
ΦΕΡΈΚΠΠΣ Ο ΣΙ’ΡΙΟΣ. (I)

I

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΪΤΟΙ'.

Μέχρι τοϋ έκτου πρό Χρίστου αΐώνος ή 
φιλοσοφία ζαΐ έν γένει ή έπιστήμη μυστηρι
ώδες τι ζάλ.υμμα περιβεβλημ μ.ένη έμενεν έν 
προφορικοί; λόγοις καί διδασκαλίαις άναφαί- 
ρετον κτήμα τών θεολογούντων ιερέων καί

<) Ό έν Σύρω εύπαίδευτο; νέο; Κύριο; Τιμο- 
λέων Δ. Άμπελβ;, γνωστές ήδη καί έξ άλλων 
άξιολόγων πονημάτων τφ Έλ. Φιλολογικφ Κό- 
σμψ, συνέγραψεν έσχάτως καί τήν Ιστορίαν 
τή; Σύρου. Ταύτης άποσπάσα; τήν έπομένην 
βιογραφίαν τοΟ Συρίου φιλοσόφου Φερεκύδου-, 
έπεμψεν ήμΐν πρό; δημοσιεύσω. "Ισως μέχρι; ου 
δημοσιευθή ή έν τφ παρόντι τεύχει πραγματ ία 
αύτη, καί τό δλον τοϋ συγγράμματος είναι ήθη 
έκδεδομένον· τοΟ Ό μήρου δμως έκδιδομένου ι
δίως διά τού: έκτό; τής Ελλάδος ομογενείς, ή οη- 
μοσίευσι; αύτής, ώ; δείγμα άλλως τε καί τή: άξίας 
τοϋ έργου ολου δέν εΤναι καθόλου περιττή. Σ. Ο.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Έ.)

ποιητών, ή άνθρωπότης διψήσασα σοφίας, 
μέχρι τίς έποχής ταύτης έμενεν αμύητος 
τών μυστηρίων τής φύσεως καί ήοκεϊτο βαυ- 
καλιζομένη ύπό τών ποιητών καί ιδίως τών 
’Ορφικών κα1. ταπεινοΰσα τό όμμα πρό τής 
μυστηριώδους σοφίας τών ιερέων καί ιδίως 
τών Αιγυπτίων καί Χαλδαίων. Έν έποχή 
τοιαύτη έγεννάτο εν τινι βράχω τής σφαίρας 
έ Οίδίπους εκείνος δστις έμελλε νά λύση 
τό αίνιγμα τή; έπιστήμης, καί ν’ ανασύρω 
πρώτος τόν πέπλον, δστις έΟαμβου τά όμ
μα τα τής σφριγώσης άν&ρωπότητος. Έν τή 
εύρυτάτη έκτάσει τών ύπό τόν ήλιον μερών 
τή; γή; ηΰτύχησε τήν δό^’ν ταύτην πρώτη 
ν’ απόκτηση ή νήσος τών Κυκλάδων ή καθ’ 
Όμηρον άγαθή Σύρος! διότι εις ταύτην 
πρώτον έγράφη ή έπιστήμη έν πεζώ λόγω, 
δ δε Φερεκύδης μονιμοποίησα; διά τοΰ πε
ζού λόγου τά δόγματα τής σοφία; του πρώ
το; ήρχισε μεταδίδουν ουτω τάς γνώσεις του' 
χρηματίσας δέ διδάσκαλος τοΰ ΠυΟαγόρου, 
θεωρείται δικαίως δ πατήρ καί διδάσκαλ,ος 
σειράς διασήμ.ων σοφών, πνεΰμα μεγαλουρ
γόν καί καρποφόρον τοΰ αΐώνός του.

£1.
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Δέν ύπάρχει τις άντίορησις οτι ό Φερεκύ- 
δη; έγεννήθη έν Σύρω ζαί πατέρα εσχε τον 
Βάβυν. 'Η φήμη τοϋ περίδόξου υίοϋ έπεσκί- 
ασε τήν τοϋ πατρός. καί ή μέν ιστορία σιγά 
περί τοΰ πατρός, οί δέ λ.εξικογράφοι άρκοΰν- 
ται νά διακρίνωσι τόν Βάβυν τούτον άπό τί
νος άλλου Βάβυος αύ/.ητοϋ ’Αθηναίου διά τοϋ 
πολυσημάντο·> πατήρ τοϋ Φερεκύδους, 
νομίζοντε; δτι τούτο ελλείψει άλλης πληρο
φορίας περί τοϋ Βάβυος, εινε άρκοϋσα ιστο
ρία και φήμη δι’ αύτόν, διότι μετά τοϋ υίοϋ 
μνημονεύεται καί Οά μνημονεύεται πάντοτε 
τό δνομ.α τοϋ πατρός.

Τό έτος τής γεννήσεω; τοϋ Φερεκύδους 
υπολογίζεται συμπίπτον μεταξύ τής 45 καί 
58 ’Ολυμπιάδας (G00—545 Π. X). κατά 
τήν όρθοτέραν δέ γνώμην είνε τό 600 II. X. 
Κατά τόν Σουίδαν ό Φερεκύδης ήκμασεν έπί 
τής βασιλείας Άλιάττου τοϋ Λυδού, κατά 
δέ τόν ΓΙλίνιον έπί τών χρόνων τοϋ Κόρου, 
κατά δέ Διογένην τδνΆαέρτιον κατά τήν 59 
’Ολυμπιάδα. Ό Miiller ^'/.ίτ.ε·. τι ασυμβί
βαστον έν τάϊς χρονολ.ογίαις ταύταις καί ά- 
ποκρούειτδν Κλίντωνα συμβιβάζοντα αύτάς. 
Ή τοϋ Διογένους μαρτυρία φαίνεται μάλλ.ον 
πιστευτή, ύποστηρί ζέται δέ καί ύπό τοϋ Κι- 
κέρωνος λέγοντος τον Φερεκύδην σύγχρονον 
τώ Σερβίφ Τυλλ,ίω.

Υπήρξαν καί άλλοι έχοντες τό αύτό ά
νομα, οίον Φερεκύδης ό ’Αθηναίος, πρεσβύ- 
τερος τοϋ Συρίου, περί ού λέγουσιν δτι συνή- 
γαγε τα Όρφέως έπη. Άλλ’ ό Πορφύριος 
ούδένα δέχεται πρεσβυτέραν τοϋ Συρίου, ά
λλ’ «εκείνον μόνον ηγείται αρχηγόν συγγρα
φής». 'Αλλος δέ ήν Φερεκύδης ό Λέριος-

Ό Φερεκύδης πνεϋμα εύρύ καί μεταδοτι
κόν, προνομιούχος ΰπαρξις άναφανεϊσα έν τή 
μικρά νήσφ ταύτη τών Κυκλάδων, έν ή οΰ
τε σ/ολαί, οΰτε διάσημοι έβίωσαν άνδρες, 
σχετιζόμενο; έν Σύρω μετά τών ετι περι- 
πλεόντων έμπορίας η πειρατείας χάριν Φοι
νίκων, κατόρθωσε ν* άνεύρη απόκρυφα τινα 
βιβλία τών Φοινίκων, οΐτινες ώς ειπομεν 
μετέδωκαν ού μόνον τοΐς Συρίοις άλλά καί 
άλλοις πολλάς αύτών γνώσεις. Κατά την ε
ποχήν τής νεαρά; του ηλικίας ήκμαζεν δ 

’ Θαλής’ η δόξα τοϋ Μιλησίου σοφού περιβομ- 
βούσα εις τά ώτά του έξήγειρε τήν ένυπάρ- 
χουσαν έν αύτώ άκατάσχετον έπιθυμ.ίαν τοϋ 
νά γνωρίση τόν κόσμον ύπό τήν βαθείαν τής 
φράσεως έννοιαν. Καί ήρξατο άνευ διδασκά
λου κατά τάς ομοφώνους μαρτυρίας μανθά- 
νων καί καταρτιζόμενος ούτως ώστε νά ήναι 
είς θέσ.ν ν’ άντιληφθή, τής χαλδαϊκής σοφίας, 
μυούμενος καί εις τά μ.υστήρια τών πανι- 
σχύρων ιερέων τής Αίγύπτου. « Διδαχθέν- 
τα τε ύπ’ αύτοΰ, λέγει δ Σου’ίδας, Πυθαγό
ραν λόγος, αύτόν δέ ούκ έσχεικέναι καθη
γητήν, άλλ’ εαυτόν άσκήσαι κτησάμενον 
τά Φοινίκων άπόκρυφα βιβ/.ία». ’Αλλά ποϋ 
άπέκτησε τά Φοινίκων άπόκρυφα ταϋτα 
βιβλία ; 'Ο ήδη μνημονευθείς έν τή παρού
σα) συγγραφή Bocliarl λέγει τά εξής περί 
τών άποκρύφων τούτοιν βιβλίων, οτι οι 
Φοίνικες διερχόμενοι τής Σύρου κ’ ενιαυτόν 
δλόκληρον έν αύτή μένοντες δέν ήτο άπο
ρον άν κατέστησαν εΰκολ.ον τήν άπόκτη- 
σιν αύτών έν Σύρω είς τόν Φερεκύδην. Καί 
ό Ησύχιος συμφωνεί λέγων δτι ό Φερεκύ
δης ήτο αύτοδίδακτος, μόνος εύρών τά ά
πόκρυφα βιβλία τών Φοινίκων, τήν δέ γνώ
μην ταύτην εκφράζει καί ό Ευστάθιος. 
« Δέν εινε λοιπόν άξιον άπορίας, λέγει ό 
Dela Rocca δτι ό Φερεκύδης, άνθρωπος 
δεξιώτατος περί τό μανθάνειν, συνδιαλεγό- 
συχνά μετά τών ξένων καί έμπόρων ηχού
σε περί βιβλίων μεστών γνώσεων υψηλών 
καί βαθυτάτων καί άνεφλέχθη ύπό τοϋ 
πόθου τοϋ νά τ’ άποκτήση. Άλλά τδ ζή
τημα εινε όποια ήσαν τά βιβλία ταϋτα, ά
τινα περιήλθον είς χεϊρας τοϋ Φερεκύδους.

Ό διάσημος επίσκοπος τής ^tranches 
Uuel μας έξήγαγεν ήδη πάσης δυσχέρει
ας. ® Ό Φερεκύδης, λέγει, έδιδάχθη ύπδ 
τών ιερών βιβλίων τών Αιγυπτίων καί 
Χαλδαίων, πρδ πάντων δέ τών Φοινίκων’ 
έκ τών βιβλίων τούτων έξήγαγε, λέγουσι 
μεγάλαι γνώσεις θείων πραγμάτων, μη 
σχών ποτέ άλλους διδασκάλους. ’Εννοώ διά 
τών ιερών τούτων βιβλίων τών Φοινίκων, 
τά τοϋ Μωϋσέως, ά ό Juvenal ονομάζει 
Arrianum- » Σημειωτέον δτι ού μόνον τά 

τοϋ Μωϋσέως, άλλά καί άλλα τοιαΰτα μυ
στηριώδη βιβλία, οϊον τά δόγματα τοϋ 
Σαγχονιάχθονος, ένδεχόμενον νά περιήλθον 
εις χεϊρας του. Μάλιστα, έπειδή ένωρίτα- 
τα έμυήθη τής φοινικικής σοφίας, είς δέν 
έβράδυνε νά είπη δτι ό Φερεκύδης ήλθεν 
άπδ την Συρίαν. Ούτος είνε ό Γοότιος, δστις 
δμως δέν φέρει ούδεμίαν μαρτι ρίαν, ούδέ 
άνασκευαζει τάς περί τοϋ Συρίου Φερεκύ
δους συμφώνους καί πλείστα; μαρτυρίας 
τών άρχαίων καί νεωτέρων. Ετερός τις, 
*Ανδ ρων ό Έφέσιος, μή δυνάμενος ίσως νά 
πιστεύση τήν ευρύτητα τών γνώσεων τού 
Συρίου Φερεκύδους άπεφάνθη <■ δύο γεγο- 
νέναι Φερεκύδας Συρίους, τον μέν άστρο- 
λόγον, τδν δε θεολόγον, υιόν Βάβυος, δν 
καί Ιΐυθαγόραν σχολάσαι » άλλ’ έφρόντισε 
ήδη πρδ πολλοΰ ό ’Ερατοσθένης νά μαρτύ
ρησα, οτι είς ύπήρξεν έκ Σύρου Φερεκύδης 
μόνον, δστις κατώρθωσε ν’ άναδειχθή τοι- 
οϋτος οϊος παρεστάθη έν τε τοΐς έργοις του 
καί ταΐς αποτελεσματικούς διδασκαλίαις αύ
τοΰ.

Δέν έξηκριβώθη τδ έτος τής είς Αϊγυ- 
πτον διαμονής τοΰ Φερεκύδους" εικάζεται 
δμως δτι μετά τήν εις Αίγυπτον εκδρομήν 
του έδίδαξε τδν Πυθαγόραν, διότι ούτος 
προτιθέμενος ν’ άπέλθη είς Αίγυπτον καί 
νά έπισκεφθή τδν Νείλον έπί δύο έτη ή- 
κροάσατο τών διδασκαλιών τού ένδόξου 
διδασκάλου του, ήδη γνωρίζοντος λεπτο
μερώς ού μόνον τά τής αιγυπτιακής φιλο
σοφίας άλλά καί τά μέρη έν οίς παρέμεινε 
μυούμενος είς αύτήν.

Ό Φερεκύδης έν Σάμο) ήρξατο διδάσκων 
τους νέους έπιστήμας. Τότε ήκροάσθη αύ
τοΰ ό Πυθαγόρας

Ή φήφη τού Φερεκύδους εφθασεν ταχύ- 
πτερος είς τάς άπωτάτας γωνίας τής Ελ
λάδος. Οί διψώντες σοφίας έπεζήτουν τήν 
συνάντησίν του καί αύτή η σχολή τών τό
τε άκμαζόντων επτά σοφών τής Ιωνίας συ- 
νεκινήθη έπί τή εμφανίσει τοΰ Συρίου σο
φού καί ιδού αύτός δ Θαλής ύποχωρεΐ καί 
γράφει πρδς τδν Φερεκύδην έπιστολήν, πρδ; 
τον έπανελθόντα μετά την περιοδείαν του 

Φερεκύδην, προσκαλών αύτδν εις ’Ιωνίαν, 
ενή'/. έναγωνίω; περιμένουσιν αύτδν οί τής 
σχολ.ής αύτοϋ ! Ό βαθύνους ’Αθηναίος Σό” 
λων συννενοεϊται μετά τοϋ θάλ.ητο; όπως 
άφήσωσι καί τούς Αιγυπτίους σοφού; καί 
πάντα άλλον καί έλ.θωσιν είς τήν Σύρον 
ένθα διέτριβεν συγγράφων πρώτο; είς πε
ζόν λόγον τά δόγματά του ί διάσημος νη
σιώτης.

'Η επιστολή αΰτη τοΰ Θαλοϋ διασωθεϊ- 
σα έν τοΐς βιβλίοις Διογένους τού Λαερτίου ε
πιμαρτυρεί τ’ άνωτέρω.

Ιδού αΰτη.

« θα.Ιής .-τρώ; Φερεκύδην

« ΙΤυνθάνομαί σε πρώτον Ίώνων μέ.1~ 
Jetr .ίύγοις άμγί τώ>· θενών χρημάτων 
εις τούς "EJ Ιηνας έκγαΐνειν· Καί τάχα, 
μέν ή γνώμη του δίκαιη είς τά ξυνόν κα- 
ταθίσβαι γ ραγήν μ&Λ.Ιον η ό.τοιοσονν i~ 
πιτρέ.τειν, χρήμα εις ούδέν δγε.Ιος. Εί 
δέ τι ήδιον έθέ.ίη 'ζενέσθαι Λεσχηνωτής 
περί ότέων γράγεις, καί ήν κε.Ιεύεις, πα
ρά σε άγίζομαι είς Σύρον. H γάρ άν οΰ 
γρενήρεες είημεν εγώ τε καί Σό.Ιων ύ Α
θηναίος, π.ίώσαντες μέν είς Κρήτην κατά 
τήν κεΐθι ιστορίαν, π.ίώσαντες δέ εις 
Αίγυπτον, ύμι.ίήσαντες τοΐς ίκεΐνοι δσοι 
ίερέεες τε καί αστρονόμοι, ,-ταρά σε όέ μή- 
π.Ιώσαιμεν. Ηςει γάρ καί ύ Σί.Ιων ήν i- 
ττιτρε'πης. 2’έ μέν τοι χωρογι-Ιέων, ό.Ηγα 
γοιτέεις είς ’Ιωνίαν, οΰάέ σε χόθη ΐσχει 
άνδρών ζείνων· Ά.Ι.Ιά ώς ε.ί.τομαι, Ινί 
μούνω χρήματι ττρόσκεαι. τή γραιρή. ΊΙ- 
μεϊς δε οί μηδέν γράγοντες ,τίριχωρίομεν 
τήν τε 'ΕΑ.Ιάδα καί Άσίιιν ».

Ούδεμία μαρτυρία ύπάρχει περί τή; έκ- 
τελέσεω; τή; έπιθυμίας ταύτη; τού Μιλη- 
σίου σοφού, οΰτε άν ό Θαλής ήλθεν εί; Σύ
ρον όπως άκροασθή τού διδασκάλου τού- 

; του, οΰτε ό Σόλων άν συνηντήθη μετά τοϋ 
I διασήμου φιλοσόφου τής Σύρου. Εικάζεται 

ομω; ότι αί επιστημονικά·. Οεωρίαι αύτοΰ 
μετεβιβάσθησαν εις τάς τότε άκμαζούσας 

I σχολά; τών φιλοσόφων, έπενεγκοϋσαι με
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ταρρυθμίσεις νέα; ζαί πρωτοφανείς ζαί ά- 
νοίξασαι νέαν δδδν εΐ; τήν φιλοσοφίαν και" 
έν γένει τά; έπιστήμας α’ί five; σζ.οποΰσι 
τήν γνώσιν τοϋ παντός.

Ό Φερεκύδη; έκτδς τή; έν Σάμω διαμο
νής καί διδασκαλίας δέν άναφέρεται ώ; ι
δρυτή; ώρισμένη; τίνος σχολή;" φαίνεται 
δέ δτι μετά τήν εΐ; Αίγυπτον ζαί Ιωνίαν 
περιήγησίν του καταρτιθείς τελειότερο·/ 
έπανήλθεν εΐ; Σύρον, έν η έβίωσε μέχρι 
τοϋ θανάτου του συγγραφών" τοΰτο εξη
γείται έκ τε τή; επιστολή; τοΰ θάλητο; 
καί έκ τοΰ περιωνύμου τότε έν Σύρω ηλιο
τροπίου, i αύτό; άνήγειρε προ; δέ καί έζ 
τή; άρχαιοτάτης παραδόσεως περί σπηλαί
ου τοΰ Φερεκύδου; έν Σύρο».

Πριν είπω περί τών συγγραφών του, σζό- 
πιμον κρίνω νά προσθέσω γενικότερα τινα 
περί τοΰ χαρακτηρισμού τή; φιλοσοφία; τοΰ 
Φερεκύδου; ένταΰθα.

'Ο φερεκύδη; καίτοι μυηθείς είς τά; ά- 
ποκρύφους έπιστήμας τών Χαλδαίων ζαί 
Φοινίκων, δέν είχε μεταφέρει εΐ; τήν ελ
ληνικήν φιλοσοφίαν καί φιλολογίαν γνώσεις 
μόνον φοινικικά;, άλλ’ αύτδ; έμόρφωσε σύ
στημα ίδιον, λαβών παρ’ αύτών γνώσεις 
απλώς πρδ; τελειοτέραν μόρφωσιν τών θε
ωριών καί δικαίως αύτό; τε καί δ έπ ίση; 
περιώνυμος μαθητής του Πυθαγόρας θεω 
ροΰν-αι Οεμελιωταί ίδιου συστήματος φι
λοσοφίας ζαί ιδίας σχολή;. Ε'-.ε μάλιστα 
άνάγκη όπως γνωρίσωμεν ζαλλίτερον τον 
ήμέτερον σοφδν Φερεκύδην, νά μή λησμο- 
νήσωμεν τδν μαθητήν του Πυθαγόραν" διό 
τι ούτος παραλαβών παρ’ έκείνου τήν φι
λοσοφίαν Χαί έν γένει τάς έπιστημονικά; 
γνώσεις, δι’ άς άμφότεροι έκλεΐθησαν, προ- 
ήγαγεν αύτά; εί; φωτεινότερου δρίζοντα 
καί μάλιστα όλίγον κατ’ όλίγον έπεσζ.ία- 
σεν τδν διδάσκαλόν του, ούχί ώς τελειό
τερου καί ευρύτερον πνεΰμα άλλ.’ ώς μετα- 
δοτικώτερου" καθ’ όσου ή είς Ιταλίαν δια
τριβή τοΰ Πυθαγόρου ζατέστησευ αύτδν 
γνωστότερου καί τάς διδασκαλίας του α- 
ποτελ.εσματικωτέρας.

Άλλ’ άμφότεροι ό τε διδάσκαλος καί 

δ μαθητή; πρέπει υά θεωρώνται οί πρώ
τοι γνώσται τής Αιγυπτιακής σοφίας, καί 
οί κύριοι Οεμελιωταί τή; περιφήμου Πυθα
γορείου φιλοσοφίας, ούχί ξενική; καί χαλ
δαϊκής, άλλά γνήσιας ελληνική; καί πρωτο
τύπου.

Άλλ’ ίδωμεν όποια τά έργα τοΰ Συρί- 
ου σοφοΰ. Έν γένει ήσχολήθη περί τήν με
ταφυσικήν" καί ιδίως τήν θεογονίαν. Έν 
πολλοί; καινοτομώ·/, άλλα αύτδ; άποκα- 
λύπτων φαίνεται πρωτότυπο; καί βαθύ; έν 
ταϊς θεωρίαΐ; του.

Ό Θεόπομπος « τοΰτον πρώτον, λέγει, 
περί φύσεως καί θεών γράψαι, πολλά δέ 
καί θαυμάσια λέγεται περί αύτοϋ. » Τδ 
περί τοΰ παντδς σύστημα τή; φιλοσοφία; 
του έρείδεται έπί τοΰ Διδς, τοΰ χρόνου καί 
τής γής, άτινα ήσαν τ’ άρχικά στοιχεία τοΰ 
παντός.

« Σώζεται δέ, λέγει Διογένης δ Λαέρτι- 
ο;, τοΰ Συρίου τό τε βιβλίον 3 συνέγραψε, 
ού ή άρχή « Ζευς μέν καί χρόνο; είς αεί 
καί χθων ήν. Χθονίη δέ όνομα έγένετο Γή, 
έπειδή αύτή Ζεύ; γέρας διδοϊ " Σώζεται 
δέ καί ήλιοτρόπιον έν Σύραι τή νήσω. » Ό 
δέ Σουίδας έκτίθησι τδν εξής κατάλογον 
τών συγγραφών του « Ε π τά μ υ χ ο ς ή
τοι θεοκρασία ή θεολογία" έστι 
δέ θεολογία έν βιβλίο·.; δέκ 
γένεσιν ζαΐ διαδόχους » Ό 
πολλών έπαίνων αναφέρει τήν περί άθανα
σίας τή; ψυχής φιλοσοφικήν θεωρίαν τοΰ 
Φερεκύδους.

Ό Φερεκύδη; έν τή θεογονία καί κοσμο
γονία αύτοϋ περιγράφει πώ; δ Ζεύ; μετε- 
μορφώθη εις έρωτα Οέλων νά δημιουογήση 
τδν κόσμον καλόν ζαί εράσμιον έκ τής ύ- 
λης, ήν έπλ.ασεν δ Χρόνος καί ή Χθονία 
« Ζεύς ποιεί φάρος μέγα τε καί καλδν καί 
έν αύτώ ποικίλλει Γήν καί Ώγήνον και τά 
Ώγήνου δώματα. « Τάς υπονοία; τάς υ- 
ποκειμένας υπδ τάς εικόνας ταύτας, λέ
γει δ Κάρ. Μύλλερος, ούδ’ επιχειρώ καν 
νά εξηγήσω" παρασημειώ δέ τά έξή; ότι δ 
Φερεκύδη; καί κατά τά; ιδέας ζαί κατά 
τήν ερμηνείαν ομοιάζει τούς ορφικούς θεο

λόγους, διδ καί πρέπει νά καταταχθή έν 
έκείνοις μάλλον ή έν τοϊς *Ιωσι φυσιολό
γοι; ». Κατά τδν αύτδν συγγραφέα τδ γνή
σιον τών λειψάνων τοΰ Φερεκύδους, τών 
δημοσιευθέντων ήδη πιστοΰται έκ τών αρ
χαιότατων ιωνικών τύπων, ούς μνημονεύ- 
ουσιν οί γραμ.ματικο'ι ’Απολλώνιος καί Ί1- 
ρωδιανός.

Κατά τε τά; δμοφώνους μαρτυρία; αρ
χαίων ζαί νεωτέρων καί κατά τά περισω- 
θέντα λείψανα τών συγγραφών τοΰ Φερεκύ
δου;, ούτος περιεζτικώτατος ών νοΰς ήσχο
λήθη καί συνέγραψεν έπιτυχώς καί πρωτο- 
τύπω; πλεΐστα άφορώντα τήν αστρονομίαν, 
μυθολογίαν, άστρολογίαν, βοτανικήν, ίστο 
ρίαν, αριθμητικήν, άρχιτεζτονικήν, ζωο
λογίαν, γεωγραφίαν, στατιστικήν, τήν ε
πιστήμην τοΰ ήμερολογίου, άς γνώσεις με
τά ταΰτα δ Πυθαγόρας έσυστηματοποίησεν.

Ό Αριστοτέλης κατατάσσει τδν Φερε- 
κύδην είς τούς μυθολ.όγου;, ό δέ Πλούταρ
χος εις τούς θεολόγους. Κατά τινας αί πε
ρί μετεμψυχώσεως θεωρία·, του, ή κατ’ άλ
λους περί αθανασία; τή; ψυχής έσώζοντο 
έν βιβλίο·.; μέχρι τών Αλεξανδρινών λεγο
μένων χρόνων. Πρδ χοόνων δέ τινων έγένον
το συλλογαί τών διασωθέντων λειψάνων 
τών συγγραφών τοΰ Φερεκύδους καί μονο
γραφία·. περί αύτοϋ καί τής φιλοσοφίας του 
έγράφησαν.

Τελειοτέραν συλλογήν έξέδοτο δ Frede
rick Slurz (Plierecydes Fragmenta), 
μονογραφίας δέ δ ·/. Conrad καί δ XiWi/Httr- 
HIUH καί άλλ.οι.

Ή έκτασι; καί ποικιλία τών γνώσεων 
τοϋ Φερεκύδους κατέστησαν αύτδν ού μό
νον έπιζήτητον ταϊς τότε αύλαϊς άλλά καί 
οί λόγοι του Πυθίας χρησμοί πολ.λάκις έλο- 
γίζοντο. Διογένης δ Λαέρτιος λέγει: « άνι- 
όντα τε (τδν Φερεκύδην) ές "Όλ.υμπον είς 
Μεσσήνην τώ ξένο» Περιλάορ συμβουλεΰσαι 
μετοίκισα·, μετά τών οικείων καί τοΰ μή 
πεισθήναι, Μεσσήνην δε έαλωκέναι καί Λα
κεδαιμόνιό·.; ειπεΐν μήτε χρυσόν τιμάν, μή
τε άργυρον, ώς φησι Θεόπομπος έν τοϊς θαυ
μάσιο·,;, προστάξχι δέ αύτώ δναρ τοΰτο τδν

Ίίρακλέα, 8ν καί τή; αύτή; νυκτδς κελεΰσαι 
Φερεκύδην πείθεσθαι ».

Πρίν ποιήσω λόγον περί τοϋ διάσημου 
ηλιοτροπίου του έπιποοσθέτω ότι ή πυθα- 
γορική σχολή αύτδν κυρίως άνεγνώριζεν ι
δρυτήν αύτής, καίτοι δ Πυθαγόρας άπερρό- 
φησε τήν τιμήν ταύτην καί ή σχολή αΰτη 
Οιεκρίνετο τής έτέρα; καί άκμαζούση; τό
τε σχολής τοϋ ’Αναξίμανδρου. « Φιλοσο
φία; δύο γεγόνασι διαδοχαί, ήτε άπδ Ά- 
ναξιμάνδρου καί ή άπδ Πυθαγόρου" τοϋ μέν 
θα/.οΰ διακηκοότος. Πυθαγόρου δέ Φερε- 
κύδης καθηγήσατο ». Αί σχολαί αύται διε— 
κρίνοντο διά τάς διαφόρους θεωρία; των" 
ζαί ή μέν τοϋ Άναξιμάνδρου έτελειοποίη- 
σεν όσα εύρεν έν τή ιωνική σχολ.ή, ή δέ τοϋ 
Πυθαγόρου έκαινοτόμησεν έντελώς έν τή 
έπιστήμη, ένεκα τών αποκαλύψεων τοΰ Φε- 
ρεζύδους.

Αί περί ήλιοτροπίου τοϋ Φερεκύδου; έν 
Σύρω ειδήσεις εύτυχώς είσί σαφέστερα·. καί 
εί; τδ περί τούτου μέρος εισέρχομαι ήδη.

II

Το ί>· Σύρίρ ή.Ιιοτρώαοχ χιά σπή.Ιαιοκ 
τοΰ Φιρεχύόους.

Πρώτον ήλιοτρόπιον έν Έλ,λάδι μνημονεύ
εται τδ έν Σύρω υπδ τοΰ Φερεκύδόυ; ζατα- 
σζευασΟέν, άλλά τοΰτο δέν είναι ίσο»; τδ 
πρώτον καί έν τή ιστορία τοΰ ήλιοτροπίου, 
διότι ή Αγία Γραφή μνημονεύει ήλιοτρο
πίου τινο; έν Ιερουσαλήμ, ζαλ.ουμένου τοϋ 
’Α χ ά ζ κατά τήν άγιογραφικήν δε παρά- 
δοσιν δ Θεδς, εύνοών τδν Έζεκίαν, διέταξέ 
ποτέ "ίνα ή σκιά τής βελόνη; τοΰ ήλιοτρο
πίου τούτου τοΰ Άχάζ οπισθοδρομήστε κατά 
δέκα βαθμίδας. Ό Άχάζ ήτο κατά δύο 
αιώνα; προγενέςτρος τοΰ Φερεκύδους" χωρίς 
νά θίςω τήν άγιογραφικήν πληροφορίαν ει
κάζω ότι τδ ήλιοτρόπιον τοΰ ’Αχάζ, έφ’ ού 
έθαυματούργησεν δ Θεδς, δέν ήτο τοΰ εί
δους τοΰ ήλιοτροπίου τοΰ Φερεκύδου;. Διότι 
ένδεχόμενον μέν νά ήναι άληθές ότι τδ έν 
Σύρω ήλιοτρόπιον τοΰ Φερεκύδου; έβασίζετο
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έπί τών σχετικών ανακαλύψεων ζαί γνώσεων 
τών Φοινίκων, αλλά τοΰτο δέν αρκεί δπως 
άποδείξη τήν ομοιότητα τών δύο ηλιοτρο
πίων. * Αλλως τε δέν λησμονώ οτι τήν ιδέαν 
ταύτην της φοινικικής καταγωγής τοϋ έν 
Σύρο» ηλιοτροπίου έξήνεγζον δρμηθέντες έκ 
τής άνασζευασθείση; ερμηνεία; τών έν τή 
περιγραφή τής Σύρου λέξεων τοϋ 'Ομήρου 
δ 0 ι τ ρ ο π α I ή ε λ ί ο ι ο. Τινές έρμηνευ- 
ταί νομίσαντες δτι διά τών λέξεων τούτων 
έννοεΐ δ Όμηρος δτι ύπήρχεν έν Σύρω άν
τρου δεικνύον τάς τροπάς τοΰ ήλίου, έπί- 
στευσαν δτι ύπήοχε τοιοΰτον έν Σύρω καί 
πρδ τοϋ Φερεκύδους, ζατασκευασθέν ύπό 
τών Φοινίκων" τινές μάλιστα μή δυνάυ.ενοι 
νά συμβιβάσωσι τά πράγματα έσκέφθησαν 
δτι τό χωρίον τό περ'γράφον τήν Σύρον έν 
τή Ό δ υ σ σ ε ί cf είναι παρεμβεβλημένο·? 
ύπό μεταγενεστέρων ραψωδών, διότι πώς 
η το δυνατόν ό Όμηρος νά όμιλή περί ηλιο- 
τροπείου έν Σύρω, έν ω είναι γνωστόν δτι 
τό πρώτον ήλιοτρόπιον ζατεσκευάσθη ύπό 
τοϋ Φερεκύδους ζατά δύο αιώνας περίπου 
μεταγενεστέρου τοϋ Όμηρου.

