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Όπως νοήσωμεν τί είναι ή ε.Ι.Ιο γος χ α τ ά τ α -  
(ic τών δντων, ανάγκη προ πάντων νά είπωμεν 
τί σημαίνει ή λέςις <3>-, τήν όποιαν μετεχειρί- 
σΟημεν μέχρι τούδε χωρίς νά τήν ορίσωμεν, 
διότι ό όρισμό; αύτή; εύκολώτερο; άποοαίνει 
μετά τά προεκτεθέντα.

Είπομεν άπ’ αρχής, ότι τά έκτο; γίνονται η- 
μ:ν καταληπτά διά τών εντός. Τί υπάρχει ¿ν
το; ήμών; Έν μέρει τό ήςεύρομεν. Υπάρχει 
μία, ταυτούσιος, αύτενεργός καί έλλογος δύ- 
ναμι; άγγέλλουσα τήν ύπαρξίν τη; διά ποικί
λων φαινομένων. ’Αλλά δύναμις υπάρχει καί 
εις τά άλλα όντα, άν καί δεν έχει τού; αυτούς 
χαρακτήρας. Καί αύτοί οί άρνούμενοι τήν ιδιαι
τέραν φύσιν τού πνεύματος άναγνωρίζουσιν, ότι 
τά φαινόμενα τής ύλης δεν εξηγούνται είμή διά 
τινο; εντός αυτή; ένεργούση; δυνάμεως. Ύλη 
καί δύναμ,ις είναι τά δύο —ρώτα στοιχεία πά- 
αη; περί τήν φύσιν θεωρίας, καί τινες τών περί 
την φύσιν φιλοσοφούντων καί αυτήν τήν εκτα- 
σιν, εις ?,ν ανάγεται πάσα ύλη, θεωρούσιν ιό; 
τι σύμπλεγμα δυνάμεων, ιόστε κατ’ αυτού; όλη 
η φύσις δέν είναι είμ.ή συνένωσις καί συνδιάτα- 
ξις ποικίλων δυνάμεων. 1 Αί έν τή ύλη δυνάμει; 
φαίνονται τωόντι ποικίλα·., άν καί κατά τά; τε 
λευταίας φυσικά; θεο>ρία; μία καί μόνη δύναμις 
υπάρχει καί ή αυτή πάντοτε, κινούσα διαφο- 
ροτρόποις τά υλικά μόρια, καί διά τής κινήσεως 
ταύτης παράγουσα πλεϊστα φαινόμενα, τήν 
θερμότητα, τόν ηλεκτρισμόν, τον μαγνητισμόν,
τόν ηχον, το φως, άτινα φαίνονται όιαφορα,
®λλ’ έρχονται ουσιωδώ; έκ μιά; καί τής αυτής 
*ηγή; . 2 Άγνοούμεν έάν τήν απόλυτον ταύτην 
ένοποίησιν όλων τών φυσικών δυνάμεων θά επε- 
κτείνωσιν α! περαιτέρω πρόοδοι τών φυσικών ε
πιστημών μέχρι τών φυσιολογικών καί ψυχο
λογικών φαινομένων άνάγουσαι καί τόν ¿ργα- 
νισμόν, καί τήν ζωήν, καί τήν ψυχήν, καί τά; 
ποικίλας αυτής ενεργεί*; είς χημικούς καί μη
χανικού; συνδυασμούς, ώς άξιούσι τινες τών υ-

1. Περί του χαΟολικοΟ τούτον ονναμισμοΟ ορι το aotpov 
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λιστών* άλλ’ όπως δήποτε, είτε μία μόνη δύνα- 
μι; υπάρχει, είτε πλείονες, ή δύναμ.ις είναι τό 
πρώτον στοιχεϊον οίουδήποτε δντος, τό στοι- 
χείον όπερ ΰποθέτουσι τά άλλα, όπερ υπό τά 
άλλα πρέπει νά υπάρχη, όπερ χ ε ΐτα ι υπ’ αύτά, 
καί διά τούτο υπό μέν τών άρχαίων λέγεται 
ύ .το χε ίμ ενο ν , ΰπό δε τών νεωτέρων ύ π ό σ τα σ ις .  
Τήν ΰπαρξιν τή; ύποστάσεω; δεν γνωρίζομεν 
δι’ αμέσου άντιλήψεως, αλλά τήν περί αυτής 
βεβαιότητα επιβάλλει ό λόγος, καί διά τούτο 
λέγεται καί νοούμ ενον  πρός διαστολήν τού 
φ α ινομένου  άλλως, τά φαινόμενα Οά ήσαν ά
νευ αιτίου, όπερ αντιβαίνει είς τήν έν τώ λόγο> 
αρχήν τής αίτιότητος. ’Αρα ον είναι πάσα υπό- 
στασις άγγέλλουσα έαυτήν διά τινων φαινομέ* 
νων έν τόπω καί χρόνω.— Τί είναι 5 τόπος καί 
ό χρόνος ; Είναι δύο στοιχεία άχούριστα τής 
έννοιας τού όντος. Ούδεν 3ν δυνάμεθα νά νοή- 
σωμεν έν τώ κόσμω τούτω έκτός τόπου καί 
χρόνου. Έάν είναι, είναι εν τινι σημείω τού τό
που καί εν τινι στιγμή τού χρόνου. "Οσω καί 
άν πολλαπλασιάσωμεν τά όντα, πρέπει νά προϋ- 
πάρχη πάντοτε τόπος καί χρόνος δι’ αύτά' 5 
τόπος καί ό χρόνο; είναι δύο προηγούμενοι καί 
απαραίτητοι όροι πάσης ύπάρξεως, καί διά 
τούτο παρίστανται είς τό πνεύμα ώ; δύο ά
πειρα περιέχοντα πάντων τών δυνατών οντων. 
Τήν βεβαιότητα περί τής ύπάρξεως τών δύο τού
των στοιχείων επιβάλλει επίσης ό λόγος, διότι 
πεοιέχονται είς τήν έννοιαν τής ύπάρξεως, ü ç z  
άνευ αυτών τό 5ν δεν θά ητο δ,τι είναι, όπερ 
αντιβαίνει είς τήν εν τώ λόγω αρχήν τής ταυ- 
τότητος.—Έάν δε τώρα συνενώσωμεν τ~ πρώτα 
ταύτα στοιχεία τού σντος, τήν ύπόστασιν, τήν 
έξωτερίκευσιν ή μορφήν αυτής έν τόπω καί χρόνω, 
μ.έ εκείνον τόν συνδυασυ-όν αιτίων, μέσων καί 
τελών, τόν όποιον ώνομάσαμεν ε .Ι .Ιο γο ν  τ ά ζ ιν  
τώ ν ο ντω ν  (’'Αρθρ. ζ'), είς ήν ύπόκεινται πάντα 
τά οντα, καί ήτις είναι αχώριστος τής ύπάρξεως 
αυτών, έχομεν πλήρη καί καθαράν τήν ε .Ι.Ιο γον  
έν ν ο ια ν  τοΰ ο ντο ς , όπερ είναι επομένως ν .τό σ τα -  
σ ις  σχετίζομε> ·η .τρός τ ιν α  μ ο ρ φ ή ν  έν  τό.τω xa l 
Xpclvù) χ α ί ύ .τοχειμ ένη  ε ίς  τ ιν α  τ ά ζ ιν .

Ή έννοια αύτη τού δντος είναι ή άρχή καί 
ή βάσι; πάσης έλλογου, κατατάςεως, ώ; θέλο - 
μεν ΐδει μετ’ ολίγον' αλλά πριν ά; ίδωμεν τίνι 
τρόπω ή έννοια αύτη συνδυάζεται μετά τών
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άλλων βσας ποριζόμεθα έξωθεν διά τή; άντι- 
λήψεως καί έσωθεν διά τής συνειδήσεως.

Εΐπομεν έν τέλει του προηγουμένου άρθρου 
οτι αι ψυχικαί δυνάμει; τού ανθρώπου, καθό 
δυνάμει; ελλόγου ΰποστάσεως, είναι έλλογοι, 
καί ενεργού σι ν έν ήμίν άλλω; ή εν τοϊς κτήνε- 
σι, καθ’ όσον ή άντίληψις, ή προσοχή, ή σύζευ- 
ξι;, ή μνήμη, ή άνάμνησι; λειτουργούσιν έν ή- 
μίν μετά λόγου. Καί πραγματικό}; 5 λόγο; 
συμπληροί καί ^υθμίζει πασών τών δυνάμεων 
τούτων τήν ενέργειαν. Καί εί; μέν τήν άντίλη- 
ψιν παρέχει τό στοιχείου τή; ΰποστάσεως, ου 
δεν άντιλαμβανόμεθα διά τής αισθήσεως, άλλ’ 
8  επιβάλλει ό λόγο;, καί τά στοιχεία τού τό
που καί τού χρόνου, άτινα έπίση; έπιβάλλει 5  

λόγος. ̂  Εις δε τήν σύζευξιν παρέχει τόν εσωτε
ρικόν έκεΐνον σύνδεσμον δι’ ού αί έννοιαι συνε- 
νούνται, καί συνδιαμένουσι, καί άμοιβαίω; ε
γείρονται διά τής μνήμη; καί άναμνήσεως, καί 
° ί ™·'λλοί καί διάφοροι νόμοι τή; συζεύξεω; 
ου; Ιθηκαν οί ψυχολόγοι ανάγονται ευκόλως εις 
ένα καί μόνον, τήν ενότητα τής έλλόγου έννοια; 
τού οντος. Καί τωόντι αί έννοιαι συνδέονται 
πρός αλληλα; καθώς συνδέονται τά στοιχεία 
τή; έννοια; ταύτης, καί διά τούτο ή έννοια λ.χ. 
γεγονότος τινό; ανακαλεί τήν έννοιαν τού τό
που ή τού χρόνου έν οίς έγένετο, ή τού αιτίου 
αυτού, ή τού αποτελέσματος, καί ουτω καθε
ξής’ ώστε πραγματική αλήθεια είναι οτι τό 
κεντρον καί ή φωτοβόλο; Ιστία τού πνεύματος 
είναι ή έλλογος έννοια τού όντο;, καί έξ αυ
τή; απορρεει πάσα ή φιλοσοφία καί πάσα ε
πιστήμη. 1

Εΐναι δε ή έννοια αυτη αρχή καί βάσις πά- 
σης κατατάξεως, διότι όπως δήποτε κατα- 
ταχθώσι τά όντα, καί όσω καί άν διαιρεθώσι 
καί υποδιαιρεθώσιν αί τάζει; αύτών, ή πρώτη 
αρχή καί τρόπον τινά ή ρίζα πάση; διαιρέσεω; 
καί υποδιαιρέσεως θέλει είνα» πάντοτε ή χο ινη  
φύσις όλων των όντων οΐα δηλούται έν τώ 
προεκτεθέντι όρισμώ. "Οπως δέ ίδωμεν πώ'ς 
γίνεται έλλογο; κατάταξι; έπί τή βάσει τή; έν- 
νοία; ταύτης, ά; ένθυμηθβμεν όσα εΐπομεν έν 
τφ γ^ Αρθοω.—Πραγματευόμενοι περί τή; έν 
ήμίν ενότητος, καί ΐνα βεβαιωθώμεν ότι έν ή- 
μΐν μόνον υπάρχει, διήλθομεν τά διάφορα βα
σίλεια τής φυσεως, καί είδομεν ότι υπάρχει φύ
σις νεκρά καί ανόργανος, υπέρ αυτήν ενόργα
νος καί ζώσα, υπέρ ταύτην φύσις έμψυχος, καί 
υπεράνω τής έμψυχου φύσις έλλογος. Άλλ’ ήδη 
ήζεύρομεν ότι έν έκάστω των βασιλείων τού
των υπάρχουσιν όντα, καί μέ διάφορα άλλήλων 
κατα τινα προσοντα, αλλά καί όμοια κατά τινα 
άλλα, καί ΐνα παρας-ήσωμεν υλικώς τά; σχέσεις 
ταυτα; των μεταςύ αυτών ομοιοτήτων καί διαφο-

1 ! ! ? * .  “  έ' ν  * * ·  τ °  ί * ·  ί  " ή  έ ν ο χ η ;  τ ή ;  ε τ ι ι σ χ η -
μ · , , Μ5 Ι ΐ ιν ο ώ ρ χ ,  ! Ί χ ν ο υ χ ρ .  1870.

ρών, δυνάμεθα νά χαράζωμεν τό εξής διάγραμμά
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; Τό διάγραμμα τούτο είναι 5 τύπος πάση; έλ
λογου̂  κατατάξεως. ΙΙώ; δέ έγένετο ή κατάτα- 
ςις αυτη ; Διά τή; άφαιρέσεω ς στοιχείων τι- 
νών κοινών εί; πολλά όντα καί τή; γ ε η χ ε ύ -  
σεως, ήτοι ταυτοχρόνου συνενώσεω; αυτών έν 
μια έννοια, ήν ονομάζομεν γ ε η χ η χ  καί υπά- 
γομεν εις τήν γενικωτάτην έννοιαν τού όντος. 
Παρετηρήσαμεν δηλαδή ότι εις τι ον υπάρχεΙ 
εκείνη ή σύμπνοια ποικίλων ενεργειών ήν ¿νο- 
μάζομεν ¿ργανισμόν, καί ότι ή σύμπνοια αυτη 
δεν ̂ υπάρχει μόνον εί; τό ον τούτο, άλλ’ εις 
πλείονα, καί άπεσπάσαμεν νοερώς τόν κοινόν 
τούτον χαρακτήρα άπό τών άλλων μεθ’ ών συ
νυπάρχει έν τή φύσει καί δι’ αυτού έμορφώσα- 
μεν ιδιαιτέραν τάξιν τών όντων, έν ή συμπε- 
ριελάβομεν πάντα τά έχοντα οργανισμόν̂  καί 
έν άλλη έθέσαμεν τά μή έχοντα, καί ουτω; έ- 
μ-ορφώσαμεν δύο γέε-η, τό ά ,'ό ζ ,γα νο τ  καί τό 
έι·οργη ,·ο ι·, εί; ά διαιρείται τό άνώτερον γένος 
ο,·. Κατά τόν αυτόν τρόπον έποιήσαμεν τήν 
δευτέραν διαίρεσιν, τού έ,Ό ργάχον, εί; αψυχο>· 
καί έ 'η ϊυ χ ο ν , τήν τρίτην, τού ¿ ρ ο ύ χ ο υ , εί; Ά- 
.1ογο>· καί ί .Ι .Ιο γο χ  καί ουτω καθεξής. Παντοΐαι 
διαιρέσει; καί κατατάξει; δύνανται νά γίνωσι 
κατά τόν αυτόν πάντοτε τρόπον, διά τή; παρα
τηρήσει·); τών κοινών χαρακτήρων, τή; άφαιρέ- 
σεως αυτών καί συνενώσεω; έν τινι γενική έν
νοια, ή τις ή υπάγεται εις άλλην γενικωτέραν, 
ή γίνεται αρχή νέο>ν διαιρέσεων καί υποδιαιρέ
σεων. Λέγονται δέ αί άφηρημέναι αόται έννοιαι 
γ ε ,· ιχ α Ι  διότι έκάστη αποτελεί χέ>-ο<· περιλαμ- 
βάνον ού μόνον τά άντικείμενα έν οί; παρετη- 
ρήθη καί άφ’ ών άπεσπάσθη ό γενικό; χαρακτήρ, 
άλλά καί πάντα τά άλλα όσα έχουσι τόν αΰ- 
τόν χαρακτήρα. "Εκαστον δέ γένος διαιρείται 
ει; άλλα κατώτερα άτινα ονομάζονται είδη. 
Πόσον δέ ή έλλογος κατάταξι; συντείνει εί; 
έξακρίβωσιν τών ιδεών, καί χρησιμεύει εί; πά
σαν έπιστημονικήν εργασίαν πρό; άνακάλυψιν 
καί άπόδειξιν τή; άληθείας, θέλομεν ϊδει έν τοϊς 
έπομένοις.

■ * * « « .  « ν ί χ . . « ·  π .  Β ρ α ϊ α Αϊ .

Κατά τινα τών Σπαρτιατών έκστρατείαν ά- 
νησύχουν έν τή πόλει περί τής έκβάσεως τή; 
μάχης, καί ανυπομονώ; περιέμενον αγγελίαν 
περί αυτής. Σπαρτιάτιδέ; τινες έκτό; τής πό* 
λεω; ευρισκόμενα·, είδον Είλωτα μετά σπουδή; 
ερχόμενον, μία δέ έξ αυτών, η; τά τέκνα ΐ '  
σαν έν τή μ.άχη, έδραμε νά έρωτήση περί τού 
στρατού. Καί ό μέν Εΐλως τή αναγγέλλει τόν
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θάνάτον τών τέκνων, έκείνη δέ, τεθορυβημένη, 
«Κακόν άνδράποδον, ΰπέλαβεν, οϋ τούτο σ’ερω
τώ, άλλά τί πράσσει ή πατρίς.» Καί μόνον άφ’ 
οό έμαθεν ότι νικά, ''Τώρα, είπε, θά έχω τήν δύ- 
ναμιν νά υποφέρω τήν στέρησιν τών φιλτάτων.»

II ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ
[ Έ κ  τοΟ έκοοΟέντο; έν 1 8 7 6  ΐ χ ι ι  σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  τού

ΛΚιτιΙ (Ιο Βΐ’έΙιυΙ.]
Μ ετ ά φ ρ α σ ις  X. Λ. Λ ΐβ Ιδο υ .

Ιν ν Ι,.ι« ·  ( ί ΐ  550.

I Ζ'Σχεδόν πάσαι αί πρωτεύουσαι είσίν ή επιτομή 
καί ή ουσία ούτως είπείν τής χώρα; εί; ήν άνή- 
κουσι καί ήν άντιπροσωπεύουσιν. Έξ αυτών 
ίόχερώ; ένοεϊ τις τήν χώραν, ους ό έπισκεφθεί; 
τού; Παρισιού; γινώσκει τήν Γαλλίαν καί ό τό 
Αονδϊνον γινώσκει τήν ’Αγγλίαν.

