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(Συνέχεια· ίοε άριθμ. 19).
Ευθύ; έξ άρχής πρόδηλον κατέστη ότι ή 

τοϋ δουκό; Ούέλλιγζτων κυβέρνησις άπόφασιν 
μέν είχεν ϊνα έγκαταλείψη τήν πολιτικήν τής 
συνθήκης τού Κάννιγκ, άλλ’ ή έκβασις τής 
έκστρατεία; τοΰ 1828—καθ’ ήν οί 'Ρώσσοι 
καίπερ έπιτυχώς άγωνισάμενοι έν 'Αρμενία:, 
κατ’ άνάγκην άνέζευξαν τόν Δούναβιν—ούδό- 
λω; ύπήρξεν άρκούντως αποφασιστική όπως 
ή ’Αγγλία οριστικά; άντιστή πρό; τήν 'Ρωσ
σίαν. Ή διά τή; μετέπειτα έπιφανοΰ; στρα
τηγική; τοΰ Δίεβιτς έπελθοΰσα νέα τών πραγ
μάτων φάσι; οίονεί αμφίβολο; διετέλει εΐσέτι 
περί τάς άρχά; τοΰ έτους 1829, διά τοΰτο 
δέ καί κατά τήν έποχήν έκείνην ό δούξ 
έτράπη προσδοκία; καί δυσπιστίας πολιτικήν. 
Τή 3 ίανουαρίου 1829, έγραφε πρός τόν λόρ- 
δον Άβερδην.

Φρονώ ότι δ πρδς καθορισμόν τών μεταξύ 
'Ρωσσία; καί Τουρκίας πραγμάτων άποφευκτέος 
κίνδυνος, ίν πρδ καιρού είσηγησάμην ύμϊν, έγκει
ται έν τούτω, ό'τι ό αύτοκράτωρ Νικόλαός, όπως 
εκποδών ποιήσηται τά; δυσχεοείας ά; αύτδ; έαυ- 
τδ περιεποιήσατο, προκαλέσει κατ’ άνάγκην γε
νικόν ευρωπαϊκόν πόλεμον. Τήν συμφοράν ‘ταύ
την ή τήν τοΰ οθωμανικού κράτους κατάλυσιν, 
ής άμεσος συνέπεια έσται γενικός πόλεμος, ούδέν 
δύναται παρακωλύσαι μέσον έτερον ή ή ειλικρινή; 
ημών μετά τής Γαλλίας ένε'ργεια ώς πρδς τά 
ληπτέα μέτρα καί ή κατά τά; ήμετέρας πράξεις 
«ποχη πάσης πρδς τήν Αυστρίαν υποχρεώσεως. 
Ι^όχρι; ού ή αύστριακή κυβέρνησις, προλειαίνουσα 
την δδδν, δριστικώς καί βασίμως καθορίση ήμϊν 
τα; προθέσεις τής οθωμανικής κυβερνήσεως.

Τώ 1829 ράγδην έπήρχοντο τά γεγονότα. 
Περί τά; άρχά; ίουλίου ό στρατηγό; Δίεβιτς

Κωνσταντινούπολις. 21/3 Μαίου.

3 χαρτογροσα.

Γάμυντικά; γραμμάς τών 
σεν, άλλά καί άκατέσχετο;

σύν αύτή δέ καί αί θεωρίαι

κ

ού μόνον 
Τούρκων π 
έχώρει προ; τόν Αίμον. ΊΙ κατάστασι; ηλλαζε 
τότε σπουδαίω;, 
τοΰ δουκό; ήλλοιώθησαν ούσιωδώς, άντ'ι δέ 
τής πρό; τήν Γαλλίαν ειλικρινούς συνεννοήσεω; 
έγραφε τή 21 ίουλίου.

Οί έν τή χώρα ταύτν) δέον μετά προσοχής ν’ά- 
πέχωμεν πάση; πρδς τήν Γαλλίαν κοινή; όποθέ- 
σεως, ής ή χρονική διάρκεια έσται πλειοτε'ρα ήμε
ρων τινων. Καί όμως αδύνατον καθίσταται μοι νά 
είπω πώ; δυνατή εΐσέτι αποβαίνει ήμϊν ή άπδ 
τοΰ έλληνικοΰ τούτου ζητήματος απαλλαγή ά'νευ 
κοινών μετά τής Γαλλίας ασφαλειών, ή άνευ τοΰ 
κινδύνου συνενώσει»; Γαλλίας καί 'Ρωσσία; πρδ; 
έπίτευξιν συμφέροντος κοινού. Ή είς τήν απορίαν 
ταύτην άπάντησι; άπόκειται τώ κ. Κάννιγκ καί 
τή κυρία Λίεβεν.

Ό δισταγμό; καί ή δυσπιστία έξηκολού- 
θουν, ούδεμία δέ πολιτική καθορισμένη άντι- 
κατέστησε μέχρι τη; εποχή; ταύτη; τήν διά 
τή; λονδινείου συνθήκη; διαχαραχθεϊσαν πο
ρείαν. Οί ρώσσοι διπλωμάται συνεβούλευον τή 
’Αγγλία ύπομονήν καί εμπιστοσύνην εϊ; τά; 
ρωσσικά; προθέσεις, ταύτοχρόνω; δέ ήλαυνον 
οί Μοσχοβϊται έπί τήν Κωνσταντινούπολή. Ή 
τή; Αγγλία; κυβέρνησις, ασθενή; ώ; πρό; τά; 
ένεργεία; αύτή; έν τω έσωτερικώ τή; χώρα;, 
έστερημένη δέ συμμάχων έν τώ έξωτερικώ, 
διετέλει έν δυσπιστίικ διηνεκεϊ, πρό πάση; 
δ’ ένεργεία; μετά προσοχής παρηκολούθει τήν 
φοράν τών πραγμάτων. Τή 28 ίουλίου ό 
λόρδος Άβερδην έγραφε πρό; τόν δούκα.

"Ο τε κ. Λίεβεν καί ή κυρία Λίεβεν ένδεχο- 
με'νην Οεωροΰσι τήν εί; Κωνσταντινούπολή κάθο
δον τών 'Ρώσσων, μετ’ έκπλήξεως δ’ άκουω λό
γους αύτών περί τής άνάγκη; εμπιστοσύνη; ή
μών είς τήν 'Ρωσσίαν. Ήρώτησα αύτους έάν 
προσεοόκων παρ’ ήμών πεπο Οησιν εί; τά; ρωσ-
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σικά; προθέσεις έν ωρα καθ’ ήν πΰρ Οά έβάλλετο 
εις Κωνσταντινούπολιν, άμφότεροι ο’ άπήντησαν 
ότι άχριβώ; τότε εμπιστοσύνη πολλή αίσια πολ
λά έςει τά αποτελέσματα.

Τήν έπιοΰσαν ό 5ούξ έγραφε πρός τόν λορ- 
ίον Άβερίην τάς ΐ&ας αύτοΰ θεωρίας. Ό βα
σιλεύς τής Πρωσσίας ειχεν άποστείλει είς ’Αγ
γλίαν τόν στρατηγόν Μύφλιγκ (Muffling) 
έπί ειδική μέν αποστολή, κατά τά λεγόμενα, 
πράγματι όμως όπως ύποθάλψγι έν ’Αγγλία 
τάς ρωσσικάς θεωρίας. Διά τοΰτο καί ό ίούξ 
σχετικώς πρός τήν αποστολήν έκείνην τοΰ 
στρατηγού έγραφε τά έπο'μενα.

Βέβαιον το κατ’εμέ ό’τι ό Μύφλιγκ τοΰ αύτο- 
χράτορο; τής 'Ρωσσίας έστι πράκτωρ, παρά τοΰ 
Βασιλέως τής Πρωσσίας πεμφθείς δι’ αποφυγήν 
πάση; αφορμής πρδς μομφήν. Φρονώ ότι ή γαλ
λική κυβέρνησι; γιγνώσκει τοΰτο. ’Εν τούτοις ό 
πράκτωρ ουτος πειραθήσεται νά έπιτύχη τήν έχ- 
χώρησιν τής Άνάπας καί τοΰ Ιΐότι· πρδςτοΰτο δέ 
ε’ργασθήσεται ιδία διά τήν ήμετέραν συναίνεσιν.Φρο- 
νεΐται έν γένει οτι ένστάσεις προβάλλομεν δι’οίαν- 
δήποτε ρωσσιχήν έπέκτασιν έν Άσία, μάλιστα δέ 
διά τήν έκχώρησιν τών δύο τούτων θέσεων. ’Α
ληθές τοΰτο. Άλλ’ ή έκχώρησι; τών θέσεων αύ
τών, καίπερ σημαντική αύτή καθ’έαυτήν, σπου
δαιότερα έτι άπέβη έχ τοΰ άποδεχτοΰ γενομέ- 
νου τρόπου πρδς άπόχτησιν αύτών, οΰδέν δέ συγ- 
κριτιχώς έστι πρδς τδν έκ τής παρατάσεω; τοΰ 
τουρκιχοΰ πολέμου υφιστάμενον κίνδυνον. Οΰδ’ δ- 
φείλομεν, ούδέ δυνάμεθα συμβουλεΰσαι τοϊς Τούρ- 
κοις τήν μή παραχώρησιν τής τε Άνάπας καί 
τοΰ Πότι άνευ ύποσχέσεω; καί αρωγής πρδς αΰτούς.

Οΰδ’ ή Άνάπα. οΰδέ τδ Πότι θέσεις τόσον 
γνωσταί είσιν, ούδέ τή άληθεία τοσοΰτον σπου- 
δαϊαι ώς πρδς τά ήμέτερα συμφέροντα, ώστε διά 
τάς θέσεις ταύτας νά διατρέξωμεν ήμεϊ; τε καί 
μεθ’ήμών συμπασα ή Εΰρώπη κίνδυνον πολέμου, 
ου σχοπδς έσται ή άπδ τών ρωσσικών χειρών πε
ρίσωσε; τών θέσεων τούτων. Καί όμως άνάγκη ο
λίγα τινά ώς πρδς τδ ήμέτερον φρόνημα έπί τοΰ 
άντικειμένου τούτου νά ρηθώσι τω αΰτοκράτορι 
τής ‘Ρωσσίας, αμα ώς οί Τούρκοι άπαλλαγώσι 
τής αμηχανίας.

Έπί πίσι τούτοις φαιδρύνει μέ πως τδ γεγο
νός, ότι καθ’έκάστην σχεδδν άληθής έπί μάλλον 
καί μάλλον άποδείκνυται ή παρ’έμοΰ κατ’άπρί- 
λιον τοΰ 1826 πρδς τδν κ. Κάννιγκ έκφρασθεϊσα 
γνώμη, δ’τι δ αύτοκράτωρ οΰδόλως περί Ελλήνων 
έμερίμνα, μόνον δ’αύτοΰ μέλημα ην ή διευθέτησι; 
τών πρδς τούς Τούρκους πραγμάτων αΰτοΰ, μά
λιστα δέ ή Άνάπα χαί τδ Πότι.

Αί τών Ρώσσων επιτυχίας περί τάς άρχάς 
αύγούστου τοσοΰτον άποφασιστικαί έφαίνον- 
το, ώστε πρόδηλον όσημε'ραι καθίστατο ότι 
ή Τουρκία κατ’ άνάγκην θ’ άπείέχετο ί ρήνην 
ύφ’όρους, οιτινες έκ Πετρουπόλεως θά ύπηγο- 
ρεύοντο Six τοΰ στρατηγού Δίεβιτς. Έν τού- 
τοις, ή ρωσσική κυβέρνησες έτήρει αύστηροτάτην 
έχχμυθίαν ώ; πρός τούς όρους εκείνους· μεθ’ ά
λας δέ τχζ πολλά; καί ποικίλα; διαδιδόμενα; 
περί αύτών φήμας, ούδεμία πληροφορία αύ- 
θεντική άφικνείτο είς τό έπί τών έξωτερικών 
ύπουργείον τής ’Αγγλίας. Τοΰτο άποδεί
κνυται έκ τής επομένης περικοπής τών πρός 
τόν δοΰκα ύπό τοΰ λο'ρδου Άβερδην γεγραμ- 
μένων τή 8 αύγούστου.

Περί τών τής ειρήνης όρων ώμίλησα πρδς τδν 
Λίεβεν καθ’ ήν έννοιαν έγραψα πρδς τδν λόρδον 
Έϊτεσβουρή, οίονεί δέ παραπονούμενος άνέφερον 
αύτώ καί τδ γεγονός ό’τι πανταχόθεν σχεδδν περι
έρχονται εις τάς άκοάς ήμών αί περί τών όρων 
τούτων φήμαι, καί ό’μω; ούδέ παρ’ αύτοΰ, ούδ’ 
άλλοθέν που περιήλθεν ήμϊν επίσημός τις περί αύ - 
τών πληροφορία. Ό Λίεβεν έπανέλαβε τήν αύτήν 
περί .ανάγκης έμπιστοσύνης παλαιάν ιστορίαν, 
έπανειλημμένως δέ καί αυθις διεχήρυςεν ό’τι ούδέ
ποτε ό αύτοκράτωρ θά έδιοεν ήμϊν αφορμήν πα
ραπόνων δικαίων. Περί πολλοΰ έποιεΐτο Α αύτο- 
κράτωρ τήν τήρησιν τών πρδς τήν ’Αγγλίαν αγα
θών σχέσεων, καλώ; δ’ έγίγνωσκεν ό,τι δικαίας 
ένστάσεις ήμών ήδύνατο νά προκαλέσγι, διά τοΰτο 
δέ θ’ απέφευγε κίνδυνον τοιοΰτον............................

.............Κατ’άνάγκην εΐπον εις αύτδν ότι, έάν 
δ Δίεβιτς εις Κωνσταντινούπολιν άφικνεϊτο, δια
βεβαιώσεις δέ πάλιν έλαμβάνομεν περί μετριοπά
θειας καί είρηνεύσεως, ουδόλως ταΰτα θά ηύχα- 
ρίστουν ήμϊς, καί ό’τι χατά τάς πρδς ανθρώπους 
σχέσεις ήμών τά πράγματα συνήθως έχρίνομεν ούχί 
έχ τών υποσχέσεων, άλλ’ έχ τής έχτελέσεως 
αΰτών.

Δύο ήμέρας βραδύτερου αύτός ό δούξ ϊγρα- 
φσ τώ λορδω Κοουλέϋ (Cowley) περί συνδια- 
λέςεως, ήν ώς πρός τάς κινήσεις τών ρωσ
σικών στρατευμάτων καί τής ές αύτών έπηρείας 
είς τήν έν’Αγγλία κοινήν γνώμην πρότινων ε
βδομάδων έσχε πρός τόν πρίγκηπα Λίεβεν καί 
τόν κομητα Ματούσεβιτς. Κατά τήν συνδιά- 
λεξιν έκείνην οί τής Ρωσσίας πληρεξούσιοι ώς 
μελετώμενον έκοινοποίησαν τόν ύπό τοΰ ρωσ- 
σικοΰ στόλου αποκλεισμόν τοΰ Ελλησπόντου 
μέχρι τοΰ κόλπου τής Αίνου, παρατηρητέον 
δέ ότι τά κατά τήν έποχήν έκείνην ρωσσικά 
στρατεύματα ούδόλω; είχον είσέτι διαβή τόν 

Αίμον. Αί έπόμεναι παρατηρήσεις τοΰ δουκός 
άρκούντως άποδεικνύουσι τήν έπί τινα χρόνον 
είς τάς μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις έπι- 
κρατήσασαν έντασιν.

ΕΪπον αύτοϊς ό’τι δ αποκλεισμός τής Λίνου ου
δόλως άπετέλει αποκλεισμόν τοΰ Ελλησπόντου, 
άλλά τών εκβολών ποταμοΰ κοινωνοΰντο; πρδς 
τήν Άδριανούπολιν, καί ό’τι Οά κατενοεϊτο έν 
’Αγγλία τδ είδος τοιούτου άποκλεισμοΰ, Sv κατ’ 
άνάγκην τά διάφορα κοινωνικά στρώματα ποικι- 
λοτρόπως θά συνεζήτουν.