Αλλ’ ή ορθή ερμηνεία τών λέξεων Ό ρ- 
τ υ γ ί η ς καθύπερθεν δ θ ι τ ρ ο- 
π α I ή ε λ ί ο ι ο, σημαινουσών δτι ή Σύ
ρος κεϊται καθύπερθεν τής Όρτυγία; (Δή
λου) πρός τά δυτικά αύτής μέρη, έσαφή- 
νισεν αρκούντως τό ζήτημα καί τό θέμα 
ενταύθα είναι μόνον περί τοϋ ηλιοτροπίου, 
δπερ δ Φερεζύδης κατεσκεύασεν έν Σύρω 
περί τον ΣΤ. II. X. αιώνα.

"Ηδη άπό τοϋ 1747 έν τή ’Ακαδημία 
τοΰ Βερολίνου ανεκινήθη τό ζήτημα περί 
τοϋ έν Σύρω ηλιοτροπίου τοϋ Φερεκύδους. 
Κατά τόν αιώνα έκεινον καί δ ’Αναξίμαν
δρος είχε κατασκευάσει έν Ααζεδαίμονι γνώ
μονα τινα, κατόπιν δέ καί ό Μέτων άνήγειρε 
ειδός τ·. ηλιοτροπίου έν τή Πνυκί τών ’Αθη
νών. ΙΙρό αύτών ό Ηλίνιος δΐίσχυρίζεται δτι 
φυσικόν καί ούχί τεχνητόν ήλ.ιοτρόπιον 
ύπήρχεν έν Syennf·' τοΰτο δεν ήτο
βεβαίως ήλ.ιοτρόπιον, άλ.λά φρέαρ, δπερ άνώ- 
ρυξαν διά τήν δοκιμήν ταύτην καί ού τό 
ύδωρ, δν διαυγές καθ’ δλον αύτοΰ τό βάθος, 

έδείκνυε πότε δ ήλιος ερριπτε ζαθέτως τάς 
άζτϊνά; του.

Κατά τάς σκέψεις τών κριτικών τό ήλ·.ο- 
τρόπιον τοϋ Φερεκύδους έν Σύρω ήτο τε
χνητόν άμα καί φυσικόν, ητο άντρον ή σπή- 
λαιον εΐς κατάλληλον θέσιν κείμενον, δπερ 
κατέστησε διά μηχανήματος δ Φερεζύδης 
ικανόν 'ίνα δεικνυτ, τάς τροπάς τοϋ ήλίου 
(cadran solairej, ήτοι προσήρμοσε γνώ
μονα, καί ούτω πρώτος αύτός έν Έλλάδι 
είσήγαγε τήν χρήσιν τών ηλιοτροπίων, δπερ 
έχρησίμευσεν εισαγωγή είς γνώσεις έκ- 
τενεστέρας καί ώφελιμωτάτας.

Εύτυχώς ή περί ήλιοτροπίου τοϋ Φερεζύ- 
δους διασωθΐϊσα πληροφορία διασώζεται μέ
χρι σήμερον παρά τοΐς γηραιοτέροις Συρίοις 
χωρικοί;, οΐτινες σπήλαιόν τι κείμενον ζατά 
τό βορειοανατολικόν μέρος τής νήσου κα- 
λοϋσιν έτι Σ π η λ 1 ά τοϋ Φερεκύ
δους. Πρό τριακονταετείας ήδη έδημοσι- 
εύθη ή παράδοσις αύτη διά τής εξής περιγρα
φής : « Πολλοί Οέλουσιν δτι δ Φερεζύδης
έφιλοσόφει κατοικών είς έν σπήλαιόν δπου 
έκαμνε τάς παρατηρήσεις του είς τό όποιον 
καί άπέθανεν άπό φθειρίασιν" τό σπήλαιόν 
τοΰτο σώζεται μέχρι τής σήμερον, καϊ εύρί
σκεται κατά τό βορειοανατολικόν μέρος τής 
νήσου, εχον περί τούς τέσσαρας πήχεις, ή 
μέτρα τετραγωνικά περίμετρον, έμπροσθεν 
τοΰ οποίου βρύει ύδωρ καθαρότατου καί 
έλαφρώτατον » . .

Ένταΰθα παρεμπίπτει ζήτημά τι, όποιον 
τό έν Σύρω σπήλαιόν τοΰ Φερεκύδους, έάν 
άλλο ήτο έν ώ κατώκει καί άπέθανεν έκ 
φθειριάσεως, ή τέλος έάν Sv ήτο τό χρησι
μέυσαν καί ώς ήλ.ιοτρόπιον καί ώ; κατοικία 
τοϋ φιλοσόφου τούτου.

Τοΰτο ήδη θέλω εξετάσει" διότι έκτός 
τοϋ σπηλαίου τοϋ καλουμένου Σπηλιά 
το j Φερεκύδους, τάς αύτάς αξιώ
σεις, δεδικα-.ολογημένας μάλιστα, έχει καί 
έτερόν τι σπήλαιόν κείμενον μεταξύ τών 
δήμων Σύρου καί Έρμουπόλεως, έν τή θέ
σει ’Α λ η θ ι ν ή, ένθα σήμερον εύρίσκον
ται οί Σίφνιοι πηλοπλάστη·., καλούμενον 
Σπηλίά τ ή ς Ά γ ί α ς 'Α ν ν η ς.

Μέχρι τοϋ 1842 δέν ύπήρχέ τις ιδέα πε
ρί τοΰ δευτέρου τούτου σπηλαίου" ένομίζε- 
το δέ ότι Sv μόνον έν Σύρω έχει τάς αξιώ
σεις τοϋ νά λέγηται σπήλαιόν Φερεκύδους. 
’Αλλά κατά τό έτος έκεϊνο σκεφθέντε; τι- 
νες δτι δύσκολων ή μάλλον άδύνατον ήτο 
νά ζατοική ό Φερεζύδης είς τό σπήλαιόν 
τό κείμενον έν τώ βορειοανατολικά» μέρΐι 
τής νήσου ένεκα τοϋ δυσβάτου ζαί άποζέν- 
τρου τής θέσεως, άνεζάλ.υψαν ζαί άλλο 
σπήλαιόν εύρύ, τό κείμενον έν τή ’Αληθινή 
Σπήλαιόν τής 'Αγίας Ά ν ν η ς, έν
θα άνεϋοον καί έρείπια μαρμάρινου κραβ- 
βάτου καί άλλα ένδεικνύο,ντα δτι τό σπή- 
λαιον τοΰτο ήτο κατοικήσιμου άλλοτε.

ΓΙρό τινων μηνών έπεσζέφθην τό σπή- 
λαιον τοΰτο τής 'Αγίας ’Άννη;. Ή τοποθε
σία τοϋ σπηλαίου τούτου είν’ έκ τών ω
ραιότερων καί ρωμαντικωτέρων τής νήσου. 
Πρό αύτοΰ έζτυλίσσεται ή ποικιλωτέρα τών 
έκ τή νήσω τοπογραφιών, ήτοι δ λιμήν ά
πας τής Έρμουπόλεως καταφανής μέχρι 
τών μικροτέρων δρμων, ή πόλις κάτωθεν 
του σπηλαίου, παραλλήλως δ λοφος έφ’ ού 
ύψοϋται νΐν ή άνω Σύρος, μακρόθεν τό Αί- 
γαΐον, ή Δήλος, ή Πάρος, Νάξος, Τήυος, 
Μύκωυος κλπ. έζ τοϋ όπισθεν αύτοΰ δ ύ- 
ψηλ.ός Πύργος, πλαγίως ή κοιλάς τής Πη
γής καί τοϋ Αγίου ’Αθανασίου, έκ τοϋ ετέ
ρου μέρους ή χαράδρα ή σχηματιζομέυη έζ 
τοϋ ρεύματος τοϋ διερχομέυου μεταξύ Νε
κροταφείου καί Ξηροκάμπου, μακρόθεν τό 
παρά τά Βυρσοδεψεία κατάφυτου "Ελος" 
καί έν γένει εϊπειν, κείμενον επί λόφου πα
ραλλήλου τοϋ τής άνω Σύρου έχει περί ε
αυτό ποικίλην καί τερπνήν άληθώς θέαν. 
Τοιαύτην ευχάριστου έντύπωσίν μοι ένεποί- 
ησεν κατ’ άρχάς ή τοποθεσία τοϋ σπηλαίου. 
Λεπτομερέστερα! δ'ε παρατηρήσεις μου εί- 
σίν αί εξής. Τό σπήλαιόν σήμερον δέν είνε 
εύρύ" διότι δρόμος τις ρυμοτομήσας μέρος 
τής εισόδου τοϋ σπηλαίου, τήν μέ» έζτα- 
σίν του περιόρισε, μέρος δέ τοϋ ύποληφθέν- 
τας σπηλαίου κατέχωσεν ούτως ώστε μό
λις σήμερον δύναται νά χρησιμεύση ώς ποι
μνιοστάσιου, ΐνα μή είπω, δπερ καί παρα

τήρησα, χοιροστασίου! .' ’Ολίγα βήματα 
πρό τής εισόδου κεΐται σήμερον παρεζλή- 
σιον τών Δυτικών έπ’ όνόματι τοΰ Αγίου 
Ιωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ. Έπί μιάς γωνίας 

τοϋ παρεκκλησίου παρετήρησα έκτισμένα έ
ρείπια άρχαιολογικών τινων αντικειμένων, 
κεχρωματισμένα μέν δί’ασβέστου σήμερον, 
διακρινόμενα ούχ’ ήττον. *Λνω δέ τοϋ πα
ρεκκλησίου παρετήρησα κίονα μικρού μεγέ
θους, έν εϊδει καπνοδόχου, έκτισμένον. "II 
τε στήλη αυτή ζαί τά έκτισμένα τμήματα 
μαρμάρων προφανώς έλήφθησαν έζ τοΰ πα
ρακειμένου σπηλαίου, είς 5, κατά τάς μαρ
τυρίας τών άνακαλυψάντων ζατά τό 1842 
τό παρακείμενον ύπόγειον ζαί ευρύτατου 
σπήλαιόν, ύπήρχον πολλά έρείπια, έν οίς 
μάρμαρα λελαξευμένα, τμήμα άγάλματος 
κλπ. ’Εκτός τυΰ σπηλαίου τούτου, είς ά- 
πόστασιν Ι5—20 βημάτων άνεκαλύφθη ζα
τά το 1 8 42 οπή τις έν τώ έδάφει, δι’ής 
είσήρχοντο είς ύπόγειον σπήλαιόν, είς τήν 
άκραν τοϋ δποίου, κατά τάς δημοσιευθεί- 
σας μαρτυρίας, ύπάρχει βάραθοον έχον κα
ταπληκτικήν βαθύτητα. " πέτρας σοκετάς 
βαρείας ριπτομένης μόλις άζούεται ό ήχος 
έπειτα άπό πέντε λεπτά. ’ Πρό τινων μη
νών παραλαβών τινας φίλου; ζαί τινας έρ- 
γάτας έπεχείρησα ν’ άνασκάψω τήν όπήν 
τοϋ ύπογείου σπηλαίου, άλλ’ είς μάτην" 
διότι πρό πολλών ήδη έτών, καθ’ ά μ’ έ- 
βεβαίωσαν χωρικοί, έζτίσθη ή οπή αυτή 
ύπ’ αύτών ΐνα μή πίπτωσι τά πρόβατά των 

ή καί άνθρωποι.
Συνδυάζων τήν τε έζθεσιν τής άυακαλύ- 

ψεως τοϋ ύπογείου τούτου σπηλ.αίου καί τάς 
έμάς παρατηρήσεις έπί τή; θέσεως αύτοΰ 
τε τοϋ ύπογείου σπηλαίου καί τοϋ άνω αύ
τοΰ ετέρου σπηλαίου, ώς καί τά τμήμα
τα τών ερειπίων, συμπεραίνω Οτι τό ύπά- 
γειον σπήλαιόν συνεκοινώνει. άλλοτε μετά 
τοϋ άνω αύτοΰ ζαί I 5 βήματα μακράν κει
μένου σπηλ.αίου, δτι ρυμοτομηθέν τό μέ
ρος τό μεταξύ τών δύο σπηλαίων, χάριν ί
σο»; καί τοϋ παρεκκλησίου, συνετέλεσεν εί; 
τό νά διαζόψη τήν συγκοινωνίαν τών δύω 
σπηλαίων καί τήυ ευρύτητα τοΰ άνω σπη
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λαίου καί οτι άμ,φότερα ταΰτα, εις ά εύ- 
ρέθησαν τοσαΰτα έρείπια έχρησίμευσαν ή 
ώς κατοικία τοΰ Φερεκύδου; ή ήσαν τδ μέ
ρος εις ί ίκειτο το ήλιοτρόπιον, ή έν γένει 
τδ μέρος είς 8 έκαμε τάς παρατηρήσεις του, 
καί ές ού κατά τον Διογένην τδν Λαέρτι- 
ον ίδιον ναΰν ουριοδρομούσαν παρά τδν αί- 
γιαλδν προεΐδε τδ ναυάγιον αύτής.

Ταΰτα εξετάζω ήδη. ΊΙ εξής έκθεσις τών 
άνακαλ.υφθέντων έν τώ μέρει τούτω έρειπί - 
ων κατά τά 1842 παρέχει βάσιμους έν- 
δείξεις περί τής ένταΰθα ύπάρξεως αρχαί
ου τίνος οικοδομήματος καϊ πιθανόν τοΰ 
ήλιοτροπίου « .... 'Ο Δήμαρχος τής άνω 
Σύρου αμα έμαθε τήν διά τοΰ διδασκάλου 
Κ. Μαρκουλίδου άνακάλ.υψιν τοΰ σπηλαίου, 
έσπευσεν άμέσως νά ένεργήση τήν είς τά 
έντδς αΰτοΰ άνασκαφήν διά τής συνδρομής 
τοΰ ίδιου Διδασκάλου καί τοΰ φιλόκαλου 
Κ. Κυριάκου Αλεξίου, έξ ής άνεκαλύφθη- 
σαν διάφορα μάρμαρα καί πέτραι πελεκη- 
μέναι ίκανοΰ μεγέθους, έστρωμέναι εί; τδ 
έδαφος αΰτοΰ τδ όποιον ήτο χαμηλότερου 
τοΰ εξωτερικού περί τάς δύω καί τρΛς 
βαθμίδας, αίτινες εύρίσκονται έπί τούτου 
έμπροσθεν τής εισόδου' μεταξύ τών πε
τρών τούτων εύρέθη άλλο τμήμα αγάλμα
τος καί κεσχωμένον πλησίον τής είσόδυυ 8ν 
τετραγωνικόν μάρμαρον περί τδν ένα καί 
ήμισυ πόδα τδ μέγεθος, καί περί τούς δύω 
δακτύλους πλάτος, έχον τήν μίαν γωνίαν 
τετμημένη·; περί τούς ϋ δακτύλους είς ορ
θογώνιον σχήμα, ένθα ώς φαίνεται, έφηρ- 
μόζετο Sv άλλο μάρμαρον στρογγύλον, τδ 
όποϊον εύρέθη πλησίον του εις είδος κυλίν
δρου, περί τούς 5 δακτύλους διαμέτρου, 
καί περί τδν ένα πόδα τδ μέγεθος, τδ ό
ποϊον πρέπει νά ήτον έτι μεγαλήτερον, 
διότι φαίνεται έκ τοΰ ένδς μέρους τεθλα
σμένου' τδ περιεργότερον τδ όποϊον παρε- 
τηρήθη άντικείμενον υπήρξε τδ χρίσμα 
είς είδος τετραγώνου έντελεστάτου, τδ όποϊ
ον άνεκαλύφθη έν τφ μέσω σχεδόν τοΰ έ
δάφους, καί τδ όποϊον έχωρίζετο άπο τδ 
λοιπόν έδαφος έκ τών τεσσάρων μερών διά 
τίνος μικράς βαθύτητος, ονση; τής έπιφα | 

νεία; τοΰ τετραγώνου τούτου χαμηλοτέοας 
τής τοΰ λοιπού έδάφους περί τούς τρεις 
περίπου δακτύλους. Τό τετραγωνικόν τοΰ
το χρίσμα, τδ όποϊον δέν ύπερέβαινε τούς 
δύω πόδας, ήτον τόσον στερεόν ώστε έ- 
νόμιζέ τις οτι είναι μάρμαρον' ώς τοιοΰ- 
τον έκλαβόντες αΰτδ οί ανασκαφείς, ά- 
πέσπασαν τάς γύρωθεν αΰτοΰ είς είδος θε
μελίου πέτρας, καί εύρέθη δτι δέν ήτον, εί
μή μίγμα τιτανώδες έρυθόχροον είς είδος 
κεραμικού (κουρασάνι) σκληροτάτου. Φαί
νεται ώς έκ τούτου οτι τδ τετραγωνικόν 
τοΰτο χρίσμα νά ύπήρχεν ή βάσις κανενδς 
μνημείου ή κενοταφείου, είς τδ όποϊον πι
θανόν έμπεριείχοντο λείψανα αρχαία άφαι- 
ρεθέντα άπδ τούς εντοπίους, ή άλλους πε
ριέργους. Έντοσούτω έκ τής πληθύος καί 
τοΰ μεγέθους τών ένυπαρχουσών έκεΐ πε
τρών καί τών ευρεθέντων μαρμάρων, έκ τών 
όποιων άφηρέθησαν πάμπολλα άπδ τούς 
έντοπίους, ώς είδομεν ίδιοι; όφθαλμοϊς είς 
διάφορα άλλα μέρη δπου έγιναν κτίρια 
είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους, καί τά 
όποϊα μετεφέρθησαν, ώς μάς διηγήθησαν 
οί ίδιοι άπδ τδ μέρος τοΰ περί ού ό λόγος 
σπηλαίου, συνάγεται ευκόλως δτι τοΰτο ή
τον μέν φυσικόν, άλλά στερεωμένον καί 
κτισμένον είς σχήμα θόλ.ου καί περικυκλω- 
μένον άπδ διάφορα άλλα κτίρια, ώς γίνε
ται δήλον έκ τών ύπαρχόντων είσέτι περί 
τήν έκεΐ έκκλησία-; θεμελίων. »

Τοιοΰτο τό σπήλαιον τής Αγίας ’’Αννης 
καί τοσαΰτα τά τεκμήρια περί τής έν αύ
τώ διατριβής τοΰ Συρίου φιλοσόφου. Πιθα
νόν πάσαι αί είκασίαι τών άνακαλυψάντων 
αΰτδ νά μή είνε τοσοϋτον βάσιμοι, ούχ ήτ
τον τοσαΰτα καί τοιαΰτα τά άνακαλυφθέν- 
τα έρείπια ώστε δύναται νά στηριχθή έλ- 
λόγως ή ιδέα δτι έν τώ σπηλαίω τούτω ή 
κατώκει ό φιλόσοφος ή είχε τδ ήλιοτρόπιον 
του.

’Απέναντι δμως τοσούτων ενδείξεων πε
ρί τού σπηλαίου τούτου, ύπάρχει μία πα- 
ραδοσις ύπέρ τοΰ έτέρου σπηλαίου, ήτις 
δύναται νά μετριάση τήν βεβαιότητα περί 
τού άλλου σπηλαίου. Κατά τήν παράδοσιν, 

ό φιλόσοφο; Φερεκύδη; κατώκει είς τδ βο
ρειοανατολικόν σπήλαιον όπερ καί Σπη
λιά τοΰ φολοσόφου, κατά τινας, 
κατ' άλλους δέ Σπηλίά του Φ ε ρ ε
κ ύ δ ο υ ς έκαλεΐτο πρδ πολλών αιώνων.

Σέβομαι είπερ τις καί άλλο; τάς παρα
δόσεις τοΰ λαοΰ, διότι αύται έχρησίμευσαν 
ώς ή Κιβωτός τυΰ Νώε, διασώσασαι έν τώ 
κατακλυσμώ τών αιώνων καί των κατα
στροφών πολλά πολύτιμα κειμήλια τή; 
αρχαίας Ελλάδος. Άλλ’ ένταΰθα δεν πρό
κειται ν’ ανατρέψω τήν παράδοσιν τοΰ λα
οΰ άλλά νά παραθέσω απέναντι αυτής σω
ρείαν αρχαιολογικών αντικειμένων καί ένδεί- 
ξεων βάσιμων καί λογικών.

Τδ σπήλαιον τό κείμενον είς τό βορει
οανατολικόν μέρος κεΐται έπί τή; κλιτύ- 
ο; τοΰ βουνού Ά μ υ γ δ α λ ο ΰ, εί; ύψος 
20 βημάτων άπό την επιφάνειαν τής ά- 
τραποΰ τής διεοχομένης κάτωθεν τοΰ σπη
λαίου καί άπέχει τής θαλάσσης ήμίσειαν 
περίπου ώραν κατά τήν διεύθυνσιν τού ρεύ
ματος Μ α ΰ ρ’ ’Αμπέλι α. ’’Ανω αΰ- 
τοΰ κεΐνται βράχοι άπορρώγες καί έν γί
νει το μέρος έκείνο έχει τι τό τραχύ καί α
πότομον. Κάτωθεν τοΰ σπηλαίου ύπάρχει 
μικρά τις πηγή ούχί άφθονου ύδατος. Τδ 
στόμιον τοΰ σπηλαίου κεΐται μεσημβριοανα- 
τολ.κώς' τδ ύψος τοΰ σπηλαίου είνε τριών 
περίπου μέτρων ή δέ περιφέρεια του μάλ
λον στρογγύλη ή τετραγωνική. ’’Ενδον τοΰ 
σπηλαίου, πρδ; τδ άριστεοδν μ.έρος τής ει
σόδου αΰτοΰ ύπάρχει λελαξευμένον ειδός 
τι προτομής έν άναγλύφω έπί τοΰ βράχου 
καί τινα ίχνη, γραμμάτων πιθανόν ή άλ
λων σημείων. Τδ σπήλαιον τοΰτο έσώζετο 
καλλίτερου, άλλά κατά τήν παράδοσιν πε
ρί τάς άρχάς τής Έλλ. έπαναστάσεως σει
σμό; κατέστρεψε τά πέριξ καί μάλιστα 
έθανάτωσε άνθρωπόν τινα παρά τδ σπή- 
λαιον.

'II τοποθεσία τοΰ σπηλαίου τούτου δέν 
παρέχει τήν ευχάριστο·; έκείνην θέαν, ·?.ν καί 
τδ έτερον τδ τή; 'Αγία; "Αννης' άπεναντί- 
α; τδ μέρος έκείνο είνε βραχώδες καί από
τομον προσβαλλόμενου ύπδ τοΰ βορρά, έχον 

(ΟΛΙΠΓΟΣ ΦΥΛ. Ε’.)

έμπροσθεν μέν τήν θάλασσαν, άνωθεν αΰτοΰ 
τδ βουνό·; καί πέριξ βράχους, ήτοι θά ήτο 
κατάλληλον μάλλον δι’ ένα μισόκοσμον καί 
μισάνθρωπον ερημίτην, δι’ ένα ασκητήν, ώς 
Συμεώνα τόν Στυλίτην, παρά δι’ ένα φιλόσο
φον κατοικούντα μέν εί; σπήλαιον πλήν όχι 
έκ πνεύματος άσκητισμοΰ, άλλ' απλώς χά
ριν ησυχίας καί χάριν τών φυσικών μελετών 
αΰτοΰ καί τοΰ ηλιοτροπίου, δπερ είχεν έν 
άντρω ή σπηλαίφ κατά τούς κριτικούς. Εί; 
ενδοιασμόν μέ θέτει άκόμη ή αύτόθι άνέγερ- 
σι; τοΰ ήλιοτροπίου διά τού; εξής λόγους' 
πρώτον τδ σπήλαιον τοΰτο δέν είνε περι- 
θέατον, άλλ’ έπί τής κλιτύος βουνού άπο- 
κρύπτοντος τδν ήλιον ταχύτερου τή; δύσε- 
ώς του' έπομένως έάν ύπήρχεν ένταΰθα τδ 
ήλιοτρόπιον, θά ύψοΰτο πολύ άνωθεν τοΰ 
σπηλαίου, έπί τής κορυφή; πιθανόν τοΰ 
βουνού' άλλ’ έρείπια τοιούτου κτιρίου δέν 
διεσώθησαν έκτο; και άνω τοΰ σπηλαίου' 
δεύτερον είς τί ήδύνατο νά χρησιμεύσκ, τό 
ήλιοτρόπιον είς μέρος απόκεντραν, ήτοι μα
κράν τή; πόλεως, ήτις ώς είδομεν έκειτο 
έπί τοΰ μέρους τής νΰν Ερμουπό/χως ; 
Πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι ό Φερεκύδη; 
άνήγειρεν ένταΰθα τό ήλιοτρόπιον του πρδς
ατομικήν του εΰχαρίστησιν καί ωφέλειαν, 
άποκρύψας αΰτδ άπδ τών όμμάτων τών 
συμπολιτών του ; Άλλ’ ό Φερεκΰδή; δέν έ- 
φάνη έκ τών συγγραφών του τοσοϋτον μυ
στηριώδη; καί μισάνθρωπος, άλλά τά; 
γνώσεις του έσπευσεν αΰτδς πρώτος νά διά
δοση είς τού; Έλληνας διά τών συγγρα
φών του. Έπομ.ένω; τδ ηλιοτρόπιό-; του ώ; 
καινοφανές τι καί ώφελιμώτατον κατά τήν 
έποχήν έκείνην άμφιβάλλω άν άπέμενεν ά
γνωστον και απόκρυφου εί; τού; Συρίου; 
θέαμα.

Ύπέρ τή; έν τώ άλλω σπηλαίο;, τώ τή; 
Αγίας *Αννης, ύπάρξεως τοΰ ήλιοτροπίου, 
συνηγοροΰσι τά έξης. Πρώτον τό μέρος είνε 
περιθέατον, διότι ό λόφος, έφ’ ού τδ σπή- 
λαιον, είναι μεμονωμένος, τδ δέ σπήλαιον 
κεΐται σχεδόν έπί τής κορυφής τοΰ λόφου' 
έπειδή δέ εύρέθησαν έν τε τώ σπηλαίο; τού
τω καί τοΐς πέριξ τμήματα μαρμ.αρίνων έ-
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ρειπίων ένδεικνύοντα τήν έκεΐ άλλοτε ΰπαρ- 
ξιν αρχαίου κτιρίου, ένδεχόμενον ένταΰθα 
νά υπήρχε ηλιοτρόπιου προσκεκολλημένον 
ή αάλλον λελαξευμένον έπί τοϋ σπηλαίου, 
ήτοι τεχνητόν καί φυσικόν συνάμα. Δεύτερον 
τό σπήλαιον τή; Αγία; ’'Λννης, ή μάλλον δ 
λόφος τής '.ί.Ιηθινϋς ύπέρκειτο τή; αρχαία; 
πόλεως, ήτις εκαλείτο Σύρος" επομένως τό 
ηλιοτρόπιο·? ήτο καταφανές ύπό τή; πόλεως 
ταύτης. Πρός τούτοι; ή έκεΐ ΰπαρξις τοϋ 
σήμερον κεχωσμένην έχοντας τήν είσοδον εύ- 
ρυχώρου υπογείου σπηλαίου καί τοϋ έν αύ
τώ βαράθρου μαρτυρεί ότι τό μέρος ήτο κα
τάλληλον πρός τάς φυσικά; παρατηρήσεις 
τοϋ φιλοσόφου. Εις τάς εικασίας ταύτας άν 
προστεθώσιν αί μόνιμοι ένδείξεις ήτοι τά έ
κεΐ άνευρεθέντα ερείπια, έχομεν μίαν λογι
κήν άπόδειξιν ότι τό μέρος ήτο καταλλη- 
λότερον τοϋ έτέρου μέρους, πρός έγερσιν τοΰ 
ήλ.ιοτροπίου, έάν μή καί πρός οϊκησιν τοϋ 
φιλισόφου.

ΙΙώς όμως Οά συμβιβάσωμεν ταϋτα μετά 
τή; παραδόσεως περί τήςΣπηλΙάς τοϋ 
Φερεκύδους; Άληθώς εύρέθην είς δύ
σκολου θέσιν, άφ’ ής ένδεχόμενον νά μή έ- 
ξηρχόμην έάν ετέρα τις παράδοσις, διασωζο- 
μένη παρά τοΐς γηραιοτέροις Συρίοις δέν μ.’ 
έξήγαγε τοϋ λαβυρίνθου τών εικασιών, ώς δ 
μίτος τής ’Αριάδνης. Κατ’ αύτήν λοιπόν, 
όημοσιευθεϊσαν μάλιστα, δ φιλόσοφος εΐχε 
δύο έν Σύρω σπήλαια, έν ώ έποίει τάς δια
τριβή; καί μελέτα; του.

Τό Sv τούτων έχρησίμευεν ώς χειμερινόν, 
τό δέ ώ; θερινόν. Τοΰτο δέν φαίνεται άπί- 
στευτον. Φιλόσοφος περιορισθεις άκουσίως 
είς τήν έν νήσω ταύτη ισόβιον διαμονήν, θε- 
λήσας ν’ άπομακρυνθή τής τύρβης τή; πό
λεως, ένδεχόμενον νά έχρησιμοποίησε δύο 
τών εύρυχωροτέρων σπηλαίων τής νήσου, εί; 
ά κατώκει, ή ενδεχόμενον είς τό Sv τούτων 
νά είχε τό -ηλιοτρόπιου καί νά έποίει τά; 
παρατηρήσει; του καί εί; τό άλλο νά κατώ- 
κει. Άν συνδυάσωμεν τήν παράδοσιν ταύ
την μέ τά; αξιώσει; καί τά; ένδείξεις τών 
δύ» περί οΰ δ λόγος σπηλαίων, θέλομεν 
ίοεΐ ότι τό μέν, τό κείμενον είς τό βορειο-

ής νήσου, (καί τότε

ανατολικόν μέρος τή; νήσου ένεκα τοΰ δυσ- 
βάτου καί άποκέντρου αύτοϋ εινε ακατάλ
ληλον οίκημα έν ώρα χειμώνος, τό δέ, τό 
τής Αγία; Λννης ώς έχον τό στομιόν του 
όπισθεν τοϋ βορρά ήτο καταλληλότερου 
πρό; τήν χειμερινήν διαμονήν. Χωρίς νά έκ- 
τανθώ καί εί; άλλας εικασίας, λ. χ. νά μνη
μονεύσω άπό τοϋδε ότι δ φιλόσοφος παθών 
έκ φοβερά;, δυσιάτου καί άζ.δοϋς νόσου, τή; 
φθειριάσεως, ένδεχόμενον ν’ άπεσύρθη εί; 
μεμακρυσμένον μέρος 
δύναμαι ν’ εικάσω ότι τοΰτο ήτο τό βορειο
ανατολικόν σπήλαιον κ’ έντεΰθεν ή κατά 
παράδοσιν ονομασία : Σπηλίά τοϋ Φερε
κύδους ή Σπηλιά τοϋ φιλοσόφου 
κατά τινας), χωρίς, λέγω νά προβώ εί; νέ
α; εικασίας, ύποβάλ.λω ταϋτα είς τήν κρί- 
σιν έκάστου. Καί έγώ μέν κρίνων καί συμ- 
βιβάζων τά; άρχαιολογικά; ταύτα; ένδείξεις 
καί αρχαίας παραδόσεις, ώς έκτίθημι αύ
τάς ώδε, έκφράζω τήν έμήν ιδέαν, ήτις δέν 
έχει βεβαίως οΰτε αύθεντείαν, οΰτε άλλ.ο τι 
προσόν, είμή τήν σκέψιν ότι έκαστος έχει ι
δίαν κρίσιν, καί άναλόγως αύτή; καί τών 
βοηθημάτων ά ευρίσκει σχηματίζει τινα 
πεποίθησιν. "'Αλλοι δέ ά; κρίνωσιν άλλως.

