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ΦΙΛΟΠΑΊΊΟΝ καί ΠΗΓΗ.

Πρό; δυσμάς τοΰ Βυζαντίου, έξο> τών χερσαίων τε ι
χών, τόπος τις ομαλός όπωσούν καί ιππήλατος, και 
χλοερά; καί σύδενδρος τό πάλαι, ώ ; καί νύν, απέχων 
ολίγον από τού αίγιαλού τής Προπυντίοος, έλεγβτο επι 
τών ή με τερών αύτοκρατόρων ΦιΛοπά tw r ,  ώ.ομασθεις 
ίσως κατά το» Κίναμον, [ιστορικόν ¿κείνη; τής έποχνς], 
άπ* Τ ο ύ  εις αύτόν γινομε'νού ψ/.ίου περ ιπά του , ητυι α
γαπητής περιδιαβάσεως, τών Βυζαντίων. 0  τόπος ουτος 
έλεγετο καί A iSadior κατά τήν Κ,ωνσταντινιάδα, έ ζη ; 
ήρανίσθημεν προχείρως πάσας σάς αρχαιολογικά; τούτα; 
πληροφορία;, καί I Jp o a o ie io r , ώ ; τύπος κατοικούμενος 
τότε αναμφίβολο»;, υπάρχων όντω; άζιοκατοίκητος. ftp- 
χοντο δέεις αύτόν οϊ Βυζάντιοι έκ τής πόλεως διά τών 
πρό τούτου πε'ντε νοτιωτερων τού χερσαίου τειχισμού πυ
λών, Χ ρυσής, ‘Ρ ηγ ιας , Π ι,γαϊας, Μ ι./α ιάησίας, και 
‘ Ρ ω ρ ιιη ό ο ς , περί ο»ν σημειωτε'ον κατά πασέκβασιν, ότι 
ή μέν Χρυσή πυλη, ή νοτιωτάτη καί καλλίστη πασών, 
[κλεισμένη ούσα καί νύν, ώ ; ήτο καί επί τής άλώσεως 
τού Βυζαντίου υπό των Φράγκων και μετά ταύτα κατά 
τήν έλευθέρωσιν αύτού επ ί Μανουήλ τού Παλ.αιολόγου, 
διά λόγον ανεξήγηταν], έκτίσθη χρυσωθείσα κχί καλ· 
λω πι σθεισα πολλαχ ώς ύπό Θεοδοσίου τού Μεγάλου, καί 
θΓ αύτής κατ' έθος παλαιόν είσήοχοντο οί αύτοκράτορες, 
έτιστρίφοντε; εν θριάμβω από τινο; νίκης μετά παρα
τάξει.»;. Η δε άμεσο»; μετά τήν Χουσήν πύλην Ρηγία, 
(λ εγομένη ϋπ ί τών Οθωμανών Πύλη Επταπυργίου, Γεδί 
ανυλέ καπισί], ώνομάσθη ουτω; ατό τού ¡ ’ηνίου ή Μ ι
κρού Ζεύγματος [Κ,ουτσούκ Τσεκμεζέ], επινείου τών Βυ
ζαντίων κατά τήν Προποντίδα. Λι δύω αΰται πύλαι, 
Χρυσή και Ρηγία, γειτονεύουσι ποός τά 1 σμμαθε ϊα , 
συνοικίαν μεγάλην τού Βυζα-τίω», περιε'/ο.σα·< σήμερον 
μόλις 2 0 0 0  Γρτικικας οικογένεια;, καί ώνομασθεΐσαν 
ούτω πιθανώς εκ παλαιού άπό το ψαμμαθώδε; ή αμμώ
δες τού τόπου, πριν κατοικηθή συμ-.εριληφθεί: έν τώ  με- 
γά/ω της πόλεως περιτειχισμ.φ, καί ό'/ι κατ’ άλλαςάλ- 
λων ετυμολογίας. 11 ί έ  ίΐη γ α α  πύλη, ή μετα τήν ¡V,-
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γίαν πρό; βορραν, έλαβε τύ όνομα άπό τής Πηγής τού 
Ψιλοπατίου, περί ή ; ό λόγος, δΓ ής ήρχοντο καί τότε, οι; 
καί νί,ν άπό τών Φαμμαθείων τά  βορρινότερα μέρη καί 
άπο τά ενδότερα τού Βυζαντίου. Λέγεται δέ ύπό των 
όθωμανών Σηλιβριάς πύλη, [Σιλίβρικαπισί]. Η δέ Μελαν- 
δησία πύλη (Μεβλιαχανέ καπισί), ή μετά τήν Ρηγίαν 
πρός βορόάν, έλαβε τό»ομσ, ώς φαίνεται, άπό τής Με* 
λαντιάδος κώμης ή πολίχνης τών περιχώρων τού Βυζαν
τίου πρός δυσμάς, εις ήν ήρχοντο δια τη ; πύλης ταύ- 
Τη;. Τό δέ όνομα προδήλω; τής Μελαντιάδος έδόθη ώς 
έκ τής φυσικής τού τόπου μελανίας, ώς -καί εις άλλους 
τόπους τής παλαιά ; γεωγραφίας. Τέλος ή Ρωμανίς πύ
λη [Τόπ καπισί], ή τών πέντε βορόειωτε'ρα, έχει το . 
νομα έκ τού παρ’ αυτή ναού τού Αγίου Ρωμανού εντός 
τών τειχών. Διά ταύτης είσήλθε κατά τήν άλωσιν τού 
Βυζαντίου ό Πορθητής Σουλτάνος τών όθωμανών, Μω- 
χαμέτη; Β', στρατοπεδευμένος ών κατά τό Φιλοπάτιον.

Èv μέσω περίπου τού Φιλοπατίου υπάρχει ή Π η γ ή  
[Μπαλουκλί], πηγή άξιολόγου καί διαυγεστάτου ΰδατος, 
καίθέσιςτερπνή, ερατεινή,ίά.τέχουσα ώ ; (»στάδια άπό τών 
τειχών. Επ’ αύτής έκτισε τό πρώτον εύκτήριον οίκον, 
πιθανοί; έπί Ιΐατριάρχου Γενναδίου τού Α. ό αύτοκράτωρ 
Λε'ων θράξ ό Μ έγα;, βασιλεύσας τώ  457  επί τή ; π α '  
τριαρχείας τού άγιου Ανατολίου, ό συγκαλό τα ; τ-ήν Δ'· 
Ο’κουμενικήν Σύνοδον έν Χαλκηδόνι κατά τών αιρετικών 
Ευτυχούς καί Διοσκούρου. Ελαβε δέ τήν αφορμήν έκ 
θαύματος γενομένου εις τινα τυφλόν ώ ; έκ τού άγιάσμα- 
το; τούτου. Μετά δέ ταύτα ό αυτοκοάτωρ ¡ουστιανό; ό 
Μέγας μετεσκεύασε τόν εόκτήριον τούτον οικον εις ώ - 
ραΐον καί μεγάλ,ον ναόν άπό τά περισεύματα •’•ή; Αγία; 
Σοφίας, κτισθείσης έπί Μηνά Πατριάρχου μεγαλοπρεπώ; 
καί σωζομένης μέχρι τού νύν, τή ; αρχαιότατη; καί θαυ- 
μαστοτατη; πασών τών έν τη οικουμένη ύπαρχουσών 
χριστιανικών εκκλησιών. Τό δέ έργον, ώ ; γνωστόν, τού 
περίφημου αρχιτέκτονα; Ανθεμίου τού Τραλλιανού, ο; 
τις πιθανώς έκτισε κυί τόν ναόν τής Πηγής. Μετά δ ια 
κόσια έτη, τουτέστι περί τά μέσα τής όγδοης άπό Χρι
στού εκατονταετηρίδας, πεσών έκ σεισμού ό ν«ό ; τής
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Πηγής ουτο;, έκτίσθη τό τρίτον ύ τό τή ; αύτοκρατορίσ- 
ση; Ειρήνη; τή ; Αθηναίας, συζύγου Λ ¿ον το; -του έκ Χατ
ζάρας, τού καί Πορφυρογέννητου, υίου Κωνσταντίνου 
τού Κοπρωνύμου καί τίνος θυγατρό; του ήγεμόνο; τών Α
βαρών, ό'τε πιθανώς έπατριάρχευεν ό σοφός άγιο; Τα 
ρασιο;, κατ’ αίτησιν τοΰ όποιου επίμονον συνεκαλεσθη 
ύπό τής είρημε'νη; αΰτοκρατορίσσης έν Νίκαια ή Ζ’· Ο ί. 
κουμενική Σύνοδο; κατά των είκονομάχων. Επειδή δέ 
παλιν κατέπεσεν ό θείο; ούτο; ναο; μετά τινα χρόνον, 
άνε,’έωσεν αύτόν καί έκαλλώπιτεν ύπέρ τό πρύτερον ό 
αύτοκράτωρ Βασίλειο; ό Μακεδων, ¿φ’ ου ήκμασε καί 
ό ίαυμάσιο; καί ιερό; Πατριάρχη; Φώτιο;, ό συγγοά- 
ψα ; τήν Μυριοβιβλον. Περί δέ τά ; άρχά; τή ; δέκατο; 
έκατον ταετε ρ ί 5 ο; ,  πατριαοχεύοντο; το δεύτεσον Νικολά
ου Α, τοΰ έπονομαζομένου Μυστικού, καί δ ιέ τον το ς τήν 
αυτοκρατορίαν Ρωμανού τού Λεκαπηνού μετά Κωνσταν
τίνου τού Πνρφυρογεννήτου, ανηλίκου οντος, Συμεών, ό 
Βουλγάρων ήγεμών, είσβαλών έξαφνα ε ί;  το Φιλοπάπον, 
κ.ατέκαυ ε τόν τε ναόν τή ; Πηγή; καί τά περί αύτήν ε- 
αρινα παλάτια τών αύτοκρατόρων, λεγόμενα Πηγαία ώ ; 
έκ τής Οέσεως. Αλλά παρευίΐύ; ό Λικαπηνό;, γενομέ" 
νη ; ειρήνη;, άνεκαίνισεν άμφότερα μετά φιλότιμου πρυ 
θυμ.ίας, καί τήν ¿γγονήν αύτού Μαρίαν, τήν τού Χρι
στόφορου τοΰ υιού αύτού θυγατέρα, μετά Πέτρου τού 
τών Βουλγάρων ήγεμόνο; υιού έν τώ ναω τούτω συνέ- 
ζευξί μετά λαμπρά; τελετής.

Εκτοτε διετηρήθη ό ναό; τής Πηγή; άβλαβή; μέχρι 
τού 14 2 3 , ότε ήλθε κατά τού Βυζαντίου Μουράτη; ό 
Β', Σουλτάνο; τών όθωμανΰν, καθεδρεΰων έν λδρια- 
νουπόλει, καί έκά/.ωσε τά περί τόν ναόν, κατασκήνω
σ α ; έν τω περιβόλω αύτού, έπί Μανουήλ Παλαιολόγου 
ούτοκράτορος, πατριαρχεύοντος Ιωσήφ Β1, πρώην Εφέ
σου μητροπολίτου. II δέ τελεία τού ναού καί τής περί 
αύτόν Μονή; καταστροφή έγένετο κατά τήν άλωσιν τού 
Βυζαιτίςυ ύπό τών Οθωμανών τό 1454 , δτε πάντα 
τα  εκεί κτίρια έξέλιπον καταβληθέντα, ή δέ πλείστη 
καί καλΧίστη αύτών ύλη χατηναλώθη μετακομισθεϊσα 
άλλαχόσε. Αιήρκεσε δε μέχρι τών ήμετέοων χρόνων ε
κεί μόνο; ό Ευκτήριο; αρχαίος οίκίσκος τή ; Πηγή;,κεί
μενο; ποτέ κατά τό μέσον τής περί αύτόν μεγάλης Μο
νή ;. Κατά δέ τό 1732 έπί Σουλτάνου Μαχμούτου τού 
Α, πατριαοχεύοντο; δέ Σεραφείμ Α, τού Ακαρνάνο;, πρώ ' 
ην Νικομήδεια; μητροπολίτου, ό πρωθυπουργός τού Σουλ
τάνου Μοραχίμης Καπακουλάκης, κτιζων μουσουλμα
νικόν ίδιον τέμενος κατά τό Εξωκιόνιον [Εςω Μάρμα
ρα, συνοικίαν μεγάλην, κεντρικήν τού Βυζαντίου] καί έ- 
χων Αρμένιον αρχιτέκτονα, ήθέλησεν, υποκινούμενος ύπό 
τού αρχιτέκτονα; τούτου, νά διόση είς τού; Αρμενίους το 
περισπούδαστον τής Πηγής άγιασμα. Ο Πατριάρ
χης όμως μετά τών προκρίτων, διεγερθέντο; τού 
Γένους είς τήν λυπν.ράν ταύτην είδησιν, άνέφερον 

περί τούτου εί; τόν Σουλτάναν καί ούτω δέν 
έςετελέσθη ή θέλησις του Πρωθυπουργού, δ; τις μνη
σίκακων διά τούτο, ίπεβουλεύθη, ώ ; άδεται λόγο*, τήν 
ζωήν τού Πατριάρχου, καί άποτυχών έξιθρόνισε καί ε’ςώ 
ρισεν αύτόν ε ί; τήν Λήμνον, έκεϊθεν δέ είς τόν Αθωνα, 
όπου άπέθανεν ό μακάριος. Μόλις έπί τής βασιλεία; Μ αχ
μούτου Β', πατρός γενναιόφρονο; τού νύν εύκλεοΰ; Σουλ
τάνου Μεζίτου κατά τό 1833, πατριαοχεύοντο; τού άπό 
Σιναίου Κωσταντίου του Α, άνδρός σοφού καί έναρίτου,

άνηγέρθη ό νύν όρώμενος μεγαλοπρεπής ναός τής Πη
γής, συνδρομή άδρφ τού Γένους. Συνεισε'φεοε δέ, ώς λ έ
γεται, είς τό έργον τούτο καί αύτός ό Σουλτάνος ικανήν 
χρημάτων ποσότητα. Καθαριζομένου δέ τού το'που τό
τε, άνεφάνησαν ό,τε πρόναος τού παλαιού μεγίστου ναού 
καί ή καλλίστη αύτού πύλη έκ μαρμάρου λευκοτάτου. νΑ- 
δεται λόγος προσέτι, 8τ ι ύπό τό έδαφος τού ναού ή τού 
περιβόλου κρύπτονται καί άλλα αρχαία.

