ώμον καί 

είπε'
«  Εί; σέ ομιλώ.
—  Τίνος είναι ή άμαξα; . . . τοϋ κυρίου μου.
—  Ιί αί ποιο; είναι 6 κύριό; σου ;
—  0  Πέσοριν.
—  Πώ; λέγει;; Πέσοριν; . . . Δεν ΰπηρέτησεν 

εί; τον Καύκασον; Ικραύγασεν δ Μάξιμ.ο; Μάξιμις 
άρπάσα; μου τήν χειρ*· ή  χαρά δ’ έλαμπεν εί; 
του; οφθαλμού; του.

—  Χίε φαίνεται είπεν δ υπηρέτης, άλλ’ επειδή 

δεν τόν υπηρετώ πρό πολλοϋ δεν είμ,πορώ νά τό 
βεβαιώσω.

—  ί ΐ ! αυτό; είναι. . . Γρηγόριο; Αλεξάνδροβι;; 
είναι τό όνομά του, α ϊ; . . .  Είμεθα φίλοι τοϋ κυ
ρίου σου, »  προσέθηκε. Καί τόν έκτύπησεν εί; τόν 
ώμον φιλικώ; άλλά τόσω δυνατά, ώστε δ υπηρέτη; 
παρ’ ολίγον έπεσε.

«  Συμπάθειαν, κύριε, με στενοχωρεϊτε, είπεν 
οΰτο; (οργισμένος.

—  Α ! πά . . . Είξεύρεις δτι είμεθα φίλοι στε
νοί τοϋ κυρίου σου καί ότι έζήσαμεν πολύν καιρόν 
μαζή ; άλλά που έμεινε;»

ό  υπηρέτη; άπεκρίθη ότι δ κύριός του έδείπνει 
καί διενυκτέρευε παρά τώ  συνταγματάρχη Μ. . .

«  Αλλά δεν θά έπιστρέψη διά μίαν στιγμήν; . . .  
Καί σύ, φίλε μου, δεν έχει; κάμμίαν πρόφασιν διά 
νά έπανέλθη; πρό; αυτόν, εάν ύπάγγ; είπ έτω  ότι δ 
Μάξιμο; Μάξιμι; είναι εδώ . . .  σέ δίδω μίαν δραχ- 
.μήν διά νά πίη; »

Ο υπηρέτη; έμόρφασεν άκούσα; μίαν δραχμήν, 
άλλ’ έβεβαίωσεν εί; τόν Μάξιμον ότι Οά έκτελέση 
τήν παραγγελίαν του.

«  Θά έλθη ευθύς, είπεν δ λοχαγός θριαμ.βικώς. 
Τρέχω νά τόν περιμείνω κάτω εί; τήν πύλην . . . 
λυπούμαι διότι δεν έχω σχέσεις μ.έ τόν Μ. . . »

ϋ  Μάξιμο; Μάξιμι; έκάθησεν έπί θρονιού πλη
σίον τή ; πόλη;’ εγώ  όέ είσήλθα πάλιν. Ομολογώ 
ότι έπεθύμουν πολύ νά ίδω τόν Πέσοριν, άν καί έξ 
όσων ήκουσα περί αυτού παρά τοϋ λοχαγού δεν έ- 
σχημάτισα καλήν γνώμην. Μετά μίαν ώραν δ άπό- 
μ.αχο; μ’ έφερε τό σαμοβάριον καί τήν τείστραν, δ 
λοχαγό; έκάθητο άκόμη εί; τό θρονίον'

«  Μάξιμε Μάξιμι;, έφώναξα, δεν θέλει; τσάϊ ;
—  Ευχαριστώ.
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—  Ελα πίε„ διότι είναι ψύχος καί είναι πλέον 
άργά.

—  Ευχάριστο) δέν θέλο> τίποτε
—  5πω; θέλεις, »  Εμεινα μόνο;. Μετά δέκα 

δέ λεπτά είσήλθε καί αυτό; λέγων'
ο Εχει; δίκαιον, είναι ψύχος, καλλίτερα νά πίω 

£ν ποτήρι τσάϊ' είμ,πορώ νά περιμένο) εως αύριον τύ 
πρωί.. . δ υπηρέτη; άνεχώρησε πρύ πολλοϋ. . . κάτι 
πρέπει νά τόν έμποδίζη. . . »

Επιεν έν βία έν ποτήριον, ήρνήθη δεύτερον καί 
κατέβη νά καθήση πάλιν εί; τό  θρονίον του. Ητο 
φανερόν ότι ή ολιγωρία τοϋ Πέσοριν παρώργιζε τόν 
γέροντα, άφ’ οΰ μάλιστα πρό μικρού μέ είχεν 

ομιλήσει περί τή; φιλίας του καί μ.’ είχεν είπεϊ πρό 
μια; μόλις ώρα; ότι δ Πέσοριν θά ήρχετο ευθύς, 
μόλις ήκουε περιφερόμενον τό  όνομά του. —  Ητο 
άργά καί σκοτεινότατο; καιρό; ότε ήνοιξα τό πα- 
ράθυρόν μου δευτέραν φοράν. Εκάλεσα τον Μά
ξιμον Μάξιμι; καί τώ  είπα ότι ήτο ώρα νά κοι- 
μηθώμεν' έψιθύρισέτινα; λέξεις,έπανέλαβα τήν πρόσ- 
κλησιν.. .  καί δέν άπεκρίθη.

Ετυλίχθην εί; τήν μανδύαν μου, έβαλα τό κηρίον 
άναμμένον έφ’ ενός καθίσματος καί έπλαγίασα έπί 
τοϋ άνακλίντρου. Θά έκοιμώμην όέ ήσυχώτατα άν 

δ Μάξιμο; Μάξιμι;, είσελθών άργά πολύ, δέν μέ έξύ- 
πνει. Εδ^ιψε τήν πίπαν του εί; τήν τράπεζαν, πε- 

ριεπάτησεν ολίγον εί; τό δωμ,άτιον, ¿σκάλισε- τήν 
φωτίαν τή; θερμάστρας, τέλος κατεκλίθη' άλλ’ έπί 
πολύ τόν ήκουα βήχοντα, πτύοντα καί γυρίζοντ* 
εις τό κρεββάτιόν του.

«  Μήπως έχεις κορεούς, τόν ήρώτησα.
—  Ναι έχω κορεούς, άπεκρίθη άναστενάξας βα- 

Οέως. »
Τήν επαύριον έςύπνησα πολλά πρωί, άλλά δ Μά

ξιμο; είχεν ήδη έγερθή' τόν εΰρον δέ καθήμενον επί 
τοϋ θρονιού του πλησίον τής Ούρας.

—  Πρέπει νά υπάγω εις τόν φρούραρχον, μέ εί
πεν, άν όμως έλθη δ Πέσοριν λάβε τήν καλλοσύνην 
νά μέ μηνύσης.

Τοϋ τό ΰπεσχέθην καί ήρχησε νά τρε’χη ώς άν 
είχεν άναλάβει τάς δυνάμεις καί τήν ελαστικότητα 
τής νεότητός του.

Η πρωί* ήτο λαμπρά. Χρυσά νέψη συνεσωρεύ- 
οντο έπί τών δρέων, νέαν άλλ’ άερίνην σειράν βουνών 
σχηματίζοντα. Πρό τής οικίας έκειτο πλατεία μεγί
στη καί τή ; δποία; ή κίνησις ήτο μεγάλη ένεκα 
τή ; κυριακής. Παϊδες Οσσέται γυμνόποδες φέροντες 
έπί τών ώμων δισάκια πλήρη μέλιτο; εις πήττας 
περιεστρέφοντο περί εμέ' πού; έκαταρώμην διότι 
δέν τού; έχρειαζόμην καί ήρχιζα νά συμμερίζωμαι 
τήν άνησυχίαν τοϋ καλού λοχαγού.

Μόλις όμως παοήλθον δέκα λεπτά καί είδον εις
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τήν άκραν τή ; πλατείας εκείνον τόν δποΐον περιε- 

μέναμεν. Συνωδεύετο υπό τοϋ συνταγματάρχου Μ.
. . όστι; τόν έφερε μέχρι τή ; θύρα; τοϋ ξενοδοχείου 
τόν ¿χαιρέτισε καί άπήλθεν εις τό φρούριον.

Εστειλα ευθύς τόν άπόμαχον εις άναζήτησιν τού 

Μαξίμ,ου Μάξιμις,
Υπηρέτη; έξελθών τοϋ ξενοδοχείου, έδωκεν εί; 

τόν Πέσοριν μικρόν κιβώτιον σιγάρων καί άπεσύρθη 
άφ’ οΰ πρώτον έλαβε διαταγά; τινα;. 0  κύριό; του 
άνήψε τό σιγάρον του, έχασμήθη δί; καί έκάθησεν 
έπί τοϋ θρονίου πλησίον τή ; θύρας.

