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ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣϊΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
KVTA TAS ίΐΑ,ΡΑΜΟΝΔΣ THS ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΕΠ’ ΔΥΤΗΣ 

ΕΠίΛΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ * . : '

: "Οτε . οι Τούρκοι τέλος πάντων .χπτβσχ^νωταν. έν μέσφ τών καθηριαγρ,έ- 

νων ερειπίων της Γραικο-'Ρω^.αϊκ·ης Αυτοκρατορίας, στιγι/.ιάϊον Οάμβος ■ κα
τέλαβε. τούς. Έλληνας, κζι δυστυχώς οί πλούσιοι και οί λόγιοι ·ηρξαντο δια- 

σπειρόυ-ενοι άπ’Ανατολών πρός Δύσιν καϊ Άρκτον· τότε πάλιν έτιριηθηκαί 

έΘαυν,άσΟη τό Ελληνικόν δνορια υπό της /Εσπερίας, την οποίαν εξεπαίδευσε 

καί έφώτι·-εν. ’Αφ’ ετέρου ό έν αύτ'7, τ·ρ κοίτγ; του παραμείνάς Ελληνισμός, 
άμέσως σχεδον/ανακύψας, καί έπΐ τών όρέων κατασκηνιόσας κατά τόν' μέ- 

γαν καί .πολυχρόνιον. κλάδωνα, καρτερικώςύφίστατο το σκληρόν. μαρτόριον, 

ηνδροϋτο διωκόμενος, 'και εναλλάξ νικών καί νίκώμενος, διετηρηθη άμικτος 

καϊ άκέράιος. ΊΙγωνίσζτο δε τό ημέτερον έ'θνος ύπέρ Πίστεως καί ΙΤατρίδος 

άπ’ αύτης της ημέρας της πολιτικές' καταπτώσεως, καί διά τοϋ Σταυροί» 

καί της όου.οαίζς έν μέρει άνεκτήσατο την ’Ελευθερίαν. ’Έκτοτε άρχεται τό 

■ μακράν μαρτυραλόγιον των Χριστιανικών της Τουρκίας λαών, και σπιθαμή 
γ-ης δεν υπάρχει χη ποτισθεϊσα υπό 'Ελληνικού αίματος, Ουδέ έτος σχεδόν 

πάρ-ηλθεν έκτοτε μέχρι τοϋ μεγάλου και ίεροϋ ημών Άγώνος, χωρίς νά δια- 
.μαρτυρηθνί διά τών όπλων γωνία πις τοϋ Πατρίου Εδάφους' διότι ή αγάπη 

τ.·ης: ’Ελευθερίας εΐναι έμφυτος έν τκΐς καρδίαις τών άνθρωπων, και όσάζις η 

κοινωνική κατζστασις δεν παρέχει άποχρώσας ύπέρ αύτης έγγυησεις, ό κοι

νωνικός βίος άποκαΟίσταται ζυγός βαρύς. Πρός τουτοις οί /Έλληνεςπάντοτε 

συνετάχθησαν μετά τών εχθρών τών ’Οθωμανών, καί κατά τον 15°ν, 16ον, 
καί 17°ν αιώνα-έπολέμησαν άνδρείως, ύπηρετησαν-ς^ΐ ®!ί τούς στρατούς-καί

* Άνεγνώσθη ?ν τί| Συλλέγω τγ, 30 Μα'ου-1-877,
ΤΟΜΟΣ Δ' - 31
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εις .τούς στόλους τοΰ. Πάπα, των Βασιλέων τής 'Ισπανίας, καί. ιδίως τ·<·ς Έ- 

νετικήςΔημοκρατίας, Πλήν αί μεγάλαι τήςί Ευρώπης;· Δυνάμεις /Ανέκαθεν 
ύπό τής Αντιζηλίας διγρημέναί,-καί πρός άλλήλας δυβπιστοΰσαι ένεκα ίδιο- 

τελών σκοπών, πρά πάντων δέ ένεκα τόϋ άσπονδου των δύο Έκκλησιών μί

σους, ουδέποτε ειλικρινής καί σπουδαίως συνέδραμον εις τάς επανείλημμένας 

εξεγέρσεις τής Ελληνικής φυ'λής. .
. ‘Η επισημότεραΑπόπειρα έγένετο κατά τό 1769, ότε φημιζόμενων τών 

κατά τής Τουρκίας πολέμων καί κατορθωμάτων τής όμοδόξου 'Ρωσίας, διά 

τίνος Παπαδοπούλαν ή Παπάζογλου,. διατελοϋντος έίς τήν υπηρεσίαν της 

έζήτησ.αν προύχοντες τινες τής Πελοπόννησου την προστασίαν τής αύτοκρα- 
τείρας Αικατερίνης, καί ύποσχεθείσης αυτήν έδέχθησαν*  συνεπείς τούτου 

κατήλθον εις τάς ‘Ελληνικά; θκλάσσας οί αδελφοί Όρλωφ, αλλ’ ούχί εγκαί
ρως· πρός τούτοι;,. διά την σπάνιν καί. την .Ατέλειαν των. μέσων, ως καί δν 

άλλα; δυσχερείς περιστάσεις, καί μη έχοντες άρκούσας δυνάμεις, ούτε κα

λώς·, ούτε των ελπίδων άξίως διωκησαν τά πράγματα, ώστε ένεκα -τοΰ. άτυ

χους τούτου κινήματος κατεστράφη καί ήρημώθη ή Πελοπόννησος ύπό των 

Τουρκαλβανών.
Αί συχναί άλλα μονομερείς αύται Απόπέιραι δένέτελεσφόρησαν, ουδέ ήδύ- 

ναντονά ,φέρωσι καλόν τι αποτέλεσμα, είτε γενόμεναι έκ διαλειμμάτων καί 

άνευ προηγούμενης τίνος συνεννοησεως μεταξύ των διαφόρων επαρχιών, είτε 

διότι δεν εΐχεν έτι καλώς ωριμάσει ή ιδέα της εθνικές έξεγέρσεως. "Οτε όμως 

ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, ο έστιν ότε ό άπαιτοόμενος βαθμός ·τ*ης.προό 
δου τοΰ ενός καί τής στασιμότητας τού άλλου τών συζώντων, άλλάμ.ή συμ*  
μιγνυομένων εθνών, τότε ούδέν πρόσκομμα Ανέστε.ιλε πλέον τήν Ανάπτυξιν 

τής Έλλ.ηνικής εθνεγερσίας, ,-·. -
■·- Άναντιρρητως, ή μεγάλη τών Γάλλων έπανάστασις παρήγαγε πρώιμον 

καί ίσως πρόωρόν προόδου βήμα εις την ήμετέραν παλιγγενεσίαν. Περί τά 
έτη 1796-—97 έν Βουκόυρεστίω 'Ρήγας ό Φεραΐος, ό Κοραής έν Παρισίοις 
άπύ τοΰ 1 800, πλεΐστοι ' άλλοι λόγιοι έν περιοδικοί; συγγράμμασιν, οία ό 

ύάοροη,'^μ/ίησκαί ή Κα,ΙΛιόχη·., κληρικοί καί διδάσκαλοι, πάντες κατείχοντό 
υπό τοϋ αύτοΰ πυρετώδους έρωτος, ό'στις ένδομύχω; έθέρμανε τήν καρδίαν 

των, ώστε πάντες παντοιοτρόπως συνέτρε’χον καί συνέπραττον, τό κατά δ.ύ- 

•ναμιν έκαστος, προς ένα καί τον αυτόν σκοπόν. Κατά δέ τό έτος 1812—-13 

ίδρύΟη η ΦΕΙόμονσος.‘Εταιρία,' ρητόν Αχούσα σκοπόν τήν έζάπλωσιν τής παν 

δείας καί την διατήρησιν τών λειψάνων τής Ελληνικής αρχαιότητας, καί 
αυτή έγένετο, ούτως είπεϊν, ή μαία τής Έπαναστάσεω; τοΰ 182.1· επειδή 

κατά μίμησιν τής Φιλομούσου: 'Εταιρίας, ό έν Όδησσω Σκουφάς, κατά 'τό 

18! 4, φαίνεται ό πρώτος συλλαβών, την ιδέαν συστάσεως Πολιτικής. Εται
ρίας, ήν ,ώνόμασεν ‘Etaiplar t8r Φεάζαώά, καί, ό ’Ιω, Καποδίστριας, τότε 

υπουργός τοΰ Δύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου,' πασίγνωστος προστάτης τής Φίλο-
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ΕΠΙ ΤΒΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 48.1
μούσου - 'Εταιρίας, έψιθυρίζετό έπιτήδείως ως μυστικός 'καί ταύτης προστάτης*.  

