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ΦΑΡΜΑΚίΑΗΣ καί ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

UpoTiitTttjitr τόν Ψαρμάκίδην τού Οικονόμου ίν τή 
επιγραφή τή ; παροόση; μικρά; διατριβή;, ούχί ιό; πρα- 
έ/οντα κατά τήν Ελληνικήν παιδεία», τήν εκκλησια
στικήν μάθησιν, τήν τέχνην τού συγγράφειν, τόν άρι- 
θαόν και τήν άξίαν τών συγγραφών, τήν έπ' άμβωνο; 
ρητορείαν, τ ά ; διδασκαλικά; υπηρεσία;, ή άλλην χρη
σιμότητα πρό; τό iivo ;, ή κα» κατά περίνυιαν, πολύ, 
μάθειαν καί φιλογένειον, ώ ; έπιθυμνύσιν ίσως οί περί τόν 
Ψαρμακίδην να νομίζωμεν ήμει; οϊ άπλούστεροι κοινο- 
λα ΐτα ι, άλλ' άπλώ ; και μόνον, διότι καί έκ Βιέννη; καί 
εξ Αθηνών, ή όύεν άλλοθεν, ό σοφό; κα’ι δίκαιο; Φαρμα- 
κιδη; ήρ/ισε πρόπετο 'ΐ, ίταμώ ς  και 6<α·αναως τον περί
εργον τούτον κατά του συντοπίτου Οικονόμου αγώνα, 
τον ανάρμοστου, τόν άπαίσιον, τόν κο νοβλαβή, τόν α ξι
οκατάκριτον άληθώ; παρά πάσιν ,άνθρώποι;. ίσως άπεί- 
χομεν δια παντό; άπό τήν προκειμενην άναγκαίαν παρά- 
θεσι» καί κρίσιν ττερΐ. τών δύω τούτων ά;ιολόγων κληρι
κών, ώ ; έπράξαμιν άχρι του νυν, άν ¿βλέπομε·/, ότι ö α
νήσυχος ούτος χριστιανός, ό Ψαρμακίδη;, άπεφάσι.ε πλέ
ον νά παύσκ τάς κατά Οικονόμου καί τή ; Μεγάλης Εκ
κλησία;, και τού ταλαιπώρου έν γ ίνε ι κλήρου τή ; Ανατο
λική ; Εκκλησίας, σιωπώντων άνεξικάκω;, έπιμόνου; μη
χανουργία; καί π .ο τβ ο λ ί;, φανερά; καί κρυφά;, άμεσου; 
καί εμμέσου;, εν α ί; αναμιγνύει καί φράσεις καί ιδέα; 
ρ!\ άχρΑίώς <jpâoûôf.av<:,ρ i/tU γ ι.Ι ιχ 'χςάάηάΰς  .τούς τή/· 
Ό ρθΜ οζοχ ix κ. h firiar. Ελεύθερο; ό Ψαρμακίδη;, έν 
Αθήναι; μάλιστα, νά φρόνή καί νά λέγη ό, τι άγαπά περί 
του Ελληνικού κλήρου, ή τή ; Ορθοδόξου εκκλησία;, ώ ; τις 
έξιερωμίνο; σύμμαχος των μισελλήνων ετεροδόξων. Επει- 
όη όμω; γραφών δημοσίως καί άσυστόλω;, άξιοι διά βατ
τολογιών επανειλημμένων καί άσυγγνώστων νά φρονώσι 
τά αυτά καί πάντε; οί κατ' αϋτόν μωροί καί άπειεοι ά* 
ναγνώσται τών διατριβών αυτού, {/βριζόμενοι καί συκο- 
φανΓούμενοι κατά πολλούς τρόπου; ύπό τού θαυμασίου 
τούτου λογιωτάτου, έάν δεν συμφο/νώσι κατά τ ι μετ’ αυ
τού, ά/αγκαζόμεθα καί ήμει; νά σημειόσωυεν ενταύθα
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τ ',;  αυτού ά  <ατ;:φή·; καί δυγηγή·». Η; εκ τσ ν  ολίγων , 
συγγραφών κ ίτ ',0 συμπεραίνομεν,«  π  ¿ς άρχή; ή'ον κ - 
δύνατο; καί α τελή ; νατά το θειιελιώδες τοΰ Ελλη/ο; 
διδασκάλου καί συγγραφέα»;, μ.άλτστα δέ ϊεφωμένο/, σπού
δασμα καί αβλίτ/Αΐα, τήν Ελληνική'/ παιδείαν, τήν Φι
λολογία ν, την Εκκλησιαστικήν μάθησιν. Μανθάνων ισω ; 
έν Βιέννη πολλά καί ποικίλα τοα’γι/,ατα, εν οί; καί τα 
Ελληνικά, ό Φαρμακίδτ; ούτο; μετείχε καί τής συν
τάξεως ή διευθύνσεω; του Λογίου Ερμου, συγγράμματος 
περιοδικού, πρωτοφανούς, ώφελήσαντος μεγάλως εις τά 
του έθνους κατ' εκείνην τήν εποχήν διά ποικίλων δια
τριβών. ίσως ήρμοζεν εις τόν Φαρμακίδην, δπερ ίσύμ- 
φερε καί εις τό έθνος, νά ηναι διά βίου έκό'ο’τη ; τοΰ 
Λογίου Ερμου και ούχί θεολόγος, σύμβουλος τη ; Αντι- 
βασιλεΐας κατά τά έκκλησιαστικά τής δύστυχους Ελλά
δος, καί Γραμματεύς καί κυρίαρχης της στρεδλοδύ!;ω; 
συστηθείση; υπό τών Αντιβασιλέων αυτών Συνόδου τής 
έν Ελλάδι εκκλησίας, καί άρθρογοάφος ενίοτε τής Αθή
να ;, κα: διδα'σκαλο; ότε μεν τής Φιλολογίας, ό τέ δε 
τής θεολογίας εν τ ώ  Πανεπιστημείω/ Λν ό Φαρμακίδης 
ά,τοφασίση ποτέ τήν άνέγερσιν τοΰ Αογίου Ερμου, [ε
πειδή μάλιστα τό έθνος δέν έχει σήμερον κατά δυστυ
χίαν δμοια τοιαΰτα έργα, ούίέ είναι δυνατόν νά έχη άλ* 
λοθεν, ε’μ,ή έκ τών τόπων, ΰπου ϋπάρχουσι μεγάλαι βι- 

-βλιοθήκαι και πάσα ευκολία ε ί; τήν άρίστην σύνταςιν 
καί την γενικήν διάδοσεν τοιοότου συγγράμματος], εάν, 
■λέγομεν λοιπόν, άποφασίση, καί γηραλαϊος ών, ό Ψαρμα- 
κίδης να επιχείρηση πάλιν τό καλόν τοΰτο έργον, αυτό 
«.όνον καθ’ ή μάς άπόκειται αύτώ άληθώ; κοινωφελές καί 
.έντιμον επιχείρημα, έάν ό'μως δέν εξακολουθήσω καί ε- 
κεΐθίν τάς αύτάς κατά τής Εκκλησίας καί του Οίκονό- 
μου παραφοράς αύτοΰ. 0  Φαρμακίδης ήλθεν εις τήν Ελ
λάδα κατά τόν καιρόν του άγώνος, καί εις τούτο δικαί
ως φαίνεται αξιέπαινος. Τ ί δέ έπραξεν ό άνήρ εκεί πρός 
ωφέλειαν τοΰ άγώνος, ή τών άλλων κοινών πραγμάτων, 
ημείς γε άγνοοΰμεν, άλλά καί δέν πιστεύομε;, ότι έ* 
.πραξε μεγάλα, διότι δέν ήκούσαμεν αύτόν, είμή σύμ
βουλον ό'ντα έν Εύβοια του Θεσσαλου στρατηγού Αδα
μάντιου

Αν εζη πλείονα έτη ό αοίδιμος Κυβερνήτης, τε'κνον 
ευσεβές, πολύπειρου, περινούστατον τής αγαθής Ελληνί- 
δο; Κερκύρας. [καί άν έλ.ανβάσθη κατ’ άλλα τινα , ώ ;  ά 
πειρος οπωσδήποτε τών ελληνικών πραγμάτων καί προ
σώπων] ήθελεν βέβαια καταστήσει κανονικώς, εύθέτως, 
τά  τής εκκλησίας, ό»; κα ί άλλα των σπουδαιότατων τοΰ 
τνέου κράτους πραγμάτων. Αλλά μετά τόν θάνατον αυ
τού, ό'τε ήλθεν η λντιβασιλεία μετά τού Βασιλέως, 
έγένετο σκέψις περί τής έν Ελλάδι εκκλησίας. Τό πρά
γμ α  έφαίνετο τοΐς πάσιν εν ταΐς τότε περιστάσεσι τοσοΰ- 
τον σπουδαϊον, άκροσφαλές, ώστε δέν εύχαριστήθη ή 
κοινή γνώμη, ότε ήκνυσεν, ότι ή λντιβασιλεία ανέθε
σε τόν περί τούτου σχεδιασμόν «ίς τινα  Επιτροπήν, 
•ουγκειμένην έκ τινων άλλων καί τοΰ Φαρμακίδου τού
του, ποοστεΟέντων παραδόξως καί τινων ετεροδόξων, τών 
-πάντων ϋπό τήν προεδρείαν άνδρός, εύσεβοΰς μέν καί α
γαθού, άλλά καί τούτου κοσμικού, άγνοοΰντος τά έκκλη- 
σιαστικά, σχεδόν ανικάνου κατά πάντα, τοΰ γέρο ντο; 
Πανούτσου Νοταρά, άποθανόντος προπέρυσιν έν ηλικία 
I 10 έτών. έρόέθη, ότι κατά τήν γνώμην τοΰ Ψαρμακί- 

•δου καί ΰπό τήν έπενέργειαν αύτοΰ άπεφασίσθησαν πάν-
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πα τά περί τής εν Ελλάδι εκκλησία;, or. tu; έγένονϊθ·
Αν παυτα είχον καλώς, όρθοδόξως, οποί; φρονεί, ή λέ
γει μή φρονώνό Φαρμακίδης, (ό'περ πιθανότερον), δ ιατί 
τάχα νά δυσαρεστηθώσιν έκτοτε διαμαρτυρόμενοτ καί 
προφορικώ;, [  άν όχι έγγράφως διά τό άσκκνδάλιστον, 
καί διότι δέν άμφίβαλλον περί τής διορθώσεω; τοΰ 
<κακοΰ μετά τινα χρόνον], τοσοϋτοι ομογενείς εκλεκτοί, 
κληρικοί κκί λαϊκοί, λόγιοι καί πολιτικοί, πριν έτι φα- 
νη έκφράζων τ ι περί του [αντικειμένου τούτου κατά 
τό καθήκον τοΰ Ορθοδόξου χριστιανοΰ καί Ελληνος δ ι
δασκάλου, ό Οικονόμος, εις τόν όποιον εύαρεστεΐται ν’ 
άποδίδη ό κύριος Φαρμακίδης τήν πάσαν περί τής έκ- 
κλησία; μέριμναν, ·ώς έάν τό έθνος δέν εί/εν άλλον ορ
θόδοξον Ελληνα παρά τόν Οίκονόμον αύτόν; Διατί τάχα 
νά παραπονήται έκτοτε κατά των γενομένων αύτή ή 
Σύνοδος καί ό λαός τής Ελλάδος, εξαιρούμενων μ,όνων 
τών περί Φαρμακίδην όλίγων φ ίλω ν καί οπαδών, η τώ ν  
άδιαφορούντων περί τά θρησκευτικά κατά φίμησιν πι· 
θηκικήν τών άδρήσκω» τής Εσπερίας, ή τών ετεροδό
ξων; Διατί τάχα ή γενική σχεδόν κατακραυγή τών έξω 
τής Ελλάδος ομογενών; Διατί τέλος ή έν Αθήναι; Εθνι
κή Σενέλεύσις, ·αϊ Βουλαί, οί Υπουργοί μετά τοΰ Βασί
λειος έθεώρησαν χα\ ¿διόρθωσαν ’ όπωσοΰν τνν  ύπόθεσιν 
ταύτην άλλως κα ί ούχί κατά Φαρμακίδην; Διά φιλί
αν τάχα πρός τήν Ρωσσίαν, ή  τνν  Τουρκίαν, ή κατ ’έχ- 
'δραν πρός τόν άμεμπτον καί άλάνθαστον σοφολογιώτα- 
τον Φαρμακίδην, ώς φωνάζει δυσανασχμτών καί λοι
δοριών αύτό; ό θαυμάσιος σοφός, φιλογενής κα ί ορθόδο
ξος Ελλην, ο λεγόμ.ενος Φαρμακίδης; Η τάχα ταΰτα 
πάντα  έξ άνοίας, άπαιδευσΐα; καί απειρίας κακεντρε
χούς τοΰ Πανελληνίου, μόνου ϋπάρχοντος νουνεχούς και 
πεπαιδευμένου καί έμπειρου έν χρηστό τη τ ι βέβαια τού 
¡μονομανούς τούτου σοφολογιωτάτου ;

ϊπ ά ρ χ κ  σύγγραμα Γερμανικόν μεταφρασμένου καί είς 
τήν γλώσσάν μας έπιγραφόμενον δέ Μιγά./α άα το τ ΐ.ίΐ- 
ομητα ix /ttxfiürαίτιά»·. Λ; προστεθή λοιπόν εις ταΰτα 
κα ί ό κατά Οικονόμου άγιον τοΰ Φαρμακίδου περι Εκ
κλησίας, πρόξενος τοσούτων σκανδάλων καί τοσούτων 
καί τηλικσύτων ζημιών ε ϊ;  τό έθνος. Επειδή καθ’ όσον 
γινώσκομεν, ήμεϊς γε, ό Φαρμακίδης, άρξάμενο: εκ Βι
έννη; πρό 35  ήδη ετών αύτόν τόν κατά τοΰ Οικονό
μου πόλεμον, [ότε έπέκρινε καί τήν Ποιητικήν τούτου, 
τήν μόνην ϋπάρχουσαν άχρι του νυν ε ί; τήν γλώσσαν 

ας, αύστηρώ; καί έμπαθώς, ούχί δ έκ α τά τό  άκριβο- 
ίκαιον καί άπαθωςΐ, έξν,κολούθησεν αύτόν καί έν Ελ" 

