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ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

ΆντΙ ΠοΛιτικί'ις Έβδομάδος άναδη- 
μοσιεύομεν σήμερον έκ τοϋ Νεο.Ιόγου 
τό κατωτέρω άςεανα'γνωστον άρθρον τής 
Γα2.1ικής Δημοκρατίας, οργάνου τοϋ κ. 
Γαμβέττα, ίχον ούτως.

Όπόσα όφείλομεν είς τον ελληνισμόν ! Τόν 
κόσμον ή Ελλάς διεπαιδαγώγησεν άπό μέν 
της Δύσεως διχ τί,ς 'Ρώμης, άπό δέ τής 
'Ανατολής 8ιί των ιωνικών άποικιών, διά 

τής ’Αλεξανδρείας, τής 'Αντιόχειας, τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Οίονδήποτε μέρος καί 
άν πρε'πν) τις νά χορηγήση έν τή άναπτύξει 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος εις τά διάφορα 
στοιχεία, άτινα άπετέλεσαν τούς διαφόρους 
λαούς ύπό τήν διαφοράν τών εθνικών ιδιοσυγ
κρασιών καί τών ιστορικών τυχών, διακρίνει 

τέλος κοινόν διανοητικόν κεφάλαιον, ού πας 

μετέχει πολιτισμός. Καί τό κεφάλαιον τοΰτο 
είναι έλληνικόν. Ποό τετρακισχιλίων περίπου 
έτών φυλαί τινες τόν Εΰζεινον άπό βορρά ή έκ 
νότου παρακάμψασαι ήλθον έξ Ασίας άπο- 
κατασταθήναι έν Θεσσαλία, Έλλάδι, καί 

Πελοποννήσω, χωρίς δέ ποτέ νά κατορθώσω- 
σιν όπως σχηματίσωσιν έπί τής μικράς ταύ
της χώρας άληθές έθνικόν σώμα, συνεχώνευ- 
σαν τούς αύτόχθονας, φοβεράς άπέκρουσαν 

έπιδρομάς, έξηπλώθησαν έπί τών νήσων, έπί 

τών άκτών τής ’Ιταλίας καί τής Έλάσσονος 
'Ασίας, εϊλκυσαν πρός έαυτάς απαν τής Με
σογείου τό έμπόριον, τήν 'Ασίαν μέχρι τοΰ

Ίνδοΰ, τήν Ευρώπην μέχρι τοΰ Ίστρου κατε- 

κτήσαντο, τήν γλώσσαν αύτών έπί τοΰ ή- 
μίσεος γνωστού κόσμου έπέβαλον καί τό 

πνεΰμά των είς τό άλλο ήμισυ παρεισήγαγον. 
Μοναδικόν καί θαυμαστόν φαινόμενον ή διά 
τοΰ χρόνου καί τοΰ διαστήματος έξάπλωσις 

αύτη φυλής άριθμητικώς άσθενοΰς. Ή Ελλάς 
καί κατά τάς ήμέρας τής μεγίστης αύτής 
συγκεντρώσεως δέν συνήθροισεν έπέκεινα τών 
δεκακισμυρίων στρατιωτών έπί τοΰ πεδίου 
τής έν Πλαταιαΐς μάχης· κατεξηντλήθη είς 

άποικίας καί είς κατακτητικούς στρατούς, οί 
δέ έμφύλ'.οι καί οί κατ’ έχθρών πόλεμοι, αί 
σφαγαΐ καί αί έπιδρομαί τών Σλαύων, τών 

Σταυροφόρων καί τών 'Οθωμανών τηλικοΰτον 
ήλάττωσαν, έκολόβωσαν, συνανέμιξαν καί
άνενέωσαν τήν Ελλάδα, ώστε άγνωστον έάν 

ύπάρχη εΐσέτι προϊόν, τύπος άγνοΰ έλληνικοΰ 
αίματος. Καί όμως δέν έπαυσε γονιμοποιοΰν 

τήν τέχνην καί τόν νοΰν τό σπέρμα, όπερ ή 
άνθρωπίνη αύτη δράξ παρακατέθηκε τή άν- 
θρωπότητι. Δέν έξωσαν αύτήν έξ Ευρώπης ή 
βαρβαρότης καί ό καθολικισμός, έν δέ ’Ανα

τολή, μολονότι ήπειλήθη ύπό θανασίμου 
διαφθοράς, έλησμονήθη είτα, παρεγνωρίσθη 
καί κατεδυναστεύθη, είς πάντα τοΰ χρόνου 
καί τών άνθρώπων τά δεινά άντέστη. "Αφθαρ

τος ουσα άναζωογονεϊται καί τήν θέσιν αύτής 
ζητεί αύθις έν τώ κοσμώ. Ποΰ άλλαχοΰ δυ

νάμεθα νά εύρωμεν παράδειγμα τοσοΰτον τε
ράστιας ζωτικότητος; 'Εάν έννοήση τις διά 

τής λέξεως ελληνισμός τήν έπιρροήν άμα τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος καί τό ίδιάζον τώ "Ελ- τ·
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ληνέ ή τοΐζ έξελλην.σθείσιν εθνεσι μέλλον, κα

ταντά είς τρεις νά δεαερέση τήν ιστορίαν πε
ριόδους. Έν τή πρώτη αί δύο τής λέξεως 

εννοιαι συγχέονταε· "Ελληνες δεαδίδουσεν άφ’ 
έαυτών τούς θεσμούς αύτών, τάς έπεστήμας 
καί τάς ιδέας. Κατά τάς δύο άλλας περιό
δους σχετίζεται ή ελληνική ενέργεια έν τή 
'Εσπερία διά τής 'Ρώμης καί τών λατινικών 

ή ρωμαϊκών γλωσσών, έν δέ ’Ανατολή ύπό 
τών έζελληνισΟέντων τής Μακεδονίας καί 

τής Έλάσσονος ’Ασίας λαών. Ή έλληνική άρ- 
χαεότης είναι τό πατρογονικόν πάντων κτή
μα, τοΰτο δέ μο'νον μετέδωκαν ήμϊν οί Ρωμαίοι.

Ό δέ ανατολικός ελληνισμός ταχέως άπε- 
ξενώθη τής Εύρώπης μετά τήν δευτέραν τής 

Κωνσταντινουπόλεως ϊδρυσιν, έτι δέ μάλλον 

μετά τήν πτώσιν τής αύτοκρατορίας τής Δύ

σεως καί προ πάντων μετά τόν χωρισμόν τών 
δύο ’Εκκλησιών. Προϊόντως θέλομεν ΐδει ότι 

τά σκληρότερα κατηνέχθησαν κατ' αύτοΰ 
τραύματα ύπ’ έκείνων, οιτινες ώφειλον νά 
τόν υπερασπίσουν.’Αντεπάλαισεν έπί μακρόν, 
δέκα αιώνας, έναντίον τών Σλαύων έκ βορρά 

καϊ τών Μουσουλμάνων ές ανατολών είδε τήν 
κυριαρχίαν αύτοΰ άποκοπεϊσαν καί έπί τέλους 

καταπνιγεΐσαν ύπό τής οθωμανικής. Οί νέοι 
δεσπόται άπεδείχθησαν ανίκανοι νά έζομοιώ- 

σωσιν έαυτοϊς τούς ήττηθέντας, ώς καί νά 

συγχωνευθώσιν αύτοϊς.
Ό ελληνισμός κατώρθωσεν ένίοτε νά έκμε- 

ταλλευθή αύτούς, άλλ’ ούδέποτε νά τούς έ- 
ζημερώση, ώσπερ οί Λατίνοι τούς Γότθους 
τούς Λομβαρδούς καί τούς Φράγκου;. Έν 
τούτοις ούδέποτε άπώκνησεν. Έγκαταλελειμ- 

μένος ύπό τών συμμάχων αύτοΰ, οιτινες διά 
ματαίων έδελέαζον αύτόν υποσχέσεων, δέν έ
παυσε δάκνων τόν ζυγόν, άφ’ όνου δέ απέ

κτησε κέντρον διά τής ίδρύσεως τοΰ βασιλείου 
τής Ελλάδος, κατέστη τό σύνθημα πασών 

τών έν Ευρώπη καϊ ’Ασία πόλεων, ένθα λχ- 

λείται τοΰ 'Ομήρου καί τής Άννας Κομνηνής 
ή γλώσσα. Ού πρό 1 00 ετών ήρξατο ή Εύρώ- 
πη ύποπτεύουσα τήν ίσχύν καί τό σθένος τοΰ 
ελληνικού έν ’Ανατολή αισθήματος. Αικατε

ρίνη ή Β' δέν άπέκρουε τήν ιδέαν περί νέας 

έλληνικής αύτοκρατορίας μετά τής Κωνσταν

τινουπόλεως ώς πρωτευούσης. Άλλ’ ή λύσις 
αύτη τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος δέν ηύφρανε 
ούτε τούς διαδόχους τής ήγεμονίδος ταύτης 

ούτε τάς ίσχυράς τής διπλωματίας κεφαλάς. 

Οί φιλέλληνες τοΰ 182 1 —1832 δέν έγνωσαν 
άλλ’ ή νά έξασθενίσωσι τήν Τουρκίαν, χωρίς 
νά ίδρύσωσι κράτος ικανόν νά άντικαταστήση 
αύτήν· έδέησε δέ όπως ό πανσλαυίσμός ύπερ- 
βή τόν Αίμον καί άπειλήση νά προσαρτήση- 

ται εις τήν Βουλγαρίαν τήν ήμίσειαν Μακε
δονίαν, όπως ή Δύσις λυπηθή έπί τή ύλική 

τής Ελλάδος άδυναμία.

Ό άνατολικός ελληνισμός, οίοσδήποτε κάν 
ή, έστίν έν τών σπουδαιοτέρων στοιχείων τής 

μελλούσης ιστορίας. Διά τούς Έλληνας ού
δέποτε έπαυσεν ών τοιοΰτος. Έν τώ Πανεπι

στήμιο» τών Αθηνών διδάσκεται «ή παρε- 

γνωρισμένη ένότης τοΰ ελληνικού πολιτισμού». 
Φιλόπατρις καθηγητής, ό κ. Παπαρρηγόπου- 
λος, λέγει ήμϊν ότι ή δίκη τής 'Ελλάδος «έ- 
δικάσθη κατ’ερήμην»· ή ιστορία αύτής έγράφη 
ύπό ξένων, παρεμορφώθη δέ πρό πάντων έν τή 
βυζαντινή αύτής φάσει «ύπό τοΰ δύσπιστου 

καί ειρωνικού πνεύματος όπερ ύπηγόρευσε τό 
κύριον τοΰ Γίβοωνος έργον». Σήμερον ύποβάλ- 

λει είς τούς γάλλους άναγνώστας περίληψιν 
μεγάλου συγγράμματος εις ο τριακονταετή 
έδαπάνησε μελέτην. Νομίζομεν ότι καλήν έ- 

ποιήσατο έκλογήν τοΰ δημοσίου αύτοΰ καί 
ότι ούδαμοΰ άλλοθι ό δεξιό; καί ειλικρινής συ

νήγορος αύτοΰ συμπαθητικωτέραν άπαντήσει 
προσοχήν.

Πρώτη αιτία τής έξαπλώσεως τών ελλη

νικών φυλών ύπήρςε τό στενόν τή; χώρας, έν 
ή συνεθλίβοντο. Καθόσον νέαι ομάδες κά- 

τήρχοντο πρός νότον, αί άρχαιότερον άποκα- 
τεστημέναι κατά γράμμα είς τήν θάλασσαν 
έρριμμέναι εύρίσκοντο. "Οτε κατά τήν ένδε- 
κάτην εκατονταετηρίδα π. X. ή δωρική έπι- 
δρομή Ελλάδα τε καϊ Πελοπόννησον άνέ- 

τρεψε καί κατέστρεψε τήν Αχαϊκήν ομοσπον
δίαν, ής τήν άνάμνησιν διέσωσαν ήμϊν τά ό- 

μηρικά έπη, οί Ίωνες μετηνάστευσαν σωρηδόν 

πρός τήν άσιατικήν άκτήν, όπόθεν ίσως ήο- 
χοντο. Αύταΐ αυται αί άποικίαι αύτών, άφοΰ 
εξελλήνισαν τούς Αυκίους καί Κάρας, δέν έ- 

παύσαντο έκπέμπουσαι άποίκων πλήθη έκ μέν 
βορρά μέχρι τών μυχών τοΰ Εύξείνου, μέχρι 
τής ’Ιταλίας, Σικελίας καϊ Λιγυρίας έκ δυ- 
σμών, καί Λυδίας καί Κυρηναϊκής έκ νότου. 

Τό έλληνικόν πνεΰμα έξηπλοΰτο έν τή Ιω
νία καί τή Μεγάλη Έλλάδι, ένώ ή μήτηρ 
πατρϊς ύπό έμφυλίων ταραχών καϊ έξωτερι

κών έσπαράσσετο πολέμων. Έν ’Ασία έγεν- 
νήθησαν ή ποίησις, ή φιλοσοφία καϊ ή ιστορία. 
Άρκούμεθα άναφέροντες τά ονόματα τοΰ 'Ο

μήρου, τού ’Αρχιλόχου, τής Σαπφοΰς, τοΰ 
θάλητος, τοΰ Άναξιμάνδρου, τοΰ Φερεκύ- 
δους, τοΰ Πυθαγόρου καϊ τοΰ ‘Προδότου τέ
λος. Έν τούτοις αί Άθήναι διέφυγον ή άπέ- 
σεισαν τόν δωρικόν ζυγόν καί άπό τής έβδο
μης έκατονταετηρίδος έθεωρούντο ώς ή με

γάλη έλληνική μητρόπολις καί τοΰ ελληνι
σμού τό κέντρον. Ότε οί Πέρσαι ύπεδού- 

λωσαν καί κατερημώσαντες τήν άσιατικήν 
άκτήν έξεχύθησαν έπί τής Εύρώπης, αί Άθή- 
ναι άνέκοψαν τήν πορείαν αύτών έν Μαραθώνι 

καί έν Σαλαμίνι, άπό παντελούς τήν ελλη
νικήν φυλήν προφυλάξασαι ολέθρου. Βασί
λισσα τής θαλάσσης έπί δύο διετήρησαν εκα
τονταετηρίδας άπ»ράβλητον λαμπηδόνα, εί

σέτι έπί τής άνθρωπότητος προχεομένην, λαμ
πηδόνα παρομοίαν πρός τό φώς τών άποσβε- 

σθέντων έκείνων άστρων, άτινα ακολουθεί είς 
τάς έστίας αύτών καϊ τούς οφθαλμούς ήμών 
θά φωτίζη έπϊ χιλιάδας ένιαυτών. Ή τέχνη, 
ή φιλοσοφία καϊ ή γλαφυρότης δέν έλαβον 
αρά γε τά ύποδείγματα αύτών παρά τής 
άθηναϊκής δημοκρατίας ;

(’Ακολουθεί).

Π ΠΡΟΟΔΟΣ.

(’Εκ των τοϋ laboulaye).

Τής λέξεως ταύτης πλείστη ίση τήν σήμερον 
γίνεται χρήσις, άλλ’όταν τις ζητήση παρά τοϋ 
γείτονος τον δρισμδν τοϋ πράγματος, τοιαύτην τινά 

περίπου λαμβάνει άπάντησιν. ΊΙ πρόοδος... ευ- 
κολον, πολύ μάλιστα- ή πρόοδος. . . σαφέστατου 
πράγμα καϊ τοϋ φωτός τοϋ ήλιου φαεινότερον, εί
ναι ή πρόοδος.. . Έν τούτοις περϊ τής προόδου 
τώυ φώτωυ συχνάκις ΰμιλοϋσι, τής προόδου τοϋ 
πολιτισμού, τής προόδου τής πολυτελείας. ’Αγνοώ 
τή άληθεία τί δέν προοδεύει· αί τώυ γυναικώυ μας 
έσθήτες, φέρ’ είπεϊν, είς πρόοδου διατελοΰσιν, αί 
κόμαι των καϊ αύταϊ έπίσης προοδεύουσιν, ώς καϊ 
αυτοί οί φόροι πρδς τά πρόσω. . . . άλλά δέν θέλω 
περϊ πολιτικής νά ομιλήσω.

