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(Συνέχεια και τέλος- Τδε άριΟμ. 21).
Τή 4 σεπτεμβρίου συνήλθον είς συνδιάσκε- 

ψιν έν τώ ύπουργειφ τών έξωτερικών έν Λον- 
δίνφ ό δοϋξ Ούέλλιγκτων καί ό λόρδος *Αβερ-  
δην, άντιπροσωπεύοντες τήν ’Αγγλίαν, ό κό
μης Ματούσεβιτς καί ό πρίγκηψ Αίεβεν, άντι- 
προσωπεύοντες τήν 'Ρωσσίαν. Κατά τήν συν- 
διάσκεψιν ταύτην ό δοϋξ διά μακρών έξέθετο 
τήν πολιτικήν ήν ή άγγλική κυβέρνησες ύπε- 
στήριξεν, ύπέμνησεν ότι αείποτε έπεδίωξεν 
αυτός πολιτικήν συνδιαλλαγής καί παραχω
ρήσεων πρός τήν ’Ρωσσίαν, παρεπονε'θη ότι 
παρά τάς πράξεις ταύτας τής άγγλικής κυ
βερνήσεως ό τής 'Ρωσσίας αύτοκράτωρ δυσ
πιστίαν πάντοτε έξεδήλου έν έκάστη εύκαιρία, 
καί τε'λος συνέστησεν είς τούς ρώσσους πληρε
ξουσίους τήν άνάγκην τής όσον τάχιον λύσε ως 
τού έλληνικοϋ ζητήματος κατά τρόπον εύ- 
χάριστον τή τε Άγγλίικ καί 'Ρωσσίο:.

Ό δοϋξ παρέστησεν αύτοΤς οτι κατά πάσαν πι
θανότητα ή χώρα αυτή (ή ’Αγγλία) ήττον παν
τός άλλου έν Ευρώπη κράτους φοβείται καθεστώ
των άνατροπάς κα) τούς έργάτας τοιούτων ανατρο
πών- διεβεβαίωσε τω τε πρίγκηπι Λίεβεν και τω 
κόμητι Ματούσεβιτς μετά παρακλήσεως δπως δια- 
βιβάσωσι τω αύτοκράτορι οτι, καίτοι αύτδς ώς 
υπουργός τοΰ βασιλέως λίαν ίσως απαρέσκει τω 
αύτοκράτορι, έχει τούλάχιστον τήν αξίαν τοϋ νά 
ήναι κεχηρυγμένος έχθρδς παντδς ε'ργάτου ανατρο
πών, καί έπιμο'νως ΰπέδειξεν αύτοϊς ό'τι άνάγκη 
*α γνωστοποίησή τω αύτοκράτορι δ έκ συστάσεως 
εν Ελλάδι εστίας ανατροπών κίνδυνος, διότι ύποστή- 
ριςι; τοιούτων ανατρεπτικών αρχών πράγματα 0ά 
παρείχε τή ’Αγγλία κατά τδ μάλλον καί ήττον, 
καθ’ δσον ή δράσις αύτών ούδόλως θά περιωρίζετο
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πρός άρωγήν τής Τουρκίας είχε παρε'λθει άπό 
πολλοΰ, περί δέ τοϋ τουρκικού κράτους έγραφε 
τή 4 όκτωβρίου πρός τόν λόρδον Άβερδην 
τά επόμενα.

Παράλογος θά ήτο πασα ιδέα περί τής έν Ευ
ρώπη ύποστηρίςεως τοΰ κράτους τών Τούρκων. 
’Ωχετο τοΰτο πράγματι, σύν αύτω δέ καί ή γενική 
ησυχία, ή, δπερ ταύτδν, ή πεποίθησις πάντων 
πρδς τήν διάρκειαν τής ησυχίας ταύτης, Ούδόλως 
βέβαιός είμι δτι ή τών πραγμάτων μέλλουσα κα- 
τάστασις έσται ούχί χείρων τής άμε'σου έξαλείψεως 
τοΰ κράτους τών Τούρκων.

Ήμέρας τινας βραδύτερον ό δοϋξ είχε τό 
κείμενον τής συνθήκης τής Άδριανουπόλεως, 
τή δέ 10 Οκτωβρίου συνέταξεν ύπόμνημα 
μετ’αύστηρότητος πραγματευόμενον περί τών 
όρων τής ειρήνης καί καταμεμφόμενον τού 
αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας έπ'ι άθετήσει τών 
πρός τάς δυνάμεις έπανειλημμένων αύτού 
ύποσχέσεων. Κατά τόν δούκα διά τής συν
θήκης εκείνης ή 'Ρωσσία έσκόπει ούχί τήν 
κατάλυσιν, άλλ’άπλώς άκρωτηριασμόνκατάλυσιν, άλλ'απλώς άκρωτηριασμόν τοϋ 
οθωμανικού κράτους, καί τούτο δπως εχη 
αύτό ερμαιον τής Οελήσεως τών Μοσχοβιτών. 
Τήν διάταξιν τού 7 άρθρου, τήν σχετικήν 
πρός τόν πλούν τού Ελλησπόντου, ό Ούέλ- 
λιγκτων έχαρακτήρισεν ώς διαρκή κατάργη- 
σιν τής οθωμανικής κυριαρχίας, καί ώς άντι- 
κειμε'νην τφ διεθνεΐ δικαίω τής Εύρώπης, έν 
συνόλφ δέ τήν ειρήνην τής Άδριανουπόλεως 
ώς πρός τήν εύρωπαϊκήν ησυχίαν κατέδειξεν 
ώς απειλήν πολλφ σοβαρωτέρχν καί αύτής 
έτι τής έξαλείψεως τής τουρκικής ισχύος. Τό 
κατά τήν τότε περίστασιν πρακτέον ό δοϋξ 
έ φρονεί ότι ύπελείπετο er ty σνπ>{ΐο.1ογή-

I

4
• ·



338 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ. 339

σιι υποχρεώσεων ή τή συνεννοήσει των πέντε 
δυνάμεων, δπως έν περιπτώσει κατα.Ιύ- 
σεως τής οθωμανικής μοναρχίας αϊ τε'ως εις 
την κυριαρχίαν αυτής ύπαγόμεναι επαρχίαι 
διατεθώσι κατά τήν κοινήν άπόφανσιν τών 
πέντε δυνάμεων, συγκα.1ουμένων εν συν- 
διασκέψει. ’Αδύνατον, έλεγε, τοιαύτη τις 
συμφωνία νά γείνη άντικείμενον συνθήκης — 
διότι ή έπί τοιαύτης συνθήκης δημοσία συ- 
ζήτησις θά έπήνεγκε τήν καταστροφήν—ής 
έσκοπεϊτο ή πρόληψις — μυστική όμως συνεν- 
νο'ησις έκάστην τών δυνάμεων θά έξησφάλι- 
ζεν ώς πρός τάς έπιθε’σεις τών λοιπών.

Τοιαύτης συμφωνίας έπιτυγχανομένης, δυνάμεθα 
είπεϊν τώ δημοσίω, οτι 5 καταμελισμδ; τοΰ οθω
μανικού κράτους ουδόλως συνεπάγει πόλεμον, ούδέ 
τήν υπεροχήν ένδς τών κρατών επαυξάνει κατα 
τρόπον άλλοιοΰντα τήν γενικήν τών κτήσεων ισορ
ροπίαν καί παρε'χοντα εις τά; άλλας δυνάμεις εύ
λογον αιτίαν ύπονοιών.

Τοσοΰτο έξημμένον ήν τότε τό κατά τής 
'Ρωσσίας αίσθημα ένίων τών μελών τής κυ
βερνήσεως, ώστε ό λόρδος Έλλενβορωχ έξε- 
πόνησε σχέδιον παραστάσεων πρός τήν 'Ρωσ
σίαν. Έν τώ εργω έκείνω ύπ’ ό'ψιν έλήφθησαν 
παραμεμορφωμένοι καί δλως υπερβολικοί οί 
τής ειρήνης ρωσσικοΐ όροι, διά τοΰτο δέ ό 
Ούέλλιγκτων, άποφαινόμενος περί τοΰ εγγρά
φου, έγραφε τη 1 7 Οκτωβρίου.

Ό αύτοκράτωρ έξεδήλωσε πρόΟεσιν πεοι τροπο- 
παήσεως τών μετά τοΰ σουλτάνου συνθηκών αύτοΰ 
. . . Άγνοοΰμεν, τή άληθεία δποΐαί τινες έσονται 
αί λεπτομέρειας τής συνθήκης. Γιγνώσκομεν δ’τι 
ύφίσταται ειρήνη, ά)λά θετικώς ούδέν πλειότερον 
τούτου γινώσκομεν. Λε'γεται ήμϊν συν άλλοις ό’τι ό 
αύτοκράτωρ διέταξε τά στρατεύματα αύτοΰ νά άνα 
ζεύξωσι τδν Αίμον κα’ι αύτδν έτι τδν Δούναβιν· ό’τι 
προτίθεται νά έγκαταλείψη σημαντικόν μέρος τών 
πεντήκοντα εκατομμυρίων ταλλήρων καί νά μή 
κράτηση ύπδ τήν κατοχήν αύτοΰ τάς ηγεμονίας. 
Πιθανόν νά ύπαρξη εΐσέτι άνάγκη παραστάσεων, 
ούχ ήττον δ’μως γελοϊον Οά ήτο τοιοΰτό τι πρ'ιν ή 
γνωρίσωμεν πρδς τί έχομεν ν’ άπευΟυνωμεν παρα
στάσεις.

Τό τής συνθήκης Άδριανουπόλεως 7 άρ
θρον έδωκεν ιδία αφορμήν εϊς σφοδρά; ένστά - 
σεις, έπϊ τούτω δέ δύο ύπομνήματα συνέτα- 
ξεν ό Ούέλλιγκτων, όπως παραστήση ότι τό 
άρθρον έκεϊνο ού μόνον άπετε'λει αυτόχρημα 
παραβίασιν τής κυριαρχίας καί άνεξαρτησία; 
τής Πύλης, άλλά καί μάλιστα έπιβλαβές ήν 
εις τά κατά θάλασσαν συμφέροντα τής Εύ

ρώπης. Τό δεύτερον τών έν λόγω ύπομνη- 
μάτων, τό ύπό ημερομηνίαν 4 νοεμβρίου, τάς 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου θεωοίας τοΰ δου- 
κός έπί τό σαφε'στερον συνοψίζει ώς εξής.

Τδ 7 άρθρον τής συνθήκης άθέτησις τυγχάνει 
τής ανεξαρτησίας τής Πύλης, πρώτον διότι παρά 
τά έθιμα καί τάς προγενεστέρας συνθήκας, τδν έν 
τοϊς τουρκικοί; ΰδασι πλοΰν έπιτρέπει παντ'ι πλοίω 
παντός μεγέθους κα'ι έθνους, καί δεύτερον διότι 
άπαγορεύει τήν ε’ν τοιούτοις πλοίοις έπίσκεψιν τών 
τουρκικών άρχών πρδς έπιβεβαίωσιν ότι τά πλοία 
ταΰτα ούδόλως πολεμικά εΐσιν, ούδέ πεπληρωμένα 
ενόπλων προσώπων ή άτόμων, ών παρακωλυτέα ή έν
τδς ή έκτδς τών οθωμανικών κτήσεων μεταφορά. 
Διά τής άθετήσεως ταύτης τής άνεξαρτησία; τής 
Πύλης ή κατά τών Εσωτερικών ή εξωτερικών επι
βουλών άσφάλεια τοΰ τουρκικού κράτους άφίεται 
τή διακρίσει τής 'Ρωσσίας, ή δέ Πύλη, άποστερου- 
μένη τοΰ παντί έθνει πολυτιμότατου τών δικαιω
μάτων, ήτοι τής έπιβλέψεως διά πάσαν ένδοθεν ή 
έξωθεν προδοσίαν, ούδέ τά έν τοϊ; ύδασιν αύτής 
πλοία δύναται νά έπισκέπτηται, ούδέ τά έξ αύτών 
ύποπτα δύναται νά κράτηση άνευ κινδύνου αντι
ποίνων. Ό αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας έσται κατά 
συνέπειαν υπεύθυνος διά πάσαν είς τήν άσφάλειαν 
τοΰ όθωμανικοΰ κράτους προσγενησομένην διατάραξιν 
έκ καταχρήσεων πλοίων ξένων έθνών, έπίσης διά 
τής συνθήκης ταύτης απάντων άπηλλαγμένων τουρ
κικής έπισκέψεως. Ή άνεξαρτησία τής Πύλης σπου- 
δαίως ένδιαφέρει_ εις ολας τάς χριστιανικά; δυνάμεις. 
Ή κατά θάλασσαν άνεξαρτησία, ιδία δέ ή έν τοΐς 
ύδασιν αυτής ελεύθερα έξάσκησις τής κυριαρχικής 
αύτής έξουσίας, μεγίστην έχει τήν σημασίαν οι'ά- 
πάσας τάς δυνάμεις τής Μεσογείου καί έν γένε ι 
δι’δ'λα; τάς ναυτικάς δυνάμεις. Ή τής έλευθέρας 
ταύτης ένεργεία; άποστε'ρησις καί ή έκ τοΰ σουλ
τάνου είς τδν αύτοκράτορα τής Ρωσσίας μεταβίβα- 
σις τής εύθύνη; ταύτης άποτελοΰσιν άλλοίωσιν τής 
τών πραγμάτων καταστάσεως κατά τδ μέρος έκεϊνο 
τής Εύρώπης. τδ μάλιστα σημαντικόν είς τά συμ
φέροντα τής χώρας ταύτης.

Τή 8 νοεμβρίου ό δούξ άπέστειλε τω λόρδω 
Άβερδην περίληψιν μακράς διαλε'ξεως,ήν περί 
τής τών πραγμάτων καταστάσεως εσγε πρός 
τόν κόμητα Ματούσεβιτς. Ό Ούε’λλιγκτων 
διεβεβα ίωσε πρός τόν κόμητα ότι ή ’Αγ
γλία ούδέν έτερον έπεδίωκεν ή τήν διατήοη- 
σιν τής εύρωπαϊκής ειρήνης- προσέθηκεν ότι 
τό κατ’ αύτόν αίρετωτε'ρα θά ήτο μετριοπα
θέστερα πολιτική τοΰ αύτοκράτορος κατά 
τήν συνομολόγησιν τής πρός τήν Τουρκίαν 

συνθήκης, ώς καί ή έκδήλωσις πλειοτέρας 
αποστροφής κατά τήν άκρόασιν τών διαβι
βαζόμενων αύτώ ύβριστικών εκθέσεων περί 
τής πολιτικής τοΰ δουκός καί τής κυβερνή
σεως αύτοΰ. Έπάναγκες, προσεπιλέγει ό Ούέ- 
λιγκτων, δμι.Ιήσαι σαφώς, ά.12ά και ευπρε
πών, περί τών εϊς τους πορθμούς π.Ιόων, 
έν ύστερογράφω δέ εύκρινέστερόν πως πραγ'μα- 
τεύεται περί τών δυσχερειών, άς έκάστοτε 
παρεΐχεν αύτω ό πρίγκηψ Λίεβεν.

"Εναργές παρίσταταί μοι οτι, έάν τάς περί Λίε 
βεν αιτιάσεις ήμών καταπαύσωμεν, τά πρδς τήν 
'Ρωσσίαν πράγματα άπόκειται νά διεξαγάγωμεν 
διά μόνου τοΰ έν Πετρουπόλει ήμετε'ρου ύπουργοΰ. 
ΊΙτιάθημεν δτι κακή έγίνετο τών πραγμάτων ή 
παράστασις, άλλά τήν αΐτίασιν ήμών ούδόλως ηθέ- 
λησαν νά έννοήσωσι. Καί δμως περί ραδιουργιών 
ούδέν εΐπομεν, διότι τάς ραδιουργίας κρίνομεν άνά- 
ξιον ήμών νά λαμβάνωμεν ύπ’ ό’ψιν. ’Εκ τών έν 
λόγω ραδιουργιών πρόδηλον καθίσταται δ’τι μυστι
κόν ούδέν δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν εις άνθρώ- 
πους, οϊοι οί Λίεβεν. Μήτοι. λόγου χάριν, δυνάμεθα 
νά ε’ίπωμέν τι τώ Λίεβεν ή καί αύτώ τώ Ματού
σεβιτς περί τών έν τοΐς πορθμοί; πλόων ; Μήτοι 
οί έπί τοΰ ζητήματος τούτου λόγοι ήμών δέν Οά 
διαβιβασθώσι ταχυδρομικώς καί πρδ; τδν λόρδον 
Γρέϋ, καί πρδ; τδν λόρδον Πάλμερστων, καί πρδς 
τδν κ. Ούσκισον ; ’Ανάγκη λοιπδν τούντεΰθεν ν’ ά 
κούωμεν μέν τοΰ Λίεβεν. ν’ άπαντώμεν δμω; διά 
τοΰ λόρδου Έϊτεσβουρή. Ούτω; ό αύτοκράτωρ κα
τανοήσει δτι άτοπο; ή άνάθεσις τών πρδς τήν 
’Αγγλίαν σχέσεων αύτοΰ εί; άνδρα; τοιούτους.