ΰ/άδι, όπου έλθών ό Οίκονόμ.ο; μετά τόν συντοπίτην Φαρ
μακίδην έκαμι τό μέγα καί ασυγχώρητου σφάλμα, >τί 
//;)>■ ί·πάγη .-τρωτός e i c  j 'o ip tu a p v r  τοϋ Φ ηρμαχ ίλο ι, 
καί διά τοΰτο έπρεπε νά δακρύσωσι καί στενάξωσιν οί 
Πανέλληνες, ώ ; ποτε εν Τροία διά τήν μ.ήνιν τοΰ Αχιλ- 
λέω ; πρυ; τόν Αγαμέμ.ονα. Πταίει βέβαια καί ό Οικο
νόμος κατά τ ι, άν έκ περιφιλαυτία; καί ύπερφροσύνης 
ή μέλη σε τό μικρόν τοΰτο, άν ούχί καθήκον, ,τούλάχ ι
στόν μέσον φ ίλ ιω σε«; καί εύνοιας, ανώτερος ών άλλως 
κατά πολλά τοΰ κλεινοΰ Φαρμακίδου. Αλλ’ ήμεϊ; [κατά 
τοΰτο μεμφόμεθα τόν Φαρμακίδην άφιλοπροσώπω:, ότι 
•δέν έπεσκέφθη ποωτος τόν γηραιότεοον συμπατριώτην 
του. όντα κα ί παλαιότερον διδάσκαλον, καί συγγραφέα 
πλειοτέρων αναγκαίων βιβλίων καί ρήτορα έκκλησιαστι- 
κόν, έάν μάλιστα έκρινεν εαυτόν άνώτερον τοΰ Οίκονό
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μου κατ’ άλ.λο τ ι, καί μόνον αρμόδιον γνωμ,δότην καί 
όδηγον εις τά πράγματα τής έν Ελλάδι έκκλησίας, έ— 
πέιδή πώ ; Οιλει νά τιμήσωμεν αύτόν οί άλλ.οι άνθρω
ποι κατ’ αξίαν, [ούχί βέβαια τό ύπέρ αξίαν], όταν αύτύς 
δέν πράττη αύτό τοΰτο πρός τούς χρείττονας αύτοΰ κατ’ 
άλλα πολλά ;

Περί δέ τοΰ Οικονόμου, [ός τ ι ;  έως τώρα δέν προσί- 
■βαλε τόν Φαρμακίδην ή τήν ϊΐκκλνσίαν, άλλά ϋπερασπί- 
'σθη ενίοτε διά μόνου τοΰ λόγου εαυτόν καί τήν έκκλη - 
‘rfixv κατά τών προσβολών του Φαρμακίδου, δικαίωμα 
καί καθήκον, τό οποίον έχει πάς ίολλην οίκοθεν, ώς ύ- 
μολογεί ά-αμφιβόλω; καί αύτό; ό Φαρμακίδης], περί 
Τοΰ <λίκ·ονόμ.ου, λέγομεν, ώ ; άνδρός πασιγνώστου έν τφ  
Εανελ.ληνίω δέν λέγομεν πολλ.ά, διότι αρκούντως απέ
δειξαν τήν παιδείαν, τήν πολυπάθειαν, τήν ευφυΐαν αύτοΰ 
αί κατά καιρού; συΓγραφαί, ομολογούμε·αι ή μή ύπό τοΰ 
Φαρμακίδου, καί ή έν Σμύρνη μακρά διδασκαλ.ία καί ό 
άμβων τών Αθηνών καί εϊτι άλλο. Τί κερδαίνει λοιπόν 
ό εύλογη μένος αύτός Φαρμακίδης, προσπαθών διά πολ
λών σοφισμάτων μακρο/.όγων ν’ απόδειξη απαίδευτου καί 
νεομ.αθή τόν ΟίκΟνόμους ϊ .α  τιμηθή αύτός τάχα ιθς 
σοοώτερος ¿κείνου και εις ά/λα καί ε ί; τά εκκλησιαστι
κά ; F-ξ εναντίας ό Φαρμακίδης εντεύθεν άποδεικνύε- 
τα ι άσοφιότερο; καί άξιομεμπτότερο; εαυτού. Ë/ει μό
νον δίκαΐ'-ν, όταν λε'γη, ότι ό Οίπίνόσ.ο; έλθών ε ί; τήν 
Ελλαδα μετά τους κινδύνους, δέν έδαπάνητεν είσέΐι χρή- 
ματα εί; τήν κοινήν ώφελ.ειαν. Αλλ.ά μή γαρ δέν έστά- 
θησαν καί άλλοι σοφοί καί άσοφοι πλούσιοι μακράν τών 
κινδύνων καί τών "περί κοινωφελείας όμ.ολογουμένων ι 
δεών ; Τις είδεν δμοις κατ’ ακρίβειαν, όξτι ε"πραξεν ό 
Οικονόμος ϊω ;  τώρα ύπέρ τών άλλων ανθρώπων έκ τής 
ιδ ίας αύτοΰ περιουσίας; Η Σμύρνη έγνώ.ισε καλώς πρό 
πολ.λοΰ πάντα τά προτερήματα καί τά ελαττώματα τοΰ 
Οικονόμου, ή τών συγγραμμάτων αύτοΰ· Καθ’ ημάς ή 
παρουσία τού άνδρός τούτου εν Αθήναι;, τιμώσα τόν 
Ελληνικόν κλήρον καί τήν εκκλησιαστικήν ρητορικήν καί 
φιλολ.ογίαν τής νεωτέρας Ελλάδος, όιφέλησεν ούσιωδώς 
τήν εκκλησίαν, έπομέεω; καί τήν τύχην τοΰ έθνους.

Αλλο τ ι ,  άν είναι χρεία, προσθεττομεν ολίγα καί πεοί 
τω/ πιθανών ιδεών τοΰ όρθοδόξου ’Φαρμακίδου καί τών 
μηχανημάτων καί κατακραυγών αύτοΰ κατά τοΰ ήμε- 
τερου κλήρου καί τής έν Ελλάδι εκκλησίας.

ΚΕΑΝΘΗΣ.

έίΓΓΑΝΝΗ ΣΙ Α Κ Α.

ίίπ τά  νήσοι ίίλληνίδες, άνήκουσαι γεωγραφικώς καί 
διοικητικώς έπ ί τών ήμετέρων αύτοκρατόρων, ή μέν 
Κέρκυρα καί οί ΙΙαξοί εις τήν Μπειρον, ή δέ Λεύκάς, 
ίθάκη κα ί Κεφαλληνία μετ’ άλλων τινών νησιδίων εις 
τήν Ακαρνανίαν, ή δέ Ζ/κυνθος ε’ς τήν Ηλείαν της 
Πελοποννήσου, καί τά Κύθηρα μετά τής Α ϊγιλίας εις 
τήν Λακωνίαν, κείμενοι δέ πλήν τών τελευταίων τού
των εις τό πάλαι επιλεγόμενου Ιόνιον πέλαγος, ήρπά- 
γησαν ύπό τών Φράγκων τυχοδιωκτών άπό τοΰ παν- 
ταχόθεν έπιβουλευομέ.ου καί προσβαλλομένου κράτους 
τών Βυζαντινών, καί μετά πολλά; τύχας περιήλθον

τέλος εις τήν Βρετανικήν προοτασίαν, αύτονομηθεισαι, 
προτερον προς ολίγον, ώς Δημοκρατεία χωριστή ύκό 
τήν συμμαχικήν προστασίαν τής ί ’ωσσίας καί τής 
Τουρκίας. Ο λαός τών νήσων τούτων είναι ομογενής, 
όμόγλοισσος, ομόδοξος’ ημών, καί εύφυής κάί φιλογε- 
νέστατος. Ιονόσω δέ σχηματίζει πολιτείαν χωριστήν, 
αρκεί πρός διάκρισιν πιριστατικήν νά λέγεται 6πταν- 
νησιακός καί ούχί ίόνιος, διότι ούτε πάλαι ποτέ ούτε 
σήμερον υπάρχει αύτοΰ λαός αλλόφυλος ώς πρός ’τους 
άλλους τους πλησίον αύτοΰ όμογενεϊς.

Η έπτάνησο; έχει σήμερον ¡τό πολύ 3 0 0 ,0 0 0  κα» 
τοίχους, τούς πά ντα ; σχεδόν ορθοδόξους, έκτός ολί
γων Λατίνων, έβραίων καί Διαμαρτυρομένων. Τό ΙΙα- 
νελλήνιον ήγνόει όπωσοΰν τήν κατάστασιν αύτών τών 
νήσων, μέχρι; ού είδοποιήθη οπωσδήποτε ύπό τοΰ εν
τοπίου τύπου, εις τόν όποιον μόλις πρό ολίγου πα» 
ρεχώρησαν όλίγην ελευθερίαν οί διέποντες αύτάς προ- 
στάτα ι. Ο τόπος ούτος, αγύμναστος άχρι τοΰδε εις τήν 
γλώσσαν, λαμβάνει κατ’ ολίγον καί κατά τοΰτο καί 
κατ’ άλλα θαυμασίαν έπίδοσιν. Ο ί έπτανήσιο ι, μάλι
στα δέ ο; Κερκυραϊοι, οϊ Κεφαλλήνες καί οί Ζακύνθιοι, 
εκπαιδευόμενοι καί συγγοάφοντες εις τήν εθνικήν γλώσ
σαν, προσθέττουσι πολύ εις τήν έλληνικήν φιλολογί
αν, καί θέλουσιν ώφελήσει μεγάλως κα ί τήν γλώσσαν 
καί πάν αγαθόν τοΰ έθνους, επειδή έχουσι γνώσεις, επι
μέλειαν, τάξιν, ζήλον, όντες ευσεβείς, φιλομαθείς, εύ* 
κατάστατοι, φιλοπάτριδες, φιλότιμοι καί έπιχειρημα- 
τικοί. Οί συγγραφείς τής έπτανήσου δόνανται νά ώφε- 
λήσωσιν ιδίως τήν Ηπειρον έκ τοΰ πλησίον, έχοντες 
μετ αύτής εύκολον καί συχνήν συγκοινωνίαν.

Διά τήν ιδίαν εαυτών ωφέλειαν καί τήν μίλλουσαν 
τύχην καί διά τήν απ’ αύτών χρησιμότητα εις τό έ
θνος είναι χρεία πρός τοΐς άλλοις οί αδελφοί έ π τ α ν -  
νήσιοι, περιποιούμενοι ώς κόρην όφθαλοΰ τήν γλώσσαν, 
νά έπιμεΧηθώσιν καί την βελτίωσιν καί τελειοποίησιν 
τής έν Κερκύρα Ακαδημίας, τήν αύ’ξησιν της έν αύτη 
Βιβλιοθήκης, τήν έκπαίδευσιν ού μόνον τών αρμένων, 
άλλά καί τών κορασίων εις τήν έθνικήν γλώσσαν, τήν 
άναγκαίαν σύστασιν τών κατά τόπου; /Ελληνικών σχο
λείων καί τών έν αύτοΤ; μικρότερων βιβλιοίηκών, καί 
πάν άλλο κοινωφελές κατάστημα, ή μέσον ή  επινόημα, 
τείνον εις τήν στενότερα* μετα τοΰ λοιποΰ έίυους συν· 
δεσιν καί συχνοτε'ραν συγκοινωνίαν. II.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΥΜΙΙ0Σ1Α.

F-άν κανείς στωίκός δυσάρεστη ται πρός τήν το ι- 
αότην συγγραφήν ήμων καί περιφρονή αύτήν ώς μ ι
κροπρεπή, τόν παρ^καλουμεν νά στοχασθή, ότι τό έρ
γον, εις τό όποιον ένασχολοΰνται πάντες οί άνθρω^- 
ποι ίτησίως τριακόσια-εξήκοντα-πεντάκις , είναι καθ 
έαυτο άξιόλογον καί άξιοπαρατήρητον, καί δικαιολο
γεί άποχρώντως τήν άπόφασιν, τήν οποίαν έκάμαμεν, 
νά έξετάσωμεν λεπτομερώς καί πανταχόθεν τό άντικεί-



μενον τούτο Κα δέ αποτε).ίσωμεν ετι περιεργοτέραν τήν 
- συγγρ-οήν τούτην, θέλομεν κατευθύνει τάς ερεύνα; η
μών ιδίως είς τήν μ α γ ε ι ρ ι κ ή ν  Λχείνου τού περί
φημου λαού, -ός τ ι ;  μετά τη ; -σοφία; ¿λάτρευε καί 
τήν ηδονήν, λαού γεννηθε'ντο; έκ τ ί ;  Αίθηνά;,'·ώ; τ ι 
παράδειγμα των έλευθέρων Χαών, γεννήσαντο; Si -ού; 
Π λάτωνα;, τούς Αλκιβιάδα;, τού; Σωκοάτα;. 0  Α· 
Οηναϊχό; πολιτισμός, (ούδεί; αγνοεί τούτο], ΰπερέβη ό
σου; άλλους έγνώρισεν ή άρχαιότη;. Α ; ίδωμεν λοιπον 
ολίγον τ ί έκαμεν αύτός ώ ; πρό; τήν όρεξιν κα ί τόν 
στόμαχον. Ε π ί τοικω δέ ά ; στήσω μ εν τό ήμέτερον 

■σπουδαστηρίου ένιόπιον των καμινίδων των Αθηναϊ" 
κών μαγειριών, συνάγοναε; περί ημάς τόν αρτοποιόν, 
τον άλαντοπώλην, τόν ιχθυοπώλην, τόν μυρεψόν, αύ
τήν έτι τήν όσφραδιοπώλιδα [botiquetierc] καί τόν 
ανθοπώλην,, οΐτινες έπλεκον στεφάνου; διά τούς συμ- 
τότα ς. Α ; έρωτη'σωμεν αύτού; τεχνικώς, ίνα μάθω- 
μεν όπωσούν πω ; έτρέφοντο τότε, καί ποία ; άπο- 
λαύσεις εύρ’σκον πιθανώς εί; τήν γαστρονομίαν, οί Α - 
νακρε'οντες καί οί Μένανδροι καί πω ; έδείπνων μετά 
τήν θέαν διδασκόμενη; τίνος τραγωδία; τού Σοφο- 
•κλέους ή παρωδία; τού Αριστοφάνους. 0  κωμικό; ποι
ητή ; Σωσίπατρο; καί ό άρχιτε'κτων Βιτρούβιο; δύναν- 
τα ι νά μα ; δόσωσι τ ινά ; πληροφορία; περιέργου; πε
ρί της κατοσκευής τών Αθηναϊκών μαγειριών. Αλλά 
δέν είναι περί τούτου έντούθα σ λόγος. Α ; έλθωμευ 
ε ί; τό προκείμενον, λέγοντε; περί τών ύλικων συστα
τικών καί τών αληθινών στοιχείων της τού στόματος 
επιστήμης, οποίαν μετήρχοντο επί τού Πεισιστράτου-