Ζητήσωμεν λοιπού τί έστι πρόοδος, πρδς τούτο 
δέ ίδωμεν πώς ή ιδέα αΰτη είσεχούρησεν έν τω κο
σμώ, ύπδ τίνος είσήχθη καϊ μέχρι τίνος νά έκταθή 
δύναται.

Ό αιών ό ήμέτερος δικαίως πάνυ σεμνύνεται έπϊ 
ταϊς άνακαλύ|>εσι τής έπιστήμης, έπϊ ταϊς έφευ- 
ρέσεσι τής βιομηχανίας- δ’τε άτμδς καϊ δ ηλεκτρι
σμός τής γής τήν όψιν άνεκαινισαν έν τινι τοϋ 
Σαίξπηρ δράματι μικρός τις παρίσταται δαίμων, 
οστις, λέγων δ’τι έν διαστήματι τεσσαράκοντα λε
πτών μέλλει διά ζώνης νά περιβάλη τήν γήν, 
υψηλήν φαίνεται περϊ τής έαυτοΰ ικανότητας τρέ- 
φων ιδέαν· έάν δ πτωχδς ουτος δαιμονίσκος έπανήρ- 
χετο εις τδν κόσμον, θά παρετήρει 5η λίαν υστέ
ρησε καϊ δτε δ ηλεκτρισμός ούδέ τεσσαράκοντα 
χρήζει λεπτών, όπως πλείονα τούτου έκτελέση. Ή 
πρόοδος καϊ αύτών έτι τών φανταστικών πνευμάτων 
ύπερηκόντισε τάς δυνάμεις.

Θαυμάσια! είσιν όντως αί ανακαλύψεις, αί έφευ- 
ρέσεις αυται, είμϊ δ’έξ έκείνων, οΐ'τινες είς σιδη- 
ρουργεϊον ή νηματουργείου εισερχόμενοι οέν δΰνανται 
νά μή έκπλήσσωνται δΓ ό'σα τδ ανθρώπινον πνεΰμα 
ήδυνήθη νά έφεύρη μηχανήματα εύφυή συνάμα 
καϊ ωφέλιμα· όταν βλέπω, φέρ'είπεϊν, τήν κολοσ- 
σιαίαν έκείνην σφυράν τήν καταφερομένην καϊ 
έπαναπι'πτουσαν έν δυσϊν άνίσοις χρόνοις, οίονεϊ 
βήμα τοΰ χωλοΰ Ήφαιστου, τά έλαστρα έκεϊνα, 
δι’ών δ σίδηρος είς έλάσματα λεπτύνεται ταινιώδη, 
ή όταν έν τοϊς κλωστηρίοις χαλυβδίνην βλέπω 
χεϊρα, γυναικείου εΰστροφωτέραν δακτύλου, άρπά- 
ζουσαν τδ διαρρηγνύμενον νήμα, ύπδ έκπλήξεως, 
θαμβούς, έκστάσεως κυριεύομαι. Άλλ’ όμως δέν 
θαυμάζω τδ έργον τδ παραγόμενον, θαυμάζω τδ τά 
θαυμάσια ταύτα παράγον ανθρώπινον πνεύμα· αύτδ 
διαβλέπω πάντοτε παρδν καϊ έν τω σιδηρουργέίιρ 
καϊ έν τω έλάστρω καϊ έν τω ίστω. Ένϊ λόγιο, ή 
κολοσσιαία έχείνη σφύρα μέλλει νά θραύστ, όγκον 
σιδήρου, ή νά σταθή τρέμουσα πρδ φύλλου τινδς 
χάρτου· τί δέ είναι ή σφύρα αυτή; ιδέα πραγμα- 
τιωθεϊσα, είναι τδ έργον τής ανθρώπινης βουλή- 
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άλλά

σεως, είπούσης πράς την φύσιν· παρηχολούθη- 
σα έλλοχών τους νομούς σου, προκατέ- 
λαβον τά μυστήρια σου, ήδη οφείλεις 
νά μου ύπαχούης.

Έν τούτοις ανακαλύψεις έγένοντο ού μόνον έν 
τω τής ύλης χόσμω, έν τω φυσιχω χόσμω, 
χα'ι έν τω ήθικω, έν τω τής ψυχής χόσμω· ένω δέ 
τά αγαθά ήμών, οι χοινο'ι τής Γαλλίας πόροι προά- 
γονται έχ πάντων τής βιομηχανίας τών έφευρε’σεων, 
ή χοινή συνείδησις πλουτίζεται συνάμα έχ πασών 
τών νέων ιδεών, αϊτινες έν τω χόσμω έμφανιζόμε- 
ναι σαφέστερα χαθιστώσι χα) μάλλον συγκεκριμένα 
τά καθήκοντα, ατινα όφείλομεν νά πράττωμεν.

Καθόσον 8’έγώ τουλάχιστον νά κρίνω δύναμαι, 
είς τδν Τουργώτον (Turgot) άνενεκτέα ή δόξα τοϋ 
δτι πρώτος διεσαφήνισε τής προόδου τήν θεωρίαν. 
•Απέχω μέν είπεΤν ότι ούτός έστιν ό τής θεωρίας 
ταύτης εφευρέτης, διότι τών ιδεών ή σύλληψις 
κρύφα διενεργεΤται, διότι κ.υχλοφοροΰσαι αύται έπί 
μακρδν έν τω χόσμω χρόνον έν λανθανούση κατα- 
στάσει, προσβάλλουσιν έπειτα αγαθά τινα πνεύ
ματα, ούτως ώστε οσάκις καινή τις έφεύρεσις προα- 
χθή, άποδείκνυται πάντοτε ό'τι κυρίως δένέφευ- 
ρέθη τι, δτι ύπήρξάν τινες περ'ι τοΰ αύτοΰ πάλαι 
πραγματευθέντες αντικειμένου, διδόντες τήν αύτήν 
αλήθειαν δ αληθής δμως τής ιδέας πατήρ έστιν 
δ υίοθετών, ό χαλλιεργών, δ παρουσιάζων αύτήν 
πρδς τδ δημόσιον, δ προικοδοτών κα'ι άποκαθιστά- 
νων αύτήν έν τω χόσμω· ακριβώς δέ τοιοΰτος άνήρ 
έστιν δ Τουργώτος.

’Αναμφίβολον είναι οτι δ Καρτέσιος είχέ που 
γράψας οτι μέγα άδικον ήν τδ άπονέμειν τοσοΰτον 
βαθύ πρδς τήν αρχαιότητα σέβας, καθόσον καλώς 
έταζομένου τοΰ πράγματος ή άρχαιότης είναι τοΰ 
κόσμου ή νηπιότης, κα) ότι άρχαΤοι κυρίως ήμεΤς 
είμεθα· ή κρίσις αυτή κα'ι παρά τω ΓΙασχάλη α
νευρίσκεται, άγνοοΰντι ϊσως ο,τι δ Καρτέσιος είχε 
γράψας· κα'ι αύτδς έπίσης εΐχεν άντιληφθή τής α
λήθειας ταύτης, ό’τι τδ άνθρώπινον προοδεύει πνεΰ
μα, χαίτοι παραδόξως ύπδ τής ιδίας ταύτης διε- 
ταράσσετο τδ ίδιον σύστημα. Άλλ’ είς τήν κρίσιν 
έχείνην μετρίαν άπέδωχε σημασίαν, έγραψε μέν ώ 
ραίαν τινά σελίδα περί τοΰ αντικειμένου τούτου, 
δέν διεϊδεν όμως μέχρι τίνος έκ τής ιδέας έκείνη; 
ήδύνατο τις έπωφεληθήναι. Ό Λεϊβνίτιο; έν τή 
αίσιούοςια αύτοΰ, αναλαμβάνων ιδέαν τινά τοΰ 
Άριστοτέλους, έδόςαζεν ό'τι είς πρόοδον αείποτε ό 
κόσμος διατελεΤ, ού μόνον δ ήθιχδς άλλά και δ 
ύλιχδς κόσμος. Κατ’ αύτδν πάσαι αί τήν φύσιν 
συνιστώσαι μονάδες 8Γ απείρου κα) πάνυ έλευθέρας 
προόδου πρδς τδν ύπε'ρτατον ύψοΰνται Θεδν, τδν 
διά τής αγάπης πρδς εαυτόν ελχοντα ταύτας. Πρδς 

8έ τδν πιθανώς άντιλέξοντα «πώς αρα ή γή άπδ 
τοΰ χρόνου, καθ’δν αϊ μονάδες αύται ουτω πρδς
τον Θεδν ανυψοΰνται, δέν έγένετο άκόμη παράδει
σος;» άπεκρίνατο διά τής περ) τοΰ άπειρου θεωρίας 
αύτοΰ· μυριάδες ύπάρχουσιν όντων, άλληλοδια- 
δοχως είς τήν ζωήν εισερχομένων, κατά συνέπειαν 
δέ ήμεΤς αείποτε θέλομεν μένει λίαν άφεστώτες τοΰ 
παραδείσου.

'Γοιαΰται ήσαν αί πρδς τήν ιδέαν τής προόδου 
άγουσα ι θέωρίαι*  ή ιδέα αύτη εύρίσκεται συχνάκις 
ύπδ αλλοίαν εκπεφρασμένη μορφήν, τήν μορφήν 
τοΰ ανθρωπίνου βίου μετά τών διαφόρων αύτοΰ 
φάσεων τής νηπιότητος, τής νεότητος, τής άνδρό- 
τητος, τοΰ γήρως, εις τά αθροίσματα τών ατόμων 
έφηρμοσμένων, δπερ λαο'ι ονομάζονται. Κα'ι έν
ταΰθα έπίσης γνώσίς τις προόδου ύφίσταται, συμ- 
πεφυρμένη πάντοτε μετά τής ιδέας ότι πάντων
τών πραγμάτων μέτρον ύπάρχει δ άνθρωπος.

Ό Τουργώτος άπ’ έναντίας έπ’ άλλης έρείδεται 
άρχής- δέον όμως νά κρίνηται ουτος εύχ'ι έχ τοΰ 
λόγου, δν είκοσι’ριέτης τήν ήλικίαν άπήγγειλεν, 
άλλ’ έκ τοϋ συγγράμματος, δπερ έπεχείρησε νά 
φιλοπονήση, συγγράμματος, δπερ θά ήτο τοΰ γή
ρως αυτοΰ ή παραμυθία, έάν πρδ τούτου δέν έξε- 
μέτρει τδ ζήν ή θεωρία δέ εύρίσκεται έν τή βιο
γραφία αύτοΰ, ήν ό Κονδορσέτος έγραψεν. ΊΙ ιδέα 
τοΰ Τουργώτου έστίν ή εξής. Το άτομον έγεννήθη 
ελεύθερον, λογικόν δΓ αγαθής τής έλευθερίας του 
χρήσεως τελειοποιείται, βελτιοΰται· ούδε'ις αμφι
βάλλει δτι ό νέος πλείονα ή ό παΤς κέκτηται σύ - 
νεσιν, βούλησιν, ένεργητιχότητα, δτι δ ώριμος άνήρ 
δύναται νά κατορθώση δ,τι ό νεανίας αδυνατεί νά 
πράςη· κατόπιν τδ άτομον γηράσχει μέν κα) φθί
νει σβεννύμενον, άλλ’ δμως δ,τι έπραξε δέν συνα- 
πόλλυται μετ’ αύτοΰ, ή αλήθεια, ήν άνεκάλυψε, 
δέν συγκατέρχεται μετ’ αύτοΰ είς τον τάφον, ή 
βιομηχανία, ής τά θεμέλια εθηκε, έπιζή μετ’ αυ
τόν ύφίσταται άρα περιουσία αληθειών, περιουσία 
βελτιώσεων φυσικών, διανοητικών, ηθικών, κοινή 
συμπάση; τής άνθρωπότητος κληρονομιά. Έκάστη 
γενεά εύρίσκεται πλουσιωτέρα. μάλλον πεπαιδευ
μένη τής πρδ αύτής γενεάς ΊΙ μήτηρ, ή τό ίδιον 
τεκνον ανατρεφουσα σήμερον, δέν άσχολεΤται είς 
τοΰτο μετά πλείονος στοργής, ή δσην είχον αί 
μητέρες πρδ έξ χιλιοετηρίδων άλλ’ ή μήτηρ τοΰ 
παρόντος χρόνου νοημονεστέρα είναι, έπίσταται 
δέ κάλλιον ποΤαί τινές εΐσιν αϊ ύγειονομικα) συν- 
θήκαι αί είς ανατροφήν τοΰ νεογνοΰ συντελοΰσαι, 
γινώσκει κάλλιον πώς ποτέ προσήχει τήν τε καρ
διάν κα'ι τό πνεΰμα αύτοΰ νά μόρφωση· ήξεύρει 
πρός τούτοις δτι ανατρέφει αύτό, όπως διαβίωση 
μεταξύ κοινωνίας, έν η ούτε ή ιδιοκτησία άπειλεΤ- 

ται, ούτε ή ζωή διακινδυνεύει. Ύπάρχουσι σήμε
ρον ευπραγίας συνθήκαι, ουδόλως ύφιστάμεναι άλ
λοτε, δλόκληρος πλούτος, δλόκληρος πατρική ού- 
σία. ας άδιαίόρω τώ βλέμματι ήμεΤς βλέπομεν -έκ 
συνήθειας πρδς τδν ήμέτερον πολιτισμόν, αί'τιιε; 
δμως παράδοξον θά ένεποίουν έντυπωσιν εις ίνδδν 
αύτόχθονα τής ’Αμερικής, άν ήτο δυνατόν άπι 
σπασθε'ις τών δασών του νά μετενεχθή είς Ευρώπην.

Τίνες 8’είσ'ιν αί βελτιώσεις αύται; Έν πρώτοι; 
μέν ύπάρχουσιν ύλιχα'ι βελτιώσεις, ειτα δέ ήθιχαί.

Άλλ’δ Τουργώτος δέν έβλεπε μόνον τήν ηθική», 
διανοητικήν κα) ύλικήν πρόοδον, έβλεπε σύνταύταις 
χα) τήν πολιτικήν πρόοδον. Έπίστευεν δτι, άνυ- 
ψουμένου άε'ι έπ'ι μάλλον τοΰ πνεύματος, ήθελεν 
έπιτευχθή δρθοτέρατις χατανόησις τών τρόπον τής 
τοΰ πολιτεύματος διαρρυθμίσεως. Καθώς δέ, ώς 
πρδς τήν ήθικήν, διηνεκή έβλεπε πρόοδον, άπο- 
φαινόμενος μετ’ άφελείας ό'τι οί μάλλον τών συγ
χρόνων διεφθαρμένοι ούδέν, άλλ’ή χαπουσΤνοι θά 
ήσαν, έάν έπ) τοΰ παρελθόντος έζων αϊώνος, τοΰθ’ 
δπερ ήκιστα τούς Καπουσίνους έκολάκευεν, ούτω 
και ώς πρδς τήν πολιτικήν ήλπιζε νά χαταδείξη 
ό'τι ή έλευθερία, ίσότητ, αδελφότης, λέξεις, ας έν 
παρόδω είρήσθω, οικονομολόγοι είς τιμήν προήγα- 
γον, θά έγένοντό ποτέ κοινή πάντων ιδιοκτησία. 
Αύτδς είναι, κα'ι μή λησμονείτε τοΰτο, δστις, ύπουρ- 
γός διατελών, έζήτει χα'ι εγκαθίδρυε τήν εμπορι
κήν ελευθερίαν, τήν ελευθερίαν τοΰ έμπορίου τών 
σιτηρών αύτδς είναι ό ζητών νά μένη άπηλλαγ- 
μένη ή γή άπδ τής πιεζούσης αύτήν δουλείας· αύ- 
τός είναι, δστις έπεθύμει νά διδαχθώσιν οί λαο'ι πάν- 
τες διά βελτίονος ανατροφής κα'ι παιδαγωγίας τά 
δικαιώματα κα) τά καθήκοντα αύτών έπ'ι τέλους 
αυτός είναι ό ζητών έπίσης τήν διά συνετών ανα
μορφώσεων δυνατήν βελτίωσιν τής χαταστάσεως 
τών πενήτων, έξ ής νά προκύψωσιν έργάται δρα
στήριοι, ανεξάοτητοι.