Άφ’ ού διά τοϋ συμβιβασμού τούτου δύ
ναται καί δ σεβασμός πρό; τήν άρχαίαν πε
ρί σπηλίάς τοϋ φιλοσόφου παράδοσιν νά 
διασωθή καί ή έκ τών άνακαλυφθέντων εί; 
άμφότερα τά σπήλαια άρχαιολονικών αντι
κειμένων ένδειξι; νά έδραιωθή, εινε περιττο
λογία ή περισσοτέρα περί τήν συζήτησιν ταύ
την διατριβή, διότι άλ.λως τε, προκειμένου 
περί Φερεκύδους, έχει τοσαϋτά τις άλλ.α καί 
σπουδαιότερα νά μελ.ε-ίήσγ,, ώστε ή περί τήν 
ταυτότητα τοϋ σπηλαίου λεπτολ,ογία θεω
ρείται σχεδόν επουσιώδης.

Πρός ζημίαν τοϋ τότε εί; τόν διάσημου 
νησιώτην προσέχοντος φιλομαθούς κόσμου, 
οδυνηρά νόσο; έδέσμευσε έπί πολύ τήν διά
νοιαν καί έπί τέλους έπήνεγκεν αύτώ τόν οί- 
κτρότερον καί άηδέστερον θάνατον. Ή Ελ
λάς συνεκινήθη έπί τή έδυνηρμ τελευτή τοϋ 
ενδόξου Συρίου, οί ποιηταί έκρουσαν τήν λύ
ραν έν έπιγράμμασι συνοψίζοντε; τήν δόξαν 

καί τόν βίον αύτοϋ καί οί Σύριοι έστεροϋντο 
τοϋ μεγαλ.οφυεστέρου συμπολίτου των. θέ- 
λ.ομεν ήδη ίδεΐ μετά πόση; στοργής έσπευ- 
σεν δ ΙΙυθαγόρας μακρόθεν όπως παρασταθή 
είς τάς ύστάτας στιγμάς του, ότι οί "'ίωνε; 
φιλόσοφοι ήσθάνοντο πρώτοι τήν στέρησιν 
άνδρός, δστις άν έφθανεν είς ύστατον γήρας, 
ήθελε μερισθή μέγα μέρος τής δόξης, ήτις 
άπενεμήθη είς τον μαθητήν Πυθαγόραν οπό 
τοΰ κόσμου" άλλ’ ούτος δέν έλησμόνησεν ότι 
ή υστεροφημία είνε ή είλικρινεστέρα άμ.οιβή 
τών μεγάλων άνδρών έν πάση τέχνφ καί έ- 
πιστήμη.

Ill

θάνατος τοΰ Φ’ερεχύύοις—Έπιστο.Ιη 
αύτοΰ—Επιγράμματα. πρός αύτόν.

Τών μεγάλων άνδρών συζητοϋνται λε
πτολογώ; καί αί μικρότεραι λεπτομέρεια·, 
τοϋ βίου των, πολύ δέ περισσότερον τά 
σπουδαιότερα τής βιογραφίας των, ήτοι ή 
γέννησις καί δ θάνατος αύτών. Εϊδομεν ότι 
περί τοϋ έτους τής γεννήσεω; τοϋ Φερεκύ- 
δου; ύπάρχουσι διάφοροι γνώμαι θέλομεν ι- 
δεΐ ώδε ότι καί περί τοΰ θανάτου αύτοϋ έπ* 
ίσης διάφοροι ύπάρχουσιν ειδήσεις.

Τό μ.έν είδος τής νόσου τοϋ Φερεκύδους 
άνομολογεΐται ύπό πάντων, τό δ’ έτος τοΰ 
θανάτου αύτοϋ δέν είνε μέν ακριβώς γνωστόν, 
άλλ.α συμπίπτει μεταξύ τοΰ 545—540 
II. X. διότι καί πάσα ή ζωή αύτοΰ χρονο
λογείται μεταξύ τής 45ης καί 58 Όλυμπι- 
άδο; (600—545 Π. X.).

Κατά τόν "Ερμιππον, οΰ ή μαρτυρία δι- 
εσώθη παρά τε Διογένει τώ Λαερτίω καί 
παρά τώ Γάλλο» L· enelon, δ Φερεκύδης άπέ- 
θανεν ώς εξής, δπερ θά ίδωμεν άνασκευα- 
ζόμενον ύπ’ άλλων μαρτυριών.

Καθ’ ήν έποχήν άνερριπίζετο ό πόλε
μο; μεταξύ Έφεσίων καί Μαγνησίων, ό 
Φερεκύδης, επιστήθιος τών Έφεσίων φίλ.ος, 
συνάντησα; καθ’ οδόν άνθρωπόν τινα τόν 
ήρώτησε περί τή; πατρίδας του. Ακόυ
σα; δέ δτι ήτο Έφέσιος—Λάβε μ’ έκ τοΰ 
ποδός, είπεν αύτώ, καί μϊτάφερέ με εί; τήν 

χώραν τών Μαγνησίων καί σπεϋσε ν’ άναγ- 
γείλης τοΐς Έφεσίοις τόν τρόπον μέ τόν ό
ποιον ό Φερεκύδης έπεθύμει νά τον μετά" 
χειρισθής. ΙΙαράγγειλον δέ αύτοΐς νά μ’ 
ένταφιάσωσιν οπόταν νικήσωσιν.

Ό άνθρωπος ούτος έσυρε τόν Φερεκύδην 
καί παρευθύ; σπεύσας είς Έφεσον διηγήθη 
τό γεγονός. Οί Έφέσιοι έμπλησθεντες έλ- 
πίδων ήρχισαν τήν έπιοϋσαν τήν μάχην κερ- 
δίσαντες πληρεστάτην κατά τών έχθρών νί- 
νην. Έρωτήσαντες δέ καί μαθόντες δτι δ 
Φερεκύδης έκειτο νεκρός, τόν άνεϋρον καί εν
ταφίασαν μεγαλοπρεπώς.

'Γήν εϊδησιν ταύτην διέσωσαν καί τινες 
στίχοι παρά Διογένει τώ Λαερτίω διασω- 
Οέντες, οί έξης :

Τόν χ,Ιεινον 'ΦερεχόΛην
Όν τίχτει ποτέ Σύρο;
Ές φΰειρας .Ιόγος έστιν 
Ά.Ι.Ιάζατ εό πριν είδος, 
θιΐναι τ' ενθΰ χε.Ιεΰειν 
Μαγνητών, ΐνα νίχην 
νΐοίη τοΐς Έγεσίοκ 
Γενναίοις πο.Ιιήταις. 
Ην γαρ χρησμός δν ήύεε 

Μοΰνος τούτο χε.Ιεΰειν 
Καί θνήσχει παρ’ εχεϊνοις.

Αμφιβάλλω πολύ περί τής ακρίβειας καί 
άξιοπιστία; τής πληροφορίας ταύτη; τοϋ 
Έρμίππου, περί τή; έν τή χώρα τών Μα- 
γνήτων τελευτής καί ένταφιάσεως τοϋ Συρί
ου φιλοσόφου. Τήν δέ άμφιβολίαν μου έξά— 
γω έκ τής παραβολής τών άλλων πληροφο
ριών, άς έκτίθημι ώδε.

'Ο Αριστόξενος, μνημονευόμενο; καί αύ
τός ύπό Διογένους τοϋ Λαερτίου λέγει «νο- 
σήσαντα αύτόν (τόν Φερεκύδην) ύπό Πυθα- 
γορου ταφήναι έν Δήλω».

Ός βλέπομεν ήρχίσαμεν μακρυνόμενοι 
τής χώρας τών Μαγνητών, έν ή λέγει δ 
Έρμ.ιππος δτι άπέθανεν δ Φερεκύδης. θέ
λομεν δέ ίδεΐ οτι ού μόνον πλησιάζομεν πρό; 
τήν Σύρον, άλλ’ ίσως πεισθώμεν δτι έν Σύ
ρω έτελεύτησεν δ διάσημο; φιλόσοφος, καί 
ότι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής νόσου εύρί- 
σκε-.ο έν τώ σπηλαίο,» αύτοϋ έν Σύρω, ώ;



—
172 ΦΕΡΕΚΥΔ11Σ Ο ΣΥΙ’ΙΟΣ. ΦΕΡΕΚΥΔ11Σ Ο ΣΥΡ1ΟΣ. 173

δύναται νά έξαχθή τοΰτο έκ τε τής εξής 
περικοπής Διογένους τοΰ Λαερτίου καί έκ 
τής πρδς τδν θαλήν έπιστολής τοϋ έπιθα- 
νάτου Φερεκύδους, έν ή ζωηρότατα περιγρά
φει τά τής νόσου του.

Καί ή μέν περικοπή τοΰ Διογένους εΐνε ή 
έξη; : « Οί δέ φθε ιριάσαντα τδν βίον τελεύ
τησα’/ ότε καί Πυθαγόρου παοαγενομένου 
καί πυνθανομένου πώς διακέοιτο, διαβαλόν- 
τα τής θύρας τδν δάκτυλον εϊπειν, Χρωτί 
δήλα. Καί τούντεΰθεν παρά τοίς φιλόλο
γοι;, η λέξις έπί τών χειρόνων τάττεται" οί 
ό’ έπί τών βέλτιστων χρώμενοι διαμαρτά- 
νουσιν. Έλεγε τε, ότι οί θεοί τήν τράπεζαν 
Ουωρδν καλοΰσιν».·

'11 δέ τοΰ ΛΟ.ιανοϋ μαρτυρία έστιν ή έ
ξης : « Φερεζύδης Πυθαγόρου διδάσκαλος, 
έμπεσών εΐς αρρώστιαν, πρώτον μέν ιδρού 
ιδρώτα θερμόν, ιξώδη, δμοιον ώς μύξαις, ύ
στερον δέ θηριώδη, μετά δέ έφθειρίασε καί 
διαλυόμενων τών σαρκώνει; τάς φθείρας έπε- 
γένετο τήξι; κα1. ούτω τδν βίον μετάλ
λαξε.

Ποϋ διέτριβεν ασθενών ό φιλόσοφο;, οί 
μέν άνω συγγραφείς ου μαρτυροΰσι, πληρο- 
φοροΰσιν όμως ήμάς ότι ό ΙΙυθαρόρας π ά
ρε γένετο παρά τώ ασθενούν τι κα1. έξωθεν 
ήρώτα πώς διακέοιτο, τεζμαίρεται δέ ότι έ
ξωθεν τοΰ σπηλαίου, καί έκ τής έξη; έπι
στολής τοΰ άσθενοΰντος φιλοσόφου πρδ; τδν 
φίλον αύτοΰ Θαλήν, διασωθείσης παρά Δ·.ο~ 
γένει Λαερτίω (Βιβ. I. Κεφ. XI.).

«Φερεχΰύης QttJij'o·

° Ευ Ονήσχοις, ίίταν τοι το γμεώ>* ήχοι. 
Νοϋαός με χαταΑεΑάΰηχε, άεάεγμένον τά 
παρά σίο γράμματα. Φθειρών έορυον πν.ς 
χαΐ με είχεν ήπίαΑοτ. Έπέχεμύον ά’ών 
τισι οίχιήτησι, έ.πιύν με χαταθάώωσιν, εΐς I 
σε την γραφήν ένέγχαι. Σύ ό' ήν άοχιμώ- ■ 
σι/C συν τοΐς ΛΑΑοις οοφοΐς ουτω μοι φή- 
νον" ήν άέ ού άοχιμώσητε, μή φήνρς. ' Ε- 
στι άέ ούχ άτρεχίη πραγμάτων, ν.τισγνέ- 
ομαι, υυτ' άΑηΰές είόέναι. Ασσο, θ'άν έ- 
πι.ΐέγιΐ θεο.Ιογέων, τα ΛΑ.Ια γρή νοεΐν.

περί τής άσθενεί- 
λέγει δ προμνημονευθείς Κυρ. 

κα1. οτι άπέθανεν άπδ φθειρία- 
νομίσει ότι ό άνήρ βέβαια ήτον 

ότι έγέ-

• "'"ϊ? 
καί
κα

νά
την
πι- 
άπδ 

δέν ήτο ή άρχίκή, 
όποιαν έ- 

είτε 
τή; ό - 

ούτω; ώς άκολου-

Α.ταντα γάρ αίνΐσσομαι. Τή άέ νούσω 
πιεζάμενοςέπΐ μά.ΙΑον, ούτε τών τινα ίη- 
τρών, ούτε τούς έταΐρους εσιίμην. Προε- 
στεώσι άέ τή θύρη χαΐ είρομένοις ύχοΐόν 
τι είη, άιείς άάχτυ.Ιον έχ τής χΑειήθρης, I- 
ιΊειξ' αν ώς εθυον τοΰ χαχ.ου. Καί προεΐπ 
αύτοίς, i/xstv είς τήν ύστεραΐαν έπί τάς 
Ί'ερεχύάεο, ταγάς.»

ΓΙρίν έξετάσω τδ περί τοΰ τόπου τή; Οα- 
νή; τοΰ φιλοσόφου προσημειώ τινα περί 
τής περιέργου άσθενεία;, ήτις κατέλαβε καί 
κατέστρεψε τδν διάσημον τούτον σοφόν.

«... Πας τι; άζούων 
ας ταύτης, 
Ζωντανός, 
σιν ήθελε 
εΐς άκρον ρυπαρός καί έκ τούτου 
μισεν άπδ φθείρας έκ τών όποιων καί ή- 
σθένησε, άλλά δέν έχει ούτως τδ πράγμα, 
διότι κα1. χωρίς νά άναφέρωμεν μαρτυρίας 
άλλων, καθείς δύναται νά έννοήση δύσκο- 
λον τήν τοιαύτην ύπόθεσιν" άνήρ τοιοΰτος, 
γνωριζων καί τήν φύσιν, τήν όποιαν 
τοσούτον έμελέτησεν καί έκλέγων τδν 
Οαρδν αέρα ζαί τδ ΰγειέστατον ύδωρ, 
άφήσφ τδν εαυτόν του νά φθαρή άπδ 
ρυπαρίαν, δέν έρχεται παντελώς είς τδ 
θανόν" ζαί πραγματιζώς ή φθειρίασις 
τήν οποίαν καί άπέθανεν Γ 
ή πρωτότυπος άσθένεια άπδ τήν 
ποοσβλήθη" αύτη ήτο δευτερεύουσα, 
προελθοΰσα άπδ άλλην άσθένειαν, 
ποιας υπήρξε συνέπεια" 
θεί καί εϊ; τινα; φθισιζούς ή πάσχοντα; ά
πό δυσεντερίαν οΐτινες άποθνήσζουσι μέ τά 
συμπτώματα τού υδρώπιζος. Ό ύδρώπικο; 
(!)"δέν είνε είς αύτούς ασθένεια πρωτότυ
πος, εινε δευτερεύουσα, προερχομένη άπδ 
τήν ποωτότυπον φέρουσαν τήν άτονίαν τών 
αγγείων τής άδηλου διαπνοής. Τούτο αυτό 
συνέβη ζαί εί; τδν περί ού ό λόγο; φιλόσο 
φον, δστις κατ’ άρχάς έπροσβλήθη άπδ άλ
λην παρά τήν φθειρίασιν άσθένειαν, ό>; μαρ
τυρεί καί ό Λίλιανδς, τοΰ όποιου τήν μαρ- 

ως 

στηριζομένη καί εί; τήν μαρτυρίαν τοΰ Αΐ- 
λιανοΰ. Άλλά χωρίς νά πολυπραγμονώ ί- 
ατρικώς, αποκρούω τήν γνώμην έκείνων, οΐ
τινες νομίζουσιν άνύπαρκτον τήν πολλά
κις θανατηφόρου νόσον τής φθειριάσεως, ύ- 
πάγοντες αύτήν είς τά; δερματικά; νόσους. 
Έν τώ τελειοτάτω ίατριζώ συγγράμματι 
τοΰ NtfSletl περιγράφεται ίατρικώς ή νόσος 
αύτη ώς πρωτότυπος ζαί ένίοτε έπιφέρυυ- 
σα ζαί αυτόν τδν θάνατον" πολλοί ύε καί 
διάσημο·, άνδρες άπέθινον έξ αύτής, οΐον 
ό 'Ποώδης, ό Φίλιππος 11'. βασιλεύ; τής 
Ισπανία;" δ δέ Ιίαυσανίας αναφέρει ονομά
στε οτι έζ τή; ιδίας νόσου έξ ής άπέθα- 
νεν ό Σύριος Φερεζύδης άπέθανεν καί ό Σύλ- 
λας. Είνε δέ δλως άχαρες νά ύπολάβωμεν 
ότι έκ ρυπαρψτητος καί πτώχίας έφθειρίασε 
καί άπέθανεν ό δ άσημο; νησιώτης, διότι 
έκτδς τοΰ ότι δέν ύπήγετο εΐς τήν τάξιν 
τών μισάνθρωπων καί ακοινώνητων όντων, 
δέν ήννόει τήν έρημητικήν ζωήν ούτε ώ; ό 
Κύων Διογένης ούτε ώ; ό Συμεών Στυλίτη;. 
’Απ’ εναντία; είνε γνωστόν ότι ό Φερεζύδης 
ήτο άνήρ έκ τών πολύ σημαινόντων, ή, ό
πως συνειθίζουν οί γράφοντες σήμερον, έκ 
τών τά πρώτα φερόντων καί έκ τής έπι
στολή; του δείκνυται ότι καί οίκετας είχεν 
καί φίλου; πολλούς, οίις παρεκάλεσε μάλι
στα νά έλθωσιν έπί τάς Φ ε ρ ε ζ ύ δ ε·ω 
τ α φ ά ς.

'0 ΙΙυθαγόρα; μαθών οτι ό διδάσκαλος 
του έζινδύνευε ν’ άποθάνρ έσπευσε πρδ; 
αύτόν" άλλά πού ", βεβαίως εΐς τήν Σύρον, 
διότι ούδεμία μαρτυρία εναντία. Ή τοΰ Α
ριστόξενου, μνημονευόμενου παρά τοΰ Αί- 
λιανοΰ, μαρτυρία περί τοΰ Πυθαγόρου έν- 
ταφιάσαντος αύτδν εί; Δήλον δεν αναιρεί 
τήν εικασίαν ότι άσθενήσας εί; Σύρον με- 
τηνέχθη εί; Δήλον ζαί έτάφη έν νήσω ιερά 
μέν διά τά; Οεολογιζάς παραδόσεις της, 
ένδοξω δέ διά τήν έν αύτή συγζέντρωσιν 
τών ταξειδιωτών, τών έυ.ποοευομένων καί 
τών φιλόθρησκων. Τήν γνώμην ταύτην έκ- 
τίθησι ζαί ό Ήρακλείδης (έν τή τών Σατύ- 
ρων βίων επιτομή) παρά Διογένει Λαερτίω, 
λέγων οτι ό Πυθαγόρας μετά τδν έν Δήλω 

ένταφιασμδν τοΰ Φερεκύδους έπανήλθεν εί; 
’Ιταλίαν, ένθα μετ’ ού πολύ άπέθανεν έξ 
ασιτίας. Βεβαιότερα εικασία άπασών μοί 
φαίνεται έζείνη καθ’ ήν ό Πυθαγόρα; μα
θών τήν τελευτήν τοΰ Φερεκύδους έσπευσεν 
εΐς Σύρον καί μή ποοφθάσας αύτδν ζώντα 
άνεχώρησεν, άφ’ ού έν Δήλω ένταφίασεν 
αύτδν καί ούτω έξήγνισε τδν σοφόν διδά
σκαλον, §ν. οί τότε ιερείς ώς άθεον κα! άν- 
τιστρατευόμενον κατά τή; τότε θρησκείας 
υπελάμβανον.

Οί συμπολϊται τού ένδόξου φιλοσόφου έ- 
ξεδήλωσαν τδν πρδς αύτδν σεβασμόν δι’ 
άνδριάντος ού μόνον ή προτομή διεσώθη, 
τοιαύτη μαλιστα, ο’α παρεστάθη ύπδ τών 
αρχαιολόγων καί ιδίως Jacques bro- 
noviiis. ’ll προτομή αυτή μετηνέχθη άλ
λα/ού πρδ πολλών δεκαετηρίδων. Ό Abbe 
Dela llocra συγγράφων πρδ ένδς περίπου 
αΐώνος είδεν αύτήν καί τήν άνεγνώοισεν, 
επόμενο; εί; τάς περί ταύτης πληροφορίας" 
προστίθησι δέ τά εξής :

<· Πράγματι ή προτομή ήτις πρό τινων 
έτών εύρέθη έν Σύρω έν τοΐς έρειπίοι; τή; 
άρχαίας πόλεως πνριστϊ φιλόσοφον ωραι
ότατη; φυσιογνωμίας καί μεγαλοπρεπούς 
ύφους" καί τδ χωρίον τοΰτο τοΰ Gronovius 
έπιβεβαιοί έτι τήν πεποίθησιν, ήν έσχημά- 
τισα τότε ότι ή προτομή αύτη παριστα τδν 
Φερεκύδην ». Ό (il'onoviui ένθουσιοιδέστε- 
ρον όμιλεί περί τοΰ φιλοσόφου λαβών αφορ
μήν έκ τή; προτομής ταύτης, ήτις κατ’ 
αυτόν « παριστγ τήν ώραίαυ καί ά'ιοση- 
μ.είωτο·' φυσιογνωμίαν τοΰ φιλοσόφου τού
του τής νήσου Σύρου, τόσον ένδόξου διά 
τάς πράξεις του κα1. συγγραφάς καί κατέ
χοντας τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών σοφών 
τής έποχή; του.

Δυστυχώς όμως έτερόν τι μόνιμον μνη
μείου σχετικόν προ; τδν Φεοεκύδην δέν ά- 
νεζαλύφθη" λέγω δέ δέν άνεκαλύφθη ζαί 
οχι ότι δέν υπήρχε, διότι εικάζω δτι οί Σύ- 
ριοι πολλαχώ; εϊχον έκδηλώσει τδ σέβας 
πρδ; τδν διασημότερον συμποά.ίτην των, 
άφ’ ού μάλιστα δ Δήμος καί ή Βουλή Συ- 
ρ'.ωγ έστεφε χρ’^σώ στεφάνω ήττον δ-.ασή- 
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μου; πολίτας, οίος ό Όνήσανδρος, πολλά
κις δέ καί γυναίκας, οια ή Βερενίκη.

Ό θάνατος τοΰ Φερεκύδους παρήγαγε 
σπουδαίαν αισθησιν τώ τότε κόσμω. Έκ 
τών εις αύτδν ποιηθέντων επιγραμμάτων 
βλίγα μέν διεσώθησαν, άλλά καί ταΰτα άρ- 
κοΰσιν δπω; ΰποδηλώσωσι τήν αξίαν ήν 
σύμπασα η Ελλάς άπέδωκεν εί; τδν ένδο
ξον φιλόσοφον τής Σύρου. Δικαίως δέ κατά 
τδν Δοΰριν έποιήθη τδ παρά Δ-.ογένει τώ 
Λαερτίω διασωθέν εί; Φερεκύδην επίγραμμα: 
Τής σοφίας πάσης έν έμοίτέ.Ιος. ήνδέτι 

π.έεΐον 
Πυθαγόρη τώ ’μώ .Ιέγε τοΰθ’ όπερ πρώτος 

απάντων 
Έστιν dr’ Έ.Ι.Ιάδα γήν. Ού ψεύδομαι ώά’ 

ΐιγορεύων.
"Ετερον επίγραμμα πρδς αύτδν ’'ίωνος 

τοΰ Χίου :
Ώς ύ μέν ήνορίη τι χεχασμένος ήδέ χαί 

αίδοΐ 
χαί φθίμενος ψυχή τερπνόν Ιχει βϊοταν. 

ΕΙπερ Γίυθαγβρης έτύμως ύ σοφός περί 
πάντων 

Άνθρώπων γνώμας είδε χαί έζέμαθεν. 
Και έτερον δπερ δύναται νά έπισφραγίση 
τά περί Φερεκύδου, ώς αξίωμα άξιόλογον : 

■•/ρ’ ουν τοΰτ’ άρ’ ά.έηθές 
Hr, ει τις σοφός, όντως 

Και ζών έστιν δνησις 
X’ ώταν μηδέν ύπάρχη.

Τοιοϋτος ό Σύριος Φερεκύδη;, δστις συγ- 
κεντροϊ έν έαυτώ τδ φωτεινότερον μέρος 
τη; ιστορίας τοΰ ΣΤ' Η. X. αίώνος ού μόνον 
τή; Σύρου, άλλά τής 'Ελληνικής φιλολογί
ας, τέκος μέν καί θρέμμα τή; Σύρου, άλ- 
Ζά Ζ’ΡΗ·α κα· ^ξα δλων τών 'Ελλήνων.

ΤΙΜ. Δ. ΑΜΠΕΑ4Σ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε. ΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣ 

Α ΚΟΡΑΗ.

Ό έν Σύρω διακεκριμένος 'Ελληνο
διδάσκαλος Κύριος Ν. Φαρδούλης ε- 
πεμψεν ήμΐν τό ακόλουθον άντίγραφον 
τής προς τόν άοίδημον Α. Κοραή επι
στολής τής Κυρίας Ευανθίας Καίρη, 
έφ’ ής ή έν τω προτελευταία» τεύχει 
τοΰ 'Ομήρου οημοσιευθεΐσα άπάντη- 
σις τοϋ Κοραή. ’Επειδή ή επιστολή 
αΰτη συμπληροΐ, ούτως ειπεΐν, τήν 
προλαβοΰσαν, και επειδή παν έγγρα
φον, τόν αείμνηστον εκείνον μέγαν τής 
'Ελλάδος διδάσκαλον άποβλέπον, αξί
ζει νά περιέρχηται είς δημοσιότητα, 
ένεκρίναμεν, άντί νά περιορισΟώμεν εις 
τήν πρός τήν Κυρίαν Α. Κτένα απο
στολήν αύτής, δπως τοϋ Κυρίου Ν. 
Φαρδούλη ή επιθυμία, νά καταχωρίσω- 
μεν έν τω Ό μ ή ρ ω άμφοτέρας τάς 
έπιστολάς, δπως έστάλησαν ήμΐν.

ΙΙροσφι.Ιέστατέ μοι,

Άναγινώσκων έν τώ " Όμήρω » τήν τή; 
Κ. Κτένα διατριβήν περί τής πρδ; Εύανθίαν 
Καίρη επιστολή; Κοραή, ευρον τήν εξής ρή- 
σιν" « Ή επιστολή αΰτη είναι άπάντησις . . . 
είς έπιστολήν τής Εύανθία;, ήτις άγνοοΰμεν 
έάν διεσώθη μεταξύ τών χειρογράφων τοΰ 
Κοραή. » Ένθυμηθείς δέ τότε, δτι άντίγρα
φον αύτής έσώζετο παρ’ έμοί, σοί πέμπω 
τοΰτο δπω; τδ άπευθύνη,ς πρδς τήν Κ. Κτένα 
πρδ; ήν εύαρεστήΟητι νά διαβιβάσης καί 
τού; πατρικούς μου ασπασμούς.

Ύγίαινε.
Έξ Έρμουπόλεως, I ’Απριλίου 1874. 

ό ύμέτερος

Ν. Φαρδοΰ.Ιης.

ΕΠΙΣΤΟΑΙΙ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΠΡΟΣ 
Κ ΟΡΔΗΝ.

Σεβασμιώτατε πάτερ.

Ό αγαπητός αδελφός μου Θεόφιλος, ό- 
στι; ήξιώθη νά σέ ι’δή αυτοπροσώπως καί 
νά άπολαύση τή; γλυκείας συναναστροφής 
σου, ή φήμη καί τά συγγράμματά σου θαρ- 
ρύνουσι και εμέ, είς τδ δέκατον πέμπτον 
έτος τής ηλικίας μου, νά γράψω πρδς σέ 
τδν κοινόν παιδευτήν τών τοΰ γένους ήμών 
παίδων καί μειράκιων, δστις ούδέ τά ψελ
λίσματα τών τοιούτων άποστρέφεσαι.

Ά σπάζομαι σε λοιπόν, πάτερ σεβασμιώ- 
τατε καί διδάσκαλε, τήν δεξιάν έκείνην κα- 
ταφιλοΰσα, ήτις τήν Ελληνικήν έκδίδωσι 
Βιβλιοθήκην καί τούς Αύτοσχεόίους συγγρά
φει Στοχασμούς, καί σέ παρακαλώ νά στεί- 
λης μέ τά βιβλία τοΰ κοινού κάνέν γαλλι
κόν βιβλίον ήθικδν, ή καμμίαν εγκυκλοπαί
δειαν διά τούς παΐδας, διά νά τδ μετα
φράσω καί έγώ καί οΰτω νά ωφελήσω κατά 
τήν δύναμίν μου τό γένος ήμών. Σύ δέ, φύ- 
λαξ τής 'Ελλάδος άγγελε, σκέπε τδν σεβά
σμιον εκείνον πρεσβύτην, δστις τοσοϋτον 
τήν 'Ελλάδα ύπερφιλεϊ, καί διαφύλαττε αύ
τόν υγιή διά τήν βελτίωσιν αύτής.

Κυδωνίαις, 2 Αύγούστου 1814.

Εύανθία ή έζ ’Άνδρου.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΑΛΟΥΚΕΣΕΡ.

ΤΩ ΚΥΡΙΟ’ΦΩΚΙΩΝΙ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
ΕΝΤΑΥΘΑ.

Φί.Ιτατέ μοι Φωχίων,

Πρέπει νά ένδώσω εις τήν επιμονήν 
σου,όπως σοί πέμψω άφήγησιν τής εις Βα- 
.Ιουχεσερ έχδρομής μου, χαί πρός ταΰτο σοί 
διαβιβάζω απόσπασμα τοΰ ήμερο.Ιογίου 
μου, έπαναΛαμβάνων σοι χαί αύθις δτι 
ούδέν περιέχει τοΰτο τό θε.έχτιχόν ή τό 
διαφέρον, καθόσον ούτε ώς ίστοριχός, ούτε 
ώς περιηγητής έπεσχέγθην τά μέρη έχει να, 
άΛ.Ι’ ενεχα εργασίας, ταχέως, ώς άπ.Ιοΰς 
διαβάτης, έπομένως ο.έως άνάζιον έστι τό 
ζηρόν χαί άτεχνον αύτό ήμερο.ίόγιον νά 
ϊδη τό φώς τής δημοσιότητος, χαί μάλιστα 
έν τώ έιζιο.έόγω «Όμι'ιρφ». Οπως ποτ’ 
αν y, σοί πέμπω αύτό, έπιψρίπτων είς βά
ρος σου πάσαν προχύψουσαν έπίχρισιν 
χαί Αποδοκιμασίαν έχ τής δημοσιεύσεώς 
του, ήν ή έπιειχής φι.Ιία σου ήθε.ΐε τυχόν 
Αποφασίσει. Ερρωσο

ύ πάντοτε σός έχ καρδίας
Ν. Γ. Ο.