Τό πράγμα όμως δέν έχει ούτως ώς πρό; τήν 
Καλκούτταν. Διότι ή πόλις αύτη, άγγλική μ.έν 
τήν κεφαλήν, ινδική τού; πόδας, έμπορική δέ 
κατά τό λοιπόν σώμα ούσα, άντιπροσωπεύει μό
νον τήν Εταιρίαν. νΑνευ μάλιστα τή; διαμονή; 
τού τε διοικητού καί τών άνωτέρων υπαλλή
λων ήθελε θεωρεισθαι οΰδενό; λόγου άξια παρά 
τών κατοίκων τή; κεντρώας Ίνδοστάνης, τι
θέμενων εί; περιωπήν πολύ υψηλοτέραν κατά 
πρώτον μ.έν τήν Βεναρές, τήν ρ.ητρόπολιν καί 
καθεδραν τή; θρησκεία; αυτών, έπειτα δέ τό 
Δελχύ, τήν Άγράχ καί τήν Λαχώρην.

'Ο  ϋ:ιθΐ]ΐΐΰΐηιιιιί, παρατηρών όσα καί ημείς 
έπί τού προκειμένου, προστίθησιν, ότι οί "Αγ
γλοι κατά πολλά ήθελον πλεονεκτήσει, μεταφέ- 
ροντε; εί; Βεναρές τήν μητρόπολιν τή; ισχύος 
«ΰτών, ήν ήθελον τοιουτοτρόπως επαυξήσει καί 
ένισχύσει διά τών θρησκευτικών άναμνήσεων 
Τή; ιερά; πόλεως. Άλλ’ έγώ τούναντίον νομίζω, 
οτι οί "Αγγλοι, συνετώ; φερόμενοι, δέν έπραξαν 
τούτο' διότι έν άρχή μάλιστα ήθελον έπέρχε- 
σθαι συγκρούσεις άδιάλειπτοι μ.εταξύ τής άγ
γλική ς εξουσίας καί τών θρησκευτικών ιδεών, 
αΐτινε; έν Βεναρές τυγχάνουσι ζωηρόταται. Λέ- 
γουσιν, ότι καί λόγοι έμ.πορικοί συνέτειναν εί; 
τήν τοιαύτην προτίμησιν’ φρονώ όμως, ότι 5 
«λλο; έκείνο; λόγος υπήρξεν ό κυριώτερος, ού- 
τινο; ένεκεν ή Εταιρία προύτίμησε τήν Καλ
κούτταν, πάντοτε έπιμελώ; φροντίσασα, οπω; 
μη άνωφελώ; προσκόψη ταίς θρησκευτικαί; πε- 
ποιθήσεσι τών ’Ινδών. Καί έπί παραδείγματι, 
ο έπί τή ελάχιστη αίτια τολμών νά ραβδίση 
ιθαγενή άξιωματικό; μ.ετά πολλή; προσοχής 
ίροντίζει νά μ.ή έγγίση τό δείπνον τού έλαχί- 
ττου τών ίδιων υπηρετών, ή νά μή έμ.βάψη τά 
«κρα αΰτά τών δακτύλων έν τή πηγή ή τώ ρύα- 
κι, 8 ν οί ’Ινδοί έκλέγουσι πρό; καθαρμόν καί ά-
γνισμόν.

Οίκοδομηθείσα υπό τήν διεύθυνσιν τών "Αγ-

γλων, πλουτισθείσα διά τού έμ.πορίου, διά τών 
καταχτήσεων, άλλοτε δέ καί διά τή; καταπιε
στική; φορολογίας ΰπ’ αύτών πάλιν τών "Αγ- 
γλοιν, ή Καλκούττα, ριφθείσα ούτως είπείν έπί 
εδάφους ξένου, ειδεν αύξανομένην μετά ταχύ- 
τητος καταπλ.ηκτικής τήν ίόίαν έκτασιν, τόν 
πλούτον καί τήν επιρροήν αυτής. "Οπως δέ όταν 
έγκεντρίζωμεν δένδρον άγριον δι’ άλλου ημέρου, 
τό έμ.βόλιον, τρεφόμ.ενον δι’ εκείνου, μεταβάλ
λει έπί τέλους τό άγριον δένδρον εί; ήμερον καί 
καρποφόρον, ούτως ακριβώς καί έν Καλκούττα 
τά προϊόντα τή; ινδική; γής καί ή εργασία τών 
ιθαγενών χρησιμεύουσιν εί; έπαύξησιν τού άγ- 
γλ.ικού στοιχείου.

’Επειδή ή πόλις δέν ωκοδομήθη πρό μ.ακρού 
χρόνου, δυσχόλιο; παρατηρεί τι; οικοδομήματα 
οία τά έν τώ κέντρω τή; Ίνδοστάνης, άτινα 
μαρτυρούσι τήν παρελθούσαν λαμ.πρότητα τών 
μ,ογγόλων καί άλλων μοναρχών. Βεβαίως 5 ξέ
νος, ό διατρέχων τάς μεγάλα; καί πολυανθρώ- 
πους συνοικία; τή; Καλκούττα;, παρατηρεϊπολ- 
λά; οικοδομάς μεγίστας, άμφιβάλλω όμως, άν 
ηναι δυνατόν νά όνομ.ασθώσιν αύται οικοδομή
ματα ή μνημεία. Μόνον τό άνάκτορον τού δίοι- 
κητοΰ, ίσως δέ καί τό Νομισματοκοπεΐον είσίν 
άξια τοσούτον μεγάλη; έπωνυμίας.

Καί ώμιλήσαμεν μ.έν ήδη περί τού G o vem e-  
m e n l's  p a la ce , κειμένου πρό; τό άκρον τής πό
λεως, εί; Cliowringliee. Εί; άπόστασιν τ έ τ α ρ 
το·υ τής ώρα; υπάρχει τό φρούριον Γουλιέλμου, 
ουτινο; τά πολυάριθμα πυροβόλα δεσποζουσι 
τού τε ποταυ.ού καί τή; πόλεως. Κατ’ άρχά; 
τό φρούριον τούτο ήν μικρόν τι οχύρωμα, δυ- 
νάμενον νά περιλάβη τριακοσίους ή τετρακο- 
σίους τό πολύ άνδρας, ούτινο; δέ ή φρουρά υ- 
περήσπιζε τόν μικρόν κάλυκα τών άράβων, μαύ
ρων, άρμενίων, Ενδών καί άγγλων εμπόρων' καί 
έ κάλυξ αυτός άπετέλεσε τό εΰρύχωρον άστυ 
τή; Καλκούττα;. Έπισκευασθέν τό φρούριον Γου
λιέλμου υπό τού λόρδου Clives μετά τήν μά
χην I’lassey έν 1737 έτει, καί άλλεπαλλήλω; 
παρά τών διαδόχων αυτού εΰρυνθέν, δύναται 
σήμερον νά θεωρηθή ώ; φρούριον πρώτη; τά- 
ξεως. Τά παραρτήματα αυτού έξαπλούνται εί; 
έκτασιν μ.εγάλην, καί λέγεται μάλιστα, οτι διά 
τήν έπισκευήν καί τά; έπαυξήσει; έδαπανήθη- 
σαν δγδοήκοντα εκατομμ.ύρια.

Οικοδόμημα, δπερ συνιστώ εί; πάντα; νά έ- 
πισκεφθώσιν, είναι καί τό Νομισματοκοπείου. 
Περιέχει εργοστάσια μεγάλα, εντελώς ιϋργανι- 
σμένα μετά μηχανών, δι’ ών κόπτονται νομ.ί- 
σματα, κάλλ.ιστα έκτετυπωμένα καί παριστίύν- 
τα τήν Εταιρίαν. Άλλ’ οπερ τά μέγιστα κινεί 
τήν περιέργειαν τών Ιπισκεπτομένων τό κατά
στημα τούτο ξένων είναι οί διευθύνοντε; αυτό, 
πάντε; σχεδόν λίαν πεπαιδευμένοι τυγχά- 
νοντες, βαθεία; δέ γνόίσει; εχοντε; καί περί
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αντικείμενων ούχΐ εΐδικώς τής επιστήμης αύτών.
Τπάρχουσι προσέτι έν Καλκούττα συνεταιρι

σμοί πολλοί φιλολογικοί τε καί έπιστημονικοί, 
μεταξύ των δποίων ή Α σ ια τ ικ ή  Ε τ α ιρ ία ,  γνω
στή καί περίφημος καθ’ άπασαν τήν οικουμένην 
διατελούσα, κατέχει την πρωτοκαθεδρίαν, καί 
οί εύρωπαίοι σοφοί γινώσκουσι τάς περιέργου; δη
μοσιεύσεις αυτής, ίδρυθείσης εν 1784 έτει. Ώς 
πάντε; λ.οιπόν οί έν Βεγγαλία συνεταιρισμοί, 
τεθειμένη υπό την του διοικητοΰ προστασίαν, 
συγκροτείται έκ προέδρου καί τεσσάρων αντιπροέ
δρων, 8 ξ μελών, άποτελουντων τήν co m iltec  o f  
p a p e r s , καί ώρισμένου τινό; αριθμού τακτικών 
μελών. Βιβλιοφυλαζ αυτή; ήν κατά τήν έν Καλ
κούττα διαμονήν μου δ κ. Αλέξανδρος Κσόμο 
δε Κάρο, αυτός εκείνος, 8 ν δ JilCiJlieinont είχεν 
απαντήσει μελετώντα τήν Οιβετικήν εις τά α
πώτατα τής Ίνδοστάνης. ΓΙλείστοι baboos άπο- 
τελοΰσι μέρος τής 'Α σ ια τ ικ ή ς  Ε τ α ιρ ία ς ,  συνα- 
γωνιζόμενοι κατά τε τον ζήλον καί τήν πολυμά- 
θειαν προς τούς συνεταίρους αυτών εύρωπαίους.

'ϊ'πάοχουσιν επίσης πλεΐσται γεωργικαί έται- 
ρίαι, διατελοϋσαι πάσαι υπό τήν προστασίαν 
καί τήν επίτιμον ποοεδρείαν του διοικητοΰ.

Τό ινδικόν σχολείον, r id ija la y a li, ίδουθέν έν 
4816 ετει καί συντηρού/ενον διά δωρεών ραγιά
δων τινών καί baboos, ώς καί διά τινων εκτά
κτων πιστώσεων παρά τοΰ άγγλου διοικητοΰ 
χορηγουμένων, τυγχάνει τό κέντρον, έν ώ διδά
σκονται οί νέοι ιθαγενείς, κυρίως δε οί άνήκον- 
τες εις τό γένος τών βραχμ.άνων. Τά παιδία λοι 
πόν ταΰτα, φαινόμενα πάντα ευφυέστατα καί 
έπιδεικνΰοντα ευχέρειαν καί αξιοπρέπειαν, α- 
τινα προτερήματα δεν είναι συνήθη τή ηλικία 
ταύτη, έκπαιδεύονται έκεΐ κατά μέθοδον το- 
σοΰτον άναπτύσουσαν, ώστε θαττον ή βράδιον 
πολύ θέλει αυτή έπηρεάσει έπί τοΰ έν Ίνδοστάνη 
πολιτισμού.

"Ετερον κατάστημα, περίεργον μ.άλλον ώς έκ 
τής ιστορίας τής ίδρΰσεως αύτοΰ, είναι τό φι
λανθρωπικόν σχολείον Μαρτινιέρα; έν δδώ Λον
δίνου. ΙΙροωρισμένον νά δέχηται τριάκοντα άρ- 
ρενα καί είκοσι θήλεα, άνήκοντα εις χριστιανι
κός οικογένειας τής Καλκούττα;, τό σχολείον 
τούτο, καθιδρυθέν έν 1836 έτει, οφείλει τήν 
γέννησιν αυτού εις κληροδότημα τού στρατηγού 
Κλαυδίου Μαρτίνου, γάλλου, διατελέσαντο; έν 
τή υπηρεσία τής αγγλικής Εταιρίας τών ’Ανα
τολικών ’Ινδιών. Πιθανώς δέ υπέρ τού σκοπού 
τούτου διετέθησαν αί I 3,000 λίραι στερλίναι, 
άς δ στρατηγός εκείνος διά διαθήκης άφήκε το ΐς  
χα θ ο .ίικ ο ΐς  σχο .Ιείο ις «V Κ α .Ιχ ο ύ ττα . Διά τη; 
αυτής διαθήκης δ στρατηγός έκληροδότησεν
23,000 λίρας στερλίνας υπέρ τών πτωχών τού 
Lyun, όπου έγεννήθη' δέν έουνήθην όμως νά έ- 
ξακριοοισω, αν τό κληροδότημα τούτο εφθασεν 
εις τόν πρός 8 ν όρον.

Καί πατήρ μεν τού Κλαυδίου Μαρτίνου ΰπήρ- 
ξέ τις κατασκευαστής μεταξωτών υφασμάτων. 
Τυγχάνων χαρακτήρος ζοιηροΰ καί έπιχειρημ*. 
τικού δ Κλαύδιος Μαρτίνος ένωρίς ήδη έγκατέ- 
λειψε τό έπάγγελμα τού πατρός, δεκαπενταε- 
τής δε ών συνεφώνησε καί άπεστάλη εις τάς ’Ιν
δίας υπό τάς διαταγάς τού Ι.αΐΐγ. Άλλ’ ημέραν 
τινά δ Μαρτίνος μετά πολλών συντρόφων λειπο- 
τακτήσας, κατετάχθη έν τή ύπηρεσίφ τού άγ- 
γλικού στρατού. Καίτοι ομως δ συμπολίτης ή- 
μών υπήρξε θαρραλεώτατος καί νουνεχέστατβς, 
ή λειποταξία αυτη έκηλίδωσεν άναμφιβόλ,ω; 
αυτόν. Βαθμηδόν προήχθηείς τόν βαθμόν στρα
τηγού. Γενόμενος δέ δ ευνοούμενος δύο ίνδών 
βασιλέων, τού Χοοδγιάχ-έδ-Δοολάχ καί τού Ά- 
ζώφ-έδ-Δοολάχ, έθησαύρισε θησαυρούς απείρους, 
εγκατασταθείς .έπί τέλους έν Καλκούττα. Κατά 
τάς περί αυτού πληροφορίας, άς συνέλεζα έν Βεγ
γαλία, όπήρξεν άνήρ θαρραλεώτατος καί έμπει- 
ρίας μεγίστης.

'Κχκβι συνέχίτα.

Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Β ΕΛ ΕΣΤΙΝ Ο Ϊ
(α ρ χ α ίω ν  Ψ ερω ν).

Οΰδείς τών Ελλήνων αγνοεί τό όνομ,α καί τά 
έργα 'Ρήγα τού Φεραίου ή Βελεστινλή, ¿λίγοι 
δμ.ως γνωρίζουσιν ακριβώς τά τής πατρίδος αυ
τού, ής τό έθνικόν όνομα έλαβεν ώς έπωνυμίαν 
αντί οικογενειακού έπιθέτου. 'Ο'Ρήγας εις πάν
τα τά ΰπ’ αυτού έκδοθέντα γνωστά βιβλία έπι- 
γράφεται 'Ρήγα; Β ε.Ιενσ ζ ι.Ιή ς  Θετταλός' τό ό
νομα δέ Φεραίος άπεδόθη αΰτώ, νομίζω, υπό τών 
βιογράφων του, ώς έκ τών παλαιών Φερών, τών 
κληθεισών ύστερον Βελεστίνος.

Ιίερί τών Φερών τούτων ή Βελεστίνου γρά- 
φοντες διά βραχέων ¿λίγα τινά, προτιθέμεθα μό
νον νά καταστήσωμεν κοινοτέραν τήν γνώσιν περί 
τή; πατρίδος ενός τών πρώτων μαρτύρων τής έλ- 
λ η ν ι κ ή ς παλιγγενεσίας.

Ό Βελεστίνος είναι κωμόπολις τής Θεσσα
λίας, τού θεσσαλικού τμήματος τής ΙΙελασγιώ- 
τιδος, κείμενος πρός δυσμάς τού βώλου, μετα
ξύ τής λίμνης Κάρλα: (Βοιβηΐδος) καί τού κόλ
που τού Βώλου (τού Παγασητικού). ’Απέχει τού 
Βώλου ώρα; 3, καί τή; Λαρίσσης 9.

'II κωμόπολις αύτη θεωρείται υπό τών περι 
τήν άρχαίαν γεωγραφίαν άσχολουμένων κατέ- 
χουσα τήν Οέσιν τών Φερών, πόλεως ιστορική; 
καί έκ τών άρχαιοτάτων τή; Θεσσαλίας. Τών 
Φερών μνημονεύει δ "Ομηρο; καί οί ποιηται 
Πίνδαρος, Σοφοκλής καί ’Απολλώνιος 'Ρόδιος, 
έκ τούτων δε οί μέν τρεϊς πρώτοι άναφέρουσι καί 
τήν έκ τής πόλεως ταύτη; ρέουσαν κρήνην Ύ" 
πέρειαν ή 'Γπερήδα, τήν έξεικονιζομένην καί έν 
τοΐς νομίσμασι τών Φεραίων, καί υπό τού Σοφο* 
κλέου; προσαγορευομένην ν ά μ α  θεο’μι.ΗαχατΟΥ·

Ό Απολλώνιο; 'Ρόδιος ονομάζει τάς Φερά;

νους, ήτοι τόπον άφθονούντα προβάτων, ά- 
φέρει δε ότι παρ’ αΰταΐς υπήρχε καί τό όρος 

Χ α λ χ ο δ & η ο ν .
Έκ τών αρχαίων γεωγράφων δ Στράβων λέ

γει ότι αί Φεραί έκειντο έπί τών δρίων, τών δια· 
χωριζόντων τήν Πελασγιώτιδα, τμ,ήμα ουσαν 
τίί Θεσσαλίας, άπό τής Μαγνησίας ή Μαγνήτι- 

I Ιος, ί  Μηλίδος γής, ή θετταλομαγνησίας, ώς 
1 λίγομεν σήμερον. Προσθέτει δέ ότι αί Φεραί έ- 

κειντο πλησίον τής λίμνη; Βοιβηΐδος (Κάρλας), 
χ*ί ότι είχον έπίνειον τά; Παγασάς, έξ ών άπεΐ- 
χον 90 στάδια, πόλιν, ένθα μ.υθολογείται ότι 

| έναυπηγήθη ή Άργώ, τό πλοίον τών ’Αργοναυ
τών. Περί δέ τή; κρήνη; Ύπερείας λέγει ότι έ- 
χειτο έν μέσω τής πόλεως τών Φερών.