Έπιμόνως εΐπον αύτοϊς οτι καλδν τδ μή 
προώρως έπισύρειν τήν τοΰ ε’ν Αγγλία δημοσίου 
προσοχήν έπί τών σκοπουμένων πρδς τήν πε
διάδα Άδριανουπόλεως πολεμικών εργασιών — 
τοΰθ’βπερ προφανώς άπεδείκνυεν δ μελετώμενος 
άποκλεισμός—αί δέ παρατηρήσεις αυται προύκά- 
λεσαν τήν παρά τοΰ πρίγκηπος Λίεβεν έπανάλη- 
ψιν τών συνήθων παραπόνων διά τήν παρ’ ήμϊν 
έλλειψιν εμπιστοσύνης είς τήν τιμήν τοΰ αύτο- 
κράτορος, ώς καί τήν έμήν άπάντησιν, ότι έκ τής 
έν ή διετέλουν Οέσεως ούδόλω; δέον ν’ άναμένηται 
έχδήλωσις έμπιστοσύνης πρδς τδν χυριάρχην αΰ
τοΰ ή πρδς άλλον τινά χυριάρχην, άλλ’ απλώς 
έπαγρύπνησις χαί περιφρούρησες τών τής χώρας 
ταύτη; συμφερόντων, δι’ά σπουδαεοτάτην εύΟυνην 
άνέλαβον. Πρδ; τού; ρώσσου; πληρεξουσίους έπίσης 
υπέδειξα δ’τι ό αύτοκράτωρ ούδέποτε καθώρισε τή 
’Αγγλία σημεϊον τι πρδ; παΰσιν τοΰ πολέμου 
κατά τρόπον έμπνέοντα αΰτή έμπιστοσύνην, δι’ήν 
έπανειλημμέναι έγένοντο έπιχλήσει;.

Έπανέλαβον τήν έπιΟυμίαν ήμών διά τήν μή
τοΰ μελετωμε'νου άποκλεισμοΰ τήςγνωστοποίησεν

Αίνου...........καί ή συνδιάλεξες έληξεν.

Αύθημερόν, ήτοι τήν 10 αύγούστου, ό δοϋξ 
γράφων πρός τόν λόρδον Άβερδην δυσανα
σχετεί έπί τή τροπή τών πραγμάτων έν γένει.

Πρόδηλον ότιτά πάντα έντε Έλλάδι χαίΤουρ
κία, ίσον οϊόν τε κακώς έχουσι νΰν ώς .πρδς τά 
τής Αγγλίας συμφέροντα. Τήν διευθέτησιν τών 
ελληνικών πραγμάτων άνέλαβον τω 1826 πρδς 
άποφυγήν μεταξύ ‘Ρωσσίας καί Πύλη; πολέμου — 
δ’στις έγένετο συνέπεια τής ήμετέρας έπεμβά

σεως—καί πρδ; πρόληψιν έγκαθιδρύσεω; έν Έλ
λάδι μόνης τής ρωσσικής έπιρ^οής, ήτις ύπό τε 
τήν γαλλικήν καί τήν ρωσσιχήν προστασίαν άπο- 
κατέστη αύτόθι κατά τύπους, περιπτώσεις καί 
δράσιν ικανήν όπω; διεγείρη δυσαρέσκειαν, άρχάς 
ανατρεπτικά;, καί πιθανώς έπανάστασιν κατά 
τή; έπί τών Ίονίων νήσων άγγλικής εξουσίας. Πι- 
Οανότης πρδ: παΰσιν τοΰ έν Τουρκία πολέμου
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υπολείπεται μόνον τή έκχωρήσει χωρών έκ μέ
ρους τή; Πύλη;, τοιαύτη δε άπαίτησι; ού μόνον 
άπάδει πρδς τάς παρά τοΰ αύτοκοάτορος δοθείσα; 
υποσχέσεις καί υποχρεώσει; πρδ; τήν Ευρώπην 
άπασαν, άλλά καί ή έκχώρησι; εδάφους όλως εί- 
δικρΰ τυγχάνει πράγματι, όμολογεϊται δε καί ύπδ 
τής Εύρώπης όλη; έπιβλάβής μόνον είς τά συμ
φέροντα τής Μεγάλη; Βρετανίας. Έάν αυτή 
ή παρομοία έκχώρησι; οΰδόλως χορηγηθή, τών 
'Ρώσσων δ στρατό; μετά τινας ίσως εβδομάδα; 
έγκαταστηθήσεται έν Κωνσταντινουπόλει. Κακή 
τοιαύτη τών πραγμάτων ή κατάστασις, καί ό’μω; 
άληθής. ΙΙρδ πάσης αίτιάσεω; απαιτείται συνή
θως καί παρασκευή άνάλογος πρδς ένεργδν ύπο- 
στήριξιν αύτή;............Τήν ήμετέραν κυβέρνησιν,
διάφορον πρδ; άλλα; ούδόλω; έκφοβίζουσεν αίνεώ- 
τεραι άνατρεπτικαί άρχαί ή πράξεις. Έπιτυχώ; 
άντέστημεν ήδη πρδ; ένεργεία; πολλω σημαντικό» - 
τέρα; τών νΰν τυχόν άντεταχθησομένων ,ήμϊν. 
Τή κυβερνήσει τοΰ αύτοκράτορο; τής ‘Ρωσσία; 
άπόκειται νά κρίνη έάν πρέπουσα τυγχάνη πράγ
ματι ή διά τή; προστασία; καί άρωγή; αύτή; 
προαγωγή συστήματο; τοιούτου Δέον εύκρινώ; 
νά ύπενθυμίσωμεν πρδ; τδν βασιλέα τή; Γαλλία; 
οτι άνάγκη νά έκτελέση τήν περί άνακλήσεως 
τών στρατευμάτων αύτοΰ έκ Πελοποννήσου ϋπό- 
σχεσιν, μετά τοΰτο δε καί άφοΰ αυθις ένισχύσω- 
μεν τήν έν τή Μεσογείω ήμετέραν ναυτικήν μοί
ραν . . . . , δυνάμεθα ν’ άναμείνωμεν τδ άποτέ- 
λεσμα τή; συγκροτηθησομένη; συνδιασκέψεως.

("Έπεται συνέχεια).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
TAX ΕΔΔΗΧΙΚΑΧ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΦΕΛΕΙΑΣ 

πρός· τάσι/· τοΰ νεωτέξου πο.Ιιτισμοΰ *.  

(Συνέχεια καί τέλος ίδε άριθ. 18).
Β.

Έλθωμεν νΰν εΐ; τδν ρωμαϊκόν κόσμον. Ούδε
μία άνάγκη έπισωρεύσεω; επιχειρημάτων πρδ; 
άπόδειξιν ό’τι ή μεγάλη περίοδο; τή; ρωμαϊκή; 
ίστςρία; δέον νά καταταχθή μεταξύ τών μάλλον 
προσεγγιζουσών τοϊ; ήμετέροε; χρονοις μεγάλων 
έποχών τή; άνθρωπότητος. Πανταχοΰ καί πάν
τοτε δικαίως έξετιμήθη ή ισχυρά επίδοσι; τής έν 
Ρώμη άναπτύξεως κατά τδν αιώνα τοΰ Κικέρωνος 
καί τοΰ Αύγούστου. Ούδείς ό άντιλέγων ό’τι κατά 
τήν έποχήν έκείνην δ υλικό; πολιτισμό; δεν έλαβεν 
εΰρυτάτην έχτασιν,ό’τι δίν προήχθη μάλιστα μέχρι 
περιεργία; καί έπιτηδεύσεω;· ούδείς έπίσης δ άντε-

’) Ύπδ Matthew Arnold καθηγητοΰ τή; ποιή
σεω; έν τω έν ’Οξφόρδη πανεπιστημίω.

ί



308 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 309

λίγων ότι χατα την αύτήν εποχήν ή τοΰ πνεύμα
τος καλλιέργεια δίν χατήντησε γενικωτάτη. Ουτω 
δεν θέλω χατατρίψει τδν χρόνον προς άπόδειξιν τοΰ 
ίτι δΚιχέρων χαϊ οί περϊ τόν Κιχέρωνα άπετέλουν 
όμιλον άνδρών ε’χ τών τελειότατων τοΰ είδους, ούδέ 
οτι ό ΚαΤσαρ δϊν συνέγραψε την ιστορίαν αύτοΰ 
όπως δ Ούάλτερ Ράλεγ. 'Π μεγάλη αύ'τη περίο
δος τής 'Ρώμης έστϊν, it συνόλω λαμβανομένη, ή 
μεγίστη χαϊ έντελεστέρα τών περιόδων τής καθό
λου ιστορίας· βεβαίως δέ ύπδ τήν ιστορικήν έποψιν 
ή περίοδος αυτή τυγχάνει μεγαλειτέρα καϊ πληρε ■ 
στέρα ζωής χαϊ ένεργείας καϊ αύτής τής έποχής 
τοΰ Περικλέους. Έν τή εποχή ταύτη εύρίσκομεν 
σχολεΤον πείρας ύπδ διαφόρους έπόψεις εύρύτερον· 
αί βιωτικαϊ σχέσεις εΐσϊ πλειότεραι, τά δέ γεγονότα 
ίχουσι πολύ μείζονας διαστάσεις. Τά πράγματα καϊ 
τδ θε'ατρον έφ’ού ταϋτα παρίστανται εϊσϊ μέγιστα· 
άλλ’άφες ίδωμεν όποια τις ήν καϊ ή φιλολογία, έάν 
άνήλθε κα’ι αύτη εις τδν παράλληλον τών γεγονό
των καϊ έάν ύπήρξεν ή ακριβής αύτών παράστασις.

Άρχίσωμεν άφ’ένδς τών μεγάλων ποιητών, ίς | 
ήν ταύτοχρόνως καϊ μέγας φιλόσοφος, άπδ τοΰ 
Λουκρητίου. Πρδ μιχροΰ περϊ τοΰ Θουκυδίδου τδν 
λόγον ποιούμενος, παρετήρουν ό'τι τό τε πνεύμα 
χαϊ τδν τρόπον τοΰ συζητεϊν τά ιστορικά ζητή
ματα δμοιότατός έστι πρδς τούς τών νέων χρόνων 
συγγραφείς, δμοιάζει δηλαδή πρδς λόγιον άνδρα τών 
καθ’ ημάς ημερών. Έάν δέ παρά τω Θουκυδίδη ή 
διάνοιά έστι νεωτέρα, ούδέ τδ αίσθημα παρά τω 
Λουκρητία» τυγχάνει μή ον έπίσης νεώτατον. Ή 
έπικράτησις τοΰ συλλογιστικοΰ καϊ τής σχέψεως, 
ήτις έστι τδ χαρακτήρισμα τών νεωτέρων έποχών, 
έχει τδ δυσάρεστον ίτι έπενεργεΤ πολλάκις έπϊ 
τών άσθενών καϊ πυρεσσόντων πνευμάτων έπαχθε- 
στάτην έπιρροήν, παράγει έν αύτοΤς αίσθημά τι 
άγνωστον εις τάς ήττον μέν άνεπτυγμένας, άλλά 
μάλλον εύρωστους έποχάς, τδ αίσθημα τής άθυ- 
μίας, τοΰ κόρου καϊ τής άκηδίας. Τά χαρακτηρι
στικά ταϋτα συχνότατα άναφαίνονται έν τοϊς φι
λολογικούς έργοις τών νεωτέρων χρόνων, αύτά δε τά 
’δια καταφαίνονται έναργέστατα καϊ έν τή ποιήσει 
τοΰ Λουκρητίου. Ή δραστικωτάτη καϊ πανδημο- 
τάτη περικοπή τοΰ έργου τοΰ Λουκρητίου, ήτις 
έστ'ιν έκ τών δραστικωτάτων περικοπών πασών τών 
φιλολογιών, έστϊν δ γνωστότατος έπίλογος τής τρί
της Ωδής. Έν τή περικοπή ταύτη έπιδείκνυσιν 
ήμϊν διά διδακτορικού ύφους τδν κόρον, τήν ανία
τον άχηδίαν, τήν παρακολουθούσαν τδν άνθρωπον 
έν πάσαις ταΤς άπολαΰσεσιν αύτοΰ· μετά δριμείας 
ειρωνείας καταγέλα δ Αουχρήτιος τήν τών πολλών 
άνθρώπων άνανδρείαν, μεθ’ ής προσχολλώνται εις 
τήν ζωήν, ήτις χαϊ διά τούς ευτυχέστερους ούδέν έ

τερόν έστιν ή αιωνία χαϊ μονότονος έπανάληψες 
τών αύτών ένασγολήσεων. «Ό άνθρωπος (λέγει) 
έπιχειρεΤ μαχρυνάς δδοιπορίας διότι άπηύδησε δια·· 
μενών εις τά ίδια, έπιστρέφει δε οικαδε διότι έν ταΤς 
ξέναις χώραις δέν ήσθάνθη έαυτδν εύδαιμονέστερον· 
εγκαταλείπει τήν πόλιν χαταφεύγων εις τούς ά- 
γρούς, άμα δέ φθάς έκεΤ άπορεΤ περϊ τοΰ πρακτέου, 
ή έκτάδην καϊ νωχελώς καταχείμενος ζητεΤ τδν 
ύπνον ί’να λησμονήση τά πάντα χαθεύδων, ή έπα- 
νακάμπτων μετά τής αύτής ταχύτητο; έπιστρέφει 
έπϊ τοΰ δρόμου ίν πρδ μιχροΰ διέτρεξεν. Ουτω δέ 

, έκαστος ήμών προσπαθεί ύπεχφυγεΤν εαυτόν.
‘Οποία περιγραφή τής άκηδίας, τής άρρωστίας 

ταύτης έξ ής πάσχουσιν αί πλεΤσται τών νεω
τέρων κοινωνιών αί μάλλον προηγμέναι! «Ώ άν
θρωπε (ανακράζει), πάντες οί φωστήρες τοΰ κό
σμου, δ Σκιπίων, δ "Ομηρος, ό Επίκουρος έσβέ- 
σθησαν, καϊ σύ διστάζεις, οπισθοχωρείς ένώπιον 
τοΰ θανάτου, σύ ούτινος δ βίος έστϊν έκ προκατα
βολής θάνατος, σύ οστις καταναλίσκεις τδ μεγαλει- 
τερον τής ύπάρξεώς σου μέρος έν τω ύπνω, σύ δ 
ένυπνιαζόμενος έγρηγορών, σύ δ πανταχοΰ καϊ 
πάντοτε φέρων μετά σεαυτοΰ τούς πυρετώδεις καϊ 
χιμαιρικούς φόβους τής περιφόβου ψυχής σου!» 
Καϊ άλλαχοΰ «Ούδέν έχω νά σοϊ υποδείξω, όπερ δέν 
γνωρίζεις» — ή άποστροφή αύτη έστϊ τής φύσεως 
πρδς τδν άνθρωπον—«Ούδέν έμεινέ μοι 'ένα εφεύρω 
πρδς τήν σήν διασκέδασιν—eadeni sunt Omnia 
Semper — δ τής δημιουργίας νόμος έστϊν αΐωνία 
μονοτονία».

Βεβαίως δ Λουκρήτιός έστι νεώτερος, άλλά παρί- 
στησι καϊ τάς τάσεις έν συνόλω τοΰ νεωτέρου κό
σμου; Έστιν άράγε πιστή καϊ έντελής είκών αύτοΰ; 
Ούχϊ, διότι πώς έστι δυνατδν ερμηνεΰσαι τήν έπο
χήν αύτοΰ τδν μή διατελοΰντα έν πλήρει άρμονίφ, 
μετ’αύτής άνδρα, τδν μηδαμώς συμπαθώς διακεί- 
μενον πρδς αύτήν; Άναμνήσθητε τών συγκινήσεων 
τής τότε Ρώμης, τοΰ άγριου ταράχου τής κοινωνίας 
έκείνης, τής έντάσεως τοΰ βίου, άτινα χαρακτη - 
ρίζουσιν αύτήν, τών πυρεσσουσών προσπαθειών πρδς 
άς έπόθει. Άπδ πάντων τούτων άποστρέφει τδ πρό
σωπον δΛουχρητιος, άποσύρεται καϊ διδάσκει τούς 
μαθητάς αύτοΰ νά προφυλάσσωνται αύτών, προ
τρέπει αύτούς ν' άμελώσι τών τοΰ κόσμου χαϊ νά 
έπιδοθώσι πάντες εΐ; τήν μελέτην τής φυσεως, na- 
turam cognoscere rerum· δι’αύτδν όμως ούδέ el; 
τάς σπουδάς ταύτας, ούδέ έν τω άναχωρητηρίω 
τούτω διέμεινε θέλγητρου ή βάσις άσφαλής εύρυ- 
τέρα τών τοΰ πολυταράχου θεάτρου άφ’ου έξήλθε. 
Διά σφοδράς καϊ άπέλπιδος προσπάθειας φαίνεται 
προσηλώσας τήν προσοχήν αύτοΰ έπϊ τής άρχιχής 
θέας τών πραγμάτων, έπϊ τών πρώτων στοιχείων 

