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Πάντες οί τής Λακωνικής κάτοικοι διηρούντο μετά τήν τών 
Ήρακλειδών κάθοδον εις τρεις τάξεις, Σπαρτιάτας, Περίοικους 
και Είλωτα;. Οί τελευταίοι τήν κατωτάτην άποτελοΰντες: τά- 
ξιν κατώκουν έν κώμαις καί κατ’ άγρούς, οί περίοικοι έν ,πό- 
λεσι καί οί Σπαρτιάται έν τή μητροπόλει.. Οί Είλωτες' ήσαν οί 
μόνοι παρά τοΐς Σπαρτιάταις δούλοι. Ιίερί τής παραγωγής τοΰ 
ονόματος καί τής δουλώσεως αύτών διάφοροι; φέρονται γνώμαι 
καί ύπ’ αύτών έτι τών αρχαίων. Κατά τήν κοινοτέραν καί 
μάλλον παραδεδεγμένην γνώμην ci;δούλοι ουτοι ήσαν οί πα
λαιοί ’Αχαιοί κάτοικοι τής έν. τή Λακωνική πόλεως "Ελους, 
οπερ οί Δωριείς ύστερον τών άλλων : πόλεων κυριεύσαντες 
κατέστησαν εις δουλείαν τοΰ κοινού τούς. πεισματωδώς xal 
άνδρείως αύτοΐς πολεμήσαντας .κατοίκους, αύτοΰ (Ιίαυσ. Γ. 20 
6. Άρποκρ- έν λ. είλωτεύειν). Κατ’ άλλην δέ εύρισκομένην 
παρ’ Άθηναίω έκ τοΰ Θεοπόμπου,; οί Λακεδαιμόνιοι έδοΰλωσαν 
πάντας τούς πρότερον τήν χώραν, ήν .ουτοι κατέκτησαν, οίκοΰν- 
τας Αχαιούς καί τούς καταδουλωΟέντας προσηγόρευσαν εί
λωτας, ώς οί θετταλοί ώνόμασαν Πενέστας τούς ύπ αύτών 
ομοίως δουλωθέντας ΙΙεδραιβούς καίΜάγνητας (Άθήν, ς·. 265). 
Ή τοΰ παρά Στράβωνι Εφόρου μαρτυρία έχει τι κοινόν πρός 
άμφότερα τά άνωτέρω ιστορούμενα· κατά ταύτην οί πρώτοι 
τής Λακωνικής κάτοικοι υπακούσαντες τοΐς έπελθοΰσι Δωριεΰσιν 
έγένοντο ισόνομοι αύτοΐς καί πολιτείας καί αρχείων μετέχον- 
τες· Άγις δέ ό τοΰ Εύρυσθέως υιός άφελόμενος αύτών τήν 
ισοτιμίαν ταύτην κατέστησεν αυτούς υποτελείς τή Σπάρτη, 
τούς εις τήν μεταβολήν δέ ταύτην άντισταθέντας καί άποστα- 
τήσαντας τοΰ Έλους κατοίκους έλείους κατά κράτος άλους 
ύπέταξεν είς δουλείαν έπίτισι τακτοΐς δροις (Στραβ. Η 365). 
ΙΙάσαι αί ανωτέρω θεωρίαι (διότι ούτω έκλαμβάνονται καίεΐσί) 
βαίνουσιν έπί τής αμφιβόλου βάσεως τής περί τών κατά τήν 
κάθοδον τών Ήρακλειδών συμβάντων αλήθειας· ή δέ φαινο- 
μένη συγγένεια τής ονομασίας είλωτες πρός τό έλος ού μόνον 
έστί πρόδηλος έπινόησις, άπάδουσα πρός κρείτους μαρτυ
ρίας, άλλα καί έτυμολογικώς διεσφαλμένη, διότι οί κάτοικοι 
τοΰ έλους δέν έκαλοϋντο είλωτες, άλλ' Έλεΐοι (Στραβ. άνω-.) 
ή έλεάται ('Αθήν. ς-. 271). Παράγουσιν έτι τό όνομά τινες έκ 
του έλος (βαλτώδης τόπος, τέναγος) ώς εί έσήμαινε τούς 
χθαμαλών καί ελωδών τόπων κατοίκους 'Ο πολύς δέ Muller 
φαίνεται πλησιέστεοος τού πρός δν όρου έξηγών τό εΐλωτες= 
αιχμάλωτοι, έκ τοΰ έλεΐν, ώς καί τό δμώες (δούλοι, κυρίως 
οί έκ δούλων γεννώμενοι) έκ τοΰ δαμάω. Νομίζει δέ ό αρχαιο
λόγος ουτος ότι οί άνθρωποι ουτοι ήσαν ανέκαθεν γηγενής του 
τοπου φυ Λ ή παλαίτατα καθυποταχθεΐσα, καί έν τοιαύτη κατα- 
στάσει οιατελοΰσα μετέβη άπότών πρώην αύτής δεσποτών εις 
τους ύστερον τήν Λακωνικήν καταλαβόντας Δωριείς. Τήν γνώ
μην ταύτην έπολέμηοεν ό τής 'Ελλάδος τήν ιστορίαν συγγρά- 
ψας επίσκοπο; Άγγλος Thirhvall, ύπεστήριξε δέ εύφυώς καί 
έπιτυχώς ό δοκιμώτατος τών τής ελληνικής ιστορίας νεωτέ- 
ρων ιστοριογράφων Άγγλος έπίσης Grote. Έν τέλει τοΰ δευ
τέρου ΛΙεσσηνιαχοδ πολέμου (668 π. χ.) οί υπό τών Σπαρτια
τών ήττηθέντες Μεσσήνιοι ύπεόλήθησαν εις δουλείαν ύπό τών 
νικητών, είλωτες ναι ουτοι όνομασθέντες, εί καί υπήρχε μικρά 
τις διαφορά μεταξύ τής δουλικής καταστάσεως τούτων καί τών 
προτέρων ειλώτων Αλλά πρός τώ πόθω τής έαυτών έλευθε- 
?ι«ζ, καθιστώντι ού μόνον αύτούς αλλά καί δι’ αύτών πάντας 
του5 άλλους είλωτας όσημέραι μάλλον έπικινδύνους τοϊ; δε- 
σποταις αύτών, διετήρουν έτι άκμαίαν άεί τήν μνήμην τής 
εθνικής αύτών ύπάρξεως, καί έτοιμοι ήσαν ίνα ευκαιρίας έπι- 
στησαμενης άνακτήσωσιν αύτήν, έως ού μετά τήν έν Λεύκτροις 
μάχην ένεκατέσ-ησεν αύτούς ό Έπαμινώνδας είς τήν έαυτών 

πατρίδα, ένθα άπετέλεσαν άναμφιβόλως τό πλεϊστον μέρος 
τοΰ πληθυσμού τής νεοδμηθείσης πόλεως Μεσσήνης.