Σάββατον 23 ’Ιουνίου 1873. ’Αποφασί
σα; νά μεταβώ είς Βαλουκεσέρ, διηυθύνθην 
είς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Κασαμ- 
πά,δπως φθάς είς Μαγνησίαν λάβω τήν διά 
Κιρκαγατσίου είς Βαλουκεσέρ άγουσαν οδόν. 
Τήν 4 παρά τέταρτον ή ατμάμαξα ήρξατο 
έκπέμπουσα στροβίλου; άτμοΰ καί φεύγου- 
σα ταχέως έπί τών σιδηρών ραβδώσεων. 
Συνόδους εχω τούς κ. Μ. Ε καί L Κ. φύλα
κας δέ τδν ’Αλβανόν 'Ρετζέπ καί τδν Και- 
σαρέα Μιχάλην. ’Ανωφελές δλως νά περι
γράψω πόσον ώραία είναι ή έκ τοΰ σιδηρο
δρόμου θέα, ώς λίαν γνωστή- άλλά προ
σθέτω μόνον, δτι μετ’ εύχαριστήσεως μεγί
στης βλέπω πάντοτε τδν σιδηρόδρομον φεύ- 
γοντα πάση ταχύτητ; έπί τής παραλίας- 
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μέχρι τοΰ Κοοδελίοϋ, « παρά Οΐνα άλδ; πο- 
λυφλοίσβοιο » καί κατόπιν έπί πολ.ύ 
διάστημα παροχθίω; τοϋ EjifKiu. Είς τήν 
Μαγνησίαν άφΐχθημεν περί τήν 7 ώραν, 
επειδή δ’ έπειγόμεθα^ δπω; δσον τάχιστα 
φθάσωμεν είς Βαλουκεσέρ, μετά έν τέταρ
τον έπέβημεν δύω αμαξών, κατευθυνόμενοι 
εί; Κιρκαγάτσιον. Περί τήν I I τή; νυκτός 
έφθάσαμεν εί; σταθμόν παρακείμενον τώ 
Μιχαϊλή, άγροκηπίω άνήκοντι τώ όμογενεϊ 
κ. Κωνσταντινίδγ,. ΊΙ έκ τής άμάξη; κίνη
σες, ό καθαρός άήρ 8ν άνεπνέομ.εν, ή προκε- 
χωρημένη ώρα, πάντα ταϋτα συνετέλεσαν 
δπως διεγερθή ή ορεξις ήμών. Καθήσαντε; 
λοιπόν είς τδ ύπαιθρον, ύπό τό άμυδρδν 
φώς τής Σελήνης εύρισκομένης είς τδ δεύτε
ρον αύτή; ·τέτα?το^, ένώ πάσα ή περι- 
κυκλοϋσα ημάς φύσις υπνωττεν, εκτός τών 
γρύλλων οΐτινες άνέπεμπον τδ θελκτικόν 
αύτών κρί-κρί, έτιμήσαμεν προθύμως τδ 
παρατεθέν δεϊπνον, μεθ’ 8 άπελβίντες άφί- 
χθημεν τήν ■' μετά μεσονύκτιον είς Κεμι- 
κλή ντερε, ένθα εις μόνος υπάρχει οίκίσκος, 
χρησιμεύων αντί σταθμού στρατιωτικού κα'ι 
καφενείου έν ταύτώ. 'Ο έκεΐ σταθμεύουν 
Τσαού; Ίβραχήμ, είδοποίησεν ημάς, δτι είς 
τήν κλεισώριαν ήν θά^διέλθωμεν πρέπει νά 
ώμεν έτοιμοι δπως πιθανώς άποκρούσωμεν 
έπίθεσιν ληστών, έκεΐ που ένεδρευόιτων, κα
θότι πρδ δλίγου εΐχεν ακούσει πυροβολι
σμούς καί ένόησεν, δτι λ.ησταί, ών γέμει ό 
τύπος, ήσαν εγγύς, προστιθείς οτι ήσαν 
Τσιπνίδες, οί μάλλον επίφοβοι τών ληστών. 
Πιόντες τδν καφέ, έκινήσαμεν μετά τούς 
παρηγορητικού; αύτού; λόγους πρδς τά εμ
πρός. ’Οφείλω νά δμολογήσω δτι, πολλοί 
στοχασμοί δ-.ήλθον τδν νοΰν μ.ου ένώ ίβαι- 
νον" τίς ή άνάγκη, έλεγον, στρατιωτικού 
σταθμού, αφού οί λησταΐ δέν άπεθαρ^ύνοντο 
ούδ’ άπεδιώκοντο, άλλ’ ήρχοντο τιθέμενοι 
ούτωσεί ύπδ τήν σκιάν του, δπως άνέτως 
λγ,στεύωσι τού; άτυχεΐ; διαβάτας, ή μήπως 
χρησιμεύει ό σταθμός ώς είδοποιητήριον ; 
Διενοοόμην ώσαύτως πρδς τί νά εκτεθώ εί; 
τούς κινδύνου; λρστεύσεω; ή σφαγή; ύπδ 
τοιούτων σκληρών καί βαρβάρων άνθρώπων, 

ένώ τόσον καλά ήμην εί; τήν Σμύρνην,δπου, 
καί έάν είς τά; λιθοστρώτου; αύτής έτρεχα 
τόν κίνδυνον νά Οραύσο» τον πόδα μου, τού
λάχιστον ήθελον άποθάνει lege arlis' έν 
τούτοι; τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος 
καί μή σκοπών, αφού ήμην ώπλισμένος, νά 
παραδοθώ, ΰύωσα τάς σφύρα; τού δικάνου 
μου, ήτοίμασα τδ πολύκροτου μου, τούς 
δύο» μόνου; συντρόφους έφ’ ών εΐχον πεποί- 
θησιν, καί διά τού βλέμματος διηρεύνων 
έκαστον θάμνον, έκαστον δένδρον, άναμένων 
νά ίδώ λάμψιν πυροβόλου υπό τήν σκιάν 
του, καί ανθρωπίνους μορφάς καθ’ ήμών 
έφορμώσας’ ό Άλ.βανδς Ί’ετζέπ μοί εΐπεν, 
δτι εκατόν έάν ήναι θέλει τοΐς έπιτεθή, βλέ- 
πων ουτω τά νώτά του ύπ’ έμοΰ ΐεροφυλάγ- 
μένα. Ό 'Ρετζέπ συνεστήθη μοι ώς ανδρείος, 
έπίσης δέ καί ό Μιχάλης, όστις είχε τδ 
ήθος καί ιδίως τδν μύστακα άρειμάνιον, ώ
στε ήρχισα νά συλλαμβάνω ελπίδας δτι οί 
λησται, οΐτινες ήθελον μάς προσβάλει, δέν 
Οά έψαλλον εύθυμο»; τά έπινίκεια- ’Εν τώ 
μεταξύ ή Σελήνη έδυσε καί έβυθίσθημεν είς 
βαθύ σκότος, ένώ δ’ έβαίνομεν είς τήν τύχην 
ήμών, αίφνης τήν βαθεϊαν σιγήν τή; νυκτδ; 
διέκοψεν ούχί λίαν μεμακρυσμ.ένο; πυροβο
λισμό';, δν ή ηχώ έπανέλαβε πολλάκις μετά 
μείζονος έπιτάσεω;’ άνεπηδήσαμεν έπί τής 
άμάξη; ορθοί, έτοιμοι νά πυροβολ.ήσωμεν 
δπου ήθέλομεν ίδεΐ τήν φλόγα τού πυροβο
λισμού, καθότι άδύνατον άλλως νά διακρί- 
νωμεν τδ σώμα άνθρώπου' ύπδ τοιούτων 
εύλόγως κατεχόμενοι συγκινήσεων, έφθάσα- 
μεν καθ’ ήν ώραν « ήριγένεια φάνη ρο- 
όοδάκτυλο; ήώς » είς Έρόγλου, αγροκήπιου 
τού Ιενησερλόγλου. Άφήσαντες όλίγον τούς 
ίππου; ν’ άναπνεύσωσιν άνεχωρήσαμεν, καί 
μετά δίωρον πορείαν εύρέθημεν περί τήν (> 
ώραν είς έτερον στρατιωτικόν σταθμόν, εί; 
θέσιν Χάρτα, τσιφλ.ίκιον Νιδαλόγλου. ’Αφού 
έρροφήσαμεν τδν ιστορικόν καφέ, διηυθύνθη- 
μεν πρδς τά έμπρδς καί περί τήν 7 ώραν καί 
1]2 άφίχθημεν είς Κιρκαγάτσιον, κατευθυν- 
Οέντες είς τοΰ Μουφτί τδ χάνιον. Κατόπιν 
μικρά; αναπαύσει·»;, εύχαρίστω; είδον τού; 
αδελφού; κυρίου; Ί’αϊκοπούλου; καί Λ·ον-

ταρίτας, οΐτινες μετ’ έξοχου φιλοξενείας, 
ιδίως οί πρώτοι, προσηνέχθησαν πρός με. 
Έπειδή δε μόνον ολίγα; ώρα; διέμεινα 
έν Κιρκαγάτς, δέν ήδυνήθην ν’ άντιληφθώ 
λεπτομερώς τά καθ’ έκαστα τής πόλεως, 
ούχ ήττον δμως ύποθέτω δτι 
αξιοθέατου ή 
αίσθημα λύπης καταλαμβάνει

ούδέν έχει 
καί σπάνιον' τούναντίον, 

τδν κατά 
πρώτον άφικνούμενον είς Κιρκαγάτζ, διότι 
άπαντά σωρούς ερειπίων προξενηθέντων 
ύπδ μεγάλης πυρκαϊάς άποτεφρωσάσης, τήν 
4 Ιουλίου 1871, τδ Sv τέταρτον τή; πό- 
λεω;' ήδη δμως έκ τών ερειπίων αυτών πολ
λαί νέαι οίκίαι άνακύπτουσιν» ώ; ό Φοΐνιξ 
έκ τή; τέφρα; αύτοϋ' τδ Κιρκαγάτ; είναι έν 
συνόλω αρκετά καλή πόλις κείμενη πρδς τδ 
δυτικόν μέρο; τής κλιτύο; τοϋ Σαρι-καγιά 
(ξανθού βράχου),σειρά; τοϋ Κούνδαγ' άπαρ- 
τιζομένη δ’ ύπδ τριών χιλιάδων οικιών, ών 
250 Έλλ.ηνικαί ζαί 350 Άρμενικαί, αί δέ 
λοιπαί τουρκικαί, διοικεϊται ύπδ Καϊμα
κάμη^ ή 'Ελληνική κοι»ότη; διατηρεί Ελλη
νικόν Σχολεϊον συγζροτούμενον ύπδ δύω τά
ξεων, καί Sv άλληλοδιδ ακτικδν έν ώ φοι- 
τώσι περί τούς 200 Έλληνόπαιδας, πρδς δέ 
καί Sv ΙΊαρθεναγωγεΐον αριθμούν περί τά; 
40 μαθήτριας. Άτυχώ;, Ενεκατή; Κυριακή;, 
έσχόλαζον καί οΰτω δέν ήδυνήθην ν άντι- 
ληφθώ έγώ αύτδ; περί τών γενομένων προό
δων' ή μεγαλειτέρα έλ.λειψις τοϋ Κιρκαγάτ; 
είναι ή τού ύδατο;, άλλ’ αύτη δύναται νά 
θεραπευθή άμα ώς οί κάτοικοι τή; πόλεως 
άποφασίσωσι νά έξοδεύσωσι περί τάς δέκα 
χιλιάδας λιρών Όθωμ. δπως άγάγωσιν έ- 
ξαίρετόν τι ύδωρ έξ ’Ακ Σουγίού, διακλα- 
δώσεω; τοϋ Καΐκου, μίαν καί ήμίσειαν απέ
χοντας ώραν. Είναι άληθές ότι οί κάτοικοι 
τή; ού μακράν άπεχούσης κωμοπόλεως 
Σώμα παρ εμβάλλουσι προσκόμματα, έγεί- 
ροντε; έπί τού ύδατο; αύτοΰ αξιώσεις, 
ούχ’ ήττον δμως τδ κώλυμα τούτο εύχερώς 
αίρεται. Τά προϊόντα τής εύρείας πεδιάδο; 
τή; έξαρτωμένη; κατά μέγα μέρος άπδ 
τδ Κιρκαγάτς είσί βάμβαξ, ριζάριον, Δη- 
μητριακοί καρποί, μέλι, όλίγον όπιον, ε

ξαίρετοι πέπωνες καί............(ας μή φθονή-
(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΥΛ. Ε'.)

σωσιν αί Σμυρνα'ί'δε; ήμών) ώραΐαι γυναίκες.
Εις Κιρκαγάτς ύπάρχει καφενείου ύπό 

τδν τίτλον « Εμπορικόν καφενείου Σμύρνη », 
ένθα ολίγοι μέν φοιτώσιν, άλλ’ δπου ή κα- 
τανάλωσις τών πνευματωδών ποτών έστίν 
αύστηρώς άπηγορευμένη. Είθε τοιοΰτον μέ
τρον νά έφηρμοζετο καί έν Σμύρνη, έν ή 
ή ρακή πολλά έποιήσατο θύματα.

Ένοικιάσαντε; εξ ίππους καί προσλα- 
βόντες καί δύο» φύλακα; όδηγους, τδν Τα- 
χήρ Τζαούς καί τδν Ισμαήλ άγάν, άνεχω
ρήσαμεν περί τήν 5 ώραν Μ. Μ, ύπ’ εύθυ- 
μίας κατεχόμενοι μεγίστης,διπ/.ασιασθείσης 
ιδίως είς τήν θέαν τοϋ κ. Μ. Ε. λευκά τοϋ 
χορού φορέσαντος χειρόκτια. Μετά είκοσι 
λεπ τών πορείαν διήλθομεν πρδ δάσους ύψι- 
κορύφων καί μεγαλοπρεπών πευζών, αΐτι- 
νε; κατέκειντο εκτάδην ώς γίγαντες κα- 
τακεραυνωθέντες ύπδ τοϋ Διός. Αίσθημα 
μελαγχολίας μέ κατέλαβεν είς τήν θέαν 
τοϋ μεγαλοπρεπούς αυτού δάσους, έν φ ϋύ- 
δεϊς ήκούετο θόρυβο; είμή μόνον τής ερω
τύλου τρυγόνο; τό ασμα συμπαθώ; αντη
χούν. Μετά πλείστης δ’ εύχαριστήσεως ήθε- 
λον περιεργασθή τδ δάσο; αύτδ, έάν ό ίππος 
έφ’ οΰ έπέβαινον δέν ήτον ό άθλιέστατο; 
τού είδου; του, πρδ; 8ν καί ή 'Ροσσινάντη 
αύτή τοϋ δόν Κιχώτου παραβαλλομένη Οά 
ήτο ό Βουκέφαλο; τού ’Αλεξάνδρου. Έπτίρ- 
νιζον, έκτύπων αυτόν δπως ταχύνη τδ βήμά 
του, άλλ.’ ούτος περιωρίζετο ν’ αναπηδά μέ- 
νων σχεδόν εί; τήν αυτήν θέσιν. Υπόιπτευσα 
πρδ; ςτγμήν δτι τδν εΐχον διδάξει τδ σηρ»ι- 
ωτδν λεγόμενον βήμα,έν χρήσει έντοϊ; στρα
τιωτικοί; τάγμασιν δπότε, άμα τή κελεύσει, 
οί στρατιώται προσποιούνται οτι βαίνουσιν, 
ίστάμενοι πάντοτε είς τό αυτό σημεΐον. 
’Απερίγραπτου τί ύπέφερα, ασυνήθιστος άλ
λο»; τε ών ιππασίας' άνετιναζόμην υπό 
τού ίππου μή θέλοντο; νά ταχύνη τδ βήμα, 
καί συχνάκις προσκόπτοντος,οσάκις δ’ήθελον 
νά σφίγξω τδ γόνυ έπί τοϋ έφιππείου,δεινού; 
ήσθανόμην πόνου; ένεκα τών διαφόρων ξύ
λων αύτοϋ εισδυόντων είς τάς σάρκα; μου. 
Τήν ϋ καί 10 έφθάσαμεν είς /«rtofdf καϊΰΐ^ 
όπου προθύμως καττ,λθον τού ίππουΐν’ άναι

23.
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λάβω όλίγον καί πί» τον καφέ, 8ν ό φρου
ρών Τσαού; κατασκευάζει.

Μετ’ όλίγον είσεδύσαμεν είς οδόν στενήν, 
κατάφυτον Εκατέρωθεν, ασφαλές ληστών 
κρησφύγετο», δ;’ 8 καί οί προσληφθεντες 
φύλακες έδηγοί συνέστησαν ήμΐν τήνμεγί- 
στην προσοχήν, καθότι τδ [κόρος ήτο λίαν 
ύποπτον- Μετ’ αρκετήν πορείαν συνηθίσας 
εις τήν ιδίαν τού κινδύνου, δέν έπρόσεχον 
πλέον είς αύτδν, τής προσοχής μου έλκυ- 
εθείση; άλλως τε υπό τοΰ ωραίου τής νυκτε
ρινής αυτής έκδρομής. Τώ δντι, ύψικόρυφα 
δένδρα, Εκατέρωθεν τής όδοΰ ίστάμενα, έμ- 
πόδιζον τάς άκτίνας τής Σελήνης νά φωτί- 
ζωσιν εντελώς, ώστε έβαίνομεν εναλλάξ 
ύπό τήν σκιάν ή ύπό τό συμπαθές φώς τή; 
Σελήνης. Αί νύμφαι τών δασών, φοβηθεϊσαι 
τήν παρουσίαν τών ληστών, πρό πολλοΰ εί
χον εγκαταλείπει είς αυτούς τά κατοικητη- 
ριά των. Παντού μεγαλοπρεπής σιγή έβασί- 
λευε και μόνον ένίοτε ή μονότονος κραυγή 
της γλαυκός άντήχει είς τά πέριξ, εΐτα 
έπαυε καί αύτη, καί ήκούετο μόνον ό τών 
ίππων ποδοβλητός. Και αύτός ό 'Ρετζέπ, 
θελχθεί; ύπό τοϋ μαγικού τής φυσικής αύ
τής καλλονής, ίρχισεν άδων Έλληνιςΐ ωδήν 
τινα κλεπτών, άθλα κατά τυράννων ύμνοΰ- 
σαν.'Όπόσοι καί ήλίκοι ρεμβασμοί μέ κατέ- 
λαβον! Ποιοι πόθοι, σιγώντε; μέν άλλ’ ούδέ
ποτε ύπνώττοντες έν τή καρδία μου, διηγέρ- 
θησαν ! Όποια Ονειροπολήματα άθράα ε- 
πληττον τήν φαντασίαν μου ! Ή μεγαλο
πρέπεια τής φύσεως, ιδίως τήν νύκτα ύπό τά 
δένδρα, ένώ ή Σελήνη έπιχέει τό ήρεμον φώς 
της, γεννά εύγενεΐς,ωραία; ιδέας είς τόν άν
θρωπον, θαυμάζω δέ πώς οί λησταί δύναν
ται έν τοιαύτη ώρα, εις τοιοΰτον μέρος, νά 
συλλογίζωνται καί διαπράττωσι κακουργή
ματα. Πλήν, άφρων ! λησμονώ δτι αδιάφορα 
δλως μίνουσιν είς τάς καλλονάς τής φύσεως 
τά θηρία είς ά καί οί λησταί άνήκουσίν, 
έχοντες μόνον άνθρωπίνην μορφήν. Εΐς τοι
αύτας ήμην βεβυθισμένος Ονειροπολήσεις 
δτε έφθάσαμεν περί τήν 13 4]2 τής νυκτός 
είς Κερασίν. Κατήλθον δλος κατάκοπος έκ 
τ-ής ιππασίας εί; τι έκεϊ χάνιον, όπου δέ- 

σαντες τούς ίππους, ένεδυναμώσ'αμεν τόν 
στόμαχον ήμών πρό πολλοΰ ζητοΰντα έπι- 
κουρίαν. Μετά τήν τελετήν ταύτην κατεκλίν- 
Οημεν είς τό ύπαιθρον ύπό πυκνόφυλλο» 
πλάτανον, εύχόμενοι,δπως θελκτικά! Δρυά- 
δες ήδέως ήμάς βαυκαλίσωσι, πλήν, αντί 
τούτων, έντρόμων πρό χρόνων άποχωρησα- 
σών, μυριάδες βατράχων ήρξαντο είς τό 
πλευρόν μου φρικώδη συναυλίαν ήτις παρά 
τόν μέγαν ήμών κάματον ήθελεν είς βιαίαν 
τρέψει φυγήν τόν Μορφέα, καίτοι βαρύ φέ- 
ροντα έχ μηκώνων φορτίου. ”Πρχισα σπου
δαίως νά ένοχλώμαι έκ τής βατραχικής αυ
τή; συμφωνίας, δτε, ώ; έκ θαύματος, διά 
μιάς τά αμφίβια αυτά τετράποδα, μάλλον 
φιλόξενα τών έκεϊ ανθρώπων, έσίγηβαν, πι
θανώς μιμηθέντα ημάς.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου. Έκοιμώμην Ετι 
βαθέως δτε πληθύς πτηνών, ύπερθεν τής κε
φαλής μου, έντδς τών φύλλων τοΰ πλατά
νου κεκρυμμένων, ήρξαντο διά τών Εωθινών 
αύτών ασμάτων νά χαιρετώσι τήν αυγήν. 
Ήνέωξα τού; όφθαλμούς καί ένόμισα δτι 
ώνειρευόμην, τόσον τερπνόν ήτο τδ θέαμα 
τών απειραρίθμων αύτών πτηνών άτινα 
διημφισβήτουν τδ γέρας τής καλλιφωνίας 
καί τών λαρυγγισμών, καί έρωτικώς κατεδί- 
ωκον άλληλα. Τήν γενικήν ταύτην χαράν ήσ- 
θάνθη καί ό κ· Μ. Ε. ίίστις καί αύτός ήρξατο 
στεντωρείως ψάλλων. Έκ τή; φωνής του πι
στεύω δτι ήν εύχαριστημένος, τδ έπ’ έμοί . . . 
άκόμ.η σκέπτομαι εις τί ήμαρτον πρδς αυτόν 
δπως μέ ύποβάλη είς τοιαύτην τιμωρίαν, 
άλλως τε καί αυτά τά αθώα πτηνά έπαυ
σαν τήν ωδήν των . -. . ύπδ φθόνου. Έπί 
τέλους έξύπνησε καί ό I. Κ, έπί τής φυσιο
γνωμίας του άπεικονίζετο τδ ’Οθωμανικόν 
μαχμονρ.ΐοΰκι έν τώ ύπάτω βαθμώ καί τδ 
τΐ[,γ2αχ.1ίκι τοΰ καφεπότου καί καπνοπό- 
του’ αδιάφορος δλως πρδς τών πτηνών τδ 
λάλημα καί τήν ωραιότητα τής φύσεως, δέν 
ήνέωξε τδ στόμα του ν’ άρθρωση μίαν κάν 
λέξιν είμή άφοΰ έρρόφησε τέσσαρα κατά σει
ράν κύπελλα καφέ καί 8ξ σιγάρα. *Ηθελέ 
τις τδν ύπολάβει αύτόματον μηχανήν, έάν 
δέν ήκουε μυκηθμούς ύπ’ αύτοΰ έκπεμπομέ-
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νους, έξ άφάτου πιθανώς ήδονής. Άλλ’ ένώ 
ούτος εύτυχής ηύχαρίστει τήν άκρατον 
επιθυμίαν τής διττής καταπόσεως, έγώ έν 
τάχει έπεσκεφθην τδ Κερασίν, συγκείμενον 
έξ εκατόν πεντήκοντα περίπου οικιών Οθω 
μανικών καί υπαγόμενου είς τήν τοΰ Μου- 
δίοη Ίβριντή δικαιοδοσίαν. Ούδέν έκτακτον 
είδον’ ή αύτή ακαταστασία τοΰ χωρίου, ή 
αύτή άθλιότης τών κατοίκων ήτις διακρίνει 
δλα τά έν τή Μικρφ ’Ασία χωρία, καί δμως 
ή τοπογραφική θέ«ς τοΰ χωρίου τούτου είναι 
εξαίρετος- Άγοράσαντες είς Κερασίν έρίφιον 
δπερ έψησαν έκεϊ, άπήλθομεν περί τήν 5 
ώραν καί ήμίσειαν, καί τήν 7 διήλθομεν, 
χωρίς ποσώς νά σταθμεύσωμεν, τδ Γιουρού- 
κιοί, ελεεινόν τι χωρίον έξ όλιγίστων οικιών, 
κατά δέ τήν 9 καί 4]2 Π. Μ. έφθάσαμ-εν 
εί; θέσιν τινα Μπάγ-’Αλενε, δπου έπεζεύσα- 
μεν, στρώσαντες δ’ ύπδ ιτέαν τους μικρού; 
τάπητας ού; ειχομεν, έχαιρετήσαμεν-έρρω- 
μένω; τδ ψητόν τοϋ Κερασίν έρίφιον, τοΰ 
οποίου ούδ’ ίχνος καν έναπέμεινε, καθότι 
καί διά τών όστέων του έτι δύω πειναλέοι 
ώ; ήμεϊ; κΰνες Γιουρούκη τίνος ευωχίαν ευ
φρόσυνο·/ έποίησαν.Κοιμηθέντε; ολίγον, άνε- 
χωρήσκμεν κατά τήν I και 1)2 Μ. Μ. Καθ’ 
οδόν συναντήσαντε; νέον τινα έκ τών νομά
δων σκηνητών ήρωτήσαμεν αύτδν, έάν άρ- 
ρην ήν ή γυνή’ αυτό; δ’ άπήντησεν δτι 
δέν είναι ούτε τδ Εν ούτε τδ άλλο, είναι. 
Γίουρούκης" ένεθυμήθην τότε κάτοικόν τινα 
τής έν Γαλλία ’Ωοέρνης, δστις λαλών περί 
πανηγύρεώ; τινο; είπε « δέν ήμ,εθα ούδέ άν
δρες ούδέ γυναίκες, ήμεθα πάντες Ώβερνί- 
ται. » e Nous η elions nt homines ni fem
mes, nous elions lous des Auoergnals » 
Μεγίστην ησθανόμην στενοχώριαν μή γινώ- 
σκων τήν Τουρκικήν, καθόσον ό κ. Μ. Έ. 
δστις έλάλει όπωσοΰν τήν 'Ελληνικήν, τυ
χών ίππου υποφερτού, καί βεβαιωθεί; δτι 
πά; κίνδυνο; λης-ών έξέλιπε, καθόσον έπλη- 
σιάζομεν εί; Βαλουκεσέρ, έτράπη πρδ; τά 
έμπρδς, ό δ’ έμ.δς Πήγασο;, πείσμων δσον 
καί οκνηρός, δέν άπεφάσιζεν όριστικώς νά 
ταχύνη τδ βήμα. Ό κ. I. Κ. δστις καίτοι, 
ώ; λέγει, καταγόμενο; έξ 'Ελλήνων έτυχεν 

δμως ανατροφής ’Οθωμανικής, ήγάπα ού 
μόνο» τά ήθη καί έθιμα τών ’Οθωμανών 
άλλά καί τήν γλώσσαν αύτών έπί τοσοΰτον, 
ώστε δέν ήθελε νά λαλή Ελληνιστί άλλά 
Τουρκιστί, προσπαθήσας δέ νά συνδέση μετ’ 
έμ;οϋ συνδιάλεςιν εις. τήν διάλεκτον ταύτη» 
καί μή έπιτυχών τοΰτο, ήρξατο λαλών μετά 
τοϋ ίππου του, δστις, φαίνεται νοημονέστε- 
ρος έμοΰ, τδν ένόει, καί ούτως ήκουα μα
κρόθεν ζω-ηράν συνδιάλεξή μεταξύ ίππου- 
καί αναβάτου, δηλοΰσαν έντελή. μεταξύ αύ
τών αρμονίαν.

Τέλος, περί τήν πέμπτην ώραν είδαμε* 
μακρόθεν τήν γήν τής έπαγγελίας,καί μετά 
ίν τέταρτον, εύτυχέστεροι τοΰ Μωΰσέως, 
είσηρχόμεθα είς αύτήν. Έν τή είσόδω συ- 
νή.ντησα τδ-ν πολύτιμον φίλον κ. Φ. Πολύδω
ρον, μεθ’ ου («τ’ όλίγον, καίτοι κεκμηκώς 
εΐς άκρην, έξήλθον είς περίπατον δπω; συλ- 
λάβω ιδέαν τινά τής πόλεως. Βόρβοροι, δυ
σωδία·., ακαθαρσία·., άθλιότης δδών, σεσα- 
θρωμέναι καί ετοιμόρροποι οίκίαι, ζώα, καί 
άνθρωποι έλάχιστον διαφέοοντες τών ζώων 
καί άναμίξ μετ’ αύτών βαίνοντες, ιδού τδ 
Βαλουκεσέρ. Ένώ έβλεπον ταΰτα καί μετ’ 
απορία; ήκουον τοΰ φίλου μου λαλοΰντος 
περί τής ελεεινής τής πόλεως καταστάσεω;, 
εϊδα δτι ήμην τδ άντικείμενον τοΰ γενικού 
γέλωτος, και παρετήρησα μάλιστα καί παϊ- 
δάς τινας παρακολουθοΰντάς με μετ’ ούχί 
αμφιβόλων σημείων έπιθέσεως διά σεσηπό- 
των προϊόντων τής λεμονέας ή τινων άλ- 

’ λων. Τό προξενούν αύτδ αίτιον ήτον δ πΐλός 
μου δ ψιάθινο;, δστις, ώς φαίνεται, κατά 
πρώτην φοράν ένεφανίζετο εί; Βαλουκεσέρ, 
διότι άλλως δυσεξήγητο; είναι ή ζωηρά πε
ριέργεια ήν έκίνησεν ό άτυχή; ούτο; πίλος, 
καί ήτις ήτο μ,είζων έτι καί αύτής τής πε
ριέργεια; ήν οί εταίροι τοΰ Κολόμβου πρου- 
ξένησαν εί; τού; Ίθαγενεϊ; κατοίκου; τής 
Αμερικής, δτε τδ πρώτον έπάτησαν τδν 
πόδα των εί; τήν τέω; άγνωστον έκείνην 
χώραν. Βλέπων τήν προξενουμένην ύπδ τοϋ 
πίλου μου συγκίνησιν, έσπευσα εί; τδν οίκον 
τοΰ κ. Δαδιώτου, δπου εύρηκα φιλόςενον 
κατάλυμα, καίτοι τοΰ οικοδεσπότου άπου-ι
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σιάζοντος εις Άδραμύττειον, έν φ οίκογε- 
νειακώς είναι εγκατεστημένος- Μετά μικρόν 
δεΐπνον, κατάκοπος ύπό τοΰ καμάτου, κα- 
τεκλίνθην πεποιθώ;, ότι μακράν βατρά
χων καί πτηνών, θά ήδυνάμην νά υπνώσω 
μέχρι τής επαύριον, διδ μόλις έπρόφθασα νά 
ευχηθώ τώ φιλώ Πολυδώρω, έξερχομένω 
πρός άναζήτησιν άναγκαιούντων αύτώ πραγ
μάτων, καλήν επάνοδον, καί έκλεισα τού; 
οφθαλμούς. [Ιλήν « άλλαι μέν βούλα’, άν
θρώπων, άλλα δέ Βαλουκεσεριανοί γείτονες 
κελεύουσι », διότι, ένώ έκοιμώμην ώς άν
θρωπος διανύσας εΐκοσιν ώρας έφ’ίππου, αί
φνης ακούω σφοδρώς σειομένην και κρουομέ- 
νην τή; οικίας τήν θύραν, άγρίας φωνάς άν
δρών ώργισμένων,κραυγάς γυναικών μαινομέ- 
νων, κλαυθμού; τέκνων περίφοβων. Καίτοι έ
γένετο χρήαις γλώσσης εις έμέάκαταλήπτου, 
ούχ ήττον ένόησα δτι ήσαν άπειλαί κατά 
τοΰ οίκου έν ώ ήμην, καί ήγνόουν τί συνέ- 
βαινε καθότι, ώς προέφην, ό μέν κύριο; τής 
οικία; ήν απών, καί ό φίλος συνέταιρός μου 
είχεν έξέλθει. Έν τούτοι; ή Ούρα έσείετο 
βιαιότερου, λίθοι έρρίπτοντο κατ’ αύτή; τε 
καί τής οικίας, καί ήπειλεΧτο εισβολή τοΰ 
μαινομένου αύτοϋ πλήθους. Δέν ήξευρα τί 
νά υποθέσω. Έφοβήθην μή οί κάτοικοι άνή- 
κον είς τήν φυλήν τών καννιβάλων, καί συ- 
νέλαβον τό σχέδιον,μαθόντες τήν άφιξίν μου, 
νά δοκιμάσωσι τήν σάρκα μου. Συλλογι- 
σθείς δμως δτι ό φίλος Πολύδωρο; δέν έγέ
νετο βορά αύτών, καί δτι δέν είχα που άνα- 
γνώσει δτι οί έν Βαλουκεσέρ εύχαριστοϋνται 
τρώγοντες ανθρώπινον κρέας, ήρχισα νά ησυ
χάζω έπ’ αύτοϋ τοϋ αντικειμένου. Πλήν 
πρός τί ή ακάθεκτος αύτη έπίθεσις ; "Οπως 
ω έτοιμος πρός παν τυχαίου, έπήδησα τοϋ 
καναπέ,δστις αυτί κλίνη; μ’έχρησίμευε, καί 
ένδυθείς προχείρω; έλαβα τδ πολύκροτόν 
μου άναμένωυ τδ άποβησόμενον. Μετ’ όλί
γον άνήλθεν ό υπηρέτης δστις έν τάχει μοί 
έξήγησε τήν αιτίαν τοΰ τόσου θορύβου, ειπών 
μοι δτι οί γείτονες άξιοΰσι νά μένη ή αυ
λαία θύρα ανοικτή δι’ δλης τής νυκτός,δπω; 
εισερχόμενοι, οπότε ήθελε τοΐς δόξει, λαμ- 
βάνωσιν ύδωρ έκ τή; κρήνη;, επειδή δ’ ό 

υπηρέτη; είχε κλείσει έσωθεν τήν Ούραν, ού- 
τοι προσεπάθουν νά διαρ^ήξωσιν αύτήν. Μό
λις μ’ είπε ταΰτα, καί, λαβών μεγάλην τι- 
νά μάχαιραν, κατήλθε δρομαία»;, έτοιμο; νά 
φονεύση τδν πρώτον είσελευσόμενον. Εύτυ- 
χώς μετά τέταρτον κατηυνάσθη ή αχαλί
νωτος οργή τών γειτόνων, οϊτινες παραδό
ξους ιδέας έχουσιν έπ’. τοϋ δικαιώματος τής 
ιδιοκτησία; . . . τών άλλων, καί ήδυνήθην 
αύτήν τήν φοράν όριστικώς νά κοιμηθώ, 
ύπνον δμως κάπως τεταραγμένον ύπ’ ονεί
ρων τρομακτικών, καθότι έβλεπον ότι ένέ- 
πιπτον εί; ένέδρας ληστών, ένόμιζα δτι 
άνετινασσόμην έτι ύπδ τοϋ 'ίππου μου, πα
θών δ,τι οί μή ναυτικοί κατόπιν μακροϋ 
πλοϋ οϊτινες, καίτοι έπί τής ξηρά;, έπί 
ώρας άκόμη νομίζουσιν ότι εύρίσκονται έπί 
τοϋ πλοίου, ώνειρευόμην δτι έδεχόμην κα
τά κεφαλής σεσηπότας καρπούς ή ότι τέλος 
εκορέννυον τήν άκόρεστον πείναν άνθρωπο- 
φάγων άνδρών.