Αύτη ή μεγάλη ιδέα, ήν διά παντός τοΰ βίου 
αύτοΰ ύπεστήριξεν ό Τουργώτος· έάν ποτέ ύπήρξεν 
άνήρ, ου τήν χαρδίαν δ πρός τήν ανθρωπότητα 
διεθέρμανεν έρως, έάν ποτέ δ άνήρ έκεΤνος ήδυνήθη 
έν διαστήματι βίου βραχέως νά έξενέγχη ιδέας ίκχ 
νας νά δεσπόσωσι τοΰ μέλλοντος χα) νά οιενεργή- 
σωσιν αναμορφώσεις, δΓ ών περιττή Οά καθίστατο 
ή έπανάστασις, άνήρ τοιοΰτος ήτο ό Τουργώτος. 
Έν τω προσώπω Λουδοβίκου τοΰ Ιζ', εΐχεν εδρών 
τδ ύποστήριγμα, ου τίνος αείποτε χρηζει γεν 
ναιόφρων άνήρ ύπουργοΰ καθήκοντα έκτελών. Δυς- 
τυχώς ή τοΰ βασιλέως αδυναμία έγκατέλιπεν αύ · 
τον, καθ’ήν στιγμήν είχε χειραφέτησα; τήν βιο
μηχανίαν. Έν τούτοι;! Τοσαύτη έστ'ιν ή ήμετέρα

αγνωμοσύνη, ώστε ήμεΤς οί διά τής διανοίας τοΰ 
Τουργώτου ζώντες, ούδέν ούδέποτε ύπέρ αύτοΰ έ- 
πράξαμεν. Πρό τίνος χρόνου έφημερίς τι; προύτεινε 
τήν άνέγερσιν άνδριάντος είς μνήμην τοΰ Τουργώ
του. νομίζω δέ ό'τι μόνον δώδεκα υπόγραφα) ύπέρ 
τοΰ πράγματος τουτου έπαρουσιάσθησαν έάν δ 
Τουργώτος έφέρετο ώς οί προπάτορες αύτοΰ Χορ- 
μανδο), έάν, έπ'ι μεγαλοπρεπούς έπιβαίνων ίππου 
κα) μεγάλην κρατών σπάθην, έποδοπάτει τούς 
λαούς, έσφαττε τάς μητέρας μετά τών τέκνων, πρό 
πολλοΰ θά εΐχεν ανδριάντας κα) είς τάς τέσσαρας 
τής Γαλλίας γωνίας..................................................

ΆλλοΤον παρά τόν τοΰ άπελπισμοΰ χα'ι τής 
παραμελήσεω; προσλαμβάνει χαρακτήρα δ βίος 
άπας, όπόταν, άφίνοντες νά διαρρεύσωσιν δπίσω 
ήμών ήμέραι τινες, γινώσκωμεν δτι κατόπιν άνά 
πάν βήμα πρδς τήν οδόν τής άρετής κα'ι αλήθειας 
προχωροϋμεν. Άντ'ι νά καταρώμαι τδν βίον, άπ’ 
έναντίας ευλογών αύτδν θά είπω· Τέκνον σύ, δ έρ- 
χόμενος είς τδν κόσμον περιβεβλημενος τάς θω
πείας κα) τδ φίλτρον τής μητρός σου, δδς δόξαν τω 
Θεω, δτι έγεννήθης έν αιώνι, όπισθεν τοΰ όποιου 
τοσοΰτος διε'ρρευσε χρόνος...........................................

Ό δέ γέρων; Οά ήρώτα τις· έφθασεν ουτος εις 
τής αβύσσου τό χεΤλος· ιδού ήμεΤς πρός τό αφυ- 
κτον κα) θλιβερόν τής κωμωδίας χωροΰμεν πέρας. 
Λοιπόν! Τό γήρας—δύναμαι πάντως έγώ έν έπι- 
γνώσει περ) αύτοΰ νά λαλήσω· χωρώ πρός τήν 
ήλικίαν, ε’ν ή, κατά Βοσσουέτον εΐπεΤν, τοΰ θανά
του προσβλέπει τις τήν σκιάν· άπό τοΰδε ούδέν δ 
κόσμος παρέχει μοι ούτε φοβερόν, ούτε έλπίδος 
κινητικόν· ούδε'ις νά μο'ι άποδώση δύναται ούτε τήν 
παρωχηκυΤαν νεότητα, ούτε τούς άπολωλότας φί
λους, ούτε τούς έν μέσω σταδίω πεσόντας γενναίους 
συντρόφους μου. Κα) δμως ή χαρδία μου είναι 
πλήρης έλπίδος· ούδεμία παρέρχεται ήμερα, καθ’ήν 
νά μή δύνωμαι νά ήμα·. ακόμη έπωφελής- έάν σή
μερον έπέτυχον νά διεγείρω έν ύμΤν πάθος εύγενές, 
ν’ άναζωπυρήσω τδν πρδς τήν πατρίδα χα'ι τήν 
έλευθερίαν έρωτα, άπώλεσα αράγε τήν ήμέραν μου; 
Τί πρός ύμας έάν έγώ ήμαι γέρων ; Τδν λογαρια
σμόν τοΰτον έγώ έχω μετά τοΰ Θεοΰ νά τακτο
ποιήσω- άλλά μέχρι τής ώρα; έκείνη; δς ύπηρε- 
τώμεν τού; άνθρώπου;.

Τής τελευταίας δέ στιγμής έπιστάσης, μέλλω 
νά ύποστώ δ,τι τοσάκις κατά τάς ωραία; έίείνας 
μετοπωρινάς νύχτας ησθάνθην, καθ' άς δ ουρανός 
δι’άπείρων φαίνεται έσπαρμένος κόσμων ! Ούχί! ή 
ζωή υπάρχει πανταχοΰ κα'ι είναι αδύνατον νά πα- 
ραδεχθώμεν δτι 4 Θεός, δίκην άδεξίου έργάτου, 
άφίησι τδν άνθρώπινον λόγον νά ύψώται τοσοΰτο 
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καί ένισχύηται, 8πως τδν εξόντωση έπειτα, είς τδ 
έπαχρον τοϋ μεγαλείου αύτοΰ άφιχόμειον! Ούχί! 
Φρονώ μετά πεποιθήσεως, 8τι πέραν τοΰ κόσμου 
τούτου άπειρος ύπάρχει πρόοδος έλευθερίας, άλη 
θείας καί αγάπης. Ού-χί! Πλήρης πίστεως άνα- 
βοήσω· Θεέ! έν ταϊς πατρικαϊς έπιτρε'πω έμαυτδν 
χερσί σου- τοσαύτας «ερχόμενον θυέλλας ύπεστή- 
ριξας, έθηκας έν έμοί τοσαύτην δίψαν αλήθειας, 
αγάπης χαί φωτός, ούχί πάντως να μέ εξαπάτη
σης σκοπών, χατά τήν ύπερτάτην έκείνην στιγμήν, 
νά μέ καταπόντισές έν μέσω τω λιμένι.

’Εν Άρτάχγ|, 187. . . Λ. Ν. Κ.

ΠΕΡΙ ΜΟΪΣΙΖΙΙΣ Οθβ.ΜΑΜΚΠΣ.
Έχ χειρογράφου άττιγρά'φαντες χώόιχος 

την χάτωθι άνέχθοτον πιθανώς όιατριβί/ν 
,τερι' όθωμανιχής (sic) μουσιχ^ς πραγματείαν 
περί τά μέσα τής παρε.Ιθούσης έχατονταετη- 
ρίθος γεγραμμένην εχθίθομεν ήθη εις φως 
ϊυγγας χαί. χέντρα τοίς παρ’ήμΐν τϊ) θεία τής 
Με.Ιπομένης τέχνη θίουσι.

Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΑ2.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΙΛΣΑΦΙΙΣΙΣ 
ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ

Π5σι τοϊς έντευξομε'νοις τω παρόντι πονήματι 
δρθοδόξοις χαί φιλομαθεστάτοις μουσικοϊς, έν Κυ- 
ρίω ευ πράττειν τε χα'ι ύγιαίνειν.

Καθώς αί φιλόπονοι μέλισσαι έπι πάντα τά 
άνθη χα'ι βλαστήματα έφιζάνουσι και άφ'έκάστου 
τά χρήσιμα χα'ι ωφέλιμα δρέπονται χα'ι άνιμών- 
ται, τά δέ άχρηστα κα'ι ανωφελή άπορ'βίπτουσι 
καί άποστρέφονται, τδν αύτδν τρόπον κα'ι ήμεϊς 
ούχ άμελήσαντες, άλλά προσεκτικώς και φιλοπό- 
νως οσον τδ δυνατδν άναλεξάμενοι τά περσικά βι
βλία τών παλαιών χα'ι νέων μουσικών κα'ι μάλι
στα τήν μουσικήν βίβλον τοΰ εύσεβεστάτου κα'ι 
ύψηλοτάτου αύθέντου Δημητράσκου Καντεμίρη 
συνελέξαμεν χα'ι συνηθροίσαμεν εξ αύτών τά πλέον 
χρήσιμα χα'ι ανθηρά άσματα, άτινα μέχρι τοΰ 
νΰν τά μέγιστα έπαινοΰνται κα'ι εκθειάζονται πα
ρά τοϊς Πέρσαις- όθεν μέλλοντες παραδοΰναι ύμϊν 
τήν μουσικήν τής ανατολικής ’Εκκλησίας έθέμεθα 
άκριβή τινα διδασκαλίαν κα'ι γνώσιν τής μουσικής 
τέχνης τών Περσών και έπεκρίναμεν ταύτην χα'ι 
παρεβάλομεν τή καθ'ήμάς έναρμονίω κα'ι μελω
δική τέχνη τρόπφ τοιώδε, ήχον μακαμίω και 
φωνήν φωνή και θέσιν θέσει καί μέτρα μέτροις 
ώς έν δργάνω κα'ι διά γραμμάτων σαφέστερον δεί- 
χνυται, έν ω πας τις μουσικδς τήν διαφοράν ταυ- 
την χαί τδν τρόπον βαδίως γνώσεται καθ’ άπερ 
οί νΰν Πέρσαι ταύτην μεταχειρίζονται· επειδή ού- 

τοι τούς παρ' ήμίν οκτώ ήχους καλοΰσι μαχάμια 
προσθέτοντες και άλλα πλείονα έπ'ι τούτοις δια- 
φόροις δνόμασιν, ών τά μηδαμώς διαφέροντα άπ’ 
άλλήλων, ούτε τινα χρήσιν έχοντα καταλειπομεν, 
τά δέ καθολικώτερα κα'ι αναγκαιότερα ά κα'ι μα
χάμια καλούμενα παρ’αύτοϊς, έδεξάμεθα άπερ εΐσι 
τω αριθμώ 61, έν οΤς εύρίσκονται μπεστρέφια χα'ι 
μπεστέδες. Είς σαφεστέραν όμως κατάληψιν τών 
βηθησομένων προσκείσθωσαν ταϋτα κατά λέξιν· 
γιαγιάχ, άσιράν, άτζέμ άσιράν, έράκ, βαχβί, 
βάστ, ούσακζεργιουλέ,ν τουκιάχ χουζί ζεμζέμ, 
νιχαβέντα, πεκιάχ, μαχ'ι πουσιλία, τζαρκι,άχ, 
μπιστεγκι,άρ, κιουρτ'ι σουλταν'ι άράκ, σαμπά, 
δκζέλ,νεβά, χνικζά πενδζουκιάχ, νικρίζ, καρτζα- 
γάρ, γκιουβίτζ, ίσφαχάν, σελμήκ, νεβάϊ, άσιράν, 
χουχαγιούν, νουχούφτ, μπεγιατ'ι χιβάρ, χουσεϊν'ι, 
μουχαλιφαράκ, χορασάν μπουσελ'ικ άσιράν, νετζ'ιτ, 
μπουτρούκ λαχατουλέρ βήλη, άραπάν, χουσεγιν'ι 
κιουρτ'ι, σουρί, άτζέμ άτζεμκιουρδ'ι, ζιρενχεντί 
τζεντ'ικ, έβούγζ, ζορενκεντ'ι άτ'ικ, μαχούρ, κερ · 
ταν'ιν, κιοτζέκ, νεβρούζι άτζέμ, άραζπάρ, κερ- 
τανέ μπουσελ'ικ, νισαπούρ, σεχνάζ, χουζάμ, 
μουχαγιέρ, παπαδαχ'ιρ, μουχαγιερμπουσελίκ, μπε- 
στενκιαρτζεντ'ικ, σουμπουλέ.

Έκ τούτων ουν τών εΐρημένων άλλα μέν κύρια 
μακάμια καλοΰσιν, άλλα δέ σοχπέδες· κα'ι τά κα
λούμενα κύρια μακάμια εΐσ'ι δώδεκα γιεκιάχ άσι
ράν, άράκ, βάστ, ντουκιάχ, σικιάχ, τζαρκιάχ, 
νεβά χουσεϊνί, έβέτζ, γκερτανιέ, μουχαγιέρ, τών 
δέ σοχπέδων αύθις διττώς διαιρούμενων εις κυ
ρίους κα'ι καταχρηστικούς οί μέν κύριοι σοκπέδες 
είσί δεκατρείς- άτζέμ άσεράν, βαχαβ'ι, τζερκιουλέ, 
νιχ’αβέντ, πουσελίκ, παμπά, ούζέλ, πεγιασί, 
χισάρ, άτζέμ μαχούρ, σεχνάφ, σουμπουλέ, ουτοι 
δέ κύριοι καλοΰνται διά τδ έχειν αυτούς ίδιον 
τόπον είτε μπερδέ εϊς τδ ταμπούρι. Οί δέ κατα- 
χρηστικώς σοχπέδες είσί 39 χουζί, ζεμζέμ, 
μαγέ, πεστενκιάρ, κιορτιχιτζά, πεντζουκιάχ, νι- 
κιρ'ιζ, καρτζιγάρ, σουλταν'ι άράκ, κιουβέτζ ίσφα- 
χάν, σελμέκ, νεβάσιράν, χουμαγιούν, νουχούφτ, 
μουχαλ'ιφ, χορασέν, πουσελίκ άσιράν, νετζ'ιτ, πε- 
στεγκιάρ, πουζρούκ, βαχατουλερβάχ, άραπάν, 
χουσεϊν'ι σουρί άτζέμ κιουρτ'ι, ζιρέν κεντιτζεντίκ, 
ζιρενκεντιατ'ικ, κιοτζέκ, νεκρουζί άτζέμ, άρασπάρ, 
κερδανιέ πουσαλ'ικ, νισαπούρ, χουζάμ. Ουτοι λέ
γονται καταχρηστικοί διά τδ μη έχειν αυτούς 
ίδιον μπερδέ εις τδ ταμποΰρι- έπειδή άλλοι μέν 
έξ αύτών τών κυρίων μακαμίων, έτεροι δέ έκ τών 
κυρίων σοχπέδων έκφύονται. Γνωστόν ύμϊν καί 
ταϋτα, οτι τά περσικά όργανα άρχονται έκ τών 
κατιουσών φωνών, καί μάλιστα τδ ταμποΰρι, καί 
πρώτη κατιοΰσα φωνή έστιν ό πρώτος τελειος 