Οί Είλωτες ήσαν δοΰλοι τοΰ κοινού. Ή πολιτεία έχορήγει 
μέν αύτούς τοΐς .πολίταις ίνα ύπηρετώσιν αύτούς, έπεφύλαττε 
δέ είς έαυτήν τό δικαίωμα τού έλευθεροΰν αύτούς, δπερ δέν 
εΐχ&ν οί παρ’ οΐς έδούλευον πολΐται· προσκείμενοι δέ είς τήν 
γήν δέν έπωλοΰντο έξω τών δρων αύτής (Έφορ. παρά Στράβ. 
άνωτ. Ιίαυσ. άνωτ.). Διάφοροι οΐκογένειαι, πέντε ή έξ ίσως 
διέμενον είς έκαστον κλήρον έν ίδ'.οις οίκήμασιν, ήτοι έν κώ- 
μαι; συνωκισμέναις ή κατ’άγρούς ιδία έκάστη. Καλλιεργοϋν- 
τες τήν γήν, άπέφερον τοΐς δεσπόταις αύτών τήν άρχήθεν 
ώρϊσμένην άποφοράν. Τό δέ πλείονος τούτου μισθώσαι αύτήν 
ήν άπηγορευμένον, ίνα πλείω κερδαίνοντες οί είλωτες ήιέως 
ύπηοετώσιν,οι οέ;πολΐται μή πλέον έπιζητώσιν. Ή έξ έκαστου 
κλήρου άποφορά ήν όγδοήκοντα δύο μέδιμνοι κρι ής καί ανά
λογος ποσότης ύγρών καρπών Πλουτ. Λακ. έπιτηδ. καί 
Λυκ. Η.). Έπηρέτουν ετι καί οίκοι τόν δεσπότην αύτών καί έν 
τοϊς συσσιτίοις· πολλοί δέ ήσχολούντο καί είς δημόσια έργα.

Έν πολέμω έχρησίμευον ώς ψιλοί στρατιώται φέροντες 
σφενδόνην καί άκόντιον. καί ήτοι χατέχοντες τήν έσχάτην τά - 
ξιν έν ταΐς μάχαις πρός ένδυνάμωσιν τής φάλαγγος, ή ένο- 
χλοΰντες όπισθεν τούς πολεμίου; διά σφενδονών καί λίθων 
ήσχολούντο προσέτι είς υπηρεσίαν τών Σπαρτιατών οπλιτών, 
οις καί ήσαν ποοσνενεμημένοι άνά ένα δύο ή καί πλείους. Είς 
τήν έν ΙΙλαταιαΐς μάχην υπήρχαν άνά επτά τεταγμένοι περί 
έκαστον Σπαρτιάτην καί άνά ένα περί έκαστον οπλίτην περίοι
κου (Ήρόδ. Ο. 10 καί 28). Ώνομάζοντο δέ ουτοι θεράποντες, 
άμφιστάντες, άμπίτταρες, ή υπασπισταί καί έρυκτήρες (Ήσυχ. 
έν λ. Άμφιστάντες. Ξενοφ. έλλ. Δ. η. 39). Τινές τούτων 
ωρίςοντο πρός συνοδίαν καί σκεπήν τοΰ οκευοφορικού στρατού. 
Ησαν δέ άνάσπιδ:-ς καί άθωράκιστοι καί διά τούτο έκαλοϋντο 

καί γυμνήται ή γυμνήτες. Σπανίως καί έν δειναΐς άνάγκαις 
ύπηρέτουν ώς όπλΐται, δπερ πάοεΐχεν αύτοΐς, εάν ήνδραγά- 
Οουν, δίκαιόν τι είς άπελευθέρωσιν. Πρώτον τούτου παρά
δειγμα εύρίσκομεν έν τή έκστρατεία τοΰ Βρασίδου (Θουκ. Δ. 
80, ε. 34, Ζ. 19.).

Τήν σκληρότητα δέ καί τραχύτητα, μεθ’ ών προσεφέροντο 
οί Σπαρτιάται πρός τούς Είλωτας περιγράφουσιν οί νεώτεροι 
τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ώς εξής· ό μέν παρ’ Ά- 
Οηναίω Μύρων ό ΙΙριηνεύς ιστορεί δτι οί Σπαρτιάται έπιτάτ- 
τουσι τοΐς είλωσι παν υβριστικόν έργον πρός πάσαν άγον ατι
μίαν* ήνάγκαζον αύτούς νά φορή έκαστος πίλον έκ δέρματος 
κυνός καί νά περιβάλληται διφθέραν, καί νά λαμβάνη πληγάς 
τεταγμένας καθ’ έκαστον ένιαυτόν χωρίς αδικήματος, ίνα μή- 
ποτε δουλευειν άπομάθωσι. Πρός δέ τούτοις έάν τινες διά τών 
προτερημάτων αύτών έγίνοντο ανώτεροι τής δουλοπρεποΰς 
καταστάσεως θανάτω έτιμωροΰντο, οί δέ δεσπόται τών τοι- 
ούτων κατεΟικάζοντο εις ποινήν τινα (έπιτίμιον) έάν δέν κατε- 
στρεφον τούς ούτω έξέχοντας ή δέν. κατέστελλον τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτών (I). Ό δέ Πλούταρχος (Λυκ) λέγει δτι άναγκάζον-

(ί) Έν ταΐς μεαημξριναϊς πολπείαις τής 'Ομοσπονδίας τής Βορείου 
’Αμερικής, παρ’ αΤς υπάρχει έτι ίοχύον καί άχμαΐον τό σύστημα τής 
δουλείας, τιμωρείται υπό του νόμου δ διδάσκων τόν δοϋλον αύτοΰ δε
σπότη; γράμματα. Ή εμρυτος τή καρδία πολλών δεσποτών ριλανδρω· 
πια καί άγαΟωσύνη παραβαίνει συνηθέστατα έν κρύπτω τήν απαγο
ρευτικήν ταύτην τοΰ νόμου διάταξιν’ και πολλαί δέσποίναι παιδαγω- 
γοΰσι καί ώς ίδια τέκνα περιποιούνται τους αργυρωνήτους αυτών δού
λους, ενώ ή άπανδρωπία καί ή σκλπρότης άλλων μεταχειρίζεται αυτούς 
ώς κτήνη καί ετι χείρω- καί τοι χριστιανούς όντας καί ύπ’ αύτών 
τούτων βαπτιζομένους. Δέν ε’ναι δε αμφιβολία οτι διά τών άεί αύξα- 
νομένων προσπαθειών τών καταλυσασων τήν δουλείαν Βορείων Πολι
τειών, καί πλείστων έκ τών κατοίκων τών άλλων τοΰτο έπιΟυμούντων,
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τε; αύτούς νά πίνωσι πολύν άκρατον οίνον παρεισήγον εις τά I 
συσσίτια, έπιδεικνύμενοι τοΐς νέοι; οίόν έστι τό μεθύειν, και 
έκέλευον αύτούς ν’ άδωσι ώδάς και νά χορεύωσι χορείας άγε- 
νεΐς καί καταγέλαστους, ινα διδάσκωνται οί ελεύθεροι ν’ άπέ- 
χωσι τής παραγούσης ταϋτα αίτιας, τουτέστι τής μέθης. Δέν 
ύπάρχουσιν ένδείξεις δμως οτι έγίνοντο ταϋτα πρό τών Μεσ- 
σηνιακών πολέμων, καί είσίν οί πιστευοντες δτι αί μοχθηραί 
καί άπάδουσαι προς τήν πολιτικήν σύνεσιν καταθλίψεις, διερε- 
δισμοί καί φθοραί αυται χρησιμωτάτου τοΐς κρατοϋσι λαού δέν 
ένυπήρχον είς τό ύπό τοϋ Λυκούργου είσαχθέν πολίτευμα· 
δ,τι έρρέθη ανωτέρω περί τής κατά νόμον καταστάσεως τών 
ειλώτων δείζνυσιν άλλω; έχοντα τά κατ’ αύτούς. Τήν αληθή 
δέ αύτών κατάστασιν διαγράφει ούχ'ι άπιθάνως δ ιστορικός 
Grote λέγων· «οί είλωτες ήσαν μοίρα τής πολιτείας, έχοντε; 
τά; ο:κιακάς και κοινωνικά; αύτών συμπάθειας και άδειάν τινα 
τοϋ κτάσθαι περιουσίαν (Πλουτ. Κλεομ 23), έτι δέ συνείδησιν 
τής όμογενείας καί τοΰ όμογλώσσου αύτών τοΐς άλλοις Έλ- 
λησιν ήσαν καθ’ δλα βελτίονες τών ξένων δούλων τών ’Αθη
νών ή τής Χίου- φαίνονται δέ κατ’ ούδέν ήττονες τών λοιπών 
τής 'Ελλάδος αγροτών.» Ώς δ’ έστι σύνηθες τοΐς δουλοπαροί- 
κοις επιμελούντο διά παντός τρόπου οί κρατούντες αύτών ινα 
υπάρχωσι διακρίσεις μεταξύ αύτών καί τών δισποτών. Ύπε- 
χρεοϋντο,ώςεϊρη-αι, να φορώσι διφθέραν καί κυνήν έπί κεφα
λής καί δέν συνεχωρεΐτο αύτοΐς τό σπαρτιατικάς ώδάς αδειν. 
«Διό καί φασιν ύστερον έν τή Θηβαίων εί; τήν Λακωνικήν 
στρατεία τούς άλισκομένους-είλωτας κελευομένους αδειν τά 
Τερπάνδρου καί Άλκμάνος και Σπένδοντος τού Λάκωνος, πα- 
ραιτεϊσθαι, φάσκοντα; ούζ έθέλειν τάς δεσποσύνας» (Πλούτ. 
Λυκ. 28). Ειχον δέ παρ’ αύτοΐς τά πράγματα ώς αί ανωτέρω 
μαρτυρία·, περιγράφουσιν δτε έγένετο τοΐς Σπαρτιάταις φόβος 
δουλικής στάσεως, ού ένεκα οί μέν έχρώντο καταπιέσει τοι- 
αύταις, οί δέ διά τοϋτο έμίσουν μάλλον τούς δέσποτας καί 
πρός ελευθερίαν άπέβλεπον.