Λ πηγή καί ό ναός καί ή θε'σις αυτή τού Ψιλο* 
πατίου λέγεται ύπό τών όθωμανών Βσλου/.λί. τουτέ- 
στιν Ι χ θ υ ό ε σ σ α ,  διότι έν τ φ  άγιάσματι φαίνον
τα ι νηχόμενα ίχθύδιά τινα , περί ¿¡ν υπάρχει τ ί ;  Ήή- 
γησις παράδοξος. Οί όρθο'δοξοι χριστιανοί έρχονται εις 
προσκύνησιν τού ναού πανταχόθεν παμ πολλοί, ένιοτε 
δέ καί Αρμένιοι καί Μωαμεθανοί, μετά μεγάλης εύ- 
λαβείας. 0  ναός εορτάζει τήν κοίυησιν τής Ιΐαναγίσς, 
κοι γίνετα ι αύτού κατ’ έτος μεγάλη πανήγυρις. Γ.πι- 
σκέπτονται όμως αύτόν πολλοί χριστιανοί τ.άσαν Κυ
ριακήν καί άλλας έορτάς, όλίγόι δέ καί τά ; καθημερι
νός, σεβόμενοι τόν ναόν ώ ; θαυματουγόν, ¡παρ’ φ  πρό; 
τοΤς άλλοι; υπάρχει καί πίνας τών εν α ' τ φ  κατά και
ρού; γενομελων θαυμάτων], καί άρεσκόμενοι εί; τόν πε
ρίπατον αύτόν, διημερεύουσιν ενίοτε τρώγοντε; καί εύ- 
θυμούντες. 11ομα τήν ΙΙηγήν υπάρχει κοινοταφείον τών 
Αρμενίων.

Τό ιερόν καί περιλάλητον τούτο κατάστημα τού Γίνου; 
έχει πάντοτε τούς αναγκαίους ιερείς, διακόνους, ύπηρέτας 
καί θυρωρούς,διατηρούμενου καλώς καίκοσμίως. Διέπεται 
δέ ϋπο Εφορείας, ήτις εφορεύει καί τά παρ’αύτφ  έξω,τών 
τειχών κείμενον μέγα Νοσοκομεΐον τού Γένους, είς τήν 
συντήρησιν τρύ όποιου δαπανάται τό άπό τής Πηγής 
ετήσιον εισόδημα, συμποσούμενον είς 5 0 0  περίπου 
χιλιάδας γροσίων κατά μέσον όρον, άφαιρουμένης τής 
έτησίας αναγκαίας δαπάνης πρός συντήρησιν τού ναού 
της Πηγης. Εύκταίον, άν ό περί τήν Πηγήν αργός τό- 
π/·ς, ό μέχρι τού πλησίον αγιάσματος τής Αγίας Ύρι- 
άδος, σ'·νωκίζετο ύπό τών ήμετέρων, οποί; έχωσι καί 
οί προσερχόμενοι προσκυνηταί περισσοτέραν ευκολίαν 
ε ϊ; τό προμηθεύεσθαι τήν αναγκαία ι τροφήν καί δ ια 
μονήν, έάν θέλωσιν, οί πάσχοντες μάλιστα. 0  συνοι
κισμός ούτος ¿χρησίμευε καί άλλως είς τήν ασφά
λειαν τών ιερών τούτων καταστημάτων τού Γένους, 
ωφελούμενος αύτός πολλαχώς άπό τού πλήθους τών 
προσκυνητών της Πηγής. Αύτού παρά τ φ  Νοσοκο
μείο) έπρεπε νά ύπάρχνι καί τό Ο ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ΐ -  
ον  τών Βυζαντίων, κατάστημα καί τούτο άναγκαιότ 
τατον, διότι ή Κωνσταντινούπολή έχει πάντοτε πάμ.· 
πολλά ορφανά, φθειρόμενα πολλαχώς εν τα ίς όδοίς, 
καί μή έχοντα ποθέν τήν δέουσαν επιμέλειαν, όπως γ ί -  
νωνται χρηστοί πολίται καί τεχνΐται κοινωφελείς, αν
τ ί κακούργων καί εξωμοτών, έξ ών βλάπτετα ι δυσφη
μούμενη κατά τούτο ή άξιόλ°γ'ο; κοινωνία τών α
γαθών Βυζαντίων. Είς τούτο μάλιστα σήμερον έλκύ- 
ομεν τήν προσοχήν τού Πατριαρχείου και τών Προ-1 
κρίτων τού Γένους, καί τών εύκαταστάτων έμπορων 
καί πάντων τών φιλογενών, ο ϊτινε; ώφειλον πρό πολλοδ
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νά ενεργήσω« τό δέον καί περί Ορφανοτροφείου, έ - 
χοντε; ήδη τό καλόν παράδειγμα τών αύτόθι Αρμενί
ων, οΐτινες καί όλιγότεροι όντες κατά τόν πληθυσμόν, 
δέν ήμίλησαν να συστήσωσι καί μικρόν όρφανοτρο- 
φ εΐον έν τώ Νοσοκομείω α ύτώ ν, κειμέ>ω ώσαυτως 
ού μακράν τής Πηγ·ής. Εννοείται δέ, ότι πρός σύστα- 
σιν καί διατήρησιν του μεγάλου τούτου Ορφανοτροτ 
φείου τή ; Κωνσταντινουπόλεως πρέπει νά ζητηθώ- 
σιν εύστόχω; βοηθήματα καί αφιερώματα παρα παν
τός τού Γένους.

Κατά τό Φιλοπάτιον περί τήν Πηγήν ύπήρχον το 
πάλαι καί Παλάτια τών ήμετέρων αύτοκρατόρ *ν, λ ε
γάμενα Π η γ α ί α ,  κτισθέντα κατά πρώτον ύπο τού 
ούτοκράτορος Βασιλείου τού Μακεδόνο; περί τά τέλη 
τής εννάτης έκατονταετηρίδος, καλλωπισθέντα δέ καί 
αύξηθέντα ύπό τών εφεξής αύτοκρατόρων, καί συγ- 
καταστραφέντα ύπό τών εχθρικών επιδρομών μετά τού 
ναού, περί ού προείπομεν. Είς τ"  Ιίαλάτια ταύτα έ* 
ποιου» ο: ή/έτεροι αύιοκράτορες τήν λεγομένην Ε α ρ ι 
ν ή ν  ε ί ς  Η η γ ά ς μ ε τ  ά σ τ α σ ι ν κατα τήν ή- 
μέραν τή ; Αναλήψεως μετά πομπική; προελεύσεω; 
διά τήν ά)λαγήν τού άέρο; καί τήν φυσικήν χάριν 
τού τόπου,

Είς διάφορα μέρη τή ; Πηγή; ύπάρχουσιν ώραίαι 
έπιγραφαί Ελληνικοί νεώτεραι, τ ά ; οποία; δέν εχομεν 
προχείρους. Εκ των παλαιοτέρων αναφέρει ή Κων- 
σταντινιάς τάς δύο ταύτας, τήν μέν πρώτην, ίωάννου 
τοΰ Εύχαίτων, σοφού κληρικού.

0
Εβλυζε καί πριν νάμα τώ λαω πέτρα,
Χ ρ ι σ τ ό ν  δε ταύττ™ μυστικοί φοσι λόγοι,
Λ καί ποτίζει νέκταρ πρό; αφθαρσίαν.
Μ ή τ  η ρ δέ Χ ρ ι σ τ ο ύ ,  δεύτερα πάλιν πέτρα, 
Ζτλ,οϊ τόν οίόν, καί ρέει ζωή; ύδωρ- 
ΓΙάντες δέχεσθε συντρίχοντες τήν χάριν.

Τήν δέ άλλην τού Φιλη, άνδρό; Χογίου καί φιλομούσου’ 
Ζωή; έγώ βλέπω σε πηγήν, Παρθένε,
Πάσαν φλόγα σβεννύεις παντό; κινδύνου’
Σύ γάρ αναψύχεις με το ϊ; τεράστιοι;,
Αφθαρσία; φέρουσα τοί; κόλποι; φλέβα.

ΔΕΙΝΑΓΟΙ’ΑΣ.

Γ Ε Ω Λ Ο Γ ΙΚ Η  τή ; Γ Η Σ  ΨΥΣΙΣ.

Η Γή διά τής ετησίου κινήσεως ύπόκειται ε ί; τήν 
κατά τό μάλλον καί ήττον άμεσον επιρροή» τού φω
τός καί τή ; θερμόιητο;, έκπεμπομένη; άπό τον Ηλι
ον. Εκ τούτου προέρχεται πρό; πάντα τά έπί τή ; 
επ ιφ ινε ία ; της γης διεσπαρμένα ό»τα σΐιρά τις ενερ
γειών, τών Οποίων οί ακριβείς κανόνι; έχουσι τήν με* 
γιστην επιρροήν εί; τάς κατωτάτσς τών ζώων κλάσεις. 
Λ ί δέ ά.ώτεοαι, αί ϋπό τοΰ ανθρώπου τροποποιηθεί* 
σ π , μόναι δόνανται ν ’ άλλάξωσι τ » ;  φυσικά; αύτών

ίδιοτήτας. Παν λοιπόν δημιούργημα είναι διορισμέιον 
νά ζη, ύπό βαθμόν τινα τοΰ μήκου; καί τού πλάτους, 
καί δέν δύναται νά παραβ-ρ ,άτιμωρήτω; τόν γενικόν 
τούτον τή ; φύσεως νόμον, όστις εδόθη αύτω  ώ ; ειδική 
διαφορά έκ τού οργανισμού, τή ; συνήθεια; καί τών 
κλίσεων αύτού,

Διά τούτο δίδει τά αύτά προϊόντα πάσα στερεά 
καί νήσο;, ύποκειμένη είς τήν αύτήν ατμοσφαιρικήν 
επιρροήν. Εκ τούτου ή διαίρεσι; τή ; γή ; εί; κλίμα
τα καί ζάινας, καί αί άναφερόμεναι υποδιαιρέσει; τών 
ζώων καί των φυτών, ώ ; πρό; τήν έπ ί της γή ; δια·*· 
νομήν, άλλα φυσικω; περιορίζουσι θάλασσαι καί όρη 
τήν γενικήν ταύτην επιρροήν καί γεννώσιν αναρίθμη
του; παραλλαγής.

Ενφ έκβηκεν ή γή απο τό χάος, ανάγκη ήτο νά 
γεννηθή άπό τήν χημικήν ένέργειαν τών ατμοσφαιρι
κό™ στοιχείων, τά  όποια έπυκνώθησαν εί; ένα πρω- 
τογόνον κόκκον, τού οποίου τά ολόκληρα μέρη ήνώ·*· 
θησαν διά τή ; έφελκυστική; δυνάμεω; τή ; πρώτης ύ
λης. Πσλύν χρόνον ήτο πεπυρακτωμένος όγκος ή γή. 
Αί χωνιυμέναι μαζαι έγινον κατ ολίγον ψυχραινόμενοι 
στερεαί καί ε’σχημάτισαν επάνω τον φλοιόν τής γης. 
Η τεραστία μάζα τών εκ της θερμότητος είς τήν «τ·* 
μοσφσΐραν άνελθουσών αναθυμιάσεων έσπευδε νά κρι- 
μνησθή είς τόν ψυχρανθέντα ’τούτον φλοιόν, καίό ξη- 
ρανθώς ούτος καί διορ^αγείς φλοιός ε'σκεπάσθη άπό 
γλυκέα καί αλμυρά ΰδατα , τών οποίων τό πλήθος ηύ- 
ξανε πάντοτε. Εξαίσια στιβάς ανθρακικού οξέος ί*  
σχημάτιζε τότε τά  ατμοσφαιρικά ύγρά, καί πρέπει νά 
ύποτεθ·?,, ότι τό πρώτον τής ζωής ίχνος ε’π ί τής γής 
ήτο βλάστησις κρυπτογάαων καί άλλων πλεόντων βρύ
ων. Η διαμονή τών ύδατων έκαμε νά γεννηθώσι σπέρ
ματά τινα, κ*ί ούτως έπλάσθησαν φύκη καί ζωόφυτά 
τινα έν τοίς ύδασι, καί άνεπτύχθη έπί τών βράχων 
τελειότερα τις βλάστησις, τής οποίας, ή άνάλωσις 
κοί φθορά παρήγογε τόν χούν ή τήν κηπευτικήν γήν- 
Πάρο.υτα έφανησαν είς τόν κόλπον τής θαλάσσης άλ- 
κυόνεα , σπόγγοι, πολύποδες, αμφίβολα πλάσματα, τά 
όποια έδειξαν τής ζ ω ϊκ ί ;  ζωής τά πρώτα φαινό
μενα.

Εν δέ τφ  μ ετοξύ τούτω ό φλοιός τής γής, η του
λάχιστον ή είς άμάς γνωστή αύτή; στιβάς, εύρέθη συν
τεθειμένη άπό σώματα έξ ελάχιστων μεριδίων συγκεί
μενα διά τή ; έφελκυστική; αύτών δυνάμεοις. καί ταύ
τα τά σουματα ονομαζόμενα ορυκτά έρευνήθησαν τόοον 
προσδιοιρισμένω;, οίστε εξ αύτών ήδύνατό τ ις  νά προ* 
σδιορίση τήν ηλικίαν τή ; γής. καί τήν ιστορίαν τών 
μεταβολών αύτής. Κατ' άρχάς τά ορυκτά ταύτα έ- 
μορψώθησαν διά τού πυρό;' άλλα έγεννήθησαν διά 
βραδυτάτης καί κατά μικρόν γενομένη; άποστάξεω; 
καί κατεκρημνίσεω;, ή διά κρυσταλλώσεως, ενεργήθη 
άπό τήν τών ύδάτων έξάτμισιν ή ενέργειαν, κοί διά 
τών δόο τούτων πράξεοιν έγεννήθησαν λίθοι, των ό* 
ποιων τό στρώμα ονομάζουν οί γεωλόγοι έδαφος.

Η επιφάνεια τή ; γής φυσικω; κατ' άρχά; ήτο έ-
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π ίτεδσς. Τά πρώτα φυτά ήσαν άπ\χ χα^ά τήν 
κατασκευή; , καί τ ι  ζώα άνήκον ε ί; τήν κατω- 
τάτην κλάσιν , χαθώ; δεικνύουσι τά μέχρι; ημών 
διασωθέντα λείψανα αύτών. Συγκρούσματα, ονομαζό
μενα ύπότινων φυσιολόγων κ α τ α κ λ υ σ μ ο ί ,  ήφά” 
νισαν τά σπε'ρματα ταΰτα τής ζωής καί ήοήμουσαν τήν 
τής γής επιφάνειαν. Τά ΰδατα έπλημμόρησαν και ε- 
οα: τασαν τήν ξηρά·;, κ ι ι  μόλις μετά εκατονταετηρί
δα ; άπεσΰρθησαν, αφού άφήκα» προφανή σημεία -ής 
πλημμύρα; αύτώ/. Οΰτω μά; άναγγέλουσι τά άιτολί’ 
θωμένα χό/.καλα τών έκ τοΰ χρόνου εκείνου, όνομνζο- 
μίνου π ρ ό κ α  τ α κ λ υ σ  μ α  ί ο υ .  έκλίλειπότων ζώων, 
τήν άρχαιωτε'ραν αύτών ΰπαρξιν. Αλλά τά λείψανα 
ταύτα δέν εύρισκονται είς τά  στρώματα τοΰ γρανιςοο 
καί γνε'σσου, τα όποια αποτελούν τό πρωτογενές όρος. 
ίχνη τούτων απαντιόνται είς τόν τή ; μβταβάσεω; χρό
νον- πολλαπλασιάζονται είς τ ά ; δ’υτέρα; γτ ία ς , καί πε
ρισσότερον ακόμη είς τάς τρίτας καί ιίςι τά ; τη ; πλημ- 
μυρήσ'ους. Η αλληλουχία τούτων των οργανικών λει
ψ έ  <ων είναι τόσον, ώρισμένη, ώστε παοα,-ηρεΐται ές 
αύτής, πώς ετελειοποιήθη πάντοτε ό οργανισμός, ί ϊ '  
σαύτω ; καί ε·; τά -κατασκεπασμε'να φυτά. Τά βαθύ- 
τεοον κείμενα, πολυάριθμα όντα. άνη'κουσιν είς τά άγ- 
γειώδη φυτά, καί μόλις μετά ταΰτα φαίνονται αί δι- 
κοτυληδόνες, αί όποίαι δεικνυουσι τελειοτε'μαν άνά- 
π ιυ ξ ιν , Τά πρώ-α ίχνη λιθωμε'νων κοκκάλων τών θη·
>αστικών ζώων εύρισκονται είς άραιοτε'οας υπονόμου; 
τ ή ; πλημμυρημέ/ης χώρας. Κόκκαλα άνθρώπων δέν 
εύρισκονται είς τάς παλαιά; γαίας, καί τινα τοιαΰτα 
άπαντώνται είς τά τιτανώδη στρώματα μεταξύ τών 
άοαιών χωρίουν ίω ν , καί είναι ολίγων τινών εκατον
ταετηρίδων έναποταμίευυα.

