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Τής Μικρά; Ασίας , τή ; καί Εώ>ς καί Ανατο
λ ικές J W y« 6 Στέφανος τή» νΰν καλουμένην
Α*ατολήν), χερσοννήσου όριζομίν^; φυσιχώς έχ τού Ισ- 
σκ'·ΰ κόλπου και του IloXtJ ωνιακού πόντου δ ιά  π ι» -  
θημίρου τίνος ϊσ’ΐμοϋ, κατέχ ίΐ ό^ον σ,χιδόν τά πρός 
άνατολας καί τόν ρηθέντα ισθμόν μέρος χ Κ απ π α δοκ ία , 
ή (Μγίστη ποσών των ττ,ς Εώα; επαρχιών, έχουσα 
τόνομα, ώς λέγουσιν, από Καππαδόκου τινός οίκι- 
στοϋ, [πιθανώς καί τούτου 0 ίσσαλοΰ, <!>; ό τής Αρμί- 
ν ίτς οικιστής Αρμενος], ή από Καππάδοκος ποταμού, 
λαβόντος τόνομα ίσως καί τούτου από του ομωνύμου 
οίκιστοΰ. Η ιπσρ/ia αΰττ. jw.iv/ifpi/c ουοα  χ α ί ο υ ρ -ά ς  
Sttfiy/ itrq  [ l e r a f c . la c ,  ώς λέγει ό Στράβων, άναμφι·*· 
βόλω; δια τόν θέσιν, χαθό χειμένη κατά τά πρόθυρα, 
ουτω ; ι ϊ ι η tv, τής Μεγάλη; πρός την Μικράν Ασίαν, 
καί επομένώ; εκτεθειμένη κατά ττ.ν διάβασιν αυτήν των 
κατά καιρού; Ευρωπαίων ή Ασιανών δορυκτηρόρων, ε* 
χει ώ ; φυσικά όρια εζ ανατολών τά μακρά όρη Αμα- 
νόν καί Σκυδίοην, μέρη όντα τού ΐαυρικοΰ συστήματος 
κατά τούς γεωγράφους, κείμε»α δέ κατά σειράν από 
του Ισσιχ'.ΰ κόλπου πρός τον Τραπεζού<τιον, καί άπο- 
φράττοντα εχείθεν τόν ισθμόν τής Μικρας Ασίας. Γήν 
Si μεταςύ Άμανοϋ χα. Σκυδίσου πεδινήν χώραν τής 
Καππαδοκίας διατεοματίζει καλώ; ό μέγας ποταμός 
Ευφράτης, περικάμπτων δυσμικότερον, «ί καί κατερχό- 
μενο; άπωθε» άπό τή ; κατά τή» Άρμίνίαν ορεινής, εκ 
δέ τής Καππαδοκίας έπιστρίφων πάλιν πρός τά ένδ ί- 
τερ« τής Μεγάλη; Ά σίας, (/¿/¡¡‘ί  t>S εκβάλλει άπωτά* 
τω είς τόν Περσικόν κόλπον. 0  περίεργο; ούτΓς πλη- 
σιασμός του Εϋφρά.του πρός νήν Καππαδοκίαν κατά

τούς περί Σάταλα [Ερζιγκιάν] καί Μελιτινήν [Μ αλα- 
τίαν] τόπους εγένετο οίονιί θεόθεν είς ασφάλειαν τής 
χώρας τούτης άπό τών έκ τής Μεγάλης ’Ασίας επι*· 
δρόμων καί ποός άρδίυσιν αυτής, οΰσης πυλλαχοΰ άνύδρου.

Κλείεται άρα ύπωσοΰν κακώς ή Καππαδοκία καί ό 
£ν αύτή ισθμός τής Μιχρασίας διά τού Σκυδίσου, του 
Εύφοάτου καί τού Άμανοϋ, ώς φυσικών καί διακρι
τικών όρίων τής Καππαδοκίας πρός τ/,ν ε£ω Ά σίαν 
κατά τούς παλαιούς γεωγράφους Στράβωνα, Σχύλακα, 
Σκύμνον καί Αρτιμίδωρον χαί τούς δοκιμωτιρους τών 
νιωτέρων.

Τά δέ άλλα τής Καππαδοκίας όρια είσί πρός μεν 
άρκτον ó IΙόντος, τό βασίλειον Μιθριδάτου του Εύ- 
πάτορος, πρός μεσημβρίαν S i ό Κιλίχιος λεγόμενος 
Ταΰρος, χαί πρός δυσμάς ό Αλυς [Κ ιζίλ-ιρμάχ], ό μέ
γιστος τών τ ίιί Μιχρασίας ποταμών, κατερχόμενος άπό 
τοϋ Σκυδίσου καί διαρρέων τήν Καππαδοκίαν πάσαν 
κατά τά μέσον άπ* άνατολών (ίςδυσμάς, έπειτα δ ίστρέ- 
φων πρός άρκτον κατά τούς τόπους τών παλαιών Καπ* 
παδοκικών πόλιων Παρνασσού, Άνδράπης καί Ά σ π α - 
σίδος, τέλος δέ χυνόμ(νος (ίς τόν Ευζ(ΐνον ΙΙόντον μ ι-  
ταζύ Άμισοϋ καί Σινώπης,

Τα όρια ταυτα etytv ή Καππαδοκία ίπ ί τών ιδ ί
ων αύ-ής ήγίμόνων Άοιαράθου, Άριοβαρζάνου, Ά ργ«- 
λάου κ · ί άλλων, ίτ (  κατά τόν Στράβωνα διηρίΐιο  (ίς 
δέκα στρατηγίας· Προ δ» τούτου ίπ ί  Π(ρσών κατιχόν- 
των τήν Μικράν Ά σίαν πάσαν, ή τότ( Καππαδοκία έ -  
μοιράζίτο (ίς δύω σατραπίίας* oí Si Μ ακίδόνίς, παρα»· 
λσβόντ(ς αύτήν μ (τά  τούς Πέρσας, καί άποικίσαντί; 
αυτήν πολλαχοϋ 1ζ  έλλη'/ων, άφήκαν αύτονομουμένην 
(ίς διαφόρους μικροτέρας πολιτείας ή ηγεμονίας, ώς καί 
άλλα μέρη τής Μιχρασίας.
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ϊτ.μίιωτέο» ίρ ω ;, ότι τοΰ άν·το>.;κοϊ :ή ; Κ αππ*- 
όνκίας μέρους, τού ποός τόν Ευφράτην νεύοντος, τό 
με» νότιον έλεγετο ιδίως K a ra o r ta  επ ί 3ενοφώντος 
καί Άλιξάνδρου, τά δέ βοβ^βιον Μ ιχρά ’Appe>ta με
τά τούς Μακεδονικού; χρόνους, ό)ς κατακτηθέν προσ- 
χαίρως, καθώς καί άλλοι τόποι ττ,ς Τί Μικράς καί 
τής Μεγάλης 'Ασίας, ύπό τών ηγεμόνων τής "Αρ
μενίας, χώρας ομόρου τών Καππαδόκων πρός άνατο* 
•λάς, αύτονομηθείση; τό πρώτον κατα παραχώρησιν ευ» 
γενή τών Μακεδονικών τής Συρίας βασιλέων, καθά ση* 
μειοϊ ό Στράβων- Τά δε όνομα τούτο τής Μικρά; Α ρ 
μενίας, όπερ ποραμείναν μέχρι τών ήμετέρων αύτοκρα- 
τόρων παρεδέχθη καί ό Μελέτιος ίν  τή Γεωγραφία, 
δεν είναι ορθόν, ούτε παραδεκτόν, καθό συγχέον τά πα - 
λα ιά  καί φυσικά όρια δύω μεγάλων χωρών όμορον, ή - 
γουν τής Καππαδοκίας, κειμένης έν τή Μικρά, καί τής 
'Αρμενίας, κειμένης έν τί! Μεγάλη Ά σ 'α , άριζομένων δε 
άπ' άλλήλων σαφώς ύπό τού Εύφράτο» καί τών παρα
κειμένων όρέων, ώς πρ.είπομεν. Εάν εχωμεν χρείαν 
ονόματος τινο; πρός διάκρισιντής πρός Εύφράτη Καπ
παδοκίας, εύρίσκομεν τήν ΕνφραΤησίαχ τών Βυζαντι
νών συγγραφέων, σημαίνουσαν τά  παρατάν Ευφράτην 
μέρη τής Καππαδοκίας, όπου τά Σάταλα [Ερζιγκιάν], 
ή Βουβαλία (Βεβλεσάρ), ή Σινορία (Σινερβάρ), ή Ιεροί- 
πόλις [Ά ρ«πκίρ], ή Μελιτηνή |Μαλατία] καί άλλαι πό
λεις ή πυλ'χναι. Σημειωτέον προσέτι, ότι καί οί Κ απ- 
παδόκαις ποτέ, διαβάντες τόν Ευφράτην, έκυρίιυσαν καί 
κατέσχον προσκαίρως τινά  μέρη τής Αρμενίας, άλλα 
δέν ώνόμασαν αύτά Μικράν Καππαδοκίαν. Καί οί'Ασ* 
σύριοι πρότερον καί οί Μήδοι καί οί Πέρσαι μετά τού
τους κατέσχον πολύν χρόνον τήν Καππαδοκίαν, άλλά 
δεν ώνόμασαν αυτήν Μικράν ’Ασσυρίαν, Λίιχρά» Μηδίαν 
ή Μικράν Περσία/. Καί οί Ελληνες κατέσχον καί δ ιώ - 
κησαν πολύν χρόνον την Α ίγυπτον, μή όνομάσαντες αυ
τήν Ελλάδα, καθώς ούδέ τέν  Συρίαν,ούδέ τήν 'Αρμε
νίαν αυτήν.

Τό μήκος τής Καππαδοκίας άπό του Αλυος είς τόν 
Ευφράτην ελογίζετο τρισχίλια στάδια. Τό δέ πλάτος ά
πό του Κιλικίου Ταύρου μ*Χ.ρι τού Πόντου, όριζομένου 
άπ’ αυτής διά τοΰ Παρυάδρυος όρους, ώς 1 8 0 0  στά
δ ια- ι Η  όέ γή α γα θ ή  χαρπο ίς , ¡ta J ic r ta  ¿ i  σ ίτψ  χ α ί 
β ο σχ ήμ α α ι x a r ro d a n o ic ,  ώς λέγει ό Στράβων, ro - 
τ ιω τ ίρ α  d e ο ί σ α  τον  Πόχτον, ψυγροτερα  «ττίκ .Ε ν 
Καππαδοκία έγίνετο καί ή λεγυμένη Σινωπική μίλτος, 
άρίστη πασών. Οί δέ τοΰ 'Αρχελάου μεταλλευταί εύρη
καν περί τόν Αλυν πρός τήν Γαλατίαν κρυστάλλου «λά 
κας κα ί άνυχίτου λίθου. Είχε δέ ή Καππαδοκία καί 
λίθον λευκόν έμφερή τερ ίλέφαντι κατά τήν χρόαν, ώς 
άκόνας τινάς ού μεγάλας, ιξ ώ ν  τά λαβία τοΐς μαχαιρί- 
οις χατεσκεναζον* ετ ι καί άλλον έκδίδοντα βώλου; με
γάλος είς τάς διόπτρας. Ε τ ι έφημίζοντο οί Κ αππαδο- 
χικοί ίπ πο ι, ώς χαί οί Καππαδόχαις ιππείς χατά τούς 
Εωμαϊχούς χαί τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Περίπου ε'ν τ ψ  μέσω τής Καππαδοκίας εκειττ ή 
πόλις Μ άζα, ή , Μ άζαχα, τά , πρωτεύουσα τής χώ-

μ ε α ίς ς α .

ρας, ύπό τόν ΆογαΓο» (Εργκιάς], όρο; νψτΛοτατο*. Î- 
χον άνέκλειπτον χιώνα τήν ακρώρειαν, άφ' η'ς οί άναβα ί1 
νοντες! κατοπτεύουσιν έν αιθρία τά «ελάγη άμφότερα 
Ποντικόν χαί ίσσιχόν. 'Απέχει δέ ώς 8 0 0  στάδι* 
του Πόντου, ώς 1 5 0 0  του ΕύφράτΟυ καί ώς δύο» 
ήμερων όδόν άπό τής Ταρσού- 'Από τ ΐς  Μάζας ώς 
4 0  στάδια πηγάζιι εν τόπο» λαχχώδεςκαί λιμνάζοντι 
ό ποταμός Μ ίλας (Καρασού), £έων πρός ά/ατολάςκαί 
σ·.μβάλλων είς τόν Ευφράτην ού μακράν τής Μ ελιιη* 
νή ς . Ο ί Μαζακτ,νοί, «ιθανώς ά.ιοιχοι U  Θεσσαλία«, 
Πελοπόννησου χαί Κρήτης, ιγ(·&χτο τ ι>Γς λ α ρ ί,κ θ ο ν  
yiiftotr., ώ ; σημειόνει ^τ,τώς ό Στραβω», α ίρ ο ίγ ι ι ν ι  xt/i 
Νορωάάκ, δ ς i m r  α ύ το ίς  ¿ ζηγη τής  r¿»- »τγ<ω>- χαθΛ~ 
n ip  κ α ι β ί παρά  ‘Ρ ν ρ α ώ ιΖ  m p tx o l. Ô Κοραής χ ,τ ί 
τής λέξιως Νομωδόν προτιμά Νομωρόν, ήτοι νομοφό- 
Αακα. Αλλά τ ί  παράδοξον, εάν οί νόμοι αύτοί τού 
Χαρώνδου έψάλλοντο έν ώδαϊς ύπό τών εντεύθεν όνο- 
μασθέντων Νομωδών, τών χαί νομικών εξηγητών. 
Τούς Μαζακηνούς εβλαψεν ό Τιγράνης, βασι>εύς Αρ
μενίων, μετατοπίσας ε’ς Τιγρανόχιρτα. Αλλά μετά τήν 
καταστροφήν τού 'Γιγράνου οϊ πλείονες αύτών επανήλ
θαν είς τήν πατρίδα. Τ ή ; πόλεως τούτης, ούοη; τει
χισμένης, τά ε’ρείπια φαίνονται κατά τά προάστεια τ ίς  
νυν Καισαρείας.