μπερδές καλούμενος παρ’αύτοΤς γιεκιάχ καί επο
μένως άναβαίνοντες άλλην μίαν φωνήν ήτοι έτερον 
μπερΜν δίοουσιν αύτώ άλλο όνομα μακαμίου, καί 
πάλιν άλλην φωνήν έτερον όνομα μακαμίου· ωσαύ
τως καί έπί τοϊς λοιποϊς. Τδν μέν ουν πρώτον 
μπερδέν καλοΰσι γιεκιάχ καί έξομοιοΰται τώ 
πλαγίω ά ήχω άνεανές, τδν δεύτερον μπερδέν κα- 
λοΰσι άσιράν καί έξομοιοΰται τδ πλαγίω β'ήχω τώ 
νεάνες, καί τδν τρίτον μπερδέν καλοΰσιν άράκκαί 
έξομοιοΰται τώ βαρεϊ ήχω τώ ά'ανες, καί τόν τέ
ταρτον μπερδέν καλοΰσι βάστ καί έξομοιοΰται τώ 
πλαγίω δ' ήχω τώ νεγιέ καί τδν πέμπτον μπερ
δέν καλοΰσι νικιάχ καί έξομοιοΰται τώ πρώτω 
ήχω τώ αίναννέ (όστις μόνος έστί αρχή καί 
θεμέλιον τής ήμετέρας μουσικής τέχνης καί. τών 
ΙΙερσών)· τδν έ’κτον μπερδέν καλοΰσι σεκιάχ καί 
έξομοιοΰται τω δευτέρφ ήχφ τώ ναενές· τδν έβδο
μον μπερδέν καλοΰσι τζαρικάχ καί έξομοιοΰται τώ 
τρίτφ ήχφ τοΰ νανανά- τδν όγδοον μπερδέν κα- 
λοΰσι νέβα καί έξομοιοΰται τώ τετάρτω ήχω τώ 
άμα· καί μέχρι τούτου κατά σύγκρισιν τε- 
λειοΰνται οί παρ’ήμϊν δκτώ ήχοι. Καί αύτοί μέν 
οί Πέρσαι προσθέτοντες καί άλλους τέσσαρας αρεζ»- 
μοΰσι συν αύτοϊς ως καί κυρία μακάμια καλοΰσι 
ώς άνωτέρω έλέγετο. Οί δέ προστιθέμενοι τέσσα- 
ρες μένουσι πάντοτε έπί τοϊς δκτώ ήχοις καί ου
δέποτε τούτων έκπίπτουσι, πλήν άποτελοΰσιν 
ίδιον μέλος καί φωνήν τελείαν, οί'τινες καθ’ήμϊς 
μέν έπταφωνίαι τών κατιουσών φωνών, κατά δέ 
Πέρσας καλοΰνται πρώτον σέτι,ήτοι πρώτος βαθ
μός, έξ ου τδν πρώτον μπερδέν ήτοι τδν πλ. ά 
καλοΰσιν χουσεϊν'ι, οστις έστίν έπταφωνία τοΰ 
άσιράν, ήτοι τοΰ πλαγίου δευτέρου· τδν δέκατου 
μπερδέν καλοΰσιν έβίτζ, οστις έστίν έπταφωνία 
τοΰ αρακ ήτοι τοΰ βαρέως- τδν ενδέκατον καλοΰ- 
σιν γκερτανιέ, οστις έστίν έπταφωνία τοΰ βάστ, 
ήτοι τοΰ πλαγίου τετάρτου- τδν δωδέκατον κα· 
λοΰσιν μουχιγέρ, οστις έστίν έπταφωνία τοΰ του- 
κι αχ ήτοι τοΰ πρώτου,καί έ'ως ένταΰθα τελειοΰνται 
δωδεχα κυρία μαχάμια. Πρδς τούτοις όμως ο1 
Πέρσαι καί άλλους τέσσαρας μπερδέδες προσθέτου 
τες τίζια καλοΰσι καί όχι μαχχμιχ, ήμεϊς δέ 
επταφωνίας τώυ καθολικώυ άνίσων ήχων ήτοι μα 
καμιών, καί καλοΰσι ταύτην τήν προσθήκην δεύ
τερον σέτι ή δεύτερον βαθμόν. Αύτοί ουν οί εΐρη- 
μένοι μπερδέδες είς τά όργανα τής μουσικής τών 
Περσών τά καλούμενα πάτζια ήτοι ταμποΰρι, νάϊ, 
μουσκάλι, κιεμάνι καί τά λοιπά ένεργοΰσι, μάλι
στα δέ καί έξαιρέτως έχουσι Ιδιον μπερδέν είς τδ 
ταμποΰρι όπερ έστί τδ πλέον αύτοϊς έντελέστατον 
οργανον. Καί τδν πρώτον τούτων τών τεσσάρων 
φωνών μπερδέ ήτοι τδν γ' καλοΰσι τιζσεκιάχ, 

οστις έστίν έπταφωνία τοΰ σεκιάχ ήτοι τοΰ δευ
τέρου· τδν οέκατον τέταρτον ήχον μπερδέν καλοΰσι 
τιζτζαρκιάχ. όστις έστίν έπταφωνία τοΰ τζαρκιάχ 
ήτοι τοΰ τρίτου· τδν δέκατον πέμπτον καλοΰσι 
σνεβά οστις έστίν έπταφωνία τοΰ νεβά ήτοι τοΰ 
τετάρτου· τδν δέκατον πέμπτον ήχον καλοΰσι 
τιζχουσεϊνί. όστις έστίν έπταφωνία τοΰ χουσγι- 
νιοΰ καί έ'ως αύτοΰ τελειοΰνται οί δέκα έ'ξ μπερ
δέδες. Οί δέ 13 είρημένοι κύριοι σοχπέδες καίτοι, 
ιος ειπομεν, έχουσιν Ιδιον μπερδέν έν τοϊς έαυτών 
δργάνοις, όμως παρά τοϊς Πέρσαις μέν καλοΰνται 
νήμια, άτινα σημαίνουσι ήμίσειαν φωνήν, παρ’ 
ήμϊν δέ φθοράς, καί μεταξύ ουτοι εις τούς δύο 
μπερδέδες ή είς τάς καθολικάς φωνάς άναβαίνοντες 
η καταβαίνοντες ήμίσειαν σωνήν άποτελοΰσιν είς 
τδ μέλος τοΰ ήχου φε’ρ’ είπεΐν τήν μεταξύ τοΰ 
βάστ, ήτοι τοΰ πλαγίου τετάρτου, καί τοΰ άράκ 
ήμίσειαν φωνήν τήν καλουμένην νήμ καλοΰσι 
μπερδέ άτζέμ άσιράν καί αύθις τήν μεταξύ τοΰ 
αράκ καί του βάστ έκφυομένην φωνήν καλοΰσι 
βαχαβ'ι, καί πάλιν τήν μεταξύ πλαγίου τετάρτου 
καί τοΰ πρώτου ήτοι τοΰ βάστ καί τοΰ τσονκιάχ 
καλοΰσι ζιλκιουλέ, τήν δέ μεταξύ τοΰ πρώτου καί 
δευτέρου ήτοι τοΰ τουνκιάχ καί τοΰ σενκιάχ φω
νήν καλοΰσι μηχαβεντ, τήν δέ μεταξύ τοΰ δευτέ
ρου καί τρίτου ήτοι τοΰ σενκιάχ καί τζαρκιάχ 
φωνήν καλοΰσι πουσελίκ· μέχρι τοΰδε είς καί μί- 
νος μπερδές γεννάται έκ τών εΐρημένων φωνών τδ 
καλούμενον νήμ. Σημείωσαν δέ ότι μεταξύ τοΰ 
τρίτου καί τετάρτου ήτοι τοΰ τζερκιάχ καί νεβά 
γεννώνται δύο μπερδέδες ήτοι νήμια, ά καί μάλι
στα είς τδ ταμποΰρι έχουσιν Ιδιον τόπον, καί κα- 
λοΰσι ταϋτα σαμπά καί ούζάλ· καί ό μεν σαμπά 
έστι πλησίον τοΰ νεβά, ό δέ ούζάλ πλησίον τοΰ 
τζαρκιάχ· όμοίο,ς καί μεταξύ τοΰ τετάρτου ήτοι 
τοΰ νεβα, καί τοΰ χουσεϊνίου,ό καί έπταφωνία τοΰ 
άσιράν καλείται ήτοι τοΰ πλαγίου δευτέρου , γεν
νώνται δυο νήμια ήτοι μπερδέδες, καί τδν μέν 
πλησίον τοΰ νεβά καλοΰσι μπεγιατ'ι, τδν δέ πλη
σίον τοΰ χουσεϊν'ι καλοΰσι χισάρ, καί πάλιν τδν 
μεταξύ τοΰ χουσεϊνίου καί έβίτζ καλοΰσιν άτζέμ, 
τδν δέ μεταξύ τοΰ έβίτζ καί τοΰ γκερτανιέ κα- 
λοΰσι μαχούρ, καί πάλιν τδν μεταξύ τοΰ γκερτανιέ 
καί τοΰ μουχαγιέρ καλοΰσι σεχνάς, τδν δέ μεταξύ 
τοΰ μουχαγιέρ καί τοΰ τίζ σεγιάχ, καλοΰσι σουμ
πουλέ, καί έως αύτοΰ τελειοΰνται οί ιγΖ κυοιοι 
σοχπέδες. Οί δέ καταχρηστικοί 39 σοχπέδες οί 
καί μακάμια παράτοϊς Πέρσαις καλούμενοι, ήμεϊς 
αύτούς θέσεις καί σχηματισμούς καλοΰμεν διά τδ 
μή έχειν αύτούς Ιδιον μπερδέ έν τοϊς δργάνοις ώς 
άνωτέρω ειδομεν, άλλά έκ τών κυρίων μακαμίων 
καί έκ τών κυρίων σοχπέδων εκφύονται· ουτοι 



216 ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 217

άρχονται άπδ ενα μέλος ήχου ήτοι μακαμίου και 
άναβαίνοντες ή καταβαίνοντες ήμίσειαν φωνήν ή 
μίαν ή κα’ι πλείονα άποτελοΰσιν ή μίαν θε'σιν ή 
έ'να σχηματισμόν, καί όδεύοντες διά τών οικείων 
μπερδε'δων άπεργάζουσι μέλος έν τών είρημένων 
σοχπε'δων καί πάλιν άλλοι άλλο μέλος, καί ούτως 
εφεξής ποιοΰσι τδ μέλος τών σοχπε'δων διαφέρειν 
έτερον έτε'ρου. Τίνι δε τρόπω τοΰτο γίνεται ήμεϊς 
ούδαμώς έξηγοΰμεν πλατύτερου, ί'να μή ταύτολο- 
γώμεν καί δυσχέρειαν έπί τοΰ παρόντος εΐσάγω- 
μεν, ταΰτα δέ έν τω διαγράμματι σεσημείωται, 
καί σκεπτόμενος ταΰτα έπιμελώς δ φιλομαθής 
μουσικός ραδίως δυνήσεται μαθεϊν οτι εις πάσαν 
βαθμίδα τοΰ διαγράμματος έκαστον μακάμι εύρί- 
σκεται γεγραμμένον μετά τοΰ όμοιου ήχου· καί 
τά μέν 12 κύρια μακάμια καί τά τέσσαρα τίζια 
είσί γεγραμμένα εις τάς μεγαλειτέρας βαθμίδας, τά 
οέ 13 νήμια ήτοι οί κύριοι σοχπέδες εις τά μικρό 
τέρα, οί δέ καταχρηστικοί σοχπέδες είσί γεγραμ- 
μένοι κατ’ όνομα πλησίον έκάστου μακαμίου, έξ ου 
καί γίνονται· καί δ'σοι μέν έξ αύτών είσί γεγραμ- 
μένοι εϊς τήν άνω γωνίαν τής βαθμίδος κατά τδ 
μέρος τών άνιουσών φωνών, άρχονται έκ τών 
ανιουσών φωνών· όσοι δέ εις την κάτω γωνίαν 
τής βαθμίδος ήτοι κατά τδ μέρος τών κατιουσών 
φωνών, άρχονται έκ τών κατιουσών φωνών. Πρδς 
τοΐς εΐρημένοις καί ταΰτα ύμΐν λεκτέον, ότι οϊ 
Πέρσαι έν τή μουσική αύτών τέχνη έν τι δνομα- 
στδν καί περίφημον μεταχειρίζονται, ό παρά τοΐς 
ήμετέροις μουσικοϊς καλείται χειρονομία, ής τδ 
όνομα μόνον έν τοΐς μουσικοϊς βιβλίοις τών μετα
γενεστέρων σώζεται, ή δέ τέχνη ούτε πρακτικώς, 
ούτε διδακτικώς έδιδάχθη παρά τίνος τών ήμετέ- 
ρων μουσικών, παρά Πε'ρσαις δ’μως καλείται ού- 
σοΰλι, δ’περ άχρι τοΰ νΰν ένεργεϊται καί δίδασκε 
ται παρ’ αύτοϊς εις τούς μετιόντας τήν μουσικήν 
αύτών τέχνην. Είσί δέ τούτου τρόποι γενικότεροι 
24, ά καί ούσουλια πληθυντικώς αυτοί καλοΰσιν, 
οϊ δέ μεταγενέστεροι καί άλλα τε παρά τούτοις 
προστιθέμενοι, νήμια είτε ήμίση καλοΰσι. Ταΰτα 
πάντα 28 τδν άριθμδν κατ’ αύτούς γίνονται.

Ταΰτα οϋνίκανώς δηλωθέντα πόσα τε καί ποϊά 
είσιν, επομένως καί τήν περί τούτων χρήσιν χρή 
ύμΐν διασαφήσαι όν τρόπον έκαστον παρά τοΐς νΰν 
Πέρσαις σχηματίζεται καί εκφωνείται, ώς δράτε.

ΕΛ ΕΙΔΓΑΑΙΟΛ

ΤΟ>· ΒΕΡΝ'ΑΡΛΙΝΌΓ £ ΑΙΜΠΙΕΡΡΟΓ.

(Συνεχεία καί τέλος’ ίδε άριθμ. 12).
Μηνάς τινας μετά ταΰτα, καθήμενος δΣαιμπιέρ- 

ρος πλησίον άνθοσχεποΰς τραπέζης άπήλαυε της 

γαλήνης τών τελευταίων τής ήμέρας ωρών, δπδ 
τά δε'νδρα, ά έφύτευσεν ίδιοχείρως.

Άναγγε'λλεται αύτω ή έπίσκεψις αςιωματικοΰ.
« ’Αξιωματικός I Είναι έκεΐνος, τδν όποιον πε

ριμένω αναμφιβόλους, εκείνος, τδν όποιον δεν έπα- 
νεΐδον άπδ τριών μηνών· άς ελΟρ- συνοδεύσατε τον 
ίως εδώ».

Μεγίστη ήν ή έκπληξις τοΰ Βερναρδίνου Σαιμ- 
πιέρρου. Είχε μέν ένώπιον αύτοΰ τήν μορφήν τοΰ 
αξιωματικού δν περιέμενε, τήν μέλαιναν και λείαν 
αύτοΰ κόμην, τούς με'λανας αύτοΰ δφθαλμούς, τδ 
αφρικανικόν του μέτωπον, τήν μελαγχολίαν τοΰ 
εϊρωνικοΰ του στόματος, άλλ’ε’ν τούτοις δέν ήτο 
δ αύτδς άνθρωπος. Λεκαετής τούλάχιστον διαφορά 
υπήρχε μεταξύ τής ηλικίας τοΰ πρώτου καί τής 
τοΰ δευτε'ρου.

— Είμαι, κύριε, δ αδελφός αξιωματικού τίνος τοΰ 
στρατοϋ τής ’Ιταλίας, δ'στις έλαβε τήν τιμήν νά 
φιλοξενηθή ύφ’ υμών πρό τινων μηνών.

— Τδν ένθυμοΰμαι κάλλιστα, κύριε.
— Είμαι δ πρεσβύτερός του.
— Έπανήρχετο έκ τοΰ στρατοϋ.
— Ώς έγώ.

