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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
έχ τή ;  ανεκδότου 

Π Α Τ Μ Ι Α Κ Η Σ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ

τοΰ  Κ . I .  ΣαχχεΜ ω νος ( ' ) .

« Τ ά  τώ ν  βρω μάτω ν ήδέα χαί τ ίμ ια  (φησίν δ 

από Ααμασκοϋ φωστήρ) προτιθέμενα πο .Μ ά χ ις, ον

( I )  Ό  Κ .  I .  Σακχελίων συνήγειρεν έν Π ά τμ ψ  μ ετά  πλή- 

σ τη ; έπ ιμελείας καί ακρίβεια; διάφορα χειρόγραφα, ϊ  τινα  

προτίθετα ι νά έκδώση ύπό τή ν  έπωνυμίαν ·  Π Α Τ Μ Ι Α Κ Η  

Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η ,  ή το ι ’Α ναγραφή τ ώ ν  έν τή  κατά τήν 

νήσον Π ά τμ ον  γεραρ^ βασιλική τ ε  καί αϋτοκρατορική 

Μ ονή  τού  άγ ιου  Ίω ά ν νο υ  τού  ΕύαγγελιστοΟ  κα ί Θ εο λό 

γου  τεβησαυρισμένων χ ειρογράφω ν τ ε υ χ ώ ν · .  Δ ια ιρ ε ί δέ 

τό  σύγγραμμ α  ε ί ;  δύο μέρη, ώ ν  τό  μέν π ρ ώ το ν  περιλαμ

βάνει τή ν κυρ ίω ; ’Α ν α γ ρ α φ ή ν  τε τρα κοσ ίω ν  έβδομή- 

κοντα  τά  σύνολον τε υ χ ώ ν , έν ή  περιγράφεται το  σχήμ α  καί 

ά ό γ κ ο ; ένό; έκάστου, ή  ήλιχ ία  αύτοΟ καί- τά  τ ή ;  γραφή; 

εέδο;, καί, ώ ;  έν κεφαλαίψ, π * ν  τά  περιεχόμ ενον, μ ετά  καί 

τ ώ ν  άναγκαίων σημ ειώ σεω ν κα ί παρα τηρήσεω ν · τ ό  δέ δεύ

τερον , τρ ία  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ α .  Τ ο ύ τω ν  δέ πάλιν τά  μέν 

δύο πρότερα  περιέχουσι περ ικοπά; τ ινα ; καί άποσπααμάτια 

έξ α νεκδότω ν τινώ ν , καί π ρο ;έτι ολόκληρα άνέκδοτα Ιερά τε  

καί μ ή · τό  δέ τρ ίτο ν , άπαντα τά  τής Μ ο νή ; αύτοκρατορικά 

χ ρ υ σ ό β ο υ λ λ α ,  ό ρ ι σ μ ο ύ ; ,  λ ύ σ ε ι ;  καί π  ι τ  τ  ά- 

κ ι α, άπό Ν ικηφόρου τού  Βοτανειά του  καί έφ εξή ;, καί τώ ν  

πατρ ιαρχικώ ν σ ι γ  ι λ λ ί ω  ν τά  αρχα ιότερα , καί τινα  άλλα 

επ ίσημα έγγραφα τώ ν  β υ ζαντινώ ν χρ όνω ν, τά  π ά ντα  λίαν

μόνον τούς πεινώντας εις βρώ α ιν  ϊ.Ιχουσ ιν , ά./.Γ 

ενίοτε χα ΐ τούς ήδη χεχορισμ ίνους προσιρεθ ί- 

ζου σ ιν ' ώσπερ χα ι τώ ν  πομάτων τά  Μ α ν  ηδύποτα  

xai εύώδη, ον τούς δ ιψ ώ ντας μόνον, áJ.lá μην  

χαί τούς ίμ π α .ίιν  πρός μετά .ίηψ ιν θέ.Ιγονσιν ωσ

αύτως πά .ΐιν  χαί τούς φ ι.Ιοπ.Ιούτους, ό ταν μεγά 

λης περιουσίας χρατήσωσιν, ερως άεί άναγχάβει 

τούτους ζη τε ΐν  (ιφορμάς, οσαι χαθ’ ήμέραν τόν  

χΛοϋζον τού το ις  πρυσεπεχτείνουσιν  » ( α ).  Τοιγα- 

ροΰν καί ήμεις κατακοοεΐς ήδη γεγονότες εκ τής 

προτεθειμένης ήμϊν ποικίλης δαιτός, οΐα περ ί  τώ ν 

χειρογράφων πάντων άναδίφησίς τ ε  καί αναγραφή, 

έ τ ι γούν όπέκνιζον καί τά  έν τώ  άρχείω τή ; Μονής 

διατηρούμενα παντοΐα επίσημα έγγραφα, οΐον βασι-

περίεργα, ώ ;  νέαν π ο ρ ίζο ν τ*  ύλην ε ί ;  τή ν  τ ή ;  μ έση ; έπ οχή ; 

έθνικήν ή μ ώ ν  ιστορίαν. Χ ά ρ ιν  δέ τώ ν  περί τ ά  π αλα ιογρα - 

φιχά π ερ ιέργω ς έχ ό ν τω ν , παρασυναφθήσονται έν τ φ  τέλει 

τοΟ βιβλίου καί ό κ τώ  ίω ;  δέκα λελιθογραφημένοι πίνακες 

π ερ ιέχον τε; διάφορα έκμαγεΤα πανομοιότυπα, οΤον χ ρ υ σο - 

βούλλω ν τ ε  κα ί αύτοκρατορικών υπογραφών κα ί άλλων 

είδώ ν γραφής τώ ν  π αλα ιώ ν χρόνω ν, του τέσ τιν  άπό τή ς  r '  

μ έχρ ι τ ή ;  ιέ έκατονταετηρίδο;. " Iv a  δέ άποδείξωμεν τήν 

σπουδαιότητα  τοΟ συγγράμ μ ατος το ύ το υ  κα» προκαλέσωμεν 

τή ν  υπέρ τή ;  έχδόσεω ; αύτοΟ συνδρομήν τώ ν  φιλομούσων 

συνδρομητών έκδίδομεν τό ν  α νω τέρω  πρόλογον τοΟ Γ '  

Π αραρτήματος. Σ Η Μ . Π Α Ν Δ .

(α )  Ί ω ά ν .  Δ αμ ασχ . Π ερ ί τώ ν  έν π ίσ τ. κεχοιμ . ά. Τ ό μ . 

Α '.  σελ. 5 8 4 . έκδ. L e  Qnieo.
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λικά ΧρυσόΰουΑΑά  τ ε  καί Π ιζζά χ ια , καί 'Ο ρ ισμ ο ί, 

πατριαρχικά τ ε  Σ ιγ ί . ϋ ια  καί άλλα (β), κα'ι ταϋτα, 

οΐά τινα μετακάρπια προσπαραθείναι έγλιχόμεθα. 

Καί δ ή άνελίξαντε; τα  πάντα καί έπεξελθόντες, καί 

ο ώσπερ ίχιφυΑΑ ίδα μ ετά  ζόν  τρυγητόν  χαζαΑε- 

Αειμμένην, χαΐ σ τά χνν  μ ιζά  τό ν  άμηζύν âtà ζό 

χΑήθος χαρεωραμίνον, xa i χάσαν άχΑώς èx i ιΗν- 

δροις όχώραν μ ετά  τή ν  συΑΑογήν έχ.Ιε.Ιησμε- 

r i ¡ r  »  (α ) άναλεξάμ,ενοι τά  επισημότερα αύτών έκ- 

δίδομεν έν τώ δε τώ  Παραρτήματι, άναβαλλόμ,ενοι 

εις τούπιόν, άν καί θεός διδώ, τώ ν παραλειπομένων 

τήν δημοσίευσιν. Ταϋτα δ’ είσί τά  εξής, κατά χρονο

λογικήν τεταγμένα σειράν'

A ')  ΧρυσύβουΑΑος Λ ό γ ο ς  Νικηφόρου roß Β ο-

(β) Καί σημείωσαι οτι ούδεμια τ&ν άλλων Μον&ν, ώ; 
έμαυτάν πείθω, τηλικοΏτον κέκτηται πλοϋτον επισήμων 
εγγράφων, άξιων δ ν τ ·;  τή; τών επιστημόνων μελέτης. Πε
ριέργεια; δέ χάριν καταγράφομεν φίε κατά χρονολογικήν 
τάξιν μόνα τά έτερόγλωσσα θεσπίσματα διαφόρων χριστια
νόν ηγεμόνων, υπέρ τά τεσσαράκοντα σομποσούμενα, άπό 
ίέ τοϋ 1447 και έφεξής κεχρονολογημένα, ήτοι. ά) Έπτά 
τ&ν τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης Ποντιφίκων, Πιο» Β'. Γρη- 
γορίοο ΙΓ ',  Ίννοκεντίοο ΙΑ ', Παύλου Ε", καί Ούρβανοϋ Η'. 
6') Πέντε τ&ν Μαγιστόρων τοϋ τάγματος των 'Ιπποτών 
τής 'Ρόδου, Λοδοβίκου Μισσάττου (Ludovicos Missalte), 
Πέτρου ’Πβυσ&νο; (Petrus D’ Aubusson), Έμερίκου Ά μ -  
βοίσου (Emericus D’Amboise), οΰ τά οικόσημα καί τό έπω- 
νύμιον κεχαραγμένα εΐσίν ύπεράνω τής πρό; δυσμάς πύλη; 
τοϋ έν 'Ρόδψ φρουρίου, xoivCb; λεγομένη; σήμερον Π ό ρ τ α  
τ οΟ Π ρ ω τ ο μ α σ τ ό ρ ο υ ,  ήτοι τοϋ μεγάλο» Μαγί- 
στοοος), καί ΦαβρικΙου Καρρέττου (Fahricius De Carrelle). 
γ ' ) ’Γέσσαρα τΟιν τής Ένετίας ΑουκΦν, ΓΙασχαλίου Κικονίου 
(Pascalis Cicooia) καί Μαρίνου Γριμάνου (Mariuus Grimano). 
δ') Τρία τών Μαγιστόρων τών τής Μελίτης Ιπποτών Άλο- 
φίου Ούίννακουρτίου ( Alofius De Wignacourl),’Αντωνίου Βα- 
ταίλου (Antonio Bataille), καί 'Ραϋμούνδου Περέλλου 'Ροκ- 
καφύλλου (Don IUjmundus De Perellos De Roccarull)· έ) "Εν 
τοϋγενικοϋ Προνοητοϋ (Proveditore) τή; Κρήτης ’Ιακώβου 
Φωσκαρίνου· r ')  Τρία τών Δουκών τής αυτή; νήσου, Λο- 
δοβίκου Μέμου καί Μάρκου Γριμάνου· ζ ')  "Εν τοϋ Βασι- 
Λέως τή; 'Ισπανίας Φιλίππου I"'. ή) Δύω τών Βασιλέων 
τής 'Ριοσσία; ’Αλεξίου Μιχαηλ!δ;υ καί Θεοδώρου ’Αλεξιά- 
δου. 9') "Εν τοϋγενικοϋ αρχιστρατήγου τή; Κρήτης Φραγ
κίσκου Μωροζίνου. I) "Ε τοϋ τή; Τοσκάνης Μ. Δουκός 
Κοσμά Γ ' ιά)"Εν τοϋ Δουκός τή; ΣαυοΤα; Βικτορίου Άμε- 
δαίου Β'. ιβ') "Εν τοϋ ’Επισκόπου Γενούης. ιγ ') Δύο τών 
Βασιλέων τής Ίβηρία; (Γεωργίας) Τεμουραάζου καί 'Ηρα
κλείου τοϋ τελευταίου· ιδ") "Εν τοϋ τής Γερμανία; αύτο- 
κράτορος Καρόλου r '· καί ιέ) ίιπέρ τάδέκα τών 'Ηγεμόνων 
τής Βλαχία; καί Μολδαυία;. Παρά ταϋτα δέ διασώζει καί 
άμφί τά εκατόν σ υ υ λ τ α ν ι κ ά  φ ι ρ μ ά ν ι α ,  άπό Μεχ- 
μέτου Β' τοϋ Πορ9ητοϋ μέχρι τοϋ κοθ’ ήμϊ; αύταρχήσαν- 
τος ’ A μπδουλ- Μεδτζίδ. ΤοΤ; δ’  ανωτέρω καταλεχθεΤσι Οε- 
σπίσμασι τών τή; Μελίτη; ιπποτών προσΟετέον καί έτερον 
τοϋ Μαγίστορος Οϋγωνο; Λουβηνσίου Βερδάλλου (Ugo di 
Loubens di Verdalle) τψ 1588 έκδεδομένον, δι’  οΰ υπό τήν 
έαυτοϋ προστασίαν τίβησι τήν Μονήν· τοϋτο δέ εί καί μή 
περιεσώΟη, εΰρηται ϊμω; δεδημοσιευμένον έν τώ τοϋ Παύ-

ζανειάζοο. Β ') "Ο μο ιος τοΰ  αύτοϋ. Γ ')  "Ο μοιος  

Λ Α ιζ ίο υ  Α ’ τοϋ  Κομνηνοΰ. X )  Ό μ ο ιο ς  ζοΰ αύζοΰ. 

Ε ') Π ιτζά χ ιον  τοΰ αύζοΰ. Τ ')  "Ο μοιον ζής Α ε -  

σχο ίνης μηζρός τοΰ αύζοχράζορος τούτου. ?!) Π ρα 

κ τικόν ζής άναμεζρήσεως ζοΰ νησιδίου Μ ιψ ία ς  χαΐ 

z ü i y  ¿ y  Α ίρ ω  χροασζείω ν, χ ζ.Ι. Η') X ρυσόδουΑ- 

Αος Λ ό γ ο ς  τοΰ αύζοΰ Α  Αερίου. Θ ') Π ιζζά χ ιο ν  τοΰ 

αύζον. ΐ ')  "Ο μο ιον  τον αύζοΰ. ΙΑ ') Π ρακτικόν  

ζής άναμεζρήσεως ζής Π άζμου υπό τοϋ Α να γρα - 

φ ίως z ü y  ΚυχΑάδων νήσων. ΙΒ ') ΧρυσόΰουΑΑος 

Α ό γ ο ς  ζοΰ αύζοΰ Α  Αερίου. in ') Α ΰ σ ις  τοΰ αύζοΰ. 

ΙΔ ') ΧρνσόΰουΑΑοΥ Σ ιγ ίΑ Α ιο τ  JΙωάνναν ro í Κ ο -  

μγηγοϋ. ΙΕ ') Α ΰ σ ις  ΜανουήΑ τον  Κομνηνοΰ. IT ')  

Ό μ ο ια  ζοΰ ανζον. ΙΖ ') ΧρνσόΰουΑΑος Α ό γ ο ς  7 -  

σααχίου τοΰ Α γγέΑου. ΙΗ ') Ο μοιος ζοΰ αύζοΰ. 

I© ') Α ΰ σ ις  Α  Αερίου Γ 1 ζοΰ  Κομνηνοΰ. Κ ') Χ ρ υ 

σύβουΑΑος Α ό γ ο ς  ζοΰ αύζοΰ. Κ α ') Xρυσόβου.ΙΑον 

Σ ιγ ίΑ Α ιυν  άδή.Ιου at)ro*páropoc. ΚΒ ') Χ ρ υ σ ό - 

βου.ΙΑος Α ό γο ς  Μ ιχα ή Λ  ζοΰ  ΠαΑαιοΑόγου. Κ Γ ') 

Ο ρισμός ζοΰ αύζοΰ. Κ Δ ') Ό μ ο ιο ς  ζοΰ αύζοΰ. ΚΕ ') 

Ο μοιος άδή.Ιου αύζοχράζορος. Κ Τ ') X ρυσόΰον .Ι- 

Αος Α όγος  Ανδρονίχου ΠαΑαιοΑόγου ζοΰ χρεσδυ - 

τέρου. Κ Ζ ') Ο μοιος A r t  ρονίχου ΠαΑαιοΑόγου ζοΰ 

νεωζέρου. ΚΗ ') "Ο μο ιος τοΰ  αύζοΰ. Κ Θ ') "Ο μοιος 

ζοΰ αύζοΰ f a ) .  Λ ') XρυσόδουΑΑον Σ ιγ ίΑ Α ιοΥ  ά- 

δήΑου αύζοχράζορος. Λ Α ') Ύ χόμ νη μ α  ζοΰ Π ά 

τριά ρχου Ν ιχοΑάου ζοΰ Γραμματικού. ΑΒ ') "Ο -  

μ ο ιο τ  Ίωάννου ζοΰ  Α γα χη ζοΰ . Λ Γ ') "Ο μοιον  

Λ ουκά  ζοΰ Χρυσοβέργου. Λ Δ ') Ό μ ο ιο ν  Αρσένιον  

ζοΰ Αύζωρειανοΰ. ΑΕ') Π ιζζά χ ιο ν  ζοΰ αύζοΰ. Λ Τ ')  

Μ υστικ ή  Α ιαθήχη ζοΰ όσιον X ρισζοδού.Ιου ζοΰ 

Α αζρηνοΰ. ΛΖ ') ΚωδίχεΑΑος (έπιδιαθήκη) ζοΰ  αύ

ζοΰ. AH ') Εγγραφον άχοζά^.εως Θεοδοσίου ζοΰ 

Κ ασζρ ισ ίου . ΛΘ ') Αιαθήχν θ εοχ τ ίσ του  Καθηγου

μένου Π άζμου. Μ') Π ρά ζις  άναθεωρήσεοις xa i ε ( ι -  

οάσεω ς ύχό ζοΰ Α  ναβεωρηζον xa i Ε ί,ιαοηοϋ  τής 

Κ ω . Μ α') Π  ράζις  άχοχατασζάσεως ύχό ζοΰ Α ου - 

χός Μ ιΑανουδίου. MB') Ό μ ο ια  ύχό ζοΰ  Λ χ ο γ ρ α - 

φέως "Ρόδον xa i ζώ ν  Κ υχΑ άδων νήσων ' xa i Μ Γ ') 

θ έσ χ ισ μ α  ΚαρόΑου ς  αύζοχράζορος ζής Γερ

μανίας.

Τούτοιν ουν είκοσι καί πέντε μεν, ήτοι τά  Β', Γ ', 

δ ',  Η ', ιβ ',  ΙΔ ', ΙΖ ', ΙΗ ', κ ', ΚΒ', Κ Δ ', Κς·', ΚΖ', 

ΚΗ , AÁ , ΛΒ', Λ Γ ', Ας·', ΛΖ', ΛΗ, Α© ', Μ', MÁ,

λου Σεβαστιανού· Codico Diplomático del sacro militare ordine 
Gerosolimilano- pag. 2S0

(α ) Ίωάν. Δαμασκ. αύτόβ.

(a) Τό Χρυσόβουλλον τόδε ούκ έστι μέν έκ τών έν τή 
Μονή σωζομένων, ώσπερ μικρώ έμπροσθεν έροϋμεν; συγ- 
καταλέγομεν ϊμω; αύτό ψδε, Iva συναποτελεσθή πλήϊης ή 
σειρά τών παρά τοϋ αύτοκράτορος τούτου έπιβραβευθέντών 
τή Μονή Χρυσοβούλλων.
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MB' καί ΜΓ', εΐσίν αύτά τά  αρχέτυπα, ών μόνα τά 

Κ  Β', Κ γ', ΚΖ', ΚΗ καί ΜΓ', επί περγαμηνή; γέγρα- 

πται, τά  δ’ άλλα επί βαμβακίνου χάρτου’ τά  λοιπά 

σώζονται £ν παλαιοί; άντιγράφοι;. Τούτων δέ 

ςςάλιν τά  ΰπ’ άριθ. Ε, ς ,  Ζ ', θ ',  ί καί ΙΑ , περιλαμ

βάνονται έν μακρω τινι ε ιλητώ , εν ω  προτέτακται 

άντίγραφον τοϋ 6π’ άριθ. Η  Χρυσοβούλλου Αλεςίου 

τοϋ Κομ.νηνοϋ, καί επιπλέον έμφέρονται αί υπόγρα

φα! τώ ν τά  διάφορα υπουργεία τοϋ κράτου; συγκρο- 

τούντων κατ’ εκείνον τον χρόνον προσώπων, ά καί 

δημοσιεύομεν άπαραλλάκτοι; ώ ; έχουσιν. Εστι δέ 

γεγραμμένον τδ ειλητδν τοϋτο υπό τίνος τώ ν  υπουρ

γικών νοταρίων, καθά άπό τοϋ τής γραφή; είδους 

τεκμαιρόμεθα, συγχρόνως τή  τώ ν έμπεριεχομένων 

διατάξεων έκδόσει, έπικεκυρωμένον δέ παρά τίνος 

Γεωργίου· ΠΑεφή, 8; ήν πάντως τώ ν επισήμων έν 

τέλει. Ούκ έλίγα μέν ουν τώ ν έκλελοιπότων άρχε- 

τύπων βορά, τά  μέν τοϋ χρόνου έγενοντο, τά  δέ χει- 

ρών έργον άδικων. Ουτω λ. χ. έν ετει 1806 τών 

έγχωρίων τις, Δημήτριος Μουρμούρη; ονομα, άνήρ 

κακότροπος καί κακεντρεχής, μέγα δέ δυνάμενο; 

παρά τώ  όθωμανώ άρχιναυάρχω (έτύγχανε γάρ ών 

τώ ν  έν ά'ιοιμασιν έν τώ  ίΟωμανικώ στόλω ), έπειδή 

περ οί τή ; Μονής προϊστάμενοι ούκ ένεδίδοσαν εις ζ ή 

τημά τ ι  αύτοϋ άθεσμον, βυσσοδομεύων ήν τό  λοιπόν 

καί μένεα πνέων κατ’ αύτόίν. Λς ουν ευκαιρίας έ- 

δρά 'ατο, τορεύει διάβολός κατ αυτών πρό; τόν άρ- 

χιναύαρχον, καί καταίρει εις Πάτμον συνεπαγόμενος 

τόν τοϋ σατράπου μουχονρδάρην  (σφραγιδοφύλακα) 

έπί κεφαλή; σ τρατιω τών τινων τοϋ ναυαρχείου. Εΰ- 

θυς δε εις τήν Μονήν άναβάντες του; βρόχου; περιά 
πτουσιν έπί ~.€>ί  άψίδων τοϋ νάρθηκος, ώς τούς πάν

τα ;  άπάγξοντες. Επεί δ’  έκεϊνοι έφθασαν άποδράν- 

τ ε ;  διά τή ; πρό; μ,εσημβρίαν πυλίδος, εΐσορμώσιν οί 

αλιτήριοι εί; τό  συνοδικόν τή ; Μονή;, καί διαέρή- 

ξαντες τό  ταμεϊον τά  τε  χρήματα διήρπασαν, καί 

πολλά τώ ν έν αΰτώ άποκειμένων έπισήμ,ων έγγρά- 

φων άφείλοντο. Ταχύ μέν το ι γ ’  έκεϊνο; δίκην έξέ- 

τισε τών ασεβώ; πεπραγμένων αΰτώ ' συλληφθείς 

γάρ πρό; τώ ν  Βρεττανών κατά ίκάριον, οίς πολλά 

πρόσθεν ειργαστο κακά, άνηρτήθη έν τώ  έπικρίω 

τοϋ πλοίου.
ί’ητέον δε νϋν καί περί τινων τώ ν Χρυσοβούλλων 

τούτων ιδία. Τά γοϋν ύπ’ άριθ. Α , καί Β', Νικηφόρου 

τοϋ Βοτανειάτου ούκ έχουσι μ.έν τ ι  κοινόν, ώς 6ρ2- 

τα ι, τή  τή ; Πάτμου Μονή ή τώ  ταύτην ίδρυσαμένω 

όσίω Χριστοδούλω, α τε  δή μικρώ άρχαιότερα δντα, 

άναφέρονται δ’ όμως έπί πραγμάτων βράδιον εί; τήν 

αύτοϋ κυριότητα περιελθόντων έκ προσφορών καί 

Αφιερώσεων (α ). Εστι δέ τό  Ä , πλέον τοϋ ήμίσεος

(ζ )  Βλ. όπισθεν έν Παρσρτ. Β' τήν αύτοϋ ύποτύπ. )  r -ζ'. 
Πρβλ. και τό ϋπ’ άρ. Γ ' Χρυσόβουλλον.

λελωβημένον" άλλ’ ημείς άνεπληρώσαμ.εν τά  λείποντα 

έ ; Αντιγράφου κεκολοβωμένου μέν καί αύτοϋ, ίδιο- 

χείρως όμως υπό τοϋ αύτοϋ βασιλικοϋ υπογραφέω; 

γεγραμμένου. Τοϋ δε υπ’ άριθ. II, τό  άρχέτυπον, 

δι’ ού ή Πάτμος τώ  ό 'ίω  δεδώρητο Χριστοδούλω 

παρ’ Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, ού περιεσώθη άκέοαιο·/ 

ελαττον γάρ τοϋ προτέρου ήμίσεος λείπει μέχρι τοϋ' 

«  Κ α ι δ ιά  ζοϋζο ζο ΐς  Αείοις ζ ε  xa i βΑ α χζιχο ΐς  

χροσώ χο ις  » ,  καθά καί έν τώ  οίκείω υποδείκνυμεν 

τόπο/ άλλ’ ύπάρχουσι πολλά τούτου άντίγραφα 

παλαιά τε  καί νεώτερα, ών, ώσανεί τό μόνον πιστόν, 

δόξαν είχε μέχρι; ήμών τό  παρά τοϋ άοιδίμου εκεί

νου διδασκάλου Δανιήλ τοϋ Κεραμέοι; ιδιόχειρό); 

άντιγεγραμμένον, όπερ καί έπικεκύρωτο διά τοϋτο 

παρά τοΰ έν μακαρία τ -ij λήξει Θεοφίλου Πατριάρ- 

χου Αλεξανδρεία; τώ  Ί 822 ετει. Καί μήν όπόσον 

έσφάλησαν τοϋ άληθοϋς δ τ ε  άντιγεγραφώ; καί ό τήν 

κατά λέξιν δήθεν άντιγραφήν έπικεκυρωκώς, προϊών 

δηλώσει ό λόγος. Τό μέν ουν έπισημότερον τών 

Αντιγράφων άπάντο>ν έστί τό  έν τώ  είλητώ περιε- 

χόμ-ενον, ώσπερ άνωτέρω εφθημεν είπόντες, έξ ού 

περ άνεπληρώσαμεν τά  λείποντα. Κα! τοϋτο δέ ση

μειωτέου, ότι τ ά  τε  τοϋ Βοτανειάτου δύο Χρυσό- 

βουλλα καί τά  τέσσαρα έξη; τοϋ Αλεξίου εΐσίν ύφ’ 

ένδ; καί τοϋ αύτοϋ βασιλικού υπογραφέω; είτε νο 

ζαριού  (α ) γεγραμμένα. Απορία; όμως άξιον ότι 

έν δυσί μ,όνοι; τώ ν Αρχετύπων τή ; συλλογή; ήμών 

ταύτης, ήτοι το ί; ΰπ’ άρ. ΙΒ' καί ΙΔ  , ούκ έμφέ- 

ρονται αί τώ ν Αύτοκρατόρων ύπογραφαί" καί επεισιν 

άρα είκάζειν ότι, καί διά μόνη; τή ; τοϋ χανιχ .Ιώ - 

μαζος (β ) ιδιοχείρου αύτοίν υποσημασίας καί τή ; 

άπαιωρήσεω; τή ; σφραγίδο;, ε!χον τό  νόμιμ,ον κΰρος 

τά  τοιαϋτα. Ξένον ωσαύτως πρό; τήν τής Πάτμου 

Μονήν φαίνεται καί τό ΰπ’ άριθ. ΙΗ  Χρυσόβουλλον 

ϊσαακίου τοϋ Αγγέλου" ένθεν το ι καί δύο τινά είκά- 

ζειν έπί τού τω  ίρμώμεθα, δηλαδή, ή ό τι ή, περί ή; 

έν αύτώ λόγος, Μονή τή ; Θεοτόκου προσεδέθη τή  έν 

Πάτμω τόν μετέπειτα χρόνον, ή ότι μετά τό  κρα

τήσει τούς Τούρκους τοϋ θέματος Μυλάσης κα! Με- 

λανουδίου, οί τή  δε Μοναχοί τής εαυτών κηδόμενοι 

σωτηρίας μετέστησαν εις Πάτμον συναποφέροντε; 

καί πάνθ’ όσα εύμετακόμιστα, οίον βιβλία καί έγ

γραφα, άμφιά τε  καί σκεύη καί λοιπά. Τό δ αΰ 

ΰπ’ άρ. Κ© ' Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ νεο)τέρου, 

έν Αντιγράφω μόνον σωζόμενον έν τώ  ύπ’ άρ. X L V 1 I 

χειρογράφω τεύχει τής Βιενναίας βιβλιοθήκης, τώ  

έπιγεγραμμένω' Patria rilia ruu i Gra?corum Sy-

(α) Νοτάριοι, ώ; καί έν τ& ύπ’ άριθ. U ' Χρυσοβούλλιο 
σημειοϋμεν, έλέγοντο καί ο! τών βασιλέων υπογράφει;, οί 
καί ήσαν, οΐα ύχό;, έκ τδιν άριστων καλλιγράφων τε καί
ταχογράφων.

(β) Βλ. σημ. el; τό ύπ’ άριθ. Δ ' Χρυσόβουλλον.
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nodica et D ip lóm ala, άνήρ φίλος καί οΰδέν άλλο 

δ τι μή τήν εθνικήν ήμών πνέων εύκλειαν, εϊχεν ΰπο- 

δείξας ήμΐν από τού μυριανθοϋς κήπου τώ ν  ιδίων 

άπο σημειωμάτων. Σοφοκλή; έστιν οΰτος δ υιός τού 

αοιδίμου καί τρισμακάριστου μεγάλου διδασκάλου 

Κωνσταντίνου Οικονόμου,

ToO δ’ ήτοι κλέος ϊσται ¡ίσον χ’ έπικίδναται ήώς (γ),

υίός, τής πατρώας σοφίας τε  καί πολυμαθεία; ούκ 

άποδέων. Πλείστας ουν όφείλομεν αύτώ τά ; χάρι- 

τας οΰ μόνον διά τήν τού Χρυσοβούλλου τούτου 

ΰπόδειξιν, άλλά καί άνθ’ ών άλλων άπωνάμεθα τής 

Μούσης αύτοϋ' £πί π i  σι γάρ τοΐς έρωτήμασιν ήμών 

και άπορήμασιν ώσανεί από βιβλιοθήκη; εμψύχου 

διεφωτιζόμεθα παρά του άνδρός. Χάριτα; άποδίδο- 

μεν ωσαύτως τώ  τε  μουσοτραφεΐ Λημητρίω Αλεξαν· 

δρίδτι, τώ  έν Βιέννη περί τήν τώ ν  Ασκληπιαδών ιε- 

ράν άλειφομένω επιστήμην, καί τ ώ  σοφώ καθηγητή 

τού αυτόθι Πανεπιστημίου F r. M iclosich ' ών δ 

μεν προφρόνω; εσχε τούμόν έκπληρουν αίτημα, δπερ 

ην ή του Χρυσοβούλλου αντιγραφή καί άποστολή 

δ δέ καλός κάγαθός καθηγητής οϊκοθεν καί ιδία 

χειρί τήν αντιγραφήν ποιήσαι ήξίωσε (α ).Τό  μένουν 

Χρυσόβουλλον τοΰτο οΰ πάνυ τ ι  παραλλάττει τού 

κειμένου Ετέρου Χρυσοβούλλου του αυτού αύτοκρα- 

τορος, ήτοι τού ΰπ’ άρ. Κ Ζ ', άλλ έστιν οϊα τ ι ;  δευ- 

τέρα έκδοσι; αυτού, μετά πάροδον τριών έτών καί 

ήμίσεο; γεγονυΐχ, αιτήσει τώ ν τή ; Μονή; Μοναχών, 

ώσπερ τεκμαιρόμεθα. Εν μέν γάρ τώ  πρεσβυτέριο 

δ άριθμός μόνον δεδήλωται τώ ν  ένδιαλαμβανομένων 

παροίκων, έν τούτιρ δέ τό  τ ε  όνομα έκάστου αυτών 

προστέθειται καί τινα επιπλέον κτήματα, τή  Μονή, 

ώ ; έοικεν άφιερωθεντα έν τώ  μεταξύ χρόνω. Ó γούν 

βασιλικό; γραμματεύς πρό οφθαλμών έχων πάντως 

έκεΐνο άντέγραψεν αυτό σχεδόν άπαραλλάκτω;, τά 

τώ ν παροίκων μόνον προσθεί; όνόμ.ατα, ώσπερ εϊρη- 

τα ι, καί τά  μετ’ αΰτού; σημειούμενα Εσωπερίβο.Ια  

καί Χωράφια . Πλήν άλλ’ έκ τή ; άντιπαραβολή; 

αΰτού πρό; έκεΐνο, συνορώμεν δτι πολλά έξ άβλε- 

ψία; τού άντιγρχφέως παρεισέφρησαν εις τό  Βιεν- 

ναΐον τεύχος πταίσματα, ών τήν ορθήν γραφήν ούκ

356

(γ) Ίλ. Η’. 451.
(α) Τού ανωτέρω μνημονευδέννος χειρογράφου τεύχους 

ή Ικδοσις ήρξατο έν Βιέννη ήδη άπό τοΟ έτους 1860 υπό 
τε τοΟ αύτοϋ Fr, Miclosich και τοϋ Jos. Maller καθηγητοΟ 
τοΟ ΠαταυϊανοΟ πανεπιστημίου, τοι̂ δε έπιγραφ?· Acia 
Pairiarchalus ConsUnlinopolilani MCCCXV—MCCCCII. e 
codicibus manuscriplis bibliolbec« Palatins Viodoboneosis. 
To έν λόγψ δμως Χρυσόβουλλον &τερος αύτίυν, ό Τ. Μύλ- 
λερός, εΐχεν έκδους ήδη έν τφ Siiiungshcr. d. k. k. Akad d. 
Wise. tom. IX (1853) p. 411, £θεν λαβών έξέδωκε καί ό C. 
Ε. Zachar. A Lingenthal έν Jus Græcoromao. Pars III. No
vel. conslilutiones. σελ. 692. Lips. 1857.