Τρίτη 26 Ιουνίου Τήν πρωίαν ήλθον οί 
κ. κ· Μ. Ε. καί I. Κ. καί μετά τοϋ κ. Πο
λυδώρου μετέβημεν εί; τι ’Οθωμανικόν βαλα- 
νεϊον συντελεστικδν πρδ; άνάπαυσιν. Είσελ- 
θών εις αύτδ έσκέφθην πρδς στιγμήν ν* 
άπέλθω, τοσοϋτον ήν άθλιον, ελεεινόν καί 
ρυπαρόν, ούχ ήττον,άνάγκα καί θεοί πείθον
ται, έμεινα, διότι ήτον τδ κάλλιςον τής πό
λεως καί είχον άνάγκην αύτοϋ. Έκγυμνω- 
θείς εΐσήλθον είς εύρεϊάν τινα αίθουσαν, 
ύγράν, πλήν θερμό τάτην. ΙΙροσήλθεν είτα 
τις δστις διά νεύματος μοί έκαμε νά νοήσω 
δτι πρέπει νά πέσω ύπτιος. Τούτου γενομέ- 
νου, ήρξατο τρί-^ων με, πκτών με διά τοϋ 
γόνατο;, τραβών μ.ου τούς βραχίονας, προτι- 
θέμενο; ίσως νά μ’ έςαρθρώση’ άγνοώ κατά 
πόσονθά έξηρχόμην σώος έκ τών χειρών του, 
έάν αίφνης δέν ήσθανόμην τάς δυνάμεις μου 
έγκαταλιμπανούσας με, έφ’ ω προφθάσας έρ- 
ριώα έπί τοΰ προσώπου μου ψυχρόν ύδωρ, 
καί έπήδησα έκτδς αποφυγών λειποθυμίαν, 
τοσοϋτον πολλή ήν ή έκεΐ θερμότης’ έδώ μοί 
έδόθη άκόμη αφορμή δπως θαυμάσω τδν 
έκτουρκισμδν τοϋ κ. I. Κ, δστις έπέκεινα 
τών δύω ώρών έμεινεν είς τήν πνιγηράν 

εκεί ζην ατμόσφαιραν,παραπονούμενο; δτι δέν 
ήτον άρκετά θερμή ! ! καί δμως ολίγον έτι 
έάν ηύξανεν ή θερμότης, είμί βέβαιο; οτι 
ήθέλομεν εύρεΐ αύτόν οπτόν, πλήν άνω- 
φελώς, διότι τίς ήθελε τδν δοκιμάσει ; Τέ
λος, έξήλθεν εϊς τήν δευτέραν αίθουσαν, μυ- 
κώμενος καί βρυχώμενος, ένώ έν τώ μεταξύ 
έρ^όφα κύπελλα αλλεπάλληλα καφέ.

"Οπως άποφύγω κινών τήν περιέργειαν 
τών κατοίκων, άντήλλαξα τδν ψιάθινον πί
λον μου μέ φέσιον. Ιίόσον σκληράν εύ ον 
τήν αλλαγήν αύτήν! ”Ωφειλα δμως νά 
πράξω τοΰτο, δπως μ.ή εύρεθώ εί; δύσκολόν 
τινα θέσιν καί δυνηθώ ένταύτώ άνέτως νά 
περιεργασθώ τήν πόλιν.

Δύναμαι ήδη νά καυχηθώ δτι είδον τήν 
ύπδ τδν ήλιον άθλιεστέραν πόλιν’ αί οδοί 
τοΰ Βαλουκεσέρ είσί στεναί, ανώμαλοι, ρυ- 
παραί. πλήρεις άκαθαρσιών’ έδώ τι; συ
ναντά πτώματα γαλών, παρέκει κυνών, ορ
νίθων, ή όνου τίνος, φρικώδη δυσωδίαν άπο- 
πνεόντων, συχνάκις δέ οί απόπατοι τών οι
κιών, φρικώδε; καί ειπεΐν έτι, έκκενοΰνται 
έν τή όδώ ! Αί οίκίαι είσίν άθλιαι, πενιχρά5., 
ξύλιναι καί σεσαθρωμέναι. Μία πυρκαίά δύ
ναται ν’ άποτεφρώσφ ολόκληρον τήν πόλιν, 
ευτυχώς δμως ή δυστυχώ; διά τούς κατοί
κους, πρδ πολλοΰ δέν συνέβη τοιαύτη. Ού
δεμία οικογένεια τυχοΰσα όπωσοϋν έπιμεμε- 
λημένη; ανατροφές κατοικεί έν τή πόλει 
ταύτη, ούδεμία χνρία έχει τήν ατυχίαν νά 
μαραίνεται έν τώ ελεεινό αύτώ τόπω. Αί 
γυναίκες τοΰ Βαλουκεσέρ, αίτινες διακρίνον- 
ται δια τδ ούχί αυστηρόν τών ηθών των, 
άντί έσθήτο; φοροΰσιν εύρυτάτας άναξυρί- 
δας, έξερχόμεναι δέ φοροΰσιν ώ; έπί τδ πολύ 
τδν ’Οθωμανικόν φερεείζέ, ύιμυθιοΰνται δέ 
κατά κόρον, βάφουσαι τάς όφρβ; διά μέ
λανος χρώματος καί τάς άκρα; τών δακτύ
λων δι’ ερυθρού βαθέος. Οί άνδρες, είσίν 
άνάγωγοι, άνευ άνατροφής, αφιλόξενοι, 
αγράμματοι καί φθονεροί’ καί δμω; τδ 
Βαλουκεσέρ είναι πόλις σχετικώς μεγά- 
λ.η, καθόσον σύγκειται, έκ ί,400 οικι
ών, ών 570 ’Αρμένικα5., 200 Έλληνικαί, 
αί δέ λοιπαί ’Οθωμανικαί- Περιέχει δέ 

εργαστήρια περί τά 1000, χάνια, τά ά
θλια αύτά τή; ’Ανατολής ξενοδοχεία, 17, 
μίαν έκκλησίαν Ελληνικήν άνευ κωδω
νοστασίου, μίαν αρμονικήν, καί 17 τζαμία, 
ών πρώτιστον τδ τοϋ Όσμάν. Υπάρχει δέ 
καί Sv άλληλ.οδιδακτικδν Σχολεΐον τής Ελ
ληνικής κοινότητος,κτίζεται δέ καί Sv παρ
θεναγωγείου. Περί τδ Βαλουκεσέρ, έξ ού 
έξαρτώνται, είσί 44 χωρ'α ών τά πρώτι
στα ή Φτελιά (Εύθαλία,) καί ή Μεντοχώρα. 
Ό τόπος έν γένει παράγει γεννήματα, βάμ- 
βακα, ^ιζάρια καί όπιον, έχει όμως έλλει- 
ψιν όπωροφόρων δένδρων, καί τούτου ένεκα 
είς τήν πόλιν δέν ευρίσκει τις οπώρα; είμή 
μόνον έκάστην τρίτην, ήμέραν αγοράς, καθ’ 
ήν όλοι οί κάτοικοι τών πέριξ χωρίων καί 
κώμο πόλεων φέρουσιν, έκαστος δ, τι έχει, 
πρδ;πώλησιν,άνταλλάσσοντες αύτδ είτε άντί 
χρημάτων, είτε άντί άλλου τίνος πράγμα
τος εί; αύτού; άναγκαίόυ’ ούτω δέ τάς σπώ 
ρας φέρουσιν έξ ’Αδραμυττείου. Άμαξητοί 
οδοί πρδς διευκόλυνσιν τή; συγκοινωνία; δέν 
ύπάρχουσιν. Είχον άρχίσει τήν κατασκευήν 
τοιαύτη; μεταξύ Βαλουκεσέρ καί Πανόρμου, 
άλλ’ έμεινεν ήδη ημιτελής, καί καθ’ έκά
στην καταστρέφεται·

Τετάρτη 27 Ιουνίου. Μετέβην σήμερον 
εί; τδ Διοικητήριον δπω; ϊδώ τδν Μουασε- 
πιτζήν άναπληροΰντα τδν άπόντα Μουτεσα- 
ρίφην. Τδ Διοικητήριον, έν ώ είναι καί τδ 
Εμποροδικεΐον, είναι άρκετά εύρύ οίκοδό- 

μ.ημα λιθόκτιστον άλλ’ άπλοΰν, άκομψον, 
άνευ αρχιτεκτονικής. Είσελθών εύρον πλή- 
Οο; άνθρώπων ποικίλης μορφή; καί ενδυμα
σίας, όρθιων ή όκλάδην καθημένων’ μ’ έξέ- 
πληξε δέ ό τεράστιος αριθμό; τών κατά 
γραμμήν τεθειμένων σανδαλίων, άτινα βλέ
πων τι;, έάν μή ήτο τδ έτερόκλ.ητον αύτών 
καί πεπαλαιωμένον,ήθελεν έκλάβει ότι ήσαν 
πρδς πώλησιν έντδς μεγάλου τινός σανδα- 
λοπωλείου- Φωναί, κραυγαί, κατακωφαί- 
νουσι τδν εΐσερχόμενον, έτοιμον ν’ άνακράςη 
τδ τοΰ Δάντου'
« Ο tot ch’ inlrale, lasciate ognisperanza» 

Έγνώρισα τδν Μουασεπιτζή δστις κα
λείται Μουστά Έφέντη; καί είναι προσηνή;
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μεν τού; -τρόπο»;, άλλά φαίνεται μοι πα
νούργος καί ούχί λίαν ακέραιο;. Μετά ταύτα 
μετέβημεν εί; το Έμποροδικεΐον. θεέ ! οϊαι 
φυσιογνωμίαν! Ό πρόεδρος, δστ,ς έχει εις 
τήν αγοράν καί μικρόν έργαστήριον, δύναται 
νά χρησιμεύση ώ; εναργής άπόδειξις τή; συγ
γένεια; τοϋ άνθρώπου προ; τύν πίθηκα,ούχί 
δμως κατά τύ πνεύμα. Άφοΰ τώ ένεχείρ-.σα 
έπιηολήν συτατικήν,ήν ό άξιόλογος Πρόεδρος 
τοϋ έν Σμύρνη Έμποροδικείου Κ. Άχμέτ 
Κιαμήλ Έφέντη; πάνυ εύγενώ; πού; αύτόν 
έδωκέ μοι, ούτο; τήν έλαβε μετά δισταγ
μού, τήν άνέγνωσε τρις μετά προσοχής, τήν 
διεβίβασεν εις τούς λοιπούς δικαστάς, καί 
έσχε τήν ευγένειαν νά διατάςη δπως μοί 
φέρωσι παγωτύν, δπερ ’Ιουδαίο; τι; έκεΐ 
κατεσκεύαζεν. Ότε έφερον τά παγωτά ό κύ
ριο; Πρόεδρος ένόμισε πρέπον νά λάβη αυ
τός πρώτος, θεωρών δέ δλω; περιττά,ν την 
χρήσιν τοϋ κοχλιαρίου, έρ^όφα αύτδ, άφοΰ 
δέ τύ έτελείωσε, διέταξε καί τώ έφερον καί 
δεύτερον, κρίνα; δλω; άσκοπον καί ανωφε
λές νά προσφέρη και είς έμέ δεύτερον, 
πράγμα δι’ 8 άλλως τε τώ ήμην ευγνώμων, 
καθόσον τύ παγωτύν ήτο χιών κεχρωματι- 
σμένη απλώς. Ενώ δέ συνωμιλοϋμεν περί 
τίνος ύποθέσεως δι’ ήν εΐχον τήν τιμήν νά 
τύν ίδώ, εισέρχεται δ κήρυξ τών δέκατων, 
κηρύττων στεντωρεία τή φωνή τά; τιμά; 
τών πλειοδοτούντων. Διέκοψε δέ τήν δμι- 
λίαν ήμών καί ήρξατο κηρύσσων και λα- 
λών. Ένόμισα προ; στιγμήν δτι ήμην εί; 
τύ Οορυβωδέστερον μέρο; τή; θορυβωδεστέ- 
ρα; αγορά;.

Παρασκευή 30 ’Ιουνίου. Χάριν υποθέσεων 
είμΐ ήναγκασμένο; νά μεταβώ εις Βογαδίτζ. 
Ό Μουασεπιτζής έδωκέ μοι έγγραφον δια
ταγήν πρύ; τύν έν Βαλουκεσέρ λοχαγόν νά 
μοί δώση ενα μουμπασιρ (επίτροπον άπε- 
σταλμένον) δπω; μέ βοηθήση εί; τήν είσπρα- 
ξιν τών όφειλομένων. ’Ενώ λοιπόν κατά τήν 
3 καί 1)2 ώραν μ. μ. άπηρχόμην εΐ; Βογα
δίτζ πορευθεί; et; τοϋ λοχαγού τον σταθ- 
μύν έζήτησα τύν μονμπασίρ αύτόν, άλλ’ ό 
λοχαγύ; άντί άπαντήσεω; μοί εΐπεν δτ·. 
« πρέπει νά κάμωμεν Λαζαρ.ίΐ* (συμφωνίαν) 

τί θά δώση; εις τον μονμπησΙ'ρην διά τόν 
κόπον του ; » Ευρών τήν άπαίτησιν ταύ
την, τούλάχιστον παράδοξον, άπηντησπ 
δτι τούτο έξαρτάται άπολύτω; έκ τή; Οε- 
λήσεώς μου, ούχ ήττον δμως έάν διά τής- 
διαγωγή; του ο μονμπασίρ αύτό; μ’ ευχα
ρίστηση, θέλω τδν ικανοποίηση γενναίως. 
Ό λοχαγύ; μή ευχαριστηθείς, ώ; φαίνεται, 
έκ τή; άπαντησεώ; μου αύτή;, μοί είπε 
« Προχωρείτε, καί ό μοί'μχασίρ σάς φθάνει.» 
Έκινήσαμεν, άλλά περιττόν νά προσθέσω· 
δτι οΰτε έκείνην τήν ήμέραν, οΰτε κατόπιν 
έφάνη μουμπασίρ ή ίχνος αύτοϋ. Οΰτω; 
άραγε έκτελοΰνται πάντοτε αί διαταγαί- 
τών άνωτέρων ;

Ό ΐππο; 8ν ιππέυσα αύτήν τήν φοράν 
είναι καλό;, καί εΐ; τά; 6 καί 1]2 άφίχθην 
μετά τοΰ συνοδοιπόρου μου Κωστή, τοΰ 'Ρε
τζέπ καί ετέρου ’Αλβανού φύλακο; είςΤσα- 
γίσκιοΐ, μικρόν χωρίον άσημον, δπου έ- 
σταθμ,εύσαμεν δ·.’ ολίγα λεπτά. Διελθόντε; 
ειτα φάραγγα; καν στενωπού; δυσβάτους 
καί επικινδύνους, δπου συνήθως έμφωλεύ- 
ουσι λησται, άφίχθημεν κατά τήν 8 ώραν 
εΐ; Δερβένι, ένθα πεζεύσαντε; έρδοφήσαμεν 
τόν άναπόφευκτον καφέ, όμιλήσαντε; δ’ 
ολίγον μετά τοϋ έκεΐ φρουροϋντο; σταθμάρ
χου άνεχωρήσαμεν καί περί τήν δεκάτη.ν 
έφθάσαμεν εις Βογαδίτζ. Έπειδή εΐχον έγ
γραφον διαταγήν πρό; τύν Καϊμακάμη*, 
έσπευσα νά τύν εΰρω, πλήν, απουσιάζοντας 
τούτου, μετέβην παρά τώ άναπληροϋντν 
αύτύν Καδή Αλάγία Μωχαμέτ Σαδίκ 
Έφέντη, 8ν εόρον γυμνόποδα, κατά τήν εί; 
τά μέρη αύτά έπικρατοϋσαν συνήθειαν.

Το Βογαδίτζ σύγκειται έξ 600 οικιών 
’Οθωμανικών καί δέκα πέντε περίπου χρι
στιανικών. Τήν πόλιν δεσπόζει λοφίσκο; 
έφ’ ού είσίν έρείπια άρχαίου φρουρίου κατά 
τού; μέν, αρχαίας έκκλησίας κατά τού; δέ. 
Οί κάτοικοι, γενικώς αρκετά εΰποροι, ζώσι 
πενιχρώ; πάνυ, κύριον έπάγγελμα έχοντες 
τήν γεωργίαν. Ό τόπο; παράγει δημητρια- 
κού; καρπούς, ριζάριον, βάμβακα καί ιδίως 
ώπιον περιζήτητου ύπό τών έμπορευομένων 
αύτό.

’Κατακλινθεί; περί τήν 1 μετά τό μεσο
νύκτιον ήγέρθην περί τήν 3 καί 1]2 ώραν, 
•κατά τήν 4 δέ καί I ]2 άνεχωρήσαμεν διά 
τό Σινδιργή. Πολυπληθής συνοδία αγορα
στών έπίου μετέβαινεν εί; Σινδιργή συνο- 
δευομένη ύπό φυλάκων,ένεκα τού φόβου τών 
ληστών, καθόσον τό Σάββατον είναι ημέρα 
τή; έκεΐ άγορά;. Όποια μάστιξ ή ληστεία 
αυτή! πάσα κωλύματα παρεμβάλλει εις τήν 
έλευθέραν τού έμπορίου άνάπτυξιν ! ή παν 
τελής έλλειψις οδών καί ή ληστεία, είσίν αί 
δύω πρώτιστοι αίτίαι δι’ ά; πλούσιοι τόποι 
μένουσιν έν στασιμότητι, ένώ υπό τή; φύ- 
κεως δαψιλώ; έπλάσθησαν δπω; εύημερώσι 
σαί εΐ; άνθηράν πάντοτε διαμένωσι κατά- 
στασιν. Ειμεθα ένεκα τοϋ πλήθους ημών 
άπηλλαγμένοι φόβων ληστρική; έπιθέσεως. 
Τά μέρη & διέρχομαι είσί τερπνά καί κατά
φυτα, ή δέ θέα τή; δλη; συνοδία; παράγει 
ευχάριστο* έντύπωσιν. Περί τήν έννάτην 
ώραν άφίχθημεν εί; Σινδιργή, κατελθόντες 
εις τοΰ Σερΐφ πασά τό Χάνιον. Μετέβην 
παρευθύ; εί; τήν οικίαν ήτις χρησιμεύει ώ; 
Διοικητήριο*, έν αύτή ευρον τόν Καϊμακά- 
μην Βογαδΐτζίου Χαβούζ Μεεμέτ Σετκί 
’Εφέντη, γέροντα άγαθόν τού; τρόπου; πλήν 
μικρόνοα. Ένεχείρισα αύτώ τόν Έμιρναμέ 
τή; έν Βαλουκεσέρ άρχής ουτινος ήμην κο
μιστή;, άφοΰ δέ τόν άνέγνωσε μοί εΐπεν 
δτι πρέπει νά έπανέλθω δπω; λάβη γνώσιν 
αύτοϋ καί ό μουδίρη;,δστις ύπάγεται μέν εί; 
τήν δικαιοδοσίαν του, άλλ’ δστις είναι ή 
πολιτική άρχή τοϋ Σινδιργή.

Άπήλθον λοιπόν πρό; έπίσκεψιν τή; κω
μοπόλεω; αύτής ήτις, πολιτικοί; ύπαγο- 
μένη είς τήν διοικητικήν δικαιοδοσίαν τοϋ 
Βαλουκεσέρ, έκκλησιαστικώς δέ εί; τήν 
πνευματικήν προστασίαν τού αγίου Κυζίκου, 
σύγκειται έκ 300 οικιών, ών αί ήμίσειαι 
Χριστιανικοί, αί δ’ ετεραι ’Οθωμανικοί, 
περιέχει δέ 8* τζαμίον καί μίαν έκκλησίαν 
έχουσαν κωδωνοστάσιον ένώ ή τού Βαλου
κεσέρ στερείται τοιούτου. 'Υπάρχει 8ν άλ- 
ληλοδιδακτικόν Σχολεϊον τών άρρένων διευ- 
Ουνόμενον υπό τού άξιολόγου διδασκάλου 
κ. Ξανθίδου έν ω φοιτώσιν υπέρ τού; 70 

μαθητάς άλλ’ άΐυχώς παρθενΛγωγεϊον δέν 
υπάρχει, καταβάλλεται δμως προσπάθεια 
δπως ίδρυθή τοιοΰτον, πιστεύω δ’ δτι ταχέως 
θέλει άναπληρωθή καί ή έλλειψις αΰτη, κα
θόσον πρύ; τούτο άσχολεΐται καί ό Ελλη
νικό; φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος « Εγκρά
τεια » δστις εΐναι έκεΐ ιδρυμένο;·

Έν γένει ή κωμόπολι; είναι τερπνή τήν 
θέαν ώ; έχουσα πολλούς κήπου; και δέν
δρα, παράγει δέ δρυζαν, καπνόν, σήσαμον, 
δημητριακού; καρπούς, βάμβακα καί έξαί
ρετον δπιον. ’’Αξιον ιδιαιτέρας μνεία; διά 
τά; καλάς αυτού ιδιότητα; εΐναι τύ ΰδωο 
τοϋ Μενέντ σουγίού δπερ πηγάζει εί; τάς 
ρίζας πεύκης τινύς καί είναι έξαίρετον.

Παρατηρώ εί; τό Χάνιον κίνησιν έκτακτον· 
μανθάνω δτι λησται περί τούς δέκα συνέλα- 
βον συνοδίαν εμπόρων έζ είκοσιν άτόμων 
άπό τούς οποίου; διά πολλών κακώσεων 
άφηρεσαν δσα εΐχον μεθ’ έαυτών χρήματα, 
πρό; δέ καί περί τά; εκατόν οκάδα; όπίου,τό 
όποιον διεμοίρασαν μεταξύ των, άπορρίψαν- 
τε; τό τσικεντί. Ίοού νέον είδος έπισκε- 
πτών, άνευ προνομίου τή; Κυβερνήσεως ? 
Ειδοποιούνται περί τούτου οί δπιέμποροι 
τή; ήμετέρα; πόλεως.

Μεεαβάς εί; τό Διοικητήριο* είδον τόν 
Μουδίρην Σινδιργή Ζελατίμβεη, κολοσσιαίο* 
τό άνάστημά έξερχόμενον πρό; καταβίωξιν 
τών ληστών. Νέο; τι; ’Οθωμανό; βλέπων 
αύτόν άναχωροϋντα είπε σκωπτικώ; · τί; 
ήξεύρει πόσα άρνία θά φάγη! » δπερ ήτον 
λίαν σημαντικόν έννοία; καί εξηγεί έν μέρει 
τήν άπόλυτον εί; έκεΐνα τά μέρη κυριαρ
χίαν τή; ληστεία;’ ήναγκάσθην επομένως 
ν’ αναμένω τήν έπάνοδον τοϋ Μουδίρη καί 
τών ληστών οΰ; έμελλε νά συλλαβή, δπω; 
συλλάβω καί έγώ, τή βοήθεια αύτοΰ, τού; 
έν ταϊ; πόλεσι ληστάς.

Έπειδή μοί είπον δτι τό υπερκείμενον 
δρος τής κωμοπόλεω;, δπερ οΰτε άπότομον 
είναι οΰτε άπέχει πολύ, είναι πλήρες θήρα; 
οΐον κάπρων, άρκτων, έλάφων, λαγωών και 
περδίκων, διηγέρθησαν δλαι αί κυνηγετικοί 
μου έπιθυμίαι άθρόαι, καί ω; έκ τούτου έπε- 
ζήτησα τήν γνωριμίαν κυνηγών οπω; έπι-
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σκεφθώ τά παραδείσια αύτά ορη, τήν γήν 
αύτήν τής επαγγελίας’ ή εύχή μου τής γνω
ριμίας έπληρώθη έν τώ άμα, καί έγνώρισα 
τού; άοίστους τών κυνηγών, οΐτινες μοι 
ύπεσχέθήσαν νά έλθωσι νά μέ παραλάβωσι 
κατά τήν χαραυγήν όπως άνέλθωμεν τό 
όρος πρδς θήραν. Έν τώ άμα ήτοίμασα τά 
επιτήδεια και προσεπάθησα νά κοιμηθώ, 
πλήν μάτην περιεστρεφόμην έπί τοΰ στρώ
ματος’ μυριάδες ψύλλων τε καί κορεών δει- 
νώ; καθ’ δλην τήν νύκτα μοί έπετέθησαν 
ώστε ήναγκαζόμην νά ραπίζωμαι μόνος 
καί άναμένων τήν θήραν τών άρκτων καί 
κάπρων, νά κυνηγώ τά αίμοβόρα αύτά καί 
αδιάλλακτα έντομα, χωρίς νά δυνηθώ ούδ’ 
έπ’ όλίγον νά κοιμηθώ. Έάν τις έξ ύμών, 
φιλτατοι, προτίθηται νά ύπάγη εις Σινδιργή, 
τώ συνιστώ άπδ καρδίας τδ Χάνιον τοΰ Σε- 
ρίφ ΙΙασά καί τά έν αύτώ αδάμαστα θηρία.

Πιστό; ερωμένος, μετά μακράν απουσίαν 
έκ της πατρώας γής, δέν αναμένει μετά , 
πλείονος άνυπομονησίας τήν στιγμήν τής 
επανόδου, καθ’ ήν θά ίδή φιλτάτην μνηστήν 
τής καρδίας, δσον έγώ άνέμενον τήν χαραυ
γήν δπως φαιδρός άνέλθω τδ παρακείμενον 
ϋρος καί χαιρετήσω τάς έκεϊ έλάφους Χάρις 
εΐς τήν ανυπομονησίαν μου αύτήν καί εΐς τάς 
άπδ τδ βαρύ πεζικδν (τους κορέους,) τδ 
έλαφρδν ιππικόν (τούς κώνωπα;,) καί τούς 
εύζωνας (τούς ψύλλους,) συγκειμένας απει
ροπληθείς έχθρικά; φάλαγγας, αϊτινες άπη- 
νώς δι’ δλης τής νυκτός μέ κατεμάστισαν, 
εύρον τήν νύκτα αύτήν τρις μακροτέραν τής 
μακροτέρας χειμερινής νυκτός. Άπαυδήσα; 
τέλος ύπδ τοϋ καμάτου, έκλεισα τούς ο
φθαλμούς καί ύπνώσας έπί ήμίσειαν ώραν 
είδα κατ’ όναρ δτι έθυα έκατόμβας άρκτων, 
έλάφων καί λοιπών. Μόλις έζοιμήθην και 
άνετινάχθην έπί τής κλίνης έντρομος μή πα- 
ρήλθεν ή ώρα τής θήρας’ ευτυχώ; δέν ειχεν 
έτι έξημερώσει’ έγερθεί; έν τώ άμα, ένε- 
δύθην καί άνέμενα τήν έλευσιν τών συγκυ- 
νηγών. Αί έκατόμβαι δμως έγένοντο κατ’ 
όναρ, διότι οί δόντες τδν λόγον των δτι Οά 
έλθωσιν ϊνα μέ παραλάβωσι, δέν ήλθον οΐδ’ 

ένόμισαν πρέπον νά μέ εϊδοποιήσωσι περί 
τούτου.

’Ελπίζω δτι έάν τινες έξ αύτών φοιτή- 
σωσιν εΐς τδν Σύλλογον « Εγκράτειαν » θέ- 
λουσι μάθει δτι έν τή κοινωνία απαραίτη
τον είναι νά τηρή ό τίμιος άνθρωπος τδν 
λόγον του. Ούχ’ ήττον δμως δέν ελέγχω 
τού; ατυχείς τοΰ Σινδιργή κατοίκους, κα
θότι είδον καί είς άλλα; πόλεις, πολύ τοΰ 
Σινδιργή μεγαλειτέρας, άνδρα; έπί πλούτω 
και κοινωνική θέσει διακρινομένους, άσυστό- 
λω; ν’ άθετώσι τον λόγον των, μή έννοοΰν- 
τες οί δείλαιοι τί έστί λόγος, καί πόσον 
ίερά είναι ή έκπλήρωσι; αύτοΰ

Κατ’ άναγκην λοιπδν δέν έξεπλήρωσα 
τήν επιθυμίαν μ,ου νά κυνηγήσω εις μεστόν 
θήρας μέρος καί υπήγα, άντί εΐς θήραν, είς 
τδ Διοικητήριον δπου εύρον τέλος τδν κο- 
λοσσιαίον Μουδίρην, έπανελθόντα, άπρα
κτον έννοεΐται, έκ τή; καταδιώξεω; τών 
ληστών’ ή φυσιογνωμία του δέν μέ διαθέτει 
υπέρ αύτοΰ, άναπέμπει δέ οσμήν ήτις δέν 
είναι βεβαίως έκ ρόδων, καί ούτω μ’ ευλογο- 
φανή πρόφασιν άπεμακρύνθην ολίγον αύτοΰ. 
Μοί διηγήθη δτι κατεδίωξε τούς ληστάς άλλ’ 
οτι ούτοι άνήλθον τδ όρος, οπότε ούτος, 
έφιππος ών. ήναγκάσθη νά παύση τήν περαι
τέρω καταδίωξιν. Τδν συνεχάρην διά τήν 
άνδρίαν του καί τήν αποτελεσματικήν κα- 
ταδίωξίν του, άφοΰ κατόρθωσε νά περιορίση 
τούς ληστά; είς τά δρη- Μ’ εύχαρίστησεν 
έκλαοοιν τά συγχαρητήρια άντί μετρητών. 
Ένώ έλέγομεν ταΰτα έρχεται πληγωμένος 
τις ’Οθωμανός δστις λέγει δτι ένώ ήρχετο 
μετ’ άλλων συνοδοιπόρων, έξ λησταί έπυρο- 
βόλησαν κατ’ αύτών, καί τοΰτον μέν έπλή- 
γωσαν τού; δέ λοιπού;, συλλαβόντες, απο
γύμνωσαν.

Ό Μόυδίρη; είς τδ άκουσμα τοΰτο ήθέ
λησε νά δικαιολογηθώ έπιρρίπτων τδ βάρος 
εί; τήν κυβέρνησιν ήτις δέν τώ χορηγεί τά 
μέσα δπως έξοντώση τήν ληστείαν, άλλά 
τώ δίδει δύω μόνον χωροφύλακας, δπως 
έζασφαλίζη τήν ησυχίαν τών κατοίκων.