Ένα περίπου μήνα μετέπειτα, ήτοι τή 15 
δεκεμβρίου, ό Ούέλλιγκτων γράφων πρός τόν 
λόρδονΈϊτεσβουρή παραπονεϊται ότι μυστικαί 
άπό τής αγγλικής κυβερνήσεως έτηρήθησαν 
έπί πολύ αί μεταξύ Ρωσσία; καί Τουρκίας 
διαπραγματεύσεις, άποφαίνεται δέ ότι οί διά 
τής έν Άδριανουπόλει συνθήκης συνρμολογη- 
Οέντες όροι ειρήνης υπολείπονται τών πολ
λών καί επανειλημμένων τοΰ αύτοκράτορος 
υποσχέσεων περί μετριοπάθειας.

’Οφείλω είπεϊν οτι οί τούς όρους τή; πρδ; είρή- 
νευσιν συνθήκης ταύτη; οιαπραγματευθέντες, παρά 
τά; έπαγγελίας καί υποσχέσεις τής A. Α Μεγα
λειότητος—παρά τάς επαγγελία; αύτοΰ ώς πρδ; 
την οιατήρησιν τής άνεξαρτησία; τή; Πύλης, παρά 
τά; υποχρεώσεις αύτοΰ ώς πρδς τήν μή έπέκτασιν 
τών ρωσσικών κτήσεων—ού μόνον παρεϊδον τάς 
σχέσεις τής Λ. Α. Μεγαλειότητος πρδς τοΰ; συμ
μάχους, ιδία δέ πρδς τήν ’Αγγλίαν καί Γαλλίαν, 
ων αί κυβερνήσει; τδν περί άνεξαρτήτου υπάρξεω; 

τή; κυβερνήσεως τής Πύλη; πόθον έξέφρασαν — 
άλλ’άντί ενδελεχούς μερίμνης περί πάντων τούτων 
τήν κατάλυσιν τή; κυβερνήσεως ταύτης έπεθυμη- 
σαν νά πραγματοποιήσωσι. Διά τάς άπαιτήσεις 
τής ί’ωσσίας, τήν εις τήν κυβέρνησιν τή; Πύλη; 
προξενηθεϊσαν αδυναμίαν πρδ; ένδεχομένην άπό- 
κρουσιν τών ρωσσικών αιτήσεων, καί διά τήν άπό- 
δυσιν παντδ; κατά τήν έξάσκησιν τή; έξουσία; δι
καιώματα; — oS άνευ ούδέν άνεξάρτητον κράτο; 
άποδείκνυται ύιώσιμον—οί πραγματευταί τής ει
ρήνης ύπηγόρευσαν συνθήκην τοιαύτην. Καί δμως, 
χάριν τών κατά τήν Μεσόγειον ήμετέρων συμφε
ρόντων, υπάρχει έν τούλάχιστον σημεϊον xaSopt- 
στέον, ήτοι τδ τής Πύλης δικαίωμα τοΰ όρίζειν τά 
κατά τδν πλοΰν τών πολεμικών πλοίων έν τοΐς 
ύδασιν αύτής. Τδ δικαίωμα τοΰτο άποτελεΐ ση
μεϊον κατ’άνάγκην ένδιαφέρον είς όλα; τάς δυνά
μεις, δέον δέ νά κατανοηθή έάν κατά τήν έξασκη- 
σιν τοΰ δικαιώματος τούτου ή τής Πύλης έξουσία 
άποδειχθήσετα- ή ού άνεξάρτητος τή; ί’ωσσίας.

Τό έγγραφον τοΰτο περαίνει ό δούξ έπεξη- 
γών διατί τάς θεωρίας αύτοΰ δια τοΰ λόρδου 
Έϊτεσβουρή πρός τήν ρωσσικήν κυβέρνησιν 
διαβιβάζει εμμέσως καί ούχί διά τών παρά 
τή άγγλική κυβερνήσει διαπεπιστευμένων 
αντιπροσώπων τής Ρωσσίας. Έπί τούτω δέ 
προστίθησιν, ότι έάν πρός τόν πρ'.γκηπα Λίε
βεν τοιαΰτα έλεγεν, αμέσως οί .ίόγοι αυτοΰ 
θά έγνωστοποιοΐντο εις τάί τέσσαρας εν 
’Λγγ.Ιία πο.Ιιτικάς μερίδας προς έπίτευζιν 
άντιπο2ιτεΰσεως εις τήν κυβέρνησιν.

Τά έξ αλληλογραφίας τοΰ δουκός Ούέλ- 
λιγκτων περί τών έν ’Ανατολή πραγμάτων 
δημοσιευθέντα άφικνοΰνται μέχρι τοΰ ση
μείου τούτου, καί ύπάρχουσι μέν καί τινα 
άλλα έγγραφα αύτοΰ, οία, λόγου χάριν, τά 
άναφερόμενα είς τάς συζητήσεις τής έν Λον
δίνω συνδιασκέψεως, άπό τοΰ 1830 χρονολο
γούμενα καί πραγματευόμενα ίδίγ περί τής 
άποκαταστάσεω; καί οροθεσίας τής τών 'Ελ
λήνων έθνότητος, άλλά πάντα ταΰτα ούδό- 
λω; είς τό δλον ανατολικόν ζήτημα άνάγον- 
ται, άλλά μάλλον είς αντιθέσεις συμφερόντων 
μεταξύ'Ρωσσίας και κρατών έν Εύρώπη, ίδίο; 
δέ μεταξύ 'Ρωσσίας καί ’Αγγλίας.

Έν τοΐς προεκτεθεϊσιν άπέσχομεν πολλών t 
έπί πών γεγονότων σχολίων καί παραλλη
λισμών,καί όμως ούδόλως ταΰτα άνόμοιά είσι 
πρός τά νΰν άνελισσόμενα. Ή τοΰ δουκός Ού- 
έλλιγκτων αντιπάθεια πρός τήν πολιτικήν τής 
συνθήκης τοΰ Κάννιγκ άναλογίαν ούκ όλίγην 
έχει πρός τήν άπόρριψιν τής πολι-ικής τοΰ
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βεροΧινείου ύπομνήματος. Διά τής άναπτύξεω; 
τίς πολιτική; τοΰ Γεωργίου Κάννιγκ προε- 
λαμβζνετο ίσως ό πόλεμος τοΰ 1828, άνείει- 
κνύετο 3' ή Ελλάς κράτος μέγχ καί ανεξάρ
τητον, 3ιά τής πολιτικής όμως τοΰ δουκός 
Ούέλλιγκτων ό πόλεμος έγένετο, ή δέ τής 
'Ελλάδος ανεξαρτησία μικρού δεϊν παοεκω- 
λΰθη, διότι ό δούξ, ώς έλεγεν ό αύτοκράτωρ 
Νικόλαος, o'vdoJw: περί 'E.Uadoc έμ,εξίμτα, 
τό δ'έλληνικόν βασίλειον είς μόνην τήν Πελο
πόννησον Οά περιώριζεν, έάν ήδύνατο νά πράξη 
τοΰτο. Μετά πολλάς ένστάσεις ό Ούέλλιγ- 
κτων ώς όριον τοΰ ελληνικού βασιλείου άπε- 
δέξατο γραμμήν αύθαίρετον, άπό τοΰ κόλπου 
τής Άρτης εις τόν τοΰ Βώλου έκτεινομένην, 
αφειδώς δ' οΰτω τόν σπόρον ταραχών έν τώ 
μέλλοντι έσπειρεν ό πολύς Ούέλλιγκτων, σπό
ρον, ού έν μέσω τόσων περιπλοκών πρόκεινται 
οί καρποί. Ό δούξ, καίπερ πτοούμενος έκ τής 
πιθανής πρό πεντήκοντα έτών καταλύσεως 
τοΰ έν Εύρώπη κράτους τών Τούρκων, μωρίαν 
έκρινε πάσαν άπόπειραν πρός ύποστήριξιν τού 
κράτους τούτου, όπερ, ώς άπεδείχθη έκ τών 
μετέπειτα γεγονότων, άνεπτύχθη έκτοτε καί 
άνεξάρτητον τής θελήσεως τών Μοσχοβιτών 
άνεδείχΟη.Ό Ούέλλιγκτων έ φοβείτο μή ύπέρο- 
χος πάσης άλλης δυνάμεως ή ρωσσική κατά 
τήν επιρροήν άποοή έν Έλλάδι καί Μολδοβλα
χία, τά γεγονότα όμως άποδεικνύουσιν ότι ή 
νΰν 'Ρουμανία, καίπερ τή 'Ρωσσία κατά τήν 
Πλέβναν συμπολεμήσασα πρός τούς Τούρκους, 
άγνώμων ύπό τών Μοσχοβιτών κρίνεται νύν, 
καί ότι ή 'Ελλάς, ύποστηριζομένη ύπό τής 
Μεγάλης Βρετανίας, ετοίμους έχει νά καθυπο- 
βάλη πρός αποδοχήν αξιώσεις, βεβαίως ούχί 
λίαν άρεστάς τη 'Ρωσσία. Τήν Τουρκίαν 
έφρονει ό δούξ καθισταμένην έρμαιον τής Ρωσ
σίας, καί όμως έκτοτε αΰτη ού μόνον ούκ 
ολίγα; τών έπαρχιών αύτής άνεκτήσατο, 
άλλά καί κατά τόν Δούναβιν καί κατά τόν
Αίμον άντέστη πρός όλην τήν στρατιωτικήν 
δύναμιν τής ϊ’ωσσίας. Ό μυστικισμός, ό 
κατά τήν συνομολόγησιν τής έν Άδριανουπό- 
λει συνθήκης αναπτυχθείς, παρεμφερής έστι 
πρός τά κατά τήν συνθήκην τού 'Αγίου Στε
φάνου γενόμενα, έάν δέ καί νύν ώς τό 1829 
ή Ρωσσία τάς αξιώσεις αύτής κατ'άνάγκην έν 
στενοτέροις όρίοις περίκλειση, έναργώς άποδει- 
χθήσεται άπαξ έτι ότι διπλωματία, βάσιν 
έχουσα τόν μυστικισμόν,βραχυχρόνιον παρέχει' 
πλεονέκτημα είς τό έθνος, ύπέρ ού εργάζεται.

(Έκ τοΰ λονδινείου Χρόνου).

ΒΑΜΒΑΞ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ.

Έν ταϊς περί τής κλωστικής καί υφαντικής 
τοΰ βάμβακος βιομηχανίας διατριβαϊ; ήμών, ταϊς 
έν τώ Νεολόγω άλλοτε καταχωρισθείσαις, παρε- 
θέσαμεν καί ολίγα τινά περί βάμβακος, κυρίως δ’ 
άνεφέρομεν τότε τά πλεονεκτήματα καί τάς ιδιό
τητας τοΰ έν Έλλάδι καλλιεργούμενου.

ΠροτιθέμεΟα ήδη άναλυτικώτερον νά ένδιατρίψω- 
μεν περί τοΰ πολυτίμου τουτου φυτοΰ, καί νά έξε- 
τάσωμεν τά διάφορα αύτοΰ είδη ύπδ τεχνικήν μάλ
λον έποψιν, καθιστάντε; συναμα γνωστά; καί τάς 
διαφόρους ποικιλίας, είς άς ή ποιότης αύτοΰ ύπό- 
κειται. Θε'λομεν προσπαθήσει νά μεταδώσωμεν 
τοίς άναγνώσται; ήμών, όσον οΐόν τε θετικά; καί 
άκριδεϊ; πληροφορίας, αι'τινες απόρροια ουσαι τής 
μικρά; ήμών έπί τής έξεργασία; τοΰ βάμβακος 
πείρας, έπισφραγίζονται ύπδ τής μαρτυρίας δυκιμω- 
τάτων ξένων τεχνικών συγγραμμάτων. Έκ τούτων 
δέ κυρίως έχάβοαεν ύπ’ όψιν τδ έν’Αγγλία έκ- 
δοθέν λίαν άξιον λόγου σύγγραμμα, έπιγραφόμενον 
The science of modern cotton spinning, ήτοι 
Ή έπιστήμη τής νεωτε'ρας κλωστι
κής τοΰ βάμβακος, ύπδ τοΰ διασήμου έφευρε- 
τοΰ καί μηχανικού Evan Lcigy, τοΰ πρδ διετίας 
έν Μαγκεστρίφ άποβιώσαντος, όστις μεθ’ήμισεία; 
περίπου έκατονταετηρίδο; πείραν συνέγραψε τδ 
σύγγραμμα τοΰτο, όπερ είς άπάσας σχεδόν τάς 
ευρωπαϊκά; γλώσσα; μεταφρασθέν πάνυ δικαίως 
θεωρείται ώς τδ έντελε'στερον καί χρησιμώτερον 
τών άχρι τοΰδε περί τής τέχνης ταύτης συγγρα- 
φέντων.

Ή πολλαπλασίασε; τών παρ’ ήμϊν βαμβακο- 
κλωστηρίων καί ύφαντουργείων 0ά συνεπαγάγη 
καί τήν τοΰ έλληνικοΰ βάμβακος ανεπάρκειαν, ήτις 
άπδ τοΰδε μάλιστα ήρξατο άναφαινομένη, διδ νο- 
μίζομεν καλδν πρδ; όδηγίαν τών παρ’ ήαϊν βιομη- 
χάνων καί έμπόρων ν’ άναφέρωμεν τά διάφορα 
τοΰ βάμβακος είδη, τά έν τώ παλαιώ καί νέω κό
σμω παραγόμενα, καθ’ ότι μετ’ ού πολύ ίσως, έάν 
μή ή βαμβακοφυτεία έπεκταθή έν Έλλάδι, οί περί 
τδ είδος τοΰτο ένασχολούμενοι βιομήχανοι καί έμ
ποροι θά στρέψωσι τήν προσοχήν αύτών πρδς τά; 
έν τώ έξωτερικώ αγοράς. Εύχής έργον ήθελεν εϊ- 
σΟαι, έάν οί παρ’ ήμϊν γεωπόνοι τήν τοΰ έλληνι- 
κοΰ βάμβακος έλλειψιν προβλέποντες, έπιδοθώσιν 
εί; τήν βαμβακοφυτείαν, άφοΰ καί τδ έλληνικδν 
κλίμα καί τδ έδαφος κατάλληλα πρδς τοΰτο τυγ- 
χάνουσι, καί ό βάμβαξ άναμφιλέκτω; είναι τδ 
πλουσιώτερον καί χρησιμώτερον μετά τδν σϊτον 
φυτδν, καί άφοΰ ευτυχώ; τή πρωτοβουλία δύο τών 
παρ’ ήμϊν έοραιοτέρων τραπεζών ένεργηθήσεται 

ή τής Κωπαιδο; λίμνης άποςήρανσις. Καί τω οντι 
έκ τή; αίσιας έκβάσεως τής σπουδαίας ταύτης επι
χειρήσει»; μεγάλα καί πολλά τή γεωργία προσδο- 
κώνται άγαθά· ή δέ καλλιέργεια τοΰ βάμβακος 

■ ρόγα έςει ένώπιον αύτή; στάδ ον, προκειμένου νά 
μεταβληθή ή λίαν έκτεταμένη έκείνη λίμνη είς 
εύφορους γαίας καταλληλοτάτας πρδς παραγωγήν 
εκλεκτή; ποιότητος βάμβακος. Καί ή ελληνική 
κυβε'ρνησι; δφείλει, έμψυχοΰσα τήν γεωργίαν όπω; 
έπραξαν καί άλλαι εύρωπαϊκών κρατών κυβερνή
σεις, νά καταβάλλη άόκνω; πάντα τά δυνατά 
μέσα πρδ; άνάπτυξιν τή; καλλιέργεια; τοΰ χρη- 
σιμωτάτου καί περιζητήτου τουτου φυτοΰ. ΊΙ 
γαλλική κυβε'ρνησι; ούδεμιά; έφείσατο θυσία; πρδ; 
έμψύχωσιν καί έπέκτασιν τής βαμβακοφυτεία; έν 
ταϊ; μεσημβρινά?; αύτή; χώραις, ένθα δ βάμβαξ 
δύναται νά εύδοκιμήση, ώ; καί εις τά; έν Αλγερία 
κτήσεις αύτή;· καί ή άγγλική κυβε'ρνησι; ού μόνον 
έν ’Ινδική παν κατέβαλε μέσον πρδ; άνάπτυξιν καί 
έπέκτασιν τή; καλλιέργεια; τοΰ βάμβακος, άλλά 
καί έν αύτή τή ’Αγγλία τά; έπανειλημμένως 
γενομένα; άποπείρας πρδς καλλιέργειαν τοΰ φυτοΰ 
ένεψύχουν, εΐ καί ώ; έκ τοΰ κλίματος καί τή; θερ 
ποκρασία; ήν σχεδόν βέβαιον 8τι δέν ήδύνατο νά 
τελεσφορήση.