Α πόλις Μάζα μιτωνομασθεΓσα έη ί Εωμαίων Εό- 
σέδεια πρός Αργσίω (εις διάκρισιν τής πρός Ταύρο* 
Εόσεβείας, ήγουν τών Τυάνων ή Αάνας, πόλεως Λ υ· 
καονικής), έλαβεν ύστερον χαί ε’φύλαξεν όρικώς μέ
χρι σήμερον τόνομα Α'*< σάριια , πόλις μεγάλη χαί έν
δοξος μάλιστα επί τών ήμετέρων αύτοχρατόρων, π α - 
τρις Παυσανίου, (τού γράψαντος τήν σωζομένην ώραί- 
αν περιήγησιν τής Ελλάδος), χαί Βασιλείου του Με
γάλου καί Προκοπίου τού ιστοριογράφου κατά τινας , 
καί άλλων συγγραφέων. Εκ τής πόλεως ταύτης ε’δ ι-  
δάχθη ύ χριστιανισμός εις τήν Αρμενίαν επ ί τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου καί τών διαδόχων αύτού. ή  
Κ αισάρεια, ό/ς λέγουσιν, είχε τετρακόσια; χιλιάδας λα
ού, του πλιίστου χριστιανικού καί ελληνόγλωσσου ά - 
ναμφιβόλως, όταν έκυριεύθη καί έλεηλατήθη ύπό Σαπώ- 
ρου, τού ΙΙερσών βασιλέως, επ ί Οαλεριιενού αΰτοκράτο- 
ρος. Ακολούθως πάσχουσα κατά καιρούς καί έρημου- 
μένη έχ βαρβαριχών επιδρομών χαί σεισμών, καί αυθις 
συνοΐκιζομένη καί άκμάζουσ* κατά τό μάλλον ή ήττον 
διά τής εμπορίας, τών τεχνών καί τών γραμμάτων έ* 
μεινεν όριστικώς είς χεϊρας τών νΰν κρατουντών αυτής 
τε καί πάσης τής Μιχρασίας . Αίμεταβολαί αύται κα 
τέστρεψαν où μόνον τόν πλείστον χριστιανικόν τής πο- 
λυπαθού; ταύτης πόλεως λαόν, άλλά χαί τον περίφημο» 
μεγάλον ναόν τοΰ Αγίου (Βασιλείου, χαί τά όνομαστά αυ
τή ; διδακτήρια.

Σήμερον ή Καισαρεία έχει μόλις 6 0 0  οικογένειας χρι
στιανών ορθοδόξων, ήτοι περίπου 3 0 0 0  ψυχάς, έμπο
ρων, τεχνιτών χαί γεωπόνων. Περί αυτήν όμως ΰπάρ- 
χουσι πολλά χωρία μεγάλα, χριστιανιχά ή μ ικτά, ίν  οΐς 
διαχρίνεται »· Άνδρονίχιον διά Τ· αύτόΠ ίιπάρχον » · -
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λ*ιόν μο^ιστήριον τοΰ Πρ.δρόμου, έν <Ι> σπουδάζεται 
μετά τίνος Βιβλιοθήκης ή έθνική τ,μών φιλολογία, 'Α λ
λά περί τών χωρίων τούιων, ώς καί «αντός τού χρι
στιανικού τής Κ αππαίοκίας πληθυσμού λέγομεν άλλο* 
τε πλατύτίρον. Ô Καισαρείας μητροπολίτης ίχων τόν 
ίχχλησιαστιχόν τίτλον νπ ίρ τψ φ ς  r ù r  ύχβ ρτ ίραχ  χ α ί έ -  
i a p i a c  π ά ση ς  ’A ya toJ ijc , είναι μετά τόν Οικουμενικόν 
πατριάρχην ό πρώτος τών λεγομένων Γερόντων έν τή 
ιερά Συνόδω τής Μεγάλης Εχχλησίας. Ô δέ νΰν, ¿νό- 
ματι Παΐσ.ος, τήν πατρίδα Καισαρεύς, τήν ηλικίαν |- 
βδομηχοντούτης σχεδόν, ΤιμαΤαι ώς άνήρ λόγιος, ένά- 
ρετος χαί φιλογενής. Καί τοι εύμοιρούν τες τοιούτου άρ- 
χιιρέως οί φιλότιμοι Χαί πο)ύπειροι Καισσρεϊς, οί τ ι 
ίν  Καισαρεία διαμένοντες καί οί πανταχοΰ διατρίβον- 
τες ίνεκα χρηματισμού χαί πλουτούντες έντεύθεν, ή 
μίλησαν παραπολύ έως ·ό>ρα νά έ/ωσι μεγαλητέραν 
εκκλησίαν χαί άνάλογον έν τη πατρίδι τού Μεγάλου 
Βασιλείου χαί ίπ ' όνό^ατι τού άγίου τούτου. Νεωστί 
μόνον, ώ ; άνέφιρον arï εφημερίδες, άπεφάσισαν οί άγα- 
θοί καί άξΐί'παινηι Καισαρεΐ; ν'άνίγείρωσιν επί τούτω 
ναόν τινα τρισυπόστατον παλαιόν καί ήρειπωμένον, τόν 
¿ποιον παραδόξως αντιποιούνται οί Ά ρυένίοι, όντεςέν 
Καισ>ρ(ία πολυπληθέστεροι τών ορθοδόξων, άν όχι χα
τά τήν λοιπήν Καππαδοκίαν ΙΙερί τών 'Αρμενίων λέ
γομεν έν παρόδω, ό τι, άν χαί άγαπώμεν αϋτόν τόν 
λαόνΧ"ώς έκπαλαι φιλικόν χαί συγγε.ικόν, χαί έπαινοϋν- 
τες αΰτόν^ ότι διετήρηβί πιστώς εν τή Μεγάλη 'Ασία 
τήν χριστιάϊτχήν θρησκείαν του, άποδοχιμάζομενόμως 
μεμφόμενυι άδελφιχώς τήν όοην διικνύουσι πολλάκις 
Μάι πολλαχού πολλοί ix  τού «θνους τούτου έπιθυυίαν 
τών ήμετέρων πραγμα'των χαί προσπάθειαν φιλάδιχον , 
ίνα ύφαρπάζωσιν αύτά, ήμεΐς δεν θεωρούμε» τούς ’Αρ
μενίους, ώς αντίζηλον κ«ι αντίπαλον έθνος, πολλού γε 
χαί δει. Αν δε τινές έξ αύτών, είτε αυθόρμητοι, είχε 
έτεροχίνηιοι, σκέπτονται άλλως π ω ;, μά την άλήθειαν 
χακώ; χαί άτόπως σκέπτονται. Η Καισαρεία δ ίν  Ιχει 
οιϊτε τ ’άνα'λογα σχολεΓ», καί τοι έχουτ« ίπ ί το ίτω  xt{- 
ριον όπωσού» καλόν καί Βεβλιοθήκην. Επειδή όμως οϊ 
φιλόκαλοι Καισαοείς χαί άλλοι Καππαδόκαι, σπουδάζον- 
τες χαί άναλαμβάνοντες όσημέραι τήν γλώσσαν, συνοι
κίζονται αυθις κατ’ ολίγον είς τήν άρχαίαν και σεβα- 
σ μ ίιν  τού τόπου πρωτεύουσαν, είναι έλπιζόμενον, καθ’ 
όσον αυξάνεται χαί λ^μβά-« καλητέραν σύστασίν ή κα
λή χοινότης τών έν Καισαρεία ομογενών, νά έχη μετά- 
τι\α χρόνον πάλι» τήν Βασιλειάδα σχολήν της, φιλο
λογικήν καί Μολογιχή», μετά πλούσιας βιβλιοθήκη; διά 
τή» αυντήρησι» χαί ίπίδοσιν τής εκκλησίας χαί διά τήν 
άλλην τών Καππαδοκίαν ευημερίαν" ετι σχολεΐον κόρα 
σίων χαί άξίχν διδασχάλισσαν χαί είτι άλλο χρειώδες 
πρός τόν αυτόν σκοπόν.

Αλλη μεγάλη πόλις ττ,ς Κ αππαδοκίις ήτονεπί τών 
ήμετέρων αϋτοκρατόρων ή l'tß tia rera  , πρό ςβο^ ϊν τού 
"Αργαίου, έχουσα θρόνον μητροπολίτου κ ·ϊ πολύ» λαόν. 
Λέγεται νυν ύπό τών όθωμχνών Σιβτς, αυσ* ϊδρσ 
σατράπου, χ«ί έχουσα ολίγου; χρ στιανούς βρίοδόξαυς,
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Τρίτην μιγάλην πόλιν είχε- :| Λβππαδοκία ίπ ί τών 
ήμετέρων αύτοχρατόρων τήν Λ ίιΜ τιτήχ, νύν Μ αλ·τί· 
βν, πιραχειμένην τ φ  Ευφράτη χαί ού πολύ άπέχουσαν 
τού Μέλανος ποταμού, έχουσαν δέ έπίσχοπον τής ορ
θοδόξου ίχχλησίας. Οί ομογενείς ήμων χριστιανοί τής 
Μ ιλιτινής χαί τών περίχωρων, σώζον-ες ίνιαχου χαί 
τήν Ελληνικήν γλώσσαν διεφθαρμένην, λογίζονται ΰπίρ 
τά ς  1000 οίχογενείας. Εντεύθεν έγίνετο χατά Στρά
βωνα τό πάλαι ό μοναρίτης οίνος εύάμιλλος τής Ελ* 
ληνιχοϊς. Ά ντιχρύ δέ τής Μελιτηνής έπ ί τοΰ Εύφράτου 
είχον οΐ Καππαδόκαι έπ ί Εωμαίων τήν Τόμισαν, φρού* 
ριον άξιόλογον.

Αλλαι χατά τό μάλλον ή ήτον όνομασταί πόλεις ή 
όχυρόσεις τ τς  Καππαδοκίας ίσ ο ν , ' J p á a t i a ,  ή τού 
Στράβωνος πατρίς παρά τόν ϊριν ποταμόν, τειχισμένη, 
πολυπαθής χαί αΰτη πόλις» σώζουσα μέχρι τοΰ νύν τό 
παλαιόν όνομα, χαί έχουσα μόλις 200  ορθοδόξων οι
κογένειας' K ¿ fta ra t έν τ ιν ι αύλώνι τού Ά ντιτσυρου, 
πόλις όνομασθεΐσα ούτως έκ τής αυτόθι [άποτεθείσης 
πένθιμου κόμης τής Ιφ ιγε 'ΐία ς, έλθούσης έεταΰθαέχΣχυ* 
θίας μετά τού Ορέστου" Ελέγοντο δέ χαί Καππαδο- 
χιχά Κόμανα πρός διάχρισιν τής έν Πόντω ομωνύμου 
πόλεως· K a n á S a J a ,  παρά τόν Ταύρον, όπου το τής 
Περασίας Άρτέμιδος ιερόν, όθιν ή εύχολωτέρα διάβα“  
σις άπό Καππαδοκίας εί< Κιλικίαν* Já<rrapnOr,ffQÚ- 
ριον έρ«μνόν, πιριρ^εόμενον ύπό τού Καρμάλα ποτα
μού χαί έχον ιερόν Κατάονος ’Απόλλωνος, τιμώμενον 
κατά πάσαν τήν Καππαδοκίαν* "Λργος, έρυμα υψηλόν 
πρός τώ  Τσύρω, ώς καί τά  Νώρα [νυν Νούρ], μετονοτ 
μασθέντα Νηροασσός έν ή Εΰμένης πολιορκούμενος αν* 
τέσχε πολύν χρόνον. Ε πί Στράβωνος ή Νηροασσός 
ή το χρηματοφυλάκιον Σισίνου του έπιθυμήσαντος τήν 
Καππαδόκων άρχήν" Κ ά θη τα  ,  πόλις πρωτεύουσα 
τής Σισίνον ηγεμονίας, ή νυν κατά  τινας Ν ίγδη, πό
λις αρχαία, έχουσα νΰν τούς πλείονας κατοίκους χρι
στιανούς όρθοδόξ'.ι»;, ώς 6 0 0  οικογένειας- Γ αρσά - 
ονρα  πόλις πρωτεύουσα έπαρχίας κατά τήν ανα
τολικήν τοΰ Αλυος πλευοάν, ή νύν Άχσεράί χατά- 
τ ινα ς, έχουσα σήμερον χαί έχχλησίαν χριστιανών όρθο- 
δόξων" 'Α ριαράθεια , πόλις χτισθεϊσα ύπό Άριβράθου, 
γαμβρού τού Άντιοχου, παρά τόν Αλυν* Ά ρχ ιΖ α ις , 
πόλις χτισθεϊσα ύπό ’Αρχελάου, ήγεμόνος τής Κ απ- 
παδοχίας* Κιχχουσός (νυν Κέχιζι), όπου έξωρίσθη ¿Χ ρυ“  
σόστομος, Λεανδρίς, Νύσσα, Κύβιστρα, Τετραπυργία, 
Ναζιανζός, ’Αραβισσός χαί άλλαι.

'Γαύτα πρός νύξιν χαί αφορμήν τώ ν όμογενών, ιδίως 
δε τώ* λογίων Καισαρέων χαί άλλων Καππαδόκων, ένει 
έρευνήσωσι χκί περιγράψωοι τελειότερο» τήν παλαιόν 
χαί τήν νύν τής άξιολόγου Καππαδοκίας χατάστασιν 
χάριν βελτιώσιως.

ΑΕΙΝ ΑΓΟ ίΑΙ.
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I1F.P1 ΕΙΔ-ΛΙΜΟΝΙΑΣ.

11 Ευδαιμονία είναι κατάττασ ι; τή ; ψυχής γλυκεία, 
άνίλςγκτος υπό τ^ ; συνειδήσεως, σύμφωνο; μ* τόν 'όρ- 
(ιόν λόγον χαί τήν θίχησιν του θεού.

-Δίφοροι δμω ; αμφισβητήσει; ίγειναν περί τής -ευ
δαιμονία; τοΰ ανθρώπου, καν τήν σήμερον ακόμη .γί
νονται, καί θέλουσι γίνεσθαι, ενόσω οί άνθρωποι κρίνου- 
σ ι περί τή.; άληθινής ευτυχίας των κατά τήν άτακτον ορ
μήν των ιδίων παθών. Οί μεν περιορΐζουσι τήν ευδαι
μονίαν εις τί,ν πολιτικήν, οί δέ ε ί; τήν φιλοσοφικήν, οί 
δέ εί; τήν απολαυστικήν' όθεν ά ;  έξετάσωμεν τά είδη 
τών αγαθών, ίκ  τώ ν οποίων ή ευδαιμονία συνίσταται.

Τό αγαθόν ^λοιπόν δόναται νά θεωρηθη ή έν ή μ Τ ν  αυ
το ί;, ίσωτερικώ;· η έν  τοΐςπερί ή  μας, ίξωτερικώς.'Πρώ- 
τον ιίδο ; τοΰ αγαθού είναι αναμφίβολοι; έ χ ε ΐ» ο , τό *ποϊ- 
ον Τ ε λ ε ι ο π ο ι ε ί  ήμά;· καί τούτο υπάρχει ε ί ;  τήν πράξιν 
τ ι ς  αρετής, κα ί λέγεται κυρίως οίκεΐον αγαθόν τό δέ-είς 
τό περί η μ ά ;  θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν ο υ , εξωτερικόν.