— Μοί ένεπιστεύθη τδ χειρόγραφον μυθιστορή
ματος, τδ όποιον είμαι έτοιμος νά σάς άποδώσω, 
παρακαλών υμάς νά τω είπητε πόσον κατεθέλχθην 
έκ τών αισθημάτων αύτοΰ πρδς τά θαυμάσια τής 
φύσεως, και ιδίως έκ τής εύγλωττου αύτοΰ άγα- 
νακτήσεως κατά τών τυράννων καί τών φιλοδόξων. 
Είπατε' τω έπίσης έν δνόματί μου ότι τδ ύφος του 
έχει διακεκριμένα πλεονεκτήματα, πλούσια εις ει
κόνας και μεταφοράς. . . .

— Άρκοΰν οί έπαινοι, κύριε, σάς παρακαλώ· δέν 
θα μοι ήναι πλέον συγκεχωοημε'νον νά σάς δμολο- 
γήσω δ’τι είμαι δ συγγραφεύς τοΰ βιβλίου τούτου- 
άλλά μή τολμώντος έμοΰ όπως σάς τδ καθυποβάλω 
αύτοπροσώπως, δ άδελφός μου έλαβε τοΰτο τδ 
θάρρος, μεγίστην θεωρών εύδαιμονίαν τδ νά λάβ-ρ 
έπί ζωής του μίαν ευκαιρίαν όπως φθάση με'χρις 
υμών· θά μάς συγχωρήσητε βεβαίως τδν δόλον.

Μετά τινας άλλους φιλοφρονητικούς λόγους άν- 
ταλλαχθέντας μεταξύ τοΰ δημοκράτου αξιωματικού 
καί τοΰ Βερναρδίνου, ούτος δεικνύων αύτω τάς έπί 
τής τραπε'ζης του άνθοδε'σμας, τω είπεν :

—Έσκεπτόμην περί τοΰ άδελφοΰ σας, κύριε, δ’τε 
ηλθον να σάς αναγγειλωσιν. “Οτε πρδ τριών μηνών 
μέ έπεσκέφθη, είργαζόμην εις τάς αρμονίας τοΰ φω
τός· άπδ λόγου εις λόγον μοι είπεν δ'τι έν ’Ιταλία 
έιηρμόζοντο εις τά άστρα τά προσφιλή ονόματα 
τών ποθούμε'νων άντικειμε'νων. Ευρίσκω τδ ήθος 
ποιητικόν καί δέν έννοώ πώς τά άνθη έμειναν είσέτι 

ύπδ τδν ζυγόν τής άρχαίας ονοματολογίας. Μέ 
τήν μεγαλει τέραν άταραξίαν, βοτανολόγοςτις έκ- 
κενοϊ ένώπιον δμών τούς σάκκους του πλήρεις δια 
φόρων σπόρων λέγων: «Τοΰτο είναι δ βασιλεύς τών 
άνθέων, τοΰτο είναι ή βασιλίς τών ρόδων». Τίδύ- 
ναταί τις νά περιμένη άπδ έπιστήμην παραδεδο- 
μένην εις σπορολόγους ; Δύνανται νά τήν κάμωσι 
μισητήν καί ούδέν πλέον.

— Άλλ’ υμείς, κύριε, τήν καθιστάτε αγαπη
τήν, καί ήδη αί τής Φύσεως Μελέται σας 
διέδωκαν τήν κλίσιν αύτής εις τήν Εύρώπην. Τε 
θελγμένος έκ τών έπαγωγών μαθημάτων, α έν τω 
συγγράμματί σας δίδετε περί αύτής, έσύστησα βο
τανικόν τι ώρολόγιον έν έπαύλει τινί τής Φλωρεντίας, 
ένθα διέμενον μετά τοΰ συντάγματός μου. Κατά 
πάσαν ώραν τής ήμέρας καί τής νυκτδς είχον έν 
άνθος, τδ όποιον ήνοίγετο· διότι τρελλαίνομαι 
διά τά άνθη, καί έννοώ τδν 'Ολλανδόν, δ'στις δα
πανά τήν περιουσίαν του όπως άγοράση λειριά καί 
καταναλίσκει τδν βίον του διά νέων χρωμάτων χρω- 
ματίζων αύτά.

«Οϊκογένεια απλών καρδιών, έσκέπτετο δ Βερ
ναρδΐνος άκούων τόν ξένον του. Ό μέν τών αδελφών 
λατρεύει τάς τών άστρων μεγαλοπρεπείας, δ δέ 
διέρχεται τάς ώρας τής σχολής αύτοΰ καλλιεργών 
άνθη, όπως "δη άνοιγόμενον έκαστον αύτών, καθ'ε- 
κάστην ώραν τής ήμε'ρας. Καί οί δύο ουτοι αδελφοί 
είναι στρατιώται, διότι ή έπανάστασις τούς περιε- 
σπείρωσε- πιθανόν δ πόλεμος νά τούς σκληρύνη διά 
τοΰ μόχθου καί ή κατάκτησις νά τούς άπονεκρώση 
δια τής φιλοδοξίας».

— Έπειδή αγαπάτε εΐλικρινώς τά άνθη, θέλετε, 
κύριε, νά σάς δείξω έκεϊνα, τά όποια καλλιεργώ είς 
τδ κηπάριόν μου ; "Ω ! δέν είναι βεβαίως τά άνθη 
τής κατακτήσεώςσας, τής γονίμου’Ιταλίας, άλλά 
τά έφύτευσα δ ίδιος, καί ή ευωδία των είναι εύφρό 
συνος εις τδν γέροντα.

Ό φιλόσοφος στηριζόμενος έπί τοΰ βραχίονος τοΰ 
νέου φίλου του έξήλθεν δ'πως τδν δδηγήση εϊς τάς 
πρασιάς τών άνθέων αύτοΰ.

Καί δ γέρων βαδίζων άπήγγειλε τούς· στίχους 
τούτους:

Felix qui potuit rerum cognoscere causes
Atque metus omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Aclierontis avari.
Ό αξιωματικός έξηκολούθησε βαια τή φωνή: 

— Ναί ευδαίμων δ σοφός, δ'στις εισδύει είς τά μυ
στήρια τής φύσεως, καί καταπατεί διά τών πο
δών τάς τοΰ κόσμου προλήψεις, καί — προσέθηκε 
συλλέγων λευκάνθεμον — δ'στις λατρεύει τούς τών 
αγρών θεούς χαί βλέπει άνευ φθόνου τήν ύπατι- 
χήν πομπήν καί τήν αίγλην τοΰ διαδήματος.

— Ά ! κύριε, άγαπάτε έπίσης τδν Βιργίλιον 
είναι ποιητής μου, τδ γνωρίζετε;

Καί άπδ άνθους εις άνθος, άπδ στίχου εις στίχον, 
δ στρατιώτης καί δ ποιητής άπήγγειλαν όλον σχε
δόν τδ δεύτερον βιβλίον τών Γεωργικών περι- 
πατοΰντες.

Ό Βερναρδΐνος, ένθαρβυνόμενος έκ τής προσοχής 
τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ, τω έδειξε τούς βοτανικούς θη
σαυρούς τών φυτοκομείων του, ωραία άνθη άραιο- 
σχιδή ώς διά ψαλίδος, άλλα δέ έ’τοιμα όπως άπο- 
πτώσιν άπδ τοΰ άκρου τοΰ στελέχους, έν ω αίω- 
ροΰνται.

*0 δημοκράτης αξιωματικός, ζητήσας τήν ά
δειαν νά λάβη άνθη τι>ά ώς μαρτύριαν τής έπισκέ- 
ψεώς του, άπεχαιρέτισε τδν Βερναρδΐνον Σαιμ- 
πιέρβον.

—"Εχετε παραγγελίας διά Παρισίους, κύριε ;
— Φέρετε τάς εύχάς μου εις τήν τεθλιμμε'νην 

έκείνην πόλιν φε'ρετε τάς είλικρινεστάτας τών εύ- 
χών μου διά τήν δμόνοιαν, καί ε’θε νά εύρεθώσιν 
έκεϊ μετ’ δλίγον δλιγώτεροι φιλόδοξοι καί πλειότε- 
ροι, ώς δμεΐς, άνδρες.

— Τί έπιθυμεΐτε έκ Παρισίων; Θέλω νά έχω 
μίαν αφορμήν διά νά παρουσιασθώ έκ νέου εϊς τδν 
οίκον σας.

— Κομίσατε' μοι τδν αδελφόν σας.
— Θά έπανέλθωμεν όμοΰ, ά»’ ου μάς δίδετε 

τήν άδειαν.
Καί δ αξιωματικός άνέβη εις τήν πρδ τών δρυ- 

φράκτων περιμένουσαν αύτδν άμαξαν.
Εισερχόμενος είς τήν καλύβην του ό Βερναρδΐνος 

έστάθη έπί τοΰ βάθρου όπως δώ τελευταΐον βλέμ
μα, ό'λως σεβασμού, θρησκείας καί έρωτος, είς τδν 
πυροΰμενον τής εσπέρας ορίζοντα.

«Έάν πάντες οί δημοκράται ήσαν ώς αί δύο αυ
τοί άδελφοί, Θεέ μου ! ή δημοκρατία θά ήτον ου
ρανός, χαί ούδείς θά έπεθύμει πλέον νά άποθάνη».

Ό Βερναρδΐνος είχε δίκαιον ν’ άγαλλιφ, διότι 
εύρε τδ είδύλλιον έν τή διεφθαρμένη τοΰ κόσμου 
κοινωνία.

Παρήλθε χρόνος πολύ; καί εσπέραν τινά έν τή βι
βλιοθήκη τοΰ Βερναρδίνου φώς άβληχρδνέλαμπεν έπί 
φύλλων διεσπαρμένων καί τής κεκυφυίας καί άκι- 
νήτου κεφαλής γέροντος. Ό Βερναρδΐνος είργάζετο 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εις τήν τελευταίαν διαί- 
ρεσιν τοΰ μεγάλου αύτοΰ συγγράμματος, τών Ά ρ- 
μονιών τής Φύσεως· εδρίσκετο είς τάς Άν- 
θρω πίνας αρμονίας.

Αίφνης ή πύλη τοΰ σπουδαστηρίου κρούεται· 
εγείρεται όπως άνοιξη- ανοίγει καί νομίζει ότι δια
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κρίνει την μορφήν ένδς τών δυο αξιωματικών του 
στρατοΰ τής ’Ιταλίας. ’Επειδή δέ δεν έπανεΐδεν 
αυτούς άπδ τής έπισκέψεως ήν έχάτερος αυτών τώ 
έκαμε, δεν διε'κρινεν έξ άρχής ε'άν ό ένώπιον αυτοΰ 
ην δ νεώτερος ή ό πρεσβύτερος. Έξετάζων εγγύ
τερον περιέπεσεν είς σύγχυσιν, διότι ουδέτερος ήν 
τούτων. Ό τρίτος ουτος άξιωματικδς τοΰ στρατοΰ 
τής ’Ιταλίας, διότι έφερεν ιματισμόν σχεδόν ομοιον 
πρδς τδν τών δυο άλλων, ην έπίσης, ώς εκείνοι, 
ωχρός, έπίσης σύννους, έπίσης μελαγχολικδς, ώς 
οί δυο άδελφοί, ύπδ τήν μέλαιναν αύτοΰ κόμην, 
ίσως δε πρεσβύτερος τοΰ πρώτου κα'ι νεώτερος τοΰ 
δευτέρου. Τδ παράδοξον τής τριπλής ταύτ ης δμοιό- 
τητος έξε'πληξε τά μέγιστα τδν Βερναρδΐνον, βστις 
προσεκάλεσε τδν ξένον νά καθήση.

Ό αξιωματικός είπεν αμέσως τω Βερναρδίνω 
8τι ην άδελφδς τών δυο άξιωμαηκών τοΰ στρατοΰ 
τής ’Ιταλίας, έλθόντων άλληλοδιαδόχως είς Έπ- 
πόνην. Ένθα^υνόμενος έκ τής εύμενοΰς ύποδεξιώ- 
σεως, ης έτυχον, παρουσιάζετο καί αύτδς όπως 
άσπασθή τδν φίλον τοΰ Ίωάννου ’Ιακώβου 'Ρουσ- 
σώ, τδν μεγαλοπρεπή συγγραφέα τών Μελετών 
τής Φυσεως, έξαιτούμενος συγγνώμην διότι έφε
ραν εις τδ άναχωρητήριον τοΰ σοφοΰ μόνον τδν άπό ■ 
τομον στρατιώτου θαυμασμόν.

Ό φιλόσοφος έθεώρησεν άκουσίως έαυτοΰ μετά 
πλιίονος περισκέψεως τδν τελευταΐον εκείνον τών 
τριών άδελφών ή τούς δυο άλλους, είτε κατά συνέ
πειαν τοΰ άκαταμαχήτου άποτελέσματος τής ύπο- 
κώφου φωνής καί τοΰ άπιστου αύτοΰ βλέμματος, 
είτε διότι ή μεγάλη αύτοΰ ώς στρατηγοΰ φήμη κα
θιστά αύτδν άξιον πλείονος σεβασμοΰ.

Μεταξύ τοΰ τρίτου τούτου άδελφοΰ κα’ι τοΰ 
ποιητοΰ, δεν έγένετο λόγος ούδέ περί άγρών, ούδέ 
περί άστέρων, ούδέ περί ήλιου, ούδέ περί ύ'δατος, 
ούδέ περί άνθέων. ΊΙ συνδιάλεξις ύπήρξεν αύστηρά, 
εί καί μή έστερημένη χάριτος· ώμίλησαν περ: τής 
άνθρωπότητος, τής φιλοσοφίας καί τών συμφορών 
τής έποχής· δ μέν γέρων μετά τίνος πικρίας καί 
πολλής έπιεικείας, οδέ νεανίας μετ’έλπίδων τολ 
μηρών, ώς αί κατακτήσεις αύτοΰ. Έξέθηκε τδ 
μέλλον μετά προφητικής έναργείας, άποδεικνύων 
την έξόντωσιν ό’λων τών κομμάτων τών μέν παρά 
τών δέ καί τήν προσεχή επάνοδον τής ειρήνης.

— Είθε νά σάς έπακούση δ Θεός! άνέκραξεν δ 
Βερναρδΐνος.

— Ό Θεός, κύριε, έπακοόει πάντοτε έκείνων, 
οσοι έχουσι στερεάν θέλησιν

Πολλαί έκφραστικαί σιωπαί έποίουν διαλείυ.- 
ματα είς τδν διάλογον τοΰτον, όστις ήτο μάλλον 
άντάλλαγμα ιδεών ή λόγου. Μάτην δ Βερναρδΐνος 
προσεπάθησε πολλάκις νά φε'ρη τδν λόγον έπί τών 

έκστρατειών τής ’Ιταλίας όπως λάβ·ρ φυσικήν ά- 
φορμην διά νά έπαινέστ\ τδ θάρβος, τδ άτρομητον, 
τήν σπάνιάν νοημοσύνην τοΰ ξένου του· άλλ’ούτος 
άπεμάκρυνε πάντοτε τδ άντικείμενον τοΰτο καί έκ 
μετριοφροσύνης άναμφιβόλως καί έκ τής έξοχου εύ- 
πρεπείας, ήτις καθ’ απαντα αύτοΰ τόν βίον συνώ- 
δευε καί τάς έλαχιστας του πράξεις Τδ λογικόν 
αύτοΰ τδν έδίδαξεν έξ απαλών ονύχων οτι ό άνηρ 
τών πολέμων είναι φρούριον· δσάκις δέν κεραυνο
βολεί, δφείλει νά ήναι λίθινος. Έγνώριζεν άλλως 
τε δτι ή ψυχή τοΰ σοφοΰ θλίβεται έπευφημοΰσα 
τδ ξίφος, καί άν εΐσέτι τοΰτο δέν εξάγεται έκ τοΰ 
κολεοΰ όπως ύπηρετήσν) εις τήν φιλοδοξίαν τών 
καταχτητών.

— ΊΙ ’Ιταλία μετ’ένθουσιασμοΰ άναχηρύττει τδ 
ονομά σας.

— Έσύστησα σχολάς φιλοσοφίας, ιστορίας καί 
ρητορικές έν ταϊς πλείσταις τών κατακτηθεισών 
πόλεων.

— Τδ Μοντενόττε θά ήναι πάντοτε μία τών 
ένδοξοτε'ρων νικών τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ.