Ότι δέ ή σζληρότης καί ή χαλεπότης τών δεσποτών καθίς-α- 
το, ύπό τοϋ ρηθέντος φόβου διερεθιζομένη, ακράτητος καί απε
ριόριστος δηλοΰται δεόντως έκ τής συστάσεως τής λεγομένης 
κρυπτείας, περί ής ό Πλούταρχος (άνωτ.) λέγει τάδε « ή δέ 
καλούμενη κρυπτβία παρ’ αύτοΐς, εΐγε δή καί τοϋτο τών Λυ
κούργου πολυτευμάτων εν έστίν, ώς Αριστοτέλης ίστορηκε. κλ. 
ήν τοιαύτη· τών νέων οί άρχοντες διά χρόνου τους μάλιστα 
νοϋν έχειν δοκούντας είς τήν χώραν άλλον άλλοσ εξέπεμπον, 
έχοντας εγχειρίδια χαί τροφήν άναγκαίαν, άλλο δ’ ούδέν οί δε 
μεθ’ ημέραν μέν είς άσυνδήλους διασπειρομενοι τοπους, απέ- 
κρυπτον εαυτούς καί άνεπαύοντο, νύκτωρ δέ κατιόντες είς τας 
οδούς, τών ειλώτων τόν άλισκόμενον άπέσφαττον. Πολλάκις 
δέ καί τοΐς άγροΐς έπιπορευόμενοι, τούς ρωμαλαιοτάτους καί 
κρατίστους αύτών άνήρουν. Ωσπερ και Θουζυδίοης έν τοΐς 
Πελοποννησιακοΐ; ιστορεί, τούς έπ’ άνδρία προκριθέντας υπό 
τών Σπαρτιατών, στεφανώσασθαι μέν ώς ελευθέρους γεγονό- 
τας, καί περιελθεΐν τά τών Θεών ίερά„ μιχρόν ο’ ύστερον α- 
παντας αφανείς γενέσθαι, πλείονας ή Οισχιλίους όντας· ως 
μήτε παραχρήμα, μήτε ύστερον έχειν τινα λέγειν,^ τώ τρόπω 
διεφθάρησαν. Αριστοτέλης δ: μάλιστα, φησι και τους εφόρους, 
όταν είς τήν αρχήν καταστώσι πρώτον, τοΐς εί'λωσι καταγγέλ- 
λειν πόλεμον, όπως εναγές ή τόάνελεΐν.» (Πλουτ. Λυκ. 28, 
Θουκ. Δ. SO.).

Οί είλωτες άπε?.ευθερούμενοί ποτέ δέν μετεβαινον εις τήν 
τών περίοικων τάξιν, άλλ’ άπετέλουν διακεκριμένην τής πολι
τείας μοίραν, ονομαζόμενοι έπί τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου 
γενικώς Νεοδαμώδεις, είς πολλάς δέ τάξεις υποδιαιρούμενοι. 
Ό Πριηνεύς Μύρων (παρ’ Άθην. σ. 271) απαριθμεί τάς εξής· 
άφεταί, αδέσποτοι, έρυκτήρες, δεσποσιοναΰται καί νεοδαμω- 
δεις. ’Εκ τούτων φαίνεται ότι οί μέν άφεταί άπηλάττοντο 
πάσης υπηρεσίας· οί δέ έρυκτήρες ύπηρέτουν έν πολεμώ· οί δεσ- 
ποσιοναυται έν τώ ςώλω, νεοδαμώδίΐς δ’έλέγοντο οι επί τινα ήδη 
χρόνον έλευθερίας άπολαύοντες, περί δέ τών αδέσποτων ούδέν 
οίδαμεν. Παρεκτός δέ τούτων ύπήρχον έν Σπάρτη καί οι 

θέλει άποπλυΟή ή κηλίς αυτή έκ της χώρας τού άλλως εύδαίμονος καί 
χριστοφιλοΰς λίαν λαού τούτου, και τούς ομογενείς καί δμοοιαίτους 
αύτώ άγαθοποιοΰντος, καί τοΐς άλλαχόσε πάσχουσιν έτοίμως καί πο- 
λυειδώς εύεργετικοΰ γινομένου’ της διαΟέσεως δέ αύτοϋ ταύτης καί 
ημείς ποτέ πείραν έλάδομεν καί άλλοι νυν άγωνιζόμενοί άναντιρρητως 
λ.ήύονται.

λεγόμενοι μοθωνες ή μόθακε:, οιτινες οίκέται δύτες καί συν τοΐς 
τέκνοις τών Σπαρτιατών παιδαγωγηθέντες άπηλευθεροϋντο, άνευ 
δμως άπολαυής τοϋ τής πολιτείας δικαίου, ούπερ έκτώντοοί άπο- 
γονοι αύτών Έκ τοιούτων κατήγοντο δ Λύσανδρος, ό Καλλικρα- 
τίδας καί ό Γύλλιπος. Οί άπελευθερούμενοι δέ ωκουν όπου 
αύτοΐς έδόκει.