όΟεν, ως έκ τούτου, οί πλεΐστοι τών Ευρωπαίων Ιστορικών άποδίδουσι. τόν 

Ιερόν ’Αγώνα τοϋ 182.1 εις‘Ρωσικά; υποκινήσεις. · '
. . Ούτως,: ολίγοι τΐνές άνδρες, όϊος .'ύ Σκουφάς,’Αναγνωστόπουλος, ΣάνΟης,

©έμελης, Τμακάλοφ, Σέκερης, Δίκαιος, Πατσιμ.άδης/ λεβέντης, ·. Γαζής, Κο- 

μιζόπουλος, Περραιβό;, κλπ., ούτε πλούτουΐ όΐίτε επιρροής τίνος, οΰτε μεγά- 
λης παιδείας κάτοχοι, άλλα θερμοί καί ανυπόμονοι, έκ' τοϋ παραδείγματος 

εκείνης, αίονέί προκληθέντες, καί άμεσον σκοπόν προθέμενοι τήν δι’ έπάνά- 

στάσεως έργώ καί έν όπλοις Ανάκτησιν-τής ελευθερίας τών'Ελλήνων, έσχη- ■ 
μάτισαν καί. διωργάνωσαν τήν Φρίκην Εταιρίαν, Οί Αρχηγοί καί θέμελιωτάί 

αύτής προσέποιοδντα ότ·. ήσαν Απλάάύτής μέλη, καί έπιμελώ; κρύπτοντες 
τήνχδήθεν μυστικήν Αρχήν, έθεσαν τήν 'Etatpiav ύπό τό μυστηριώδες όνομα 

Αγνώστου'καί Ανυπάρκτου ύπερτάτης Αρχής, ύπαινιττόμέναι τήν αυλήν τής 

Φωσσίας. Παράδοξον δέείναι ότι τό μυστήριον τής Εταιρίας ούτε πρό τής

. έκρήξεως ούτε μετά τήν'έκρηξίν τής Έπαναστάσεω; άπεκαλυφθη, καί τά 

-πάντα'μέχρι τής σήμερον μένουσιν Αμφίβολα, ώς αμ.φίβολον έπίσης μένει αν 

•άαί τά μέλη αύτά τής, Αρχής πάντα έγίνωσκον Ακριβώς καί βεβαίως τά 

πάντα.’Ίσως συνέβη τούτο διότι έξηφκνίσθησαν τά έγγραφα ού μόνον τών 
κατά τόπους'ύποδεεστέρων κ,έντρων τής Εταιρίας, αλλά καί πολλών άλλων 

προσώπων έκ-.τών λαβόντων εις Αυτήν μάλλον ή ήτταν ενεργόν μέρος. Tot- 

αύτη ήτα ή; Αρχή τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821*  ώστε, χωρίς νά κληθώ*  ■ 
μεν διά τοϋτο σφόδρκ ευσεβείς ή δεισιδαίμονες, δυνάμεθα νά εί'πωμεν οτι ό’ν-

. . πως μόνη ή χειρ Κυρίου έσωσε τόν Ελληνισμόν. Ούδέν ήτταν, έν πολλάΐς 
ίδιωτικαΐς καί δημοσίκι; περιστάσεσιν, ούδέν άλλο πρός έπιτυχίαν Απαιτεί*  ■ 

ται είμή τόλμη, απόφασιςκαί αύταπάρνησις. Είθε δέ άναφανώσι καί έν τώ 
παρόντι καιρώ. διάδοχοί άξιοι τής πατριωτικής αυτών άρέτής, πρός σωτηρίαν .

. τού τά·πάντα σήμερον κινδυνεύοντός 'Ελληνισμού, καί πρός τήν αίσίάν πε- 

ραίωσιν τής μήπω τελειωθείσης έπιχειρήσεως?'τών ήμετέρων πατέρων.

. - Σκικγρκφήσαντες τήν κατάστασιν τοϋ Ελληνισμού μέχρι τής εποχής τοΰ 

'Ιερού ημών ’Αγώνος, θέλομεν νϋν.προσπαθήσει νά έξετάσωμεν όποίατις είναι .η 
δράσις τοϋ’Εμπορίου επί τής πολιτικής Αναγεννήσεως τοΰ ήμετέρου έθνους, 

'καί ποίάς δυνάμ.εις ή-φιλοπονίακάί ή φιλοτεχνία αύτοϋ έχορήγήσαν άύτ^ί.' 

'- - Ή Ελλάς περιλ'αμβάνόυόα έν' τοΐς όρίοις άύτής χωράν όλίγην, καί τάύ-
. την πετρώδη καί άγονον ώς επί τό πλεΐστον, περιβρεχομ'ένην δέ πανταχόθεν . 

«χεδόν υπό τής θαλάσσης, ό'φείλέι, χάριν τής τροφής τών ίδιών τέκνων, νά 

,πάλαίΐ| πάντοτε'προς τήν πενίαν’■ έκ: τής πάλης δέ ταυτής προσκτάται τήν - 

σοφίαν εκείνην καί τήν άοκνον δραστηριότητα, ήτις καθοδηγεί τά τέκνα αύ- 

■πής.εϊς εύρεσιν βίου εύδαιμονέστέραΰ; ή .όσΟνί .συγχώρέΐ'τά τής γής αυτής όίγα- 

■·νον καί τραχύ έδαφος. Μή δυνάμενοι λοιπόν· όϊ "Ελληνες νά έ'χωσι τά πρός 
ζωήν καΐίίίπάρξίν μ'έσάέκ τής χέρσου γής'^« τήν ρηθεΐσαν-αύτής ποιότητα^
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Αναγκάζονται νά σ.τρέφωσι.τήν ένέργειαν αύτών εί; τόπερικλϋζον τήν χώραν 

των ύγρον στοιχεϊον, οπερ εύρύ καί ελεύθερον καθ’ εαυτό, όριζε τ κι έκάστοτε 

κατά βούλήσιν ή κατ’ Ανάγκην. ύπό. των 'Ελλήνων. άρτων. Τούτου ένεκα οί 

μέν πρόγονοι ημών .έζέτειναν τά όρια της αυτών ένεργείας- μέχρι τών περά- 

. τών της τότε πλω'ίμου θαλάσσης, οί δέ.ήμέτεροι οπού γης καί αν βουληθώσι 

νΰν προσπελάζουσι τά μικρά αυτών σκάφη καί έγκαθιστώσι τά έμπορικά των . 
Πρακτορεία. 'Οποίον, δε καί όπόσαν τό εντεύθεν εθνικόν καί ιδιωτικόν κέρδος 

παρά τε τοΐς άρχαίοις καί ήμΐν σήμερον, παντί δήλον, καί. ούδείς αναμένει- 

νά,μάθγπαρ’ έμου,
“Αδηλον πότε άνεφάνη έκνέου τό έμπόριον έν τη δεδουλωμέντ) 'Ελλάδι*  

άλλ’ έν Κωνσταντινουπόλει ποτέ δέν 'ήφανίσθη εντελώς. Έν ταΐς μεσογείοις 

δ'μως έπαρχίαις άπό τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοϋ Ίσ.θμοϋ της Κορίνθου, ένθα είχε 

σταματήσει ό Τουρκικός χείμαρρος, εΐχεν όλοσχερώς καταστραφή, όχι μό
νον ένεκα τών πολέμων τής κατακτήσεως. του 14ου,. μέχρι τοΰ τέλους 

σχεδόν τοϋ 15ου αίώνος, αλλά καί ένεκα τών σταυροφορικών πολέμων 

και. τών λοιπών φραγκικών επιδρομών. Οί επιτυχείς τών Σουλτάνων πόλε

μοι,. άπό Μωάμεθ τοϋ Β' μέχρι Σελίμη τοϋ Β', ή'τοι μέχρι τοΰ τέλους του 

16ου αίώνος, άναμ.φιβόλως συνέδραμαν εις τήν άνακαίνισιν τής βιομηχανίας

■ καί τοϋ έμπορίου, Καί τφόν.τι, έν τουτιρ τφ διαστήματι. παρατηρο.ΰμεν μέν 

τούς χριστιανικούς τής Τουρκίας λαούς, ύποκύάτρντας ύπό τόν απεριόριστον 
τής αυθαιρεσίας ζυγόν, άλλα καί ότι τότε πρώτον ήδυνήθησαν νά έ'χωσι 

,σώαν τήν ζωήν αντί του κατ’ εκείνην τήν- εποχήν έπιβληθέντος χαρατσιού' 

ύπό δέ τήν επωνυμίαν τοΰ ρεα,για ήτοι ΰποτετκγμένου δούλου, τότε ή'ρζαντο 

μορφούμεναι αί κοινότητες ύπό κυβέρνησιν εις άκρου καταθλιπτικήν, άλλά 
καί λίαν ,ώνιον, οίονεί λέγουσαν : «ρεαγιάδες, έργάζεσθε, και θέλομεν σάς 

πωλήσει οσας Ανέσεις καί όσας Ασφαλείας δυνηθήτε ν’ άποτίσητε». :
’Αληθώς δέ άμα ώς κατώρθου οικογένεια της διά τής φιλοπονίας νά ένοι- 

;κιάσ·/| κτήμα τι, καί Ακολούθως νά καταταχθή εις. τήν σειράν, τώ.ν ΐδιοκτη- 

τών (οΐκοκυρέων;, ήγόραζε Σ.τα-γή»··, δ έστιν ετίθετο αυτή μεθ’ όλων τών 
ύπαρχόντων αύτής, καί. Αντί αδρότατης Αμοιβής, ύπό τήν προστασίαν ενός 

ίππέως, έχοντος τιμάριον επί τής κατακτηθέίσης γής. Ό σπαχής οδτος ήτο 
διά τήν χριστιανικήν οικογένειαν ώς ό. ποιμενικός κύων, προφυλάττων αυτήν 

κατά πάσης βιαιοπραγίας καί. άπαιτήσεως τών Βέηόω? καί τών ‘‘/ίγάδωκ 

κατά τών άγγαριών τοϋ Λίαδη, καί κατά τών αρπαγών τών στρατιωτών.
. ’Επειδή όμως, ή προστασία ·αΰτη ήτο λίαν δαπανηρά, ιδίως έν.τοΐς κεν- 

τρικοΐς μέρεσι τής 'Ρούμελης, οπού μόνη ή διάβασις τών στρατευμάτων, συ

χνά μεταβαινόντων πρός πόλεμον πέραν το£> Δουνάβεως, διετήρει άύτά έν διη- 

νεκεϊ καταστροφή, αί μή δυνάμεναι ν’ άγοράσωσιν οΐκόγένειαι τήν προστα- · 
σίαν σπαχή, ήναγκάζοντο νά καταφύγωσιν εις τούς πρόποδας τών όρέων, κα- 