ί ΐ  αληθής ευδαιμονία τού ανθρώπου συνίσταταιάναμ- 
φιβόλω^είς τήν άπόλαυσιν τού τελείου καί άκρου αγα
θού, οσσν είναι δυνατόν έν ταύτη τή ζωή· άλλα τό αγα
θόν τούτο υπάρχει, ώ ; εϊπομεν, ε ί; τήν τέλειοποίησιν ή
μών τελειοποίησις δέ τού ανθρώπου είναι ή μετά λόγου 
αρετή· συμπεραίνεται λοιπονδτιή αληθής ευδαιμονία τού 
ανθρώπου συνίσταται ιίς  τήν αρετήν, ό  ίνάοετος τωόντι 
θεωρεί τόν θεόν Κύριον ϋπέρτατον κατά  πάντα, άπειρον 
ε ί; τήν σοφίαν καί αγαθότητα· πράττει μετά χαράο τό 
• - -  * ·»  έλεννουσαν τήν συνείδησιν ζη πρεπόν-

θείον θέλημα* α ι πραφει; αυτου υ«> κρεμαντ—-----
έκ φόβου τιμωριών, ούτε έξ έλπίδος εμπορικής βραβείων, 
άλλ' έκ μόνης τής αδιάφθορου αίσθήσεω; καί φόσεω; τού 
καλού, καί τή ; ε ί; αϋτό ειλικρινούς αγάπη;. Τούτον λοι* 
πόν πρέπει νά σμοχ.ογήσωμεν ότι απολαμβάνει αληθινήν 
ηδονήν, καθαράν κα ί αμετάβλητον έξεναντία; δε, ό μή 
ενάρετο; είναι 'κακοδαίμων, φοΒεϊται έν τή  παρούση ζωή 
δ ιά τα ς  κα/.άς πράξεις αύτοϋ, ελέγχεται ύπό τής συνει- 
δήσεω; ήμέραν καί νύκτα, τρέμει τά μετά θάνατον. Τοι- 
«ύτον λοιπόν άνθρωπον τ ις  ήθελεν ονομάσει εύδαίμονα; 
Κακία καί Ευδαιμονία «να ι φύσει πολέμια καί ασυμ
βίβαστα.ιοαστα.

Εκ τών περί ήμάς δε αγαθών, άλλα  μεν είναι τής 
τύχης ώς λέγετα ι, άλλ.α δε τού σώματος· έκ τών λε
γομένων αγαθών τής τύχης, τά  όποια όμως πρέπει κυ
ρίως να άναφέρωμεν εις τήν θείαν πρόνοιαν, είναι ό πλού
το ;, τά  αξιώματα, οί φίλοι κ τλ . Ταύτα δέ πάντα συν- 
ιστώσι τήν εξωτερικήν ήμών κατάστασιν, καί δέν είναι 
ε «  τήν έξουσίαν ήμών. Αέν ίμποδίζουσιν δμω; τήν ά - 
πόλαυσιν τής -ευδαιμονίας, άλλά μάλιστα καί συντρίχου- 
σι προ; αΰξησιν αύτής, δταν μ ιταχ ετριζώμεθα αύτά κα- 
λώς, ήγουν κατά τόνόρθόν λ:όγον καί κατά τό θέλημα 
τού θεού· μόνα δέ είναι αδύνατον νά καταστήσωσι τόν 
άνθρωπον εύδαίμονα, δ ιότι δέν είναι εις ,τήν έξουσίαν ή 
μών, δέν είναι μόνιμα καί άσχετα, ούδέ τοιαότης φό
σεω ;, ώστε να προξενώσιν ηδονήν υψηλήν κα ί σταθεράν. 
Πρός τούτοι;, δίδονται πολλάκις, ώ ; ετυχε ,  καί εις αύ
τού; τού; κακού;· ώστε καί ήάπόλαυσις αύιών δέν δύ· 
ναται να καταστηση τόν άνθρωπον εύδαίμονα ,  ούτε εϊ; 
τό  παρόν οίίτεεί; τ0 μίλλ.ον. Διά νά διακρίνωμεν τήν

αληθινήν ευδαιμονίαν, πρέπει νά θεωρώμεν τό παιελθόν 
αύτή ;, τό παρόν, κα ί τό μέλλον. Α ; συγκρίνω μεν τού; 
ανθρώπους, τόν μεν εύτυχή κατά τα ύλικά άγαθά τή ; 
ζω ή ι, παραδεδομένον ε ί; έλαττώματα κα ί κακία;· τον 
δέ δυστυχώ εί; τα εξωτερικά άγαθα, πλούσιον όμως ε ί; 
την -αρετήν. -Εί; τόν κακοί τον ύλικω ; εύτυχή ούδεαίαν 
ηδονήν άφίνει η άπόλαυσι; τών παρελθόντων καί ή μ .η - 
μη τών κακιών, έξεναντία; δέ τό σώμα αύτοϋ .φθείρε
τα ι ε'κ τή ; τρυφή;, ή ψυχή αώτου καταθλιβεται ύπό 
τής συνειδήσεως, καί δεν δύναται νά «ίσθανθή ούδέν 'μέ
ρος τ ί ;  παρελθούοη; ηδονής. Αί παρούσαι όμοίω; κάκίαι 
κα'τασπαράττουσιχ αυτόν μέ την ανησυχίαν τής ψυχής, 
τον άχώρισίον σύντροφον τή ; αμαρτίας· άηδίαι, θυμοί, 
Ταραχαί, φόβοι περί τών παρόντων, ανησυχία καί τρόμο; 
περί των μελλόντων, ιδού έν συντομία ποια είναι ή φαι- 
νου.ένη λαμπρά ευτυχία αύτού. Εξεναντία;, πόσην χα
ράν απολαμβάνει ύ ενάρετο;, ενθυμούμενο; τ ά ; παμελ- 
θούσα; πράξεις αύτού, βλίπω ν τάς παρούσα;, καί συλ- 
λογιζόμενος τά μέλλ.οντα! Ο κακός τρέμει τόν θάνα- 
τον, διότι βλέπει ιίς αΰτόν παντελή στέρησιν τών .γήι
νων, και φοβερά; άπειλάς περί τών .μελλόντων· ό ε’νά- 
ρετος βλέπει αυτόν μακρόθεν μέ-ιερόν φόβον, περιμένει 
αύτόν άταράχώς καί μετά πεπειθήσεως, ότε κόπτων τήν 
σειράν τή ; παρούση; αύτού ιύδαιμονία;, θέλει μεταβιβά* 
σει αύτόν εί; εκείνην τήν τελείαν καί άτελεύτητον.

Ας άνοίξωμεν τά χροχικά τής άνθρωπίνη; Ιστορίας, 
ά ;  διέλθωμεν τ ά ; αυτοκρατορία; τού Τιβερίου, τοίΚλαυ- 
δίου, τού Καλλιγούλα, καί άλλων τοιούτων δυναστών· 
ά ; θεωρήσωμεν τήν τύχην τώχ αύλιχων, οΐτινε; απέκτη
σαν τοσαύτην ίσχύν καί εύνοιαν πλ.ησίον τών μοχθηρότα
των εκείνων τυράννων δέν θέλομεν εϋρεϊ ούδέ.να εύδαί
μονα. Ούδείς, δέν λέγω  ενάρετος άλ.λ' όπωσούν λογικό;, 
ούδεί; θέλε· επιθυμήσει νά ή το όμοιο; μέαύτού;, οΰτε θέλει 
φθονήσει τήν τύχην αύτών. Α ; θεωρήσωμεν 4’να μόνον έκ 
τούτων τόν Τιβέριον, τόν τύραννον τήςπατρίδο; αΰτού, τόν 
άπληστον αίμοβόρον τών υπηκόων αύτού, τόν προστάτην 
τών 'άχριεστάτων ανθρωπάριων, τό άνδράποδον τών φαυ
λότατων πορνών ούδέ παραμικρόν ίχνος ευδαιμονία; δέν 
βλέπομεν ε ϊ; τήν διεφθαρμένην αύτοϋ ζωήν. Ιίάντες οί ι
στορικοί παριστάνουσιν αύτόν τόσον σκλ.ηρώς βασανιζό* 
μενον, ώστε φαντάζεται ότι βλέπει άνεωγμένον τόν Τάρ- 
ταρον, καί τ ά ; τιμωρικάς έρυννεία; ότι φοβερίζουσιν αύ
τόν. Δέν αισθάνεται ούδεμίαν αληθινήν ηδονήν, συτε εί; 
τά  θέατρα, οΰτε εις τήν λαμπράν πομπήν τών πανηγύ 
ριων. Αί σκληροί ταραχαί τής ψυχής τόν βασανίζουσι 
πάντοτε, καί τέλο ; πάντων καταστρέφει τήν μικρόν αυ
τού ζωήν, έν μέσω τω ν σπαραγμών τής συνειδήσεως, 
καί τών αηδιών τής άσωτείας, άδοξος, άτιμος, καταλ.ι- 
πών μίσος καί φρίκην ε ϊ;  αιώνα τόν άπαντα . Τ ί δυοτν” 
χέστερον τούτου καί κακοδαιμονέστερον; έξεναντία ; δέ, 
δ ; τ ι ;  αγαπά καί είναι ενάρετος, όχι μόνον ευδαιμονεί διά 
τήν βεβαίαν έλπίδα τών μ.ελλόντων αγαθών, αλλά καί 
έν ταύτη τη  προσκαίρω ζωή απολαμβάνει, όσην ευδαιμο
νίαν δόναται άνθρωπος νά άπολαμβάνη έπί τής γής· ό 
άποστρεφόμενος πάσαν κακίαν, καί καθαρός τήν συνείδη. 
σ ιν, μεταχειρίζεται φρονίμως καί δ ικα ίω ; τά ; δυνάμει; 
αύτού, διά νά μή στερήται τώ ν αναγκαίων· απολαμβάνει 
μετρίω ; τά άγαθά τή ; παρούση; ζωή;· υποφέρει ήσύ- 
χώ ; τά συμβαίνοντα δεινά' είναι ευεργετικός, ιλαρό;, π ι
στός καί δίκαιο; ε ί; τά συναλλάγματα-, είναι κύριο; καί

ούχί ά·0.άπ,δον τών παθών, ίν  ένί λόγω ζή λογικώς, 
θεαρε'στω;, καί μεταβαίνει έν ειρήνη εί; την αιώνιον ζω 
ήν. Αναντιρρήτω; ή αληθής ευδαιμονία τού ανθρώπου δέν 
ϋπάιχει εϊμή εί; τήν σταθεράν πράξιν τή ; αρετή;.

Βλέπομεν, πολλάκις ενάρετου; ανθρώπου; δυστυχοΰν- 
τας, καί έξεναντία; κακού; εύτυχούντας. Η εύτυχία-δμω; 
διαφέρει τή ; ευδαιμονία;. ό  εύτυχή; δέν είναι διά τούτο 
καί ευδαίμων' τή ; τύχη; τά άγαθά, κατά τά οποία συν- 
ειθίζουσιν οί κοινοί άνθρωποι νά μετρώσι τήν εύτυχίαν 
είναι πάντοτε φαινόμενα εξωτερικά καί δέν αποκαθιστώ- 
σι τον άνθρωπον εύδα·μονα· όθεν δέν πρέπει νά συγχέ- 
ωμεν την λεγομίνην ευτυχίαν μέ τήν ευδαιμονίαν, ούτε 
τήν δυστυχίαν υ έ την κακοδαιμονίαν. Δόναται τ ί ;  νά έ -  
χη πλούτον, έξουσίαν, καί άλλα τοιαύτα άγαθά, καί ό
μως νά πάσχη άηδια;, νά τυραννήται ύπό τής ταραχής 
τών παθών, καί νά βασανίζεται ύπό τής τύψεω ; τού συν- 
ειδότο;. Δόναται έξεναντία;, νά ήναι ¿στερημένος τών 
τυχερών αγαθών, ή καί πασχών εναντία; προσβολά;-ών 
πε.ιοτάσ:ω··., νά ζ·?, άταράχως εις έαυτόν. 11 αληθής εύ- 
τυχία καί δυστυχία δέν θεωρείται εις τήν άπόλαυσιν ή 
στίρησιν τών λεγομένων αγαθών, άλλ ’ είς τήν κατάστα- 
σιν τή ; ψυχής. Επιβλαβής ήδονή είναι εκείνη, ήτις προ
ξενεί αηδίαν καί λύπην, ή καταντά ει; αποστροφήν άβλα
βή ; δέ ί  μήτε αηδίαν ή λύπην προ’ ενοΰσα. μήτε ε ί; απο
στροφήν καταντώσα· καί τοιαυτη είναι τέλο; πάντων ή έκ 
τή ; αρετής ήδονή· ποτέ δέν καταντά ούτε εϊ; λύπην,ούτε 
εις αηδίαν. Η αρετή εύφραίνει ε ί; τό παρόν· άφίνει μνή- 
μ.εν γλυκείαν τού παρελ.θόντος, καί ενατενίζει μέ φαιδρόν 
πρόσωπο» εί; το αιώνιον μέλλ.ον. Τ ι; άπολαμβανω» τοι- 
αύτην ήδ.νήν, δέν ευρίσκει έαυτόν αληθώς εύδαίμ,να; Τις 
έπιθυμιυχ τήν εαυτού ευδαιμονίαν, δεν θέλει ζητεί μετά 
πάση; προθυμία; καί έπιμελείας νά φθάση εί; τοιαότην 
κατάστασιν; Αλλ. οί πλειότεροι άνθρωποι ζητοϋσιν εκεί
να τά άγαθά, έκ τών όπ'άων άχολαμβάνουσι ψευδή καί ε
πιβλαβή ηδονήν, καί κατασταίνονται τω  'ν τι κακοδαίμο
νες, εν ώ φαντάζ..νιαι ολίγα; στιγμά; ότι είναι εύδαιμο-  
νέστατοι. Συγχέουσι τήν ευδαιμονίαν μέ τήν έπί πλαστόν 
ευτυχίαν, όσοι ζντοΰσι τό κατ’ επιφάνειαν αγαθόν τέλο; 
πάντων δμω ; έρχεται καιρό;, πλήν ίσιο; ανωφελή; πρός 
επανόρθωσιν καθ' όν αισθάνονται πικρότατα ότι ήσαν ή- 
πατημένοι. 'Γά τυχερά λεγάμενα άγαθα συντείνουσιν εί; 
ευδαιμονία», όταν καλ.ώς μεταχείριζώμεθα αυτά 'ά λλ ’ ή 
καλή αυτη χρήσι; είναι έργον τής αρετής, ούχί τή ; τύχης.

Περί τής ευδαιμονία; καί τή ; φύσεως του αγαθού ί- 
γειναν πον.λαί αμφισβητήσει; μεταξύ τών Στωϊκών καί 
Περιπατητικών. Οϊ μέν Στωϊκοί έφρόνουν αγαθόν, μό
νον τό ορθόν καί τίμιον, καί ευδαιμονίαν τήν ήσυχον 
καί άτάραχον ζωήν. Οί δέ Περιπατητικοί εταττον εις 
τήν τάξιν τών άγαθών καί τό ωφέλιμον καί τό ήδύ- δ
θεν έστοχάζούτο ταύτα ό»; μέρη τή : ευδαιμονία;. Οί Στωϊ· 
κοί δμω; επεσον εί; τήν υπερβολήν, καί κατήντησαν νά 
έκλαμ^άνωσι τήν αναισθησίαν ώ ; ευδαιμονίαν· ώστε πρέ
πει νά όμολογήσωμεν δτι οί Περιπατητικοί έφρόνουν όρ- 
θώτερον περί τή ; ανθρώπινη; ευδαιμονίας, ώ ; καί περί 
τής αρετή;, θεωρούντε; τήν πρώτην ε·’ς τήν τελείαν καί 
μετά λόγου πράξιν τής δευτέρας. Ορθόν δέ λέγεται, δ,τι 
έχει λόγον έπιστηρι,όμενον ε ί;  τήν άδι άφθορον καί άπτα ι
στον κρίσιν τού λογικού, τίμιον πάν ό ,τι είναι πρέπον εί; 
τα ; περιστάσεις καί ε ϊ; τού; χαρακτήρας τών προσώπων, 
σύμφωνον πάντοτε μέ τόν ορθόν λόγον· ωφέλιμον, ό,τι

ΙΩΝΙΚΗ
συμβάλλει ε ί; τελειοποΙησιν ήμών, ή τών πεβί ήμά ί 
πραγμάτων ιδού τέλος πάντων, ό,τι προξενεί σεανήν, ι 
λαράν, καί άμεμπτον ευθυμίαν. Τά τέσσαρα ταύτα είδη 
τών άγαθών διαφέρουσιν άλλήλων, ουδόλως όμως α ν τ ι
μάχονται, άλλά μάλιστα καί συνέρχονται εί; πάσαν ενά
ρετο ν πράξιν. Δέν γίνεται τωόντι ούδεμία τοιαότη πρά- 
ξ ι ; ,  ήτις νά μήν ηναι ορθή, τιμ ία, ήδεΐα, καί ωφέλιμος.