Νεώτεροι καί αμύητοι οντε; ώ ; πρός τήν λ ε—το 
μ'ερειαν τών αρχαίων πραγμάτων, μόλις γινώσκομεν 
δύω ή  τρία είδη άρτου. ΙΙαρ ήμϊν ή αρτοποιία είναι 
επιτήδευμά [metier] τ ι, άλλά παρά το ί; ένδοξοι; η
μών προγονοί; τοίς περί τήν Ακρότ.ολιν της Παλ
λάδας, ύψώθη εις βαθμόν τέχνης άξιολόγου. Θαυ
μάζει ό αναγνώστης δικαίως τόν κατάλογον τών δ ι
αφόρων τού τών παλαιών άρτου ειδών καί τών κα*" 
τασκευών αύτού, έξ ών προήχθησαν αϊ ποικίλοι τού 
άρτου όνομασίκι. Καθ’ όν τρόπον έψήνετο ό άρτος .εί
τε έν αίθάληι (χοβόλη), είτε έπί αναμμένων ανθράκων, 
είτε έν ίπνώ [φούρνω], είτε iv εστία, έδιδον καί χω
ριστόν ό'νομα είς τό* άρτον, οίον ί π ν ί τ . η ς  ε σ ;χ α - 
ρ ί τ η ς ,  ά π α ν θ ρ α κ ί ς ,  έ γ κ ρ υ φ ί α ς .  Εγίνετο 
άρτος έκ κέγχριυ, καί βρίζτς ή σικάλεω; [ώς καί τά 
νύν ενιαχού έν ’ Ελλάδι], καί όρύζης καί σησάμου, καί 
άλλος δίεφθος, ώς τό παξιμάδιον, λεγόμενος ό λ υ ρ α ,  
έξ ής καθ' όμηρον έτρεφον τούς ίππους οί τών Τρώ
ων ήρωες. 0  κρίθινος άρτος, ό καί μ ά ζ α  λεγόμε
νος, διεκρίνετο μετά προσοχής άπό τού σιτίνου τού 
κυρίως ά ρ τ ο υ .  Τό άλευρον -ον πρώτου, δ ι ού, τη- 
μειωτέον έν παρόδιο, έκόνιζον αϊ καλαί κανηφόροι γυ
ναίκες τήν καστανόχρυυν αύτων κόμην, ελέγετο ά λ -  
•φι τ ο ν ,  τό δέ τού δευτέρου ά λ ε υ ρ ο ν ,  καί ή ζύ- 
μωσις έκατέρου έλάμβανεν όμοίω; ποικίλην ονομασίαν. 
Ί  ό άκυσκίνηστον άλευρον ελέγετο σ υ γ κ  ο μ ι σ τ ό ν , τό
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δέ λετ.τοκοσκινησμόνον ·σ ε μ ί δ α λ ι ς ,  νό δέ κοσκτ 
νισμένον, ή ώς λεγουσι -καινότερου τώρα , περασμένο* 
άπό λεπτότατου πανιού λινού, ώνομάζεται κρ η σά ρ α, 
(α ). Επί τοσοΰτον ή πατρί; τών Ρητόρων,, τών Γραμ
ματικών, τών Φιλοσόφων και τών Σοφιστών ·ήγάπ» 
νά διακρίνη τά διάφορα είδη διά ποικίλων ονομάτων, 
προσθέτουσα εί; .τά καλά τής μαγειρικής τόν λεκτικόν 

•πλούτον.
Δέν είνα ι παράδοξον λοιπόν, ότι έπάΓγελμα τοσού*· 

τον τιμώμενον εν Αθήναις, ώ ς  τό τού άρτοποι-ού, ύψώ 
θη είς μεγάλην τελειότητα. Ό  ^ασημότερος τών Αθ/.- 
ναίων αρτοποιών ελαβε χώρανείς τούς αθανάτους τού 
θείου "Πλάτωνος διαλόγους, κα ί ·ά κωμικό; "Α ντιφά- 
νη ; αναφέρει, 0«  τό έργαστήριον αύτού, σπου είσήγα- 
γε νέους τρόπους έψήσεως καί τέρτοποιΐας, ήτο παρεό* 
ρεσι: [ιοικΙεκ-νοιιε] τών εύπαιδεύτων άνδρών.

Ηδυνάμεθα ίσως νά γράψωμεν-πολλά ινς χωριστό« 
*εφάλαιον περί τής πεμμσιαυργία; (¡ραΒεειΤΗ1) τών 
Αθηναίων, άπηρτημένη; ώς τ ι άνογκαίον συπλήρωμα 
ιίς τήν αρτοποιίαν. ’Αλλ ή ύλη τού έργου ημών ύ* 
πάρχει άφθονος και περικλύζουσα μάς αναγκάζει νά δό- 
σωρεν μικράν τινα  μόνον χώραν είς τό περί περμάτ 
των. Οί ’Αθηναίοι είχον -ού μόνον τα  τ έ ρ μ α τ α  
[{¡¡Μειιηχ), άλλά καί τά  π λ α κ ο ύ ν τ ι α  (σοιιίίΐιιι«κ>) 
καί τά τρ  α γ ή μ α τ α  (ΐιΙ;ιη<·-τιΐΗτιρ<·Γ,’ .  0  της -κριτι
κής πατήρ 'Αριστοτέλης Ιλα-βε τ όν κόπον ·νά μας 'δα- 
δάξη, δτι έν καιρω τών σκηνικών παραστάσεων., υϊ 
πεμμετουργο,ί προσέφερον ε ς τού; θεατάς τάς λ ιπ τάς 
τούτα ; πραγματείας καί ή έπ ιτυχ'α δράματος τινός, 
δηλονότι ή |;:άλλ°ν ή ,ήττον < ωηρά εύχαρίστησις τών 
θεατών ώ ς έκ τ.ής παραστάοεως του δράματος ήτο κατά 
λόγον άν ,.ίστροφον τή ; πωλήσεως των πεμμάτων έν 
τώ θεάτρω. Ούτω λοιπόν, παίζόμενης τινός σκηνής ά* 
τερπούς, έπωλοΟντο καλώς τά μικρά πέμματα. Εά» 
όμιυς έπαίζετο άξιόλογός τις τραγωδία, ώ ς  ό·0 ·δίπου.ς 
Τύραννος λόγου χάριν, ή τού νοός ηδονή έπροξένει λή
θην των σωματικών απολαύσεων. Τότε ά. τού πεμμε- 
τουργού περίνοια νικωμένή είς τά  τραγίκά άθλα, έ
βλεπε ϋπερορώμενα τά πέμματά του

Συνήθως αί γυιοΐκες είχον τό έργον της πιμματο- 
ποιίας, έπειδή ίσως εσνοχάζοντο οί Αθηναίοι, ότι χ_εί” 
ρες έλαφραί »ο ί λεπτα ί έπρεπε νά μετέρχωνται το α -  
ξιόλογον τούτο έργ'-ν. Ίέλος δε έπί τ-.σΌτον προηγα* 
γον τήν πρόνοιαν ταύτην οί ’Αθηναίοι, ώστε έσκεύα- 
ζόν πως καί τά κομμάτια τού νωπού καί μόλις έφη- 
θέντος άρτου, λεγάμενα ά π ο μ α γ  δ α λ ί α  ι ,  διότι έπ 
αύτών άπέμασσον, έσφόγγιζον τούς δακτύλους οί συμ- 
πόται Τό άλλόκοτον τούτο είδος χάρουάκτρου [τουβα- 
λιδίου εοΓνϊοΐΐο], ερρίπτετο ύπό τών τράπεζαν καί τα 
κατοικίδια ζώα έτρέφοντο άπ ' ούτών. Ιίορά τ ώ  Ά ρ ι- 
σνοφάνη παρρησιάζεται πρόσωπον γελοίον, υπερήφανο»,

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α .

(α) Σ ιμ ιριν οϊ Ά6τ.ναϊςι κχί αίλοι 6/.).r,ve; λέγουν « ι .α ά ιυ ν  π  χον- 
·δο»ν ».όαχινον.

ΙΩ Ν ΙΚ Η  ΜΕΑΙΣΣΑ.

πτωχόν καί λαίμαρ.γον, μή έχον άλλην τροφήν συνήθη, 
είμή αύτάς τός άπομαγδαλία’ς.

(κατο'πιν).

Κ ϊ  Μ Η

II επεκεινα τής πόλεως Φωκαίας πρός άρκτον μέ* 
χοι τού Αδραμυττίου παραλία τής Μικοά; ’Ασίας έ- 
λεγετο Αίολίς, άπό τών Αίολεων, λαού ‘Ελληνικού, 
κχτασχόντο; τούς τόπους τούτου; μετά τά Τρωικά. 
ΙΙρωτεύουσα δε ιή ;  Αίολίδο; πρό τών Μηδικών έθεω- 
ρείιο διά τό με'γεθος καί τήν ευνομίαν, ή Κ ύμη,πόλι; 
αρχαιότατη, κτίσμα πιθανω; τών Αμαζόνων, εάν ήναι 
αΧηθέ;,5τι έλαβε τόνομα έκ μ ια ; Αιιαζόνο;, κείμενη επί 
τού Λμαζονίου λόφου ή βουνού, κκί κατοικηθείσα ύπό 
των εκ τού Φρικίου όρου; τού κατά Θερμοτ.ύλα; τ ? ;  
Αοκρίδο; έλθόντων ενταύθα Πελασγών πολύ έτι άρχαι- 
ότεοον. Διά τούτο έλεγετο καί Φρικωνί; ή "Κύμη τη ; 
Αίολιδο; αύτή; κατά τόν Στράβωνα, ώ ; καί ή παρά 
τήν Κύμην ταύτην Λάρισσα, πόλι; άλλη τών Πελα
σγών κατά τήν αύτήν περιφέρειαν. Ομώνυμοι δέ πό* 
λ ε ι; Κύμαι ήσχν καί άλλαι κατά τόν Στέφανον, έν 
Εύβοια (ή μέχρι νύν σωζομένη καί άκμάζουσα) καί έν 
Ηλεία τή ; Πελλοποννήσου καί έν Παμφυλία. Ποί-αδέ 
τούτων ήτον ή αληθινή μητρόπολι;, άγνωστον.

ί ΐ  Αιολική Κύμη , πολυκτήμων καί εύνομουμένη ή - 
σνχαζεν, έχουσα ελεύθερον καί άτελη" τόν λιμένα, ώ ; 
πραττουσι καί νύν αί σοφαί Κυβερνήσει; ένεκα εμπο
ρική; ιύφελεέα;, καί διά τούιο έσκώπτετο ύπό τών γει
τονικών αντιζήλων πόλεων εί; αναισθησίαν δήθεν, ότι 
δέν ένόει τήν παραλίαν θέσιν αύτή;, ώ ; λέγει ό 
Στράβων. Εκ τη ; πόλεω; ταύτη ; ήτον Ησίοδος ό πο ι- 
ητή ;, γεννηθεί; μέν έν Κύμη, άνατραφεί; δέ έν Ασκρη 
τη ; Βοιωτία;, όπου μετώκν.σεν ό πατήρ αύτού Δ ΐο ;, 
κχί διά τούτο επιλεγόμενο; Ασκραϊο;. Εκ τή ; Κύμη; 
τ  χύτη; κατά τινα ; ήτο καί ή Κομαία λεγομέ.η Σί
βυλλα, κατ’ άλλου; δέ έκ τή ; έν Ιταλία Κύμη;, άποίτ 
κου των Χαλκιδέων, έτι δέ ό περίφημος ιστορικό; Ε
φορο; καί άλλοι ένδοξοι άνδρε;. Εκλείψχσα δέ ή πόλι; 
αυτή έν άγνώστω χρόνιο καί έξ άγνωστου α ίτια ; ήτον 
έρημο; επί Στράβωνος.

Σήμερον ή Κύμη λέγεται κοινότερον ΑμοΟρτιή Μούρτι, 
ισω; εκ μύρτον φυτού, θέσ>; έρημος, σώζουσα πολλά έρεί- 
πια παλακον τειχών καί άλλων κτιρίων καί άρδευβ- 
μενη νπο τινο; ποταμίου, τού όποιου σωζόμενον τό πα
λαιόν όνομα δέν έχομεν προχείρω;, άλλά θέλομεν ση- 
μειόσει άλλοτε. £π αύτή; έκτισε μύλον ό Βαλταζή;, 
πολίτη ; Σμυρναίος αγαθοποιός, κύριο; τής θέσειο; ταύ- 
της, ώς χαίτου πλησίον χριστιανικού χωρίου, λεγομέ
νου όθωμανισϊί Ά ράπτσιφλίκ , άπέχοντο; ώ ; μίαν 
ωραν απο τή ; Κύμης. Τιμη καί όφελος ε ί; τού; ιδιό
κτητα; τον τοπου,έαν σννικίσωσι·* έκ νέου τήν καλήν 
ταιίτην θεσιν μετά τού παλαιού ονόματος έκ Λεσβίων ή

άλλων ομογενών γεωπόνων καί θαλασσουργύν, παραχω- 
ρούντες αύτοί; τό οίκόπεδον καί είτινα άλλην ωφέλειαν, 
καί κτίζοντε; αύτοί έξ ιδίων έπί τούτω τήν εκκλησίαν 
καί τό σχολεΐον τ ή ; Κύμης.

ΔΕΙΝΑΓΟΡΛΣ.

41

0E P M IW IN .

Θερμώδων ελέγετο ύπό τών παλαιών καί ό διαρρέτ 
ων τήν πόλιν η πολίχνην Γλίσσαντα τή ; Βοιωτία; πατ 
ρα τήν Τανάγραν. Αλλ’ ό μέγιστος καί περιφημότερος 
τών ομωνύμων τούτων ποταμών είναι ό έν ΙΙόντω μ ε- 
ταςυ Λμισού και Τραπεζοΰντας, σώζων τό άρχαϊον 
όνομα παρά τοίς αύτόθι χριστιανοϊς, οί δέ όθωμανοί 
τής Κωνσταντινουπόλεως λέγουσιν αύτόν Τερμέ. Ó πο* 
ταμός ούτός κατερχόμενος άπό του Παρνάδριος όρους, 
τού ófόζοντος τόν Πόντον άπό τής Καππαδοκίας, καί 
διερχόμενος τά άπό τών Αμαζόνων όνομασθέντα Ά τ  
μαζόνια βουνά, [σώζοντα καί ταύτα τό παλαιόν όν°*· 
μα, καί κατοικούμενα ύπό χριστιανών), έχβάλλει'είς τόν 
ιδίως όηθέντα Πολεμωνιακόν Πόντον, τοότέστι τήν άπό 
Σινώπης καί 'Αμισοϋ μέχρι Τραπεζού*το; καί Φάσι- 
δος κολπώδηθάλ.ασσαν τού Εύςείνου ΙΙόντου. Ελέγετο δέ 
προτερον Κρύσταλλος κατά Πλούταρχον, άπέχων ώς 
ίΟΟ στάόια άπό τοΰ ϊριδος ποταμού πρός άνατολάς 

κατά τόν Άρριανόν.
Περί τόν ποταμόν τιύτον κατώκουν τό πάλαι αί 

Αμαζόνες, γυναίκες μυθιστορούμεναι μάχιμοι καί μίτ 
σανδροι, μετοικη'σασαι αύτόθι τό πρώτον έκ τής περί 
τήν Κριμαίαν Σκυθικής, καί έπειτα έπιδραμούσαιπολ
λά μέρη τής Μικρά; Α σία; καί τή ; λοιπή; Ελλάδος 
πρός λεηλασίαν, κατάκτησιν καί συνοικισμόν. ÍI δέ 
κυρία πόλι; καί πατρ ί; τών ’Αμαζόνων τούτων έν τή 
Μικρά ’ Ασία ήτον ή Θεμίσκυρα, κείμενη κατά τήν δε
ξιάν όχθην, τήν ανατολικήν, τού Θερμιόδοντος, ού 
μακράν τή ; θαλάσσης, πόλις μεγάλη μέν κατά τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους, έπί δέ Μακεδόνων κώμη, λεγο- 
μένη Θεμισκύριον, καί έρημος έπί Στράβωνος.