ταγινόμενοι .εΐς τήν. κτηνοτροφίαν. 'Ηνωμέναι εις μικράς; κοινότητας, έπλήρό- ..
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νον κατ’ αποκοπήν τό χαράτσι, δηλαδή άπελάμβανον άπό κοινόΰ τής προ- ; .· 

στασιας Βεη τίνος, συμβιβαζόμεναί:μετ’ αύτοΰ όπως κποτίνωσιν έτησίως χρή- 

ματικην.τινα ποσότητα,- Αμετάβλητον έν τώ μέλλοντι. Ή πΟσότής ' «3 *71  ' ' 
καθ’ ήν έπόχήν έγένετο ό συμβιβασμός ήτο έξ Ανάγκης Ανώτερα τοΰ αριθ
μού τών φορολογούμενων Ανδρών, διό καί ό Βέης εΰρισκε συμφέρον . ν’άναδέ- 

χηται τήν προστασίαν αυτών' άλλ’ ύ'τε ηύξανεν ό πληθυσμός, ό'περ. φυσικώς . 
έπήρχετο άμα αύξανομένη τ'ρ ε.ύζώίά, οί ρεάγιάδες εΰρισκον επίσης όφελος 

έκ τοϋ συμβιβασμού τούτου, καθό πληρόνοντες όλιγωτέρους φόρους, ένω έ- 
πλουτουν περισσότερον. Οΰτω,/καθ^ολα τ^£^ι>ά--μάρη.„.χή;.,'Βούμ.ελής ήρ- 

^!ζ_τ^_ί?.Υ“^’ο;7-ε'''2ν 'ϊό εμπόριον ιών -κτηνών καί τών μαλλιών, εμπόρων οπερ 

η κάκη διοίκησις καί αί βιαιοπρογίαΐ*'^ε'?~κατΐσχύΐϊάν^'π0'τε  νά κάταστρέψω- 

σιν,ών έμφυτος τοΰ τόπου εκείνου πλούτος, μή μεταβαλλόμενος έκ τής κα

κής, καλλιέργειας, καί έξαρτώμενος έκ τής φυσικής Αφθονίας, όλως αύτομά- 
του, τών βοσκημάτων, /

• Όι χριστιανοί, 'ΖΚ'· πάντων οί Έλληνες, συνεκεντροΟντο προσέτι κατά 
προτιμ.ησιν περιξ τών μεγάλων πόλεων,· οϊαι ή Θεσσαλονίκη, αί Σέρραι, ή 

Άδριανουπολις" οί δέ Toupzot διοικηταί ήναγκασμένοι ήσαν πρός τακτικήν 

επισιτισιν τών πόλεων, νά έπεκτείνωσιν εΐς άνάλογον άπόστασιν- τήν προσ
τασίαν των έπι τής γεωργίας. "Οθεν τα χριστιανικά χωρία τά έν τΐ) .περιφέ
ρεια ταύτγ συμπεριλαμβανόμενα, σπανίως έχρησίμευον ώς έπισταθμία: τώ.ν 

στρατευμάτων.'Ο πληθυσμός επίσης τών πόλεων κατά-μέγα μέρος συνεκρο- 

τέΐτο εκ τοϋ 'Ελληνικού στοιχείου" ό'συνεταιρισμός τών.-έργατών, αί συντε- 
χνιαι_.(ιμπάρ>ιά), σχεδόν τό τρίτον τών διοιφοφ^'.ζμ5τα.π.ρατών, ώς καί τών . 

εμπόρών'χη^αν^Έλληνες , καί διά τήν επιτυχή Ανάπτυζιν τών επιχειρήσεων ' 

τών άπηντων μικρότερα εμπόδια έν ΐί] τυραννία τών ’Οθωμανών, ή έν. τφ 

ανταγωνισμέ τών ’Αρμενίων, τών Εβραίων, καί ιδίως "τών Φράγκων εμ
πόρων. . '

Περί τό δεύτερον ή'μισυ τοΰ 17ου αίώνος ή καλλιέργεια τοΰ καπνοϋ καί 

ταΰ βάμβακος εΐσήχθη εΐς τήν Μακεδονίαν. Αί άπόπειραι πρός επιτυχίαν τοϋ 
δευτέρου τούτου φυτοΰ ιδίως έτελεσφόρησαν. εΐς τάς κοιλάδας, · άς βρέχει ό 

Στρυμώνρ καί εΐς τάς έκ.τενεΐς πεδιάδας τάς πέριξ τών Σερρών. Ή επιτυχής 
^κβασις τής νέας ταύτης . καλλιέργειας ,προσείλκυσεν, ώς ήτο επόμενον, εΐς 

εκείνα τά μέρη πολύν λαόν, ένθα περί τά 300 χωρία χριστιανικά ίδρύθησαν 
εν βραχεί χρόνου, διαστήματι" ήσαν δέ τόσον πλησίον άλλήλων ώστε, ώς /λέ

γει παλαιός τις περιηγητής, μακρόθεν έφαίνοντο μάλλον ώς σχηματίζοντα 
μίαν άπεραντον πόλιν. Τά χωρία ταΰτα, πληρόνοντα ώρισμένην τινά χρήμα- 

τικην ποσότητα ώς χαράτσι, καί συνηθροισμένα κατά 30 ή 40, εΐχον τεθγ, 
ως τά τοΰ Αίμου καί τής 'Ροδόπης, ύπό τήν προστασίαν. Βεη ή ’Αγά τίνος 

Τουρκου. Αυται αί μεγάλαι τών ρεαγιάδων όμοσπονδίαι, χάριν τής αύτής 
κροφυ/.άέεως, διετήρουν πλείστους τυχοδιώκτης χριστιανούς, Τούρκους ή Άλ-

X
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βανους, και οί επί .κεφαλής αύτών. πων’σωμάτών'Βέήδες·.σπαν.ίώς/άνεγνοί-' 

. ρίζαν τήν.άρχήν τών Πασάδων. Ή πεδι.άς των- Σερρών κοαί ή κοιλάς τοϋ Στρυ- 

μόνος, κατά τόν αυτόν συγγ-ραφέα, συνήθως είχαν έτήσ.ίαν συγκομιδήν, άπό 
τοϋ 1787 μέχρι τοϋ 1797, 70 χιλ.δεμάτων βάμ.βακος(τών 100 όκ.). Τί&ς τις· 

ευκόλως εννοεϊ πόσοι βραχίονες είργάζοντο'όπως παραγάγώσι τοσοϋτον γεωρ

γικόν πλούτον, και όποια εμπορική άνάπτυξις έπήγαζεν έξ αύτοϋ. Άφοΰ δέ 
εκθεσωμεν και όΆΙχ τινά θέλομεν'επανελθεί εις τας συνεπείάς .τοϋ γεγο

νότος τούτου.

Ή έπιτυχία τής. καλλιέργειας τοϋ καπνοϋ. έν τή Μακεδονία άπέβη::ήττόν 
επικερδής τφ,Έλληνι.. ή ή τοϋ βάμβακος, διότι οί Τούρκοι, παρατηρήσαν- 

. τες ότι αί σπειρόμεναι μέ καπνόν άντίΖ σιτηρών γαΐαι άπέδιδον διπλάσιάν 
| πρόσοδον, ίδιοποιήθησαν σχεδόν όλοσχερώς τόν νέον τοϋτον, κλάδαν τής αγρο

ί; τικής οικονομίας" ούχ ήτταν δέ οί Έλληνες έμποροι :. τής Θεσσαλονίκης, τών 

| Σερρών, τοϋ Γενιτσέ, καί λοιπών άλλων αγορών εύρισκον ού μικρκν άποζη- 

ίμίωσιν ασχολούμενοι εις τήν μετακομιδήν ή την εξαγωγήν τών ύπό τών’Ο

ι 6 ωμανών καλλιεργούμενων καπνών. ■
! Πρός δυσμάς τοϋ ’Αζιοΰ, δυτικού συνόρου τής'Ρούμελης, ό γάλλος Φώρίέλ 
■δεικνύει ήμϊν έν τοΐς μάλλον άποκέντροις αύτοΐς σ.ταθμοΐς, τά στρατιωτικά 

ταϋτα σώματα τών Ελλήνων σπανίως έν ειρήντ; διατελούντων μετά.τών Τούρ

κων. Θεωροϋντεςάπ.λώς. δσα αναφέρει περί τής πολίτικης αυτών ύπαρξεως, περί 

τών ηθών καί τών εθίμων, τών ανδραγαθημάτωντών πολεμιστών τούτων, 
ήθέλομεν πιστεύσειν. ατι είσίν οί μόνοι κάτοικοι τοϋ Πηλίου, τής ’Όσσης, · 

τού Όλυμπου καί τής Πίνδου’ άλλ’ όμ.ως . έ.ν τοΐς αύτοΐς ορεσιν έζή ■ επίσης 

πληθυσμός εξίσου άξιος προσοχής ώς οί ,Κ^έ<ρται' ό πλ.ηθυσμΰς ούτος, πιθα
νώς ολως δεδομένος εις τήν άσκησιν τών .όπλων πρίν. ή σύνθηκολογήση ·μετά 

τών Τούρκων, έκτοτε είχε κατά πλεϊστον μέρος καταθέσεων αϋ,τά, ■■ καί κα- 

τφκει πάμπαλλα εύημερουντα χωρία τής Θεσσαλίας, ασχολούμενα περί τήν 
'■βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, ών γνωστόταταείναι.τά/ Άμπελάκια, ή Ζα- 

γορα, τό Μέτσοβον, κλπ.· ■ : . ■■ ./■■·
Αδύνατον ακριβώς νά προσδιορίσωμεν κατάποίαν εποχήν ύπετάγησαν- τ« 