Επτά κυρίως είδη φυτών Επιστημονικών εΐσι 
γνωστά έξ ών παράγεται βάμβαξ- έξ αύτών πέντε 
μέν είδη είσί καλλιεργήσιμα, τρία δέ τά μάλλον τώ 
έμπορίω γνωστά καί χρήσιμα τή βιομηχανία, ήτοι 
βάμβαξ δ δενδροειδή; (gossipium arboreum lin),

*
>

Έκ τών τριών τούτων δ δενδροειδή; καί ό ποώδης 
βάμβαξ κατάγονται έκ τών θερμών τής ’Ασία; καί 
’Αφρική; χωρών- ησαν δέ γνωστά τά είδη ταϋτα 
τοϊ; άνατολικοϊς λαοϊ; έκ τών παναρχαιοτάτων 
χρόνων, καί πρώτον μέν τοϊςΊνδοϊ; καί Αιγύπτιοι;, 
κατόπιν δέ διά τών Φοινίκων τοϊς "Ελλησιν, οίτι
νε; τελευταϊον μετά τών Αιγυπτίων κατέστησαν 
γνωστόν τδ έξ αύτών παραγόμενον έριον; τοϊς ί’ω- 
μαιοις καί λοιποϊς τής Εύρώπης λαοΐς. Έκ τών 
διασωθέντων ύφασμάτων, δΓ ών περιετυλίσσοντο οί 
τεταριχευμένοι τών Αιγυπτίων νεκροί, καταφαίνε 
Tat ότε δ βάμβαξ τδ πάλαι ήν γνωστό;. Καί έν 
τώ Μουσείω τή; Φλωρεντίας ύπάρχουσι κάψαι καί 
σπέρματα βάμβακος, τά δποϊα μετ’ άκριβή έπι- 
στηυονικήν ερευνάν ύπδ τοϋ βοτανικού I’arlatori 
άνεγνωρίσθησαν ώς άνήκοντα τώ εϊδει τοϋ δενδρο
ειδούς βάμβακος. Πολλοί έλληνες συγγραφείς περί 
βάμβακος λόγον ποιούνται. Ό δέ Θεόφραστο; 
αιρων πασαν αμφιβολίαν αναφέρει τά εξής. «Έν 
Τυλιρ δέ τή νήσοι (κειμένη έν τώ άραβικώ κόλπω)

> herbaceum ·),
■ barbadense «).

ό ποώδης ( 
δ βχρβαδινδς (

............................ καί τά δένδρα τά έριοφόρα πολλά- 
ταϋτα δέ φύλλον μέν έχειν όμοιον τή άμπέλω πλήν 
μικρόν, καρπόν δ’ούδένα φέρειν. . . (δ Θεόφραστο; 
ένόει βεβαίως καρπόν εδώδιμον), έν ω δέ τδ έριον 
ήλίκον μήλον έαρινδν συμμεμυκός- όταν δέ ώραΐον 
ή, έκπετάννυσθαι καί έξαιρεϊν τδ έριον, έξ ο5 τάς 
σινδόνας ύφαίνουσι, τά; μέν εύτελεϊς, τά; δέ πολυ- 
τελεστάτα; (Θεοφ. Φυτ. Ίστ. Δ. Κεφ. ζ', 7).

Τά οέ λοιπά δύο είδη, ήτοι βάμβαξ δ σανδιβι- 
κικδ; καί βάμβαξ ύ τατέϊος, όντα αύτοφυή, δέν ε’ν- 
διαφέρουσι τήν βιομηχανίαν καί τήν γεωπονίαν, 
ώ; μή καλλιεργήσιμα καί μή δυνάμενα νά παρα- 
γάγωσιν έμπορεύσιμον προϊόν- άμφότερα δέ τά είδη 
φέρουσι τό όνομα νήσων τινών, έν αϊςείσιν αύτοφυή.

Παρόμοια; φύσει»; βάμβαξ αύτοφυή; ύπάρχει έν 
τή δυτική ’Ινδική καί τή ’Αμερική, ένθα βαμ- 
δακοφόρα δένδρα ύπερμεγέθη σχήματίζουσιν άπέ- 
ραντα δάση- τά δένδρα ταϋτα άνήκουσιν εί; άλλην 
οικογένειαν βόμβαξ (bonibax) καλουμε'νην τινά 
τών δένδρων τούτων φέρουσι σπέρματα χνοώδους 
ούσίας όμοιαζούση; πρδ; τήν τοΰ πραγματικού βάμ- 
βακος. άλλά μή επιτήδεια; πρδ; εξεργασίαν, ένεκα 
τής μεγίστης πρός άλλήλας τών ίνών άνισότητος.

Μή όντες βοτανικοί ούδέ γεωπόνοι άφίνομεν είς 
άλλους ειδήμονα; νά έξετάσωσιν έκαστον είδος έπι- 
στημονικώ; καί τδν κατάλληλον τρόπον τή; καλ
λιέργεια; αύτών ύποδείξωσιν- ήμεϊς θε'λομεν περιο- 
ρισθή μόνον έν συντομία ν’ άπαριθμήσωμεν τάς είς 
διαφόρους χώρας παρουσιαζομένας ποικιλία; τής 
ποιότητος τοΰ βάμβακος καί τεχνικώ; αύτάς έξε- 
τάσωμεν. ’Επειδή δέ έν τώ έμπορίω αί ποικιλίαι 
αυται κχλοϋνται δι’ίδίων ονομάτων. διά τοΰτο θ’ά- 
ναγράψωμεν αύτάς δ'πως είς τάς ξένα; άγοράς εΐσι 
γνωσταί, μή έπιχειροΰντες, άλλως δέ καί άσκοπον, 
νά μεταγλωττίσωμεν αύτάς είς τήν ήαετέραν.

Διεπιστημονική; καί έπιμεμελημένης καλλιέρ
γεια; μεγάλως βελτιοΰται ή ποιότη; τοΰ βάμβακος- 
όπου δέ θερμόν τδ κλίμα καί ή άτμοσφαϊρα ύγρά, 
έκεϊ καί πλειότερον ή καλλιέργεια αύτοΰ εύδοκιμεϊ. 
Ό τή; Γεωργία; (Nouvelle Georgie) έν ’Αμερική 
βάμβαξ, ύπδ τήν έπωνυμίαν Sea Island γνωστός, 
ύπερέχει όλων τών άλλων ποιοτήτων κατά τδ μή
κος. τδ μεταξώδες, τήν λευκότητα, τήν έλαστικό- 
τητα καί λεπτότητα τών ίνών, τών πέντε τούτων 
κυριωτέρων ιδιοτήτων άρίστης ποιότητος βάμβακος. 
Τδ είδος τοΰτο είναι ό βαρβαδενός βάμβαξ, οστις 
καλλιεργείται έν πολλαϊς νήσοις έγγϋς τής θαλάσ
σης παρά τήν άμμον, καί καθ’όλην τήν παραλίαν 
τής ’Αμερικής. Τπαρχούσης δέ διαφοράς κλίματος 
καί θερμοκρασίας απδ νήσου είς νήσον, παρατηρεί 
ται καί διαφορά ποιότητος, διδ καί σημειοΰμεν 
κατωτέρω τδ έξ έκαστη; νήσου μήκος τών ίνών

t
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τοΐί βάμβακος πρός διά κρίσιν τής ποιότητος αΰτοΰ. 
Ό ανωτέρω τή; Γεωργίας βάμβαξ ώςέκ τής υπερο
χής Τή? ποιότητος αΰτοΰ πωλείται έν άπάσαι; ταϊς 
άγοραϊς εις άνωτέρας τών άλλων ποιοτήτων τιμάς· 
έσχάτω; όμως παρετηρήθη ό'τι ή παραγωγή τοΰ 
βάμβακος τουτου ήρξατο έλαττουμένη, καθότι νή
σοι τινες τοΰ Εΐρηνικοΰ ώκεανοΰ καί τινα μέρη τής 
Αΰβτραλίας, ώς έκ τής καταλληλότατος τοΰ κλίμα
τος καί έδάφου; αυτών,παράγουσιν ικανήν ποιότητα 
βάμβακος άμιλλωμένην προς τόν τής Γεωργίας.

ΊΙ χυριωτέρα ίδιότης καί τό πρώτιστον πλεονέ
κτημα, ίπερ ύ νηματουργός έξετάζων τόν βάμβαχα 
δέον νά έπιζητή, είναι, ώ; χαί άλλοτε είπομεν, τδ 
μακρόϊνον, ήτοι τό μήκος τών ΐνών, διότι έξ αΰτών 
κυρίως έξήρτηται ή ισχύς καί ή έπιτηδειότη; τοΰ 
βάμβακος πρδ; παραγωγήν οίασδήποτε λεπτότητο; 
νήματος.

Τό χατά μέσον όρον μήκος τών ΐνών τοΰ τών 
διαφόρων νήσων τής ’Αμερικής βάμβακος τοΰ Sea 
Island καλούμενου, είναι ώς εξής.

δάκτ. γραμμ.
Νήσος Edisto μήκος ΐνών βάμβακος 2 20
Νήσος S* Helena (Άγ.Ελένη) μήκος 1 78
Νήσοι Wassa χαί llutscinson I 65
Νήσος Wodamalan 1 63
Νήσοι John χαί .lanics(’I<oav.xai’Iax.)t 60

"Οθεν πέντε διαφόρους ποιότητας βάμβακος Sea 
Island, ώς έκ τοΰ μήκους τών ΐνών αΰτοΰ, παρά- 
γουσιν αί νήσοι τής έν ’Αμερική Γεωργίας, τρεις δέ 
ώς έκ τοΰ χιτρινωποΰ χρωματισμού αΰτών. Ό τής 
Αΰστραλίας βάμβαξ άμιλλίται πρός τούς ανωτέρω 
ώς πρός τό μήκος τών ΐνών καί τό μεταξώδες αΰ
τοΰ, άλλ’ ή παραγομένη έξ αΰτοΰ ποσότης είναι 
έλαχίστη, ατε τοΰ κλίματος μή έξασφαλίζοντος 
τακτικήν συγκομιδήν. Τό κατά μέσον όρον μήκος 
τών ΐνών τοΰ τή; Αυστραλία; βάμβακος είναι δά
κτυλος 1 καί γραμμαί 80.

Αιγυπτιακός βάμβαξ.

Ό έν Αίγύπτω καλλιεργούμενο; βάμβαξ κατέχει 
ούτως είπεϊν τήν δευτέραν τάξιν ποιότητος, κατά 
τό μήκος, μεταξώδες, τήν έλαστικότητα, λευκότητα 
καί λεπτότητα τών ΐνών πρδς τόν τή; Γεωργίας 
συγχρινόμενος. Καβαρω; όμως καί προσεκτικώς έκ 
κοκκιζόμενος ό αιγυπτιακός βάμβαξ, κατά τήν 
διά τών προπαρασκευαστικών κλ.ωστικών μηχανών 
προπαρασκευήν, ύφίσταται δλιγωτέραν μείωσιν 
(φύραν) πάσης άλλης ποιότητος, έκτδς τοΰ τή; 
Sea Island' κυρίως δ’εΤναι κατάλληλος δ αιγυ
πτιακός βάμβαξ διά λεπτά νήματα μέχρι; άριθμοΰ 
90· δι’αΰτοΰ δέ τοΰ βάμβακος κατασκευάζονται έν 
Άγγλίφ οϊ αριθμοί 60 καί 90, οί γνωστοί έν τή 

αγγλική άγορα υπό τήν έπωνυμίαν Bolton counts, 
ήτοι αριθμοί τής Βολτώνης, καθότι οί αριθμοί ουτοι 
νήματος κλώθονται ώς έπί τό πλεϊστον εις τά 
κλωστήρια τής πόλεως Bolloil καί τών πέρι; αΰτής 
κωμοπόλεων.

ΊΙ υπεροχή δέ τοΰ τής πρώτης ποιότητος βάμ
βακος Sea Island καταφαίνεται έκ τοΰ ότι έξ αΰ
τοΰ κατασκευάζονται οί λεπτότατοι άριθυοί νήμα 
τος, ήτοι 200 — 300, ένώ διά τοΰ αιγυπτιακού 
βάμβακος σπανίως κλώθονται λεπτότεροι τών 150 
αριθμοί· καί οί λεπτοί δ’ουτοι αριθμοί μέχρι; 150 
δέν είναι δυνατόν νά παραχθώσιν, έάν μή πρότερον δ 
βάμβαξ διέλθη δι’ιδίων μηχανών, τών κτενιστι- 
κ. ών καλουμένων, (combing machines). Έπειδή 
δ’άνεφέρομεν ένταΰθα τάς μηχανά; ταύτας, δέν 
κρίνομεν άπο σκοποΰ νά παραθέσωμεν καί ολίγα 
τινά περί τοΰ εΰφυοΰς τούτου μηχανισμοΰ.

’Από τών ημερών τών Arkrigiit, Crompton 
καί Kav, έφευρετών κλωστικών μηχανών, οΰδέν 
τόσον εΰφυέστερον καί χρησιμώτερον τή κλωστική 
τοΰ βάμβακος βιομηχανία έπενοήθη μηχάνημα. 
Πρό τής έφευρέσεως καί τελειοποιήσεως τοΰ μηχα
νισμού τούτου άπέβαινεν αδύνατος ή κλώσι; τών 
ηδη κατασκευαζομένων λεπτοτάτων νημάτων. Ό 
μηχανισμός ουτος combing machine αγγλικός κα
λούμενος, έφευρέθη ύπό τοΰ κ. Heilman, τοΰ έξ 
’Αλσατίας τής Γαλλίας κατά πρώτον δ’έξειέθη έν 
τή διεθνεΐ τοΰ 1851 Εκθέσει, ολίγον δέ μετά ταΰτα 
εταιρία συστηθεϊσα έν Μαγχεστρία καί καταρτι- 
σθεϊσα ύπό πέντε έκ τών μεγαλειτέρων νηματουρ
γείων, άποκλειστικώ; παραγόντων λεπτούς αριθμούς 
νήματος (tin counts), ήγόρασε τό προνόμιον (pa
tent) άντί 30,000 λιρών στερλινών. Διά τοΰ μη
χανισμού λοιπόν τούτου έπετεύχθη καί ή δι’αίγυ- 
πτιακοΰ βάμβακος κλώσις λεπτών νημάτων μέχρις 
150 άριθμών, ένώ πρότερον άδύνατον άπέβαινε 
τοΰτο Έν τώ αιγυπτιακοί βάμβακι υπάρχει είδος 
άκαθαρσίας (nep) μή δυνάμενον ν’άποσπασθή τών 
ΐνών δι’ άλλου μηχανισμού ή διά τών άνωτέρων 
combing machine-

Τδ κατά μέσον όρον μήκος τοΰ τής καλλιτέρας 
ποιότητος αιγυπτιακού βάμβακος είναι δάκτυλος 1 
καί 50 γραμμαί. ΊΙ ποσότης τοΰ έν Αίγύπτω βάμ
βακος κατά τό σύγγραμμα τοΰ Evan Leigh υπολο
γίζεται εις 350,000 δέματα, ών έκαστον βάρους εξ 
στατήρων, έκάστου στατήρος έξ 93 λιτρών· ήτοι 
ζυγίζει 609 λίτρα;.

Ή βαμβακοφυτεία έν Αίγύπτω δσημέραι έπεκ- 
τείνετατ τοΰτο δ’ οφείλεται εΐ; τάς άκαμάτους ύπέρ 
τής γεωργία; προσπνθεία; τοΰ χεοίβου, δ'στις οΰ- 
δενό; έφείσατο μέσου πρός πρόοδον τής γεωργία; έν 
τή εΰφόρω έχείνΤ; χώρα. ("Επεται τότέλος). 

Βιτρύ, δ’στις καυχαται ότι άνέγνω τά βιβλία 
τών Άνατολιτών καί Ελλήνων, σώζεται έν χει- 
ρογράφω έντινι έθνική βιβλιοθήκη τών Παρισίων 
ποίημα εϊς έλληνικούς στίχους, δ'περ φαίνεται χρη
σιμέυσαν μεταξύ άλλων εϊς τήν οιαβίβασιν τών 
μύθων τούτων καί τών ευλαβών άλληγοριών; 
Δέν είναι δέ ενδιαφέρον τό νά συνδεθή οιά τοΰ με- 
σαίωνος τό νήμα τών μεταξύ τή; Δύσεως καί τή; 
’Ελλάδος σχέσεων ;

Μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τδ 
έλληνικόν πνεΰμα μεταμορφοΰται. Ένώ ή Ευ
ρώπη συλλέγει τά άριστα αύτοΰ προϊόντα, εκείνο 
έκπίπτει μετά τής γλώσσης καί τοσοΰτον τα- 
πεινοΰται, ώστε οΰδέν πλέον βλέμμα στρέφεται 
πρός αυτό. Ό 'Όμηρος, δ Αριστοτέλης, ό ΙΙλά- 
των στυλωθέντες πρδ τών δμμάτων καί άνοιγέν- 
τες εί; τήν διάνοιαν τής Ευρώπη; είσί φοβεροί 
αντίπαλοι τών άτυχών αΰτών απογόνων, τών ύπδ 
τής τουρκικής δεσποτείας καταβληθέντων. Καί 
έν τούτοι; μαρανθεϊσα, έκπεσοΰσα καί ταπει 
νωθεϊσα είς τό έσχατον ή γλώσσα αυτή δέν 
άπώλεσεν έτι τό γόνιμον αΰτής./Εν ταϊς νήσοι; 
τοΰ Αιγαίου, έν ταϊς ένετικαϊ; κτήσεσιν, έν τή 
Στερεά, οί ‘Έλληνες διέσωζον έτι λείψανα ποιητι
κής φαντασίας. Είς τήν διηνεκή ταύτην τών 
Ελλήνων αρετήν οφείλεται τό ύπδ τοΰ έκ Σιτίας 
τής Κρήτης Βικεντίου τοΰ Κορνάρου καί έν Έλ
λάδι περίφημου έτι μυθιστόρημα εις στίχους, κα
λούμενου Έ ρ ω τ ό κ ρ ι το ;. Τό ποίημα τοΰτο το- 
σοΰτό έστι θελκτικόν, ώστε δικαίως άπεκλήθη ύπδ 
τοΰ Κοραή δ “Όμηρος τής δημώδους φιλολογίας.