ΐϊτο  δέ μέτριος τό σώμα άλλά λεπτό; καί καλός 
κατά τό μέσον, όπερ ένέφαινε κράσιν άρκούντως δυ
νατήν νά υπομείνη άλλαγά; κλίματος, κινδύνου; βίου 
νομάδο;, ήδονά; μεγάλη; πόλεω; καί ραγδαϊα πάθη' 
τό  βελούδινον ένδυμά του υπό κονιορτού κεκαλυμ.- 
μένον καί έσφιγμένον περί τήν οσφύν του υπό τών 
δύο κατωτάτων κομβίων διανοιγόμενον εί; τά  άνω έ- 
δείκνυεν υποκάμισον άστράπτον υπό λευκότητο;' 

ότε εξέβαλε τό έτερον τών χειροκτίων του ¿θαύμασα 
τήν ωραιότητα τή ; μ.ικρά; του χειρό;, ούχ ήττον δέ 
καί τήν μετ ώχρότητο; ίσχνότητα των δακτύλων. Τό 
βάδισμά του ήτο άτημέλητον καί νωθρόν, άλλά πα- 
ρετήρησα ότι δέν έκίνει τάς χεϊρας περιπατών, όπερ 

κατά τάς ιδίας μου παρατηρήσεις έμφαίνει τ ι  μυ
στηριώδες κατά τόν χαρακτήρα. Οτε έκαθέσθη 
έπί τοϋ θρονιού, τό  καλόν του σώμ.α έλυγίσθη ώ; 
άν δέν είχε κόκκαλα' όλαι του αί στάσεις κατεδεί- 
κνυόν τινα άδυναμίαν καί ώμοίαζεν ολίγον πρός φι- 
λευπρόσωπον γυναίκα τριακοντούτιδα, ή τι; κάθηται 
έπί τοϋ πτιλωτοϋ θρονίου της, άφ ού κοπιάση εί; 
τόν χορόν. Ιίτο  ϊσω; τριάκοντα ετών' άλλά κατά 
ποώτην οψιν δέν τώ  έδιδε; πλέον τώ ν είκοσιτριών. 
Τό μειδίαμά του είχε τήν απαλότητα τοϋ γυναικείου 
μειδιάματος' ή δέ ξανθή καί φύσει βοστρυχώδη; 
κόμη του ¿σχημάτιζε θαυμασίω; τό ωχρόν καί εύ- 
γενέ; πρόσωπόν του, έπί τού οποίου μόλις άνεκάλυ- 
π τε; τά ίχνη κενών, τά  όποια έγίνοντο πολύ κατα
φανέστερα έν ώρα θυμού ή ανησυχία;' άν καί τό 
χρώμα τής κόμη; του ήτο άνοικτόν, ό μύσταξ όμω; 
καί αί σφρϋ; του ήσαν μέλανε;, πράγμα σημαίνον 
παρά τώ  άνθρώπω 8,τι αί άμ,αυραί ούρά καί χαίτη 
λευκού ίππου. Είχε τήν ρϊνα σιμήν, οδόντα; Οαυμ,α- 
σίου; καί οφθαλμού; ύπομέλανα;' άνάγκη δέ νά εϊ- 
πω καί άλλο τ ι  περί τών οφθαλμών του. —  Οτε έγέ- 
λα έκεΐνοι ύέν έγέλων. —  Δέν ειύέ; ποτε αύτό τό 
παράδοξον εί; μερικού; ανθρώπους;... Είναι σημεϊον 
ή κακού χαρακτήρο; ή σταθερά; καί βαθεία; λύπη;' 
φωσφορικαί, ουτω; είπεϊν, λάμψεις άπή·7Ρ*πτον υπό 
τά  ημίκλειστα βλέφαρά του. Δέν ήσαν άνταυγά- 
σματα θερμή; καρδία;, ούτε δομή τή ; φαντασίας, 
άλλά τ ι  προξενούν θάμβο; καί ψίγο;, ώ ; ή λάμψι;

τού στιλπνού χάλυβο;' τό βλέμμ* του δέν ήτο 
άτενέ; άλλά οξύ καί προύξένει τήν δυσάρεστον έν- 
τύπωσιν τή ; άδιακρίτου έρωτήσεω;' θά τόν ¿νό
μιζα τολμηρόν, έάν δέν ήτο έντελώς ήσυχος καί ά- 
διάφορος. Τέλος, λέγω εί; συμπέρασμα, ότι τό όλον 
τοϋ Πέσοριν ήτο κάλλιστον καί ότι είχεν έξ εκείνων 
τών φυσιογνωμιών, αΐτινε; πέπρωται νά άρέσκωσιν 
εί; τά ; γυναίκας.

Οί ίπποι ήσαν έζευγμένοι, ό δέ υπηρέτη; είχεν ήδη 
άνηγγελμένον εί; τόν Πέσοριν ότι τά  πάντα ήσαν 
έτοιμα, καί ό Μάξιμο; Μάξιμι; δέν έφαίνετο. Ευ
τυχώ; έ Πέσοριν σκεπτικός καί «τενίζων εί; τά ; κυα- 
νοειδεϊ; κορυφά; τοϋ Καυκάσου, έφαίνετο λησμονήσα; 
τό  ταξείδιόν του. Πλησίασα; δέν πρό; αύτόν είπον'

«  Εάν θέλετε νά περιμείνετε άκόμη μίαν στιγ
μήν θά_λάβετε τήν εύχαρίστησιν νά ίδήτε παλαιόν 
φίλον.

—  Α  ναι, άπεκρίθη ταχέως, μέ (ομίλησαν περί 
τούτου χθέ;, άλλά πού είναι;

Εστράφην πρός τήν πλατείαν καί είδον τόν Μά
ξιμον Μάξιμι; τρέχοντα δρομαϊον πρό;' ημάς' ότε 

έφθασε δέν ήδύνατο σχεδόν ν’ άναπνεύσγι' ό ίδρώ; 
ερρεεν εί; θρόμβους άπό τού προσώπου του' οί δέ 
βόστρυχοι τή ; λευκή; του κόμης, έξελθόντε; υπό 
τόν πίλον έκολλήθησαν έπί τοϋ μετώπου του καί 

τά  γόνατά του έτρεμον. Ηθέλήσε νά ριφθή εί; τόν 
λαιμόν τοϋ Πέσοριν, άλλ οΰτο; ήρκέσθη νά τείνη 
αύτώ ά.κετά ψυχρώς τήν χεϊρα καί το ι εύγενώ; μει- 
διών.ό λοχαγό; έμεινε πρό; στιγμήν έκπληκτο;' τέ 

λος ήρπασεν άπλήστω; τήν τεινομένην γεϊρα καί ή- 
θέλησε, νά όμιλήση άλλά δέν τό  κατώρθωσε.

<« Πόσον χαίρω, άγαπητέ μου Μάξιμε Μάξιμι; ! 
Α ϊ! Πώ; είσθε ; . . . είπεν 5 Πέσοριν.

—  Λ  ! σύ . . . σείς. . . έτραύλισεν ό γέρων δα
κρύων. Πρό πόσων χρόνων . . .  εί; τό διάστημα 
πόσων ημερών . . . τ ί  έγιναν όλα αυτά !

—  Πηγαίνω εί; τήν Περσίαν . . . καί ϊσω; μα- 
κρύτερα . . .

—  Αλλ’ όχι ευθύς; . . . θά περιμείνη; ολίγον, 
άγαπητέ μου φίλε' Οά χωρισθώμεν λοιπόν τόσω γρή
γορα, άφ’ οΰ πρό χρόνων δέν σε είδα'

—  Είναι άνάγκη, Μάξιμε Μάξιμις.
—  Θεέ μου ! Θεέ μου ! διά τ ί  λοιπόν βιάζεσαι 

τόσον πολύ' είχα τόσα πράγματα νά σέ διηγηθώ, 
τόσα πράγματα νά σέ έρωτήσω. . . Α ϊ ! λοιπόν. . . 
παρητήθη; ! είπέ με τ ί  έκαμες τόσον καιρόν ;

—  Εβαρύνθην, άπεκρίθη ό Πέσοριν μειδιών.
—  Καί ενθυμείσαι-πώ; έζήσαμεν οί δύο εί; τό 

φρούριον; . . . Είναι ωραίο; τόπο; διά κυνήγι! . .  
. . Καί είσαι γενναίο; κυνηγό; ; . . . καί ή Λευ
κή; . . .  ”

Ó Πέσο ριν ώχριάσας ολίγον άπεστράφη.
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«  Ενθυμούμαι δλα αυτά »  είπε, κατχπνίξας χά

σμημα.
0  Μάξιμος Μάξιμις τόν ίκέτευσε νά μείνη δύο 

ετι ώρας μετ αυτού.
«  Θά γευματίσωμεν καλά, εΐπεν, εχω δύο φασια

νούς καί ό οίνος της Καχετίας είναι εδώ λαμπρός... 
θά δμιλήσωμεν, . .  . Οά ρ.ε διηγηθής πώς έπέρασες 
εις τήν Πετρούπολιν. . . λοιπόν!

—  Τη άληθεί? αγαπητέ [/.ου Μάξιμε, Μάξιμις, 
δέν εχω τίποτε νά διηγηΟώ, καί βιάζοααι νά ανα
χωρήσω . . . Σέ ευχαριστώ διότι δέν με ¿λησμόνη
σες, »  προσέθηκε λαβών την χεΐρα του.

Ο γέρων συνοιφρυώθη . . . ήτο λυπημένος καί 
προσβεβλημένος, άν και προσεπάΟει νά το  κρύψη.

«  Νά λησμονήσω, ¿ψιθύρισε, δέν ¿λησμόνησα τ ί 
ποτε . . . λοιπόν \ . . .  ό θεύς μετά σου' αλλά δέν 
ήλπιζα νά σέ είίρο) κατ’ αύτόν τον τρόπον.

—  Φθάνει εΐπεν δ Πέσοριν έναγκαλιζόμενος αυ
τόν ψιλικώς, φθάνει' δέν είμαι πάντοτε ό αυτός ; . . 
δ θεός είξεύρει ¿άν Οά έπανίδωμεν άλλήλους. » Ταύ- 
τα  λέγων άνέβη εις τήν άμαξαν, δ δέ αμαξηλάτης 
ήτοίμαζε τούς χαλινούς.

« Στάσου, στάσου, ¿κραύγασεν αίφνης δ Μάξιμος 
Μάξιμις, δράξας το παράΟυρον τής άμάξης' παρ’ ό- 
λίγον νά λησμονήσω . . . έχω ακόμη ειδικά σου έγ
γραφα, Γρηγόριε λλεξάνδροβις. . . τά  σύρω παντού 
μαζή μ-ου . . . ήλπιζα νά σέ απαντήσω εις Γεωργίαν 
. . . τ ί  νά τά  κάμω;

—  Ο,τι θέλεις, άπεκρίθη, δ Πέσοριν' χαΐρε.
—  Λοιπόν πηγαίνεις εις τήν Περσίαν. . . και 

πότε έπιστρέφεις; ¿κραύγασεν δ Μάξιμος Μάξιμις.
Η  άμαξα ήτο ήδη μακράν' δ δέ Πέσοριν ¿κίνησε 

τήν χεΐρα ώς άν έλεγε' και διά τ ί  νά έπιστρέψω; ... 
Προ πολλού ούτε δ ήχος τού κωδωνίου ήκούετο, ούτε 
δ κρότος τών τροχών επί τής πετρώδους δδού, άλλ’ 
ό ώχρος γέρων έμενεν ακόμη εις τήν αυτήν θέσιν α
κίνητος και σύννους.