Αρετή τελ.εία είναι, τό νά πράττη ό άνθρωπος στα- 
θερώς τό καλόν διότι ευρίσκει αύτά σύμφωνον μέ τόν 
ορθόν λόγον καί με τό θε'λημα τού Θεού. Παύει λοιπόν νά 
ήναι ενάρετος, όστις έκ φόβου τιμωρία; πράττει τό κα 
λόν, ή φεύγει τό κακόν διότι ό τοιοδτος δεν παριστάνει 
ε ί; έαυτόν τήν πράξιν «ύ; καλήν ή κακήν, ούδέ έχει ά λ 
λον λόγον παρά τόν φόβον τής τιμωρίας· όθεν δέν μισεί 
τήν κακήν πράξιν, άλλά τρέμει την εξ αύτής τιμωρίαν, 
τήν όποιαν άν ήδύνατο ν ’ άποφύγη, δεικνύει ότι ήθελε 
πράξει τό κακόν, όμοίω ; όταν πράττη το καλόν ύπό μο
νή; τής έ’/πίδος τών βραβείων κινούμενος, δεικνύει δτι ή 
θελε καταφρονήσει αυτό, ί ν  δεν ήλπ ιζε βραβεία. Πρέπει 
λοιπόν νά παρατηρώμεν πάσας ταυτας τάς περιστάσεις 
διά νά διακρίνωμεν τήν αληθινήν κα ί έλευθέραν αρετήν 
άπό τήν ψευδή κα ί δουλικήν. Ν. Β.
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Σ Μ Γ Ρ Ν Α Ϊ Κ  Α.

Εν τώ  προλαβόντι αριθμώ τής Ιωνικής Μελίσσης γρά- 
φοντες περί Σμυρναϊκων τροχάδην, παρελείψαμεν άπό τόν 
κατάλογον τώντοπικοιν όνομάτυχν, σωζομένων ή μή πάρ* 
το ί; παλαιοί; συίγραφεϋσι, καί άλλα τινα, τά οποία προς- 
θέτομεν ένταύθα πρός συμπλήρωσιν τοΰ αναγκαίου τούτου 
καταλόγου.

’υέγε.έώοο, ό. ό  κοινώς λεγόμενος ποταμός τού Βουρ- 
νόβα, έχων τήν κυριοιτέραν πηγήν άπό τής λίμνης Σάλης 
[Κιζγκιόλ] έπί τοΰ Σιπύλου καί εκβάλλων εις τόν Μελή- 
τιον κόλπον, παρά τήν θέαιν τοΰ παλαιού Σιλλυοΰ. ό  πο
ταμό; ούτος είχεν ίσως ποτέ περισσότερα ύδατα. Τώρα 
όμως τά θέρος στειρεύει σχεδόν καί φαίνεται χείμαρος. 
όμώνυμο; αύτοϋ ποταμό; είναι καί άλλο; πολύ μ ιγα - 
λήτερο;, μεταξύ Α ιτωλία; καί Ακαρνανία;, ό μέγιστος 
τών ποταμών τού νΰν βασιλείου τη ; Ελλάδος, λεγόμε
νο; κοινότειον Ασπρο;.

Σά.Ιη, ή. Λίμνη μικρά τοΰ Σιπύλου όρου;, [παρά τήν 
Ιδαίαν, άρχαίαν πόλιν αυτόθι, καταποθείσαν ίκ  σεισμών 
κατά τούς παλαιού; συΓγραφείς, λεγομενη όθωμανιστί Κιζ 
γκιόλ, ήτοι Κορασία λίμνη. Εντεύθεν εχει το άναγκαίον 
ύδωρ τό θέρος πρός άρδευσιν τώ ν κήπων ή πλησίον κω- 
μόπολι; λκροπέδίεν [Βουρνόβας], καί ό Αχελώος, καθώς 
προιίπομεν.

Ι/οικί.Ιιοτ, τό. Ουτω; εξελληνεατεον, τό ώς έκ τής 
όψεω; τού τόπου καί τών αϋτόθι λίθων όνομασθίντα όθω* 
μανιστί Αλ,ατσάς, χωρίον προίην μέν κατοικημένον, νύν 
δέ έρημον, άπέχον ολίγον άπό τοΰ Ακροπεδίου προσαρ- 
κτίως. Πιθανόν, ότι τό οθωμανικόν ονομα είναι μετά- 
φρασις τοΰ παλαιοΰ ελληνικού, δ ιότι ήσαν τό πάλαι ό- 
μώνυμοι τόποι καί άλλαχου καί κατά τήν Μικράν Ασίαν.

Ι α ρ ά γ γ ιο τ ,  τό. Ουτω πιθανώς έλεγοτο παλαι τά νύν 
κατά παραφθοράν όνομαζόμενον Σαρήγγι, χωρίον περί 
Σμύρνην, οϋ μακράν τοΰ Ακραπεδίου*. Τό δέ όνοικα παρά- 
γεται άναμφιβόλωφ άπό τών βηράΓγων, δηλονότι σπη,-



•λα ιό » ί, άντρων, ίπο ΐα  ύπάρχουσι πολλά κατά το Σι'· 
ττυΛον, ώ ; καί τόν Ταΰγετον τ ι ;  Π ελοποννή σου, τόν όποι
ον ς·.ϊ τούτο λέγει σηραΓγώδη ό Στράβων. ΣηραΓγιον, 
υπήρχε καί θέσις τις παραλία κατά τόν Πειρεά έν τ·?, 
Αττική, ί'πάρχει δε καί άλλο μικρόν χωρίον ομώνυμον 
ον μακράν τής Σμύρνη, ομοίως, περί τήν κώμην Γω
ν ία ' ι ΙΙουζάν,1, κατοιχούμενον ϋπό χριστιανών.

Ι ' ίρ α σ ια ,  ή. Ούτως ίξελληνιστέον τό χωρίον ¡ακα
κίαν, κείμενον ίπ ί του Σιπύλου, μεταξύ Σμύρνη; και Μα
γνησίας κατά τήν οδόν, καί κατοικούμενον ύπό 4 0  περί
που χριστιανών οικογενειών, α ίτνες έ/ουσι καί εκκλησίαν 
καί σχολεϊον κοινών γραμμάτων. Τονομα τούτο είχον τό 
πάλαι καί άλ.λοι τόποι τής Μικράς Ασίας.

ιΡο ιό>τ,  ό. όνοραστεον ώς έκ τών αυτόθι πολλών ροι- 
ών τό όΊωμανιστί λεγόμενον Ναρλήκιον, χωρίον μικρόν 
κείμενον μεταξύ Οίνούδων (Χαζιλαρίου) κα ί Ακροπεδίου 
[Βουρνόβα], κατοιχούμενον δε ύπό 15 μόλις χριστιανών 
οικογενειών, πκειοτέρων δέ όθωμανών καί ολίγων Λατί
νων. Οί ήμέτεροι αύτόθεν εκκλησιάζονται εί; τά Οϊνουδα, 
μή έχοντε; είσέτι εκκλησίαν.

θη./ιτ,σκ»·, τό. ϊσω ; ούτως ώνυμάζετο καί πάλαι άπό 
τών αύτόθι που θερμών, τό νύν όθωμανιστί λεγόμενον 
Λουζάχι, χωρίον άπέχον 3 ώρας άπό Σμύρνης, καί κα- 
τοικούμινον ύπό 20 περίπου χριστιανικών οικογενειών, 
καί τ.λειόνων ό-’ωμανών. Αύτου ύπάρχουσικαλαί καίεύ- 
θειναί γα ϊαι, όίστε έλπίζεται νά κατοικηθή καλώ ; τό χω
ρίου τούτο, άφοϋ καθιδρυθή ή νύν ά'νεγειρομένη έκκλ.ηαία. 
Τό ©ερμήσιον πιθανώς εσεταιποτέ έκτων καλλιστων τής 
Σμύρνης εξοχών. ,

θερα .-τόχαοκ, Τό. Ούτω δυνάμεθα νά όνομάσβμεν τήν 
κατ' έτος πανηγυριζομένην ύπό τών Σμυρναίων καί τών 
περίοικων χριστιανών ώοαίαν θε'σιν τής Σμυρναίας πεδι- 
αδος, μεταξύ ‘Ρ κώνος, ΙΙε ρικλύστων καί Λαμπρίας, ό
που υπήρχε τάφος καί ναό; τού άγιου Θεράποντος, επ ι
σκόπου Κύπρου. 11 Οέσις αύτη φαίνεται μάλλον τοϋ ‘Ροι- 
ώνος κατοικήσιμος, καθό ύγιεινοτέρα καί εύκολώτερον 
κοινωνοϋσα μετά τών είρημένων τριών χωρίων, καί θέ
λει κατοικηθή ποτε άναμφιβόλως, άφού άνεγερθή ή εκ
κλησία τοϋ Αγίου Θεράποντος.

Α>ιμπρόα, ή. Εκ τίνος επιγραφή; είκάζομεν ό'τι π ι
θανώς ο«τω; έλέγετο ή θέσις τό πάλαι όπου νύν τό όθω. 
μανικόν χωρίον ίσικλάρι, σημαίνον λαμπάδας ε·’ς τήν ό -  
θωμανικήν γλώσσαν, καί διά τούτο ματαφρασθέν Λ αμ- 
.πηδώ)' ύπό τού Οικονόμου. Εκ του λάμπω ρήματος πα- 
ρήχθησαν ώς γνωστά, πολλά παλαιά τοπικά όνομα τα, 
καί δέν είναι παράδοξον άν το όθωμανικόν ήναι μετά- 
φρασις του άπωλεσθέντος ελληνικού ονόματος.

Μ ε.Ιητια , ή.-όνομαστέα ώς εΐπαμεν αλλαχού, ή όπι
σθεν τού Πάγου κοιλά;, δ ι’ ήςρέει ό Μέλη;, ώ ; έρρέ- 
θη καί Μελέτιος κόλπος ό είς αύτόν έκβάλλων ποταμός 
τής Σμύρνης. Οΰτω θέλει όνομασθη άναμφιβόλως καί τό 
χωρίον, όπου ό Προφη'της Ηλ.ίας, άν συνοικισθή ποτέ.

Κ οράκω ν , τό. Ορο; πρός λίβα τής Σμύρνης, τού ό · 
ποιου ή δίκρανο; κορυφή λέγεται κοινώς Δύω Αδέλφια, 
όρωμενη έκτου λλιπέδου.

Ά γημεμχόχεια , τά. Λουτρά θερμών ύδάτων υπογείων 
μεταξύ Σμύρνης καί Κλαζομενών [Σκάλάς Βούρλων], πα
ρά τήν όδόν, καί περί τό Αχίλλειον [έξώκαστρον], λεγό
μενον κοινότερον Λιντσα ήτοι Θερμά.

Λαιρνοϋς, ό. Πολίχνη τό πάλαι κα ί θέσις κολπώδη;

- ί »  ΙΩ Μ Κ ΤΙ

με-'αξύ Αχίλλειου καί Κλαζομενών, π·.θα*ώ; περί τό νύν 
χ_ρισπανικόν χωρίον Μελισσών [Μ παλτσίκιτ.

Μύρμτ/χες, οί. Σκόπελοι τινες καί νησίδια μεταξύ Τή" 
μνου καί Φωκαία; κλείοντες τόν λ.ιμένα τής παλαιάς πό- 
λεω ; Λεύκης, καί νύν λεγόμενοι Μυρμήγκια ϋπό τών ναυ* 
τιλλομένων. Η δέ Λεύκη είνα ι σήμ.ερον χωρίον χριστια
νικόν σώζουσα τήν άοχαίαν.

ΔΕΙΝΑΓΟΡΑΣ.

ΜΕΛΙΣΣΑ.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΙΈΣ ΗΑΙΚΙΑΙ.

ί ΐ  ΠΑΙΔΙΚΗ.

Τό ιςαιδίον ή μπορεί νά εχή ήδύτητας, χάριτας, καί 
θέλγητρα, άν σφαλερά ανατροφή δέν εμπόδισε τάς κ ι
νήσεις το'*, άν ή φύσις μόνη ανέπτυξε τα μέλη του ί -  
λευθέρω;, καί άν έκαμε χρήσιν ολων τών εξασκήσεων 
τών άνηκουσών είς τήν τρυφεράν αύ-ήν ηλικίαν, τήν φ ί
λην τή ; ταραχής καί μεταβολής παντός είδους. ΑΪ π λ έ
ον ευάρεστοι άναλογίαι, δηλαδή α ϊ φυσικώτεραι, ύπάρ
χουσι είς τά μέλη του- δέν έμαθεν.ακόμη νά τάς συστρέ- 
φη διά τής έξεως, νά τάς σκληρύνη διά τής κράσεως, 
νά τάς δίδη παραδόξους στάσεις έκ συνθήκης· πολύ- 
πονοι έργασίαι δέν τάς διε’φθειρο* ακόμη, οϋδέ τάς πα - 
ρευόρφωσαν ή τά ; ήλλοίωσαν. Η χειρ του δέν μετεχει- 
ρίσθη ακόμη βαρέα εργαλεία, ή ράχη του δέν έκάμφθη 
ε’π ί τοϋ αρότρου ή εργοστασίου τινός- ή κόμη του κινεί
ται άπό τόν άνεμον έπ! τής ώραια; φυσιογνωμία; του, 
χωρίς νά άλλοιώση τό χρώμα κατ’ ιδιοτροπίαν, ή νά 
καή εντέχνως, ή νά συστέλλεται ενίοτε γελοιωδώς- τό 
δέρμα του δέν ήμαυρώθη άπό φλογερόν ήλιον, ουδέ διερ- 
ράγη άπό τό ψύχος· ή τρικυμία δέν διήλθεν ακόμη ε’π ί 
τής κεφαλής*του- ή δέ φαινομένη ε ί; αύτό ζωή θεω
ρείται ώ ; οδό; έστρωμένη άπό άνθη· δέν προβλέπει 
κίνδυνον ή δυστυχίαν άναμένοντα αυτό", ή θλίψις δέν 
έρροτίδωσε τά μέτωπόν του, ούδ' έχασε τά ώραΐα χαρα
κτηριστικά του. Επ'αυτού δέ δ ιακρ ίνετε ή πρώτη κ α 
ταγωγή τοϋ βασιλε'ως τής φύσεως· ή δυσπιστία δένά- 
νεχαίτησε τό βάδισμ-ά του, τά βλέμ-μα του άνήσυχον, τό 
όμμα προσηλωμένον καί καταπληκτικόν τό πνεύμα το ι, 
έλ.ύθερον άπό προλήψεις καί μερίμ-νας, μόνον ευχάρι
στου; ιδέα; συνδέει, καί φαντάζεται εύαρε'στους εικόνας, 
άν έλαφραί τινες λύπαι ταράξωσι τά ; ωραίας ήμ,έρα; 
του αΐτινες είναι ύφασμα δ ι’ αυτό, αϋται είναι έκτος αυ
τού, δεν έμποιοϋσι κάμμίαν έντύπωσιν, διαλύονται δέ 
τα/έω; όμοϋ μέ τά προξενούντα αύτά αντικείμενα· τ ί 
λείπει άπ’ αύτό διά νά παραστήστ, τήν άκριβεστέραν 
εικόνα τών χαρίτων, τής φαιδρότητος, τής ήδύτητος, τών 
θέλγητρων καί τοϋ χαριεντισμού;

ή  ΝΚΟΤΗΣ.