Όπου παρ’ "Ελλησιν ελλείπει ή καθαρότης τής 
γλώσσης, έκεϊ τάς δημώδεις αύτών συνθέσεις ύπο- 
βοηθεϊ καί άναζωπυρεϊ ή ιστορία. Ούδέποτε άπώ · 
λεσαν τήν ελπίδα τή; άνακτήσεως τής ελευθερία; 
καί πολλάκις άπεπειράθησαν νά συντρίψωσι τδν 
ζυγόν αΰτών είτε κατά τών Βενετών έπαναστάν- 
τες είτε κατά τών Τούρκων, τά δέ συγγράμματα 
αΰτών όσον εΰτελή χαίάνηναι ούχ ήττον μεσοΰν- 
το; τοΰ ΙΖ' αΐώνο; άνυψοΰνται διά λεπτομερειών, 
αί’τινες πολύ τδ διάφορον παρέχουσιν.

Ό ζακύνθιο; Κορωναϊο; δέν στερείται χάρι
τος όταν διαζωγραφή καί άφηγήται έν τή νεχρω- 
θείση καί ξηρά αΰτοΰ γλώσση τού; άθλου; τών 
ανδρείων έκείνων σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν. οϊτινες διεσπά- 
ρησαν εί; τήν Δύσιν καί ώ; μισθοφόροι μαχόμενοι 
μετέσχον τών αιματηρών πολέμων, ών θέατρον 
ήν τότε ή ’Ιταλία. Εί; τούτον δφείλεται ή ιστο
ρία ένό; τών άγωνιστών τούτων τοΰ Μερκούριού 
Βούα, όστι; είς άπόστασ'.ν είκοσι βημάτων άπό 

ι τοΰ Καρόλου συνέλαβεν αιχμάλωτον τόν δοΰκα 
I Βουρβώνον καί οστις, έάν πιστευσωμεν εί;

ΑΙ ΕΛΛΠΜΚΑΙ ΣΙΙΟΥΔΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΙΩΝΑ.

(Συνέχεια· καί τέλος· ίδε άριθ 20).
Διά τών μικρογραφιών τών περγαμηνών, διά 

τών ζωγραφητών τών έκκλησιών παραθύρων, διά 
τών άναγλύφων, απερ κοσμοΰσι τούς γοτθικού? 
μητροπολιτικούς ναούς άποβαίνει γνωστή ή ποι
κίλη καί διηνεκής χρήσις τών εικόνων, αί’τινες 
έλήφθησαν παρά τών θηριοτρόφών (Bestiaires). 
Αί έκκλησίαι, ή ώς άπεκάλει αΰτάς ό άγιο; Βερ
νάρδος, τά βιβλία ταΰτα τών άμαθών, έξήγουν 
άπλώς διά τών μαρμαρογλυφιών καί ζωγραφιών 
τάς έννοιας τήςτολμηρας καί φαντασιώδους ζωολο 
γίας. όσαι έπλήρουν τά διά τόν κλήρον ώρισμε 
να βιβλία. Έντεΰθεν έπήγασαν αί τραγέλαφοι, 
οί γρίφοι, οί μυρμηκολέοντες, οί φαΰνοι (θεοί τών 
άγρών), οί σάτυροι, οί δνοχενταυροι, οί μονοκε- 
ρφ καί λοιπαί άπεικονίσεις, αί’τινες εΰρύτερον 
λαμβάνουσι χαρακτήρα κατά τόν ενδέκατον καί 
δωδέκατον αιώνα. Κατά τούς αιώνας τουτου; οί 
γάλλοι ποιηταί Φίλιππος δέ θάν καί Γουλιέλμο; 
τής Νορμανδίας γράφουσι ποιήματα γαλλιστί 
περί τών τεράτων τούτων τή; φυσικής ιστορία; 
καί τών ήθικών άλληγοριών. *0  Φ υ σιο λόγο;, 
δν έμελέτησεν δ κ. Γιδέλος, φαίνεται τδ πρωτότυ
πον τών τοιούτων συγγραμμάτων, απερ έν Γαλ
λία άποδίδονται εις Χιλδεβέρτον τον Ααβαρδΐνον 
καί 'Ριχάρδον τόν Φουρνιβάλ, άνενρίσκονται δ’ έν 
αΰτώ αί αΰταί λεπτομέοειαι, αί αΰταί πλάναι, 
τά αΰτά τροπολογικά συμπεράσματα. ’Αδύνατον 
τό μή κατανοήσαι τάς άμεσον; άπομιμήσεις, τού; 
στενού; δεσμού;, δι’ ών τά γαλλικά ταΰτα ποιή
ματα συνδέονται πρός τήν δημώδη ερμηνείαν τοΰ 
έλληνικοΰ ποιήματος, περί πλέον δέ μόνον προλή
ψεις έχουσιν. ΊΙ μαρτυρία τοΰ Ιακώβου Βιτρύ 
βέβαιοί ταύτα; καί καθίστησιν άκριβεστε'ρας έντή 
περί τών σταυροφοριών Ιστορία αΰτοΰ. Ό συγ
γραφεύς ουτο; τοΰ ΙΓ' αίώνος περιήλθε τήν Ανα
τολήν καί έγίνωσκε τήν ελληνικήν τοσοΰτον μά
λιστα καλώς, ώστε και επιδιόρθωσε λάθος τι τών 
συγχρόνων αΰτοΰ περί τοΰ ονόματος όρους τινδς. 
λέγων, οτι τοΰτο ένεκα τών πολλών πηγών καί 
μικρώνρυάκων άπεκλήθη ΝβΓΟ,διότιή λέξις αυτή 
σημαίνει έλληνιστί νερόν ήυδωρ,οί οέ άπλούστε 
pot μεθηρμήνευσαν αΰτήν διά τοΰΝοΪΓ εϊς δημώδη 
γλώσσαν. Ό αΰτδ; συγγραφεύς βέβαιοί ό'τι διά
φορα ευρε βιβλία έν ταϊς τών Ελλήνων καί 
τών ’Αράβων βιβλιοθήκαις. Δέν είναι άξιοση- 
μείωτον οτι μεταξύ τοΰ Άγιου Έπιφανίου, ού 
τδ σύγγραμμα φαίνεται όν ή άφετηρία τή; χρι
στιανικής ταύτη; ζωολογίας, καί τοΰ ’Ιακώβου
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τον χρονογράφον, ραπίσας τον γάλλον βασιλέα είς 
το πρόσωπον ε'κυρίευσε μίαν σημαίαν ε'ν τή ήττη 
ταύτη. Μετ'αύτοΰ ηγωνίσθησαν πολλάκις όΓιλ- 
βέρτος τοΰ Μοτπενσιέρ, ό Όβινύ χαι Τριβουλ- 
κης, άλλα δέν ίνίκησαν πάντοτε. Ταχύς είς τδ 
άποφασίζειν, τολμηρός εϊς τό περιφρονεΐν τούς 
κινδύνους, ενθαρρύνει τούς ίππότας αύτοΰ διά τοΰ 
παραδείγματος αύτοΰ. Προκειμένου νά διαβώσι 
ποταμόν, νά κυριεύσωσι δχυράν θέσιν, νά στή- 
σωσιν Ενεδραν, ούδέποτε διστάζει, καί τδ παρά
δειγμα αύτοΰ καθίστησι τούς στρατιώτας αύτοΰ 
ηρωας.’Αμέριμνων περ'ι τοΰ άγώνος, ύπέρ ο3 μά

χεται, συντάσσεται τοΐς Ι'άλλοις. Λουδοβίκος ό 
IB' καλεϊ αύτδν είς Γαλλίαν, λαμβάνει μεγάλας 
παρ’αύτοΰ εκδουλεύσεις κατά τών Ισπανών, και 
Γολζάλβος ό ε'κ Κορδούης διορίζει αύτδν διοικητήν 
τής Γενούης, και δίδωσι τδ ο'νομα κόμητος τής 
Άκίνης κα'ι τής ’Ρόκκα-Σε'κκα. Παραχρήμα ό 
Μαςιμιλιανδς λαμβάνει τοΰτον παρά τοΰ Λουδο 
βίκου IB', κα'ι άποστε'λλει είς Φλανδρίαν κατά τοΰ 
κόμητος Έγμόντου κα'ι πρδς άνάκτησιν τών χω
ρών ό'σας εκείνος Εκστρατεύων κατά τής Βενετίας 
άφήρεσε παρ’ αύτοΰ κατά τήν είς ’Ιταλίαν Επι
στροφήν, οτε Μερκούριος ό Βούας κατασυντρίβει 
σώμα τριακοσίων Τούρκων, διατελούντων είς τήν 
υπηρεσίαν τής δημοκρατίας. Μετά Φραγκίσκου 
τοΰ Α' μετέσχε τής Εν Μαρινιάν μάχης φονεΰσας 
τετρακοσίους εχθρούς, κυριεύσας δε Ες τηλεβόλα 
κα'ι Ε; σημαίας. Άλλά παραχρήμα προσέρχεται 
κα'ι πάλιν είς τήν υπηρεσίαν τής Βενετίας, κυ
ριεύει τδ Λόδι, πολιορκεί τήν Πεστσιε’ραν, κα- 
ταμελίζει σώμα Εκ πεντακοσίων πεντήκοντα Ελ
λήνων, ύπδ τήν αρχηγίαν τσΰ Βόκαλη, οστις 
μόνος διαφεύγει τήν καταστροφήν, Εν δέ Βερώνη 
και Βρεκία νέαν αίρεται δόξαν διά νέων στρα
τιωτικών κατορθωμάτων.

Ούτως, άσημος ποιητής, άνευ αρετών, άλλ’ 
ούχί καί άνευ φυσικής εμπνεύσεως δςεζωγράφη- 
σεν ήμϊν τδν ήρω’ίκδν καί καταπληκτικόν βίον 
τών περιδόςων Ελλήνων μισθοφόρων, ών τδ 
δραστήριον, τδ θάρρος, τήν τόλμην, τήν άφο- 
σίωσιν ε'ξύμνησαν διά γενικών χαρακτήρων ό Βέμ- 
βος, ό Φίλιππος Κομμίν καί ό Ι'ιχαρδΐνος.'Ό.τι 
δέν μανθάνομεν Εκ τής γενικής ιστορίας, τοΰτο 
είς χρονογράφος άνελίσσει πρδ τών οφθαλμών ήμών 
διά στίχων, καί μετ’Επαγωγοΰ ζωηρότητας παρί- 
στησι ήμϊν τδν Μερκούριον Βούαν ώς απόγονον 
τοΰ Γΐύρρου. Άλλ’εάν ό νεώτερος στρατιώτης δέν 
άνάγηται διά γενεαλογίας άμεσου καί άδιαφιλονει- 
κήτου είς τδν περίφημου τής Ηπείρου βασιλέα, 
Ετήρησεν ούδέν ήττον τδν χαρακτήρα τούτου.

ΒΥΡΩΝΟΣ
II ΝΉΣΟΣ.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ. 

ΑιΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

I.
Πόσον τερπνά ησαν τοΰ Τουβονάϊ τά άσματα, 

καθ’ ήν ώραν ό ήλιος πρδς τδν κοράλλινου κατα
βαίνει όρμον.

« Δεΰτε, εψαλλον αί νεάνιδες, δεΰτε πλανηθώ- 
μεν ύπδ τάς τερπνοτάτας τής νήσου σκιάς. Δεΰτε 
άκούσωμεν τών πτηνών τδ κελάδημα ή φάσσα 
θά γογγύζη είς τοΰ δάσους τά βάθη, ώς ή φωνή 
τών θεών μας. Θά ορέψωμεν τά επί τών τάφων 
φυόμενα άνθη, επειδή ταΰτα Εκεϊ πρδ πάν 
των άναθάλλουσιν, ένθα πολεμιστοΰ κεφαλή άνα - 
παύεται. Θά καθήσωμεν, όπως άπολαύσωμεν τοΰ 
λυκόφωτος τήν ήούτητα. Θά ίδωμεν τήν γλυ- 
κεϊαν σελήνην, άνά μέσον τοΰ φυλλώματος τών 
δένδρων διαλάμπουσαν, καί κείμενοι ύπδ τάς σκιάς 
των μεθ’ηδονής μελαγχολικής τδν θρηνώδη τών 
κλάδων των ψίθυρον θ’ άκούσωμεν ! ή μάλλον είς 
τήν άπορβώγα άναρριχηθέντες άκτήν, Οά ίδωμεν 
τά κύματα μανικώς κατά τών γιγαντωδών τοΰ 
πελάγους βράχων παλαίοντα, οί’τινες άντωθοΰσιν 
αύτά πρδς τά δπίσω εν είδει στηλών άφρωδών. 
Πόσον τά πράγματα ταΰτα είναι ώραϊα ! Εύτυ- 
χεϊς όσοι τδν θόρυβον καί τούς μόχθους τοΰ βίου 
ύπεκφυγόντες, Οεώνται σκηνάς, ένθα τοΰ ώκεανοΰ 
μόνον ή πάλη υπάρχει. Άλλά καί αύτδς ούτος, 
ή μεγάλη αυτή κυανόχρους λίμνη, ε'ρωτικώς 
εχων πρδς τάς ίόρας ταύτας, υπδ τάς γλυκείας 
τής σελήνης άκτϊνας τήν φρίσσουσαν ταπεινοί 
χαίτην του I

II.
> Ναί, θάδρέψωμεν τοΰ τάφου τδ άνθος, επειτα 

θά παρασκευάσωμεν συμποσίου τοιοΰτον, οίον Εν 
τοϊς τερπνοϊς αύτών άλσεσι τά πνεύματα παρα- 
σκευάζουσιν. Ειτα θά κολυμβήσωμεν εύθύμως διά 
μέσων τών άναπηδώντων κυμάτων Επί τέλους 
0’ άπλώσωμεν επί τής μελανής χλόης τά ύγρά 
καί στίλβοντα με'λη μας διά βαλσαμώδους μεμυ- 
ρωμένα Ελαίου. θά πλέςωμεν στεφάνους άπδ τής 
κατοικίας τών νεκρών συλλεγε'ντας καί Οά κοσμή- 
σωμεν τάς κόμας δΓ άνθών είς τάς τέφρας τών 
άνδρείων άναφυέντων. Άλλ’ ιδού ή νύξ ΕπήλΟε 
Τδ Εσπερινόν σύνθημα μάς άνακαλεΐ· ό ήχος δο- 
νουμενων χορδών πρδ; τδ πέρας άντηχεϊ τήςόδοΰ- 
μετ’ολίγον αί δάδες του χοροΰ Οά εκτείνωσιν Επί 
τών λειμώνων τών Εορτών τάς σπινθηροβόλους

λάμψεις των, ήμεΐς δέ θ’ άναπολήσωμεν τήν μνή
μην τών εύδαιμόνων καί λαμπρών εκείνων ήι».ε- 
ρών, αί’τινες ύπήρξαν πρίν ή ό Φιτζί τοΰ πολε'μου 
Εμφυσήση τήν κόγχην, πρίν ή τά πλήρη πολε
μίων άκάτια Ελθωσι νά δηώσωσι τά παράλιά μας. 
Φεΰ ! παρ’αύτών τοΰ άνθους τής νεολαίας τδ 
αίμα χύνεται, παρ’αύτών οί άγροί ήμών ύπδ 
άγριων καλύπτονται άκανθών· ενεκεν αύτών 
ήγνοήθη ή ελησμονήθη παντάπασιν ή Εςαίρε,τος 
εκείνη ευτυχία τοΰ πλανάσθαι μόνην Εχουσα 
συνοδίαν τήν σελήνην καί τδν έρωτα. Λοιπόν! 
Έστω ! μάς Εδίδαςαν αυτοί τοΰ ροπάλου τήν χρή
σιν, μάς Εδίδαςαν μέ βροχήν βελών νά καλύπτω- 
μεν τήν πεδιάδα· άς Οερίσωσιν ό,τι Εσπειραν! 
Άλλά τήν νύκτα ταύτην άς χαρώμεν· αυριον 
άναχωροΰμεν πλήξατε τοΰ χοροΰ τδν ρυθμόν ! 
με'χρι στεφάνης τά ποτήρια πληρώσατε ! μέχρι 
τελευταίας ρανίδος άς κενώσωμεν ταΰτα ! Δυνα- 

(τδν ν’άποθάνωμεν αυριον Ενδυθώμεν τά θερινά 
ήμών Ενδύματα· περιζωσθώμεν τδ λευκόν βάπ- 
πα, ώς τδ τοΰ εαρος με'τωπον, διά πυκνών στέ- 

π' ψωμεν τά με'τωπά μας στεφάνων καί περί τδν 
τράχηλόνμας άς λάμψωσιν, ώσεί περιδέραιου. τοΰ 
χουννί οί κόκκοι· ή ζωηρά χρώσίς των εύάρεστον 
ποιεί άντίθεσιν πρδς τήν άμαυράν τών μελαγχροι- 
νών στηθών μας στιλπνότητα.