Τέλος άγωνιζόμενος νά φανή αδιάφορος, άν και 
είχε τούς όφθαλμ.ούς πλήρεις δακρύων'

« Καί όμως είναι αληθές, εΐπεν, ότι ύπήρξαμεν 
φίλοι. . . άλλά τ ί  είναι ή φιλία τήν σήμερον; . . . 
τ ί  είμαι δι’ αυτόν; . . . Ούτε πλούσιος είμαι, ούτε 
εύγενής, καί ή ηλικία μ.ου δέν αρμόζει εις τήν ειδι
κήν του. Πόσον κομψός έγεινε άφ’  ότου έπανήλθεν 
εις τήν Πετρούπολιν. . . Τί άμ.αξα ! . . . πόσα σκεύη 
. . . καί δ υπηρέτης του, είδες υπερηφάνειαν ! . . . 

Επειτα στραφείς προς εμέ, εΐπέ με, έξηκολούθησε, 
τ ί  σέ φαίνονται όλα αύτά ; Ποιος διάβολος τον 
σύρει εις τήν Περσίαν.. . Μά τόν θεόν είναι γελοϊον' 
Τον ¿θεώρησα πάντοτε άνθρωπον έλαφρόν, εις •-ον 
δ ποιον δέν πρέπει νά έχη τις πίστιν. . . όλα ταύτα 
μέ λυπούν διότι θά τελειώση κακά. Δέν είναι δυ
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νατόν νά γίνη άλλως. . . το είπα πάντοτε, οστις 
λησμονεί τούς παλαιούς του φίλους δέν διαρκει πο
λύ.» Καί άπεστράφη διά νά κρύψη τήν ταραχήν του, 
καί ήρχισε νά γυρίζη περί τύ άμάξιόν του, ώς άν 
έξήταζε τούς τροχούς, άλλά πράγματι διά νά μή 
φανή ότι οί οφθαλμοί του ήσαν πλήρεις δακρύων.

«  Μάξιμε Μάξιμις, είπα, τ ί  είναι αυτά τά  έγ
γραφα τά  όποια δ Πέσοριν σέ άφήκεν;

—  Ο Θεος εΐξεύρει! Τίποτε ΰπομ.νήματα!
—  Καί τ ί  έχεις σκοπόν νά τά  κάμτ,ς ;
—  Μά τήν αλήθειαν . . . φυσέκια.
—  Δέν μέ τά  δίδεις καλλίτερα; »
Μέ παρετήρησεν άπορων, έπειτα ήρχισε νά σκα- 

λίζη εις τόν μ.άρσιπόν του, καί μετ’ ολίγον έξήγα- 
γεν έν τετράδιον, δεύτερον, τρίτον, δέκατον. Τά έ ν ι 
πτε δέ κατά γης καταφρονητικώς. 11 λύπη του είχέ 
τ ι  τόσω παιδαριώδες, ώστε μέ έφάνη γελοϊον καί 
τόν ήλέησα.

«  ϊδού όλα, είπε' σέ συγχαίρω διά τό  εύρημα.
—  Α ΐ! δύναμαι νά τά  κάμω ό,τι θέλω ;
—  Τύπωσέ τα , ¿άν θέλης . . .  τ ί  μέ πειράζει. . .  

μήπως είμαι φίλος του ή συγγενής του ! ..  . »
Εγώ δέ ήρπασα τά  έγγραφα καί άνεχώρησα ευ

θύς, φοβούμενος μήπως δ λοχαγός μεταμεληθή. —  
Μετ ολίγον άνήγγειλαν εις ημάς ότι ή ενχαις.ία 
άνεχώρει μετά μίαν ώραν. Διέταξα νά ζεύξουν.

Ο λοχαγός είσήλθεν έν ώ έκαλυπτόμην' δέν έφαί- 
νετο έτοιμαζόμ-ενος ν’ άναχωρήση' καί μέ έφάνη ότι 
είχεν ήθος ψυχρόν καί στενοχωρημένου.

«  Καί δέν άναχωρεϊς; ήρώτησα.

—  Οχι.
—  Καί διά τ ί ;
—  Δέν είδα άκόμη τόν φρούραρχον, καί πρέπει 

νά τώ  παραδώσω τινά πράγματα άνήκοντα εις τό 
κράτος.

—  Αλλ’ ήσο εις αυτού ;
—  Βεβαίως, άλλά δέν τόν εύρον εις τήν οικίαν 

του, καί δέν έπερίμεινα. »
Τόν ¿νόησα περισσότερον άφ’ όσον ήθελε καί έ- 

σιώπησα.
«  Λυπούμαι πολύ διότι χωριζόμεθα, είπα.
—  Αϊ ϊ τ ί  κερύίζομεν νά σάς άκολουθώμεν ημείς 

οί πτωχοί άγροϊκοι καί γέροντες ; ένόσω είσθε έκ- 
τεθειμένοι εις τάς κιρκασιανάς σφαίρας, ώ ! τά 
πράγματα βαίνουσι κατ’ ευχήν' άλλ’ έπειτα έντρέ- 
πεσθε νά τείνετε πρός ημάς τήν χεϊρα.

—  Δέν έγεινα άξιος αυτής τής μομφής, Μάξιμε 
Μάξιμις.

—  Αλήθεια, ΰπόθες ότι δέν είπα τίποτε, σ ’ εύ- 
χομ.αι ευτυχίαν καί καλόν ταξείδιον. »

Απεχωρίσθημεν αρκετά ψυχρώς. ό  Καλός Μάξι
μος Μάξιμις είχε καταντήσει πείσμων καί φίλερις.

Δ Ω Ρ  Α. Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Καί τούτο ένεκα τής κουφότητος τού Πέσοριν! 
Ταύτα διήγειραν εις τόν νούν μου πολλάς σκεψεις 

αϊτινες μέ κατεϊχον καθ δδόν.
Ανεχώρησα μόνος. -■

ΤΕΛΟΣ TOT ΜΑΞΙΜΟΤ ΜΑΞΙΜΙΣ.

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Α  I  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ

(Τέλος. Ίδε φυλλάδ. 300 καί 301.)

Δ'. ΤΛΛΤΑ.

— 0 0 0 ---

Τό σχέδιον τής οδοιπορίας μου ήτο έξ άρχής νά 

μεταβώ άπό Σεβαστουπόλεως εις Τάλταν διά ξηράς 
ίν α  έπισκεφθώ καί τό Μπαξέ-Σεράϊ, τήν άρχαίαν καί 
μεγαλοπρεπή τών ισχυρών Τατάρων ήγεμόνων πρω
τεύουσαν- άλλά πολλά δυστυχώς παρενέπεσον τά 
προσκόμματα. Καί προ/τον μέν δ έπιστάτης τού έν 
Σεβαστουπόλει ταχυδρομικού r-αθμού καί δπέρογκον 
διά τούς ίππους του μοί έζήτει τιμήν (άν καί ή τιμή 
αΰτη είναι ώρισμένη), καί δέν μ.οι έγγυάτο, ότι εις 
τούς μεταξύ τών δύο πόλεων ταχυδρομικούς σταθ- 
μ.ούς ήθελον εύρει έτοιμους τούς'ίππους, καθότι çpx- 
τηγός τις Ρώσσος περιόδευε κατ’ εκείνας τάς ημέ
ρας διαταγή τού αυτοκράτορός του τήν Κριμαίαν,καί 
οί έπιστάται τών ταχυδρομικών σταθμών είναι υπο
χρεωμένοι νά παραχωρήσωσιν όλους πολλάκις τούς 
διαθεσίμους ίππους των ε?ς τόν κατ’ άνωτάτην δια
ταγήν περιοδεύοντα, «  ώστε, ποοσέθηκεν δ Σεβα- 
στουπολίτης ταχυδρόμος, είναι ενδεχόμενον ν’ άναγ- 
κασθήτε δι’ έλλειψιιν ίππων νά διαμείνητε ημέρας δ- 
λοκλήρους εις τ ι  ελεεινόν ταταρικόν χωρίον, όπου 
βεβαίως δέν θέλετε έχει όλας σας τάς αναπαύσεις.» 
Η τοιαύτη τύχη δέν μοι προσεμειδία ποσώς. Πρός 
δέ τούτοις τά  ταχυδρομικά έν Τωσσία δχήματα έ- 
χουσι τοσούτον λαμ.πράν καί ούτως είπεΐν προκατα- 
κλυσμιαίαν κατασκευήν, καί αί άμαξωταί δδοί εύ- 
ρίκονται εις τόσον καλήν κατάστασιν, ώστε τό  σώμα 
τού δδοιπόρου διατηρεί έπί δύο πολλάκις ήμ-έρας 
τάς υπέρ τό δέον ζωηράς έντυπο/σεις διώρου καί μό
νον οχήσεως. Εγώ δέ δέν είχον παντάπασιν την έ- 

πιθυμίαν, άμ’ άφιχθείς εις Τάλταν νά σπεύσω εις ά- 
ναζήτησιν κλίνης, ώστε ¿προτίμησα πάλιν νά ωφε
ληθώ τής δυνάμεως τού άτμού καί τής άναπαυτι- 
τικής διά θαλάσσης μεταφοράς, καθ όσον μάλιστα 
καί άτμόπλοιον τής «  'Ρωσσικής εταιρίας τών Ατμο
πλοίων καί τού έμπορίου »  ήτοιμάζετο ν’  άποπλεύση 
τής Σεβαστουπόλεως, διευθυνόμενον εις Τάλταν καί 

Κέρτζιον. Κατ’ άρχάς οί δύο συνοδοιπόροι μου, δ 
Πολωνός καί δ ’ .Αμερικανός, δέν ήθελον νά συγκα- 
τανεύσωσιν εις τούτο λέγοντες ότι καί αί δυσάρε

στοι τής δδοιπορία; έντυπό/σεις καί αυτοί οι κίν
δυνοι καθίστανται, άφ’ ού παρέλ.θωσιν, αναμνήσεις 

ευχάριστοι. «  Καί άν μάς συμβή καί δυσαρεστόν τι, 
έλεγεν δ ριψοκίνδυνος ’Αμερικανός, τόσω καλλιτε- 
ρον, διότι καί σείς θέλετε έχει περίεργον έπεισόδιον 
τής δδοιπορίας σας νά διηγηθήτε εις τους συγγενείς 
σας, καί έγώ θέλω κοσμήσει δι’ αυτού τάς σελίδας 
τού οδοιπορικού μου. »  Επί τέλους όμως έπείσθησαν 
άμφότεροι εις τούς λόγους μ.ου, καί δ «  ποντοπόρος 
δαίμων » μ.άς έδέχθη εις τάς σιδηράς άγκάλας.