— "Εδωχα συντάξεις είς πάντας τούς σοφούς 
τής Βονωνίας, Φλωρεντίας καί Μεοιολάνων.

— Ί’περέβητε τήν φήμην τών άθανάτων τής 
άρχαιότητος στρατηγών.

— Έκάστοτε, δσάκις έκυρίευσα πόλιν τινά, ή 
πρώτη μου φροντίς ήν νά διατάξω σέβας πρδς τάς 
γυναίκας, τά μνημεία καί τάς ίδιωτικάς ιδιοκτη
σίας. Πρίν ή θέσω φρουρούς εις τήν πύλην μου, 
διέταξα πάντοτε όπως τεθώσι φύλακες είς τήν 
είσοδον τών ναών καί τών νοσοκομείων.

— Πρέπει νά έχητε ουραία περί μέλλοντος όνει
ρα, ών τοιαύτης ηλικίας.

— Άπεσύρθην είς μικρόν τι δωμάτιον διά νά 
εξακολουθήσω άνευ περισπασμοΰ τάς εύνοουμένας 
μου μελέτας τής ιστορίας καί τών μαθηματικών. . .

Ό Βερναρδΐνος δέν κατέσχε πλέον τδν θαυμασμόν 
του διά τήν ώραίαν έκείνην τών ήθών αγνότητα, 
χαί παύσας νά έπαινή άκουσίως τάς στρατιωτικός 
επιτυχίας τοΰ σπαρτιατικού αύτοΰ ξένου, ιομίλη- 
σεν έν έκτάσει περί τών εύγενών αύτοΰ πλεονεκτη
μάτων ώς νομοθέτου χαί άνθρώπου. Έγένετο αμέ
σως μεταξύ τών δύο εκείνων ψυχών έ’νωσις τοσοΰτο 
τελεία, ώστε δ Βερναρδΐνος ένόμισεν ό'τι δέν ήδύ
νατο ν'άποδείξη κρεΐττον τήν πρδς τδν ξένον αύτοΰ 
εμπιστοσύνην, ή άναγινώσκων αύτω σελίδαςτινάς 
τών’Ανθρωπίνων αύτοΰ αρμονιών,τελευταίου 
πίναχος τών Αρμονιών τής Φυσεως. Είς μέν τδν 
πρώτον τών τριών άδελφών έδειξε τδν ούρανδν, εις 
δέ τδν άλλον τά άνθη, χαί εις τδν τελευταΐον, τδν 
σπουδαιότερου, έδειξε τάς σπουδαίας τοΰ βιβλίου 
αύτοΰ σελίδας.

• Πόσηνευγνωμοσύνην οφείλω είς τήν τύχην, έλεγε 
καθ’εαυτόν δ Βερναρδΐνος, διότι έγνώρισα κατά τδ 
τέρμα τοΰ βίου μου τρεις άνδρας τοιούτους, οί'ους 
ούδέποτε έτόλμησα νά φαντασθώ. 'Ο μέν είναι 
άξιος νά έννοήση τδ γαλήνιον μεγαλεΐον τοΰ ούρα- 
νίου κράτους, δ δέ, εύαίσθητος ώς δ 'Ρουσσώ, σί
τος δέ, σοφός ώς δ Μάρκος Αύρήλιος, σοφώτερος 
μάλιστα αύτοΰ, διότι ούδέποτε θά συγκατάνευση 
νά γείντγ αύτοκράτωρ. Καί οί τρεις δέ στρατιώται!>.

Δίδομεν πέρας είς τήν ιστορίαν τών τριών άξιωμα- 
τικών τοΰ στρατοΰ τής Ιταλίας.

Ό πρώτος άξιωματικδς, δ άγαπών τά άστρα καί 
τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου, καί δστις δέν ήτο φιλόδο
ξος, υπήρξε βραδύτερον Λουδοβίκος Βοναπάρτης, 
βασιλεύς τής 'Ολλανδίας.

Ό δεύτερος άξιωματικδς, δ υπεραγαπών τά άνθη 
χαί τά βοτανικά ώρολόγια καί οστις δέν ήτο φιλό 
δοξος, υπήρξε βραδύτερον ’Ιωσήφ Βοναπάρτης, βα
σιλεύς τής Ισπανίας καί τής ’Ινδικής.

Ό τρίτος άξιωματικδς τής δημοκρατίας, άδελφδς 
τών δυο άλλων, δστις έλάτρευε τήν άνθρωπότητα, 
τήν ειρήνην καί τήν φιλοσοφίαν, χαί δστις δέν ήτο 
φιλόδοξος, υπήρξε βραδύτερον Ναπολέων Βοναπάρ
της, αύτοκράτωρ τών Γάλλων καί βασιλεύς τής 
Ιταλίας.

Τοΰτο τδ είδύλλιον, δπερ ό Βερναρδΐνος Σαιμπιέρ 
ρος είρε : Δύο βασιλείς καί ίν» αύτοχράτορα !

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ! ΚαΧΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
ΊΙ Κωνσταντινούπολή άπδ τής ίδρύσεως αύτής 

δχτώ χαί είχοσιν ύπέστη πολιορκίας, ών ή πρώτη 
έγένετο τω 477 πρδ Χριστού, οτε ό Παυσανίας μετά 
την έν Ιΐλαταιαϊς μάχην έβάδισε χατά τοΰ Βυζάν
τιου. Μετ’αυτην ύπεστη τάς έπομένχς πολιορκίας, 
βαινούσας μέχρι τής άλώσεως αύτής. Τώ 347 ύπδ 
τοΰ Λέοντος, στρατηγοΰ Φιλίππου τοΰ Μαχεδόνος·
τώ 197 μετά Χριστόν ύπδ τοΰ Σεπτίμου Σεβήρου- 
τω313 ύπδ τοΰ αύτοκράτοροςΜαξίμου· τώ3!5ύπδ 
τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου- τώ626 ύπδ Τοΰ Χοσ- 
ροη, βασιλεως τής Περσίας· τώ αύτω έτει ύπδ τοΰ 
“ΡΖ'ΰγοδ τών Άβάρων· τώ 650 ύπδ τοΰ Μωαβία, 
στρατηγοΰ τοΰ ήγεμόνος Άράπ Άλή· τώ 669 ύπδ 
τοΰ υίοΰ τούτου Τεσσίδ· τω 674 ύπδ τοΰ Σοφια- 
βεναάφ· τω 719 δπ’άμφοτέρων τών υιών τοΰ χα- 
λιφου Μερβάν τώ 744 ύπδ τοΰ Σουλιμάν, υίοΰ 
τοΰ χαλίφου Άβδούλ Μελίκ· τώ 794 ύπδ τοΰ 
Παγανοΰ, βασιλέως τών Βουλγάρων· τώ 786 ύπδ 
τοΰ Άρούν-’Αλ-ϊ’ασίδ, καί τω 798 ύπδ τοΰ Άβ 
δούλ Χελέκ· τώ 8 1 I ύπδ τοΰ Ήράμου, ήγεμόνος 
τών Σλαύων τώ 886 ύπδ τών ρώσσων Βαρήγων, 

διοικουμένων ύπδ τοΰ Άσχδλδ χαί Δίζ· τώ 914 
ύπδ τοΰ Συμεώνος, βασιλέως τών Βουλγάρων· τώ 
1048 ύπδ τοΰ άντάρτου Τορνικίου· τώ 1081 ύπδ 
’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ- τώ 1204 ύπδ τών Σταυ
ροφόρων· τώ 126! ύπδ Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου’ 
τώ 1396 καί 1402 ύπδ τοΰ Βαγιαζίτ- τώ 1414 
ύπδ τοΰ Μούσα, υίοΰ τοΰ Βαγιαζίτ, τώ 1442 ύπδ 
Μουράτ τοΰ Β', υίοΰ Μωάμεθ τοΰ Α', χαί τω 
1453 ύπδ Μωάμεθ τοΰ Β', δστις χαί έχυρίευσεν 
αύτήν τή 29 μαιου τοΰ αύτοΰ έτους.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Γιγνομένων χατά τδν παρελθόντα φεβρουάριον 
άνασκαφών παρά τδ ναιδιον τοΰ έν άγίοις πατρό? 
ήαών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, πατριάρ/ου 
Κωνσταντινουπόλεως έν Καλαμισίοις χατά τήν 
Χαλκηδόνα, άνευρέθη τάφος πλαχί επικαλυπτό
μενος τήν δε φερούση τήν επιγραφήν έν μετριρ 
ήρωελεγείω.

ψ Εύτροπίου τάφος εΐμί περίφρονος· ή γάρ άληθές 
ουνομα τής άρετής εΐχεν άειδόμενον.

"Ατροπε μοίρα, ων τί τδν ευτροπον ήρπασας άνδρα· 
ίς φέρεν έξ μονάδας τρεις δ’ έτέων δεκάδας ;

Πέτρος δέ γνωτδς σταθερήν πλάκα τήν δε χαράξας 
στήσεν άποφθειμένφ, τοΰτο γέρας παρέχων ψ

ΊΙ θέσις, ένθα αί άνασκαφαί έγένοντο, ήν κατά 
τούς Βυζαντινούς ό λιμήν ή μόλος Εύτροπίου, 
τοΰ περιφήμου εύνουχου τοΰ αύτοκράτορος Άρ- 
καδίου, υίοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου. Ό Εύτρό- 
πιος, ίν πάντες γινώσκουσιν έκ τοΰ λαμπρού είς 
αύτδν λόγου τοΰ Χρυσοστόμου περί τής μα ται ό- 
τητος τών άνθρωπίνων, ίσχυσε τά μέγιστα 
έν τή αύλή τής Κωνσταντινουπόλεως έπί τοΰ 
άσθενοΰς Άρχαδίου. Καταβαλών τδν 'Ρουφΐνον 
τώ 395 καί παντοδύναμος γενόμενος, ηγε καί έ- 
φερεν έπί τέσσαρα έτη τδν Άρκάδιον καί τδ ρω
μαϊκόν κράτος, έως ού τώ 399 δ αρχηγός τών έ- 
πικούρων Γότθων Γαϊνας ίσχυσας άπτ,τησε ρητώς 
παρά του αύτοκράτορος τήν πτώσιν τοΰ Εύτρο
πίου, είς ήν ένέδωχεν ό Άρκάδιος. Ό ιστορικός 
Ζώσιμος, άκμάσας τώ 450, λέγει δ’τι έξωρίσθη εϊς 
Κύπρον, έκεΐθεν δέ μετάπεμπτος γενόμενος άπο- 
σφάττεται είς Χαλκηδόνα (Ζωσίμ. ίστορ. Βιβλ. έ, 
κεφ. 18). Έσφάγη λοιπόν έν Χαλκηδόνι καί έ- 
τάφη πιθανώτατα έν τώ μεγάρφ αύτοΰ παρά τδν 
ομώνυμον αύτω λιμένα, ένθα ευρέθησαν άρτίως 
τά οστά αύτοΰ καλυπτόμενα ύπδ τής άνωτέρω 
ένεπιγράφου πλαχός. Ού'τως έκ τής άνωτέρω ε
πιγραφής χεχαραγμένης γράμμασι τής Ε' μ. X. 
έκατονταετηρίδος, ανακαλύπτεται νομίζομεν, μετά 
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1478 ετών παρέλευσιν ό τάφος τοϋ εϊς μέγιστο·? 
άρθέντος ύψος καί εις τά βάθη τής άθλιότητος 
χαταπεσοντος ανθρώπου, ού τήν τύχην έκ παίοων 
ήοη έγνωμεν έν τώ «’Αεί μεν, μάλιστα δέ νΰν» 
τοϋ χρυσορρήμονος Πατρδς λόγω.

Ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος έν τή 'Ελληνική 
ιστορία (τόμ. β', 705) λε'γει· «άλλά τότε συνεν
νοείται, κατ’ άρχάς κρυφίως, δ Γαϊνάς μετά τών 
Τριβιγίλδων και απαιτεί ρητώς παρά τοϋ βασι- 
λε'ως τήν πτώσιν τοΰ Εύτροπίου. Ό άθλιος Άρ- 
κάδιος ήναγκάσθη νά ένδώση. Ό πρδ ολίγου παν
τοδύναμος ευνούχος έξωρίσθη τώ 399 κα'ι μετ' ού 
πολύ έθανατώθη έν τήέξορία.. Άλλ’ώς είδομεν 
δ Ζώσιμος αναφέρει ρητώς ό'τι έπανελθών έκ τής 
εξορίας δ Εύτρόπιος άπεσφάγη έν Χαλκηδόνι καί 
έταφη, ως οεικνυσιν. δ ήδη ανακαλυφθείς τάφος 
αΰτοϋ, παρά τήν Χαλκηδόνα έν τοϊς μεγάροις 
αύτοΰ, τοϊς άλλως λεγομενοις «Εύτροπίου· ("Ορα 
χαί Σκαρλάτου Βυζαντίου Κωνσταντινούπο- 
λιν ε'ν τόμ. Β', καί άρθρω Καδίκ tot).

Έν Χαλκηδόνι, 5 μαρτίου 1878.
Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΛΣ.

ΛΧΚΛΙΙΙΙΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ. — Αί περί τδ 
Άσχληπιεϊον άνασκαφαί τής Ν. χλιτύος τής Ά- 
χροπολεως έπαυσαν έντελώς, άποκαθαρθείσης καί 
τής Εύμενείου στοάς, πάς δ’ εκείνος δ χώρος πε- 
ριεκλείσθη ύπδ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. 
Τώρα δ’ άνασκαφαί γίνονται πρδς τήν άνατολικήν 
γωνίαν τοϋ Διονυσιακού θεάτρου. Τδ δ'λον τών έν 
ταϊς άνασκαφαϊς τοϋ ’Ασκληπιείου άνευρεθε'ντων 
αντικειμένων ανέρχεται εις 357 4 κομμάτια, έξ ών 
1463 άπδ τοϋ περυσινοϋ ίανουαρίου μέχρι νϋν. έξ 
ών 629 λίθινα γλυπτά, 405 έπιγραφαί, 269 νο
μίσματα καί 160 διάφορα, ές ών χαλκά 19.μολυ- 
βδινα 7, σιδηροϋν 1, όστε'ϊνα 3, ξύλινα 2, ύάλινα 
5, αγγεία πήλινα ή τεμάχια αύτών 28, λύχνοι 
πήλινοι 30,μοοφαί πήλινοι ή τεμάχια αύτών 21, 
κωνικά καί άρτοειδή πήλινα διάτρητα 12, κέρα
μοί διάφοροι 14, λαβαί πήλινων αμφορέων ενε
πίγραφοι 18.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.—Έν τή συν
εδριάσει τής 8, 15 καί 22 φεβρουαρίου τής έν 
Παρισίοις ’Ακαδημίας τών επιγραφών πολύςέγένε
το λόγος περί τινων ανακαλύψεων έν 'Ιερουσαλήμ., 
έν τοϊς πέριξ τής όποίας πρδς άνατολάς άνευρέ- 
θησαν έπί τοϋ “Ορους τώνΈλαιών λείψανα ζωγρα
φικής τοϋ δωδεκάτου αίώνος, καλύπτοντα Βράχον 
συμπεφυκότα έτι εις τήν γήν. Έφ' ενδς τών λει
ψάνων τούτων άναγινώσκεται τδ όνομα Βητφαγέ, 
έξ ου επεται οτι ένταΰθα έκειτο κατ’άρχαίαν τινά 
παράδοσιν τδ χωρίο·? έξ ού άπήλθεν ό ’Ιησούς ό

πως ποιήσηται τήν θριαμβευτικήν αύτοΰ είσοδον. 
Έκ τών έπί τούτω έξηγήσεων τοϋ κ. Δερεμ- 
βούργ έξάγεται ότι Βητφαγέ καί Βηθανία ήσαν 
ουο χωρία τής αυτής σπουδαίας χώρας, ήτις ήν 
κατάφυτος ύπδ σύκων κείμενη έπί τής όδοϋ τής 
Ίεριχοϋς. Έν τή περιφέρεια ταύτη πολλά ιερέων 
κατοικητήρια ύπήρχον. ώς τδ τοΰ περιφήμου με
γάλου ίερέως 'Ανάν, τδ δέ Ταλμούθ αναφέρει έν
ταΰθα τάς αγοράς τών υιών τοϋ 'Ανάν, αί- 
τινες βεβαίως ήσαν έμπορικαί άποθήκαι, έν αϊς 
οί γόνοι τής πλούσιας καί ΐσχυράς ταύτης γενεάς 
έπώλουν τδν σϊτον καί άλλα τρόφιμα, καί ιδία τάς 
πρδς Ουσίαν περιστεράς.