δοξότατοι αύτών δ Αισχύλος, δ Σοφοκλής, ό Εύ- 
ριπίδης, δ ’Αριστοφάνης περιεσώθησχν, ένω οί δο- 
κιμώτατοι τής αύτής έποχής έπικοϊ ποιηταϊ, δ 
Πανύασις, δ ’Αντίμαχος, καϊ άλλοι, καίπερ μεγί
στη; άπολαύοντες παρά τοΤς ’Αλεξανδρινό-?; ύπο- 
λήψεως, άπωλέσθησαν συγχυσθέντες μετά άδοξοτέ- 
ρων άλλων. Τίς δ λόγος; διότι τδ δράμα παρί- 
στησιν, ύπέρ τι άλλο, τάς άνθρωπίνους πρά
ξεις έναργέστατα δριζομένας ύπδ τών 
ιδεών καϊ τών αισθημάτων τοΰάνθρώ- 
που· παρίστησί λοιπδν ό,τι διατελέσει εϊς τδν 
πάντα χρόνον καταληπτόν τοΤς πάσς καϊ κινοΰν 
τδ ένδιαφέρον παντός Τδ στάδιον τής έποποιίας 
έστϊν εϋρύτερον- ή έπική ποίησις έκτίθησιν ού μό
νον τάς τε διανοίας καϊ τά πάθη τοΰ ανθρώπου, 
άτινα διαμένουσιν αιώνια, άλλά καϊ τδν έξω άν
θρωπον, τδν έξωτερικδν τύπον τοΰ βίου, τούς τρό
πους καϊ τά έθιμα καϊ πάν δ',τι έστϊ τοΰ τόπου 
καϊ τοΰ χρόνου- ε’ν' απεικόνιση δέ τις πιστώς καϊ 
έναργώς πρόσκαιρόν τι, πρέπει νά ύπάρχη μάρτυς 
αύτόπτης, σύγχρονός τις. "Οσω δ’ άφορχ τάς έν- 
τέχνους καϊ σοφάς παλινορθώσεις τοΰ παρελθόντος, 
τά έργα δηλαδή άρχαιολόγων τινων ποιητών, τά 
ζωογονοΰντα αιώνα μακράν ήδη ήμών άφεστη- 
κότα, ταϋτα μή έμπνεόμενα ύπδ τοΰ έμφυσήμα- 
τος τοΰ θερμογόνου έχείνου, όπερ μεταδίδωσιν έν 
τή άφηγήσει δ αύτόπτης μάρτυς δ σύγχρονος αφη
γητής, άδυνατοΰσι νά μεταδώσωσι ζωηροτάτας 
συγκινήσεις πρδς τδν άνχγνιόστην. Ποϊόν έστι τδ 
μάλλον κινοΰν τδ ένδιαφέρον ήμών μέρος τής Αι
νεί άδος; Τδ μέρος έν ω άνετώτερον κινείται δ Βιρ- 
γίλιος, ένω τδ πνεΰμα αύτοΰ ζωηρότερον καϊ σφο- 
δρότερον άναπτύσσεται; Τδ μέρος τοΰτό έστιν άκρι- 
βώς τδ έχον δραματικόν τδν χαρακτήρα, τδ έπει- 
σόδιον τής Διδοΰς, ένθα ή τοΰ τόπου περιγραφή 
δλιγίστην έχει σημασίαν, έν ω εις ούδέν συντελεϊ 
τδ σχέδιον, τδ πάν δ’ άποτελοΰσιν οί χαρακτήρες. 
Ουτω άποφαινόμεθα, ότι έάν δ Βιργίλιος εζη έν έ- 
ποχή, καθ’ ήν τδ έπος ήθελεν ε’σθαι άκαιρόν τι 
καί χατά συνέπειαν αδύνατον, θ' άπέβαινε δραμα-

• τιεδς ποιητής. Άληθώς ύπάρχει τι τδ προσκροΰον, 
ι άναχολουθία τις μεταξύ τών ορέξεων, τών τάσεων 
, τοΰ πνεύματος τοΰ Βιργιλίου χαϊ τοΰ έργου αύτοΰ

Ουτος δ λόγος δι’δν πχνταχοΰ τής Αϊνειάδος αύτοΰ 
φαίνεται ύπολανθάνουσα άφραστός τις μελαγχολία, 
ούχϊ ή σκυθρωπός χαϊ άγρια μελαγχολία τοΰ Λου- 
χρητίου, άλλ’έτέρα τις ήρεμος χαϊ έπχγωγδς, ήτις 
έπιχέουσα χάριν εϊς τδ έργον τοΰ Βιργιλίου άπο- 
δείκνυσι ταύτοχρόνως τδ άτελές αύτοΰ. Όρθώς 
πάνυ παρετήρησεν δ Νείβουρος, ότε δ Βιργίλιος 
ούχϊ μετριοφροσύνην ύποκρινόμενος, άλλ’ειλικρινή 
δυσαρέσκειαν καϊ ένδελεχή άθυμίαν έχφράζων, ηύ-

τοΰ άρχεγόνου κόσμου, έπϊ τοΰ κόσμου δηλαδη < 

έχείνου, οστις ούδέν έσχεν έκ τών όσα νΰν συντα- I 
ράσσουσιν αύτδν, καϊ πρδς άπελευθέρωσιν έκ τοΰ 
καταθλίβοντος αύτδν έφιάλτου, τής πληθώρας 
ταύτης τοΰ βίου, ήν πανταχοΰ βλέπει' έπαναλαμ- 
βάνει χαθ'έαυτδν πάντοτε 0τε έγγύς έστιν ή ώρα 
τής έχμηδενίσεως, προσπαθεί δε νά πείση έαυτδν 
ότι τά πάντα έστϊ ματαιότης. Άναγινώσχων τις 
τδν Λουχρήτιον εύχόλως καταλαμβάνει τδν λόγον, 
όΤδν έπλάσθη ή περϊ αύτοΰ διήγησις, ότι διετέλει 
δηλητηριασμένος χαϊ καταβεβλημένος ύπδ λαθραίας 
άρρωστίας καϊ ότι συνέγραφε τδ άθάνατον αύτοΰ 
έργον χατά τά διαλείμματα τής ΰγείας, άτινα έμε- 
νον μετά τούς πόνους αύτοΰ. Ό Λουχρήτιος λοι
πόν έστι ποιητής πυρέσσων, χεκμηχώς χαϊ νόσων 
άρρωστήμων δε νοΰς άδύνατον νά διερμηνεύστε έν- 
τελώς τδν αιώνα αύτοΰ.

Μεταβαίνω ήδη εις τδν Βιργίλιον, τδν εύτυχέ- 
στατον δηλαδή τών ποιητών, τδν έχπροσωποΰντα, 
χατά τδν Δάντην χαϊ τδν Μιχαήλ Άγγελον, τήν 
έντέλειαν τής κλασικής άρχαιότητος. Ό Βιργίλιος 
δεν παριστα μεν τήν έν τή κλασική άρχαιότητι έν · 
τέλειαν άτ.ελθέτω όμως άπ’ έμοΰ ή ιδέα τοΰ συν- 
τελέσαι συναυλίαν μετά τών δυσφημούντων καϊ 
ταπεινούντων τδν άνδρα, διαρρήδην δ’ομολογώ ίτι 
ίαα άν περϊ Βιργιλίου εϊπω, ούδέν αύτών έστι τδ μή 
μαρτυροΰν τήν βαθεΤαν άμα καϊ συμπαθή έμοΰ λα
τρείαν πρδς τήν έζαισίαν ταύτην διάνοιαν. Έπι- 
τραπήτω μοι όμως νά έρωτήσω ό,τι καϊ περϊ Λου- 
κρητίου ηρώτησα, νά έρωτήσω δηλαδή έάν τδ έργον 
αύτοΰ έστιν άληθής κατοπτρισμδ; τής έποχής αύ
τοΰ, παρίστησιν αρά γε τοΰτο τήν έποχήν έν ή έζη 
δ ποιητής, τδν ρωμα’ίκδν δηλαδή κόσμον, όστις 
τότε διετέλει έτι έν τοιαυττι ϊσχύϊ; Παρίστησί τδ 
έργον τοΰτο τήν ισχυρόν έθνικήν ,άνάπτυξιν τής 
έποχής αύτοΰ, ώς ή ελληνική φιλολογία τοΰ πέμ
πτου αίώνος παρίστησί τήν λαμπράν άνάπτυξιν τών 
χρόνων τοΰ Περικλεούς;

Ή μορφή αυτή τοΰ έργου τοΰ Βιργιλίου, ή μορφή 
ή έπική, άρκεΤ πρδς άπόδει ξ„ ότι αδύνατα έπεχεί- 
ρησεν ή έποποιία ώ; έκδήλωσις, ώς εϊχών τών 
συγχρόνων γεγονότων ή τών σχεδόν συγχρόνων 
έφθασεν έν τοΤ; ποιήμασι τοΰ 'Ομήρου είς άθάνατον, 
ανυπέρβλητον έπιτυχίαν- Οαυμασίως έπίσης έπέ- 
τυχε διά σοφών ποιητών ή άπεικόνισι; παρωχημέ
νων γεγονότων. Άλλά πρδς περιγραφήν τοΰ παρελ
θόντος, 'ένα περιβληθώσι τήν ποιητικήν δμφήν τά 
γεγονότα, τά άνδραγαθήματα τών πάλα·, ή έπική 
πολύ ώχροτέρα τυγχάνει τής δραματική; μορφής. 
Οί μεγάλοι ποιηταϊ τής συγγενοΰς πρδς τδν καθ’ή- 
μάς αιώνα έποχής τής Ελλάδος άναμφιλε'κτως 
εΐσϊν, ώς άνέφερα, οί δραματικοί ποιηταί. Οί έν-
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χετο έπϊ τής κλίνης τοΰ θανάτου του ?να άφανι- 
σθή τδ έργον αυτοΰ. Λεπτοφυούς μέν πνεύματος καί 
εύρείας μαθήσεως, άλλ’ άσθενοΰς κράσεως και λίαν 
εύαίσθητος έτύγχανεν δ άνήρ έν μέσω κατακλυδω- 
νιζομένου κόσμου, συνειοώς τήν ιδίαν άδυναμίαν 
δπως ύπερκρατήση τών γεγονότων και έποπτεύ- 
σας περιγράψή αύτά έν καλλιτεχνικω τινι έργω. 
Τοιοΰός τις ήν δ Βιργίλιος· χαρίεσσα άμα κα'ι 
θελκτική μορφή, μία τών μάλλον έπαγωγών έν τή 
ιστορία τών γραμμάτων. Καί δμολογητέον μέν 
πάντα ταΰτα, άλλά ταύτοχρόνως δμολογητέον ότι 
ή Αίνειάς ούτε πιστή είκών, ούτε ζωηρά τις έρ- 
μηνεία έστ'ι τής μεγάλης έποχής τής ίωμης.

Καθ’ όσον δ’ άφορα τδν Όράτιον δέν στερείται 
μέν ουτος δ,τι έστερεϊτο δ Λουκρήτιος, φαιδρότητος 
και εύθυμίας, στερείται δμως έμβριθείας. Λέγω δέ 
περί αύτοΰ δ’,τι είπον περ'ι Μενάνδρου, δ’τι δηλαδή 
διατελεΐ τδ Εντρύφημα τών νοημόνων και άνεπτυγ 
μένων άνθρώπων, διότι ούδεμία έν αύτώ ευρηται 
πρόληψις, ούδεμία άπάτη· άλλ’ οί έξοχώτεροι τών 
άνθρώπων, αί μάλλον προηγμένα ι έποχαϊ εύρίσκου- 
σιν άνεπαρκή τήν σοφίαν αύτοΰ ώς μή ικανοποι
ούσαν δλοσχερώς αύτούς. Έάν δ Ανθρώπινος βίος 
άπετέλει τέλειόν τι άνευ πίστεως, άνευ ε'νθουσια- 
σμοΰ, άνευ ένεργειας, οί έντελέστεροι έρμηνευταϊ αύ
τοΰ θά ήσαν δ Μένανδρος καί δ Όράτιος· άλλ’ 
ούχ ούτως έχει τά πράγματα, διά τούς κρείττονας 
τούλάχιστόν ήμών· έπειδή δέ ούχ ούτως έχει, ούδέ 
δ Όράτιος Εκπροσωπεί πιστώς τήν έποχήν αύτοΰ.

Έν 'Ρώμη λοιπδν εϋρομεν μέν έποχήν συμφω
νούσαν χατά τδ πνεΰμα πρδς τους καθ’ήμάς νεωτέ- 
ρους χρόνους, έποχήν πολιτικήν τά μάλιστα ε’νοια- 
φέρουσαν, ίσως μάλλον ένδιαφέρουσαν κα'ι αύτής 
τής έποχής τοΰ Περικλεούς, ούχ'ι δμως xa't φιλο
λογίαν έκφράζουσαν ίκανώς τήν έποχήν ταύτην· 
ένω έν Έλλάδι παρά τδν αιώνα τδν μάλλον συγγε
νή πρδς τδν καθ’ ημάς ύπήρξεν δ,τι έλειψεν έν 
'Ρώμη, φιλολογία, ήτις ην τδ έντελε'στατον 
αϊώνος άπειχόνισμα.

Πρδς κατανόησιν τής ιστορίας τής διανοίας 
άνθρωπίνου γένους, δέον νά παραβάλωμεν 
ιστορίαν τής άναπτύξεως τής διανοίας πασών τών 
φυλών, ΰπδ δέ τήν έποψιν ταύτην ίκανώς νομίζω 
άπέδειξα δτι ή ελληνική φιλολογία, ή ελληνική 
πρδ πάντων ποίησις άνάγκη νά διαμένη διά τούς 
Άγγλους ημάς άντικείμενον αιώνιας μελέτης.

(Έκ τής γαλλικής μεταφράσεως).

τοΰ

τοΰ 
την

Ό μέν λαός είναι 
νόμιμος, ιδίας ά-

ΙΙΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
(*Εχ  τών τοΰ ΧΑΙΜ.ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΡΑΡΑΙΧΟΤ).

’Επιχειρών νά λαλήσω έν μέσω υμών, άπδ τοΰ 
πρώτου ζητήματος άρχομαι, κύριοι, τδν λόγον 
ποιούμενος. Τών δύω τούτων λέξεων δημόσιον 
και λαδς ποτέρα άραγε τήν μεγίστην ούναμιν, 
τήν μεγίστην ϊσχύν έμφαίνει ; 
ισχύς πραγματική, επίσημος, 
σκών λειτουργίας, ουσιώδες άποτελών μέρος τής 
συνταγματικής πολιτείας, μόλις δικαίωμα περί 
αύτοΰ νά λαλήσω παρέχει μοι.

Τδ δημόσιον τουναντίον ηθική έστιν έξουσία· 
κρίνει, έκτιμα, έπιδοκιμάζει· τά πάντα εις τήν 
έαυτοΰ υπάγονται αρμοδιότητα, πεζδς λόγος κα'ι 
ποίησις, αγάλματα κα'ι πίνακες, καλαϊ κα'ι άγα- 
Οαϊ πράξεις, ουδενδς τήν δικαιοδοσίαν του διαμφι- 
σβητοΰντος· ό λαδς, επαναλαμβάνω λέγων, τήν 
ιδίαν έν τωχράτει έχει λειτουργίαν γινώσκομεν δέ 
ήμεΐς ποΰ ό λαδς ψηφοφορεί, ποΰ αί ψήφοι αύτοΰ 
συνάγονται. αριθμοΰνται,προκηρύσσονται, διάφορα 
παράγουσαι αποτελέσματα, άναλόγως τοΰ έκ τής 
κάλπης προκόπτοντοςχρησμοΰ,δ’στις δτέ μέν πλήρη 
ειλικρίνειαν και μεγαλεΐον έκφράζει, ένίοτε όμως 
δίδει υπόνοιαν δ’τι τήν Πυθίαν ένέπνευσεν δπωσοΰν 
τοΰ μεγάλου ίερέως τδ πνεΰμα· τδ δημόσιον έξ έ
ναντίας, ά, κύριοι I έάν ήδυνάμην νάέκφράσω τήν 
ιδέαν μου πλήρη . . . τδ δημόσιον μέγα κέκτηται 
πλεονέκτημα, μεγάλην τιμήν, ούδέν υπούργημα 
έκτελεϊ, ούδεμίαν έχει πολιτικήν λειτουργίαν. 
Ποΰ λοιπόν ψηφοφόρε”; ποΰ κρίνει; Ένταΰθα, 
άλλαχοΰ, παντοΰ, δ’που άρέσκεται συνερχόμενου*  
τδ δημόσιον εισθε ύμεϊς, έγώ, δ κόσμος ολος.

Ναι ! Τδ δημόσιον είναι ό κόσμος ολος, τολμώ 
μάλιστα είπεϊν δ’τι αύτδ μάλλον αντιπροσωπεύει 
τδν κόσμον ολον, ή ή καθολική ψηφοφορία, διότι 
έν τω κοινώ κα'ι αύτα'ι αί γυναίκες πολιτικά κέ- 
κτηνται δικαιώματα, δθεν κα'ι ψηφίζουσι καί χρί- 
νουσι κα'ι έκτιμώσι, τούτου δ’ένεκα παρέχουσιν 
είς τοΰ δημοσίου τάς ψήφους χαρακτήρα καθολι - 
κότητος εύρυτέρας, ή όσην έχει ή ψήφος τοΰ 
κατά νομον ώρισμένοο λαοΰ.