—οοο —

ΟϊΎιτερ&ρ-ιαΐ:
Τό μυθώδες τών Ύπερβορείων γένος, εί καί ούτε έν τή 

Ίλιάδι ούτε έν τή Όδυσεία μνημονευόμενου, άναφέρεται έν τοΐς 
έπιγόνοις, ποίημά τι τω Όμήρω άποδιδόμενον, καί ύπό τού Η
σιόδου (Ήρόδ. Δ. 23)· απαντάται δ’ έτι έν ταΐς περί τών 
ναών τών Τεμπών, τών Δελφών καί τής Δήλου παραδοσεσιν. 
Ώς κατοικία τοΰ ίεροϋ τούτου φύλου θεωρείται ή απώτατη προς 
βοόράν χώρα, δπερ καί τό όνομα ύπερβόρειοι δηλοΐ. Λέγεται 
δτι κατώκουν πέραν, τοϋ άπορείου ανέμου, πνέοντος άπό τών 
'Ριπαίων όρέων, άτινα ώνομάσθησαν ουτω έκ τοΰ ριπή, σημαί
νοντος βίαν καί ορμήν ανέμων, λαιλάπων κτλ. έξερχομένων 
έκ σπηλαίου, μή δέ ποοσβαλλόντων τού; πέραν σύτοϋ οίκουν- 
τας ύπερβορείους άλλά πρός νότον χωρούντων ώστε ουδέποτε 
τό γένος τούτο ήσθάνθη τάς πνοάς αύτών διαμένον είς εύκραές 
κλίμα, όπου, ώς κορυφή τις 'Άλπεων, υπεράνω τρικυμιών υψου- 
μένη, περιεκυκλοϋτο ύπό ατμόσφαιρας εύδίας καί ούδέποτε 
συνταρασσομένης. Ένταΰθα άπαντώνται αί πρώται Οεωρίαι 
φυσικής τίνος επιστήμης, έξηγούσης τήν διαφοράν τών κλιμά
των καί τήν διανομήν τής θερμότητας διά τοπικών αιτιών, διά 
τής διευθυνσεως τών άνεμων τής μάλλον ή ήττον προσγειότη- 
το; τοϋ Τίλιου, καί τήν ένέργειαν άτμιδικής ή άλικής άρχής· 
καί ούτως ό μετεωρολογικός μΰθος, ό τού; ύπερβορείους το
ποθέτησα; πρός βορράν έν ταΐς πηγαΐς τοϋ Ιατρού, όπως εν
νοούν αύτόν δ τε Πίνδαρος (Όλυμπ. Γ. 14. Η. 4/. ΙΙυθ. 1. 
31.ίσθμ. ε. 22.) καί ο ΑΙσχύλος (Σχολ. Άπολ. Ί’οδ. Δ. 284) 
μετηνέχθη είς τάς δυσμικάς χώρας, ότε ό Ιατρός ένομίσθη 
ποταμός πάσαν τήν Ευρώπην διαρρέων άπό τής δυσμικής αυτής 
εσχατιάς άρχόμενος. Ένεκα δέ τούτου ευρίσκομεν παρά μετα
γενέστεροι; τών ανωτέρω συγγραφεϋσι συγχεόμενον μετά τής 
’Ιταλίας τό εΰδαιμον τών ύπερβορβίων ένδιαίτημα και μετ άλ
λων εσπεριών χωρών, ώς καί ριπαία όρη μετά των Άλπεων 
καί τών Πυρηναίων. Οίανδήποτε καί άν έλαβον αύθαίρετον ά
δειαν οί άγαπήσαντες νά παραςήσωσινώς όντως ύπάρχοντα λα
όν τά γεννήματα ταϋτα τή; φαντασίας ποιηταί καί γεωγρά
φοι, ώς πρός τήν τοποθέτησιν αύτών,ή θρησκευτική περί αύτών 
ιδέα ούχ’ ήττον έμενεν αείποτε αναλλοίωτος. Είκονίζοντο ως 
έθνος εύσεβές. άπέχον σαρκοφαγίας, διαιτώμενον έν διηνεκεΐ 
εύδία καί ύπηρετοΰν καί λατρεΰον τόν Θεόν αύτοϋ έπί χίλια έτη 
(Έλλάν παρά Κλημ Άλεξ. Στράβ. is. 711) δ Πίνδαρος μνη- 
μονεύων αύτών έν ΙΙυθίοις Γ. 5(j κτλ. λέγει <■ Μοΐσα ο’ ούκ 
άποδαμεΐ] τρόποι; έπι σφετέρησιν πάν |τα δέ χοροί παρθένων, | 
λύραν τε βοαί, καναχαί τ’αύλών δονέονται| δάφν? τε χρυσεα 
κό|μας άναδήσαντες ειλα| πινάζουσιν εύφρόνως| νόσοι δέ ούτε 
γήρα; ούλόμενον| κέκραται ίερα γενεά' πόνων | δέ καί μαχών 
άτερ| οίκέουσι φυγόντες| ύπίρδικον Νέμεσιν.» Αλλα τέλος 
κορεσθέντες τής τοιαύτης διαίτης μεταξύ ήλιου καί σκιάς έπή- 
δησαν έστεμμένοι άνθινοι; στεφάνοις είς τήν θάλασσαν άπό 
πέτρας τίνος (Plin iv. 26. Pomp. Melia, iii l. 5.).

—ooo—

Π=ρ'ί τώνέν ~οϊζ άρ'/αιοίζ λάρναςιν &vota7.o[λινών 
άν~ΐ'λει.[λενων ύ~ο Λ?.

Γ-ωστόν είναι δτι έντός τών αρχαίων τάφων εύρίσκονται, 
έκτος τών λειψάνων τού πτώματος (συνισταμένων εις τό κρα
νίου καί τά οστά τοΰ θώρακας καί τών ποδών), ώ; έπί τό πο
λύ διάφορα αγγεία,άτινα έχρησίμευον τρός διατήρησιν έντριμ- 
μάτων,· βαλσάμων, καί άλλων διαφόρων αντικειμένων, συνή
θως δέ εύρίσκονται διαφόρων ειδών λυχνίαι, κοσμήματα έκ χρυ
σού, ώς περιδέραια, ένώτια, δακτυλίδια καί κάτοπτρα.^ Ως πρός 
τήν εύρεσιν 'κρανίων σημειώσεως άξιο» καί λίαν περίεργον εί
ναι ή πρό γοόνων εύρεσις κρανίου, εντός τοΰ οποίου ευρέθη 
είς όίούς τής άν<ο σιαγόνος, δστις πρέπει νά ήτο τετερηδωμέ- 
νος, πεφραγμένο; δέ μέ χρυσόν, καί δί ακριβούς έξετάσεως 
έφάνη ο χρυσός ουτος πρό πάντων καθαρώτατος, καί δεύτε
ρον έν εΐδει λεπτότατων πλατυσμάτων, ώστε έξ αύτοϋ έξάγε- 
ται, ότι οί άλκεΐς (ιατροί) έχρώντο έν τή άρχαιότητι καθβρώ 