; μέρη ταϋτα,.ή ν’ άναφέρωμεν τάς συνθήκας αυτών μετά τών ’Οθωμανών κα- ■ 

τακτητών" βέβαιον είναι μόνον ότι πληρόνοντες έτησίως ώρισμένον τι χρη

ματικόν ποσόν ώς χαράτσι, άπελάμβανον εις άνταλλαγήν τό δικαίωμ,α ν’ αύ- 
τοδιοικώνται ολως· άνεξαρτήτω.ς ■ τήςίΤουρκικής άρχής,-ήτοι χώρίς νά έχωσίν 

' έν μέσω αυτών Καδήν, ΙΙασάν ή Τούρκους ή.’Αλβανούς : στρατιώτας. 'Ηνω

μένοι κατ’ άριθμόν μάλλον ή ήττον μέγαν, άνάλογον πρός τήν σημασίαν τών 

χωρίων, εϊχον ώς άρχήγούς τούς, γνωστούς Δημογέροντας;-κατ’ ένίαυτόνιάνά- 

νεουμένους, και έντολήν έχοντας νά δικάζωσι, νά διάνέμωσι -τούς φόρους, νά 

: έπιτηρώσι τά μεταξύ των χωρίων συμβόλαια, καί /νά διάτελώσιν/είς./σχέσίν' ■

■ μέ(την .’Αρχήν.·..διά τοϋ- Τούρκου,πράκτορας,;·διατρίβοντος/;έπί.πούτφ;.έν?μέσψ/. 
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τούτων, άλλ’- άνευ εξουσίας τινός/ Έά. μικρά, ούτως .είπεϊν. δημόκρ:ιάτ|.κά ταϋτά · 

κράτη εϊχον:προσέτς κρίί εκκλησιαστικά πίνα, προνόμια, .διότι άπ· ευθείας ύπετ

. τάσσοντο εις την Μεγάλην ’Εκκλησίαν. Ή ένοπλος άντίστασις κατ’- άρχάς . 
έθεμελίωσεν αυτά" ίδωμεν, δέ νΰν εις ποιον βαθμόν ευημερίας άνύψωσεν αύτά: 

τό έμπόριον. '
ΙΙοΐκι ήσαν αί σχέσεις τών ηρωϊκών Κλεφτών πρός τάς φιλόπονους ταυτας 

πολιτείας; "Αθροισμα στρατιωτών Τούρκων ή ’Αλβανών έμισθοδοτεΐτο ύπό 

τών εμπόρων ή τών γεωργών τών περιχώρων τών Σερρών, όπως ήσαν οι 
στρατιώται, οΰς έμίσθουν, ύπό την προστασίαν τών, Βέηδων, οί ποιμένες τών 

χωρίων περί τόν Αίμον, την 'Ροδόπην κλπ., ώς η το επίσης τό σώμα,, δπερ 
εξασφάλιζε κατά ■ τής διαρπαγής τάς πλούσιας μονάς. τοϋ ’Άθω, τότε κα- . 

τοικουμένας ύπό πλέον τών δεκακισχιλίων μονάχων. Έκαστη επί τών ορεινών 

τούτων πολιτειών τής Θεσσαλίας καί τής’Ακαρνανίας έμίσθου έπίέν έτος σώμά 

τι Κλεφτών, χρέος, έχόντων νά ύπερασπίζωσι την χώραν, κατά πάσης επι
δρομής Τούρκων,..στρατιωτών, ώς καί .κατά πάσης αρπαγής.τών 'Αρματωλών, 

οΐτινες, μένοντες άνευ τοιαύτης ασχολίας, .ήναγκάζοντο, νά πορίζονται τά 

προς.:τάξήν διά τής .ληστείας. Τφ καιρφ δ’ έκείνιρ ή ύπαρξι; τών Κλεφτών 

, ή 'Αρματωλών δεν' έθεωρεΐτο. ώς έν ,οπλοις διαμαρτύρησις κατά τοϋ κατα- 

κτητοϋ. .
Ίδού όποιοι ήσαν κατ’άρχάς, ήτοι μετά την ύποδούλωσιν τοϋ Γραικό- 

'Ρωμαϊκού Κράτους, οί εμπορικοί πόροι τών ορεινών τής 'Ελλάδος κατοίκων. 
Τά μέρη τοϋ Όλυμπου, τοϋ ΙΙηλίου, τής Οΐ'της, έν μέσω τών, άφθονωτάτων 

βοσκημάτων τής Ελλάδος, ήσαν, κύρια πολυπληθών ποιμνίων, καί παρεχεί- 
μαζον περιπλέον τά ποίμνια πλησιόχωρων επαρχιών, καί αύτών των μωα

μεθανών Αλβανών... Τά δέ πρόβατα αυτών ήσαν όνομαστά διά τήν έκλε- 

κτήν ποιότητα τοϋ κρέατος καί διά τήν λεπτότητα τής τριχός των. Οί κά
τοικοι έκείνων τών μερών ήσαν ολως δεδομένοι είς την επιστασίαν, των ποι

μνίων των, ώς και εις τήν κατεργασίαν καί τό έμπόριον τών μαλλιών μέ
ρος αύτών έπέμπετο διά τής Μακεδονίας εις τήν Θεσσαλονίκην, άλλο δέ μέ

ρος εις Ένετίαν, διά τών λιμένων τής.Δαλματίας..Πολλά ό’ρη, τότε δρυμ.ώδη ■ 

καί γέμοντα παντοίων ζώων, ιδίως λαγωών έχόντων τρίχα μακράν, πυκνήν 

καί απαλήν, παρεϊχον διά τοΰ κυνηγίου αύτών σημαντικόν έμ-πόριον νοιυ’α- 

ρικΰκ, τών όποιων ή ...Θεσσαλονίκη ήτο ή κεντρική άγορά. Οί κάτοικοι πολ
λών χωρίων, καί-προ πάντων των τής Πίνδου, έταξείδευον πρός βιοπορισμόν,, 

ώς καί σήμερον έτι πράττουσιν οί κάτοικοι πολλών ορεινών τής Ευρώπης 

καί τής ’Ανατολής τόπων. Νέοι όντες, κατέβαινον εΐς. τάς: Ένετικάς •/πόλεις·, 

.τής ’Ηπειρωτικής παραλίας, μετέβαινον εϊς τάς νήσους, καί έκεΐθεν διεσπεί- 

ροντο εις τάς μεγάλα; τής ’Ιταλίας πόλεις, ενίοτε δέ καί τής Γερμανίας, με- 

, τερχόμενοι παντός, είδους επαγγέλματα" τό έμφυτον δέ καί εις άκρον άνβπ 

,πτυγμένον πνεϋμα,πής’,τάξεως καί.τής οικονομίας, μετά παρέλευσιν. χρόνου 
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'νι.νός, συνετέλει ώστε σπκνιώτατα ύπέστρεφον εΐς την. πατρίδα ανευ. μικράς. 

περιουσίάς,.' καί τό βέλτιστον, ιχετέφεοον συνάμα, ώς επί τό πολύ, νοητι-. : 
κήν άνάζτυξιν καί βαθύ σέβας πρός τάς διαφόρους γνώσεις, ών ήσαν έστε- 

ρημένοι. ’Άλλη πάλιν μερίς τών κατοίκων απλώς κατεγίνετο εΐς έμπορικάς 

άνταλλαγάς τών προϊόντων των μέ τά ποικίλα εμπορεύματα, ών εύρίσκοντο 
έφωδιασμέναι· αί διάφοροι άγοραί Ένετικών πόλεων, Πάργας, Πρεβέζης καί 

Βουθρωτοϋ πρός δυσμάς τών όρέων των, ώς καί αί άγοραί Λαρίσσης,: Βιτω- 

λίων, Θεσσαλονίκης πρός άνατολάς αυτών.
Τοιοϋτοι έν περιλήψει ήσαν οί εμπορικοί τής Ηπείρου .καί της Θεσσαλίας

■ πόροι, πρό τής τακτικής τοϋ βάμβακος καλλιέργειας έν τή Μακεδονίφ. Δύσ.- 

κολον όμως είναι νά όρίσώμεν μέχρι ποίου βαθμού προήχθη ή ευημερία τών 
■ορεινών μερών τών ’Επαρχιών τούτων’ δυνάμεθα έν τούτοις νά λάβωμεν 

Εδεαν τινά έκ τής ύπολήψεως ής έτύγχανον έν Κωνσταντινουπόλει, έν χώρα 
■ό'που τά πάντα γίνονται καί κατορθοϋνται διά της προστασίας,, μάλιστα δέ 

διά τ'ίςς μάλλον ώνίου προστασίας, όπου έξάνάγκης υπάρχει αναλογία μεταξύ 

τής έπισημότητος τών προσ.τατευόντων καί τοϋ πλούτου τών προστατευομέ- 

νων. ϊλνώσκομεν δέ δτι τά ορεινά ταϋτα χωρία εΐχον. ώς προστάτας τά ύ.ψι- 

στα πρόσωπα του Σεραγΐου καί τής Κυβερνήσεως. . Ή Ζαγορά άπέτινεν 

εΐς την Βαλιδέ Σουλτάναν, ενιαύσιον φόρον, ΐνα συγκαταριθμήται είς τά ύπ’ 

αυτήν κτήματα’ τό Μέτσοβον είχε προστάτην τόν Μουφτή?' αί άδελφαί, αί 

μεγάλαι γυναίκες τοϋ Σουλτάνου εΐχον παρομοίαν πελατείαν, δΓ ής ηΰςανόν 
ούσιωδώς τά εισοδήματα των’ καί επειδή η όσημέραι πρόοδος τών ελευθέ

ρων τούτων κοινοτήτων, ώς ήτο επόμενον, διήγειρε την πλεονεξίαν τώνγει- 

τόνων Πασάδων, τό σέβας οπερ . ένέπνεον οί ύψηλοί οϋτοι πάτρωνες,, ήσαν 

όπωσοϋν έγγύησις κατά πάσης προσβολές, καί καθίστα, σχεδόν ανωφελή 

την άνδρίαν τών Κλεφτών.