Πλήν τών γεωγραφικών τούτων ειδήσεων έκ 
τού Διοδώρου μανθάνομεν ότι αί Φεραί είχον ά- 
χρόπολιν (ίκραν), έκ δέ τού Πολυβίου ότι οί 
περί αυτά; τόποι ήσαν κατάφυτοι, πλήρεις αι
μασιών καί κηπειών.

Ό Στέφανος Βυζάντιος γεωγραφεϊ ότι ήσαν 
δύο Φεραί, ή μ.ία άρχαιοτέρα τής άλλης, άφι- 
στάμεναι άλλήλων 8  στάδια.

Αί ειδήσεις αόται τών αρχαίων, συνδυαζόμε- 
ναι πρός τήν θέσιν τής σημερινή; κωμοπόλεω; 
Βελεστίνου, καταδεικνύουσιν ότι ούτος κατέχει 
τήν θέσιν τών αρχαίων Φερών.

Αί Φεραί, ώς καί αί πλεΐσται τών Θεσσαλι- 
Χών πόλεων, ήτο πόλις επίσημο; έν τή άρχαιό- 

| τητι, άναφερομένη έν τοΐς άρχαιοτάτοις θρη
σκευτικοί; μϋθοις τών αρχαίων 'Ελλήνων. Κατά 

| τήν μυθολ.ογίαν έκτισεν αυτά; ό Φέρης, δ πα- 
| τήρ τού μετέπειτα βασιλεύσαντος αυτόθι Άδ- 
1 μήτου, 8 ς πολλάκις μνημονεύεται έν τοΐς μύθοις 
τού ’Απόλλωνος, καί τού δποίου δ υιός Εύμηλος 

| ίγεΐτο ένδεκα νεών εις τόν κατά τής Τρωάδος 
I πόλεμον.

’Επί τών ιστορικών χρόνων αί Φεραί έγένον- 
το πε 
λυσσώ 
σχην
Χαί συγγενών, άποσκοπούντων εις τήν κατάλη- 
Ψ» τής αρχής, διό καί δ Στράβων λέγει' «Κα

ί θάπερ δέ τήν Ίωλ.κόν (πόλιν καί ταύτην άρ · 
χαίαν τής Θεσσαλία;) αΰξηθεΐσαν έπί πλέον κα
τέλυσαν α! στάσεις καί αί τυραννίδες, ουτω καί 

| “*! Φερά; συνέστειλ.αν έξαρθείσα; ποτέ καί συγ· 
ΧκτκλυΟείσας τοΐς τυράννοις».

Κατά τά; μαρτυρίας τών αρχαίων πρώτο;
I τύραννος Φερών ιστορείται δ Λυκόφρων, ύστε

ρον δέ ο υίό; τούτου Ίάσων, δ δποίος έγένετο 
ε̂σσαλών ήγεμών ή ταγός, πολλούς τρέφων 

Χ*ί κρατίστου; περί εαυτόν μισθοφόρους πεζού; 
ίππείς. Ούτος συνεμάχησε μετά τών Θη- 

| ®*ίων κατά τών Λακεδαιμονίων, έστράτευσε 
**τά τής Αοκρίδος, έκυρίευσε τής έν Τραχινία 

| Ήρακλείας καί έχείρωσε πάσαν τήν Περραιβίαν.
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"Οτε δ’ έν ν ίσ τ , αυτού τή ακμή καί δυνάμει 
διετέλει ών, καί καθ’ 8 ν χρόνον μ.ετά τήν έν 
Αεύκτροις μάχην οί μέν Λακεδαιμόνιοι είχον ά- 
πωλέσει πάσαν ίσχύν, οί δέ ’Αθηναίοι ϊσχυον μό
νον κατά θάλασσαν, αί δέ λοιπαί άποσκοπού- 
σαι εις τής Έλλάδο; τήν ήγεμ,ονίαν πόλεις δέν 
ήσαν άξιαι πρωτείων, έπεισε τούς Θεσσαλούς νά 
περιποιήσωσιν ούτοι εαυτοί; τήν τής Έλλάδο; 
ηγεμονίαν. Πριν ή όμως άρχήν ποιήστι έκτελέ- 
σεως τού σχεδίου τούτου έδολοφονήθη υπό 7 
νεανίσκων, κατ’ άλλους δέ υπό τού αδελφού του 
Πολυδώρου τώ 370 π. X.

Τόν Ίάσωνα διεδέχθη δ Πολύδωρος καί ΓΙολύ- 
φρων' άλλ’ έκ τούτων δ Πολύφρων φονεύει νύ- 
κτωρ καθεύδοντα τόν Πολύδωρον καί καταλαμ.- 
βάνει τήν ταγείαν, ήν όμως κατέστησεν δμοίαν 
τυραννίδι' έπί 8 ν έτος δε μόνον διατηρήσας ταύ
την έμόλυνε διά τού αίματος Πολυδάμαντο; 
τή; Φαρσάλου καί ετέρων πολιτών άριστων.

Έπί τέλους όμως καί ούτος προκληθείς ει’ς 
μέθην αναιρείται διά φαρμάκου υπό τού αδελ
φού αυτού, τού γνωστού έν τή ελληνική ιστο
ρία, Αλεξάνδρου τού Φεραίου, 8 ς καταλαβών 
τήν τυραννίδα (339 — 308 π. X.) έγένετο κατά 
τήν ρήσιν τού Ξενοφώντο; «χαλεπός μέν Θετ- 
ταλοίς ταγός, χαλεπός δέ Θηβαίοι; καί Αθη
ναίοι; πολέμιος, άδικος δέ ληστής, καί κατά 
γήν καί κατά θάλασσαν», παρανόμ.ω; καί βιαίως 
κτησάμενος τήν δυναστείαν.

Διά τούτο δέ οί μέν εύγενείς τή; Λαρίσσης 
Άλευάδαι προσεκάλεσαν τόν’Αλέξανδρον Β', βα
σιλέα τή; Μακεδονίας, όστις έλθών άφήρεσε παρ’ 
έκείνου πάσας τά; πόλεις, είτα δέ οί Βοιωτοί, 
πάλιν κατά πρόσκλησιν τών Θετταλών, έπεμ. · 
ψαν κατ’ αυτού τόν Πελοπίδαν, δ δποίος οϋ μό
νον κατενίκησεν αυτόν, άφήρεσε πάσας τάς πό
λεις καί περιώρισεν εις Φεράς, άλλ’ ήνάγκ.ασε 
καί νά είναι σύμμαχος τών Βοιωτών. Τήν περι- 
βόητον ταύτην νίκην γνωστόν εκ τής έλληνικής 
ιστορίας ότι έξηγόρασαν ο! Βοιωτοί διά τού θα
νάτου τού ΙΙελοπίδου, άποθανόντο; έκ τών πλη
γών, άς έλαβεν έν τή μάχη.

Καί έν τή καταστάσει όμως ταύτη δ δυνά
στης ούτος άπέβη φοβερός, διότι δπλίσας λτ,- 
στρίδας ναύς έπεμψε κατά τών Κυκλάδων νή
σων δηών αύτάς καί αίχμαλωτίζων τούς κα
τοίκους, ιδία δέ ύπέστη παρ’ αυτού πολλά; κα
κώσεις ή Τήνος. Πολιορκήσας δέ τήν νήσον Πε- 
πάρηθον (Σκόπελον) έξήγειρε τήν οργήν τών ’Α
θηναίων, οΐτινε; έπεμψαν κατ’ αυτού τον Λεω- 
σθένην τό πρώτον, είτα δέ τόν Χάρητα’ αλλά 
τόν μέν Λεωσθένην δ ’Αλέξανδρο; κατενίκησεν, 
ό δέ Χάρη; ουδέ συνήψε ποσώς μάχην, διότι, 
κατά τήν έκφρασιν τού Διοδώρου, ούτος τοός 
μέν πολεμίου; ευλαβείτο, τούς δέ συμμάχους 
αδικών διετέλει.

Τοιούτος ών δ ’Αλέξανδρος Φεραίος έθανατώ-
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0η ΰπδ τών αδελφών τής γυναικός του Θήβας 
Λυκόφοονος καί Τισιφόνου, συνεργούσης καί ταύ- 
της. Ό τρόπος τού θανάτου τοΟ ’Αλεξάνδρου 
περιγράφεται υπό τού Ξενοφώντος εν τοΐς Έλ- 
ληνικοΐς. 'ίΐ Θήβη εϊπεν είς τους άδελφού; τη; 
οτι ό Άλέ'ανόρος έπιβουλεύει την ζωήν των, 
καί συνεβούλευσεν αυτοί; τήν καταστροφήν του, 
πρδ; τούτο δ’ έκρυψεν αΰτους ένδον τού οίκου δ- 
λην τήν ημέραν, τήν δέ νύκτα έλθόντος τού ’Α
λεξάνδρου μεθύοντος, άφού κατεκοίμησεν αύτδν, 
έξήνεγκε τδ ξίφος του, καί προσεκάλεσεν είς 
τδν φόνον τους αδελφούς" επειδή δ’ εκείνοι έδί- 
σταζον, ε'πεν δτι, εάν δεν πράξωσιν δ,τι άπε- 
φάσισαν, θά έξεγείρη αυτόν. Εκείνοι δ’ ένθαρ- 
ρυνθέντε; είσήλθον, ή δε Θήβη κλείσασα τήν θύ- 
ραν έκράτει ίσχυρώς έξωθεν τδ ρόπτρου μ·έχρι; 
ού άπέθανεν ό άνήρ.

Ο: δύο ούτοι αδελφοί ή ό είς, καθά Ξενοφών 
ιστορεί, ό Τισίφονος ό πρεσβύτατος, κατέλαβε 
τήν άρχήν, καί τδ μέν πρώτον ώς τυραννοκτό
νοι μεγάλης έτόγχανον υποδοχής, ύστερον δμως 
διά τών μισθοφόρων άνέδειξαν εαυτούς τυράν
νους, φονεόοντες πολλούς τών άντιπραττόντων, 
μέχρις οΰ ο Φίλιππος τής Μακεδονίας κατά πρόσ- 
κλησιν αυθίς τών Άλευαδών έπελθών κατεπο- 
λέμησεν αυτούς’ φαίνεται δμως δτι καί δένέξέ- 
βαλλεν εντελώς, διότι επί τού Φωκικοϋ πολέμου 
ο Λυκοφρων ιστορείται δτι ήτο τύραννος Φερών 
καί σύμμαχος τών Φωκέων, ενώ οί λοιποί Θεσ- 
σαλοί ήσαν πολέμιοι τούτων. Διό καί δ Φίλιπ
πος έστράτευσε κατ’ αυτού καί τού αδελφού του 
Πειθολάου, ώς γράφει ό Διόδωρος, καί έξεδίωξεν 
αυτούς καταφυγόντας εις τούς Φωκεϊς, αφού πα- 
ρέδοσαν εις τδν Φίλιππον τάς Φεράς. Άλλά 
μετ’ ού πολύ τού Φιλίππου άσχολουμένου εις 
τδν κατά τής Όλύνθου πόλεμον ό Πειθόλαος 
Ιπανελθών εις Φεράς κατέλαβε τήν τυραννίδα 
(394 π.Χ.), έξ ής καί αύθις έξεβλήθη ύπό τού 
Φιλίππου. Ούτω δ’ έλαβε πέρας ή επί τοσαύτα 
έτη κατισχύσασα έν τνί πόλει ταύτη φοβερά 
τυραννίς.

’Επί τών μακεδονικών χρόνων μνημονεύονται 
αϊ Φεραί ώς περιελθούσαι εις τούς διαφόρουςδο- 
ρυκτήτορας Μακεδόνας, έγένοντο δε καί θέα
τρου μαχών μεταξύ Μακεδόνων καί 'Ρωμαίων. 
’Επί τέλους δε περιήλθον εις χείρας τών 'Ρω- 
μαίων κυριευθείσαι ύπδ τού υπάτου Μανίου Άκι- 
λίου Γλαβρίονος, άφάιρέσαντο; αύτάς άπδ τού 
Άντιόχου Γ' (191 π.Χ.).

'Εκτατέ ή πόλις αύτη παρηκολούθησε τή τύ
χη τών λοιπών Θεσσαλικών πόλεων. ’Εν τοίς 
καταλόγοις τών επισκοπών τών Βυζαντινών ά- 
ναφέρεται ώς επισκοπή ΰπδ άμφότερα τά ονό
ματα. Μνημονεύεται δέ καί έν επιστολή τού 
Πάπα Ίννοκευτίου Γ' (1203) ύπδ τδ όνομα Βα- 
λεστίνον. Αλλα τα περί τούτων παραλείπομεν, 
χρηζοντα πολλής ετι έξακριβώσεως καί έρεύνης.

Ό Τάφελ έν τή, μονογραφία αυτού περί Θεσ- 
σαλονίκης θεωρεί τδν Βελεστΐνον ώς πόλιν τών 
κατά τήν 1 ' Ικατοντ. επιδρομέων σλαύων Βε- 
λεγεζιτών, τών έν τώ βίω τού Άγ. Δημητρί0υ 
άναφερομένων, τών οικησάντων τάς Φθιωτικάς 
Θήβας καί τήν Δημητριάδα. Τδ αΰτδ δ’ επανα
λαμβάνει 5 Τάφελ καί έν ταίς συμβολαίς αυτού 
είς τήν Βυζαντινήν γεωγραφίαν. Ό Σάφαρικ, 5 

γράψας σλαυϊκάς αρχαιότητας, αποδέχεται ώ- 
σαύτως τήν γνώμην ταύτην.

Έκ τών νεωτέρων Ελλήνων τών περί τά γεω
γραφικά άσχοληθέντων πρώτος, καθά γνωρίζω, 
ιδιαιτέρας ήξίωσε μνείας τδν Βελεστΐνον 'Ρήγας 
ό Φεραΐος, ούτινος ήτο ιδιαιτέρα πατρίς, δια- 
γράψας καί έκτυπώσας έν τώ υπ’ αυτού έκδο- 
θέντι χάρτη τής 'Ελλάδος (4 797) μετ’ άρκού- 
σης έπιμελείας καί ακρίβειας το π ο γρ α φ ιχ ο χ  σχέ- 
d io y  Φερ&χ.

Ό Μελέτιος σημειοΐ μόνον περί τής πό- 
λεως ο Φεραί. . . ., τανύν λεγομένη Γ ε χ Ι τ ζ α ρ ι,  
ή κατ’ άλλους Σ ίύ ρ ο . . . .  », ό δε β' έκδότης 
τού Μελετίου (1806) 'Ανθιμος Γαζής ΰποση- 
μειοΐ : «Αί Φεραί λέγονται τόρα Β ε  Μ  σ τίχο ς* .

Τρίτον μνημονεύει τού Βελεστίνου γεωγρα
φία έκδοθείσα γαλλιστί ένΠαρισίοις ΰπδ τήν 
επιγραφήν: Résumé Géographique de la 
Grèce et de la Turquie d ’Europe, par G. 
A. M., citoyen Grec, (1826). 'Εμαθον δέ 
ότι υπδ τά τρία ταύτα στοιχεία κρύπτεται τδ 
όνομα Έλληνο; λογίου, τού Γ. Α. Μάνου, ό 
όποιος έκ τής πόλεως Βελεστίνου λαμβάνων α
φορμήν καί γοάφων έν χοόνω, καθ’ Sv τδ μέλ
λον τής 'Ελλάδος έκυμαίνετο έν τή άβεβαιό- 
τητι, χαράσσει όλίγας γοαμμάς μετ’ άλγους φι- 
λοπάτριδος άνδρός υπέρ τού μάρτυρος 'Ρήγα 
τού Ψεραίου.

Πλειότερα περί Βελεστίνου έγραψε τέταρτος, 
ό Ίωάνν. Α. Λεονάρδος Άμπελακιώτης έν τή 
χωρογραφία τής Θεσσαλίας, ήν έξέδωκεν έν 
ΓΙέστη τώ 1836.

Πέμπτος ό Νικ. I. Μάγνης έν τή περιηγήσει 
ή τοπογραφία τής Θεσσαλίας καί Θετταλικής 
Μαγνησίας, I860.

"Εκτος δέ ¿λίγας λέξεις έσημείωσεν ό παρ’ 
ήμϊν διατριβών σεβασμιώτατος Δωρόθεος Σχο
λά ριος έν τώ έκδοθέντι ΰπ’ αυτού βιβλίω : «Δω
ροθέου σχολαρίου μητροπολ. Λαρίσσης έργα καί 
ημέραι», 1877, έν ω περιέλαβε σύντομον περι
γραφήν τών επαρχιών Σωζουαγαθοπόλεως καί 
Δημητριάδος.

Έκ τών βιβλίων τούτων μανθάνομεν ότι 
Βελεστίνος καλείται οϋ μόνον ή κωμόπολις 
περί ής γράφομεν,άλλ’ ολόκληρον τοπικόν τμήμ* 
(ναχιγές) τής επαρχίας Δημητριάδος περιλαμ* 
βάνον 9 κώμας, άποτελούσας ναχ.γέν Βελεστί
νου τής επαρχίας Δημητριάδος, τάς εξής : Κά* 
πουρνα, Κανάλια, Σέσκουλο, "Αγ. Ι’εώογιος Βε"
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τίνου, Β ε.ΐεσ τ ΐι-ο ς , Μουσαφακλή, Περσεφλή, 
Ούσλάρι, Σαρατζή. Οί κάτοικοι τών κωμών αύ- 
τώνσυμποσοϋνται εις 3,230 κατοίκους "Ελλη
νας καί 500 έθωμανούς.