Παρά τήν Θεμίσκυραν, άλλά κατά τήν άοιστεράν, 
τήν δυτικήν όχθην τού ποταμού, ώς ώρας 2  άπο θα
λάσσης, κεΐτα ι, ώ ; τις κοινή αγορά τών περιχώρων, ή 
νέα πέλ ι; ή πολίχνη τού Θερμιόδοντος, λεγάμενη Θε ρ* 
μ ό δ ο ς  ύπό τών αύτό0ι χριστιανών καί άλλων εντο
π ίων, Τερμέ δε ύπό τών Οθωμανών τή ; Κωνσταντινου
πόλεως. Ο ποταμός είναι πλευστό; μέχρι ταύτη ; καί 
επέκεινα ύπό πλοιαρίων, τά δέ μεγάλα πλοία προσορ
μίζονται εί; τ ά ; έκβολάς, όπου σχηματίζεται νεώριου 
πλατύ καί ασφαλές, ή  εμπορική αϋτη πολίχνη περι
έχει ση'υερον τά ; άποθη'κα; τή ; επαρχίας καί ώς 3 0 0  
οικία; χριστιανών καί μωαμεθανών, εμπόρων, τεχνι
τών καί γεωπόνων. Καί οί μέν μωαμεθανοί έχουσιν 
αύτού τό ^ναγκαΐον προσκύνημα, οί δέ χριστιανοί 
δεν έχουσιν είσέτι εκκλησίαν καί σχολεΐον, καί τοιζωοτ



¡ ΙΩ Μ Κ Η  ΜΕΛΙΣΣΑ.

-γονοΰντες άύτόι τον τόπον $ ιά  τής ναυτίλ'ίτς^ της 
¿μητριάς χοί των τςχνών. Αρμόζει λοιπόν -καί συ|χ.»

■ 9^Ρβι ^ ι“ τ*ΐν ίβτοριχήν «Χαί ιήνύλική* άξίαν τών παμ·» 
■φόρων τούτων τόπων νά φροντίζωσι περί εκκλησιών καί 
σχολείων τά δέοντα «κάν ό μητροπολίτης Νεοκαισαρεί- 
ας, χαΐ ·ή Μεγάλη Εκκλησία, όταν οί κατά τόποι*; 
πρόχριτοι δεν επιμελών ται τά χοινά ταΰτα -καθήκεν.τα 
χαΐ συμφέροντα.' 0  ν5ν άρχιερεύς, λεγόμενος Λεόν- 
τιος, την πατρίδα Καισαρεύς, φημίζεται άνήρ λόγιος, 

•συνετός, δραστήριος χαί ζηλωτής τού χ«λοο. Έ λπί- ι 
ζ ιτα ι λοιπόν χαΐ να ώφελήση μεγάλω; πάσας τάς χοι· 
νότητας τής περιφιρείβς ταύτης, (·χρηζούσας πολλής ι 
•περιποιήσεως χαΐ βελτιώσεως.

ΔΕΙΝΑΓ0ΡΑ2.

ÁTTAIA W i BOTÍAION.

Στέφανος ό Βυζάντιος μόνος αναφέρει λίμνην Α τ- 
ταιαν παρά πολιν Βοτίιιον εν ττ, Φρυγία χαί πέθα- ‘ 
νώς δέν /¡σαν μιχραί τινες ή τ« λίμνη χαί ή πόλις. 
Επειδή δέ πασών τών άλλων τής Φρυγίας παλαιών 
μεγάλων λιμνών ΰπάρχουσι γνωστά τά τε παλαιά χαΐ 
τά  νεώτερα ονόματα, είχάζομεν, ότι ή τών παλαιών 
λίμνη Ατταια είναι πιθανώς ή νυν ύπό των Οθωμανών 
λεγομένη Εγερδίρ, λίμνη μεγάλη, διαπλειμένη, έ* 
‘/ουσα ιχθύος, καί νησίδα Ttva χατοιχουμένη* ΰπό χρι
στιανών, ώς 4 0 0  οίχογ/νιιών, άλκ'ων, γεοχόνων χαΐ 
ολίγων έμπορων χαί τεχνιτών, λαλούντων διεφθαρμέ* 
νην τήν Γραιχιχήν διάλίχτον. Μέχρι προ ολίγου-οί 
Ευρωπαίοι περιηγηταί δεν εςχον έπίσκεφθή, ούτε ση
μειώσει έν ταις χάρταις τήν λίμνην χαί τήν χριστι
ανικήν πολίχνην Εγερδίρ, καί τοι άπεχούσας ού πολύ 
«πό  τ ί ς  ΙΙισιδιχής Σπάρτης χαί άλλων γνωστών 
τόπων τής Φρυγίας, αλλά περικλειόμενος όπωσουν 
■ΰπό βουνών χαί όρέων μακράν τών μεγάλων οδών.

Αν ή λίμνη Εγερδίρ άποδειχθή, ότι είναι ή τών 
παλαιών Α ττα ια , πιθανώς τότε και Βοτίαιον είναι .ή 
νυν όμωνύμως λεγομένη νησίς καί πόλις, ft αυτόθι 
πεδιάς λέγεται εύφορος χαί χρ-η σ τ ο ι ν ο Ο σ α , δηλο
νότι έπιτηδεία εις αμπελουργίαν καί κατασκευήν αγαθών 
■οίνων, τούς οποίους όμως οί χάτοικοιχριστιανοί κρύπτου- 
σιν, ή μεταφέροοσιν αλλαχού μετά φόβου τινός, καθό 
προϊόν άχρηστον εις τους κρατούντας.

Ας έξετάσωσιν ά ί αυτόθι λόγιοι Φρύγες, άν σώ
ζετα ι τό παλαιόν όνομα έκ παραδόσιως ή επιγραφών 
χαί νομισμάτων, ϊνα πιριγράψωσι τελειότερον τήν θέ- 
σ 'ν τής παλαιας πόλεως καί ό,τι άλλο περί τών τό
πων αυτών.

ΔΕΙΝΑ ΓΟΡΑΣ.

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ χαί Ο ΠΕΝΗΣ.

ίΠαϊον όνομάζομεν πλούσιον ; 'Γόν εν τρυφή διάγον

τ α , τού οποίου ή μέν δόξα περιορίζεται εις τή/ χοίφον 
•υπερηφάνειαν, τά δε προτερη'ματα εις τό θεραπεύειν 
τ ά  ίδια αύτοΰ πάθη, τόν μόνα τών έπιθυμιών αΰτού 
■όρια έχοντα τήν περιουσίαν, χαί όστις συνήθως δ ι’ εγ“ 
•κλημάτων χαί σχανδάλων μεγας χαθίσταται.

Ό πο ιος δε προωρίσθη ΰπό τής τού Θεού προνοίας; 
Ειρήνης άγγελος χαί παρήγορος μεταξύ Θεού .'χαί ά ν  
•θρώπων τεθειμένος, όπως μεσιτεύη εις τήν διανομήν τών 
τής γί,ς αγαθών- τής προνοίας απόστολος, διδάσκων 
τοϊς μή είδόσι τήν ϋπαρξιν αυτής χαί διχαιών αύτήν 
παρά τοϊς χατηγόροι; αύτής. Ως δ ί  ό τής ημέρας 
■λαμπρός άστήρ δ ιά  τής χινήσεως αΰτού διδάσκει 
τούς πάντας τήν δόξαν του Δημιουργού, οΰτω χαί ό 
πλούσιος διά τών ευεργεσιών αναγγέλλει εις τάς αν
θρωπίνους χαρδίας τήν τού β εο ύ  ·σοφίαν χαί αγαθόν 
τητα. Καί άν μέν φιλάργυρος γίνηται, τρόμου καθί
σταται πρόξενος, άν δέ γενναίος, παρηγοριάς, θεός,άν 
ευεργετικός, -δαίμων, άν βάρβαρος.

‘Οποϊ,ν· δέ πάλιν χαλούμεν πένητα ς τό μεμΟνω- 
■μένον εκείνο "όν, τό προγεγραμμένον. τό της φύσεως 
σχύβαλον, τό φαινόμενον, ώς λέγει τ ίς  τών «υφώ ν, ότι 
διέφυγι χήν προσοχήν τής 'θείας προνοίας, τό ερπον επί 
τής γτ,ς ΰπό πάντων χαταφρονούμενον καί εις τό μ έ - 
τωπονπού όποιου ή διστυχία ένετύπωσε τό αίσχος" τόν 
όλη την άνθρωπον, τον όμοιάζοντα τόπον ΰπό κεραυνού 
■βληθέντα., εις τόν όποιοι μετά τρόμου προσέρχεται τ·.ς 
καί προς τόν όποιον άνθρωπον τό νά ¿μιλήση τις φα ί
νεται χάρις- όστις άπώλεσε τά  τού ανθρώπου δικαιώ* 
ματα χαί τήν τής διστυχίας αξιοπρέπειαν- τόν όποιον 

■ούδε’ις οίχτείρει, οόδείς βοηθεϊ, είμη μετά δυσαρεσχεί- 
α ς - όστις κατήντησε νά έρυθοιά διά τήνχατάσ-aotv του, 
ώ ς  νά έπαυσε τού νά ί,ναι άνθρωπος, άφότου ¿δυστύ
χησε.

λ λ λ ’ ώς πρός την θείαν πρόνοιαν ό πτωχός είναι τό 
πλάσμα τό μάλλον αύτήν ενδιαφέρον, τό δείγμα τής σο
φίας αύτή;, ήτις τόν μέν πτωχόν άνέδειξεν άναγκαϊον 
ι ί ;  τόν πλούσιον, αυτόν δέ προστάτην τού πτωχού· τον 
πτωχόν λυτρωτήν τού πλουσίου,'διότι λυτροΐ αυτόν από 
τού κινδύνου Τού πλούτου, χορηγών αύτώ τήν πεοίστα- 
σιν τού νά τόν μειαχειρισθή πρός ελεημοσύνην. Πς πρός 
τήν θείαν πρόνοιαν ό πτωχός είναι ό κριτής, ό τήν τύ
χην. τών ισχυρών καί πλουσίων τής γής διανέμων, ό 
έπιφέρων εύχάς ή αναθέματα έπί τάς χεφαλάς αύτών.

Κν βραχυλογία, ό,τε πτωχός καί ό πλούσιος εις άλλο 
τ ι  είναι περιορισμένοι, παρ’ ό ,τ ι ήμεΐς νομίζομεν ό μεν 
πλούσιος είναι ό απεσταλμένος, ό δέ πτωχός, ό αγαπη
τός τού θεού· ό μέν έχει τήν εντολήν, ό δέ τά δικαι
ώ ματα τού θεού, καί ό πρώτος ϊνα δίδτ,,ό δέ δεύτερος 
ί'να λαμβάνη. Καί ιός εις μέν τούς γονείς άνετέθη ή τών 
ιδίων αύτών τέκνων ανατροφή, είς δέ τούς νομοθέτας ή 
τής κοινωνίας άγωγή, εις δέ τούς βασιλείς ή τών επικρα
τειών κυβέρνη-σις, οΰτω καί οί πλούσιοι έπλάσθησαν διά 
ν' άνατεθη είς αυτούς ή περι των πτωχών φρονείς. ¿δο- 
θησανδέ είς αυτούς τά πλούτη, ίνα διανέμωσιν «ύτά 
είς τούς εξαιρούμενους, καί διά τών φιλοδωριών ν ' άπο- 
πλ.ηρώσι τό κενόν, τό ύποϊον μεταξύ αύτών καί τφ ν  ά . 
δελφων αύτών 8)εσεν ή διστυχία.

Τοιαύτα περί τού αντικειμένου τούτου γράφει ό περί
φημος τού Ν απολεοντος άρχιγραμματεύ; Καμβαχήρης 
JCmnbucerés], συνωδά πρός τάς τών αρχαίων φιλοσοφι- 
χάς διδασκαλίας καί τάς χριστιανικά;.