Ένφ τά πέριξ τών Σερρών χωρία έπλούτουν διά τής καλλιέργειας τοϋ 

■βάμβακος, τά τής Ζαγοράς έκαλύπτοντο ύπό τής φυτείας τών συκομωρεών 
.. ·καί'.:έν μικρίύ σχετικώς διαστήματι, τά 24 χωρία αύτής· προσέφερο.ν εΐς 

■την άγορκν τής. .Θεσσαλονίκης τό μεϊζον μέρος τής εκεί κατ’ έτος εκποιού

μενης μετάξης' αρκεί πρός τούτοις ν’ άναφέρωμεν βιομηχανικούς τινας καί 
αγροτικούς πόρους, συντελοϋντας ωσαύτως εΐς την πρόοδον τοϋ ’Έλληνας.: 

τό μέλι, τό έλαιον, τό άμμιον (σου^οιγιάς), τό δπιον, ή σταφίς μαί διά- 

φορά πολύτιμα κόμμεα άπετέλουν σπουδαία εΐ'δη συναλλαγών. Ούτω βαθ

μηδόν έπανηρχετο 'ή ζωή έπι γής, ή'τις έφαίνετο. προωρισμέ.νη νά μείνγ έσαεί . 

αφιερωμένη είς την J,at^slar τω? ερειπίων.Έ εΐς την Ελλάδα μεταφορά 

τής καλλιέργειας τοϋ έρυθροδάνου (ριζαρίου) έκ τών πεδιάδων τής Μικρής 
■’Ασίάς έγείνεν άφορμή, κατά την έναρξιντης παρελθούσης έκατονταετηρίδος,. 

^φής ίδρύσεως βαφείων βαμβακίνων'υφασμάτων καί νημάτων, άτινα έδοσ.αν.

■ ■■ ίμεγίστήν ώθησιν εΐς το έμπόριον τής Θεσσαλίας, Τά πϋ.εϊστα των κατερχο- 
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μενών1 ύδάτων' άπό-τοϋ Πηλίου, της ’Όσσης, της· Πίνδου,-τών .Άγράφών,- 

έφά-νησαν. καταλληλότατά όπως έντυπώσωσιν .επί ·,· τοΰ βάμβακος τά:. χρώ
ματα τοϋ έρυθροδάνου, καί κατά συνέπειαν τά πλησιόχωρα αυτών μέρη έκκ- 

λύφθησαν. ύπό εργαστηρίων' ή κοιλάς. τών· Τεμπών, . παρέχουσα τάς άρίστας 

πηγάς, έχρησίμευσεν είς τά περίφημα τών Άμπελακίων εργαστήρια' έν τω 

χωρίω τοΰτω, τοϋ οποίου οί κάτοικοι, πλούσιοι καί φιλόπονοι, άποκλειστικώς . 

κατεγίνοντο είς τά βαφεία των, υπήρχαν· περί τά 24 εργαστήρια, έν οΐς, κατά 
την αρχήν τοϋ αίώνος τούτου, έβκφόντο πλέον τών 250.0'δεμάτων βάμβακος 

(τών I 00 οκάδων), αμέσως άγοραζομένων ύπό εμπόρων τής Βιέννης,.,της Λει
ψίας, της Δρέσδης καί άλλων πόλεων. ‘Η ΐδρυσις τών ρηθέντων εργαστηρίων 

προηγήθη τής τών όνομαστοτέρων παρομοίων εργαστηρίων τής Γαλλίας, καί' 

βαφείς ‘Έλληνες έξ Άμπελακίων ήλθον είς Μομπελλιέρον. περί τά μέσα τής 

1 δ’ΐί έκαΐονταετηρίδος, ΐνα'συ.στησώσι τά πρώτα τοϊαΟτά εργαστήρια. 

:■ Κατά τό 1790 πάντα τά εργαστήρια τών Άμπελακίων, άτινα πρότερον ) 
εΐχον ίδιον πρακτορείου έν διάφόροις τής: Γερμανίας πόλεσι, συνηταιρίσθησαν J 

πρός εξαγωγήν καί άπό κοινού πώλησιν τών εμπορευμάτων αυτών' ώρχηγοί j 
καί έργάται συνεταιρισθέντες έσχημάτισαν κεφάλαιον 600 χιλιάδων γροσίων j 

τής τότε εποχής, καί. τρεις διευθυντάς έξελέξαντο ώς γενικούς άντιπροσώ- j 

πους τής εταιρίας τών Άμπελακίων' άλλοι τρεις συνέταιροι μετέβησαν είς. · j. 

Βίενναν ΐνα διευθύνωσι και έπιτηρώσι τάσυμφέροντα αυτής. ‘Η τής εργασίας 
διανομή ήτο τόσον τελεία, οί διευθυνταί, οι αντιπρόσωποι, οί έργάται, πάν- / 

τές έδειξαν τοιαύτην δραστηριότητα, ζήλον καί τιμιότητα έκαστος έν τή·“ 
ιδία αύτοΰ σφαίρρΟ; ώστε, ταχέως ή αξία έκάστης μετοχής έδεκαπλασιά.σθή : 

«Δέν. θέλω ποτέ λησμονήσει, λέγει Γάλλος περιηγητής τής, εποχής εκείνης, ■ 
δέν θέλω ποτέ λησμονήσειν όσα είδαν είς τά Άμπελάκια καί τά πέριξ αυ

τών: πολυανθρωπίαν εντελώς διάτηρουμένην . έκ τών προϊόντων τής βιομη

χανίας της,ρκαί παρέχουσα έν. μέσφ τών βράχων τής ’Όσσης, τό συγκινη
τικόν θέαμα οικογένειας αδελφών καί στενών φίλων εν αγάπη καί. αρμονία 

ηνωμένων*  βλέπει τις εκεί τήν φιλεργίαν συνάμα καί τόν πρός τά γράμματα 
έρωτα*  άπαντά τά εύγενή αισθήματα, πάσαι αί ύψηλάί καί φιλελεύθεροι ΐδέαι 

ώναφύουσιν έν, έδάφει πρό αιώνων ΰπότεταγμένφ ύπό τόν βαρύν τής δουλείας 

ζυγόν». . ’

Καί άληθώς τοιαύτη ήτο ή ενέργεια τής εμπορίας καί τής φιλεργίας εν 

ώτάσγ τή Έλλάδις δηλαδή παντού οπού ήδυνήθη ν’ άναγεννηθή ή βιομη

χανία. Άμα δέ ώς εφθανον εις σημείο ν τι προόδου, πάντα τά.εργαστήρια 

συνίστων πρακτορεία καί έζήτουν συνεταίρους,'Έλληνας ώς έπι τό πλεϊστον, 

παντού όπου έπωλοϋντο τά προϊόντα: των. Οί Έλληνες ούτοι,. συστηθέντες 
, .εν ταϊςόμεγάλαις πόλεσι τής Γερμανίας,,· τής 'Ρωσίας, τής'Ολλανδίας, τής 

Γαλλίας κάί .τής Αγγλίας,. δέν .ήρκέσ.θησαν,μόναν. εις τό νά δωσ.ωσιν έλευ-· 

θέριον άγωγήν έίς τά τέκνα αυτών, άλλα καί πρ.οσεκάλέσαν νέους ευφυείς,



/

ΠΕΡΙ ΤΠ3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΠΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
■πως τούς έκπαιδεύσωσιν ΐδίγ δαπάνη έν τοϊς μάλλον περί-

- τοϋ Βουκουρεστίου, τής Χίου,-
τής Πά,τμον, τών ’Αθηνών,

ήνή τουρκική κυβέρνησις,

."'Οτε οί 'Ρώσοι έωθασανi
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πλήν πτωχούς, §■

βοήτοις Πανεπιστημίοις της Έύρωπης.; ,όί'■όίνδρες ουτοι προσέτι μετά τών έ» 

τή Τουρκία πλουσίων συνεφιόνησαν όπως δι’ έράνων ίδρύσωσιν έν διαφόροις 

πόλεσι σχολεία, καί προσκαλέσωσι. τούς ίκανωτέρους της εποχής διδασκά

λους καί λογίους, καί έπέτυχον παρά τοϋ ώνίου τών Μουσουλμάνων.νά λά- 
βωσι τήν άδειαν ,νά σπείρωσιν έπί την ,γήν. τή; δουλείας τόν σπόρον τής 

άναγεννήσεως αυτής. Οί κόποι των άντημείφθησαν διά τής επιτυχίας, και 

τά σχολεία τών Ίωαννίνων, τών Κυδωνιών,

κλπ, κατέστησαν ακμαία, καί άρίστους άνδρας 
παρήγαγον. Πανταχοϋ, πλουτρϋν.τες ύλικώς, .καί φωτιζόμενοι νοερώς, έζήτ 

τησανοί."Ελληνες νά έπκναγάνωσι τά φώτα εν τή. Αρχαία αυτών έστίγ;,· 
νά δώσωσιν εθνικήν τάσιν εις την νοητίκήν ταύτην υπεροχήν, ήν αείποτε 

διετηρησεν ό ελληνισμός Απέναντι τοϋ όθωμανοΰ, ήν ή τουρκική κυβέρνησις, 

χάρις:.εΐς τό αισχρόν τή; διαφθοράς σύστημα, επί. πολλά έτη έξεμεταλλεύετο. 