Ό Βελεστίνος τά νύν αποτελεί τήν έδραν τών 
•—πικών άρχών τού ναχιγέ. Κατοικείται δέ ΰπδ 
100 οικογενειών τουρκικών καί 23 ελληνικών, 

τερχομένων τήν γεωργίαν καί κηπουρίαν. Ή 
μόπολις κεϊται επί τερπνής Οέσεως’ είνε δέ 
τάφυτος καί καλλίρυτος, περισώζουσα πολ

λά έκ τής αρχαίας καλλονής.
Πρδς Α. τού Βελεστίνου ΰπάρχει ή Ύπέρεια 

κρήνη καλουμένη νύν Κεφαλόβρυσον, τήν ο
ποίαν, λέγει δ Λεονάρδος, περικυκλοϋσι κυπά- 
ρισσοι, πλάτανοι, λεύκα·, καί έλαΐαι’ σχημα
τίζει δέ είδος λίμνης’ σήμερον δμως εΰρίσκε- 
ται εις κακήν κατάστασιν ένεκα τής ακηδίας 
τών οίκούντων ΌΟωμ.ανών.

Ιδιαιτέρα; μνείας πρέπει ν’ άξιωθή τδ το- 
πογραφικόν σχέδιον τού 'Ρήγα. Έν τούτω δ 
'Ρήγας σημειοί τδ Χαλκοδώνιον όρος πρδς Δ., 
ίρχαϊον στάδιον λεγόμενον Ά μ υ γ ά α .Ι ια Τ ς , ερεί
πια ναού καί αγοράς, όνομ.αζόμενα ά .Ια υ γ ιά ,  
τρόπαιου άρχαίον ευρισκόμενον έν τώ γυναικω- 
νίτη τού Άγ. Αθανασίου, τήν Ί'πέρειαν Κρή
νην, αρχαιότατου ηλιακόν ώρολόγιον, τά σπί
τια τών βασιλέων, γέφυραν, έν ή καί μάρμαρον 
μέγα ενεπίγραφου, δάσος δρυών" σημειοί προσέτι 
τάς οδούς πρδς τά Φάρσαλα, Βώλον, καί Λάρισ- 
σαν, μύλου; μέ μαρμαρόκτιστα ΰδραγωγεία, 
τά τουρκικά καί χριστιανικά μνήματα, τδ φρέαρ 
Άειράνι, ερείπιου είς τδν Σούγλον, τους εκατέ
ρωθεν τής κώμης χειμάρρου;, καί τά πρδς Άν. 
αυτών περιβόλια, λατομείου ερυθρών μαρμά
ρων, τήν δημόσιον αγοράν, Άγ. Παρασκευήν, 
τζαμίον.

Πρδ τού 1821 δ Βελεστίνος ειχε πλειοτέ- 
ρας οικίας καί ακμήν, κατά τήν ελληνικήν δ
μως έπανάστασιν ΰπέστη τά; καταστροφάς καί 
τήν τύχην τών λοιπών ελληνικών πόλεων, έν 
αίς άνεπτύχθη φρόνημα ελευθερία; καί αυτονο
μίας, σώζονται δ’ έτι τά ερείπια τών κατα- 
στραφεισών οικιών. Έν τή περιφερεία Βελεστί
νου παράγονται σίτος, λαχανικά, μέταξα καί η 
κτηνοτροφία δ’ ενταύθα είναι αρκούντως ανε
πτυγμένη. Καθ’ έκάστην δέ Παρασκευήν τελεί
σαι έμποοική πανηγύρι;, ένθα προσέρχονται καί 
έξ άλλων μερών τή; Θεσσαλίας χάριν εμ
πορίας.

Εκκλησίαν έχει επ’ όνόματι τού Ευαγγελι
σμού. Σχολείου έν Βελεστίνω δέν υπάρχει, άλλ’ 
ύ ζ “Λγιο>· Γ εώ ρ γ ιο χ , κώμην άπέχουσαν τού Βε
λεστίνου ήαίσειαν ώραν, καί έχουσαν 275 κα
τοίκου;’ δ Αεονάρδος ονομάζει τήν κώμην ταύ- 
σην μικρά; Φεράς, θέλων νά συμβιβάση τους λό- 
Υους Στεφάνου τού Βυζαντίου γεωγραφούντος, 
ύ; εϊπομεν έν αρχή, δτι ΰπάρχουσι δύο Φεραί.

Τοιαύτη έν συντόμω ή πόλις Βελεστίνος, ή 
πατρίς τού άνδρός εκείνου, δστις π ρώ τος ό ιε χ ά 
ραζε*· ε π ί  χ ά ρ το υ  τά  ορια  τϊ/ς  μ ε γ ά .Ιη ς  Έ . Ι -  
.Ιάόος καί πρώτο; έμπνευσθεί; μετεχειρίσθη 
τήν μαγικήν τής ποιήσεω; γλώσσαν, δπως ά- 
ναφλέξη είς τά στήθη τού Γένους τδν ΰπο- 
καίοντα σπινθήρα τή; ελευθερίας. "Αν ή μεγα- 
λόνοια τού Κοραή καί μακράς σειράς πρδ αυ
τού και μετ’ αύτδν λογίων προητοίμασεν ύπδ 
τδ πυκνόν τή; δουλείας σκότος τά έναύσμ.ατα 
τού πυρσού τής έλληνικής ελευθερίας, ή φωνή 
τού 'Ρήγα, 

ώ; πότε παλληζάρ·.ι ν* ζώμεν ’στα στενά 
μονά/οι ’σαν λιοντίρΛΐ ’σταΐς pi^nc, ’στα βονν»,

ώ; θειον κέλευσμα οΰρανόθεν καταρραγέν καί 
άντηχήσαν είς δρυμού; καί φάραγγας, προΰκά- 
λεσε τήν άνάφλεξιν τή; πυράς.

Άς τιμώμεν λοιπόν καί μετά θρησκευτική; 
άγάπης άς άγαπώμεν τδν μικρόν καί άφανή 
τά νύν Βελεστΐνον, τδν γεννήσαντα και σπαρ- 
γανώσαντα- τδν πρωτοστάτην κήρυκα τής ελ
ληνικής ελευθερίας. Όπόταν δέ, τού χρόνου 
πληρωθέντος, επί τής γής αυτού πνεύση άπδ 
τών χιονοσκεπών τοΰ θείου Όλύμπου κορυφών 
ή δροσερά καί ζείδωρος τής ελευθερίας αύρα, 
ά; άνεγερθή έκεΐ έφ’ υψηλού στηλοβάτου δ άν* 
δριάς καί τδ κενοταφίου τού μεγάλου άνδρός.

A. MauiPAKu:

ΤΟ Λ ΪΣ ΙΚ Ρ Λ Τ Ε ΙΟ Ν

"Οπως επί τή; Άκροπόλεως Αθηνών, ώς έ- 
λαφρδν κόσμ.ηυ.α, μ,ετά τήν βαρείαν καί μεγα
λοπρεπή έντύπωσιν, ήν έμπνέουσι τά λοιπά 
μνημεία, παρουσιάζεται τώ κατερχομένω τήν 
τών Προπυλαίων κλίμακα δ δίκην δακτυλιόλι
θου τδν πολύτιμον τή; Άκροπόλεως έ πι στέφω ν 
δακτύλιον, αυ;α δέ καί ώ; έν μικρογραφία δια- 
σωθείς τύπος τού Ιωνικού ρυθμού, χαριέστατος 
τής Νίκης ναός, ούτως έν τν) κάτω πόλε·., ανά
λογου αύτώ τό τε μέγεθος καί τήν κομψότητα, 
ΰπερέχον δε κατά τδν πλούτον σώζεται, ώς αν
τιπρόσωπο; τή; έπί τών χρόνων τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου άναπτύξεως τής τέχνης έν γένει καί 
ιδία τοΰ Κορινθιακού ρυθμού, μνημείου κομψό
τατου καί πλουσιώτατα κεκοσμημένον, έν ό- 
πωσούν καλή καταστάσει, κατά τήν Α. τής 
Άκροπόλεως πλευράν, έγγυ; τού θεάτρου τού 
Διονύσου, τδ γνωστόν καί νύν έτι ΰπδ τδ όνομα 
«Φανάρι τού Διογένη ή Δημοσθένη» οΰ μόνον 
πασά τώ χύδην λαώ, αφελέστατα ούτως αΰτό 
άποκαλούντι, άλλ’, έστιν οτε, καί παρά λο~ 
γιωτέροις, τάς γενικά; μόνον έπί τδ κανονικώ- 
τερον διορθοϋσιν.

Ό Spoil λέγει δτι ή ονομασία αύτνι έδόθα, 
τώ μνημείω έκ τού έπιστεγείου κοσμήματος, 
λύχνω τριμύξω, κατ’ αΰτ̂ ιν, παρεμφερούς’ τδ
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βέβαιον δμω; ε'ινε δτι έπεκράτησεν αδτη έκ τού 
δλου εξωτερικού σχήμ.ατο; τού μνημείου, δπερ 
συνδυασθέν μετά τή; περί τού λύχνου τού Διο- 
γένου; παραδόσεω;, παρεβλήθη πρό; τούτον καί 
τώ φιλοσόφω άπεδόθη. Έκτο; δμω; τή; ονο
μασία; ταύτη; φέρει καϊ τό τού Δημοσθένου; 
όνομα, σπανιώτερον καλούμενου «Φανάρι (σπα- 
νιώτατα δέ, παρά τισι τών περιηγητών, Πα
λάτι) τού Δημοσθένη»’ οδτιο; όνομάζει αυτό 
ανώνυμό; τι;, παρά Laborde, άπό τού 1 160 
ήδη’ δ δε τό 1672 σύντομον περιγραφήν τών 
Αθηνών γράψα; Babin αναφέρει παράδοσιν, 
καθ’ ήν ό Δημοσθένη; ξυοισΟει; την κόμην καί 
τό γένειον ένεκλείσθη έκεΧ καί έμελέτα’ συναι
σθανόμενο; δμω; ό Babin, δτι δ £ήτωο, ώ; έν 
φυλακή έκεΧ κεκλεισμένο;, ήδύνατο νά πάθη 
έξ ασφυξία; εν ουτω <Γενώ χώρω, Οέλων δμω; συ
νάμα νά οΐκονομ-ήση τό πράγμα άνευ άλλοιώσεω; 
τού παραδεδομένου, προστίΟησιν δτι είχε και 
άλλα; αίθουσα; καί δωμάτια πλησίον, τά ό
ποια κατακαέντα έδοσαν τό μέλαν χρώμα, τό, 
κατά τήν μαρτυρίαν αυτού, επί τών μαρμάρων 
τότε ΰπάρχον. Άλλ.’ επειδή βλέπει δτι ή γνώμη 
του αυτη, με δλην τήν λεπτότητα αυτή;, δεν 
άρκεΧ εί; έξήγησιν τού σκοπού τή; ιδιορρύθμου 
οικοδομή;, τροποποιεί αυτήν, μή άφιστάμενο; 
δμ.ω; τή; ιδέα; τή; επ’ αυτού δικαιοδοσία; τού 
ρήτορο;, λέγων δτι τό μέρο; αύτό έχρησί- 
μευε τώ Δημοσθένει ώ; ναό;, έν ώ έλάτρευε τά 
είδωλα τών θεών του, οί δέ πρό τών θεών τού
των καιόμενοι λύχνοι παρέοχον τό ο.ομα εί; 
τό μνημεΧον καί ή άτμί; αύτών μέλαν αυτό 
κατέστησεν.

Άφίνοντε; τά; παραδοξολογία; ταύτα;, λέ
γομε·/, δτι τό περί ου δ λόγο; μνημεΧον, πρό
δηλό);, ούτε ναό; εΤνε, ούτε ώ; οίκημα ήδύνατο 
νά χρησιμεύσω, ούδεμ.ίαν πρόσβασιν έχον, υ
ψηλόν δέ τό κρηπίδωμα, τό δέ κύριον μέρο; 
πάντοθεν υπό πλακών φρασσόμενον' εί; ούδένα 
έπομένω;, ώ; έκ τούτου, προσιτόν, άπλώ; άντί 
στήλη; κεΧται, οϊα; τό πάλαι ϊδρυον ή επί τά
φων, τά; νεκρικά; καλουμένας καί υδρίαν ά- 
νεχούσα; ή εί; άνάμνησιν συμοεβηκότο; τινό;, 
τά; αναθηματικά; καλούμενα;, ώ; βασταζούσα; 
ανάθημά τΓ δύναται δέ, ό>; έκ τού περιφεοού; 
αύτοϋ σχήματος, νά άναχθή εί; του; περιφε- 
ρεΧ; ναού;, οΰ; τόσον ήγάπησαν βραδύτερου οί 
‘ΡωμαΧοι, καί τών δποίων υπόδειγμα δ έν 1 ϊ- 
VOli σωζόμενο; ναό; τή; ‘Εστία;, με τήν δια
φοράν, δτι, ενεκα τού σκοπού Si* βν ίδούθη, δέν 
είχεν ελεύθερον περιστύλιο·/, άλλ’ ήμικίονα; 
κατά τά; άρμογά; τών φρασσουσών αυτό πλα
κών.

Εί; τήν τάξιν τών αναθηματικών καί ιδιαί
τερον εί; τό είδο; τών χορηγικών άνήκον, έ- 
χρησίμευεν, ώ; ανωτέρω εεπομεν, άντί άπλή; 
στήλη; εί; υποβάστασιν τρίποδο; χαλκού, χο

ρηγικού καλούμενου, ιό; λαμοανομένου εί; νίκην 
έπί χορηγία.

Κατά τά; μεγάλα; δηλ. τών Αθηναίων έορ- 
τά; καί ιδία έν τοΧ; Διονυσίοι;, έκαστη τών 
δέκα φυλών ύπεχρεούτο νά λάβη μέρο; διά τι- 
νο; έκ τών παρ’ αυτή πλουσιωτέρων πολιτών 
υπ’ αυτή; έκλεγομένου, δστι; έπρεπε νά δαπα- 
νήση υπέρ τή; δσον οίόν τε εΰπρεποϋ; παρας-ά- 
σεω; τή; φυλή; έν τή εορτή’ ούτο; έπρεπε νά 
φροντίσνι, αρωγόν εχων τήν πόλιν καί τόν θεα
τρώνην, περί τού άρμόζοντο; καταρτισμού τού 
έκ παίδων ή άνδρών χορού, δστι; έπρεπε νά 
ψάλη κατά τήν διδασκαλίαν τού υπό τή; πό- 
λεω; όριζομ.ένου δράμ-ατο;, περί τή; καταλ
λήλου έκγυμνάσεω; τού χορού τούτου ΰπό εμ
πείρου διδασκάλου, περί επιτηδείου αύλητοΟ, 
περί ένδυμασία; καί περί διατροφή; τών άπο- 
τελούντων τόν χορόν προσώπων, έφ’ δσον διήρ- 
κει ή έκγύμνασι;' ή δαπάνη εί; ήν υπεβάλλετο 
δ τόν χορόν καταρτίζω·/ χορηγία έκαλεΧτο, 
αυτό; δέ χορηγό;. Έν έλλείψει χορηγών δ δή
μο; άνελάμβανε τήν δαπάνην, αύτό; χορη
γών, ώ; πολλαί χορηγικών μνημείων έπιγρα- 
φαί δεικνύουσιν, ών τινε; καί έν ταΧ; νύν πρό; 
Ν. τή; Άκροπόλεω; ένεργουμέναι; άνασκαφαΧ; 
άνευρέθησαν. ΈννοεΧται δτι έκαστο; τών χορη
γών φιλοτιμούμενο; νά άναδείξη καί εαυτόν 
καί τήν έκλέξασαν φυλήν ήμιλλατο νά υπεο- 
βάλη του; λοιπού; κατά τε τήν τελειοτέραν καί 
υπό εμπειρότερο·/ διδάσκαλον έξάσκησιν τού 
χορού, τήν πλουσιωτέραν ένδυυ.ασίαν καί τήν 
μείζονα καί έλευθεριωτέραν έν γένει δαπάνην. 
‘Ο χορηγό;, δ λαμπρότερο·/ τά τού χορού παρα
σκεύασα; καί μείζονα πρό; τούτο καταβαλών 
φροντίδα, έθεωρεΧτο νικητή;, άμα δέ καί ή φυλή, 
ή; άντιπρόσωπο; εί; τόν δημόσιον τούτον ά- 
γώνα κατήρχετο’ «καί τό νικητήριον έν Διο
νύσου τρίπου;», κατά τόν Άθήναιον’ δ τρίπου; 
ούτο; ητο χαλκού;, δ χορηγικό; καλούμενο;, 
8 ν δ νικητή; ιδία δαπάνη έπρεπε νά ίδρύση εί; 
δημόσιόν τι μέρο; έπί μνημείου θεώ τινι άφιε- 
ρωμένου, διαιωνίζων τοιουτοτρόπως τήν εΰγενή 
άμιλλαν εί; ?,·/ υπεβάλλετο δαπανών άφειδέ- 
στατα καί μυρίου; υφιστάμενο; κόπου; χ*?ιν 
ένό; τρίποδο; , 1 καί τούτου χαλκού, δστι; καί 
πάλιν κτήμα τή; πόλεω; καθίστατο, ώ; δεΧγμα 
τιμαλφέστατον τή; έν ταΧ; ψυχαΐ; τών άνδρών 
εκείνων ένοικούση; άγάπη; πρό; τά; τέχνα;, 
ά; τόσον άρμονικώ; I·/ ταΧ; έορταί; καί διά 
τών εορτών αυτών συνέδεον καί άνέπτυσσον, 
καί διά τών δποίων τοσαύτην δόξαν περιεβλή- 
θησαν αί άρχαΧαι Άθήναι έν τή ΰπεοηφάνω έ- 
πιδείξει τού χαρμοσύνου καί έορταστικού τών 
στιλβώντων οικοδομημάτων χιτώνο;, ού και 
αυτά τά υπό τά χώμ,ατα τοσούτων αιώνων καί

I. ΊΙ οννήΟει* τή; διά τριπόδων ί α ο ι ό ή ;  τών ΐν ά γ ώ ν ι  
νιχώντων ε’ν: παλαιοτάτη παρ’ Έλλησι.
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¿εότά; τόσα; καταστροφά; διασωθέντα μέχρι; 
¿¿/πολύτιμα ράκη τόν θαυμασμόν τών νεω- 
φ ων διεγείρουσιν, εύγλωττότατα τήν φιλοπα- 
,p¡,v καί τόν πρό; τά καλά ζήλον τών Άθη- 
,¡(uv διατοανοΰντα.
■ Είπομεν δτι τού; τρίποδα; οί χορηγοί ϊδρυον 
ι;; δημόσιόν τι μ.έρο;’ τούτο έκειτο έγγύ; τού 
ίιίτρου, δπου καί τήν σήμερον εύρέθησαν τά 