ένεδοιάσαμεν άυτικαταστήσαι έν τώ  πεμφθεντι ήμΐν 

αντιγράφω, καί οδτω διωρθωμένον έκδούναι τό  Χρυ

σόβουλλον, παρασημειωσάμενοι έκεΐ καί αΰτά δή τά  

έπταισμένχ. Περί δέ τώ ν  ΰπ’ άρ. Κ Α ', ΚΕ/, καί Α ,  

τεταγμένων Χρυσοβούλλων αδήλων αύτοκρατόρων, 

έσημειωσάμεθα έν τ ώ  οίκείω Εκάστου τόπω τήν Ιδίαν 

ήμών εικασίαν.

’Αλλά καί περί τού είδους τής τώ ν Χρυσοβούλων 

γραφής, καί μάλιστα τώ ν τού Βοτανειάτου καί τού 

Κομνηνού, ¿λίγα ά ττκ  διαλαβεΐν άναγκαΐον ήγού- 

μεθα. δ , τ ι  τοίνυν συνάγομεν έξ ιδίας ήμών άντιλή- 

ψεως, δ τε  δή μακράν καί προστετηκυΤχν σπουδήν 

πεποιημένοι περί αΰτά, συγκεφαλαιοϋται έν τοΐς 

εξής. ίίσπερ ουν παρά τοΐς άρχαίοις Αίθίοψι δ ιττά  

ήσαν γράμματα, τά  μέν ΒασιΛιχά, τά  δέ Α ημοτιχά  

λεγόμενα, ούτως είχε τό  πράγμα, ώ ; εοικε, καί 

παρά τοΐς άρχαιοτέροις τώ ν Βυζαντινών, τοϋθ δπερ 

καί παρ’ όθωμανοΐς διακρατεΐ" κάκεΐνοι γάρ, εί καί 

πολλών ειδών γραφήν ϊχουσιν, άλλ’ όμως δυσί χρών- 

τα ι ώςεπιτοπολύ, δηλονότι τοΐς έπικρατεστέροις, τώ  

Α ιβά νι (= α ύ λ ικ ή  είτε βασίλειος γραφή) λεγομένω, 

δι’  ου τά  τε  σον.Ιτανιχά φ ιρμάνια  καί τά  τώ ν υ

πουργών τού κράτους γράφονται δ ιατάγματα, καί 

τώ  'Ρ ιχα ά  (= κ ο ινή  γραφή). Τό μέν ουν πρώτον 

είδος οΰ τοΐς πάσιν έστίν εύανάγνωστον, δτι μή μό

νον τοΐς λογιωτέροις τώ ν  έν τέλει' θάτερον δέ τό  

τή ; κοινής έστι χρήσεως. Πεισθείη δ’ άν τις περί 

τού λεγομένου έξ άπλής μόνον άντιπαρεςετάσεως 

τή ; τώ ν χειρογράφων βίβλων γραφή; πρός τήν τώ ν 

συγχρόνων Χρυσοβούλλων' έκείνας μέν γάρ καί ό 

τυχών εΰχεοώ; άν άνέγνω μετά μικράν άσκησιν' 

ταϋτα δέ οΰδ’ αΰτός 6 τής παλαιογραφικής τέχνης 

δαημονέστατο; έκ τοϋ παραυτίκα διευκρινήσειε, τό  

μέν διά τό  γριφώδες, οΰτως είπεΐν, καί σκολιόν τώ ν 

χαρακτήρων, έξ ουπερ δλως ιδιότυπος δείκνυται ή 

γραφή, τό  δέ διά τό  συνεπτυγμένον, είτε έστενογρα- 

φημένον, πολλάκι; δέ καί συμβολικόν τώ ν  λέξεων, 

οί; δή έξ έθνους οί βασιλικοί έχρώντο ταχογράφοι. 

Ούτως, έν παραδείγματι, τό  στοιχεΐον δ~1φα όταν

X
μέν εχη ύπεράνω αΰτού έν χ ΐ ,  οίον: α, δηλοΐ τήν 

λέξιν Μ ονα χός  καθ’ δλας τού ένικοϋ αριθμού τάς

. XX
πτώσεις, δταν δέ δύο, οίον: α , δηλοΐ τόν πληθυν

τικόν τής αΰτής λέξεοις άριθμόν. Εν τισ ι δέ πάλιν 

συνθέτοις όνόμασιν ή πρό  πρόθεσις γράφεται διά τού 

άΛφα, ΰπεοάνωθεν μέν έχοντος σημεΐον δμοιον τώ  

accent c ircon flexe  τών Γάλλων, ϋποκάτωθεν δέ 

A A Α
ύφέν, οίον : αεάρος' αεΛ ιυσιμαίοι' μονοασωπα'

A W W
άντιασω πώ ν ( = π ρ ό ε δ ρ ο ς , προεΑεχισιμαΐοι, μονο

πρόσωπα, α ντιπ ρόσω πω ν ), δ τα ν  δέ τό  ΛΛφα ϊχη

Τ
ίπ εράν» τό  αυτό σημεΐον άνεστραμμένον, οίον: α , 

δηλοΐ τήν λέξιν Ά γ ιο ς  (α ). Ε τ ι δέ μάλλον προσε- 

πιτείνει τήν δυσχέρειαν τής απταίστου καί ¿ρθής 

άναγνώσεως αύτών καί δ τώ ν  τοσούτων έκφυλων 

καί, δός είπεΐν, Ερμαφρόδιτων ¿νομάτων φορυτός, 

οίο; έγκατέσπαρται μάλιστα τοΐς Νικηφόρου τού 

Βοτανειάτου καί Αλεξίου τού Κομνηνού Χρυσοβούλ- 

Δοις. Ταϋτα ουν πάντα ούκ άν άλλως άναγνοίη τις 

άσφαλώς, έάν μή πρότερον έκμελετήσγ πολλοστόν 

γούν μέρος τώ ν Βυζαντινών άρχαιολογιών, τού όντως 

άδιεξιτήτου λαβυρίνθου τούτου, 8ν οΰδ’ δ χαλκέντερος 

εκείνος Αουκάγγιος, καί περ πρώτος αΰτός είσδύσας 

καί παρ’ δλον αυτού τόν βίον πεοιδραμών, τέλεον 

μέν τοι διεξελθεΐν οΰχ οίός τ ’  έγένετο. Καί εστωσαν 

τοϋ λόγου παράδειγμα τά  ¿λίγα ταϋτα. É  τής γ ε 

νικής τώ ν  εί; χος  κτητικών κατάληξις δηλοΰται διά 

τίνος σημείου ΰπεράνω αΰτών τεθειμένου, δπερ κατά 

τό  διάφορον αύτοϋ σχήμα υποδεικνύει δτέ μέν τόν 

Ενικόν, δτέ δέ τόν πληθυντικόν άριθμόν (α )' οίον; 

Π ροσόό. Α  ερ. Κ απν. Κ ω μοόρομ . Π αρο ιχ ια τ. Π ρο - 

σχυνητ. χ τ.Ι. ( = / 7 ροσόόον ' Α ερ ιχ ώ ν ' Κ α πν ιχώ ν ' 

Κωμοόρομιχοΰ' Π αροιχ ια τιχοΰ ' Π ροσχυνη τιχ ίου )’ 

ουτω καί τά  : Χ εΛ α νό. Α γ ρ . Ζ ερμ . Χ α ρβ . ( =  

ΧεΛανδίω ν" άγραρίων' Ζ ερμάνω ν ' Χ α ρ β  ιώ ν .). Ö 

μή άρα έκ τώ ν προτέρων τά  τοιαϋτα είδώς οΰχ οίός 

τ ’ έσεται, ώς έγφμαι, ¿ρθώς άναγινώσκειν αΰτά. 

Διά το ι τούτο καί Δανιήλ έκεΐνο; δ Κεραμευς, ώς 

εφθημεν ήδη είπόντες, οΰ μόνον έσφαλμένως πολλά 

άντιγέγραφεν, ών δή καί παρατιθέμεθα τά  κυριώτερ* 

πρός πίστωσιν τοϋ λόγου, έν τέλει τοϋ ΰπ’ άριθ. Η 

Χρυσοβούλλου, άλλά καί έν οί; συμβαλεΐν ούκ είχε 

τά  γεγραμμένα, χάσματα παραλέλοιπε. Παρά δέ τά  

είρημένα, καί άλλη τις παρίσταται δυσκολία τώ  

πράγματι, ήτοι ή έκ τής συχνή; άνελίξεο»; έπιγενο- 

μένης τοΐς έγγράφοις τού το ι; λώβη' πολλαχοΰ γάρ 

εξίτηλα έγένοντο τά  γράμματα. Καί τούτο κυρίως 

έστί τό  παρορμήσαν ήμά; είς τήν έκδοσιν αύτών, 

ΐνα μή άρδην άφανισθεΐεν. Οΰδέν ή ττον δέ παρέσχεν

(a) Toüto μή συνιείς, ώς έοικεν, 6 σοφός Τάφελος (Tafel) 
έξέλαβεν άντί τοϋ II ρ & τ ο ς· xai S p a μοι τον Πρόλογον 
τής έναγχος παρ’ αύτοϋ έκδοθείσης Χρονογραφίας 
Θεοδοσίου Μελιτινο.0  (Monach. 1839.), ένθα παρατί- 
θησιν άπό τοϋ χειρογράφου τεύχους τό εξής σημείωμα· 
« Λέων πρόεδρος και δούξ τ&ν Κιβυραιωτ&ν ό Τζιχάνδαλος 
και οίκεΤος άνθρωπος τοΒ χραταιοϋ και πρώπου ( ! )  [Γρ. 
ά γ £ ο υ] ήμ&ν βασιλέως .. "Οτι δέ "Α γ ι ο ι προσηγο- 
ρεύοντο οί βασιλείς σεσημείωταί μοι έν τή τοϋ όσιου Χρι
στοδούλου ύποτυπώσει.

(α) Ούχ οΐόν τ’ έστί τά τοιαϋτα σημεία τυπογραφικοΤς 
άπεικονίσαι χαραχτήρσιν. Άλλ’ S p a τόν έν τέλει πίνακα, 
έν ψ  περιέχεται τεμάχιον τοϋ ύπ’  άριθ. Η ' Χρυσοβούλλου 
πανομοιοτύπως έκμεμαγμένον, καί έξεις ιίδησίν τινα περί 
τ&ν λεχΟέντων μοι.

ήμΐν πράγματα καί τό  έν τοΐς προμιτωπιδίοις τώ ν 

ΰπ άρ. Β', Γ ', καί Δ ', φερόμενον μονογράμματον 

σύμπλεγμα (Μ ονοχονδ υ .Ιία ), δπερ τό  κα τ’ αρχές 

μέν οίονεί τ ι  έμβλημα, πρός έπίδειξιν τής περί τό  

καλλιγραφεΐν δεξιότητος τού βασιλικού δπογραφέως 

έδόκει ήμΐν (α )- είτα  μέν το ι προστετηκότως έγκύ- 

ψαντες διέγνωμεν δ τι γράμματα ησαν. Καί δή τό 

παλαιόν άναπεμπαζόμενοι έπος:

Παντ’ έστίν έξευρεΐν, έάν μή τόν πόνον

Φεύγτι τις, 8ς πρόσεστι τοΐς ζητουμένοις (β), 

τέλος έλύσαμεν τόν Γόρδιον αύτόν δεσμόν, ΰπ’ ούδε- 

νός βοηθήματος άλλ’ ή ΰπό μόνης τής άκαθέκτου 

ήμών περιεργείας χειραγωγούμενοι’  έν ούδενί γάρ 

τών παλαιών άντιγράφων κεΐται τό  τοιοΰτον. Τούτο 

δ’  έστί τό ; «  f  Έ ν  όνόματι τον  Π α τρός xa i τον  

T ioS  xa i τον  άγιον Π νεύματος, Ν ικηφόρος  (ή Αλέ

ξιος) π ισ τό ς  ορθόδοξος ΒασιΛεύς xa i αντοχράτωρ 

Ρ ω μ α ίω ν  ό Β οτανειάτης (ή Κομνηνός) t  * ’ δπερ, 

ώς περιεχόμενον πάντως κάν τοΐς λελωβημένην ε- 

χουσι τήν άρχήν ΰπ’ άρ. Α καί Η ', προόθεΐναι δεΐν 

έγνωμεν έν τώ  οίκείιρ έκάστου τόπω, άγκύλαις πε- 

ρικλείσαντες. Ολως δέ πάλιν άνόμοιον καί πάντη 

άλλοΐον τής τού κειμένου γραφής χαρακτήρα έμφαί- 

νει δ παραυτίκα μετά τό  μονογράμματον σύμπλεγ

μα επόμενος στίχος οΰτοσί: «  i  Π ά σ ιν  ο ίς  τ ό  παρόν 

ήμών ινσεδές έπιδείχνν-.αι Z ty L i. ito r  t  » ’ οΰτος 

γάρ καί μόνος άρχαϊκωτέρους, είτοϋν ^ωμαΐζουσι, 

κεχάρακται γράμμασι κάν τοΐς τρισίν άπαραλλάκτοις 

Χρυσοβούλλοις. Τοιγαοούν Ινα μή δόξωμεν υπερβολή 

χρήσθαι περί πάντων τώ ν λεχθέντων, έκδίδομεν έν 

τώ  πίνακι πανομοιότυπον έκμαγεΐον τής τοϋ ΰπ’ 

άρ. Η ' τελευταία; παραγράφου, δηλονότι άπό τοϋ: 

* Α  ιό  παρεγγνώμεθα xa i πάντας έξαιτφαΜξόμεθα 

χ τ Α  β μέχρι τέλους, συν τή  ΰπογραφή τοϋ Αλεξίου, 

τώ  τε  μονογραμμάτιρ συμπλέγματι καί τφ  μετ’  

αύτό στίχω , ώς είρηται. Οΰ μήν άλλά καί τάς τώ ν 

άλλων αύτοκρατόρων ΰπογραφάς, παρ’ ώνάπείλ.ηφεν 

ή Μονή Χρυσόβουλλα, έν τώ  εξής πίνακι καί ταύτας 

έκδίδομεν πανομοιοτύπο);. Είσί δ’  αύται: ά) Η τού 

Νικηφόρου Βοτανειάτου έκ τοϋ ΰπ’ άρ. Β' ειλημμένη 

Χρυσοβούλλου. β) Η  τού ’ ίσαακίου ’Αγγέλου έκ τοϋ 

ΰπ άρ. ΙΗ ', γ )  ή τού Μιχαήλ Δούκα Αγγέλου Κο · 

μνηνοϋ τοϋ Παλαιολόγου, έκ τοϋ ΰπ’ άρ. ΚΒ'. δ) Η

(α) Τοϋτ’ αύτό ΰπαινίττεται, ώς έγωγε ύ—ολαμβάνω, 
καί Αννα ή Κομνηνή διά τ&ν λέξεων· «κομψεΤαι τοϋ 
γραφέως»·  καταχωρίζουσα γάρ έν τή αυτής ιστορία τό 
τοϋ Ιδιου πατρός Χρυσόβουλλον, δι’ οΰ έκεΤνος τή έαυτοϋ 
μητρί τήν αύτοκράτορα άπεκληροΟτο άρχήν, ίτε έπί 'Ρο
βέρτον στρατεύειν έμελλε, φησίν ότι έκτίθησιν αύτό ώς Ιχει,

Ιτάς τοϋ  γ ρ α φ έ ω ς  μ ό ν ο ν  πε ρ ι ε λοϋσα κομψε ί ας  
[Άλεξιάδ. Γ '. σελ. 83. Paris.].

(β) Φιλήμ. έν τοΤς λειψάν.
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τού Ανδρονίκου Δούκα ’Αγγέλου Κομνηνού τού Πχ- 

λαιολόγου έκ τού υπ’  άρ. Κ-'*’ , καί έ) 11 τού Ανδρο

νίκου Παλαιολόγου, έκ τού ύπ’ άρ. ΚΖ\ Περί μεν 

ουν τού είδους τή ; τώ ν παλαιοτέρων Χρυσοβούλλων 

γραφή; ικανά νομίζομεν τά  είρημένχ, δπως, εί μή 

καθόλου, άλλ’  οϋν γε  μικράν δώσι τ ώ  αναγνώστη 

τού πράγματος εϊδησιν' τό  γάρ πληρέστερον καί έν 

λεπτομερεϊ περί τούτου διαλαβείν ίδιας αν εχρηζε 

πραγματείας. Ι Ϊ  δε τώ ν Χρυσοβούλλων τώ ν κα τω 

τέρω χρόνων γραφή άπλουστέρα τις εστι και εΰκρι- 

νεστέρα.
Τ ί είπωμεν δέ περί τής παμπληθίας τώ ν  δυσω

νύμων καί ποικιλομόρφων τελών καί άχθών, τώ ν δί

κην δρμαθού συνειρμένων έν τοϊς τού Βοτανειατου 

καί τού Κομνηνού μάλιστα Χρυσοβούλλοι;; Αλλ 

ήαείς μέν τή ; γλώσσης κρατήσωμεν ένταύθα, άφώ- 

μεν δέ τή  τώ ν επιστημόνων πολυϊδρία τά  περί 

τούτων φιλοσοφώτερον άκριβολογήσασθαι. Κεισθω δε 

μόνον ψδε, οΐά τις βραχεί* προδιοίκησις, δτι ποτ 

έλεξεν δ γεραρό; Μουστοξύδης έν τα ί; σημειώσεσι 

τού ύπ’  αυτού δημοσιευθέντό; Χρυσοβούλλου Άνδρο 

νίκου Παλαιολόγου τού Πρεσβυτίρου, έκδεδομένου 

κατά τόν Φεβρουάριον μήνα τή ; ιο' [διόρθου β', διά 

τό  ταύτην βυμπίπτειν τώ  τή ; φερομένης χρονολο

γίας έτει] ίνδικτιώνος τού /γωκζ' έτους, περί Ιωαν- 

νίνων δέ πραγματευομένου. Φησί τοίνυν: «  Φ ρίττει 

ύ Άνθρωπος άνα.Ιογιζόμενος τάς πο.ί.Ιάς χαί π ο ι-  

χί.Ιας πα ρ ιισπ ρά ξεις  d i ών ή φ ι.Ιαργυρία, ή ά 

μετρος δαπάνη, ή πενία , έν'ι .Ιόγω  ή αφρων χυ - 
Οέρνησις χα τεπ ίεζε τούς .Ιαούς. Τεχμήριον δε τύ  

προχείμενον χρυσόΰυυ.Ι.Ιον, χαί πο.Ι./ά μά.Ι.Ιον τύ 

περί Μ  ον εμβααίας, έν ο ί ς β .ίέπει τ ις  μ ε τ ' ίχπΛ ή - 

ξεως το  π.Iήθος τώ ν  χαζα.Ιυομένων φορο.Ιογιών, 

δ ι ών χα ί βδε.Ιυχτότερον χα ί έπαχθέστερον έγίνεζο 

τύ  βάρος, ύπύ το  όποιον χατεσυντρίΰεζο πάσα β ιο 

μηχανία , πάσα  ενέργεια. Α ί  άποφοραί, α ί ύπηρε- 

σ ία ι χαί ο ί δασμοί, δ ι ώ ν άπανθρώπως χατετρύ- 

χοντο  ο ί ύπήχοοι, παρέχουσιν  αφθονον ΰ.Ιην εις 

τό ν  προτιθέμενον νά πραγματευθή τά  περί π ο .Ιι- 

τ ιχη ς  τώ ν  Β υζαντινώ ν οικονομίας »  (α). Εί μέν

(α) "Ορα Έλληνομν. Φυλλ. II '. σελ. 484. Σημε.ΟύσΟω 
δέ, ώ ; έν παρέργω όδοϋ, !τι απορία τι; έπιοΰεται περί τοΟ 
τύπου τή; έν τφ είρτ,μένψ Χρυσοβούλλψ υπογραφή; τοΟ 
’Ανδρονίκου· έν έκείνψ μέν γάρ ή υπογραφή έχει φδε·
« ’Ανδρόνικος έν Χριστφ τφ  Θεφ πιστός βασιλεύ; και αύτο. 
κράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγο;· ·  έν δέ τφ τής ήμετέρα; 
Μονή; προστέΟεινται και τρία αλλα έπιπλέον έπώνυμα, οΐον·
• ’Ανδρόνικο; έν Χριστφ τφ Θεφ πιστά; βασιλεύ; καί αύ- 
τοκράτωρ 'Ρωμαίων Δούκα; "Αγγελο; Ινομνηνά; ό Πα- 
λαιολόγο; » [Βλ. άρ. Κς·' ], ϊπω; έ/ει καί έν άλλφ Χρυ- 
σοβούλλψ τού αυτού αύτοκράτορο; προεκδεδομένψ έν τή 
Ί ο ν ί ψ  ’Α ν θ ο λ ο γ ί α  [Φυλλάδ. Ιουλίου αωλδ'. σελ. 567. 
"Ορα καί Εύαγγελ. Σάλπ. έτ. 183S. σελ. 65.], έ; άντι-
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ούν τοιαύτα περί έκείνου φησί τού, ώ ; πρός τον αριθ

μόν τώ ν έγκειυ.ένων φορολογικών ονομάτων, πολλω 

τώ ν ανωτέρω ονομασθέντων Χρυσοβούλλων άποδέον- 

τος, τ ί  άν έλεγεν δ σοφός καί πολυΐστωρ άνήρ 

ταύτα  ίδώ ν ;
( " Ε π ε τα ι συνέχεια .)

Α Ι ΤΡΕ ΙΣ  ΠΑΡΟΙΜ ΙΑΙ.

Α ιήγημα  Καυχάσιον.

Α'.

Πάν τό  κατά  τοός παρελθόντα; καιρούς απο

τελούν τήν δόξάν τώ ν  ηγεμόνων τής Αβχα- 

σίας ά π ώ λετο ! Οί ατρόμητοι ιππείς, οίτινες άλ

λοτε συνεκρότουν τό  έπιτελεΐον τού Ηγεμόνος, έ-

γράφου τού αύτού Μουστοξύδου. ’Εν μόνοι; δέ τοΤ; τού· 
Νεωτέρου ’Ανδρονίκου τσισίν ήμών Χρυσοβούλλοι; όράται 
ή υπογραφή άπαραλλ.άκτω;, ώ; έν τφ  ειρημένψ έχουσα 
[Βλ. άρ. KZ ', K1L' καί Κ©'.]. Μήποτ’ άρα ού διέκρινε 
σαοώ; ό άνήρ τήν γνήσια·/ χρονολογίαν τού αρχετύπου, 
καί οϋτω συγ/.έχυται τφ ΓΙρεσβυτέρφ ό Νεώτερο; ’Αν
δρόνικο; ;

Καί φημ·., κάπόφημι, ν ' ούκ εχω τϊ φώ.

— "Αλλω; τε δέ καί ό έν αύτφ μνημονευόμενο; Συργιάννης, 
περί οΰ αν τι; ένσταίει, παρέτεινε καί μέχρι τού Νεωτέρου· 
’Ανδρονίκου, καί συμπράττω·/ μάλιστα ήν αύτφ εί; τήν 
κατά τού οικείου πάππου έπιβουλήν [Βλ. Νικηφ. Γρηγορ. 
Βιβλ. Β'. ή. καί Ίω . Κανχακουζ. Βιβλ. Γ '. ιδ’]. Καί τούτο 
δή δέον μή παρελΟεΤν άσημείωτον. Λόγον γάρ ποιούμενο; 
ό αείμνηστο; εκδότη; έν ταΐ; εΐ; τό είρημένον Χρυσόβουλ- 
λον σημειώσεσι·/ [Έλληνομν. σελ. 470 καί 487. σημ. 44. 
44 καί 45.] περί τών έν τφ  κειμένω μετά τήν λέςιν X ρυ- 
σ ό β ο υ λ λ ο ν  άπαντώντων ερυθρών μονογραμμάτων 
είτε μ ο ν ο κ ο ν δ υ λ ι ώ ν ,  υπολαμβάνει ϊτι παρενεγρά- 
φοντο ταύτα ίδιοχείρω; παρά τών αύτοκρατόρων ·  εί; ϊν- 
δειςιν έπισημότητο; καί έπί σ/.οπφ νά προ/.ηφΟή ή πλα
στογραφία. ■ ’Δλλ’ δτι μέν συμβολικφ μονογραμμάτιμ 
ΰντω; έχρώντο οί αύτοκράτορε;, δ καί Κ  α ν ί κ λ ω μ α 
έλέγετο, χαράσσοντες αύτό μετά τήν τελευταίαν λίξιν τών 
Χρυσοβούλλων, περί τούτου σημειοϋμεν έν τφ  οίκείψ τόπιμ 
["Ορ. σημ. εί; τό ύπ’ άρ. Λ ' Χρυσόβουλ. Παράβαλε δέ 
καί τόν πίνακα τού πανομοιοτύπου μετά τήν τελευταία·/ 
λίξιν Κ ρ ά το ς . ] · τό δ’ ένταύθα λεγόμενον ούδέν αν είη 
έτερον, ούτε σύμβολον ή άλλο τι σημείο* ασύμβλητο·/, δτι 
μή ή λέξι;· Λ ό γ ο ς ,  ήν ίδιοχείρω; παρενέγραφον οί αύ
τοκράτορε; έν τοι; επίτηδες άφειμένοις υπό τών βασιλικών 
ύπογραφέων κενοί; ["Ορα ώσαύτω; καί τά περί τούτου ση- 
μειούμενά μοι εί; τό ύπ’ άρ. 11·' Χρυσόβ. περί τά; άρχάς]. 
Κατά ταύτα άρα άναπληρωτε'ον μοι δοκεΤ τά κείμενον τού 
μνησΟέντο; Χρυσοβούλλου ώ; έξή;· Σελ. 470. ς. 42. ·  διά 
τού παρόντος Χρυσοβούλλου Λ ό γ ο υ · ·  Σελ. 487. ς. 8. 
• Χρυσοβούλλψ Λ ό γ ω  · ·  αύτόΟ. ς·- 17. « χρυσοβούλλου 
Λ ό γ ο υ  ». Σύ δέ μοι παράβαλε καί τό ήμέτερον ύπ’ άριΟ. 
Κς·’  Χρυσόοουλλον τού αυτού αύτοκράτορο;, δπερ εί καί 
βραχύτερο·/ τού έν τφ  Έλληνομνήμονι έκδεδομένου τυγχάυ 
νει ού, άλλ’ ούν γε χρυσόβουλλο; Λόγο; άποκαλεΐτα·..
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κείνοι οί nuker ή έφιπποι ύπηρέται, οί τοσούτον 
τολμητίαι καί πιστοί, δέν ύπάρχουσι πλέον ! Α λ 

λοτε δ οδοιπόρος ήδύνατο έν ώρα σκότους άφόβως 

τε  καί άμερίμνο>ς νά κατακλιθή έπί τίνος τώ ν δα

σών τριόδου, έπί τίνος κρημνού, ή καί έπί τώ ν  χει- 

λέων βαθυτάτης τινός άβΰσσου. ό  άνεμος πνέων 

σφοδρό; καί ώσανεί χαριεντιζόμενος άπέσπα πί- 

τυν τινά ή παμμεγέθη καί δγκώδη λίθον, έκσψεν- 

δονίζων αυτόν εις τήν άβυσσον, ό  νυκτολάλος θώς 

γρυλλίζων καί περιφερόμενος περί τά  ύπωρεία; ή- 

κοΰετο. ό  ατρόμητος ληστής, άκροώμενος ώς λα- 

γωός καί έν το ΐ; σκότεσιν ώς νυκτερίς βλέπων, 

προύχώοει ακροποδητί Τνα κατασπαράξη τόν άο

πλον οδοιπόρον..............ότε αίφνης ή μάχαιρα έ

φευγε άπό τώ ν  χειρών του, καί αυτός έκυλίετο ε(ς τά  

άχανή έκείνα τή ; άβΰσσου βάθη! ό  οδοιπόρο; έκοι- 

ματο άμερίμνως μ’ όλους του; περιζωννύοντας αυ

τόν καί έπαπειλούντας κινδύνους! Καί τίς έπροστά 

τευε τόν ύπνον το υ ; Τίς διεφύλαττε τήν τε  ψυχήν 

καί τό σώμά του; Τ ίς ; ό  πιστός τού ήγεμόνος 

σκοπός, οί δξυδερκεί; καί άοκνοι ΠίΐΙίίΤ ! Σήμερον 

δεν θά έτόλμα πλέον νά κοιμηθή ώς άλλοτε υπό 

τάς σκοτεινά; τού ; δάσους τριόδους, διότι οί το ι- 

οΰτοι ύπηρέται δέν φαίνονται πλέον ’  ή φυλή των 
έξέλιπεν.

Ο Κατύμ, δ φαιδρός υπηρέτης του περιφανούς 

Νουσίρ-Ούμ, ήγεμόνος τή ; Ζεβέλδας, έπαρχίας τής 

Αβχασίας, ήτον έκ τώ ν ΠΐΐΙίϋΓ τούτων.

Στερεός ώς λεπίς ξίφους, ώς χαραβίνα, δ Κατύμ 

συνώδευεν άείποτε τόν κύριόν του εις τάς πολεμι

κά; έκστρατείας, είς τάς τής φυλή; συνελεύσεις 

καί είς τήν θύραν. Ποτέ δ ήγεμών δέν άπηρίθμει 

τούς ίππους καί τά  πρόβατά του, ουδόλως έγίνωσκε 

τήν αξίαν τού χρυσού περιδέραιου, τώ ν  οπλών καί 

“ ών έγχειριδίων του. Περί πάντων τούτων έφρόν- 

τιζεν  δ Κ α τύμ ! δ Κατύμ, ητον δ δεξιός δφθαλμός 

καί ή δεξιά τού ήγεμόνος χείρ.

Αλλ ’ δ φθόνος, δ ιός ουτος τής άνθροιπίνη; καρ

διάς, ευρίσκει άείποτε χώραν εί; τό  ους τού φίλου 

ώ ; καί είς τό  τού έχθρού !

—  Α ϊ ! έλεγον εκάστοτε καθ’ εαυτούς οί άλλοι 

ΠΐΐΙίΟΓ, διατί δ Κατύμ ν’  άπολαμβάνη παρά τώ  

ήγεμόνι περισσοτέραν εύνοιαν; μήπως τό  ξίφος 

του σχιζη τόν λίθον ώ ; τό  χοίρινον κρέας; μήπως 

ή καραβινα του φέρη είς κάθε βολήν βέβαιον θάνα

τον ; μήπως δ ίδιος Σατανά; ήκόνισε τό  ξίφος του, 

καί μήπως κανείς άλλος πλήν αυτού δέν έκθέτη τό 

στήθος του εί; τά ; έχθρικάς βολάς ;

—  Α ί !  αδελφοί, είπέ ποτε δ Κατύμ άκούσας 

τά ; φθονεράς τώ ν  συντρόφων του ομιλίας" πριν πυ- 

ροβολήση τις πρέπει νά σημαδεύση, άλλως τό  φυ- 

σέκιον είναι χαμένον. Πριν δμΛήση τις ανάγκη νά

σκεφθή’ άλλο>ς οί λόγοι του είν’  ελαφροί' άλλά σείς 

δμιλεΐτε άπερισκέπτως' καί μέ διαβάλλετε.

Πήγαινε, Κατύμ , κρύψε τό πρόσωπόν σου 

είς τό  χώμα ! ανέκραξαν οί nukcr έπί τό  είρωνι- 
κώτερον.

—  Λεν συλλογίζεσθε, έξηκολούθησεν δ Κατόμ , 

δτι έάντις άπό σάςυπέπιπτεν εί; έγκλημα, ό ήγεμών 

ήθελε τόν άποβάλει καί οΰτω θά έτελείονεν ή συν

θήκη; Αλλ’ άν τυχα ίω ; εγώ  καθιστάμην ένοχός τ ί 

νος λάθους. . .  τήν αυτήν ημέραν ήθελε χρησιμεύσει 

ζυγός τις άμάξη; ώς ικρίωμα, καί . . . . ωρα καλή, 

Κατύμ. Τοιούτος είναι £ κόσμος ! 0σω περισσότερον 

άπολαβάνει τις τήν εύνοιαν τού κυρίου του , τόσω 

δυσκολώτερον Επιτυγχάνει χάριν. Εγώ  είμαι άν

θρωπο; ώς σείς, περιπατώ δπως καί σείς καί υπό

κειμαι είς τά  αύτά λάθη. Μεταξύ ημών υπάρχουσι 

τρεις παροιμίαι αλάνθαστοι" Μ η ν  εμπιστεύεσαι 

τούς φί.Ιους σου' Μ  ή .Ιέγεις μυστικά  είς γυναίκας' 

Μ η ν  υιοθετείς ποτέ σου ξένον πα ιδ ίον. Σήμερον οί 

φίλοι σέ κολακεύουν καί αύριον σέ λακτίζουν' ώστε 

ή πρώτη παροιμία είναι αληθής. Περί δέ τή ; δευτέ- 

ρας μηδόλως αμφιβάλλετε" όλοι έδοκιμάσετε ί

σως καί έπείσθητε' ούδέν δέ εΰκολώτερον ή ν’  από

δειξη τις τήν αλήθειαν τής τρίτης. Εγώ αυτός έχω 

θετόν υίόν, τόν μικρόν Ασρέτον, παιδίον μή στερούμε- 

νον πνεύματος. Εφαγε τόν άρτον καί έπιε τό  γάλα 

μου . . . .  καί δμω; άς ίδή δύο άΰάνας (α ), καί χω

ρίς καμμίαν δυσκολίαν πωλει τόν θετόν του πατέρα, 

ώς άν έπρόκειτο περί παλαιού τίνος φορέματος.

Εχουν καλώς αύτά, Κατύμ, άνεφώνησεν εί; 

τώ ν nuker' άλλά ποία ή πρός τήν ομιλίαν μας 
σχέσις των;

—  Ού! αδελφοί...............Ö ήλιο; τής Αβχα

σίας δέν 0’ άνατείλη δεκάκις, καί θά γνωρίσετε 

τήν ορθότητα καί τήν σχέσιν τώ ν τριών τούτων 

παροιμιών' λ έγετε  τώρα δ ,τι θέλετε' εγώ δμως έ- 

παναλέγω δ τι δέν είμαι καθόλου άνώτερός σας α 
πέναντι τώ ν καθεστόιτων νόμων.

Μετά ταύτα  δέ άπεχαιρετίσθησαν, καί δλοι έπέ- 
στρεψαν είς τά  ίδια..

Παρήλθον δύο ήμέραι. Καί έπειδή δ ήγεμών, έ

νεκα μεγάλων υποθέσεων άνεχώρησεν είς τό  δρος, 
δέν έδυνήθη νά συμπαραλάβη κατά τά  είθισμένα 

τόν πιστόν υπηρέτην του, δστις δμως διέμεινεν ο ί

κοι Επιτετραμμένος τήν Επιστασίαν τού ευνοϊκού 

τού ήγεμόνος ίέρακος.