. . Πώς δέ τδ δημόσιον ένεργεϊ; πώς τδ έαυτοΰ 
κράτος διαχειρίζεται; Ώς παράδειγμα προχείσθω 
μία τών προφανέστερων καϊ σημαντικωτέρων τής 
έξουσίας του πράξεων. Τήν γλώσσαν ταύτην, ήν 
λαλοΰμεν. την γλώσσαν ταύτην, ήν οί μεγάλοι 
ήμών συγγραφείς, κοινήν παρά τοΐς λαο'ς τής 
Εύρώπης κατέστησαν, τίς κατεσκευασε ; Κύριοί 
τινες λίαν εύγενεϊς λέγουσί μοι ένίοτε ό'τι ή Γαλ
λική ’Ακαδημία τήν γλώσσαν δημιουργεί· ούχ'ι ή 
’Ακαδημία, κύριοι, ούχί ! άλλ’ ύμε'ς, δ λαδς, άν-

δρες χαι γυναίκες, τδ δημόσιον δηλονότι· οί δέ 
ακαδημαϊκοί, έπείγομαι νά ορίσω τδ έργον αύ
τών, οί ακαδημαϊκοί συμβολαιογράφο·, άπλώς εί- 
σιν ήμέτεροι· άναγράφοντες τάςύμετέρας θελήσεις, 
γράφοντες χαθ’ ύμετέραν ύπαγόρευσιν ούδέν αυτοί 
έπινοοΰσιν ίδιον, ύμεϊς έστέ οί έπινοοΰντες, ύμεϊς 
οί δημιουργοί. Ήμεΐς άτε δή προσεκτικοί χα'ι ε
πιμελείς συμβολαιογράφοι έργον έχομεν νά έπιβε- 
βαιώμεν τήν άλήθειαν τών ύμετέρων βουλήσειυν; 
πώς δέ χατορθοΰμεν τοΰτο; Ιδού. Άπαιτοΰμεν 
άπλώς παρά τοΰ δημοσίου νά τηρή, περί λέξεων 
προκειμένου, τήν αύτήν θέλησιν έπ'ι δέκα ή είκο- 
σιν έτη, ύποβάλλοντες δ’ έπειτα τάς λέξεις εις τδ 
είδος τοΰτο τής προασχήσεως τής δοκιμασίας, πα- 
ραδεχόμεθα ταύτας, πιστεύοντες τότε δτι τδν 
προσήκοντα αύταΐς κέκτηνται χαρακτήρα, δτι 
προέρχονται δηλονότι έχ τής χαρδίας, έξ αύτοΰ 
τοΰ πνεύματος τοΰ λαοΰ. Άμα τή έμφανίσει, έπ'ι 
παραδείγματι, γελοίου τινδς έν τή κοινωνία, πλά
νης, ή προφανούς παραλογισμοΰ, παραυτίκα ό 
λαδς,τδ δημόσιον στιγματίζουσι τδ γελοϊον τούτο, 
καινήν δημιουργοΰντες λέξιν, δρίζουσαν xa't χαρα- 
χτηρίζουσαν αύτό. Τί δέ μετά ταΰτα συμβαίνει; 
Δυοΐν θάτερον· ή τδ στιγματισθέν παρ' υμών διά 
τής νέας έκείνης λέξεως γελοϊον έκπίπτει τε χαϊ 
Εξαφανίζεται, τότε δέ και ή λέξις εξοβελίζεται, ή 
παραμένοντος τοΰ γελοίου καϊ ή λέξις παραμένει. 
’Ιδού, κύριοι, όποιον τδ μυστήριον τής μεγάλης 
ταύτης πράξεως, τής μεγάλης ταύτης δημιουρ
γίας τοΰ γαλλικού δημοσίου, ήν γαλλικήν άπο- 
χαλοΰμεν γλώσσαν· μή έμφιλοχωροΰσης δέ τής 
διαλογής έκείνης, ήν έφθην ύποδείξας, τί τδ συμ- 
βησόμενον; οία σύγχυσις! Χθές, σήμερον, αυριον, 
άδιαλείπτως νέαι έξανατέλλουσιν, ούτως είπεϊν, 
λέξεις. Τάς λέξεις ταύτας τάς χαινάς δφείλομεν 
αρα νά είσάγωμεν έν τοΐς λεξικοϊς τής γαλλικής 
γλώσσης, πρϊν ή περϊ αύτών ό χρόνος άποφανθή; 
Καϊ πώς! Έάν, παρερχομένων τών πραγμάτων, 
παραμείνωσιν αί λέξεις, τδ μέν λεξικόν τής ήμε- 
τέοας γλώσσης θέλει χαταστή άπηρχαιομένων ε
πίπλων αποθήκη, αί ο’ έπερχόμεναι γενεαχ άμη- 
χάνως θά έχωσιν ώς πρδς τήν περϊ αύτών έννοιαν.

Χαρακτηρίσας, κύριοι, τήν τοΰ δημοσίου διορ- 
γάνωσιν, έπέμεινα νά δείξω δτι μία τών μεγίστων 
αύτοΰ Ενεργειών είναι αύτή ή ήμετέοα γλώσσα, 
ήν έγώ τδ μέγιστον καϊ κάλλιστον, έξ όσων τδ 
δημόσιον άνήγειρε μνημείων, άποκαλώ.
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ΑΙ ΕΑΑΗΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΑΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΙΩΝΑ.

(Συνέχεια· ίδε άριθ. 18).

Άπδ τοΰ ένάτου αϊώνος συχνότεραι άποβαίνου- 
σιν αί μεταξύ τής Γαλλίας καϊ τής αύτοκρατορίας 
Κωνσταντινουπόλεως σχέσεις, διά τών πολλών 
πρεσβειών, αί'τινες άντηλλάσσοντο μεταξύ τών αύ- 
λών Καρόλου τοΰ Μεγάλου καϊ τής Ειρήνης. Τω 
812 δ'Αρσάφης καϊ θιόγνωστος, Απεσταλμένοι τοΰ 
αύτοκράτορος Μιχαήλ, μεταβαίνουσιν εϊς Άκουΐσ- 
γρανον, δ δέ Έγινάρδος άναφέρει δτι είσαχθέντες 
παρά τω ήγεμόνι προσηγόρευσαν εις τήν ιδίαν γλώσ
σαν αύτδν ώς αύτοκράτορα. Ό "Ακτών, άββάς 
τοΰ ‘Ριχενώ, φαίνεται σπουδάσας τήν ελληνικήν, 
καθόσον δίδει είς τήν άφήγησιν τής εϊς Κωνσταντι
νούπολή περιοδείας αύτοΰ τδν τίτλον 'Οδοιπο
ρικόν. ΊΙ μονή τοΰ 'Ριχενώ οιετήρησε τήν 
περϊ τοΰ ελληνισμού παράδοσιν. Καϊ άληθώς βλέ
πει τις έχει τδν Βαλλαφρίδον Στράβωνα, μοναχόν 
καϊ ειτα άββάν, μαθητήν δέ τοΰ 'Ραβάν Μώρ, ερ- 
μηνεύοντα τόν "Ομηρον, τδν Πλάτωνα καϊ τήν 
Σαπφώ. Τό δέ μάλ ιστα πάντων άξιοσημείωτον εί
ναι ότι τω 866 εϊς τών μαθητών αύτοΰ ό Έρμεν- 
ρΐχος άπήλθεν εις Βουλγαρίαν, δπως κηρύξ-τ; τδ 
Εύαγγέλιον έν αύτή, δπου έλαλεΐτο ή ελληνική.

Καθ'ά δ θίγανος άναφέρει, Λουδοβίκος δ Νω 
θρός χάλλιστα έξέμαθ» τήν ελληνικήν χαϊ λατινι
κήν, άλλ’ώς ό Κάρολος δ Μέγας ένόει μάλλον ή 
ώμίλει τήν ελληνικήν.

Άλλά δύναται τις νά λησμονήση δτι ή τοΰ δου- 
χδς Έρ'ρίχου θυγάτηρ Έδβίγη έμνηστεύθη τδν 
αύτοκράτορα Κωνσταντίνον; Ευνούχοι έξ Ανατο
λής έλθόντες έδίδαξαν αύτήν τήν ελληνικήν γλώσ
σαν. Άποδβίψασα τδν ένδοξον γάμον δι'οδ θά ε'γί- 
νετο σύζυγος τοΰ Βουρχάρ, έχήρευσε ταχέως 
καϊ έπεδόθη δ'λη εις τάς μελέτας, ε'μπιστευθεϊσα 
έαυτήν εϊς τδν Έχεβάρδην, δ’στις διηύθυνε τάς 

εργασίας αύτής.
Ό Έχεβάρδης ουτος άναφε'ρει τδ Επόμενον περϊ 

αύτής άνέκοοτον. 'Ημέραν τινά παρουσιάσθη αύτή 
νεανίας κληρικός, δν, ώςέλεγεν, δ πρός τήν ελληνι
κήν έρως έφερε πρός αύτήν. Ό νεανίας ουτος μαθη
τής, άρκετά πεπαιδευμένος δπως στιχουργή αύτο- 
σχεδίως, έγνωστοποίησεν αύτή τδν πόθον αύτοΰ διά 
τών Επομένων «Έπεθύμουν, κυρία, νά ήμην "Ελ- 
λην,μόλις Λατίνος ών·. Καταθελχθεϊσα ή Έδβίγη 
έκ τής ζωηρότητος αύτοΰ, προσείλκυσε παρ’έαυτή, 
ήσπάσατο αύτδν καϊ διατάξασα νά καθήστ; παρά 
τούς πόδας αύτής ήρώτησεν έάν δύναται νά αύτο-
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σχεδιάση καί άλλους τινάς στίχους. Τδ μειράκιον 
άπήντησε· « Δεν δύναμαι να συνθέσω στίχους 
άξιους ύμών τόσον μέ έτάραξεν δ γλυχΰς ουτος 
ασπασμός*.  Την συνήθη αυτής σοβαρότητα δέν 
ήδυνήθη νά κράτηση έχείνη απέναντι τοιούτου χα
ριεντισμού χα'ι έξερ'ράγηε’ις γέλωτα. Ειτα καθίσασα 
τδ μειράκιον παρ’έαυτή έδίοαξεν αύτδ νά ψάλλη τήν 
άρχαίαν Μαρίαν χα'ι Φλουμίναν είς τήν 
ελληνικήν μετάφρασιν. Πολλάκις έν ταΐς ώραις 
τής διαχύσεως διέτασσεν αύτω νά μεταβαίνη παρ’ 
αύτη, διδάσκουσα αύτδ νά στιχουργή έλληνιστί. 
Τδ ήγάπα τρυφερώς, ότε δ’ άνεχώρησεν, τω έδω- 
χεν ώς δώρον τδν Όράτιον.

Ό Χεϊρίχ, "Ραβάν Μώρ κα'ι ίδίιρ δ Σχώτος 
Έριγένης δέν είναι τυχαίοι έντή κοινωνία τοΰ ένά- 
του αϊώνος. ’Εν τή αύλή Καρόλου τοΰ Φαλα- 
χροΰ ή ελληνική δέν υπολείπεται τής ε'ν τω ΙΖ' 
αϊώνι ισπανικής κα'ι ιταλικής- ούδεμία έγίνετο 
παίδευσις άνευ μιχράς μέν άλλά πραγματικής γνώ- 
σεως τής Ιλληνικής γλώσσης.

Ό δέκατος αιών, όστις δικαίως θεωρείται ώς 
αιών τοΰ σκότους χαί τής συμφοράς, δένπαρεχώλυ- 
σεν ούδέν ήττον τήν παράδοσιν τοΰ μανθάνειν τήν 
ελληνικήν. Έντή επαρχία Τριηνουκρίας (Treves), 
είς τά πέριξ τοΰ Τοΰλ κα'ι Βεροδουνου, δ άγιος Ι'ι- 
ράρδος παρέχει είς τους "Έλληνας άσυλον έν τή 
έπισκοπή αύτοΰ. Έκεϊ συνεστησαν ολοκλήρους 
κοινότητας μετά τών Ίβερνών, τών μετ’ αύτών 
συνενωθέντων, χαί έτέλουν χωριστά τήν θείαν λει
τουργίαν έν τή ίδίφ γλώσση και κατά τδ ίδιον 
δόγμα.

Έν δέ τή αναστροφή αύτών δ διάσηυος Ούμβέρ- 
τος, πρώτον μέν μοναχδς τών Moycn-Moutiers, 
ειτα δέ καρδινάλιος, ήντλησε τήν βαθεΐαν αύτοΰ 
γνώσιν τής έλληνιχής, ής έποιήσατο χρήσιν κατ’ 
αύτών τών 'Ελλήνων υπέρ τής λατινικής [Έκκλη 
σίας. Δέν εΤναι δέ περίεργον δ'τι χατά τήν έποχήν 
ταύτην έψάλλετο έπί τινας ημέρας ε'ν Λεμοβίκω ή 
μυσταγωγία ελληνιστί;

Κατά τους μετά ταΰτα αιώνας ή χρήσις τής 
ελληνικής αποβαίνει διά τών σταυροφοριών κοινοτέρα 
έν Ιταλία καί Γαλλία. Οί τής Πελοποννήσου κα- 
τακτηταί γάλλοι ίππόται μανθάνουσι τήν γλώσσαν 
τών νέων αύτών υπηκόων. Οί Δομινικανοί χαί 
Φραγγισκανοί έπισκέπτονται τάς χώρας ταύτας 
τής’Ανατολής χαίέν τω πρδς προσηλυτισμόν ζήλω 
αύτών δμιλοΰσιν ελληνιστί.

Οί Φράγχοι έπειράθησαν τδ πρώτον όπως ύπερι- 
σχύση έν Θράκη χα'ι Μακεδονία ή γαλλική ή ή 
λατιν.χή, ευθύς δ’έξ άρχής δένάπηλπίζοντο νά έχ- 
λατινίσωσι την Ελλάδα. ’Αλλά ταχέους τδ άγο
νον τών άγώνων αύτών άναγχάζει αύτούς νά μετα- 

φράσωσιν ελληνιστί τδ δεύτερον μέρος τών έν Ιερου
σαλήμ έκδοθέντων νόμων τοΰ Γωδεφρείδου, οίτινες 
έξεδόθησαν τδ πρώτον είς τήν ιδίαν αύτών διάλεκτον. 
Ούτως άνασκευάζεται τδ πολλάκις λεχθέν καί 
έπαναληφθέν ώς τεκμήριον τής έν τω μέσω αϊώνι 
άγνοιας τής Ιλληνικής γλώσσης ελληνικόν 
έστιν, ούκ άναγινώσχεται (Graicum 
cst non legitur).

Άλλ’ ένω έν ταΐς σχολαΐς τής Δύσεως διαιωνί- 
ζετο ή υψηλή αότη καί εύγενής φιλολογία καί 
διετήρει έν τή μνήμη πάντων τά ονόματα τοΰ 
'Ομήρου, τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ Πλάτωνος, 
έν τω στόματι τοΰ λαοΰ έτέρα άνεπτύσσετο φιλο
λογία κατώτερα, ήν δυνατόν άποχαλέσας νεωτέραν 
φιλολογίαν. Πλεΐστα συγγράμματα έπί πολύ ύπδ 
τώνσοφών περιφρονούμενα έπέσπων τδν θαυμασμόν 
τής δημοτικής φαντασίας. Ή νεωτέρα αυτή φιλο
λογία δτέ μέν ην εποποιία τοΰ δεχάτου αϊώνος, 
ώς ή τοΰΔιγενοΰς ’Ακρίτα, περιγράφουσα τούςέναν- 
τίον τών Αράβων άγώνας τών Βυζαντινών, δτέ 
δέ προρρήσεις άγγέλλουσαι τάς μελλούσας τής Κων
σταντινουπόλεως συμφοράς, αποκαλύψεις τάς υπέρ 
τής έχπαιδευσεως τών ζώντων ικεσίας τών τε- 
θνεώτων άποκαλυπτουσαι, έπιστημονιχαί πραγμα
τεία! καί φυσική ιστορία, αγνής φαντασίας περι
πλανήσεις, έν αϊς εκπλήσσεται τις άνευρίσκων μύ
θους, ών μεστά είσι τά τοΰ δεκάτου τρίτου αϊώνος 
ίπποτικά μυθιστορήματα, καί τέλος άσματα άνα- 
πολοΰντα τήν κυριαρχίαν τών Φράγκων ε'ν Κύ
πριο, άπερ συγκείμενα ε’κ πολιτικών στίχων όμοιο - 
καταλήκτων ή μή. είσί γεγραμ μένα είς άλλόχοτον 
γλώσσαν διαζωγραφοΰσαν τά ίχνη καίτά στίγματα 
τής έποχής έκείνης. Άλλ’ άδιάφορον, άφοΰ δυνά
μεθα έν τοΐς τδ πρώτον δημοσιευομένοις τούτοις 
έργοις ν’ άχολουθήσωμεν τήν πορείαν τών πνευμά
των χαί νά ευρωμεν τά στοιχεία νέας δ'λως ιστο
ρικής φιλολογίας.