Τ «ιισσότερα τών τοιούτου είδου; μνημείων λεί- 
1 ¿x*x, καί έπί τή; άπό τού Πρυτανείου εί; τούτο 

»γοίση; δδού, ήτι; ένεκα τούτου καί Τρίποδε;, 
«τά Παυσανίαν, έκαλεΧτο : «Έστι δέ δδό; 
¿πό τού Πρυτανείου καλούμενη Τρίποδε;»' προ- 
jropüv δ Παυσανία; άναφέρει καί τόν λόγον τή; 
ίοιαύτη; ονομασία; τού μέρου; έκείνου, ώ; έ- 
ζή;: «Άφ* ού δέ καλούσι τό χωρίον, ναοί θεών 
I; τούτο μ εγά .Ιο ι, καί σφισιν έφεστήκασι τρί
ποδε; χαλκοΧ μέν, μνήμη; δε άξια μάλιστα 
«ριέχοντε; είργασμένα.» Έν τή άφηγήσει 
«ίτη τού Παυσανίου τινε;, τήν γνώμην έχον- 
«; ότι τό μικρόν τούτο μνημεϊον ήτο ναό; καί 

[ ίέΐοντε; νά συμβιβάσωσι τήν γνώμην των ταύ- 
τη/πρός τά υπό τού Παυσανίου λεγόμενα, προσ- 
Κτουσιν άονησιν πρό τή; λέξεω; μεγάλοι' νο- 
ρίζομεν δμω; δτι ή προσθήκη αδτη είνε δλω; 
πριττή, ώ; δυναμένου του χωρίου νά έρμη- 
κνθή καί δπω; παρά Παυσανία κεΧται’ δ ΓΙαυ· 
««ία; δηλ. λέγων δτι ΰπήρχον ναοί καί ναοί 
ρεγάλο·, κατ’ έκεΧνο τό μέρο;, δέν άποκλείει 
τήν δπαρξιν μνημείων διαφόρου σχήματο; καί 
Κκροτέρων, άλλ’ άπλώ;, ώ; ένίοτε συνειθίζει, 
ib ήθέλησε νά είσέλθη εί; λεπτομεοεία;, άρκε- 
βθεί; μόνον εί; τό νά άναφέρη δτι τά κυριώτερα 
τών τοιούτου εϊδου; μνημείων ησαν ναοί με
γάλοι, οπερ άλλω; πιστούται καί υπό τού 
Πλουτάρχου, δστι; αναφέρει δτι ΰπό Νικίου ί- 
ίρύθη «δ τοΧ; χορηγικοΧ; τρίποσιν υποκείμενο; 
ίνόιονύσου ναό;», καί δστι;, δικαιολογών τού; 
«ολλού; τρίποδα; καί τό μέγεθο; τού ναού έν 
ταύτώ ΰποδηλών, προστίθησιν : «ένίκησε γάρ 
"ολλάκι; χορηγήσα;.» Έκ τούτων άρκούντω;, 
νομίζομεν, καταδεικνύεται ή υπαρξι; καί άλ- 
έων μνημείων ποικίλων τό μέγεθο; καί τό 

1 ®χήμα (τήν δέ διακόσμησιν άναλόγων, έννοεΧ- 
Wl, πρό; τόν πλούτον καί τήν φιλοκαλίαν τού 
χορηγού) ναομ.όρφων δηλ. εί; θεόν δέ τινα, ϊ- 
οο»; άφιερωμένων, οΐον τό περιγραφόμενον, ή 

ρ*» είδει στήλη; οία τά ευθύ; πρό του Ν. τεί- 
7.0υ; τή; Άκροπόλεω; ίστάμενα, κ.τ.τ.

Ορίσαντε; τόν σκοπόν του μνημείου, χωροΰ- 
liEv ήδη έπί τήν περιγραφήν αύτοϋ τήν τεχνικήν. 

•.Εί; τά τού Κορινθιακού ρυθμού άναγόμενον,
I »·*, οΰχί μονοπτέρου ναού είδος, ώ; θέλει 
*δτό ó lifeton, άλλά ψευδοπεριπτέρου έξαστύ- 
°,J' τό δλον σύγκειται έκ δύο διά τού σχήμα· 

”°’ διακεκριμένων μερών, τού μέν τετραγώ · 
' ϊ4“ έφηρμοσμένου έπί τού υψηλού κρηπιδώμα- 
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τος, τού δέ περιφερούς έπί τού κυρίου μέρου; 
τή; οικοδομής. Το κρηπίδωμα εχει βάσιν καί 
σώμα έκ πωρίνου του ΙΙειραιώ; λίθου, γεΧσον δ’ 
έκ λίθου Έμηττείου (έσφαλμένω; δ’ άναφέρεται 
έν τή υπό τού μακαρίτου Γ. Παπαδοπούλου γε- 
νομέντ, περιγραφή του μνημείου δτι τό κρηπί
δωμα ολόκληρον σύγκειται έκ λίθου ‘λ’μηττείου). 
Ή βάσι; ή ό πού; τού κρηπιδώματος σύγκει- 
ται έκ τεσσάρων δόμων (καί ούχί τριών, ώ; ό 
Βΐ'βΙοη λέγει), έν είδει αναβαθμών μονοπλ,ίν- 
θων, στενουμένων διαδοχικώ; πρό; τά άνω, καί 
φερόντων κάτω περί τά; άρμογά; έγγλυφήν ται- 
νιώδη. Τό σώμα έχει τού; δόμου; πλατυτέρου; 
έπίση; κατά τό κάτω μέρος ΰπό ταινιώδου; έγ- 
γλυφή; περιθεομένους, (οΰχί δέ καί τά; πλίνθου; 
ΰπό τή; τοιαύτη; έγγλυφή; διακρινομένα;, ώ; ό 
ΙΙαπαδόπουλο; λέγει), άλλ’ άπλώ; διά λειοτερα; 
περί τά; άρμ.ογά; εργασίας. Τό γεΧσον, έρχόμενον 
μετά ταινίαν πλατείαν, συμφυή αύτφ, ευθύς δ’ υ
πέρ τόν άνώτερον του κρηπιδώματος δόμ.ον κει- 
μένην, άντιτίθεται διά τού κυανολεύκου χροόμα- 
το; του μ.αρμάρου του 'Υμηττού πρό;_ τήν 
χροιάν τού λοιπού κρηπιδώματος, καί άποτε- 
λεΧ μετάβασιν εί; τό λευκόν τού λοιπού μνη
μείου μάρμαρον, τό χρώμασι, βεβαίως, τό πά
λαι διηνθισμένον. Τό δλον κρηπίδωμα ύπέστη 
πολλά; βλάβα;, διόκαίπαντοιοτρόπω; συνεπλη- 
ρο)θη' του γείσου αΰτοΰ μόνον ή Ν. Λ. γωνία 
εΤνε άρχαία, τά δέ λοιπά κατ’ άπομίμησιν ταύ- 
τη;, οΰχί δέ καί μετά τή; δεούση; άκριβείας, 
συνεπληρώθησαν’ τής δέ βάοεω; ή τού ποδό; 
τού κρηπιδώματος τρεΧ; μέν άναοαθμοί εΤνε 
κεχωσμένοι, μόνο; δ’ ό τέταρτο; φαίνεται.

Έπί τού κρηπιδώματος τούτου έρχεται τό 
περιφερές μνημεΧον, φέρον δλα τά τού ναού συ
στατικά" ή κρηπί; αΰτοΰ σύγκειται έκ δύο πε
ριφερών άναβαθμών τού αΰτοΰ υψου; καί τρί
του πολό ταπεινότερου, ώ; στυλοβάτου χρησι-

άναοαθμοί είσιν άποτετυπωμένοι. Έπί τού στυ
λοβάτου όρθούνται £ξ ήμικίονες, εί; τό μέσον 
εκάστου τμήυ.ατο; τή; κρηπΧδος, ήμικίονες Κο
ρινθιακοί, ών τά μεταστύλια φράσσονται ΰπό 
πλακών καμπύλων, μονολίθων, κάτωθεν τοΰ 
κιονοκράνου άρχομένων καί ταινία τά άνω κο- 
σμουμένων’ τό δε μεταξύ τού κιονοκράνου μέ
χρι τού επιστυλίου μέρο; φράσσεται ΰπό πλα
κών μικροτέρων, αϊτινε; έκοσμοΰντο ΰπό άναγλύ- 
οων παραστάσεων τριπόδων ώτοιέντων, δύο εί; 
έκαστον μεταστύλιον.

Αί βάσει; τών κιόνων άπλούσταται,άνευ τή; 
συνήθου; εί; τόν Κορινθιακόν ρυθμόν τετραγώ
νου πλίνθου, τά σώματα μονόλιθα, αί ραβδώ- 
σει; λήγουσιν εί; φύλλα πρό; τά έξω κλίνοντα, 
μεθ’ α έπεται έγγεγλυμμένη ταινία, ώ; μετα
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βατικόν άπό τοϋ σώματος εις τό κιονόκρανου 
μέλος άντί τού εις άλλους κίονας έξέχον- 
τος αστραγάλου' τό κιονόκρανου αναπτύσσε
ται κανονικώς, έχει δηλ. τον κάλαθόν του καί 
τάς δύο σειράς των φύλλων έξ ών ανέρχονται 
οι καυλοί' άλλ’ ή πρώτη σειρά δεν παριστά
νει πλέον φύλλα ακάνθου άλλα στενώτερά τινα 
αρχιτεκτονικά, όμοια τοίς τέρμασι των ραβδώ
σεων, ιόν τά μεταξύ κοσμούνται υπό λογχοει
δών τινων σωμάτων' μ.όνη δ’ ή δευτέσα σειοά 
απεικονίζει φύλλα ακάνθου, καί κοσμείται υπό 
ωραίων ροδάκων εκεί ένθα τά φύλλα συνέρχον
ται' κατά τά λοιπά κανονικώς είργασμένον τύ 
κιονόκρανου, παρουσιάζει ιδιοτροπίαν τινά περί 
την εργασίαν καθ’ όλου, δεν έχει δηλ. το τε- 
τολμημένον καί ισχυρόν εις τά μέρη αύτοΰ, 
τούς καυλούς, τάς έλικας καί τά φύλλα, άλλά 
μάλλον φαίνονται ταϋτα μετά τίνος λεπτό
τητας καί μαλακότητος, τώ Ίωνικώ ρυθμώ ί- 
διαζούσης, εΐργασμένα.

Τό επιστύλιου μετά τής ζωοφόρου εινε μονό- 
λιθα, κοίλα δ’ έν είδει ς-εφάνον, επί τών κιόνων 
επικαθημένου, καί κανονικώς, σύμφωνα δηλ. πρός 
τον ρυθμόν, διτ,ρημένα. Έπί τής ανατολικής 
προσόψεως τού επιστυλίου, ητις πάντοτε έν 
τοίς άρχαίοις ναοίς καί ταϊς ναομόρφοις οίκο- 
δομ.αΐς είνε ή κυριωτέρα, υπάρχει επιγραφή, 
καί τάς τρεις τού επιστυλίου ταινία; κατέ- 
χουσα, καί δηλούσα τον βραβευθέντα χορηγόν, 
τόν δήμον έζ ού κατήγετο, τήν φυλήν εις ήν 
ανήκε, τό είδος τού χορού φ ή φυλή ενίκησε, 
τόν αυλητήν, τόν τού χορού διδάσκαλον καί έν 
τέλει τόν χρόνον καθ’ 8 ν ένίκησε, διά τοϋ ονό
ματος τοϋ άρχοντος. Ή έπιγοαφή αυτη έχει ως
ίξ·ί;·

Λ υ σ ικ ρ ά τ η ;  Λ υσιΟ είοου Κ ικ υ ν ν ε ϋ ;  έ χ ο ρ ή γ ε ι ,
Άκαμαντί; παίδων ένίκα, 01ων ηδλει,
Λυσιάδη; ΆΟηναΤο; έδίδασκεν, Εϋαίνετο; Ύ,ρχι.

Γνωστόν εϊνε Βτι ό έν ταύτη άναφερόμενος 
Εύαίνετος ήρξε τό 33ο π. X 'Ώστε τό μ.νη- 
μείον άνηγέρθη μετά έν ή δύο έτη άπό τής νί
κης, 334 δηλ. ή 333 π. Χ.,ήτοι έπί τής τοϋ Μ. 
’Αλεξάνδρου έποχής, καθ’δν χρόνον άνέλαβέ πως 
ή άπό τής πτώσεοι; τών ’Αθηνών, άν ούχί έ- 
ξαφανισθείσα, τουλάχιστον έκπεσοΰσα τής προ- 
τέοας̂  αξίας τέχνη, καί διά τής προστασίας 
τοϋ υιού τού Φιλίππου αριστουργήματα έφά- 
μιλλα τοίς προγενεστέροι; παραγαγ.οϋσ*.

Έπί τής ζωοφόρου, τής ολόκληρον τό μ.νη- 
μεϊον έν συνεχεΐ ταινία περιθεούσης, είκονίζε- 
ται έν μ.ορφαΐς τριάκοντα σχετικόν τι πρός τήν 
εορτήν έν ή ό Λυσικράτης ένίκησεν, ίσως δέ καί 
πρός τό ποίημα, δπερ ό έκ παίδων χορός έ
ψαλε- δυνατόν όμως νά άναφέρηται καί εις υ.ό- 
νην τήν ιδέαν τής εις τόν Διόνυσον άφιερώσεως 
τοϋ μνημείου. ‘Η παράστασις έλήφθη έκ τοϋ 
κύκλου τών Διονυσιακών μύθων καί είνε ό μύ

θος τής μεταμορφώσεως τών Τυρρηνών πειρα
τών εις δελφΐνας, 8 ν ό ’Απολλόδωρος έν τήβ.Ι 
βλιοθήκη του αναφέρει, λέγων : «βουλόμενο1; ^  
(ένν. ό Διόνυσος) άπό τής ’Ικαρίας εις τήν Νά- 
ξον διακομισθήναι, Τυρρηνών ληστρικήν έμισθώ- 
σατο τριήρη' οί δε αυτόν ένθέμενοι, Νάξον μέν 
παρέπλεον, ήπείγοντο δε εις Άσίαν άπεμπολη"- 
σοντες' 5 δε τόν μεν ιστόν καί τάς κώπας έποίη- 
σεν οφεις, τό δε σκάφος έπλησε κισσού **1  

βοής αυλών. Οί δέ έμμανεΐς γενόμενοι κατά τής 
θαλάσση; έφυγον καί έγένοντο δελφίνε;.» Ό 
Νόννο; έν τοΐς Διονυσιακοί; του λέγει ότι καί 
οί κάλωες, ήτοι τά σχοινιά, είςόφει; μετεβλή- 
θησαν :

ίΜακεδανο'· δέ κάλωε;, Ιχιίνοΐοι πέλον όλκοΐ
Έμπνοα μορφωΟέντε; εϊ; αγκύλα νώτα δρακόντων.
Καί ό Λουκιανός, έν τοίς Έναλίοι; διαλό- 

γοις, τόν μύθον τούτον υπαινισσόμενος λέγει, 
ότι καταναυμαχήσα; ό Διόνυσος τούτους μετέ- 
βαλεν εις δελφΐνας, καί παρ’ Όβιδίω έν τή θα
λάσση ή σκηνή, έπί δέ τής παραστάσεως τής 
ζωοφόρου, έπί τής παραλίας' τούτο έγένετο, 
νομίζομεν, χάριν τής τεχνικής οικονομίας. Τι- 
νες, μεταξύ τών οποίων πρώτος ό Κγ. ΥοΓηοΟ, 
ό τό μνημείον ναόν Ήρακλέους ΰπολαμ,βάνων, 
λέγουσιν ότι ή ζωοφόρος παριστάνει Ήρακλέους 
άθλου;. Προφανέστατα όμως ή σκηνή, ώς εί- 
πομεν ήδη, είνε Βακχική έν μεγίστη αρμονία 
καί συμμετρία περί τι κέντρον έξελισσομένη, τό 
κέντρον δέ τούτο είνε ό Διόνυσος, άκριβώς εΐ; 
τό μέσον τής Α. προσόψεως άπεικονισθείς ύς 
νέο; τρυφερός έπί βράχου, τώ ίματίω κεκαλυμ- 
μ.ένου, έν ησυχία καθήμενος, ταινία τήν κεφα
λήν άναδεδεμένος, φιάλην έχων έν τή αριστερά, 
τή δέ δεξιά τόν πρό αυτού λέοντα θωπεύων. 
Ό Διόνυσος, συνήθως, πωγωνίας υπό τής τέχνης 
παρίσταται καί ένδεδυμένος' ή έπίδειξις όμως 
τού τρυφερού σωματικού κάλλους καί τού 
γυμνού νεανικού σώματος, τό μαλακόν τών 
γραμμών τοϋ περιγράμματος καί ή καθ’ όλου 
νεανική τοϋ Διονύσου παράστασις άνήκει εις τό 
έργαστήριον έξ ού έξήλθον, ώς εϊδομεν, καί 
τά άνάγλυφα τοϋ θωρακείου τοϋ ναού τής Νί
κης' ευκινησία σώματος καί λαγαρότης, ανά
λογοι τώ ρυθμώ, 8 ν διακοσμ,οϋσιν, άμα δέ καί η 
παρατηρουμένη έν τή συνθέσει συμμετρία, με*“ 
μαθηματικής σχεδόν άκριβείας τηοουμένη, ό 
συνδυασμός τού όρμ.ητικοϋ έν ταΐ; κινήσεσι μετα 
τή; άταράχου ήρεμί-α; εις βαθμόν άρμόζοντα 
καί τό εΰγενές έν τή τών Σατύρων παραστα- 
σει, ΰποδεικνύουσι τόν τεχνίτην εις τό έργα* 
στήριον τοϋ οποίου οφείλονται τά έργα ταϋτα 
ό τεχνίτη; ούτος είνε ό Πραξιτέλης, ού ό κύκλος 
τή; ένεργείας περιελάμβανεν έκτο; τής Άφρο ί̂' 
της, τοϋ "Ερωτος καί τού ’Απόλλωνος, **) 
τά; φαιδράς καί εΰθύμου; τοϋ Βάκχου με'* 
τών Σατύρων του παραστάσεις, έξηυγενισμέν*!
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{ρω; πλέον υπό τήν λεπτήν σμίλην τοϋ τε- 
,̂ *[του τούτου.
I1. Τά κατά τά λοιπά τή; παραστάσεως πρό- 
ευπα, ητις εις δύο μέρη διαιρείται, τό περί 
-όν Διόνυσον ειρηνικόν καί κυρίως Βακχικόν καί 
ϊί, κατά τούς άγωνιζομένους οπαδού; του, ώς 

ζοντα λεπτομ,εροϋ; καί ώς έκ τούτου μάκρο
ς έξετάσεως καί άφηγήσεως, παραλείπομεν 

αύθα, παραπέμποντες είς τήν υπό τοϋ μ.ακα- 
υ Γ. Παπαδοπούλου σύντομον καί ακριβή 
γραφήν τούτων.