111.
• ”Ηδη ό χορός Ετελείωσεν. . . Έν τούτοις 

κάτι άκόμη ύπολείπεταΗ στήθι! μή τοσοΰτον 
ταχε’ως άποστερής τδ φιλικόν μειδίαμα· αυριον 
άναχωροΰμεν, άλλ’ ούχί τήν νύκτα ταύτην . . . 
ή νύξ αυτή είς τήν καρδίαν άνήκει, Ετοιμάσατε 
άκόμη τούς στεφάνους Εκείνους, κατόπιν τών 
όποιων γλυκυθύμως Οά στενάξωμεν· ω νέαι τοΰ 
Επεράστου Λικοΰ γόησσαι- πόσον επαφροδίτους 
έχετε τάς μορφάς! πόσον αί αισθήσεις άπασαι 
τά πλήρη μέν ήδυπαθείας Εκτιμώσι κάλλη σας, 
άλλα καί Ισχύος πλήρη, όπως τά άνθη, τά άπδ 
τών κορυφών τών βράχων μας τδ ισχυρόν άρωμά 
των λίαν μακράν επί τδν ωκεανόν αποπεμπον- 
τα. . . Καί ήμεΐς έπίσης τδν Λικοΰ μέλλόμεν νά 
έπισκεφθώμεν. . . Άλλά . . ώ καρδία μου ! τί 
λέγω . . . αυριον άναχωροΰμεν» !

IV.
Τοιαΰτα ήσαν τά άσματα, τοιαύτη ή άπδ τών 

οχθών εκείνων άναπεμπομένη άομονία, πρίν ή 
αί αυραι ώθήσωσιν Εκεί τής Εύρώπης τά τέκνα. 
Οί κάτοικοι ειχον βεβαίως καί Ελαττώματα, όσα 
όμως αύτή ή φύσις κυοφορεί· τάς Ελλείψεις των 
παρήγεν ή βαρβαρότης· ήυεΥς8μως; ήμεΐς εχο- 
μεν συγχρόνως 8,τι αισχρόν ό πολιτισμός κε'κτη- 
ται, μεθ’όλης τής άγριας θηριωδίας άναμεμιγμε- 

νον, τοΰ στίγματος τούτου τής τοΰ άνθρώπου 
πτώσεως. Τις ποτέ δέν είδε τής υποκρισίας τδ 
κράτος, ένθα τοΰ *Λβελ  αί προσευχαί μετά τών 
έργων συγκιρνώνται τοΰ Κά'ίν ; Άρκεϊ ν’άνοιξης 
τδ παράθυρου, όπως Ιδης τδν άρχαΤον κόσμον 
μάλλον τοΰ νέου διεφθαρμένον . . . άλλά καί ό 
τελευταίος ούτος είναι άνάξιος τοιούτου ονόματος, 
Εξαιρέσει τών χωρών, όπου ή Κολομβία δύο τρέ
φει διδύμους γίγαντας, τέκνα τής Ελευθερίας κατά 
τάς χώρας Εχείνας, Ενθα τδ Κιμβόρασον, τά τι- 
τάνεια περιφέρον βλέμματά του Επί τοΰ άέρος, 
τής γής καί τών κυμάτων, ούδένα άνακαλύ- 
πτει δοΰλον.

V.
Ού'τω διαιωνίζετο ή παράδοσις, ότε τών νεκρών 

η δοςα μονον διά τών ασμάτων άνεζωπυρεΐτο, ότε 
ή δόξα ούδέν άλλο κατέλιπεν όπίσω αύτής ίχνος, 
ή τδ θεϊον σχεδόν τών αρμονιών τούτων γόητρον 
άγνωστα ύπήρχον τά τδν σκεπτικόν πείθοντα χρο
νικά, ή ιστορία, κατά τήν πρώτην αύτής ήλι
κίαν. μόνην διάλεκτον είχε τήν αρμονίαν. Ουτιος 
ό Άχιλλεύς τή παιδική ήλικία κρατών μετά χεϊ- 
ρας τοΰ Κενταύρου τήν λύραν, Εμάνθανε νά γίνη 
κρείττων τοΰ ίδιου πατρός. Τωόντι αί άπλαΐ άρ
χαίου λυρικοΰ μέλους στροφαί, άπδ τοΰ ύ'ψους 
άντηχοΰσαι βράχου πρδς τών κυμάτων τδν ρόθον 
ή πρδς τοΰ ρύακος τδ κελάρυσμα συγχεόμεναι καί 
τάς ήχούς έξεγείρουσαι τοΰ όρους, πλειότερον κέ- 
κτηνται κράτος παρά καρδίαις ειλικρινεσι καί εύ- 
συγκινήτοις, παρά πάντα τών ύπδ τοΰ πολέμου 
καί τής τύχης εύνοουμένων τά τρόπαια· έκεϊναι 
μέν πλήρες άσκοΰσι θέλγητρου, Ενω τά ιερογλυ
φικά ούδέν εΐσιν άλλο, ή ύποκείμενον, εφ’ ου δ 
μέν φιλόσοφος μελετά, ό δέ σοφός ονειροπολεί· 
Εκεϊναι μέν εχουσι τήν ιδιότητα τοΰ άρέσκειν, Ενω 
τής ιστορίας τά τεύχη ούδέν άλλο, άλλ' ή κό- 
πωσιν μόνον είς τδν άναγνώστην προξενοΰσι. Τδ 
χωρικόν ασμα είναι ό άρχέγονος. ό πρωϊμώτερος 
βλαστός, έξ όσων Επί τοΰ Εδάφους τοΰ αισθήμα
τος άνεφύησαν. Τοιοΰτον πάντως ήν τδ άγριον 
άσμα (διότι τδ άσμα πρδ πάντων είς τούς άγριους 
άρέσκει) ύφ’ου οί άρκτώοι λαοί, ενερημίαις διαι- 
τώμενοι, ένεπνέοντο, καθ’όν χρόνον ήλθον νά έπι- 
σκεφθώσι καί κατακτησωσι τδ ύπολοιπον τής 
Εύρώπης. Τοιοΰτοι είναι άκόμη πανταχοΰ. ό'που 
ούδε'ις Εχθρός ήλθε τδν πολιτισμόν ή τήν κατα
στροφήν φέρων άπτεται τής καρδιας· τί δέ 
πλειότερον νά Ενεργήσωσι δύνανται όλης τής 
ήμετέρας ποιήσεως αί Επιτηδεύσεις ;

VI.
Αί γλυκεΐαι λοιπόν τής μελωδίας ταύτης συμ

φωνίας, τήν ήδυπαθή διέκοπτον τοΰ αίθέρος σι-
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γην, ήδεΐαν μεσημβρινήν ανάπαυλαν έν ώρα θέρους 
ήμε'ρας τροπικής τοΰ Τονβινάϊ· ήν ή ώρα τοΰ 
έτους, καθ'ήν πάν άνθος ειχεν ανοίξει, καθ’ήν 
βαλσαμώδους οσμής ή άτμοσφαϊρα πληροΰται. 
Τοιαύτη τις πνοή ήρχιζεν άνακινοΰσα τδν φοίνι
κα, αύρα τις ακόμη σιωπηλή ήρεμα τήν θάλασ
σαν ύπεκύμαινε κα'ι έδρόσιζε τδ σπήλαιον, όπου 
ή ωραία έκάΟητο ψάλτρια παρά τδν νεαρδν ξένον, 
τδν μυήσαντα αυτήν εις τοΰ έρωτος τάς ολέθριους 
ήδονάς. . . Να'ι ολέθριους, έπειδή αυται είναι 
παντοδύναμοι πρδς τάς καρδίας κα'ι πρδς εκείνα; 
έν πρώτοις, αί’τινες άγνοοΰσιν οτι είναι δυνατόν 
νά παύση τις τοΰ έρδν, πρδς έκείνας, αί’τινες υπδ 
καινής τηκόμεναι φλογδς τερπονται, ώς οί μάρ
τυρες έπι τής έπικηδείου πυράς των, έπ'ι τοσοΰτον 
άφηρημε'ναι ύπδ τής έκστάσεως, ώστε ή ζωή ού
δεμίαν παρε'χει άγαλλίασιν ικανήν νά συγκριθή 
πρδς τήν τέρψιν, ήν τοιοΰτος διεγείρει θάνατος· 
και άποθνήσκουσι τωόντι- έρχονται νά συγχω- 
νευθώσι με τήν άνωτε'ραν έκείνην ύπαρςιν, ήτις 
εις πάντα ήμών τά όνειρα, ώς χείμαρρος άϊδίου 
έρωτος παρίσταται.

VII.
’Εν τώ σπηλαίω έκείνω έκάθητο ή θελκτική 

τής έρημου κόρη, γυνή ήδη ένεκα τής άναπτύ- 
ξεως του σχηματισμοΰ της, καίτοι παιδίον ένεκα 
τής -ηλικίας, έάν τούλάχιστον κρίνητις κατά τάς 
τών ψυχρών μας κλιμάτων ιδέας, όπου έκτδς τοΰ 
έγκλήματος, ούδέν άλλο ώριμάζει ταχέως- παρ
θένος έν παρθενικώ κόσμω κα'ι ώς αύτδς, αφελής 
κα'ι καθαρά- ώραία, φίλερως, πρωΐμως άναπτυ- 
χθεϊσα. μαύρη ώς νύξ . . . νύξ άστεροαληθής, ή 
ώς σπήλαιον σκοτεινόν, οι’όλων τών κρυστάλλων 
του διαλάμπον- οφθαλμοί ολην διάλεκτον, όλον 
γόητρον έκφράζοντες- σώμα. . . . Τδ τής Αφρο
δίτης έπί τής έπιφανείας τής άβύστου, έντδς τής 
Χ0ΥΖ’Θ« 7‘θ’ φερομένης, ύπδ σμήνους δέ κυκλου- 
μενης έρώτων- ηδυπαθής. ώς τοΰ ύπνου ή προσ- 
πέλασις, καί έν τούτοις πλήρης ζωής, έπειδή διά 
πυρος έρυθροτης τάς ύπδ τών τροπικών πυρών με- 
λανοβαφεϊς παρειάς της διαπερώσα, άντικαθίστη 
τον λόγον-αίμα, φλέγοντοςήλίου προϊόν, τδν τρά
χηλον καί τά στήθη της έχρωμάτιζε, διά τοΰ υ,ε- 
λάγχρου δέρματός της φωτεινήν διαχέον χροιάν, 
πρδς τήν τοΰ κοραλλιού παραπλησίαν, τήν τδ αμαυ
ρόν έρυθραίνουσαν κΰμα καί τδν δύτην πρδς τάπορ- 
φυροβαφή προσελκύουσαν άντρα του. Τοιαύτη ήν 
ή κόρη έκείνη τών μεσημβρινών θαλασσών. "Ολην 
τών κυμάτων τής θαλάσσης έκείνης τήν ένεργη 
τικότητα κεκτημένη. ώσεί άκάτιον, έφερεν έν 
έαυτή τήν ευδαιμονίαν έκείνων, ους ήγάπα, τότε 
μονον θλιβομένη, όταν αί ήδοναί αύτών έμειοΰντο- ’) Ό ύπατος Νερών ό νικητής τοΰτε Άσδρουβα 

καί τοΰ ’Αννίβα.

ή θρασεία κα'ι διάπυρος άλλ' ειλικρινής καρδία 
της ήγνοει άλλην, παρά τήν ήν έχορήγει ηδονήν· 
ή έλπίς αύτής ούδέποτε έπί τής πείρας έστηρί- 
ζετο. τής ψύχρας ταύτης Λυδίας λίθου, ή άνιαρά 
τής όποιας επιρροή τά πάντα αποχρωματίζει· 
δεν έφοβείτο τδ κακόν, άγνοοΰσα αύτδ, ή, μαν- 
θάνουσα, λίαν ταχέως . . . τάχιστα έλησμόνει. 
Τάτε μειδιάματα καί τά δάκρυα άντιπαρήλθον 
ύπεράνω αύτής, όπως αύραι λεπταί ύπεράνω 
διαπνέουσι λίμνης, στιγμιαίως μέν βυτιδοΰσαι, 
αλλ’ούδέποτε τδ κάτοπτρου αύτής θραύουσαι · 
διότι έκ τοΰ πυθμένος τών άντρων της αί πηγαί 
τών δρέων άδιαλείπτως τήν στιλπνότητα τής 
ήσυχου αύτής άνανεοΰσιν έπιφανείας, έκτδς έάν 
πλουτώνειος έπελθών κλόνος, πρόρριζον τήν πη
γήν άνασπάση, βαραθρώση δ'είς τήν άβυσσον τά 
κύματα καί μεταποιήση τά ζώντα αύτής ύ’δατα 
είς όγκον αδρανή, ύποπτον έρημίαν βορβορώδους 
τενάγους. . . Τοιαότην άράγε τήν νεαράν άγρίαν 
αναμένει μοίρα ; . . . ΤΑ ! αί αιώνιοι τής τύχης 
περιπέτειαι ταχύτερον άκόμη τήν άνθρωπότητα 
πλήττουσιν, ή όσον τδ έπίλοιπον τής φύσεως μέ
ρος- πίπτων ύ άνθρωπος, ούδέν άλλ’ή τήν εις 
τούς κόσμους έπιφυλασσομένην υπέχει τύχην, 
αλλ’ άν τούλάχιστον τήν δικαιοσύνην έπί γής 
ασκήση, τδ πνεΰμα μετέωρον θά πτερυγίζη ύ περάνω 
τών συντριμμάτων τοΰ σύμπαντος.

_ VIII.
Έκεΐνος δέ τί; είναι ; . . . Τέκνον τής άρ

κτου, νεανίας γλαυκόφθαλμος, γεννηθείς έν νήσοι ς 
μάλλον μέν γνωσταϊς, άλλ’ούδέν ήττον άγρίαις. 
Είναι ό ξανθός τών Έβρίδων υιός, όπου τά δι- 
νήεντα τής Bentland μυκώνται κύματα. Άνα- 
λικνιζόμενος ύπδ άνέμων ορμητικών, τέκνον τής 
θυέλλλης κατά τε τδ σώμα καί τήν ψυχήν, έχων 
διηνεκώς ύπδ τά νεαρά βλέμματά του τά άφρόεντα 
του ώκεανοΰ κύματα, άπδ τής πρώτης έκείνης 
τοΰ βίου του περιόδου, ώς πατρίδα τήν άβυσσον 
έθεώρησεν- έν αύτω διείδε τδν γίγαντα, είς όν 
τους νεανικούς στοχασμούς του νά έμπιστευθή 
ήδυνατο, τδν σύντροφον τών ερημικών κατά.τούς 
βράχους περιπάτων του, τδν μόνον τής νεότητος 
αύτοΰ μέντορα- νέος, άιροντις άφινε τδ άκάτιον 
νά πλανάται τυχαίως πκίγνιον τών άνέμων καί 
τών κυμάτων, εύχαρίστως έαυτδν έπιτρέπων είς 
τής τύχης τήν ιδιοτροπίαν. Διαπαιδαγωγηθείς 
έν τοΐς μυθοις τής πατρώας γής, οξύς είς τδ πι- 
•στεύειν τής εύδαιμονία; τήν άπόλαυσιν, άλλ'ού
δέν ήττον καρτερικός είς τδ πάσχειν, τά πάντα 
ειχεν αποπειραθή, πλην τοΰ άπελπισμοΰ. Ύπδ 
τδν τής ’Αραβίας ούρανδν δ τολμηρότερος θ’ άνε- 
δείκνυτο τών φλογερών άμμων της νομάς- Οά ήψή- 

φει τήν δίψαν καρτερικώς ώς δ ’Ισμαήλ, έποχου- 
μενος είς τδ τής ερήμου πλοΐον του- παρά τας 
τής Χιλής όχθας θά ήτο ό μεγαλοφρονέστερος τών 
κλασικών έπί τών τής 'Ελλάδος δρέων, “Ελλην 
έν άπαύστω άνταρσία διατελών- ύπδ σκηνην, 
Ταμερλάνος- άλλ’ έάν πρδς θρόνον άνετρεφετο. 
άναμφιβόλως κακός Οά έχρημάτιζε βασιλεύς. 
Τωόντι ή αύτή ψυχή, ήτις θά ήτο ικανή τήνπργς 
τήν έξουσίαν νά διατάμη όδδν,έάν άπ’αρχής τύχη 
έν τή πορφύρφ έγκατεστημε'νη, μόνον έν έαυτή 
τοΰ λοιποΰ τροφήν ευρίσκει, ούδέν άλλο αύτή 
υπολείπεται ή τδ πρδς τά όπίσω χωρήσαι, τδ 
δρμήσαι πρδς τάς δδύνας, έν αύταϊς τήν ηδονήν 
έκζητοΰσα. Έκ τής αύτής πνευματικής δυνά
μεως, έξ ήςεϊς Νέρων προέκυψεν, τδ αίσχος έκεϊνο 
τής'Ρώμης, άπδ ταπεινότερας άφορμηθείς κοι
νωνικής Οέσεως, άλλά χρηστής τυχών άγωγής τής 
καρδίας, διεμορφώθη δ ένδοξος τοΰ πρώτου συνώ
νυμος οίονεί περιφανής τις άντίθεσις! Άλλ’ 
άν συγχωρήσωμεν εϊς τδν πρώτον τά ίδια έλατ- 
τώματα, άν παραδεχθώμεν ότι ταΰτα ατομικά 
ήσαν τής φύσεως αύτοΰ προϊόντα, άνευ θρόνου, 
ε'φ’ου, ώς έν θεάτρω, νά έπιδεικνύη αύτά, πόσον 
ασήμαντα Οά έφαίνοντο !