Λίθοι καί μέταλλα καί πολύτιμοι λίθοι, άνοργάνι" 
στα σώματα, σχηματίζουσι τό βασίλειον τών ορυ
κτών. Αύτά δέν ύπόκεινται είς τάς έπι,έροάς τών κ λ ι
μάτων. Διά τούτο είναι διαμοιρασμένα επίσης παν* 
ταχοΰ είς τήν γην, καί μάλιστα είς τά λεγόμενα 
στρώματα, έλαρτώμενα όλως άπό τούς νόμους -ης 
πλάτεω ; τη ; γής. Τών δέ φυτών ή ύπαρξή ύπόκει* 
τα ι ε ί; τό έδαφο;, επ ί τού οποίου βλαστάνουσι, καί 
διά τοντο ή Βοτανική λέγει, ύ π  ε ρ β όρ ρ ε ιο  ν Ε υ
ρ ω π α ί α  ν,  σ ι β η ρ ι κ ή ν  καί  μ ε σ ό γ ε  ι ο ν ,  φυ
τολογίαν. Πρέπει λοιπόν ν’ άποδεχθωμεν ότι α ί περί 
τόν ισημερινόν χώραι είναι αί πλουσιώταταιείς φανερό
γαμα, καί ότι τά φυτά της ζώνη; ταύτη ; παριστά" 
νουσι τύπου; ισχυρού;, σκληρού;, καί ξυλώδεις, κ* ί τε
λευταίου ότι αί τών πόλων χώραι έχουσιν ολίγα και 

• αδύνατα φυτά Είς τάς μεγάλα; τα ύ τ ις  ζώ/ας εύρίσ- 
κονται αναρίθμητοι αντιθέσεις είς τήν διανομήν τών 
φυτώ ν, προερχόμεναι εκ τής ένεργείας τών ύδάτων, 
τής τοποθεσίας κτλ. Εν γένει δέ όσον ΰψηλότερον ά -  
ναβαί.ει τ ίς  είς τά όρη, τόσον πλέον πλησιάζει ή βλά- 
στησις πρό; τόν τών πολικών χωρίων, και οΰτω τε- 
λευταίον έμπορεΐ τις νά εΰρη πρό; τήν κορυφήν τού 
Χιμβοράσσου φυτολογίαν εντελώς ανάλογου πρός τήν

τή ; νήσου Μελβίλλης- Εννοείται δέ, ότι πρός τούς 
πόλου; αφανίζονται μέν τά φανορόγκμα, άρχιζουσι ό
μως νά^ φαίνουνται τά  άγαμα.’ ·Μόνον ύποκάτω τού I- 
σεμερινοΰ λαμβάνουσιν αϊ μονοκοτυληδόνες ύψηλά σχή* 
ματα , καί αύτά τά χόρτ* τό  μέγεθος καί τήν ίσχύν 
τών δένδρων τών εύκρατων] ζωνών.

Τά ζωόφυτα είς τήν θάλασσαν είναι τόσον -ο λυ- 
αριθμότερα, ίσον πλέον πλησιάζει τις είς τόν Ισημερι
νόν. Ζώοιν άδι-φόρως ολόγυρα τή ; γης, και σχημ'·" 
τίζουσι τρόπον τινά φυσικήν τινα ζώνην. Τό αύτό 
συμβαίνει καί εί; τά μαλάκια τής θαλάσση;. Αλλ ί ’.ς 
ύψηλοτ.ρα πλάτη έΧαττούται ό αριθμός αύτών ή ιπα- 
ρσλλάσσουσι τά είδη. Τά θαλασσια όψάρια ύπόκε ν ,αι 
είς τόν αύτόν νόμον. Τά βόρεια είναι ένταυκρ διά- 
φ ρα τών νοτίων, καί τά νότια φαίνονται οτι κατοι- 
κονσιν ύψηλά πλάτη, καί εί; τού; αίγιαλυύ; τής ISV 
ας Ολλανδία; καί εί; τού; τ ί ;  Αφρική; καί Αμερικν;. 
Εντομα καί σκώληκ/ς, πολυάριθμα ύπο τόν Ισημερινόν, 
έλαττούνται »,ρό; τού; πόλου;. Επειδή δέ ό π λη 
θυσμό; αύτών κρέμαται άπό τήν θερμότητα και υ
γρασίαν, διά τούτο είναι ππανίώτέρα, όπου έλλ.τίπου- 
οι τά  δύω ταΰτα. Τών δέ πτη.-ον είναι πλουστώτε- 
ρα τά είδη, καί μεγαλοπρεπέστερο; ό στολισμός είς 
τάς χιό ρ ας τών τροπικών' Τά θηλαστικά μόνον ζώα 
είναι ·ώ; πρός τόν αριθμόν ίσομερώς διαμοιρασμένα 
εις την γην, όχι όμως καί ώς πρό; τό μέγεί)ο; αύ· 
τών. 'Γά ρειζονα αύτών ζώσιν ε ί; τά δτση τοΰ ¡σημε
ρινού ή εί; τόν πάτον τής θαλάσσης, η είς τά έξώτατα 
τοΰ κόσμου. Εκ τών χιλίων χω σ τώ ν θηλαστικών ζού- 
ων ή Ευρώπη έχει μόνον εκατόν τέσσαρα. ένω ή]μέν 
Αμερική περιέχει τριακόσια, ή δέ Ασία εκατόν όγδο* 
ήκοντα, καί ή Αφρική εκατόν τεσσαράκοντα πέντε. Τ ε
τράποδα τινά ήμερωθέντα μετετέθησαν έκ τής φυσι
κής αύτών πατρίδος είς το'πους ολίγον προσφυείς είς 
τόν οργανισμόν αύτών. Αλλα έξ εναντίας, σύντροφα 
καί ακόλουθα τού ανθρώπου, φαίνονται, ότι ζωσι πλέ
ον είς τήν άγρίαν αύτών κατάστασιν, καί μετέβαλον 
τούς πρώτους αύτών οργανισμούς.

Σ τα τ ισ τ ικ ός  Π ϊναζ τοΰ β α σ ι.Ι ή ο ν  τών γ ττώ ν  χ α ι ζοιων.
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Εντομα 5 0 ,0 0 0
Σκώληκες 3 0 0
Μή διηρθρυμένα
Μαλάκια 20.000
Ζούόφυτα 8.000
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II Α Ρ Θ Κ Ν Λ Γ Ω Γ Κ I Α

Κ ορασ ιαχά  Σχολεία, ή Π αρθεναγωγεία ,τ ,θηΛ εο . 
χο/ιεια, ή όπως άλλως θελήσωμεν νά όνομάσωμεν τά 
αναγκαία "παύτα καταστήματα, έχ ει ολίγα τό έθνος εν
τός τη ; επικρατεί«; ταύτης. Κατά τούτο ισως προέ- 
χουσι πάντων τών τόπων ή Σμύρνη, ή Λέσβος, ή Χίο; 
καί ή Κρήτη. Η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολή μέ
χρι πρό όλ·γου είχε μόνον τό έν Μετόπώ ''μεταξύ Γα
λατά καί Σταυροδρομιού), άξιύλογον Παρθεναγωγείου, 
το διευθυνόμενον ύπό τής κυρία; Ρώτα, καί άδλο τ ι 
ιδιαίτερον έν Διπλοκιονίη, [Βεσίκ-ασι]. Περυσεν συνε- 
στ/ίθη εν κτισθέν ίπ ίτηδες, εν Σταυροδρομιού, συνδρο
μή πολ.λών ιύκαταστάτων κυρίων καί κυριών, ζήλ.ω δε 
καί έπιμελεία των αξιότιμων κυρίων Κωνσταντίνου 
Σπανδονή καί Παλαιολόγου, κατοίκων αύτής τής συν
οικία;· Σήμερον αγγέλλεται καί άλλο ιδιαίτερον έν Γα
λατά , όπου υπάρχει πολύ; ομογενή; λαό;, καί τό πλεί- 
στον έμπίριον τή ; πρωτιυούση;. Υπάρχει καί άλλοο- 
μοιον κατά τό Πέτοιον ['Γσουμπαλί|, όπωσοΰν καλώ; 
όργανισμένον. Αλλά καί άλλαι αξιόλογοι σιινοικίκι τών 
ήμετερων χ ρειάζονται καί στερούνται εϊσετι τών ποιαύτων 
Σχολείων, οίον Ψαμμηθεϊα, Εξωκόνιον [Εξ μάρμαρα], Ε
βδομη ,Έδρινε καπίι, Φανάριον [κατά τό Μοχλ’.ϊον, ώ ; 
θίσις· μεσαία μεταξύ Φαναριού καί Κεραμικού), Βλα- 
χέρναι, Χάσκον, Τάταυλα, Εστίαι (Αρναούτκιον), Κυ- 
παρούδη; (Βογιαζίχιόυ), Νεοχώριον, Χρυσούπολι;, Χρυ- 
σοκέραμο; [Κοσκουζούνκι], Πρωτόδισκο; (Σεγκέλκιον, 
Ροιζούσαι [Κανδιλί/καί όπου άλλα/ού. Η γ·υναικιία μα- 
θτ.σι; αρμόζει μάλιστα εί; τήν Κωνσταντινούπολή διά 
πολλού; λ.όγου;, καί όμως ή μεγαλόπολις αΰττ, ούσα καί 
μητρόπολις έκκλησιαστική, φιλολογική, διοικητική τού 
έθνου;, δευτερεύει κατά τούτο καί τριτεύει ώ ; πρό; 
άλλα; έν τή αύτγ) επικράτεια κοινότητα; τών ήμετερων.

Η Σμύρνη είχε πρό τινων έτών ζώντο; τού μακαρί
του διδασκάλου καί ϊεροκήρυκος Βενεδίκτου, επιμελούς 
μίνου πρό; τα τοιαύτα, πλείονα Παρθεναγωγεία. Σήμε
ρον δέ έχει έκτό; τινών ιδιαιτέρων κ<τά διαφόρου; θέ
σει;, τά τρία ταΰτα, συντηρούμενα ύπό τών εκκλησιών. 
ΙΙρώ-ον τό τή ; Αγία; Φωτεινή;, λιθόκτιστον, δεχό ' 
με/ον ώ ; .‘{00  κοράσια, έχον διδασκαλισσαν μέν τήν 
κυρίαν Πιπίνα Πιττακού, διδάσκαλον δέ τών Ελληνικών 
μαθημάτων καί δ.ευθυντήν τού όλου *·αταστήματθ;τόν 
κύριον Μαρκουλίδην, έπιμελούμενον μετά ζήλου καί προ
σοχής τήν άναγκαιούσαν έκπαίδευσιν τών αύτόθι διδα
σκόμενων κορασίων. Τό κατάστημα τούτο τιμά καί ώ -  
φελεϊ τήν Σμύρνην, άλλά χρειάζεται διόρθωσιν κα ί τε- 
λειοποίτ.σιν τό κτίοιον, καί βιβλιοθήκην τινα έν αύτω, 
(ινα γένηται καί έπιτηδειότερον εί; τόν σκοπόν, δι’ όν 
υπάρχει], καί έμψύχωσίν τινα οϊ τε εν αύτώ διδάοκυν-

τ ε ; καί οί διδασκόμενοι παρά τών Εφόρων, των Δη- 
μογερόντων ή άλλων έτι αρμοδίων προσώπων κα ί παρά 
παντό; τούφιλομοόσου καί φιλοπάτριδος κοινοΰ τώνΣμυρ- 
ναίων. Δεύτερον Παρθεναγωγείον υπάρχει έν Σμύρνη το 
τού .Νοσοκομείου, πεοιέχον ώ ; 200 μαθητρείας τό πολύ, 
καί διευθυνόμενον καλώς ύπό τή ; κυρίας Μαριγούς Καό 
ρυοφύλλη, πρώην διδασκαλίσσης έν Τραπεζούντι. Χρει
άζεται καί τό κατάστημα τούτο προσθήκας τίνάς καί τε
λειοποιήσεις. Τρίτον δέ παρθεναγωγείον ύπάρχει τό τής 
έκκλησίας τού αγίου ϊωάννου τού θεολόγου κατά τήν 
Ανω Συνοικίαν, δεχόμενον ώς 100 κοράσια καί διευ- 
Ουνόμενον καλώς ύπό τής διδασκαλίσσης κυρία; Μαριγώ 
Γ Κιτρενάκη πήν καταγωγήν Ν αξίας. Τό κατάστημα 
τούτο, κτισθέν επίτηδες πετρινον παρά τή έκκλησία έξ 
αφιερωμάτων νεωστί, άξιεπαίνω δέ έπιμελεία τών έφο- 
ρΐυόντων, έχει τήν καλλίστην θέαν τού Σμυρναίου καί 
Ερμαίου κ'ίλπου καί μεγάλου μέρους τής πόλεως κα ί άλ
λων περί χώρων.

Αλλά παρά ταΰτα ή μεγαλόπολις Σμύρνη έχει χρείαν 
κατεπείγουσαν καί άλλων παρθεναγωγείων όμοιων κα 
τά τό λλίπεδον [Πούντα], Αγίαν Αίκαταιρίναν καί όπου 
αλλαχού, όθεν διά τήν μεγάλην άπόστασιν δέν δύναν* 
τα ι νά έρχωνται τά κοράσια είς τά ήδη ύπάρχοντα εν
τός τής πόλεως- Τά κοράσια εκείνων τών συνοικιών, στε
ρούμενα τής αναγκαίας διδασχαλίας, κινδυνεύουσι κ α ίή - 
θικώ; καί θρησκευτικώς, καί διά τούτο όφείλουσιν οί Δη
μογέροντες μετά Τού άρχιερέω; και τών προκρίτων καί 
τών ΐφόοων τών Εκκλησιών νά προνοήσωσιν εγκαίρως τό 
δέον. όσοι άλτθώς εΰγίνέστεροι μεταξύ τών καλών καί 
εύκαταστάτοι» ιτολιτών, φιλοτιμούμενοι είς τό άγαθο- 
ποιεΐν, ϊνα φημίζωνται δικαίως, ιδού έχουσιν, έάν θέ- 
λωσι, κοινωφελή καί θεάρεστον ένασχόλησιν, έπειδή ό 
πλούτο; δέν δίδεται είς τόν άνθρωπον παρά θεοϋ διά 
μόνην τήν άπόλαυσιν καί τάς ήδονάς ή τάς παντοίας δα
πανηρά; τέρψεις τού πλουτούντος, άλλά τά πλέον διά 
τλν κατά θεόν ωφέλειαν τής κοινωνίας, είς ήν ανήκει ό 
πλουτών: Η έκπαίδευσις, α ί συγγραφαί, ή αΰξησις, ή 
χρηστά ανατροφή καί πάσα άρετή τών Σμυρναίων, είναι 
καί όφελος εθνικόν, ώς εϊπομεν καί άλλοτε, διότι καί ή 
Σμύρνη ιός *ό Β/ζάντιον, είναι κοινή τού έθνους άγορά 
καί τροφός, καί ίδιους ή Σμύρνη οφθαλμός καί διδά- 
σκαλ.ος τή ; Μικρά; Ασίας.