Καί ούτω μέν έχουσι τά τή; ζωοφόρου' ταύ- 
ϊτ,ν δ’ έπιστέφει, χάριν τής είς τό γεΐσον με- 

'άσεως, 5 όδοντωτός κανών, μεθ’ 8 ν προέχει

Έπί τών διαφόρων τεμαχίων τού γείσου έπι- 
ϊάθηται μονόλιθος θολωτή στέγη, κεκοσμημένη 
δι’ άπομιμήσεως στεγάσμ.ατος έκ φύλλων δά
φνης, είς τό κάτω τέρμα τοϋ οποίου ορθοϋται 
κυματοειδές κόσμημα έκ δεξιών πρός τά άριτερά 
χωρούν, μεθ’ 8 έπεται ταινία, μέχρι τών άκρο- 
«εράμων. ’Ακριβώς είς τό μέσον τή; στέγης καί 
ίν μέρει έκ τοϋ αυτού τεμ.αχίου λίθου, όρθοϋται 
κόσμημα υψηλόν έκ πολλών σειρών φύλλων, άνω 
I' έκ καυλών έκ τών φύλλων υψουμένων συγ
κείμενον' τά φύλλα ταϋτα διάκεινται ώς εξής' 
πρώτον τέσσαρε; σειραί έπάλληλοι κοσμ.ημ.ατι- 
κών άπό τής στέγης έν σχήματι κυλινδρικοί πρός 
τά άνω μειούμεναι' μετ’ αύτάς έπειτα ταινία 
μεταβιβάζουσα είς έτερον τεμ.άχιον λίθου, φέρον 
μίαν σειράν μικρών φύλλων παρεμφερών τοίς 
άκανθίνοις, καί δευτέραν έκ μεγάλων φύλλων α
κάνθου, έξ ή; πάλιν, υπό φύλλων μικροτέρων 
συνοδευόμενοι έκφύονται 8 ξ μεγάλοι καί ισχυ
ροί καυλοί συστρεφόμενοι άνά δύο είς τρεις γω
νίας, αποτελούσα; τρεις γενναίας προεξοχάς’ έκ 
τών καυλών τούτων άναπτύσσονται μικραί έλι— 

πολλάκι; περί αυτού; Ιλισσόμεναι έν ύπο- 
διαιοέσεσι πλουσίαις, πολλήν τήν χάριν τώ 
ρω παοεχούσαις' κατά δέ τά μεταξύ τών προε
ξοχών καί περί τά μέσα τών σχηματιζομένων 
Μιλοτήτων συστρέφονται άλλοι μικρότεροι καυ- 
Μ*1· Τό δλον δηλ. άποτελεΐ τριγωνικόν Κοριν- 
νιουργές κιονόκρανου προβαΐνον, ώ; άπό κορ
ιού, έκ τών τεσσάρων έκείνων σειρών τών κο- 
Ομηματικών φύλλων' ό άβαξ τοϋ κιονοκράνου 
τούτου άπετρίβη τά άκρα, ή δ’ άνω αύτοϋ ε
πιφάνεια φέρει τρεις τετραγώνου; όπάς, έκά- 
5 τ'ί·,ν έπί μιας τών προεξοχών, έν δέ τώ μέσω 
Ότάρτην κυλινδρικήν' αί οπαί αϋται έχρησί- 
μκυον είς έγγόμφωσιν τοϋ τρίποδος. Άντικρύ 
'πάστης τών προεξοχών τοϋ έπιστεγείου τού
του κοσμ,ήματος, έπί τής στέγη; καί έκ τής 
'•ατωτάτη; σειράς τών κοσμηματικών φύλλων, 
»φύονται τρεις έτεροι πρό; τά κάτω όρμώντε;

καί είς πολλά; έλικας συστρεφόμενοι καυλοί' 
κατά τήν άρχήν τών καυλών τούτων υπάρχει 
μικρά οπή κυλινδρική, άντιστοιχούσα πρός τό 
άκρον τής άνωθεν προεξοχής' έπί τής οπής ταύ- 
της έστηρίζετο κόσμημά τι, οΐον δελφίς ή τι 
τοιούτον, ού τό έτερον άκρον έφθανε μέχρι τής 
άντιστοίχου τού έπιστεγείου κοσμήματος προε
ξοχής.

Έπί τού τριγωνικού τούτου κιονοκράνου ΐ- 
στατο ό τρίπους, τό όλον έπιστέφο»ν' συνέκειτο 
δ’ ούτος έκ τριών ισοϋψών ποδών ράβδοις συ- 
νεχομένων ή κανόσιν, άνω δέ λέβητα φερόντων 
καί λαβάς τρεις, ώτα καλουμένας.

Τό λαγαρόν τοϋ ρυθμοϋ καί τό έπιδεκτικον 
πλούσιας διακοσμήσεως καί τοϋ τριγωνικοϋ σχή
ματος κιονόκρανου, έκίνησαν βεβαίως τόν τε
χνίτην είς εφαρμογήν τοϋ ρυθμοϋ τούτου έπί 
μ-νημείου δψος καί πλ.οϋτον άπαίτοϋντος. Έν 
τή άποτυπώσει όμως τής ιδέας αύτοϋ ό άρχι- 
τέκτων δέν παρημέλησε τήν ποοσήκουσαν συμ
μετρίαν καθ’έαυτήν καί πρός τά παρακείμενα 
μνημεία, ούτε τούς τής τέχνης νόμους παρέβη, 
ώς παραδόξως λέγει ό Βΐ'βΙυη, 5 πολλά ανα
κριβή, τουλάχιστον έν τοίς περί τοϋ μνημείου 
τούτου, γράψας έν τή τεχνική έρεύν-ρ τοϋ μνη
μείου, διατεινόμενος, ότι τό άνώτερον τοϋ μνη
μείου μ-έρος δεικνύει καλαισθησίαν μάλλον τοϋ 
τεχνίτου καί μείζονα τάσιν πρός τόν πλούτον 
καί τήν κομψότητα ή σεβασμόν πρός τούς κα
νόνας τής τέχνης. Μέχρι τούτου όμως έθεω- 
ρήθη καί θεωρείται υπό πάντων ώς τύπος τε
χνικής άκριβείας, ού, όχι μόνον περιγραφαί υπό 
πλείστων έγένοντο, άλλά καί άπομιμήσεις καί 
έφαρμογαί έπί νεωτέρων οικοδομημάτων ύπ’ άν- 
δρών έπί τούτω, πρός μελέτην τών άναλο- 
γιών αύτοϋ, άποστελλομ.ένων. θεωρών δέ, ότι 
ό τεχνίτης όλως άνεξάοτητος τών τής τέχνης 
δεσμών είργάσθη προβαίνει είς τό νά δεχθή 
ότι πλάστου μάλλον έργον είνε τοϋτο ή άρχι- 
τέκτονος. Άλλά καί τήν όλην αναλογίαν τοϋ 
μνημ,είου προσβάλλων λέγει, ότι δυσανάλογον 
είνε τό ΰψος πρός τήν διάμετρον αύτοϋ' έλη- 
σμόνησεν όμως ό Γάλλος περιηγητής ότι έγ- 
γύς τοϋ μνημείου ύπήρχον καί άλλαι μεγάλαι 
οίκοδομαί, αΐτινες έπέδρασαν μεγάλως έπί τής 
κατασκευής αύτοϋ, ιδία δ’έπί τής τοϋ υψηλού 
κρηπιδώματος, τό όποιον καί μόνον δύναται νά 
παράσχη κατά τό φαινόμενου λόγον ύπέρ τής 
ιδέας τής δυσαναλογίας, άλλά τό όποιον ού μό
νον ένεκα τής πρός τά εγγύς οικοδομήματα ά- 
ναλογίας, άλλά καί χάριν τοϋ υψηλού τρίποδο; 
τοϋ έπί τής κορυφής ίσταμένου, ούτως υψηλόν 
κατεσκευάσθη' γυμνόν λοιπόν τό μνημείον τών 
τε περί αυτό παλαιών οικοδομών καί τοϋ έπ’ 
αύτοϋ κυριωτάτου μέρους, τοϋ τρίποδος, δέν 
δυνάμεθα νά ύποβάλωμεν είς τοιαύτας περί ά- 
ναλογίας, πάντοτε ανακριβείς έσομένας, κρίσεις'
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εάν δε θέλωμεν να κρίνιομεν αύτό καθ’ εαυτό, 
πρέπει νά τό φαντασθώμεν ώς είχε τό πάλαι, 
καί θέλομεν παρατηρήση καί σεβασμόν μέγαν 
πρός τού; τή; τέχνη; κανένα; καί τά; αναλο
γία; άκριβώ; έφηρμοσμένας, άμοότερα δε κα
ταλλήλως συνδυασθέντα πρό; τήν παρατηρου- 
μένην έλευΟερίαν καί ευφυΐαν περί τήν εργα
σίαν καί τόν σχηματισμόν των κοσμηματικών 
αυτού μερών.

Έκτο; τούτων καί έν τη ιστορία τή; άνα- 
πτύςεω; τή; τέχνη; ού μικράν άξίαν έχει, ώ; 
δεικνύον φανερά δτι οΰ μόνον οι 'Ρωμαίοι έφήρ- 
μοσαν τό περιφερές σχήμα εί; τού; ναού;, αλλά 
καί παρά τοί; Έλλησιν ήδη ύπήρχον τοιούτοι 
ναοί, καί εί; αυτού; ανήκει καί τό είδο; τούτο 
τή; οΐκοδομ.ή;· έκτο; τούτου παρέχει ήμΤν διά 
τή; κομψή; στέγη; του δείγμα Ούλου, τεχνι
κού δηλ. έργου, δπερ μ.έχρι τινό; έθεωρεΐτο ώ; 
άποκλειστικώ; των 'Ρωμαίων ίδιον, καί τού ο
ποίου πρό τινων ετών άπεδείχθη, υπό τού άρ- 
χιτέκτονο; Αιΐίβι*. ή Ελληνική καταγωγή.

Τό μνημεϊον δεν περιήλθε μέχρι; ημών σώον, 
ώ; διελθόν πολλά; τύχα;, πολλούς δε κυρίου; 
μεταβαλόν' μέχρι τού 1058 κατείχετο υπό 
τών ’Ιησουιτών, (εν τή αυλή τή; μονή; αυτών 
περιλαμβανόμενο·;), οΰ; διεδέχθησαν οί Καπου
τσίνοι, άγοράσαντε; αυτό τό 1069'κατά τόν 
ΟΐαϊΙΙβΙ ήγοράσθη αντί I ‘30 σκούδων παρά τι- 
νο; Έλληνο;, δστι; κατείχε·; αυτό. Ό  Έλ- 
λην ούτο; μετά τήν συμφωνίαν, μεταμεληθεί;, 
φαίνεται, δεν ήθελε νά παραχώρηση τό μνημεϊον, 
έπί τή προφάσει δτι ξένο;, κατά τι Αθηναϊκόν 
έθιμον, δέν ήδύνατο νά κατέχη αρχαιότητας’ 
ή ύπόθεσι; έφθασε·; μέχρι τού καδή’ ό καδή; 
άπεφάσισε ν’ άποδοθή τώ αγοραστή τό μνη- 
μεϊον, άλλ’ αγαπών βεβαίως τά άρχαΐα, Τούρ
κο; αδτό;, περισσότερον πολλών έκ τών σημερι
νών Ελλήνων, ¿φρόντισε νά πρόσθεση εί; τήν 
άπόφασίν του τόν δρον, νά μ.ή έπενεχθή βλάβη 
τις έπ’ αυτού, επιθυμώ·; δέ νά διαδοθή, φαίνεται, 
ή πρό; τά λείψανα τή; αρχαία; τέχνη; αγάπη 
καί ελευθεριώτερον φερόμενο; τών κατακλειόν- 
των αΰτά τήν σήμερον καί προνόμια έπί ξένη; ι
διοκτησία; ζητούντων, προσέθετο τήν διαταγήν 
νά έπιδεικνύη αυτό ό αγοραστή; τοϊ; έπισκε- 
πτομένοι; τό μέρο; εκείνο. Είκών τι; τή; τότε 
καταστάσεω; τού μνημείου δεικνύει αυτό συνε- 
σφιγμένον μεταξύ δύο τοίχων καλυπτόντων τό 
πλεΐστον αυτού' τούτων ό εις κρύπτει τήν Β. 
πλευράν άπ’ Α. πρό; Α., καί εϊνε ό τοϊχο; τών 
οικημάτων τή; τών Καπουτσίνων μονή;, ό δ’ 
έτερο; είνε ό περίβολο; τού κήπου τή; αυτή; 
μονή;, δστι; στηρίζεται έπί τού μέσου τή; νο
τίου πλευρά;, από Ν. έρχόμενο;' τό έδαφο; 
τού κήπου καλύπτει τό κρηπίδωμα μέχρι τού 
μέσου τού δευτέρου δόμου έκ τών άνω.

Εί; τήν Οέσιν ταύτην φαίνεται δτι διετηρήθη

μέχρι τού 1821 δτε, έπί τή; εισβολή; τού Ό- 
μέρ Βριώνη υπό πυρκαϊά; κατεστράφησαν τά 
έπ’ αυτού στηρι ζόμ ενα τή; μονή; οίκήμα-« 
καί οΰ μικράν βλάβην όπέστη υπό τών φλογών 
Τό 1831 έκαθαρίσΟη ό περί αύτό χώρο; καί 
έγνώσθη τό τού κρηπιδώματος υψο; καί άπο- 
κατέστη εί; ?,ν σήμερον εΰρίσκεται Οέσιν κατά 
πολλά έλλιπέ;' διότι έκτό; τή; τού κρηπιδώ- 
ματο; καταστροφή; τά μάρμαρα τή; περιφε
ρούς κρηπϊδο; έβλάβησαν, τά έξέχοντα τών 
κιονόκρανων μέρη άπετρίβησαν, εί; κίων τή; Β. 
πλευρά; έξέπεσε κατά τό πλεΐστον’ έκ τών 
πλακών τών φρασσουσών τά μεταστύλια δύο 
σώζονται έν καλή καταστάσει, ή μέν κατά τήν 
Β. πλευράν, (ύπέρ ταύτην δέ καί ή μόνη σωζο.- 
μένη έκ τών πλακών τών φρασσουσών τά με
ταξύ τών κιονόκρανων μέρη μετ’ αναγλύφου 
παραστάσεω; τρίποδο; ώτώεντος), ή δέ κατά 
τήν Ν. Αί λοιπαί δύο κατά τά; αΰτά; πλευ
ρά; τεθραυσμέναι καί πλινθίνω τοίχω συμπε- 
πληρωμέναι’ πλίνθινο; έπίσης τοίχο; κατέχει 
τόν τόπον τών δύο υπολοίπων πλακών, δλω; 
καταστραφεισών. Τά μέρη τού θριγκώματο; 
¿φθάρησαν υπό τού πυοός, τά δέ καί υπό λί
θων κάτωθεν ριπτομένων άπεσπάσθησαν, ώ; οί 
ακροκέραμοι καί τό κυματοειδές κόσμημα, τό 
δέ μέγα τή; στέγη; κόσμημα κατεστράφη ιδίως 
κατά τά άνω, άφανισθέντο; δλω; τού άβακος.

Μεθ’ δλας δμως τά; καταστροφά; ά; όπέστη 
δύναται νά παράσχη μεγάλην ωφέλειαν εί; τήν 
σπουδήν τού ρυθμού 8 ν αντιπροσωπεύει, ώς τό 
μόνον, όπωσούν τέλειον, σωζόμενον έργον τής 
εποχή; του.

ΊΙ μαλακότη; τής έργασίας τών μερών του 
μνημείου, ή λεπτότη; τή; διαθέσεως αυτών, ό 
έπανθών πλούτο; τής διακοσμήσεως καί ή τό 
δλον περιβάλλουσα λαγαρότης, χαρακτηριστικά 
τού Κορινθιακού ρυθμού, έπί πάσι δέ τό ίδιά· 
ζον έν τή ευρέσει τού κομψού σχήματος, συν· 
δυαζόμενα μ.ετά τή; ιδέα; τού τρυφηλού Διο
νύσου, εί; 8 ν, ώ; φαίνεται, ειχεν άφιερωθή, πα- 
ρέχουσιν ευχάριστου καί φαιδράν δψιν, αμα δε 
έπιδεικνύουσιν άπαξ έτι τήν διά τοσούτων πα
ραδειγμάτων έπικυρωθεΐσαν έπιτηδειότητα τών 
άνδρών έκείνων εί; τήν κατάλληλον άπόδοσιν 
τών έκαστη θεότητι άρμοζόντων, άναλόγως τή; 
τάξεω; καί τού χαρακτήρο; αυτή;, διά τή; ό
ποια; έπιτηδειότητος οί τεχνΐται κατώρθουν 
νά διερμηνεύωσι πιστώ; τά αισθήματα αύτών 
καί μεταδίδωσιν εκάστοτε τά; ιδέα; τή; «?" 
χαία; θρησκείας, διά τών καταλλήλων, συμφω* 
νω; τή προόδω τή; τέχνη; διαμοοφουμένων 
τύπων, μετά τή; χαρακτηριζούση; πάντα τα 
έργα τής άρχαιότητο; ελευθερία; έν τή εύρέσεε 
καί διαπλάσει.