Εξήκοντα μόλις θαλάσσια μ.ίλιχ χωρίζουσι τήν 
Τάλταν άπό τής Σεβαστουπόλεως, καί ή παραλία, 

ήν τό άτμόπλοιον παραπλέει, δέν είναι πλέον, ώς 
πρότερον, πετρώδης καί άκατοίκητος, άλ.λά παρέχει 
θέαν εύσκίων λόφων καί θέσεων τερπνών. Λαμπρά 
μέγαρα εύπορων καί εύγενών Ρώσσων κοσμούσιν 
αύτήν, ώς τό μεγολοπρεπές μαρμάρινον μέγαρον τού 
πρίγγιππος Βοροντζώφ, όστις εις άνέγερσιν τής ή- 

γεμονικής ¿κείνης έπαύλεως ¿δαπάνησε πολλάς χιλι
άδας άργυρών ρουβλίων. Ερχονται κατά δεύτερον 
λόγον αί ¿παύλεις πολλών άλλων εύγενών, καί ή αύ- 
τοκρατορική έπαυλις, ήν δ άποθανών αύτοκράτωρ 
Νικόλαος άνήγειρε καί ¿δωρήσατο εις τήν σύζυγόν 
του, κοσμ.ήσας αύτήν έσωτερικώς διά πάσης τής δυ
νατής πολυτελείας. Κατά στιγμ.άς ¿νόμιζον πραγ- 
ματικώς ότι πλέω τόν Ρήνον καί έχω ένώπιόν μου 

τά  άγέρωχα ¿κείνα καί δχυρά μ.έγαρα τού Φεουδα
λισμού, άκέραια καί υπερήφανα, όπως ήσαν κατά 

τόν μεσαιώνα.
1Ϊ θέσις τής μικράς πόλεως Τάλτας είναι μαγευ

τική' λόφοι κατάφυτοι περιζώνουσι τήν πόλιν, τό 
κλίμα αύτής είναι γλυκύτατον, καί τόσον μ.άλιστα, 
(ύστε έάν ή Κριμαία έπωνομ.άσθη ή Ιταλία τής Ρωσ- 
σίας, δυνάμεθα, κατά δικχιότερον ίσως λόγον, νά δ- 
νομάσωμεν τήν Τάλταν τήν Νίκην τής Ρωσσίας. Εν
ταύθα άποστέλλουσι συνήθως οί ιατροί τούς ¿ν ταϊς 
βορείοις τής Ρωσσίας έπαρχίαις υπό φθίσεως προσ- 
βληθέντας, καί πολλοί τών τοιούτων άσθενών δφεί- 
λουσιν εις τό εύκραές τούτο κλίμα τήν άνάρρωσίν των. 
Δύο ρυάκια, τά  δποϊα έν καιρώ χειμώνος καί βροχών 
μεταβάλλονται πολλάκις εϊς δρμητικούς χείμαρρους, 
κατέρχονται άπό τών συνδένδρων τής ϊ'άλτας λό
φων' τούτων τό έν έδοικε τό όνομα εις τήν πόλιν, 
τό δ’ έτερον διερχόμενον διά κήπων καί φυτωρείων 
τελεί τό θέρος τόν υδάτινόν του φόρον εις τούς έπι- 
μελέϊς καί εμπείρους κηπουρούς. Καί τά δύο ρυάκια 

ταύτα χύνονται εις τήν θάλασσαν ού μακράν τού 
λιμένος.

Ι Ϊ  νεόδμητος τής πόλεως έκκλησία όψούται επί 
λοφίσκου κατασκίου, καί είναι οικοδόμημα κομψόν, 
περιέχον πλεϊστα όσα γλυπτικά έργα άξια λόγου. 
Περί τήν έκκλησίαν δέ κεΐ/ται καί τινες τάφοι, ¿ν
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οί; πλούσιοι Ρώσσοι άριστοκράται, άποθανόντες έν 
Τάλτα, τόν αιώνιον κοιμώνται ύπνον, ευτυχεί; και 
μετά θάνατον ακόμη.

Γνωστή είναι ή Τάλτα έν τώ  στρατιωτικώ κόσμο) 
διά του; Αρναούτου; τη;. Επειδή δέ πιστεύω, ότι ή 
ιστορία τών Ελλήνων τούτων τή ; Ρωσσία; στρατιω
τών ένδιαφέρει πάντα Ελληνα, θέλω είπει ολίγα 

τινά περί αυτών κατά τά ; πληροφορίας, ά; ελαβον 
έτιτοπίως υπό τίνος τών άποστράτων τού τάγματος 
τούτου ΰπαξιωματικών, πληροφορία; περί τή ; ακρί
βεια; τών οποίων έγγυάται ή ιστορία. 11 σύστασις 
τού Ελληνικού τούτου τάγματος, τό όποιον πρό τού 
τελευταίου Κριμαϊκού πολέμου άπετέλει τήν φυλα
κήν τών παραλίων τή ; Κριμαίας, χρονολογείται άπό 
τού ετου; 1709, καθ’ 8ν χρόνον ή Ρωσσία ευρίσκετο 
εί; πόλεμον μετά τής Τουρκίας. Ναυτική μοίρα, αν
εξαιρέτως έξ Ελλήνων τού Αρχιπελάγους συγκει- 
μένη, είχε συντελέσει τά μέγιστα είς τά ; τών Ρώσ- 
σων κατά τών Οθωμανών νίκα;. λποπερατωθείσης 
δέ τής έκστρατείας, τά  λείψανα τού ηρωικού εκείνου 
στόλου έγειναν δεκτά εί; τήν τακτικήν τή; Ρωσσίχς 
υπηρεσίαν, ένθα, ολόκληρον άποτελούντα τάγμα, 
συνέδραμαν πολλάκις τήν ρωσσικήν κυβέρνησιν κατά 

τάς επικινδύνου; τών Τατάρων στάσεις. Ακολούθως 
δέ τό τάγμα τούτο, ονομασθέν Ελληνι ,όν τάγμα τού 
Βαλουκλαβά (διότι τό  έπιτελείόν του έδρευεν έν Βα

λουκλαβά) έλαβεν είς ανταμοιβήν εθνικά; τινα; γαί- 
ας, ά; έκαλλιέργει έπιμελώς, καί μόνον όταν ή α
νάγκη τό έκάλει έλάμβανε τά όπλα.

Δύσκολο; είναι ή ετυμολογία τής λέξεως Αρνχ- 
ούτοι. Λέγουσί τινες ότι παράγεται άπό τής λέξεως 
άρνίου, διότι οί πρόγονοι τών πολεμιστών τούτων ή
σαν ποιμένες Τό κατ έμέ νομίζω τήν ετυμολογίαν 
τχύτην ολίγον βεβιασμένην.

Κατά τήν διήμερον έν Τάλτα διαμονήν μου έπε- 
σκέφθην μετά τών δύο πιστών συνοδοιπόρων αουκαί 
τήν ώραίαν, επτά περίπου βέρστια άπό τής πό- 
λεως άπέχουσαν, αΰτοκρατορικήν έπαυλιν, περί ής α
νωτέρω είπον. Σύγκειται αΰτη έκ μεγαλοπρεπούς 
μεγάρου καί έξ εκτεταμένου καί τερπνοτάτου κή
που, έν ώ βλαστάνουσιν έν υπαίθριο αί πορτοκαλλέαι 
καί άλλα τών μεσημβρινών κλιμάτων φυτά. Τό οι
κοδόμημα περιέχει πλήθος δωματίων καί αιθουσών, 
κομψότατα κεκοσμημένων καί πάσαν τήν άπαιτου- 
μένην άνάπαυσιν παρεχουσών. Οθεν καί συνήθως ή 
αύτοκρατορική οικογένεια, όσάκι; περιέρχεται τήν 
Κριμαίαν, διαμένει έπί τινα; ημέρας ένταύθα, μα
κράν τού θορύβου τού κόσμου καί τή ; οχληρά; τών 
αυλών έθιμοταξίας, έν πλήρει άνέσει καί αναπαύσει 
διάγουσα τάς ώρας. Καί πραγματικοί;, ώραιοτέραν 
θέσιν καί τερπνοτέραν διαμονήν ή φαντασία τού άν- 
θρ " που αδυνατεί νά πλάση.
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Εξήκοντα, ώς εΐπομεν, μίλια χωρίζουσι τήν ΐά λ -  
ταν άπό τής Σεβαστουπόλειυς, όγδοήκοντα δέ τήν 
Θεοδοσίαν άπό τή ; ΐάλτας.

II Θεοδοσία (κατά τόν ΔημοσΟένην Θεοδοσία) ήν 
οί έξουσιάσαντες τήν Κριμαίαν όθιομανοί 'ώνόμασαν 
Καφφάν, είναι πόλις παράλιος έκτεινομένη έν σχή- 
ματι ημισελήνου έπί τή ; ανωφερούς άκτή;' ό λιμήν 
της είναι άνοικτός καί, βορείων πνεόντων άνέμων, 
καθίταται επικίνδυνος διά τά  πλοία. Η όλη πόλις έ
χει τύπον μάλλον ιταλικόν, 8ν τή έδωκαν οί έπί 
πολλά έτη κατέχοντε; αυτήν ΓενουήνσιοΓ κατοικεί- 
ταΐ δέ τήν σήμερον υπό πεντακισχιλίων περίπου 
κατοίκων, Τατάρων κατ’ εξοχήν, Αρμενίων, Εβραίων 
καί τινων Ελλήνων, ο’ίτινε; μετέρχονται τό εμπόριον 
τών τεταριχευμένων ιχθύων. Οθεν καί καθ’ ώρισμέ- 
νην τού έτους ώραν, τό έαρ, πλοία μεγάλα καί μι
κρά είναι ήγκυροβολημένα έν τώ  λιμένι, περιμένοντα 
τό ουχί λίαν εύοσμον φορτίον των. Τό κέντρον της 

πόλεως, ήτοι τό άριστοκρατικόν τρόπον τινά τμήμα, 
κατέχεται υπό τών Ελλήνων έμπορων, οϊτινε; ζώσιν 
ενταύθα βίον άνετον καί εϋπορον, ώ ; άποδεικνόουσιν 
αί έπιμελώς καί κομψώς ώκοδομημέναι οικίαι καί οί 
εύσκιοι αυτών κήποι. Ο,τι ομω; διεγείρει κατ’ εξοχήν 
τόν θαυμασμόν τών περιηγητών είναι τό έξαίσιον 
κάλλος τών Ελληνίδων γυναικών, τό όποιον εχει τήν 
όυσεύρετον αριστοκρατικήν σφραγίδα καί τόν ζωηρόν 
τής Ανατολής τύπον.