‘Η εΐς την Πελοπόννησον εκστρατεία τών 'Ρώσων τοσοϋτόν ,κατέστρεψεν 
αυτήν, ώστε έπί πολλά έτη άπέβη αδύνατον νά καταταχθή καί αΰτη ή 
χώρα, εις την σειράν τών άλλων, τών προς την άπελευθέρωσιν. βαδιζουσών 

διά τής φιλοπονίας καί τή; εμπορικής προαγωγής.

εκεί κατά τό 1770, 50 περίπου, έτη εΐχον ή'δη παρέλθει άπό.τή; έν Πασ- 
σάροβιτς συνθήκης, δι’ ή; ά τόπος μετέβη έκ της δεσποτείας τών 'Ενετών 

. ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν. Φαίνεται δέ κατ’ Αρχάς ότι ή Πελοπ.όνν 
νήσος δεν έζημιώθη άνταλλάξασα αύθέντην,

'Ρώσων πρακτόρων, ου; ή Αικατερίνη είχε πέμψει ΐνα έπαναστατήσωσι 

τούς."Ελληνας, Από Καλαμών μέχρι Τριπόλεως, ώμοίαζον τά μέρη εκείνα 

.πρός Απέραντου κήπον· τοσοϋτον εΐχεν.Αναπτυχθή ή φυτεία.και ή καλλιέργεια 

τής/γής. Οΐ πόροι τής .Πελοπόννησου βεβαίως ήσαν Αρκούντως άφθονοι, Αφοϋ
■ ή εισβολή ■ τών ’Αλβανών, ήτις προύκάλεσε τήν όλεθρίαν τών ‘Ρώσων ύπο- 

. χώρησιν,. διετηρήθη έν αύτΤ] καθ’ ολόκληρον δεκαετίαν, ήτις ήτο δεκαετία 
ών δγώόέων, διαρπαγών καί σφαγών, ώστε ή Πύλη έπί τέλους ήναγ- 

' έζο’λοθρεύσγ, τούς ’Αλβανούς όπως τεθή πέρας ,τή λαφυραγωγία 
.. αύτών.ι.'. 'Ο περιβόητος Γαζή Χασσάν, ό προ.τών πυλών τής Τριπόλεως σ.τή- 

σας πυραμίδα πολλών χιλιάδων ’Αλβανικών κεφαλών, δεν ήτό ό Αρμόδιος 
όπως, παρά τώ είδεχθεϊ τούτω τροπαίφ, Ανορθώσγ τά έρείπια, ,ών τότε έγε- 

μεν άπατα ή χώρα' ■ Απ’ εναντίας τήν κατέθλιψεν ύπό παντοίας αγγαρείας 

καί φορολογίας· από τό 1770 μέχρι τοϋ 1780. Ό θάνατος ό Ανδραποδισμός, 
ή έκουσία ή Ακούσια μετανάστασι; άφγρεσαν έξαυτής πλέον τών 100. χιλ. 

ψυχών’ προσέτι δέ ή πανώλής μετά φοβέρας ταχύτητος έπετάχυνε τήν λη- 

ψανδρίαν" ρθεν έγένετο πιθανόν ότι καί αυτοί οί Τούρκοι ήθελον έπί τέλους 

«ναγκασθή νά έγκκταλείψωσι τήν. γην ταύτην, καταδεδικασμένην εις παν-

&

&

ή'

καί κατά τάς εκθέσεις τών

διήνεκών 

κάσθη νά έϊ
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ΕΠΙΤΠΣ ΑΝΕΚΔ1^Σ1ΑΣ··ΤΗ·Σ:?ΕΛ·ΑΑΑΟΕ ·· ' , ίϋΙ '
■π.δλή .'δλέθρον, οτε ' ή .Γαλλική : ’Επανάστασις· τοϋ. 1,789 έδωκεν αίφνης.αύτό} 

νέαν καί απροσδόκητου ζωήν. ..· . ·■ ■. ■■,.· .·. ■ ■ ■-·.■ ■
Εις τό άκουσμα ότι μεγά/.η σιτοδεία έμκστιζε τήν Γαλ.λίαν, .βιάζόύσ# 

■αυτήν νά προμηθευθή αντί:· άδρώ.ν τιμών τά γεννήματα τής ’Ανατολής, 

άπειροι γεωργοί, κατέλαβον· τάς, πεδιάδας τής Πελοπόννησου', καί: αΐ άγροίς: 

πρό εικοσαετίας τουλάχιστον άποχερσωθέντες, ήρζαντο πάλιν .καρποφορούν·?, 
τες. Οί λιμένες τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τών Ίονίων Νήσων, οΐτινες εΐχον 
πότε καταντήσει τό άτυλαν μόνον πτωχών άλΐέων, εΐδον αυθις αναφανέντκ 
έμπορικά πλοϊα, καί συνωκίσθησκν ύπο ναυτικών καί εμπόρων, δ'.αμοιρασάν- 

των μέ τούς νησιώτα; τών Ψαρών, τής "Εδρας καί τών Σπετσών τό μονο-t 
πώλιον τής μετακόμίσεως τών σιτηρών έκτης ’Ανατολής, τής Μαύρης'καί 

' τής Άζοφικής θαλάσσης και τής Κριμαίας, εις τήν Ευρώπην. Ό θαυμαστός 

Κορινθιακός κόλπος, όστις καί σήμερον έχει λαμπρόν μέλλον, μετέσχε τής 

άναγεννωμένης ευημερίας· ή πόλις τών Πατρών, έν τή Αρχή τοϋ ώπεράντκυ ,. 
τούτου όρμου, 8ν περικλείει παραλία- ίκανή νά παραγάγγ παντός είδους . .κάμ

πους, και περιζώνει σειρά ρλη επισήμων πόλεων, κάτά τά 2.0 τελευταία έτη 

πρό τής έπαναστάσεω; κατήντησεν ή εφάμιλλος τής Θεσσαλονίκης, καί, 
μεταξύ τών τουρκικών λιμένων τή; Μεσογείου, ή κεντρική αυτής θέ.σις καά 

τέστησεν αυτήν έν έκ τών μάλλον συχναζομένων εμπορείων*  Απαντα. τά 
έθνη τής Εύρώπης διετήρουν έκεϊ τότε προξενεία καί εμπορικά πρακτορεία*  

. Αί Σπέτσαι καί ή. "Υδρα εϊσιν, ως. γνωστόν, δύω βράχοι πλησίον τών 

ακτών τής; Πελοπόννησου ολως γυμνοί, .καί άγονοι, πλήν έχοντες ασφαλείς .
. λιμένας, καί τούτων, ένεκα αί νήσοι αυται έγένοντο πολ/λοϋ λόγου άξιαι, ώ; 

επίσης καί ή ατυχής Χίος. "Οτε έξερράγη ή Γαλλική'’-Επανάστασις, ςτρόΐκα;: 

νών ήδη ετών οί,κάτοικοι τών νήσων τούτων έπιτυχώς ήσχολρΟν.το περί 
Ακτοπλοϊκόν έμπόριον αρκετά σημαντικόν'·, ή κομψότης καλή, ταχύτης . των 

πλοίων των, ώς καί ή δεζιότης καί ή, ρώμη τών επ’ αυτών .ναυβατών, ήσαν 
γνωστκί έν ταϊς ελληνικοί; θαλάσσαις'.:άπό τοΰ 1791 μέχρι τοϋ, 1800 οί 

ναυτικοί ούτοι έπεσίτίσμν τάς μεσημβρινά; τής Γαλλίας επαρχίας, καί ού
τως έξησφάλισκν, μετακομίζοντες ζωοτροφίας, τήν πρόοδον τών γαλλικών 

στρατευμάτων έν Τσπανίγ, Ίτάλί^ καί Αΐγύπτω. ©αλασσοποροΰντες ύπό 
οθωμανικήν ·ή ρωσικήν σημαίαν, (διότι εΐχον λάβει τό προνόμιον τοϋ το άπό 

του 1.774, μετά τήν συνθήκην,τοϋ Αίουτσούκ-Καναριτσί),.οί νησιώτα,ι ώφε- ■ 
. Λοϋντο έζ δ'λων τών φιλ,ικών σχέσεων, αίτινες συνέδεον τάς δύω ταυτας δυ

νάμεις μεφά των .λοιμών κρατών<'τή.ς.:.Εύρώ^715?: ή''μν, άρκούντως, ίσχυρμίί&ρά· 
μ.ή φοβώνται τούς, πειρατάς τής 'Αφρικής,, καί ή άνδρία των εΐχεν. απ’ αρ

χής δοκιμασθή έπιτυχώς κατά τοιούτων εχθρών' τά έζής δέ περιστατικόν. 