ήδη μάς παρουσιάζεται ή θάλλουσα νεότης, ή ηλικία 
αυτή καθ ήν φυσι-.αί καί ήθικαί δυνάμει; αναπτύσσονται 
καί έπεκτείνονται, τό πνεϋμα επιδεικνύεται, καί αί εντυ 
πώσεις ήθελον είσθαι βαθύτεραι παρ’ άλλοτε άν τάς συνέ
δεσε καί ή σκε'ψι;· ή σκέψις, δόναμις ήτις μόνη δύναται 
νά συ/.λάβη τάς ιδέας ματ, νά προσδιορίσή τά αίσθήμα-

ΙΩ Μ Κ Η  ΜΕΛΙΣΣΑ.

τ ά μ α ;κ α ιν ά  στερεών^ αληθώς τό άπεικόνισμά των. 
Τά πάθη τώρα αρχίζουν νά έξασκώσι τό θορυβώδες κρά
τος των, πάν άντικείμενον λαμβάνει χώραν ευκόλως εί; 
τήν ψυχήν- τίποτε δεν τήν συγκινεΓάδυνάτως, ιό; είς τήν 
νηπιότητα, τά πάντα τήν ταράττουσι βιαίως· ό νέος εί
ναι ορμητικό; και παράφορος, ευτυχής όπόταν αί πα.·. 
ραφοραί του τόν σύρωσι είς την οποίαν θέλει διατρέξειν 
όδόν! Ευτυχής όπόταν ό έμφρων οδηγός ό διοικών αίιτόν 
δέν σ.τεύδη να σβέση τό καταφλεγον αύτόν πυρ,τό όποι
ον είναι αδύνατον να περιστειλλη, ά λλ ’ α ; τό συνέχη, ας 
τό ώθή εί; τας υψηλά; άρετά.ς, ε ί; πάν ό’,τ ι αγαθόν δύ- 
ναται ή νεότης νά συλλαβή !

Εαχεται εί; ηλικίαν καθ' ήν ούδείς αναγκάζεται ν' ά· 
πολογηθή εναντίον τού, ούδέ νά τόν φοβηθη, καί επομέ
νως τίποτε δέν άνθίσταται εί; αύτό*· αισθάνεται καθ’ ή- 
μέοαν νέα; δυνάμεις αναπτυσσόμενα; έν αύτώ· φαντα- 
ζόυ.ενο; δέ ότι αύται θέλουν αύξάνει διηνεκώς, δεν τάς 
άντεστάθμισεν άκόμη μέ κανεν έμπόδιον, στοχαζόμενος 
ότι τίποτε δέν αναλογεί μ ’αύτά;· νομίζει ότι τά πάντα 
πρέπει νά έξομαλύνωνται ενώπιον του· υπερήφανος, αδά
μαστο;, καί θέλων ν ’ αποτίναξη έξ ολοκλήρου τόν ζυγόν 
ύπό τόν όποιον ή αδυναμία του τόν διεκοάτησιν επί τής 
νηπιότητό; του, ό νέο; είναι ή είκών της ελευθερίας καί 
ανεξαρτησίας, φεύγει πάν ό,τι σχεδιάζουσιν ε'π’ αύτόν 
καλούμενο·* δουλ-α του, πάν ό,τι είκονίζει τήν άρχαίαν 
του υποταγήν, περιφρονεΐ περιωρισαένην διαμονήν, όπου 
τό σώμα καί πνεϋμα τού στενοχωοουνται, ευχαριστείται 
δέ μόνον εις εύρυχώοους πεδιάδας, όπου έλευθέρως έξα- 
σκεΓτας δυνάμεις του ε ί; τό τρέξιμον, ε ί ;  τό νά δαμά- 
ζη γενναίως τούς άδαμάστου; ίππους, ό ορισμός του νά 
τού; διευθύνη, καί εί; τό νά νικά καί θανατώνη άγρια 
ζώα διά τής καρτεροψυχίας του. Τώρα, πηδά άπό χα
ράν είς τήν γην ε ί; τήν οποίαν διατρέχει αύτοπροαιρε- 
τως· έπασχολεϊ τά  εύρωστα μέλη του, δοκιμάζει νά με- 
ταφέρη βαρέα φορτία· ναμίζει ότι μέγ% τ ι κατόρθωσεν 
αναποδογύρισα; μέ δύναμιν τμήμα βράχου, άποσπάσας 
μέ ανδρείαν δένδρον τ ί, ή προπεράσας εις τό τρέξιμον 
τού; σκύλους του- ό χαρακτήρ του δέν είναι πλέον ή εϊ- 
κών τής χ άριτος καί ήδύτητος, ώς επί τής παιδικής του 
ηλικ ίας, άλ.λ' ή τή ; ϋπερηφανείας. Τό σώμα του, τού ο
ποίου ή επιφάνεια εκτίθεται στερεωτέρα, εμφαίνει τούς 
ισχυρούς μυώνας, το δέ ταχύ καί ισχυρόν παιγνίδιον 
φανερώνει τήν ύπερο/ήν του- ή κόμη του, άλλοιουμένη 
άπο τόν ήλιον, τού όποιου εύχαρίστως περιφρονεΐ τούς 
καύσωνας, είναι καί μακρυτερα καί πυκνωτερα· οί πυ*· 
ριφλεγεϊ; οφθαλμοί του εμφαίνουσι γενναιότητα, οί βρα
χίονες παρίστανται ήδη σκληροί, οϋχί ένεκα ωφελίμων 
εργασιών, ά λλ ’ ίδιοτρόπων τό βάδισμά του είναι άκλό- 
νητον, ή κεφαλή του υψωμένη, ό τόνος τής φωνής του 
διαπεραστικό;· ε/ει τό ήθος τού υιού τοϋ Ηρακλέους, 
καί νομίζει εαυτόν προωοισμένον εις τό νά κινή τό ρό- 
παλόν του καί νά δαμάζη τά θηρία. Ορμητικές, καί τό
σον συχνά ευμετάβλητο; ό>; τό πχιδίον, άλλά πάντοτε 
ταράττεται βια οις, μεταφέρεται είς τή* παρουσίαν παν
τός νέου αντικειμένου, σ»χνά άλλάττων θέσιν, σκοπούς 
κ’ επιθυμίας, εύκολύνων όλα τά εμπόδια, ανυπόμονα; είς 
πάσαν αργοπορίαν, τις δύναται νά έναντιωθη ε ί; τό τα
χύ καί αεικίνητον βάδισμά του ; Μόνη ή φωνή τού α ί- 
οθήματος άρκεΐ νά τόν διατηρήοη. Η φύσις, Χαλούσα είς 
τήνκαρδίαν του έντονώτερον παρα τα περιστοιχοϋντ α αύ

τόν αντικείμενα, τον άποκαθιστά εύγνώμονα, «γαπώ ν- 
τα καί σεβόμενον τήν φωνήν έκείνου τοϋ οποίου χοεω- 
στεί τήν ζωήν, καί ό όποιος έφρόντισιν εις τήν νήπιό·* 
τη τα του- ό νέος είναι λέων οδηγούμενος μέ άλυσσον 
κεκαλυμμένην άπό ρόδα, μή στοχαζόμενος ν ’ άποσπα- 
σθή άπό τούς τόσον τρυφερούς δεσμούς. Ευτυχής ό νεος, 
όπόταν ή πατρική φιλοστοργία είναι ό μόνο; χαλινός ό 
χαλινώνων τό θάρρος του, όπότα* τά πάθη, τά  τόσον ε 
πικίνδυνα, καί τόσον θορυβώδη είς τήν ηλικίαν τών φαν
τασιοπληξιών, δένκατακρατώσι τήν ψυχήν του, καί δέν τήν 
παραδίδωσι παρανά)ωμα είς όλα; τ ά ; πλάνας, είς δλας 
τάς κενά; ελπίδας, εις όλους τούς θορύβους· όπόταν τό 
τρομερώτερον τών παθών δέν τόν κυριεύση/ Αύτό άρχε- 
τα ι νά τόν διαφθείρή, νά τόν ζωγραφίζη όλα τ ’ αντικεί
μενα ώραΐα, τόν παριστάνη τήν φύσιν των χαριεστέραν 
καί ώραιοτέραν είς τούς τεθαμβωμένου; οφθαλμούς τού 
άπατωμένου νέου· όδηγή τά  βήματά του είς φαντασιώδη 
όδόν έστρωμένην άπό άνθη, διά τίνος φανταστικής δυ- 
νάμεως, ήτις τόν εμφαίνει, είς τό τέλος τού ολέθριου του 
σταδίου, άνεωγμένας τάς θύρας τού ναού τής ευδαιμο
ν ία ; διά νά τό" ύποδεχθώσιν καί δεικνύει είς αύτόν τήν 
θέσιν του σημειουμένην είς τό μέρος τοϋ αντικειμένου τοϋ 
τρομερού πάθους του· είναι ό Αρμίδης δς τις όδηγεϊ τόν 
Ρεναυδον ίίς  μίαν γοητευτικήν νήσον, όστι; τόν άποματ 
κρύνει άπό τούς πολεμικούς του, άπό τό χρεοί καί τήν 
δόξαν του, καί ό όποιος κόσμων αύτόν μέ λαμπρά κο
σμήματα, τόν ρίπτει είς άλύσσους τών οποίων τό βάρος 
τάχιστα θέλει αισθανθεί.

ί ι  Αν δρικ ή .

Ενταύθα δ άνήρ αναλαμβάνει όλας τάς σωματικά? 
καί πνευματικάς του δυνάμεις, τά  θορυβώδη πάθη τών 
οποίων ή μέθη είναι αδιάσπαστος σύντροφος δέν ίσχύ- 
ουσι πλέον επ’ αύτοϋ τόσον κραταιά ώστε νά ταράττωσι 
τό λογικόν του. ή  θεία άκτίς ή Ιμψυχώνουσα αύτόν 
λάμπει καθ’ όλην αύτής τήν λά μ ψ ιν  τό πνεϋμα του, θερ· 
μαινόμενον άπό τάς φλόγας τάς οποίας ή τύρβη τής νεό- 
τητο; ήφισεν ε ί; τήν φαντασίαν του, απολαμβάνει όλα 
του τά δικαιώματα, καί υποβάλλει τό πάν είς τήν δύ- 
ναμίν του. Η ψυχή του εμψυχώνουσα τώρα τό εντελές 
σώμά του, τοϋ όποιου όλα τά  όργανα ελαβον τόν ύπατον 
βαθμόν τής άναπτύξεως, είς τόν όποιον ή δύναμις καί 
ή εύκαριψία εϋρίσκονται ηνωμένα, καί είς τον όποιον κά
θε τ ι συμβοηθεΐ τάς διαφόρους κινήσεις αΐτινες το βάλ
λουν είς ενέργειαν, όρμα εις τάς ΰψηλοτέρας θεωρία; , 
ανακαλύπτει μεγάλα; αλήθειας ,  συλλαμβάνει, έξακρι- 
βώνϊΐ καί τελειοποιεί τά μεγαλήτερα αντικείμενα· ό άν
θρωπος τώρα, αληθές έμβλημα της μεγαλειότητας καί ί  - 
σχύος, ύψώνων τήν ορθήν καί μεγαλοπρεπή κεφαλήν του 
επ ί τοϋ εόρώστου καί τραχέος σώματός του, βαδίζει, ό- 
μιλεϊ, ενεργεί ¿>ς κύριος τής φύσεως, τήν διατάσσει, καί 
τήν καθυποβάλλει εις τούς υψηλούς σκοπούς του.

Αλλ’ εάν ή ψυχή του διέφυγε τά θορυβώδη πάθη της 
νεότητος, παραδίδεται όμως πάλιν είς πάθη σχεδόν ω 
σαύτως επίφοβα, όλιγότερον μέν ζωηρά, άλλ’ ούχ’ ήττον 
σταθερώτερα. Η φιλοδοξία τόν παριστάνει ενώπιον του 
παντός είδους διαδήματα" αύτη τόν ύποχρεεΐ δι' άκαν* 
Οωδων οδών ν ι  φθάση είς τόν πολύπαθη τον σκοπόν τόν 
όποιον τού προσφέρει, σκοπός απατηλό; καί φανταστικό;
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φείγων σχεδόν πάντοτε τον θε'ραπίύοντβ, και επ ί τέλους 
χανίμενο; από τού; οφθαλμού; του φθάσαντο; αύτόν'. Λ- 
κοά/υθ i τήν φωνήν τής σκληρά; φιλοδοξία; καί τής απα- 
τή.λή; ό'ό;η ;· συλλαμβάνει αϊμοβορα σχίδια- χαλκεύει 
ο-λύσσους διά τον πλϊισίον τού όποιου ολ-,ν γο σφαλμα του 
είναι ¿ 'ό τι δεν τόν πλησιάζει· τρέχει ε ϊ; τα όπλα· ακονίζει 
τ ο ' γονικόν -σίδηρον, υπάγει, με τήν φλόγα ε£; τήν χει
ρ α, ιν τιο μέσω τών φρικωδιστε'ρων, άδικων καί τρισ
βάρβαρο™ πολέμων, νά συλλέξη ¿άφνας αίματοβαφεις, 
καθήμενο; επί των ερειπίων πυοποληθείση; πόλεως, περι. 
στοιχουμενο; από άθλια θύματα του μανιώδους πάθους 
του, βλέπει μακρόθεν με βλοσυρά καί σκληρά όμματα 
τ/'ν περικεχύμένην καταστροφήν των πεδ ιάδω ν όλα δε 
τά κατορθώματα του ειναΓσημβία θανάτου καί έρημώ- 
σεως. Ενταύθα, άπληστο; του χρυσού καί τού ματαίου 
πλούτου, πόσου; κινδύνου; δέν περιφρονεϊ διά νά ευχαρί
στηση τήν άπληστον πλεονεξίαν του; Εις τήν άγριον μα
νίαν του, χύνει το αίμα όλον τού νέου κόσμου, τον ό
ποιον δέν άνεκάλυψε το πνεύμα διά στυγερά εγκλήμα
τα· τόν μεταβάλλει ε ϊ; κοιλάδα κλαυθμώνος, θλιβεραν 
δίοδον των τρομεοωτερων κακουργημάτων μιας πολυαρί
θμου πατρίδο; τού παλαιού κόσμου, υποβάλλει ϋπό τόν 
ζυγόν τούς δυστυχεί; κατοίκους, καί τούς μεταφέρει επ ι
φορτισμένου; 'άλύσσου; εις τόν νέον κόσμον τόν όποιον 
καί αυτόν κατερήαωσε, πιστεύσας, ε ί; τήν άναίσθητον 
¡/.ανίαν του, ότι έφερε χρυσίον διά νά τον ποτιση μέ 
αίμα.