Οί Τάταροι άποτελούσι τήν κατωτέραν τού λαού 
τάξίν, είναι οί υπηρέται καί μεσίται τών πλουσίων 
έμπορων, καί κατοικούσι καί ίόιαίτερον τή ; πόλεως 
τμήμα, τό όποιον φέρει τόν τύπον τή ; πενία; καί 
τών στερήσεων. Καί τ ι ;  φυλή Τατάρων διαμένει έν- 
ταύΟα, οί Νογάΐδες, οί'τινες μετέρχονται τό ιδιαίτε
ρον αυτών επάγγελμα, τό  τών αμαξηλατών, καί άλ
λην κατοικίαν δέν έχουσιν ή τόν μανδύαν των, έπί 
τού όποιου κατακλίνονται έν ύπαίθρω πλησίον τών 
καμήλων, τών παρ’ αυτοί; Οέσιν 'ίππων καί βοών έ- 

πεχουσών. Στέφουσι τήν πόλιν λόφοι ξηροί καί πε
τρώδεις, έπί τών όποιων πλείστοι ανεμόμυλοι αρχαϊ
κή; κατασκευής πλήττουσι τόν άέρα διά τών ξύλι
νων αυτών βραχιόνων.

Δύο δέ είναι αί μεγάλαι τή ; Θεοδοσίας πλατείαι, 
ών ή μέν χρησιμεύει ώς άγορά, έν ή κατά πάσαν εβ
δομάδα τελείται ζωηοοτάτη πανήγυρις, ή δέ έτέρα 
είναι έρημο; καί σιωπηλή. Εν αυτή ύψοϋτό ποτε τό 
λαμπρότερον τή ; πόλεως τζαμίον τού όποιου τά  έ- 
ρείπια καλύπτουσιν έτι τό  έδαφος. Η καταστροφή 
αυτού είναι έργον τών άγριων Τατάρων. 11 το τό τ ζα 
μίον τούτο άκριβεστάτη τής Αγίας Σοφίας άπομίμη- 
σις, καί αυτή ή Θεοδοσία έπεκαλεΐτο έπί πολυν χρό
νον ή Κωνσταντινούπολή τή ; Κριμαίας.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Ετερον δέ τζαμίον τή ; πόλεως ταύτης μετεσχη- 
ματίσθη είς Μουσεΐον τών άρχαιοτήτων, τό όποιον 
περιέχει πλεΐστα όσα άξιοπερίεργα αντικείμενα, μαρ- 
τυρούντα τήν καλλιτεχνίαν τών άρχαίων Ελλήνων 
καί Γενουηνσίων άποίκων. Τό μουσεΐον τούτο δις έν 
μιά ημέρα έπεσκέφθην, οθεν όσα έν αύτώ είόον ζωη- 
ρώς εμεινον έν τή  μνήμη μου έντετυπωμένα. Πρό τή; 
εισόδου κείνται δύο κολοσσαΐοι λέοντες έκ λευκού 
μαρμάρου ωραιότατης έργασίας, τών όποιων άμφοτέ- 
ρων αί κεφαλαί είναι έστραμμέναι πρός έν καί τό 
αυτό μέρος. Οί λέοντες ουτοι ευρέθησαν είς τόν πυθ
μένα τή ; θαλάσση; έν τώ  Κιμμερικω Βοσπόρω παρά 
τό Κέρτζιον, καί φαίνεται ότι έκόσμουν τήν άρχαίαν 
τού Μιθριδάτου πρωτεύουσαν. Εντός δέ τού μουσείου 
άπαντώμεν πρώτον βάσιν μαρμαρίνην μεγαλην, ευ- 
ρεθεΐσαν είς λνάπαν τής Ασίας. I I  βάσις αύτη έκρά- 
τει άγαλμα Δήμητρος, ώς μαρτυρεί ή έπ’ αυτής σω- 
ζομένη έπιγραφή, καθ’ ήν Αριστονίκη τις, θυγάτηρ 
τού Ζηνοκρίτου άνέθηκε τό  άγαλμα τή Δημητρι. Πα- 
ρεκεΐ βλέπομεν γενουήνσιον έπιγραφήν τού έτου;
1 523, ήτις κατά τούτο είναι περίεργος, διότι μαρ
τυρεί οτι καί μετά τήν κατά τό I 475 άλωσιν τή; 
πόλεως υπό τών Τούρκων, έσώζοντο έν Θεοδοσία γε- 
νουήνσιοί τινες αριστοκρατικά! οικογένειας, έν ώ έ- 
νομίζετο συνήθως, ότι αμα άλωθείση; τή; πόλεως 

έγειναν καί οί γενουήνσιοι κάτοικοι άφαντοι. Πρός 
δέ τούτοι; έπισύρει τά  βλ.έμματά μας καί ό γρυψ, 
τό στέμμα τού Παντικαπαίου (Κερτζίου). Τό έκλ.ευ- 
κού μαρμάρου άνάγλυφον είναι καλλίστης έργασίας" 
δ γρόψ ορθός έπί τών δύο ποδών του έχει αναπε
πταμένα; τά ; πτέρυγά; του, καί ό οφθαλμό; του 

είναι άγριο; καί απειλητικός.
Περιέχει τό μουσεΐον καί δύο παμμεγέθεις αμφο

ρείς, μικράν κεφαλήν ταύρου χρυσήν, άγαλμάτιά 
τινα πήλινα καί λααπροτάτην κεφαλήν Αφροδίτης.

όλίγα τινά πρέπει ν’ αναφέρω ετι περί τή ; εκ
κλησίας τών δυτικών Αρμενίων, ήν έπεσκέφθην μι
κρόν πρό τού έκ Θεοδοσίας απόπλου. Φαίνεται ότι τό 
οικοδόμημα τούτο ήρχισε ν’ άναγείρηται πρό πολ
λών χρόνων καί είς έποχήν πολύ μεταγενεστέραν 
άπεπερατώθη" τουλάχιστον τά θεμέλια καί τό κάτω 
μέρος τού όλου ναού φέρουσι τόν τύπον τού 1 3ου 
Μ. X . αίώνος. Κατά τον χρόνον τούτον αναφέρει ή 
ιστορία ότι οί Αρμένιοι έλαβον κατά πρώτον τήν ά
δειαν νά διαμένωσιν έν Ιίαφφά. Τό άνω δέ μέρος τού 
ναού έχει ρυθμόν οθωμανικόν. Ισως άφ’ ου έπί τινα 
χρόνον έχρησίμευσεν ή έκκλησία είς τήν λατρείαν 
τού Προφήτου, ήλθον πάλιν οί Αρμένιοι καί έξεδίω- 
ξαν τους Τούρκους, διότι όλοι σχεδόν οί λίθοι φέ
ρουσι τό σημεΐον τού σταυρού, δι’ ου οί Αρμένιοι ή- 
θέλησαν βεβαίως νά καθαρίσωσι τόν ίερόν χώρον άπό 
τή ; τού Μωαμεθανισμού βεβηλώσεως.

Ε'. ΚΕΡΤΖΙΟΝ.

Οκτάωρος περίπου πλούς μάς έφεοεν άπό τής Θεο
δοσία; είς τό Κέρτζιον, τό  άρχαΐον Παντικάπαιον, 
τήν παλαιάν πρωτεύουσαν τού Κιμμερικού Βοσπόρου. 
Κεΐται ή περίεργος καί ιστορική αύτη πόλις έπί τής 
ανατολική; άκρας τής ταυρικής χερσονήσου, ένθα ά- 
πολήγει ό βαθύ; κόλπος, τόν όποιον σχηματίζουσι 
τά  ύδατα τού Βοσπόρου, καί έκτείνεται, ώ ; ή Θεοδο
σία, έν σχήματι ήμισελήνου, μέ τήν διαφοράν μόνον 
οτι έν ώ αί όδοί τής Θεοδοσίας είναι στεναί καί άρ
ρυθμοι, αί τού Κερτζίου είναι καί εΰρεΐαι καί ευθεΐαι, 
καί παρέχουσι τή  όλη πόλει θέαν εϋχάριστον καί ι

λαράν. Στέφεται καί τό  Κέρτζιον άπό τό  μέρος τής 
ξηράς υπό πολλών λόφων, ών ό μεγαλείτερο; κα
λείται μέχρι τή ; σήμερον Μιθριδάτης, είς άνάμνησιν 
τού άρχαίου βασιλέως τού Πόντου. ’Επί τού λόφου 
τούτου ΰψούτο ή άκρόπολι; τού άρχαίου Παντικα- 
παίου, καί ή υψηλοτέρα αυτού κορυφή καλείται καί 
νύν έτι ό τάφος τού Μιθριδάτου. Αν όμως πραγμα
τικοί; ό Μιθριδάτης έτάφη ενταύθα είναι άμφίβολον.