Ι α κ .  X .  Δ ΐ ’ . ί Γ Α Τ ί Η ϊ .
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ΜΙΑ ΣΕΛ ΙΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

;αν τριανταεφτά τριανταοχτώ χρόνου; ’πίσω 
^σίσανε οί "Ελληνες νά ελευθερωθούνε καί 
ίξανε τά όπλα, έτυχε ό φοβερό; Όδυσσεύ; ό 
τού Άνδραύτσου νά πολιορκή τήν άκρόπολι 

ιδν’Αθηνών, δπου ευρίσκοντο κλεισμένοι οί Τούρ- 
, 51 καί δπερασπίζοντο μ.έ μεγάλ.η καρτεροψυχία' 
ιέτε ούτε οί έδικοί μας είχαν άκόμη άρνηθή 
ή φουστανέλλα, ούτε ο! Τούρκοι είχαν λάβει τό 
Μ  βάφ τισμα οπού ήθέλησε νά τού; δώση ή Εύ- 
ρση. Ό πόλεμο; έγίνετο καθώ; εί; τόν καιρό 
«δ'Ομήρου. Μάλιστα εί; ταϊς πολιορκία·.; έπρο- 
νΐίίούσε αργά. Οί άνθροιποι έσκοτόνοντο μέ τήν 
ΐεν/ία τους, δέν έγνωρίζοντο άκόμη όλα έκεΐνα 
ύ  καταστρεφτικά σύνεργα όπού ή φιλανθριυπία 
:ών έθνών καί η χριστιανωσύνη τών βασιλέων έ- 

[ φεόρηκαν μετά ταύτα καί δέν ήτο σπάνιο κάπου 
κάπου νά βλέπη; τά ένάντια μ.έρη νά στέκωνται 
με τα χέρικ σταυρωμένα καί άνεργα διά έλλειψι 
¿τό πολεαοοόδια.—Κάτι παρόμοιο θά έσυνέοαι- 
«βέβαια' καί τήν ημέρα όπού έτυχε τό άκόλου-
6ο σ υ μ β ά ν .

• Έ; ύπνησαν κάποια παλλικάοια τού Όδυσσέως 
κρωΐ πρω'ί καί ρίχτοντα; κατά τύχη τό ’μμάτι 

, ίείνο: εις τήν άκρόπολι, ροδοκόκκινη άπό τό πρώ- 
πγλυκοχάραμμα, έμειναν εκστατικά, βλέποντα 
τού; Τούρκου; άνεβασμένους έπάνου εί; τόν ΙΙαρ- 
ίινώνα καί εργαζομένου; μέ μεγάλη βία νά χα
λούν τά ώραΐα έκεΐνα μνημεία.—Τόσο παράξενη 
ιαί άκατανόητη τούς εφάνη τέτοιο ανωφελής βαρ- 
βιρότη;, όπού έτοεξαν αμέσως νά ειδοποιήσουν 
τον Όδυσσέα. Άφού ό στρατηγό; ¿βεβαιώθηκε 
ρίτά’μμάτιά του απόλυσε τρία τέσσαρα άπό τά 
ϊϊλλικάρια του νά πλησιάσουν εί; τήν άκρόπολι 
**ί νά ¿ρωτήσουν τού; Τούρκους διατί έδειχναν 
τέτοια άγριότητα μ.έ μάρμ.αρα τά όποια δέν τού; 
Προξενούσαν καμμία βλάβη. ’Επέταξαν μέ μιας 
Κείνοι οί γενναίοι καί ύστερα άπό ’λίγη ώρα έ- 
?εραν εί; τό στρατηγό τήν άπόκρισι, δτι οί Τούρ- 
*οι μήν έχοντε; άλλο μολύβι διά νά χύσουν βό
λι« καί ξανοίξαντε; ότι μέσα εις έκεΐνα τά μάρ- 
μ«ρα ευρίσκετο τούτο τό μέταλλο, χυμένο έπι
ζες διά νά δίνη δύναμι καί σταθερότητα, εί- 
ϊ*ν άποφασίσει νά ποοστρέξουνε εί; εκείνο τό 
7«λ*σμό διά νά δυνηθοϋνε νά έξακολουθήσουνε 
^  πόλεμο.

Τέτοια άπόκρισι ¿προξένησε μεγάλη άπελπι- 
•Π εί; τούς "Ελληνα; καί άφού ¿στοχάστηκαν τί 

I ·* πράξουν διά νά σώσουν άπό τόν όλεθρο τά 
ρείμεΐα τού μεγαλείου των, ολοι μέ μία φωνή 
•“οφάσισαν νά μηνύσουν εί; τούς άποκλεισμένου; 
•0* παυσουν τήν καταστροφήν καί ησαν έτοιμοι 

ί ,ι* τού; προμηθεύσουν οσο μολύβι τούς έχρειάζε- 
*° διά τήν όπεράσπισί τους.—Ούτω καί έγένετο.

Εστερξαν οί Τούρκοι, καί οί "Ελληνες έξαγό-

ρασαν μέ τό αίμά τους, δίδοντες εις τούς έχ- 
θρούς βόλια διά νά τού; σκοτώνουν, τά πολότι- 
μ.α έκεΐνα μάρμ.αρα τά όποια ήσαν προωρισμένα 
νά ζήσουν διά νά ίδουν καί πάλιν άναστημένο 
δλόγυρά του; έκεΐνο τό έθνος, τό όποιο άπό τό
σους αιώνας έφαίνετο βυθισμένο εις λήθαργο.

A . B a u o i 'i t b i . í

Τ Ι Ε ΣΤ Ι ΠΑΤΡΙΣ

Έν αίώνι καθ’ 8 ν τά πάντα άναλύουσιν δπως 
διεγείρωσι τήν περί πάντων δυσπιστίαν, καί αυτός 
δ έρως τής πατρίδος κατέστη πρόβλημα. ΊΙ πα- 
τρίς τού ανθρώπου, λέγουσιν οί νεωτερισταί, μ.ή 
δέν είνε απέραντος δσω καί ή γή, καί δπου 
λάμπουσιν αί ακτίνες τού ήλιου μή δεν ύπαρχε·, 
χώρος δι’ ένα υιόν τού Άδάμ; . . νΑθλιοι! Έ- 
ρωτήσατε τόν Άλπεινόν διατί δέν δύναται νά ζή
ση μακράν τού άντρου αύτού, ¿ρωτήσατε τόν 
"Αραβα τής έρήμου διατί τήκεται μακράν τών 
υπό τού ήλίου μ,αστιζομένων άμμων αύτού, έ- 
ρωτήσατε τόν Γροελανδόν διατί δέν ύπάρχουσι 
δι’ αύτόν ήδυπάθειαι, είμή μόνον έπί τών έπι- 
πλεόντων πάγων τού ’Ωκεανού, καί θά μάθε
τε τί έστί πατρίς.

"Εχετε έν τή ύμετέρα γή έχθρούς πιέζοντας 
ύμάς ; . . Κλαύσατε τήν γήν εκείνην, μήτήν κα- 
ταρασθήτε, διότι έν αύτή ύπάρχουσιν αί φαν
τασιώσεις ύμ.ών, ύπ’ αύτή; άναπαρίστανται ύμΐν 
τά όνειρα τή; ύμετέρα; ύπάρξεως, δι’ αύτή; ή 
καρδία σας πρώτον ήδη ήνεώχθη εί; άκαταλή
πτου; ήδύτητα; καί ό άνθρωπος, ϊνα ζήση, έχει 
χρείαν ν’ ά-̂ απήση τού; τόπου; οΰ; κατοικεί, τά 
δέ φίλτρα τή; τού βίου πρωία; μόνα παρακολου- 
θούσιν αύτόν έν τώ τάφοι. Ψυχρέ κάπηλε, ό μή 
αγαπών τήν πατρίδα μ.ή παρέχουσάν σοι άφθό- 
νους ήδονάς καί απολαύσει;, εϊθε ποτέ νά μή στε- 
ρηθή; ταύτης ! Τότε Οά αίσθανθή; πώ; έν έκά- 
στω δένδοω μυστικόν τι πνέει αίσθημα, πώ; έν 
έκάστη πέτρα θείο; ζή λόγος, καί τότε θά κλαύ- 
σης. . . ’Ανθρώπινο; αφροσύνη ! ποτέ σχεδόν δέν 
γίνεται γνωστόν ήμ.ΐν αγαθόν τι, ή καθ’ ήν στιγ
μήν άπόλλυται ! . . .

Λ. Broffkrio.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ
έ ξ η ς  ο ύ 5 ε ν  π ρ ο χ ύ τ ι τ β ι δ ι α  τ ο ύ ς  χ χ τ α ν α λ ω τ ά ς  δ φ ι λ ο ς .

’Ενθυμούμαι δτι, νέο; ών, καί πριν έτι δώσω 
άρκετήν προσοχήν εί; τήν τών έθνών οικονομίαν, 
παρευοέθην εί; φαιδρόν τι καί εύθυμον έν τή έ
ξοχή συμπόσιον, ένθα τών συνδαιτημόνωντις δέν 
έπαυεν, άμ.α φιάλη τις έκενοΰτο, νά τήν σφεν- 
δονίζη έκ τού παραθύρου, καί τούτο, έλεγεν, ε- 
καμνε πρός όφελος τών ύελουργείων. Ητον δλω; 
χαρά διά τό άνδραγάθημά του, ο! δέ συνδαι-

ι. κ
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τημ,όνες έπροθυμ.οποιοϋντο τίς πρώτος νά τον χει
ροκρότηση.

Κατ’ άρχάς έγέλασα καί έγώ, μιμηθείς τού; 
άλλους" αλλά καθόσον ή αφροσύνη αύτη έπανε- 
λαμ-βάνετο, δεν ήδυνήθην νά μή προσέξω ΙπΙ τού 
αντικειμένου τούτου καί ήρχισα νά διστάζω περί 
του κέρδους τύ δποίον ήδύνατο νά προσγίνη τη 
κοινωνία έν γένει έκ καταναλώσεως, έξ ής ούδεν 
προκύπτει διά τούς καταναλωτάς όφελος. Mol 
φαίνεται, έλεγα κατ’ έμαυτόν, ότι δ ουνδαιτη- 
μύν ούτος όστις αποφασίζει νά πληρώση τρία 
η τέσσαρα φράγκα έκ τών χρημ,άτων του διά φιά- 
λας Οραυσθείσας, δεν δύναται νά κάμη την δαπά
νην ταύτην χωρίς νά έπιφέοη περιορισμόν ίσης 
ποσότητος έφ’ Ιτέρας δαπάνης. "Ο,τι λοιπόν 
δ ύελοποιός πωλήσει περιπλέον, άλλο; τις έμπο- 
ο; θέλει πωλήσει δλιγώτερον, δ δε κόσμος δεν 
ύναται νά κερδήση τίποτε έκ τοιαύτης διασκε- 

δάσεως, άλλά μ,άλλον άπόλλυσι την εργασίαν, 
την ωφέλειαν, την δποίαν δ θραύσας τάς φιάλας 
ήδύνατο νά λάβη έκ τής χρήσεώς των, άν ήθελον 
οΐκονομηθή.

1. Β. Σλιηι.

ΠΟΣΟΝ ΑΑΛΟΥΣΙΝ AI ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Επιστήμων τι; Άγγλος υπελόγισεν οτι εί; 
άνήρ δμιλει τρεϊς έδρας τουλάχιστον καθ’ ημέ
ραν άνά εκατόν λέξεις τό λεπτόν, ήτοι 29 σε
λίδα; εντύπους εί; 8 ,)ν καθ’ έδραν' έκ τούτου 
προκύπτει οτι έκαστο; δμιλει 0 0 0  περίπου σε
λίδα; καθ’ £βδομ.άδα, ήτοι 0 2  ογκώδεις τόμους 
κατ’ έτος. ”Ω τής δυνάμεω; τής στατιστικής ! 
Τούτο άκούσας περίεργός τις ήρώτησε τόν "Αγ
γλον επιστήμονα, άν δ υπολογισμός ούτος έ- 
φαρμόζεται καί εις τά; γυναίκας. Ο ! yes ! ά- 
πήντησεν δ "Αγγλο; στατιστικός' φρόντιζε ομω; 
πάντοτε νά πολλαπλασίαζες επί δέκα.

ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Π ερ ί τ ο ϋ  σ λ α υ ο ν ια ο ϋ  ό ν ύ μ χ τ ο ς  τ ή ς  
Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς .

’Εν τώ συγγράμματι τοϋ Henri Tiliers 
«Περί Σερβίας, περί τού παρελθόντος αυτή; καί 
τού μέλλοντος», έκδοθέντι τώ 187G, έν άλ
λοι; πολλοί; άνέγνωσα καί χωρίον, όπερ κατα
χωρίζει δ συγγραφεύς έκ τού συγγράμματος 
τοϋ Ed. Laboulaye «Σύγχρονοι μελέται περί 
Γερμανίας καί τών σλαυ'ίκών χωρών», έκδοθέντος 
τώ 1856. Τό χωρίον έχει ώς έξης' «Ό Σέρβος 
δεν σκέπτεται μόνον περί τής ιδίας αυτού αύ- 
τονομ.ίας, άλλά προβαίνει καί περαιτέρω' λαμ.- 
βάνει υπ’ οψιν καί τούς αδελφού; αυτού Βοσ
νίου;, Έρζεγοβινίους καί Βουλγάρους. Άνα- 
τραφεΐς υπό τών πατριωτικών ασμάτων, έυ.ε- 
γαλυνθη εν τή ιδέα ότι ήμ.έραν τινά θ’άνα-ήση

την αυτοκρατορίαν τοϋ Στεφάνου Δουσσάν 7 

γνωρίζει ποία έσεται ή καθέδρα,—δ Βόσπορο!' 
Ό Σέρβος δεν γνωρίζει τό όνομα Κωνσταντι- 
νούπολις, διότι τούτο είναι όνομ.α πόλεως £χ. 
ληνικής, δεν γνωρίζει ωσαύτως τό όνομα Σταμ- 
πούλ, διότι τούτο είναι όνομα πόλεως Τουρκι. 
κής. Τό Βυζάντιον υπ’αυτού καλείται Τσαρι- 
γ ρ ά δ , ή πόλις τών Τσάρων, ή πρω τεύουσα ζής 
Σ ερ β ία ς , ή εδρα  το ϋ  α ύτοχρά τορος τη ς  Σερβίας.»

Τούς λόγους τούτους έσημείωσα, διότι εγεν- 
νήθη έν έμοί άπόρημα πώς υπήρχε παρά τοίς 
Σέρβοις τοιαύτη παράδοσις καί έγεννήθη τοιού- 
το; σκοπός. Είναι άληθες οτι έπί Στεφάνου 
Δουσσάν έγένοντο κύριοι πολλών ελληνικών γα- 
ρών, καί έσχημάτισαν βραχύβιόν τινα σερβικών 
αυτοκρατορίαν, άλλ’ ουδέποτε έγένοντο κύριοι 
τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Ανέμενον δ’ έκ μΕ- 
ταγενεστέρων αναγνώσεων νά λύσω* τό άπό- 
ρημά μου.

Ευτυχώς δεν έοράδυνε πολύ ή λύσις, διότι έν 
τώ τελευταίω φυλλαδίω, (8 ί>> σελ. 4 35) τής Re
vu e  G éograph ique  άνέγνωσα βραχεΐαν σημείω- 
σιν τής ιστορικής έννοιας τού σλαυονικού ονό
ματος τής Κωνσταντινουπόλεως Τσαριγράδ, γε- 
γραμμένην υπό τού Κ. !.. Leger, συγγραφέως 
το υ  β ίο υ  τώ κ σ .Ια ύω κ  à .ro c rô .lu r  K v p U .lo u  xai 
Μ εθοδίου. Τήν σημείωσιν δέ ταύτην έθεώρησε 
καλόν νά μεταφέρω ενταύθα χάριν τών πολλών 
άναγνωστών τής 'Ε σ τ ία ς .

Ιδού τί λέγει έπί λέξει δ Κ. Leger
«Ό κ. Κάμ,ιλλος Roussel έν τή ιστορία αυ

τού τοϋ πολέμου τής Κριμαίας (σελ. 3) γρά
φει τά εξής'—'Π υπόθεσι; τών Αγίων Τόπων
έτέθη ώς διάβασις πρό; τό ίερόν άντι-
κείμενον τής μοσχοβητικής φιλοδοξίας,—τόάρ- 
χαίον Βυζάντιον, τήν πόλιν τοϋ Κωνσταντί
νου, τήν πόλιν τής έπαγγελίας, τήν καλου- 
μένην έν τή αρχαία ρωσσική Τ σα ριγράδ, πόλιν 
τών Τσάρων—.

»Δεν έρχόμεθα νά έρευνήσωμεν ένταύθα το 
ζήτημα έάν ή Κωνσταντινούπολις είναι ή ήτο, 
ως λέγει δ Κ. Roussel, τό ίερόν άντικείμενον 
τής μοσχοβητικής φιλοδοξίας, άλλά μόνον νά 
προφυλάξωμεν τον αναγνώστην έκ τού συλλο
γισμού, δν δ σοφός ιστορικός έξάγει έκ τού 
σλαυονικού ¿νάματος τής πόλεως ταύτης.