Εξ άλλου μ.έρους, ή δόςα καί πολλά κ ι; ή αρετή τόν 
προσκαλοΓ.σιν ε ί; νέα; οδούς, διακεκομμένα; άπό πολυά 
ριθμα βάραθρα, άλλα  των οποίων b  σκοπό;, μακραν τού 
νά τω  προ,σφέρωσι κενόν φάσμα, παρασταίνει αύτω τνν 
ίεράν ιίκόνα τού κοινού συμφέροντος. 1'ότε ήγεμών δ ί
καιο;, καλό; καί γενναίος, παρέχει τήν είρη'νην καί ευτυ
χίαν εί; τον κόσμον; καί διά των ευεργεσιών του αριθ
μεί τ ά ; ήμερα; του. Ενταύθα διανομεύ; των χαρίτων μ ι- 
ά ; παρηγορητικής θρησκείας, η τ·ών θειων νόμων τής ιδιο
κτησία ; καί τής κοινής άσφαλείας, απολαύει, εις τάς ά- 
•ιευφημήσει; των συμπολιτών του, τού; οποίου; παρη- 
γορεί καί προστατεύει, τήν θέλγουσαν αμοιβή,ν τών ά 
ρετών του· τώρα, εισάγει τήν καλλιέργειαν, τό έμπόριον 
καί τάς ωφελίμους τέχνας, καί του; προτρέπει να γονι- 
μοποιώσι καί νά πολλαπλασιάσωσι τόν άκαλλιέργητον 
τόπον- δια δε τών αγαθοεργιών του, τών αγώνων και 
τή ; έμφρό/ου διοικη'σεώς του, ενώνει τά ; άπωτάτα; πο
λιτείας, τάς πλουτίζει διά τής -ρονοίας του, τά ; υπε
ρασπίζεται διά τής πολεμικής ισχύος του, τών στρα
τιωτικό™ γνώσεων του, καί τών ήρο>ϊκών αρετών του- 
γενόμενος εισηγητής τών καλλιτεχνιών, διαχεει τά ; χά- 
ριτας εις τάς εύδαίμονα; συνοικίσεις τών όμοιων του τα ; 
ανανεώνει, πραΰνει τόν χαρακτήρα των, καί αδυνατίζει 
τήν σκληρότητα των, τού; ε'μπνέει τάς άναπητά ; άρε- 
τάς, ανακουφίζει τάς θλίψεις των διά ζωηρών καί αθώ
ων παιγνιδίων, τούς εξιστορεί τού; αρχαίους ήοωά; των, 
τούς ενδόξους πολεμιστάς των, τούς μεγάλου; σκοπού; 
τω ν. Τέλος πάντων σκεπτόαενος ε ί ;  ειρηνικόν ησυχαστή* 
ριον, συμβουλευομενος μυστηριωδώς τήν φύσιν, έγκατα- 
λείπων, νά εϊπω ούτω, τό θνητόν λάφυρόν του, ίπτά 
μενο; επί των πτερύγων τής μεγαλοφυίας του καί τή ; θε
ω ρ ία ;, ανακαλύπτει κοί δεικνύει ε ί ;  τού; όμοιους του τά ; 
πλέον κεκρυμένα; καί ώφιλίμου; αλήθειας.

20 Κ1ΝΙΚΗ

0  άνθρωπος, γενόμενος άνήρ, απολαμβάνει όλην του 
τήν ΰπαρξιν, αλλά καί άν φθάση ε ί; τόν ύπατον βαθμόν 
τή ; δυνάμεως, επομένως όμως παρακμάζει καθ’ έκάστην 
αϊ ιδιότητες του έξασθενούσι, αΐ σωματικοί του δυνά
μει; έλαττούνται, καί πέρα ε ϊ; τό γήρα;· είθε ή ηλικία 
αυτή, ή άξία παντός σεβασμού, είσαγομένη επί τή ; τρα
γικής σκηνής, νά ύφελή καί νά χύνη δάκρυα.

Ας προφυλάττεται εις τό γήρας, ά ; έπιφέρη ε’π ί τής 
σκηνής τόν όρθόν λόγον καί · τήν πολυχρόνιον πείραν, «ς 
παρουσιάζη κάποτε καί ρωμαλαΐον οών.α, καί ϋπό τήν 
λευκήν κόμην άς έμφαίνη μεγαλοπρεπές μέτωπον ό γ ι-  
ρων ά ; φαίνεται ώ ς αρχαία δρύ; διατηρούσα είοέτι τούς 
ισχυρού; κλάδου; τη ; δυνατά· έστω πλ η'ρη;  γλυκύ τη το; 
καί τρυφερά; συμπάθεια;- τά δεινά τά όποια ¿δοκίμασε, 
ή πείρα τήν όποιαν έχει επί τή ; ανθρωπίνου αδυναμία; 
καί οί περιστοιχοΰντε; τούς όμοιου; του παντός είδους 
κίνδυνοι, ίμπληρούν τήν καρδιάν του γλυκείας χάριτα;· ά ; 
λυπήται καί συγχωρή- ή φύσις δέν παύει τού νά λαλή 
επ ί τής καρδιά; του.

Πόσον μα; ενδιαφέρει νά ολεπωμεν τήν αδύνατον ει
κόνα τής τρυφερά; νηπιότητο; ηνωμένη; μ'όλην την με 
γαλειότητα, μ ’ όλην τή/καλονήν τής άνδΓική ; ηλικίας, 
καί μέ τόν πλέον θελγητρώδή, τρυφερόν καί ίερ-ώτατον 
χαρακτήρα ! Πόσον χρη'σιμον είναι παν ό ,τι εί’πιρ ό γέρων 
όπόταν μελίρρυτοι λόγοι ’εξέρχονται άπό τό στόμα του 
άνεωγμένον μόνον διά τής φιλόστοργου συμπάθειας του. 
Λ ΰτύ; είναι ό παρηγορητικό; θεό; ευρισκόμενο; εν τώ  μ.έ 
σω τών τέκνων του διά νά ν,ναι ή ζωή καί είκών του <·):οϋ 
τόν όποιον αύτά λατρεύουσι, διά νά τά παρεχη τάς εόλο 
γιάς του, νά τά προτρέπη, νά τά ύποστηρίζν. ένθχρρύνο.ν 
αύτά διά ττς  συμποάξεως καί τής —ροσηκυύση; φ ιλο
στοργίας του, όπόταν άπολαμβά-η δια τή ; αγάπης καί 
ευγνωμοσύνης των όλα; τάς ενδεχόμενα; βοήθειας επί :ών 
δεινών του. Καί ποια καρδία δέν ήθελε κατανυγή όπόταν 
ό έντιμο; καί άξιοσέβαστο; γέρων ύποχρεοϋται νά κύ-τη 
τόν αδύνατον αυχένα του ύπό τό βαρο; τ ή ; δυστυχία; ή 
τής άδλιότητος.

[ίόκ τού Γαλλικού].

ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΙ-

Τήν μιν.ράν Ασίαν χερσόννησον εΰραίαν, κάτοικου- 
μένην καί'κατεχομένην σταθερώ; ύπό τών Γραικορω- 
μαίων, ώνόμαζον ί’ ούμ, ιουτέστι Ριυμαίδα, οί είσβα- 
λό/τε; εις ούτήν Τούρκοι ΣελγυκίδαΓ ώς καί γι Αρ- 
μένιοι καί άλλα τή ; Μεγάλη; Ασία; έθνη, πρό τών 
Σταυροφορικών έτ ι πολέμων καί μετά ταύτα. Οί Σε\- 
γυκιδαι όνομασθέντε; ούάω άπό τού πρώτου αρχηγού 
αύτών Σελγύκου τού έξ Υρκανίας, αφού ¿λεηλάτησαν 
καί κατέφθειραν τήν χώρα* ταύτην βαθμηδόν, συνέ- 
στησαν εν αύτή διαφόρου; μωαμεθανικά; ηγεμονίας, συγ* 
χωνευθείσα; μετέπειτα κατ' όλιγον εί; τό Οθωμανικόν 
κράτος-

έ κ  τών ηγεμονιών τούτων ισχυρό τέρα καί περιφη- 
μοτέοα όπήρξεν ή τών Σουλτάνων τού 1*ονίυυ, τών ά-

ποιων ό τελευταίο;, ΑλαΪΓνο; τόνομ«, φεύγων τούς ε ΐσ - 
βαλόντας εί; τήν επικράτειαν αυτού Τατάρου; Γαζα- 
λιανού;, κατέφυγεν εις τήν Κωνσταντι.ούπολιν πρός 
τόν αύτοκράτορα Μανουήλ τόν ΙΙαλαιολόγον, όπου καί 
άπέθανεν άπαις. Αλλά πρό τού συμβάντος τούτου, ό 
Αλαδΐνος, πολέμων πρός τινας άλλους Ίάτάρους, έ' 
λαβεν άπροσδοκη’τοι; συνδρομήν έν καιρώ τή ; μάχης 
παρά τίνος συντροφιάς Τούρκων νομαδικής, επελθού- 
ση ; κατά περίστασιν μακρόθεν, οδηγούμενη; δέ ύπό 
τ ινο ; έρθογρίλου, καί νίκησα; έλαβεν εί; τήν ύπηρε- 
« ία ν  του και περιεποιηΌη κατ ευγνωμοσύνην τήν συν
τροφιάν αύτήν καί τόν Γρθόγρυλον. Διά του αρχηγού 
τούτου ό ΑλαδίνΟ; γινόμενος κύριο; τή ; πόλεω; Κο- 
τυαίου έν τη Φρυγία τώ 12 8 .) ,  [ότε κατεΐχον έ τ ι οϊ 
Φράγκοι τήν Κωνσταντινούπολή, άρπαγεϊσαν δολίω; 
άπό τών Γραικορωμαίων τά ; χεΐρα;), κατ κατόρθω
σα ; πολλά; άλλα; νίκα ; καί κατακτήσεις, έδωκεν εί; 
κατοικίίν τή ; μετά τού ίίρθογρύλου συντροφιά; τήν 
περιοχήν τού Θηβασίου [Σογουτσού], πολίχνη; Φρυτ 
γιακής, κειμένης σχεδόν κατά τά  μεθόρια τή ; τότε 
πολλαχόθεν περιωρισμένη; Βυζαντινής έπικρατείας. Οϋ- 
τω  λοιπόν ή μικρά περιοχή αϋτη τού θηβασίου ϋπήρ- 
ξεν ή πρώπη αφορμή καί βάσις τού όίωμανικοΰ Κρά
τους. Τού ίίρθογρύλου τούτου υιός πρωτότοκος έγένειο 
ό Οθωμάνος ή όσμ άνη ; γεννηθείς -ώ  I 2  j 9  [( ϊ.)7  έξ 
ίίγείρας] έπί Ανδρονίκου Β τού Ιίαλαιολόγου. Οί 0 -  
Οο/μανοί ιστορικοί λέγουσιν, ότι ολίγον πρό τής γεν- 
νήσεως αύτού είδε καθ ύπνους ό πατήρ, ότι πηγή 
πολλοΰ ΰδατος άνατείλασα εκ τής οικίας αύτού, έξερ- 
£ύη ώ ; μέγας ποταμός καί Χατέκλυσε πάσαν τήν ε
πιφάνειαν τής γής. Γ.γερΟείς δε ήρώτησε περί τού σ ν- 
μαινομένου γέροντα τινά ονειροκρίτην, όςτις προεϊπεν, 
ό τ ι εξ  αύτού θέλει γεννηθή ό θεμελιωτή; μεγάλη; τ ι-  
νό ; μ°ναρχία;, ή όποία θέλει έκταθή επί τΓ.ς Οίκουτ 
μένης.

Αποθανόντος τού έρθογρύλου, ό Σουλτάνο; τού ί -  
κονίου, τιμών τόν πατέρα καί γινώσκων εκ τού πλη
σίον τόν 0 σμά/ην, έπιλεγόμενον καί Οσμανίδιον [0 -  
σμαντσίκ] διά τό μικρόσωμον, διώρισεν αύτόν στρα
τάρχη.· »ή ; ηγεμονίας, άποστείλα; αύτώ τύμπανον καί 
σημαίαν κατά τήν τάξιν. Μ ετ' ολίγον δέ παρεχώρησεν 
αύτώ καί τό δικαίωμα νά κόπτη νόμισμα, καί νά μνητ 
μ ονεόεται τόνομά του εί; τα ϊ; προσευχαϊ; τή ; παρατ 
σκευή; κα ιά  τού; τόπου; τού; επ ' όνόματι τού Αλα- 
δίνου διοικουμένους και κατακτηθέντα; ύπό τού Οσμάνου, 
έν οι; άναμφιβόλω; περιείχετο καί τό Θηβάσιον [Σο
γουτσού] και τό Δορύλαιον (Εσκί σεχέρ) καί αί Αδρι- 
αναί, ή πατρί; τού παλαιού των Σμυρναίων ρη'τορος 
Αίλίου Αοιστείδου, κ ζ ί άλλαι πόλεις τ τ ;  Φρυγία; καί 
τή ; Βιθυνίας, £ π ειϊή  δ έμ ετά τ ινα  χρόνον άπέθανεν ό Α - 
λαδΐνο; άπα ιςκα ί άνευ διαδόχου, ώ ; προείπομεν, έμει
νε κύριο; τή ; ηγεμονία; ό έχων πάσαν τήν δύναμιν α π ’ 
αύτόν στρατάρχη; όσμάνη ;, άφ’ ού άρχονται καταγό
μενοι οί Σουλτάνοι τών έξ αύτού όνομασθέντων ό θω μ α - 
νών ή όσμανιδών, τών νύν κρατουντών τή ; Κ ωνσταν
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τινουπόλεω; καί πολλών άλλων χωρών τή ; Λσία;, τή ; 
Εύρώπ/ι; καί τή ; Αφρικής. Σημαίνει δέ κατά τήν Λ ρα- 
βικήν γλώσσαν τό όσμάν, ό σ τ ε ο θ ρ α ύ σ τ η ς  (κοκ- 
καλοτσακιστής], ώ ; μέλλοντος δήθεν καταστ ροφέος τών 
απίστων ήγεμό/ων καί τών έχθρών τής οικία; αύτού. 
Τά δέ όνομα τούτο συνετέλεσεν ούκ ολίγον εϊ; τήν αύ'- 
ξησιν τού Οσμάνου ώ ; καί τού Ναπολέοντο;, παρά 
τοϊς προληπτικοί;-λαοΐς, διότι μάλιστα οί μουσουλμά ~ 
νοι πιστεύουσι κατά τό Κελάμ σεριφ [Ιερόν λόγον, τό 
Κοράνιον], ότι τά  ονόματα τών ανθρώπων προέρχονται 
εκ Θεού. Προσθετέον, ότι ό Οσμάνη; ήτο μακρόχειρ ώ ; 
ό πρεσβύτερο; Αρταξέρξης.