IX.
Μειδιάς, άναγνώστα! Πρδς τούς έκ προκαταλή- 

ψεως τά πράγματα έρευνώντας, αί συγκρίσεις αυ
ται πιθανώςΟά φανώσι φιλόδοξοι, συνδεόμεναι μετ’ 
άκατανομάστου όντος, όπερ ούδέν έσχε κοινόν, 
ούτε πρδ; τήν δόξαν, ούτε πρδς τήν ί'ιόμην, τήν 
Χιλήν, τήν Ελλάδα, ή τήν ’Αραβίαν. 'Υπομειδιάς! 
έστω- προτιμότερον τοΰτο, παρά νάστενάζης. Και 
όμως ήδύνατο κατά πάντα τοιοΰτος νά γείνη- ήν 
αληθώς ούτος εϊς άνθρωπος, έν τών πνευμάτων 
έκείνων, άτινα ύπερίπτανται πάντων, καί άτινα 
φείποτε έν τή εμπροσθοφυλακή καθορώνται, ήρως 
πατριώτης, ή δεσποτικδς αρχηγός, καθιστών έν 
δοξον ή πενθηφορούν έθνος τι, γεννημένος ύπδ οιω
νούς άνυψοΰντα; ή ταπεινοΰντας έπέκεινα πάντοτε 
παντός ο,τι δύναται τις συγκεχυμένως νά δίαβλέ- 
ψη. Άλλά ταΰτα προφανείς είσ: ρεμβασμοί- έν
ταΰθα δέ τίς ήν πράγματι ούτος; ανθηρό; τις έφη 
6ος, ναύτης αντάρτης, ό ξανθό; 'Γορκίλ, ελεύθερος 
ώς δ ωκεανός, δ σύζυγος τής νεάνιδος τοΰ Του 
βονάϊ.

X.
ΚαΟήμενο; παρά τήν Νε'βαν έθεατο τά κύματα 

.· ■ τήν Νε’βαν, ήτις άναν.έσον τών παρθένων τής 
νήσου έλαμπεν, όπως τδ ήλιοτρόπιον έν τώ μέσω

σκαφών, διά πυρφόρων έζωσμένων 
, στεφανουμένων δέ διά δένδρων γιγαντι- 

ύψηλοτέρων παρά τούς φοίνικας, άτινα έν 
μέν έφαίνοντο έντδς τής άβύσσου έρριζω- 
άλλ’ ότε οί άνεμοι έξηγείροντο, έφαίνοντο 

ς, ώσεί νέφη έπί

τών ταπεινών διαλάμπει άνθέων,καταγωγής υψη
λής (άξίωσις μέλλουσα νά προζαλέση τδ μειδίαμα 
φίλου τής επιστήμης τών οικοσήμων, ζητοΰντος 
νά ιδη τών άγνιύστων τούτων νήσων τα οικογε 
νειακά σήματα) . . . Κατήγετο έξ αρχαίας γε
νεάς ανδρείων καί ελευθέρων άνθρώπων, ιπποτών 
γυμνών, άγρίαν έχόντων εύγένειαν, ών δ χλοερός 
τύμβος κατά μήκος ύψοΰται τής παραλίας- καί δ 
σδς δέ, ώ Άχιλλεΰ 1 . . . τδν είδον ... δ σδς ού
δέν τι πλειότερον είναι. 'Ημέραν τινά ξένοι ήλθον 
έντδς εύρέων 
κεεαυνών 
αίων, 
εύδία 
μένα, 
άναπτύσσοντα πλατείας πτέρυγας, ώσεί νέφη έπί 
τοΰ δρίζοντος φεύγοντα, οί ξένοι περιέφερον έπι- 
δεικνύοντες μακράν τήν ΐσχύν των, ένώπιον δέ 
τών κυμαινομένων τούτων πόλεων, καί τά κύ
ματα αύτά ήττον έλεύθερα έφαίνοντο. ΊΙ Νέβα 
λαβοΰσα τήν κώπην ώθησε τήν ευστροφον πιρό
γαν της άνά μέσον τών κυμάτων, ιός δ ρέννος εν 
τώ μέσω τών χιόνων άναπηδα, έπιψαυουσα την 
λευκάζουσαν τών υφάλων κορυφήν, έλαφρά, ώς 
νηρηίς έπί τής πλωιμου κόγχης της. Έρχεται 
νά ίδη καί έκ τοΰ σύνεγγυς θαυμάση τήν γιγαν- 
τώδη τρόπιδα, τήν άπδ κύματος είς κΰμα τδν βα· 
ρύν άνυψοΰσαν όγκον της- ή άγκυρα έρβίφθη, ή 
ναΰς εμεινεν ακίνητος κατά μήκος τής παραλίας, 
δίκην λέοντος μεγάλου είς τδν ήλιον άποκοιμη- 
θέντος, ένώ πέριξ αύτοΰ ώς σμήνος μελισσών έν
τδς τής χαίτης του βομβυζουσών, άνάριΟμοι 
ριεδινοΰντο πιρόγαι.

πε-

Γω
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ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΒ'.

7"ώ le./aSiffrcitM er itpevtrir Ίωά>·>·ι/ 
Άζψάχϊΐ, Μάξιμ,ος ό Μαργοί'κακ 

πράττει»·.
Καί τίς λοιπόν δικαίως έπί τώ φιλικώ λειποτα- 

ξίω έξαιρήσεταί σε γραφής; πότερον γάρ ούδέν τίθη 
τά καΟ’ήμάς, καί ής πάλαι ποτέ παο’ήμΤν ηύμοι- 
ρησας τών καλών δποιασοΰν προπαιδείας έπελάθου 
δλοτελώς, ή τοσούτοις διενοχλη πραγμάτων έπι- 
φορτίσμασιν, ώς μηδ’ άν τοΰτο γοΰν έπιγρύξαι ή- 
μ7ν. τώ Μαξίμω ευ πράττειν ; ίσθι ημάς ύγιώς 
διάγοντας καί ύγίαινε. Εΐ δέ καί μικρός τις ένα- 
πολέλειπταί σοι σπινθήρ τής αγάπης τής πρδς η
μάς, τίς άν σοι καί γε'νοιτό ποτέ τής ές τοσοΰτον 
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σιωπής έξαιτίασις; "Αλλως τε χαϊ φθασθέντι ήδη 
παρ’ ήμών φιλιχώ; χαϊ άπαιτηθέντι τι τών εύπο- 
ρωτάτων κα'ι μάλιστα, ί'ν’ουν την κατά σοΰ τοιαύ
την άποφύγης γραφήν, πρύμναν, τδ τοϋ λόγου, 
χρουσάμενο;, γενοϋ ποτέ σεαυτοϋ κα'ι πασαν άπο 
σεισάμενος την αμέλειαν, τοΰτο δη τοΰτο κα'ι μό
νον σοϊς έναποχάραξον γράμμασιν, οτι εις βοπήν 
σοι τα πράγματα φέρεται χα'ι St: ούχ έπελάθου 
ήμών, μηδ’ ό,τι καί γένοιτο. Καί τοΰθ’ ήμϊν είς 
τοσούτου χρόνου παραδρομήν άρχέσει χα'ι μάλιστα 
έ-αιτίασιν. Έρρωσο, καί μου ταϊς πρδς τδ θεϊον 
ίεροτελεταϊς, ναϊ πρδς τής εύσεβείας αύτής, μνη- 
μονεύοις οιηνεκώς.

Ένετίηθεν, μαιμαχτηριώνος ή φθίνοντος αφίχέ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΓ'.
^a6iihj τώ Έσχε.Ιίφ, Μάζιμον ο Μαργοί- 

νιον εν πράττει»·.
Τί άν σοι πεο'ι τών τοΰ μάχαρος ’Αθανασίου 

συγγραμμάτων μέχρι τούτου έγνωσμένον εϊη χα'ι 
τίσιν ε’π'ι συνΟήχαις καί όπως, τάχα μετ’ ού πολύ 
εϊσομαι γράμματα παρά σοΰ χομισάμενος. Καί γε, 
εϊ μοι πείθοιο συμβουλεύοντι, πολύν τόν τε παρά 
Θεοΰ μισθδν χαϊ τδν παρ’ανθρώπων άφέςει; έ
παινον, εί χεϊρα καϊ γνώμην συνεργδν τω τοιουτω 
θεαρέστω έπιχειρήματι έλοιο παρασχεϊν τοιοϋτον 
σόφδν άνδρα κα'ι θεοσεβή, τοσαΰτά τε ύπέρ τής 
εύσεβείας άγωνισάμενον καϊ ότι πλείστην τοϊς φι 
λοχρίστοις διά τών έαυτοϋ συγγραμμάτων ωφέ
λειαν προξενήσαντα είς φώς ε’κδοΰναι προθέμενος. 
Έμοϊ μέν ουν ούτως υποβάλλει τδ συνειδδς, κάν 
πάντα κάλων αύτδς έχίνησα. τό γ’έπ’έμοϊ, εί 
ταύτη; ε'τύγχανον τής δυνάμεως. Σύ δέ όπερ άν 
περϊ τούτου έπικρίνης, ούκ άν φθάνοι; διατελών 
πλεϊστα· κρινεϊς δ’ ευ οίδ’ οτι τδ βέλτιον. Βέλτιον 
δέ τής έπιχρύψεω; ή τοΰ πνευματικοΰ άναχάλυψις 
χαϊ έχφανσις Οησαυροΰ, ώς άν εύχερώς ε’ντεΰθεν 
χαταπλουτίζοιντο οί βουλόμενοι. "Ερρωσο χαί μοι 
σύγγνωθι αύτοσχεδιάζοντι διά τδ τή; ώρας στενόν.

Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑ'.

Λαβι'άρ τώ'Εσχε.Ιι'ω,άκύρι σο^ωτάτω, Μά- 
ζιμον ό Μ α.ργοί»·ιον εν πράττε»·.

Έγώ χατώκνουν μέν καϊ πρδ τ->ϋ, χαϊ ού τοί γε 
άπεικότω; πρδς τήν τοΰ σοΰ πόθου έχπλήρωσιν, 
φίλτατε καϊ σοφώτατέ μοι Έσ/έλιε, χαϊ νΰν ού
δέν ήττον ούτως έχων διατελώ- τά τε γάρ άλλα 
στρόφων κατ’ έμαυτδν χαϊ τδ πολλαχοΰ τοΰ συγ
γράμματος ού πάνυ τι πρδς αλήθειαν έχον, είς 
πάρεργον χωρήσειν ώήθην τήν τούτου διαπομπήν, 
εί μή πρότερον χειρδς έντελοΰς εύπορήσειεν. Εύελ-

πις δ’ ήν μή τής τοιαύτης προσδοκίας διαμαρτεϊ» 
χρηστάς σαλεύων τάς έλπίδας έπϊ τή τοΰ λαμπρο- 
τάτου Βενεοίκτου τοΰ Γεωργίου σεμνότητί τε χαϊ 
φιλανθρωπία καϊ τελειότητι- δ; τήν τής τοΰ Βησ
σαρίωνος Βιβλιοθήκη; φυλακήν έμπεπιστευμένος 
τάχ’ άν ταύτην ήμϊν τήν χάριν χαρίσαιτο- ένα- 
πόκειται γάρ ταύτη δύω τεύχη αρχαιότατα τής 
τοιαύτης τοΰ Φωτίου συγγραφής, ής όσον ούπω τδ 
παρ’έμοϊ συγχρουσασθαι διά μελέτης ποιήσομαι. 
Τοΰτ’ ουν είδώς αύτδς χαρτεριχώτατος σαυτοΰ γί- 
γνοιο χαί με έςω τιθείης αιτίας, εί βραδύτερος φα- 
νοίμην τοΰ σοΰ πόθου είς σήν έξυπηρέτησιν· άλ
λως γάρ άν ούδέ δεύτεροι; έλοίμην προφθασθήναι 
σοϊ; γράμμασιν, εί μή μεθ’έαυτής τδ εύλογον ει- 
χεν ή πρόφασις. Έγώ δε σοι χάριτας καϊ αύθις έπϊ 
τή τοΰ Σελεύκειας δμιλίφ οίδα- ουτω δ’δναίμην 
τοΰ σοΰ φιλανθρώπου έπϊ τω Ψελλείω συγγράμ- 
ματι, πρδς οέ κα'ι τοϊς συμβολιχώς έχπονηθεϊσι τω 
ίερω Μαςίμω είς τήν καθ’ ήμας θείαν ιερουργίαν. 
Σύ δέ υγιαίνοις μοι έχάτερον τδν άνθρωπον καϊ μή 
άποχάμνοις χαϊ ουτω φιλών ήμά; τά συνήθη· ουδέ 
γάρ ήττον χαϊ ήμεϊς φιλοΰντές σου τήν μεγαλοπρέ
πειαν διατετελέκαμεν, χάν ότι μάλιστα τοΰ πρδς 
σέ καθήκοντος, πολλών ειργόντων, άχοντες είναι 
άπολειπώμεθα. Έέβωμένο; διαβιώης μοι, άνδρών 
προσφιλέστατε. Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕ'.

'Λσκαη'φ τώ Περσία, Μάζιμον ό Μ αργοί— 

ηον εν πράττε»·.

Ώ; εύπρεπές σοι τδ προσχηματώδες τοΰ λόγου, 
σοφώτατέ, χαϊ ούκ άμουσον τδ χατάφορον· νύττεις 
γάρ ούδ’όπωσοΰν πλήττων χαϊ έκ τοΰ προφανοΰς 
χαθάπτη χαριέντως ώνείς τοΰτο προσήχε χαϊ μά
λιστα. Τί; γάρ καϊ χρεία τής έπϊ τοσοΰτον τοΰ 
καλοΰ φίλου περιηγήσεως ; τί δ'άν καϊ τών λόγου 
ά;ίων χαρπώσαιτο τήδε χάκεϊσε τηνάλλως περιιών 
χαϊ προβαίνων άχίχητα, δέον έλλιμενίζειν μάλλον 
τοϊς έλάττοσιν άγαπώντα, ή τά καίρια κινδυνεύειν 
τή τοΰ μείζονος άδηλότητι πρδς τω χαϊ πρόσ
κομμα γίγνεσθαι τω πλησίον; Ποΰ γάρ άνδρδς, πρδς 
τών λόγων αύτών, τδν μονήρη έλομένου βίον, 
πάνδημον ώσπερ θέατρον έαυτδν καθιστάν καϊ αΰ 
τεπάγγελτον διδόναι λαβήν τοϊς χαϊ άλλως σπουδήν
τήν πάνυ ποιουμένοις έπεγγελαν τώ έπιτηδεύματι; 
Άλλά γάρ δεινδν ή συνήθεια χαϊ συνετών ύπο- 
χλε’ψαι φρένα; άνδρών, χαϊ πρδ; όλεθρόν εύεπίφορον 
τδ καϊ ό'πως ποτέ πρδ; έςιν έλθδν, καϊ ούτω κατά 
τδν ε·.πο<τα εύεπιρ'ρεπέστεροι πρδς τά κακά πεφύ- 
χχμεν άνθρωποι. Δοίη δ'άν αύτω χαϊ ήμϊν δ Θεδς 
τά κρείττω έλέσθαι χαϊ προσφορώτερα. Τά σά 
σοφώτατα γρα'μματα πρδς τοϊ; έπεσιν ούτως άριστα

έχει χαθ’έαυτά, ώστε τής άλλου του μή προσδεϊσθαί 
χειρός. "Ινα δέ μήσοι πρδς χάριν τοΰτο δόςω είπεΐν, 
έν τω άπδ ρώμης δ γεννάδα; ού πάνυ μοι προσγελα, 
τδ, μέν ουν, ώσπερ δή, καϊ τδ, ύπέχειν λόγον, όσον 
έν έπεσι. Καϊ ταύτη; αλις σοι καϊ μόνη; τή; ύπο- 
μνήσεως, τά δέ λοιπά παντδς μώμου άνώτερα. 
Ερωμένον σε διαφυλάττοι δ Κύριος. Καί μοι 
τδν ίερδν προσαγορεύσαις Αρσένιον. ,

Ένετίηθεν, ίουνίου γ' έπϊ δεχάδι φφΗ’Ζ·

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ις'.
Ναθαταη.Ι τώ Έμπορίω, όσιωτάτω έ»· ίερο- 

άιακόνοιν, Μάζιμον εν πράττε»'. 
Καθ’ήδονήν μοι πάνυ τά παρά σοΰ εύαγγέλια 

χαϊ όσα μοι δ τοΰ εύγενεστάτου καγγελαρίου υίδ; 
πρδ μιχροΰ μοι προσπεφοιτηχώς διηγήσατο ές μέγα 
τδν περϊ σέ άνήψέμου έρωτα, Ναθαναήλ δσιώτατε. 
Εί μέν ουν χαί σοι ή περϊ ήμα; διάθεσις έγγίγνεται 
ή αύτή, χάν φθάνοι; ήμϊν συγγενόμενος- καϊ γάρ 
δώσεις τε ήμϊν τών όσων εί; χρείαν ήχομεν παρά 
σοΰ, όσον ήχει είς χρείαν βιβλίων άντιγραφής χαϊ 
μιχράν τινα υπηρεσίαν, ήν καϊ αύτω σοι έχπλη 
ροίης χαϊ αντίληψη τών ών ήμεϊς πρδς τή; θεία; 
χάριτος πεφιλοδωρήμεθα τήν ένδεχομένην εύπορίαν. 
Αύτη δ’άν είη, όση τε περϊ τούς λόγους χαϊ φιλο
σοφίαν αύτήν ήμϊν περισώζεται δύναμις. Άπαιτή- 
σομεν δέ σου τδ εύνουν καϊ τά πάντα πιστόν- 
δεϊ γάρ χαϊ τοΰτο προσθεϊναι τοϊς πρδς σέ γράμ- 
μασι διά τδ έν τοϊ; χαθ’ήμάς χρόνοι; σπάνιον τής 
χρηστής προαιρέσεως, ών τά Ισα χαϊ ήμεϊς σοι 
άνθυπισχνούμεθα. ’Αν ουν σοι έπϊ τοιαύταις συν- 
θήχαι; γνώμη γένηται συμβιωτεΰσαί τε καϊ συμ- 
πενητεΰσαι ήμϊν, ότι τάχιστα τοΰ πρδς ήμας αύ- 
τόθεν άπόπλου έπιμελήΟητι. Εί δ’ού, μένε έπϊ τής 
ένεγκαμένης, ή δή καϊ μένεις. Καί σοι τδ θεϊον τά 
όσα πρδς έχείνου εύαρέστησεν έπιχορηγήσειε χαϊ 
έπιχορηγοίη τά κράτιστα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
θω/ε<7, τώ πανοσιωτάτω και .Ιογιωτάΐω κα- 

θηγονμε'κφ την σεδασμίαν μονήν τοϋ Λιο- 
ννσϊον, Μάζιμον ταπεινόν Κνθήρων επί
σκοπον εν πράττε»· και μακαρίων ύιάγειν. 