■.συνετέλεσεν · εις τό ν’ άναδειχθώσιν έτ.ι μάλλον έπιτήδειοι ,καί έμπειροπόλεπ 

μοι. ’Επειδή υπό. στενόν .άποκλεισμόν. .διετέλουνς-τά παράλια/ένθα τούς-προ- 

σεκάλουν αί έμπορικαί .των 'επιχειρήσεις, ήτα Ανάγκη άφευκτος, έν μυρίαις
■.· 1'

' ·Α'
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. περιστκσεσι ν’ άπκτησωσι τήν προσοχήν των κατασκοπούντωνπλοίων, 8ιά 
τ^ς ταχύτητος νά τά διαφύγώσι,xxi. ενίοτε νά ναύμαχησωσιν ΐνκ μά αίχ- 

μ.κλωτευθώσιν’έν τάυτη τη περιπτώσει, η ανδρ'ία των ‘Ελλήνων ναυτών έ'τι 

μάλλον Ανεπτεροθτο ύπό τοΰ αισθήματος τη; κινδυνευουσης περιουσίάς, διότι 

έκαστος αυτών είχε μερίδιον του φορτίου· συχνότατα έξηρχοντο νικηταί έκ 1 
ταύτης της πάλης, πάντοτε κνίσου,. είσέπλεον. διά δόλου η διά της βίας ·. 
εις τούς λιμένας, Απεβίβαζον τρόφιμα η εμπορεύματα, έλάμβανον εις Ανταλ

λαγήν Αλλο φορτίου ειδών λίαν ΰποτετιμημένων ένεκα τών δυσκολιών όΐ τών 
κινδύνων τη; εξαγωγές, και ούτως έκαρποΰντο, καίτοι Αντί σπουδαίων κιν
δύνων, μεγάλα κέρδη. Αί ενοχλήσεις, τά προσκόμματα, αί παντός είδους 

Απαγορεύσεις, αί έπιβληθεϊσαι ύπό του.’Ηπειρωτικού συστήματος εις οσας 
κυβερνήσει; εϊχεν ό Ναπολέων αναγκάσει νά συμμαχησωσι μετ’ αύτοΰ κατά 

τ^ς Άγγλίάς, ταΰτα πάντα έ'τι μ.αλλον συνετέλουν είς την Ανάπτυξιν της 
■ έμπορίας των Ελλήνων ναυτών. Οί ’Άγγλοι κατ’ εκείνην την εποχήν μετε- 
κόμιζόν εις την Ύδραν., εις τάς Σπέτσας,.είς τά Ψαρά, εις Θεσσαλονίκην, 

είς διαφόρους.λιμένας της Πελοπόννησου, της Ηπείρου, τνίς ’Αλβανίας, τά 

ποικίλα προϊόντα των, ών η εισαγωγή πανταχοΰ 4>το Απηγορευμένη, τά δε 

ελληνικά πλοία εύρισκον τόν τρόπον νά μεταφέρωσιν αυτά εις την αποκεκλει- 
σμένην "Ηπειρον. Πολλοί έμποροι "Ελληνες, ώς Αντιπρόσωποι άγγλικών εται

ριών, κατωκησαν την Μελίτην, και, εντός ολίγων ετών, ούχί μιζράν περιου
σίαν έκτησαντο*  αί τρεις- ρηθεϊσαι νήσοι κατηντησαν κύριαι όλου τοΰ εμπο

ρίου της ’Ανατολές, καί εφάρμοσαν εις τάς συναλλαγές των τόν Γαλλικόν 

.Κώδικα’· άλλως'τε δ’ ήσαν . σχεδόν ανεξάρτητοι, καί αντί φόρου έτησίως 

εχορηγόυν τη Πύλη τόν Αριθμόν 500 ναυτών, οϊτινές Απετέλουν έν τφ τουρ- 
κικίΑ.στόλω τό έκλεκτόν μέρος αύτοΰ*  συνάμα στρατιώται καί έπιτηδειότα- 

. τοινάυτικόί, ταχέως καί ευκόλως έ'φθανον είς τόν βαθμόν τόν προωρισμένον 

είς τόν Ατρόμ.ητον χαρακτήρα των, την έξιν των είς τάτ-ης θαλάσσης, την 

Αγχίνοιαν καί την δραστηριότητα των, κατά πολύ υπερτερών των Τούρκων 

ναυτών. (Ιλεΐστοι των Υδραίων -^σαν Αρχηγοί πλ.ηρώματος, ναύκληροι, πη
δαλιούχοι, πλοίαρχοι ενίοτε μικρών σκαφών, καί έν γένει αντικαθίστων τούς 

Τούρκους είς δσας υπηρεσίας άπητούν γνώσεις, κάί Αρίετάς ξένας είς τούς τε

λευταίους. Ό τ^ς Ύδρας πληθυσμός έλογίζετο τότε περί τάς 35 χιλ. ψυ
χών, 6 δέ των Σπετσών καί των Ψ'αρών ητο κατώτερος.

Ό όσημέραι αύξάνων των νησιωτών πλούτος έγένετο Αφορμή δπως τούς 
έχη έν μεγίστγι ύποληψει ί Τουρκική Κυβέρνησις, τιμώσα αυτούς διά της 
τίροσνίγΟρίάς όΐ ’Επίκουροι, ενώ τούς λοιπούς "Ελληνας Απεκάλει· πάντοτε διά 
τ^ς υβριστικής ονομασίας τοΰ psayia. ’Επί τών βράχων τούτων επί πολύν 

χρόνον θεωρούμενων Ακατοίκητων, μαρμάρινα μέγαρα. Αντικατέστησαν τάς 

Λίνιχράς τών. άλιέων .καλύβας' πληρης βιωτικη Ανεσις, ενίοτε δέ καί η Εύ-

ρ'ωπαϊκη, πολυτέλεια,·.. παρεισηχθη παρά τοϊ; νησιώτκις, λαβοθσα?κα.ί τινά 
Απόχρωσιν. τών Τουρκικών ηθών. ■■ ■■
■■ ·*Π  ανάμιζις αύτή τών Αβρών τρόπων και τ-ης δραστηριότητας το5. Εύρώτ 

παίου μετά των μαλθακών έξεων, τόσον προσφιλών, τφ Άσιανφ, ητο μαλ- 
λον διακεκριμένη παρά τοις Χίοις. Έξ άπκσών των'νήσων, τών Από τών 
παλαιτάτων χρόνων ευκλεών, άτε δέ ύπό τόν ζυγόν τών Φράγκων επί πολύ . ' ··;

διατελέσασα, ή.Χίος ητο. η μόνη μέχρι'τοΟ 1821 έκφυγοϋσ,α την ’Οθωμανικήν 

βαρβαρότητα, καί. ώφειλε. τοΰτο εις την έμπορείαν της. Τά πλοία καί οί 
ναΟται.αύτίΙς τότε δέν έφημίζοντο τόσον όσον οί της Ύδρας καί τών Ψαρών, . 

άλλ’ύπερεΐχον αυτών διά τε της ευφορίας^ τη; έπιμελοΟς καλλιέργειας καί: ■ 

τίΐς ποικιλίας τών διαφόρων αύτ-ης προϊόντων, πάντων Αρίστης ποιότητος. Ή 
ν-ησος απα.σα ώμοίαζεν'εύανθεΐ κη.πφ· οί λόφοι της παρ^γον πάντοτε τούς . 

αυτούς Από τις Αρχαιότητος περίφημους οίνους' ό βάμβαξ τών Αγρών της-

. ημιλλατο.. κατά την ποιότητα, πρός τον βάμβακα τών Σερρών, καί αί συκο- 

μωρέαι της έπρομηθευον μέταξαν ουδόλως ύποδεεστέραν τ-Tj; Ζαγοράς» 
Και αΰταί αί ροδωνιαί. της, ών τά μόρα τΐσαν σπουδαίου έμπόριον, οΰδέν έν. 

τη τρυφ·5) αύτίίς έ'μενεν άχρηστον. Πολλά χωρία άποκλειστικώς έκαλλιέργουν 

τό πολύτιμον δένδρου της Μαστίχης. Οί Τούρκοι διετηρουν εκεί Πασ&ν καί 
.φρουράν, Αλλ’ .η νίίσος, ώς η Ζαγορά καί άλλα της Θεσσαλίας μέρη, εύρί- 

σκέτο ύπό την προστασίαν τΰϊς Βαλιδέ Σουλτάνας, προστασίαν λίαν προσο- 
δικην είς ταυτην,· Αλλά και πολύ επωφελή εις τούς κατοίκους. ΤΙ Χίος διε- 

τηρεί συν τοις Αλλοις καί σχολείου, έν ώ έδιδάσκοντο έπιτυχώς καί αί lm~ 
στίΐμαϊ*  “δκροώντο δέ .τών μαθημάτων τούτων καί πολλοί ξένοι σπουδασταί» 

Τούτο εϊχεν αποκτήσει βιβλιοθήκην,, τυπογραφείου, '.σπουδαστήριο*  τίς φυσι- . 
κης καί εργαλεία της Αστρονομίας*  οθεν δυνάμεθα νά είπώμ-εν ό'τι εξ άπάν 

των τών σχολείων τών τότε ίδρυθέντων καί-ύπό τοΰ εμπορίου διατηρού

μενων, το της Χίου ητο. τό πλουσιώτατον, καί τό παρέχον τοις σπουδασταίς 

τά πλειότερα καί εντελέστερα μέσα έκπαιδεύσεως.
: Έπί πολύν χρόνον η Πύλη έ'βλεπε. μετ’ αδιαφορίας τόν'Ελληνικόν: λαόν . 

συρρέοντα είς τά σχολεία, καί μετά ζέσεω; ηαι Απληστίας Ακροώμενον τών 
μαθημάτων ξένων διδασκάλων*  δεν συνησθάνετο τόν κίνδυνον τόν προκύψοντα; . 

από .καταστημάτων, ών η ϊδρυσις. καί η ύπαρξις έφερον αύτη πολλά χρήματα 
και Ασφαλείς προσόδους*  δέν ένόει ό'τι· ή διάδοσις τνϊς παιδείας, χάριν της 

οποίας μείζων αριθμός ρεαγιάδων ευ ηγμένων Αδύνατο:νά χορηγηση την . 
υπηρεσίαν του είς τε την εσωτερικήν διοίκησιν καί είς .τά προξενεία έν τφ 

έξωτεοικφ, έμελλεν ημέραν τινα νά στραφίί κατ’αύτης.
Ό π’λοΰτος καί τά συμφέροντα τών μεγάλων Ελλήνων τραπεζιτών, όντα

■ ,συϊδεδεμένχ μέ. τάς μεγάλας τοϋ Φαναριού οικογένειας; έξησκουνΆξίκν λό- .