Περί των τής Λέσβου, τής Χίου, τής Κρήτης παρθε
ναγωγείων δέν λέγομεν έν τώ  παρόν τ ι, μή έχοντεςέκεϊ- 
θεν τάς περί τούτων λεπτομερείς πληροφορίας. Η αξι
έπαινος Τραπεζούς, εχουσα μόνον /1)0 οικογένειας ομο
γενών, έκτισε πρό τριών έτών έπίτηδες τοιούτον κατά
στημα. Διδασκαλίσσας έζήτησαν άλλοτε καί ή Φιλιπ- 
πούπολις καί Ιωάννινα καί εΐτις άλλη πόλις, άγνοού* 
υ.;ν ομως τ ί έπραξαν. Οί θεσσαλονικεϊς έχουσι μόνον 
τό ιδιαίτερον τή ; άξιοτίμου κυρίας Ελένης θεολόγου.

Παοθεναγωγεΐα καλά είναι αναγκαιότατα ού μόνον διά 
τούς άλλους λόγους, άλλά καί διά τήν γλώσσαν καί την 
θρησκείαν.έν Καισαρεία καί όπου άλλού τής Καππαδο
κίας καί Αγκύρα τής Γαλατίας καί εν Σπάρτη ή λ τ τα -  
λ·'α τής ΙΙαμφυλίας, καί έν πολλοΐς άλλοι; τόποις τής 
Μικρά; Ασίας- Περί δέ τούτου ώφείλον νά φροντίζωσι τό 
δέον μετά τών προκρίτων καί οϊ κατά τόπους αρχιερείς 
αί έπ σκοποί καί ή Μεγάλη Εκκλησία έμμεσους-

Π είσανόρος.



ΣΤΙΛΛΙΓΓΙΟΣ.

Γερμανός ό Στιλλίγγιος άριστος όφθαλμοϊατρός καί 
«υγγραφεύς περίφημος, έγεννήθη εν Ούεστφαλία τό I 7 4 0  
■Εν καιρώ τής νεότητό; του ήτα πολλά πτωχός, άμοιρος 
τών κοινών αναπαύσεων καί αναγκαίων της ζωής. Μ·*ά 
πολυχρόνιον δέ ανησυχίαν καί πολλάς προσευχάς, έπλη* 
ροφορηθη, ότι τό θέλημα τοΰ Θεού .ήτο να ύπάγη εις 
τά πανεπιστήιιιον νά σπουδάση τήν ιατρικήν Κατά 
π  ρ οι τον δέν έκλίξε πανεπιστήμιον, αλλά ιτεριέμ-ενε τήν 
δήλωσιν τοΰ έπουρανίου ΙΙατρός, καθότι σκοπόν εχων 
νά σπουδάση άπλώς εκ πίστεως, δεν ήθελε εις τίποτε 
ν’ άκολουθήση τό ίδιον αύτοΰ θέλημα. Μετά τρεις ί -  
βδομαδα; άφοϋ έκαμε τήνάτ.άφασιν τούτην, ήρωτήθη 
άπό τίνος φίλης, που έσκόπευε νά ύπάγη; « Δήν έξεύ 
ρω, » άπε-.ρίθη. ■ Ο γείτων ημών Τ . είπεν εκείνη ■ 
κιπάγει εις τό Στρασβούργον νά διαχειμάση εκεί' -ύπαγε 
μετ' αύτού. * Τούτο κατένυξε τήν καρδίαν του Στιλ* 

λιγγίου- ήσθάνθη ότι αΰτη ήτο ή δήλωσις- Ε» τώ  με
ταξύ, ήν επερίμενε αύτός ό Τ . εισηλθεν εις τόν θάλα
μον, καί ύπερευχαριστήθη δια τήν πρότασιν. Ο ευ
δαιμονία του Στιλλιγγίου έξηρτάτο ήδη άπό τού νά 

γ ίνη  ιατρός, καί πρός τούτο άπητοΰντο τουλάχιστον 
χίλια δίστηλα, ε’ξ ών ούδέ τά εκατόν εγνώριζε πόθεν 
νά προμηθευθή. Σταθερώς όμως προσήλωσε τήν πεποί- 
θησίν του εις τόν Θεόν, καί διελογίζετο ώς ακολού
θως. « 0  Θεός μηδέν δέ* αρχίζει, χωρι; νά τελετώση 
ούτό ένδόξως' εΐναε δέ άληθεστατον, ότι αύτός μόνος 
διέταξε τάς παρούσας περιστάσεις μου, χωρίς τήν ί· 
-δίκην μου συνεογειαν. Επομένως είναι προσέτι άλη- 
θεστατον, ότι αύτός θέλει έκτελέσει παν τό περί εμέ 
κατά τρόπον άξιον έαυτοΰ. Μειδ ών έλεγε πολλάκις 
εις τούς επίσης ενδεείς φίλους του.—  · Απορώ πόθεν 
μέλχει νά μέ στείλη χρήματα ό ουράνιος Πατη'ρ μου.* 
δτε δε έφανερωνον ανησυχίαν έλεγε. * Πιστεύσατε βε
βαίως, οτ: ό δυνηθείς νά θρέψή χιλίους ανθρώπους δ ι’ 
ολίγου άρτου, ζή εϊσέτι, καί εις αύτόν παραίίδομαι. 
Αύτός θέλει ε-ίρεΐ τά  μέσα. Μή μεριμνάτε. 0  Κύριος 
θελει προβλεψει. *

Μόνον τεσσαράκοντα ?ξ δίστηλα ήμπόρεσε νά οίκο- 
νομήση διά τό ταξείδιον του. Καθ όδόν ετυχον εις 
αύτόν ανυπέρβλητα εμπόδεια τά όποια του έπροξέ- '  
νησαν αργοπορίαν εις τό» σκοπόν του. Φθάσας εις τό 
Φραγκοφόρτιον , τριών ημερών δρόμον άπέχον τοΰ 
Στρασβούργου, είχεν ήδη έξοδευμένα όλα τά χρήμα
τά  του, πλήν ένος διστήλου. Δέν είπεν όμως εί; 
κανένα τίποτε, άλλά πευίέμενε τήν βοήθειαν του ού- 
ρανίου ΓΙατρός. Περιπατών, καί προσευχώμενος καθ’ 
εαυτόν εις τόν Υψιστον, άπήντησε τόν Λ έμπορον συν
τοπ ίτην, όστις είπεν εις αύτόν. « Στιλλίγγιε, δ ια τί 
ήλθες εδώ ; » —  · Υπάγω είς τά ΣτρασβιΟργον, ά* 
ποκοίνεται νά σπουδάσω τήν ιατρικήν. —* ΓΙοθεν πο
ρίζεσαι τ ’ αναγκαία ; —  « Εχω πλούσιον πατέρα λέ- 
γει είς τού; ουρανού;. * 0  κύριο; Α. ήτενισεν εϊ; 
αύτόν τού; ¡οφθαλμούς, καί ήρώτησε. ■ ΙΙόσα χρή

;>·4 ΙΩΝΙΚΗ

ματα έχεις πρόχειρα; - Εν δίστηλοι - είπεν ό Στι* 
λίγγιος.—  «Λοιπόν, « είπεν ά κόριο; Λ. καί εγώ εί* 
μαι είς τών οικονόμων του ουρανίου ΙΙατρό; σου - καί 
τόν ένεχείρισεν τριάκοντα τρία δίστηλα. Θερμά δά
κρυα ερρευσαν άπό τούς οφθαλμούς του Στιλλιγγίοι·. 
—  »Τ ώρα, * είπεν,« είμαι άρκετά πλούσιο;. Δέν χρει
άζομαι πλέον τίποτε. · ft πρώτη αΰτη απόπειρα eve— 

-πνεύσε* είς αύτόν τόσον θά^ος, ώστε δέ- αμφίβαλλε 
πλέον ότι ό-Θεός ήθελε τόν συνδράμει δ ιαπαντός.

Αφοΰ διετριψεν ολίγον καιρόν είς τό Στρασβούρ
γον, κατήντησαν πάλιν είς έν τά τριάκοντα τρία δ ί
στηλα. όθεν κα ί ήρχισε νά προσεύχηται θερμότατα. 
Περί τόν χρόνον τούτον, ό συγκάτοικος αύτοΰ Τ ,, τόν 
είπεν μίαν πρωίαν, Στιλλίγγιε, πιστεύω ότι δέν έ
χεις πολλά χρήματα. * καί τόν έπρόσφερε* τριάκον
τα  δίσ-ηλα εις χρυσόν, άτινα ασμένως ε’δέχθη ώς εκ 
<-)εοδ. Μετ’ ολίγου; μήνας, έφθασεν ό καιρός, καθ’ ον 
ώφειλε νά τ.ληρώση τά διδοκτρα εί; τούς καθηγητάς, 
εϊ δέ μή, νά εξαλειφθή τό όνομα αύτου, εκ του κα
ταλόγου τών μαθητών. Τό άργύριον έπρεπε νά δοθη 
είς τάς εξ ώρας τό έσπέρας τή ; πέμπτης. Η πρωία 
ήλθεν, άλλά δέν είχεν άργύριον, οΰτε μέσον τ ι,  δ·ί ού 
νά προρηθευθή αύτό. Εδαπάνησεν όλην τήν ημέραν 
προσευχόμενος. Ησαν ήδη πέντε ώραι μετά μεσημ
βρίαν, άλλ’  άργύριον δεν είχε φανεί. Η πίστις ούτοδ 
■σχεδόν ήρχισε νά έκλείπη. Ι-δρώ; τόν περιέχυσε, καί 
τό πρόσωπόν του κατεβράχη άπό δάκρυα. Κάποιος 
έκρουσε τήν θύραν. » Εϊσελθε, ■ είπεν αύτός. Ητον ό 
οίκοκύριος αύτοδ. Τώρα ό Στιλλίγγιος έμεινεν ώς κε
ραυνόπληκτος. »Η λθα , « είπεν ό οίκοκύριος » νά ϊδω 
πώς σέ φαίνεται τό δωμάτων σου. » «Σάς ευχαριστώ, · 
είπεν ό Στιλλίγγιος· * μέ άρέσκειπολύ. »*  Μίαν άλ
λην ερώτησιν ήθελον νά σε κάμω, » είπεν ό οίκοκύ
ριος. ■ Εφερε; χρήματα μ α ζ ί σου ; » Ο Στιλλίγγιος 
λέγει, ότι ήσθάνθη τότε δ, τ ι ό Αβακούμ, ότε άγγε
λος ήρπασεν αύτόν άπό τάς τρίχας τής κεφαλής νά τόν 
μεταφέρη είς την Βαβυλώνα. « Οχι, δέν έχω άργύ
ριον ■ άπεκρίθη. Ο οίκοκύριος τόν {έθεώρησεν έκπε- 
πληγμένος, καί τελευταΐον είπε. « Βλέπω ότι ό Θεός 
μ ’ έστειλε πρός βοήθειαν σου.»—  Αμέσως δ ’ έξήλθε, 
καί μετ’ ολίγον επέστρεψε φόρων ¡τεσσαράκοντα δίστη
λα είς χρυσόν.

«Τότε « λέγει ό Στιλλίγγιος , ’Ησθάνθην ό,τι ό Δα
νιήλ είς τό σπήλαιον τών λεόντων, οπότε ό Αβα- 
κούμ έφεριν είς αύτόν τήν τροφήν του. » Επεσε δέ επί 
τοδ εδάφους καί εύχαρίσττσε πόν Θεόν μετά δακρύ
ων. Επομένως ύπήγε καί έπ)ήρωσε τά δίδακτρα ώς οί 
πλουσιώτεροι. Ολόκληρος ή άκαδιμιακή ζωήτου δένήτον, 
είμή σειρά τοιούτων περιστάσεων. Πολλακι; ¿στερείτο 
χρημάτων, δέν έζήτει όμως παρ’ ανθρώπων, διότι δέν 
είχε τινά , παρά του όποιου v- ζητήση. Εζήτει όμως 
παρά τοϋ Θεοδ, όστις πάντοτε τον έδιδεν ε·; τ ά ; ά -  
ΐάγκας του. Θερμω; επικαλείτο τήν θείαν οδηγίαν, 
καί ήσθάνετο ότι τνν έλάμβανε. Μετεχειρίζετο μεν 
πάντα νόμιμον τρόπον εί; άναπλήρωσιν τόιν ίδίω* του

Μ Ε Λ ΙΣ Σ Α . ΙΩ Ν ΙΚ Η  ΜΕΛΙΣΣΑ.

χρειών, χτί ώφελατο άπό πά» δυνατόν μέσον. Αλλ’ 
δτε δέν είχε ίδ ια  μέσα, έζήτει βοήθειαν παρά θεου, 
καί πάντοτε έλάμβανε τό ζητούμενον.

Κατέστη δέ ε ί; τών χρησιμότερων ιατρών, καί μέ
γ ιστο ; εύεργε'τη; τών πενήτων. Είχε. θιυμαστήν π ε ϊ-  
μ ι·  ε ί; τήν θεραπείαν τώ< οφθαλμών, καί ίδωκε τό 
φ ώ ; εν μέρει ή έξ ολοκλήρου εί; δύο χ ιλιάδα; άνθρώ- 
πους σχεδόν τυφλούς, έξ ών οί πλειστοι ήσαν πένητες, 
και ανίκανοι νά τόν άνταμείψωσι.

Θέλομε* άπόδειξιν, ότι ό ι->;ό; οντω ; ήτον οδηγός 
αύτου του ανθρώπου; Πολλά τοιαΰτα διηγήματα π ι-  
ριέχει καί ή εθνική ημών ιστορία.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ.
[¿ 'v y ep e ta  Αριθ· 4 ]

Σπεύδω ήδη νά φθάσω ε ί; τινα ειδικότητα, πολύ 
πλέον αξιόλογο*. Θέλω διαγράψει τήν εικόνα τοΰ £ λ- 
ληνος μ α γ ε ί ρ ο υ ,  προσώπου εκλεκτού καί σχεδόν 
δ  «μονιού, τοΰ όποώυ ή εύφυία ε’ξησκεϊτο καί έν τώ 
των θ εώ ν άγιαστηρίω, συ;χεομένη μετα τών αρχιερα
τικών τελετών. IIί*  τό υλικόν μέρος τών θρησκευτι
κών ίερύπραξιών άπενεμετυ εί; αύτόν- ί .α  δόσοιμεν δέ 
τινά  ιδέαν της μεγάλη; τών έργων αύτου σπουδαι- 
ότητος αναφέρω μεν τήν ακόλουθον επιστολήν, τήν ό
ποιαν έγραφε* ε ί; τόν δορυχτήτορα υιόν « ύ τ ή ; ή Ο
λυμπ ίά ; άποστέλλουσ* αύτώ μάγειρον. Σημειωτέον δέ, 
ότι καθ ον χρόνον έγράφετο ή επιστολή αΰτη, ό Αλέ
ξανδρο; ένησχολεϊτο δλως’ εί; τ ά ; αναγκαίας προπαρα- 
σκευά; δ ιατας είς τήν Ασίαν επιχειρήσεις αύτού.