Β’.

—  Τ ί έχει; σήμερον, Κ α τύμ ; Δ ια τί είναι σκε

πτικόν καί αυστηρόν τό ηθός σου ; Πώς συσπάς ούτω

(α) Εΐοο; νομίσμαχο; τή; Άβχασία;.
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τάς μελανά; οφρΰς σου ; ήρώτησεν ή νέα του σύ-

ζ « γ ° « ;
—  Κ ’ εγώ  δέν ήξεύρω, Ασσάνη.............Δέν εί

μαι ώ ;  ά λ λ ο τε .............Συλλογίζομ α ι.......................

—  Συλλογίζεσαι, ώ  άστρον τή ; ψυχή; μ.ου, 

καί δέν θέλει; νά μέ καταστήσει; συγκοινωνόν τών 

διαλογισμών σου ;

—  λσσάνη, δέν σ’  εμπιστεύομαι, διότι ή καρδία 

τώ ν  γυναικών δμοιάζει βορβορώδη χάνδακα' έαν 

έμπιστευθή; εί; αυτήν μυστικόν, θά ήναι ώ ; νά έκρυ

π τε ; βελόνην εντός σάκκου άχυρων.

—  Καί μήπως έφανέρωσα ποτέ μου κανέν σου 

μυστικόν ;

—  Ο χ ι ίσως διότι δέν έλαβες τήν περί-

στασιν, ψυχή τής ψυχής μ.ου.

—  Μέ νομίζεις λοιπόν ικανήν νά φανερώσω δ,τι 

ήθελες μοί έμπιστευθή ;

—  Καί διατί όχι, Ασσάνη', μήπως δέν είσαι 

γυνή ;
ΠροσβληΟεΙσα είς τό  φιλότιμον ή Λσσάνη έκαμε 

μικρόν μορφασμόν διά τώ ν πορφυροχρόων χειλέων 

της, καί έσπευσε ν’  αποχώρηση είς τήν άπο)τάτην 

τής σκηνής γωνίαν βιάζουσα έαυτήν νά δακρύση.

Ó γέρων (έλησμονήσαμεν νά είπωμεν δτι 5 Κα

τύμ  ήτο γέρων) ΰπεμειδίασεν ίδών τούτο καί είπε.

—  Ελα δά, μήν θυμώνης, τό  μυστικόν τό  ό

ποιον επιθυμεί; τόσον θερμώς νά μάθη;, ήμπορεΐ 

νά βάλη είς κίνδυνον καί αύτήν μου τήν· ζωήν.

—  Καί μήπως τήν ζωήν σου δέν άγαπώ περισ

σότερόν άπό τήν έδικήν μου

—  Δέν άμφιβάλλω' άλλ’ άν δυστυχώς μέ προ- 

δώσης . . . .  ώρα καλή, ταλαίπωρε Κατύμ ! ..........

—  0χ ι ! ό χ ι ! έκραύγασεν ή γυνή πλησιάσασα 

τόν σύζυγόν της. Βασίσθητι είς τήν διάκρισίν μου. 

Θά διατηρήσο» τό  μυστικόν σου, μέ τήν αυτήν έπι- 

μέλειαν μέ τήν όποιαν διατηρώ καί τό  κάλλος μου.

—  Λοιπόν σ’ Εμπιστεύομαι.  . . Ακούσε τ ί  θά σέ 

είπώ.

Καί ή μέν περίεργο; Ασσάνη έτρεμεν άπό χαράν, 

ό δέ Κατύμ είπε ταϋτα.

—  Χθές ηλθεν είς τό  δάσος ένας έξ έκείνων 

τώ ν μάγων τώ ν διατρεχόντων τά  χωρία, ίΐς κα

λώς γνωρίζεις τό  είδος τούτο τώ ν άνθρώπων τά  

πάντα έπίσταται. Είναι αδύνατον νά τοΐς άποκρύψη 

τις  τό  παραμικρόν, ούτε τά  χρήματα τού βαλαντίου 

ούτε τούς διαλογισμούς τής καρδίας του. Στραφείς δέ 

πρός έμέ είπε' —  Κατύμ, είσαι άξιώτατος άνθρω

πος, ή ευτυχία πάντοτε σέ παρακολουθεί, άλλ’  ό 

θεός σ’  έστέρησεν έν πράγμα! . . . .  δέν έχεις τ έ 

κνα, καί καλώς ήξεύρω πόσον ένθέρμως καί. σύ. καί 

ή  σύζυγός σου τά  επιθυμείτε.

—  Ó Κ α τύ μ ! καί πώς αρά γ ε  δ άνθρωπος αυ
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τός ήξευρε τόσον καλώς δ ,τι έσυλλογιζόμην; ήρώ- 

τησεν ή ώοαία Ασσάνη.

—  Δέν σέ είπα, ψυχή τής ψυχής μου, δτι είναι 

μ άγος;

—  Ν α ί! τω όντι . . . .  καί μετά ταύ τα ;

—  Λοιπόν, μέ είπεν, είσαι άξιότιμσς άνθρωπος 

καί διά τούτο θέλω νά σέ γίνω ώφέλιμος, καί νά σέ 

καταδείξο) ασφαλές τ ι  μέσον δι’  οΰ ν’  άποκτήσης υιόν.

—  Τ ίόν ! ΰπέλαβεν ή Ασσάνη. Καί άπό τόν Εν

θουσιασμόν τη ; ήρχισε νά κροτή τά ; παλάμα;. Ω ! 

τ ί  χαρά ! Κα.τύμ, άγάπη μου! καί ποιον είναι τό 

μέσον αύτό;

—  ίδού. —  Ανάγκη πάσα, είπεν δ μάγο;, νά έ- 

πιτύχη; καλώ; έξημερωθέντα ίέρακα, τόν όποιον 

άφού μαδήση; καί ψήση;................

—  Αναμφίβολο; έγώ είμαι Εκείνη ή τ ι; θά τόν 

φάγω.

—  Ορθότατα ! τό  έμάντευσε;.

0  ΐιυΙίβΓ δέν είχεν είσέτι παυσει τήν ομιλίαν, 

οτε ή σύζυγό; του πρό; ήν έπήλθεν Εδέα τ ι ;  εί; 

τόν νοϋν, άνεφώνησε.

—  Τήν ηΰρα.............. έμάντευσα π ώ ; νά εδρω-

μεν τόν ίέρακα ! . . .  .
—  Σ ιώ π α !  σιγά, Ασσάνη, σ ιγ ά ............. .

άν σέ άκούση τ ι ; ,  ταλαίπωρε! . . . Λέγει; λοιπόν· 

δ τ ι ..........
—  Εάν έλαμβάναμεν τόν ίέρακα τοϋ ήγεμόνο;,. 

Κατύμ, άγάπη μου' ήξεύρει; . . . .

—  Α ! περιστερά μου, είπεν έκεΐνο; βαθέω; σ τε- 

νάξα;, τό  έκαμα ήδη!
—  Τ ί ; έχει; τόν ίέρακα ! άληθώ; τόν έχ ε ι;;

—  Είναι καί μαδημένο; κ’ έψημμένο;............

δ περιπόθητο; έκεΐνο; ίέραξ τού- ήγεμόνο;.

—  Πού είναι V πού είναι;  άμέσω;, Κα

τύμ, δό; με τον νά τόν καταβροχθίσω.

—  Είναι είς τήν τράπεζαν Εκείνην περιτυλιγ- 

μένος είς Εν φόρεμά σου. Αλλά σιωπή . . . .  η άλ

λοι; εχάθην !’.
—  Μή φοβού. Δέν θά εφανέρωνα τό  μυστικόν· 

τούτο δι’  δλον τόν χρυσόν τής οικουμένης. Ευχαρι

σ τώ , Κατύμ, ευχαριστώ, άγάπη μου, είπε πρός. 

τόν σύζυγον ενώ οΰτος έζήρχετο τή ; σκηνή;.

Μείνασα δέ μόνη έ^ιψε πέριξ άμφίβολον βλέμ

μα- ώ ;  νά έφοβεΐτο κατάσκοπον, ΐ  ώ ; νά υπωπτεό· 
ετο μήπω; πετάξη τό έψημμένον πτηνόν. Επειτα 

μεταβάσα είς τό  υποδειχθεί αυτή μέρο;, έκάθησε. 

Τό πρόσωπόν τη ; ητο πορφυρούν, οί δφθαλμοί τη ς  

ήκτινοβόλουν άπό χαράν καί ευτυχίαν. Μέ τρεμού- 

σας χεΐρας έσηκωσε τό  κάλυμμα, καί άπαισίω;. 

μειδιάσασ* έλαβε τό  όρεκτικώτατον ψητόν.

Τήν στιγμήν Εκείνην άποσόρεται ή αυλαία τή;. 

σκηνής καί παρουσιάζεται ή Ζουζεφία, φίλη καί 9-
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τύμ συγκινηθεΐσα, συγκατένευσε νά δώση τήν τόσωμογάλακτο; τής Ασσάνη;. Λυτη δέώςάστραπή έκρυ- 

ψεν υπό τήν έσθήτα τόν θησαυρόν της' άλλ’ ή σύγ- 
χυσί; τη;, καί αί πρό; τά ; συνήθεις τή ; Ζουζεφία; 
φιλοφρονήσει; αλλόκοτοι απαντήσει; δέν διέφυγον 
τό όμμα τή ; έλθούση;.

—  Τί κρύπτει; υπό τό κάλυμμα τούτο, ψυχή 
τή; ψυχή; μου;

—  Εγώ ;  τίποτε, καθόλου . . . .  κάθησε,
Ζουζεφία, καί διηγήσου με τ ί  νέα λέγονται εί; τό 
πηγάδι.

—  Κανέν νέον, φίλη Λσσάνη. Αλλά σύ κάτι τι 
νέον έχει;, καί προσπαθεί; νά μέ τό κρύψης.

Καί ταϋτα λέγουσα δέν άπεμάκρυνε τού; οφθαλ
μού; άπό τήν έσθήτα.

—  Δέν είναι τ ίπ ο τε ............. δλω; διόλου τ ί 
ποτε . . .

—  Αφε; με λοιπόν νά Εδώ . . .
—  Είναι άδύνατον, φί)η Ζουζεφία' είναι μυστι

κόν . . . .  τρομερόν ! . .  . .
—  Καί φοβείσαι νά μέ τό  έμπιστευθή;; Καί 

εγώ λοιπόν δέν θά σέ είπώ τά  δώρα τά  όποια μέ 
έφερεν ό σύζυγό; μ.ου.........

—  Μή μέ κατακρίνεις, φίλη Ζουζεφία, διότι είναι 
άδύνατον νά σέ φανερώσω τό μυστικόν μ.ου. Εάν τό 
προδώστ,;, ό Κατύμ είναι χαμένο; . . . .  Εννοεί; λοι
πόν πόσον είναι μεγάλον.

—  Καλά, καλά  μή μέ τό είπεΐ;  ........
έγώ δμως άπό τώρα καί εί; τό  έξή; θά κρύπτω 
δ,τι καί άν έχω, ώ ; κρύπτω τό πρόσωπόν μου άπό 
τά βλέμματα τών γχιαούρων.

—  Ε στο ι θά σέ είπώ δύο λέξε ις ............
άλλ’ όχι περισσότερον............. Εί; τό κάλυμμα

τού το  είναι . . . .  ένα; ψημμένος ίέραξ, τόν
όποιον μάγο; τ ι ;  μ.’ έσυμβούλευσε νά φάγω έάν 
θέλω νά τεκνοποιήσω.

—  Τή άληθεία !

I I  Ασσάνη έκαμε μέ τήν χαοίεσσαν κεφαλήν τη; 
καταφατικόν νεύμα.

—  Ασσάνη, φώ; τών οφθαλμών μου ! δό; με 
Εν τεμάχιον !

—  Οχι, όχι, είναι άδύνατον !
—  Μίαν βούκαν, τίποτε άλλο, μίαν μόνην 

βούκαν, καρδία τή; καρδία; μου.
—  όχι, όχι, ουτε ψυχίον.
—  Ασσάνη, άγάπη μου, έάν μοί έδιδε; τήν ά- 

κραν τή ; πτέρυγο;, έδυνάμην νά γίνω καί έγώ μή- 
τηρ ! ί ί  ! καρδία τή ; καρδία; μου, δό; με Εν ψυ
χίον, μόνον Εν ψυχίον.

Καί ή Ζουζεφία ήρχισε δαψιλεύουσα μύρια ύπο- 
κορίσματα καί θωπευτικώτατα ονόματα τή  όμογα- 

λάκτω αυτής. Τοσοϋτον δέ έπέμεινε καί τοσαύτην 
αγάπην έδείκνυε λαλούσα, ώστε ή σύζυγο; τού Κα-

ποθητήν άκραν τή ; πτέρυγο;.

—  Ω ! πόσον είναι ώραία !  πόσον είναι
γλυκεία !

Καί αί δύο γυναίκες ήτένιζον άλλήλας.

—  Πόσον θά μάς φθονήσουν αί φίλαι μας —  ή 

Μάρκα καί Ζουζβέίλα!

—  Θά μάς μισήσουν . . . .  άλλά σιωπή, Ζουζε

φία ! . . . . μήν είπεΐ; λόγον . . . .

—  Καί τ ί  ήδύνασο νά ΰποθέσοι;. . . .

—  Διότι πρόσεξε . . . .  είναι δ ευνοϊκό; τού ή
γεμόνο; ίέραξ.

—  Ω ! . . . ώ  ! . . .  Ασσάνη . . . .  είναι μυστικόν 

τρομερόν . .  . καί π ώ ; θά δικαιολογηθή . . .

—  Α ί ! ό Κατόμ. θά είπή δ τι έφυγε.

Καί φανταζόμεναι τήν μέλλουσαν αύτών ευδαι

μονίαν, ήμιλλώντο ποία πλέον τής άλλη; νά φλυα- 

ρήση. 0  ίέραξ κατεβροχθίσθη μέχρι καί τώ ν κοκ· 

κάλων καί μετά ταϋτα  έχωρίσθησαν. Αλλά μ.’  δλα; 

τά ; υποσχέσεις τη ;, ή Ζουζεφία δέν έδυνήθη νά ύπο- 

φέρη τό βάρος τού μυστικού, καί διηγήθη τήν ευτυ

χίαν τη ; εί; τήν πρώτην τυχοϋσαν φίλην, έπΐ δρω, 

εννοείται, μυστικότητος. Τήν εσπέραν τή ; αυτή; 

Εκείνη; ήμερα; ό λαό; άπαξάπα; έγίνωσκε τήν Εξο

ρίαν τού ψηθέντο; καί φαγωθέντο; ίέρακο;.

Εν τοσούτω ό ήγεμών Επιστρέφει, προσκαλεΐ τόν 

Κατύμ καί τό ν  έριοτά περί τοϋ πτηνού. 0  δέ Π11- 

ΙίβΓ γονυπετών λέγει ταπεινώ ;'

—  0  ίέραξ έπέταξεν εκεί . . . εί; εκείνα τά  όρη 

. . . . όπου άφεύκτω; έγεινε λεία τινό; αετού.

—  Υπομονή ! είπεν ό ήγεμών, σήκω Κατύμ. 

Δέν είναι τέλος πάντων μεγάλη ή συμφορά" εύρίσκο- 
μεν άλλον.

Αλλ’ό φθόνο; δέν έκοιμάτο. Οί φίλοι τοϋ Κατυμ, 

οί άλλοι ηΐΐΐίβι·, παρουσιάσθησαν εί; τόν ήγεμόνα 

καί τ ώ  άπεκάλυψαν τόν δόλον, οΰ τινο; ό Κα

τύμ έγεινεν ένοχο;. 0  Κεσούρ -  Ούμ ήρώτησε τήν 

Ασσάνην, καί Εκείνη έρριψε τό  σφάλμα είς τόν σύ

ζυγόν, τη ; ' ό δέ ήγεμών άφρίζων άπό θυμόν έπρο- 

σκάλεσε τόν υπηρέτην του, καί είπεν'

—  Εί; τό  διάστημα είκοσιν ετών, ένεπιστεύθην 

εί; σέ ώ ; εί; έμέ τόν ίδιον καί σύ, ταλαίπωρε όφι, 

δέν ήσχύνθη; νά μέ δολ'.ευθή;; Τ ί ;  πλέον μέ βέ

βαιοί δ τι αί παρελθοϋσαι Εκδουλεύσεις σου δέν εί

χαν βάσιν τό  ψεύδος καί τόν δόλον ; Τ ί; ρ.έ πείθει 

δ τι δέν έπώλησε; μέγαν άριθυ.όν προβάτων μου κρυ

φίως ; Ετοιμάσου ν’  άποθάντ,; αύριον τήν αυγήν, 

Οά σέ κρεμάσω πρό; παραδειγματισμόν.

V .

Η  όμά; τώ ν ΠΐΐΙίβΓ περιεκύκλωσε τον Κατύμ 

καί άκολουθούντε; αυτόν εφθασαν μέχρι τού δεσμω-
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τηρίου, ένθα τόν άπήγαγον ϊνα περιμείνη τήν ώραν 
του θανάτου.

—  Μ ή κλαίεις, ώ γύναι, έλεγεν ό Κατύμ προς 
ττν  Ασσάνην, νίτες άδιαλείπτως εκλαιεν ουδόλως ό

μως συγκινουμένη, μή σχίζεις τήν καλύπτραν σου, 
μ τι άνασπρις τάς ξανθάς σου τρίχας, σέ συγχωρώ' 
γεννηθήτω το θέλημα του Θεού ! όσον διά σάς, ώ 

αδελφοί, έξηκολούθησεν άποτεινόμενος προς τους 
συντρόφους του, καθήσατε παρ’ έμοί, διότι έχω τι 
νά σας διακοινώσω.

Καί ταΰτα είπών έθεσεν επί τίνος τραπέζης δύο 
σάκκους πλήρεις χρυσών νομισμάτων.

—  ίδού ό πλούτος μου όλος' τώρα δεν έχω 
πλέον αυτού ανάγκην' θέλω νά τον διαμοιράσω είς 
όσους άγαπώ.

Ταυτα άκούσαντες συνεπιέσθησαν περί τον Κα

τύμ, προσβλέποντε; άπλήστως τά  χρυσά εκείνα νο
μίσματα. 0  δε γέρων nuker μειδιάσας είρωνικώς 
ήρχησε νά χωρίζη μετά πολλή; υπομονής τόν χρυ

σόν είς πολλά μέρη.
—  Τό προς τά  δεξιά είναι, είπε, διά την σύζυγόν 

μου, τούτο το προς τ ’ αριστερά διά τους συντρό
φους μου, τους nuker τοΰ ήγεμόνος, το  απέναντι 
μ.ου διά τόν θετόν υιόν μου τόν Λσρέτον, καί τοϋτο 
τό  τελευταΐον καί περισσότερον, δι’ όν τινα με ά- 

παγχονίσει.
Οι πεοιεστώτες ήτένιζον άλλήλους, ενώ ό γέρων 

έπαιζε χαριέντως με χρυσούν τι νόμισμα. Η  λάμ- 
ψις του μετάλλου εκείνου του; έτύφλωσε' καί με
ταξύ των έψιθύριζον'

—  Λοιπόν ; ας ίδωμεν . . . .  τίς εξ ήμών ; . . . .
—  Στάσου, πάτερ, έφώνησεν ό μικρός Ασρέτος 

παραμερίζων τους nuker καί διακόπτων τόν πα

τέρα του. Ημείς οί συγγενείς σου πρέπει τάχα 
ν’ άνεχθώμεν νά σ’ άπαγχονίση ξένο; άνθρωπος, ό 
όποιος νά μη σ’ άγαπρί ; Αφε; με τό χρυσίον, πάτερ 
μου, κ’  εγώ έπιχειρώ τά  πάντα.

—  ίδέτε την μικράν εχιδναν ! έφιόντσεν ό Κα- 

τύμ' τό ήλπιζα.
Είτα λαβών τό  χρυσίον μετά ψυχρότητος τό 

έπανέ^ιψεν είς τους σάκκους, καί έξηκολούθησε'

—  Τέλος πάντων, αδελφοί, νομίζω ότι σας απέ
δειξα καταφανέστατα την αλήθειαν τών τριών εκεί
νων παροιμιών' Μ ή  εμπιστεύεσα ι είς τούς ιρί.Ιους 

σου, —  M i) είπής μυστικόν eiç γυναίκας, —  

Κ α ί ¡/η υίοθετείς π ο τέ  ζένον  πα ιύ ίον

—  ’Αληθέστατον ! άπ-ήντησαν όμοφώνως οί 
nuker.

—  À ! ά ! είπε γελών ό Κατύμ, δέν έχετε 
πλέον αφορμήν διά νά με ζηλοτυπήτε. Εγώ δέ επι
στρέφω είς τόν ήγεμόνα διά νά έπαναλάβω την 
υπηρεσίαν μου.
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—  Πώς ! καί ό ιέραξ ; ανέκραξαν όμοφώνως οί 

περιεστώτες.

— ό  ιέραξ απολαμβάνει πλήρη υγείαν, κεκρυμμί-

νος είς άσφαλέστατον μ έρος Πήγαινε νά ευ-

ργ; τόν ήγεμόνα, ’Ασσάνη, αγάπη μου, καρδία τής 

καρδίας μου, καί διηγήσου αύτώ  τήν αλήθειαν' δι

ό τι τό  πτηνδν τό  όποιον έφαγες ή τον άγριόγαλλος!

Έ ν  Μ ινουφ ίω  τή ς  Α ίγυ π του .

( Κ α τά  τό  Ιτα Λ ιχόν .)
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Σ. ΛΙΒΑΘΗΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Π Ε Ρ Ι  Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ.

(κ α τά  τό ν  I .  Δ ισραέλην).

Τοιούτον τίτλον δύναται νά φέρη σύγγραμμα 

μηδαμώς άμοιρον περιέργου άμα καί φιλοσοφικής 

θεωρίας, οπερ δυνατόν νά πλατύνγ) τάς γενικά; ημών 

θεωρίας περί τώ ν  ανθρωπίνων πραγμάτων, καί νά 

βοηθήσφ τήν ήμετέραν κατάληψιν περί εκείνων τών 

συμβάντων, άτινα είσίν άποτεταμειευμένα είς τό 

ταμείον τής ιστορίας. Α ί βουλαί τής Προνοία; δι- 

ευθετούσι τά  υπό τήν σελήνην πράγματα δι’  άκχ- 

τανοήτων ήμϊν μέσων.

Λαβύρινθος εξαίσιος οΰχί χωρίς σχεδίου !

Ανθρωποί τινε; συνέγραψαν πρότινος χρόνου ιστο

ρίαν, «  ιστορικά; πραγματείας » ,  άξιοϋντε; ότι 

έξηγούσι τό  μέγα δράμα τώ ν άνθρωπίνων πραγ

μάτων, καί επιδεικνόοντες τήν αυτήν οικειότητα 

πρός τά  σχέδια τής θείας Προνοία;, όποιαν έχουσιν 

άρυόμενοι έξ άνθρωπίνων πηγών" έκατος τοιοϋτος 

ιστορικός άνακαλύπτει είς τά  συμβάντα, άτινα 

όντα τό  πρώτον εναντία τοΰ σκοπού 8ν έπεδίωκεν 

άπέβησαν επί τέλους φίλα καί σύμμαχα, ό τι ή 

Πρόνοια μετεχειρίσθη ιδίαν τινά καί ειδικήν έπέμ- 

βασιν. Ιδού πηγή ανθρώπινη; πλάνη; καί ¿συγ

γνωστού προλήψεως. 0  Ιησουίτης Μαριάνας, παρά

φορος έκ τής χαράς έπί τή  καταστροφή τού βασι

λείου καί τού έθνους τώ ν Γότθων έν ίσπανίγ, πα

ρατηρεί ό τι «  εξ ιδιαιτέρας βουλή; τής Προνοία; εκ 

τής τέφρας τού κατεστραμμένου έθνους ώφειλε ν’ ά- 

νατείλη νέα τ ις  καί άγια  Ισπα ν ία , οπως άποβή 

τό  προπύργιον τής χαθο.Ιιχής θρησκείας. »  Αναμ- 

φιβόλως δέ ήδύνατο νά φέοη ώς άπόδειξιν τής όσιό- 

τη το ; τής άγιας ταύτης ’Ισ π α ν ία ς  τήν έγκαθίδρυ- 

σιν τού ιερού Δικαστηρίου, καί τόν ζοφερόν είδωλο- 

λατρικόν φανατισμόν τού τετυφλωμένου εκείνου 

λαού. Εν τούτοι; διαμαρτυρόμενός τις δέν θέλει 

βεβαίως άποδεχθή τά  φρονήματα τού Ιησουίτου, 

εί καί αυτός θέλει άποπειραθή ν’ άνακαλύψι» άλλα;
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θείας βουλάς καί νά μεγαλοποιήση τά  ανθρώπινα 

συμβάντα έπί τό  όπερφυσικώτερον. Τό έθος τούτο 

επιχωριάζει παρά το ΐ; φανατικοί;, καί γινώσκομεν 

βιβλία έκδεδομένα υπό συγγραφέων άνακαλυψάντων 

«  ίδ ια ς προνοίας  » ,  αϊτινες, κατά τήν ιδέαν τών 

συγγραφέων, ήσαν εαυτών μέρισμα, καί άποκα- 

λούνται ίπ ιψ ο ιτήσεις  προνοίας. Ως παράδειγμα αυ

τώ ν αναφέρω στενοκέφαλον καθαριστήν, άνδοα ε- 

στερημένον πείρας, άλλά δυσχερέστατον τήν γνώ

μην καί έχοντα πολλούς ούς έθεώρει εχθρούς του' 

ούτος συνέγραψεν όλα τά  συμβάντα αυτοί; δυστυ

χήματα ώς δήθεν έξ έμπνεύσεως, καί έξετίμησε τήν 

καταλαλιάν του ώς άνωθεν προελθούσαν άράν.

Χωρίς ν’  άποπειραθώμεν νά έμβατεύσωμεν είς τά 

μυστήρια τής παρούσης τάξεως τώ ν άνθρωπίνων 

πραγμάτων, καί είς τό  μέγα σχέδιον τής τύχης ή 

τού τυχαίου συμβεβηκότος, είναι ίκανώς δήλον είς 

ήμας ό τι πολλάκις έξ απλού συμβάντος παράγοντα·, 

αί τύχαι άνθρώπων καί έθνών.

Περιώνυμός τ ις  συγγραφεύς έχαρακτήρισε τήν 

ήταν τού Καρόλου Β7 έν Οΰόρσεστερ « ώς ίν  τών 

συμβάντων έκείνων άτινα έκπληκτικώ; παραδειγ- 

ματίζουσι κατά πόσον καλήτερον τά  συμβαίνοντα 

διευθετούνται υπό τής Προνοίας, ή εάν ή διεύθυνσις 

αυτών κατελιμπάνετο εί; τήν έκλογήν τώ ν  καλλί- 

στων καί φρονιμωτάτων άνθρώπων. » Προχωρών δέ 

δεικνύει ότι βασιλική νίκη όφείλει νά έχιρ διαδό

χους άλλας αυστηρά; μάχας καί άλλας διαφόρου; 

μερίδας, καί ό τι έμφύλιός τις πόλεμος πρέπει νά 

περιέχη έν έαυτώ άλλον εμφύλιον πόλεμον. Εν ό

μως τώ ν άγαθώντών προελθόντων έκ τής ήττης τού 

Καρόλου Β' όπήρξεν, ό τι άφήκε τούς δημοκρατικού; 

κυρίους τώ ν τριών βασιλείων, καί έχορήγησεν αυ

το ί; * πλήρη άνεσιν όπως συπμληοώσωσι καί τε- 

λειοποιήσωσι τό  ίδιον αυτών κυβερνητικόν οικοδό

μημα. Τό πείραμα έγένετο, ούδέν έξωθεν παρενε- 

βλήθη κώλυμα, καί τά  πάντα έβαινον τακτικώς 

άπό μεταβολής είς μεταβολήν. »  Εάν έν Ούόρσε- 

στερ ένίκων οί βασιλικοί, ή φατρία τής δημοκρα

τίας ήδύνατο πεισματωδώς νά έπιμένγ] άξιούσα ότι, 

εάν ή δημοκρατία των δέν άνετρέπετο, « ή έλευθέρα 

αυτών κυβέρνησις »  έμελλε νά διαχύση τήν γε

νικήν αυτή; ευημερίαν έπί τώ ν τριών βασιλείων. Η 

ιδέα αύτη είναι πνευματώδης καί έπρεπε νά κατα

χωρίσω αυτήν άπό τόν τίτλον, «  Νίκη Καρόλου 

τού Β7 έν Ούόρσεστερ »  έν τή  ιστορία τώ ν μή γενο- 

μένων συμβάντων. Αλλά τό  κεφάλαιον τούτο ήθε- 

λεν έχει λαμπρότερον τέλος, έάν δ βασιλεύς καί οί 

βασιλικοί έδείκνυντο υπέρτεροι τώ ν λγ,στών καί τώ ν 

φανατικών τή ; δημοκρατίας. Δέν είναι λοιπόν ήμέ- 

τερον έργον νά έρευνώμεν τά ; όδού; τής Προνοίας' 

έάν όμως ή Πρόνοια ώδήγησε τόν Κάρολον Β' είς

τόν θρόνον τής Αγγλίας, φαίνεται ό τ ι τόν κατέλι- 

πεν έκεΐ.

Ιστορικοί τινες, δι’ ίδιους λόγους, τέρπονται ένί- 

οτε διηγούμενοι συμβάντα μή ΰπάρξαντα. Τοιούτου 

είδους ιστόρημα ευρίσκομεν είς τό έννατον βιβλίον 

τού Λιβύου, ένθα, έν παρεκβάσει εΰφραδεστάτη συμ

περαίνει περί τώ ν πιθανών συνεπειών αϊτινες έδύ- 

ναντο νά πηγάσωσιν έάν ό Μ έγα; Αλέξανδρος είσέ- 

βαλλεν είς τήν Ιταλίαν. Τινε; τώ ν ελλήνων συγ- 

γραφέων, όπιο; άναδείξωσι τούς Πάρθους ίσους τοίς 

Ρωμαίοι;, υπέθεσαν ό τι τό μέγα όνομα τού στρα

τιωτικού τούτου μονάρχου, όστις λέγετα ι μηδέποτε 

άπολέσας μάχην, ήθελεν έμπνεύσει φόβον εί; τούς 

Ρωμαίους καί περιστείλει τήν δοξομανίαν τω ν  πρός 

τήν τής οικουμένη; υποταγήν, ύ  φίλοπατρι; Δίβυος 

άπαξιών ό τι ή δόξα τού έθνους αυτού, όπερ ποτέ 

δέν έπαυσε πολεμούν έπί όκτακόσια περίπου έτη, 

έδύνατο νά παραβληθή πρός τό  στάδιον νέου κατα- 

κτητού, διαρκέσαν δέκα μόλις έτη, παραλληλίζει άν- 

δρα πρός άνδρα, στρατηγόν πρός ς-ρατηγόν καί νίκην 

πρός νίκην. Εν τώ  θερμουργώ θελγήτρω τής φαντα

σίας του φέρει τόν Αλέξανδρον είς τήν Ιταλίαν, καλ

λωπ ίζει αυτόν μεθ όλων τώ ν  άρετών αυτού, καί 

θαρ,βόνει τήν λάμψιν τω ν δι’  όλων τώ ν έλαττωμάτων 

του. Δημηγορεί εί; τόν Μακεδονικόν στρατόν, έν ώ 

άγαλλόμενος δεικνύει πέντε Ρωμαϊκούς στρατούς βαί

νοντας κατά τήν αυτήν ώραν πρός τάς κατακτήσεις 

των, καί μετά προσοχής άοιθμεΐ τούς πολυαρίθ

μου; συμμάχους αυτών, μηδαμώς άμελών καί αυ

τήν τήν σύγκρισιν τώ ν όπλων, καί τόν τρόπον τού 

πολεμεΐν τών τε  Μακεδάνων καί τώ ν Ρωμαίων. 0  

Λίβυος πρός τούτοι;, ώσπερ κυριευόμενος ύπό σ τιγ -  

μαίου πανικού φόβου κατά τήν πρώτην έπιτυχίαν 

τού Αλεξάνδρου έν τή  έπί τήν Ιταλίαν επιδρομή 

αυτού, έκλέγει τούς μεγάλους στρατηγούς οδς προ- 

παρεσκεύασε πρός άμυναν, συγκρίνει έκαστον αυ

τώ ν πρός τόν Αλέξανδρον, καί τελευταΐον κατευ

νάζει τόν φόβον του καί θριαμβεύει διά τής άνακα- 

λύψεως τού ό τι οί μέν Μακεδόνες εΐχον ένα Αλέ- 

ξανδοον ενώ οί ί’ ωμαΐοι εΐχον πολλούς. Η  παρέκ- 

βασις αΰτη τού ιστορικού Λιβύου είναι ώραΐον υπό

δειγμα διηγήσεω; συμβάντος ανυπάρκτου.

Οί Σα^ρακηνοΙ είαβαλόντε; έκ τή ; Ασίας είς τήν 

Αφρικήν έγένοντο τελευταΐον καί τής Ισπανίας κύ

ριοι. 0  Εύδος, άποστάτη; Δούξ τής έν Γαλλία Γουϊ- 

ένης, είχε κατατροποιθή υπό τού Καρόλου Μαρτέ- 

λου, όστις τό ταπεινόν άλλ’ ένδοξον τούτο έπώνυμον 

έκτήσατο έκτού συμβάντος, τό  όποιον θέλομεν διη- 

γηθή είς τό άκόλουθον κεφάλαιον.