Ό μΰθος τοΰ σοφοΰ Ι’έροντος δίδωσιν 
ήμϊν άφορμήν νά παραλληλίσωμεν τήν γαλλικήν 
φιλλολογίαν τοΰ μέσου αϊώνος πρδς τήν ελληνικήν 
τήςαύτήςέποχής.Ή ιστορία τοΰ Πτωχολέον- 
τος είναι ιστορία δυστυχήσαντος κυρίου, Βστις τήν 
τύχην αύτοΰ άποδίδωσιν εϊς τήν σοφήν χρήσιν τοΰ 
δρθοΰ αύτοΰ λόγου καί τών φυσικών δώρων τής 
διανοίας αύτοΰ. Περιελθών ώς δ ’Ιώβ είς τήν έσχά 
την ένδειαν έκ τώ» τεχνασμάτων τοΰ διαβόλου καί 
τών δηώσεων τών ’Αράβων ούδένα ευρίσκει πόρον, 
ή τήν δέσμευσιν τής έλευθερίας αύτοΰ. Τή συμ
βουλή δέ τούτου τά τέκνα χρατοΰντα αύτδν άπδ 
τών χειρών άγουσιν είς τδν βασιλέα. Κατ’άρχάς 
τδ τέχνασμα αύτοΰ δέν φαίνεται έπιτυγχάνον. 
Άγορασθείς ύπδ τοΰ ταμίου τοΰ ήγεμόνος ρίπτεται

δρώς δοΰλον. Άλλ’δ πα~ς διαβεβαιοϊ ότι κατέ
χει τδ ύπερφυσικδν δώρον τοΰ διαγινώσκειν τούς 
τιμαλφείς λίθους, τούς ίππους, τάς γυναίκας. 
Μαθών τάς πολυτίμους ταύτας ιδιότητας δ αύτο- 
χράτωρ χαί θέλων νά δοχιμάση. διατάσσει τούς 
υπηκόους αύτοΰ νά παραθέσωσι πάντας ους έχουσι 
λίθους, τδν δέ δοΰλον ν’ άνακαλύψη έχ πάντων τδν 
πολυτιμότερον. Ουτος επιθεωρεί τούς άδάμαντας 
όσοι έφαίνοντο οτι έπισπώνται τήν εκλογήν αύτοΰ, 
αλλ’ίσταται μόνον πρδ τοΰ έργαστηρίου έμπορου 
πεπέρεως χαί χόμεως, δστις έξ άπλής μόνον δπα- 
κοής πρδς τδ διάταγμα έξέθηχε λίθον μηδεμίαν 
χατ’αύτδν έχοντα άξίαν. Άντί τών ίξ δηναρίων, 
άπερ δ πτωχός έκεΐνος ζητεί, ό Ηρακλής προσ
φέρει αύτω τεσσαράκοντα άργυράς μάρκας. Ό αύ
τοκράτωρ οργίζεται έκ τούτου, άλλά χαταπραΰνεται 
μανθάνων ό'τι 4 λίθος ο3τος έχει τήν ιδιότητα τοΰ 
σώζει ν τδν φέροντα αύτδν άπδ τοΰ υδατος. τοΰ πυ

ρδς καί τοΰ σιδήρου.
Άλλ’ ή άγχίνοια τοΰ δούλου γίνεται έτι μάλλον 

καταφανής καί έν άλλη περιστάσει. καθ’ήν πρό
κειται περί έκλογής γυναιχδς διά τδν αύτοκράτορα. 
Αύτοκρατορικω διατάγματι προσκαλοΰνται εϊς 'Ρώ
μην πάσαι αί τών εύγενών θυγατέρες. ’Εντεταλμέ
νος 4 'Ηρακλής νά έπιθεωρήση ταύτας άναχαλυ- 
πτει έν αύταΐς κρύφια έλαττώυατα, ήτοι τήν φι- 
λαργυρίαν, τδν έγωϊσμδν, τήνδργήν καί έρωτας ους 
συνέθεσαν προτερον μετ' άλλων άνδρών.

Πώς λοιπόν νά έκλέξη σύζυγον διά τδν αύτοκρά
τορα ; Ό Ηρακλής άποπέμπει τήν πολυάριθμον 
ταύτην χαί πλουσίαν συνάθροισιν, ευτυχώς δέ συν
αντά χατά τήν πορείαν αύτοΰ γυναίκα ύποδεεστέ- 
ρας μέν καταγωγής, μή βασιλόπαιδα, μηδέ εύγενή, 
άλλ’ έχουσαν πάσαν άρετήν καί πάντα τά θέλ

γητρα.
Έάν, ώς ό κ. Πωλέν Παρίς φρονεί, υφίστανται 

σχέσεις μεταξύ Ήρακλέους καί ήρωος σανσκριτι- 
κοΰ ποιήματος, τδ έργον τοΰ Γιδέλου ούδέν έπιχέει 
φώςπερί τοΰ τρόπου δΓ ου ήδυνήθησαν νά διασω · 
θώσι μέχρις ήμών οί μΰθοι τής αρχαίας Ανατολής; 
Ή νεωτέρα ελληνική βεβαίως έχρημάτισεν ό ενερ
γότερος δχετδς τούτων, δΓ αύτοΰ δέ τούτου είσή- 
χθησαν είς τήν γαλλικήν φιλολογίαν οί Βεστιαΐ- 
ροι, οί ΛαπιδαΤροι καί οί Βολουκραίρ, 
οί τοσοΰτον προσφιλείς κατά τδν μέσον αιώνα.

(’Ακολουθεί). *

έν στενή ειρκτή καί διάγει ώς άθλιος δοΰλος, καί- 
περ χαυχώμενος ότι γινώσχει θαυμασίως τήν άν- 
θρωπίνην φύσιν, τδν χρυσόν, τούς πολυτίμους λί
θους καί κατά τρίτον λόγον τους ίππους. Ήμέραν 
τινά παρουσιάζεται εϊς τήν αύλήν συρος έμπορος 
κρατών πολύτιμον λίθον όν έζήτει νά πώληση. Οί 
χρυσοχόοι καί χοσμηματοπώλαι μεταβαίνουσιν εκεί 
μετά τών πριγχήπων χαί τών συναλλαχτών συμ- 
βουλεύοντες τδν βασιλέα ν’ άγοράση τδ πολύτιμον 
τοΰτο κόσμημα πρδς διαχόσμησιν τοΰ στέμματος 
αύτοΰ. Ήγοράσθη τότε ύ λίθος άντί 00,000 χρυ 
σών νομισμάτων, άλλά βραδότερον επέρχεται τω 
βασιλεΐ ή ιδέα νά δείξη τοΰτον είς τδν γέροντα, 
όστις έξετίμησεν αύτδν άντί τριών καρύων. «Ό 
λαμπρός ουτος λίθος, είπε, περιέχει σκώληκα- 
αφήσατε νά έλθη τδ θέρος, άφήσατε νά έλθωσιν 
αΐ θερμαί ήμέραι, χαί δ σχώληξ ουτος άμέσως Οά 
διάσχιση τδν λίθον. Άλλά μή άρκεΐσθε είς μόνους 
τούς λόγους μου, σχίσατε αύτδν καί Οά ίδητε 
έάν ψεύδωμαι*.  Πάντα ταΰτα ώς είπεν έγενον- 
το. Καί άλλα δέ τεκμήρια τής διορατικότητος 
αύτοΰ έφείλχυσαν τήν εύνοιαν τοΰ βασιλεως χαί 
έπήνεγχον τήν άπελευθέρωσιν αύτοΰ μετά πλουσίων 

δώρων.Ό μΰθος ουτος, ο3 αδύνατον ν’ άρνηθή τις τήν 
άνατολιχήν άρχήν, μετεδόΟη καί εϊς τήν γαλλικήν 
φιλολογίαν. Μνεία τούτων άναμφιρήστως γίνεται 
έν γαλλικω ποιήματι περιπετειών, οπερ έγράφη 
γαλλιστί περί τδ 1153 ύπδ 1’ωτιέ τοΰ Άράς, έπι· 
γράφεται δέ 'Ηρακλής. Ευκόλως δύναται τις ν’ά 
ναγνωρίση έν τω αύτοχράτορι Ήραχλεΐ τδν αύτο 
κράτορα Ηράκλειον, δστις είναι πράγματι ό κύριος 
ήρως τοΰ ποιήματος. Τδ ποίημα τοΰτο είναι ιστο
ρία εύτυχών πολέμων, ους έπεχείρησε κατά τοΰ 
Χοσρόη. Μόνος δ μΰθος κατάπνιξε τήν ιστορίαν, τδ 
θαΰμα oivat πανταχοΰ, δ δέ Θεός παρεμβαίνει είς 
πάσας τάς τοΰ κατακτητοΰ πράξεις. Ό Ηρακλής 

τδ πρώτον ην δοΰλος.
Τδ μάλλον ένδιαφέρον έν τω ποιήματι τούτω 

έγκειται έν τή άναπαραστάσει τών χυριωτέρων 
ιστορικών περιστάσεων τής ιστορίας τοΰ ΓΙτωχο- 
λέοντος. Ού'τως, ούδαμώς είναι βέβαιον οτι ευρε 
θέσιν τινά έν τω ούρανω πτωχή χήρα, ήτις πρδς 
σωτηρίαν τής ψυχής τοΰ συζύγου αύτής κατεδα- 
πάνησε πάντα τά ύπάρχοντα αύτής. 'Υπολείπεται 
αύτή εϊς μόνος υίδς, 0ν σκέπτεται νά πωλήση καί 
δώση τοΐς πτωχοΤς τδ άντίτιμον. Τδ παιδίον συν- 
αινεί, καί τδν βρόγχον περί τδν τράχηλον φέρον 
αγεται είς τήν άγοράν τών δούλων, ένθα πωλείται 
άντί χιλίων βυζαντινών είς τδν θησαυροφύλακα τοΰ 
αύτοκράτορος. Μόλις έπωλήθη, πάντες έσκω- 
πτον αύτδν ώς πληρώ σαντα γοσοΰτο ά
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ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΧΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
Μαξί[Λθυ τοϋ Μαργουνίου, τοϋ σοφωτάτου 

επισκόπου Κυθήρων, τοϋ Κρητός, κατά τήν 
Ις·' άπό Χριστοΰ εκατονταετηρίδα άκμάσαν- 
τος, άνδρός παρά τε τοϊς ήμετέροις καί τοϊ; 

κατά τάν ‘Εσπερίαν κλέος άραριε'νου μέγα, ού 
μήν άλλά καί τών φιλοσοφικών κα’ι θεολογι- 
κών μαθημάτων είς άκρον ίλχλακότος, τόν 
δ’ έλληνα λόγον έπιτηδεύσαντο;, κατ’ Εύγέ- 

νιον τόν ήμέτερον, τών παλαιών ού πάνυ τι 
άποδέοντα, πλεϊσται φέρονται πλήν άλλων 

αύτοΰ καλών συγγραμμάτων εηιστο,Ιαί, πολ- 
λήν άποπνέουσαι τήν ελληνικήν χάριν καί 
πλεΐστα τών καθ’ ήμά; πολλαχώς καθ’ οϋς 
έβίω χρόνου; διασαφοϋσαι. Τούτων τινές ύπό 

πολλών 'Ελλήνων τε καί άλλοδαπών σπο
ράδην τγ,δε κάκεϊσε τύποι; παρεδόθησαν, αί 

πλεϊσται μέντοι καί κάλλισται άνέκδοτοι δια- 
τελοϋσι κόνει καί σητί, ώς μή ώφελε, διαβι- 
βρωσκο'μεναι. Πρό έτών έξ Άρετσιανοϋ τή; πα 

ροιχομένης έκατονταετηοίδος κώδικο; έ-ιμε- 
λώς άντιγεγραφότες, καί πλήρη, πεποίθαιζεν, 

συλλογήν τών Μαργουνίου έπιστολών κατέ- 
χοντες είς φώς ένεγκεΐν διά τής δε τής καλής 
καί λόγου άξίας ^aSdar/aiac Έ.τιάεωρν/σεως 
ώήθημεν, τό μέν τά κατά τούς χρόνους εκείνους 
τούς δεινούς διαλευκάναι καί διά τούτων βου- 

λόμενοι(τοϋΟ’δπερ σκοπόν άπό πολλοΰ τοϋ βίου 
ήμών προεστησάμεΟα), τό δέ τόν άοίδιμον καί 

όντως σοφώτατον καί έλληνικώτατονΜαργού- 
νιον οίκειότερον τοϊς ήμετέροις καταστήσαι έν 
νώ έχοντες.

£>■ Χα.ΙχηΛόνι, ά.τρι.Λ'ου μεσοϋΓΓΟ-.- 

ετου<; σωτηρίου 1878.

Μ. ΠΑΡΛΧΙΚΑΧ.

ΤΟΤ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΤ ’ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΡΙΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'.

Τω σοφωτάτω έν πνευματικοί'; πατράσι χαί 

πανοσιωτάτω έν 'ιερομονάχοι/;
Ίωάσαφ, άόε.Ιφω εν Χριστώ πανεν- 
τιμοτάτω, Μάχιμο'; ό Μαργούνιος εύ 
πράττειν.

Τών ε’ραστών οί περί τι διακαώς τήν φλόγα 
έκκαίοντες ούχ ότι γε τοϋ έρωμένου τουνομα διά 
μνήμη; αείποτε φέρειν είώθχσιν, άλλά κα'ι τάς 
πράξεις έκμιμεϊσθαι πρός δύναμιν, κα'ι τούς έκεί
νου λόγους έκμελεταν, καϊ έφ’ ίσον άν έξη, συμ- 
μορφοΰσθαι έκείνω τό σύνολον. Μίμησις δέ οικείω
σες τις πρός συγγενές, ής τέλος άν είη πάντως τό 
ένοΰν πεφυκέναι πρός ό μιμείται τό μιμούμενου. 
Παρασκευάζω τάς υλας, ιερά καϊ σεβασμιωτάτη 
μοι κεφαλή, σύ δέ ειδοποιεί προσάπτων αύταϊς 
τήν έντελειαν, ει Βουλει προ; ταύτας υπουργώ 
τάνδν χρήσασθαι. Καϊδήσε τόν τοιούτων πάνσο
φον δημιουργόν παραθήσω τοϊς πράγμασιν, εί καϊ 
τήν χρωματουργίαν δπωσοΰν έκπεπαίδευμαι. Γρη- 
γορίζεις πάντως καϊ τή σοφία καϊ τοϊς ήθεσι καϊ 
•V? κάλλει τών λόγων, ώ πάντων γρηγορότατε, 
καϊ ών τούς τρόπου; έκμιμή, τούτων δήπου καϊ 
τήν μελέτην τών λόγων έξήσκησαι, καϊ άλλους 
προσκτασθαι κατεπείγη τω σχήματι, μή αγαπών 
μόνο; άπολαύειν τής . . . τάγαΟόν προκοπής- ό'τε 
καϊ τό ού’τω δίαιταν . . . τών κρειττόνων εν τι 
τών εξαίρετων λελόγισαι. Τί δ’ό'τι μου τό έγη- 
γερμένον έσθ’ δ'πως ύποχαλας ί τών άνωτέρων 
μυσταγωγός, καταβιβάζων με τοϊ; ΰπερόγκοις 
ύψάμασι, καί μου ταύτη παρατε'μνων τήν πρό; 
τά πρόσω άρμην; *Η,  έρώ γάρ καϊ αυθις, τί δ’ούκ 
άν σοι καϊ τών απορρήτων έξείποιμι τώ πνεύμα · 
τικώ; με γεννήσαντι ; Απόπειρα μου τών λόγων, 
καϊ ή αύχα τό ύπέροφρυ ταπεινοΰν, ή τό χαμέ?· 
πε'ς μου έπαίρειν, καϊ πρόσγειον προαιρή- καϊ 
ώσπερ ερύθημά μοι προσγίγνεσθχι κατατεχνάζη, 
έφ’οΓς τοΰ καθήκοντος άπολείποιμι, τοΰτο γοΰν 
τήν πρό; τά καλά άναπτε'ρωσιν αποδέχομαι'σου, 
όποτε'ρως άν ταΰτα καϊ έχοι, τήν περϊ έμέ διά· 
θεσιν, καϊ αθανάτου; άντϊ ταύτης έχω σοι χάρι- 
τας, καίγε καϊ συνδιυπνίσωμεν τό κοιμώμενον 
τής ψυΖ.ή’ ταϊί αύραις ταϊς παρά σοΰ άναζωπυ- 