* Φίλτατε υιέ μου ! Δέξαι παρ’ εμού τόν όποιον
• πέκπω σοι μάγειρον, λεγόμενον ΙΙελίγναν. Οϋδείς δέ 
« πλέον αύτου έπ ιστατα ί τάς των θυσιών τελετάς. Ού- 
" τος γινώσκει και τάς τών βακχικών οργίων, καί τάς
• έν άοχή τών Ολυμπιακών αγώνων. Ωστε τίμα πε-
• ρισπουδάστως αύτόν καί φρόντιζε μή μεμψημοιρή χατ’
• ούδέν. Ειδοποιεί με δέ περί τών κατα σέ, οσάκις
• εύκαιρής. “

0  μάγειρος ήτο θεμελιώδες πρόσωπο* τή ; Α ττ ι
κή ; Κωμωδίας. Εκεί αύτός παρίστατο ενδεδυμένος 
μετα φιλοκαλίας, κατάχρυσος, λαλών καί δημηγορών 
ώ ; τις Σοφιστής περί της άξιολογότητος καί έν τελεί
ας τών πιμμάτων αύτοΰ. Λεπτολόγος κατά τας ί* 
στορικά; αύτοΰ έρεύνας, όσον ό έπί καθ έδρας διδά
σκων, πλήρη; βαττολογία; κομπασμού, καί ληρώδου; 
σχολαίσμοΰ άπεδεικνυε δια λόγω* εύφραδων τήν χρείαν 
καί τήν ύπόληψιν τή ; τέχνης α’ιτοΰ, διδάσκων άμα, 
ότι ήτον άναγκαίον νά μή συγχέωσιν οί άνθρωποι 
μήτε τού; καιρού; τοΰ έτους, μήτε τά είσίοντα. μήτε 
τόν βαθμόν τη ; ίψήσεω ;. μηδέ αύτήν τών συμποτών 
τήν ά 'ίαν καί έπαγγιλίαν. Αύτός Ιδείκνυε τά ; στενά; 
σχέσεις τή ; μαγειρικής πρό; τήν αστρονομίαν, τήν 
γεωμετρίαν, τήν φυσικήν τόν ισολογισμόν , τήν ια 
τρικήν, τήν καταστατικήν [Statisliquej τήν στρατηγι

κήν, καί αύτήν τήν μεταφυσική*. Εντεύθεν δέ μ ετέ- 
βαινεν εί; άλλην ετι σοφωτέραν άνάλυσιν, περιλαμ- 
βανων παν μέσον προς συμπτωσιν τών τροφίμων ού- 
σιων ειτε μετά τών έν ήμίν ήδη υπαρχόντων, είτε μετ 
τα τών διδασκόμενων παθών, χαί επανερχόμενος τέ 
λος είς τήν άπόδειξιν τοΰ πώς ή πρώτη παράθεσις 
(Service) τών φαγητών ήδύνατο, διά τής συστηματι
κής αυτών διατάξεω ;, νά γίνεται παθολογίας μάθημα 
καί ή δεύτερα παράθ.σις, διδακτικόν τ ι κεφάλαιον , 
καί ή τρίτη, πραγματεία φιλοσο.ική, καί ή τετάρτη, 
αλληγορικός τις σίλλο; ή σατυρα κατά τών συμποτών 
αύτών,

Ó μάγειρος ού μόνον κατεϊχεν έπί τοΰ Αθηναϊκοί 
θεάτρου, βαθμόν τινα υψηλόν, δικαιολογοΰντα τήν με
γαλοπρεπή αύτοΰ ομιλίαν * ού μόνον έβλεπον αύτόν οί 
παντε; ασμενοι, καί μετά τοΰ παρασίτου χαί τοΰ σω
ματέμπορου ήτον άφευκτου πρόσωπον τή ; παλαιάς κω
μωδίας, άλλά ή κλίσις αύτου τοϋ φιλήδονου λαοΰ έπί 
τοσοΰτον ήτον ζωηρά καί ακμαία , ώστε οϊ ποιηταί έ- 
πενόησαν πρός αρέσκειαν αύτοΰ δράμα τ ι θεατρικόν π ε
ρί των μαγειρικών όλως ήδυπαθειών, γενόμενον έπειτα 
γόνιμός τις άρχή άλλων δραματικών πλασμάτων, ή  Î -  
όανική αΰτη της γαστρονομίας παντοκράτεια έπραγμα- 
τοποίει γιγαντωδώ; τάς πλατυτάτας καί λεπτοτάτης τοΰ 
λαίμαργου επιθυμίας, r) γή έσχηματίζετο άπό μικρούς άρ
τους ή βροχή άπό ηδονικά ποτά, ήχάλαζα άπό πλακώντι* 
καί ή χιών καί ό πάγος άπό μέλι καί αρώματα. Κα
τά  τόν μακάριον αύτόν αιώνα, οί άνθρωποι ήσαν πάν- 
τε ; ευτραφείς, καί πάντα τ ’ αναστήματα γιγαντια ία . 
Ε πείνα κα ί ή δ ίψα , κακά άγνωστα’ όρεξις δέ άίδιος 
έπαρεσκεύαζεν άϊδίους απολαύσει;’ τότε άπαύστω; με* 
τέβαινον οί άνθρωποι εναλλάξ άπό τήν κλίνην είς τήν 
τράπεζαν καί άπό τήν τράπεζαν είς τήν κλίνην’ έκ της 
ευωχίας είς τόν νυκτερινόν ΰπνον, καί έκ τούτου είς 
τήν άνάπαυσιν του τάφου.

Ο ποιητής τόν όποιον έσυμβουλεύθημεν είς τά τοιαΰ- 
τα , παρου δυνάμεθα νά έχωμεν καί άλλα πολύτιμα 
διδόμενα, καί πολλάς χρησιμοτάτας πληροφορίας περί 
τών Αθηναϊκών ηθών καί εθίμων, τά όποια μόνο; αύ
τός προέγραψε πιστώς, ό Αριστοφάνης λέγομεν, θέλει 
μάς βοηθήσει πάλιν νά πραγματευθώμεν άνευ έπ ιπολαι- 
ότητος καί σχολαστικό τη το; τό κεφάλαιον τών έ μ β α μ -  
μ ά τ ω ν [sauces) καί των έ κ χ υ λ  ι σ μ ά τ ω ν  [coulis], 
τιμωμένων πολύ έν τή γενεθλίω αύτοΰ πόλει. Τά εί- 
σιόντα, όσα ηΰξηνον άναδεικνύοντα τήν εύστομία* τών 
φαγητών, καί ενισχύοντα τάς χωνευτικός δυνάμεις 
των έσθιόντω», συνέκειντο πρό πάντων έκ συνάπεως, 
χυμένου, ρχφανίδων, σκορύδων, καί ένί λόγω έκ παντός 
φυτοΰ ή κόκκου δυναμένου διά τής δριμείας αύτοΰ 
γεύσεω; νά έρίθίση τήν ό'ρεξιν. Ô Αριστοτέλης αριθμεί
2.» τοιαΰτα ήάύσματα  (condiments) άριθμ.όν μικρότα
το*, παραβαλλόμενον προς τά 4 0 0  διάφορα έγβάμ- 
ματα, όσα άναφέρονται έν τώ  Παρίσι>ω Μ αγείρω , 
συγγράμματι τής Γαλλικής Γαστρονομίας. Αλλά τόν 
αριθμόν αύτόν ηύξανον άναμφιβόλω; πάμπ'ιλλαι άλλαι
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τών, ύιότι ό ανω ειρήμένος κωμικό; ποιητής μνη
μονεύει μεταβολή'/τινα σήμα»πκήν γε/ομένην έ.τ αύ- 
του κατά τήν κατασκευήν τών έμβαμμάτων, μεταβοτ 
λήν, ή όποία δέν ήθελε βέβαια συμβη, άν τό με'ρο; 
αύτό της Αθηναϊκής Μαγειρική; ήτο τοσούτον περί·» 
ωρισμένον, όσον τό προμνημονευθέν χωρίον που Λρι— 
στοτέλου; μα; δίδει νά ϋποθέσωμεν.

Τό π ιρ  Αθηναίοι; αγαπητόν έμβαμμα. ήτον ώ ; 
φαίνεται τό περίφημο» ύ π ό τ ρ ι  μ μ α  Cfrieassée de 
poulets), έμβαμμα κατ εξοχήν στυπτιχον, δριμό, καί 
προσέτι αφροδισιακόν, άν πιστεύσωυεν τόν Άριστοφά* 
νην. Ù ποιητής ουτο; αναφέρει τό έμβαμμα περί ο ί ό 
λόγο;, πολό επ ιτύχω ; έν τω δράμα τ ι, τώ  έπιγράφο- 
μένω Εκκλησιαζουσαι (Assemblée des femmes). Ε*τού
του βλεπομεν ότι οϋδεμία μαγειοική ακρίβεια ή τον ά
γνωστος είς εκείνον τόν λαόν, τόν παλαιόν πατέρα τών 
τεχνών οϊωνδήιτοτε, Τό παραθέτε ν ορνίθια είς σχήμα 
όπτήματος, καί τό μεταχειρίζειν τόν λαγόν είς αστα
κόν, καί τό πλάττειν γαστρονομικούς ταιούτου; φανα- 
κισμους ποντίους, ϋπηρξε πολύν χρόνον καί τούτο έκ 
τών έδ ι« ’ ο'ντοιν προτερημάτων τή ; ‘Αθηναϊκή; μα
γειρική;- Καθ'όσον δέ προέβα-.νεν ύ πολιτισμό;, ή μα- 
ταία σπουδή αυτή [  έπί πολύ συνηθη; καί παρά τοίς 
νεωτόροις Ευρωπαίοι;] ύπέκυψεν είς τήν ενέργειαν του 
φωτισμού καί τό κράτς; του ορθού λόγου. Αϊ άλλοκο- 
τ ια ι αύταί γαστρονομική; τίνος οξείας ήσαν ώςπρό; σή» 
αληθινήν μαγειρικήν τέχνην, ό ,τ ιό  γρίφο; καί τ'άκρό- 
στιχα ώ ; πρό; τήν γνησίαν ποίησιν. Μετ' ολίγον δεν 
εφρόντιζον πλέον οϊ άνθρωποι περί τών εργωδών αύτων 
παιγνίων, καί ή έπιστη'μη οΰτω καθαριζομέν.η άνυψώθη 
όπωσούν (*)

[κατόκτν].

5 6  .u m . ' iu

Ε Π Τ A Ν Ν Η Σ 1 A Κ Α.

Επηνέσαμιν άλλοτε τόν Επταννησιακόν τύπον, ώ ; ? 
χοντα ίδεα; καί ζήλον έθνικόν καί προσοχήν περί τήν 
κυριολεξίαν καί τήν ευφράδειαν, καί τοι άοχάριο; οπωσ
δήποτε, προσδοκώντες έ ;  αύτού πρό; τοΐ; άλλοι; αγαθοί;, 
μεγάλην ωφέλειαν ε ί; τό τή ; γλώσση; περισπούδαστο» 
•/ρήμα, τόν άνεκτίμητον τούτον του έθνου; θησαυρόν, 
καί άξιολόγου; συγγραφείς καί σοφά; διατριβά;, οία ή 
περί τής λαλουμένη; γλώσση; του κλεινού Μουστοξίδου, 
καταχωριθεΐσα έν τώ  Μέλλοντι, έφημερίδη τής Ζακύν
θου· Αλλα, μάλλον ώ ; προλαμβάνοντε; τό κακόν ή ψ ί-

(*) Ê sl TÍ; T M Jtîjy j τίύττ,ς ίια τ ρ ιβ ί; π ιο ! tmv Aír.vaix'úv ovutro- 
σίων, τ ί ;  όποια; τό πρώτον ;xfpo; tir ,αοαίΐύβ* ίν  τώ προτ,γοναίνω α
ριθμώ τ ί ;  Ιωνική; Μελίναν},, íajAo^tv έξ άρ/.ΐς νά σημϊίοσΜμίν ποό; 
γνώσιν τών ίντνγχανόντων, 3 η  ί  ίιατοιοτ, χύτη ϊχοάφη ΐντχύθχ γαλλιτ 
οτί ¿κ ΐιαφορων έραν.ομάτων ύπό τ ίϋ  αγαθιν καί φαίλλτ,νο; κυρίου 
Βιρνάρίου Κυπρίου, υίοΰ Γάλλων γονιών γνωστού Μ ασκάλου τ ί ;  Γαλ
λική ; γλώσσα;. Κπ( αύτή;, υίταιρραζομίνη; αύτοσ·/μδίως έηομϊν νά ϊπ ι-  
φ ίρωμίν tv τελ ιι παραττ,αίσ ιε; τ ινά ; ί , , - ς ιγ η  . ’.χας ί, κριτικά;·

γοντες αυτό, σημειούμεν ενταύθα, ότι φο?ούμ ,·Τ'α ,  μή_ως 
ό Επτανησιακό; τύπο; άσχημίτη μάλλον αντί νά στόλι
σε, τήν γλώσσαν, εάν έξακολο/θή όπω; γράφει ενίοτε , 
καί δέν προσε'ξη έπιμελώς είς τήν λέξιν, φράσιν καί όλον 
τόν λόγον, ίνα γίνεται οσον τό δυνατόν έθνικώτερος, γλα- 
φυριότερο;, καταληπτότερος. Διά τούτο οί γράφοντις ή 
μ-εταφράζοντες άπό ξένα; γλώσση; καί ιδέας, καί μ.ή ι -  
χοντε; όμολογουμένω; τα ; αναγκαία; ε ί; τήν ήμετεραν 
δυνάμει; ώ ; έκ τών παρελθουσών περιστάσεων τής Ε
πτάνησου συμφέρει νά ύποβάλλωσι προηγουμένως καί 
π.οθύμω, τά έργα των εϊ; τήν παρατήρησιν καί λεκτι
κήν διόρθο/σιν τών ίκασταχού ύπαρχ όν των λογιών καί 
διδασκάλων τή ; Ελληνική; γλώσση;. Ομολογούμε», ότι 
είδομ,εν ε ί; τ ά ; Επταννν,σιακά; εφημερίδα; άρθρα καί 
λόγου;, τού; οποίους δέν κατενοήσαμεν άκριβω; διά μό
νην τήν προσημειωθείοαν έλλειψιν.