Μεταξύ τοΰ προσωπικού διακρίνω ένα 
γραφίσκον, ’Ισμαήλ Έφέντη, δστις γυμνό-

που; εργάζεται συμφώνω; πρδς τήν τοπι
κήν συνήθειαν' έχει φυσιογνωμίαν καλήν, 
λαλεϊ δέ τά Ελληνικά άρκετά καλά, άτε 
καταγόμενος έκ Κύπρου και διαμείνας έπί 
πολύ είς Κ]πολιν. Έλάμβανε μισθόν 235 
Ι'ροσ. κατά μήνα, άλλ’ ή Κυβέονησις χάριν 
οικονομίας άπέκοψε τά 5 καί ούτω λαμβά
νει μόνον 230' ών έγγαμος, ένεκα πενίας 
δέν δύναται νά έγκαταλείψη τδ Σινδιργή’ 
είναι άξιος καλλιτέρας τύχης.

Τήν 4 καί ήμίσειαν ώραν μ. μ. άνεχωρή- 
σαμεν έκ νέου διά Βογαδίτζ δπου έφθάσαμεν 
περί τήν 7 καί 1 ]2 ώραν. Μόλις δ’ άφίχθη- 
μεν είς Βογαδίτζ καί ώς λάροι έπεπέσαμεν 
επί πολυποικίλου φαγητού δ τις έκ τής συ- 
νοδίας μας, άπδ πρωίας άφιχθείς έκεϊ, εί
χεν έτοιμάσει. Περιττόν νά προσθέσω δτι ό 
τρόπος ήμών τοΰ τρώγειν άνέρχεται είς τούς 
προϊστορικούς χρόνους. Έν τώ μ.έσω παρα
τίθεται τδ φέρον τδ φαγητό» πινάκιον, οί 
δέ συνδαιτυμόνες οκλάδην καθήμενοι χρών- 
ται τοΐς δακτύλοις άντί περόνης, δπ ως έτι 
καί νΰν οί ’Οθωμανοί. Κατ’ εύτυχή έξαίρεσιν 
είμΐ άπηλλαγμένος τή; άνάγκης αύτής άτε 
ών έφωδιασμένο; μέ μ,άχαιραν καί περόνην, 
πρόνοιαν δι’ ήν ούδέποτε μετενόησα.

Τήν έπαύριον μετέβην είς τδ διοικητήριον 
δπου εύρον τδν φίλον μου καδδήν καί αυθις 
γυμνόποδα, τδν ταμίαν γυμνόποδα, καί 
τούς δύω γραμματείς γυμνόποδα;" έξ άπο- 
φάσεως είναι τδ γυμνόπουν ή μεγάλη τής 
υπηρεσίας στολή, δπως έχει σχέσιν πρδς 
τήν αλήθειαν ήτις καί αύτή — λέγουσιν — 
δτι είναι γυμνή.

Ό Καδδή; μοί εΐπεν δτι άφίκετο εϊδησις 
ότι λησταί είσήλθον εΐς τι παρακείμενον 
χωρίον άφ’ οπού έλαβον τρόφιμα καί άπήλ- 
θον ανενόχλητοι, παοαλαβόντε; καί ολίγα 
χρήματα, καί δτι πρδς τούτοις άλλοι λη- 
σταί προσέβαλον τδν άνθρωπόν του δστις 
ώς έκ θαύματος έσωθη.

Αί άλλεπάλληλοι αύταί ληστρικαί πρά
ξεις ήρχισαν νά γίνωνται δ·.’ έμέ άφορμή 
σκέψεως σπουδαίας, καί νά ευρίσκω δτι δέν 
ήμην ό κατάλληλος δπως έλθώ είς τοιαΰτα 
μέρη, ούχ ήττον δμως δπως εγκαρδιωθώ ελε- 
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γον δτι καλόν είναι νά γνωρίσω καί τούς 
ληστάς τών όρέων τών μερών αύτών, άφοΰ 
έγνώρισα τούς είς τάς πόλεις.

Είς τάς 4 μ μ., άνεχωρήσαμεν έκ Βογα- 
διτζίου καί διά τής αύτής όδοΰ έπανήλθο- 
μεν είς Βαλουκεσέρ περί τάς 40 καί 4]2. 
Καθ’ οδόν ούδέν άξιοσημείωτον συνέβη, ή 
δτι φθάσαντες είς Δερβένιον δπως πίωμεν 
τδν σχετικόν καφέ, ευρομεν καί τούς πρδ 
ήμών άπελθόντα; έμπορους μετά τών φυλά
κων των, οΐτινες έσκοποβόλουν διά σφαιρών 
κατά λευκοΰ λίθου, 500 μέτρα άπέχοντος, 
καί δν ούδείς εΰρισκε, γενικώς δ’ έπιστεύετο 
δτι ό λίθος αύτδς δέν βάλλεται ύπδ σφαίρας, 
καθότι οί έκάστοτε διερχόμενοι τδν θέτουσιν 
ώς σημεϊον σκοποβολής άλλά τδν άστο- 
χοΰσι πάντοτε. Ούδόλως πιστεύων εις τοι
αύτας προλήψεις, παρετήρησα δτι ή άπό- 
στασις ητο μακρά δι’ άπλοΰν και σύνηθες 
κυνηγετικόν δπλον, δπερ διά μικράς δυνά- 
μεως έξακοντίζει τήν σφαίραν, ήτις κατ’ 
άνάγκην θά διαγράψη καμπύλην συντομω- 
τέραν τοΰ σημείου καί ούτω θ’ άποτύχη’ 
έσκόπευσα επομένως περί τδν πήχυν άνω 
τοΰ σημείου, καί ή σφαίρα έκ περιέργου 
συμπτώσεως εύρε τδ κέντρον τοΰ λίθου. Τδ 
γεγονός αύτδ,όπερ άποδοτέον είς τήν τύχην 
μάλλον ή είς τήν δεξιότητά μου, έπεσπά- 
σατο τάς ζωηράς έπευφημίας πάντων, καί 
ιδίως τών ’Αλβανών φυλάκων, εις τού; 
οφθαλμούς τών οποίων ύψώθην κατά έκα- 
τδν μέτρα ώς παρετήρησα τοΰτο κατόπιν 
έκ τών ένδείξεων πλείονος σεβασμοϋ καί 
περιποιήσεως. Καί τούτο· διότι μία βολή έκ 
τύχης εύρε τδ σημεϊον ! Πόσοι έπί πολύ 
άπολαμβάνουσι δόξαν, τιμάς καί θέσεις, 
ένεκα τυχαίας τίνος συμπτώσεως, καί άπα- 
τώσι τδν κόσμον, έως ού καταπέση ή 
λεοντή ! !

Σάββατον, 6 ’Ιουλίου. Σήμερον έπεσκέ- 
φθην τδ Σχολεϊον τή; Ελληνικής κοινότη- 
τος. Όδυνηράν έπροξένησέ μοι έντύπωσιν 
ή έπίσκεψι; αύτη. Σχολεϊον ρυπαρόν, μαθη- 
ταί ρυπαροί, διδάσκαλος άνίκανος καί 
άγράμματος ! Εύρον έν αύτώ μαθητάς τεσ
σαράκοντα, ό δέ διδάσκαλος είπέ μοι δτι

24.
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εχει βγδοήκοντα τέσσαρας μαθητάς έν οϊς 
«0 — 12 μαθήτριας. Οί μαθηταί, οϊτινες 
μανθάνουσιν όλίγην άνάγνωσιν καί γραφήν, 
είσί λίαν αδύνατοι. Παρετήρησα δτι αί μ.α- 
Οήτριαι, μικρά5, την ηλικίαν, έχουσι βεβαμ- 
μένας τάς χεΐρας ώς αί Όθωμανίδες. Τοι
αύτη είναι ή 'Ελληνική εκπαίδευσες καί ή 
ανατροφή ήν έν τώ 'Ελληνίζω αύτώ σχολείω 
λαμβάνουσιν αί ομοεθνείς ήμών! Έξήλθον 
τοΰ Σχολείου ερμαιον μεγίστης λύπης κα5. 
άθυμίας έκ τής οίκτράς αύτής καταστά- 
βεως, έφειλομένης είς τήν ανικανότητα καί 
αδαημοσύνην τοΰ διδασκάλου τοΰ κατατα- 
κτέου είς τδ γένος τών δασκάλων, καί είς 
τήν αβελτηρίαν τών γονέων.

Εΐτα, μετέβην είς τδ μέγα έν Βαλουκε
σέρ τζαμίον τοΰ Όσμάν, γαμβροΰ τοΰ Με- 
άμεθ W. και κατακτητοΰ τοϋ μέρους αΰτοΰ. 
Τδ τζαμίον αύτδ έκτίσθη πρδ 460 έτών, 
εΐναι δε εύρύχωρον οικοδόμημα, δυνάμενον 
νά περίκλειση 1600 άνθρώπους και συγ
κείμενον έκ θόλων 2ξ, εις δύω σειράς τεθει
μένων. Έν τώ πρδς μεσημβρίαν μέσω θόλω, 
υπάρχει είδος βωμού, ουτινος τά πλαίσια 
είσίν έκ λίθου ποικίλως άλλ’ άνευ τίνος 
κομψότητος έγγεγλυμμένα’ δεξιά τοΰ βω- 
μοΰ είναι μικρός τις άμβων ξύλινος χαμη
λός, άριστερ^ δέ είς άπόστασιν βημάτων 
τινων είναι έτερος άμβων δύω περίπου μέ
τρων ύψους. Τδ τζαμίον έσωτερικώς είναι 
έστρωμένον διά ταπήτων έφ’ ών γονυπετού- 
σιν οί Μωαμεθανοί έν ώρα προσευχής.

Τδ προαύλιον έπίσης είναι εύρύ έχον έν 
τώ μέσω είδός τι άναβρυτηρίου, άνευ τίνος 
κομψότατος καί χάριτος, όμοιάζοντος μάλ
λον πρδς κλωβόν.

Τήν 7 Μ. Μ. ευρών οίνοποιόν τινα'Επτα
νήσων, Σπΰρον Κοντογούρην, κυνηγόν έκ τών 
πρώτων τοΰ Βαλουκεσέρ, ϊππευσα καί διηυ- 
θύνθημεν είς Κιστερβέν, χωρίον τι έκ 40 
οικιών ’Οθωμανικών άποκλειστικώς σποτε* 
λούμενον, δπου άφίχθημεν μετά μίαν καί 
ημίσειαν ώραν.

Κατήλθομεν είς τήν οικίαν τοΰ Ίβραχήμ 
Άβιτζή, καίτοι δέ μή γνωστός είς τους έν 
»ίκω, άλλ’ είσαχθείς ύπδ τοΰ συγκυνηγοΰ 

μου, έγενόμην δεκτός μετά πολλής τής προ
θυμίας.

Έζαθήσαμεν έκτδς τής οικίας εις έσκε- 
πασμένον διά ξηρών κλάδων μέρος δπου ην 
καί εστία έν η έκαιε πΰρ. 'Αμα έκαθέσθη- 
μεν άφίχθησαν οί πρόκριτοι τοΰ χωρίου, 
μεθ’ ών ήρχισα, άφοΰ άντηλλάγησαν οί 
συνήθεις χαιρετισμ.ο), διεξοδικήν ομιλίαν, 
άρκετά γελοίαν ένεκα τής άγνοιας μου τής 
Τουρκικής διαλέκτου. Μετ’ όλίγον παρετέθη 
τδ φαγητδν είς 8 έλαβον μέρος πάντες οί 
παρευρισκόμενοι’ τδ πρώτον φαγητδν ήτο 
είδός τι σούπας, τσορβά τραχανά, άθλιας. 
Είχον άνάγκην γενναιότητος δπως φάγω έξ 
αύτής. Μετά ταύτην έφερον έτερον φαγητδν 
ουτινος ή θέα μοί ήτον άγνωστος’ ήσαν 
τριγωνικά μικρά σχήματα, άτινα δέν ήδυ
νάμην νά νοήσω έκ τίνος ύλης συνέκειντο. 
Γευθείς είδον 8τι ήσαν ζύμη, καί ένόησα δτι 
ταΰτα άνεπλήρουν τά μακαρόνια παρά τοΐς 
κατοίκοις τοΰ χωρίου. Όπως φάγω είχον 
άνάγκην ούχί πλέον γενναιότητος άλλ’ ηρωι
σμού’ εύτυχώς ή πείνα έπήλθεν επίκουρος 
καί ούτω κατώρθωσα νά γευθώ, μεταχειρι- 
ζόμενος άντί περόνης ήν είχον λησμονήσει 
είς Βαλουκεσέρ, τά δάκτυλα. Μετά τοΰτο 
παρετέθη καρύκευμα άπδ πάγιας έδοκί- 
μασα νά φάγω διά τής χειρός καί μοί 
έπήλθεν άνατριχίασις καί άηδία’ εύτυχώς 
παρετήρησα ξύλινόν τι κοχλιάριον καί όπλι- 
σθείς δι’ αύτοϋ, έπετέθην κατά τοϋ φαγητού 
αύτοϋ, δπερ ήτον υποφερτόν, άλλ’ άτυχώς 
όλίγον’ τοΰτο διεδέχθη σαλάτα, άρκετά 
κακώς κατεσκευασμένη, άλλ’ δπως δήποτε 
σχετικώς πρδς τά δύω ταΰτα φαγητά καλ- 
λίστη. Έδώ έτελείωσε τδ Λουκούλλειον 
γεΰμά μου είς 8,είμί πεπεισμένος, συνεισέφε- 
ρον καί οί λοιποί δαιτυμόνες. Άφαιρεθείσης 
τής χαμηλής στρογγύλης τραπέζης, προ- 
σήλθέ τις τών συνδαιτυμόνων είς τδ πΰρ, 
καί έντδς μικροΰ άγγείου’ήθεσεν όλίγον καφέ 
8ν μεθ’ δλης τής Μουσουλμανικής σοβαρό- 
τητος έφρΜγίν»··»*, ήλεσε καί έβρασεν, εΐτα 
δέ μοι προσέφερε άνευ σακχάρεως.

Μετά μικράν έτι συνομιλίαν οί ξένοι άνε- 
χώρησαν, ημείς δ’ είς τδ αύτδ έν <’ι έφάγο- 

μεν μέρος κατεκλίνθημεν έπί ταπήτων ο'ύς 
έπί τούτω έστρωσαν. Μόλις είχον παρέλθει 
ολίγα λεπτά καί ήκουσα ΰπόκωφόν τινα 
κρότον παρατεταμένον ώς βροντήν μεμακρυ- 
σμένην, έτεινα τδ ούς, ό κρότος ουτος ηύξα- 
νεν έντασιν έπί τοσοϋτον, ώστε έντρομος 
άνεπήδησα μή γινώσκων τί συμβαίνει’ αλλ’ 
εύθύς καθησύχασα διότι δ ξενίζων μ.ας Ο
θωμανός έπροξένει δλον αύτδν τδν κρότον. 
Ύπνώττων έρεγχε καί έπί τοσοϋτον ώστε 
θά έθραυε τάς υέλους τής οικίας.... εύτυχώς 
δέν ύπήρχον.

Κάκιστα κοιμηθείς ένεκα τοΰ ρόγχου τοΰ 
οικοδεσπότου είς 8ν άνεμίχθη καί δ τοΰ συ
νοδοιπόρου μου Σπύρου, κα1. έκ τών μυριά
δων ψύλλων οϊτινες καί ένταΰθα λυσσωδώς 
μοί έπετέθησαν, ήγέρθην περί τήν 4 ώραν 
άφυπνίσας καί τους λοιπούς. Περί τήν 5 τής 
πρωίας έκινήσαμεν συμπαραλαβόντες τόν 
τε Ίβραχίμ καί τινα Χασάν. Μόλις άνηρ- 
χόμεθα τδν παρακείμενον λόφον καί δ Ί
βραχίμ μοί ελεγεν δτι άδύνατον νά μή φο- 
νεύσωμεν πληθύν περδίκων, αίφνης τεσσα
ράκοντα βήματα πρδ έμοΰ άνεπήδησε λα- 
γωδς δστις έν τή ταχεία φυγή έζήτει τήν 
σωτηρίαν. Πυροβολήσας τδν έφόνευσα καί 
ήλπισα δτι άφθονον θήραν θέλομεν κάμει 
άρχίζοντες υπδ τόσον καλούς οιωνούς.

Κυνηγήσαντες μέχρι τής I I καί 1)2 έπε- 
στρέψαμεν είς τδ χωρίον φονεύσαντες 4 λα- 
γωούς καί ικανά; τρυγόνας πρδς δέ καί τινα 
άλλα πτηνά οίον μελισσουργούς καί χρυσο- 
κωρώ-.ας, άλλά πέρδικα ούδεμίαν είδομεν 
καν, μή έχοντες θηρευτικούς μεθ’ ήμών κΰ- 
νας. Ένώ δέ έπί τή έλπίδι έκδιώξεως πέρ- 
δικος έκτύ.των διά τοΰ δπλου μου θάμνον 
τινά, αίφνης άνεπήδησε μεθ’ ορμής όφις τις 
υποκίτρινος, μεγαλείτερος μέτρου, δστις 
σταθείς κατά τδ ήμισυ όρθιος καί άτενίσας 
με μετά σπινθηροβολούντο»·? οφθαλμών, ωρ- 
μισε κατ έμοΰ μετά τοσαύτης ταχύτητος, 
ώστε δέν έπρόφθασα ν’ άποσυρθώ δπως τδν 
πυροβολήσω’ εύτυχώς δμως προέλαβα καί 
διά τοΰ σωλήνος τοΰ δπλου μου τδν έκτύ- 
πησα καί ώσεί διά πτύου τδν έρριψα μα
κράν μου είς άλλον θάμνον έν φ έκρύβη. Α

γνοώ τί είδους όφις ητο, γινώσκω μόνον οτι 
κακά κατ’ έμοΰ ήβουλήθη.

Έπανελθόντες είς τδ χωρίον, ίππεύσαμεν 
καί μετά ήμίσειαν ώοα» άφίχθημεν είς Βα
λουκεσέρ·

Τδ θέαμα καθ’ οδόν ήτον ώραΐον ένεκα 
τής ζωηράς κινήσεως ήτις έπεκράτει είς 
τούς αγρούς’ ολόκληρα·, οικογένεια·, χωρικών 
είχον πήξει καλύβας καί άλλοι μέν έκοι- 
μώντο, άλλο·, δέ κατεγίνοντο είς τδ θέρος, 
άλλοι είς τήν άλοίμένώ τά παιδία έκυλίοντο 
έπί τών χόρτων’ παρετήρησα δμως δτι τά 
γεωργικά έργαλεΐα τών γεωργών αύτών ά- 
νήρχοντο είς τήν έποχήν τοΰ Ησιόδου.

Άριστήσας καί άναπαυθείς έξήλθον με
τά τού φιλτάτου μοι Πολυδώρου είς περί
πατον καί δι’ ατραπών σύσκιων, άνά μέσω 
πυκνοφύλλων δένδρων, υπήγομεν είς Γΐάρ- 
βουνάρ, I καί 1 )2 ώραν άπέχον τού Βα
λουκεσέρ, δπου κατ’ έτος μεταβαίνουσιν αί 
Όθωμανίδες πρδς πανήγυριν, ιδιαιτέρως δέ 
αί ’Αρμένισε.

Τήν επαύριον, Δευτέραν 9 ’Ιουλίου, όπή- 
γον πάλιν μετά τού φιλτάτου μοι συνεταί
ρου, χάριν περιπάτου, μέχρι τού χωρίου 
Τσάίρ Άσσάρ I καί 1)2 ώραν άπέχοντος, 
κειμένου έπί οροπεδίου καί άπαρτιζομένου 
έκ 50 περίπου οικιών, έχοντος δέ καί υ
ψηλόν μιναρέν. Ευρομεν τδν Μπασρή βέην, 
έχοντα έκεΐ κτήματα, καί 8ν είχομεν γνω
ρίσει είς Βαλουκεσέρ. Τϊ προσκλήσει αύτοϋ 
άνήλθομεν είς τήν οικίαν του, λίαν κακώς 
διεσκευασμένην, άλλ’ έμείναμεν όλίγον.

Πέμπτη, 1 2 Ιουλίου. Λαβών έπιστολάς 
έκ Σμύρνης τήν προτεραίαν, άπεφάσισα ν’ 
άναχωρήσω, ίππεύσας λοιπόν περί τήν 5 
ώραν τής πρωίας άφοΰ έσφιγξα έγκαρδίως 
τήν χειρα τού καλού Πολυδώρου δστις έ
μελλε νά έπανέλθη είς Σμύρνην μετ’ όλί- 
γας ήμέρας, καί παρήγγειλα νά έκφράσωσι 
τάς θερμάς ευχαριστίας μου τώ κ. Δαδιώτζ, 
διά τήν φιλοξενίαν ής έτυχον έν τή οικία 
του κατά τήν άπουσίαν του, έφυγα χωρίς 
ούδέ βλέμμα νά ρίψω πρδς τά όπίσω πρδς 
τήν πόλιν ήτις ώς πόλις μέν εΐναι τδ άκρον 
άωτον τής άθλιότητος, ώ; κοινωνία δέ, εί



188 ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΑΛΟΥΚΕΣΕΡ. Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΡΑΚΩΝ. 189

ναι άνταξία τής πόλεως. Δεν έξαιρώ δέ τήν 
'Ελληνικήν κοινότητα, διότι εύρον, μετά 
λύπης μεγίστης τδ λέγω, τούς έκεΐ "Ελλη
νας κίβδηλους, ελεεινούς, αθλίους, φθο- 
νοϋντας ό εις τδν έτερον, προσπαθοϋντας 
τίς νά καταστρέψη τδν άλλον, άνευ συναι- 
σθήσεως τής 'Ελληνικής καταγωγής των, 
άνευ αισθήματος εθνισμού, άλλά φεϋ! διηρη 
μένους μεταξύ των, άποκεκτηνωμένους καί 
έρμαιον έγωϊσμοϋ φθονερού.

Άνεχώρησα λοιπόν χοίρων οτι έγκατα- 
λιμπάνω τήν έξορίαν αύτήν, έχων ώς φύλα
κας τδν 'Ρετζέπ καί τινα ’Ισμαήλ, φύλακα 
τοΰ έν Βαλουκεσέρ διαμένοντος Π. Α. καί 
τδν έμπορον μετερχομένου, 8ν βεβαίως άδύ
νατον νά λησμονήση έφ’ όρου ζωής ό μετ’ 
αύτοϋ συναλλαχθείς.

Ό 'ίππος μου εύτυχώς είναι καλός" αλη
θές δμως δτι έπλήρωσα τριπλήν τιμήν άγω- 
γίου. Ιδού έγώ καί πάλιν άνά μέσω τών 
όρέων άνερχόμενος καί κατερχόμενος αύτά. 
Τερπνή θέα ! Κατάφυτα όρη, ωραία*. κοι
λάδες, θελκτικοί ρύακες, διαυγείς κρήναι! 
Μετά πόσης ήδονής ήθελε τις ταξειδεύει 
ένταΰθα, καίτοι ούδεμιας όπαρχούσης όδοϋ, 
έάν είς έκάστην καμπήν τοΰ δρόμου, έάν 
όπισθεν ενός βράχου ή άνά μέσω τών φύλ
λων πρίνου ή είς τήν σκιάν δασυφύλλου 
πλατάνου δέν άνέμενε νά ίδή φονικά στό
μια όπλων κατ’ αύτοΰ εύθυνόμενα !

Ταχυποροΰντες άφίχθημεν άκριβώς τήν 
μεσημ.βρίαν, καθ’ ήν ώραν ό ιμάμης έφώνει 
τήν τής μ.εσημβρίας προσευχήν, είς Κερασίν, 
δπου διαμείναντες έπι 1 ώραν δπως προ- 
γευματίσωμεν, άνεχωρήσαμεν έκ νέου, πλήν 
ή πορεία ήν δυσάρεστος καθόσον έκ τοϋ 
υπερβολικού καύσωνος ή άτμοσφαΐρα είναι 
πνιγηρά. Διερχόμεθα τάς αύτάς επικινδύ
νους όδούς. 'Ο συνοδεύων με ’Ισμαήλ μοί 
διηγήθη τήν ιστορίαν του. ’Επί πέντε κατά 
συνέχειαν έτη ήτον έπιδεδομένος εις τδν λη
στρικόν βίον ύπδ τήν άρχηγίαν τοΰ θείου 
του, και πολλάς είχε ληστείας διαπράξει 
και φόνους. Είτα άπατηθείς ύπδ τής άρχής, 
ύποσχεθείσης εντελή άμνηστείαν, προσήλθε, 
πλήν αύτη μή τηρήσασα τδν δοθέντα λογον 

τδν συνέλαβε καί τδν έπεμψεν εις τδ κά- 
τεργον έν Κωνσταντινουπόλει,δπου έπί οκτώ 
διέμεινεν έτη. Ήδη είναι είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ II. Α. ήλλαξε δηλαδή άρχηγόν !

Περίεργοι άνθρωποι οί λησται αύτοί ! δι’ 
ίν μετζίτιον φονεύουσιν άτυχή όδοιπόρον, 
καί δμως άφόβως δύναται τις νά τοΐς έμ- 
πιστευθή χιλίας λίρας, βέβαιος ότι ασφα
λώς θέλουσι παραδώσει αύτάς είς τδν πρδς 
8ν όρον.

Τήν 8 καί 1)4 εφθασα είς Κιρκαγάτσιον 
δπου εύθύς ένοικίασα τδ όχημα τδ άνευ έλα- 
τηρίου, δπερ καλείται «pa//««c, όπως άνα- 
χωρήσω διά Μαγνησίαν" τώ όντι άποχαι- 
ρετήσας τδν Ισμαήλ μετά μίαν ώραν άνετι- 
ναζόμ.ην είς τδν άηαρπα. ’ky'tuCt διατί με
ταξύ τών ποινών δέν κατέταξαν καί τδ ό
χημα αύτδ, δπερ άνατινάσσει, πρδς τά έπά- 
νω, πρδς τά δεξιά, πρδς τά άριστερά τδν έν 
αύτώ, καταθραϋον τά τε όστά καί τά έντό- 
σθιά του- Υποθέτω δμως δτι δ ποινικός 
νόμος δέν κάμνει χρήσιν αύτοΰ, ατε τών βα
σάνων πρδ πολλοΰ καταργηθεισών. Μόλις έ- 
κίνησε καί παρευθύς έλησμόνησα καί ληστάς 
καί ένέδρας καί πάντα, σκεπτόμενος πόσα 
λεπτά θά παρέλθωσιν έως ού συντριβώ" με
τά βάσανου όκτώ ωρών, εφθασα, ώς έκ θαύ
ματος, κατάκοπος μέν πλήν άβλαβης είς 
Μαγνησίαν, τήν Παρασκευήν κατά τήν 5 ώ
ραν τής πρωίας, δηλαδή άκριβώς 24 ώρας 
άπδ τής έκ Βαλουκεσέρ άναχωρήσεώς μου. 
Άφοϋ ευτρεπίσθην δπωςδήποτε άποβαλών 
τδ Βαλουκεσέριον ήθος, μετ’ όλίγον ήμην 
νωχελώς έξηπλωμένος έν τή άτμαμάξη ήτις 
έσύριζεν ώσεί ειρωνευόμενη τά λοιπά τής 
μετακομίσεως μέσα. Μετά δύω καί ήμίσειαν 
ώρας ήμην είς Σμύρνην.

Νϋν έτι,δτε προφέρω τήν λέξιν Βαλουκε
σέρ,αισθάνομαι ρίγος διατρέχον δλον τό σώ
μα καί τήν συναίσθησιν έκείνην ήν δ έξυπνών 
κατόπιν τρομερού Ονείρου.

Νιχό.Ιαος Γ. ΟΐχοΓομίόης.

II ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΓΟΡΑ

ΤΟΝ ΡΑΚΩΝ.

Πολλοί τών κατοίκων τοϋ Λονδίνου, όλί- 
γιστοι δέ τών έπισκεπτομένων τήν πόλιν 
ταύτην ξένων, γινώσκουσιν δτι ή αγορά 
τών ίππων καί τών κτηνών μεταβάλλεται 
κατά πάσαν παρασκευήν είς άπέραντον ά
γοράν ρακών, παλαιών σιδήρων καί παντο
ειδών Αντικειμένων δλοκλήρων ή συντετριμ
μένων, άνευ σχήματος καί ονόματος.

Τδ έμπόριον τών παλαιών ένδυμάτων, 
παλαιών ταινιών, παλαιών τραπεζικών 
σκευών, παλαιών έργαλείων, καί διαφόρων 
παλαιών πραγμάτων, άπδ πολλοΰ χρονολο
γείται είς τάς άγοράς τοϋ Λονδίνου. Πρδ 
άμνημονεύτων χρόνων ή « Αγορά τώ>· Πιι- 
Jaioiturur » ήνθει, καί σήμερον έτι Ανθεί 
κατά πάσαν κυριακήν είς Ούνδστίχ. "Ινα 
λάβ/ι τις ιδέαν ακριβή τής έκτάσεως τής 
άγοράς ταύτης, πρέπει νά παρευρεθή έν αύ
τή καί ίδη τδ πλήθος τών ρακενδυτών οϊ- 
τινες πανταχόθεν συρρέουσι καθ’ ?,ν ώραν 
οί κώδωνες προσκαλοϋσι τούς άλλους είς 
τήν έκκλησίαν. Έπίδειξις φενιάνων, πυρκα- 
ΐά ή πυγμαχία ούδέποτε προσελκύουσιν άν 
Ορώπους ποικιλώτερον ένδεδυμένους τών 
προσερχομένων είς τήν άγοράν ταύτην, έν 
ή οί μ.ή έχοντες τά μέσα νά Απευθυνθώσιν 
είς τούς ράπτας δύνανται νά ένδυθώσιν άρ
κετά καλώς άντί εύτελεστέρων τιμών.