ΙΩΝΙΚΗ

ΛλΒΥιΡΙΝΘΟΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ó Ηρόδοτος αναφέρει τόν Λαβύρινθον τής Αίγυπτου, 
πλησίον τής λίμνης Μοίριος. ήσαν δέ δώδεκ» παλά
τια  συναφή, έχυντα μεταξύτων συγκοινωνίαν, είς τά" 
όποϊα.ήριθμούντο τρισ,χίλιοι θάλαμοι, έξ ών οϊ χίλιοι 
πεντακόσιοι ήσαν ύπό τήν γήν. Ο Στράβων, ό Σικε- 
λιώτης Διόδωρος, ό Πλίνιο; καί ό Μ ίλτς, γράφουσι τό 
αξιοθέατων αύτό έργον μετά τυύ αυτού θηυμασμού, ώς 
ό Ηρόδοτος. Ούδείς όμως είπεν, ότι οικοδόμησαν αύτό 
οί Αιγύπτιοι ίνα περιπλανώσι τούς θέλοντας νά τό πε- 
ριδιαβάζωσι. λ λ λ ' είναι φανερόν, ότι, εάν τις περιείρ- 
χετο αύτό άνευ οδηγού, »κινδύνευε ν’ άποπλανηθτ. Η 
λ έ ξ ι ; λαβύρινθος, κατά γράμμα έκλαμβανθρ.ένη, έφανέ- 
ρωνεν είδος τ ι διαστήματος «πό  τείχη περιφραγμένον, 
καί άπό πόλλού; δρόμους διατετμημένον, έξ όίν οί μέν 
έσταυιόνοντο, χαθώ ; οί Τών λατομιών, και μεταλλεί- 
'ων, οί δέ εί/ον περιστροφής, κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον μεγάλα; περί .τήν ακραν, άπό τήν οποίαν είχον 
τήν άρχήν, καθώς αί σπειροειδεϊς γραμμαι, αϊ όποΐαι 
φαίνονται είς τινας κογχύλας. Κ,ατα δέ τήν μεταφο
ράν, ποοσηρμώσθη άίς τά σκοτεινά καί άπατ/ιλά ζη
τήματα, είς αποκρίσεις αμφιβόλους, καί παοηξηγημέ-, 
κ α ί ε ί; εκείνα; τάς ανακρίσεις α ίτινε;, μετά διεξοδι. 
-κάς αποπλανήσεις, μάς άπανάγουσιν )■!; τό, όθεν έξελ- 
Οομεν, τέρμα. Π o ía  ς κ α  τ α π κ ε υ ή  ς ή τ ο ν ό τ η ς  
Κ ρ ή τ η ς  Λ α β ύ ρ ι ν θ ο ς ;  Διόδωρος ό Σικελιώτης 
αναφέρει ώς συμπερασμόν, καί ό Πλίνιος’ ,  ώς έρ
γον βεβα«ν, -071 ό Δαίόάλ.ος άν ε ί;  μικροτέραν ανα
λογίαν. Λέγουσι προσέτι, ότι, ό Μίνως έπρόσταξεν τήν 
οικοδομήν αΰτού, δ ιά  νά χρατή εντός ούτοΟ περικεκλει- 
σμενον τόν Μινώταυρον, χ α ί ότι εις τόν καιρόν των δέν 
ίσωζετο πλέον, ή ότι δειφθ ίρη άπό τήν παλαιότητα, 
■ir, τόν κατέστρεψαν επίτηδες. Ούτως ό Σικελιώτης Διό
δωρο; κα ί ό Πλίνιο; ¿θεωρούν τόν Λαβύρινθον εκείνον 
ώ ς  μεγάλην οικοδομήν, έ·<ώ άλλοι συγγραφείς παρι- 
« ιώ σ ιν  απλώς άντρον, εσκαμμένον εις τήν πέτραν, 
κα ί πλήρες άπό δρόμους έ'Ηκοειδεϊς. Επί τών παρα
δόσεων τούτων μένει ε ί; ήμα; να δεχθωμεν τήν πιθα- 
■νωτέραν. Áv ό τής Κρήτης λαβύρινθος έτεχνεύθη ύπό 
τού Δαίδαλοι επί του Μίνωος, διά τ ί περί τούτου, δέν 
«νέφερεν ό Ομηρος, όστις πολλάκις έγραψε περί-οΰβα- 
βιλέως εκείνου καί της Κρήτης, ούτε ό Ηρόδοτος, ό’στις 
περιγράφει τόν τ ί ς  Αίγυπτου, είπίον, 6η  τα υπομνή
ματα τών Αιγυπτίων είναι ανώτερα άπο τα τών Ελ
λήνων, ούτε οί αρχαίοι γεωγράφοι καί συγγράφεις τών 
λαμπρών τής Ελλάδος χρόνων; Απονέμουσι δέ τώ Δαί
δαλοι τό τεχνούργημα τνύτο, του όποιου τ ’ όνομα μ ί- 
νον άρκεΐ ν' άφαιρέση τό άξιόπιστον τής παραδόσεως. 
Κατά αλήθειαν τό όνομα τούτο, καθώς καί τό τού Η- 
ρακλέους, ιγινον καταφύγιον τή ; άμαθείας, όταν έκτείνη 
τά ; θεωρίας αυτή; ε ί; τούς αρχαίους αιώνας, ό λα  τά 
μεγάλα επιχειρήμ.ατα, ό^αι α ί μεγάλαι πράξεις, αιτι- 
νες πιρισσοτέραν έζήτουν δύναμιν ή νούν, αποδίδονται

ε ϊ; τόν Ηρακλέα- ό λα  δέ τά  άφορώντα τάς τέχνας καί 
άπαιτούντα κρίσιν τενά πρός κατόοθοισιν, είς τόν Δαί
δαλον.

Ούτως ή άλλως, κατά τήν μαρτυρίαν τών νεωτά- 
των τής Κρήτης περιηγητών τοιούτου 'τινός έργου, με» 
γάλου ή μικροτέρου, ή άρχή ή τό στόμιον, φραγμένον ύ
πό διαφόρου ύλης διά χρόνου, σώζεται ού μακράν τών 
ερειπίων τής παλαιας Γορτύνης, ή όποία σώζει άχρι τού 
νυν τά παλαιό* όνομα, ώ ; καί ό Λαβύρινθος, οί δεέπι- 
σκεπτόμενοι αυτόν εισέρχονται καί προχωρούσιν έντός 
αύτοΰ μέχρι τινός μετά τίνος δυσκολίας καί λαμπάδων.
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Μ Ώ Μ Ο Σ 

MÉPOX Á.

Τ Ο  Α Γ Ρ Ο Κ Η Π Ι Ο  Κ.

Ποαγματοποιών καθ’ ύπνου; τάς γλυκείας της ήμέρας 
μελέτας, καί άπολαύων ήδη ώ ; όντα τά  τής έγρηγόρ- 
σεως όνειρα, εύρέθην ε ί;  τερπνοτάτην'ήέσιν ερασμίου 
τίνος χωρίου, ένθα διέταττον ίπ ιμελώς τά  τού ήδη άρ*· 
χομένου Αγροκηπίου μου. Τάς διατάξεις της οικοδομής, 
τετελειωμένης ήδη, διεδέχοντα α ϊ τού κήπου, ένθα με
τά πολλής προθυμίας καί ψυχικής χ.αρας, έσημείουν τάς 
θέσεις τών φυτευθησομάνων δένδρων, τά  όποια θεωρών 
ώ ; ήδη ριζωμ,ένα καί θάλλοντα, ίγκαυρίων διά τάς ά π ’ 
αυτών Ιλπιζομένας προσόδους καί ευτυχίας μοι;. Αί φυλ
λοφόροι συκαμιναϊαι μου μοί έχορήγουν αρκετήν ποσό
τητα μετάξης, καί ό συκεών μου, όχι μόνον τάς φθι
νοπωρινά: πρωίας διά τών γλυκυτάτων καί δροσερών σύ
κων αύτού ¿μάγευε τήν γεύσίν μου, άλλά καί τού γ ε ι-  
μώνος τάς δριμείας θλίψεις ¿γλύκαινε διά τών ίσχά- 
δων αύτοΰ. Ευγνωμονώ πρός τό/ Φάντασον [υιόν τού Υ
πνου κατά τήν μυθολογίαν], ώς μή ύψώσαντά με και μέ
χρι τού ε’μπορικού βαθμού, όστις ήθελε διαταράξειν εξά
παντος τό φιλαγροδίαιτον καί απλοϊκόν αίσθημά μου. 
II θεω.ία τών σύκων διήγε.ρεν είς τήν μνήμην μου ό- 
λας τάς αρχαίας περί αύτών δοξασίας. É συκή, έλεγον, 
είναι τό μόνον άνα»θον τών δένδρων, καί ό τών ξύλων 
αυτής καπνό; είναι δριμύτατος. Είς αύτήν δένοντες τούς 
άγριους ταύρους οί παλαιοί, ¿πίστευον, ότι ήμερόνοντο, 
καί ότι άπ’ αύτής κρεμώμενα τά κρέατα έγίνοντο άπα- 
λώτερα. Διατί άρα γε καί κατά τήν εορτήν τών θαρ- 
γηλίων οί Φαρμακεϊς εκρέμων εις τόν τράχηλον, όμέν 
άνήρ σύκα μέλανα, ή δέ γυνή λευκά ; Είς τάς ανα
μνήσεις ταύτας έΆυμήθην τόν κωμικόν Αριστοφάνην ευ
χόμενο·/ τυΐς Νεονύμφοις καί β υ κ ο λ ο γ ε ϊν .

* Τμήν ύμέναι’ ω. ύμήν ύμεναι’ ώ !
* Οίκήσατε γοΰν καλώς,
« Ού πράγμα έχοντες,
« Αλλά συκολογούντες.
“ Υμήν ύμέναι’ ώ , ύμήν ύμέναι ώ !
« Του μέν μέγα καί παχύ,
« Τής δ’ ήδύτό σΰκον. [Αριστοφ· Εϊρήν.]

Εθεώρουν ακολούθως τά ; άγγέλου; τού έαρο; αμύγδα
λ ά ; μου, και τά  φύλλα αύτών μοί ένθύμιζον τόν θάνα
τον τή ; δυστυχούς Φυλλίδος, δ ι’ έρωτα ύπό αμυγδαλήν 
θανούσης. Αί κυδωνίαι μοί ενθύμιζαν τούς νόμους τού



εθοντο;. At παρα το τείχος τού αγροκήπιου μυρσΐ»αι 
διήγειρον μεγάλω; τήν συμπάθειαν μου, διά τήν ομώνυ
μον αύταί; κόρην, του φθόνου θύμα γενομένη». Ωραία κό
ρη, έλεγον, βλέπων τάς δάφνας, πόσον υπήρξε; περισπώ» 
ίίαστο; ε ϊ; τούς προπά-ορας ημών, εέποχρώντω; τούτο 
άττοδεικνόουσι τά πολλά οου ’¡επίθετα. Σύ έκλήθ,η; ί α ι .  
θη.Ιής, ι1ερή, αεΛάργυ.ΙΑσς, λε.Ιψίς, εύθα .ίής, τ ιρ π ίς ,  
γρυσόχορος, εύώόι/ι,, ήμεροθα.Ιήc, ενπέταΛος, παρχα - 
σ ία ,  γρνσε'α, ά π ε ιρ o j  αμος, εύερχής, π ύθ ιά ς , καί τόσα 
άλλα . At κεφαλαί, όσα; ποτέ σύ ¿στεφάνωσα;, δεν ύ- 

'  πάρχουσι πλε'ον;  Αλλ' ή αύτών δόξα μένει θάλλουσα, 
ώ ;  μένει; καί σύ έν μέσω τών χειμερινών δρυμυτήτων. 
Α ί ροδακηνέαι μοί ενθύμιζαν τό έκ τη ; ξενιτεία ; όφε
λος καί τήν τή ; ειλικρίνεια; ιερογλυφικήν σημασίαν παρ 
Α ιγύπτιοι;. Δικαίως έλαβε;, έλεγον πρό; τήν μηλέαν., 
τήν επωνυμίαν άγ.Ιαόχαρποι.' επειδή πάσαι όμού αϊ τών 
καρπών χάριτε; συνελθοΰσαι ¿στόλισαν τον καρπόν σου.

Ε ί; αύτόν ένεστι καί όσμή εύώδη;, καί γεύσι; γλυ
κεία , καί ψαύσι; λεία, καί επιτερπεστάτη. ©ϊ κλώνοι 
σου ¿χορήγησαν είς τόν έρωτα τό τόξον, καί ό καρπό; 
σου διήγειρε τήν περί κάλλους τών τριών θεών άμιλ 
λα».

Από τά δένδρα ηλθα εί; τ ά ; ροδωνιά; μου καί τάλ- 
λα άνθη, άναλογιζόμενο; καθ' έμαυτόν καί επιφωνών. Η 
έρυθρότη; τών ρόδων, ανάμικτο; μετά τή ; χλοερότητο; 
τών φύλλων, ή τερπνή καί γλυκεία οσμή αύτών, έ* 
μάγευον τήν όρασιν άμα καί όσφρησίν μου. Επαζίως 
έκλ.ηθη;. έλεγον, βασιλεύς τών άνθέων. Λίαν καταλλή 
λω ; κα ίεύφυώ ; σ 'έβαψε καί σ’ εύωδίασεν ό μ,ύθος άπό 
του ίχώρο; τής ’Αφροδίτη;.Σύ, ρόδον μου, είσαι ¿ κ ό 
σμο; τή ; γη ; ,  αγλάισμα τών φυτών, ύ οφθαλμός τών 
άνθέων, τά ερύθημα τού λειμώνο;, τό άστράπτον καί έ 
ρωτος πνέον κάλλος. Λξίως σε ονομάζω ό κόσμ.ο; ρό
δαν, άνθο; του έρωτος. ΙΙολλού; θέλγουσι τά κάλλη 
σου, καί ειν' αδύνατον -νά σ’ άπολαύσωσι, χωρίς νά α ί- 
σθανθώσι τό γλυκύ τών άκανθων σου κέντημα.

Τόν ανθόκηπόν μου ¿κόσμουν οί υπερήφανοι διά τήν 
καταγωγήν και συμβολικήν αύτών τύπωσιν κρίνοι, αί 
Α ίγυπτιαχαί άκακίαι [γαζίαι, άμπέρια], οι γραπτοί ό- 
άκινθοι [ζιμπούλια], οί τρυφερώτατοι νάρκισοι [ναρκήζ, 
βιορέται], τά  ποικίλα βατράχια (νεραγκούλαι) καί γε
ράνια τά  κομπάζοντα διά τήν ουμβολικήν αύτών τα 
πεινότητα, τά  ·ϊα[μενεξέδες] τά  λεοκόϊα [άσπραι μανι- 
τ ία ι), τά  φλόγια (κόκκινοι μανιτίαι], τά λευκά καί εύ- 
ώδη ίασμία (ΐασημία), κα ί τόσα άλλα, όσα καί τήν ό— 
ρασιν ήδύναντο νά θέλξωσι καί τήν όσφρησιν νά εύ- 
χαριστήσωσι.

Εκ τών πέριξ τού αγροκηπίου μου συνήγον τήν 
κάππαριν, καί αϊ μέλισσαί μου ήρχοντο ε ί; τά ; κυψέλα; 
φορτωμέναι κηρίου καί μέλιτος, άπερ συνήγον έκ τού κα* 
τέναντι τού άγροκηπίου μου θριμβοφόρου λόφου. Τό τερ
πνόν κελάδημα τών πουλιών ήτον ε ί; έμ.ε 0, τ ι  ε ί; ά λ . 
λου; ό διεγείρων άπό τού ύπνου κώδων, τά δέ γλυκύ 
καί άδολον γάλα των αιγών μου άπετέλει τό πρόγευ* 
μά μου. Τό κατά φαντασίαν ούτω κοπιασμένου σώμα 
μου ¿ζωογονείτο ύπό τού φυσήματος λεπτότατης αυρα;.