0  Κάρολος Μαρτέλος άφήκε τον Ευδον άπολαύ- 

οντα τής ευχάριστου κυβερνήσεως τού δουκάτου 

Γουΐένης, έπί τώ  δρω ό τι έμελλε νά διαχειρίζηται



*
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αυτό ώς υπό τού στέμματος έξαρτώμενον' άλλα τυ 

φλωθεί; άπό τής φιλοδοξίας καί φιλαργυρίας, ό Ευ- 

δος παρεδέχθη σχέδιον οπεο έ^ιψε τήν χριστιανω- 

σύνην, ώς καί τήν Ευρώπην συνάμα, είς κρίσιμόν 

τινα  κίνδυνον μηδέποτε έκτοτε συμβάντα. Τπαν - 

δρεύσα; μίαν τω ν  θυγατέρων του μ,ετά Μωαμεθα

νού έμίρου, ήρξατο άσυστόλως συμφιλίωσίν τινα 

#μετά τώ ν Ισμαηλιτών, έπιποθούντων πρό πολλού 

νά μορφώσωσι τρομερόν τουρκικήν αποικίαν εντός 

τής Γαλλίας. Οθεν, στρατιά έκ τετρακοσίων χιλιά

δων πολεμιστών, ώς οί σύγχρονοι διηγούνται χρονο

γράφοι, έφάνησαν εΐσβάλλοντες εις Γου'ίένην, καί έν 

μια ήμέρα ίγένοντο κάτοχοι δλης τής επαρχίας τού 

δουκός. Τό τε  ό Ευδος άνεκάλυψε ταχέως δποΧον εί

δος συμμάχων προσεκαλεσεν δπως πραγματοποιή

σω«'. σχέδιον ού εντελώς ΰπήρξεν ανίκανος, ό  δέ 

Κάρολος, μετά ίσης φρονήσεως καί ανδρείας άπήν- 

τ τσ ε  τήν βαρεΧαν ταύτην τρικυμίαν έπαπειλούσαν 

την καταστροφήν ολοκλήρου τού βασιλείου του' ΐνα 

δέ άπομακρύνη τήν πριότην αιτίαν τού εθνικού κιν

δύνου, έφιλιώθη μετά τού δυσηρεστημένου δουκός 

καί άπέσπασαναύτόν από τής ολέθριας συμμαχίας. 

Α λλ ’ οί Μωαμεθανοί προΰχώρουν ταχέως διά τής 

Τουραίνης, καί άφίκοντο εις τήν πόλιν Τουρ διά τού 

ποταμού Λοάρ. 0  Αβδεραμάν, αρχηγό; τώ ν είσβα- 

λόντων εχθρών, προαισθανόμενος θριαμβικήν νίκην 

καί έγκαυχώμενο; διά τό  μέγα πλήθος τού πε

ζικού αυτού στρατεύματος, τού ιππικού καί τώ ν 

καμηλών, έξέτεινε τήν στρατιωτικήν αυτού μεγαλο

πρέπειαν, καί διέθετεν οότω τάς απείρου; φάλαγ- 

γάς του, ώστε έφαίνετο δ τ ι έβουλεύετο νά περικύ

κλωση, πανταχόθεν του ; Γάλλου; καί συλλάβη αυ

τού ; τρόπον τινά ένδον δικτύου. Η  έμ-φάνισις τηλ ι- 

κούτο'υ στρατού ένέπνεεν εις τήν Γαλλίαν τρόμ.ον 

καί ή μεγαλοπρέπεια έκπληζιν. ό  δέ Κάρολος 

συναθροίζων τά ; πολύ ΰποδεεστέρας αυτού δυνάμεις, 

έβεβαίου εις τούς στρατιώ τας δ τι ή πατρίς Γαλλία 

ήτο ή μόνη τής γή ; έκτασις ήν έπάτουν. Εκστρα

τέυσα; λοιπόν διέταξε νά κλεισθή ή Τούρ καί νά 

μή είσέλθ-ρ μηδείς Γάλλος είμή έάν είσήρχετο νικη

τής, καί έφρόντισεν ώστε έκαστος φυγάς νά τιμω - 

ρήται ώς εχθρός υπό σωμάτων χωροφυλακής, τά  

όποΤα Ιθετο διά νά προσέχωσι καί έπτηρώσι τάς 

πτέρυγας τού γαλλικού στρατεύματος.

Η μάχη υπήρξε μανιώδης, ό  έκπεπληγμένος 

Μωαμεθανός έθεώρει τά  τάγμ,ατα αυτού ήττώμενα, 

έν φ  μόλις ώδήγει αυτά κατά τώ ν Γάλλων, οΐτινες 

κατ εκείνην τήν ήμέραν άπεφάσισαν νά προσφέρωσι 

τήν ζωήν τω ν  ολοκαύτωμα εις τήν μητέρα αυτών 

πατρίδα. Ο δέ Εύδο; κατά τήν ήμέραν εκείνην έπι- 

ποθών νά έξαλείψτ) τό  όνειδος δπερ έπέσυρε καθ’ ε

αυτού, γενναίος καί θερμό; ‘ έν τή  απελπισία προσέ
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βαλε τούς νέους αυτού συμμάχου; έκ τώ ν  όπισθεν. 

Τό στρατόπεδον τώ ν  Οθωμανών έξεβιάσθη, αί κραυ- 

γα ί τώ ν  γυναικών καί τώ ν τέκνων έφθασαν εις τά  

ώ τα  αυτού έκ μέσου τής σφαγής, καί αυτός, με

στό ; φρίκης, είδε τά  τά γμ α τά  του κλονούμενα. ό  

δέ Κάρολος, δστις είδε τό  φώς τό ' διασχίζον τό 

σκοτεινόν έκεΧνο τώ ν  άνθρώπων νέφος, έξεφώνησεν 

εί; τού; περί αυτόν' « Φίλοι μου, 5 Θεός άνεπέτασε 

τήν σημαίαν του, καί οί άπιστοι άπόλλυνται ! »  

Τά πλήθη τώ ν  έχθρών, εί καί συντετριμμένα, δέν έ- 

δύναντο νά τραπώσιν είς φυγήν' τά γμ α τα  συνωθού- 

μενα έπέπιπτον έπί τα γμ ά τω ν, καί τό χριστιανικόν 

ξίφος τά  έθέριζεν. Ó Αβδεραμάν ευρέθη νεκρός εις 

σωρόν π τω μ άτω ν μέγαν, άτρωτος καί καταπεπιε- 

σμένος υπό τώ ν νεκρών ομοθρήσκων του.

Οί ιστοριογράφοι διηγούνται δ τι κατά  τήν μά

χην έκείνην έφονεύθησαν τριακόσιοι καί εξήκοντα 

χιλιάδες Μωαμεθανών' πιθανώς όμως ό τρόμος έν- 

ταυ τώ  καί ή χαρά τώ ν  Γάλλων εμεγέθυνε τούς εχ

θρούς αυτών. Οΰτως ό Κάρολος έσωσε τήν χώραν 

αυτού καί επομένως τήν λοιπήν Ευρώπην άπό τού 

κατακλυσμού έκείνου τώ ν  λαών, δστις έξεχύθη έκ 

τή ; Ασία; καί τή ; Αφρικής. Πά; χριστιανικός λαός 

άπέδωκε τ ώ  Κυρίω δοξολογίαν καί έχαιρέτισε τον 

σωτήοά του ώ ; τον M J t x v r  τής Γαλλίας. Α λλ ’ οί 

Μωαμεθανοί δέν ήσαν εισέτι καταδεδιωγμένοι, διότι 

ό Κάρολος δέν έτόλμησε νά έξακολουθήση τήν κα- 

ταδίωξίν τω ν ' δθεν δευτέρα τ ι ;  έπιδρομή ένεποίει 

αυτόχρημα τρόμον' στρατιά  ήκολούθει στρατιάν, 

ορδαί έχθρών έπεφαίνοντο τή  δε κάκεΧσε τή ; χώρας 

καί μόλις, μετά ικανού χρόνου διάστημα καί μετά 

πολλά αμφίβολα αποτελέσματα οί Σαόρακηνοί έξ- 

εβλήθησαν έκ τής Γαλλίας. Τοιαύτη έστίν ή ιστορία 

τού σημαντικωτάτου τούτου συμβάντος' τούτο δέ 

τό  συμβάν όποια άοα αποτελέσματα έμελλε νά ε- 

πιφέριρ, έάν ή τώ ν  Μωαμεθανών έπιδρομή άπέβαινε 

θριαμβική ! Η όθωμανική κυριαχία ειχεν έπικρα- 

τήσει έφ’ άπάσης σχεδόν τής Ευρώπη;! Εν τού

το ι; ή φαντασία καταπ ιέζετα ι υπό έκπλήξεως δτι 

ανακαλύπτει τ ί  ήδύνατο νά έπιφέρη ή περί ή; ό λό. 

γος έπιδρομή εις έποχήν καθ’ ήν δέν όπήρχεν έν Ευ

ρώπη ούτε πολιτική αποκατάστασής, ούτε δυνάμεων 

ΐσοό^οπία έν κοινώ όμοσπονδικώ συνδέσμω ! Μία 

μόνη μάχη καί μία μόνη προδοσία κατέστησε πρό 

τού ανωτέρω συμβάντος τούς Μωαμεθανούς δέσπο

τα ;  τής Ισπανίας. Βλέπομεν δέ ό τι τά  αυτά περί

που συμβάντα έπανελήφθησαν καί έν Γαλλία ' καί 

έάν ή ήμισέλτνος άνυψούτο άνωθεν τού στρατού, ώς 

ήν τούτο πιθανόν νά συμβή, τό  έλάχιστον τώ ν δει

νών μα; ήθελεν ήδη εισθαι δτι έμέλλομεν νά φορώ- 

μεν κιδάρεις, νά κτενίζωμεν τόν πώγψνα αντί νά 

τον ξυρίζωμεν, καί ν’  άποκτήσωμεν αρχιτεκτονικήν
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μεγαλοπρεπεστέραν τής ελληνικής, έν ώ ταυτοχοό- 

νως τό  δημόσιον πνεύμα έμελλε νά συνοικειωθή 

μετά τώ ν  τεχνών καί τής φιλολογίας τού έν Κορ- 

δύβη Μαυρητανικού πανεπιστημίου !

Ετέρα τ ις  μεγάλη μεταβολή έν τή  νεωτέρα εύ- 

ρώπη δέν ήθελεν ίσως συμβή, έάν τά  προσωπικά 

αισθήματα τού Λουθήρου δέν παρεβιάζοντο, ή μάλ

λον έάν τά  προσωπικά του συμφέροντα δέν κατεπιέ- 

ζοντο. 0  ιστορικό; Γιχαρδίνης, ουτινο; τό  φιλαληθές 

έστιν αμφιβολία; άνώτερον, έσημείοισεν ιστορικόν τ ι  

γεγονός δπερ άποδεικνύει τίνι τρόπω άξιοσημ.είωτά 

τινα συμβεβηκότα, άπερ συνέβησαν, έδύναντο νά μή 

συμβώσιν ! ’Αντιγράφω, περιεργείας χάριν, τό  τεμά- 

χιον τό  εξής έκ τού ΙΓ7 βιβλίο» τής ιστορίας του. 

«  0  δέ Καΐσαρ ( ό ^αΰτοκράτωρ Κάρολος ό έ.) άφ 

ού έδωκεν άκοόασιν έν τή  Διαίτη τή ; Οΰορματίας 

(\\orm s) είς τού; λόγου; τού Μαρτίνου Λουθήρου, 

καί διέταξε νά έξετασθώσιν αί δοξασίαι αυτού παρά 

τινων θεολόγων, οίτινες έξεφράσθησαν δ τι ή διδα

σκαλία αυτού ήν έσφαλμένη καί βλαβερά εί; τήν 

χριστιανικήν θρησκείαν, ϊνα εύχαριγησΥΐ τόν Πάπαν, 

κατεδίκασεν αυτόν είς αργίαν. 0  Λούθηρος δέ τοσού- 

τον κατεπλάγη υπό τή ; καταδίκη; ταύτης, όίστε έάν 

α ί ύβριστικαί καί άπειλητικαί λέξεις αί κατ’ αυτού 

έκτοξευθεΧσαι Οπό τού Καρδιναλίου Σανσίστου, άπο- 
στολικού λεγάτου, δέν έέριπτον αυτόν εί; απελπι

σίαν, πιστεύεται δ τι εΰκολον ήτο, έάν έχορηγεΧτο 

αύτώ συγκατάβασί; τις, ή έδίδετο αύτώ έντιμός τ ι; 

βοήθεια έπί τό  εΰσχήμως ζήν, νά κατευνασθή καί έν 

τέλει νά παραιτηθή τώ ν έσφαλμένων αυτού θρησκευ

τικών δοξασιών. »

Εκ τή ; ιστορικής ταύτης μαρτυρία; δυνάμεθα νά 

έξαγάγωμεν δ τι ό αληθής αυτουργός τή ; μεταρρυθ- 

μίσεως ήν αυτός δ άποστολικός λεγάτος' οί λόγοι 

αυτού έπήνεγκον φρίκην είς τό  πνεύμα τού Μαρτίνου 

Λουθήρου, καί τήν φρίκην ταύτην παρώξυνεν ή όβρις. 

άλλ’ είς καρδίαν άνδρός ό>ς τού Λουθήρου ή συναί- 

σθησι; τή ; προσωπικής δβρεω; έδύνατο νά εξάλειψη 

τήν φρίκην, καί άναντιόρήτως νά καταδεσπόοη τής 

καρδίας τού τοιούτου ανθρώπου' δπερ κχί έγένετο !

Ομοιον περιστατικόν έπενεχθέν παρά τώ ν ήμε- 

τέρων υπουργών τού αγγλικού στέμματος είς τόν 

ΦραγκλΧνον, άναφέρεται δ τι παρήγαγε τό  αυτό απο

τέλεσμα εί; τόν πολιτικόν τούτον σοφόν. Ο ,τι δέ ό 

Γιχαρδίνης ιστόρησε περί τού Λουθήρου μαρτυρεί τό 

πνεύμα τώ ν  έποχών. 0  Κάρολο; Ε ήτο τόσον πεπει

σμένος δτι έδύνατο νά καταβάλη τήν Μετα£ρύθμισιν 

διά τή ; καθχιρέσεω; τού άρχηγοΰ αυτής, ώ στε χο- 

ρηγήσα; εί; τόν Λούθηρον ασφαλή κουστωδίαν δπως 

έμφανισθή εί; τήν έν Ούορματία Σύνοδον, έν τή  ημέ

ρα τού θανάτου αυτού μετενόησεν ώ ; άμαρτήσα;, 

δ τι έν ώ  είχεν άνά χεϊρα; τόν Λούθηρον άφήκεν αυτόν

έλεύθερον νά φύγη' καθ’  δ τι 6 μέγας έκεΧνος καθο

λικός μονάρχης δέν έφρόνει αμαρτίαν τήν παραβίασιν 

τής ΰποσχέσεώς του προς αιρετικόν. Πρό; τούτοι; 

έν τή  θρησκευτική ιστορία τά  ανθρώπινα όργανα συν- 

εχωρήθη νά ώσιν οί μεγάλοι μοχλοί τώ ν πρωτίστων 

αυτή; επαναστάσεων' καί τά  κυριώτερα γεγονότα 

τών παρά το ΐ; έθνεσι θρησκευμάτων φαίνονται δτι 

έπήγασαν έξ ατομικών παθών καί έκ συγχρόνων πε

ριστάσεων. Οθεν ποταπά μέσα παρήγαγον αποτε

λέσματα λαμπρότατα' δπερ ίσως άποδοτέον είς τήν 

συγκατάβασιν τής θείας Προνοίας.

0  Κλόβις, έν Γαλλία, έπί τή ; παρακμής τή ; ειδω- 

λολατοείας, άπεφάσισε νά ενώση τάς τέσσαρας δια

φόρου; ήγεμονείας, τάς διαιρούσα; τό τε  τήν Γαλλίαν, 

είς έν κράτος. Εν μέσω δέ σοβαρά; μάχης, τής νίκης 

ούση; άμφι^όπου μ.εταξυ τώ ν  δύω αντιπάλων στρα

τώ ν, ό ειδωλολάτρη; βασιλεύς έπεκαλέσατο τόν θεόν 

τή ; ώραία; αυτού χριστιανή; βασιλίσσης, καί έκέρ- 

δησε τήν νίκην ! 0  δέ Α γ. ί ’εμής, μετά τό  ευτυχές 

τούτο συμβάν, ευκόλως έπεισε τόν Κλόβιν νά δεχθή 

τόν χριστιανισμόν. Πολιτικοί λόγοι έκώλυον έπί τινα 

χρόνον τήν αναφανδόν παραδοχήν τής νέα; θρησκείας 

τού Γάλλου ήγεμόνος, αλλά τελευταίον ήκολ.ούθησαν 

τόν μονάρχην αυτών είς τό  χριστιανικόν βάπτισμα, 

καί έπί τού γεγονότος τούτου διεθρυλλήθησαν θαύ

ματα άποδοθέντα είς τόν Κλόβιν. 0  Κλόβ ι; φανερώς 

μετεχειρίσθη τήν νέαν θρησκείαν ώς μοχλόν δι’  ου 

έδυνήθη νά καταστρέψ·/) τούς γειτνιάζοντας αυτόν 

μικρούς ηγεμόνας, καί έσχε τόν τίτλον Μέγα; καί 

τοι κατερρυπωμένος υπό απαίσιων κακουργημάτων.

Παρ’ ήμΐν δέ, έάν ό άπανθ ρωπότατος 'Τ .-τίρα σχ ι- 

οτής τής Π ίο τ ιω ς  δέν έκυριεύετο Οπό βιαιοτάτων 

παθών, ό Προτεσταντισμός, τοσοΰτον άσθενώ; καί 

άτελώς άρχισα; καί έξακολουθήσας, πιθανώς δέν 

έλύτρου ποτέ τήν Αγγλίαν άπό τώ ν  παπικών δε
σμών. Εν τούτοι;, εΐναι περίεργον δτι, ότε ή πτώσις 

καί καταστροφή τή ; Αννης Βωλέννης άπεφασίσθη, 

ή Ρώμη μετά σπουδή; παρεσκεύασεν έπανάκαμψίν 

τινα είς τόν παπισμόν έπί οροις λίαν κολακευτικοί; 

διά τόν Εόρΐκον τόν Π'. Τό δέ σχέδιον τούτο άνε- 

τράπη υπό πάντη τυχαίου καί απροόπτου περιστα

τικού. Τήν έπιούσαν ήμέραν τή ; άποκεφαλίσεως τής 

Αννης Βωλέννης ό τύραννο; ένυμφεύετο τήν διαμαρ- 

τυρομένην ίο»άνναν Σεϊμούρ. 0  αιφνίδιος ούτος γά 

μο; μετέτοεψε τήν πολιτικήν πορείαν καί αί έκ Ρώ 

μης παπικαί έπιστολαί άφίκοντο εί; Αγγλίαν μίαν 

ήμέραν βραδύτερον! Από τοιαύτη; έπικειμένη; κατα

στροφή; έσώθη ό άγγλικός προτεσταντισμός!

Οί καθολικοί συγγράφει; κατέκριναν τόν Φίλιπ

πον Β'. βασιλέα τή ; Ισπανίας ιυς άνακαλέσαντα τόν 

Δούκα τή ; Αλβης έκ τώ ν  Κάτω  Χωρών' διότι, κατά 

τήν γνώμην τώ ν  φιλάνθρωπων τούτων συγγραφέων,
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τό  άκαμπτον ξίφο; καί αί δλοκαυτώβεις τοϋ αιμο

χαρούς Δουκός τή ; Αλβη; κατέβαλον βεβαίως τοός 

αιρετικού;' διότι καί αίματοδιψεΐς λέοντες δέν έδύ- 

νατο νά πράξωσιν ό,τι αί άπαγχονίσει;, αί σφαγαί 

καί αι πυραί τοϋ χριστιανού εκείνου ίσπανοϋ στρα

τηγού ! Εάν δέ ό μέγα; στόλο; τή ; Ισπανία; κατέ- 

πλεεν ασφαλώς, τα ΐ ;  εΰλογίαι; τή ; Ρώμης, εΐ; Α γ 

γλίαν, δτε ό ήμέτερο; στόλο; ήν ενδεή; πσλεμεφο- 

δίων, καί δτε οί καθολικοί Αγγλοι άπετέλουν ίσχυ- 

ρότατον σώμα εντός τού ήμετέρου έθνους, ίσοι; καί 

μέχρι τής σήμερον θά συνεκκλησιαζόμεθα μετά τών 

όπαδών τοϋ Πάπα I

Ó Γουστάβο; Αδόλφος, μετά τά ; περιφανείς αΰτού 

κατακτήσει; έάν δέν κατεστρέφετο εί; τήν έν Λού- 

τσεν μάχην, όπου ή μεγολοφυΐχ του άπήλαυσεν έν
δοξον νίκην, άναμφιβόλω; θαυμασία μεταβολή ή ή

θελε συμβή εί; τά ; υποθέσει; τής Εύρώπη;' ό προ

τεσταντισμό; ήθελεν ισορροπήσει, είμή έβάρυνεν εί; 

τήν ευρωπαϊκήν πλάστιγγα , πρό; τά  συμφέροντα 

τοϋ καθολικισμού, καί ή Αυστρία, εξασκήσασα είδό; 

τ ι  παγκοσμίου μοναρχία;, ήθελεν ϊδει τού αετού τη; 

τά ; πτέρυγα; κεκομμένα;. ’ Α λλ ’ 5 ’ Αντίχριστος, ώ ; 

ό Γουστάβο; εκαλείτο παρά τοϋ ιερατείου τή ; Ισπα

νία; καί Ιταλίας, ό σωτήρ τοϋ προτεσταντισμού, ώς 

ώνομάζετο έν Αγγλ ία  κοί Σουηδία, οΰ ό θάνατος εγέ- 

νετο αφορμή τόσον πολλών χαρμοσύνων πυρών μετα

ξύ τώ ν Καθολικών, ώστε ή ισπανική αΰλή έκώλυσεν 

αΰτά; έκ φόβου μή ή καύσιμος ξυλεία άποβή σπα- 

νία εί; τόν έγγ ίζοντα  χειμώνα, ό Γουστάβιος, λέγω, 

έπεσε, κατάλληλο; ήρω; μεγίστου συμβάντος μηδέ- ! 

ποτε γενομένου !

Πάσαι αί πολιτικαί φατρίαι άνεγνώρισαν δτι τό 

μέγα πολιτικόν λάθος τοϋ Κρομουέλλου ΰπήρξεν ή 

παραδοχή τώ ν γαλλικών συμφερόντων αντί τώ ν τή ; 

Ισπανία;' διότι ακριβή; τ ι ;  μετά τή ; Ισπανίας συμ- 

μαχία εδύνατο νά διατηρήση τήν εύρωπαϊκήν ισορ

ροπίαν, νά προξενήσει τήν εμπορικήν εΰημερίαν τής 

Αγγλίας, καί πρό πάντων νά ελάττωση  τήν ΰπε- 

ρέχουσαν Επιρροήν τή ; γαλλικής κυβερνήσεως. Πριν 

ό Κρομουέλλο; συντελέση εί; τήν πρωτοβουλίαν τή ; 

γαλλική; κυβερνήσεως, οί γάλλοι Διαμαρτυρόμενοι 

είχον ικανήν έπ-.ρέοήν ώ στε νά έξασφαλίσωσιν ωφέ

λιμόν τινα συνθήκην. Τό αγγλικόν Κοινοβούλιον, 

άπό τώ ν χρόνων έτι τή ; βασιλίσση; Ελισάβετ, έθεώ- 

ρει τήν τοσοϋτον ίσχυράν έν Γαλλία φατρίαν, ώς 

ωφέλιμον σύμμαχον' καί Επιθυμούν νά έξαπλώσν; 

τά ; άρχά; τοϋ προτεσταντισμού, καί νά ελάττωση 

τήν έπι^οήν τή ; Ρώμης, έτεινεν άπαξ τήν προσο

χήν του εί; τήν φατρίαν ταύτην, καί ήρχισε νά συν- 

θηκολογή μετά τινων απεσταλμένων έκ Βορδιγάλλης, 

καί τό σχέδιον τήν συνθήκη; ταύτη ; ήτο ή διά τή ; 

συνδρομή; τώ ν Διαμαρτυρομένων έν Γαλλίη μόρφω-
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σις δημοκρατία; ή (ανεξαρτήτου τινο; πολιτείας. 

Αλλ’ δ Κοομ.ουέλλο;, άοπάσχ; τήν άρχήν, οΰ μόνον 

άνέτρεψε τό  σχέδιον, άλλά πιστεύεται δ τι προυδω- 

κεν αΰτό εί; τόν καρδινάλιον Μαζαρΐνον. όποία άρα 

μεταβολή έδύνατο νά συμβΐ} εί; τά  πράγματα τή ; 

Εΰρώπης, έάν δ Κρομουέλλο; άπεδέχετ'ο τά  συμφέ

ροντα τή ; Ισπανία;, καί έβοήθει τους έν Γαλλία 

προτεστάντα; είς τό  νά συγκροτήσωσιν ανεξάρτητον 

πολιτείαν ! Η  καθαίρεσι; τοϋ έν Νάντη θεσπίσματος 

καί ή αόξησις τής γαλλική; κυριαρχίας ήσαν αί συνέ- 

πειαι τοϋ ολέθριου τούτου αμαρτήματος τοϋ Κρο- 

μόυέλλου. I I  ανεξαρτησία τώ ν έν Γαλλία Ουγενό

τω ν, καί ή μείωσι; τής γαλλικής φιλοδοξία; έδύναν- 

το  πιθανώς νά σώσωσι τήν Εύρώπην άπό τάς πλη- 

γά ; τή ; γαλλική; έπαναστάσεω ;!

Τοιουτοτρόπως λοιπόν σημαντικά γεγονότα, παρ’  

όλίγον νά συμβώσι, δέν συνέβησαν, καί άλλα πάλιν 

συμβάντα δύνανται ν’  άποδοθώσιν εί; τυχαίαν συγ

κυρίαν ή είς τόν χαρακτήρα προσώπου τινός. Δυνά- 

μεθα επομένως νά πλατύνωμεν τήν ιστορίαν τώ ν  

ανθρωπίνων συμβάντων, καί νά συλλέγωμεν ωφέ

λιμα μαθήματα άναγινώσκοντες αΰτήν, έάν δια- 

κόπτωμεν έκ διαλειμμάτων τήν άνάγνωσιν καί 

θεωρώμεν μετά σκέψεω; συμβάντα τινά  α τινα  d ir  

συνέβησαν!

[Εκ τοϋ άγγλικοϋ υπό X . Α. Π.]

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α .

Φ Ε ΙΔ ΙΑ Σ  καί Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  ϋπό ’Α γ γ έ λ ο υ  Σ . Βλάχου.

ΆΟήνηοι. Τύποι; Δ. ’ΑΟαν. Μαυρομάτη. 1863.

Τό πρό ένός περίπου μηνό; έκδοθέν ποιημάτιον 

τού Κυρίου Βλάχου, ιθαγενές προϊόν άρχαΐκή; μού- 

ση; καί γλώσσης, παράδοξον αποτελεί άντίθεσιν έν 

μέσω τή ; πλημμύρας τοϋ ξενισμού, ή τ ι ;  πρό πολ- 

λοϋ ήδη χρόνου κατέκλυσε τόν άναγεννώμενον ελ

ληνικόν Παρνασσόν καί άπεμάρανε τά  αΰτοφυή αΰτού 

άνθη. Εάν δ Π εριχ .Ιι¡c xai Φειδίας πέση υπό τά  

όμματα ένό; έκ τώ ν  τυχαίων Εκείνων άναγνωστών, 

οι τινες, συνειθίσαντε; νά θαυμάζωσι τόν κακώ; έν- 

νοούμενον ^ωμαντισμόν, ώ ; μετεφυτεύθη έκ τώ ν 

παγερών κλιμάτων τή ; δύσεω; εί; τά  άστράπτοντα 

εδάφη τή ; ανατολής, στρεβλήν καί σφαλεράν έσχη- 

μάτισαν περί ποιήσεω; ιδέαν, ούδεμίαν θέλει Εμ

ποιήσει έντύπωσιν καί ψυχρότη; θέλει ψυχρώ; τοϋ 

καταγνωσθή. Αν δμω; άπ’  Εναντία; λάβη άνά χεϊρα; 

τό  όλιγόφυλλον αΰτό ποίημα Ενθουσιώδη; τ ι ;  λάτρις 

τοϋ άληθοϋ; καλού, έκτραφεί; μέ τό  γλυκύ γάλα 

τή ; άρχαιότητο; καί μελετήσα; τήν ποιησιν εί; τά  

έργα τώ ν άθανάτων Εκείνων ποιητών, οΰ; άπεστή-
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δισαν έν σεβασμώ οί αιώνες, θέλει ταχέως εννοήσει 

πόση πρωτοτυπία καί πόση ποιητική ίκανότη; δια- 

φαίνεται υπό τά ; στροφά; τοϋ Κ. Βλάχου.

Τπόθεσιν εί; τό  ποιημάτιον τοϋ Κ. Βλάχου παρ- 

έσχεν ή φιλία δύο έξοχων τής άρχαιότητο; άνδρών, 

ή ; μαρτύριον άκατάβλητον δψοϋται καί σήμερον 

υπέρ τά ; κεφαλά; ήμών άκτινοβόλο; δ Παρθένων. 

Τήν σχέσιν ταύτην, γόνιυ,ον μεγάλων άποτελεσμά- 

τω ν, δέν ήμαύρωσεν δ ποιητής, ώς συμβαίνει συνήθως 

παρ’  ήμΐν, διά τή ; προσθήκη; τετριμμένων περι

πετειών, ληφθεισών τυχαίως έξ οίουδήποτε γα λ 

λικού μυθιστορήματος, οΰδέ διά λυρικών βυρωνείων 

παραφορών, άνοικείων καί εί; τήν εποχήν καί εί; τά 

πρόσωπα, ά τινα προΰτίθετο νά ζωγραφήση' προσε- 

πάθησεν έξ εναντίας, καί διά τά ; προσπάθεια; αΰτά; 

παλλήν τ ώ  όφείλομεν τήν χάοιν, νά διάσωση τήν 

μεγάλην του ΰπόθεσιν παρθένον άπό παντός ξενικού 

ψιμμυθίου καί νά τή  διχτηοήση δλην τήν αφελή αύ- 

τή ; καλλονήν. Δέν ενέδυσεν εύρωστου θεότητα τοϋ 

όλύμπου μέ τά  κομψά Ενδύματα μαρκησίας μεσαιω

νικής, οΰδέ έβεβήλωσε ναόν τή ; καλής έποχή; τή ; 

ελληνικής τέχνη;, προσθεί; εί; αΰτόν άκομψα καί 

πολυποίκιλα κοσμήματα ρυθμού γοτθικού.

Τοιούτου όντο; τοϋ ποιήματος τοϋ Κ . Βλάχου, 

εννοείται πόσον εύχερής άποβαίνει ή άνάλυσίς του, 

τήν οποίαν θά έπιχειρήσωμεν δι ολίγοιν. Ενώ μίαν 

εσπέραν δ Φειδία;, μόλις έξελθών τοϋ θεάτρου, 

έπλανατο παρά τόν ϊλισσόν, φέρων έντό; τή ; εΰρεία; 

του διανοία; τ ά  άθάνατα εκείνα ινδάλματα, ά τινα 

αργότερα έζωογόνησεν ή γλυφί; του καί έσκέπτετο 

διά πόσων αριστουργημάτων ήδύνατο νά κοσμήση, 

τήν πόλιν, έάν ήρχεν αΰτής νοϋς εφάμιλλος τού 

νοό; του,

. . . φαιδρού έξαίφνη; νεανίου 

Μορφή παρήλθ ένώπιόν του' ήτο 

ό  νέος Περικλής, κ’ εκ τοϋ λυκείου 

Ηρχετο, γυμνασθείς.

0  παΐ;, ό σ τι; προγ,σθάνετο ήδη ό τι έμελλε νά 

συνδέστ) άναποσπάστω; τό  όνομά του μέ τήν δόξαν 

τή ; πόλεω;, συνομιλεί μετά τού Φειδίου καί, μαν

τέυσα; έν αΰτώ πολύτιμον Εργάτην τώ ν μεγάλων 

του ονείρων, σχεδιάζει τοϋ Παρθενώνο; τήν οικο

δομήν καί τή ; Παρθένου τό  χρυσελεφάντινου άγαλ

μα. Εκτοτε

Πέντε παρέδραμον ολυμπιάδες'

0  τό τε  νέο; Περικλή; ήνδρώθη, 

Ανθρώπων τόν ακούουν μυριάδες 

Καί τήν άρχήν κρατεί, ήν τ ό τ ’  έπόθει 

Νά λάβη κατακτών.

Οσα ποτέ τοϋ ϊλισσοϋ ή όχθη 

Αΰτού καί τοϋ Φειδίου ήκροατο

Εγειναν πράγμα. . . .

Δ ιότι κα τ’ Εκείνην άκριβώ; τήν ήρ-έραν ή πόλις

πάσα έταράττετο  καί δ δήμο; έπλήρου τάς οδού; 

καί άσματα καί έπευφημίαι καί φωναί χαρμόσυνοι 

άντήχουν, χαιρετώσαι τού Παρθενώνο; τήν άνίδρυσιν. 

0  Περικλή; μετά τό  πέρα; τή ;  πανηγύρεω; συνα

θροίζει τό  άνθο; τώ ν Αθηνών εί; εύθυμον συμπόσιον, 

οΰ προίσταται, ώ ; είκός, δ Φειδίας, στενό; ήδη τοϋ 

Περικλεούς φίλος. Τά όψα είναι πολυτελή καί ίσο- 

χειλεΐ; οί κρατήρες' τά  κύπελλα, πλήρη οίνου Κ λα

ζομενών καί τά  οκώμ.ματα, πλήρη άλατος άττικού,

συγκρούονται ήχηρώ; περί τ ά ;  τραπέζας. Καί

ομω; δ Περικλής καί δ Φειδίας δέν συμρ.ερίζονται 

τήν γενικήν εύθυμίαν' ή προορατική τω ν  διάνοια 

μαντεύει ΰπό τήν Επίπλαστου γαλήνην την έ γγ ί-  

ζουσαν θύελλαν, διακρίνει υπό τά  μειδιώντα χείλη 

τόν ¿δόντα έτοιμον νά δήξνι καί αισθάνεται τόν 

φθόνον μαινόμ-ενον κατά τώ ν δύο άνδρών, ών μόνον 

έγκλημα ήν . . . .  ό τι έδόξασαν τάς ’Αθήνα;, 

ίΐσεί πνοή έγγίζοντος τυφώνος,

Εθόλου ήδη τό  φαιδρόν τω ν όμμα.

—  Α ΐ ! είπ’ δ Περικλής σιγά, δ φθόνος 

Είσέδυ κ’ είς τό ξένιόν μα; δώμα,

Φειδία- προσοχή ! 