ρούμενον. Τί δέ καϊ δυσχεραίνεις πρός τήν τών 
καθ’ ήμας χρόνων κατάστασιν .· Πώς γάρ άν καϊ 
μή τραπείη έπϊ τό χεϊρον τάνθρώπινα, τοΰτο 
τών ίερολογίων κηρυττόντων τρανότατα-, Έρρει 
τάγαθά, έρρωται τά κακά- άπεπτη σοφία, άντε- 
πεισήλθε, φεΰ, άνοια' καϊ οί μέν προσποιούμενοι 
διά συχνής τερατείας εύδοκιμοΰσι παρά τε δυνά- 
σταις καϊ έν τοϊς πλήθεσιν- οί δέ έπαληθεύοντες 
άπιστοΰνται, καϊ έν Καρός μοίρα τίθενται- τό· 
γοΰν άγανακτεϊν έπϊ τοϊς τοιούτο'.ς, τάχ’ άν καϊ 
περιττόν τι είη. Δεϊ γάρ τυγχάνειν έκαστον, ων 
έσπούδακε, καϊ άποτυγχάνειν έκείνων, ών ούκ 
ώρέχθη ποτέ. Ό μέν οΰν τοΰ γενέσθαι σοφός 
έφρόντισεν, δ δέ τούτου καϊ μόνου τοΰ δόξαι. 
Έστων ουν οί ταύτης τής μοίρα; λαμπροϊ καϊ 
στεφανούσθων, εί βούλοιντο- τή; γάρ αλήθεια; 
παραχωρήσαντε; μόνου δνόματο; ημφισβήτησαν. 
’Εκείνης δέ όλιγωρουμένης, άγανακτεϊν μέν είκός, 
έπεϊ ήν άν άφιλόσοφον, αγαπητόν δέ τοϊς ταύτην 
μετιοΰσι τό μή τοϊς άπαιδεύτοις συμφύρεσθαι, όταν 
ύπό τών παντελώς άπαιδεύτων έκεϊνοι μετέωροι 
φέρωνται. Καϊ γάρ ψυχής κεκαθαρμένης όραν 
κάλλος οί μή καθαροϊ ούκ άν φύσιν έχοιεν ούοε 
οί δι’έπίδειξιν τό πάν κατασοφισόμενοι τήν όντως 
άν σοφίαν κατίδοιεν. Διό τής παρά τών πολλών 
άμοιροΰσιν αϊδοΰς. Καλώς ουν έχει μοι λεγειν το, 
ούτι με ταύτης χρεώ τιμής, φρονέω δέ τε τίμησα·. 
Διό; αίση. Τοιοΰτος είη; άνδρών ιερότατε- γενοιτο 
γάρ άν τι καϊ παρά παιδό; πατρϊ παραμύθιον, και 
τής όντως φιλοσοφίας άντεχόμενο; τών άλλων 
δπερφρονείης διά παντός. Και μου έν ταϊς προς 
Θεόν σου δεήσεσι, παρακαλώ, πρός τών πατρικών 
σπλάγχνων, διαμένοι; ΰπερευχόμενο;. Τόν δσιό- 
τατον Κυπριανόν παρ’έμοΰ προσαγόρευσον δέομαι, 
πρός δέ καϊ τούς τή ίερϊ σου προσωκειωμένου; 
ΨυΖ.ή·

Ενετίηθεν, Έλαφηβολιώνο; α' ίσταμε'νου, κατά 
τό αφί^' έτος τδ σωτήριον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'.

Τώ όσιωτάτω Χαυρεντίω Μά/·,<ιιο'; ό 1/αρ- 

γούνιοι; ευ πράττειν.

Αυθι; δ’ άρα τών παρ’ήμών στερηθήση, ιερό
τατε Λαυρέντιε ; καϊ πώς; ω γε καϊ παρά πάν
των συγκεχόρηται τά πρωτεϊα τών προ; έμέ 
φίλτρων καϊ τών παρ’ έμοΰ πρό; αύτδν αντί 
στρόφων καϊ άλλως ήμας διά γραμμάτων προ- 
φθάσαντι; Ούκοΰν καϊ κάλαμον μεταχειριζόμεθα 
καϊ δπωσοΰν σου τή ίερχ κεφαλή τά τής ψυχής 
ενθυμήματα έν γράμμασιν έγχαράττομεν, εί δ’ ήν 
άρα, καϊ αύτήν άμα. Έρ'ρόμεθα δή τόν φθειρομε-

νον άνθρωπον, ώ φίλη καϊ ιερά μοι ψυχή, πτε- 
ρορρυεϊ δ’ήμάς, φεΰ, ό πρός τά θεϊα αναπτεροΰ- 
σθαι λαχών καϊ ταΰτα συγχωρώ τοϊς πάθεσι 
βαρυνόμενος, τοϊςτε έξ ήμών αύτών έκάστοτε 
άναφυομένοις καϊ τοϊς έξωθεν άλλεπαλλήλως και 
μετ’ ούδεμιας φειδοΰς προσβάλλουσι. Καϊ ϊδοις 
έφ’ ήμϊν έμφύλιόν τε άμα καϊ έξ αλλοφύλων έγει- 
ρόμενον πόλεμον. Ήμεϊς δ’ούτως απολεγομεθα 
τήν ψυχήν, άντεμδάλλομεν δ’ουν ταϊς έμβολαϊς 
όση δύναμις, καϊ τοΰτόγ’ούκ εις άμυναν, μή γάρ 
ουτοι ποτέ μανείοιμι, άλλ’ είς τό μή τά καίρια 
ζημιοΰσθαι. καϊ πολύν καϊ παρ'άλλοι; τόν γε'· 
λωτα όφλισκάνειν. Άντ’άσπίδο; δέ πάση; την 
θεόθεν έπικαλούμεθα καϊ ποοβαλλόμεθχ αρωγήν. 
‘Ίνα μέν τοι μή ριψάσπιδές τινε; έκόντες είναι 
τελευτώντες άναδειχθώμεν. καϊ σόν είη τό πα- 
ρεμβάλλεσθαι, ώς άν ήμεϊς διαμείνωμεν άτρω
τοι, καϊ αί παρά τών έκπολεμούντων ήμάς έπή- 
ρειαι άνενέργητοι ώσι. Πράττοι; δέ τοΰτο ύπερευ- 
χόμενος ήμών πρός τό θεϊον καϊ ταϊς πρός έκεϊνό 
σου εύπροσδέκτοις δεήσεσιν ήμϊς έπιρρωνυων, 
καϊ τά τών έχθρών όπλα άπελε'γχων ανίσχυρα. 
Εύδαιμονοίης μοι τοΰ λοιποΰ, άνθρωπε τοΰ Θεοΰ, 
ο πάντων ών έγώ πεφίληκα τά πρωτεϊα αποφε· 
ρόμενος. Έρρωμένον σε διαφυλάττοι δ Κύριος 
ψυχή τε καϊ σώματι

■Ενετίηθεν. Έλχφηβολιώνος ς' ίσταμε'νου κατά 
τό αφ!('.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ'.

Ίωάσαγ τω Λορυανώ, Χιχο.Ιάω τω 'Ροόίω 
χαί ’Ιωάννη τω Μουρζίνω, πανοσιωτά- 
τοκ χαί ευ.Ιαβεστάτριι; έν Χριστώ άδε.Ι- 

yol·; Μάξιμοι; ύ Μαργούνιο': χαι'ρειν. 

‘Έβδομον τουτϊ έτος, έξ ο5 ό τών κακών 
εύρετής. άπειρηκώς ίσως πρό; τόν ένδον και 
έξ ήμών . . . άναπτόμενον πόλεμον, στάσει ήμών 
περιγενέσθαι πεπείραται, άνθρόποις πρός τούτο 
-χρώμενος καϊ έπηρεάζων πρός τά καίρια και 
τήν ήμετέραν άμαυρώσαι ύπόληψιν αποθρασυνό
μενος. Καϊ όσον ήμεϊ; ταϊς άληθείαις αύταϊς έκ- 
νικώμεν, σαθρά; αύτοΰ τά; έπιθέσεις καϊ προσβολά; 
ένδεικνύμενοι, τοσουτω μάλλον έκμεμηνε καθ η
μών, τήν ήτταν, ώς έοικεν, αίσχυνόμενο;. Φύσει 
γάρ αύτώ πολέμιον ή αλήθεια, και ανταιρεϊται 
αύτής ψεύδους έκγονα. Φιλεϊ γάρ έκαστον τό οί- 
κεϊον καϊ τούτω φιλικότατα σύνεστιν. 'Οποία 
δ’ άν τι; καϊ είη ή τοΰ πειράζοντο; επιβουλή, ούδέ 
ύμας πάντως λέληθεν- ούκ έστι δ’ όπερ ήμϊν έκ 
τών ένόντων ούκ είσήκται είς τήν ταύτης καθαί- 
ρεσιν. Άλλ’ υποχωροΰσ» μικρόν, ή λάθρα τήν

i
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μοχθηριαν περιάπτουσα, ύπουλως προκύπτει έσθ’ 
δ'τε και ανακαλύπτει έπι καιροΰ τήν αναίδειαν. Κα'ι 
άπεκόπη μέν ψήφοι; πατρικαϊς αύτής τδ ύπέροφρυ 
και ύπέρογκον και καιρίαν τέτρωται- ύποκινεϊ 
μένται κα'ι ουτω τδ ουραϊον μή φέρουσα τή» τής 
πονηρά; ε'πινοίας καθαίρεσιν. "Εν δε' τι κα'ι τοΰτο 
τών έμοϊ έκπεπονημένων πρδ; ταύτην, κα'ι μά
λιστα δ πρδ; γνώμην συκοφάντου δποιοσοΰν ούτο; 
άπόλογος, ουπερ άπρωσοπολήπτους ύμας κριτάς 
έπικέκρικα- είητε δέ μοι τοιοΰτοι, οΐ'ους εγώ ύμϊς 
είναι διανενόημαι- ούδέ γαρ άν κρείττοσιν υμών 
ούδέσιν έντύχοιμι. “Οτι δέ μοι έξ επίτηδες εις τδ 
κοινότερον τής φράσεω; συντέθειται τδ πονημάτιον, 
αύτδ κατερεϊ μεταχειριζόμενο». Κα'ι γάρ άλλων 
ποτέ εις χεϊρας έλθεϊν τών μή πρδς ακρίβειαν τήν 
τών Ελλήνων έξησκημένων, οΤοι δμεϊς, κα'ι ούκ 
άπο λόγου λελόγισμαι. Παρακαλώ δέ μή έξ έπιπο- 
λής έγκύψαι τω σπουδάσματι, άλλ’ ώς τούπιμελές 
άνασκαλεΰσαι παν τδ έγκείμενον ταότ-β γάρ άν 
ύμεϊς ανεύθυνοι δοκιμασταϊ τών τοιουτων γένοισβε. 
Κάγώ τοΰ δν παρ’ έμαυτω συνείληφα έπ'ι τοϊς 
ε'ιργασιχένοις μοι σκοπού, ούκ άν άποπέσοιμι. ”Ερ- 
ρωσΟε έν Κυρίω αδελφοί έν Χριστώ οσιότατοι.

Ένετίηθεν, Έλαφηβολιώνος ή ίσταμένου κατά 
τδ αφή'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ'.

Λι&τυοίω, τω πατζΜζχίχω μεγά.Ιω ,τρωζο- 
συγχέ.Ιω, Μάζι/ιο': ό Μαργοΰηο': εί 

πφάττειν.

Ούδέ ί'ππος αγωνιστής εύσκελώ; έχων έαυτω δό
κιμο; κρίνοιτ’ άν, ούδ’εΐ καί τά; κινήσεις ύποπτέ- 
ρους έπιδεικνύοι, ουτ’αθλητών δ ώκύτατα τρέχειν 
έπαγγελλόμενος, άλλ’ συσταδδν άρμόττει τά μαχό- 
μινχ τοϊς έναντιοι; αντιστατεϊν, tv’ ιξ ετέρου τδ 
πρ.υχον διαγινώσκηται. Έπει ούν και τυφλω,φασϊ, 
δ γλα τά καθ’ ήμας, όπως μέχρι τουτου κεχώρη 
κεν, εϊ άδήλω; έδράμομεν, καϊ εΐ έπ’ ούδενϊ χρη- 
στω διηγώνισται ήμϊν δ άγών, ύμϊν άν πάντω; γέ 
νοιτο ή έπίκρισις έπιβαλοΰσι πρδς τοϊς άλλοις καέ 
τουτω'ι τω ήμετέρω πονήματι, ουπερ φθάσαντες 
μέν ήδη τω παναγιωτάτω τδ άπόγραφον άπεστεί- 
λαμεν, ουπω δέ τίνος έπϊ τούτω έπικρίσεως ηύμοι- 
ρήσαμεν. Άμέλει τοι άλλοι; μέν παραπεμφθήσεσθαι 
τδ μετά χεϊρας διεγνώκειμεν. Πλήν άλλ’ έπ'ι τή 
τοΰ φθάσαντος διαπτώσει δεδιότες και τήν τοΰ δευ
τέρου διαπομπην ώς ήμας μετηγάγομεν. 'Υμεϊς δή 
πρδς τής ής παρ’ ύμϊν αύτοϊς πρδ; τδ θεϊον τρέ
φετε εύσεβείας γε’νοισθε και τών ήμετέρων διαιτη- 
τα'ι δικαιότατοι. Άγαπωημεν δ’ ήμεϊς τουτ'ι και 
μόνον τήν τοΰ σκανδάλου τών ψυχών ολόκληρον 
άριιν εύμοιρήσαντες. Ου γάρ είς άμυναν, μή γέ- 

νοιτο, άλλ’ εις βοήθειαν ή γοΰν διόρθωσιν τών κι- 
βοηλεΰσαι μεμελετηκότων τδ γλαφυρόν ήμών τοΰ 
διδάγματος ή άπασα τών δεδιητημένων ήμϊν 
σπουδή και έπίδειξις παρεσκεόασται. Και προνενόη- 
ται μέν πασι τρόποις έκ τών ένόντων τών έφ’ ήμϊν 
ή τών νοσηλευόντων μελών θεραπεία- έπεϊ δέ πρδ; 
τήν ταύτη: ε’ξασθενοΰμεν άκρίβειαν, υμών άν ήν 
τδ χρήσασθαι τοϊς έξαιρε'τοις τών φαρμάκων, και 
καθαράν τήν υγείαν έπάγειν. Εί δ’ ουν, κα'ι ήμεϊς 
μέν τδ εαυτών πεπραχότε; έσόμεθα· άλλοι δέ τί 
άν αύτοϊς είη πρακτέον τοΰ λοιποΰ βουλευέσθωσαν, 
ώς άν μη παρ’ αδικάστω κριτή ού μικρδν ύπέρ 
τούτου λόγον ύπόσχοιεν. Έρβωσό μοι άνδρών εύσε- 
βέστατε και λογιότατε.

Ένετίηθεν, Έλαφ. θ' έπ'ι δέκα φφή'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε'.

Θεοράπι τω Φι.ϊιππονχύ.Ιεω': Μάζιρο<; ό 
Μαργούπος.

Εί τί; έστιν άγάπη πρδς τδ θεϊον, πρδ; τής ίε- 
ρας σου ψυχής, Θεόφανες ιερότατε, εϊ τις ύπολέ- 
λειπται, καϊ μικρά γοΰν, ιερών μόνον φειδώ, έκ- 
κλησιαστικών κανόνων ύπερασπισμδς, πατρικών 
δογμάτων στηριγμδς, δδς χεϊρχ κλονουμένοις θε- 
σμοϊς, πρόφθασον τά καίρια παρακινδυνεύοντας. 
Συμμέτελθε τοϊς τοΰ λόγου μύσταις τους τούτων 
ύπερόπτας- ποίησόν τινα τοΰ μέλλοντος πρόνοιαν. 
Κατεπεφρόνηνται ψήφοι ήμέτεραι, έρρωνται έρμη- 
νεϊαι παράλογοι, τδ κακδν εις χεϊρον προκέκοφεν. 
“Ινα τί έγκαυχαται έν κακία δ δυνατός; ούχ έαυ- 
τών ποτέ, πρδς Θεοΰ, γενησόμεθα ; ούχ άμυνοΰμεν 
άληθεία ψεύδους καλυπτομένη παραπετάσμασιν; 
“Εως πότε Παραμένει τά σκάνδαλα ; έ’ως πότε τά 
τής δίκης έν παραβύστω κείσεται, ώσπερ δεδιότα 
τήν πρόκυψιν; Μή, πρδς τής εύσεβείχ; αύτής, μή 
έπϊ πρόσωπον δποιονοΰν, καϊ έφ’ δπόση; άν τοΰτο 
είη τής έξουσίας, έπίδητε, άλλά πρδς τήν εύθύ- 
τητα, πρδ; τδ τοΰ δικαίου δίκαιον, πρδ; τήν άλή- 
θειαν αύτήν, πρδ; τήν τών ψυχών διόρθωσιν- κάν 
καϊ μάχαιρα απειλήται, κάν καϊ ή ταύτη; κατα
φορά. άρρενωπδν τδ τής ψυχής φρόνημα σχοίημεν, 
καϊ μή δειλανδρήσωμεν έκθηλυνόμενοι πρδ; τάς 
ά-ειλάς. Εϊ δέ τοΰτο ού πάρεστιν, άλλά πρδ; χά
ριν καϊ μόνον τδ δίκαιον παραφθείρομεν, ποιαν άν 
τοΰ λοιποΰ άπολογίαν έπϊ τοϊς έθελοκάκω; δεδρα- 
μένοις έφεύροιμεν ; ί'ν’ουν μή τοΰτο έπισυμβή (δ'μή 
γένοιτο), τοΰ κρείττονος καϊ τοΰ δικαίου πρδς δύ- 
ναμιν τέλος γενώμεθα. Έρρωμένην διαφυλάττοι σου 
δ Κύριος τήν ίερωτάτην ψυχήν καϊ γενναίαν έν 
τοϊς ύπέρ τής άληθεία; άθλοις, ίερωτάτη μοι καϊ 
σοφωτάτη κεφαλή, Θεόφανες. 'Ενετίηθεν. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤ'.