Ά πό  τού Οεμελιωτού λοιπόν τή ; Οθωμανικής μοναρ
χίας μέχρι τού νύν αγαθού καί ένδοξου αύτοκράτορο; 
οί κατά καιρού; βασιλεύσαντα; Σουλτάνοι διάδοχοι εί- 
σίν οί ακόλουθοι κατά σειράν.

Ό σμάη/ς ύ Κ αταχτητής  [Γαζί], βασιλεύσας 
άπό τού 1 3 0 9  έτη σεληνιακά 2 0

Opi'a>y/r. ό Κ αταχτητής, υιό; δευτερότοκος, 
ζώντο; τού πρωτοτόκου 35

ΛΙονράτηζ ύ Κ  αταχτηζής, υιός φονευθεί;, ύπό 
τών Σέρβων 35

Βαγ,αΧ,ίτης ύ  Κ ςραυνός, υιό;, άποθανών έν 
δεσμοί; _ I \

Λΐωαριέτης Λ t uto?, [μεσοβασιλεΐα ταραχώ
δ η ς  14 έτη] 8

Μ ονράτης  /?, υιός, δίς βασιλεόσας 20
Μ ω ραμ ΐτη ς  Β, ό Πορθητής (Ψετί),δίς βασι- 

λεύσα; ό κυρίευσα; τήν Κωνσταντινούπολην τό) 30  
1453 [857 ]

Β αγ ιαζ ίτη ζ  Β , υιός, νικη'σας τόν άδελ.φόν Ζέ· 
μην. 32

ΣτΛ ψης  //, ό Ακαμπτο;, υιός, έκθρονίσας 
τόν πατέρα 9

Σου.Ιε7υά>-ης Α, ύ Νομοθέτης [Κανουνί], ό
μ έ γ * ς  48

Σε.ΙΙμης Π, ό Οινοπότη; [Μέστ],υίός. Αλω- 
οις Κύπρου 8

Μ ονράτης Γ, υιός 25
Μ ωχαμέτηςΓ ,υιός, Οανατώσα; 19  αδελφού; 9  
’ Αρρέτης Α, υιό; 1 \
Μ ουσταγάς Α, αδελφός, έκθρονισθείς 3  μήνας 
Ό σράνης  Β, ανεψιό;, θανατωθείς έτη 4
Μ ουσταιρϋς Α, έκ δευτέρου, έκθρονισθείς καί 

θανατωθεί; 1

Μ ο ι ρ ά  της Α, ύ Κ αταχτητής ,  υιό; Αχμέ 
του Α 17

Ί όραχ ΐμ η ς  Α, αδελφό; έκθρονισθείς 1 Q

Μ ωγαρέτης  κ/, υΙό;, έκθρονισθι-ίς. Λλωσις 
Κρη'της 4 1

Σ ονΛ εψ ά ΐη ς  αδελφός. /¡
Α χρέτης Β , αδελφός. /,

Μ ονοταγας Β , ανεψιό; έκθρονισθείς. Λλωσί;
Χίου. f)

Ά γρέτη ς  Γ, αδελφός, έκθρονισθει;. Αλωσις 
Πελοπόννησου .  28
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Μ αγμόντης- Α, εξάδελφος. Τυπογραφία εν
•Βυζαντίω 25

'Οσμάη/ς Γ, αδελφός. 3
Μουσταψα/.-Γ, εξάδελφος. ί7
Ά  γαμέτης Α , αδελφό; 10
Σε.ίφ ι/ς Γ, ανεψιό;, ¿κθρονισθείς καί θανατω- 

' θεί;. · 19
Μονσχατρας Α, εξάδελφος, ¿κθρονισθείς καί 

' θανατωθεί;. *Ί
Μ αγρούτη ςΒ , αδελφός. 34
ΜεΙίτ-ης Α, υιό;, ό νυν, βασιλεύων ένδόξως. 
Σημειωτέου, « τ ι σ μέν όσμάνης Α . .¿κυρίευσε τήν 

ΙΙαφλαγονίαν εν μερει, ό δε Ορχάνης τήν Προύσαν, 
τήν πρώτηντής ηγεμονίας σταθεράν καθε'δραν, ό δε 
Μουράτης Α. τήν Άδριανούπολιν, τήν δευτέραν της 
ηγεμονίας καθέδραν,ό δε Βαγιαζίτης, ό επιλεγόμενος 
Κεραυνός, αφού ¿κυρίευσε τήν Φιλαδέλφειαν, καί πολι
όρκησα; τνν  Κωνσταντινούπολή 1 έτη, ¿πέτυχε, συν- 
ελήφθη έπειτα ύπό τού περιφήμου Ταρερλάνου κατά 
τήν περί Αγκυραν μεγάλην μάχην τών Οθωμανών πρό; 
τούς Ί'αταρους, γενομένην τώ  1 4 0 2 . Μουράτης ό Β, 
έΓγονος τού Βαγιαζίτου ¿κυρίευσε τήν Φρυγίαν, τήν Θεσ
σαλονίκην καί ¿πολέμησε πολύν χρόνον κατάτών Α πεί
ραχτων- 0  ·δέ υιός τούτιυ  Μωχαμέτης Β, ¿κυρίευσε τήν 
Κωνσταντινούπολή τω  1 4 5 3 , ώς προεσημειώσαμεν, 
καί την Τραπεζούντα τω  1 4 6 0 , καί τήν Σινώπην, 
Κσστ«μό·ην καί Άμάσειαν εν τή Μικρά Ά σ ία , καί 
τήν Ιίελοπόννησον καί άλλους ετ ι τόπου;. 0  υιό; του' 
του Βαγιαζίτης Β, κατέσχε καί διέλυσε τήν μουσουλμα
νικήν τής Πισιδίας [Καραμανία;] ήγεμονίαν. Τούτου 

• δέ 0 υιός Σελίμη; Α , ¿κυρίευσε τήν Συρία* καί Α ί
γυπτον καί Νεσοποταρίαν καί Αρμενίαν. Σουλεμάνης 
ό Μέγος εξεπόρθησε τήν ί*όδον, τήν Μηδίαν, τήνΓε- 
ωργίαν, καί έπηξε ναυτικόν, έκδόσα; καί νόμους. Μέ
χρι τοότου θεωρείται ύπό των ιστορικών ή άκμή τη ; 
Οθωμανικής δυνάμεως προ τής έπιχειρισθείσης μεταρ- 
φυθμίσεως ύπό τών νεωτάτων μεγάλων Σουλτάνων Μαχ- 
μούτου καί Μεζίτου.

ΔΕΙΝΑ ΓΟΡΑΣ.

Τ ά ; τελευταία; μου στιγμάς ε ί; σε άφιερόνων, 
Τόν χούν άφίνω έπί γής.

ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

Τήν βουλησίν σου ευλογώ Δημιουργέ τού κόσμου! 
Τά πνεύμα σου^ αισθάνομαι φωτίζον τά εντός μου.

Ά πό  έσέ δέν κρύπτομαι"
Η ώρα μου έσήμανε" τά  άνομήματά μου 
Δέν τά σιγώ" εεν" άπειρα" υιός σου πυιητά μου! 

Εις σέ ανακαλύπτομαι.

Σύ, όστις εκ τού μηδενός έξενεγκες τήν κτίσιν.
Σύ, ό'στιςτών χτισμάτων σου αιώνια τήν φύσιν 

Ζωοποιείς καί οδηγείς,

Εις σέ τάς τελευταίας μου δεήσεις άνυψόνων

Ελέησον τά πταίσματα, δέξου τήν προσευχήν μου, 
ίδέ μου τήν κατάνυξιν, ίδέ τήν συντριβήν μου 

Τό τών δακρύων ρεύμα μου!
Cl σύ, άένναος πηγή, όθεν ζωή έκβαίνει,
Οπου ό σκώληξ άνθρωπος καί Ονήσχων μεταβαίνει, 

Ιίαράλαβε τό  πνεύμά μυυ!

Τούς παναγίου; νόμου; σου οί ήλιοι τελούσι.
Τά άστρα εί; τό νεύμα σου π ιστώ ; ό ίυιπορούσι 

Τήν άναλλοίωτον όδύν.
Η γιγαντώδης σφύρα σου παντοτεινά δουλεύει"
Η κόσμου; ι ίς  τήν άβυσσον ίκ  μηδενό; χαλκεύει* 

ί ΐ  κόσμου; ρίπτει εκποδών.

ή  ποίησι; καί μουσική τώ* ουρανών σαλπίζει" 
Χορός αγγέλων φαεινών τού; ύμνου; σου σκορπίζει 

Ε ί; τ ’ αχανές διάστημα.
Τήν δόξα ν καί σοφίαν, σου θαυμάζει καί δοξάζει,
Τά άγιον σου όνομα σκιρτά καί εκθειάζει

Τό παν, τή ; στιγμής βλάστημα.

Τόν άναρχον, άΐδιον καί άσειστόν σου θρόνον 
Ε πί πτερύγων έστησα; ατελεύτητων χρόνων, 

Σκήπτρο* άστέρινον κρατών- 
Καί τήν αιωνιότητα πορφύραν ένεδύθης,
Καί έξ ήλιων στέφανον λαβών περιεβλήθης,

Ί ο  άπειρον ιχνηλατών.

Σύ πλαστά! άπό τ ’ ουρανού τό ύψ ιστόν σημείο ν 
Τοξεύεις έπ ί τών σφαιρών τό βλέμμα σου τό θειον.

Καί εΐς τ α  καταχθόνια 
’Λναταράσσεις τούς μοχλούς, καί συγκινεϊς τον άδην, 
Κ.’ ΰπερμεγέθεις μηχανάς καινός έπιτροχάδην 

Σφυρηλατείς αιώνια.

Σύ εις τήν άκραν κάθησαι τή ; κλίμακο; τών όλων 
Εις ήν τό άτομον πηδών τόν άπειρόν σου θόλον 

Κατά βαθμούς διατρυπά.
Κ’ έκιίθεν τήν περιστεράν άκοόεις λουομένην,
Καί ι.’ς άνθέων κάλυκα τήν μυΐαν πνιγομένην 

Τάς πτέρυγάς της νά χτυπά.

Cl ! είθε,είθε ν ’ άναβη αίσία κ" ή ψυχή μου!
Καί νά σέ φθάση τρέχουσα ή ταπεινή εύχήμου 

Τήν νοεράν σου κλίμακα !
Καί περιγυριζόμενος άπό χορούς άγιων,
Νά εύδοκήσης νά γραφώ εις τών χρυσών βιβλίων 

Τόν άφθαρτόν σου πίνακα !

Ν. Σ.
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Τ Ι  Μ II.

'Ή τιμή εμπεριέχεται εις τήν διά λόγων ή πράξεων 
'φανέρωσιν τής περί τών προτερημάτων τού ανθρώπου 
αγαθής γνώμης άλλων ανθρώπων. Η όρεξις δέ τής τ ι
μή; ή ή φιλοτιμία ενεφυτεύθη ύπό τή ; φύτεως εις πάντα 
άνθρωπον" διότι ούδείς, όσον κα ίάν φαίνεται ότι κατα- 
,φρονεί τήν περί αύτού κρίσιν τών ανθρώπων, δέν δόνα- 
πα ι νά ην *ι ¿νδομύχως αδιάφορο; πρός αύτή*, 'καί μά
λ ισ τα  εν ώ ή πρός αύτόν εμπιστοσύνη τώ ν  άλλων, ή έν 
τη  κοινωνία επιρροή αύτού, καί εν γένει ή εν τώ  κό 
σμω ενέργεια αύτού ίξαρτά-α ι έξ αύτής. ό τ ι  δε λόγοι 
ίδ ιοτίλεΐς δέν είναι πάντοτε αναγκαίοι εις τήν όρεξιν τής 
τιμής άποδείκνύεται έκ τής μεγάλης αξίας, τήν οποίαν 
αποδίδει π ά ; χρηστός άνθρωπος «ίς τήν υστεροφημίαν, 
ήτοι τόμετά  θάνατον ανθρώπου τινός ένδιαμέιον κλέος. 
II φιλοτιμία δέ, έάν τά  προτερήματα, δ ί ών θέλει τις 
ν’ άποκτίση τιμήν, ηναι άληθή προτερήματα τού πνεύ·» 
ματος καί τής κάρδίας, παρορμά τόν άνθρωπον εις τό 
νάλάβή μένα μέρος εις τάς περί τού κοινού συμφέρον
τος αποφάσεις, καί εις τήν διάπραξιν τών αποφάσεων 
αύτών καί μέ μεγάλην θυσίαν τοΰ ίδίου συμφέροντος, 
κα ί συντείνει εις τήν επ ί τό βέλτιον έπίδοσιν τού ανθρώ
που, επιμελούμενη τής κοσμιότητας καί αξιοπρέπειας 
εις τήν μετά τών άλλων συμπεριφοράν, περιστέλουσα 
τον παριλυοντα φόβον άπάσας τάς δυνάμεις, διά νά μήν 
«όρη δ ί αύτού τήν καταφρόνησιν, καί τόν ψόγον τών άλ
λων ανθρώπων, κατέχουσα δε διά τόν αύτόν λόγον τάς 
σφοδρός πρός ακολασίαν καί άδ.κήματα ορέξεις. Ούδείς 
λοιπόν δέν δόναται νά θεωρηθή ώς ανεπίδεκτος βελτι· 
ώσεως. Εάν υπάρχη εϊσέτι ίν  αύτώ φιλοτιμία, καί δέν 
ίζηλήφθη όλοτελώς δ ιά  τής εκπομπεύσεως ή ¿κθεατρίσε- 
ιυς καί διά τής στηλιτεύσεως ή στιγματίσεω; η άλλων 
τοιούτων ποινών, αΐτινες άποκαθιστώσι τόν άνθρωπον 
μοχθηρότιρον παρ ότι είναι, καί τό τελευταίον λείψα- 
νον αύτής. Τό έθνος δέ εκείχο, τό οποίον, προσβαλομε- 
νης τής έθνικής τ ιμ ής, υποφέρει άταράχώς τήν ατιμίαν, 
τρέχει ταχύτατα εις τόν όλεθρον. Εάν ή φιλοτιμία άπο- 
βλεπ-ρ εις τό φάσμα τής τ ιμ ή ;, ή τά έξωτερικά ση
μεία αύτής, ώ ; τό αγαθόν εκείνο εις τό οποίον πρέ
πει νά θυσιάζωνται όλα τά άλλα άγαθά τοΰ ανθρώ
που, ονομάζεται ΦιΑοδοζία, ¿άν ηναι τόσον σφοδρά 
ώστε νά μήν παρατηρήται πλέον ή φαυλότης τών μέ
σων, αρκεί μόνον νά έκπληρούται δ ι" αύτών ή όρε ζις 
τής κτήσεως τών σημείων τής τιμής, ft δέ επιθυμία 
τού νά τιμάται τις δι" ιδιότητας καί πράγματα εις τά 
όποια αύτός μέν αποδίδει μεγάλην αξίαν, εις τά όμ- 
ματα όμως τών φρονίμων ούδεμίαν, ή πολλά μικράν 
άξίτν εχουσιν, όποια είναι κάλ)»ς , πλούτος, γένος, τ ί
τλο ι, παράσημα κτλ . ονομάζεται κενοδοξία  η ¡ ta  τ α ι-

ΤΟ ΟΙΙΙΟΝ.