Από τού λόφου τούτου, λέγει ή ιστορία, ότι ό α
γέρωχος οότο; ήγεμών παρετήρει τόν στόλον του, 
τό φόβητρον τών Ρωμαίων. Νύν υψούται ένταύθα 
οικοδόμημα νέον, σχήμα έχον άρχαίου έλλ. ναού 
έν ώ διατηρούνται άρχαιότητές τινες, εΰρεθεΐσαι 
εί; τά  πέριξ τή ; πόλεως. Μεταξύ άλλων περιέργων 
είδον πλήθος πήλινων αγγείων μέ διαφόρου; πα
ραστάσεις, καί σαρκοφάγους τής αρχαία; Ελληνι
κή; έποχής καί τή ; μεταγενεστέρα; φραγκικής. Επί 
τού Κριμαϊκού πολέμου τό μουσεΐον τούτο ΰπέστη 
πολλήν βλάβην υπό τώ ν Αγγλων, καί πλεΐστα τής 
τέχνης μνημεία, τά  όποια διετηροΰντο ένταύθα, 
κοσμούσι σήμερον τό βρετανικόν έν Λονδίνω μουσεΐον.

Παραλίως εκτείνεται ή εμπορική κυρίως όόός, 
ήν κοσμούσι μεγάλαι λίθινοι οίκοδομαί, έπί τινων 
τών όπίων φαίνονται έτι τά  ίχνη τού τελευταίου 
πολέμου. Τό έμπόριον τη ; πόλεως είναι άρκετά 
ζωηρόν, καί ευρίσκεται εί; χεΐρα; Ελλήνων καί Αρ
μενίων. Οί Ρώσσοι και Τάταροι είναι ευάριθμοι καί 
άποτελούσι τήν κατωτέραν τού λαού τάξιν.

Εν Κερτζίω άπεχωρίσθην άπό τών συνοδοιπόρων 
μου τού Αμερικανού καί τού Πολωνού, καί ό μέν 
Πολωνός αξιωματικός έπέβη τού άτμοπλοίου, τό 
όποιον διευθύνετο πρός τά  καυκάσια παράλια, ό δέ 
Αμερικανός άπέπλευσε κατ’ ευθείαν είς Κωνσταντι
νούπολή, διότι έπεθύμει νά φθάση είς τήν πατρίδα 
του, τήν Φιλαδέλφειαν, πρό τού χειμώνος, καί έ- 
σκόπευε νά έπισκεφθή τινα; τή; Ισπανία; πόλεις.

Εγώ δέ δύο έτι ημέρας εμεινον είς Κέρτζιον καί 
είτα διευθύνθην έπί τού άτμοπλοίου «  ή ιφιγένεια » 
πρός τους λιμένα; τή ; Αζωφική; θαλάσσης καί 
πρό; τό τέρμα τή; οδοιπορίας μου, τό Ταϊγάνιον.

365
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Αί παραθαλάβιοι τ?,; λζωφικη; πόλει; Βερδιάνσκη 
Μαριανουπολι; κχΐ Ταϊγάνιον, δεν παρέχουσι τω  
περιηγητή άςιοσηρειωτόν τ ι  δπδ ιστορικήν ή αρ
χαιολογικήν ετεοψιν, διότι είναι πόλεις εμπορικοί, 
κατορκημέναι ΰπο έμπόριον μόνον. Διδ παύουσιν 
ενταύθα καί αί όδοιπορικαί μου στ,μειώσεις. Τούτο 

μόνον θέλω προσθέσει, ότι έν Τα'ίγανίω, ένθα 
έπι δυο εβδομάδας, διέτριψα, έπεσκέφθην τον κοι
τώνα, έν ω 5 αϋτοκράτωρ τή ; Ρωσσίας Αλέξανδρος 
ό Λ', παρέδωκε τήν I Δεκεμβρίου τού 1825 τήν 
άγνήν αυτού ψυχήν εις τον πλάστην.

ό  κοιτών ουτος διατηρείται μέχρι τής σήμερον 
εις ήν εΰρίσκετο κατάστασιν έν καιρώ τής διαμονής 
τού αύτοκράτορος, καί άπας τού έτους, κατά τήν 
ή μέραν τού θανάτου του, τελείται έν αΰτώ μνη- 
μόσυνον. Εις άνάμνησιν τού λαοποθήτου τούτου ή- 

γεμόνος άνήγειρεν ή πόλις τού Ταΐγανίου έπι μιας 
τών πλατειών χάλκινον ανδριάντα, τού οποίου ή έκ 
μέλανος μαρμάρου βάσις φέρει τήν ρωσσικοϊς γράμ- 
μασι γεγραμμένην σύντομον μέν άλλα συγκινητικω- 
τάτην επιγραφήν' «  Αλέξανδρο» τώ  πρώτω. »

I. Π.

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α  Α Σ Μ Α Τ Α .

(Τέλος. -13ε φυλ. 301.)

41.
’Ανάμεσα τρεΤς θάλασσα:; πύργος θεμελιωμένος 

βολιμοσκεπασμένος.
Και ’ς τά παραΟυράκιατου καΟόνταν τρεΤς κυράδε;

’σάν νάήσαν αυνυφάδες
Ί Ι  μιά ξωμπλιάζει τόν άητό, ή άλλη τόν πετρίτη

Παρασκευή και Τρίτη.
Κ.' ή τρίτη ή καλήτερη τόν ήλιον συνοριάζει

καί τά φλωριά γυριάζει.
Τα γύριασ’ έξεγύριασε, έννχά γυριά τά φτιάνει

καί ’ς τό λαιμό τά βάνει.
Τά πέντε βάνει 'ς τό λαιμό, τά τέσσαρα ’ς τά χέρια.

μ’ έσφάςαν τά μαχαίρια.
Τότ’ έβγα ήλιέ μου ή νά βγώ γιά λάμψε ή νά λάμψω

πολλαΐς καρδιαϊ; νά κάψω.
Έσύ κ’ αν έ'ο-γτ-,ς ήλιέ μου 0ά κάψεις χορταράκια

του Μάί τά λουλουδάκια
Κ’ έγώ αν έβγω ήλιε μου 0ά κάψω παλληκάρια

ψηλά σάν τά λεοντάρια.

42.

Μάνα μιά κόρη πού 'δα γώ ’ς τήν πλάκα καί λευκαίνει 
Εχ’ ασημένιο κόπανο, καί πλάκα μαρμαρένια.

Μάνα νά τήν έφίληγα κ’ έδινα τ’ άλογό μου.
Τό άλογό μ’ έχει έκατό κ’ ή σέλα πεντακόσια
Κ ’ άν δέν με σώσουν τά ’ρημα πουλώ τή φέρμελή μου
Μοδ τήν έξετιμώσανε πενήντα κολονάτα.

4 3 .

Μαρίτσα έτραγού8αε σέ τρίχινο γεφύρι.
Κ αι τό γειρύρι έβράγισε καί τό ποτάμ’ έσπάθη,
Καί τό στοιχειό τοδ ποταμοδ πέρα μεριά περνάει.

Αλλαξε ή Μάριο τόν ήχώ καί είπε κ’ άλλο τραγούδι. 
Πώς τόν αλλάζω τόν ήχώ νά είπώ κ’ άλλο τραγούδι 

Π'άνόρα; μου εΐνε βαρειά άζωστος βαρειά γιάΛά πεθάνη. 
Μ’ έγύρεψε λαγού τυρί κ’ άπ’ άγριο γιοι γάλα.
"Οσο ν’ άνέβω ’ς τούς κορφούς, νά κατεβώ ’ς τούς κάμπους 
Νά φτιάσω στρούγκα τών λαγών, ν’ άρμέξω τ’ άγριο γιοι 
Άρρώστησε ξαβρώστησε κ’ άλλην γυναίκα πήρε,
Πήρε τήν πλάκα πενθερά τήν μαύρη γη γυναΤκα 
Κ ’ άφτοδ ν’ τά λιανολίΟαρα γυναικοεςαδέλφια.

44.

"Οσον πλατό έχει ή θάλασσα κ’ ό ουρανός τού ψήλου 
Τόσον πανί έδιαζότανε μιά κόρη ’ς τά μαλλιά της

νά ήμουν ’ς τήν τραχηλιά της. 
Τοδ ρήγα γυιός έπέρναε τού ρήγα γυιός περνάει 

τήν γλυκοχαιρετάει.
—  Ως πότε ή κόρη βιάζεσαι, ώς πότε καλαμίζεις

κ’ έμένα δαιμονίζεις;
—  Σ’ έχω γραμμένον ’ςτό πανί καί ’ς τό ξυλόχτενόν μου

καρσί τό πρόσωπόν μου.
2’ τήν άκρη τή; σαΐτας μου σ’ έχω ζωγραφισμένο 

κορμί κυπαρισένχο.
—  Νά σοΰ κοπούν πολλαΤ; κλωναΤς νά κάθεσαι νά δένης, 

Νά μπεζερίσης οένοντα, νά βγής στά παραθύρι,
πού νά σέ φάη τό φίδι!

45.

Σ’ τού Νάσα τ ’ άργανα λαλούν τού Νάσα τά παιχνίδι*. 
Ό  Κωνσταντή; πανορεύεται παίρνει παπαδοπούλα.
Πρώτη βραδυά πού πλάγιασε τήν βρίσκει φιλημένη.

Κόρη μου ποιός σέ φίλησε όποδ είσαι φιλημένη ;
Όντά ήμουνα έννχά χρονών κ’ έπάτησα ς τούς δέκχ 

Επήγα ’ς τόν πλεματικό νά μέ ξεμολογήση
καί νά μέ διδαχίση 

Κ ’ έσκυψε καί μέ φίλησε καί είμαι φιλημένη.

46.
Κάτω ’; τό γιαλό κάτω ’ς τό περιγιάλι 
Κόρην άγαπώ ξανθή καί μαυρομμάτα.
Δώδεκα χρονών κ’ ό ήλιος δέν τήν βλέπει.
Πάει ή μάνα της, δόλια ακριβή τήν έχει 
Μόσχω τής μιλάει, ΚανΙλλα τής φωνάζει,
Κανελλόριζα καί τ’ άνθη τής κανέλλας.
Τ ί έκιτρίνησες κ’ εΐσαι μαραζομένη :
Μήν άρβώστησες, μήν έκρυφοΟερμάνΟης;
Μά ούδ’ άρρώστησα μά ούδ’ έκρυφοΟερμάνΟην.
Ί'ές τό δειλινά ν' έψές τό βράδυ βράδυ ^
Πήγα γιά νερό πήγα γιά τά βαρέλι 
Κ ’ ηΰρα ένα παιδί ’σάν νά ήταν ξάδελφόςμου 
Καί μέ φίλησε ’ς τά μάτια καί ’; τά φρύδια.
Και ’ς τό μάγουλο πού είχε τά κοκκινάοι 
Κ ’ έκιτρίνισα κ’ είμαι μαραζομένη.