Ε ί; τούτο μάλλον, ή  πολό συχνά, ώφειλον νά έπιστή- 
σωσι τήν προσοχήν οί πολλοί τών φιλογενών Ε πταννη - 
σίων καί όχι ε ί; τά ; ύπερβολικά; καί προώρου; ύρμά; αύ
τών καί σκέψεις περί τή ; μελλούση; του τόπου τύχη;, 
ίξαρτοιμένη; κατά οέγα μέρος άπό τήν έθηχή ,·  α ι τοιχ 
¿χπα ίόεοσ ιχ , χα\ φωχήχ, ώ ; ειπομεν πολλακις άλλ*χό- 
θεν. Τήν ρίζαν ταύττ,ν υποδεικνύομε·/ καί ύποφαίνομεν 
« ί ;  αγαθούς 1’ποφάντας καί τούς άλλου; τού λεγομένου; 
κατά ξενικήν ιδέαν Γιζοσπάστας, σίτινες λησμονούσι, φα ί
νεται, τό στπνσζ  βρετδίως- ή  Βρετανία είναι φιλική δύ- 
να μ ι; καί επεται βέβαια τοιαύτη πολύ πλέον, όταν ελ- 
θη ό καιρό; νά παραχώρηση αυθόρμητη πάσαν αύτ -  
ξουσιότητα «ί; τόν Επταννησιακόν λαόν κατά τό φυσι- 
■κόν δίκαιον καί τήν τιμήν του μεγάλου καί ενδόξου αύ
τή ; ονόματος καί άλλα πολλά συμφέροντα. Εννοείται 
δέ, ότι άπαιτοίντες παρ’  σύτής κατά τό παρόν τελείαν 
καί αληθινήν αύτονομίαν δυνάμει τών Ευρωπαϊκών συν
θηκών οί αδελφοί Επταννήσιοι ώφειλον νά έκφέρωσι πά
σαν άλλην ιδέαν φ ίλικώ ; πω ; καί ώ ; συλλογισμόν, ούχί 
■ώ; «παίτησεν κατεπείγουσαν, δυναμένην ενδεχομένως νά 
προβή είς βίαια μέσα. Ό τρόπο; ούτο; φίρει προφανώς 
είς τήν διαίρεσιν καί ούχί ε ί; τήν άναγκαίαν σύμπνοιαν 
καί αρμονίαν τού Επταννησιακοΰ λαού.

ΝΚΑΝΘΗΣ.

ΜΕΛΙΣΣΑ.

Μ Ω Μ Ο 2.

ΜΕΡΟΣ Β'.

’  (\ ι ι ι8 ώ ν

Εκοτισθει; εκ τή ; πολλής καί θυμηδοΟ; άνβγνώσεω;, 
έξήλθον τής βιβλιοθήκη;, καί διενθύνθην είς τόν ό ρνιΐώ - 
να, έντό; τού όποιου ήτο καί β Περιστερών. Εξ αύτού 
άλλαι μέν έπέτων ε ί; τόν αιθέρα μετά τοσαύτη; ταχύ
τητα; καί χάριτο;, ώ ; έάν εσυρον τήν άμαξαν τής Α
φροδίτης.

Αλ.λαι πάλιν ήρχοντο σπουδαΐαι, φέρουσαί τροφήν εί; 
τού; κεχηνότας αύτών νεοσσού;. Α ! πόσον εμενον εκστα
τικό;, θεωρών τά θαυμάσια τή ; Προνοία; έ'ργα ποικίλω; 
καί διαφοροτρόπω; προνοησάσης τήν ϋ.ταρξιν καί συντη - 
ρησιν πάντων, όσα έκ του μή όντο; παρήγαγεν !.

Μετά τήν θεωρίαν τών περιστερών μου καί τήν άπαρί- 
θμησιν τών νεοττίων, ¿προχώρησα ε ί; τόν ορνιθώνα· Εθε-

ίΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ.
ώρουν ίδτ, αύτόν, καί τ . ι  κενόν καί ανύπαρκτον, ¿θεωρούν 
Ομως πλήρη πολλών παί παντοίων ορνίθων, ώ ; Αλεκτο- 
ρίδων, Ινδιάνων, νησών καί λλεκτρυόνων μεταξύ τών ό 
ποίων διεκρίνοντο οί έπίσημοι διά τό σωματικόν μέγεθος 
και τήν ύπερβολικήν αύτών δειλίαν, ¿κτομίοτς (καπώνια) 
τούς όποιους ύμοιάζουσιν οί το ηγεμονικόν τής ψυχής μέ
ρος [τόν νούν), ύπό τρυφής άποστερηθέντες, καί ούν αυτοί; 
οί άνδριότατοιάλεκτρυυνες, τυραννικώ; καί δεοποτικώ; 
μεταχειριζόμενοι τά ; άλεκτορίδας, και έπ ί πλέον σπευ- 
δοντε; νά παρατείνωσι τήν δυναστείαν αύτών, καί ι ί ;  τ ’ 
αλλα τών ορνίθων γένη. Η διαγωγή' των αΰτη, πόσων μύ
θων δέν ύπήρξεν αιτία καί αρχή ή διαγωγή αϋτη τών ά -  
λεκτρυόνων. Ο μύθος καί είς αύτόν τον Περσικόν θρόνον 
ε·.χε ποτέ ανυψώσει αύτού;. λ ν  έ'ζων είσετι, έλεγον καθ’ 
έμαυτόν, οί αρχαίοι εκείνοι Αθηναίοι, οϊ σύγχρονοι του 
Θεμιστοκλέους καί Περικλεούς, δεν ήτον αμφιβολία, ότι 
ήίελον λάβει καί εγώ, τοιούτους έχων άλέκτοοας, τήν τ ιτ  
μήν τής νικη;, ε ί; τήν έορτήν τή ; άλεκτρομαχία;, ώ ; ó 
Αλκιβιάδη; είς τά όλύμπια.

Τού; νικητικούί στεφάνου; συλλογιζόμενο;, καί τάπλη- 
θη τών ορνίθων θεωρών, έπαθον ό,τι καί ό ϊέ .ξ η ;  0ιχε 
πάθει πντέ εί; τήν θεωρίαν τών πολυπληθών αύτού στ α- 
τευμάτων. Ενθυμήθην τότε, ότι εις μίαν καί μόνην νύκτα 
ή πανόλεθρος Ικτι; [κουνάδι, σανσάρι] ήδύνατο νά έξυν- 
τώση όλον αύτότο πλήθος των ορνίθων. Η ενθόυησει; 
οΰτη μ ’ ¿λύπησε καιρίω; καί ήναγκάσθην νά ζητήσω 
τήν ασφάλειαν τής πτερωτή; μου Ταυτη; ποίμνη;. Κνθυ 
μήθην τότε, ότι εναντίον όλων αύτών τών άπονχταίων 
έ/δεχομένων, έπρεπε νά είσάξω έντό; τού όρνιθώνός μου 
και / > “«, τών όποιων το άγρυπνον όμμα καί τό συρι
στικόν φύσημα ήυκει νά προφυλλάττη, τήν πτερωτήν μου 
ταύτην αγέλην άπό τά ; έπιβ-υλα; καί ενέδρα; τών εχθρών 
αύτή ;, καί νά σώση αύτήν, ώ ; έσωσέ ποτε καί την’ Ρώ- 
ρ>ν έ* τή ; τών Κελτών επιδρομή;. * Ε,δομενο; λοιπόν 
τού /ρόνου, δεν ή γησα νά κινήσω εί; ζήτησιν τού άναγ. 
καιου αύτού φύλακο;’ οθεν έξελθών το» αγροκηπίου αύτού 
ετλανώμηο ζητών χήνα;·

Ούτε κόπους ύπεφερον πολλούς, ούτε πολλή» οδόν διή- 
νοσα, καί ιδού απαντώ αγέλην χηνών πωλουμένων. Με
τά  μεγίστη; ευκολία; συνεφώνησα καί ήγόρασα ζεύγος 
χηνών, αν καί τό είδος τού νομίσματος μετά τού ποσού 
ελησμόνη,α. Αγνώριστος δέ τ ι ;  φίλο;, παρών έχει T¿ TI> 
μ i συμβουλέυσε ν' αφήσω τ ά ; χήνας εί; τήν παρά πό- 
όα; λίμνην Δια νά λουσθώσι· και εγώ έβαλον τήν συμ
βουλήν ταύτην είς πράξιν- Αλλ’ αί χήνες άμα έ π α υ 
σαν τα ίδατα,Ι ωχοντο απτούσαι, ή δέ λύπη μου αϋτη 
υπηρςε μεγαλύτερα τή ; πρώτη;. Οθεν δέν έ)ειψα να τρέ.
,ω  κατόπιν αύτί.ν καί νά ερευνήσω είς όλα τά πέριξ έν- 

* τελο; πάντων εϋρον αύτά; λελουμένα; *31 ),!υκοτ^τ 
»« « , παι κοραλίνα; τα ράμφη καί τού; πόδα;, έπι τινο;

7 Tr,; X‘ .“vy-< Ρ'7.ώ ν· Ο « π ο ;  δέ τόν όποιον διά τήν εύ- 
ρεσιν των χηνών κατεβαλον μέ κατέφερεν ε ί; ύπνον, καί 
»'/.μωμενο; έκυριιύθην άπό ύπνον τού ύπνου, καί άπό ο- 
ηειρον μετέοηνεί; όνειρον ονείρου.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ’. 

ό ν ε ι ρ ο » .

Εύρέθην α ίφ .ιδ ίω ; είς πεδίον τ ι λ»μπρόν μέν άλλ' 
λ .μ π τό τη ; βύτο0 ή ,. ώ ;  ^ το5 .

λκμφις. ΓΙροχωοήσα; δ 'ε ί ;  τό ενδότερον, έ μ ,ι» .  έκ θ .μ τ

βος θεωρών τά δένίρτ τά χόρτα, τού; ποταμούς, τού; 
λίθους, και πκν τό άντικείμενον κεκαλυμμένον άπό νε
κρικήν τινα καί ψυχρόν ωχρότητα. Ούτε τα ¿όδα ήσαν 
«κ μ ιια  καί εύώδη, ούτε οί καρποί, ωραίοι καί ζωηροί, 
ουτ άλλο τ ι τών γνωστών ήν όμοτον εκείνοι;. Περι- 
βλέπων δέ ώ ; ό Λυγκεός. όσκαρδαμυκτί έν τ φ  μέσω τή ; 
σιωπηλή; χ ,Ι  φριχτής ταύτη ; έρημί,ς, μήλ ΐΐ διέκρινα 
μακρόθιν άμυδρώ; πω ; όντα τινά , τά όποία ύπέλαβον 
ανθρώπου;, καί πρό; τοό; οποίου; μέ ώδήγει ό φόβος 
καί ή έκπληξίς μου. Εκίνησα λοιπό, δρομαίος, καί ενώ 
πολλά; ώρα; άδιακόπω; ώδευον, πάλιν άμω; ήμην 
μακράν αύτών. Μετά πολύν τέλο ; πάντων άγώνα,’ ε- 
πλησίασα, καί ιδού (εωρώ τόν Πλούτωνα μετά τής 
ΙΙερσεφόνη; καί τή,ς λοιπής καταχθονίου άκρότητο; 
συνεόρια,οντα, καί τόν Ερμήν ίφ ' ύψηλο0 ίστάμενον 
και στεντορία τή φωνή τά δόξαντα τώ  Ait κ*', x¿  £ή- 
μ φ  τών θεί/ν κηρύττοντα. · Γμϊν λέγεται, έθνη, φυ- 
λα ι γλώσσα ι ,  έκάστη τάξε, τών ¿V Ά δη  άνθρώπων, 
ανδρασιτε καί γ-υναιξί, β,σιλευσι κ « ί κριΤίΓίι xai 
πασι τοί; κρατίστο,ς καί ένδοξοι; τού Ά δου ! Επειδή 
περ ή Αρετή , μή δυναμένη όράν τήν ήδονήν προ* 
κρινομένην α ύττ ;, παραστάσα τω Ζηνί έλεεινώ;, άνήγ- 
λεινεν αύτώ* λέγουσα, Ζ εύΠ άτερ !

• Αδ’ εγώ άτλήμων Αρεάά παρά τ ίδ ε  κάθημαι
• Ηδοντ,, «¿σχιστώ; κειραμένα πλοκάμους,
• θυμόν άχει μεγάλω βεβολημένα’ εΓπεράπασιν
« Α κακόφρων Τέρψις κρείσσον έμού κέκριται, διά 

τούτο έδοξε τώ θεών τε άνδρών te Πατρί, καί τω δή- 
μω τών Θεών, τόν Αρχίλοχον άναζήσαντα, μετά του 
Μ ώμου έπισκέψισθαι τού; έ ν τ ηΓή ,  καί τά  έργα αύ
τών, όποια ποτ' ε ϊ, καί άναγγείλσι' τοίς Θεοί;. Ταύτα 
άκούσα;, έκυρ,εύθην άπό μέγαν φόβον, διότι ¿γνώρισα, 
3τ, ώ ; τόν 'Αδην ήμην βέβαια, ό θ .ν  περιέβλεπονπαν·' 
ταχόσε, ώ ; άλλος Αργος, πού ήδυναμην νά ΐδω  τόν 
Μ ώμον καί άκολουθήσα; αύτόν ν’ άναβώ μβτ’ αύτού είς 
τήν γήν.

,· Ε·« τοιοΟτβν δ έ  ευρισκόμενο; άγώνα, βλέπω δύω σκι
ά ς  αναχωρούσα;, καί έ.νοήσας έκ τού άριθμόύ, ότιη’-  
σανοΐ  παρά του Ερμου κηρυχθέντες, έτρεξα κατόπιν 
αυτών, καί δέν ενθυμούμαι πλέον, π ώ ; εύρέθην, ακο
λουθών όχ, σκιάς, άλλ'άνθρώπουςη σώματα. Τότε φαί- 
νεται,^ ότι ¿πατήσαμε» τό έδαφο; τής γ ή ;. Πού όμως, 
και ποθεν εξήλθομεν, δέν ενθυμούμαι, άλλ’ ούτε πώ ; αί 
σκιαί ίλαβον σώματα, άσώματοι ούσαι τό πρ ί-. ft 
σκιά^μα; βέβαια αύτη συνέρχεται μεθ 'ημών, καί ¿ν 
τώ  Ά δ η , άποθνησκόντων.

Αφ,ΰ εξήλθομεν τού Ά δου, ό φόβο; μου υπήρξε ποτ 
λ ύ ; ,γ ιή  ούτοι δέν θελήσωσι και τρίτον συνοδοιπόρον 
μεθ 'εαυτών, άλλ 'αύτο ί, όδεύοντε; σοβαρώ;, κσί συν- 
διαλεγόμενοι. ούτε καν μέ εϊδον συνακολουθούν τα χαί 
μετ αύτών ερχόμενον,

(κατόπιν).
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F A Á m i K B  Γ Λ Ω Σ Σ Α .