Τό όποιον (μήκων ύπνοφόρος) είναι ενιαύσιον φυ*

τόν, λέγεται δέ κοινώς λευκή παπαρούνα. Τό φ υ - 
τον τούτο καλλιεργείται μάλλον χάριν τής σπερματο- 
θήκης καί τού εξαγομένου άπό τά  σπέρματα αύτού 
ελαίου, ή διά τόν πεπυκνωμένον χυλόν ή γαλακτώδη ο
πόν του· Αί χώραι δέ όθεν καλλιεργείται ένεκα τού ο
πίου, είναι ή Ινδία καί ή Μικρά Ά σ ία . Τό ϊνδικόν όπιον 
διαιρείται εις τρία είδη, τής Πάτνας, τής Βεναρές, και 
τής Μάλβας- Μόνα γνωστά εις τό έμπόριον ησαν τά 
δύο πρώτα είδη, άλλ" επειδή δέν έξήρκουν, είσή- 
χθη καί τό τής Μάλβας καί τό Τουρκικόν. Εις τό 
Ινδικόν Αρχιπέλαγος είσήχθη πρώτην φοράν τό Τουρτ 
κικόν όπιον, ώστε έλαβε μετά τ ι να χρόνον μεγάλη τέ
ραν τιμήν τού Ινδικού. Εις τήν Κίναν ωσαύτως προ- 
τιμάται τό Τουρκικόν, είσαχθέν ύπό τών Αμερικανών. 
Λέγεται ότι εις τήν Κίναν είσήγόντο έτησίως π ε
ρί τά 1 5 0 0  κιβώτια Τουρκικού οπίου, Εκαστον 

δε κιβώτιον περιεϊχεν περί τάς 5 5  όκάδας. ft 
Τουρκία προάγει κατά μέσον όρον 3 0 0 0  κόφας περιέ- 
χουσα ¿κάστη περί τάς 6 2  όκάδας. 0  αριθμός τών έν 
Ινδία καλλιεργουντων τό όπιον δέν υπερβαίνει τάς 5 0 , 
000  , είναι δέ ύπό αύστηρόν μονοπωλίον, καί αί ύπό 
της κυβερνήσεως γενόμεναι προπληρωμ.αί παρακινοΰσι 
μιγάλως τον χωρικόν νά ίνασχολήται εις τήν καλλιέρτ 
γειαν αύτού.

Τό όπιον ■νο'θεόεται πολλάκις μιγνυόμενον μέ τά 
τετριμμένα φύλλα καί τούς καυλού; της μήκω*ος^ τό 
καλόν καθαρό* όπιον είναι βαρότατον, συμπαγές, καί ώς 
έπ ί τό πλείστον αρκετά μαλακόν, ώστε νά  δέχεται 
έντυπωσιν δακτύλου. Τό χρώμα του είναι βαθότατον 
μελάγχρουν κίτρινον, τόσον βαθύ, ώστε εάν δέν έκτεθρ 
ε ί; τά φώς, φαίνεται μαύρον, ισχυρά; οσμή; καί πι*· 
κοά; γεύσεω;- όσον τό δυνατόν ελεύθερον άπό φύλλα- 
απαιτείτα ι δέ καί προσοχή, μή έχει τραχύτητα ή τρί— 
ξιμον, καθώ; άμμου, όπόταν τρίβεται μεταξύ τού 
άντίχειρο; καί του λιχανού. Τό πολύ μαλακόν πρέπει 
νά αποβάλλεται.

ft κυριωτέρα χώρα τής άναλώσεως τ ·0 φυτ°ΰ τού
του είναι ή Κίνα' ζητείται δε καί εις πολλά άλλα 
μέρη τών ανατολικών Ινδιών, ιίς  τήν Μαλαϊκήν χερ
σόνησον, τήν Σουμάτραν, τήν Βόρνεον, τήν Κέλεβε;, 
κα ί ε ί; άλλας τού ίνδίκού 'Αρχιπελάγους νήσους.

Εις τήν Κίναν όρεξις ισχυρά έχει κυριευμένα; δλας 
τάς κλάσεις τής κοινωνίας, ώστε καί εξηπλώθη μέ 
θαυμαστήν ταχύτητα. Εκ τών άνωτέρων τάξεων, α ϊ- 
τινες πρώτον μετεχειρίσθησαν τό κάπνισμα τού οποί
ου, διεδόθη καί κατήντησε γενική ή ολέθριο; αΰτη συ
νήθεια. Κακοήθεις υπάλληλοι τής κυβερνήσεω;, είσή- 
γαγον πρώτον τήν κατάχρησιν" νέοι έξ εύγενών, πλού
σιοι πολίται, καί έμποροι, έμιμήθησαν τό παράδειγμα 
εωσού, τέλος έφθασε καί εις τον κοινόν λαόν' λέγεται 
ότι εις δλας μέν τάς επαρχίας εϋρίσκονται καπνόρ- 
ροφοι τού οπίου, άλλά τό πλείστον μέρος αύτών εις 
τά γραφεία τής κυβερνήσεως" καί ότι ήθελεν είσθχι 
σφάλμα νά  νομίζη τ ις , ότι δέν καπνίζουσι τ ·  όπιον 

^παντός βαθμού πολιτικοί τε καί στρατιωτικοί άξιωμα-τ



τικοί. Οί ναΰται των 2ινδν καπνίζουσιν όπιο», καί 
•ο¿αν ό καιρό; είναι τροχός, καί άπαιτήται πλειοτέρα 
τής συνήθους επιμέλεια μεθΰσκονται άπό τό φάρμακο» 
τούτο' επειδή τής ξηρά; δ ιίοντβ ι εις τήν καπνορρό- 
φησιν αύτού έως ού δα-ιτανηθή όλος ό μισθός των. Τό 
όπιον δια κάπνισμα ετοιμάζεται βραζόμενον ή άφεψό- 
μινον, ώστε v i  χωρισθώσι τά  ρητινώδη μέρη, τό δ 'έ- 
πίλοιπον κατασκευάζεται εις σφαιρίδια, εξ ών ίν  τ ί 
θεται εις ξυλίνην σύριγγα μετά τίνος καυσίμου ύλης' 
τό ιε δέ λαμβάνονται τόσα ροφήματα, όσα ή έξις του 
καπνίζοντας συγχωρεΐ.

Εις συμπόσια είσάγεται πολλάκις πινάκιον τούπ*" 
ρεσκευασμένου όπίου μετά λύχνου, καί ¿  ξενοδόχος, 
λαμβάνων μεγάλην σύριγγα, άνάπτε; αύτήν, καί μετά 
δόο ή τρία ροφήματα δίδει αυτήν εις τούς ξένους, 
περιφέρεται δέ, έωσοΰ άπαντες νά μεθυσθώσιν.

ό λα ι αί φυλαί τών Ινδικών νήσων συχνότερον κα- 
πνίζουσι τό όπιον παρ όσον τρώγουσι, μασσώσιν αυ
τά . τήν δέ νικουΤιανήν μασσουσι πράττοντες ά ντι- 
•στρόφω; πολλών τής Ά σίας έθνών, τά όποια καπνι- 
ζουσι μέν τήν νικοτιανήν μασσώβι δέ τό όπιον. Εις τι" 
να μέρη τής Ινδίας, τά όπιον προσφέρεται εις τάς επ ι
σκέψεις καί συμπόσια, κατά τόν αύτόν τρόπον, ώς 
παρ «μίν ή ταμβακοθήκη.

Τύ όπιον έν Εύρωπ« μεταχειρίζονται ώς ιατρικόν, 
Εις τινα μέρη της Αγγλίας, λαμβάνουσιν αύτό διά 
τά ; μεθυστικά; του ιδ ιότητα;, καί ή κατάχρησι; αϋτη 
λέγεται ότι ηυξησεν εσχάτως. Τύ λαυδανον έκ του ό
πίου κατασκευαζόμενον, μεταχειρίζονται υπέρ τά μέ- 
τρον αστόχαστοι μητέρες καί τροφοί, καί δέν είναι αμ
φιβολία ότι πάμπολλα βρέφη στέλλωνται πρόωρα εις 
τόν τάφον ώ ; έκ τη ; καταχρήσεω; τούτου καί άλλων 
περιεκτικών όπίου φαρμάκων.

24 ΙΩΝΙΚΗ

γ ν ω μ ι κ Α.

Η ώραία μέν, αμαθής δέ γυνή, τ ί είναι παρ εύμορφον 
άγαλμα, άνευ λογου καί ζωής .

ft γνήσιος εύσε'βεια είναι ό ωραιότερος καλλωπισμός 
εις τήν γυναίκα, παρά τόν λαμπρότερον ιματισμόν.

Τά μέν κάλλη καί.πλούτη φευγουσι δρομαίως" ή δ ’ 
άρετή μένει εϊς τόν αιώνα.

Βλάπτουσι τους ανθρώπου·;, ούχί τόσον τά πράγμα
τα , όσον αϊ περί τών πραγμάτων ίδέαι των.

Οστις ζητεί σύζυγον, ζητεί σύντροφον" πρέπει όθεν 
α ί νεάνιδες νά πλουτίζωσι καί νά καλλωπίζωσι τά πνεύ
μα των μέ ωφελίμους γνώσεις,

Τό πολλά έχειν, δεν πρέπει νά γίνηται αίτιον τής
» ε /ασωτειας.

Ασωτός τις ¿δικαιολογείτο ποτέ εις Ζήνωνα τόν φ ι
λόσοφον λόγων ότι, οϋτε αδικεί, ού'τε βλάπτει τινά 
έςοδεόων πολλά, διότι έχει πολλά" προς τόν όποιον ό 
Ζήνων άποκριθείς είπεν, άληθηνά λέγεις" καί διά τόν

αύτόν λόγον δέν πρε'πει ποτέ νά έπιπλήξης τόν μάγει
ρόν «ο υ , εάν κάμη αλμυρά τά φαγητά, διότι ήμπορεΐ 
καί εκείνο; νά σέ είπη" ότι έχων πολύ άλας, βάλλω καί 
πολύ εις αύτά.

Μ ΕΛΙΣΣΑ. «

π Ερι B PJN Tfis Αστραπ ή ς ,  κ αι 

ΚΕΡΑΥΝΟΥ.

ό τα ν  ήναι άνεμοζάλη, τά'νέφη ηλεκτρίζονται, καθώ; 
ό τριβόμενο; δίσκο; τή ; ηλεκτρική; μηχανής. Ó'Jav, όταν 
τό ήλεκτρισμένον νε'φο; σιμώση ε ί; άλλο μή ηλεκτρισμέ'- 
νον, ή μετρίως ήλεκτρισμένον, με'ρο: τοΰ ηλεκτρισμού 
πηδά άπό τό έν ε ί; τό άλλο, καί εύθός φαίνεται σπιν- 
θήρ, καί ακούεται κρότος, καί αΰτη είναι ή λεγομένη βρον
τή κχί ή αστραπή. Αν περνά τό ήλεκτρισμένον νέφος 
επάνω άπό δένδρον, ή άπό οικοδομήν, ό ηλεκτρισμό; 
πηδά ε ί; εκείνο μέ όρμήν, καί καίει τό δένδρον, κρη
μνίζει τήν οικοδομήν, καί τούτο λέγεται κεραυνό;. F.ví. 
οτε ή όρμή τού ηλεκτρισμού άρπάζει πέτραν άπό τινα οι
κοδομήν, τήν καίει καί τήν ρίπτει' καί ό χυδαίο; λαό; 
νομ.ίζει, ότι τοδτο είναι ό κεραυνό;. Διά νά φυλαχ Οώσιν 
αί οίκίαι άπό τόν κεραυνόν, ύψόναυν σιδηράν μύτην ήτις 
έλκόουσα τόν ηλεκτρισμόν, προφυλάττει τήν οικίαν, χρει
άζεται όμως τέχνην ή κατασκευή- άλλέω ; ουρεί τόν κε
ραυνόν επάνω ε ί; τήν οικοδομήν. Οταν ήναι ανεμοζάλη, 
πρέπει νά στέκεται τ ί ;  μακράν τών υψηλών δένδρων καί 
τών οικοδομών. Εάν ήναι ε ί ;  βουνό» πρέπει νά καταβή 
ε ί;  πεδιάδα· διότι ε ί; τά υψηλά μάλιστα πίπτουν οί 
κεραυνοί, ώ ; σιμώτερα τών νεφών. Τινές άνθρωποι π ί
πτουν κατά γή ;, καί δέν στέκονται ορθοί- καί ε ί; τήν ο ι
κίαν καθηνταt μακράν άπό τού; τοίχου;· ό κεραυνό; 
τρέχει μάλιστα ε ϊ; τά μέταλλα.

Μολονότι ό αύτό; σπινθτ.ρ προξενεί εις τόν auto ν κ α ι
ρόν καί τά δύο· πρώτον βλέπομεν τήν αστραπήν, έπειτα 
άκοόομεν τήν βροντήν· διότι τό φώς τρέχει γρηγορώτερον 
τού ήχου. ό τα ν  μετά τήν αστραπήν περάση καιρός 
καί έπειτα άκούσωμεν τήν βροντήν, καταλαμβάνομεν δ > 
τ ι ό ηλεκτρισμό; ρίπτεται μακράν.

—  Νέος τις καθήμενος πλησίον τού πατρός του, 
εν ω  ουτος έχανεν όλο» του τό αργύριο» εις τό πα ιγνί- 
διον, ήρχισε τά *λαύματα. Ερωτηθείς δέ άπό τον 
πατέρα του τό α ίτιον, «Ανέγνωσα» άπεκρίθη, ό'τΐ ά 
"Αλέξανδρος, όπότε έμάνθανε νίκην τινά τού πατρός 
του Φιλίππου, έκλαιε πικρώς, συλλογιζόμενος ότι ό π α ' 
τήρ του δέν ήθελεν τόν άφήσει τ ίποτε\ά  κερδίση. εγώ 
δ ' έξ εναντίας, θρυνολογώ φοβούμενος ότι δέν θέλετε 
μ ’ άφίσει τίποτε νά χάςω .

—  Κόρας Τ ι; ασθενών έλεγεν εις τήν θρηνούσαν μη< 
τέρα του, μήτερ, παρακάλει τους δέους διά τήν υγείαν μου'

_ ή δέ άπεκρίθη, Καί τ ί ;  τών θεών θέλ.ει σέ ελεήσει; ή τίνος 
κρέα; δέν ήρπασες; '

Διά του; όσοι καταχρο'μενοι τήν πίστην όλων δέν εΰ» 
ρισκουαι' φίλον ε ί; τήν ανάγκην των.