47.
Τά πέλαγα καί τά νησιά ούλα δαρμένα τά ’χω 
Καί δέν ήμπόρεσα νά ’βρώ ένα γλυκό λεϊμόνι,
Γιά νά τό στύψω νά τά πιώ νά μέ διαβούν οί πόνοι.
Τού; πόνου; ποχω τήν καρδιά κανείς νά μή τούς λάβη 
Παρά ή Χάϊδω μοναχά έκείνη νά τού; λάβη.
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Σάρωνε χήρα σάρωνε, σάρωνε τήν αυλή σου 
Σάρωνε καί τήν πόρτα σου τί θέλω νά περάσω.
Τήν θυγατέρα σ’ άγαπώ γυναίκα νά τήν πάρω.
’Εμένα ή θυγατέρα μου εΐν’ ήλιο; καί φεγγάρι 
Κ ’ άν τήν ίδή; κακόμοιρε γίνεσαι δαιμονιάρης.
Καί δαιμονιάρης κ’ άν γενώ, καί τά βουνά κ’ άν πάρω,

χήρα, Οά σού τήν πάρω.

4 9 .

Μά ουδέ ’ς τήν Πύλι αγάπησα μά ούδέ ’ς τή Σαλονίκη 
Παρά ’ς τή δόλια τήν φραγκιά μιας χήρας θυγατέρα,
ΙΙοΰ είχε τ ’ άχεΤλι κόκκινο μέ τό βερζί γραμμένο.
Μέ τό μανδύλι τό σουρε κ’ έβαψε τό μανδύλι,
Σ’ έπτά ποτάμια τό πλύνε- καί τά έπτά έβάψαν,
Έβαψ’ ή άκρη τού ’γιαλού κ’ ή άκρη τού πελάγου.
Κατέβη αετό; νά πιή νερό κ’ έβαψαν τά πτερά του.
Έβαψ’ ό ήλιος ό μισός καί τό φεγγάρι άκέρηο.
Έβαψαν τρία κάτεργα μέ τούς κατεργαρέους.

50.

Πού π?ς πουλί πουλάκι μου πού π2; πουλί νά μείνης
κ’ έμένα πού μ’ άφίνης; 

Πάγω ’ς τά ορη ’;  τά βουνά, πού είνε καί τ ’ άλλα τά πουλιά. 
Θά φτιάσω τήν φωλίτσα μου ’ς τού τζελεπή τό φέσι

πού τρέμει γχά νά πέση. 
Σάζοντα; πούστας τά μαλλιά θά μοΰ τηνέ χαλάη

καί μέ χασομεράει.
Θά φτιάσω τήν φωλίτσα μου —  Σέ πέρνω μικρουλίτσαμου 
Σ τού πηγαδιού τά χεΤλο — Σέ πέρνω δέν σ’ άφίνω.
Πάν τά κορίτσια γιά νερό —  δέν βγαίνει; έξω νά σέ ίδώ ; 
Καί μοΰ τηνέ χαλάνε — καί μέ χασομεράνε.

51.
Πύταμε σύντα; γεμίζης, καί βαρή; καί κυματίζης,
Πάρε με ’ς τά κύματά σου, ’ς τά κλωθογυρίσματά σου 
Νά μέ πας τήν ίύσι δύσι, σέ μιά κρυσταλλένια βρύσι 
Πορχονται ή ξανθαΤς καί πλένουν, μαυρομμάταις καί

λευκαίνουν,
Μάρθε μιά, μάρθε κ’ ή άλλη, μ’ άρθε ένού φτωχού κοράσι 
¡Είχε τού ήλιοϋ τήν λάμψι καί τού φεγγαριού τήν βάψι· 

— Μωρή έσύ φτωχό κοράσι, πού τήν ηΰρε; τόση λάμψι;
— Εΐχα μπάρμπα κ ηιον κλέφτη; άδελφόν κ ητον κουρσέφτης.

52.

Αύγούλ’ αύγούλα σκόνωμαι σέ περιβόλι μπαίνω 
Νά κόψω τόν βασιλικά καί τό μακεδονίσι.
Νά κόψω κ’ ένα ληόφυλλο νά κρώ τόν ταμπουράν μου. 

— Κατακαύμένε τάμπουρα γιά 8έν βαρής γεμάτα;
— Γιά βάλ τά τέλια δυνατά καί βάρει με γεμάτα

ξανθή καί μαυρομμάτα.
Κ ’ άν δέν ’ς τήν φέρω τήν ξανθή κάμε τρχά κομμάτια.

53.

Τό μανδυλάκι πού κεντά; έμένα νά τό στείλης.
Νά μή τό στείλης μοναχό παρά μέ τήν άγάπη.
Κ ’ έκείνη τό παρήκουσε καί μοναχά τό στέλλει,
Σ τά γόνατα τό κράταε καί τό συχνορωτάει.
Γχά πές μου μανδυλάκι μου πώς μ’ άγαπά ή κυρά σου ; 
"Οταν σέ συλλογίζεται έ'ταν σέ βάνει ό νοΰς της 
Σάν θάλασσα βουρλίζεται ’σάν κύμα δέρν’ ύ νοΰς της 
Σάν τό ψαράκι ’; τό γιαλό, τ’ αρνί ’ς τό μακελλάρη.

5 4 .

Δέν μπορώ μάνα, δέν μπορώ άπά τό μεσημέρι.
Κάν θ’ άββωστήσω μάνα μου, κάν τακτικό; θά πάρω 
Κάν Οά φορέσω τά στενά νά παίξω τό ρεστίτσιο·

Σώπα, Χρηστό μου, μήν τό λες καί μή τό κουβεντιάζεις 
Γιατί έχω έχθρού; καί χαίρονται καί φίλους καί λυπούνται. 
ΓΙοιά μάνα έχει ένα παιδί καί τακτικό; νά πάη;

Περικαλώ σε, κύριε μου, παύσε τήν κατοικιά σου.
Πάρε τήν πάχ νη όχ τά βουνά, τήν καταχνιά όχτούς κάμπους. 
Γιά ν άγναντεύσω, γιά νά ίδώ τόν κάμπον τής Μεθώνης. 
Πώς κάνουν τήν ζευγολατιά, τού κάμπου οί ζευγολάτες, 
Πού κάνει ό Χρήστος μοναχό; μέ τό γοργό ζευγάρι.
Μά εΐχετά βόΐδα άπό στοιχειά, τ’ αλέτρια σιδερένια 
Κ ’ όλόσπερνε κ’ όλόκανε κ’ όλόγραμμάτα στέλλει.

• Ανάθεμά τον τόν παπά μέ τά μορφα κοράσια 
Οπού τά στέλλει γιά νερό κ’ έρχονται φιλημένα. »

55.

Μιά κόρη έκοιμότανε ’ς τ' άνδρός της ταΤ; άγκάλαις 
Κ ’ ύπνος δέν τής έπάγαινε κ' ύπνο; δέν τή; παγαίνει.
"Ολο τ ’ άνδρός τη; έλεγε κ’ ολο τ ’ άνδρός της λέγει.
Βαρειά κοιμάσαι Κωνσταντή ’; ταΐ; έδικαΤς μ’ άγκάλαις 
Πού ή συντροφιά σου έμίσεψε καί πάει καί τά βράδυ.
Πολύ μέ βιάζει; λιγερή, πολύ μέ βιάζεις κόρη.
Θα βρώ καί άλλον άγαπφς κ’ άλλον άνδρα Οά πάρεις. 
Άνίσως κ’ άλλον άγαπώ κ’ άλλον άνδρα άπό σένα 
Σπαθί βαστάς ατή μέση σου κόψε μου τά κεφάλι,
Νά ματωθούν τά ρούχα μου κ’ έσένα τό σπαθί σου.
Κ ’ έπίστευσε ’;  τούς ί'ρκου; της κ’ έκίνησε νά πάη 
Σ’ άφίνω γειά μώρ λιγερή κ’ έμπιστευμένη άγάπη.
Σού δίνω χτένι καί γυαλί κόρη νά μέ θυμάσαι 
τό χτένι νά χτενίζεσαι καί τό γυαλί νά βλέπης.

Μεσοστρατής μεσοδρομής 'ς τή μέση τού πελάγου 
Τότε; τά συλλογίστηκε, τότε τό βάνει ό νού; του 
Πού εΤν' τά καλαμάρι του πού εΤν τό χαϊμαλί του.
Καί ’πίσω ξαναγύρισε, γύρισε νά τά πάρη.
Βρίσκει ταϊ; πόρται; σφαλισταΤ; καί σφικταμπαρωμέναις,
'Ρωτάει ταϊς γειτόνισσαις καί ταΤς γειτονοπούλαις
Άθέ καί τί νά γείνηκε ή έδική μ’ άγάπη
11’ ούδέ ’ς τήν πόρτα φαίνεται μά ούδέ τό παραθύρι.
Μά ούδέ τή βρύσι γχά νερό νά φέρη τό βαρέλι;
Θαρρώ τι μέσα κάθεται καί μάλλον άνδρα παίζει.
Κλοτσγ βαρεΤ τήν πόρτα του σχίζει ν' έμβαίνει μέσα 
Καί τά σπαθί του τράβηξε τή; κόβει τό κεφάλι.

56.

Καλότυχα είναι τά βουνά καλότυχοι κ’ ο! κάμποι 
Καλότυχη κ’ ή Αρετή πού τήν παντρολογάνε·
'Οπού είχε τούς έννχά άδελφούς, τά δεκαοχτώ ξαδε'λφια. 
Συμπεθεριά τής φέρνουνε τή μχά μερχά τήν άλλη 
Κ ’ ένα καλό συμπεθεριό πολύ μακρυά ’ς τά ξένα.
Κανείς δέν άπεκρίθηκε άπά τού; έδικούς της 
Παρά ά Κώστα; μοναχά έκεΐνος άπεκρίθη.

Μανοΰλα νά τήν δώσωμεν τήν ’Αρετή ’ς τά ξένα 
Πού είμαι ν' έγώ πραγματευτής, πού είμαι μπεζεριάνη; 
Γιά νά περνώ νά τρώ ψωμί νά τόχω ν' αποκούμπι.