Τό «τάραχον καί γαληνόν πνεύμα μου έτρεφεν ή.μικρά- 
μου βιβλιοθήκη, τής όποια; τήν πρώτην θέσιν κατεί- 
χον τά γεωργικά συγγράμματα καί βουκολικά ποιήμα
τα . Η συχνή άνάγνωσις τής Ξενοφοντείου γνώμης: Έ οι·  
χ ιχ  ή ¿π ιρέ.Ιεεα τής γ εω ργ ίας  fix a i ίί/ιατε ήδνπάθε ι·  
■ά τις  ΧΛΐι ο ίχου  αϋξησ ις , χ α ΐ σω ράτω χ άσχησ ις , ε ίς τό  
δΰχααθα ι όσα  άχδρ ί έ.Ιενθέριρ πρυσήχε/. ΓΙόσον έχαι- 
ρον, θεωρών έμαυτόν άπελλαγμένον τών κατ' αγοράν 
πραγμάτων, καί μάλιστα δτε άνεγίνωσκον τό Αριστο- 
φάνην λέγοντα.

Ù μώρε μώρε, ταύτα πάντα έν τή δ* (τη ειρήνη] 
ένι'

Οίκεϊν μέν έν άγρώ τούτον έν τ φ  γηδίω, 
Απαλλαγέντα τών κατ’ αγοράν πραγμάτων, 
Κεκτημενον ζευγάριον οίκείον βοών,
Επειτα’ άκούειν προβάτων βληχωμένων,
Λι'γόςτε φωνήν ε ί;  λεκάνην ωθούμενης,
Οψω δέ χρήσθαι σπινιδιοι; τε καί κ ίχ λα ι; 
ιΚ«Ι μή περιμένεινέξ αγορά; έχθύδια 
Τριταία, πολυτίμητα,βεβιασμένα 
Επ’ ιχθυοπώλου χειρ ί παρανομωτάτη.

Χάρις ε ί; τόν ποιητήν Σώτιον [Σούτσον], δι' ού; περ 
έπλεξε στεφάνου; τή ; αγροτικής ζωή;, |τούς οποίου; άν- 
τέταττον f i; όσου; των εμπόρων έμυκτήριζον τήν ¡δ ί
αιτάν μου, ταλανίζοντέ; μ.ε διά τήν μοναξίαν καί οτέ- 
ρησιν τών καλών τής πόλεω;, Πρό; τού; τοιούτου; δεν 
επαυον άντιβάλλων τούς έξή; τοΰ ποινιτού στίχου;·

βουνά, ώ  πεδιάδες !
Ανθη, βρύσει;, πρασινάδες !
0  φιλόσοφο; τον νσΰν του ε ί; τού; κόλπου σα; εύ- 

φίσκει.
Ζή ’ς τού; κόλπου σα; ήούχως, καί ήσύχω; άπο- 

θνήσκει.
[κατόπιν].

ΜΕΛΙΣΣΑ.

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΠΟΣΙΑΣ [έκ τή ; Α γ ί« ; γραφή;].

Καί έλάλησεν ό Κύριο; είς τόν Ααρων, λέγων, ο ι -  
ν ο ν  καί σ ί κ ε ρ α  δεν θέλεται π ίνειν , ούτε σύ ούτε 
οί υιοί σου μετά σου, όταν έμβαίνετε είς τήν σκι- 
νήν τοΰ μαρτυρίου, ίνα μήν άποθάνητε. 'Γούτο έστο 
διάταγμα αιώνιον εις τάς γενεάς ΰμών, ίνα διακρί* 
νετε τό άγιον άπό το βέβηλον, καί τό ακάθαρτον
άπό τό καθαρόν, Λουϊτ. ί. 7 ,  8 ,  9 ,  10 .

0  ο ί ν ο ς  είναι ακόλαστος, καί τά  σ ί κ ε ρ α  μα
νιώδη, καί όστις δελάζε-αι ΰπ’ αύτών δέν είναι φρό
νιμος. Παροιμ. κ\ 1.

Μήν ησαι μεταξύ ο ί ν ο π  ο τ  ώ ν . μεταξύ κ ρ ε- 
ω φ ά γ ω ν  ά σ ω τ ω ν ,  διότι ό μ έ θ υ σ ο ς  καί  ό 
ά σ ω τ ο ς  θέλουν πτωχεύσειν* καί ό ύ π ν ώ δ η ς  θέπ 
λει ένδυθήν ράκη- Παροιμ- κγ\ 2 0 ,  2 1 .

Είς τίνα  τό ούαί ; είς τινα στεναγμοί ,  ε ί; τίνα 
έριδε; ;  εί; τ ίνα  ματαιολογίαι, κτυπήματα ά»ευ αι
τ ία ;,  φλόγωσι; οφθαλμών; εί; τού; έγχρονίζοντα; είς 

■•-τόν ο ί ν ° ν ,  ε ί; τού; άνιχνεύοντας ο ι ν ο π ο σ ί α ς .

Σόλωνο;, ύποχρεούντα; τούς νιονύμφου; νά τρώγωσικυ- 
ό'ώνιον μήλου, τή ; άπκιτουμένη; σύμπνοια; σύμβολον. 
Λ ί ύψηλαί καί ούρανομήκει; λεύκαι, καί ό παραρρέων 
ρύαξ, μοί ένθίμιζον τά  δάκρυα τών αδελφών τού Ί>α-
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Μή δεωρρ; τό κόκκινον τού ο ί ν ο υ  χρώμα, τό ό
ποιον καί είς χο ποτήριον μεταδίδεται, ούτε τό εύάρε- 
στον τη ; πόσεω; αύτού- δάκνει ώ ; όφις, επ ί τέλους 
καί ώ ; βασιλίσκο; κεντά. Παροιμ. κγ', 2 ( ) — 3 2 .

Ούαί ε·ς τού; ¿νωρίς τό πρωί εγειρόμενου; και τά 
σ ί κ ε ρ α  ζητού.τας, μέ/pt τή ; εσπέρα; εξακολουθούν“ 
τ ε ;,  εω ; ού ¿ξχψη αύτού; ό ο ί ν ο ς !  καί ή κιθάρα, 
και ή λύρα, τό τύμπανον καί ό αύλός, καί ό ο ί ν ο ς  
ε ι; τ*  συμπόσιά τω ν ’ άλλά δέν παρετηρούν τό έργον 
τού Κυρίου, ούδέ συλλογίζονται ττν ενέργειαν τών χει- 
ρων αύτού. Ούαί τοίς δυνατοί; είς τό π ί ν ε ι ν  ο ί -  
ν ο ν , καί ισχυροί; είς τό μηγνύει» σ ί κ ε ρ α .  I I  22 -

Ούαί et; -όν ποτίζοντα ο ί ν ο ν  τόν πλησίον αυ
τού, ε ί; σέ τόν πρεσφέοοντα τήν φιάλην, καί είσέτι 
μ υ  θ ύ ε ι ς αύτόν!

Ούτε κλέπτβι. οΰ-ε π\<ο*έκται, ούτε ύβρισταί, ού
τε άρπαγε;, ούιε μ έ θ υ σ ο ι ,  θέλουσι κληρονομήσειν 
τήν βασιλείαν τού Θεού. Κορ. A. Ç 1. 10.

•Φθόνοι, φόνοι, συμπόσια, μ έ θ a ι, καί τά όμοια 
τού:ων δέν θέλουν κληρονομήσειν τήν βασιλείαν τοΰ 
Θεού Γαλάτ. έ. 21 — 2 3 .

ΝΙΚΟΤΙΑΝΗ.

ft Νικοτιανή ή καπνόχορτον, είναι φυτόν ενιαύ
σιον γέννηαα τής Αμερικής, έλθόν ε ί; τήν Ευρώπην 
κατά το  1 3 0 0  eco; παρά τινο ; ίωάννου Νικότου κα- 
λουμένου, τά φύλλα τοΰ φυτού τούτου είναι μεγάλα 
καί πλατέα, πρασινοκι-ρίνου χρώματος. Εχει γεύσιν 
δ .ιμ ίαν καί καυστικήν, οσμήν δέ ναρκοιτικήν. Τ ινέ; 
θέεουσιν, ότι τό καπνόχορτον εί; τήν Ασίαν μετεχει- 
ρίζοντο καί τρό τή ; άνακαλ'.ψίω; τής Αμερικής, επει
δή παρετηρήθησαν παλαιάς ουνηθεία; ίχνη τού καπνίζει» 
ξηρά χόρτα, ft συνήθεια αυτη τού καπνίζειν τήν νικοτι- 
ανήν έπροόδευσεν άνεμποδίστω; εί; όλα τά μέρη τή ; 
Κύρώπη; καί et; τήν Μεγάλην Βρετανίαν. Αί πολι
τικοί καί εκκλησιαστικοί άρχαί διεκηρόχθησαν έναν- 
τ ία ι τή ; κακή; ταύτη; συνήθειας. Παπικά αναθέματα, 
βασιλικά διατάγματα, έξεδίδοντο μετ’ αύστηροτάτων 
ποινών, μή εξαιρούμενου και αύτού τού θανάτου. Επί 
δέ τη ; βασιλ.εία; τή ; Ελισάβετ καί Ιακώβου καί τού 
διαδόχου αύτού Καρόλου έν Αγγλία, ή χρήσι; καί ει
σαγωγή τής νικοτιανή;, κατεστάθησαν υποκείμενο» νο
μοθεσία;. Ó βασιλεύ; ού- s ;  έγραψε διατριβήν περί- 
φημον κατά τή ; συνήθειας τού καπνίζειν, et; τήν ό
ποιαν ονομάζει αμαρτωλήν καί αίσχραν τήν επιθυμίαν 
αύτην, κλάδον μέθη;, διαφθοράν προσώπων καί κ τ ι-  
μα'των, άηδεσ-άτην εί; τού; οφθαλμού;, μισητήν είς τήν 
ρίναν, βλαβεράν ε ί; τόν εγκέφαλον, επικίνδυνον εί; τούς 
πνεύμονας, καί τέλος άποφαινεται, ότι ή μέλαινα καί 
δυσώδη; άναθυμίασι; αύτή; ομοιάζει ώ ; έγγιστα τόν 
Στύγιον καπνόν τ ις  αβύσσου.

Ε ί; τά ; Αγλλικά; αποικίας τή ; Βορείου Αμερικής,

*ατέφυγον είς τήν νομοθεσίαν διά νά κανονίσωσι* τί,ν 
χρήσιν τούτου -ού χόρτου, άφοΰ έγινεν τόσον πολύ
τιμον, ώστε μ ’ εκατόν λίτρα ; εκλεκτή; νικοτιανή;, ή -  
δύνατο γεωργό; τής Βιργινία; ν’ άγοράση ώραίαν καί 
άκμαίαν γυναίκα. Ε ί; μίαν δέ τών έπαρχιακών διοι
κήσεων τή ; Νέα; ’Α γγλία ; τών Ιίνωμένων τής ’Α 
μερικής Πολιτειών ,  έψηφίσθη νόμος άπαγορεύτ 
ων τήν χρήσιν τής νικοπανής ανεξαιρέτως είς ά -  
παντας τού; μή συμπληρώσανε; τό εικοστόν πρώτον 
τής ηλικίας έτος, ώς καί είς τούς ασυνήθιστους,ε εκ
τός τών παρουσιαζόντων έγγραφον ιατρού έμπειρου ά - 
πόδειξιν, ότι ωφελούνται, συνοδευμένην μέ άδειαν νο
μοθετικού τίνος έπί τούτω σώματος.

Ά λλά ή νικοτιανή ένίκησεν όλας τάς δυνάμεις, 
δσαι κατ’ αύτής άντιπαρατάχθησαν, περιφρονούσα τάς 
διατάξεις πανεπιστημίων, τούς νόμους, διαταγάς καί 
άπειλάς βασιλέων καί Παπών, κατέλαβεν ήδη τήν γην, 
καί κατακρατεί ύπό δουλείαν μεγαλήτερον αριθμόν αν
θρώπων, παρ’ οίονδήποτε άλλο φυτόν.

Τό φυτόν τούτο θεωρηθέν ώς δηλητίριον, ήλ*υσε 
τήν προσοχήν πολλών ιατρών καί έγιναν πολλά πει* 
ράματα είς διάφορα είδη ζώων τά όποια έθανατώθη*· 
σαν διά μικρότατης ποσότητας (ιανίδων άποσταλαγμέ- 
νου ελαίου αύτού.

ft νικοτιανή έπιβληθεΐσα είς εύαισθήτους έπιφανείας 
ικανή; έκτάσεως βλάπτει ούκ ολίγον. Τά αφέψημα 
α.’ιτης έθανάτωσεν ίππον πάσχοντα καί ποτισθέντα δί 
έλπίδα θεραπείας.

Ó περίφημος Γάλλος ποιητής Σαντήλιος (Sanleuil). 
άπέθανε μέ σφαγμούς καί φρικώδεις πόνους, λαβών 
ποτήριον οίνου μεμιγμένου μέ ταβάκκον.

Ανθρωποι πολλά*ις έτυχε ν’ άποθάνωσι, διότι πρός 
άνακούφισιν σπασμών, έπιαν είκοσι κόκκων νικοτιανή; 
αφέψημα.

Γυνή τ ι ;  στοχασθεΐσα, ότι ήθελεν ίατρεύσει λειχή
να . τήν όποιαν ή θυγάτηρ αύτής είχε πλησίον τής ρι- 
νός διά ^ύπου τής κοπνοσύριγγος, μόλις επέθηκεν αύ- 
τάν, καί τό κοράσιον μέ τούς οφθαλμού; ανεστραμμέ
νου; ώρμησεν]εϊ; τά όπίσω καί πίπτον επιάσθη παρα 
τής έντρομου μητρό;. Επλύθη μέν πάραυτα μέ ψυχρόν 
ύδωρ τό είλειμμένον ρέρο; δ ιά να  καθαρισθή άπότό δ η - 
λητήριον, άλ- ε ί; μάτην, αί σ ιαγώνε; ήσαν ακίνητοι 
καί κλεισμέναι" ή πάσχουσα ήδη αναίσθητο;, έξέπνεε 
κατά τό φαινόμενον. Κληθεί; ό ιατρό;, εύρήκε τα ; α -  
κρα; τού σώματο; ψυχρά;, τόν σφυγμόν άνεπαίσθητον, 
καί τό πρόσωπον νεκροιδε;. Μ όλι; δέ ήμπόρεσε μετά 
μίαν καί ήμισίαν ώραν νά κάμη νά συνέλθη τό κορασιον.

Εκ τών περιστάσεων τούτων σαφώς άποδεικνόεται, 
ότι ή νικοτιανή είναι άπό] τά πλέον δραστήρια καί ο
λέθρια φυτικά δηλητήρια. Ενεργεί άμέσω; εί; τό νευ
ρικόν σύστημα, έξασθενίζον, συγχέον, ή άποσβύνον τα ; 
ζωτικά ; κινήσεις. Δύναται άρα ή καθ έξιν χρήσι; το ι- 
οότου φυτού, τοιαύτα; έχοντο; δηλητηρίου; ιδ ιότητα;, 
νά συ(χβάλη πο τέε ί; υγείαν, ή μάλλον είναι δυνατόν νά 
μήν έχε, επιβλαβή επιρροήν ;



4Π -ΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ.