χρυσίο πρός φραγμόν τών δδόντων. Ώς προς τά κοσμήματα 
|κ χρυσού υπομιμνήσκω, δτι πρό χρόνων εύρέθη είς τήν νή
σον Άνδρον έντός αρχαίου τάφου χρυσοϋν διάδημα, συνιστά- 
μενον έκ πολλών πετάλων χρυσού έχόντων τό σχήμα τών 
φύλλων, καί έπ αύτών ήσαν έγκεχαραγμένα τά νεύρα τίνος 
φύλλου (1), ώστε έξ αύτού τοϋ φαινομένου δυνάμεθα νά είκά- 
σωμεν, δτι οί αρχαίοι ειχον μηχανάς πρός έγχάραξιν τοιού
των σχημάτων έπί πλατυσμάτων τών μετάλλων. Ό άργυρος 
ήτο τό πλέον ήγαπημένον μέταλλον παρά τοΐς τορευταϊς, καί 
Trap’ αύτών μετεχειρίσθη πρός κατασκευήν τών πλέον ποικί
λων άντικειμένων τής ποΡ.υτελείας· μολοντούτο σπανιότατα 
εύρίσκονται έξ αργύρου άντικείμενα έντός άρχαίων )ναρνάκων 
πρό χρόνων εύρέθη μικρόν κομψώς είργασμένον άγγεΐον μεθ’ 
ενός μικρού πινακίου, άτινα διά τού πανδαμάτορος χρόνου καί 
διά τής, ώς φαίνεται, αλατούχων ύδάτων επιρροής ήσαν με
ταβεβλημένα είς εύθραυστόν τινα μάζαν, ήτις συνίστατο έξ έγ- 
χλωρίου καί οξειδίου τοϋ αργύρου, δμως είς τό κέντρον αύτών 
διατεμνομένων ήδύνατο νά διακριθή κάλλιστα ή λάμψις τού 
μετα?νλιζοϋ αργύρου· ιδίως άπαντώνται τοιαϋτα τής πολυτε
λείας άντικείμενα είς λάρνακας, έν αις έτάφησαν γυναίκες, καί 
τοιοϋτοι τάφοι δύνανται νά διακριθώσιν έκ τών ανδρείων τάφων 
διά τής εύρέσεως αντικειμένων, άνηκόντων μάλλον εις τό γυ
ναικείου φύλον. Τοιαϋτα τάς γυναικείας λάρνακας χαρακτηρί- 
ζοντα αντικείμενα είναι μυροθήκαι, είργασμέναι έξ αλαβάστρου, 
κάτοπτρα έκ χαλκού ή καί ορειχάλκου, άγγεΐα ποικιλωτάτων 
σχημάτων καί πολλάκις κομψώς κατειργασμένων, έν οις εύρί 
σκεται σάπων ή διάφορα έντρίμματα έγκεκλεισμένα, ύάλινα 
αγγεία ποικίλως κεχρωματισμένα, έν οίς ΰπάρχουσι πεπυκνω- 
μένα ελαιώδη ρευστά, άτινα άναμφιβόλως πρός περιάλει·|ιν τοΰ 
σώματος τό πάλαι έχρησίμευον. Όσον άφορα τά έν τοΐς άγγεί- 
οις εύρεθέντα έντρίμματα ταϋτα ήσαν κατασκευασμένα έξ α
νόργανων σωμάτων· ούτως έχρησίμευε πρός περιάλειψιν τών 
όφρύων τό θειούχου στίμμι, καί ή πραξις αύτη έκαλεΐτο στιμμί- 
ασμα, πιθανόν είναι οτι καί ο λεπτός άνθραξ έχρησίμευε διά 
τόν έκτεθέντα σκοπόν, καθότι καί τοιοϋτος εύρίσκεται ένίοτε 
είς τούς άρχαίους τάφους. Ώς πρός τόν άνθρακα προσθέτομεν 
δτι οί αρχαίοι διίκριναν δύο είδη άνθρακος,άτινα ώνομάσθησαν 
τό μέν τρύγινον, τό δέ ελεφάντινου μέλαν, τό πρώτον προή - 
χθη, ώς φαίνεται, διά τή; καύσεως τών στεμφύλων, τό δέ 
έτερον κατεσκευάσθη έκ τών έλεφαντίνωυ όστέων. Ώς λευκόν 
ε“ντριμμα έχρησίμευσε τό καθαυτό ψιμύθιου τώυ άρχαίωυ, τό 
όποιον κατεσκεύαζον έκ τοΰ μολύβοου, καί άναμφιβόλως έκ τοϋ 
έν τοΐς μεταλλείοις τού Λαυρίου άνορυττομένου. Επειδή δμως 
δέν έγνώριζον τόν τρόπον τής τοΰ άργύρου έκ του μολύβδου 
άποχωρίσεως, ό αρχαίος μόλυβδο; εμπεριέχει μόρια άργύρου, 
καί ουτος άνακαλύπτεται είς άπαντα τά παρά τοΐς αρχαίοι; έκ 
μολύβδου κατασκευασμένα αντικείμενα π. χ. είς τάς μολυβδο- 
γραφίας καθώς καί είς τά σπανίως ένίοτε εύρισκόμενα μολύβ- 
δινα νομίσματα, άτινα έχρησίμευον. κατά τήν γνώμην τών 
πλειοτέρων αρχαιολόγων, ώς εισιτήρια είς τά θέατρα. Ώς 
έρυθρόν έντριμμα έχρησίμευσεν ή χινάβαρις, ήτ(ς ένίοτε έντός 
μικρών αγγείων εύρίσκεται. Έάν οί άοχαΐοι έχοώντο έπί σκο
πώ έντρίμματο; έτέρω τινί έρυθρώ χρώματι κατασκευασμένω 
έξ οργανικών ούσιών, τούτο δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, όχι δμως 
νά τό άποδείξωμεν, καθότι τοιαύτης οργανικής φύσεως έρυθρά 
χρώματα ύπό τοΰ πανοαυάτορος χρόνου ήλλοιώθησαν καί κα- 
τεστράφησαν. Οί αρχαίοι έγνώριζον τό φύκος έξ ού έξήγαγον 
τήν έμπεριεχομένην έρυθράν βαφικήν ύλην, χρήσιμον πρός 
περιάλειψιν τού προσώπου, καθώς εξάγεται έκ τών ακολούθων 
σημειώσεων τινων αρχαίων συγγραφέων. Fucus, quo mulieres 
utuntiir <nl pingendas malas—et vitia corporis fuco occulanl— 
tingero tempora fuco — mangones quofuco colorem mcnliun- 
tur— fucum facere·

Έκτο; τούτου κατεσκεύαζον ώραΐον έρυΟρούν χρώμα όυομα- 
ζόμενον Purpurissimum εκ τή; ερυθρά; βαφικής ύλης τίνος 
κογχυλάου όνομαζομένου· τήν σήμερον δέ Jaulliina coinunis, 
Buci imun l’linii καί τού οπού τού ζώου, ον άναμιγνύοντες μέ 
λεπτήν κρητίδα (Creta) κατεσκεύαζον τό πορφυρούν τών άρχαίωυ

Τά διάφορα άγγεΐα εύρίσκονται συνήθως έντός τή; λάρνακος 
*ν ή τό πτώμα έναπετέθη, καί ένίοτε έπληρώθη τό κενόν τής 
ΛαρνακΟς δλως διόλου μετά τών πλέον ποικίλων άγγείων μό-

/α1 έν τή Hcipatxj όδώ καί παρά τή Άχαρνική Πύλη άνευ- 
F ,ε'··'ός ταρών οΰλλα χρυαά όμτιόμοροα τοΐς τής ελαίας ούλλοις, 
ζαι ετερα τϊ ί Sa?vr;. Κ ν Π> 