To M éJ .lo r  έφπμερϊς, καλώ; συντασσομννη, τής 
«ξιολόγου νήσου Ζακύνθου ¿δημοσίευση εσχάτως κομ- 
ματηδόν εν πέντε άριθμοίς, άρξάμειον oticô τού άρ. 
4 5  [14  Δεκεμβρίου), μετάφρασιν τινα  δ’ατριβής, β- 
πωσούν εκτεταμένης, του γνωστού xa i κλεινού άρχ*Γ 
ολόγου κα ί φιλολόγου Ανδρέου Μουστοξίδου Κερκυραί* 
•ου, πραγματευομένης σοφώς τό |περί τ τς  ήμετέρας 
γλώσσης σπουδαιότατον θέμα. Ô διατριβή αύτη. γρα 
φείσα πιθανώς ίτα λ ισ τ ί, ώ ; xai άλλα i f f  a τοΰ αύτον 
συ^γραφέως, μετεφράσθη ύπό I ! .  Χιώτου, όςτις, εχδ ί- 
5ων τήν μετάφρασιν διά τής ψηθείσης εφηιχερίδος με
τά  τρολόγου καί σηυειώσεων, παρέλειψε và πρόσθεση, 
που ίγράφτ, xai ίξίδόθη xai άν ήδη μετεφράσθη, (ίς 
so Ελληνικόν ή περί ής ¿  λόγος διατριβή, πρός γ νώ - 
σιν του Πανελληνίου. Επειδή δέ πάσαν περι τοΰ αν
τικειμένου τούτου πραγματείαν σοφήν θεωρού μεν i n "  
γκαιοτάττν (ίς τάς παρούσας μ »λίστα τοΰ έθνους xai 
της γλώσσης αυτού περιστάσεις, καταχωρίζομε» κ τ ί η
μείς έν τή Ιωνική ΛΡλίσστι τήν διατριβήν τού χυρίου 
Μουσταξύίου, όπως μετεφράαθτ χάριν των λογίων α
ναγνωστών, όσοι δέν έτυχε và ίδωσι sô πρωτότυπον, 
ή τήν Ζακυνθίαν εφημερίδα.

Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ  M O r r r o S Y A O Î

Π αρατηρήσεις τi r è ç  Lit τής 7ταρονσης Έ .ΙΛ ηηΎ 
x/fc γ.Ιώσσης σ ν γγ ρα φ ε ΐσ α ι Ιτα .Ι ισχ ί τώ  1822·

Η Ελληνική γλώσσα ζτ, Six τών μάλλον ή ήττον 
περιφανών αυτή; συγγραφέων. Διερχόμενοι τό μέγα δ ιά 
στημα ε'κοσιν ίπ τά  περίπου αίώνώ* εκ τών ήμϊρών μας 
μέχρι τών τελευταίων τής άρχαιότητος, ότε έζη ό ύ υ η -  
ρος, οΰδεμίαν άλλην γλώσσαν εϋρίσχομεν τοσουτον άρ- 
χοειδώς έπεχτεινομένην ώς τήν Ελληνικήν.

Επαξίως δε οϋτω μακροζωούται' διότι διατραφεΐσα 
εν ελευθερία xai δόξη εκαλλιεργήθη ύπ ’ άδιακόπου xai 
συνεχούς γενεάς ποιητών, ιστορικών ρητόρων καί φιλο
σόφων, καί εξευγένισε, διά τού φωτισμού καί διδασκα
λίας της, πολεά xai διάφορα *θνη. Α λλά '^αρά  ταύτη 
φαίνεται άναφυομένη άλλη τις χβλουμένη νεοελληνική, 
ή τις ώς χλόνος δένδρου πολυχρονίου x «i υψηλού, βλα- 
στάνει εΰωτμα άνθη, ττρομηνύοντα συχλ°γήν άφθονον 
καρπών. ίίμ είς  δέ δι' επιχειρημάτων, έαν μεν όχι το- 
σούτω» αληθών, όσον πιθανών, θέλει ενασχοληθώμεν ο
λίγον.

ί ΐ  Ελληνική γλώσσα ώς πάσα άλλη ύπέκυψεν εις 
διαφόρους ιδιαιτέρας τροπολογίας, κατά  τήν φυσικήν 
καί πολιτικήν διαίρεσιν τών περίχωρων όπου ώμιλεϊτο. 
Αϊ τροπολογίαι αΰται γενιχευόμεναι επί το μάλλον κα
τέστησαν τάς δύω διαλέκτους Αιολικήν κα ι Ιωνικήν, 
και προς ταύταις την Δωρικήν καί Α ττ ικ ή ν , περι-

λαμβάνουσαν έκάστην ¿τέρας ϋ..οδιαιρέσίΐ; ]α ' ούτως ή 
Δωρική τών Λακεδαιμονίων, Σικιωνίων, Ά ργείων, Ε- 
ρετριέων, Κερπυραίων, Ταραντίνο»ν, Εοδίων διέφερον 
συιαλλήλων καθ' ιδιαιτέρους σχηματισμούς [β ; καί ό 
ήρόδοτοί απαριθμεί όχι ολιγώτερον τών τεσσάρων κάμ- 
ψεω» ή καταλήξεων. [ 1]  ήσθένουν όμως πάσαν δρα’ 
στήριον παραλλαγήν αυτών ή κοινή καταγωγή, τα  έθνη, 
αϊ συνελεύσεις, αϊ μεταβάσεις επί κατοχή άλλων χω
ρών, α ΐ άποικίαι, τό εμπόριον, καί ή όμ"ητης πο 
λιτικών και θρησκευτικών θεσμοθεσιων. Προς τούτοις 
¿κάστη διάλεκτος ϋπό τό έλληνιχόν σημαινόμενον γλώσ
σα έννοουυένη, καί όχι1 παρεκτροπή ή διαφθορά χρω
ματική , είχε τά εγχώρια όριάττς καί έχαλλοπίζετο διά 
χατωρθωμάτο ν , κα ί συγγραφέων, μή σχηωατίζουσα δ
ρω ς τούς ιδιωτισμούς αύτης έξ άλλοτριών α ιτιών, άλ- 
λ '  όμοφύλλων καί συγγενών. Οθεν άνοίγετο εις άρχαι*· 
οτέρον τινά Αχό-σσαν αρχέτυπον, ήτις ά··ευ φιλοδοξών 
ερίδων ώνομάσθη κοινώς παρά τού έθνους Ελληνική, και 
¿θεωρείτο ώ ς κοινός ιερός σύνδεσμος τών Ελλήνων κατά 
Βαρβάρων. Παράδειγμα δε τούτου έστωσαν πρός ΤΟΪς 
άλλοι; οΐ Αθηναίοι, ó jav παρακινούμενοι δια πλουσίων 
καί δελεαστικών υποσχέσεων ΰπό του ΓΙέρσουπρός συμ* 
μαχίαν, άπεκρίθησαν, ότι τό ‘ Ελληνικόν έθ*ος συνδέε
τα ι διά τοΰαϋτού αίματο; εχει τούς αυτούς θεούς, να 
ούς, θυσίας ήθη καί έθιμα καί λαλεΐ τήν ούτήν γλώσσαν, 
διό καί τό προδούναι αισχρόν τοϊς Αθηναίοι;. [2 j  Εάν 
δέ α ί ¿γχώριαι ποικιλίαι ύπεθαλποντο διά τοΰ με
γαλείου τών νόμων ή τού μεγαλητέρου εξευγενισμού, καί 
δυνάμεω; τινός λαού, ευκόλως έξηλείφθησαν, αφού οί 
‘ Ελληνικοί στρατοί ηνωμένοι ώ^ηγούντο ΰπό τού νιχητού 
Αλεξάνδρου, ό τα ν  δε οί Ελληνες οΐ κατοικούντε; τήν 
Αίγυπτον, από τών χρόνων τού λμάσιδος, ήνώθη- 
σαν μετά τώ ν κατ»κτητώ ν αδελφών τω ν, κα ί πόλεις 
1 Ελληνικοί ήγε’ροντο έν Α ίγύττω , Συρία καί Βαβυλω
νία , [γ ) κα ί αλλαχού τής Ά σίας.

[α ϊ λρχαιοτάτη όμως τ ις  γλώσσα λαλουμένη ύπό 
τών Κλλήνων φυλή; πελασγικής προΐμως έκφαυλισθεί- 
σης, καί παραγομένη εκ της αρχαία; πελασγικής εκλαμ
βάνεται ύπό τών νεωτε'ρων ώ ; τό αρχικόν στα/εΐον τών 
διαλέκτων τούτων, Ρούλ ροσέτον Ελλην. άποικΐα 139. 
ϋχόελλον Τλλην γράμ. — 1 β*. καί Μουστοξύδη συμ.
Ηρόδ. a . 5G, 57 58 .

[β] Τά καλούμενα διαλεκτικά ιδιώματα, άλλά ταύτα 
προ; ούδεντής μορφής καί σχήματος, παραβάλ.λονται 
τών εγχωρίων γλωσσημάτων τής νεωτέοα; Ελληνικής ή - 
τ ις μία ούσα, ί*  καί μόνον τύπον προσάγει λαλιάς καί 
συγγραφής ενφ ή αρχαία επιμελείτο κατά  τού; προσή
κοντα; τύπους ¿κάστη διάλεκτο» αϋτής.

[1 ] Αροδ Α . 142.
[2)  ίΐροδ, ζ .  132.
(γ) όπόσον έξηπλώθη ό πολιτισμό; διά τών κατα

χτήσεων τού Αλεξάνδρου περιττόν να έπεκτανθώμεν. Αρ
χει μόνον νά είπωμεν ότι ή Ελληνική μεγαλόνοια, πρώ
τη εσχεδίασεν οΰτω τήν ενωσιν όλης τής άνθρωπότητος. 

Ασία, Αφρική καί Ευρώπη συνεδέθη, οδοί θαλάοσιαι καί

l O m H  ΜΕΛΙΣΣΑ.

ΐ"ΐ Μακεδονική διάλεκτος, δι' ής διεκινείτο κυρίως ή 
‘ Ελληνική γλωσσά, έξηπλώθη κα ί διεδιδετο πανταχού, 
ταυτιζόμενη δέ μετά. τών άλλων συνέθεσε κοινήν τινά 
γλώσσαν διάφορον τής αρχαίας ώς χρωμένην ϊδ ιο^ύθ- 
θαω ; λεςεις κα ί φράσεις κοινά; άνηκούσας όλοις 
τα ϊ; δεαλέκτοις, άλλ' άποποιουμένην τά κ,οθ' ϊκαστα 
■ίδιάζοντα. 'Ι^ήν Μακεδονικήν αυτοκρατορίαν ήχολού- 
ίησεν  ή Εωμαΐχή, καί ή δουλεία συνεχώνευσε πλεΐον 
τούς λαούς καί τάς ‘ Ελληνικά;διαλέκτους. Μολοντού' 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος γράφε·, ότι ύπό των 
χρόνων αΰτού εκ Μιλήτου μέχρι; Εφέσου, περιλαμ- 
βανομένη; Σμύρνης καί Κολοφώνος ϊσχυεν ή Ιωνική. Εκ 
δέ Κολοφωνο; μέχρι Κλαζομενών, καί είς τάς άντικρυ 
Χίον καί Μ ιτιλή-ην καί έν Περγάμω ϊ  Αίιλική É« 
κεϊθεν δέ Σηστού έως Αβίδου, καί εκ Προποντίδυς 
μέχρι Κυζίκου, καί τού Ποταμού Γρανικού, έλάλουν, 
τήν παρά πάσιν κοινώς χρωμέ/ην [3 ]. Τούτο δε δη - 
λοϊ ότι πρός τάς μνημονευθείσας χώρας διήρκουν πο
λύ τά ίχνη τοιούτων διαλέκτων. Ούτω καί Συμεών 
ό Καβασίλας έπί τού IC7 . αιωνος φαν τάζόμενος εν ¿-  
κάστη χώρα τινα διάλεκτον έγραφε πρός Θεόδωρον τόν 
Ζυγομαλαν, ό η  τών ιδιωτών ημών άλλοι μέν ά τν ικ ί-  
ζοντες, άλλοι δέ αίολίζοντες, έτεροι ίωνίζοντε; καί τ ι-  
νέ; κοινώς ώμίλουν όχι πλείονας τώ - έβδομη κοντά δια
λέκτων τοιαύται δέ είναι άπειροι διακρίσεις όσον ελά- 
χ ιστα ι καί αϋθαίρεται [δ) Γ.

μεσόγ=-ΐαι πρός συγκοινωνίαν ήνοίχθησαν εμπορεία, έκ- 
παίδευτηρια καί βιομηχανίας καθιδρύθησαν· θεσμοθέσίαι 
καί πάσα κοινωνική βελτίωσι; καάεάταθησαν. Επί το ή
το ι; άποιραι πόλεις έκτίσθησαν Αλεξάνδρεια, έν Αιγύ
πτιο, Πχροπαμίσφ, ίαξάρτη A ota. Αρα/ωσία. Καυνασία, 
Τ αναϊδι, όξυδράχαις, ϊογδιανη, Αε»σία<αις, Α*τιύχίΐα 
Σελεύκεια, Σώτηρα, Καλιόπη, Εκατόμπολις, Αχαϊα, Αν- 
τιγονία, Λαοδικεια, Απαμεία, Εδεσσα, Βέροια, Πελφανή 
οικοδομήματα έπεδείκνυον ιόν πλούτον καί πολυτέλειαν 
τών βασιλευόντων Ελλήνων. Ó δέ Ελληνικό; πολιτι
σμός διαδιδόμενος είς τά  έθνη, συνεκίνει ε ϊ; βελτιώσεις, 
καί προετοίμαζεν αυτά διά τής γλ.ώσση; του πρός δ ι
δασκαλίαν θρησκεία; διαμορφούση; τήν καρδίαν, είς τό 
αίσθημα κοινής αγάπης καί ίσότητος.