ό  Περικλής δέν ήπατάτο ' ολίγα μόλι; παρήλθον 

έτη καί ή ταπεινή συκοφαντία ήρχισε νά έπιπίπττι 

κατά τής φωτεινή; δυάδος, δηλητηριάζουσα όλα; 

αύτή; τάς πράξεις καί οί δύο φίλοι περιφερόμενοι 

εί; τήν ’Αγοράν ήκουσαν μίαν ημέραν δοϋλ.ον άγνώ- 

μ.ονα, όπηρετοϋντα τά  σχέδια έχθρά; τού Περικλεούς 

φατρία;, νά καταγγέλλφ δημοσία τόν Φειδίαν,

Ο τ’ είνε τοϋ χρυσού υπεξαιρέτη;, 

ύν είχε τή  θε$

0  δήμο; τή  παρθένω προορίσει"

Καί ό τ ’ είσέτι δέν Εδικαιούτο 

Τ ’ ομοίωμά του νά διαιωνίστ,

Ε ί; τήν άσπίδα τής θεάς. . . . 

ό  σπόρο; έκαρποφόρησε ταχέως εί; τάς καρδία; 

τοϋ άστάτου πλήθους καί έρρίφθη είς τήν ειρκτήν δ 

γέρων γλύπτη;, ό  Περικλή; σπεύδει έκεΐ, παρευρί- 

σκεται εί; τοϋ φίλου του τήν όδυνηράν άγωνίαν καί 

Εργάζεται δραστηρίω; νά τόν σώση' άλλ’ ό θάνατο; 

Εργάζεται δραστηριώτερον, καί όταν επανέρχεται 

εί; τήν ειρκτήν άπαντόί ένώπιόν του τό  π τώμα  τοϋ 

αθανάτου δημιουργού τοϋ Παρθενώνο;.

Τόν λιτόν τούτον μύθον έκ.όσμησεν ό Κ. Βλάχο; 

διά τώ ν θελγήτρων τού έπιμεμελιημένου καί κυρια- 

λεκτούντο; υφου; του καί διά τή ; πολυτελεία; τή ; 

στιχουργία; του, ήν κατέστησαν γνωστήν τά  προ

γενέστερα αύτοϋ έργα. Οί στίχοι του, άν καί δέν 

εϊυ.εθα ένθουσκόδεις θαυμασταί τού μέτρου 8 έξε- 

λέξατο, βαίνουσιν απρόσκοπτοι καί γλαφυροί καί

367
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εις τί» τέλο;έκαστου στίλβε', πλούσια καί απροσδόκη

το ; ή όμοιοκαταληξίχ. Λ ; σπουδχίαν άρετήν τού Π ι· 

ριχ.Ιεονς χα ΐ ΦειιΜον ήθέλομεν καταλογίσει καί την 

βχθείχν τού ποιητού πολυπάθειαν, εάν η αρετή αυτή 

δεν Εχώρει Ενιαχού μέχρι; Ελαττώματο;. Μαγευό- 

μενο; 5 Κ.. Βλάχο; από τό  μεγαλείον τή ; εποχή;, 

·?.ν διαγράφει, τή ; άρίστη; τω ν  ’Αθηνών εποχή;, 

ενδιατρίβει άκουσίω; του πολλάκι; εί; περιγραφά; 

μικρολόγου;, αϊ τινε;, καί το ι ίστορικώ; άκριβεί;, 

δεν συντείνουσι κατ’ οΰδεν εί; την πρόοδον του ποιή 

ματο; καί μειούσι τό  Ενδιαφέρον αυτού.

Τοιούτον είναι τό  ποίημα τού Κ. Βλάχου. Προϊόν 

φαντασία; σώφρονο; καί καλλιεργημένη; καί καλά

μου ήσκημένου καί δεξιού, ει; παν άλλο μέρο; τή ; 

Ευρώπη; έκδιδόμενον ηθελεν επισύρει επί του ποιη- 

τού άφθονου; επαίνου;, καί ηθελεν έκτιμ,ηθή Επα- 

ξίω ;. Εν Ελλάδι τα  αντίτυπά του θά κοιμηθώσιν 

απαρατήρητα καί ανενόχλητα εί; τά  τυπογραφεία 

τώ ν  ’Αθηνών, ενώ Εγγύ; τω ν θ’  αγοράζεται εί; τιμήν 

υπέρογκου ή μυριοστή εκδοσι; τώ ν  σολοίκων μ ετα 

φράσεων τώ ν μυθιστορημάτων τού Αλεξάνδρου Δυ- 

μά; καί τού Παύλου Κόκ.
Αλ. Σ. Β.

3 0 3

Σ  Υ  Λ  Λ  Ο Γ  I I

λ έ ξ εω ν  φ ράσεω ν καί π αρο ιμ ιώ ν 

(ΣυνΙχ. Ί ί ε  φυλλάό. 314.)

Μ α χ ίχ ι. Η φο. «  Κάνει μανίκι » ,  λέγετα ι όταν 

διά τή ; χειρίδο; ή άλλου τινός σημείου αποχαιρετά 

τ ι ;  ή δίδει εϊδησιν μακρόθεν.

Μ αχτε.Ιίάες. Είδο; χόρτου (χρυσάνβεμον) χρη- 

σίμ.ου πρό; μαγείρευσιν.

Μ α χτρ ιά ζω . Συναθροίζω ή συναγελάζω ανθρώ

που; ή ζώα.

Μ α ρα τζία σμέχος 8 παρ’ άλλοι; μαραμμένο;, καί 

Μ α ρ α τζ ίά ζω  ρήμ. Μ α ρ ά ζ ι 8 μαρασμό;. «  Τδχει 

μαράζι, » τουτ. τό  αισθάνεται ή τό  επιθυμεί Εκ βά- 
θου; ψυχή;.

Μ α ργόχω . Παγόνω έ κ  τού ψύχου; κατά τά ; 

χείρα; ή του ; πόδα;.

Μ αργωμέχος. 0  νεναρκωμένο; εκ του υπερβο

λικού ψύχου;, ώ ; τό  τώ ν Ιταλών ¡η ΐίπ ζζίΚ>.

Μ ασσου .Ιίόα  (ή ) ή μασσουμένη τροφή καί Μασ- 
σουλίζω (ΜΔοΙιοιιηβι·).

Μ α ρτ'ι χα ί Μ α ρ τίχη . Καλείται τό ήμερον καί 

συμπαρακολουθούν πρόβατον ή προβατίνα, ϊεω ; έκ 

τού άρχ. όμαρτώ  =  παρακολουθώ, συνοδεύω, εί

μαι ακόλουθό; τινο;.

Μ ατοχυ .Ιώ  καί ματοχύ .ίισμα  (αντί αίματοκύλι-

σμα) =  Καταιματόνω. Έματοχν.Ιίσ& η  =  έμεινεν 

αίματόφυρτο;, ή έβουτύχθη εί; τό αίμα.

’Μ ατο.Ιά ιρτης  (αντί αίμ,ατολάφτη;) =  8 αιμο

χαρή;, 8 διψών αίμα, 8 αίμοβόρο; παράγ. έκ τού 

λάπτοι-αίμα.

'Μ α τοσ τά της =  8 αίμοστάτη;. Καλείτα ι είδο; 

λίθου έχοντο; τήν ιδιότητα νά σταματ^  τό  αίμα.

Μ ατοχες  (άντί ¡ ιά  τ ό  ra l )  όρκο; =  μά τήν α 

λήθειαν. Λέγεται καί άπ’ άληθεία; ή επ’ άληθεία;.

Μ αύρος  =  8 καύμένο; καί καψερό; παρ’ άλλοι; 

ώ ; ή φρ. «  Δεν πταίει 8 μαύρο; » .

Μ α τσ π έ τ ία  (τά ), τά  πέριξ τού δώματο; τή ; οι

κία; υψοψ.ατα. Εν Ρόδορ- λέγονται περιβάσια. 6  

θριγκό;.

Μ ά χομ α ι =  προσπαθώ νά κάμω τι. « Ηντα 

μάχομαι ! »  Τουτ. πόσον σέ μ.ισώ ή σε άποστρέφο- 

μ α ι! « Πολύ τό  μάχομαι νά επιτύχα » !

Μ εγχ .Ιηc χαί μέγχ.ίαρος =  έπιθ. περιφρονητ. 8 

Μαγκούφη; παρ’ άλλοι;.

Μ ε.Ιιγγονκ Ια  (τά ), οί κώνωπε;, τ ά  κουνούπια. 

Εν Σάμω οί μύρμηκε;.

Μ ε.Ιιτομαχαρονχες. =  Είδο; ζυμαρικών άτιν α 

αλείφονται ή περιχύνονται μέ μέλι (έκ τού άρχ. 

μεΑ ιτύω  =  αλείφω τ ι  μέ μέλι.

Μ ερμηά ιάζω  χα ί άχαμερμηόιάζω  =  αισθάνο

μαι μυρμ,ηκίασιν ή μουδίασμα εί; μέλο; τ ι  τού σώ- 

μχτο;.

Μ ε.Ιίχ .Ιω ρα  =  Καλούνται ουτω τά  είσέτι κιτρι

νωπά καί μή άποξηρανθέντα όσπρια, στάχει; κτλ. 

(λες. άρχ αία).

Μ ερ ιά ζω  =  Βάζω κατά μ.έρο; ή ξεχωρίζω 

πράγματα έκ τού όλου άθροίσματο;. Καί με ρέα 

(co lé ) α άπό μερέα; »  τουτ. άπό τό  δλον μέρο;.

Μ εροζή  =  άντί τού άμεροζή. Λ ύ ε τα ι περί τού  

δστι; μόλι; συντηρείται διά τού ήμερουσίου του πη- 

ρίσματο;.

Μ εροάοΰ.Ιι. Μεροκάματο, μεεομίσΟι (ίδ. ήμερο- 

δούλι κτλ.)

Μ ερ μ ίύ ι (έκ τού άρχ. μέρμιθο;). Γαϊτάνι, τε- 

χρίλι.

Μ ερ τόc, 8 εχων μικρά; κηλίδα; εί; τό  σώμα 

όμοιαζούση; τά  μέρτα  =  μύρτα, μπόρου; τώ ν μυρ

σινών), 8 φακηδωτό;.

Μ εσαρία  (ή). Καλούνται τά  έντόσθια τώ ν  ζώ ω ν 

καί μισαρ ίες  (πληθυντ.).

Μ εσύγοχα, τά  μή είσέτι ώριμασθέντα καί άνα- 

πτυχθέντα σπαρτά, ή άλλα φυτά.

Μ ισοά όχ ι ( τ ό )  καί μ ισοάόχι, ή εν τ ώ  μέσω τής 

στέγη ; δοκό; πρό; υποστήριξιν τώ ν άλλων. Λέγεται 

καί Βυυράovrd.ii.

Μ εσόκοπος, 8 μέση; ηλικία; άνθρωπο;. Κ α ί ρήμα 

μεσοχοπ ίζει (επί τρ. πρ·).
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Μ ετα γ γ ίζω , λέγετα ι έπί υγρών μεταφερομένων 

άπό ένό; ι ί ;  άλλο άγγείον.

Μ ετω ρ ίζο μ α ι, χωρατεύω «  Σού μετωρίζετα ι καί 

μήν πιστεύη;» =  άστειεύεται.

Μ ήγα ρ ις  καί Τίγαρι; =  μήπω;' έπί έρωτησ. 

λ έγετα ι καί ά χ τίζ ιμ ος . (ίδέ καί άπάντιμο;.)

Μ ηνώ  =  άντί μηνύω. «Τού έμήνυσε νάρθη» τό  

παρ’  άλλοι; έστειλε να τόν φωνάξτι. «  Μηνώ καί 

ξαναμηνώ νά ελθη.»
Μ ία -τ ζή -μ ία ς  (Επί£.) =  άφ' ού άπαξ, ώ ; ή φρ. 

«  Μ ιατζημία; όπού σ Εγνώρισα. »

Μ ία ς  χαί χα,Ιής καί μοχομίας καί μεμ ιάς (Επίρ.) 

άντί διά μια;, ?ι διά τελευταίαν φοράν, καί τό  άπο- 

μ ία ς  =  δλω ; διόλου, δλοτελώ;, Μ ία ς  χα ί άρχής 

άντί έ ξ  άρχή;·
Μ ιγ ό μ ι  (τό ) =  ήμιγόμιον, τό  ήμισυ τού γο

μαριού ή φορτίου συγκειμένου έκ δύο σακκίων. Με- 

ταφορ. δέ λέγετα ι καί ή φρ. «  τόν Εχει ά τα χ ω μ ί- 

γομο » τουτ. τόν επιβαρύνει, ή τού είναι φορτιον.

Μ ίμ εσ τρο . Χλευαστικώ; 4 μίμο;, 4 άπομιμου- 

μενο; του; άλλου;· δθεν καί άχαγί.Ιαστρος, 4 τού; 

άλλου; περιγελών.
(*Ε π ε τα ι συχέγεια .)

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

μ ετα ζν  τής ίχόυμασίας τώ χ  άρχα ίω χ Εβραίωχ  

χα ί τής τώ χ  χέωχ Λράβωχ.

(Τέλο;. Ίδε  γ Λ . 324.)

 000 -----

Εν Ιερουσαλήμ, τή  11 Σεπτεμβρίου 1 839.

«  Α  ! εΰρισκόμεθα εί; ίερουσαλήμ, αγαπητέ μου 

φίλε, εΰρισκόμεθα εί; Ιερουσαλήμ καί ήδη Εχω άνά 

χείρα; εί; Βηθλεέμ Ενθυμήματα διά τήν γυναίκα 

καί τήν θυγατέρα μου, ήτοι πέτρα; έκ τού βράχου 

ΰφ’ 8ν ΰπήρχεν ή κοιτί;, καί τού βράχου έφ’ ού Εκά- 

θησεν ή Παρθένο; οτε οί Μάγοι ήλθον εί; προσκΰ- 

νησιν τού θείου παιδιού.

» Ελθωμεν καί εί; τήν περιήγησίν μου, ή τ ι ;  ώ ; 

συνήθω; ΰπήρξεν εύτυχεστάτη καί γραφικωτάτη. 

Ενεκα τώ ν τού πολέμου περιστάσεων, μόλι; ήδυνή- 

θημεν νά ευρωμεν οδηγόν πρό; μικρόν τ ι  χωρίον 

κείμενον εί; δύο ήμ,ερών πορείαν πέραν τή ;  Γά ζη ;, 

γέροντα σείκον τού όρου; Σινά, μή θέλοντα νά 

προχωρήσνι Ενδότερον τού χοιρίου τούτου, Δχρίου 

καλουμένου, διότι, Ελεγεν, Ενδότερον ήθελεν άπαν- 

τήσει έχθρικήν φυλήν. 0  δέ Κ. Λινάν πάλιν έβεβαίου 

ήμά; δ τ ι ητο ή βραχυτέρα δδό;, καί δ τ ι άπ’ Εκείνου 

τού μέρου; ητο εύκολον νά εΰρωμεν τρόπον μεταβά- 

σεω; εί; Ιερουσαλήμ εί; μ ια; καί ήμισεία; ήμέρα;

άπόστασιν κειμένην. ΐδού λοιπόν ήμεί; όδεύοντε; διά 

τή ; Ερήμου, προπεμπόμενοι έπί δύο λεύγα; υπό τού 

γάλλου προξένου καί τινων Γάλλων’ ή ώρα τού 

άποχωρισμού είχέ τ ι  σοβαρόν καί Επίσημον. ΙΙμεθα 

μεταξύ τώ ν  μνημάτων τώ ν καλιφών Ενώπιον τή ; 

Ερήμου, μή εχοντε; εν τώ  πελάγει έκείνω τή ; άμμου 

άλλην πυξίδα παρά τόν νούν τού γέροντο; ημών 

σεΐκου, δ; τ ι ;  άπό τή ; Εκστρατεία; τώ ν Γ  άλλων Επί 

τήν Πτολεμ.αίδα δέν είχεν ϊδει τήν χώραν ήν Εμέλ- 

λομεν νά περιέλθωμεν.

» Η συνοδία ημών συνέκειτο’ ά ) Εξ ενό; μαγεί

ρου- β ') Εξ ένό; διερμηνέω; Εν μόνον ου; εχοντο;, 

είδο; I  ί§ΔΓ0, χειρούργου, παγγλώσσου, άφεύκτω; 

αρνησίθρησκου καί ώ ; δλοι οί τοιούτοι φίλοι πάντων, 

κενούντο; τά  εν τα ΐ ;  φιάλαι; ύπολειπόμενα, τυχαίω ; 

Ιραύων δσα; είχε κενώσει, άλλω ; τε  άτρομήτου, 

αγαθού καί καλώ; Εκτελούντο; τό  τού οδηγού Επάγ

γελμα. Η  υπόλοιπο; συνοδία συνέκειτο Εξ ημών, 

κ τού Κυρίου Λινάν, τού προξένου τώ ν Ηνωμένοιν 

Πολιτειών μετά τού φίλου αυτού. Τήν Επιούσαν ούτοι 

ιέν Ετρέποντο τήν εί; Σουέζ άγουσαν, ήμεί; δέ εξη- 

κολουθήσαμεν τήν διά Σαλαχιέχ πορείαν, επόμενοι 

εί; τά  ιχνη τού γαλλικού στρατού. Ανάγκη νά ύπάρ- 

χωσιν άναμνήσει; δπω; ευρη τ ι ;  Ενδιαφέρον εί; τήν 

κατά μήκο; Επίσκεψιν τού Δέλτα, οΰδέν άλλο περιέ- 

χοντο; ή φοινίκων άλση Ενίοτε, δπου κατοικούσί 

τινε; φελλάχοι Εν καλύβαι;, εί; ά ; υπό φιλοικτιρ- 

μοσύνη; ούτε τού ; χοίρου; ήμών ήθέλομεν φέρει. 

Οί δύστηνοι Εκείνοι Εν μόνον προτέρημα εχουσι, τό 

Επιτηδείω; κλέπτειν τού; 4δοιπόρου;. Διό Εφροντί- 

σαμεν Επιμελώ; νά κατακλιθώμεν ώ ; οϊόν τε  μα- 

κρότερον τώ ν κατωκημένων μερών.

»  Ε ω ; ού φθάσωμεν εί; Ελ Αρίχ ούδένα άπηντή- 

σαμεν Επί δώδεκα ήμέρα; ή σπείραν Αράβων Εφίπ

πων, οί τινε; βεβαίω; εύρηκαν ήμά; ύπέρ τό  δέον 

πεφυλαγμένου; καί ήρκέσθησαν νά παρακολουθή- 

σωσιν Επί δύο λεύγα; περίπου. Πλησίον τή ; Ελ Αρίχ 

ή χώρα έχει καί δψιν δλω ; ίδιάζουσαν. Οΰδέν βλέ

πει; ή λοφιά; άμ.μου, Επί μια; δέ τούτων μικρόν 

φρούριον περιεζωσμένον υπό τινων άπλών οικιών καί 

μεταξύ αύτών εκατοστύν περίπου φοινίκων.

»  Πρώτον Επεσκέφθημ,εν τόν διοικητήν, παχύν 

Τούρκον άλλοίθωρον, ίν  ευρομεν καθήμ-ενον Επί τών 

πτερνών του Εν δωματίω  όμ.οιάζυντι πολύ τα ΐ; κα- 

μάραι;, εν α ϊ; οί ήμέτεροι χωρικοί εχουσι τού ; πλυ- 

νού;. Παρά δέ τ ώ  διοικητή Εκάθητό τ ι ;  δμοιάζων 

γραμματεύ;, άλλοίθωρο; Επίση; καί εΰγενέστατο; 

πρό; ήμά; ώ ;  καί 4 κύριό; του.

»  Από τού Ελ Αρίχ μέχρι τή ; Γά ζη ;, περίφημου 

πόλεω; η ; 4 Σαμψών άφείλε τ ά ;  θύρα; (ού μόνον 

δέν Επανέθεσαν πάλιν αυτά;, αλλά καί αί οίκίαι τήν 

σήμερον έ τ ι δέν κλείονται), ή χουρα άλλάσσει μορ

47.
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Αγαθός Σαμαρείτης.
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φήν' η άμμο; καλύπτεται ΰπο μικρών θάμνων, ά

παντα; νΰν λίθου;, έπειτα ποίμνια καί τέλος α

κούει; ολίγον κρότον, ή  « γ η  τή ; έρημου προξενεί 

απερίγραπτου έντύπωσιν' επί πολύ ζη τε ί; τ ί  ελλεί

πει εις τήν ΰπαρξιν, καί διά μιας δ ελάχιστος κρό

το ; σοί αποκαλύπτει το  μέγα τής μονώσεω; μυ

στήριον.

» Απύ τής Γά ζη ; μέχοι τού Δαρίου ούδέν άξιον 

λόγου είμή μόνον μεταβολή φύσεο>;, διότι άμα είσ· 

ελθών είς τήν Συρίαν άλλην εντελώ ; θέαν έχεις. Η  

χώρα γίνεται όρεινή οΰχί δμω; καί εύφορωτέρα. Τδ 

Δάριον είναι χωρίον άραβικον δι’ ού μόνον συνοδιαι

Φά,Ιαρα Αρχαία.

Α  γάγ.\νψον Χ ορσα6άδ ( Ν ι>·ευί.)

τινες διέρχονται ουδέποτε όμως καί1, μεμονωμένοι 

περιηγηταί. 0  Κ . Λινάν είχε συστήσει είς ήμδ; 

τύ  χωρίον τούτο ώ ; περιεργότατον. Καί τ ώ  όντι 

ούδέν τό  δυνάμενον νά παραβληθή πρό; εκείνην τήν 

ληστών φωλεάν' μακρά δέ θά ητο ή διήγησις τών 

οσων ήκούσαμ,εν καί εϊδομεν"έκεί. Σοί αρκεί σήμερον 

νά μάθης ό τι έμείναμεν εκεί μίαν καί ήμίσειαν ή- 

μέραν μεταξύ τώ ν γραφικωτάτων όλου τού κόσμου 

ανθρώπων. Οπως δμω; άναπαυθώμεν έν ασφαλεία 

μικρά προφύλαξις ητο αναγκαία’ έν οί ήμίσεις έ- 

κοιμώμ.εθα, οί άλλοι ήμίσει; ’ίσταντο ώ ; σκοποί, το 

πιστόλιον εί; τήν παλάμην καί το  ξίφος είς τήν 

χεΐρα εχοντες.

» Προπληρώσαντε; δέ τύ  άγώγιον ί ξ  καμήλων, 

άς μετά κόπου ήδυνήθημεν νά εΰοωμεν όπως φέ-

ρωσιν ήμδ; εί; Ιερουσαλήμ, ήρχίσαμεν τήν πορείαν 

τήν τρίτην τή ; πρωίας, βαδίζοντες διά πετρωδών 

έρέων, ότέ μέν καταβαίνοντε; κατακαθέτως, ότέ 

δ ωσεί άναβάθραν άναβαίνοντες. Οί δέ οδηγοί ημών 

έδείκνυον άνησυχίαν φαινομένην ήμίν παράδοξον, 

άλλ έξηγηθείσαν μετέπειτα. Μετά δεκαπέντε ωρών 

πορείαν έφθάσαμεν εί; μικράν κοιλάδα δπου κατά 

τά  άκρα, κεΐνται τ ά  καλούμενα αγγεία  τον Σ ο .Ιυ - 

μ ώ π ο ς ,  ήτοι τρεις μέγιστα ι δεξαμεναί, έν τώ  βρά- 

χιρ έσκαμμέναι καί παρέχουσαι ύδωρ εί; επτά λευ

γών άπόστασιν εί; άπάσας τά ;  κρήνας τής Ιερου

σαλήμ. ίίραΐον δ’ αραβικόν φρούριον ΰψούται έπί 

τής υπώρειας τού όρους. Ούδέν φαίνεται πλέον ά-

Φά.Ιαρα Αραΰιχά.

( Ί σ . Ι ύ  ε>· Μ αρόχω , 1845.,)

προσδοκήτω; άπο τή ; θελκτική; ταύτη ; σκηνή;’ άλλ 

δ ,τι συνεπλήρου θαυμασίω; τδν πίνακα ήν στρατό

πεδα ιππικού διοικούμ.ενα υπό τού διοικητού τή ; 

Ιερουσαλήμ, πορευομένου κατά τού Δαρίου πρύς τ ι 

μωρίαν τώ ν κατοίκων αυτού, ενόχων μικρών τινων 

αμαρτημάτων, δ τι δηλαδή έδολοφόνησάν τινα ; α

ξιωματικού;, έκλεψαν δγδοήκοντα βόα; καί τεσσα

ράκοντα καμήλου; κτλ. Οί οδηγοί ήμών ήθέλησαν 

νά άποχωρήσωμεν δσον τάχ ιστα , άλλ’ ό διοικητής 

παρήγγειλεν ήμίν εΰμενώ; νά μή προχωρήσω- 

μεν πο^όωτέρω, παρακαλών νά καταλύσωμεν τήυ 

νύκτα παρ’ αύτώ. Φαντάσθητι τήν χαράν μου ό τ ι 

εΰρισκόμην μεταξύ τοιούτου στρατοπέδου’ δόρατα 

πτεροκόσμητα έμπεπηγμένα έν μέσω τώ ν ίππων* 

Αραβες, Τούρκοι τή,δε κάκείσε κατακείμενοι’ α* ση

μαία·. εί; πυραμίδας προ τή ; μεγάλη; τού αρχηγού



σκηνή;' συνελόντι δ’ είπεΧν αληθής σκηνογραφία 

μελοδράματος. Εί καί ευγενώς προσεκλήθημεν, ή- 

πορούμεν πόθεν ή τόση ευγένεια' καί δμως έβαδί- 

σαμεν θα^αλέως πρός τό  άρχηγεΧον, δπως ευχαρι- 

στησωμεν διά τήν μ.ετά τοσαύτης εομενείας στα - 

λεΧσαν πρόσκλησιν. 0  διοικητής ύπεδέχθη ημίς 

εΰμενώς, καί είπεν ό τι επειδή δεν ητο εις Ιερουσα

λήμ δπως δεχθή ημάς, δεν ήθελε νά στερηθή τής 

γνωριμίας ήμών' κατά προσταγήν δ’ αύτοϋ έδάθη 

τοΧ; ύπηρέταις ήμών 8ν πρόβατον καί άπητησε 

να δειπνήσωμεν μ ετ’ αυτού. 0  δέ δείπνο; όπήρ- 

ξεν δ ,τι παραδοζώτερον, ουχί γεΰμα, άλλ’  ά- 

ληθής λεία. Μετά το  σ ψ β ο ύ χ ιο τ  καί τόν καφ- 

φέν καί πάλιν τον καφφέν καί το  atjiGoûxior

372 Π Α Ν

έκαστος έτράπη επί τόν ύπνον. Αμα δέ τή  πρωία 

υψηλός τις Αλβανός έφερεν ήμίν φρυγανίας βουτύρου, 

δπερ ονομάζουσι ψουτίρ  (βούτυρον), καί έξανηρχισε 

πάλιν δ καφφές καί τό  σιμβούκιον. Επεθεωρηθησαν 

μετά ταύτα  τά  ημέτερα δπλα, τά  πυροβόλα, τά  

πιστόλια, τά  ξίφη πάντα παρετηρηθτσαν καί έθαυ- 

μάσθησαν" επειδή δέ έπρεπε ν’ άποδείξωμεν δ τ ι ησαν 

καλά, έπυροβόλησα εις άπόστασιν πεντηκοντα βη

μάτων καί ευτύχησα θραύσας διά τής σφαίρας Ινα 

λίθον' ή δέ περίστασις αΰτη ουδόλως έβλαψε τό  σέ

βας, δπερ είχεν έξ άρχής έμπνεύσει τό  πολεμικόν 

ημών σχήμα, ϊνα δέ τελειώσω εϋπρεπώς τά  πάντα 

προσηνεγκον γενναία»; εις τόν διοικητήν τό  μικρόν 

τηλεσκόπιό·/ μου, δπερ εύγνωμόνω: έδέχθη. Ανέβη-

¥

μεν πάλιν τά  ζώ α  καί δύο ώρα; μετά ταΰτα  είσήλ- 

θομεν εις Βηθλεέμ, ϊδού, αγαπητέ μοι φίλε, πράγ

ματα  εν ταίς περιοδίαι; συμβαίνοντα καί καθιστών- 

τα  αΰτάς ευφροσύνου;. Μόλις παρέρχεται μία συγ- 

κίνησις, καί έρχεται άλλη δλως διάφορος.

»  Φθάς εις τήν κορυφήν όρους τινός είδον αίφνης 

τήν Βηθλεέμ. Εστρεψα τούς οφθαλμούς άπό του ενός 

εις τόν άλλον όχθον γεύματος βαθέως, καί δ ρους 

τώ ν ιδεών μου μετεβληθη μετά τοσαύτης ταχύτη- 

τος, ώς αν είχον κλείσει ίν βιβλίον δπως ανοίξω άλ

λον. Ε κ το τε  δέ μοί έφαίνετο δ τι έολεπον ποιμένας, 

μάγους, μικρά παιδία ¿σφαγμένα καί κοιτίδα άφ’ ης. 

έμελλε νά έξέλθη νομοθεσία μέλλουσα ν’  άλλάξη 

τήν δψιν του κόσμου. Αξιοθέατου είναι άναντιρρή- 

τω ς τό  θέατρον δπου συνέβησαν μεγάλα γεγονότα ' 

καί τό  μικρόν τούτο καί πλήρες ερειπίων χωρίον άν- 

υψοί τήν ψυχήν πολύ πλέον ή δσον καταπλησσουσι 

τήν δρασιν αί πυραμίδες.

> Επισκεφθέντες τό  μοναστήριον άνεχοιρήσαμεν 

είς Ιερουσαλήμ, καί έφθάσαμεν εκεί δύοντος τού ή

λιου' έλθόντες δέ είς τό  μοναστήριον κατελύσαμεν 

έν αΰτώ, έδειπνησαμεν καί κατεκλίθημεν μετά δεκα- 

οκταημερον κακοπάθειαν εις άξιολόγους κλίνας. *

Η  ακαδημία ηκουσε πόσον μέ συνεκίνησεν δ πρός 

τήν τέχνην έρως' ελπ ίζω  δέ δ τι θέλει άνακαλύψει 

μεταξύ τής περί τό  γράφειν άνεπιτηδειότητό; μου 

καί δλας τάς εντυπώσεις δσας μοί προεξένησαν ή 

Βίβλος, ή θεία αΰτη ιστορία τού ανθρωπίνου γένους, 

καί τό  Εΰαγγέλιον, τό  θαυμάσιον τούτο έργον, δπερ 

αμείβει πάντα τά  αγαθά αισθήματα τής καρδίας.

Καί δ μέν τόπος είναι βεβαίως δποίος καί πάλαι, 

διότι τ ά  όρη δέν μετεβλήθησαν' θέλω δέ δοκιμάσει 

ν’  αποδείξω δ τι ούτε οί άνθρωποι ηλλαξαν. Ναι μέν 

η φυλή τώ ν  Ιουδαίων παράκμασε πανταχοϋ, καί 

έπληρώθησαν αί προφητείαι τού ϊερεμίου' αλλά σώ

ζετα ι κατά τά  παράλια τού Εύξείνου φυλά, τις, οί 

ΚαραΊται ή ΚαραΧμαι, ητις φεύγουσα βεβαίως τόν 

ζυγόν τού Τίτου, έτήρησε τά  πατριαρχικά ηθη' έ- 

χουσι δέ τόσον ώραΐον τόν τύπον, ω ςζ αύτόν ήθέλησα 

νά έξεικονίσω. Τό ένδυμα τού Σαμαρίτου, όνομαζό- 

μενον υπό τώ ν  Εβραίων &ρ6α χαη<ροτ, η τοι τ ίσ σ α -  

ρ ιζ  πτέρυγες, δνομάζεται σήμερον ά66α.

ή  ποιμενική βακτηρία είναι ίσως σύμβολον τής 

αγκυλωτής ράβδου, ητις καί σήμερον έτι δηλοΐπαρά 

τοίς Λραψι διοίκησιν, καί δίδεται ενίοτε πρός ¿κεί

νους υπέρ ών πρόκειται νά έλκύσωσι τό  σέβας τώ ν  

άλλων. Ευρίσκεται δέ πάντοτε απαράλλακτος είς 

τάς χείρας τώ ν  ηγεμόνων τώ ν παριστωμένων υπό 

τώ ν  ιερογλυφικών. Εί καί περί καλύμματος τής κε

φαλής δέν λέγει τ ι  ή Βίβλος, φαίνεται δμως δτι 

έκάλυπτον αυτήν, διότι είναι πιθανόν δ τ ι πολλοί 

τώ ν τού λαού έξυρίζοντο.
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0  άγγελος είπε πρός τήν μητέρα τού Σαμψώνος' 

«  ϊδού σύ έν γαστρ ί έξεις καί τέξεις υιόν καί ούκ 

άναβήσεται σίδηρος έπί τήν κεφαλήν αυτού. »  Τό 

σημερινόν χαφιέ δμοιάζει πολύ τό  έπί τώ ν  αιγυ

πτιακών εικόνων καί σφιγγών κάλυμμα. Τά  δέ έν 

ϊσλύ κυριευθέντα φάλαρα τού ίππου, δ χαλινός καί 

δ στηθηστήρ, εΐσίν δμοια πρός ΐά  τώ ν αναγλύφων 

τής Νινευΐ, ώς φαίνεται έκ τώ ν δύο εικόνων άς έπί- 

τηδες παρατίθημι.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  Τ ΙΝ Ε Σ  Ε Κ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ Σ .

υ π ό  *

Γεωργίου Γώ γου , Ιατρού.

Ητον η 25 ’Ιουλίου δτε μετά τριών άλλων συμ

φοιτητών μου Γερμανών, τήν Βυρσεβούργην έγκα- 

ταλιπών, τήν ¿»ραίαν καί εύκαρπον πρωτεύουσαν τής 

Φραγκονίας, έπέβην είς ατμάμαξαν, δπως έπισκε- 

φθώ καί τήν πολυτάλαντον πόλιν τής Φραγκφόρτης. 

Απεφασίσαμεν δέ τό  ταξείδιον τούτο, τού το  μ.έν 

δπως λάβωμεν μικράν τινα αναψυχήν, τήν βαρεΧαν 

καί δυσώδη άτμοσφαΧραν τού τε  νοσοκομείου καί 

ανατομείου καί μαιευτηρίου άποφεύγοντες, τούτο δέ, 

διότι τώ ν διακοπών έπερχομένων, έρημούται η πό

λις πάσα καί σιγή καταλαμβάνει αυτήν βαθεϊα. 

Εκ τώ ν  800 φοιτητών τού πανεπιστημίου μόλις 

1 00 η 1 50 έναπομένουσιν έντός τώ ν  υγρών τειχών 

αυτής, οί δέ λοιποί απέρχονται είς τάς εστίας αυτών 

ή άλλαχόθι ποθί.