νον είς τό Χελιδρόμιον άνεκαλύφθησαν πρό τινων χρόνων- τά
φοι δ?αυς διόλου ιδιαιτέρας κατασκευής, ζαθώς εξάγεται έκ 
τής έπισυννήμμένης εικονογραφίας. Αί λάρνακες αυται σύγ- 
κεινται έκ δύω ‘λαρνάκων έν τή μια εύρίσκετο τό πτώμα, καί 
μόνον έν ή δύο άγγεΐα, ενώ είς τήν άλλην λάρνακα, ήτις 
ιστατοιι έγκαρσίω; καί συνεχομένη μετά τής πρώτης εύ,ρί- 
σκονται πάμπο.λλα καί τά πλέον ποικίλα άγγεΐα. Έκ τής 
κατασκευής τοΰ τάφου, καθώς καί έκ τών εύτελεστέρων ή πο
λυτελέστερων αγγείων εξάγεται έπίσης, άν ό τάφος άνήκεν είς 
άνθρωπον πλούσιον ή πτωχόν ώσαύτιος γνιυρίζομεν πολλάκις 
έκ τών έν ταΐς λάρναξιν εύρισκομένων άντικειμένων, τίνος 
έπαγγέλματος ήτον ό τεθνεώς. Ούτως εύρέθησαν πρό τινων 
χρόνων έντός ενός τάφου μερικά άγγεΐα όμοιάζοντα μέ τάς 
μυροθήκας, καί έντός αύτών ρητινώδεις καί βαλσαμώδεις ού- 
σία,Γ πρός τούτοι; μεγάλη τις διατρητή βελόνη έκ χαλκού, 
έτερον εργαλείου κυρτόν όμοιάζον μέ μικράν σπάθην, καί έτερόν 
τι χαλκούν κυρτόν όμοιάζον κατά τό μάλλον καί ήττον μέ τούς 
τήν σήμερον έν χρήσει καθητήρας, ώστε έξ αύτών τών συμβό
λων έξάγεται, ότι ό τάφος ουτος άνήκεν είς χειρουργόν ή 
ιατρόν είς έτερον τάφον, πρό ολίγου άνευρεθέντα, εύρέθησαν 
τά εφεξής άντικείμενα· έν μικρόν τρυβλίον, έφ’ ού ίσταντο 
τρία έτερα μικρότερα τρυβλία, καί έν έκάστω τώυ τριών τρυ- 
βλιδίων διεκρίνετο ιδιαίτερόν τι χρώμα. Έν ένί αύτών έφάνη 
χρώμα έρυΟρούν, έν δέ τώ έτέρω κυανούν, καί έν τώ άλλω 
πράσινον τό έρυθροΰν χρώμα συνίστατο έκ κιναβάρεως, καί 
αυτή έφηρμόζετο συνήθως παρά τοΐς άρχαίοις ζωγράφοι; καί 
κατεσκευάσθη κατά τήν 93’1·'’Ολυμπιάδα έν Άθήναις ύπό τοΰ 
Καλλίου, σπανιώτερον τής κιναβάρεως εύρίσκεται ένίοτε έτερον 
έρυθροΰν χρώμα συνιστάμενον έξ οξειδίου του μολύβδου, τού
το ώνομάσθη παρά τοΐς άρχαίοις μίλτος και περί αύτοϋ άνα-. 
φέρεται ότι κατεσκευάσθη έζ. τών προϊόντων τών ’Αττικών άρ- 
γυρορυχείων. ’Επειδή δέ γνωρίζομεν οτι τό έκ τών μεταλ
λείων τοΰ Λαυρίου άνορυχθέν μέταλλον ήτο μόλυβδος, συμ- 
περαίνομεν δτι οί άρχαΐοι μετέβα?νον τόν μόλυβδον τούτον διά 
καύσεως είς μίλτον, ήτις είναι όξείδιον τού μολύβδου τό τήν 
σήμερον Μίνιον ονομαζόμενου. Έάν ή κατασκευή τής μίλτου έκ 
τοϋ μολύβδου έγίνετο είς τά τού Λαυρίου μεταλλεία, ή έάν, ώς 
νομίζω, ό μόλυβδο; μετηνέχθη είς άλλα γειτνιάζοντα μέρη 
τοΰ Λαυρίου, περί τούτου αναφέρω τό ακόλουθον περιστατικόν. 
Έξετάσας πρό χρόνων άκριβώς' τά τοΰ Λαυρίου μεταλλεία, 
καθώς καί τά πέριξ αύτοϋ, δέν ήδυνήθην ν’ άνακαλύψω τι, τό 
όποιον νά μέ πείση ότι, έκτος τής τήξεως καί τής χωρίσεως 
τοΰ άργύρου εκ τοϋ μολύβδου, ά).λαι μεταλλικαί έργασίαι έγί- 
νοντο. Είς δέ τήν νήσον Κέαν, είς τόν λιμένα Βουλκάρι όνο- 
μαζόμενον, εύρίσκονται λείψανα άρχαίων τινων ευτελών κτιρίων, 
καί υποκάτω τών χωμάτων τούτων μόρια έρυθρά συνιστάμενα 
εκ μίλτου, ώστε εκ τής εύρέσεως αύτών συμ.περαίνω ότι ή 
κατασκευή τής μίλτου έγίνετο έν τή ρηθείση νήσω. Έν 
Κέα κατεσκευάζετο χρώμα τι, τό όποιον μόνον είς ώρισμένην 
ποσότητα ήδύνατο νά πωληθή πρός τούς ’Αθηναίους κατά συν
θήκην, περί τούτου σώζεται μέχρι τή; σήμερον έκ μαρμάρου 
επιγραφή έν τώ Μουσείω τών άρχαιοτήτων, ήτις έδημοσιεύθη 
έν τή άρχαιολ. Έφημερίδι.

Τό πράσινον καθώς χαί τό κυανοϋν χρώμα, άτινα έμπεριεί- 
χοντο έν τοΐς έτέροις τρυβλίοις έδειξαν, δτι άμφότερα ήσαν 
κατασκευασμένα εκ χαλκού, τό πράσινον έσυνίστατο έξ οξειδίου 
τού χαλκοΰ και τούτο συμφωνεί μέ τό πράσινον χρώμα τό 
παρά τού Βιτρουβίου ονομαζόμενον Χρυσόκολλα tih. usocuii ), 
καί τό όποιον, κατά τόν Βιτρούβιον, κατεσκευάσθη έκ χαλκά- 
χων ορυκτών. Τό κυανοϋν έπίσης έκ χαλκού συνιστάμενον, 
φαίνεται, δτι προήχθη διά τής τήξεως τής άμμου μετά νίτρου 
καί χαλκοΰ, καί τοιοϋτον χρώμα έφευρέθη είς τήν ’Αλεξάν
δρειαν. Ταϋτα ήσαν τά παρά τοΐς άρχαίοις εγνωσμένα λαμ
πρότερα χρώματα, τά όποια ονομάζει ό ΓΙλίνιος Colori iluridi 
(χρώματα ανθηρά)· ταϋτα παρεχωρούντο ώς έπί τό πλεϊστον 
παρά τών ιδίων ανθρώπων, οιτινες παρήγγελλον τάς ,ωγρ ριας, 
άλλ’ οί ζωγράφοι κλέπτοντες αύτά, τά άντικαθίστων δι’ άλλων 
εύτελεστέρων.