Οί εύτυχεΐς τοϋ κόσμου τούτου, οί συνη- 
θίσαντες νά δίδωσι παραγγελίας είς τδν ρά
πτην, τδν πιλοποιδν, ή τόν ύποδηματοποι- 
δν, άμεριμ.νοΰντες πόσον θά άνέλθη δ λ]μδς, 
δέν δύνανται νά έννοήσωσι πόσον εύθηνά 
ήμπορεΐ τις νά ένδυθή άπδ κεφαλής μέχρι 
ποδών είς τάς άγοράς ταύτας, άρκεΐ νά μή 
έχρ πολλάς Απαιτήσεις νά συμμορφωθή μέ 
τδν συρμόν. Είναι πρόληψις τδ νά μ.ή Οέλη 
τις νά φορέση ένδυμα τδ όποιον εΐχεν ένα 
ή πολλούς κυρίους, ούδέ νά βάλ-ij ύποδήμα- 
τα μεταχειρισμένα" άλλ’ άμα άποβάλλη 
τήν πρόληψιν ταύτην, ευχαριστείται έξαι- 

ρέτως είς τάς άγοράς ταύτας" δέν ύπάρχει 
έμποοορράπτης έν Λονδίνω άπδ τοϋ άνωτά- 
του μέχρι τοϋ κατωτάτου δστις δέν έχει 
άντιπρόσωπόν του έν αύταΐς. Είναι, ούτως ’ 
είπεΐν, τδ χρηματιστήριου τών ενδυμάτων. 
Έκεΐ συνέρχονται οί Απειράριθμοι πωληταΐ 
τών στρατιωτικών ένδυμάτων καί γαλονί- 
ων, οί περιερχόμενοι τδ Λονδϊνον καί τά 
περίχωρα, οί περιπατητικοί ούτοι έμποροι, 
τών όποιων οί σάκκοι έπισωρευόμενοι ή
δύναντο νά σχηματίσωσιν οικοδόμημα ίσο- 
δυναμοϋν κατά τδ ύψος μέ τάς αιγυπτια
κής πυραμίδας, "ΐνα φαντααθή τις πόσα 
ράκη περιέχουσιν οί σάκκοι αύτών, άρκεΐ 
νά μάθη, δτι εις έκάστην άγοράν τδ έκ τής 
πωλήσεως αύτών χρηματικόν ποσόν Ανέρ
χεται εις 50,000 φράγκων. ’Εκτός τών πω- 
λητών παλαιών ένδυμάτοιν καί παλαιών 
γαλονίων, έρχεται εις τάς άγοράς ταύτας 
καί ή μεγάλη εταιρία τών μεταπωλητών 
τών τεθραυσμένων έκ πορσελάνης Αγγεί
ων, τών παλαιών φαβεντιανών, τών έτερο- 
ζύγων ύαλίνων σκευών fvents depareiltesj, 
ή έταιρια τών έμπορων έκείνων, · οΐτινες 
περιέρχονται τάς ρυπαρωτέρας οδούς τοϋ 
Λονδίνου άγοράζοντες άντί 20 έκατοστών 
τοϋ φράγκου τούς παλαιούς πίλους, δσον 
ρυπαροί, δσον έφθαρμένοι ή άμορφοι καί 
άν ήναι. Βλέπων τις έπισεσωρευμένους τούς 
μόνον τδ όνομα φέροντας τούτους πίλους 
νομίζει δτι είναι άδύνατον νά εύρη μεταξύ 
αύτών πΐλ.ον δυνάμενον νά καλύψη άνθρω- 
πίνην κεφαλήν. Καί δμως τδ έμπόριον αύ
τών ένεργεϊται μετ’ επιτυχίας καί κέρδους, 
Αρκετή δ’ άπόδειξις τούτου είναι οτι οί με
ταβατικοί ούτοι πιλοπώλαι δέν παραιτοϋ- 
σι τδ έργον των. Γνωρίζουσι τδ μυστήριον 
νά έπιδιορθόνωσι τούς πίλους τούτους κα- 
Οιστώντες αύτούς στίλβοντας, καί τούς πω- 
λοϋσιν άντί 6 πενών (ή 60 έκατοστών τοϋ 
φράγκου). Δίδων τις τόσην ποσότητα χρη
μάτων, δέν λαμβάνει μέν κάλυμμα οΐον 
αύστηρώς άπαιτεϊ δ συρμός, άλλ’ άρκετά 
στερεόν. ’Εάν θέλης ν’ άγοράσης πίλον έκ~ 
λεκτδν, έξόδευσον 80 εκατοστά τοΰ φράγ
κου, άν έξοδεύσης ήμίσειαν κορώναν ήτοι
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3 φράγκα περίπου, γίνεσαι τδ άκρον άωτον 
~ή; κομψότητας : άλλ’ έννοεΐται δτι ολί
γοι πίλοι πωλοθνται εΐς τοιαύτας τιμάς. 
Τά υποδήματα πωλούνται εί; διαφόρους 
τιμάς άπδ 60 εκατοστά μέχρις 6 φράγ
κων. Και έπι τών υποδημάτων έπίσης 
ένεργοΰνται πράξεις ζωηρόταται κατά πά
σαν κυριακήν, καίτοι τδ μέρος της αγοράς 
αύτών είναι τδ χειρότερον. Οί πωληταί αύ
τών ένεργοΰσιν άπέραντον έμπόριον παλαι
ών υποδημάτων, στραβοπατημένων, Τυ
λωμένων, έσχισμένων, άνευ πτέρνας καί 
πέλματος, τά όποια φαίνονται δλως ανε
πίδεκτα διορθώσεως. Καί δμως υπάρ, ουσιν 
άγορασται φορούντες πέδιλα πολύ Χειρό
τερα, τά όποια έρχονται νά άνταλλάξωσιν 
άντ’ αύτών πληρόνοντε; 45$ 20 εκατο
στά τοϋ φράγκου. Οί άγορασται ουτοι έ- 
ξετάζουσι τά πρδς πώλησιν εκτεθειμένα 
ταΰτα υποδήματα, τά παραβάλλουσι πρδς 
τα ίδικά των, ζητοΰσι τήν άδειαν νά τά δο- 
κιμάσωσιν, έπειτα δέ καθήμενοι έκβάλλου- 
σι τά ίδικά των, φοροΰσι τά r/α καί πλη- 
ρονουσι τδ συμφωνηθέν ποσόν. Έκ πρώτης 
οψεως δέν δύναται τις νά φαντασθή δτι ύ- 
"άρχουσι μεγάλα κέρδη είς τάς πωλήσεις 
ταύτας’ άλλ ΐνα έννοήση ότι τδ έμπόριον 
τοΰτο είναι επικερδές, άρκεϊ νά μάθη δτι 
τήν πρωίαν έκάστη; κυριακή; γίνεται τρο
μερός συναγωνισμός τών βιομηχάνων τού
των, άμ,φισβητούτων είς υπέρογκους τιμάς 
τήν ένοικίασιν τών θέσεων είς τάς όποιας 
έκθέτουσι τά έμπορεύματά των. Ό ιδιό
κτητης τή; αγοράς ταύτης δέν γνωρίζει 
Ούτε καθηστερήματα, ούτε χρεωκοπία;, 
σύμφωνων πάντοτε τοΐς μετρητοί;, καί ά- 
ποδιωκων άμέσως τδν μή πληρόνοντα. Πλη- 
ρόιουσι δέ 20 εκατοστά τοΰ φράγκου δι’ έ
καστον τετραγωνικόν μέτρον δι* ένοίκιον 
άπδ τήν 4 Ον' πρωινήν ώραν τή; κυριακή; 
μέχρι τής 2 μ. μ.· τήν 11 ώραν ό είσπράκ 
τωρ περιέρχεται άκολουθούμενος ύπδ ετέ
ρου φέροντας, κρεμάμενον έκ τοΰ λαιμοΰ 
του, σάκκον δερμάτινου έν ώ ρίπτει τά εΰ- 
σπραττόμενα χρήματα, κρατών πήγυν διά 
"οΰ οποίου μετρεϊ τδν ενοικιαζόμενου

εί;

ει; 
τή;

χώρον. — Καί ταΰτα μέν περί τή; « α
γοράς τών Παλαιοπάνων », γινομένη; 
Moses-Square.

ΊΙ δέ « αγορά τών ρακών η γίνεται εί 
τήν άγοράν τών κτηνών εΐς τούς άγρού; 
Βαπεγχάγης’ τήν πρωίαν ίκά^η; παρασκευής 
βλέπει τις διευθυνόμενα πρδς τδ μέρος τοΰ
το παντοειδή αμάξια φέροντα αντικείμε
να απερίγραπτα, και συρόμενα άπδ διάφο
ρα υποζύγια, ίππους, ανθρώπους, κύνας και 
όνους. Νομίζει δτι τύραννός τι; διέταξεν 
έπί αυστηρά ποινή πάντας τού; ρακοπώ- 
λα;, μεταπωλητάς, ρωποπώλας, πωλητάς 
παλαιών σιδήρων καί σκευών κ. λ. νά έκ- 
κενώσωσι τάς άποθήκα; των, καί δτι κα- 
ταφεύγουσιν έν σπουδή μέ τά; πραγματεί
ας των είς τήν άγοράν τών κτηνών. Τόμοι 
όλόκληροι άπαιτοΰνται ΐνα περιγράψωμεν 
τά απειράριθμα άντικείμενα, τά όποια μ’ 
δλην τήν άνομοιότητα καί άνωμαλίαν των, 
έκθέτονται κατά τάξιν έν τή άγορφ. Κα
τά μήκος τών διόδων σημειόνουσι διά τής 
κιμωλία; τάς ένοικιασμένας θέσεις, καί εί
ναι σπάνιον μέχρι μεσημβρίας νά μή ένοι- 
κιασθώσιν κπασαι. ΊΙ αγορά αύτη είναι έτι 
ποικιλωτέρα τής τών Παλαιοπάνων. Είναι 
δύσκολον νά φαντασθή τις οίονδήποτε 
πράγμα τδ όποιον νά μή εύρη είς τήν συλ
λογήν ταύτην τών διαφόρων αντικειμένων, 
τά όποια απορεί πόθεν έρχονται, καί 
πρδς τί έκθέτουσιν αύτά οί μεταπράται. 
Έστοιχημάτισάν ποτέ δύο άτομα, άν δύ
νανται νά εΰρωσιν εις τρεις κατά σειράν ά- 
γοράς τδ μάλλον άπίστευτον πράγμα, ήτοι 
νεκρικόν φέοετρον, καί τωόντι τήν δευτέ- 
ραν παρασκευήν εύρον τρία μέλανα καί έπι- 
μήκη κιβώτια πρός πώλησιν χρησιμεύοντα 
προ; ενταφιασμόν τών προώρω; γεννωμέ- 
νων εμβρύων' άλλ’ ό μετ’ αυτών στοιχη
μάτισα; δέν έθεώρησεν εαυτόν ήττημένον 
προφασισθεις δτι τδ φέρετρον είναι ή ά- 
ναπαυτήοιο; κλίνη τών νεκρών, δτι δέν δύ
νανται νά θεωρηθή ώς νεκρόν δν ούδέπο
τε ζήσαν, καί έπομένως τά τρία μέλανα κι
βώτια δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώ; νε
κρικά φέρετρα.

Τά παραδοξότερα είδη άπαντώνται είς 
έκαστον βήμα’ είς τδν αύτδν μεταπωλη 
τήν ευρίσκει τις κιβώτιου π/.ήρες ελίκων 
(Ure-bouchons) τεθραυσμένων κα1. μοχλών 
σκωριών των, έν κλωβίον κρέατος έκ σύρμα
τος όρειχαλ.κίνου, έν αρμονικόν, μίαν ήλεκ- 
τρικήν μηχανήν άτελή, πέντε κύστας διά 
χοίρινον πάχος, δύο έτέρας διά τυρίον, δύο 
φύσας, μίαν πυράγραν, έ-.α μΰλον διά καφέ, 
καί πολλούς τόμου; τών ΜείΜισΓίχ&κ 
’^>·α//>ησεωΓ.Έπίσης ευρίσκει τι; βακτηοία; 
διά τούς χωλ.ούς, διαφόρους ξυλίνους πύδας, 
σιδηράς άρπάγας διά τού; βραχίονας τών μο- 
νοχείρων, καί παντοειδή χαλύβδινα εργα
λεία διά τούς άναπήρου;’ πλήν ταΰτα είναι 
μεταχειρισμένα καί μάλλον ή ήττον βεβλαμ- 
μένα καί ρυπαρά. Ύπάρχουσιν έπίσης έν ττ, 
άγορφ δακτυλίδια, κτένια, ωρολόγια, κλυ- 
ζοσύριγγες, κύβοι, παιγνιόχαρτα, ή Παλαιά 
καί ή Νέα Διαθήκη, οί ψαλμοί, πάντα πω- 
λούμενα μέ τδ ζύγιον. ’Επίσης ευρίσκει τις 
άσπρόρρουχα όμοιάζοντα μέ ξαντόν, καί 
υποκάμισα άρκετά στερεά, κινητούς περι
στεριώνας καί περιστεράς, μυάγρας καί μΰς> 
χοίρους ’Ινδικού; καί πιθήκους, ταριχευμέ- 
νου; $ ζώντας. ’Αλλαχού πάλιν άπαντά 
σκεύη άεριόφωτος δι’ οικίαν ιδιωτικήν, μη
χανήν ψάλλουσαν τδ Κύριε σ&σοκ τθκ /5α- 
cLJiooar, άκανθίδα γυμνασμένη* νά περι
στρέφω μηχανήν άλέθουσαν τδ κεγχρίον 
της, καί άντλοϋσαν ύδωρ εκ τίνος μικρο- 
σκοπικοΰ φρέατος διά σχοινιού καί κάδου 

λεπτοτάτου.
Είς τοιαύτην άγοράν έννοεΐται δτι προ

σέρχονται διά νά άγοράσωσιν ή πωλήσωσι 
μόνοι οί δυστυχή,σαντες. Πρδς τούτοις οι πε
ριφερόμενοι χαλκωματοπώλαι, οί άκονηται, 
οί έπιδιορθωταί τών πορσελανών άγοράζου- 
σιν εργαλεία παλαιά πωλούμενα είς τιμάς 
εύθηνοτάτας, τά οποία συνήθως ανηκουσιν 
είς χρεωκοπήσαντας ή άποθανόντας κυρίους. 
Έν γένει δέ ή άγορά αύτη ενεκα τή; ποικι
λίας καί τοΰ πλήθους τών πωλουμένων 
πραγμάτων άξίως δύναται νά όνομασθή 
« Παγκόσμιος "Εκθεσις. » Είδον έντδς με- 
γάλ.ου τετραγώνου κλωβίου έξ ορειχάλκου,

έγκεκλεισμένους, δύο γαλάς,ένα πίθηκον, έ
να κύνα, μίαν κ/.ώσσαν, τέσσαρας ποντικού; 
καί τέσσαρας Ινδικούς χοίρους. Παράδοξο; 
τωόντι δημοκρατία ! τή; όποία; δμως οί 
κάτοικοι έφαίνοντο συζώντες έν ειρήνη.

’Αλλ’ είναι άδύνατον νά άπαριθμήση τις 
κα’. περιγράψη τά απειράριθμα αντικείμενα 
άτινα πωλούνται είς τήν άγοράν ταύτην.

Ο.

ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ.

Οί πλεΐστοι τών συγγραφέων άνομολο- 
γοΰσιν δτι ό στέφανο; ήτο κατ’ άρχάς ιε
ρατική στολή μάλλον $ σημε’Όν βασιλικού 
άξιώματος, οί S’ ηγεμόνες μετέπειτα προ- 
σέλαβον αυτόν.

Οί άρχαΐοι μετεχειρίζοντο στεφάνους έν 
ταΐς ίεραϊς τε καί κοιναΐ; τελεταΐς, έν ταΐς 
πρδ; τούς θεούς προσφερομέναις Ουσίαις, έν 
τοΐς άγώσι καί τοΐ; συμποσίοις, έν ταΐς 
μάχαις καί τοΐς έπινικίοις' τούθ’ δπερ έν- 
ταύθα δι’ ολίγων παραδειγμάτων προτιθέ" 
μεθα ν’ άποδείξωμεν.

Ό πο.ΐιειχός λεγόμενος στέφανο; παρά 
τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοι; έκ φύλλων δρυδ; με
τά τών βαλάνων συγκείμενος, έδίδετο υπδ 
τοΰ στρατηγού τοΐς σώζουσι πολίτην έν 
τή μάχΐ), ώς μαρτυρεί ό Πλούταρχος έν 
τώ 92ψ ρωμαικώ αύτού έπερωτήματι τώδε:

« Διατί τω σώσαντι πολίτην έν πολέμφ, 
δρύΐνον διδόασι στέφανον ; »

Ό δέ λαμβάνων ουτδν άπέλαυε διά παν
τός μεγάλων προνομίων.

'Ο Τιμολέων οδηγών ποτέ τδ στράτευμά 
του κατά τών Καρχηδο,νίων έν Σικελία ά
πήντησεν ήμιόνους κομίζοντας σέλινα. Οί 
στρατιώται έθεώρησαν τούτο ώς κακόν οι
ωνόν, καθότι τά μνημεία τών νεκρών έστε- 
φανούντο συνήθως μέ σέλινα’ Οθεν καί ή 
παροιμία ® έχει άνάγκην τού σελίνου ° 
διά τδν βαρέως νοσούντα λεγομένη. *0 Τι- 
μολέων δπως άπαλλάξη αύτού; τή; δεισι
δαιμονίας ταύτη; καί έγκαρδιώση, διακό-
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πτει τήν πορείαν τοΰ στρατεύματος, δημη
γορεί πρεπόντως προς αύτούς καί τέλος α
νακράζει δτι ό στέφανος αύτομάτος πρδ 
τής νίκης είς χεΐρας αύτών προσέρχεται’ 
ύπαινιττόμενος δτι οί Κορίνθιοι ώς ίερδν 
καί πάτριον τδ τοΰ σέλινου στέμμα νομί- 
ζοντες, δι’αύτού στεφανοΰσι τούς τά ’’Ισθ
μια νικώντας· Λαβών δθεν σέλινα στεφα- 
νοϋται πρώτος αύτδς, καί εΐτα οί περί αύ
τδν αρχηγοί καί τδ πλίθος :

« Άναβαίνοντι δέ αύτώ πρδς λόφον, ....
• έμβάλλουοιν ήμίονοι σέλινα κομίζοντες· 
« καί τοϊς στρατιώταις είσήλ.Οε, πονηρδν 
« εΐναι τδ σημεΐον, δτι τά μνήματα τών 
« νεκρών είώθαμεν επιεικώς στεφανοΰν σε- 
« λίνοις’ καί παροιμία τις έκ τούτου γέγο- 
« νε, τδν έπισφαλώς νοσοΰντα, δεΐσθαι 
« τοΰτον τοΰ σέλινου. Βουλωμένος ούν αύ- 
“ τούς άπαλλάξαι τίς δεισιδαιμ-ονίας καί 
« την δυσπιστίαν άφελεΐν δ Τιμολέων, έ- 
« πιστήσας την πορείαν, άλλα τε πρέπον- 
« τα τώ καιρώ διελέχθη, καί τδν ariyia- 
« ror αύτοΐς έφη πρδ τίς νίκης κομιζόμε- 
« νον αύτομάτως είς τάς χεΐρας ηκειν. Οί 
« γάρ KoptvOtot στεφανοΰσι τούς "ίσθμια 
« νικώντας, ίερδν καί πάτριον στέμμα τδ 
« τοΰ σέλινου νομίζοντες........... Έντυχών
« ούν δ Τιμολέων, ώσπερ είρηται, τοΐς 
« στρατιώταις, καί λαβών τών σέλινων, 
« κατεστέψατο πρώτος αύτδς, είτα οί πε- 
« ρί αύτδν ηγεμόνες καί τδ πλίθος. » (Πλ.ου- 
ταρχ· Τιμολ: XXVI.)

'Ο έξοχος τραγικός ποιητής Εύριπίδης, 
δ τοΰ Σοφοκλέους εφάμιλλος, εί καί νεότε
ρος αύτοϋ, διαβληθείς έπί άσεβεία, έγκα- 
τέλιπε τάς ’Αθήνας καί κατέφυγεν έν Μα 
κεδονία παρά τώ βασιλει Άρχελάω, παρ’ 
ω καί ήξιώθη μεγάλων τιμών, ένθα καί ά- 
πέθανεν έν ηλικία 78 έτών. Ό Σοφοκλής 

μαθών τδν θάνατόν του έν τώ θεάτοω καθ’ 
ήν στιγμήν παρίστανεν Sv τών έαυτοΰ δρα
μάτων, διέταξεν άμέσως τούς ήθοποιούς 
νά καταθέσωσι τούς άνθινους των στιλά
τους (δσπερ σημεΐον λύπης) καί δ ίδιος έ- 
πενθηφόρησε.

Ό τίς Μακεδονίας βασιλεύς Φίλιππος, 

μετά τήν έν Χαιοωνεία νίκην του, πιών πο- 
λύν άκρατον έν συμποσίω, καί μετά τών 
φίλων πανηγυρίζων τά επινίκια, έβάδιζεν 
έν θριάμβω μέ άνθη κατεστεμμένος διά μέ
σου τών αιχμαλώτων καί έξύβριζεν αύτούς, 
Ό ρήτωρ Δημάδης, συγκαταριθμούμενος 
καί αύτδς μετ’ αύτών, δπως άναστείλη 
τήν ασέλγειαν τοΰ βασιλέως, είπε πρδς αύ
τόν. — Βασιλεύ, ένώ ή τύχη σοί περιέβα
λε πρόσωπόν Άγαμέμνονος, σύ δέν αίσχύ- 
νεσαι πράττων έργα Θερσίτου ; Ή έπίπλη- 
ξις δ’ αύτη εΰστόχως γενομένη τοσούτω 
μετέβαλε τήν διάθεσιν τοΰ Φιλίππου, ώ 
στε άπέρριψε τούς otiyarouc, άπέβαλε 
καί τά άλλα ύβριστικά σύμβολα τίς πα
νηγυρικής ταύτης εύωχίας, καί Οαυμάσας 
τήν παρρησίαν τού άνδρδς, καί υπδ τίς χά
ριτος τών λόγων του πεισθείς, ου μόνον αύ
τδν, άλλά καί πάντας τούς αιχμαλώτους 
άνευ λύτρων άπέλυσεν :

« Λέγουσι δέ τινες δτι καί παρά τδν πό- 
“ τον πολύν έμφορησάμενος άκρατον, καί 
« μετά τών φίλ.ων τδν επινίκιον άγων κώ- 
“ μον, διά μέσων τών αιχμαλώτων έβά- 
* διζεν, ύβρίζων διά λόγων τάς τών άκλη- 
« ρούντων δυστυχίας. Δημάδην δέ τδν ρή- 
« τορα κατ’ έκεΐνον τδν καιρόν έν τοΐς αίχ- 
« μαλώτοις όντα χρήσασθαι παρρησία, καί 
« λόγον άποφθέγξασθαι δυνάμενον άναστεΐ- 
« λαι τήν τοΰ βασιλέως, άσέλγειαν’ φασί 
« γαρ ειπεΐν αύτόν. Βασιλεύ, τίς τύχης 
« σοί περιθείσης πρόσωπόν Άγαμέμνονος, 
« αύτδς ούκ αισχύνη πράττων έργα θερσί- 
« του ; τδν δέ Φίλιππον, τί τίς έπιπλ.ή- 
« ζεως ευστοχία κινηθέντα, τοσούτο με- 
« ταβαλεΐν τήν ολ.ην διάθεσιν, ώστε τους 
β μέν στεφάνους άπορρίψαι, τά δέ συνα~ 
« κολ.ουθούντα κατά τδν κώμον σύμβολα 
α τίς ύβρεως άποτρίψασθαι, τδν δ’ άνδρα 
α τδν χρησάμενον τή παρρησία Οαυμάσαι, 
« καί της αιχμαλωσίας άπολύσαντα πρδς 
« έαυτδν άναλαβεϊν έντίμως, τέλος δ’ ύπδ 
α τοΰ Δημάδοο καθομιληθέντα ταϊς Άτ- 
« τικαΐς χάρισι, πάντας άπολ.ΰσαι τούς 
« αιχμαλώτους άνευ λύτρων. » (Διοδωρ: Σΐ- 
κελ: Βιβλ: All. Κεφ: 87.)

Αγγελιοφόρος τις έλθών έκ Μαντινείας 
ανήγγειλε τώ Ξενοφώντι θύοντι τότε τοΐς 
θεοΐς έστεμμένω, οτι ό υίός του Γρύλλος 
έφονεύθη έν τή μάχη’ ό Ξενοφών έκβαλών 
τδν άνθινον στέφανον της κεφαλής, έξηκο- 
λούθει τήν Ουσίαν’ μαθών δμως παρά τού 
ίδιου δτι γενναίως μαχόμενος άπέθανεν, έ- 
πέθηκε πάλιν τδν στέφανον.

« Ό δέ Γρύλλος τεταγμένος κατά τούς 
« ιππέας (ήν δέ ή μάχη περί Μαντίνειαν) 
« ίσχυρώς άγωνισάμενος έτελ.εύτησεν .. . · 
« Τηνικαΰτα δέ καί τδν Ξενοφώντα φασί 
« θύειν έστεμμένον· Άπαγγελ.θέντος δ’ αύ- 
« τώ τοΰ θανάτου, άποστεφανιόσασθαι’ έ- 
« πειτα μαθόντα δτι γενναίως, πάλιν έπι- 
« Οέσθαι τον στέφανον. (Διογέν· Λαέρτ. Βι- 
βλ· Β'. Κεφ. </. X.)

Ό Πολέμων, διανυκτερεύσας ποτέ έν δει 
πνω καί κραιπάλη, καί έπιστρέφων τήν πρω
ίαν οϊκαδε, είδε τήν Ούραν τής σχολής τοΰ 
Ξενοκράτους’ άνοικτήν. Είσήλθε λοιπδν ά- 
ποτόμως, τήν κεφαλ.ήν ρόδοις εστεμμένος 
λαμπροενδυμένος, τούς βραχίονας έχων η
μίγυμνους, καί έκαθέσθη μετά τών μαθη- 
τευόντων νέων, έπί σκοπώ τοΰ νά έμπαί- 
ξη τδν διδάσκαλ.ον. Ο φιλόσοφος Ξενοκρά- 
της έξηκολούθησεν άταράχως τήν παράδο- 
σιν τοΰ μαθήματος, όντος περί μετριοφρο
σύνης καί έγκρατείας. Ό Πολέμων συγκι- 
νηθείς έκ τίς εύφραδείας καί εύγενείας τοΰ 
λόγου, ταπεινωθείς καί τότε πρώτον έρυ- 
θριάσας, άφεΐλεν ήρέμα τδν άνθινον στέφα
νον τίς κεφαλής, περιεκαλ.ύφθη τώ μαν
δύα αΰτοΰ, καί έξ ένδς μαθήματος έντε
λώς συνετισθείς, έκ λίαν ακολάστου καί 
τρυφή καί ήδοναΐς διακεχυμένου, κατέστη 
εις τών διασημοτέρων φιλοσόφων τής επο
χής, καί διεδέχθη μάλ.ιστα άκολούθως 
τήν Ξενοκράτειον Σχολήν.

« Πολ.έμων, Φιλοστράτου μέν υίδς ήν, 
« ’Αθηναίος, τδν δήμον Οϊηθεν. Νέος δ’ ών, 
« ακόλαστός τε καί διακεχυμένος ήν ούτως. 
«... Καί ποτέ συνθέμενος τοΐς νέοις, καί 
« έστεφανωμένος, μεθύων είς τήν Ξενοκρά- 
« τους ήξε σχολήν. Ό δέ, ούδέν διατραπείς, 
« ήρε τδν λόγον ομοίως’ ήν δέ περί σωφρο- 

(ΟΜΗΓΟΣ ΦΤΛ. Ε'.)

“ βύνης’ άκοΰον δέ τδ μειράκιον, κατ’ σλί- 
« γον έθηράθη’ καί ούτως έγένετο φιλ.όπο- 
« νος, ώς υπερβαλ-λέσθαι τούς άλλους, καί 
« αύτδν διαδέξασθαι τήν σχολήν. » (Διογέν. 
Λαερτ. Βιβλ· Δ'. Κεφ. 3.)

Ό τύραννος τών Συρακουσών Διονύσιος, 
είχεν υποσχεθί χρυσοΰν στέφανον, ώς άθλον 
πολ.υποσίας, τοϊς συνδαιτυμόσιν. Ό Ξενο- 
κράτης, άλλως τε έγκρατέστατος, ήξιώθη 
μέν τοΰ βραβείου, άλλ’ άπελθών οϊκαδε άνήρ- 
τησεν αύτδν πρδς τδ άγαλμα τοΰ Έρμου, 
ένθα συνήθως ανέθετε καί τούς άνθινους.

« Καί χρυσώ στεφάνω τιμηθέντα έπ’ 
σ άθλω πολυποσίας, τοϊς κατασχοΰσι παρά 
« Διονυσίω, έξιόντα Οεϊναι πρδς τδν ίδρυμέ- 
« μένον Έρμήν, ένθα περ τιθέναι καί τούς 
« άνθινους είωθεν. » (Διογέν. Λαέρτ. Β·.βλ. 
Δ'. Κεφ. Β'. F.)

Οί 'Ρωμαίοι έπολέμουν μέ τούς Ταραν- 
τίνους’ ουτοι δέ μή δυνάμενοι ούτε νά υπο- 
στηρίςωσιν ούτε νά καταπαύσωσιν αύτδν 
ώς έκ τή, θρασύτητος καί τής μοχθηρίας 
τών δημαγωγών, άπεφάσισαν νά προσκα- 
λέσωσι τδν Πύρρον δι’ ηγεμόνα αυτών έπί 
τδν πόλεμον, φήμην έχοντα δεινότατου 
στρατηγσυ. Μεταξύ τών πρεσβυτέρων καί 
νουνεχόντων πολιτών, οί μέν άπ’ εύθείας 
άνθιστάμενοι πρδς τήν γνώμην ταύτην, κα- 
τεβάλλοντο υπδ τών πολ.εμοφρονούντων, 
οί δέ,βλ.έποντες ταΰτα άνεχώρουν έκ της έκ- 
κλ'ησίας. Τήν ήμέραν λ.οιπδν καθ’ ήν ή περί 
τούτου άπόφασις έμελλε νά ψηφισθί, τοΰ 
δήμου ήδη συνεδριάζοντος, άνήρ τις, ήθους 
προσηνούς, Μέτων καλούμενος, Οέσας έπί 
κεφαλής στέφανον μαραμένων άνθών, καί 
λαμπάδιον είς χεΐρας λαβών, ώσπερ οί με- 
θύοντες, αύλ.ητρίδος προπορευομένης, μετέβη 
είς τ-ήν συνέλευσιν, καί έδημηγόρησε κατά 
τών πολεμοφρονούντων, άλλ’ έπί τέλους ή 
έναντία γνώμη υπερίσχυσε καί ό Πύρρος 
προσεκλήθη.

« 'Ρωμαίοι Ταραντίνοις έπολ.έμουν. Οί δέ 
« μήτε φέρειν τδν πόλεμον δυνάμενοι, μήτε 
« θέσθαι, θρασύτητι καί μοχθηρία δημαγω- 

. « γών, έβουλ,εύοντο ποιεΐσθαι Πύρρον ήγε- 
« μόνα, καί κα/.εϊν έπί τδν πόλεμον, ώς

25.
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« σχολήν άγοντα πλείστην τών βασιλέων, 
« χαί στρατηγόν όντα δεινότατο·/. Τών δέ 
« πρεσβυτέρων χαι νοϋν έχόντων πολιτών, 
» οί μέν αντίκρυ; ένιστάμενοι πρδς τήν γνώ- 
« μην, έςέπιπτον ύπδ κραυγής καί βίας 
« τών πολεμοποιών. Οί δέ, ταϋτα όρών-ες, 
« άπέλειπον τάς εκκλησίας. Εις δέ τις άνήρ 
« έπιεικής, Νέτων όνομα, τής ημέρας έκεί- 
« νης, έν ή τδ δόγμα κυροϋν έμελλαν, έν*  
« στάσης, καί τοϋ δήμου καθεζομένου, λα- 
« βών σεώρακοχ τών εώλων, καί λαμπά- 
« διον, ώσπερ οί μεθόοντες, αύλήτριδος 
« ύφηγουμένης αύτώ, πρδς τήν εκκλησίαν 
« έκώμασεν. ·> κτλ. (Πλουτάρν. Πύό- 
fo;. XIII.)

(*) Έν Δήμνφ συνεστήΟη έσχάτως Άναγνω- 
στήριον ύπό τό αιτίων οιωνών ΐΐνομα 'Ομό
νοια, έξελέχΟησαν δέ Έφοροι αύτοΰ, οί Κό-

Ό Καλίγουλας έΟανάτωσε τδν υίδν τοϋ 
Πάστορα; καί τήν αύτήν έκείνην ήμέραν 
προσεκάλεσεν είς δεΐπνον καί τδν Πάστορα. 
Ουτος παρεγένετο. Τδ άνθρωπόμορφον τέρας 
τών 'Ρωμαίων παρατηρήσας αύτδν τώ έπέ- 
στειλεν αρώματα καί ένα άνθινον στέφα
νον. Ο Ιίάστωρ τά έδέχθη, καίτοι έν καιρώ 
πένθους ή συμφοράς τίνος ούδόλως έπετοέ- 
πετο ϊνα φέρωσι στεφάνους έν συμποσίοις. 
Ό Σενέκας διηγούμενος τδ ιστορικόν τοΰτο 
προστίΟησι τάδε : « Άν μοί έρωτατε τδ αϊ- 
« τιον τής διαγωγή; τοϋ Πάστορος . . . είχε 
« καί άλλον υιόν, ο

Ή τέχνη τοϋ συνδυάζειν τάς αντιθίσιις 
ί-ΚΟΛτιΙ μεγίστην έπίνοιαν καί χάριν έν- 
ταύτώ. Οί άρχαϊοι ώς πρδς τούτο ύπερεξη- 
κό/τισαν τούς νεωτέρους. Παριστώσι τάς 
άντιθέσεις δι’ είκονογραφημάτων, ένώ ήμεϊς 
προτιμώμεν τάς διά λέξεων άναλυτικάς πα
ραστάσεις αύτών. Έάν λ. χ. οί νεώτεροι 
ήθελον νά παραστήσωσιν ήμΐν γέροντα τινα 
διατηροϋντα τάς χάριτας καί τήν φαιδρό- 
τητα τής νέότητος μέχρι καί αύτοϋ τοϋ χεί
λους τοϋ τάφου, ήθελον βεβαίως συντάξει 
λόγον σατυρικόν ή πανηγυρικόν, έπιγράμ- 
ματα ή μελέτας φιλοσοφικά;. Οί αρχαίοι 
όμως, δπως έκφράσωσι τήν αύτήν ταύτην 
ιδέαν, ζωγραφίζουσι τδν Άνακρέοντα έξερχό- 
μενον τοϋ συμποσίου καί εις κήπον εισερ
χόμενου. Βαδίζει σφαλερώς, κλονεΐται, μό
λις εις τούς πόδας στηρίζεται- Άλλ’ δμως 

έτι ψάλλει, μέ άνθη κατεστεμμένος, ολίγα 
βήματα προβαίνει, ή λύρα διαφεύγει τών 
χειρών αύτοϋ, ό δ*  άνθινος του στέφανο; 
καταπίπτει πρδς τήν f-ζαν κυπαρίσσου . . .