»Οΰ μ.όνον έν τή αρχαία ρωσσική, άλλά 
καί έν τή σλαυονική, τή σέρβική, τή βουλγα
ρική γλώσση ή Κωνσταντινούπολις έκλήθη και 
καλείται έτι καί νϋν Τ σ α ρ γρ ά δ  ή μάλλον Τσα- 
ριγράδ, πόλις αύτοκρατορική. Τό όνομα τούτο 
έδόθη αυτή υπό τών Σλαύων τής ελληνικής «δ* 
τοκρατορίας πριν ή έτι τό Βυζαντινόν κράτος 
συνάψη σχέσεις πρός τού; 'Ρώσσους. ’Αρκείτω 
ήμίν £ν παράδειγμα' έν τώ β ίω  τοϋ  ά γ ιο υ  Κω>~ 
σταε-τίι-ου, κληθεντος άλλως Κυρίλλου, τον 
περιωνύμου αποστόλου τών Σλαύων. γεγρ«,“·*
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έν σλαυονική σέρβική μικρόν πρό τής 0 ' 
ϊονταετηριδος, οϋτω καλείται ή Κωνσταν- 

Γάνούπολις, δηλ. Τσαριγράδ. Παρεπέμπομεν δε 
«ίς περιέργου; κατ’ ανάγκην καί εί; τό Le- 

[jicon palaeoslovenico-græco-Ialinum τού 
iplosich (έν Βιέννη 186G). 
j »Τό όνομα Τσαριγράδ â èr  t i r a i  λοιπόν π ο -  
fic ρωσσικόε·. Άλλ’ δ υπαινιγμός τοϋ κ. Κα- 
«ίΧλου Rousset απαιτεί καί έτέραν τινά ετι 
ϊ*5«τήρησιν. Έν τή αρχαία ρωσσική τό όνομα 
rirapi δεν σημαίνει τούς ηγεμόνα; ρώσσους, 
ΐιότι ούτοι απλώς έκαλοΰντο χ π ά ζ '  διά τού 
τσάρι έννοοϋντο τουναντίον οί "Ε .ί.Ιη τες  α ύ το -  
ίβτορες τη ς  Κ ω τσ τα κ τ ικ ο υ π ό .ίεω ς . Τό όνομ.α 
ίίτοϋ Τσάρου τό πρώτον άπεδόθη δριστικώς εις 
τόν Ίβάν Δ' (1517). Τό όνομα λοιπόν Τσα- 
ριγράδ οΰδέν άποδεικνύει όπερ ή κατά τών 

‘έσεων τής Φωσσίας.»
Α. Μηιιλρλκηι.

ΤΟΙΣ ΕΛΑΗΣΙ ΚΥΒΕΡΝΙΓΓΑΙΣ

Άγάθων έφη' «Τόν άρχοντα τριών δεΐ μ.ε- 
ΚσθαΓ πρώτον μέν ότι άνθρώπων άρχει, δεύ
τερον ότι κατά νόμους άρχει, τρίτον ότι ούκ

ΑΛΠΘΕΙΑΙ

Οι νϋν "Ελληνες άξιοϋσιν ότι ε'νε γνήσιοι ά- 
«όγονοι φυλής, άποδειξάση; άλλοτε τάς ’Α
βάνας δάδα καί δόξαν τού σύμπαντος κόσμ,ου, 
εις αυτούς δ’ άπόκειται ν’ άποδείξωσι διά τών 
τραγμάτων μάλλον ή διά τής 'ιστορίας, ότι ή 
ίρατή καί προφανής ένέργεια τής διανοίας των 
έφείλει τήν ζωηρότητα καί ευκινησίαν της εις 
διαδοχικήν έπίδρασιν, άνερχομένην εις τά Ιλ 
λυρικά ή έστω καί τά Πελασγικά φύλ,α.

* *
"Εχω σχηματίσει τήν πεποίθησιν, ότι αυ

τοί οί "Ελληνες είνε υπόλογοι διά τάς κατ’ 
«τών λοιδωρίας τών ξένων. Οί πολιτικοί των 
ένιχνεύουσι πλείστα παραπτώματα, έν οίς καί 
όλως ανύπαρκτα, αί δε ε’ίκοσι πέντε ή καί τριά
κοντα έφημ.ερίδες τών ’Αθηνών έπαναλαμ.βά- 
»ουσι ταϋτα άδιαλείπτως. Τό μέγιστον μέρος 
τών πολιτικών άνομ.ημάτων χαλκεύεται υπό 
*5μματικών γραφοκόπων, άνενδοιάστως δέ δύ- 
ν*ταίτις νά ε’ίπη, ότι πάν ο,τι έχεται ύποστά- 
οιώς τίνος, έξογκοΰται, πάν δ’ 6 ,τι δεν εινε έ- 
•γκωμ.ένον, ούδεμιάς έχεται υποστάσεως.

Ό Έλλην εινε εμπαθής, τά πάθη του έξά- 
τ̂ονται, ώ; δ παρά τήν φλόγα ξηρό; χόρ- 

άλλά καί ταχέως επίσης κατευνάζονται, 
ή αιτία δεν ήνε σπουδαία. Ούτω βλέπομεν

τινα άστειευόμενον μ.εθ’ ετέρου, 2 ν αύτός ούτος
πρό ¿λίγων έτι στιγμών βαναύσως ύβριζε.

*
« *

Ό  "Ελλην άριδήλω; εινε άγχίνους, έπαίρε- 
ται δ’ έπί τούτω' βαθύτατον αισθάνεται άλ
γος, άν κατορθώση τις νά τόν έξαπατήση έν 
τινι συναλλαγή. Διασκεδαστικώτατον όντως εινε 
νά παρίσταταί τις καί κρύφα νά προσέχη εις 
τήν διαπραγμάτευσή οίασδήποτε έμπορικής 
πράξεως, έστο) καί αγοραπωλησίας ¿λίγης κλω
στής ή κρομμύων. Πολλάκις έπέρχεται μεγάλη 
σύγχυσις καί ταραχή έ'νεκα τής σφοδρά; συγ
χρόνου άγοοεύσεως άμφοτέρων τών μερών, κα
ταλήγει δ’ έπί τέλους εί; εκατέρωθεν έλάττωσιν 
τών προταθέντων. Ή μικρά κόρη ή έν τοίς έν 
’Αγγλία σιδηροδρομικοί; σταθμ.οίς πωλοϋσα κά
μαρα εντός μικρών δοχείων, πληρουμένων συ- 
νήθως κατά τό ήμισυ δι’ άχρηστου χάρτου, ά- 
κριβώς καθ’ ήν στιγμήν ή αμαξοστοιχία ανα
χωρεί, σπανίως θά έξαπατήση "Ελληνα. Πριν ή 
ούτος πληρώση τό ήμισυ σελλίνιον, κενοί τό πε- 
ριεχόμενον έπί τή; χειρός, καί άν εΰρη αΰιό 
έλλειπές, άπαιτεί τήν συμ.πλήρωσιν. (Κάρολος 
Τάκερμαν).

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
Μ ουσείον ισ το ρ ικώ ν τ ο ϋ  έν 'Λ Ο ήνα ις .ν α υ τ ικ ο ύ  

α π ο μ α χ ικ ο ύ  τ α μ ε ίο υ .

Οί διοικοϋντες τό ναυτικόν άπομαχικόν τα- 
μείον πρό καιρού κατήρτισαν μουσείον, είς τό 
δποίον συνήθροισαν κειμήλια, ναυτικά έξαιρέτως, 
άνακαλούντα είς τήν μνήμ,ην τών έπιόντων τούς 
μεγαθύμους έκείνους άνδρας, οϊτινες εύρον τό 
έθνος δοϋλον, άνώρθοισαν αύτό, καί άφήκαν 
αύτό βασιλεΰον καί έλεύθερον. Τό μουσείον τού
το, ιδρυτής τοϋ δποίου κυρίως ΰπί,ρξεν δ μεγά- 
λως συντελέσας είς τήν πρόοδον τού Ναυτικού 
απομαχικού ταμ.είου καί άλλοτε πρόεδρος αυ
τού κ. Γ. Ζωχίός, δεν δέχεται είμή πράγματα 
δμ.ολ.ογουμένης ιστορικής αξίας, κειμήλια μ.ετέ- 
χοντα άρετής καί δόξης. Άπεθησαυρίσθησαν 
μέχρι τοϋδε είς τό μουσείον τά εξής : 1 Τό 
θρανίον, έφ’ ού κατά πρώτον έκάθησεν δ Κυβερ
νήτης, είς τήν Ελλάδα έλθουν.—2 Ό έπίσημος 
τοϋ Κυβερνήτου ζο>στήρ.-3 Ιδιόχειρος σπου- 
δαιοτάτη έπιστολή τοϋ Κυβερνήτου, άπευθυνθεί- 
σα παρ’ αυτού έκ Γενεύης, τήν 12 δεκεμ.βρίου 
1824, πρός τήν Προσωρινήν Κυβέρνησιν τής 
Ελλάδος.-4 Ή έπίσημος σφραγίς τού Κυβερ
νήτου.-5 Τό θρανίον τοϋ Λαζάρου Κουντουριώ- 
του.-0 Τό ώρολόγιον τού ίδιου.-7 Ή ταμ.βακο- 
θήκη τού ίδίου (πλήρης ταμ,βάκου . - 8  Ή ταμ- 
βακοθήκη τού Γεωργίου Κουντουριώτου.-9 Ή 
καρδία τοϋ ναυάρχου Άνδρέου Μιαούλη έν άο- 
γυρά κάλπη.- 10 Τό τρομπόνιον τοϋ ίδίου.-1 1 

I Τό ιόοολόγιον τοϋ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου.-
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1 2  Ό  νάρθηξ τών απορρήτων έγγραφων τού ί
διου καί ιδιόχειρόν-τι έγγραφον.-1 3 Περίεργον 
παλαιόν πυροβόλον όπλον του οίκου Βούλγαρη.- 
1 4 Δύο υ.ικραί εικόνες τού Ίωάννου Όρλάνδου, 
νεανίον ετι όντος.-ΐο Ή κάρα καί ή περισκελί; 
τού Σείχ-ουλ-ίσλάμ, ήτοι του πατριάρχου τών 
Τούρκων, του κατά τάς άρχάς τις έπαναστά- 
σεως υπό του αντιναυάρχου Σαχτούρη συλλη- 
φθέντος.-Ιο Τό τρομπόνιον τού αντιναυάρχου 
Αντωνίου Γ. Κριεζή.-Ι7 Τό τρομπόνιον τού υ
ποναυάρχου ’Αλεξάνδρου 'Ραφαήλ.-1 8  Μετάλ- 
λιον χάλκινον, κοπέν έν Μονάχω εις άνάμνησιν 
τοΰ θανάτου τού ναυάρχου Άνδρέου Μιαούλη. 
Τό μετάλλιον τούτο εικονίζει, ένθεν μέν, τον 
Μιαούλην, έκεϊθεν δέ, τήν Λόξαν, γράφουσαν επί 
ναυτικού τροπαίου τάς νίκας τού θαλζσσομά- 
χου. Καί τοΰ μέν τροπαίου ΰπεράνω γέγραπταΓ 
«Ναυτική αρετή», ΰπεράνω δέ τής είκόνο; τού 
Μιαούλη έσημειώθησαν τάδε' «Έγεννήθη τή 20 
μα'ίου 1769. ΆπέΟανε τή I I ίουνίου 1835.»- 
19 Ό Σταυρός, 8 ν έδωκεν ό αοίδιμος Πατριάρ
χη; Γρηγόριος εις τόν πλοίαρχον Γεώργιον Πά- 
νον, καί έφ’ ου ώρκίσθησαν οί μυηθέντεςέν Σπέ- 
τσαι; τά τής Φιλικής Εταιρίας.· 20 Νόμισμα 
χρυσούν, κοπέν κατά τό 1817 έπ’ όνόματι τού 
Σταματίου Μπουντούρη.-21 Σπανία καί πλήρης 
συλλογή δώδεκα χάλκινων μεταλλίων, κοπέν- 
των έν Μονάχοι καί έξεικονιζόντων την ιστο
ρίαν τής ελληνικής παλιγγενεσίας. Κατά πρό- 
σωπον Ικάστου έξ αύτών τών μεταλλίων εικο- 
νίζεεαι περιιόνυμός τις άνήρ" όπισθεν δε ή ιδέα 
συυ-βάνσος διαβοήτου. "Ανωθεν τής όπισθεν εί- 
κόνος υπάρχει γεγραμμένον γραφικόν τι λόγιον' 
κάτωθεν δέ σημείωσις ιστορική, ή απλή χρονο
λογία. Τά είκονιζόμενα πρόσωπα είσί τά επό
μενα : Ό Ιεράρχης Γερμανός, ό Μαυρομιχάλης, 
6 Μαυοοκορδάτος, ό Κολοκοτρώνης καί ό Νι
κήτας, ό Μπότσαρης, ό Γεώργιος Κουντουριώ- 
της, ό Μιαούλης, ό Κωλέτης, ό Τρικούπης, ό 
Κυβερνήτης, ό Όθων, ο ’’Οθων καί ή ’Αμαλία.- 
22 Ή καπνοσακκ.ούλα τού ναυάρχου Νικολάου 
’Αποστόλη.-23 Ή σπάθη τού ναυαρχήσαντος 
’Αποστόλη Ν. ’Αποστόλη.-24 Είκών τού Κυ
βερνήτου έλαιοβαφής, έργον ευρωπαϊκόν σπανίας 
όμ.οιότητος,-25 Τό σήμα, δέ’ου ό αντιναύαρ
χος Σαχτούρης, εις τήν έν Σάμω λαμπράν καί 
τελεσφόρον ναυμαχίαν, διέταξε τά πυρπολικά 
νά έπιπέσωσι κατά τών πολεμίων, ότε παρέστη 
ό Κανάρης ώς θεό; έκ μηχανής.-26 Τό άκρο- 
στόλιον τής ναυαρχίδο; τού ναυάρχου Μιαού- 
λη, περισωθέν ΰπό τού Θ. Καίρου.-27 Είκών 
τού Λαζάρου Κουντουριώτου όμοιότητος οΰ τής 
τυχούσης.-28 Είκών τού ’Αλεξάνδρου Μαυρο- 
κορδάτου.-29 Έν είκόνι αί πρωτότυποι ΰπογρα- 
φαί τών πληρεξουσίων τής πρώτης έν Άθήναις 
Εθνικής Συνελεύσεως, έναίς καί α· άνδρών επι
σημότατων. -30 .Μετάλλιον είκονίζον τόν άντι-

βαλεύσαντα Μάουρερ.-31 Διάφορα όπλα τού 
Λάμπρου Κατσώνη, ήτοι: Μία μ-άχαιρα μ ί τ ^ 
θήκης άργυράς, μία σπάθη άνευ θήκης, μία λόγ
χη μετά τού κοντού, 8 ν ναυτικόν τηλεσκόπιο·;.

’Λ νάμ.ντ,σις π έν θ ο υ ς  ένδο ξο υ .

Ί ’πέρ τού άγώνος τή; ιταλικής ανεξαρτησία; 
έμόχθησεν ό Καβουρ ού μόνον διά σχεδίων, συμ
βουλών, λόγου καί γραφής, άλλά καί διά ιού 
αΐμ-ατος. "Οτε, έν έτει 18 48, αυθάδης βουλευ
τή; ώνείδισε τοϊς Πεδεμοντίοις ελλειψιν φιλο
πατρίας, τόν έπεστόμισεν ό κόμης άναφωνήσ«; 
στεντόρεια τή φωνή' «τήν φιλοπατρίαν των 
διατρανοϋσιν νί Πεδεμόντιοι έν τοϊς πεδίοις τών 
μαχών »'ΰπηνίξατο δέ διά τών λέξεων τούτων τόν 
αγαπητόν αυτώ ανεψιόν Αύγουστον,υίόν τού πρε- 
σβυτέρου αδελφού του Γουστάοου, άρτίως δια- 
τρυπηθέντα τό στήθος ΰπό σφαίρας αυστριακών 
έν τή παρά τό Γό'ίτον μάχη. ’Επί τού λειψά
νου τού είκοσαέτους νεανίου είχεν εΰρεθή κα- 
θημαγμένη έπιστολή, δι’ ής ό θείος παρώτρυνε 
τούτον καί έξώρκιζε νά καταφρονήση τού θανά
του καί γενναίως έπιτελέσ^ τό πρός τόν βασι
λέα καί τήν πατρίδα καθήκον. Τήν αίματόφυρ- 
τον τού νεκρού στολήν έρρανεν ό κόμης διά θα
λερών δακρύων, είτα δέ άνήρτησεν αυτήν έν τδ 
μελετηρίω του καί μέχρι θανάτου τήν έτήρησε 
τιμαλφές κειμήλιον καί άνάμνησιν πένθους εν
δόξου.

Αύο δ ώ ρ α  τ ο ΰ  ΝΤκκ,τ» τ ο ΰ  Τ ο υ ρ κ ο φ ά γ ο υ .

Μετά τάς περιλαλήτους αυτού νίκας, ό Τουρ
κοφάγο; Νικήτας επεμψεν άγγελον εις τήν σύ
ζυγόν του φέροντά τι καλώς τετυλιγμένον. 
Πάντες ένόμιζον, ότι τούτο ήτο πολύτιμον δώ· 
ρον, καί ησαν άνυπόμονοι νά τό ϊδωσιν. 'Π σύ
ζυγος τού Νικήτα λύει τό δέμα, καί ευρίσκει... 
τα μ β α χο θ ή χη ν  έχ  ξν.Ιου καί τό επόμενον γραμ* 
μάτιον : «Οί στρατιώταί μου μοί προσέφερον 
τήν ταμβακοθήκην ταύτην καί ξίφος κεκοσμη* 
μ.ένον διά πολυτίμων λίθων. Τό ξίφος έδώρησα 
εί; τήν Διοίκησιν τή; Ύδρας, όπως χρησιμεύσει 
εις τόν εξοπλισμόν τού στόλου. Τήν ταμβακο
θήκην άποστέλλω εις σέ, ήτις μετά τήν Πατρίδα 
είσαι τό προσφιλέστερόν μοι 3ν έπί τής γήί·’

Μ άΟ ηρ-α π ρ ο ς  Λ ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α .

"Οτε ποτέ Ναπολέων ό Α', έν έπισήμω υπο* 
δοχή τού διπλωματικού σώματος, γενόμενος 
παράφορος έξ οργή; έπλησίασε πρός τόν Μετ' 
τερνίχ καί άρπάσας αυτόν έκ τού έπενδύτου 1'  
νέκραξε μεγαλοφώνως: «Θά μοί είπητε τελο; 
πάντων τί θέλε: ό ΰμέτερος αΰτοκράτωρ;» 9 
Αυστριακό; διπλωμάτης άπήντησεν ατάραχο;·' 
«Πρό παντός άλλου θέλει νά σέβησθε τόν II?6" 
σβευτήν του» ! Ειζ Αναγ,νοιτβϊ·
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