ί ΐ  γνώμη ότι ή χρησις τής νικοτιινής διατηρεί τούς 
ό ιό ντας, δεν υποστηρίζεται ούτε άπό -τήν φυσιολογίαν, 
ούτε άπό τήν παρατήρησιν, Έ ξ  εναντίας αδυνατίζει 
τά  ούλα καί τήν καλύπτουσαν τάς ρίζας τών όδόντων 
μεμβράναν, καί οΰτω μάλλον επιταχύνει άντί νά βρα- 
δύνη τήν φθοράν αύτών. όθε/ καί δέν εύρίσκομεν καλύ
τερους τούς όδόντας των καπνιζόντων ή τών μή. Κα
τά  με'σον όρον μάλιστα τά  όργανα ταΰτα είναι -είς 
¿τελεστ/ραν διατηρήσεως κατάστασιν. Οί ναύ*αι κά- 
μουσι μέν κατά/ρησιν τής νικοτιανής, καπνίζοντες καί 
μασοΟντες αυτήν , άλλ’ έχουσι καί τούς ϋδόντβς ά -  
.χρείους.

Τινός ομολογούν τες τό ανωφελές, ή καί το έπ ι» 
βλάβες του καπνίζειν, δι»σχυρίζοντ«ι όμως, ότι ή πα- 
ραίτησις αύτοΰ ήθελεν ετ ι μάλλον τούς βλάψειν. Ά λ 
λα πόσα δέν έχομεν παραδείγματα διόλου άναιρούντα 
τούς φόβους τούτους. Είς πολλάς φύλακας τών εύνο- 
μουμένων εθνών, δέν συγχωοεϊται τά κάπνισμα είς 
τούς έκεϊ διαιτωμένους, άν καί όλοι σχεδόν πριν εμ- 
βωσι, δίδωνται κατακόρως είς α ϊτό . Μαρτυροΰτι δέ 
τών καταστημάτων τούτων οί έπίτροποι, ότι οΰ- 
δείς τών φυλακισΟε'ντων ¿βλάβη διά τής στερήσεως 
τού ναρκοτικοΰ τούτου φυτού, άλλ’ ότι μετ όλίγας η 
μέρας, σπανίως ύπέρ τάς εΐκοσιν, ή ανησυχία καί ή 
ταραχή αύτών έλαττούνται, ή όρεξις αυξάνει καί ή ό* 
ψις προδήλως καλυτερεύει, έξοχός τις ιατρός λέγει 

•ότι πττέ δεν έγνώρισεν άνθρωπον »ά ύποφέρη τήν 
παραμικράν διαμένουσαν βλάβην άπό τήν τή ; νικοττ- 
ανής παραίτησιν, άλλ’ εξεναντίας μάλιστα πά ; τοιοΰτο; 

■ώφελήθη πραγματικώς.
Διά τούς λόγους τούτους συμφέρει μεγάλω; είς τήν 

υγείαν καθώς καί είς τήν οίκειακήν οικονομίαν νά π α - 
ραιτώσι κατ’ ολίγο» οί ήμέτεροι τήν πολλήν χρήσι» καί 
κατάχρησιν του καπνού, και μάλιστα οί νέοι, οί ό
ποιοι έπρεπε νά νοώσι πάντοτε, ότι ωφελούνται κατά 
πάντα  διά τής εγκράτειας καί τής αποχής τού καπνού, 
καί όχι άπό τά  πολλά καπνιστικά σιγάρα καί συρίί-
γ ι* .

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ό ΚΑΠΠΑΔΟΚΠΣ-

έ ν  λνδρονικίω (Εντουρλοδ), χωρι'ω τή ; Καππαδοκι- 
κής Καισαρείας διαμένει, νομιζόμενο; κοινότερον ώ ; 
βλάξ καί ηλίθιος, Καππαδόκης τις άστρολόγος,ονομαζό
μενος Πρόδρομος [Ποτόσης], χριστιονός ορθόδοξο;, νύν 

- γέρων ώς έβδομηκοντούτης, προλέγων κατά τήν κοινήν 
φήμην καί άλλα, καί μάλιστα τού; καιρού;, άλανθάστως. 
Ουτος πρύτερον διέτριβεν ώς ύ.τηρέτη; έν Σμύρνη, καί 
θελήσαςνά έπανέλθ« εί; τήν πατρίδα, επειδή δέν είχε τά 
έξοδα τής οδοιπορίας, επεχείρησε τό τσξείδιόν του π ε
ζό; καί μόνο;, άναβάς εί; τήν ταινίαν (ζυγόν) τού Ταύ
ρου, όρους μεγάλου, ώ ; γνωστόν, έκτεινομένου άπό τής 
περί Σμύρνην Μαστουσίας (Ταχταλί) καί τής πρό Σά
μου Μυκάλπς μέχρι τού Αργαίου [Ερζιά;], όρου; επικει
μένου ε ί; τήν Καισάρειαν. ό  Ταύρος οΰτος, προβαίνων

εκ δυσμώ νεί; άνατολας, χωρίζει τήν Καρίαν άπό τής 
Λυδίας, τήν Λυκίαν άπό τή ; Φρυγίας, τήν Παμφυλίαν 
καί τήν Κιλικίαν άπό τής Λυκαονίας καί τή ; Καππαδο
κίας. Δί αύτοΰ λοιπόν τοΰ όρου; όδευων σχολαίως κατά 
ράχει; καί κορυφάς, έτρέφετο άπό τά χόρτα καί τους 
καρπού; τών δένδρων τοΰ όρου;, ό Πρόδρομο; οΰτος, μή 
καταβαίνωνείςτούςκατωκημένους τόπου;, καί σπουδάζων 
άναμφιβάλως εις τό σ οφόν βιβλίον τής γυμνής φύσεως 
τήν μετεωρολογίαν καί τήν αστρολογίαν] του. ΑγνοοΟμεν 
πόσον χρόνον έδαπ*νησεν είς τήν περίεργον ταυτην πε- 
ριήγησιν καί σπουδήν.

Ο πρακτικός οΰτος άστρολόγο; προλέγει έπ ’ ακρι
βές τάς βροχάς, τήν χάλαζαν, τόν βαθμόν τού ψύχους, 
τόν παγετόν, τού; αϋχμού; καί άλλα τοιαύτα, καί προ
σέτι τόν τόπον, όπου θέλει συμβή τ ί  τοιούτον, καί τόν 
βαθμόν καί τήν διάρκειαν. Ταΰτα λέγουσιπερί αύτοΰ οί 
Καππαδόκαι χρησιμεύει λοιπόν ό Πρόδρομο; πολλάκις 
ώ ; θερμόμετρου καί ύγρόμετρον τού περί τήν Καισα
ρείαν λαού. Αύτον ώ ; μαντεϊον οίχειακόν, συμ-βουλεύον ται 
καί οί γεωργοί πότε νά σπείρωσιν ή ουγκομίσωσι τόν 
καρπόν, καί αί οικοδέσποιναι πότε νά στείλωσιν εί; τόν 
μύλον τό γέννημα ένα άλεσθή, καί οί έμποροι πότε »ά 
ταξειδεύσωσι. Καί ώ ; λέγεται, πάντοτε μένουν ευχα
ριστημένοι, συντηροΰντες αϋτόν διά δωρεών. Ηλθε ποτέ 
είς αύτόν καί τις όθωμανός νά ερωτήση περί τοΰ ταξει- 
δίου του, τό όποιον] έμελλε νά επιχειρήσει τήν επιούσαν, 
ό  Πρόδρομος προεϊπε καί ε ί; αύτόν, ότι τήν επιούσαν 
κατά τήν ώραν τοΰ ταξειδί^υ θέλει γενή βροχή ραγδαία 
καί χάλαζα χοντρή. Εγέλασεν ό Οθωμανός, καταφρονών 
τήν πρόρ^ησιν. Εάν δέν συμβη, ώ ; λέγεις, είπεν εϊ; τόν 
Πρόδρομον ό Οθωμανό;, ύπέσχεσαι νά γένη; μουσουλμά
νο; ;  Μάλιστα, άπεκρίθη ό Πρόδρομος, εάν όμως ύπο- 
σχ,θί.ς καί σύ, ότι γίνεσαι χιρστιανός, άφ’ ού συμβή 
ό,τι προλέγω. Επειδή λοιπόν τήν επιούσαν έγένοντο τά 
πάντα, όπω; προεϊπεν ό Πρόδρομο;, είχεν έκτοτεόόθω- 
μανός, καί μή γενόμενο; χριστιανό;, μεγαλον σέβα; πρός 
τόν Πρόδομον καί πρό; τήν χριστιανικήν πίστιν.

Διά ταΰτα μέχρι τού δε πάντες οϊ Καισαρεϊς, Γραικοί, 
όθωμανοί καί Αρμένιοι, δίδουσι μεγάλην προσοχήν είς τάς 
προφητείας τοΰ Προδρόμου.

ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ,

Κ ατά  τ!)Υ Μ '· ίχ α το ν τα ιτ η ρ ϊύ α .

Α ευταξία ημέρα τή ήμέρα έξέκλινε, μολονότι δέν 
έλειπον σύνοδοι καί κανόνες, οΐτινες περισσότερον άπέ- 
βλεπον είς τό φόρεμα καί τήν κόμην των εκκλησιαστικών, 
παρά τά ήθη αύτών. έκαταγίνοντο οί εκκλησιαστικοί 
εάν τό ράσον αύτών έπρεπε νά ήναι λευκού ή μέλανος 
χρώματος, καί άλλα τοιαΰτα μικρά ζητήματα. Οϊ κλη
ρικοί αρκετόν ήτο νά έξεύρωσι ν’ άναγινώσκωσι, καί 
τίποτε περισσότερον. Οί έφημέριοι και πνευματικοί ε- 
νόμιζον χρέος των μόνον νά έξεύρωσι τ ’ άρθρα τής πί~ 
στεως. Οϊ μοναχοί ηΰξινον, καί σύν αύτοΐ; ή άμάθεια 
καί άσωτεία, καί όταν δέν ήσαν ευχαριστημένοι να μέ- 
νωσινείς εν τάγμα, διέβαινον είς έτερον.

Οί αρχαίοι ερημϊται καίμοναχοί άνεχάρουν άπό τόν

ΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ.
κόσμον, διάγοντες βίον άμωμον, ήσυχον, καταγινόμε- 
νοι είς τήν προσευχήν, καί είς έργόχειρόν τ ι αρεστόν 
αύτοϊς, μή συναναστρεφόμενοι ‘ μ ίτά το ύ ςέν  τώ  κό· 
σμω, είμή ότε ήρχοντο πρός αυτούς χάριν συμβουλής, 
διδασκαλίας καί παραδείγματος. Νουθετούντες δέτούς 
πρός αυτού; ερχομένους, επανέστρεφον είς τ ά  ενδότερα 
τής έρημου, μονάζοντε; αληθώς.

Οί δε μεταγενέστεροι μοναχοί [όνομα διόλου ανάρ
μοστου είς αυτούς], τό εναντίον έπρατταν διότι άντί 
νά μακρυνθώσιν άπό τάς φροντίδας τοΰ κόσμου είς 
τήν έρημον, έκλείοντο είς μοναστήριον δ ι’ έπίδειξιν, μή 
παραιτούμενοι τών εν τώ κάσμω. Ά ν τ ί νά έργάζων- 
τ α ι καί νά προσεύχωνται, κατεγίνοντο νά  διάγωσι 
βίον "λαμπρόν καί δαψιλή. Ά ν - ί  \ά μελετώσι τάς 
γραφάς, έμελέτουν τόν τρόπον τής προσκτήσεως με
ταξύ τών λαϊκών τοΰ ονόματος τής εύλαβεία; καί ά 
γιότητος Ά ντ ί ν άναγινώσκωσι τήν άμο·μον καί ύ*· 
ψυλήν ηθικήν τού ευαγγελίου, διά νά διδάσκωσι τούς 
Χριστιανούς τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν έν λόγω 
κα ί έ-γω , έδίδασκον στρεβλώς έν λόγω, καί έπολι- 
τεύοντο άσώτως έν έργω. Ά ν τ ί νά παύσωσι τά σκάντ 
δαλα κα ί τάς φατρίας μεταξύ τών χριστιανών, αυτοί 
ήναπτον τήν πυράν τής διχονοίας. Α ντί νά ζητήσωσι 
κα ί νά περιποιηθώσι τό έκ τοΰ ποιμνίου πλανηθέν πρό
βατου, αύτοί άπεσκοράκιζον καί τό έν τώ ποιμνίω 
ευρισκόμενον. Δέν ήφινον πλημμέλημα άπρακτον όταν 
έξ αυτού προέκιπτε κέρδος.

Ταΰτα δέ πάντα ΐποίουν, στηριζόμενοι άπό τούς έν 
Ρώμη τυρα/νούντα;· διότι άμα έπεθύμοιυν νά μεταβώ- 
σιν άπό εν εί; άλλο τάγμα, εύθύ; ό Πάπα; έπεκύρου τήν 
έπιθυμίαν αύτών διά τή ; σφραγίδο; του. Ηθελον νά συ- 
στήσωσι νέα; έορτάς καί τελετάς, διάνα συνάξωσι χρή
ματα ; Εύθύ; ό χρησμό; τής Ρώμης έβεβαίου τήν θέ- 
λησιν αύτών. έπενόουν τρόπους διά νά μήν ύπόκηνται 
ε ί; τούς κοσμικούς, τό άνάπαλιν μάλιστα, οί κοσμικοί 
νά ύπόκηνται είς αυτούς;  Ευθύς έκ τού τρίποδος αύ- 
του, ό τής Ρώμης Πρύτανι; έθέσπιζεν, ότι νομίμως οί 
εκκλησιαστικοί πρέπει νά κυριεύσωσι τούς λαϊκούς. Ε- 
ναντιούτο τ ί ;  των λαϊκών είς τά ; αδικίας αύτών ; Εύθύ; 
ό τής ‘ Ρώμης Ζεύς έραπτε τόν κεραυνόν αύτοΰ, διά νά 
κατακαύση τόν άντικείμενον τοϊς μο«αχοϊ;. κ α ί τοιου
τοτρόπως α ί πανουργίαι τών μοναχών, ή συγκατάβα- 
σ ι; τών τής ‘Ρώμη; Προέδρων, καί ό φόβος τών ήγε- 
μόνων, ένεκα των δεισιδαιμονιών τού λαού, έστήριζον τήν 
άνομον έξουσίαν τών εκκλησιαστικών.