πρλξεις'τιις’αγιας «ΕΚΑΙΙΣ.— Ό κ. Έδ-
μόνδος λέ Βλάντ άνέγνω έν τώ ύπδ τοϋ Γράβα 
δημοσιευθέντι έλληνικώ κειμένω πράξεις τής άγιας 
Θέκλης καί μαρτυρίας, έξ ών έςεστιν είκάσαι ότι 
ή πραγματεία αυτή, εάν δέν ήναι τδ πρωτότυπον 
άσιανοϋ ίερέως συγγραφέν κατά τδν δεύτερον αίώ 
να, είναι τουλάχιστον έκ τών πρώτων αντιγράφων. 
Αί μαρτυρίκι αύται άναφέρονται είς τά έθιμα, 
εις τήν νομοθεσίαν, είς τήν ενδυμασίαν. "Αλλωςδέ 
ή ιστορία παρίσταται μυθιστορικήν έχουσα 
χροιάν, ήτις .. ...............................
τοΰ άποκρύφου αύτής χαρακτήρας, 
νεάνις 
νισμδν 
σίσασα όπως μείνη άγαμο: 
λος οτι ' 
κίσΟη, ή δέ Θέκλα,

παρίσταται
ς ούδεμίαν απολείπει αμφιβολίαν περί 

ΊΙ Θέκλα ήν 
έξ Ίκονίου προσελθοΰσα είς τδν χριστια- 
διά τοϋ αποστόλου Παύλου καί άποφα- 

•ς. Κατηγορηθείς ό ΓΙαϋ- 
άπέτρεπε τάς νεάνιδας τοϋ γάμου έφυλα- 

οπως έπισχεφθή τδν διδάσκα
λον αύτής, προσέδραμεν είς τούς παρισταμένους 
καί καταθέτει μεταξύ τών θεσμοφυλάκων τά ω
ραιότερα αύτής κοσμήματα. Ό ’Απόστολος ρα- 
βδισθείς έξωρίσθη τοϋ Ίκονίου, ή δέ νέα χριστιανή 
καταδικασθεϊσα εϊς τδν διά τοϋ πυρδς θάνατον έ- 
σώθη διά θαύματος, καί μετέβη παρατώ ΓΙαύλφ, 
όστις ανέμενεν αύτήν κεκρυμμένος έν τοϊς πε'ρις 
έντδς τάφου. Άμφότεροι άφικνοϋνται είς Αντιό
χειαν τής Πισιοίας, ή δε Θέκλα περιυβρισθεϊσα έν 
τή αγορά ύπδ τοϋ πρώτου δικαστοϋ τής πόλεως 
άπέσπασεν άπ’ αύτοΰ τδ στέμμα. Καταδικασθεϊ- 
σα καί αύθις είς Βοράν τών ζώων καί γυμνή ριφ- 
Οεϊσα είς τδ αμφιθέατρο·? διασώζεται διά δευτέρου 
θαύματος. 'Ο διοικητής άπαγορεύει, αποπέμπει 
αύτήν τυχοΰσκν τήν άφεσιν, καί ή νέα χριστιανή 
έδραμεν ύπδ μορφήν άνδρδς όπως μεταβή παρά 
τώ ΙΙαύλω εϊς Μύρα τής Λυχίας.

ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. — Ό κ. Ευγένιος Hevillut 
έμελέτησεν έπ'.σταμένως, παραβάλλω·? τά έν τοϊς 
παπύροις σωζόμενα αντίγραφα, τήν περί βεβαιώ- 
σεως ήτοι τήν περί έχεγγύων νομοθεσίαν, άπερ πα
ρέχονται ύπδ τοΰ πωλητοΰ είς τδν άγοραστήν 

κτήματός τίνος. Παρά τοϊς Μακεοόσιν δ πωλητης 
παρουσίαζε τρίτον, συναινοϋντα είς τήν έπί τών 
κτημάτων α ύτοϋ έγγύησιν τής αξίας τήςπωλήσεως. 
Παρά Ρωμαίοις ό πωλών ύπεχρεοϋτο νά άποτινΤ) 
έν διπλή αξία παν ό,τι έν περιπτώσει άνακτήσεως 
αδίκως έλαβεν. Παρά δέ τοϊς Αιγυπτίοις, παρ’ 
οίς παν έγγραφον έτηρεϊτο μετά μεγίστης φρον- 
τίδος, ούδε’ις τρίτος έπενέβαινεν· άλλ’ επειδή ή 
μαρτυρία τοϋ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας έγίνετο 
διά συμβολαίων, ή δέ μαρτυρία αύ'τη άπέβλεπε 
τδ·? πωλοΰντα, βλέπομεν διηνεκώς αύτδν ύποχρε- 
οΰμενον ν’ άπαλλάξη τδν άγοράζοντα παντός δυ- 
ναμένου νά άνησυ-χήσή αύτδν έν τή ιδιοκτησία.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ.—
"Αγνωστον έπακριβώς εΐσέτι ποΰ καί πότε έγεν 
νήθη δ Χριστόφορος Κολόμβος. Γινώσκεται μόνον 
ότι έγεννήθη έν Γενούη περ'ι τά 1 536 ή 1441, 
καί άπε'θανεν έν Καλλαδολίδ τής 'Ισπανίας τήν 
20 μαιου 1506. Ό νεκρός αύτοΰ μετηνέχθη τώ 
1536 κατά τήν επιθυμίαν αύτοΰ είς "Αγιον Δομέ 
νικον, εϊτα δέ μετά τήν τών λευκών έξωσιν 
(1795) εϊς Άβάνην. Τουλάχιστον άχρι τοΰδε έ- 
πιστεύετο ότι άνεπαύετο έν τή μητροπολιτική 
έκκλησία τής πόλεως ταύτης, διότι δ τάφος αύ 
τοϋ είναι νΰν τδ άντικείμενον τών σφοδρότερων 
διαμφισβητήσεων ύπδ τών ίσπανο-αμερικανικών 
έρημερίδων. Οί κάτοικοι τοΰ'Αγίου Δομενίκου δια 
τείνονται οτι άνεκαλύφθη ύπδ άρχαϊον αγιαστή
ρων έντή μητροπολιτική έκκλησία τοϋ'Αγίου Δο
μενίκου αύτή ή σποδδς τοΰ διάσημου θαλασσοπό
ρου, ήτις δέν έξετάφη τώ 1795. Ιδού όλίγαιτι 
νές λεπτομέρεια! περί τής άνακαλύψεως ταύτης, 
λίαν περιέργου ύπδ ιστορικήν έποψιν. Τήν 10 
σεπτεμβρίου 1877, άνασκαφών γινομένων. ένεκα 
επισκευών τινων, έν τή μητροπολιτική έκκλησία 
τοϋ'Αγίου Δομενίκου, έξεχώσθη έν τινι παρά τή 
αρχιεπισκοπική έδρα άνασκαφή μολύβδινον κιβώ- 
τιον, έχον μήκος 49 εκατοστόμετρων έπί πλάτους 
20 καί ύψους 21 εκατοστόμετρων. Έπί τοΰ κι 
βωτίου τούτου άναγινώσκονται οί επόμενοι συν- 
τετμημένοι χαρακτήρες έξωθεν έπί τοΰ κα 
λύμματος τοΰ κιβωτίου: 11. lie la A. l’er ate, 
έξωθεν έπί τής άριστερας πλευράς. C. έξω 
τερικώς έπί τοϋ εμπρόσθιου μετώπου. C. έξωθεν 
έπί τής δεξιάς πλευράς Α. έσωτερικώς έπί τοΰ 
καλύμματος: llltre- ν, Es. Baron du Gristobal- 
Colon, άπερ σημαίνουσι DeSCUbridor de la 
America, Primer almirante Cristobal Colon, 
Almirante, llluslre y esclarecido varon don 
Cristobal Colon, ήτοι δ άνακαλύψας τήν ’Αμερι
κήν πρώτος ναύαρχος Χριστόφορος Κολόμβος, 
ναύαρχος, δ ένδοξος καί διάσημος αρχών δδν Χρι

στόφορος Κολόμβος. Τδ κιβώτιον τοΰτο ήνεώχθη 
τήν 17 παρελθόντος ίανουαρίου έπί παρουσία τών 
αρχών τών προξένων τών έν τώ 'Αγίφ Δομενίκω 
άντιπροσωπευομένων χωρών και επιτροπής, απο- 
σταλείσης έξ 'Αβάνης ύπδ τής ισπανικής κυβερ- 
νήσεως, καί έτέθη έπί μεγαλοπρεποϋς φερέτρου 
έν τή αιθούση τοΰ γυμνασίου τοϋ Αγίου Λουδοβί
κου. Μετά πολλούς άναλόγους τή περιστάσει 
λόγους, καθ’ήν ώραν ή μουσική έπαιάνιζε πενθί- 
μως, αί σφραγίδες συνετρίβησαν. Τδ κιβώτιον 
ήνεώχθη καί έξήχθησαν βαθμηδόν τά πολύτιμα 
λείψανα· ειτα τδ ένδον τοΰ κιβωτίου έκαθαρίσθη 
έκ τής καλυπτούσης αύτδ κόνεως. "Ωφθη τότε 
μικρά αργυρά πλάξ, έφ’ ής άναγινώσκεται ή επό
μενη έπιγραφή U. D. Ilelosr. del Ρ. Al. D. 
Cristobal^Colon Des . ■ ■ μέρος τοϋ λειψάνου τοΰ 
πρώτου ναυάρχου δδν Χριετοφόρου Κολόμβου, 
άνακαλύψαντος τήν ’Αμερικήν, καί όπισθεν : U· 
Cristobal Colon. Μετά προσεκτικήν έξέτασιν, τά 
δστα έφωτογραφήθησαν, έσφραγίσθη δε καί πάλιν 
τδ κιβώτιον. Καίτοι πάντες έν 'Αγίω Δομενίκω 
πιστεύουσιν ότι άνευρέθησαν τά λείψανα τοϋ Κο
λόμβου, ούχ ήττον άούνατον εΐσέτι ν’άποφανθή τις 
Οετικώς περί τής αύθεντικότητος τοΰ πράγματος. 
Άναμένοντες τήν λεπτομερή άφήγησιν τών περι
στάσεων, καθ’άς ή έκταφή έγένετο, καλδν κρίνο- 
μεν νά σημειώσωμεν οτι κατά τήν έπιχώριον πά- 
ράδοσιν τώ 1795 μετά τήν συνθήκην δηλονότι 
τής Βάλης, οτε ή ισπανική κυβέρνησις, πρίν ή 
παραδώ εϊς τήν Γαλλίαν τδ άνατολιχδν μέρος 
τής νήσου 'Αγίου Δομενίκου, διέταξε·? τήν μετα
κομιδήν τοϋ λειψάνου τοΰ Κολόμβου είς 'Αβάνην, 
εϊς κανονικός αντικατέστησε δι’ άλλων λειψάνων 
τά τοϋ περιφήμου Γενουηνσίου, ταϋτα δέ κατετέ- 
Οησαν έν τώ μυχώ τής μητροπολιτικής έκκλησίας 
άριστερα τοΰ ίεροϋ. Χάρις είς τήν πραξιν ταύτην 
τοΰ κανονικοϋ, είς ήν παρωρμήθη είτε έξ αισθή
ματος φιλοπατρίας, είτε έκ σεβασμού πρδς τάς 
τελευταίας θελήσεις τοΰ Κολόμβου, έκλέξαντος 
τδν "Αγιον Δομένικον ώς τόπον ταφής, ή 'Ισπανία 
δέν κατεϊχεν έν Άβάνη κατά τήν παράδοσιν, δι’ 
ής έξηγεϊται ή ανακάλυψες τής 10 σεπτεμβρίου, 
τά λείψανα τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου άλλά τά 
τοϋ άδελφοΰ αύτοΰ δδν Διεγου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
ΤΛΧΥΛΡΟΜΙΚΑ. — Έν ευρωπαϊκή έφημερίδι 

άπαντώμεν τήν κατωτέρω στατιστικήν έντή διαβι
βάσει έπιστολών, έν ή καταφαίνεται τδ ταχυδρομι
κόν τέλος, όπερ πληρόνεται έντοϊς μνημονευόμενοις 
κράτεσιν έπί ώρισμένου βάρους απλής έπιστολής, 
είτε προπληρόνεται τοΰτο είτε μή.
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Οί κατωτέρω αριθμοί δεικνύουσι το βάρος τής 
έπιστολής, το προπληρονόμενον χαί τδ κατόπιν 
πληρονόμενον ταχυδρομικόν τέλος.

βάρη προπληρονόμενα κατόπιν
Κράτη απλής ταχυδρομικά πληρονόμενα

έπιστολής τέλη
Γερμανία 15 0.12*/, 0,25
Αύστρία 15 0.127, 0,25
Βελγική 15 0,10 0,20
Δανιμαρκία 45 0,12 0,24
"Ισπανία 15 0,12 •
Μ. Βρετανία 30 0,10 0,20
"Ελλάς 15 0,19 »
’Ιταλία 15 0,20 0,30
Λουξεμβ οΰργιον 15 0,10 0,20
Νορβηγία 15 0,12»/. 0,23
Κάτω Χώραι 15 0,10 0,20
Πορτογαλία 10 0,13‘Ζ, 0,27
Ρωσσία <5 0,32 0,64
Σουηδία 15 Ο,17»/.ο »
"Ελβετία 15 0,10 0,29

1) Έφονεύθη τω 1821 έτει.

Ιδού οε χαί δεύτερος πίναξ ίζ ου καταδεικνύεται 
ή έχ τής κυκλοφορίας επιστολών χαί εντύπων προ- 
χύπτουσα αναλογία εις τα διάφορα τής Ευρώπης 
κράτη.

Εφημερίδες χαί
Κράτη Έπιστολαί έντυπα δείγματα
Μ. Βρετανία καί

Ιρλανδία 34,5 5,2
"Ελβετία 27,3 17,2
Γερμανία 15,3 11,7
Κάτω Χώραι 14,6 7,0
Λουξεμβοΰργον 14.2 8,3
Βελγική 13,0 12,5
Δανιμαρκία <1,7 10,7
Αύστρία (έπί τάδε

τοΰ Λείθα) 10,6 2,9
Γαλλία 10,2 4,8
Νορβηγία 5,6 >
Σουηδία 5,5 5,6
‘Ισπανία 4,8 >
’Ιταλία 4,5 2,4
Ουγγαρία 4,4 1,8
Ελλάς 2,1 >
‘Ρωσσία 0,8 0,5
‘Ρουμανία 0,5 *
Τουρκία 0,2 0,1

Έχ τών πινάκων τούτων φαίνεται οτι ή Γαλ-
λία μεθ' ολον τδν πλούτον αΰτής χαί τδν πολιτι
σμόν υπολείπεται μεγάλως τών λοιπών κρατών, 
χαί δ λόγος τής δπισθοδρομήσεως ταύτης έγκειται 
είς τήν ΰπερτίμησιν τών ταχυδρομιχώ τελών. 'Η

άλήθεια αύτη καταφαίνεται προσέτι εκ τής επομέ
νης γενικής στατιστικής περ'ι τής ταχυδρομικής 
χινήσεως. Ούτω λ. χ. κατά τά έτη I860, 1865, 
1870 κα'ι 1875 διεδιβάσθησαν ε’ν μέν Αγγλία 564 
(τω 1860), 720 (τω 1865), 990 (τω 1870) και 
1100 (τω 1875) ήτοι 34 5 κατ’άτομα. Έν Ελ
βετία κατά τήν αΰτήν χρονολογικήν σειράν 26, 
37, 56, 73 ήτοι 27 3 κατά άτομα. Έν Γερμανία 
ωσαύτως 193, 228, 582, 643 ήτοι 15 3 κατ’ ά
τομα. Έν Βελγίω 24, 34, 64, 68 ήτοι 13■ χαί 
έν Γαλλία 263, 313, 305, 366 ήτοι 10 2.