ΊΙδύ μοι τδ περϊ σοΰ διήγημα, θεία μοι καϊ 
ιερά κεφαλή, Θωμά πανοσιώτατε, δ'σον τε ήχει εϊς 
πολιτείαν θεάρεστον χαϊ είς ιερών λόγων διατριβές. 
Καϊ γάρ εΐ χαϊ όψις άχοή; τδ βεβαιότερον έσχηχε 
καϊ μάλλον έπαληθεύουσαν τήν έπιβολήν, ού μέν 
τοι καϊ λόγο; ώψεως ήττων, έπειδάν άληθεία; . . . 
πλουτήση τδν έαυτοϋ αίτιον. Τοιοϋτος έμοϊ δ δσιώ- 
τατο; άδιλφδ; Μητροφάνη; είναι δοχεϊ- ό; διεξιών

Έρρωσο.

ΙΖ'.

μοι τά χατά σέ καϊ δ'τι πρδ; τή τής οικονομίας 
πολυφρόντιδι προνοία, πρδς τή τών ψυχών έπιμε- 
λείχ καϊ λόγοι; μοίραν άπονέμειν είωθεν ικανήν 
καϊ περϊ τήν τούτων έπίκτησιν άπασχολεϊσθαι 
διηνεχώ;, έπϊ μεϊζον, άτε δή είχδ;, τδν περϊ σέμου 
άνήψε πυρσόν. Καϊ δή μου τδ χάτοκνον άνεπτέ- 
ρωσε χαϊ γράμματα, μικρά γοΰν χαϊ οία τδν τή; 
ψυχή; κα! μόνον παρασημάναι διακαή έρωτα, έγ- 
χαράςαι πρδ; σέ γέγονεν αίτιο;, οιόν τι τής πρδς 
σέ μου φιλία; προχάταργμα’ πέφυχε γάρ πω; τω 
δμοίω τδ όμοιον επεσθαι, άλλως τε παρ’ήμϊν, 
οί; δ λόγο; τδ σεμνολόγημα. Σύ ουν δίκαιος άν είης 
καλώ; θέσθαι μοι τδ εύπαρ'βησίαστον, καϊ 'ένα έχης 
χαϊ αύτδς τά πρδς έμέ χαϊ μάλα παρόησιάζεσθαι, 
ιδού σε λόγου; τδν τών λόγων τρόφιμον άπαιτού- 
μεθα όσοι περϊ θεολογίαν αύτήν, είτε πανηγυρικοί 
ειεν, είτε χαϊ άλλως βίων αγίων περιεκτικοί. Τού
των ούν τά; τε ΰποθέσει: ήμϊν έπϊ πίνακι έγχα - 
ράςεις, καί γε έκ τής τών λόγων αύτών καταρχής, 
οίον τι τεμάχιον· χαριή γάρ τά μέγιστα- οίον ώςέν 
υποδείγματος λόγω- Χρυσοστόμου λόγος είς τδν 
εύαγγελισμδν τή; Θεοτόκου. ’Αρχή· Πάλιν χαράς 
εύαγγέλια’’ καϊ γάρ συναγωγήν τινα τών τοιούτων 
ήμϊν ποιήσασθαι, καϊ όσους άνπροσθεϊναι έςείη ήμϊν 
τοϊς ήδη συναθροιοθεϊσι περϊ πλείστου τιθέμεθα. 
Τοΰτ’ουν ήμϊν χαρίσαιο, ναϊ πρδς τή; εύσεβείας 
αύτής- άνταπαιτοίης δέ καϊ παρ’ ήμών 0σ’ άν σοι 
καθ’ήδονήν γένοιτο, καϊ πάντως ούκ άμοιρήσεις 
τοΰ αιτήματος. Έρρωμένως μοι διαβιώης, άνδρών 
δσιώτατε καϊ λογιώτατε, καϊ είς μαχρδν γήρας, 
είς ψυχών πολλών ωφέλειαν συμπαρεκτείνοις τδ 
ζήν τή περϊ τά θεϊα λόγια μελέτη διηνεχεϊ.

Ένετίηθεν, ίανουαρίου γ' φθίνοντο; φφς'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1Η'.

Νικο.Ιάω τώ Κοσμά, εν.Ια^εστάτω και .ίο- 
γιωτάτω ir ιερεϋσι, Μάχιμον ί> Μαργον- 

riov εν πράττεικ.
Ναϊ, μά τήν ίεράν σου χαϊ φίλην Θεώ ψυχήν, 

ώ Νικόλεως, ούτω; δναίμην τών εί; σωτηρίαν τει- 
νόντων έγώ, άληθή τά παρ’ ήμών βηθησόμενα, 
άπεγνώκειν έπϊ τή τοΰ Βιβλίου εύρέσει, οίπερ 
παρ’ήμών άπητήκεις. Κατά τά γε είχότα καϊ τήν 
ψυχήν άπελεγόμην δδυνηρώς, περίλυπος τε V. 
τοΰτο δή, δ'περ σοι πρδ τριών ήμερων διά γραμ
μάτων διαμεμήνυχα, άλλ’ οόχ οΐδ’ όπως, άγκθή 
τύχη, παρά τινι τών έμοϊ προσφοιτώντων τουτϊ έν- 
τετυχηκώ; έςεζήτησα μέν εί; χρήσιν δήθεν, ώς 
καϊ αυθι; τω ίεσπόζοντι άποδώσειν καϊ γάρ έκεϊ- 
νος ούχ άν, ειμή έπϊ τοιαύταις έδεδώκει συνθήχαις. 
Ούκ άπέδωχα δέ καϊ άπορα ήν μοι εκατέρωθεν,

I

* .
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κάχε?θεν μέν αδικίας γραφήν κα'ι πάνυ τοι διευ- 
λαβουμένω, ειγε τάς μεταξύ -ημών συνεστώσα; 
παραβαίην συνθήχας. έντεΰθεν δέ χα'ι μάλιστα 
άντεφελκομένω ύπδ τοΰ εϊ; σήν έξυπηρέτησιν έγγι- 
γνομένου πόθου. Και ην ϊδεΤν διαμαχομένω ε’ν έμο) 
έναντίω τώ λογισμώ, πή μέν έπ'ι θάτερον τούτου, 
πή δέ έπ’έχεΤνο θατέρου έπιρρεπέστερον έχειν χατα- 
ναγχάζοντος. Τέλος δ’ουν αδικία; μάλλον χωρήσαι 
αιτίαν προήρημαι ευελπις ών ό’πω; ποτέ ταύτη; 
άπολυθήναι, κάν δέη κα'ι διπλοΤ; τόκοι; πρδ; τή 
τοΰ βιβλίου τιμή άντεισενεγχεΐν, ή δλιγωρία; γρα- 
οήναι γραφήν παρά σοί, παρ’ω κα'ι πάντα κάλων, 
τδ λεγόμενον, εί; υπηρεσίαν άν έξεχινησα καί γε κα'ι 
τών ύπέρ δύναμιν χατετόλμησα. "Ερχεται δή σοι 
Θεόδωρο; δ χαλδς, ού σπάνι; μεν παρά πάσι, σύ 
δ’άλλά τούτου διά τήν συνοΰσάν σοι χαλοχάγαθίαν 
κα'ι τήν ήν πρδ; ήμά; αδελφικήν έτεδείξω διάθεσιν 
ευ προρήσαι ήξίωσαι. Πάντως δέ σοι ούκ άμυδρδν 
τουτ) τοΰ ήμετέρου πρδ; σέ τεκμήριου γενήσεται 
έρωτος· 4’που γάρ xa't μή έχοντε; χαριζόμεθα, τί 
ούκ άν χαρισαίμεθα έχοντε; ; Τοιαΰτα και παρά 
τή; ιερά; σου ψυχή; άνταπαιτουμεν τά φίλτρα 
κα) ίσον τών σών ερώτων τδ Οέλγητρον. Κα'ι 
Τσμεν βάφω;, οτι τω συνήθει σου αυθι; φιλελευθέρω 
χρώμενο; τρόπω κα'ι υπερακοντίσει; πολλω τω 
μέτρο» τδ τή; ήμετέρα; ψυχή; καταθύμιον. Έρρω- 
μένο; διαφυλάττοιο ψυχή τε κκ'ι σώματι, άδελφών 
έν Χριστώ εύλαβέστατέ μοι κα'ι λογιώτατε.

Ένετίηθεν.

Ο All ΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ.
Ό Θωμά; ήτο ε’κ τών δώδεκα τοΰ Κυρίου ήμών 

άποστόλων. Πότε κα) πώ; ε'κλήθη, ούδε'ι; τών 
εύαγγελιστών μνημονεύει. Ό Ευσέβιο; έν τή έκ- 
χλησιαστική του ιστορία λέγει, έχ πκραδόσεω; τήν 
ειδησιν γνώρισα;, ό'τι τδ καθαυτό όνομα τοΰ Θωμά 
ήτο ’Ιούδα; (ούχ’ι δ Ίσχαριώτη;, άπαγε). Τδ Θω
μά;, λέξι; άραμαϊκή, οηλοΤ δίδυαο;, ώ; κα) ό ε’ν 
τω πανεπιστημίφ φίλο; μου ραββουνή; τή; εβραϊ
κή; έβεβαίωσέ με. διά τοΰτο κα'ι έν τω κατά Ίωάν- 
νην εύαγγελίω συζυγε?ται τδ έτερον τω έτέρω 
"Θωμά; δέ δ λεγόμενο; Δίδυμο;”. Διατί λέγεται 
Δίδυμο;; Ε ιπον οτι ητο δίδυμο; άδελφδ; τή; έν 
τα~; πράξεσι τών Αποστόλων δι; μνημονευόμενη; 
Λυδία; (ις). ΕΪπον άλλοι οτι ό Δίδυμο; ουτο; ήτο 
ό έν το7ς έτερομητρίοι; αδελφό?; τοΰ Κυρίου μνη
μονευόμενο; ’Ιούδα; (Ματθ. ΙΓ, 56', το?; κατά 
Θεοφύλακτο» υίο?; τοΰ ’Ιωσήφ έξ άλλη; γυναιχδς, 
ή έξαδέλφοις αύτοΰ, οί'τινες χα) αδελφό) παρ’ 
’Εβραίοι; λέγονται.

Παρά το?; εύαγγελισταϊς Ματθαίο», Μ άρχω χα)
Λουκά χα) τα?; πράξεσι τών αποστόλων εύρίσχο- |

μεν μόνον τδ όνομα τοΰ Θωμά μνημονευόμενον. Έν 
δέ τω χατά Ίωάννην εύαγγελίω εύρίσκομεν χαρα
κτήρα; Ttva; αύτοΰ, κα) ϊδίω; τδν τή; δυσπιστία;, 
κα) τδ ίστοριχδν, τω έν τω Έσπερινώ τή; Άνα- 
στάσεω; εύαγγελίω. Ουτω δή, δ'τε έγνω δ Ίησοΰ; 
νά έλθη εΐ; Βηθανίαν, “να έγείρη έκ νεκρών τεταο- 
τα?ον τδν Λάζαρον, χα'ι είπε το7; μαθητα?;, Λά
ζαρο; άπέθανεν.... άγωμεν πρδ; αύτδν, δ θωμά; 
είπε το?; συμμαθητα7; "άγωμεν χα) ήμεΤς ?να 
άποθάνωμεν μετ’αύτοΰ” δπερ δύναται μέν νά δηλο7 
δειλίαν, άλλ' δμω; και άφοσίωσιν εΐ; τδν Ίησοΰν, 
εί; θάνατον νά τδν παρακολουθήσω!ιν. "Οτι ητο 
βραδύ; εί; πίστιν, βεβαιοΰταί πω; κα) έκ τοΰ λόγου 
αύτοΰ έν τή κατανυκτιχή έκείνη ομιλία τοΰ Ίησοΰ 
έν τω μυστική δείπνω. Είπε τότε δ Θωμά; "Κύριε, 
ούκοΐδαμεν ποΰ ύπάγει;· χα) πώ; δυνάμεθα τήν δδδν 
είδέναι”; Ίσως ένόμισεν αισθητόν τινα τόπον κα) 
δδδν εί; αύτδν, χατά Εύθύμιον ιδν Ζυγαβηνόν. 
Τρίτον μνεία γίνεται είδιχωτέρα τοΰ Θωμά μετά 
τήν άνάστασιν τοΰ Σωτήρο;, τήν δγδόην άπδ τή; 
πρώτη; έμφανίσεώ; του εί; τού; δέκα μαθητά; ήμέ
ραν. Διά τί δέν έπίστευσεν εί; τού; συναδέλφου; του 
είπόντα; αύτω "Έωράκαμεν τδν Κύριον”; Διά 
τί δέν ετυ/ε νά ηναι παρών εΐ; τήν πρώτην έχεί- 
νην έμφάνισιν τοΰ Κυρίου ; Ταΰτα χαι ή Ερμη
νεία τή; μετά ταΰτα ιστορία; είναι έργον μαχρδν, 
πρόσθε; δέ κα'ι ούκ έμόν· άλλοι; άπόχειται, το?; 
ύπδ τή; ε'κχλησία; χεχλημένοι; κα) ύπδ τή; πολι
τεία; τεταγμένοι; πρδ; τά; τοιαύτα; ερμηνεία; 
ΐεροκήρυξι. Τούτων δέ ουπω φαίνεται ηχούσα ή 
ώρα-

Ίστορε?ται δ’τι δ Θωμά; έχήρυξε τδ εύαγγέλιον 
τοΰ "Κυρίου χα) Θεοΰ” εί; ΙΙαρθίαν ή Περσίαν 
κα) δτι έτάφη, θανών, έν Εδέσση, δπου χα'ι δ 
άγιο; ’Ιωάννη; δ Χρυσόστομο; λέγει δτι ήτο δ τάφο; 
τούτου. “Ετεροι ομω; λέγουσιν δ’τι έπροχώρησεν εί; 
Ινδίαν χα'ι έπέχεινα ταύτη;· άλλά τά; νεωτέρα; 
ταΰτα; παραδόσει; άντιχρούουσιν άλλοι βεβαιοΰν- 
τε; δ’τι δ εί; Ινδίαν κηρύξα; τδ εύαγγέλιον δέν ήτο 
δ απόστολο; Θωμά;, άλλ’ άλλο; τι; Θωμά; τών 
Νεστοριανών λεγομένων απόστολο; εί; τά μέρη 

[ έχε'να. Άπέθανε δέ δ Δίδυμο; μάρτυ; τή; αλή
θεια; τοΰ κηρύγματος του είτε έν Περσία είτε έν 
Ίνδίφ. Δ. ΙΙΑΝΤΑΖΙΙΣ.

Κατά τά; πληροφορία; ά; κατέλιπεν ή διοίχησι; 
τοΰ Καποδιστριου, ό πληθυσμό; τοΰ έλληνικοΰ 
βασιλείου κατά τά έτη 1821 κα'ι 1828 (ήτοι χατά 
τήν άρχήν χα) τδ τέλο; τοΰ ύπέρ ανεξαρτησία; 
άγώνο;) δύναται ολω; κατά προσέγγισιν νά ύπολο 
γισθή διά τδ έτος 1821 εΐ; 938,764, διά δέ τδ 
1828 εί; 753,100.