Έπί τής επιφάνειας τής έντός τού είρημένου τάφου εύρε- 
θείσης σπάθης έφάνησαν έπίσης ίχνη έρυθροΰ χρώματος· πει- 
Οόμεθα αρκούντως δτι τό έργαλεΐον τοϋτο έχρησίμευε πρός 
λειοτρίβησιν τών χρωμάτων· έκτος τών άλλων είρημένων εύ
ρέθη τετράγωνόν τι μετάλλινον πλάτυσμα, έχον πρός κράτη- 
σιν αύτού εν είδος λαβίδος, ώστε τό έλασμα τούτο κατά τό
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μάλλον χαί ήττον ομοιάζει μετά τών την σήμερον έκ ξύλου 
κατασκευαζομένων, άτινα χρώνται παρά τοΐς σημερινοί; ζω
γράφοι;, και τά όποια καλούνται παρ’αυτών Palalte Τό δέ 
π'ριεργότερον μεταξύ τών έκτεθέντων εργαλείων και χρωμά
των ήτο μικρόν έργαλεϊον έξ Όνυχος (Onyx) ή έκ Χαλκηδόνος 
λίθου, σχήμα όδόντος έχοντος- τοΰτο, νομίζομεν, έχρησίμευεν 
ώς στιλπνοτήριον, καθότι έάν ό ζωγράφος ούτος κατεγίνετο 
και μέ τήν τών διαφόρων αντικειμένων χρύσωσιν, ήτις έξετε- 
λέσθη άπειράκις, ώς βλέπομεν, έκ τοΰ 'Ομήρου·

«Είς αυ χρυσοχόον λίέρκεον δεύρο κεκλήββω.
ΈλΟεϊν, οφρα βοδς χρυσόν κέραοιν περιχεύη.»—(Όδυσ. σελ. 426). 

τό τοιοΰτο έργαλεϊον άπεκατεοτη άναγκαιοτατον αυτω.
Έκ των άνω είρημένων εξάγεται μετά θετικότητος οτι ό 

τάφος ουτος άνήκεν εις ζωγράφον. Ξ. Λάνδερερ.
(Έκ τής Άρχαιολ. Έοημ ύπό του Κ. Σ. ΙΙιτάκη έκδ’.δομένης).

Δ Q Φ Ο Ρ Α. —“7*—

Διά πολλών αναντίρρητων λόγων και άφελείας, ήτις συμβα~ 
δίζε,ι μετά τής άληθείας πάντοτε, άπεδείξαμεν έν τω περί τής 
νΰν ελληνικής έπαναστάσεως άρθρω διά τοΰ προλαβόντος φύλ
λου ημών δημοσιευθέντι, δτι οί Έλληνες τής Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας έπανέστησαν κατά τής τυραννοόσης πολυτρόπως 
αυτούς έξουσίας οικοθεν καί αυθόρμητοι, δτε ένόμισαν, καί είς 
τοΰτο ίσως §εν ήπατήθησαν, δτι ήλθεν ήδη τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, 'ίνα διά πάσης θυσίας άνακτήσωσι τήν ελευθερίαν αυ
τών καί συντρίψωσι τεσσάρων αιώνων άλύσεις δουλείας στυ
γερά; καί κτηνώδους, άναλαμβάνοντες τά όπλα περιεΐδον τήν 
θυσίαν τής περιουσίας αύτών, εξέθεσαν είς έσχατον κίνδυνον 
τάς προσφιλείς αύτών οικογένειας, καί άπεφάσισαν ή νά έλευ- 
Οερωθώσι ή νά παύσωσι τοΰ ζήν πλέον δοΰλοι, λαμβάνοντες 
θάνατον άξιον τής προγονικής ιστορίας καί τής ελληνικής φι
λοτιμίας. Άπορον καθίσταται πώς άγαπΰσιν έτι ολίγοι τινες 
νά πιστεύωσιν δτι χάριν ξένης δυνάμεως καί ένεργεία 
αύτής, ή έξ ύποκινήσεως τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, έ- 
ξετέθησαν είς τηλικούτους κινδύνους οί έπαναστάται. Ή ιδέα 
ήν συνέλαβον οί ούτω φρονουντες είσεφορήθη έν αύτοΐς πάν
τως ήτοι έκ διεστραμμένων εισηγήσεων ή έξ άγνοιας τοΰ νοΰ 
καί τοΰ χαρακτήρος τοΰ έλληνικοΰ λαού. ’Επειδή ή διαστροφή 
τής άληθείας δύναται νά έχη συνέπειας επιβλαβείς είς τόν ιερόν 
αύτόν άγώνα,διά τοΰτο έγράψαμεν ολίγα έν τή άσθενεία ημών, 
ώς έπίμετρον εις δσα οί δοκιμώτατοι κάλαμοι τών συναδέλφων 
ημών δημοσιογράφων έγραψαν καί άκολουθοΰσι περί τούτου 
γράφοντες, πρός άπόοειξιν τής απάτης τών ούτω φρονούντων. 
Τήν αγνότητα καί τό αμέτοχου πάσης.ξένης είσηγήσεω; τού 
κινήματος τούτου, καί τήν ιερότητα αύτοΰ, ού μόνον ελληνική, 
φωνή άπέδειξε καί υποστηρίζει,άλλά καί διάσημοι βουλευταίκαί 
γερουσιασταί τής πανσθενούς καί φιλελευθέρου ’Αγγλίας διε- 
κήρυξαν καί ύποστηρίζουσι, καί έπίλεκτοι άνδρες τής φιλάνθρω
που Γαλλίας δπως αύτοΐς επιτρέπεται διεδήλωσαν, καί πασα ή 
φιλοδίκαιος καί εμβριθής Γερμανία. ΤΙ συνδρομή δέ πάντων 
τούτων, καί ή τά ασθενή θεραπευουσα καί τά έλλείποντα άνα- 
πληρούσα θεία δύναμις,παρέχουσιν ήμΐν ασφαλή τήν ελπίδα,δτι 
τό αγνόν καί καθαρόν πάσης ξένης έπιρροής καίάλλοτρίου σκο
πού κίνημα τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας θέλει έπί τέλους στε- 
φανωθή διά πληρεστάτης έπιτυχίας, καί ή έλευθερία θέλει 
έπανέλθη είς τήν εστίαν αύτής, άφ’ ής τετρακόσια ήδη έτη 
άποδημεΐ,

Τήν ίδιωτικώς δέ κα’ άνευ παραβιάσεως ούδενός κειμένου 
νόμου παρεχομένην συνδρομήν τοΐς άγωνιζομένοις ύπό τών 
ελευθέρων αδελφών αύτών ούδεμία εύγενής καρδία δύναται 
νά κατακρίνη, ούδεμία θέλησις δύναται νά καταστείλη, 
καί πάσα τοιαύτη απόπειρα θέλει άνάψει έπι μάλλον τήν συμ
πάθειαν καί τόν ενθουσιασμόν ή ελαττώσει αύτόν. Καί αύτών 
τών τυπικώς άποϊοκιμαζόντων τήν διαγωγήν τής έλευθέρας 
Ελλάδος τή; πολιτικής αύτών ένεκα πιστεύομεν δτι ή καρ- 
δία άλλως αισθάνεται, καί τήν αλήθειαν τής πίστεως ημών 
θέλει ϊσως αποδείξει ή έπί τέλους διαγωγή αύτών, ήν ήρξαντό 
ήδη νά ύπαγορεύωσιν αύτοΐς οί λαοί διά τών παραστατών αύ- 
τώυ έν τοϊς μέγα δυναμένοις κοινοβουλίοις, καί όπου τοιαΰτα 
δεν υπάρχουσι διά τής πανσθενούς κοινής γνώμης.