Έν ’Αγγλία ή ταχυδρομική κυκλοφορία τω 
1839 συνεποσοϋτο μέχρι μόνον 76 εκατομμυρίων 
επιστολών, έν δε Γαλλία, χατά τήν αύτήν έποχήν, 
ύπερέβαινε τά 83 εκατομμύρια, ένώ σήμερον συμ- 
ποσοϋται έν ’Αγγλία εις 365 Εκατομμύρια. Ή 
δυσαναλογία αύτη έν τή αυξήσει τής κυκλοφορίας 
έν άμφοτέραις ταϊς χώραις έξηγεΤται έκ τοϋ Χτι ή 

’Αγγλία προέβη τώ 1840 είς τήν ταχυδρομικήν 
αΰτής μεταρρύθμισιν, ούτως ώστε ευθύς μετά ταΰ
τα ή κυκλοφορία ηΰξησε κατά 120 °/0, καθόσον 
άνεκαίνισε σπουδαίαν ύποτίμησιν ταχυδρομικών 
τελών, ήν έτήρησεν αΰστηρώς μεθ’όλας τάς πολυ
δάπανους αΰτής θυσίας, ήδη δε καρποΰται τάς 
ώφελείας τοΰ μέτρου τούτου κα'ι υπερέχει πάντων.

Ή Ελβετία, ώς κα) ή Γερμανία άφίστανται 
τής Γαλλίας έτι μάλλον

Έν Βελγική ή ταχυδρομική κυκλοφορία συνεπο- 
σοΰτο τώ 1838 μόνον εις 6,500,000 έπιστολάς, 
ένώ σήμερον διά τής έλαττώσεως τών ταχυδρομι
κών τελών κατά 10 εκατοστά συμποσοΰται εις 68

ΠΟΙΗΣΙΣ.

(Έξ ανεκδότου συλλογής).

irasaTMiDi?
ΩιΔΗ

lie ror παναγιώταν or χαί ιτοιρώτατον 
άιοπότην xal olxovjitvixor πατριάρχην

ΚΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΛΛΟΝ1

άγαθδν τοΰ έλλ η νικοΰγένους πατέρα 
καί φιλόμουσον ευεργέτην.

Άπδ τά πέρατα τής Δακίας
Μέ έπροκάλεσεν ή Ελλάς,
Πήγα ’ς τά μέρη τής Θεσσαλίας,
Μέ κάμνει έςαρχον μιας πρεσβείας

Γιά τοΰ Εύςείνου τάς έκβολάς
Ιΐυρα τήν Οείαν αΰτήν μητέρα

Εις τί κατάστασιν θλιβεράν! 
''Οσον τδ σκότος άπ’ τήν ήμερα 
Εκείνη είχε καί χειροτέρα

Άπδ τδ πάλαι διαφοράν. 
Βεβυθισμένη εις ληθαργία, 
Καθώς μέ είδε, -χαμογέλα, 
Θέλει ν’ άρχίση τήν όμιλία 
Μιά θερμή Ομως δακρυρ'ροία

Τά δύο χείλη της προσκολλϊ. ι
Ώ γλυκυτάτη Ελλάς μητέρα ! 
Διά τί, κράζω, μι προσχαλεΤς ; 
Τότε πλαγίως δείχνει τήν σφαίρα, 
Είς τδν υιόν μου χ' είς τδν πατέρα

Ανάγκη, λέγει, ειν’νά σταλής.
Είς τδ Βυζάντιον λοιπδν τρέχω 
Τδν πρδς δν όρον μου νά ευρώ, 
Καί έναν θρόνον σήμερον βρέχω 
Μέ όσα δάκρυα καί άν έχω

Καί διηγοΰμαι όσα μπορώ 
Ώ πατριάρχα τής Εκκλησίας! 
Κύριλλε, τύπε τής άρετής ! 
Θρέμμα σεβάσμιον άμβροσίας, 
Νοερόν πότισμα Κασταλίας

Καί Ίπποκρήνης τής θαυμαστής 1 
Δεν είναι λύπης αβτοί οί θρήνοι, 
Δεν ειν’ πατρίδος τής σκυθρωπής- 
Τώρα έκ βάθους καρδιάς τούς χύνει 
Μία εΰάρεστος ευφροσύνη

Κ’ ή άνατέλλουσα ή ελπίς.
Δακρύρροια δε εΰσπλαγχνίας 
Έκ σοΰ προέκυψε κρουνηδδν, 
"Όταν τοΰ Γένους τάς δυστυχίας
Είδες μέ ομμα φιλογενείας

Είς τής εύκλειας σου τήν οδόν; 
"Οθεν ώς πρέσβυς ευγνωμοσύνης 
Μέ τήν κιθάραν μου σέ ϋμνώ- 
Άφ’ού άθάνατα δώρα δίνεις, 
Πρέπει άθανατος καί νά μείνης

Σ’ τοΰ Έλικώνος τδν ούρανο. 
Ναί- ηγεμόνες πόσοι μεγάλοι, 
Ιίόσοι τοΰ κόσμου μισοί θεοί 
Πέφτουν ’ςτδ σκότος σάν άπ δ ζάλη, 
Κ’ ή ιστορία χωρίς νά σφάλλη

Σχεδδν τήν φήμην τους άγνοεΐ ! 
“Οσοι τάς μούσας όμως λατρεύουν, 
’Στής μνήμης θάπτονται τδν ναδν, 
Κι’όσοι τδ έθνος τους προστατεύουν, 
Μέ δόξαν άφθαρτον βασιλεύουν

Είς τά άρχίβια τών λαών.
'Ω πατριάρχα ! σέ έκθειάζει
Τοΰ Ίκονίου μακράν ή γή· 
"Ετι τούς κόπους σου τούς θαυμάζει

Kt’δ κάτοικός της περιδιαβάζει
Καθώς ή χείρ σου τδν δδηγεΤ. 

Πλήν ποϊα καλά σου τάχα δέν ’ξεύρει 
Τής κρύας Θρφκης ό δμφαλος ; 
’Στα χρονικά της ’μπορεί νά εύρη 
Πολλούς ποιμένας μ’έσένα ταϊρι,

Παραλληλίζουσα έντελώς; 
Γι’ αύτδ σάν φεύγεις άντεβοιζεε 
Καί δ "Ροδόπης άπδ κλαυθμούς, 
Κι’δ Έβρος πάσχει καί μουρμουρίζει, 
Κι’ ώς τά πελάγη διαγνωρίζει

Τών εντοπίων τούς στεναγμούς. 
'Ιδού παράδειγμα πολιτείας 
Νά μιμηθώσιν άρχιερεΐς ! 
Ιδού τδ άκρον ευδαιμονίας ! 
Ήχος έπίκοινος ευλογίας,

Θνητοΰ ανθρώπου χρυσή μερις ! 
Μία τοιαύτη ψυχή τελεία 
Είς λαμπροτέραν περιωπή 
Δέν ήτον τρόπος νά ’ν’ ή ιδία, 
Μάλλον τήν έπρεπε προεδρία

Γιά νά πληρώσν; τά έλλιπή. 
"Οθεν άμέσως "ποΰ τήν έβγάζει 
Είς τδν δρίζοντα ό Θεδς, 
Όχι σάν άστρον σπινθηριάζει, 
Άλλά άκτΤνας διαμοιράζει

Σάν ήλιου δίσκος χαροποιός. 
Άφεύχτως, ήρωα ! έχ καρδίας 
Είπες ποτέ σου χαθ’ Εαυτόν- 
’Σ τοΰ Μιλτιάδου τάς έκκλησίας 
■ Τάς ύπέρ Γένους άνδραγαθίας

Δέν έχω ύπνον τδν άρχετόν·. 
’Εσύ πλήν τώρα τδν ύπερέβης, 
*Αν χαί κατόπιν, άπδ πολλής- 
Μέ τάς φροντίδας δποΰ βραβεύεις 
Όνεμα άλλο πια μήν γυρεύης,

Παρά νά ησαι Θεμιστοκλής. 
Λέγω κ’ έκεΐνος δ αδελφός σου 
Καί φίλος πρόπαλχι έποχής, 
Μέ ζήλον βλέπει τδν θρίαμβό σου, 
Πλήν χαίρων πλέκει τδν έπαινό σου

Καί παραδίδει τά τής αρχής. 
Είς ένα στάδιον τοσον θεΤον 
Τά δευτερεϊα δέν εΤν’ ’ντροπή, 
*Αν ένας παίρνη τδ άριστε'ον, 
Κι’ δ άλλος είναι έκ τών τίμιων

Άς τρέξη τρίτος μ’ άλλην βοπή. 
Τοιούτους άμποτε κηδεμόνας 
Δέκα νά είχαν οί Αχαιοί !
Μέ τούς σοφούς των σφοδρούς αγώνας 
Ήθελε λείψει είς τούς αιώνας

Τής άμαθείας έπιρβοή.
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Τώρα, ώ Δέσποτα, συναθροίσεις 
Στερείται πάγκοιναις ή 'Ελλάς, 
'Ώστε τιμώμενος να πατήσης 
Είς λαμπρόν άρμα χα'ι να χωρήσης 

Με ευφημίας λαοΰ πολλάς.
Δάφναις άμάρανταις πάντα δμως 
Άπ*  τον ’Απόλλωνα ευπορεί, 
Και άπδ ταύταις χρέους ό νόμος, 
Είς τάς ενδείξεις μή οικονόμος,

Στεφάνους χάμνει κα'ι σέ φορεϊ. 
ΖήΘι, προστάτα τής ’Εκκλησίας, 
Κ’ ύπέρ τά άρια τών θνητών ! 
Είς τάς άγκάλας τής ευτυχίας, 
Ύπδ τδ δόγμα φιλανθρωπίας,

Θεού παράγγελμα εκλεκτόν!
Άπδ τδ βήμά σου είς τδν κλήρον 
Τδ φώς άς γένη πρώτα κοινδν, 
Kat άπδ τούτον πάλιν μέ γάρον 
Άς γεν’ αιτία καλών απείρων 

Περ'ι τών δλων ομογενών !
Τότ’ δ αιθέρας μέ τήν γαλήνη 
Θέλει σ’ ανοίξει νε'αις χαραΤς, 
Μάρτυς ό ήλιος καί ή σελήνη 
Και ή τοΰ έθνους ευγνωμοσύνη

Κ*  ή χάριτέςσου αί ίεραϊς.

ΥΜΝΟΣ

ei>;Tor ΰψη.ίότατον avfitSrtqr Οδγγφοο.Ιαχΐα':

ΚΥΡΙΟΝ ΙΔΑΝΝΙ1Ν ΚΑΡΛΤΖΑΝ,

προσενεχθεές παρά τοΰ εΰγενεστάτου άρχοντος 
μεγάλου λογοθε'του τών εξωτερικών υποθέσεων

AHANASIOY

Παυσετε Μοΰσες 
Ταϊς οάλπιγγαίς σας, 
'Ρίξτε ταϊς θάφναις 
Τοΐς φονικαΐς σας, 
'Ρίξτε ταϊς φλόγαις 
Και τούς πολε'μους 
Σ’ τούς ταρταρένιους 
Κρύους ανόμους. 
ΑΪμα κα'ι θρήνος 
Δάκρυ και θλίψτ\ 
Άπ’ τήν Βλαχίαν 
Πλε'ον άς λείψ-ρ. 
Πάρετε λυραις, 
Πλε'ξτε μυρσίναις, 
Ψάλτ’ εΰφροσύναις, 
ΧαραΤς, είρήναις.

χριιγοπουαου.

Τώρ’ αύθεντεύει 
Ό ήρωάς μας, 
Ό ’Ιωάννης 
Ό Καρατζας μας. 
Τώρα στολίζει 
Τδν λαμπρόν θρονον 
'Π ήμερότης 
ΊΙ δίχως κλόνον. 
Κι’ άπδ τδν θρόνον 
Άφθονα χύνει 
Παντοΰ γλυκάδα, 
Παντοΰ γαλήνη. 
Ό ουρανός μας 
Ό θολωμένος 
■Όλος ε’ν*  τώρα 
Ξεστερωμε'νος. 

"Εσδυσαν όλες 
ΊΙ άστραπε'ς του, 
Σύχασαν τε'λος 
Και ή βροντές του. 
"Επαυσ’ ή γή μας 
Τούς στεναγμούς της, 
Τά δάκρυά της 
Καί τούς κλαυθμούς της. 
Σ’τοΰ ήρωός μας 
Τά λαμπρά ίχνη 
Πρόσωπο άλλο 
Και σχήμα δείχνει. 
“Ολ’ οί υιοί της 
Κ’ ή θυγατέρες 
Χαίρωντας βλέπουν 
Λαμπραΐς ήμέραις, 
Κ’ εύχονται πάντα 
Νύκτα κα'ι 'μέρα 
Τδν εύμενή τους 
Κοινδν πατε'ρα. 
Κ’ ε’χεϊνος ό'λος 
Φιλοστοργία !
"Όλος πραότης 
Κα'ι εΰσπλαγχνία ! 
Τούς περιθάλπει, 
Τούς περισκέπει, 
Δίχως κάνε'να 
Νά παραβλέπ-ρ. 
Να'ι (μά τδ σκήπτρον 
Τοΰ ήγεμόνος 
Τοΰ τωρινού μας 
Χρυσοΰ αϊώνος) 
Τοΰτο τδ φίλτρον, 
ΊΙ γλυκή βρύσες 
Είς κάθε τάξιν 
Χύνετ’ έπίσης. 
'Ωσάν δ Νείλος 
Νά ! ξεχειλίζει, 
Κα'ι κάθε τόπον 
Παντοΰ ποτίζει. 
ΊΙ ψυχή τούτη 
Είναι πλασμένη 
Μόνον κα'ι μόνον 
Νά κατευφραίνρ, 
Κ’ έγιναν τοΰτα 
Τά λαμπρά στήθη

Νά περιθάλπουν 
Λαούς καί πλήθη. 
Καλή Βλαχία ! 
Πρώην θλιμμένη ! 
<Όλ’ είσαι τώρα 
Ευτυχισμένη. 
ΊΙ πεδιάδες 
Κα'ι τά βουνά σου 
Συνεορτάζουν 
Εις τή χαρά σου. 
Κ’ οί ποταμοί σου, 
Ποΰ σέ ποτίζουν, 
Είς τά καλά σου 
Πανηγυρίζουν. 
Τά δάση δλα, 
Ποΰ σέ στολίζουν, 
Τήν ευφροσύνην 
Κατασαλπίζουν. 
Και ή ηχώ τους 
Άντηχημένη 
Ώς τδν αιθέρα 
’Ορθά ’νεβαίνει. 
Πράε αύθέντα ! 
Τύπε γαλήνης! 
$.αρας αιτία 
Κα'ι ευφροσύνης ! 
Γλυκέ πατέρα ! 
Τής μακαρίας 
Ύπήκοής σου 
Τούτης Βλαχίας, 
Νεΰσε καί δεξου 
Ώς προσφοράν μας 
Τήν ευφροσύνην 
Κα'ι τήν χαράν μας. 
Τοΰτο τδ δώρον 
Μ’ ευχαριστία 
Σέ τδ προσφέρει 
νΟλ’ ή Βλαχία. 
Κα'ι άπδ μέρος 
Τών υπηκόων 
Εύχεται πάντα 
Νά σ’ ?χ-ρ σώον 
Ata νά σ’ έχ-ρ 
Είς τδν αιώνα 
Κοινδν πατέρα 
Ka't ηγεμόνα.

Τή 7 ίανουαρίου 1813.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Τγποις Βουτυρά καί 2“ς.