Κώστα άν μ’ εύρη θάνατο; ποιός πάει νά τήν φέρη ;
Τό καλοκαίρι δυό βολαΤ; καί τόν χειμώνα πέντε ;

Μανοϋλ’ άν σ’ εύρη θάνατος έγώ πά καί τήν φέρνω,
Τά καλοκαίρι δυό βολαΐ; καί τόν χειμώνα πέντε.

Ήλθαν τά χρόνια δύστυχα κ’ οί μήνες ποντ.σμένοι 
ΠεΟάναν καί ο! έννιά αδελφοί τά δεκαοχτώ ξαδέλφια.



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Σ’ όλου; του; γυιού; βάνει κερί ’; όλου; τού; γυιού; λιβάνι 
Τόν Κώστα καταριώτανε βαρειά κατάρα λέει.

Όλοι μου οί γυιοί νά λυώσουνε καί ό Κώστα; νά μή λυ-
ώση

Όπ' έ'δωκε τήν ’Αρετή πολύ μακρυά τά ξένα.
Πουλάκι πέρνα τ' ακούσε τοϋ Κώστα πάει τό λέει. 
Κώστα ή μάνα σου καταράει, βαρειά κατάρα λέει 

"Ολοι μου οί γυιοί νά λυώσουνε καί ό Κώστας νά μή λυώση 
Όπ’ έδωσε τήν ’Αρετή πολύ μακρυά ’; τά ξένα.

Κ ’ ή γή άναταράχθηκε κ’ ό Κώστας έσηκώθη 
βάνει τό σάβαν’ άλογο καί τά σανίδι σέλλα.
Έκίνησε κ’ έδιάηκε νά φέρη τήν Άρέτιυ.
’Σ τή στράτα όπ’ έπάγαινε τή στράτα ποΰ παγαίνει,
Τό θεό παρακαλιώτανε, τό θεό παρακαλιέται·

Θέ μου νά βρω τήν ’Αρετή 'ςτή βρϋσι νά λευκαίνη 
Καθώ; περικαλιώτανε έδιάει καί τήν ηνρε·
Άπό μακρυά τήν χαιρέτα κ άπό κοντά τή; λέγει- 

Γιά σου χαρά σου ’Αρετή.— Καλώς τονε τόν Κώστα. 
Άιντε άδελφή νά φύγωμε ’ ; τή μάνα μα; νά πάμε·

Ή  μάνα μα; ψυχομαχάει βαρειά γιά νά πεθάνη,
Έκίνησαν κ’ έδιάκανε τή; μάνα; του; τό σπήτι.

Γχά σου χαρά σου μάνα μου.—  Καλώ; την τήν Άρέτιυ. 
Άρέτω μου ποιό; σ’ έφερε ποιό; Οά σέ πάει πίσω ;

Μάνα μ’ ό Κώστα; μ’ έφερε κεΐ/ο; μέ πάει πίσω.
57.

Τί νά γένω ό λεεινός ό κατακακόμοφο; ;
Τ! νάγένω ό λεεινό; μέ τήν κακή γυναίκα;
Τόν χειμώνα μ’ έστελνε νά σπείρω νά θερίσω.
Έστειλα κ’ έγώ ό λεεινό; ό κατακακόμοφο;
"Έστειλα κ’ έθέρισα κ’ έκαμα δυο βατζέλια.
Τό ένα δίνω δεκατιά τ’ άλλο κρατώ νά σπείρω 
Κ ’ έκεΤνο μου άνέμεινε ή σκούφια μου γεμάτη.
Στον ωμό μου τό έβαλα 'ς τό σπήτι μου παγαίνω.
Ευρίσκω τήν γυναίκα μου καί μαγειρεύει κόττα.
Έθάρρεψα ό λεεινό; ό κατακακόμοφο;
ΈΟάβρεψα ό λεεινό; καί πέρνω ένα κοψίδι.
Καί τήν χουλιάρα άρπαξε μου σχίζει τό κεφάλι

58.
Ανάθεμά σε Ζαχαριά μέ τό ζακόνι ποχεις,
Πϊσα ήμερούλα πόλεμο πδσα μήνα γυναίκα.
Μηγάρι; πέρνει; βλάχισσα μηγάρι; βλαχοπούλα,
Μή πέρνει; τήν μανιάτισσα τήν καπετανοπούλα,
ΙΙόχει κορμί γιά φορεσχά καί μέση γιά ζωνάρι

λαιμά γιά τό γιορντάνι 
Καί δάκτυλα μασουρωτά γιά δέκα δακτυλίδια;

—  Ό χ  τού γαίδάρου ή κλήρα.
59.

Λώδεκα χρόνους ήμουνα ’ ; τά Χάρο ρογιασμένο;
Καί ρόγα δέν του γύρεψα μηδέ τήν δούλεψί μου,
Μόν' τά κλειδιά τού γύρεψα, κλειδιά τοϋ παραδείσου 
Ν ’ ανοίξω τόν παράδεισο νά ϊδώ τού; κολασμένους.

Λεξιά μεριά είναι ο! δίκαιοι, ζερβιά είναι ο! κολασμένοι 
Κρατήγανε κ’ οί δίκαιοι λαμπάδα·.; άναμέναι;·
Κρατήγανε κ’ ο! άρχοντες σακκούλαι; μέ τά γρόσια.
Καί τού; πτωχούς παρακαλαϋν καί τών φτωχών; λένε· 

Πάρτε φτωχοί τά γρόσα σα; καί δό; τε μα; λαμπάδες. 
’Εδώ τά γρόσα δέν περνοϋν, λαμπάδες δέν πουλιένται, 

Παρά ή παστρική ψυχή, ψυχή τοϋ παραδείσου.
Θυμδσθ’ δντας τά πέρνατε τά δέκα δεκαπέντε,
Καί τό κρασί μέ τό νερά, τ ’ αλεύρια μέ τή στάκτη;
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ΓΕΝΟΣ ΟΤΛΕΤΕΡΟΝ. Η Κυρία Στάελ έτίμα τήν 
τύχην του Ναπολέοντος' έπεσκέπτετο συχνά πυκνά 
τόν Κεραμεικόν καί ήΟελέ ποτέ νά διορισθή κυρία τή; 

αυλή;, διά νά μεταβή άπό τή ; αιθούση; τή ; αύτο- 
κρατείρα; εις τό γραφεϊον τή ; διπλωματίας. Οθεν ό 

αύτοκράτωρ προεφυλάττετο καί άνθίστατο εί; τά ; 
κολακεία; τή ; λαμπρά; ταύτης Κορίννη; ή τις εκρυ- 
πτεν εν τώ  στηθεί τό σύστημα καί τήν φιλοδοξίαν 
τών Αικατερινών καί Ελισαβετών.

Καί όμως ή Κυρία Στάελ προσεπάθει άδιακόπως, 
καί πρωίαν τινά, άφ’ ού ολόκληρον νύκτα εβυσσοδό- 
μευσε σχέδια καί ελπίδας προσήλθεν ενωρίς εις τόν 
Κβραμεικόν. Εισέρχεται καί τοι εμποδιζόμενη' παρά 

τά  διατεταγμένα διαπερά αίθούσας καί στοάς, προ
χωρεί δέ καί κλειδούχους απωθούσα καί ύπηρέτας. 
Τέλος φιονάζουσι πρός αυτήν' «  ό  αύτοκράτωρ είναι 
εί; τό  λουτρόν ! »  Αλλά ούτε τούτο τήν εμποδίζει' 
εξακολουθεί βαδίζουσα βηματι ταχεΐ, καί άνοίξασα 
μόνη τήν τελευταία·/ θύραν, ευρίσκει τόν ήρωα εί; 
αίσχίστην κατάστασιν. Οΰτος δέ ζητεί συγγνώμην, 
καί τεταραγμένος ολίγον, λέγε·, ότι τώ  είναι άδύνα- 

τον νά άκροασθή αύτής εί; τοιαύτην ώραν καί κα- 
τάστασιν. «  Α ί! καί τ ί  πειράζει, αύτονράτορ; ή με- 
γαλοφυ'ία δέν έχει γένος αρσενικόν καί θηλυκόν . .  . 

Ακουσέ με . . .  »  Συνήφθη λοιπόν άλλόκοτος συνο
μιλία μεταξύ μονάρχου έν τώ  υδατι τού λουτρού 
καί Πυθίας οίστρηλατουμένης, άντιτεινόντων καί άν- 
τικρουόντων συλλογισμούς, σκέψεις καί άξιώματα. 
Ο ήγεμών λησμονήση τήν Οέσιν του άντικρούει τήν 
άπρόοπτον ταύτην θύελλαν' ή δέ γυνή έντείνουσα 
τήν φωνήν καί ώς έκ τρίποδο; λαλούσα, προλέγει 
ένθους καί ταλαιπωρίας καί άντιστάσεις καί τήν 
Εύρώπην έπανισταμένην καί τήν Γαλλίαν καταβλη- 
Οεΐσαν καί τό  αύτοκρατορικόν σκήπτρον καταβυθιζό- 
μενον μετά τών κοινών ελευθεριών εις τήν άβυσσον 
τού χρόνου καί τά χάσματα τών θαλασσών.
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Ψυλλ. 15 Σεπτ.
Σελ. 294 στ. 33 γρ. ΈΤχόρν άν-.ί Έΐκόρου 
Σελ. 295 στήλη πρώτη γρ. παλι-νορθώσεω; άντί άνα- 

ζωπυρήσεως.
Καί στήλη δεύτερα έν τή αύτή σελ. c- 1 καί r . 7. γρ. 

παλινορθώσεω; άντί άναζωπυρήσεω;.
Ψυλλάδ. 1ης ’Οκτωβρίου.

Σελ. 327 r. 25 γρ. λοιπόν άντί λοιπών.
Σελ. 328 ς. 14 γρ. διαδώσωσιν, άντί διασώσωσιν.
Έν τή αύτή σελ. Γ· 44. πρόσθε;, ιστορίαν.
Σελ. 329 {·. 4. γρ. 1να άντί διά νά.

ο ς. 36 πρόσθε;· περί τοϋ άνδρός.