Η  μεταξύ Βυρσεβούργη; καί Φραγκοφόρτης άπό- 

στασις είναι μόλις τετράωρος, παρέχει δέ τό  τα ξε ί

διον τούτο όχι ευκαταφρόνητα πρός θέαν. Τά σι- 

γαλέα  μάλιστα καί μαρμαίροντα £εΐθρα τού Μοίνου 

ποταμού (M ain ), τά  έπί τώ ν όχθών αυτού πολυά

ριθμα χωρία καί πολίχνια, τό  δτέ μέν δμαλόν δτέ 

δέ ανώμαλον τού έδάφους, τά  μέχρι καί νϋν πολ- 

λαχού διασωζόμενα προπύργια τώ ν ιπποτών τού 

Μεσαιώνος, αί ύψίκομοι φηγοί καί πεύκαι, αίτινες 

πανταχόθεν περιστέφουσι τούς λόφους κ τί τάς κοι

λάδας, πάντα ταύτα  εΰαρεστούσι καί καταθέλγουσι 

τό  όμμα τού περιηγητοϋ. ’Από Βυρσεβούργης μέχρις 

Ασαφενβούργης, πόλεως έμπορική; έν τώ  μέσιρ τής 

δδού κειμένης, ωριμάζει θαυμασίως ή σταφυλή, διά 

τούτο δέ καί περίφημος δ οίνος τής κάτω Φραγκο

νίας' έντεύθεν δμως μέχρι Φραγκφόρτης ουδέ ίχνος 

άμπέλου αναφαίνεται. Προσέτι δέ ούδέ τά  άλλα 

καρποφόρα δένδρα έπιδίδουσιν ένταύθα ένεκα τής 

λεπτότητος τής γής- Ot κάτοικοι τώ ν  μερών τούτων 

μόλις πορίζονται τά  πρός τό  ζήν έκ τής ξυλικής.

Év μέσω ευθυμία; καί ίλαρότητος έφθάσαμεν

τέλος πάντων είς τό  λοπτρόν τού Βιλέλμου (W i l 

helmsbad), είκοσι μόλις λεπτά άπέχον τής Φραγκ

φόρτης. Κ α τ ’ έμήν δέ πρότασιν άποφασίσθη δπως 

διαμείνωμεν καί ένταύθα έπί τινα  χρόνον. Η το δέ 

4 μ. μ.

Τό λουτρόν τούτο άνήκει είς τήν ηγεμονείαν τής 

Εσσης, καί είνε πολιτικώς γνωστόν, διότι ένταύθα 

έξέδωκεν δ τό τε  ήγεμών κατά τό 1831 τό  σύνταγμα 

τής χώρας αυτού, έ τ ι δέ διότι ένταύθα κατέφυγε 

κατά τό  1850 καί δ σήμερον διάδοχο; έκείνου, δτε 

οί υπήκοοι αύτού δέν ηθελον ν’ άναγνωρίσωσι τόν 

Κ. Hassenpflug ώ ; τόν κάλλιστον καί τιμ ιώ τατον 

υπουργόν. Τό οΰτω δή λουτρόν Βιλέλμου καλούμενον 

δέν είναι κυρίως λουτρόν, άλλ ’ υπό κήπου περιστοι- 

χιζόμενον μοναδικόν καί πυργοειδές τ ι  οίκοδόμ.ημα, 

τού δποίου τό  ισόγειον άφιερώθη είς τούς χαρτο- 

παίκτας. Η ήμέρα καθ’ ήν έπεσκέφθην τούτο ητο 

Κυριακή, ανεξάλειπτος δέ διαμένει είσέτι η λυπηρά 

έντύπωσις ήν ένεποιήσατο τή  ψυχή μ.ου η θέα πολλών 

δυστυχών ανθρώπων. Παρήσαν δέ καί διεκύβευον τήν 

μικράν περιουσίαν αύτών υπάλληλοι εμπορικών καί 

δημοσίων καταστημάτων, εργοστασίων έργάται καί 

έτεροι τοιούτοι έκ τώ ν περιχώρων (α). Αλλ’όπερ έμέ 

καί πολλούς Ελληνας είς θαυμασμόν έφερεν δός δ’ εί- 

πεΧν καί ¿ργήν, ην τόδε. Πτωχός τις χειριδών κατα

σκευαστή; άπώλεσεν είς δ ιάσ τιχα  ολίγης ώρας άπαν 

τό  μηνιαΐον αυτού εισόδημα. Η το  δέ τόσον μεγάλη 

ή αδημονία καί απελπισία αυτού, τόσον πικραί αί 

μεμψιμιροίαι τή ; συζύγου αύτού κατά τε  τού άρ- 

χοντος τού τόπου καί τού άρχιχαρτοπαίκτου, ώστε 

εγινε μεγάλη ταραχή καί άστυνομικοί αμέσως προσ- 

εκλή,θησαν κλητήρες, οίτινες καί άπέβαλον τό  δυ

στυχές ζεύγος έστω  τής αιθούσης!

—  ϊδού οποία είνε η φιλόσοφος υμών Γερμανία, 

είπον είς ένα τώ ν συνοδοιπόρων μου. —  Φίλε, ΰπέ- 

λαβεν ούτος, ή μελετωμένη μεγάλη έπανάστκσις 

τού έθνους, άφού πρώτον καταστρέψη τούς πολυα

ρίθμους καί πτωχούς ηγεμονίσκους, τό τε  θέλει βελ

τιώσει καί μεταρρυθμίσει τό  παν.

Τπό τοιαύτας έντυπώσεις άπήλθομεν τού μικρού 

τούτου τόπου τής κολάσεως,. Εχρύσοναν δέ αί τε- 

λευταϊαι άκτΧνε; τού ί.λίου μόλις τά  κωδονοστάσια 

τής Φραγκφόρτης, δ τε  έπληροφορήθημεν έκ τού συ- 

ρίγματος τού σιδηροδρόμου καί τού κώδωνος τού 

σταθμού δτι έφθάσαμεν. 0  σταθμός τή ; έλευθέρας 

ταύτη ; πόλεως είνε μέν μέγας καί ίκανώς κομψός, 

άλλ’ έντέχνως διηθημένος, όσάκις φθάνη ατμάμαξα, 

μάλιστα δέ περί τήν εσπέραν, συναθροίζεται πλήθος 

πολύ περιέργων έξω τού περιβόλου, καί τα  ω τα

(α) Μεταξύ τούτων Siixptva καί Ttva; αξιωματικούς, έν 
στολή μάλιστα, πέριξ τή; τραπέζη; τοϋ ρολλέτου καΟη- 
μένουςI



άλγεί τ ις  τάς κραυγάς άκούων τω ν απειροπληθών 

αμαξηλατών καί άχθοφόρων. Είς μίαν τώ ν ¿μαζών 

καί ήμεί; είσελθόντες, διευθυνόμεθα εις το  κεντρι- 

κώτερον ξενοδοχείον «  Τό δρος τ ι ;  χώρα; ».

11 είσοδος τη ; πόλεως έν γένει προξενεί τφ  ξένω 

καλήν έντύπωσιν ένεκα τώ ν ωραίων οικοδομημάτων 

καί εύρυτάτων αύτή; δρόμ.ων' π λή ττετα ι τ ι ;  δμως 

και δυσαρεστείται προχωρών προ; τά  ενδότερα, 

βλέπων τά ;  στενάς καί σκολιά; όδου;, καί άναπνέων 

την βαρεΐαν αυτών άτμοσφαΐραν. Η  κεντρικωτέρα 

οδός τής κυρίως πόλεω; έχει μήκο; μόλις εκατόν 

βημάτων. Α ί συνοικίαι μάλιστα τώ ν  ’ Ιουδαίων πα- 

ρέχουσιν οίκτρον θέαμα' περίεργον δέ ό τι ενώ πάν- 

τ ε ;  ούτοε σχεδόν εύποροΰσιν, ούδεμίαν £ν τούτοι; 

λαμβάνουσι πρόνοιαν περί βελτιώσεω; ή καθαρισμού 

τώ ν  οικημάτων αυτών" φαίνεται ό τι οί υιοί τού 

Ισραήλ πρέπει παντού καί πάντοτε νά ζώσιν έν 

δυσωδία καί ^υπαρότητι. Τούτου δέ ένεκα πόσαι θα

νατηφόροι έπιδημίαι ένσκήπτουσι μεταξύ αύτών, 

πόσοι μαραίνονται καί φθισιώσιν έπί τέλ ο υ ;! Γνω

ρίζω καλώ; ό τι πολλά δημοτικά συμβούλια καί 

άστυνομίαι διαφόρων γερμανικών πόλεων, το ΐ; έσύ- 

στησαν άραιότερον συνοικισμόν καί μεγαλειτέραν κα

θαριότητα, άλλ’ όλα είς μάτην!

Η  Φραγκφόρτη κατοικείται υπό 90 περίπου χιλ. 

κατοίκων. Εκ τούτων άριθμοΰνται Ιουδαίοι μέν 20, 

Διαμαρτυρούμενοι δε μόλις 5 χιλιάδες' οί λοιποί 

εϊνε δυτικοί. Ενεκα δε τή ; εμπορική; καί κεντρική; 

θεσεως πολλαι έκατοστύες ανθρώπων επισκέπτονται 

αυτήν καθ’ έκάστην. Η  Φραγκφόρτη είναι, διά τό 

πλείστόν τουλάχιστον μέρος τή ; Γερμανίας, ή πόλις 

τώ ν νεωτερισμών καί ειδήσεων, διότι αυτή καί συγ 

κοινωνεΐ αμέσως μετά τή ; λοιπή; Ευρώπης. Οί νεω

τερισμοί τής Γαλλία ; έν τούτοι; προτιμώνται μάλ

λον τώ ν εντοπίων, διά τούτο δέ καί πολλοί Γερμανοί 

έργοστασιάρχαι αναγκάζονται νά έπιγράφωσιν έπί 

τώ ν  έργων αυτών τό  πολυσήμαντον «  Paris » .  Είνε 

δέ παροιμιώδη; ή έπιτηδειότη; τώ ν Φραγκφορτίων 

περί τό  διαπραγματεύεσθαι καί εξαπατάν τού; 
αγοραστά;.

Τό έμπόριον τή ; Φραγκφόρτη; επαυξάνει δχι 

ολίγον καί ό πλώΐμος ποταμό; Μοίνος, ¿λίγην 

ώραν μακράν αυτή; εί; τόν βαθυδίνην Ρήνον έκβάλ- 

λων. Τα πέριξ τή ; πόλεως dvr έν γένει ώραία. Δεν- 

δροστοιχίαι μακραί καί πυκνόφυλλοι, κήποι πεοι- 

καλλείς καί εύανθεΐ; περικοσμούσιν αυτά. Οί εύ

ποροι ενταύθα κατοικούσι τό  θέρο ς ολόκληρον. Αί 

οίκίαι αύτών κατά τόν αυτόν σχεδόν τρόπον άνε- 

γερθείσαι, παρέχουσιν όντως μεγαλοπρεπές θέαμα. 

Πάσαι περιβάλλονται ύπό λαμπρών κήπων, καί παν- 

ταχόθεν βλέπει τ ι ;  σκιάδας ποικΛοχρόους, καί πί

νακα; εύκατασκευάστους έν μέσω αύτών άναπη·
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δούντας. Τό μέγαρον μάλιστα τού Rothsch ild  ύπε- 

ρεξέχει κατά τ ε  τό  μέγεθος καί τόν πλούτον.

Εν τή  πόλει ταύτη τώ ν  αύτοκρατόρων ύπάρ- 

χουσιν ώ ;  γνωστόν ούχί μόνον οί ίδιοι αυτής χωρο

φύλακες ή στρατιώ τα ι, αλλά καί λόχοι όχι ευάριθ

μοι έκ τώ ν  μεγαλειτέρων κρατών τής'όμοσπονδίας' 

διάκεινται δέ ούτοι πάντοτε έχθρικώς πρός άλλήλους. 

Πρό δύο περίπου έτών, πάλη; γενομένης μεταξύ 

Πρωσσων, Βαυαρών καί Φραγκφορτίων, έφονεύθησαν 

εκ μεν τώ ν  πρώτων πέντε, έκ δέ τώ ν  τελευταίων 

εννέα. Τά ήθη τής πόλεως είναι έντεύθεν, τούτέστιν 

ένεκα τής στρατοκρατίας δός δ’ είπείν καί τής πλη

σμονής παντοδαπών ανθρώπων, ούχί τόσον αυστηρά.

Αξιοθέατα παρέχει ή πόλις όχι πολλά. É  λεγο- 

μενη αίθουσα τώ ν  Αύτοκρατόρων, ό ζωολογικός 

κήπος, ή δημοσία βιβλιοθήκη, καί τό  άνατομ,ικόν, 

φυσιολογικόν καί ¿ρυκτολογικόν Μουσείον είσί τά  

σπουδαιότερα. É  αίθουσα ένομάζεται ούτοι, διότι 

ένταύθα έστέφοντο άλλοτε οί αύτοκράτορες τής Γερ

μανίας, i i i  τούτο δέ καί ή Φραγκφόρτη πόλις τώ ν 

αύτοκρατόρων καί σήμερον άκόμη έπονομάζεται. Επί 

τώ ν τοίχων τής αιθούσης είναι όλοι ούτοι έζωγραφη- 

μένοι, συνεδριάζει δέ έν αυτή καί ή γερουσία τή ; πό

λεως μετά τώ ν αντιπροσώπων τής ομοσπονδίας. Είναι 

δέ τό  δλον οικοδόμημα άρχαιότατον καί άσήμαντον 

τήν κατασκευήν. Ü είσοδος είς τού; ξένους συγχωοεΐ- 

τα ι τρις τής έβδομάδος' ώς όδηγός δέ χρησιμεύει ξηρόν 

τ ι  καί δυσειδές γύναιον άντί μικρού φιλοδωρήματος.

0  ζωολογικός κήπος, ήμίσειαν ώραν τή ;  κυρίως 

πόλεως άπέχων, είνε μέν ευρύς, άλλά κακώς διτιρημέ- 

νος' ή κατ’ είδος ή οικογένειας ύποδιαίρεσις τώ ν  

ζώων ατελής. Πτηνά όπάρχουσιν έν αύτώ πολλά καί 

διάφορα,{τετράποδα όμως ¿λίγα. Εκ τών. αγρίων ή 

αίμοβόρων ζώ ω ν είδον τέσσαρα ή πέντε μόνον είδη, 

καί αυτά ισχνά καί άτονα. Κροκόδειλοι, καμηλοπαρ- 

δάλεις, έλέφαντε; ωσαύτως δέν όπάρχουσιν.

Η βιβλιοθήκη συνέστη έξ 80 ,000 περίπου χει

ρογράφων τε  καί έντύπων' είνε όμως τά  πλείστα 

γνωστά  καί άσημα. Τό Μουσείον όχι τόσον εύκατα- 

φρόνητον διά τε  τήν ύλην καί τήν οικοδομήν' ή ορυ- 

κτολογική μάλιστα συλλογή είνε όντως οψεω; καί 

μελέτη; άξία.

Τό θέατρον τής πόλεως λέγετα ι 2/ τώ ν καλλί- 

στων τή ; Γερμανίας. Οτε ήμην έκεί παρεστάθη δ 

Faust, άλλά τόσον έπιτηδείω; καί ζωηρώς, ώστε 

μέχρι; ένθουσιασμού ¿χειροκροτούν καί έζητοκραύ- 

γαζον οί παρεστώτες. Καί ταύτα μέν έν ¿λίγοι; περί 

τή ; πόλεως τώ ν  αύτοκρατόρων. Ηδη δέ παρακαλώ 

τόν αναγνώστην όπως μοί άκολουθήσγ μέχρι Βισβά- 

δης, ένθα τά  άξιοπεριεργότερα.

Η πόλις αύτη άπέχει τή ; Φραγκφόρτη; μίαν καί 

ήμίσεεαν περίπου ώραν, συγκοινωνοϋσι δέ άμφότεραι
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διά τού ΤβΠ Μ  λεγομένου σιδηροδρόμου. Περί τήν 

4 1 π. μ·! ώραν είσήλθομεν καί ήμείς εί; μίαν τώ ν 

άτμαμαξών" σημειωτέον όμως ότι είς τώ ν συνοδοί- 

πόοων ήμών, συγγενείς τινες τήν προτεραίαν εδρών 

καί υπό τούτων πολλάκις προσκληθείς, ήναγκάσθη 

έπί τέλους νά παραιτηθή τή ; περαιτέρω περιηγήσεως 

τήν οποίαν μόλις χθέ; άπεφασίσαμεν. Τά μεταξύ 

τώ ν  δύο πόλεων μέρη είναι κάλλιστα' ή ένταύθα α

γαθή καί παχεία γή άνταμείβει έκατονταπλασίως 

τού; κόπου; τώ ν χωρικών, διά τούτο δέ καί πάντες 

εύδαιμονούσιν.
Καθ’  όλον τό  ταξείδιον ήμών περί ιατρικών ζη 

τημάτων καί πάλιν φιλονεικούντες, έφθάσαμεν τέ 

λος εί; Βισβάδην. Η  πόλις αύτη είνε ώς γνωστόν ή 

πρωτεύουσα τού δουκάτου Νασσάου, καί κατατάσ

σεται είς τάς μάλλον ωραία; καί τερπνά; πόλεις 

τή ; Γερμανία;, ό  πληθυσμός αυτή; υπερβαίνει μό

λις τάς 1 8000 κατοίκων' ή φιλοκαλία καί εέρυθ- 

μία τώ ν  οίκων αυτών άμίμητος. Οί ευρύτατοι, κα- 

θαρώτατοι καί άμφοτέρωθεν δενδροφυτευμένοι δρό

μοι κινούσιν αληθώς τόν θαυμασμόν τού ξένου' τοιού- 

τους δρόμους μόλις βλέπει τ ι ;  έν Μονάχω, έν τοίς 

προαστείοι; τή ; Βιέννη; ίσως δέ καί έν Βερολίνω. 

Η  Βιοβάδη δμω; φημίζεται κυρίως ίνεκα τώ ν λου

τρών αύτής.
Είναι δέ ή πληθύ; τώ ν έπισκεπτομένων αύτά 

τόσον μεγάλη, ώστε έκαστο; σχεδόν οικοδεσπότης 

δέ/εται καί ξένους είς τόν οίκον αυτού, καί το ι ά

πειρα υπάρχουσι ξενοδοχεία, ό  πλούτος τώ ν  κα

τοίκων πηγάζει έντεύθεν κατά μέγα μέρος. Αί πλει- 

ότεραι τώ ν οικιών είναι ουτω ; ώκοδομημέναι, ώστε 

πά; ξένος δύναται καί λουτρά συγχρόνως νά λαμ- 

βάνη, 8 έστί εί; έκαστον μεγάλ ον δωμάτιον προσ

τίθετα ι καί μικρότερο; τ ι ;  χώρος, ένθα ή τ ε  λεκάνη 

καί τά  λοιπά άναγκαιούντα όπάρχουσιν. Φέρεται 

δέ τό  πρός λουτρόν ιαματικόν ύδωρ ή διά σωλήνων 

αμέσως έκ τή ; πηγής ή διά λαγηνών.

Τά πέριξ τή ; πόλεως είνε τά  έξαισιώτερα καί 

ωραιότερα άφ’ όσα έτυχε μέχρι τούδε νά ίδώ. Πάν- 

τ ε ;  οί λόφοι καί πάσαι αί κοιλάδες παρίστανται 

κατάφυτοι, σχεδόν έφ’ εκάστου λόφου ή υψώματος 

άνήγειρται καί πύργος τις μεγαλοπρεπές ή έτερόν τ ι  

τοιούτον δημόσιον ή ιδιωτικόν οικοδόμημα. 0  περι

φημότερος όμως διά τε  τήν καλλιέπειαν καί τοπο

θεσίαν είναι εκείνος, έφ' ού κατεσκευάσθη ή Ρωσ- 

σική ή κοινώς Ελληνική λεγομένη έκκλησία. Τήν έκ- 

κλησίαν ταύτην ώκοδομήσατο ώ ; γνωστόν ή θυγά- 

τηο τού Μεγάλου δουκός τή ; Ρωσοία; Μιχαήλ, Σο

φία νομίζω τοΰνομα, αμα άποφασίσασα τήν μετά 

τού δουκός τού Νασσάου σύζευξιν αύτής. Μόλις όμως 

έπεραιώθη τό  έργον καί ιδού άπέθανεν ή εύλαβής 

καί νεαρά σύζυγο; δυστοκίας ένεκεν. Η θεία μυστα

γω γ ία  τελείτα ι μέχρι σήμερον Ρωσσική έν αύτή. 

Τό μέγεθος τής έκκλησίας μικρόν μέν άλλά κομψόν 

καί άνάλογον. Η  περιχρυσωμένη ¿ροφή αύτής καί ό 

έν τ ώ  μέσω άνυψούμενο; βαρύτιμος σταυρός, μαρτυ- 

ρούσιν αρκούντως τόν πλούτον καί τήν μεγαλοπρέ

πειαν τή ; οίκοδομησάσης. Κ εΐτα ι δέ τό  έκ λευκο- 

τάτου μαρμάρου κατειργασμένον σώμα αύτής πλη

σίον τού αγίου βήματος.

Φαίνεται ό τι ή μακαρΐτις έπίτηδε; έξελέξατο τόν 

λόφον τούτον, διότι είναι ορατός δχι μόνον είς τήν 

πόλιν ολόκληρον τή ; Βισβάδης, άλλά καί είς όλας 

τά ;  πέριξ πολίχνας καί χωρία. Οί άνθρωποι πρός 

τούτον καί τόν έπ’ αυτού ναόν άναβλέποντε; καί 

κατανυγόμενοι, δοξάζουσι τήν δόξαν τού δημιουρ

γού. I I  άπό τού λόφου τούτου θέα είναι, ώ ; είπον, 

σπανία' 5 εύρύς όρίζων άφ’ ενός, α> ώ ; τάπητες ποι- 

κιλοχρώματοι έκτεινόμεναι πεδιάδες, αί άπειροπλη- 

θεΐ; καί κατάφυτοι κώμαι, ό ώ ; όφις περιστρεφό

μενος γηραιός Ρήνος άφ’  ετέρου, παράγουσιν δντως 

εύάρεστον αίσθημα, ουδέποτε παρερχόμενον. Η δψις 

πάντων τούτων συνδέει ε τ ι μάλλον τόν'άνθρωπον 

μετά τού πλάστου’ τό  μεγαλουργόν καί παντοδύ

ναμον αυτού καταφαίνεται πανταχόθεν.

Επί τού λόφου τούτου Εστάμενος, καί ί τ έ  μέν 

τής φύσεως δτέ δέ τού φερεπόνου Γερμανού τά  

έργα θεωρών, πόσον δέν έλυπήθην, άναλογιζόμενος 

τήν γυμνότητα τής ήμετέοας γής, τήν άβελτηρίαν 

καί άφιλοκαλίαν ήμών αυτών! 0  φιλόπονο; Γερμα

νός προσπαθεί διά τή ; τέχνη ; ν’ άναπληρώσιρ τήν 

έλλειψιν τή ; φύσεως, άμιλλώνται ώς είπείν φύσις 

καί τέχνη έν Γερμανία" παρ’ ήμίν δμω; άλλως έχει 

τό  πράγμα δυστυχώς. Ημείς έλάβομεν μέν πολλά 

παρά τή ; ευεργετική; φύσεως, άλλ’ άντί περιποιή- 

σεως καταστρέφομεν μάλλον αύτά' μίμησι; ή άνα- 

πλήρωσις δέν υπάρχει έν τή  πατρίδι ήμών. Εάν δέ 

έχωμεν είσέτι καλόν τ ι  καί ώραΐον, τούτο ¿φείλε- 

τα ι τή  ίδιοσυντηρήσει καί αύθυπάοξει αύτής ταύτης 

τή ; φύσεως. Κ α ί δμω; πόσον άπατώνται οί εύπιστοι 

Γερμανοί νομίζοντες, δ τι παρ’  ήμίν καί τώρα α

κόμη ρέει μέλι καί γάλα !

Εί; τώ ν συνοδοιπόρων καί φίλων μου ίδών με ά- 

παύστως θαυμάζοντα' —  Αί, είπε, παύσον θαυμά- 

ζω ν  τά  άτελή κάλλη τή ; ψυχρά; ήμών Γερμανίας. 

Σύ ό έν τή  γή τώ ν  χαρίτων καί θελγήτρων γεννη

θείς, είδε; βεβαίως πολύ καλλίτερα τούτων. Απέ

ναντι ενός δίστιχου ομηρικού, βράχον μόνον ελλη

νικόν περιγράφοντος, θυσιάζω εγώ  πάσαν ταύτην 

τήν τοποθεσίαν. I I  άγαπητή μου Ελλάς είναι ή πρω

τότοκος θυγάτηρ τή ; φύσεως. Ελθέ λοιπόν, καιρός 

ν’  άπέλθωμεν. —  Μετά ίν  τέταρτον τή ; ώρα; ή- 

μεθα έν τή  πόλει.

6  πρός τά  κάτω  άγουσα ¿δός κατεσκευάσθη άμα
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τή  άνεγέρσει τού ναού' είναι δε λίαν εΰοεΐα, e r t f f i  

καί δενδρόφυτος' οί περιηγηταί ανέρχονται καί κα- 

τέρχονται συνήθως εποχούμενοι ή επί όνων καθή- 

μενοι. Περίεργον δ τι ούδαμού τής Γερμανίας εΐδον 

τόσον πολλούς όνους ό)ς ένταϋθα. Εν όλη τή  Φραγ- 

κονίφ π. χ. ή τις πλέον τώ ν δύο εκατομμυρίων κατοί

κων αριθμεί, ΰπάρχουσιν, ώς θετικώς Επληροφορή- 

θην, μόλις τέσσαρα ή πέντε τοιαύτα ζώ α ' ή χρήσι; 

αυτών καθίσταται περιττή, ούχΐ Ενεκα του κλίμα

τος, ώς τινες διϊσχυρίζονται, διότι τό τε  δεν Επρεπε 

νά ζώ σ ι καί εν Βισβάδη, άλλα μάλλον Ενεκα τώ ν 

πολλών αμαξών καί του πλήθους τώ ν Ιππων, χρη- 

σιμωτέρων όντων.

Δεύτε περιγράψωμεν ήδη το  κεντρικώτερον κα

τάστημα (Kurhaus) εις τό  όποιον συναθροίζονται 

πάντες οί ξένοι άνεξαιρέτως . Τό ώραϊον τούτο οι

κοδόμημα άπέχει τού σταθμού τού σιδηροδρόμου 

μόλις δέκα λεπτά τής ώρας. Ικανά βήματα πρό 

τούτου ΰπάρχουσιν Ενθεν καί Ενθεν εΰκτιστα εργα

στήρια, έντός τώ ν όποιων ξένοι τε  καί Εντόπιοι πω - 

ληταί έκθέτουσι τά  ωραιότερα Εργα καί τά  σπανιώ- 

τεοα προϊόντα' δ μεταξύ τώ ν δύο τούτων σειρών 

χώρος πληρούται δασυφύλλων καστανεών, ΰπό ταύ- 

τας δέ σταθμεύουσι καί αί ταχυκίνητοι αμαξαι τής 

πόλεως προς μεταφοράν τώ ν  βουλομένων. Αμέσως 

μετά ταΰτα  επέρχεται ό κυρίως κήπος' άλλά πόθεν 

άρξομαι καί ποί τελευτήσω τό  κάλλος αυτού διη

γούμενος ; ΰπέρμετρον τό  μήκος καί εύρος, καί α 

περίγραπτος ό πλούτος καί ή ποικιλία αυτού. Χλόη 

δροσερά καί ακμαία ουδέποτε εκλείπει' τά  πεοικαλ- 

λέστερα φυτά καί δένδρα ευρηνται έν αύτώ. Λίμναι 

ΰπό λευκών κύκνων καί ποικιλοπτέρων νησσών ή- 

συχως άναταρασσόμεναι καί ποτάμια λαμπυρίζοντα 

καταγοητεύουσιν ετι μάλλον τόν πάσχοντα ξένον. 

Εδώλια ή βάθρα κομψά πανταχού ΰπάρχοντα, πα- 

ρέχουσιν αύτώ ούχί μικράν άνεσιν. Εφ’ εκάστου ύ- 

ψώματος παρίσταται καί ώραΐόν τ ι  άγαλμα έλλη- 

νικής ή ρωμαϊκής θεότητος. Πίδακες εΰκτιστοι εις 

ΰψος μέγα τό  υδωρ αυτών άνατινάσσοντες, συντε- 

λούσιν όχι ολίγον εις τήν μεγαλοπρέπειαν τού 
συνόλου.

Πόσον χαίρει καί άγαλλιά ή ψυχή τού ανθρώπου 

ενταύθα ! 0  βεβαρημένος τήν καρδίαν ή τό  πνεύμα 

ή δ τό  σώμα πάσχων, αείποτε εΰρίσκει παρηγοριάν 

καί άνακούφισιν εις τά  μέρη ταύτα. Νομίζετε Ισως 

δτι ό φρόνιμος ίατρός έξαποστέλλει τούς ασθενείς 

αυτού έδώ πρός χρήσιν μόνον τώ ν  λουτρών ; οχι. Η 

θέα τοσούτων έξαισίων Εργων τής τε  φύσεως καί 

ί  άδιάκοπος κίνησις παντοδαπών ανθρώπων 

καί εθνικοτήτων, αί άπαυστοι μουσικαί άρμονίαι, 

τό  πολυποίκιλον τώ ν νεωτερισμών καί Ενδυμάτων 

οί ευάρεστοι καί τακτικοί περίπατοι, ή άλλαγή

τροφής τε  καί δδατος, καί ή επί τινα χρόνον άπο- 

μάκρυνσις εκ προσώπων μονοτόνων καί δυσαρέστων 

ίσως, αυτά κυρίως καταπαύουσιν ή μετριάζουσι πά

σαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν, αυτά βελτιούσι τό  

θυμικόν τού πάσχοντος.

Τό κυρίως κατάστημα είναι άνάλογον τώ  προ- 

σχεδιασθέντι κήπω, άνάγεται δέ καί τούτο είς τά  

κτήματα τού στέμματος, όλον τό  οικοδόμημα δι

αιρείται είς τρία μέρη' είς τή ν  μεγάλην αίθουσαν 

τού χορού, είς τάς τέσσαρας αίθούσας τώ ν χαρτο

παιγνίων, καί είς τάς δύο τού συσσιτίου. Σημειωτέου 

δμως δ τι όλαι είναι ισόγειοι.

Η  αίθουσα τού χορού κατέχει τό  μέσον τού κα

ταστήματος, είνε δέ τώ  όντι ώραιοτάτη" μόνον ό 

μέγας πολυέλαιος, διά 4 20  σωληνάριων τήν λάμ- 

ψιν αυτού άναπέμπων, τιμ ά τα ι 4 5,000 φιορινίων. 

Τά παραπετάσματα τώ ν μεγάλων παραθύρων καί 

θυρών είναι θαυμασίως κατειργασμένα' αί Εδραι καί 

οί άνακλιντήρες συνέστησαν Εκ πολυτίμου ξύλου 

καί βυρυτίμων Ερυθρών ύφασμάτων. ή  τούς χορούς 

συνοδεύουσα αξιόλογος μουσική, συνέρχεται επί 

τού κατά  πρόσωπον τής μεγάλης εισόδου ικριώμα

τος, ωσαύτως λαμπρώς κατεσκευασμένου. Δίδονται 

δέ δύο χοροί συνήθως καθ’ εβδομάδα Εκτός τώ ν  

μουσικών συμφωνιών (Concerts).

ό τ ε  Εγώ Επεσκέφθην τόν πρώτον χορόν, παρευ- 

ρέθησαν Εν αύτώ ύπέρ τά  διακόσια ζεύγη, Εξ Επι

σήμων προσώπων τά  πολλά συνεστηκότα. Θαυμά

ζει δέ τις βλέπων τόν πλούτον καί τήν πολυτέλειαν 

τώ ν  γυναικών προπάντων' αί Ρωσσίδες μάλιστα 

ΰπερεξεϊχον τώ ν άλλων, αί Γαλλίδες δμως καί αί 

Γερμανίδες ΰπερέβαινον αύτάς κατά τ ε  τήν ωραιό

τη τα  καί τήν ευκινησίαν. Η  νεωτέρα θυγάτηρ 

τού μεγάλου Δουκός Μαξίου, άδελφή δέ τής αύτο- 

κρατορίσσης τής Αυστρίας καί τής βασιλίσσης τής 

Νεαπόλεως, ήτον ή ψυχή τής συναναστροφής. Πολ

λοί τώ ν παρόντων πριγκήπων, δουκών καί βαρώ- 

νων εκλινον τό  γόνυ Ενώπιον τής τρυφεράς καί ευ

ειδούς νεάνιδος, καί πάντες ήμιλλώντο τις πλειότε- 

ρον νά άρέση αύτή. Είρήσθω δέ έν παρόδω δτι ή είσ

οδος ώς καί τό  χορεύειν εις δλους τούς εύπρεπώς Εν- 

δεδυμένους ξένους συγχοιρεΐται' είς τά  λουτρά τής 

Γερμανίας παύει συνήθως πάσα εθιμοταξία καί αυ

στηρά διάκρισις μεταξύ εύγενών καί μή τοιούτων, 

άλλως τε  διότι οί ταύ τα  Επισκεπτόμενοι είναι ώς 

επί τό πολύ άνθρωποι Εντιμοι καί πλούσιοι.

Περί τό  μεσονύκτιον είσηλθομεν Εγώ τε  καί οί 

δύο απαθέστατοι συνοδοιπόροι μου είς τήν αίθουσαν 

τού δείπνου. Η το  δέ τό  πλήθος τώ ν δειπνούντων 

τόσον πολύ, ώ στε μόλις ήδυνήθημεν νά καταλάβω- 

μεν τρεις θέσεις. Εθαυμάσαμεν δέ ίδόντες καί τάς 

ΰπερόγκους τιμάς τώ ν φαγητών. Είς Εκ τώ ν  δύο

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 377

Γερμανών μου, μόλις τήν πείναν αυτού καταπαύ- 

σας, έπλήρωσενΰπέρ τ ά ίκ τ ώ  φιορίνια' ουδόλως δυσ- 

ηρεστήθη δμως διά τούτο δ άνθρωπος. 0  Γερμα

νός είς περιοδείαν Εξερχόμενος, δαπανά άφειδώς τά 

χρήματα πρός τροφήν ποικίλην καί πόσιν ήδύο- 

σμον' μ.όνον είς τόν τόπον τής συνήθους αυτού δια

μονής είναι γλίσχρος καί φιλάργυρος μέχρι χαμέρ

πειας.