Ό λημνίσκος ήτο στέφανος έξ ανθών, 
διά μάλλινων ταινιών περιτυλιγμένος καί μέ 
μακράς άκρας άπηρτημένας. 'Ο παρά 'Ρω
μαίοι; Πραίτωρ ίθετεν αύτδν έπί τής κεφα
λής τοϋ πολλάκις νικήσαντος μονομάχου ώς 
σημεΐον τής ανδρείας καί τής άπελευθερώ- 
σεως αύτοϋ.

Ό ’Αστερίων παρά τοΐς άρχαίο>ς ήτο πο
ταμό; παρ’ ω έβλάστανε φυτόν τι έξ ού 
έσχημάτιζον στεφάνους τή “Ηρα, καθότι ό 
ποταμός ούτος έγέννησε τάς τρεις θυγατέ
ρας, Εύβοιαν, Προσύμναν καί “Ακραν, αΐτι- 
νες άνέθρεψαν τήν “Ηραν.

Παρά τοΐς Έλλησιν οί νεόνυμφοι έφό~ 
ρουν στεφάνους έκ μήκωνος καί σησάμης, 
άνθη τή "ΙΙρα αφιερωμένα.

Ή ύπδ τών χαρίτων πρώτη στεφανω- 
θεΐσα θεότης ήτο ή Πανδώρα.

Έμ. Για/τκαχύπου.Ιος.

ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΠΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. (*)

Κατά τήν πρεσβυτέραν τής 'Ιστορίας α
δελφήν, τήν μυθολογίαν, ή ύγεία ήτο μία 
τών θυγατέρων τοϋ ’Ασκληπιού, θείας τι
μής άπολαύουσα, καί ταύτην μετά τής έτέ- 
ρας αύτής αδελφής αναφέρει καί ό τοΰ Ίπ- 
ποκράτου; όρκος « ’Όμνυμι ’Απόλλωνα ίη- 
τρδν, καί ’Ασκληπιόν καί Ύγείαν καί Πανά
κειαν β.ΊΙ άλληγορουμένη αύτη φυσική α
λήθεια, τούτέστι ή ύγιαίνουσα ή φυσιολο- 
γικώς διατηρουμένη ύπαρξις καί ζωή τοϋ 
άνθρώπου έστί τδ διαρκές άντικείμενον τής 
άνθρωπότητος πάσης, πρδς 8 άπέβλεψεν έν 
τή άρχαιόεητι καί ή Μωσαϊκή υγιεινή ύπδ 
μορφήν θρησκευτικού όργανισμ.ού, καί ή Λυ- 

κούργειο; διαιτητική ύπδ μορφήν πολιτι
κή; θεσμοθεσίας, καί ή κυρίως υγιεινή ύπδ 
μορφήν τής άληθοϋς έπιστήμης, οία ή Ιπ
ποκρατική. Τδ έλεύθερον τής δημοκρατου- 
μένης 'Ελλάδος τέκνον, Ιπποκράτης ό Κώος, 
δικαίως ονομαστείς πατήρ πή; ’Ιατρικής, 
αύτδς ήνέωξε καί τήν έπιστημονικήν έποχήν 
τή; ύγιεινή;, άποφηνάμενος ότι ούδεμία νό
σος γενναται άνευ φυσική; τίνος αιτία;, και 
όρίσας κατ’ έπιστημονικήν τινα τάξιν, όσον 
έπετρέπετο έν τή άκατ-ργάστω έκείνη τή; 
επιστήμη; εποχή, τά ύγιεινώς τροποποι- 
ούντα τδ άνθρώπινον σώμ.α. Έκ τής τοιαυ- 
τη; έζετάσεως τών φυσικών αιτιών γεννα
ται ή επιστήμη καθόλου, καί διά τής Ιπ
ποκρατικής ή εμπειρικής μεθόδου, ήτοι διά 
τών ανεξάλειπτων καί γονίμων τή; πείρας 
διδασκαλιών προάγονται καί τελειοποιούν
ται, Κύριοι, αί φυσικαί έπιστήμαι, έν αί; 
καί ή ιατρική καί ό ταύτης κλάδος, ή ύγι- 
εινή. Διά τοιαύτη; μεθόδου βαδίσας ό ήμέ- 
τερος πρόγονος, άκμαίαν διετήρησε τήν δό
ξαν αυτού απέναντι τής καταστρεπτική; 
δυνάμεω; τών δισχιλίων καί έπέκεινα ενιαυ
τών, ένώ πάσαι αί σχολαί καί διδασκαλίαν 
αί άφιέμεναι είς μόνας τά; άρχάς τής έκ 
τών προτέρων φιλοσοφίας ή τής θεωρητικής 
μεθόδου, αί όζουσαι δλως τής λυχνίας τών 
σπουδαστηρίων, άπασαι αυται άνεπιστρεπτι 
άντιπαρήλθον καί κατέπεσον καταλιποϋσαι 
απλήν ιστορικήν φήμην. Άλλά μή νομίση 
τις ότι έννοοϋμεν διά τούτο νά άπαρνηθώ- 
μεν πάντας τούς θεωρητικούς άγώνας τοι

plot I- X. Παντελίδητ, Σ. Βουλγαρϊτζας, I. Λαμ- 
πίρη;, Κ. Χρυσοχόο; καί Π. Άρμένης. Έν 
αύτφ άνεγνώτΟη και ή κατωτέρω δημοσιευομένη 
πραγματεία ύπό τοϋ εΰπαιδεύτου Ίατροΰ Κ. 
Ευαγγέλου Εμμανουήλ. ’Ασμένως χαιρετίζω·/ ό 
Όμηρος τήν εις τόν φιλολογικόν κόσμον 
ελευσιν τοΰ νεωτέρου τούτου άοελφοϋ του, εύχε
ται αύτφ μακράς καί ευκλεείς ήμέρας, πέποιθε 
δ’ δτι, διά τής συνδρομής ιδίως τών μακράν τής 
πατρίδος αύτών εύπορούντων Λημνίων, τό άρτι— 
< ’ 
6έλει άποφέρει καρπού; αγλαούς.
και 1 . 
υπόθεσήν. Σ. Ο.

σύστατον τοΰτο ιερόν τών Μουσών ενδιαίτημα 
’■ί, και υπηρετήσει 

ώρελήσει τήν μεγάλην τοϋ Έλληνισμοΰ

ούτων νόων, όσοι οπωσδήποτε παρεσκεύα- 
σαν τήν ίδδν πρδς έπιτυχεστέρας έρευνας 
καί μελέτας, λέγομεν δέ μόνον ότι τά απο
τελέσματα τής εμπειρικής μεθόδου άνά πά
σας τάς φυσικά; έπιστήμας, έγένοντο πολλώ 
γονιμώτερα ή τά τής θεωρητικής. Τούτου 
ενεκεν καί ό θείο; 'Ιπποκράτη; δεν ήτον 
δλως άμέτοχο; τή; θεωρίας, λέγων τήν ίη- 
τρικήν εί; τήν σοφίην έπάγειν, καί τήν σο- 
φίην εΐ; τήν ίητρικήν.

Έν τή Ιπποκρατική ύγιεινή κατατάσσο 
μεν, Κύριοι, τδ περί διαίτη; τών οξέων νό
σων, εί; ί,ν οί νεώτεροι οπαδοί τής άντιφλο- 
γιστική; μεθόδου ούδέν πλέον προσέθηκαν, 
τήν διαιτητικήν γυμναστικήν, η; τοσούτον 
παρημελήσαμεν ήμεϊς οί τοϋ Ίπποκράτους 
άπόγονοι, καί τήν κλιματολογίαν αύτοϋ ή 
τδ περί αέρων, ύδάτων καί τόπων σοφόν 
συγγραμμάτων αύτοϋ, ένώπιον τοϋ όποιου 
πας επιστήμων ομολογεί άνακράζων, τί πε- 
ριπλέον ημείς γνωρίζομεν ’ Τοιαύτη ή Ελ
ληνική μεγαλοφϋίχ τού άνδρός, τά πάντα 
άναπληρούντο; διά μόνου τοϋ συλλογισμού 
καί τής άδιαλείπτου έζετάσεως τών φυσικών 
φαινομένων, διότι έλλειπον αύτφ άπασαι αί 
γνώσεις τής χημείας καί ανατομίας, τή; φυ
σικής καί φυσιολογίας ! Έκ τοϋ σοφού δε 
έκείνου καί περιληπτικού συγγραμματίου, 
τοϋ σμικροΰ μέν άλλ’ όσας λέξεις καί το- 
σαύτας έννοιας περιέχοντος ήρύσθη> λέγου- 
σιν έπ’ έσχάτων ό γάλλο; συγγραφεύ; Μον- 
τέσκιος τδ έπίσης θαυμαστόν αύτοϋ συγ
γραμμάτων « τύ ηηϋμα τών roj/«r. »

Ή τή; ύγιεινή; άπόρροια γυμναστική τέ
χνη άπετέλει έν τή αρχαία Έλλάδι τακτι
κόν σύστημα φυσική; άνατροφή; έντδ; τών 
καλουμένων Γυμνασίων, όποια μάλιστα 
ήσαν τά έν Άθήναι; τρία άξιάγαστα δημό
σια καθιδρύματα, τδ Αύκειον, τδ Κυνόσαρ- 
γε; καί ή ’Ακαδημία, πλήν τών πολλών 
άλλων μικρότερων καί ιδιωτικών Γυμνα
σίων. Καί ημείς αύτοί σήμερον διατηρήσαν- 
τες τά όνόματα τών Γυμνασίων τή; διά
νοια; καί τή; ήθική; διαπλάσεως, παρελεί" 
ψαμεν τήν διά τή; γυμναστική; καλώς κα
νονισμένων φυσικήν τοϋ σώματος εκπαιοευ-
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σιν, πρδ; βλάβην τή; υγεία; αύτοΰ καί πρδ; 
έξασθένησιν τών ψυχικών ήμών δυνάμ.εων, 
καί ούτω πλείονα μέν ιδρύονται νοσοκο
μεία, ούδαμοΰ δέ εγείρονται πραγματικά 
τοϋ σώματο; Γυμνάσια, δπως όλιγώτερον 
νοσώμεν. Μόνοι οί Γερμανοί, Κύριοι, έμιμή- 
θησαν κα’. κατά τοΰτο τού; αρχαίου; ήμών 
προπάτορα; πλειότερον ή άλλος τ’.; τή; 
'Εσπερία; Εύρώπη; λαό;. Ή αρχαία τών 
'Ελλήνων σοφία ίδόξαζεν άδιστάκτως, δτι 
δυβκόλω; διατηρείται ό νοΰ; έν ύγιά κατα
στήσει, άσθενοΰ; όντος τοϋ σώματος, τοΰθ’ 
δπερ δείκνυσι τώ όντι τον άναγκαιον σύν
δεσμον μεταξύ τοϋ φυσικού καί ήθικοϋ αν
θρώπου’ δθεν και σοφοί καί ιατροί συντελε- 
στικώτατον πρδ; τήν εύεξίαν τοϋ σώματος 
εΰρισκον τήν γυμναστικήν ύγιεινήν, ήτοι 
γυμνάσεις καλώς κανονισμένα;. Τά άνωτέρω 
μνημονευθέντα Γυμνάσια συνίσταντο, Κύ
ριοι, έκ διαφόρων στοών έν αι; ετίθεντο τά 
άναγκαιοϋντα εΐς τήν γυμναστικήν, καί εΐς 
δύω έξ αύτών ύπήρχον καί καθίσματα διά 
τούς φιλοσόφου; καί τού; διδασκάλου; τή; 
ρητορική;, ύπήρχον φυτεϊαι δένδρων κανο
νικά’., περίπατοι, αγάλματα δέ θεών τε καί 
ήρώο>ν, κα’. άλλων διάσημων άνδρών κατε- 
κόσμουν τά ιδρύματα έκεϊνα, ών ή επι
στασία καί διεύθυνσις άνετίθετο εΐ; τδν λε
γόμενον Γυμνασιάρχην, εχοντα ύφ’ εαυτόν 
κοσμήτορας, καί σωφρονιστής, καί παιδο- 
τρίβας καί άλείπτα; καί άλλου;. Άπδ τοϋ 
18ου έτους τή; ήλικίας οί έφηβοι ύπεχρε- 
οϋντο 'ίνα φοιτώσιν έν τοΐ; Γυμνασίοις τού
τοι;, άσκούμενοι είς τήν πάλην, τήν πυγ
μήν, τήν όρχησιν, τδ παγκράτιον, καί εΐ; 
τήν σφαίρισιν. Παρά ταΰτα ύπήρχον έντδ; 
τών γυμνασίων ψυχρά τε καί θερμά λουτρά, 
άλλ’ ή ψυχρολουσία έθεωρείτο δωστικοτέρα 
τή; θερμολουσία; καί μάλλον προσήκουσα 
εί; τού; έφηβου; καί τού; άνδρας.

Ίΐ Ιπποκρατική υγιεινή, Κύριοι, ώ; κα’. ή 
τοΰ Διοκλέους τοΰ Καρυστίου έκείνην άκο- 
λουθήσαντος, έδέσποζε μετά τή; ιατρική; 
αύτοΰ έπί πολλού; αιώνα;, καί μέχρι τών 
καθ’ ήμά; ημερών έν πολλοί; θαυμάζεται, 
άλλ’ άπδ τή; άναγεννήσεω; τών γραμμά

των έν τή Δύσει, τούτέστι άπδ τών μέσων 
τοΰ 15 αΐώνος και πέραν, αί φυσικαί έπι- 
στήμαι, επομένως καί ή ιατρική κα’. υγιεινή, 
ήρξαντο βαθμηδόν προαγόμεναι καί τελειο
ποιούμενα·., κυρίως δέ άπδ τοΰ Βάκωνος καί 
Γαλιλαίου. Άλλά και ή ώθησι; αυτή έδόθη 
άπδ τών σοφών τοΰ Βυζαντίου φυγάδων, 
άπδ τή; παρά τούτων γενομένη; έν τή Δύ
σει άναγεννήσεω; καί άναμορφώσεω; τών 
γραμμάτων. Αύτοί μετά τήν άλωσιν τή; 
Κων]πόλεως μετακομίζοντες εΐ; τήν εσπε
ρίαν Ευρώπην τού; πνευματικού; θησαυρού; 
τή; 'Ελληνικής άρχαιότητο;, φιλοξενούμε- 
vot τδ ποώτον ύπδ τής μεγαλοδωρίας τοϋ 
έμπορικοΰ οίκου τών Μεδίκων, τοϋ καί ηγέ
του τή; Φλωρεντική; Δημοκρατία;, αύτοί 
συνέστησαν τήν πνευματικήν συγκοινωνίαν 
άναμέσον Ανατολής καί Δύσεως, αύτοί άνέ- 
λαβον τήν πνευματικήν άναμόρφωσιν τή; 
Δύσεως- ’Εν τοΐ; άειμνήστοι; καί σοφοί; τού
τοι; άνδράσι κατατάσσονται, Κύριοι, ό Γεώρ
γιο; Τραπεζούντιο;, ό Πλήθων, ό Χρυσολω- 
ρά;, ό Χαλκοκονδύλης, ό Άργυρόπουλος, 
καί Ιωάννης Λάσκαρι; ό τήν ρητορικήν έν 
Παρισίοις διδάξας, ό άπδ τή; βιβλιοθήκη; 
τοϋ Βατικανού έξοβελίσα; τά συναξάρια ών 
αύτή έβριθε, καί πλήρωσα; αύτήν διά τή; 
μεταφράσεω; πολλών έκ τών κλασικών τή; 
Έλλάδο; συγγραφέων, καί πολλών τή; 
Ανατολική; Έκκλησίας πατέρων.

Άλλ’ έκτοτε, άπδ τής έώα; άπέπτησαν 
πρδ; τήν εσπερίαν Εύρώπην αί αειπάρθενοι 
Μοΰσαι, καί πά; μέν διανοητικό; βίο; έσβέ- 
σθη έπί μακρδν χρόνον έν τή πρωτογόνω 
ταύτη τών φώτων εστία, καί ήρξατο ώ; έρ- 
ρέθη, ή έν τή Δύσει άναγέννησις τών γραμ
μάτων, καί άλλων επιστημονικών έργων έν 
οίς καί ή Ιατρική μεμιγμένη μετ’ άλχημι- 
κών άραβικών γνώσεων, μέχρι; ού κατά τδν 
Ι6ον αιώνα ό Βάκων καί ό Γαλιλαίος, τήν 
έμπειρικήν άκολουθήσαντες μέθοδον, τουτέ- 
στι έξετασταί γενόμενοι τών τή; φύσεω; 
φαινομένων, παρεσκεύασαν καί ήνοιζαν, 
ώσπερ ό Ιπποκράτης, ό Αριστοτέλης, κα’. 
ό θεόφραστος, τήν μόνην πρδ; τά; φυσικά; 
έπιστήμα; αληθή δδόν. Οί έρμηνευταί δέ ού-

Εΐς άλλην συνδιάλεξιν, Κύριοι, θέλομεν 
ομιλήσει περί τών χρησιμωτέρων αντικειμέ
νων τής πρακτικής ύγιεινή;, καί περί δια
φόρων τοΰ γυναικείου φύλου στολισμών, έξ 
ών άλλα μέν, ώς τά ψιμίθια, μαραίνουσι 
προώρω; τδ φυσικόν τής γυναικός κάλλος, 
καί άποβαίνουσιν ένταυτώ έπιβλαβέστατα 
εί; τήν υγείαν αύτής, άλλα δέ, ώς τά ένώ
τια, τά βραχιόλια καί περιδέραια, άναμι- 
μνήσκουσιν έποχά; βαρβαρότητο; καί 
αιχμαλωσία;, καί άφίνουσι νεκρά με
γάλα χρηματικά ποσά δυνάμενα νά χρησι- 
μοποιηθώσι ύπέρ άγαθοΰ τινδς, καί άλλα, 
ώς τά στηθόδεσμο, πιέζουσι το στήθο; καί 
προκαλοΰσιν εΐς τά έν αύτώ έγκλειόμενα εύ ■ 
γενή όργανα έπικινδύνου; στάσεις καί συμ
φορήσεις αίματος, έξ ου καί ή φθίσις αύτή 
πολλάκις άνεπτύχθη, ετερα δέ, ώ; τά κρι- 
νολίνια, έχουσι τήν άρχήν των έκ τή; άσελ- 
γείας. Καθ’ δλων τούτων, Κύριοι, καί πολ
λών άλλων καταχρήσεων καί παρεκτροπών 
ή ύγιεινή έξανίσταται διά τοΰ έπιστημονι- 
κοΰ λόγου, εί καί ή μεταξύ τών αισθημά
των τής καρδίας καί τών κρίσεων τοϋ λο
γικού σύγκρουσις καταπνίγει πολλάκις τάς 
επιστημονικά; συμβουλάς καί τάς ύπαγορεύ- 
σει; τοΰ ορθού λόγου !

Εΰάγγε.Ιος 'Eiitiarovi}.l.

τοι τή; φύσεως καταδιωχθέντες ύπδ τών 
οργάνων τή; ρωμανο-καθολικής ’Εκκλησίας, 
κα’. εί; ειρκτήν διά βίου καταδικασθέντες, 
ό μέν Βάκων άπηλλάγη έπι τώ δρω τοϋ νά 
άπαρνηθή τήν περαιτέρω διδασκαλίαν τής 
φυσικής πειραματικής, ό δέ Γαλιλαίος έπι- 
μένων εί; τήν ομολογίαν τής κινήσεως τή; 
γή; άπεβίωσεν έν σκοτεινή καί καθύγρω 
ειρκτή, δι’ άρτου μόνον καί ΰδα-ος τρεφό
μενος. Βεβαίως είναι λυπηρόν, Κύριοι, νά τδ 
είπωμεν, άλλ’ όμως πολύ βέβαιον, δτι συ
χνότατα ούτε τά ψεύδη καί αί πλάναι πί- 
πτουσιν άμα άνακαλυφθώσιν, ούτε αί άλή- 
θειαι γίνονται παραδεκτοί άμα άποδειχθώ- 
σιν, άλλά μόνον δταν ό χρόνος έκθρέψη καί 
άναπτύξη νέας γεννεάς διαφοροτρόπως εί- 
Οισμένας καί διαφοροτρόπως άνατεθραμμέ
νος. Άλλ’ έπί τέλους ή άλήθεια άνίσταται 
καί άναζή μέχρι συντέλεια; αιώνων. Ουτω 
μετά τδν Βάκωνα καί Γαλιλαίον αί φυσικαί 
άλήθειαι προήγοντο αύξόμεναι μέχρι τών 
καθ’ ήμάς χρόνων, καί παρέσχον τά μέσα 
τή; τελειοποιήσει·»; καί είς τήν ’Ιατρικήν 
καί ύγιεινήν, ήτις ύποβοηθεΐται παρ’ δλων 
τών φυσικών γνώσεων, ιδίως δέ έκ τή; χη
μείας, βοτανικής καί φυσικής. ’Εντεύθεν ή 
ύγιεινή άπέβη σήμερον ή ισχυρά βοηθός τής 
Ιατρικής, τά τε άτομα καί τούς λαού; πο- 
λυειδώς εύεργετοΰσα ώ; ιδιωτική καί δημό

σιο; υγιεινή.
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ΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΝ ΒΡΕΦΟΥΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ-

Δ'·αξι ®?θα^·!χο^ ίου έχεις ετι κεκλεισμένους ;
Μή διότι εις τήν λάμψιν τής Έδέμ συνειθισμένους. 

Σκοτεινόν τδ φώς τής γής ;
Πώς δέ, δταν διανοίγουν, ή χροιά των ουρανία ;
Μή τοΰ κόσμου, δθεν ήλθες, φέρεις έτι τά σημεία, 

Τής ζωήν χρυσής ζωής ;

Διατί οι πέριξ κρότοι αίσθησιν δέν σοί ποιοΰσι;
Μήπως έναυλοι άκόμη εις τά ώτά σου ήχοΰσι

Οί ψαλμοί τών Χερουβίμ ;
Αί δε χεΐρες πρδς τδν ΙΙλάστην, πώς ώς πτέρυγες όρμώσ: ;
Μή νομίζεις, δτι έτι εισ’ έκεΐ δπου πετώσι

Οί Χοροί τών Σεραφίμ ; Φ. Α. Ε.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΙΡΑΚΙΟΥ. (’)

Σδ, ό τήν χρυσήν ήμέραν έκ τοΰ χάους ανατέλλω·/, 
Ό τά σκότη διαλΰων,

Φώτιζε καί τήν ψυχήν μου, Πλαστουργέ, εις ταύτην στελλών 
Τής σοφίας σου τδ πνεΰμα, φώς άνέσπερον καί θειον-

Ό τά κρίνα περιβάλλων μέ στολήν των τήν ώραίαν, 
Είς άκήρατον λειμώνα,

*Ενδυσον καί τήν ψυχήν μου, τήν δειλήν αύτήν καί νέαν, 
Μέ αθάνατον στολήν της, άρετής άγνδν χιτώνα.

Όπως δέ τ’ ώραΐον άνθος έπιστρέφ’ εϊς τδν αιθέρα
Τήν γλυκεΐαν ευωδίαν, 

Είθε άπας μου ό βίος, έν νυκτί καί έν ημέρα, 
Νά μεταστραφή εϊς ζώσαν πρδς τδν Πλάστην υμνωδίαν !

Ο Έγράφη τί, 10 Φεβρουάριου 1872 κατ’ αΐτησιν τοϋ Συλλόγου τή; παιδαγωγική; μουσική;, ύπδ 
τοϋ αειμνήστου I. Καρασούτσα.

(ΈπιγραφαΙ Περγάμου).

ΙΙΒΟΥΛΙΙΚΑΙΟΔΙΙΜΟΣ 
ΕΤΕ1ΜΗΣΕΝ 

::::ΛΟΝΙΟΥΛ1ΟΝΚΟΥΑΔΡΑΤΟΝ 
::::ΠΑΤΟΝΑΝΘΥ11ΑΤΟΝΚΡΙΙ 
::::1ΙΚ ΑΙΚΥΡΙΙΝΙΙΣΗΡΕΣΒΕΥΤΠ 
ΤΟΥΣΕΒΑΣΤΟΪΕ11ΑΡΧΕΙΑΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΗΣΙΙΡΕΣΒΕΥΤΙΙ.:;: 
ΤΟΥΣΕΒΑΣΤΟΥΚΑΙΑΝΤΙΣΤΡΑ 
ΤΙΙΓΟΝΛΥΚΙΑΣΚΑΙΙΙΑΝΦΥΛ1ΑΣ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΑΣΙΑΣΟΙΜΙΡΕΣ 
ΒΕΥΤΗΝ ΠΟΝΤΟΥΚ ΑΙΒΕΙΘΥΝ: ■:: 
;:::ΦΡΑΤΡΕΜΑΡΟΥΑΑΕΜ. 
;:::ΠΤ ΠΘΥι’.ΠΟΥΛΩΝΌΥΝ 
ΟΝΕ ΕΡΓΕΗ1Ν:: Ρ:::Α1ΚΤ1ΣΤΗ::;: 
ΓΗΣΠΟΛΕΟΣ.ΤΗΣΒΟΥ:::.·:; 
ΚΤΩΝ1Δ1ΩΝ.ΑΝΑΘ::.·:;:::

’Επί μαρμάρου ευρισκομένου έπί τίνος δε
ξαμενής κήπου τινδς χριστιανικού έν τώ χω- 
ρίω Κονσέκιαν.

ΛΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ 
ΑΔΡΙΑΝΩΙ 
ΟΛΥΜΠΙΟΙ 

ΣΩΤΗΡΙ 
ΚΑΙΚΤ1ΣΤΠΙ

Έπί μαρμάρου κειμένου εν τινι χριστι
ανική οικία.

ΘΕΟΔΩΡΟΥΤΕΑΕΣΦΟΡΟΥΤΕΡΠΑΝ 
ΤΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ:···.:

Έπί μαρμάρου ευρισκομένου έν τή χρι
στιανική Έκκλησία τοΰ χωρίου Γγιούρκιοΐ 
κατά τδ Θήβης πεδίον.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ
ΑΔΡΙΑΝΩΙ
ΟΛΥΜΠΙΟΙ
ΣΩΤΙΙΡΙ
ΚΑΙΚΤΙΣΤΗ
ΓΑ1ΟΣΑΝΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έπί μαρμάρου ευρισκομένου έν τινι οι
κία χριστιανική.

ZQN
,ΤΙΚΛΑΥΔΙΟΒΑΑΣ

ΤΟΣΕΑΥΤΩΙΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΥΧΗΣΥΜ
Β1ΩΚΑΤΟ1ΧΟΜΕ
ΝΑΙΚΑΙΤΟ1ΣΙΔΙ

Ο1ΣΙ1ΑΣΙΝ

Έπΐ μαρμάοου τετειχισμένου έν τή οϊκίοι 
τοϋ ΙΙαππά Παΐσίου.

ΙΙΒΟΥΛΙΙΚΑΙΟΔΙΙΜΟΣ
ΕΤΙ.ΜII ΣΕ

ΤΙ ΚΛΛΥΔΙΟΝΟΥΑΤΕΡΛ 
ΤΟΝΠΡΥΤΛΝΊΝΚΛΙΚΤΙΣΤ - 
ΤΟΥΑΛΕΙΙ1ΤΙ1ΡΙΟΥΤΟΥΕΝΤΩΙ 
ΤΩΝΝΕΩΝΓΥΜΝΑΣΙΩΙ 
ΚΑΙΔΙΣΣΤΑΤΗΓΟΝΚΑΙΤΡΙΣ 
ΕΙΡΗΝ ΑΡΧΗΝΚ ΑΙΑ ΓΟΡ ΑΝΟΜΟΝ 
ΚΑΐίΕΡΟΝΌΜΟΝΚΑΙΤΛ
ΜΙ ΑΝΚΑΙΦΙΑΟΝΙΙΑΝΤΩΝ 
ΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚΑΚΑ1ΤΗΣ 
ΕΙΣΤΙΙΝΙΙΑΤΡΙΔΑΕΥΝΟΙΑΣ

ΑΤΑΑΟΣΒΑΣΙ
ΙΚΑ1ΘΗΝΑΝΙΙ EP I ΔΡΟ

Υ ΝΟΥΣ

Έπί μαρμάρου ομοίως τής αύτής οικίας.
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MNQ 
ΤΗΝΣ · 
ΕΙΣΚΪ 
ΓΥΝΑΙ

PE

Έπί μαρμάρου τετραγώνου ευρισκομένου 
έν τώ Μουσείω.

ΔΙΟ I ΦΟ
ΡΜΟΓΕΝΟ

ΡΕΤΟΥ
ΚΛ ΙΠΛΔΟ
ΛΕΩΝΟΣ
ΛΙ1ΟΛΛΟΝ
ΔΙΟΦΛΝΤΟΣ
ΑΣΙ
ΡΟΙΔΟ
ΔΩΡΟΝ
ΕΦΟΓ

Έπί μαρμάρου ήμιθραύστου ευρισκομέ
νου έν σχολείω.

ΖΩΝ
,ΤΙΚΑΑΪΔΙΟΒΛΑΣ

ΤΟΣΕΑΥ’ΓΩΙΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΥΧΗΣΥΜ
BIQKATO1XOME
ΝΑΙΚΑΙΤΟΙΣΙΔΙ

ΟΙΣΗΑΣΙΝ

Έπί μαρμάρου ευρισκομένου ήδη έν τινι 
σίκία χριστιανική.

ΘΕΟΔΩΡΟ ΥΤΕΑΕΣΦΟΡΟΥΤΕΡΟ ΑΝ
ΤΩΝΓΡΑΜΜΛΤΕΩΝ.·.·.·.·.·.

Έπι μαρμάρου τ,μιΟρούστου ευρισκομένου 
έν τω σχολείω.

ΗΛΑΜΠΡΟΤΑΤΙΓ
ΘΪΑΤΕΡΠΝΩΝΠΟ
ΛΙΣΚΑΤΕΣΚΕΥΑ 
ΣΕΝ’ΤΛΣΌΔΟΥΣΕΠΙ 
ΑΝΘΥΠΑΤΟΥΑΥΦΙ 
ΛΙΟΥΜΑΡΚΕΛΑΟΥ

’ -
Μ Α

'Γήν επιγραφήν αύτήν έχορήγησεν ήμΐν ί 
ΤαχΙρ Βέης, είπών, δτι τήν παρέλα^εν έκ 
τών Θηρών.

ΟΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΙΟΝΑΓΡΙΟΝΑΕΥΚΙΟΥ 
ΥΙΟΝΠΟΥΒΑΗΙΑΝΟΝΒΑΣΣΟΝ 
ΤΟΝΠΑΤΡΩΝΗΣΩΤΗΡΑΚΑ1 
ΕΥΕΡΓΕΤΗΝΓΕΝΟΜΕΝΟΝ

ΤΗΣΠΟΛΕΩΣ

’Επί μαρμάρου ευρισκομένου έν τώ διοι- 
κητηρίω τοΰ χωρίου Κλισίκιοϊ.

ΕΠΙΣΤΡΑ
ΑΡΧ1ΑΝΤ
ΤΟΥΣΩΤΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ
ΒΟΥΛΗΣ Ν
ΑΝΔΡΑΚΑ
ΠΟΑΛΤΚΙΣ
ΝΌΝΤ
ΑΝΑΚΙ
ΛΡ

Έπί μαρμάρου έντινι οικίβρ οθωμανική.