Τώ πατοσιωτάτω χαι. .Ιογιωτάτω χτρι'ω κ/εο- 

νυσίφ Μάχιμο/; <> Μαςγούηο':·

Δεινόν ή οϊησις, τδ δέ ίσχυρογνώμον έν τοϊς κα
κώς τισιν έγνωσμένοις καϊ δ’λως παγχάλεπον, αδελ
φών έν Χριστώ πανοσιότατε άμα καϊ λογιότατε, 
καϊ ούκ άν ραδίω; τοϊς ουτω διακειμένοις άνθρω- 
πίνη θεραπεία τις έπιγένοιτο. Τδ γάρ άπαξ έξολι- 
σθήσαν τοΰ άγαθοΰ δυσανάγωγον λοιπδν πρδ τδ έξ 
ου έξωλίσθησε γίνεται καί γε καϊ προσαπειλεϊ τήν 
άπόγνωσιν, δτι φύσιν έχει τά ύλικώτερα πρδς τδ 
κάταντες, καϊ εί προσλάβοι καί τινα έξωθεν ω- 
θισμδν, καϊ μάλλον. “Ωσπερ δέ τών άνωτέρω 
πρδς τά τής αύτής θέσεως οίκείωσις, ούτω 
καϊ τών κατωτέρω πρδς τά τούτων έχόμενα. 
Ταϋτα δέ δήπου έκείνων καϊ μάλα διέστηκεν, 
ώσπερ έναντίαν τινά τήν φύσιν λαχόντα πρδς άλ- 
ληλα. Εί δέ τοΰτο, καϊ έκπεπολε'μηται άρα εικό
τως, καϊ ούκ άν, εί μή θειοτέρα τινϊ μοίρα, συνά- 
πτοιντο. Τοιαύτη μέχρι τοΰ νΰν, ώς δι’ αινιγμάτων 
είπεΐν, ή καθ’ ήμας κατάστασί; άναπέφηνε. Τί 
γάρ άν καϊ έξορχησαίμεθα τά άπορρητότερα, καϊ 
πολλών άδύτων έπάξια; Αύτδς μεντοι και ανακε- 
καλυμμένως περϊ τούτων εϊποι, προσχωρήσας τω ω 
ή τούτων φροντ'ις έμπεπίστευται, καϊ τδ ους ύπο- 
βάλλων τοϊς πεμπομένοις έκείνω γράμμασιν· είη 
Β’ ίτι μάλιστα δικαιότατου, παραπέμπειν τε τά 
άκουσθέντα τή καρδία καϊ έξ έκείνης άναδιδοναι 
τά σωτήρια. Τών περϊ ών μοι γέγραφας βίβλων 
ούκ έπιλέλησμαι, κάπειδάν εύκαιρου αφορμής λά- 
βωμαι, καθυπείξω σου, όση δύναμις -β, προστάγ- 
μασιν. Έρρωμένος μοι διαβιφης άνδρών δσιότατέ 
μοι καϊ λογιότατε. Ένετίηθεν.

λέξεσι πρδς εμπορική επιχειρήσει ή εκστρατεία 
τοΰ Ίάσωνο; καϊ πολιτικόν είχε σκοπόν. Ό 
Στράβων μετ’ εύχαριστήσεω; ποιείται λογον περί 
τών μεταλλίων τής χωρά; ταύτης, προστιθεϊς 
οτι έν τώ ύπδ τών Σουάνων κατεχομενω μερει 
(Μιγγρελία) οί ποταμοϊ έκύλιον χρυσόν καϊ άργυ
ρον, 3ν οί βάρβαροι έκεϊνοι συνέλεγον είς τά σπή
λαια αυτών έπϊ μαλλωτών δερμάτων, εξ ού καϊ 
ό τοΰ χρυσοΰ δέρατος μΰθος.

"Ισως τολμηρά θά ήτο ή μετά Οετικότητος άρ- 
νησις τοΰ οτι ύπήρξαν τά μεταλλεία ταϋτα- βέ
βαιον όμως οτι τά ίχνη αύτών απωλοντο και οτι 
εΐ; ούδέν άπέληςαν μέχρι τοΰδε άποτέλεσμα αί πρδς 
άνεύοεσιν αύτών γενόμεναι άπόπειραι, και τοΰτο 
ούχϊ διότι έλλείπουσι μέταλλα έν τή Καυκασια 
χώρα,άλλά διότι τδ ποσδντώνύπαρχόντων φαίνεται 
δέν ικανοποιεί τής έκμεταλλεύσεως τά έξοδα. Έν 
έπιγραφή είς γεωργιανήν γλώσσαν άναγινωσκομέ- 
νη έπϊ τής εκκλησίας Νουζάλα έν Όσέθι γίνε
ται λόγο; περϊ πολυτίμων μετάλλων έν τή χώρα 
ταύτη, άφθονων ώς ό κονιορτος.

Λίαν πλούσιον είς μεταλλεία είναι τδάνω μέρος 
τών λεκανοπεδίων τοΰ Ούρούκ καϊ άπασα η Α- 
βασγία, λέγεται δέ δτι ύπάρχει έν αύτή μεταλ- 
λεϊον χρυσοΰ καϊ πολλά άργύρου παρά τδ χωρίον 
Σοουκ σοΰ ού μακράν τοΰ Σουχούμ καλέ έπϊ τών 
άκτών τοΰ Εύξείνου. Τδ αύθεντικώτερον είναι δτι 
οί κάτοικοι τής Μιγγρελίας διατείνονται δτι δ 
Φάσις ποταμδς (σήμερον Έιδν) καϊ ό TzkhelliS' 
tsqali έκύλιον εΐσέτι πρδ ήμίσεως μόλις αίώνος 
ψήγματα καϊ μάλιστα τεμάχια χρυσοΰ, τδ πλύ- 
σιμον τών οποίων άπετέλει μίαν τών κυριωτέρων 
προσόδων τών βασιλέων τής Μιγγρελίας,

Διπλοΰν πρδς γνώσιν τής άληθεία; πρόσκομμά 
έστι ή περϊ τούτου άμάθεια τών Ίμιρητίων, οί'- 
τινες πασαν λαμπράν ούσίαν ώς πολύτιμον έκλαμ- 
βάνουσι μέταλλον καϊ τά πολύτιμα βεβαίως μέ
ταλλα ώς τι μηδαμινόν, διότι ουδόλως παράδοξον 
ό'τι έπϊ τών όρέων ύπήρχε μέρος τοΰ πλούτου, 
δστις κατά τήν παράδοσιν άποδίδεται εί; αύτα. 
Είναι θετικόν τούλάχιστον ό'τι είς διάφορα μέρη 
εύρίσκονται μεταλλεία σιδήρου, μολύβδου, χαλκοΰ 
μαγνήτου, όρυκτοΰ άλατος καϊ στυπτηρίας.

Μετά τά μέταλλα υπολείπεται νά διαλάβωμεν 
περϊ άσφαλτώδους ουσίας γνωστής ύπδ τδ όνομα 
τής νάφθϊς. ’Επειδή δέ ή νάφθα σχετίζεται πρδς 
τήν ιστορίαν τών Γεβρών ή Παρσίων, θέλο- 
μεν εκθέσει λεπτομέρειας τινάς περϊ αύτής.

'II νάφθα είναι ίλαιον παραγόμενον έκ πέτρας 
(πετρέλαιον), έλαφρδν, διαφανές καϊ εύφλεκτον, 
χρήσιμον είς φωτισμόν καϊ θέρμανσιν έτι, είς ψή- 
σιμον φαγητών καϊ είς διάφορα άλλα τής οικιακής

Π ΚΑΥΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ.

ΦΤΣΙΚΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ή τών -χιονοσκεπών όρέων κορυφή σχηματίζε
ται έκ βασάλτου πορφυρίτου λίθου, έκ γρανίτου 
καϊ συηνίτου, μεταξύ δέ τών πορφυρίτου διακρι- 
νεται δ κυανοΰς καϊ κιτρινόστικτος πορφυρίτης, ό 
έρυθρολευκόστικος καϊ δ έρυθροπρασυνόστικτος, 
καϊ μεταξύ τών γρανιτών δ έρυθρδς, δ φαιος, ο 
μέλας καϊ δ κυανοΰς. Τά δέ Μέλανα όρη είναι ά- 
ναμεμιγμένα μετά τιτανούχου, άργιλλασβεστώδους 
ψαμμόλιθου καϊ σχιστόλιθου διασχιζόμενου ύπδ 
φλεβών πυριτόλιθου καϊ άλλου τινδς εύςεστου ό
ρυκτοΰ.

Έλέγετο άλλοτε δτι ό Καύκασος, καϊ ιδία ή 
Κολχϊς, περιεϊχον μεταλλεία χρυσοΰ- έν τούτοι; 
πρδς τή τοΰ χρυσοΰ δέρατος κατακτήσει ή άλλαις
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οικονομίας. ’Αληθώς όμως ή άνάφλεξις τήςνάφθας 
διαδίδει λίαν δυσάρεστου οσμήν, συνάμα δέ παρά
γει πυκνόν καπνόν, ώς έκ τοΰ οποίου ή χρήβΐί 
αύτής είναι ωφέλιμος μόνον εϊς τούς λαούς εκεί
νους, οίτινες εΐσέτι δέν έχοινώνησαν τών καλών 
τοϋ πολιτισμού τοϋ αϊώνος. Τής νάφθας γίνεται 
προσέτι χρήσις είς αλοιφήν τών τροχών τών α
μαξών καί ασκών πρδς μεταφοράν οίνου καί εϊς 
τήν κατασκευήν κονίας πολυτίμου έν τή χώρα. 
Πιστεύεται δέ ό’τι έν τή ιδρύσει τής Βαβυλώνος 
καί τής Νινευή έγένετο χρήσις νάφΟας.

Ή νάφθα φαίνεται παραγομένη έκ διαλύσεως 
σκληρας ασφάλτου γινόμενης οι’ υπογείων πυρών 
έν τώ κέντρω τής γής, συλλέγεται δέ πολλαχοϋ 
τής γής, άλλ’ ή καθαρωτέρα άφθονε' έπί τής δν- 
σμικής ακτής τής Κασπίας θαλάσσης άπδ τοϋ 
Δερβέντ μέχρι τοϋ Βακού έν τώ Δαγεστάν καί 
τώ Σιρβάν, έπαρχίαις τοϋ καυκασιακοΰ ισθμού. 
Μικρόν πόρρω τής θαλάσσης έν τοΐς πέριξ τοϋ 
Βακού άνωρύχθησαν φρέατα βάθους 10 μέχρις 60 
ποδών έπί εδάφους άργιλλασβεστώδους διαβρόχου 
ύπδ νάφθας. ’Επέκεινα τών εκατόν φρεάτων ύ · 
πάρχουσι διά τήν μαύρην νάφθαν, πεντεκαίδεκα 
δέ μόνον διά τήν λευκήν, ήτις έπιτυγχάνεται διά 
τοΰ καθαρισμού τής πρώτης γινομένου διά διηθή- 
σεως διά ψαμμόλιθου. Ή άσφαλτος αύ'τη συνάγε
ται βαθμηδόν έν τοΤς φρέασιν, ατινα έκκενοΰνται 
καθόσον παρουσιάζεται άνάγκη. ’Εκ Βακού εξά
γονται έτησίως 60—80,000 μετρικοί στατήρες 
νάφθας είς Περσίαν,τδ δέ λοιπδν είς Άστραχάν· τδ 
δέ προϊόν τής εξαγωγής ταύτης άνέρχεται είς 
250,000 περίπου φράγκα.

Πλησίον τοΰ Βακού κεϊται δ πυρολατρικός ναός 
Άρτέχγάχ, ένδς τών περιφημότερων αίρε- 
σιαρχών τοΰ Ζωροάστρου. Ό ναός ουτος κεϊται 
έν χώρα άγόνω καί ύπδ τής οσμής τής νάφθας 
μεμολυσμένη. Τετράγωνος οικοδομή περί τά εί
κοσι περιλαμβάνουσα σκηνώματα χρησίμευε·, ως 
μονή τών οπαδών τοΰ Ζέν3 Άβέστα. Έν τή με
σαία αυλή εγείρεται βωμός περικυκλούμενος 
ύπδ τεσσάρων τετραγώνων καπνοδόχων, έν δέ τώ 
μέσω ύπάρχει εστία άεννάως διά νάφθας καίουσα. 
Ή τοΰ Μίθρα λατρεία, ή ύπδ τοΰ Ζωροάστρου 
καθιερωθεϊσα, άντέστη είς πάσας τάς προσβολάς 
μεθ’ όλων τών ένιαυτών τήν πκρέλευσιν, μεθ' δ'λον 
τδν καταδιωγμδν τών καταχτητών έν αύτώ τώ 
κέντρω τής πατρίδος τών Μάγων, οί δέ άπό- 
γονοι τών Γεδρών διετήρησαν τδ ιερόν πΰρ έν 
μακρά αιώνων σειρά. Ούτοι φεύγοντες τούς 
διώχτας αύτών μετήγαγον τδ πΰρ τοΰτο είς 
τήν εξορίαν άποκαταστάντες ε’ν Σουράτη. Βομβάη 
έπί τών οχθών τοΰ Γάγγου, έν τή νοτίω Περσία 

καί έπί τών άκτών τής Κασπίας Οχλάσσης. Έν 
τών χυριωτέρων άρθρων τής πίστεως αύτών έστι 
τδ πιστεύειν ό'τι τδ πΰρ ό'περ μετά τοσαύτης συν
τηρούσε προσοχής είναι αύτδ έκεϊνο οπερ άπδ τών 
χρόνων τοϋ Ζωροάστρου έκαιεν.

Οί Πάρσιοι είναι άξιοι τής άποδιοομένης αύτοΐς 
σήμερον άνοχής ώς έκ τών ημέρων καί χρηστών 
ήθών αύτών, μεθ’ ών ’Ινδοί τινες ήνώθησαν. Οί 
τοΰ Άρτέχ γάχ φαίνονται ευχαριστημένοι έκ 
τής τύχης αύτών· έν έκάστφ τοΰ μοναστηριού 
σκηνώματι οί έγκεκλεισμένοι κατεσκεύασαν πολ 
λούς σίφωνας, δπόθεν εξέρχεται εύφλεκτον άέριον 
είς τούς σίφωνας τούτους πλησιάζουσι κατά τινας 
ώρας τής ημέρας καί τής νυκτδς φώς καί ή φλόξ 
άμέσως μεταδίδεται' τή πρωία καραδοκοϋσι τήν 
άνατολήν τοϋ ήλιου μετά αισθήματος ανυπομονη
σίας άναμίκτου αγωνίας, μόλις δέ παρατηρήσωσιν 
έπί τών άκρων τοϋ δρίζοντος τδ φωτοβόλον τοΰ
το σημε'ον, χαιρετίζουσιν αύτδ καί περιπτύσ- 
σονται άλλήλους, συγχαίροντες έπί τή τοΰ θεοΰ 
έπανόδω· τή δέ εσπέρα καταθλίβονται βλέποντες 
δύοντα τδν ήλιον καί ούδέν δύναται νά παρη
γόρηση αύτούς διά τήν απουσίαν του άλλ’ ή ή 
ελπίς νά έπανίδωσιν αύτδν μετ’ ολίγον.

Τδ κλίμα τής χώρας ποικίλλει ώς έκ τε τής 
διευθύνσεως ήν λαμβάνει τών όρέων ή, σειρά, τής 
έκτάσεως αύτής, τοΰ άριθμοϋ καί τοΰ βάθους 
τών κοιλάδων, τής ύψώσεως τών οροπεδίων καί 
τής φύσεως τών ύπωρειών, έξαίρεσις δέ ύπάρχει 
μονον έπί τών κορυφών τών μεγάλων όρέων, ένθα 
πάντοτε έπικρατεϊ χειμών.