Μετά μίαν ώς Εγγιστα ώραν είς τό  οίκημα ήμών 

φθάσαντες, παρεδόθημεν αμέσως είς τάς άγκάλας 

τού Μορφέως, δ ιότι λίαν κεκμηκότα ήσαν τά  μέλη 

ήμών. Τήν δέ Επαύριον, τήν πρωινήν αύραν τήν 

πρωτίστην εντός τού δροσερού κήπου άναπνεύσαν- 

τες, κατηυθύνθημεν Επειτα καί είς τάς τώ ν παιγνι- 

δίων αίθούσας.

Τό τρίτον τούτο μέρος τού δλου καταστήματος 

Εχει δύο εισόδους, μίαν αμέσως παρά τή  αιθούση 

τή  μεγάλη τού χορού, καί έτέραν Εκ τώ ν δπισθεν' 

πληρούνται δέ άμφότεραι ΰπό παχυσάρκων καί 

νυσταλέων υπηρετών, οίτινες τώ  εξεταστικώ  αΰτών 

βλέμματι καταμετρούσιν ώ ; είπεΐν πάντας τούς είσ 

ερχομένους. Φαίνεται δέ δτι πάραυτα Ενόησαν δτι 

δέν ήμεθα Εκ τώ ν έχόντων πολλά χρήματα, διότι 

ψυχρότατα μάς ΰπεδέχθησαν, ενώ είς άλλους, γνω 

στούς ίσως Επί πλούτω καί διακυβεύσει, Εφαίνοντο 

πρόθυμοι καί ΰποκλινέστατοι.

Τά λουτρά τής Βισβάδης δέν ήσαν πρότερον διά 

τούς χαρτοπαίκτας τόσον φοβερά καί Επικίνδυνα' 

άλλ’ δ τε  τό  4 857 δ Κ. W e lle n  άνέλαβε τήν Επι

στασίαν τής ανασκευής καί περικοσμήσεως αυ

τών, τό τε  άπέβησαν καί ταύ τα  πηγή δεινών καί 

δυστυχημάτων. Επειδή δέ δ κύριος οΰτος πληρώνει 

Εκτοτε τώ  στέμματι τρ ί; πλειότερα τού πρότερον 

Ενοικίου, ελαβεν άντί τούτου τό  δικαίωμα παρά τής 

κυβερνήσεως τού δουκός, δπως δέχεται ξένους επί 

Εννέα ολοκλήρους μήνας.

Είναι δέ καί ας αΐθουσαι αΰται, τέσσαρες τόν α 

ριθμόν, ώς είπον, άληθώς κομψαί καί πεποικιλμέναι, 

εν τώ  μέσω δέ μιας έκάατης τούτων ΰπάρχει ωοει

δής μάλλον καί μεγάλη τράπεζα, Εφ’ ής διακυβεύ- 

ονται αί περιουσίας. Είς τάς δύο πρώτας πα ίζετα ι τό 

ρολέττον (γυοίστρα, ώς τινες μετέφρασαν), είς δέτάς 

λοιπάς ή τριακοστή καί τεσσαρακοστή. Οί μεγάλοι 

καί Εκ συστήματος χαρτοπαϊκται παίζουσι συνήθως 

τήν τριακοστήν, καί τεσσαρακοστήν, Εξαιρετικώς μό

νον Επισκέπτονται τινες αύτών καί τό  ρολέττον, είς 

τό  όποιον δμως όλίγον Ενδιατρίβουσι καί μόνον παι- 

διάς χάοιν θέτουσιν Ενίοτε Επί άριθμών. Είς τό  πρώ

τον παιγνίδιον παρατηρείται, δτι τολμηροί τινες χαρ- 

τοπαίκται, τής καταλλήλου περιστάσεως δραττόμε- 

νοι, δύνανται μεγάλας ποσότητας νά κερδίσωσιν. I- 

στέον δμως δ τ ι μόνον ό πολλά διακυβεύων είνε καί

τολμηρότερος' καί τό  ήμισυ τής περιουσίας αυτού άν 

άπολέση δ τοιούτος, ουδόλως καταλαμβάνεται Οπό 

άδημονίας καί απελπισίας, άναρ.ένει ψυχρώς ευτυχή 

τινα στιγμήν δπως διπλασίως ίσως άνακτήση τό  ά- 

πολεσθέν. ό  μικρός καί άσήμαντος χαρτοπαίκτης Εξ 

Εναντίας, ¿λίγα άπολέσας, ώχριά παραυτίκα καί 

τρέμει σύσσωμος' άν δέ Επέλθη καί δι’  αυτόν ευτυ

χής τ ις  στιγμή, γνωρίζει νά ώφεληθή. Οί Επί τής 

τραπέζης πάμπολλοι σωροί αργύρου καί χρυσού καί 

τραπεζικών γραμματίων φέρουσιν αυτόν είς θάμβος 

καί σκοτοδινίασιν. Οί μικροί χαρτοπαϊκται συναθροί

ζοντα ι διά τούτο μάλλον πέριξ τής τραπέζης τού 

^ολέττου, Ενθα τό κέρδος πολλάκι; άσυγκρίτως μεί- 

ζον τής καταβολής.

Οί περί τά  τοιαύτα  Ενασχολούμενοι παραδέχον

τα ι κοινώς, δ τι ή μέν τριακοστή καί τεσσαρακοστή 

καλύπτει συνήθως τά  Εξοδα τού καταστήματος, τό 

δέ ρολέττον φέρει τό  καθαρόν κέρδος. Οί παίζοντες 

τό  πρώτον παιγνίδιον κερδαίνουσιν Ενίοτε, ώς είπον, 

σημαντικάς ποσότητας, οί παίζοντες δμως τό  δεύτε

ρον Οεωρούσιν ώς θαύμα άν Επί τέλους δέν άπώλεσαν 

δλον τό  άργύριον αΰτών. Καί δμως παίζουσιν οί μω

ροί άνθρωποι !

Εκάστη τράπεζα Εχει δύο Επιστάτας, ών δ μισθός 

άναβαίνει μέχρι τώ ν  4 0 — 12 χιλ. φράγκων καθ’ δ- 

λην τήν διάρκειαν τώ ν λουτρών. Οι λοιποί υπάλ

ληλοι (C roupiers), ών κύριον Εργον είναι τό  άναγ- 

γέλλειν τούς κερδίζοντας αριθμούς, πληρώνειν καί 

συνάζειν τά  χρήματα τώ ν άπολεσάντων, μισθοδο

τούνται ¿λιγώτερον. Επειδή δέ εί; εκάστην τράπεζαν 

Ενασχολούνται 6— 8 καί άντικαθιστώνται παρ’ άλ

λων κατά ώρισμένα χρονικά διαστήματα (τό  παί- 

ζειν διαρκεΐ 12— 4 4 κατά συνέχειαν ώρας), α

ναγκάζεται δ διευθυντής νά διατηρή ΰπέρ τούς τριά

κοντα τοιούτους δούλους τής κολάσεως.

Η  διεύθυνσις διατηρεί Εκτός τούτων καί πλήρη 

μουσικών Εταιρίαν, μισθοδοτεί πλήθος άλλοιν ΰ- 

πηρετών καί αμαξηλατών, πληρώνει αδρούς χορο

διδασκάλους καί τραγωδιστάς, φροντίζει περί τών 

λαμπροτέρων φωταψιών, διατάσσει Εκτάκτους μου- 

σικάς συμφωνίας καί κυνηγέσια, καί πλείστα άλλα 

επινοεί καί διαπράττει δπως ευαρέστηση είς τούς 

ξένους. 0  διευθυντής μάλιστα τώ ν λουτρών τής Βά- 

δης (περί τούτων καί τώ ν εν Χομβούργη θά γράψω 

Ισως άλλοτε) Κ. Bénazet, είνε έπιτηδειότατος καί 

Ελευθεριώτατος. Καθ’ εκάστην άναγγέλλουσιν αί Ε- 

πισημότεραι εφημερίδες τής Ευρώπη; τά ; μεγάλας 

πανηγύρεις καί εορτάς, τούς πολυτελείς χορούς, 

τάς ώραίας μουσικά; αρμονίας καί θεατρικός παρα

στάσεις. Αφειδώς καταβάλλει χρηματικός θυσίας 

πρός σύνθεσιν δραμάτων καί κωμωδιών διά τό  ίδιον 

αύτοϋ θέατρον. Πόσον δέ ώραϊαι καί καλλωπισμένη
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αί «ίθουσαι τού χορού καί θεάτρου ! ολίγο; μόνον 

μονάρχαι ίσω ; κατέχουσι τοιαύτας" εξ βσων τούλά

χιστον έγόι είδον, αύταί μοί ήρεσαν καλλίτερου. Α 

κούσατε δέ καί τά  θαυμασιώτερα.

0  ΒέηϋΖβί άνήγειρε δι’  ίδιων εξόδων νοσοκο

μείου, συνέστησε προ πέντε έτώ ν πέριξ τού ϊφφεζ- 

χάϊμ λαμπρόν καί εύρύτατον ίπποδρόμιον, ίδρύσατο 

πρός τούτοις οίκον Θεού, καί αποστέλλει κατ’  έτο; 

αρκετά; χιλιάδα; φιορινίων εί; τά  διάφορα φιλαν

θρωπικά καταστήματα  τη ; Βάδη;. Αναφέρω 5μως 

έν παρόδω, δ τι τά  λουτρά τη ; πόλεω; ταύτη ; είνε 

τά  πλέον επίφοβα καί καταστρεπτικά διά του ; ξέ 

νου;, ίσα ίσα ένεκα τή ; μεγάλη; έλευθεριότητο; καί 

μεγαλοδοιρίας τού διευθυντοΰ. Ουτο; έξοδεύει μεν 

πολλά χρήματα, άλλά καί διπλασίως τά  κερδίζει' 

πόθεν; έκ τω ν ξένων αυτών, διότι έκαστο; εισερ

χόμενο; εί; τό  λαμπρόν αυτού κατάστημα 0ά άναγ- 

κασθή καί νά φάγη καλώ; καί νά πίη καί νά παίξη 

ίπί τέλου;. Ηξεύρετε τ ί  έκέρδισε πέρυσιν έ Κ. Β(ί- 
ΠιΊΖ(Ί, αφού πρώτον έκάλυψεν ολα τά  έξοδα αυτού ; 

έ;ήκοντα χιλιάδα; πρωσσικών ταλλήοων ! Μή σά; 

φαίνεται δμω; παράδοξον, διότι τον επισκέπτονται 

κα τ’ έ το ; 10— 1 2 χιλ. πλουσίων ανθρώπων. Μεταξύ 

αυτών είνε πολλοί, οΐ τινε; διακυβεύουσιν ολοκλή

ρου; περιουσία;. 0  διευθυντής τή ; Βισβάδη; έκέρ- 

δισε πέρυσιν ώσαύτω ; πολλά; χιλιάδα;. Μόνον τό 

τρέχον έτο ; ητο δι’  αυτού; ολίγον κακόν, διότι 

ένεκα τώ ν ευρωπαϊκών ταραχών ολίγοι Ρώσσοι, Πο

λωνοί, Α γγλοι καί Γάλλοι έπεσκέφθησαν τά  λου

τρά. Καί ό πόλεμο; δέ τή ; Αμερικής το ΐ; έπέ- 

φερεν όχι ¿λίγην ζημίαν. Τό θαυμασιώτερον δμο»; 

όλων είνε τό  έςής" ό Κ. Βοπηζεί ελάβεν έσχάτω; 

τόν τίτλον  «  ιππότου τού τάγματος τής τιμής, » 

πολλαί δέ ύπ’ αυτού δωροδοκούμενα; εφημερίδες καί 

προ πάντων ή Βελγική Ανεξαρτησία, άπεκάλεσαν 

αυτόν καί βασιλέα τή ; Βάδης. 0  κληρονομικό; ήγε- 

μών τή ; χώρα; είνε μόνον Αρχιδούξ ! ! Α λλ ’ έπανέλ- 

θωμεν εί; Βισβάδην.

Τό προσωπικόν τοΰ καταστήματος, μάλιστα δέ 

αί γυναίκες, είνε εις άκρον επικίνδυνοι καί κατα

στρεπτικοί τών ήθών. Απορον δέ μοί φαίνεται 

πώ ; έν τή  καθέδρα του άρχηγοΰντο;, έν μέσω 

πολυπληθών εΰγενών, άνωτέοων υπαλλήλων καί 

εΰκαταστάτων πολιτών, έν χώρα ένθα βουλαί συ

σκέπτονται περί τή ; ήθικότητο; καί ευημερίας 

τού λαού, συγχωρούνται τοιαύται συναθροίσει; υπό

πτων καί κακοοίων γυναικών. Μεγάλη ή κίνησις 

καί ισχύς αυτών εί; όλα; τά ; αίθουσα; ! Αληθές δτι 

καί εί; άλλα λουτρά υπάρχουσι τοιαύται, άλλ’ έκεϊ- 

ναι διατηρούσι τουλάχιστον ίχνη τιμ ιότητος καί 

αίδού;, είνε μάλλον ευάριθμοι, καί απέρχονται πά

λιν μετά τινα καιρόν. Η Βισβάδη δμω; πολιοοχεϊται

επί έννέα ολοκλήρου; μήνας άδιακόπω; Οπό τούτων" 

είνε δέ μέχρι; αηδία; ευπροσήγοροι καί προπετεϊς. 

Συμπαίζουσι μετά τώ ν  άνδρών, κάθηνται πρό τώ ν  

παραθύρων, έπί τώ ν άνακλιντήρων, εντός τού εστια

τορίου, πολιορκούσι τ ά ;  εισόδου; ¿πάσας, περιφέρον

τα ι ένθεν κάκεΐθεν μόναι ή καθ’ ομάδας ή έξέρχονται 

υπό τήν οδηγίαν προβεβηκότων γυναίων, καί συνά- 

πτουσι προθύμως σχέσεις μ ετ’  ευτυχών χαρτοπαικτών 

καί άλλων πλουσίων ξένων. Εννοείται δέ ÔTt μεταξύ 

τού συρφετού τούτου υπάρχουσι καί πολλαί, αΐτινες 

έχουσι μέν καλλιτέραν συμπεριφοράν καί ήθος με- 

τριώτερον, θηρεύουσιν δμω; πολύ μεγαλειτέρας πο

σότητας, συνομιλούσι κυρίως μέ τούς μεγάλου; και 

πλουσιωτ'έοους, καί φαίνονται μόνον έν καιρώ ημέρα; 

ε'ί; τ ε  τό  κατάστημα καί τόν κήπον. Α ί τοιαύται 

είνε κατ’ έμέ άκόμη χειρότεραι.

ό  νεώτερος τώ ν δύο συνοδοιπόρων μου άπεκάλει 

έν γένει τά ; τοιαύτας γυναίκας, βασίλισσα; του αί

σχους (Könn iginen  der Schande)' ό βαθμός αυ

τώ ν αναγνωρίζεται έκ τού διαδήματος τής ά-πμίας, 

δπερ μέχρι; έσχάτων ήμερών φέρουσιν έπί του 

μετώπου. Αν ποτε είσέλθη εις τό  κατάστημα 

συναδελφή τις αυτών έκ τή ; πόλεω; ή άλλαχόθεν, 

γνωστή έπί άναογυρία καί κακοσχημία, αμέσως 

αποβάλλεται ώ ; δποπτο; δήθεν καί κακής δια

γω γή ;' τά  άληθή δμω; αγγεία  τού διαβόλου ουδέ 

σαλεύουσιν' έξ έναντία; μάλιστα ή παρουσία αυτών 

αναγγέλλεται διά τώ ν έφημερίδων ! Ε τι παοαδο- 

ξότερον. Πολλαί τώ ν μοχθηρών τούτων γυναικών 

μισθοδοτούνται άδρώς όπό τών διευθυντών τώ ν  λου

τρών. ό  Κ. Bénazel, ό Ιππότης τή ς  ̂ εγεώ.τος τής  

τ ιμ ή ς , εί; Γαλλίαν, Αγγλίαν καί Ρωσσίαν έν καιρώ 

χειμώνος απερχόμενο;, εκλέγει ό ίδιος τά ; σειρήνας 

τού προσεχούς θέρους. Εις Βισβάδην πλεονάζουσιν αί 

Γερμανίδες καί Γαλλίδε;, εις Βάδην αί Ρωσσίδε; καί 

Λγγλίδες. Νομίζετε δμω; ίσως δ τι οί διευθυνταί 

ζαλίζοντα ι από τοιαύτας μεγάλα; μισθοδοσία; ; 

όχι' διότι ό,π  αύτα ί λαμβάνουσιν ή άλλαχόθεν 

κερδίζουσιν έκ τού έντίμ.ου αυτών έπαγγέλματος, 

αμέσως τό διακυβεύουσιν έπί τής τραπέζης.

0  κύκλος τώ ν παιζόντων συνέστη έκ διαφόρων 

καί πολυειδών ανθρώπων. Βασιλείς, πρίγκηπες, κο

μήτες, δούκες, βαρώνοι, μαρκέσιοι, έμ.ποροι, πολι

τικοί, φιλόσοφοι, έφημεριδογράφοι, θεολόγοι, μου

σικοί, τεχνϊτα ι καί εί τινε; άλλοι συμπαίζουσιν α 

διακρίτως ! Είνε δέ ένίοτε τό πλήθος αυτών τόσον 

πολύ, ώστε ούδεμία πλέον υπάρχει κενή θέσι; διά 

τού; λοιπούς προσερχομένου;. Οΰδεί; θόρυβος καί 

ούδεμία ταραχή έν τούτοι; ακούεται μεταξύ τοσού- 

τω ν ανθρώπων' μόνον ό ήδύ; ήχος τού χρυσίου καί 

ή βραγχώδη; φωνή τώ ν  άρχιχαρτοπαικτών «M es 

sieurs, faites vo tre  jeu  » (δ ιότι συνήθως ή γα λ 
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λική ώ ; γλώσσα πάγκοινος δμιλεϊται εις δλα τά  

λουτρά), αντηχεί πέοιξ τώ ν τραπεζών. Είρήσθω δέ 

ήδη δτι ό ανώτερο; δρος τής καταβολής ώρίσθη 

άνέκαθεν εί; 8500 φ ρ ., δ μικρότερος εις έν πρωσ- 

σικόν τάλληρον.

6  απλούς καί ατάραχος θεατής, έξετά ζων τά 

πρόσωπα τώ ν παρακαθημένων, ανακαλύπτει διάφορα 

χρώματα καί συχνοτάτας παοαλλαγάς. Εν καί τό 

αύτό άτομον, άναλόγω; του κέρδους ή τή ; απώ

λειας, άλλάσσει χιλία ; φυσιογνωμία; καί διαθέσει; 

κατά πάσαν στιγμήν' δ ιατρό; ή ψυχολόγο; δύνα- 

τα ι κάλλιστα νά σπουδάστ, εί; τόν τόπον τούτον 

τή ; κολάσεως τά ; διαφόρου; καταστάσεις τή ; ψυχή;, 

διαφόρων έξωτερικών έπι^ροών έπενεργουσών.

Εκτο; τώ ν άνδρών παίζουσιν ώ ; έν τοϊς πρότερον 

άνέφερον καί πολλαί γυναίκες. Μεταξύ αυτών έδει- 

κνύετο έξόχως κατά τήν έν Βισβάδη τριήμερον δια

μονήν μου ή Κόμησσα W .  σύζυγος μεγάλου τινός 

διπλωμάτου, πρό χρόνων όμως έν διαζύγιο» διατε- 

λούσα. ή  γυνή αυτή ήτον άλλοτε τόσον πλουσία 

καί είχε τόσον πολλά; οικία; εις τόν τόπον τή ; γεν- 

νήσεω; αυτή;, ώ στε και όδό; τ ι ;  κατά τό  δνομα 

αυτή; ώνομάσθη. ’ .Αλλά βαθμ.ηδόν έγένοντο πάσαι 

αί οίκίαι καί πάντα τά  λοιπά κτήματα ιδιοκτησία 

τώ ν διαφόρων παιγνιδοτράπεζών, καί ή δυστυχή; 

κόμησσα παίζει τώρα άνά έν άργυρούν νόμισμα άντί 

κυλίνδρων χρυσού. Λέγεται δ τ ι πάν μέσον μ ετε- 

χειρίσθη δπω; απαλλαγή τού άπεχθεστάτου τούτου 

πάθους, καί δτι έπί τέλους άπηυθύνθη καί πρός τόν 

επίτροπον τού Χριστού, δπω; λάβη σωτηρίαν καί 

αγιασμόν διά τώ ν θεοπειθών αύτού ευχών, άλλ όλα 

εί; μά την!

Γνωρίζετε δέ ποϊοι είνε κυρίω; οί αίτιοι τώ ν  κα

κών τού τω ν ; αύτοί οί γονεϊ; καί κηδεμόνες. Οί νέοι 

μαρκέσιοι καί κόμητε; καί βαρώνοι, οί νέοι τραπε- 

ζ ΐτα ι  καί κεφαλαιούχοι, καί οί υίοί τώ ν  κτηματι- 

ούχων καί έμπορων κ. τ .  λ., παίζουσιν άσυστόλως 

ένόιπιον τώ ν γονέων καί συγγενών, πολλάκι; δέ καί 

συμ,παίζουσι μετ’  αύτών. όπισθεν αύτών ίσ τα τα ι 

καί παρατηρεί, ένδιαφερομένη έννοεϊται, καί ή θυγά- 

τηρ ή άδελφή, έφημερίδες δέ γαλλικαί καί γερμανι- 

καί άναφέρουσιν δτι ούτβς ή έκεϊνος δ πλούσιο; έδωκε 

καί εις τήν νεαράν αυτού θυγατέρα γραμμάτιου τρα

πεζικόν 100 ή 500 φράγκων, δπως καί αύτή αί- 

σθανθή τήν άθώαν εύχαρίστησιν τού παίζειν, δπως 

καί αύτή δοκιμάση τήν τύχην αύτή;. Τοιουτορόπως 

όμως συνειθίζουσιν οί νέοι καί αί νέαι εί; τά  χαρ

τοπαίγνια, άναπτύσσεται έν αύτοϊ; βαθμηδόν τό 

πάθος καί άποβαίνουσιν έπί τέλου; άθλιοι καί ελε

εινοί χαρτοπαϊκται. Πόσον άξιέπαινοι είναι οί γονείς 

ήμών, οΐτινες ώς πρό; τά  τοιάύτα τούλάχιστον φαί

νονται πάντοτε αύστηρότεροι τώ ν Εύρωπαίων!

Οί κατ’ ε το ; αύτοχειρισμοί καί καταστροφαί είνε 

συνεχέστατοι' άλλ δπως μή δ τύπο; καταβοά έναν- 

τίον τώ ν  διευθυντών καί θέτη επομ,ένω; εις φόβον 

τό  κοινόν, καταπνίγουσιν ούτοι διά χρυσού τήν σω

τήριον αύτού φωνήν. Αν δ κόσμος έγνώριζεν δτι 

πολλοί νεόνυμ.φοι διακυβεύουσιν δλόκληρον τήν 

προίκα τή ; συζύγου αύτών έπί τή ; τοαπέζης, καί 

δτι όχι ολίγοι έμποροι καί άλλοι χρηστοί πολϊται 

καί οίκογενειάρχαι καταστρέφονται καθ’ ήμέραν, 

τό τε  ήθελεν άναμφιβολως διά τή ; βία; ζητήσει τήν 

έξουδένωσιν τώ ν τοιούτων καταστημάτων. Περίερ

γον δέ άκόμη δ τι οί άπολέσαντε;, ούδέποτε δμολο- 

γούσι τούτο εί; τούς φίλους καί συγγενείς αύτών. 

'Γούτο ώφελεΐ όχι ολίγον τάς τραπέζας.

Μή θέλων ίνα ώ ; απλούς θεατή; κατέχω έπί 

πολλήν ώραν τήν αύτήν θέσιν, άλλως τε  καί διότι 

οί ύπηρέται παρατηρούσι καί έμ.ποδίζουσι τούτο, ά- 

πεφάσισα κάγώ ινα θέσω μικρόν τ ι  ποσόν έπί άριθ- 

μού τίνος, ήθέλησα κάγώ νά δοκιμάσω τήν τύχην 

μ.ου" άλλά μόλις έθεσα τήν χεϊρα εί; τό πτωχόν 

μου βαλάντιον, ιδού αίφνης παοατηρεϊται κίνησι; 
μεγάλη καί θόρυβο; έγείρεται πανταχόθεν. Εοωτή- 

σα; τόν πλησίον μου τ ί  συμβαίνει" —  δέν βλέπει;, 

είπε, τόν περίφημου άνδρα δστις έκέρδισε προχθές 

υπέρ τάς διακόσια; χιλιάδα; φράγκων ; —  ό  άνήρ 

ούτος ήτο όλλανδό; τό  γένος καί έκέρδισεν άλη- 

θώ ; τό  μέγα τούτο ποσόν. Η  κοινωνική αύτού 

θέσι; έφαίνετο μικρού λόγου άξια, ή φυσιογνωμία 

καί συμπεριφορά δός δ’  είπεϊν καί ή ένδυμασία κοινή 

καί άνάρμοστος. Εφερε μέν πληθύν άδαμάντων καί 

άλλων πολυτίμων λίθων, άλλ’ δπου καί δπως δέν 

έπρεπε" έπειτα τ ί  σημαίνουσιν οί άδάμαντες καί 

μαργαρϊτα ι; 0  όλλανδό; έν τούτοι; έκέρδιζε καί 

πάλιν μέχρι τινό;, άλλ’ αίφνης έγκατέλιπεν αύτόν ή 

τυφλή τύχη’ έν διαστήματι ήμισείας ώρας άπώλεσε 

τό  ήμισυ τσύ κέρδους. Πλήρη; θυμού λοιπόν καί ά- 

γανακτήσεως έξήλθε τή ; αιθούσης, έπιφυλασσόμε- 

νο; διά τάς μετέπειτα ώρας’ άλλ’ δπως αργότερου 

έμαθον καί άνέγνωσα άπώλεσεν δ άνήρ όχι μ-όνον τά 

έναπολειφθέντα, άλλ.’  ήναγκάσθη έπί τέλου; νά πω- 

λήση καί τούς άδάμαντα; καί μαργαρίτα; αύτού! Εύ- 

τυχή; τούλάχιστον δ τι δέν κατέστρεψε μεγάλην ι 

δίαν περιουσίαν.

Δυστυχέστερο; αύτοΰ ήτον δ πρώτο; βαρύτονος 

τού έν Βιέννη θεάτρου, δστις εί; μίαν ημέραν έςηφά- 

νισε πάν δ,τι εις δύο έτη έκέρδισεν. Ε τι δέ δυστυχέ- 

στερος κομψευόμενός τ ι ;  Γάλλος, δστις μετάτής έρω- 

μένη; αύτού εί; τό  λ.ουτρόν έλ.θών, έμεινεν έντό; ¿λί

γου άνευ ¿βολού καί στηρίγματος. Καί ό μέν Γάλλος 

ευρε τόν τάφον αύτού εί; τά  £εϊθρα τού ήνου' ή δέ 

έρωμένη συνέδεσε μ ετ’ ολίγον σχέσεις μετά τώ ν περι- 

γραφεισών έπικινδύνων γυναικών τού καταστήματος.



Οί ευτυχέστεροι μεταξύ πάντων τώ ν  χαρτοπαι- 

κτών ήσαν άοχαΐός τ ι ;  Πρώσσος αξιωματικές καί 

μικρέμπορός τ ις  Ιουδαίος. 0  αξιωματικός μάλιστα 

έκέρδισεν, ώ ; έλέγετο, σημαντικήν ποσότητα, άλλ’ 

ουδέποτε πλέον έφάνη είς την τράπεζαν. Τούτο έ- 

ποίησε καί ό πονηρός Ιουδαίος.

Α ντ ί τούτων όμως πόσοι άλλοι, ώ ; είπον, δεν κα- 

ταστρέφονται, πόσοι δεν τελευτώσι κακώς τόν βίον 

αυτών ! Μόνον είς Βισβάδην έθανατώθησαν τέσσα- 

ρες κατά το  παρελθόν έτος. 0  πρώτος έπνίγη εν 

καιρώ νυκτός εις τήν πρό τού καταστήματος μεγά- 

λην καί βαθείαν λίμνην, ό δεύτερο; έθανατώθη διά 

πυροοόλου εις τινα γωνίαν τού κήπου, 5 τρίτος ηϋ- 

χαριστήθη νά ευρη την παρηγορίαν αυτού είς τήν 

αγχόνην υπό σκιεράν καστανεάν, καί ό τέταρτος έλαβε 

δηλητήριον. Πόσοι άλλοι δεν περιφέρονται ένθεν κά- 

κείθεν εις τε  τήν πόλιν καί τόν κήπον κάτωχροι, ρα- 

κενδύται γενόμενοι καί αξιοδάκρυτοι! Καί όμως ή 

κυβέρνησις υπομένει όλα ταύτα, άδιαφόρως βλέπει 

αυτά ή καθέδρα τού ήγεμόνος, ουδόλως συγκινούν- 

τα ι οί περί τής ήθικότητος καί εύτυχία; τού τόπου 

βουλευόμενοι ! Πόσον ζηλευτή είνε ή λοιπή Γερμα

νία, άφότου δεν συγχωρει πλέον τοιαύτης οδύνης 

καί συμφορά; καταγώγια ! Πρώτη ή Βαυαρία άπη- 

γόρευσε κατά τό  1845 τά  εις τά  λουτρά αυτής χαρ

τοπαίγνια’ αξιέπαινος κατά τούτο. Τό Κίββίηξβη, 

)(ι ϋ ι^ η .·η ι κ. τ. λ. άπέβησαν ήδη αναψυχή; μόνον 

τόποι καί ίάσεως.

Πρίν ή δώσω πέρα; εις τήν διήγησιν, έπεθύμουν 

όπως τά  χρημικά συστατικά, έτι δε καί τόν τρόπον 

τής χρήσεως ώς καί τάς ενδείξεις τώ ν λουτρών τής 

Βισβάδης αναφέρω’ άλλ’  επειδή γνωρίζω ό τι ολίγοι 

μόνον ιατροί θά άναγνώσωσιν αυτήν, άναβάλλω 

τούτο είς καταλληλοτέραν περίστασιν' άλλως τε 

φοβούμαι μή φανώ ε ί; του ; άλλους άναγνσώτας 
λίαν περιττολόγος.

Εγώ  δε καί οι δύο άλλοι καλοί μου συνοδοιπό

ροι, άναχωρήσαντε; μετά τρεις ημέρας έκ τής πό- 

λεω ; τώ ν έντυπό>σεων, έφθάσαμεν εντός όκτοι ωρών, 

άλλην όδόν λαβόντες, εις τήν ήσυχον Βυρσεβούργην, 

ένθα καί πάλιν τήν βαρεϊαν άτμοσφαϊραν τού τε  νο

σοκομείου καί μαιευτηρίου άνεπνέομεν, τάς νόσου; 

σπουδάζοντες καί θεραπεύοντες.

Ε γο α φ ο ΐ έκ ΚωκστακτικοΌχό.Ιει.
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Αγνοώ εάν συνέβη εϊς τινα  τώ ν άναγνωστριών τού 

συγγράμματος ήμών, προσεκτικώ; παρατηρούσαν

| άγγείον τής Κίνας, νά ίρωτήση άν αί έπ’ αυτού δια- 

 ̂ κρινόμεναι ζωγραφίαι είναι άντανάκλ«σις πράγμα- 

I το ; ύπάρχοντος, άν άπλούν τής φαντασίας προϊόν* 

αν έκεΧναι, αί ώ ;  φάσματα σχεδόν γυναΧκες, αί υ

ψωμένους πλαγιόθεν έχουσαι τούς οφθαλμούς, καί 

φορούσαι μακράν μεταξίνην έσθήτα, άν οί άνδρες 

έκεΧνοι οί τόσω  παραδόξω; σκυθρωποί καί γελοιω- 

δώς σοβαροί έζωγραφήθησαν κατά  τήν φύσιν ό- 

μοίως τοΧς ζώσιν, ή μάλλον έκ φαντασιωδών εικό

νων, ώς έκείνας, άς βλέπει τ ις  ενίοτε κατ’  όναρ. Τό 

κατ’ εμέ, δέν συγκαταβαίνω νά ϊδω εΐ; τά  αλλό

κοτα εκείνα πρόσωπα, τά  βεβιασμένος καί άδυνά- 

τω ;  κινούκενα, λοξώς δέ βλέποντα, πλάσματα 

υπαρκτά, ζώ ν τα , σκεπτόμενα, ένεργοΰντα ώς ημείς. 

Οχι, ό κόσμος εκείνος δέν είναι κόσμος υπάρχων εν 

τή  φύσει. Οπισθεν τής φαντασμαγορικής Κίνας τής 

πορσελάνης άναμφιβόλως υπάρχει Κίνα άληθεστέρα, 

προικισμένη διά τώ ν δώρων τής άγχινοίας, διά τών 

ιδιοτήτων τού πνεύματος, προς δέ καί διά τής αί- 

σθήσεως τή ; τέχνης. Απόδειξις τώ ν λόγων ήμών 

είναι ή γλώσσα αυτής τόσω  περιέργως συγκεκραμέ- 

νη, τά  τόσω  χαρίεντα τεχνουργήματα, άπερ παρά

γει, οί γεγλυμμένοι ελέφαντες καί αί μαργαροκόγ- 

χαι, τά  χρυσοχοϊκά έργα της, τά  έπιπλα αύτής, αί 

πορσελάναι της, καί τέλος πάντων τά  φιλολογικά 

τη ; προϊόντα, έν οί; ϋπάρχουσι πολλά τά  διαλάμ- 

ποντα ές αληθών αισθημάτων, καί τινα μάλιστα 

διακρινόμενα διά τό  ποιητικόν αυτών χρώμα καί τό  

πλούσιον τής φαντασίας.