(έκ τού Γαλλικού)·
Σημ. Είς τοσαύτας ανομίας καί παιεκτροπάς έξώ- 

κειλεν ό κλήρο; τής ‘Ρωμαϊκής Εκκησία;, άποσπα- 
σθείς άπό τή ; Μ/,τρός, τής έν Βυζαντίω Καθ ,λικής τών 
Ορθοδόξων Εκκλησίας, διά σκοπούς πάντη κοσμικούς καί 
ό έ ς ε ι ; ϋλικάς, βαρβαρικάς εκείνη; τ?ς εποχή;, καί συν - 
ταρασσων μέχρι τού νύν τόν χριστιανικόν κόσμον δ ιατώ ν 
δεσποτικών αύ.ού αξιώσεων καί τών ποικίλων μοναχικών 
ταγμάτων, έν οίς προέχουσιν οί διαβόητοι Ιησουίται. 
Διά τού; αϊτούς σκοπού; καί λο'γους ό Λατινικά; κλήρος 
έφθειρε τήν Ανατολήν πρώτον διά τών Σταυροφορικών 
πολέμων, καί έπειτα τ//ν Δύσιν διά τών τοσούτων θρη

σκευτικών πολέμων καί μεταβολών. ίσως ή ήσυχία τού 
χριστιανικού κόσμου έξαρτάται άπό τήν επάνοδον αυτού 
είς τήν όρθοδοξίαν.

ΟΙΔίΐΙΟΤΣ Τί'ΡΛΝΝΟΣ.

Σοφοκλής ό Σωφίλου, γεννηθείς έν Κολωνω, προα· 
στείω τών Αθηνών, τό 498  πρό Χριστού, ότε είχε τήν 
ηλικίαν τών 2 7  έτών ό Αισχύλος, κρίνεται ύπό τών π α 
λαιών καί τών νεωτίρων ώς άριστοςτών Ελλήνων Τρα
γικών ποιητών κατά τήν δραματικήν τέχνην. Πολλο!]δέ 
τών κριτικών θεωρούσιν αύτόν καί ώς άριστον πάντων 
όμού τών Τραγωδοποιών, παλαιών Ελλήνων καί ‘Ρω · 
μαίων, καί τών νεωτέρων] Ιταλών, Ισπανών, Γάλλων, 
Αγλων, Γερμανών ή άλλων. 0  Σοφοκλής ύστήρξε καί 
συστράτηγος ’του Πνρικλέους, καί άπέθανεν, ώς λ.έγου- 
σιν, ύπό χαρας δ ι’ ψ  έλαβο νίκην εις τούς ό λυμ π ι- 
ακούς αγώνας, έχων ήδη τήν ήλικίαν τών 8 5  έτών, 
κατ’ άλλους δέ πνιγείς ύπό σταφυλορρώγας. Συνεγραψε 
δέ 120  Τραγωδίας, έξ ών άπεσώθησαν είς ήμας 7  
μόναι.

¿ κ  τών σωζομένων Τραγωδιών τοΰ Σοφοκλέους τι- 
μάται ώς άρίστη καί θαυμαστοτίρα κατά τήν δραμα
τικήν τέχνην τής κατασκευής καί τού λεκτικού ό Ο ί. 
ό ίτ ο ν ς  Τύραννος, λεγόμενος οΰτω πρός διάκρισιν άλ
λης Τραγωδία; τού αΰτού ποιητοΰ, έπιγροφομένης Οί- 
ifc.roυς έπ ΐ Κο.Ιωγφ.

Πρός τόν Οίδίπουν Τύραννον τού αθανάτου Σοφοκλε- 
ους άμιλλώμενοι, έποίησαν ομοια δράματα, έπιγράφοντες 
αύτά Ο ίύ ίπονς Β α σ ι.Ι ίίχ , ό,τε ‘Ρωμαϊος Σενέκας έκ 
τών σωζομένων παλαιών συγγραφέων, έκ δέ τών νεωτέ- 
ρων Εϋρωπαίιον πολλοί, έν οίς καί οί Γάλλοι Γατάλλη- 
ρος, Κορνήλλιος, Βολτάριος, Χηνΐερος, ό Ιταλός Ιου
στινιανός όρσάτος, ό Γερμανός Δοννερος, ό Ολλανδός 
Βιλδρεδίκης, τώ ν οποίων τά  έργα, καί άν περιέχωσι 
τινάς καλλονάς, ϊσας ίι καί άνωτέρας τών έν τ φ  προ- 
τοτύπω αντιστοίχων κατά τήν κοίσιν τών όμογενών αύ
τών, κρίνονται όμως κατά τό σύνολον πολύ κατώτερα 
τού Ελληνικού πρωτοτύπου. Τοσαύτηή τώνπαλαιών προ
πατόρων ημών εΰρεσις, ακρίβεια, χάρις φυσική περί τήν 
τέχνην.

Μεταφράσεις του περί οΰ ό λόγος Σοφοκλείου δράμα* 
το ; είς τάς νεωτέρας σοφά; γλώσσα; έγένοντο πάμπαλ- 
λαι. Εκ δέ τών Γαλλικών άρίστη φαίνεται ή τού Βέλγου 
Α. I. Βεκάοτου, έκδοΟ;ϊσα έν Παρισίοι; καί Βρυξέλαις 
τώ  1845 μετά πολλών σημειόσεων, κ α θ 'ά ; έγράφησαν 
προχείοω; αϊ του άρθρου τούτου σύντομοι πληροφορίαι 
χάριν τών φιλοθεάτρων νέων όμογενών.

Ευχ ής έογον, εάν τις τών νέων αύτών, κάτοχος τής 
έλληνικής Φιλολογίας καί αγαθός συγγραφεΰς έπιχειρή- 
0·/} τήν έκ τού Ελληνικού κειμένου παράφρασιν τής Τρα
γούδια; ταύτης καί άλλων δραμάτων τού Σοφοκλέους 
είς στίχους Ιαμβικούς άνομολήκτους κατά τό άξιόλογον 
παράδειγμα τού Ζαμπελίου, ή κάν είς πεζόν ΰφος, έυ. 
χων ύπ' όψιν τάς άρίστας τών μεταφράσεων είς τάς νε- 
ω τέρας σοφάς γλόισσα:, ϊνα χρησιμεύσω« καί τά  δράμα
τα ταΰτα είς τό άναγενώμενον Ελληνικόν θέατρον. Εν
νοείται δέ, ότι ή παράφρασις δέν πρέπει ν’ άπέχη πολύ 
άπό τό κείμενον κατά τό λεκτικόν, είμή όσον άπχιτεΐή
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χάρις και σαφήνεια της νδν [ΙΛρφιυμΕνης ημών γλ ώ  β
οής, επειδή πολλάκις, φυλαττο μενης τής λεξεω ; και 
φράσεως αύτής τής συντάξεως του .κειμένου, γίνεται τ. 
παράφρασις ού ¡/.όνον έλληνικωτέρα καί σοφωτέρα καί 
εύγενεστέρα, άλλα .τρυσ'χωτέρα, καί γ.Ιαφυροτέρα καί 
ναφ ιβ τέηα  κατά τήν έννοιαν, άρέσκουσα διά ταύτα εί; 
τό Πανελλήνιον πραγματικό*; καί συντελούσα τι; την ά- 
ρίστην τής νεωτέρας Ελληνική; γλώασης διόρθωσιν καί 

οάνά-τοςιν επί τό έθνικότερον, εάν κατορθωθώσιν έμβιοι 
τοιαΰται πολλαί παραφράσεις.

Οσοι έκ των νέων Ελλήνων θαυμάζβυσι καί μετα- 
φράζουσι τά  θεατρικά ’δράματα των νεωτερων Ευρωπαϊ
κών γλωσσών, ά ; μή λησμονώσιν, δτι δεν θέλουσι κα
τανοήσει τήν αξίαν αυτών, ούδέ θέλουσι δυνηθή-νά προσ- 
φέρωσιν εις το έθνος μεταφράσεις επιτυχημένα;, άρε- 
στάς καί ωφελίμους, εάν προηγουμένως δέν ίνασχολη- 
θώσιν όπωσούν εις τήν μελέτην τών παλαιών Ελληνικών 
^α μ ά τω ν, έπιστάμενοι όπωσούν εις τά  τής εθνικής παι
δείας, οπερ, καί τοι προδήλως άληθίστατον, αμελείται 
κατά δυστυχίαν όπωσούν ύπά τών ξενοζήλων λογίων τής 

-νέας Ελλάδος, πάντη μά την αλήθειαν ξενικώς καί άλύ- 
-γως καί άσκόπως.

Πείσακάρυς.

Π Α Γ Ο Ι Μ Ι Α Ι .

1 . Αγάπα τον φίλον σου -με το ελάττωμά τοι*.—  
Φύδείς τών ανθρώπων είναι αμέτοχος ελαττώματος τ ι-  
τος κατά το μάλλον καί ήττον. καί διά τούτο πρέ' 
πει νά αγαπά ται ά φίλος με τό ελάττωμά του-

2 .  Αετός μυΐας δέν π’ άνει.—  Οί μεγάλοι και ι
σχυροί τά  μικρά καί ευτελή άποστρέφονται.

2 .  Αλλοι τόν δέρνουν δεκοχτώ καί δεν τόν δέρν’ό 
νους του.—  Παροιμία διδακτική περί έκείνων, τών 
■¿ποίων ή ψυχή άπελιώθη, ώστε μήτε ύφ’ ¿αυτών, μή
τε ύπ  άλλων οδηγούμενοι δύνανται νά καταλαμβά- 
νωσι τά καλά.

4 .  Ανθρωπος αγράμματος, ξύλον άπελέκητον.—  
Καθώς τό ξύλον διά νά χρησιμεύσει εις οικοδομήν, 
πρέπει νά πελεκηθή πρώτον, οΰτω καί ό πολίτης διά 
νά ί,ναι χρήσιμος εις τήν κοινωνίαν καί εις τήν πα 
τρίδα του. Χρεωστεΐ τουλάχιστον νά μάθη ν’ άναγι* 
-νώσκη,.νά γραφή καί νά άριθμή, ώστε διά τής άνα- 
γνώσεως εθνικών, επιστημονικών καί ιστορικών £ι£λί- 
•ων νά σοφίζεται καί νά προοδεύη καθημέραν, διά νά 
βλέπη καί  νά κρίνη όρθώς τά γινόμενα.

Ji.-T .lovr ô p à o t r  ο ι μαθόνΖ ίς γράμματα , 
ιΗ σοψ ία  ά η υ  π ε ίρ α ς  άτε.ίές , ή ύ ε  π ε ίρ α  ä r e i  σο· 

y>ia( τυψΛότ·
5 . Ανθρωπος πολύβουλος. Θεός δε βουληκόπος.—  

Εις τους πολλά νά κάμωσι βουλομένους, ύπό Θεού δε 
αεοιλυομένους.

. Παρά φίλον δολερόν, Ιχε φανερόν εχθρόν.
. Από χείλη βγαίνει λόγος, καί εις χίλίου; κα

ταντά .—  0  ¿π ιίυμ ώ ν ¡νά δ.ατηρί, τό μυστικόν του 
δέν πρέπει νά τό λέγή εις ούδένα.

•8 . Από του διαβόλου τήν οόλή, μήτ’ έρίφι μήτ 
αρνί.—  Από κακόν άνθρωπον ποτέ καλόν μήν έλπιζε 
εκτός άν άπατηθτί καί νομίζων ότι βλάπτει ωφελεί εν 
άγνοια.

{)· Αξίζει ή παλίόκοτα σαράντα πουλακίδας Εις
τάς όσας γερ«σασαι, πολλών νεωτέρω» είσίν εύδοκι- 
μώτεραι, καία ίς τους γέροντας πού; υπερέχοντας των 
νέων επί φρονήσει.

1 0 . Α π ’ αγκάθι βγαίνει ρόίον, κα ί άπό ¿όδον 
βγαίνει αγκάθι.—  ό τ ι  πολλάκις μηδαμηνοί όντες 
οί γονείς, άποκτώσι καλής διαγωγής τέκνα.

1 1. Ούκ- *ν τ ω  πολί* τό ευ, άλλ" εν τ«ρ* ευ τό 
πολύ.

12 . Δμαθος βρακί έφόρΗ, κάθε πάτημα τό θώ* 
ρει.—  Ε ις τόν αίφνιδίως άναδεχόμίνον εργον τ ι ά -  
νελπιστον καί γε/οκυδώς μεγαλαυχούντο.

1 3 . Αν κάμης τά καλά παιδ ’ά ,τ έ  θέλεις τό εχειν 
καί άν κάμιρς τά  κακά πα ιδ ιά , τε θέλει; τό εχειν.— 
•Οτι οϊ μέν καλοί παΐδες είσί περιουσία τον οίκου, οί 
δέ κακοί καταστροφή αύτοϋ,

■14. Ανακατωμένα γνέμ ατα , καχοφασμένα παν’ά. 
—  Ταάτάκτως άρχόμενα, άτακτότερον έχουν τό τέλος.

1 5 . Αλλος -σκάπτει καί κλαδεύει, κ’ άλλος π ίνει 
καί μεθάει.—· Ε π ί τώ ν τ  άλλότρια εσθιόντων.

ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Δέν είναι ε ΐ ;  τόν κόσμον ούτε αναγκαία ειμαρμένη, 
ούτε τυφλή τύχη, ούδέ τίποτε συμβαίνει έξ αυτομά
του, ίγουν άνευ τής θελήσεως του Θεού. αφθονία καί 
ενδεια, πλούτος καί πενία, ευτυχία κα ί δυστυχία, ό
λα προέρχονται από τήν πατρικήν βουλήν καί σοφήν 
του Θεού βούλτ,σιν. Εάν όμως εύρίσκωνται εις τόν κό
σμον κα ί τινες πρός «μάς φαινόμεναι άταξία ι, τούτο 
συμβαίνει, καθότι δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τόν σύν
δεσμον τών όλων καί τήν συνάφειαν των πραγμάτων, τήν 
οποίαν εάν ητο δυνατόν νά καταλάβωμεν, ήθέλαμεν 
θαυμάζειν εκπληττόμενοι τό άνεξιχνίαστον βάθος τής 
θείας σοφίας εις όλα τά πράγματα. Τ .

ΓΝ Ω Μ ΙΚΑ.
Τόν οκνηρόν καί τόν άργόν ού θέλει ό θεός.
0  άγαπών τό έργάζεσθαι άλυπος διαμένει.
Πολλήν κακίαν έδειξεν ή αργία.
Ποίησον τήν κοιλίαν σουμικράν κα ίτό  έργόχειρόν σου 

μικρόν.
Πάντων τών κακών προδότης ίσ τ ίν  ή αμέλ εια.
Νους λογικός άργεΐν ού δύναται.
Ζητήσεις παρά κακοϊς σύνεσιν καί ούχ εύρήσεις.
Κακία ή τών κατά φύσιν τού νοο ενεργειών αμέλεια.

(έκ τών Παύλου τού Εύεργετηνοϋ^.