Έν Τιφλίδι ό ούρανδς είναι άείποτε αίθριος καί 
μόλις τριακοντάκις ή τεσσαρακοντάκις τοΰ έτους 
πίπτει έκεϊ βροχή. Ό μόλις κατά δεκέμβριον άρ- 
χόμενο; χειμών λήγει τδν φεβρουάριον, οί δέ ξένοι 
εύχερώς δύνανται νά προφυλαχθώσι διά τής λιτό- 
τητος άπδ τών διαλειπόντων πυρετών, οίτινες 
έκδηλοΰνται κατά τά μεγάλα καύματα. Τδ θερ
μόμετρο» διατηρείται συνήθως κατά τδ θέρος με
ταξύ τοΰ 24 καί 28 βαθμού, έπί δέ τών πέριξ 
υψωμάτων, ένθα οί πλούσιοι άποχωροΰσιν είς τάς 
έξοχικάς αυτών οικίας μεταξύ τοΰ 18 καί 22 
ποικίλλει.

Έν Άνανούρ καί έν τή ύπδ τών Λεσγίων οι
κουμένη χώρα ό άήρ είναι υγιεινότατος, άλλ’άλ- 
λαχοΰ καί ιδία έν τή άρχαία Κολχίδι καί τή 
τών Άβασγών χώρα έπί τοΰ Εύξείνου τά κλίμα 
είναι θερμόν καί είς άκρον ύγρόν. Έκ τών συνε
χών βροχών σχηματίζονται έκεϊ λίμναι, έν αίς 
σήπονται τά φυτά, άτινα είτε ώς έκ τής ηλι
κίας είτε τυχαίως καταπίπτουσιν, αί δέ λίμναι 
αυται είς λοιμώδη τέλματα τότε μεταβαλλόμενα!

άναδίδουσι μακράν τά θανατηφόρα αύτών μιά
σματα. ’Από τής 15 ίουλίου μέχρι τής 15 Οκτω
βρίου έπικρατοΰσι συνήθως πυρετοί, πολλοί δέ 
ύπάρχουσιν ύδροπικοί.

Συχνάκις όμως προστίθεται έκ τής γειτνιάσεως 
τής οθωμανικής αύτοκρατορίας καί ή μάστιξ τοΰ 
λοιμοΰ πρδς τήν τοΰ κλίματος, καί πρδς έπί- 
μετρον τών βροτολοιγών τούτων ένδημιών ή έ- 
πιδημικών νοσημάτων έπέρχεται έπίκουρος ή χο- 

πολλάκι; έ; Ίνϊικτ.ς διά ττ.ς Πεοσίας έκεϊλέρα, πολλάκις έξ Ινδικής διά τής Περσίας 
μεταδιδόμενη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΕΛΛΗΝΟΦΟΙΝΤΚΙΚΛΙ ΕΠΙΓΡΑΦΛΙ ΤΟΥ 

TAPTOY ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΪΩΝΟΣ — Έν ταΐς έν 
Δήλω γενομέναις άνασκαφαϊς έπί τής χώρας ένθα 
ύπήρχεν δ ναός τοΰ ’Απόλλωνος έξεχώσθη μνη- 
μεΐον, οπερ καίπερ ίκανώς βεβλαμμένον, παρέχει 
ούχ ήττον πολύ τδ διάφορον. Τδ μνημεΐον τοΰτο 
εϊναι κίων φέρων έπιγραφήν δίγλωσσον, ελληνικήν 
καί φοινικήν,ών ή μέν έκτός τινων λέξεων, αί’τινες 
εύχερώς δύνανται ν’ άναπληρωθώσι, διατηρείται 
σώα καί είναι συντεταγμένη ουτω. «Οί ίεροναΰ- 
ται τής Σύρου άνέθηκαν τώ ’Απόλλων·, τάς εικό
νας Τύρου τε καί Σιδώνος·. Ή λέξις ίεροναΰ- 
ται καί περ έν τοΐς λεξικοϊς μή ύπάρχουσα,είναι 
ούχ ήττον αύτή καθ’ έαυτήν σαφής, καθόσον ση
μαίνει ίεράν θεωρίαν διά θαλάσσης έλθοΰσαν. Τδ 
άνάθημα τοΰτο τών θεών τών Φοινίκων είς τδν 
Δήλιον ’Απόλλωνα είναι σπουδαΐον γεγονός. 
Ή δέ φοινικική έπιγραφή δέν περιορίζεται εϊς 
μόνην τήν έξήγησιν τής ελληνικής, καθά τούλά- 
χιστον κρίνεται έξ άρχικών τινων λέξεων, αί’τινες 
διετηρήθησαν.

Έπί τοΰ κίονος τούτου άναφέρεται ή ήμερο- 
μηνία καί ή βασιλεία προσώπου τίνος, Άβδα, 
βεβαίως Άβδαστορέθου. Γνωστδν δέ ότι ή σιμιτι- 
κή αυτή λέξις μεθηρμηνεύθη έν τή ελληνική 
Στράτων. Κατά τούς χρόνους τούτους δύο Στρά- 
τωνες έν Φοινίκη έβασίλευσαν, ό μέν σύγχρονος 
τοΰ Εύαγόρα τω 370, δ δέ τοΰ μεγάλου ’Αλεξάν
δρου. ΓΙότερον; Ό Άβδας ουτος ήν άράγε βασι
λεύς Τύρου ή Σιδώνος; Όποιαν δέ κατείχε τάξιν 
ώς άπόγονος τοΰ περίφημου εκείνου Έσμουνα- 
ζάρ, ου δ έπιτάφιος τοσοΰτο τούς φιλολόγους άπε- 
σχόλησεν; Άλλά τοΰτο άγνωστον, καθόσον μό
νον έάν άνευρεθή τδ έλλεΐπον τοΰ κίονος τεμάχιον, 
δυνατόν τδ έπίλοιπον τής έπιγραφής νά διασαφή
νισή τοΰτο. Έπίσης δέ σπουδαιότατον τυγχάνει 
καί ή γνώσις τής φοινικικής λέξεως, δι’ ής τδ 
τοΰ Απόλλωνος ο’νομα μεθερμηνεύεται.

ΤΕ

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ.— Ό τάφος τών 
προφητών ύπόγειον ών έν τοΐς περιχώροις τής 
Ιερουσαλήμ ούδε'να παρουσιάζει χαρακτήρα οικο
γενειακού τάφου παρά τής Ίουδαίοις, άλλ’ άπο- 
τελεΐται κυρίως έκ μεγάλης ήμικυκλικής ύπονό- 
μου, ής οί τοίχοι φέρουσιν είκοσι μέχρι τριάκοντα 
κοιλώματα πρδς έγκατάθεσιν τών νεκρών. Τά τοι
χώματα δέν είναι γυμνά, ώς παοά τοΐς ίουδαϊκοϊς 
τάφοις, άλλά καλύπτονται έκ κονιάματος, τού 
διακρίνοντος τούς τών χριστιανών τάφους καί ι
δία τδν έν Άμβάζη ή Έμμαούς τοΰ Ευαγγελίου 
έκχωσθέντα έπί τής άπδ 'Ιερουσαλήμ εις Γάζαν 
όδοΰ. Πλεΐσται άνεκαλύφθησαν άρχαϊαι έπιγρα- 
φαί, αί’τινες είσι κεχαραγμέναι έπί τοΰ είρημένου 
κονιάματος τών τάφων τών προφητών.

Έν ταΐς έπιγραφαΐς ταύταις άνχγινώσκονται 
δνοματα άνδρών τε χαί γυναικών, ύπομιμνήσχοντα 
τήν Βατανέ καί τήν Όράν, επιτύμβια, ο’α «θάρ
ρος, ούδε'ις άθάνατοςι καί τδ άρχικδν γράμμα τοΰ 
Χριστοΰ. Έκ τών είρημένων εξάγεται οτι τδ υπό
γειον τοΰτο έχρησίμευεν ώς κοιμητήριον τοΐς ξένοις 
καί ότι ήν δημόσιον νεκροταφεΐον όμοιου πρδς τδ 
ύπδ τών Εύαγγελίων άποκαλούμενον Άκελδα- 
μά ή πρδς τδ τών Ελλήνων Ιίολυάνδριον.

11 ΕΝ ΛΗΙ1ΝΛΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. — Κατά 
τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής έν Άθήναις 
Γαλλικής Σχολής ό διευθυντής κ Dumont ά- 
νεκοίνωσε ποικίλα περί έπιγραφών καί άρχαιο- 
λογικών έργων. Ιδίως ένδιαφέρουσα ήν ή μελέτη 
τοΰ κ. Heuzey ήν έμνημόνευσε, καθ’ ήν έξετάσας 
τά έν τή συλλογή τού κ. Καραπάνου έκ Δωδώ
νης άγγεϊα ευρεν έν αύτοΐς σχήματα άνάλογα 
τών πολλω άρχαιοτέρων έκ Μυχήνης, Σαντορίνης 
καί Σπάτα. Περίεργος δέ είναι ή εύ'ρεσις πέντε 
έπιγραφών ελληνικών έν Έσκί Ζααρα, ών άπε- 
στάλησαν άντίγραφα τω κυρίφ Dumont καίέξών 
μανθάνομεν ότι αύτοθι εύρίσκετο κατά τδν δεύ
τερον καί τρίτον μ. X. αιώνα πόλις Τραϊα
νού έχουσα δήμον καί βουλήν καί γερουσίαν καί 
άρχοντας καί ιερείς, πιθανώς οέ κτισθεΐσα ύπδ 
τοΰ ρωμαίου τούτου αύτοκράτορος. Μετά τδν κύ
ριον Dumont είπέτινα ό κ. Καυταντζόγλους περί 
τών κατά τήν κατασκαφήν τοΰ έπί τής Άκρο- 
πόλεως τουρκικού πύργου εύρεθέντων γλυπτικών 
τεμαχίων τών Προπυλαίων. Ε’τα ό εταίρος τής 
Σχολής κ. Beaudouin άνέλυσε τάς έν τή σειρά 
τής Πανδώρας φιλολογικός καί γλωσσολογι- 
κάς διατριβάς. Μετά τοΰτον δ’ ώμίλησαν οί ύφη- 
γηταί κύριοι Σπυρ. II. Λάμπρος καί Κ. Μυλω
νάς. Καί ό μέν πρώτος άνεκοίνωσεν άνέκοοτον 

ι ποίημα είς ηρωικούς στίχους έκ τής αύτοχρατορι- 
κής βιβλιοθήκης τής Βιέννης, περιγράφον τήν μά-
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/ην καθ' ήν άπέθανεν δ κατα τοΐί βασιλέως Κων
σταντίνου τοϋ Μονομάχου στασιάσας στρατηγός 
Γεώργιος Μανιακής (443), δ οέ κ. Μυλωνάς άνέ- 
γνωσεν εν επιτομή λεπτομερή έκθεσιν περ) τών 
έσχάτως άποκτηθέντων ύπδ τής αρχαιολογικής 
εταιρίας και κειμένων έν τω Βαρβακείω, ήτις οη- 
μοσιευθήσεται ολόκληρος έν τω Περιοδικοί τής 
Γερμανικής Σχολής.

(Τηλέγραφος).
11 ΕΝ AOHNA1S ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΣΧΟΛΗ.—Έλη

ξαν αί έφετεινα) συνεδριάσεις τής έν’Αθήναι; Γερ
μανικής Σχολής. Ό διευθυντής κ. Kohler υπέ
βαλε σχεδιογράφημα τής στοάς, ήτις ένόνει τδ 
’Ωδεΐον τδ έπ'ι Ληγίλλη μετά τοΰ θεάτρου τοϋ 
Διονύσου, ένθα ή αρχαιολογική εταιρία έποιήσατο 
κατά τά τελευταία δύο έτη άνασκαφάς. Τήν 
στοάν ταύτην Ευμένειον κοινώς καλουμένην θεω 
ρεί δ κ. Kohler ούσαν έργον ΊΙρώδου τοΰ Άτικοΰ 
και νομίζει ύποστηρικτέαν τήν δμοίαν εικασίαν 
τοϋ Λήκ Ειτα είπέ τινα περ’ι τών άνασκαφών 
τής ’Ολυμπίας κατά φεβρουάριον, καθ’ άς εύρέ- 
θησαν και οί ύπδ Παυσανίου μνημονευόμενοι θη
σαυροί τών ελληνικών πόλεων, ών ένα δωρίου 
ρυθμοΰ θά δυνηΟώσι και νά άνιδρύσωσι. Μετά 
τοΰτο ό εταίρος τής Σχολής κ. Loschke ήρμή- 
νευσέ τινας τών έπ’ έσχατων έν ’Ολυμπία άνα- 
καλυφθεισών επιγραφών άναφερούσας ονόματα 
γλυπτών. Είτα δ κ. Σ II. Λάμπρος είπών τινα 
περί τών ύπδ wood έν Έφέσω εύρεθέντων ερει
πίων χριστιανικών κτιρίων κα) συνδέων ταϋτα 
μετά τινων ανεκδότων έπιστολών τοΰ κατά τδν 
ιβ' αιώνα μητροπολίτου ’Εφέσου Τορνίκη, έθεώ- 
ρησε τά πρώτα άνήκοντα εις τδν έν Έφέσω πε- 
ριάκουστον ναδν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολό
γου. Μετ’ αύτδν δ κ. Korte ήρμήνευσε βωμόν 
τινα αττικόν, φέροντα παράστάσιν τοΰ Δωδεκα
θέου, και έμνημόνευσε τών λοιπών όμοιων παρα
στάσεων κα) τοΰ διαφόρου τρόπου, καθ’ ίν συν
δυάζονται οί δώδεκα θεοί τοΰ Όλύμπου. Τέλος 
δε δ x-MilcllhOfer διά μακρών περιέγραψε κα'ι 
ανέλυσε δυο μικροτεχνήματα τής αρχαίας τέχνης 
έξ Αίγίνης, ένα άρύβαλλον έξ αιγυπτιακής κα
λούμενης γής καέ μικράν έκ μαρμάρου κεφαλήν.

(Έφ ημερ ίς).
ΤΟ ΕΝ AHHNAIS ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ

ΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. — Ή ’Αλήθεια δημοσιεύει 
συνοπτικόν κατάλογον τών διαφόρων άρχαίων νο
μισμάτων, δ'σα εύρίσκονται έν τω έθνικω νόμισμα 
τικω μουσείω ’Αθηνών.

Κατά τήν σύνοψιν ταύτην τά έν τω έθνικω νο
μισματικοί μουσείω 'Αθηνών υπάρχοντα νομίσματα 
ανέχονται εϊς 48,872 διαιρούμενα ώς εξής.

Νομίσματα λαών, πόλεων και Βασιλέων, τά κοι
νώς ελληνικά λεγάμενα νομίσματα - χρυσά 67, αρ
γυρά 3353, χαλκά 4139, μολύβοινα 1214, πή-
λινά 35 έν δλω 8808

Νομίσματα τής ^ωμαϊκής δημοκρατίας- 
χρυσοΰν 4, αργυρά 381, χαλκά 42 424

Νομίσματα τών ρωμαίων κα) βυζαντι
νών αΰτοκρατόρων- χρυσά 460, αρ
γυρά 796, χάλκινα 3437,μολύβδινον 4 4394

Κίβδηλα νομίσματα- χρυσά 7, αργυρά 
421, χάλκινα 4 63, μολύβοινα 19, 
πήλινον 1 311

Βυζαντινά μολυβοόβουλλα 138
Φυλακτήρια μολύβοινα 17

Τδ ό'λον 4 4092

Μεσαιωνιικά καέ νεώτερα νό
μισμα τ α.—Τά νομίσματα κα) με
τάλλια τής σειράς ταύτης, ήτις δέν 
είναι εΐσέτι κατατεταγμένη, ανέρ
χονται μετά τών διπλών εις 4780

Τδ ίλον ' 18872

ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ.
ΕΛΛΙ1ΝΙΛΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑ.—Καθ’ά γρά

φει ή άττική Έφ ημέράς τών Συζητή
σεων, άποστέλλεται κατ’αύτάς έξ'Αθηνών εί; 
τήν έκθεσιν τώνΠαρισίων έξοχον χειροτέχνημα, έρ
γον τής άξιοτίμου δεσποινίδο; Σοφίας Φρ. Δομενε- 
γίνη- είναι τελειοποίησις τοΰ αρχαίου τριχάπτου, 
περιέχει δέ πάσας τάς θεότητας τής αρχαίας ελ
ληνικής μυθολογίας μετά πολλών φυσικών εικόνων, 
ε’ν τω μέσω δέ τήν ’Αθήναν ώς προστάτιν του τρι
χάπτου· πάντα ταϋτα έγένοντο διά λεπτοτάτης βε
λόνης και έν οιαστήματι ΠΕΝΤΕ ίλών έτών- δ 
θεωρών αΰτδ μετά προσοχής θαυμάζει τήν τε
λειότητα τοΰ έργου, ιδίως έν τή απεικονίσει τών 
μορφών έκαστη; θεότητος, ώνδιετήρησε τάς ιδιότη
τα; μετά μεγίστης άκριβείας.

Ό ύπεύΟυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

Trnois Βουτυρά καί 2“ς.