Είναι ήδη γνωστόν, ό τι ή σινική γλώσσα κατ’ ού- 

ύεν ομοιάζει ιδίωμα ζώ ν  ή νεκρόν, άρχαϊον ή με

ταγενέστερον. Συγκροτείται έκ διακοσίων δεκατεσ

σάρων μονοσυλλάβων λέξεων, αΐτινες είναι άκλιτοι 

ρίζαι καί διαιρούνται είς δέκα επτά κατηγορίας, <υν 

ή μέν πρώτη περιέχει τάς γραφομένας διά μιας τού 

καλάμου γραμμής, ή δέ δευτέρα τάς σχηματιζομένας 

διά δύο γραμμών, καί οδτω  καθεξής μέχρι τή ; δε- 

κάτη ; έβδομη; καί τελευταία; κατηγορίας, είς ί,ν 

άνήκουσιν αί διά δεκαεπτά γραμμών τού καλάμου 

γεγραμμέναι ££ζαι. Εκαστη τώ ν διαιρέσεων τούτων 

ονομάζεται χΑεΙς καί χρησιμεύει ώ ; οδηγός είς τά  

ζητούμενα έν τώ  λεξικώ. 0  αριθμός τώ ν σημείων, 

ά τινα περιέχουσιν αί δεκαεπτά κατήγορίαι ή κλεί

δες, υπερβαίνει τάς όγδοήκοντα χιλιάδας. Διά νά μή 

άπολεσθή τις έν τή  άπείρω ταύτη πλησμονή τώ ν 

σημείων ιδού πώς ενεργεί. Λάβωμεν έν παραδείγ- 

ματι τήν κλείδα χαρόίακ. ί ’πό ταύτην εΰρίσκομεν 

πάντα; τους χαρακτήρα; τού; αναγκαίου; όπως έκ- 

φράσωσι τά  αισθήματα, τά  πάθη, τά  φίλτρα τής 

ψυχής, τήν χαράν, τήν θλίψιν, τό  μίσος, τόν έρωτα, 

τήν έργήν κτλ. ΐπ ό  τήν κλείδα ΰόύ>ρ, τά ττο ν τα ι 

πάντα τά  σημαίνοντα πηγήν, ρεύμα, ^ύακα, ποτα
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μόν, λίμνην, βάλτον, θάλασσαν κ τλ . ίπ ό  τήν κλεί

δα <pvtár, ευοίσκονται όλοι οί χαρακτήρες οί περι- 

λαμβάνοντες τά  είς τό  φυτικόν βασίλειον άνήκοντα 

αντικείμενα. Οθεν έκαστος έννοεί ό τι πάσα κλεί; α 

ριθμεί πλείονος ή ήττονος λόγου άξιον άριθμόν τώ ν 

αντικειμένων, τώ ν  είς αύτήν άναφερομένων. Ούτως 

ή κλείς φντόκ  περιέχει χίλια τετρακόσια είκοσι καί 

τρία διάφορα σημεία’ ή κλείς νόωρ χίλια τριακόσια 

τριάκοντα τρία. Α ί λοιπαί παρέχουσι περισσοτέρας 

ή όλιγωτέρας. όσω  διά τήν καθομιλουμένην γλώ σ 

σαν, αΰτη συνίσταται άπό τετρακόσια όγδοήκοντα 

τέσσαρα μονοσύλλαβα, πάντα σχεδόν άρχόμενα άφ’ 

ενός φωνήεντος καί περιέχοντα τά  σύμφωνα r  ή τγ . 

Εκαστον τούτων τώ ν μονοσυλλάβων έχει πολλούς 

καί διαφόρους τόνους, «λλάσσοντας τήν σημασίαν 

αυτών καί περιγραφομένους υπό σημείων ωσαύτως 

διαφόρων. Πάντα μένουσιν άκλιτα καί χρησιμεύου- 

σιν έν τώ  λόγο» ώ ; ουσιαστικά ή έπίθετα, ώ ; ρήματα 

ή μετοχαί καθ’ ήν κατέχουσι θέσιν, ή κατά τό  μο

νοσύλλαβον μεθ’ ού ένούνται. Τά γένη, οί αριθμοί, 

αί έγκλήσεις, οί χρόνοι, τά  πρόσωπα τώ ν ονομάτων 

καί τώ ν  βημάτων δεικνύονται ΰπ’ άλλων μονοσυλ

λάβων είτε έαπροσθεν, είτε όπισθεν προστιθεμένων. 

Επί παραδείγματι ή γενική τής λέξεως γχα ί, φίλ- 

τρον, έκφέρεται προστιθεμένου μ,ετά τήν λέ;ιν ταύ 

την τού μορίου τα'ι, δηλαδή γ χ α ί-τα ί ' ή δοτική 

τιθεμένου τού μορίου εκ έμπροσθεν τής λέξεως, ήτοι 

e r-γχα ΐ. Ó πληθυντικός έκφράζεται ένίοτε διά τή ; 

αμέσου έπαναλήψεως τή ; ιδίας λέξεως* τοιουτοτρό

πως λέγουσιν νϊκ  ό άνθρωπος' ύ ΐκ -έΐκ , οί άνθρωποι.

Εϊπομεν, ό τι τά  τετρακόσια όγδοήκοντα τέσσαρα 

μονοσύλλαβα τή ; δμιλουμένη; γλώσση; έχουσι δια

φόρους τόνους, όθεν, έπειδή αί στροφαί αύται τής 

φωνή; δέν εί'α ι αί αύταί είς όλα; τής αυτοκρατορίας 

τάς έπαρχίας, συμβαίνει ένίοτε ότι πολλοί άνήκοντε; 

είς αντιθέτους χώρας νά μή συνεννοώνται οσάκις ά- 

ποτείνουσιν άλλήλοις τόν λόγον. Είς τοιαύτην περί - 

πτωσιν κοινοποιούσι τήν ιδέαν αυτών χαράσσοντες 

διά τού δακτύλου έπί τή ; άμμου, ή είκονίζοντες έν 

τώ  αίθέρι τόν χαρακτήρα έπί τού τόνου ού τίνος 

άσυμφωνούσιν. ή  γραπτή γλώσσα διαιρείται έκτος 

τούτου είς τέσσαρα; διαλέκτου;’ τήν χουάκ-χονά, 
γλώσσαν τή ; αυτοκρατορίας, τήν χ ιά κ γ -τά κ , έπαρ- 

χικήν γλώσσαν, τήν β εκ -τσ ιά γχ , τώ ν βιβλίων τήν 

γλώσσαν, καί τήν xob-β ϊκ  ή ίεράν γλώσσαν.

Τά όλίγα παραδείγματα, άπερ έδώκαμεν έπί 

τού σινικού ιδιώματος καί έπί τώ ν  γραφικών ση

μείων, άτινα μεταχειρίζεται, άρκούσιν όπως δείξωσι 

πόσον ή άνάγνωσι; καί ή γραφή είναι πολύπλοκοι. 

Καί ομως υπάρχουσιν όλίγιστα ι χώραι έν αίς ή 

καλλιέργεια τώ ν γραμμάτων ένθα^ρύνεται τόσον 

όσον έν Κίνφ’  καί τούτο διότι διά μόνων τούτων

δύναταί τ ις  νά προαχθή εί; τάς άνωτάτας υπηρεσίας 

τού Κράτους, είς τάς κοινωνικά; τιμάς καί άξίας. 

Ενεκα τούτου ή φιλολογία έπεκτείνεται έφ’ όλων 

τώ ν τάξεων. Τά σχολεία πανταχού είναι άφθονα, 

καί έν το ί; έλαχίστοις χωρίοις. 0  αριθμός τώ ν έν 

τή  αυτοκρατορία ένιαυσίως έκδιδομένων βιβλίων 

καταντά μυθώδη;’ διότι, λέγετα ι, ό τι καθ’ έκάστην 

βλέπουσι τό  φώς τής ήμέρας χίλιοι διάφοροι τόμοι. 

Πάσαι αί τάξεις άγαπώσι τήν άνάγνωσιν, καί δύναν· 

τα ι πολλά εΰθηνά νά εύχαριστώσι τήν επιθυμίαν 

τω ν ταύτην.

Η σινική φιλολογία είναι πλουσιωτάτη καθ’ όλου; 

αυτής τούς κλάδους’ ρ.όνον τά  έπί τώ ν θετικών καί 

τώ ν φυσικών έπιστημών συγγράμματά της είσίν έν 

γένει επιπόλαια. Εχει απειραρίθμους μυθιστορία; 

καί παντός γένους ποιήσεις. Οσιο διά τό  θέατρον, 

τά  όλίγα δράματα, άτινα μετεφράσθησαν είς τάς 

δυτικά; γλώσσας, άποδεικνύουσιν ότι ή Κίνα παρή- 

γαγε  διασήμους δραματουργούς.

όμιλούντες ένταύθα περί μόνων τώ ν  ποιητικών 

προϊόντων τή ; φιλολογίας ταύ τη ; λέγομε·!, ό τι έχει 

έξ άρχαιοτάτων χρόνων άπειρου; ποιήσεις άςιολόγους, 

τάς μέν διά τό δψος, τάς δέ διά τήν απλότητα καί 

τήν αφέλειαν τού αισθήματος. Αναφέρομεν τό μέγα 

έργον τού Κομφουκίου, τού ένδοξου έκπολιπιστού τή ; 

Κίνας, όστις πέντε αιώνας πρό Χριστού συνήθροισεν 

είς έν υπό τό  όνομα Κ ΐκ γχ , ή τοι ιερά β ιβ .Ιία , τά  

καλλίτερα ήθικά, έκκλησιαστικά καί Ιπιστημονικά 

συγγράμματα, συλλογήν, συμ.πληρωθεϊσαν υπό δευ- 

τέρας άλλη; περιλαμ.βανούσης, υπό τόν τ ίτλ ο ν  Ε χ ί -  

χ ΐκγχ, πλείονα τών τριών χιλιάδων ποιημάτων καί 

άλλων μικρών ποιήσειον. Μεταξύ τώ ν  τελευταίων 

τούτων όπάρχουσι πολλαί διακρινόμεναι διά τό  πρω

τότυπον τού είδους, διά τήν λ επ τό τη τα  άμα δέ καί 

τήν δύναμιν τού αισθήματος. Αρκούμεθα νά παρα- 

Οέσωμεν ένταύθα πέντε διηγήματα μεταφράζοντε; 

αυτά όσιο τό δυνατόν πιστότερον.

Α '. Ό  Κυνηγός.

«  Απήντησα τόν μεγάλον κυνηγόν πλησίον τού 

όοους Χίου. όμού έθηρεύσαμεν, καί ή τύχη έφάνη 

ή μ ί ν  εϋνους. ϊώ  ! ίώ  ! έφονεύσαμεν όμού δύο έλά- 

φους. Μεθ’  8 μοί εΐπεν’ «Ε ίσαι άριστος σύντροφος.» 

Κ α ί ουδέποτε τίτλος μ’ ευχαρίστησε τόσον.

»  Εύρον παρά τό  όρος Νίον τόν ισχυρόν κυνηγόν, 

όμ.ού έπεριπατήσαμεν, καί έκυνηγήσαμεν όμού, καί 

οΰδέν ήδυνήθη νά διαφύγη ήμάς. ΐ ’πήρξαμεν ευτυ

χεί; καταβαλόντες δύο άγριοχοίρους. Μεθ’ 8 μοό 

εϊπεν’ «Ε ίσαι θα^αλέος σύντροφος.» Καί ουδέποτε 

τέλος μοί έπροξένησε τόσην χαράν.
»  Απήντησα τόν άνδρεϊον κυνηγόν πλησίον τού 

όρους Χίου. Καί ή Θήρα μάς ηΰνόησε καθ’ όλας τάς
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έπιθυμϊας, καθ’ όλα; τάς εύχάς ήμών. όμοδ έφο- 

νεύσαμεν δύο βασιλικά; τίγρεις. Μεθ’ 3 μοί εΐπεν' 

«Ε ίσα ι μαχητή; πλήρη; ανδρείας.» Κ α ί ουδέποτε 

έπαινος μέ κατέστησε τόσω  υπερήφανου. »

Μετά το  ασμα τούτο τδ  παράδοξον, άλλά τδ 

πλήρες άφελείας, ιδού τέσσαρες μελορδίαι δλω ; δια

φόρου χαρακτήρας, εν αίς ή άβρότη; τού αισθήμα

τος αμιλλάται πρδς την αφέλειαν τού είδους.

Β'. Ή  επιστροφή του μνηστηρος.

«  Δεν άνέβη επί τού βράχου iva ϊδη τδν δρόμον, 

δι’  ου θέλω έλθ ει; Φεύ ! πόσους κόπους είσέτι θά 

υπομείνη ό ίππος μου, δπως μέ φέρη πλησίον αυτής! 

Διά ν’  άποβάλω τάς σκέψεις μου, άς πίω όλίγον εκ 

τού χρυσού μου κυπέλλου, διότι άντί νά έκπλήξω 

τήν μνηστήν μου σήμερον, θά δυνηθώ νά χαιρετίσω 

αυτήν αύριον.

»  Δεν άνήλθεν άπδ τής κορυφής τού λόφου, ΐνα 

εάν δεν έρχομαι ακόμη ; Φεύ ! διά τ ί  ό ίππος 

μου δέν έχει πτέρυγας, δέν έχει πτέρυγας νά πετάξη! 

Α λλ ’ ή χαρά τής επιστροφή; δέν διεγείρει τδ  άναί- 

σθητον τετράπουν. Διά νά παυσω τήν λύπην μου, 

ά ; κενώσω όλίγον τδ  χρυσοϋν μου κύπελλον' καί 

συ, μνηστή μου, εάν δέν μέ βλέπτ,ς εις τάς άμυδράς 

λάμψεις τής έσπέρας ερχόμενον, είθε τουλάχιστον 

νά αίσθανθής εν τή  καρδία σου, ό τι πλησιάζω.

»  Δέν άνέβη έπΐ τή ; σ τέγη ; τού οίκου, έπί τή ; 

στέγης τής κεκοσμημένης διά χάλκινων κωδωνίσκων, 

όπως ϊδη έ τ ι τελευτα ΐον; Οί συστρατιώται κοι- 

μώνται ήδη εγγύς τω ν  ίππων αυτών τω ν πλαγια

σμένων έπί τού χόρτου. Ü  ! διά τ ί  δεν δύναμαι, 

ώς ή π τήσι; τω ν πτηνών, ή ώς ό τής έσπέρας άνε

μος, νά διατρέξω ταχέως τά  πεδιάδας ! Α λλ ’ ο ίμοι! 

οφείλω νά ύπομείνω. 6θεν κοιμήσου έν ειρήνη, ώ 

μνηστή μου. θέλω  νά σ’ έξυπνίσω αύριον κατά τήν 

πρώτην λάμψιν τής ημέρας

(Έ π π α ι  τό  τέ .Ιο ς .)
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0  Αγιος Τάφος κατατρέχεται παρά τώ ν αδελφών 

Δάκων, διότι είναι Γραικικδς καί ούχί Δακικδς, κατα- 

τρέχεται καί παρά τινων θερμών τή ; Ρώμης οπα

δών έκ τών φίλων Γάλλων (παρ’ ών έπροσμέναμεν 

καί προσμενομεν άλλα), διότι άνήκει το ϊ; σχισμα

τικοί; Γραικοί; καί ούχί τοΐς άγίοις Φραγκισκάνοις 

καί Γεζουίταις, οί τινες αιωνίως ταράττουσι τδν κό

σμον, μέχρι; ού ύποτάξωσιν αύτδν τώ  ίεροκοσμικώ 

ήγεμόνι καί κοσμοκράτορι, καθ’ άς τρέφουσιν ελπί

δα; μανιωδώς ένοχλούντες καί βλάπτοντε; τήν κα

θολικήν τού  Χριστού έκκλησίαν, πάσχουσάν διά 

ταύ τα  ίτρδ πολλού καί όδυρομένην.

Οί σχισματικοί ουτοι κληρικοί μετά τού αρχη

γού αυτών ουδέποτε σωφρονίζονται μέχρι; οό οί φί

λοι Ιταλοί έλευθερώσωσι τήν Ρώμην, συμπραττού- 

σης εύγενώς είς τούτο καί τής φίλη; Γαλλίας κατά 

τδ  δίκαιον καί πρδς τδ  συμφέρον τή ; τ ε  Γαλλικής 
πολιτικής, όρθώς νοούμενης, καί τού χριστιανισμού 

γενικώς. Τδ σχίσμα έγέννησεν ή Ρώμη, ώς πασί- 
γνωστον.

Κ ατά  τδ  1810 έμπρησθείς ό άγιος Τάφος, άνω- 

κοδομήθη υπό τώ ν  Γραικών, ούδενός αντιποιούμε

νου τδ  δικαίωμα τούτο έπί τή ; Γοαικική; ταύτης 

κτήσεως, είμή μόνον τώ ν αδελφών Αρμενίων, άγνο- 

ούμεν διά τίνων λόγων καί επιχειρημάτων. Σήμερον 

δέ αντιποιούνται τδ  δικαίωμα τούτο ού μόνον οί 

Γάλλοι καί Ρώσσοι καί Οθωμανοί, άλλά καί δ τής 

Ρώμης άνήσυχος Πατριάρχης, δ τάς τόσας έξ αρχής 

άνησυχίας προξενήσας τώ  κόσμω.

Fontana di dolori, albergo d' ira, 
Scuola d' errori e tempo d’ eresia, 
Gia Roma, or Babilonia falsa cria, 
Per cui tanto si piagne si sospira, 
O fucina d' inganno, o prigion d’ ira, 
Ove il ben more il mal si nutre e eria.

Φαίνεται ό τι δ κόσμος δέν προοδεύει πάντοτε είς 

τδ  βέλτιον, ώς νομίζουσι πολλοί, άλλά καρκινικώς 

καί είς τδ  χείρον, άπόδειξις δέ τδ  Παρίσιον, όπου 

αί ίδέαι τή ;  θρησκευτικής ανοχής καί τής ελευθε

ρίας τού νοδς ήσαν ίσχυρότεραι καί έπικρατέστεραι 

πρό τινων έτών. Σήμερον τδ  Παρίσιον ίεροκρατούμε- 

νον δπωσούν παραδόξω; κατά κακήν μοίραν καί αυ

τού καί ήμών, προσβάλλει παντού κατά το παπικόν 

σύστημα τάς άλλα; χριστιανικά; εκκλησία; μάλλον 

ή ήττον, ιδίως δέ τήν όρθοδοξίαν καί τδν ελληνισμόν, 

καίπερ σωζομένη; πάντοτε έν τή  γενναία Γαλλίφ με- 

ρίδος τινδς, μικρά; πολιτικών φιλελευθέρων καί φι

λελλήνων κατακρινόντων π ισ τώ ; τήν μισορθόδοξον 

καί άνθελληνικήν γνώμην, άλλά μή είσακουομένων.

Αν τδ  κοινόν τού Αγίου Τάφου Ικ τιζεν αύτδν γζ -  

ρεότερον καί άσφαλέστερον πρδ S0 έτών, ότε έκάη, 

δέν εϊχομεν σήμερον τάς ένοχλήσεις ταύτας παρά 

τού μέν καί τού δέ. Πολλάκι; οί ήμέτεροι καί πά

λαι καί νύν έδειξαν ούκ ολίγην έλλειψιν προνοίας καί 

προοικονομίας εύστοχου έπί σπουδαιότατων υπο

θέσεων.

Πρδ δύω ήδη έτώ ν συνεφώνησαν τήν έπισκευήν 

τού Αγίου Τάφου κατά τδ νύν άπαραΛ.ίάχτωσ σχέ- 

διον, (όπερ ¡ίητδς όρος τή ; συμφωνίας), αϊ τρεις αύ- 

τα ι δυνάμεις, Τουρκία, 'Ρ ω σσ ία  καί T a J M a , πα

ραγκωνίζονται αδίκως καί παραλόγως τδν μακαοιώ-
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τα το ν  Πατριάρχην τώ ν Ιεροσολύμων, σςτι; υπέσχετο 

πάντοτε τήν τελείαν τού άγιου Τάφου έπισκευήν. 

Μηχανικοί διωρίσθησαν έπί τούτιρ ό.πδ τώ ν  είρημέ- 

νων δυνάμεων, άλλ’ είτε παρά γνώμην, είτε κατά 

γνώμην κρυφήν τού Παρισιού, δ έν ίεροσολύμοις Γαλ

λικός πρόξενος, προτείνων καινοτομίας άπαραδέ- 

κτους, έμπόδισεν έως τώρα  τήν έπισκευήν, καί ταύτα 

έναντίον τώ ν έπισήμων οδηγιών τή ; Γαλλικής Κυ- 

βερνήσεως. Τώρα σκευωρεί ό Πάπα; έπί τής προ

κειμένη; έπισκευής, άναμφιβόλως ούχί δι’  άλλον τε  

λικόν σκοπόν, είμή τήν αρπαγήν τού Αγίου Τάφου 

καί ίσως τήν έγκαθίδρυσιν αυτού έν ίεροσολύμοις, 

χρείας τυχούσης.

Κ α τά  τδ  χριστιανικόν καθήκον ήμεΐς θεωροΰν- 

τες φιλικώτερον πάντας τούς έν Χριστώ  άδελφούς, 

καί το ι διαφέροντας κατά τδ  δόγμα, καί μή άκο- 

λουθούντες κατά τούτο τήν Παρισινήν μισαλλοδο

ξίαν, ουσαν καί μισελληνικήν σήμερον τόσον παρα

λόγως, δεχόμ-εθα τδν μακαριόιτατον τής Ρώμης 

Πατριάρχην έν τή  Ανατολή κατά τήν έπιθυμίαν τών 

άδελφών Ιταλών έάν παραιτήση τήν κοσμικήν ε ξ

ουσίαν καί δώση τάς δεούσα; έγγυήσεις περί τής 

έφειλομένης πρδς πάσας τάς έκκλησίας άνοχή; καί 

αρμονίας χριστιανικής.

Εννοείται δέ, ό τι καί άν έδρεύη έν Παλαιστίνη 

ποτέ ό μακαριώτατος Πάπας, ούδέν έχει δικαίωμα 

έπεμβάσεως είς τά  πράγματα καί έργα τού Ιερο

σολύμων κανονικού Πατριάρχου καί τάς κτήσεις τής 

Ορθοδόξου Γραικική; έκκλησίας. Ούτως ήσυχάζον- 

τος αυτού πρδ πάντων καί μή άδικούντος τά ;  άλ

λα ; Χριστιανικά; έκκλησίας, εόρεθήσεται ποτέ δ έ- 

πιτηδειότερος καί κανονικοότερος τρόπος τής εύ- 

κταίας ένώσεως πασών τώ ν Χριστιανικών εκκλη

σιών άνευ τώ ν  αντιθέτων μέσων, βίας καί δόλου, 

άλλά διά τού κανονικού λόγου καί έπί τώ ν  εύαγ- 

γελικών άρχών.

Εν τούτοι; λέγομεν αύθις στεντόρεια τή  φωνή 

ό τ ι ούτε τοΐς όθωμανοΐς, ούτε τοΐς Ρώσσοις, ούτε 

τοΐς Γάλλοι;, ούτε τώ  τής Ρώμης ίεροκοσμικώ ήγε

μόνι άνήκει τδ  εργον τή ; έπισκευής τού Αγίου Τά

φου, άλλά τώ  Ιεροσολύμων Πατριάρχη καί τή  περί 

αύτδν κοινότητι, ήτις πρδς ούδένα Χριστιανόν οί 

ουδήποτε δόγματος καί ούδένα άνθρωπον οίαςδήποτε 

φυλή; καί θρησκεία; εμποδίζει ποτέ τήν είσοδον τού 

ναού.

Η  κληρική μερίς τώ ν  φίλων Γάλλων μετά τής 

ί*ώμης καί πάντων τώ ν φανατικών αύτή; οπαδών 

άδικεΐ σήμερον ήμά; έν Ιεροσολύμοις, έν Δακίφ 

καί άλλοΰ.

I. Γ. ΛΑΤΡΗΣ.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1 5, 1863.

Ó Βασιλεύς ήμών έπισκεφθείς ώς εϊπομεν, τάς 

αύλάς τή ; Πετρουπόλεως, τώ ν  Βρυξελλών, τού Λον

δίνου καί τών Παρισίων, καί τυχών βασιλοπρεπούς 

δεξιώσεως, κατήχθη είς Τουλών, καί έκεΐθεν, κατά 

τδ  τελευταΐον τηλεγράφημα, έμελλε νά έπιβή πρό 

τινων ήμερών είς τδ  άτμόπλοιον ΐν  άποπλεύση είς 

Πειραιά. 0θεν αύριον ή μεθαύριον θέλουσιν υποδε- 

χθή αί Αθήναι τδν Μεσίαν, τδν έρχόμενον νά σώση 

τήν δύστηνον Ελλάδα άπδ έπισήμων ληστειών, κλο

πών, φόνων, έμπρησμών, καί πρδ πάντων άπδ τή ; 

λύσση; τώ ν  παθών καί τής θεηλασίας τώ ν  μωρών

καί δαιμονιοπλήκτων κεφαλών.
*

•  *
ή  Συνέλευσις έστέρησεν έπί δεκαετίαν τώ ν  πολι

τικών δικαιωμάτων τούς πρώην υπουργούς Α. Μια- 

ούλην, Δ. Βότσαρην, Ε. Σΐμον, Α. Κουντουριώτην, 

X . Χρηστόπουλον καί Μ. Ποτλήν. Κατεδίκασε δέ 

αύτούς είς τ τ ν  φρικτοτάτην ταύτην τώ ν  ποινών, γενο- 

μένη αύτή κατήγορος καί δικαστής, άνευ άνακρί- 

σεως καί διαδικασίας. Περί τής πρωτοφανούς ταύτης 

άποφάσεως, ζημιούση; πρδς τοΐς άλλοις τήν υπέρ Ελ

λάδος δόξαν, έλάλησαν άλλοι δεόντως.
*

Ó Μ. Ποτλής άλλοτε υπουργός, διακεκριμένος 

νομομαθής καί άγαθδς πολίτης, συνεργασθεί; μετά 

τού Κ. Γ . Ράλλη είς τήν διόρθωσιν καί έκδοσιν τώ ν 

έκκλησιαστικών κανόνων καί άλλων έπιστημονικών 

συγγραφών, άπέθανεν έν Βιέννη. Οί καταδικάσαντες 

αύτδν θέλουσι χαρεΐ ό τι έσώθη ή Ελλάς άπδ υπουργού 

λυμεώνας' κατά τήν γενικήν όμως συνείδησιν, τής 

οποίας τά ; υπαγορεύσεις δέν κατώρθωσαν ν’  άπο- 

φύγωσιν άναγγείλασαι τδν θάνατόν του ούτε αί 

θοασύτερον ϋβρίσασαι άλλοτε τδν άποθανόντα έφη- 

μερίδες, ή πατρί; άπώλεσε πολίτην ού μόνον πεπαι

δευμένου, άλλά καί φιλοπάτριδα. όπως δέ μή πα- 

ραβαίνωμεν καί τάς στοιχει&ίδεστέρας άρχάς τής δι

καιοσύνης άνάγκη νά μή λησμονώμεν ποτέ ό τι ό 

βίος τώ ν  πολιτικών άνδρών είναι ό>ς τδ  αίνιγμα τής 

Σφιγγδς, ού τίνος ή λύσις άπόκειται είς τδν χρόνον. 

Τδ 1844 έτος, τδ  υπουργείου, ού τίνος μέλη ήσαν 

δ Μαυροκορδάτος, ό Τρικούπης, δ στρατηγό; Αόντος 

καί δ Ρόδιος έστιγματίσθη ώς άποτρόπαιον υπδ τής 

τό τε  Βουλής, ά-ποστρεό'άσιΐζ τό  πρόσωπο»· άπ’ αύ- 

τού. Καί όμως δ μετά ταύτα  χρόνος άπέδειξεν ότι, 

έάν τις έπρεπε ν’  άποστρέψη τδ  πρόσωπον άπδ τού 

άλλου έπρεπε ν’  άποστρέψωσιν αύτδ οί σ τιγμ α τι- 

σθέντες υπουργοί άπδ τής άνοσίου εκείνη; Βουλής. 

Ó χρόνος λοιπόν θέλει ερμηνεύσει καί τού Μ. ΙΙοτλή
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ώς δημοσίου λειτουργού, τάς πράξεις, πιθανώτατον 

δέ, είμή βέβαιον, δ τι ή ερμηνεία θέλει καταισχύνει 

■τους κατηγόρους καί συκοφάντας αυτού. (Z fiv δμως 

εκείνος έγίνωσκεν δ τι «  qu i sert son pays sert 

souvent un ingrat. »
*

*  *
ίίς τής Δακία; οδτω καί τής Σερβίας ή κυβέρνη-

σις άπέβαλεν από τω ν  σχολείων τήν διδασκαλίαν

τής έλληνικής γλώσσης. Οί ανατολικοί λαοί βαίνου-

σιν άπό τινων έτών άνω ποταμών.
«

*  «Γ
1Ϊ έν Πελοποννήσω διοίκησις τού πυροβολικού, 

λαβούσα διαταγήν ν’ άποστείλτ) ενταύθα απόσπα

σμα εις ύποδοχήν τού Βασιλέως, παρήκουσεν, άςιού- 

σα να προσκληθή εις Αθήνας ολόκληρον το σώμα.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΑΙΑΣ. Λαμπρότατου θέαμα 

παρέστϊΐ τήν παρελθούσαν Κυριακήν (6 Οκτωβρίου) 

έν τή  πλατεία τού Θησείου. Τό δ '. Τάγμα τής εθνο

φυλακής Αθηνών έν στολή καί έν δπλοις μετά τώ ν 

αξιωματικών αυτού παρετάχθη έμπροσθεν τού ναού 

τού Θησείου, ΐνα τώ  παραδοθή ή υπό τού έν Καΐρω 

τής Αίγυπτου παρεπιδημούντος φιλοπάτοιδος ομο

γενούς Κυρίου Πάνου Πίσσα, ιατρού καί υιού τού 

ένδοξου προμάχου τού μεγάλου άγώνος τής εθνικής 

ημών παλιγγενεσίας στρατηγού Ευστρατίου Πίσσα, 

δωρηθεϊσα αύτώ σημαία.

Εν ποώτοις δ αξιότιμος λοχαγός Κύριος Πανα

γιώτης Λύτσικας, συγγενής καί αντιπρόσωπος τού 

είρημένου δωρητού, παραδίδων τήν χουσοϊς Ουσάνοις 

πεποικιλμένην σημαίαν καί εντός τού θυρεού έχουσαν 

έζωγραφημένην έπιδεξιώ τατα τήν εικόνα τού μεγα- 

λομάρτυρος Γεωργίου, ώς προστάτου άγιου τής 

συνοικίας τού Τάγματος, έςεφώνησεν έν μέσω 

βαθυτάτου ένθουσιασμ,ού τά  εξής' «Κύριε Διοικητά ! 

Λαμβάνω τήν τιμήν, ώς αντιπρόσωπος τού έν Καίρω 

συγγενούς μου Κυρίου Πάνου Πίσσα, νά παραδώσω 

τήν παρούσαν σημαίαν, με τήν ευχήν τού δωρητού, 

ϊνα άξιωθή καί ϊδη ταύτην κυμαινομένην εις τάς 

πεδιάδας τής δούλης Ελλάδος, παρακαλών με συγ

χρόνως νά τόν έγγράψω ώς άπλούν έθνοφύλακα είς 

τό  μητρώον τού οποίου προΐσταμαι λόχου ! »

Ó Διοικητής Κύριος Μεγαμενέας λαμβάνων τήν 

σημαίαν καί αποτεινόμενος προς τούς έθνοφύλακας 

είπεν' «  Ó συμπολίτης ήμών Κύριος Πάνος Πίσσας' 

υιός τού άγωνιστού τού ιερού άγώνος στρατηγού 

Πίσσα, από αίσθημα φιλοπατρίας κινούμενος, δω- 

ρεΐται είς τό  τά γμ α  τό έμβλημα τούτο τής τιμής.

»  Δεν αμφιβάλλω ουδόλως δ τι ανταποκρίνομαι 

είς τά  αισθήματα δλων υμών, έκφράζων τόν δίκαιον 

έπαινον προς τόν άξιότιμον δωρητήν, διά τήν υπέρ 

τώ ν  άναγκών τής έθνοφυλακής εΰγενή μέριμναν 

αύτού' καθώς έπίσης καί είς πάντας τούς ομογενείς, 

οίτινες άπανταχόθεν κατέθεσαν τόν οβολόν τω ν 

προς καταρτισμόν τής εθνικής ταύτης δυνάμεως, έξ 

ής ή πατρίς προσδοκόί τήν τήρησιν τής ελευθερίας 

καί τό  μεγαλεΐόν της »

Πληροφορούμεθα δέ, δ τι τό  Δ'. Τάγμα έκτιμών 

προσηκόντως τά  άγνά υπέρ πατρίδος αίσθήματα καί 

τήν άτομ,ικήν αξίαν τού Κυρίου Πίσσα, διά μέν τώ ν 

αξιωματικών του έξέφρασε τήν πλήρη ευαρέσκειαν 

έπί τή  προσφορά, διά δέ πρωτοκόλλου τώ ν  άξιω- 

ματικών καί όπαξιιοματικών διά παμψηφίας άνηγό- 

ρευσε τόν Κύριον Πίσσαν επίτιμον λοχαγόν τού Τάγ

ματος.

Η  πράξις αΰτη τιμά πολύ τό  Δ'. Τάγμα άλ

λως τε  έγκαυχώμενον, δ τι κέκτηται τήν πολυτε- 

λεστέραν καί ώραιοτέραν σημαίαν, ήτις κατά τήν 

προχθεσινήν τελετήν διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν 

τώ ν θεατών.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Έ π ί  τ ή ;  έπιιρανεία; εύρημαι τή ;  'Υδρογείου  

άπό τή ς  νεό τη τά ; μου είμ ί κέντρον εμπορίου- 

Τ ό  δέ σΟιμά μου ε ί; δύο μ ολονότι διαιρείται

πλήν άπό έπ τά  κ υ ρ ίω ; © ίλτατέ μο ι συγκροτείτα ι.

Γ Ρ Η Γ .  Μ .Β Α Ν Μ Ε Ρ Η Σ .

Λ ύ σ ις  τον  i r  roí 325 φν.L ia d la  Γρίφον. 

Θ ά λα σσ α , πυρ, γυ νή , κακά τρ ία .

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. 

Φυ.Ι.Ιάδιον 324 , 15 Σεπτέμβριον.

Σ ελ . ς-ήλ. ς-ίχ. άντί

31 6 , 6 '. 5  αΐσθάνωμαι

31 7 , α '. 2 7  άκολουΟήσα;

*  »  31 έπικουρίαν

.  »  37  Βαθουήλ

άνάγνωΟι 
αισθάνομαι, 
μή άκολουΟήσα; 
βελτίωσιν. 
Τοθόρ.

Φ ν.Ό Λ ίΐογ  325, 1 ’Οκτώβριον.

Σελ. ς"ήλ. ςήχ. άντί άνάγνωβι
332, 6’· 15 όπάξεώς του ύπάρξεώ; του.
334, α'. 24 πλάνητα πλανητικά

> » 25 τοϋ τύπου τοΟ τόπου.
> 6'. 4 ήτινες οΐτινε;.