( 3 ;  θέμ ατα  αϋτοκ. Κωνσ· Á.
[δ] Τά άναφερόμενα περί γλώσσης υπό τοΰ Πορφυρο

γέννητου άχμάζοντο; περί τό 9 5 0  δυνατόν νά έννοηθώ- 
οικ όχι πρός δ/.όκληρον διάσωσιν των Ελληνικών διαλέ 
κτων, άλλ ’ ώς γλωσσικά λ 'ίψ α να  αυτών, έναπΟμείναντα 
«ίς χρίσιν παρά τοΐ; έν Ασία Ελλησι. Δεικνύεται δέ τούτο 
έαν π  αρατηρήσωμεν πόσην ί  διαφθοράν είχεν ή γλώσσα 
ir.'·. Ιουστινιανού άκμάζοντο; δύω αιώνας πριν τού Πορ- 
φυρογεννήτου. ό τ ε  κατά τάς χυδαιολογικά; φράσεις τών 
στρατιωτών, τάς σημειωθείσα; ύπό θεοφάνους εντώχρο- 
νικώ ί.  σ. 155. είσέφρυσε και αύτό τό βαρβαρύφωνον 
Τσαγγάρια, ή ή φωνή τσακα ίτσε. Εάν λοιπόν ήλατού-, 
το ή προφορά καί τό είδος καί r  ύλη τής κοινή; γλώ σ- 
σης αείποτε επιυελουμίνης ΰπό συγγραφέων άττικιζόντων
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Εκ τούτων εξάγομεν ότι ιδιαιτέρα ποιότις της π α -  
ρούσης γλιόσσης είναι νά εχη αυ-.η ίωνισμούς, α τ τ ι
κισμούς, δωρισμούς, Αίολισμούς κτλ . χ.άριν παραδείγ
ματος Ιΐλεύμων λέγεται ιωνικών κ?1 σχηματίζει συγ
κριτικόν καί ύπερθετικόν είς έστερος καί εστατος [ε) 
Αττικώς πάλιν γίνεται ή χφονική αύξησις ά ντί τής 
συλλαβικής ήπιεν άντί επιε (ζΐ Δωρικώς λέγεται καλύ
βα ή ; ή γενική καλύβας αντί καλύβης. Αιολικό»; σί
δερο; καί είς ες τελειώνει ή ονομαστική πληθυντική τών 
περιττοσυλλάβων, (η) Τ ινέ; τών τροπολογιών τούτων 
ανάγονται είς τήν σχετικήν καταγωγήν τών προφετ 
ρόντων οΰτω λαων, ή είς σταθεράν κλιματικήν επιρρο
ήν. Δέν έξαρκεϊ όμκο; νά άποδίδωμεν άπαντα είς εγ
χωρίου; α ιτίας. Διότι πολλοί λαοί μετηνάστευσαν εις 
τά  ενδότερα της Ελλάδος, είτε αΰτοπροαιρέτω; όπως 
άποφύγωσιν τάς σκληρότητας τώ* είσβα?λόντων εχθρών, 
είτε ό τύραννος πρός στερέωσιν άσφελεστέραν τού αύτ

όπόσον ουμπεραίνομεν ότι παρήλλαττεν ή όλη καί τό εί
δος τών αρχαίων διαλέκτων πρό πολλοΰ ακαλλιέργητων; 
Τά αύτά πρεπει νά εκλάβωμεν καίπερί τών 7 0  διαλέ
κτων τής νεοελληνικής, τά όποια σημειοΐ ό Καβασίλας. 
Καί π .ό ; -ούτο άς συγκρίνωμεν τά δημώδη άσματα τώΑ 
Κρητών, Χίων, Σμυρναίων καί αύτών τών Τραπεζουντ 
τίων, άναφερόμενα ύπό τών περιηγητών τού Φωριελου 
καί τοΰ Συνεκδήμου έν σελίδι 4 3 6  διτου εϋρίσκονται Αί- 
ολισμοί, Διορισμοί καί ΐωνισμοί. Αξιοσημείωτοι δέ καί οί 
σωζόμενοι Λακωνισμοί τώ ν έν Πε/οποννήσω Τσακόνων, 
τ ώ ;  όςτοίους δέν εννόησαν ο παρά το ΐ; αρχαιολόγοι; κλει
νό; Βρετανός Λίκιος έκλαβών ¿»ς Σλαβιονισμούς. [όρα 
l'-escun lu » ιιι Grceoe Aj ένώό ομοεθνή; ημών Λευκίας ι 
ατρό; άνατρέποιν τά ύπό Φαρμεράηρος λεχθέντα καθ’ 
Ελλήνων εν σελίδι 52 . καί ό Οικονόμος συγγράψας τά 
περί Ελληνικής προφοράς σελ. 5 2 6 . βεβπιοϋσιν αυτούς 
ώ ; αρχαίους Λακωνισμούς (περί · δέ τών ιδιωμάτων όρα 
Οίκον,, άνωτ. σελ.. 528  καί Κοδρικά Μελέτη περί τής 
κίκνί,ς Διαλέκτου σελ. 507 ].

[4 ] Περί τών διαφόρων φάσεων τής Ελληνικής γλώσ
σης όρα τό σύγγραμμα του Παναγιώτου Κοδρικά Μελέ* 
τη κτλ. τυπωθεΐσα- εν Πα,,ισίοις τώ  1815  εάν δέν λαν- 
θάνωμαι.

[ε | Τ ό πλεύμων τροπή τού ν είς λ  ά ντί πνεύμων, ε ί
ναι όνομα κα ί όχι έτέίθετον ώς σημειούται καί έν τώ 
γλωσσαρίωΰπά Λάγγίοο Πλεμόνη |γράφε Πλεμόνι, ώς 
μαχαίρι, πηροΰνι, αποκοπή τού υποκοριστικού μαχαι- 
ριον, πηρούνιον κτλ. όρα Laugius philolugia barbarogrü,*
164]  επομένως δέν σχηματίζει συγκριτικόν καί υπερθε

τικόν, ούτε εϋρηται ποτέ πλευμονέστερο; πλευμονέστα- 
τος, είμή μόνον το αύξηντικάν πλεμόνας καί τό υποκο
ριστικόν πλεμονάκι.

[ζ ] Α ΐ δύω αυξήσεις· εϋρίσκονται αττικώς ίνταυτω ώς 
έώρακεν. Η δέ χρονική άντί συλλαβικής ουδέποτε έκτος 
μόνον είς τό βούλομαι εβουλόμην καί ήβουλύμην δ ια 
τηρείται ή Ιωνική. Εϊ ώς είχον, καί παρά ποιηταίς ά ν- 
αυξήτω ; ώς έλπιζα, έτι δέ καί ή άποβολή τής αϋξήτ 
σεω;, ώς πήγαινα ά»τί επήγαινον.

[η] Νομίζω ότι είναι λ.άθος τού αντιγράφου, άν-τί ε;
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πογνώμου αυτού, χφήρπισεν αύτού; τ η ; πατρώας γης 
*ο ί τούς μετέθεσε* αλλαχού. (θ] Γπερισχ'ουσιν όμως 
επ ί τό μάλλον οί Ατολεσμοί πρός τυΐς άλλοις, διότι 
οί Αϊολείς διά τό έπιδεξιώτερον βύτών, χαί τάςεχ- 
τενεστιρας οικήσεις σχεδόν «ταύτισαν την διάλιχτοναύ* 
τών μετά τής Δωρικής, πρώτοι οότοι συμμορφωθέν- 
τες. Εν Μιλσπονήσω ή γλώσσα γράφει ό Στράβων 

•συμμιγνύεται έκ δωρικής καί Αιολικής καί ποΰ μέ* 
μάλλον ποΰ δε ήττον είναι Αιολική, καί τήν σή
μερον λβλοΰσι κατά πόλεις διαφόρως, ίάν καίτ ,γλωσ* 
σα προσωνυμείται Δωρική, διά τό μέγεθος τής δ ν -  
νάμ ιω ; τών Δωριέων. Δέν νομίζω ότι δια τοιαύιην 
-συγκοινωνίαν των διαλέκτων ύπό τοΰ Κουίντελιννου, 
χβλουμένην κοίνισμός ψέγεται ή ήμετέρα- A in  δοξά
ζεται ύπό Πλουτάρχου καί Ερμογινου; πηγή τοϋ ή- 
δίος ύφους τοϋ Ομήρου" διότι ταιαύτη εϊνάμιξις έπί 
ποιούτω σκοπώ έπιτηδεύθη ύπό τού ποιτ,εού, όπως 
άπαντες οί Ελληνες μετέχωσι τής ποιήσεως αύτοΰ 
ώ ς καί τοΰ κοινώς έπιχειρήματος «ύιο ιν, τό όποιον 
τοσοΰτον παρ αύτοΰ ιύκλείσθη, πρόβθες δ ίδ τ ιέ π ί  Ο
μήρου αί διάλεκτοι δέν διεχρίνοιτο τοσοϋτον καλώ; 
ούτε εντελώς διεχωρίζοντο. (ι)

•ΠΑΝΤΟΦΟΡΡΛΟΛ.

2  Κ  θ | π  Ε I  Α

ft Παλαιά τής Μακεδονίας πόλις βδτη. λεγουένη 
ύπό μέν των Βνυλγάρων Σ κ ι οΰ π  ι. υπό δέ των Οθω
μανών Ο ύ σ κ  ι ολι π , ελαβε πιθανώς τό όνομα εκ τής ύ -

τριτοκλίτων διατηρούμενου είς τήν άρχαίαν καθ’ όλας 
τας διαλέκτους, πρέπει νά ήναι πρωτοκλήτων, διότι 
ή νεοελληνική χυδαϊχώς λέγει αί τιμές ,  καί τροπή τοδ 
άρθρου ή τ ιμ έ;, ή δόξες,ξή χάρες, ώ ; εΰρηται καί παρά 
τ ισ ί τών ποιητών τών Κρητικών του Βηλαρα καί Τερ
τσέτου. Αξιοπαρατήρητον ότι καί ονόματα περιττοσύλ 
λαοα άρχαϊα ή κοινή χρίσις έχει ισοσύλλαβα, καθώς 
ή ψαλίδα τής ψαλίδας, άντί ψαλίς— ίδος καί τούτο 
μίμημα Δωρικόν. Ορα Λάγγιον καί Οϊκονόμον καί γραμ. 
Φωκά.

[δ] Μ’ όλοντούτο οϊ πρός’αποφυγήν τής δουλεία; 
μεταναστεύσαντες είς τάς χώρας τής Νεαπόλεως, Κορ
σικής, Σαρδοσοΰ; κτλ. ομογενείς, διετη'ρησαν λέξεις αρ
χαίας έν τή δ ιαλ ίκτω  αύτών. Ούτως άρτι λέγουσι οί 
κοινώς καλούμενοι Αλβανοί οί παροικούντες έν τή Κ ω. .  
μοπόλει Καλή μέρα τού Βασιλείου τής Νεαπόλεως.,όρα 
Crispi Albanesi in regne di Napoli κτλ.

(ι] Διό καί ύπό φιλολόγων τινών ώς τόν Βόλφιον Βέν- 
τλεη καί αύτόν τόν Γρηγόριον Κορίνθου εκλαμβάνεται ή 
όμηρική γλώσσα όχι ώ ; αρχαία Ιωνική, άλλ" ώ ; κοινή 
όλων τών διαλέκτων, καί διό αρχαία παρά τινών γραμ
ματικών ακούει. Εάν καί τινες λέγουσι άρχαίαν Ιωνικήν,..

ψηλής α ν τ ίς  θέτεως. κατά τάστενά τού Αξιου [Παρδα- 
ριου] ποταμού, ίθε* άπυσκοπευονται καλώς οτ πεδινοί ε
κείνης τής περιφερείας τόποι, ώ ; άπό σκοπιάς. 'Γοιαύτα 
ονόματα παράγωγα του σ κ ο π ό ς ,  ύπήρχον καί ·άλλα 
πολλσ τής αρχαίας έλληνικής γεωγραφίας, οιον Σ κ ο π ο ί  
(οί] θρτκιχή πόλις, Σ κ ο  π ά ς (ό ), βουνον ή  όρος τής 
Βιθυνίας πρός τόν Βόσπορον, Σ *  ό π ι ο ;  (ό|, ποταμός 
τής Βιθυ>ίας ποός τήν Γαλατίαν, Σ κο  π  ή (ή), ακρω
τήριο* τη ; Αχαΐα., ού τά τείχος Είον, Σ χ ο π  ή [ή], νκ- 
« ις  τής Καρίας εν τώ κόλποι Ι*λαυκω κτλ. Υπάρχουσι δέ 
καί νΰν,σώζοντα τόνομα ί*  παλαιού άνααφιβόλω;, Σχοε 
π  ό ς [ό], άκρα τής νήσου Ζακύνθου, Σ κ ο π ι  ί  ο-» (τό) 
λόφος χαί αΐγιαλός τής Παφλαγσνίας παρά τόν Αλυν «σ ’ 
ταμόν, μεταξύ τών παλαιών πόλεων Ναυστάθμου και 
Εϋσήνης, καί άλλα.

ή  Σκόπια ήκμαζε μάλ ιστα κατά τού; Βυζαντινού; χ ρό
νου;, ενανδρούσ* καί πλουτοϋσα διά τή ' έμπορίσς καί τών 
τΐ/νών. Τειχισμένη δέ οΰσα καλώς, άντέστη γενα·«; πρό5 
πολλά; έ/θρικάς έπιδρομά; καί πολιορκία;,ώς τις αξιόλο
γο ; ποομαχών τή ; ίπ-χρατηα; τώνγραικοροιμαίων αύτο- 
κρατόρων πρός δυσμάς, όπως ήτον ε ι; άλλην θε’σιν τοΔοό- 
ρά/ιον (Δουράτσον j ,  πόλις καίαύτη παλαιά Γλληνίς άποι- 
κος Κερκυραίων, πρό; τό πέρας τού Ιουνίου πέλαγους. Αλ
λά τά σωζόμεναεκ τής ΐστορίαςχαί τής] αρχαιολογίας τής 
τών Σκοπιεων πόλεως, ίπιφυλαττόμεθα συλλέςαντες νά 
έχθέσο μεν άλλοτε.

Οι Σχοπιεΐς, χριστιανοί ορθόδοξοι οί π" είονες, λαλούντες 
συνήθως τάς δύο γλώσσα;, ελληνικήν καί βουλγαρικήν, α
ριθμούν ται σήμερον ώ ; 2/HXJ οικογένεια-., γεωπόνοι, ποι
μένες, τεχνίται καί ολίγοι έμποροί, άνθρωποι χρηστοί φι
λομαθείς καί φελοπάτρτδες ίκ  παλαιοί πολιτισμού, επ ι
μελούμενοι οπωσδήποτε καί τά κοινά, και τά εν αύτοΐς 
ύπάρχσντα σχολεία, τών όποιων την τελειοποίησιν καί έ- 
πίδοστν συνιστώμεν ιδίως εις τόν νυν μητροπολίτην καί 
τού; προκρίτους αύτής τής επαρχία;, διά τήν ωφέλειαν καί 
ύπόληψιν τής παλαιά ; ταύτης καί ένδοξου πόλεως έν τή 
κλεινή, Μακεδονία.

0  Σχοπίας μητροπολίτης σώζει τόν τίτλον ύ π  έ ρ ττ- 
μ ο ς  κ α ί ε ξ α ρ χ ο ς  Κ ά τ ω  Μ ο ι σ ί α ς ,  καθ· ήν εχο- 
μεν σημείωσεν τών αρχιερατικών τούτων τίτλων. Κάτωδέ 
Μοισία έλέγιτο έπί τών γοαικορ' μαίων αΰτοκρατόρων ή 
μεταξύ τού όρους Αίμου [Βαλκανίου) καί τού ποταμού ίσ- 
τρου[Δου»άβεω; '. Χώρα της παλαιά ; Θράκη; όριζομένη έκ 
δυσμών άπό τής άνω Μοισίας ’ [περιλαμβανούση; μέρος 
τής νυν Βουλγαρίας καί Σερβίας), διά τού ^ποταμού Κιά- 
όρου (Ζηβρίτοας], έμβάλλονεος είς τον Γστρονκρός δΰσμάς 
τής Νικοπόλεως· Αλλ’ή θέσι; τής Σκοπία;απέχει ούκ ο
λίγον τή ; Κάτω Μοισίας, ώστε άποοοΰμεν δ ιατι εδόθη τοι- 
ούτο; τίτλος είςτόν Σκόπιας μητροπολίτην. Ο νύν επαινού
μενος διά τόν φιλόμουοον Λαρίσση; [μητροπολίτη; ήτο 
Σκόπιας πρότεοον, καίδύναται άν εύαρεστήται, νά δώση 
τελειοτέρας πληροφορίας περι τής πόλεως καί επαρχί «ς 
εκείνη;, άπιυθύνω* αύτά; είτε είςήμάς, είτε|είς τόν Τ η .  
λ έ γ ρ α φ ο ν  τ ο ΰ Β ο σ π ό ρ ο υ .

Ε.