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ουι

τέρω, οί Άργε'οι καίπερ κακΟυ τηλιχοότου παρόν
τα; δέν κατεβίβασαν τδν άνδριάντα τή; Χρυσηιδος, 
δστις κα'ι κατά τού; χρόνους τοΰ περιηγητοΰ άνέ- 
χειτο έμπροσθεν τοΰ χατακαυθέντο; ναοΰ.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΟΡΚΟΙ ΠΑΡ'ΑΓΡΙΟΙΣ AAOIS. — Μεταξύ τών 

νομάδων φυλών τοΰ Βορρά τρε?; τρόποι όρκων άνα- 
φέρονται ώ; συνήθεις. Κατά τδν πρώτον, οστι; 
είναι ήττον έπίσημο;, δ κατηγορούμενο; άτενίζων 
τδν ήλιον κα'ι χραδαίνων μάχαιραν, ώ; εί ήθελε νά 
πολεμήση πρδς αύτδν, άναχράζει μεγαλοφώνως. 
<Εί ένοχο; εΐμ'ι, χαταπεμψάτω δ ήλιο; άσθένειαν, 
ήτι; νά συστρέφηται έν τω σώματί μου ώ; ή κρα- 
δαινομένη αύ'τη μάχαιρα*.  Ό δεύτερο; τρόπο; τοΰ 
όρκου συνίσταται εί; τδ χράζειν, γεγωνυίφ τή φωνή, 
ε'κ τών κορυφών όρέων τινών χα'ι έπικαλε?σθαι 
θάνατον, άπώλειχν τών τέκνων κα'ι τών κτηνών, 
ή αποτυχίαν έν χυνηγεσίω, ε’ν περιπτώσει άληθοΰς 
ένοχή;. Άλλ’ δ έπισημότερο; όρκος γίνεται όταν 
δ κατηγορούμενος πίτ) αίμα χυνδ; έπ) τούτω φο- 
νευθέντος, ειτα χαέντο; ή άπορ’ριφθέντος, κα) έκ- 
φωνήσρ «Έάν άποθάνω, άς άπολεσθώ, άφανεσθώ 
ή καώ ώς δ κύων ούτος». Παραπλήσιος είναι δ 
όρκο; έν Σουμάτρα, ένθα φονεύουσι ζώον, δ δέ δρ- 
κιζόμενο; λέγει.,· «Έάν παραβώ τδν όρκον μου, ά; 
φονευθώ ώς τδ ζώον τοΰτο χα'ι ε’ξαφανισθώ ώς ή 
καρδία αύ'τη ήν καταφθείρω». Και ή μάλλον έπί
σημο; ορκωμοσία τών Βεδουΐνων, ή τών σταυροει
δών γραμμών, χαρακτηρίζεται έπίσης διά τή; αύ
τή; πίστεως τής έχδηλουμένης έν τή περιπτώσει 
τών φονευομένων ζώων κα) έπενεργούση; μετά 
συμπαθητικής απώλειας έπ'ι τή; ένοχου έπιορχίας.

Έάν Βεδου7νο; δέν δυνηθή νά πείστ| τινά, ίν 

υποπτεύεται έπ'ι κλοπή, νά όμολογήσ·β τήν ένο- 
χήν του, φέρει αύτδν συνήθως ένώπιον σεΐχου ή 
καδή κα) προσχαλε? αύτδν νά δρχισθή, Έάν ό 
προσκαλούμενος συναίνεση, άγουσιν αύτδν εΐ; μέρος 
δπωσοΰν άπέχον τοΰ στρατοπέδου, διότι δ όρκος, 
διά τή; μαγική; αύτοΰ φύσεως, ήδύνατο νά άποβή 
ολέθριο; εί; τδ κύριον στρατιωτικόν σώμα τών 
Αράβων, έάν έγίνετο έν γειτνιάσει αύτοΰ. Τότε ό 
ένάγων χαράσσει διά τή; μαχαίρα; αύτοΰ μέγαν 
κύκλον έπ) τή; άμμου και πολλά; σταυροειδεϊς 
γραμμά; έν τω έσωτεριχω, τίθησιν ε'ν τω χύχλωτδν 
δεξιόν αύτοΰ πόδα, προσχαλε? τδν κατηγορούμενον 
νά ~ράξτ| τδ αύτδ, xa't νά λέγτ( μετ’ αύτοΰ : j
"Παρά Θεοΰ κα) πρδς Θεδν χα'ι διά Θεοΰ, δμνύω 
δτιδένέλαβον τδ πράγμα, ούδ’ εύρίσκεται τοΰτο ύπδ 
τήν κατοχήν μου”. — ΙΙρδς πλείονχ έτι έπιση- 
μότητα τοΰ όρκου, πολλάκι; ό κατηγορούμενος τί- 
θησιν έν τω αύτω κύκλω μήρμυχα ή τεμάχιον * ’

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. 

ΤΟ ΠΡΑΙΟΝ.
Τδ ΉραΤον, χατά Παυσανίαν, άπεϊχε τών Μυ

κηνών, ών έν αριστερά έχειτο, δεκαπέντε άρχαΤα 
στάδια, ήτοι έλαττον τριών χαθ’ήμά; σταδίων, 
ή χιλιομέτρων παρά τδ ’Ελευθέριον καλούμενου 
ύδωρ, ίπερ έρ’ρεε χατά τήν εχ Μυκηνών εί; ’Άργος 
δδδν χα’ι έχρησίμευεν εί; καθάρσια τα?; περ'ι τδ 
ιερόν γυναιξ'ι χα'ι εΐ; τά; άπορ’ρήτου; τών θυσιών, 
άρχιτέκτων τοΰ ναοΰ έλέγετο Εύπόλεμο; δ Άρ- 
γε?ος. Ύπέρ τού; κίονα; αύτοΰ ησαν είργασμένα 
ένθεν μέν ή γέννησι; τοΰ Διδ; κα) ή μεταξύ θεών 
χα'ι γιγάντων μάχη, έχε7θεν δέ δ πρδ; Τροίαν πό 
λεμο; χα'ι ή άλωβι; τοΰ Ιλίου. Πρδ οέ τή; εισόδου 
Ισταντο άνδριάντε; και τών ίερειών τή; “Ηρα; κα) 
ηρώων άλλων τε χα) τοΰ Όρέστου, ίν ή έπ) 'Ρω
μαίων πτωχή κολακεία μετέβαλε δΓ άπλή; έπι
γραφή; εί; Αύγουστον. Έν δέ τω προνάω αρι
στερά μέν ησαν αγάλματα τών Χαρίτων, δεξιά δέ 
κλίνη τή; “Ηρα; κα'ι ανάθημα ή άσπ'ις ήν δ Με
νέλαο; άφείλετό ποτέ τδν Εΰφορβον έν Ίλίω. Τδ 
δέ ύπερμέγεθε; άγαλμα τή; “ΙΙρα; χρυσοΰ μέν χα'ι 
έλέφαντο; πεποιημε'νον, ώ; τδ τή; Άθηνάς έν τω 
Παρθενώνι και τδ τοΰ Διδ; έν 'Ολυμπία, έργον δέ 
τοΰ χλεινοΰ Πολυκλείτου, έκάθητο έπ) θρόνου, φο- 
ροΰν έπ) κεφαλή; στέφανον, οστι; ε’χεν έπειργασμέ- 
να; τά; Χάριτα; κα) τά; “Ωρα; κα) έν μέν τή 
έτέρα τών χειρών έχον χαρπδν ροιάς ή ρωδιόν, έν 
δέ τή άλλη σκήπτρον έφ’ ου έπεκάθητο κόχκυξ. 
διά τδν λόγον δ’τι δ Ζεύ; δ’τε ήγάπα παρθένον τήν 
“Ηραν μετεμορφώθη εί; κόκκυγα άγρευθε'ι; ουτω; 
ώ; παίγνιον ύπδ τή; θεά;. Παρίστατο δέ τω ά- 
γάλματι τή; “Ηρα; τδ τή; “ΙΙβη;, τέχνη Ναυχύ- 
δους, έλέφαντο; κα) τοΰτο κα) χρυσοΰ κα'ι παρ’ 
αύτήι·. ήν έπ) κίονο; άρχα?ον άγαλμα τή; “Ηρα;· 
ύπήρχε δέ κα) τρίτον τή; θεά; ταύτη; άγαλμα, 
καθήμενον, ούχ) με'γα, τδ άρχαιότατον πάντων, 
κατεσκευασμένον έξ άχλάδος. Μεταξύ δέ τών ανα
θημάτων άξιολογώτατον μέν έθαυμάζετο βωμό; άρ
γυρον; έχων έπειργασμένον τδν λεγόμενον “ΙΙβη; 
xa) Ήρακλέου; γάμον, έχ χρυσοΰ δέ χα'ι λίθων 
λαμπόντων άπήστραπτε ταώς, ανάθημα τοΰ 'Ρω
μαίου βασιλεως Άδριανοΰ τή θεά, ή; δ όρνι; ούτος 
ένομίζετο ιερό;· έχειτο δέ χα'ι στέφανο; χρυσοΰ; 
και πέπλο; πορφύρα;, αναθήματα τοΰ Νέρωνος. 
Ίπεράνω τοΰ ναοΰ τούτου εφαίνοντο έπ'ι Παυσα- 
νιου έτι τά θεμέλια χα) λοιπά τοΰ προτε'ρου ναοΰ 
δ’τι; χατεχάη διότι ύπνο; κατέλαβε Χρυσηΐδχ 
τήν ιέρειαν τή; “ΙΙρα;, Κύριο; οίδε διατί. Άλλ’ 
έπάγει δ Παυσανία;, έξ ού άντεγράφησαν τά άνω-
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δέρματος χαμήλου, τδ μεν έμφαϊνον Sri ούδέποτε 
γάλα χάμήλου Ελλείψει αύτω, τδ δε οτι ούδέποτε 
αποστερηθήσεται τής χειμερινής προμήθειας τοΰ 
μήρμυχος. "Οσω σταθερά, ε'ν τούτοις, χα'ι άν ήναι 
ή τών αγρίων πεποίθησις οτι θάνατος ή νόσος θέ- 
λουσιν είσθαι αί συνέπειαι Επιορκίας, ούδαμώς άγνω
στος ε’τύγχανεν ή ε'χ τής δποχρεώσεως ορχου απαλ
λαγή. Έπ'ι τών ακτών τής Γουινέας οί δρχισθέν- 
τες καταφύγιου ευρισκον είς τήν συνήθη ίερατιχήν 
άφεσιν, οίτως ώστε, Εάν τις ώμνυε Επικαλούμενος 
θάνατον έν περιπτώσει αθετήσεως τής υποσχέσεως 
αύτοΰ, οί ιερείς ύπεχρεοΰντο πολλάκις νά συνορκι- 
σθώσιν 5τι ούδαμώς θά έποίουν χρήσιν τής άφετη- 
ρίου αύτών δυνάμεως, πρδς απαλλαγήν τοΰ δμό- 
σαντος. Φαίνεται οτι και έν ’Αβυσσινία έπεκράτησε 
τοιοΰτό τι έθος, καθότι, όρκισθείς ποτέ δ βασιλεύς, 
άπετάθη πρδς τούς θεράποντας κα'ι είπε· "Βλέπετε 
τδν Spxov Sv έλαβον, Εκβάλλω αύτδν καθαρδν έχ 
τής γλώσσης ήτις έποίησεν αύτόν”. Έπ'ι τούτοις, 
άπέξεσε τήν γλώσσαν αύτοΰ κα'ι άπέπτυσε τδν 
όρκον. Διά τοΰ τρόπου οέ τούτου άπηλλάγη άπο- 
τελεσματιχώς τοΰ όρκου αύτοΰ

Ο Α0ΥΝΑΒΙ2. — Έδημοσιεύθη έν Γαλαζίω ύπδ 
τών κκ. Φοσχόλου χα'ι Σας πίνας, έν ώ σημειοΰν- 
ται αί ήμερομηνίαι καθ’ άς έπηξε κα'ι άνέλυσεν δ 
Δούναβις έν διαστήματι 42 έτών, ήτοι 
1837 μέχρι τοΰ 1878. — Ό πίναξ ούτος 
συνοπτικώτερον έχει ώς επομένως·

απδ τοϋ 
; έπ'ι τδ

Έτη. Πήξις. Τήξις. Διάρ · 
χεια.

18371 7 Φεβρουάριου I 28 Φεβρουαρίου 22
1837—38 29 Δεκεμβρίου 3 Μαοτίου 65
1838-39 24 . 13 80

40 12 Ίανουαρίου 2 Φεβρουαρίου 21
1840-41 17 Δεκεμβοίου 21 Μαρτίου 94
1841-42 26 9 » 74

43
44 12 Ίανουαρίου 27 Φεβρουαρίου 47

1844—45
46

28 Δεκεμβοίου 23 Ίανουαρίου 27

47 15 Ίανουαρίου 13 Φεβρουαρίου 30
48 2 1 Μαρτίου 60
49 1 > 22 Φεβρουαρίου 53
50 5 » 4 Μαρτίου 59
51
52

1 Φεβρουάριου 25 Φεβρουαρίου 25

53
54 •

\29 Ίανουρίου 1 5 Φεβοουαρίου00 (18 Φεβρουάριου 26 27

1855-56 1 6 Δεκεμβρίου 27 Ίανουαρίου 43
57 14 Φεβρουάριου 6 Μαρτίου 21
58 5 Ίανουαοίου 15 70
59 13 1 1 Φεβρουαρίου 30
60

*
Μαρτίου
Φεβρουαρίου

*
Ίανουαρίου

1865-66
67 

1867—68
69
70
71

1871-72
73

11 »
16 Δεκεμβρίου

7
4 Ίανουαρίου

27 Δεχεμβρίου
16 Φεβρουάριου

16 Δεχεμβρίου

27
24

5
14
23

»
Ίανουαρίου
Φεβρουάριου

»
Δεκεμβρίου

27
17

3
22
3<

9 Μαρτίου

18 Ίανουαρίου

1 Μαρτίου
12 Φεβρουάριου
I Μαρτίου

26 Φεβρουάριου
1 Μαρτίου 

48
92
59
50

56

34

66
20
24
13
70

ι 1 Ίανουαρίου 
ί 4 Μαρτίου

12 Ίανουαρίου 
1875—76 31 Δεκεμβρίου

6074

18
60

75

77
78 485 Ίανουαρίου

13 φοράς
15 »

5 >

3 φοράς
15 ·
15 »

έγένετο

28 Φεβρουάριου
12 Μαρτίου

30 .
28 Φεβρουάριου

21 Φεβρουάριου
Έχ τών άνωτέρω Εξάγεται ότι κατά τδ χρονικδν 

τοΰτο διάστημα δ Δούναβις έπηξε,
Κατά τδν μήνα δεχέμβριον 

» > > Ιανουάριον
> > > φεβρουάριον

ΊΙ ταχυτέρα αύτοΰ πήςις Εγένετο τον χειμώνα 
τοΰ 1862—63,ήδ'ε βραδυτέρα τφ 1857 κα'ι 18 < 1 . 
Ήβραχυτέρα διάρκεια τής πήξεως ήν ημερών 13. 
Ή δε μακροτέρα ημερών 94. Συνήθης Εποχή τής 
πήξεως τοΰ ποταμού είναι τδ πρώτον δεκαήμερον 
τοΰ ίανουαρίου.

Έξ άλλου δ Δούναβις άνελύβη, 
Κατά τδν μήνα Ιανουάριον

» > » φεβρουάριον
• » » μάρτιον

Ή τελευταία άνάλυσις τών πάγων αύτοΰ 
τδν χειμώνα τοΰ 1866, ή δέ βραδυτέρα τδν τοΰ 
1841. Συνήθης Εποχή τής πήξεως είναι τδ τε- 
λευταΤον δεκαήμερον τοΰ φεβρουαριου,

ΊΙ διάρκεια τής πήξεως κατά μέσον όρον είναι 
50 ήμέραι.

Ό Δούναβις δέν έπηξεν εννεάκις, ήτοι κατά τά 
έτη 1843-45—52—53-54—60 -67-73 -77.

ΣΙΙΜ. ΊΙ ακρίβεια τών ημερομηνιών, ακ
τίνες σημειοΰνται κατά τδ νέον έτος, άναφέρε- 
ται κυρίως είς τδν λιμένα Γαλαζίου, άλλά πλην 
μικρών διαφορών δύναται τις νά παραδεχθή την 
έκτασιν τής πήξεως καθ’ £λον τδν κάτω Δούναβιν. 
‘Όσον δ’άφορα τδν πλοΰν τοΰ ποταμοΰ, ούτος δέον 
νά θεωρηθή διακεκομμένος άπδ τής Βραΐλας μέχρι 
τοΰ Σουλινα (186 χιλιόμετρα), διότι είναι Επικίν
δυνος πέντε τούλάχιστον ήμέρας πρδ τής πήξεως 
χα'ι τρε~ς μετά τήν έναρξιν τής άναλυσεως τών 
πάγων τοΰ ποταμοΰ.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