— Έάν άληθή ώσι τά λεγάμενα περί τής σκανδαλώδους 
διαγωγής τού διευθυντοΰ γαλλικού τίνος βρικίοΰ καταπλεύ- 
σαντος είς Σπέτσα; καί “Υδραν, καί συμβουλεύσαντος διά τών 
δημοτικών άρχών τούς πολιτας,ινα μή συμμερίζωνται τών αι

σθημάτων τής ελληνικής έξουσίας ώς πρός τήν διαγωγήν αύτής 
πρός τάς τουρκικάς απαιτήσεις, καί τών έκ ταύτη; ένδεχομένων 
νά ληφθώσι μέτρων, ούδέ νά συμμερίζωνται τών πρός τούς 
έπαναστάτας αισθημάτων τών λοιπών ομογενών αύτών, διότι 
θέλουσιν έκτεθή είς κινδύνους καί ζημίας, δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θέλουσιν έκτιμηθή δεόντως, έάν άληθεύωσι, παρά τοΰ αντι
προσωπεύοντας ενταύθα τήν Γαλλίαν, καί τιμωρηθή ο ύπερ- 
βάς τά καθήκοντα αύτοΰ ουτω ποιήσας πλοίαρχος, δστις άλλως 
έδιδάχθη έξ ών έλαβεν απαντήσεων δτι οι "Ελληνες πάντες 
εισί ψυχή καί σώματι άφωσιωμένοι εις τήν Κυβέρνησιν αύτών, 
καί έν μια πάντες καρδία αισθάνονται άδε?»φικήν συμπάθειαν 
πρός τούς άγωνιζομένους αδελφούς αύτών, καί δπως δύνανται 
συντρέχουσιν αύτούς άτομικώς καί ίδια, ούδένα νόμον ή διάτα- 
ξιν παοαβαίνοντες· έδειξαν έτι δτι ούδεμία είσήγησις ισχύει 
ν’ άλλοιώση τήν ελληνικήν καρδίαν, ούτε νά μεταβάλλη τήν 
ευγένειαν καί γενναιοφροσύνην αυτής.

— Προ πέντε ημερών έφάνη νέος καί φαεινός Κομήτης πρός 
δυσμάς.

— Οί Ρώσσοι διαβάντες τον Δούναβιν αμαχητί χωροΰσι 
πρός τήν Βάρναν καί τά πεδία τής Θράκης. Οί δέ έν τή ’Ασία 
έφθασαν μέχρι τής Έρζερούμ.

—Οί ήμέτεροι έκυρίβυσαν ήδη έν Θεσσαλία τόν Πλάτανον καί 
'Αρμυρόν.

— Έν Ήπείρω άπεφασίσθη ή πολιορκία τής Άρτης.
— Ό γενναίος ’Αγησίλαος Λεβέντης έπεσεν ένδόξως είς 

τήν έν Πλαιάνω μάχην.
— Είς τόν ΙΙρέσβυν τής ‘Ελλάδος Κύριον Μεταξάν δέν εί

χε δώσει έτι ή Τουρκική Κυβέρνησις τά πρός άναχώρησιν αυ
τού διαβατήρια.

— Ό ’Αγγλικός στόλος είσήλθεν ήδη εις τήν Βαλτικήν θά
λασσαν. Τά παρά τήν θάλασσαν ταύτην Κυβερνεία τζς'Ρωσσίας 
έκηρύχθησαν υπό τοΰ Αύτ. Νικολάου είς κατάστασιν πολιορκίας.

— Ό έν τή ’Ανατολή συμμαχικός στόλος έξέπλευσεν είς 
τόν Ευξεινον διευθυνύμενος είς Βάρναν.

Α Γ Γ Ε Λ 1 Α.
Εύρίσκεται ήδη ύπό τό πιεστήριον τής τυπογραφίας τής Νέ

ας Πανδώρας τό τέταρτον φύλλον τού προ καιρού άναγγελθέν- 
τος πονήματος μου έπιγραφομένου, « Κατάλογο; τών άπό πτώ
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τού 1821 έτους έκδο- 
θέντων βιβλίων παρ’ ‘Ελλήνων είς τήν όμιλουμένην ή είς τήν 
άρχαίαν ‘Ελληνικήν γλώσσαν. Σπεύδω δέ σήμερον ν’ άνανγεί- 
λω ότι σεβόμενος τάς συμβουλάς καί τάς προτροπάς λογιών 
τινών φίλων μου έπεξέτεινα τόν Κατάλογον τούτον μέχρι τοΰ 
1832 έτους, ήτοι μέχρι τής έγχαθιδρύσεως τής ‘Ελληνικής Βα
σιλείας. Τό πόνημά μου ί.οιπόν θέλει περιέχει τήν ‘Ιστορίαν 
τής διανοητικής προόδου τοΰ -Ελληνικού έθνους άπό πτώσε
ως τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας μέχρι έγκαθιδρΰσεως τής έν 
‘Ελλάδ. Βασιλείας μετά τεσσάρων αιώνων σκληρόν ζυγόν είς 
δν ύπέκυψεν δλη ή ‘Ελληνική.φυλή. ‘Η πεφωτισμένη Εύρώπη 
θέλει θαυμάσει βλέπουσα οτι ή ορμή πρός τά γράμματα, 
καί ή δάς τής σοφίας ούδεποτε έσβέσθη παρά τοις νέοις "Ελλη- 
σιν, άν καί ούτοι έτυραννοΰντο άπό τόν παράνομον καταχτητήν 
των, καί άπάτριδες δντες περιφέροντο ενθεν κακεΐθεν.

Γνοστοποιώ προσέτι έκ νέου δτι τό πόνημά μου δέν περιέ
χει μόνον τόν Κατάλογον τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης του 
άοιδίμου εύεργέτου τής ‘Ελληνικής νεολαίας καί μεγίστου φι- 
λέλληνος Κόμητος Γυίλφόρδ. ώς έτυπώθη κατά τό 1845, άλ
λά καί τήν προσθήκην έίακοσίων περίπου βιβλίων το δέ ο- 
λον έπλουτίσθη μέ βιβλιογραφικά; και κριτικάς σημειώσεις, 
τεινούσας είς διασάφησιν τών συγγραμμάτων, καί είς τό τέ
λος μέ αλφαβητικόν πίνακα περιέχοντα τήν σύντομον βιογρα
φίαν 400 τόσων νεοελλήνων λογίων άνδρών, τών έν τώ Κατα
λέγω άναφερομένων.

Τό τοσοΰτο ώφέλιμον καί άναγκαϊον πόνημα σύγκειται έκ 
τριάκοντα περίπου τυπογραφικών φύλλων είς 8ον. Τιμάται δέ 
έξ Δραχμών πληρωτέων μετά τήν παραλαβήν τοϋ βιβλίου, 
καί τά έντιμα ονόματα τών Κυρίων Συνδρομητών θέλουσι τυ- 
πωθή είς τό τέλος τούτου.

Διά τούς μή συνδρομητής τιμάται δέ οκτώ Δραχμών. Αί 
σύνδρομα! γίνονται εν τω τυπογραφείο) τής Ν. ΙΙανδώρας, καί 
παρά τοΐς επιφορτισμένοι; τήν οιάδοσιν τής παρούσης Αγγελίας.

Έν Άθήναις τήν 26 Φεβρουάριου 1854.
Α. ΙΙΜΙΑΔΟΠΟϊΆΟΣ ΒΡΕΤΟΣ.

1ΉΣ ΤΠΙΟΓΡ νΐΊΑΣίΩΓΑΓΓΕΑΟΠΟΤΑΰΤ. "