. γου επιρροήν έυ Κωνσταντινουπόλει;: διότι.: ,τ^ έποχΰί1 εκείνη, έπί των πόρων 

έκείνών έστηρίζοντο:,δλά τά οικονομικά .μέσα: καί όλη η χρηματικά ύπόλη- .
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. ψtς τής,’Οθωμανικής, κύβε ρνήσεω ς,. παρά.τ$.· όπόί$· ή επίσημότης των 'Ελ>.τ,- 

νων τραπεζιτών ητο αρκετα άρχάια, πλήν τέράστίώς έμεγαλύνθη άφ’ ής 

έποχής ή Πάλη παρεδέχθη. τό βοστημα·' του πλειστηριάζειν: έν τώ Δίβανίω 

τά δημόσια α’ιώματζ καί τζς στρατιωτικής ζρχηγίζς. Κατ’: άρ-/άς οι Φανα- 

ριώται τραπεζϊται έχρησίμευον ως .έγγυηταί ή μεσίτζι μεταξύ των υπουργών: 

καί τών βεηδων, οιτινες απε§λ<επον εις κζιω^χ τι' άλλά μετά καιρόν έπα- 
ρόυσιασθησαν πλειστηριαστάι <>ι ίδιον των-λογαριασμόν, κάί ίπρσετιμήθήν. 

οαν τών Τούρκων ως: πλουσιωτεροι και έχοντες στεοεωτέραν περιουσίαν" προς 
τούτοις ή ίνΚνότης των, τά μέσα των ' έν ταΐς συναλλαγαϊς, καί ιδίως ή 

άκρα εχεμυθια, επιβαλλόμενη αΰτοϊς ύπό τής υποταγές· των, παρεϊχον. τό 
άσφαλέστατον εχέγγυον. Άλλ’ οι χριστιανοί τραπεζϊται άγορζζοντες τά ά- 
ζ'ωμ.ατζ μετεπωλουν αυτα εις ευγενεΐς Οθωμανούς, μή δυναμένους νά 

τά λάβωσιν απ’ ευθείας, Ό ’Οθωμανός, ό ά'ιών νά κυβέρνηση επαρ

χίαν τινζ, νά διοίκηση φρούριόν τι, ή ζητών άλλην τινά δ·/|ν.οσίκν λειτουρ

γίαν, εύ’ρισκε παρά τω φαναριώτ.τι τραπεζίτη γιρμάηα άνοικτά, μεταξύ τών 

όποιων ποικιλην ειχεν εκλογήν* τότε ΰπέχρεοίτο, είτε ώς συνέταιρος τοΰ 
τραπεζίτου, είτε ως ψευδώνυμός του, η άντι ωρισμενης Αντιμισθίας νά με- 

τα<>·η .ως εισπρακτωρ εις τό παάαΛΙχι, την επαρχίαν ή. την κοινότητα τής 
εκλογής του,-καί.νά φροντίσγ περί της εΐσπράξεως των διετών φόρων, οδς'δ 
τραπεζίτης εϊχεν ή'δη άποτίσει εις τό ταμεΐον τής Κυβερνήσεως; Ουτος ούδέν 

άλλο απη,τει. παρα τοΰ Οθωμανού διοικητου; ουτω γενομ.ένου συνεταίρου
■ τού; ή δραστηριότητα' όσον δ’ άπέβλεπε την 'ικανότητα καί την καλήν 

τά,ζιν, τοΟτο ήτο εργον “Έλληνος γραμμκτέως, ‘ότελλομένού παρά τω·-δίοο- 

Χήτίϊ,. καί ενερ.γοϋντος εν ονόματι αυτοΰ. Ο’Οθωμανός απλώς έχρησίμευεν ■ 
ως άναισθητον φόβητρον, προωρι.σμένον νά έμπνέγ. τον τρόμον εις τούς Ί’ούο- 

ΗΟύΐ επίσης καθώς καί. εις τους Χριστιανούς,, καί νά καταθλίβγ.αδιακρίτως 

μμφοτερους, οπως^εισπραςγ. ό τραπεζίτης τά προπληριοθέντά χρήματα μετ?

Γ '
I

ώφελείας.

■'·' '<:'.ι. ΐΕπιτροχαόην έξεθέσάμεν τίνι τρόπω συνεβιβκζοντο αί πζρόμοιζιύποθέ- 
®$Α5; μέταξυ:.τ.ών υπουργών της Π.υλ-ης καί τών'Χριστιανών τραπεζιτών' ·σχέ- 
δόν δε τό αυτό επεκρατει σύστημα έν πλ-ίτταις άλλαις λεπτου.ερείαις, καί 

ΐΐς,αύτάς τάς ταπεινοτάτας-διοικητικάς βαθμίδας. Ό Κωνσταντινόυπόλίτηφ . . .: 

τραπεζίτης, άμεσος τραπεζίτης, άμεσος. επιστάτης τών ιδιαιτέρων συμ.φε- 
ρόντων τών ΰπουργών καί τών μεγιστάνων , τής Αύλής, διέτήρει έν ταϊς έπάρ* 

χιαις ανταποκριτές, είδος ύπενοικιαστών των προσόδων: (^ίιζάμιδεςψ, ’όΐτιλ 
' γ νες διά λογαριασμόν του ήγόραζον θέσεις βέη, άγά, καδή,: ϊνα τάς μεταπώ

ληση, εις Τόυρκούς κατωτερας ταξεώς. Όσιρ δ’ αί ές αυτών ιοφέλειαι ήσαν μ.εί· 
ζονες, τοσφ οι δευτερευοντες δημόσιοι υπάλληλοι, Αναγκασμένοινά εκ-, 

"ληρωσωσι βαρυτατα.ς ύποχρεωσεις., έπρεπε νζ φανώσιν έπιτηδειότεροι εις κα- 

κωσεις ..εν αυτοϊς,η τραχυτης και αύ.τη ή άπηνεια, ειχον καταντήσει ίδιό- 

σ’

'αί έ; αυτών ωφέλεια·, ήσαν αεί-

1' '
£
Γ ■
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τητε; τοΰ επαγγέλματος' επί τοιοότων βάσεων έν μέρει ήρείδετο τό όλον ιώ- 

βερνητικόν σύστημα, διότι έπί τέλους η αληθης ουσία, εξ ης ουτοι εκαρποΰντο, 
ήσαν ή έογασία καί οί ίδρωτες τοΰ λαοϋ' η δε απληστία των πρακτόρων -τής 

τυραννίας: ούδε.νός έφείδετο οΰτε Μουσουλμάνου, ο.ύ'τε Χριστιανού.
. Αδύνατον νά παραστήσωμεν εις. ποιον βαθμόν έζευτελισμοΰ καί έξαχρειώ- 

σεως περιήλθεν ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις.ΰπό την κηδεμονίαν τών απελεύ

θερων αυτής Φαναριωτών, ’Αρμένιων, και Ιουδαίων' πλην η απαθεια αυιής 

ύποκειμένη είς φρενητιωσάς εςεγερσεις, πολλακις κατεστησεν αυτας τας μ.ε- 
γκλας περιουσίας των αί'τιον σπουδαιότατων κινδύνων. Αυτούς έπιβαρύνουσα. 

διά μείζονος έ'τι εύθύ.νας ή .τής κεκτημένης επιρροής,· άφήρεσεν άπ’ αυτών πδν 

μέσον ίνα’ποτέ χωρίσωσι τά ίδιααυτών συμφέροντα άπό τών συμφερόντων τής 
Πύλης. *Η δουλεία τών Ελλήνων ήτο ό όρος- τής εαυτών ύπάρξεως' κατά 

συνέπειαν ευκόλως, εννοεί τις πόσον ζωηρά πρεπέι να ήτο η αντενεργειά 
αυτών εις τάς διανοήτικάς τού έθνους προόδους, δν ό σκοπός ήτο τόσον φα-8 
νερός. Ό πολιτισμός, στενοχωρούμενος κατά την άνάπτυξίν του, συνήψε πό
λεμον μετά τών άντιπροσώπων τής’Οθωμανικής τυραννίας, ΐ'σως ήττον δρά^: 

ματικόν ή την,ένοπλον πάλην τών Κλεφτών; και όμως αποφασιστικόν. Οι 

έμποροι, οσοι διετηρήθησαν καθαροί πάσης μετά τών Τούρκων συγκακουρ- 

γίας;: έπιτυχώς μετεχειρίσθησαν τό ωνιον αυτών, και υπερισχυσαν των αν-
• τιπάλων. των ύπερπλειστηριάζοντες. Τό πνεύμα τόθ· συνεταιρισμού, ό'περ έν 

τάΐς ήνωμέναις ταύταις προσπαθείαις μεχρις άζιοθαυμάστού σηρ.ειου ανέ- 

πτύσσετο παρ’ αύτοϊς, πολλών καί σπουδαίων πλεονεκτημάτων επετυχεν έπί 

τού πανούργου' καί εύστροφου1 πνεύματος- τών Φαναρκοτων. Κεφαλαία υπό 
έμ,πόοων αφιερωμένα εις φρόνιμον συστηκα βελτιώσεων, εχρησιμευόν εις ιδρυ- 

σιν νοσοκομείων, προκαταρκτικών σχολείων, καί είς άλλα κοινωφελή έργα 
προσέτι, εις λύτρωσιν τών έν ταΐς φυλακαϊς ομογενών, εις. πεςίθαλύιν τών 

όσων δεν ήτο δυνατόν νά έζαγορασθώσιν, εις την έκπαίόευσιν τών εν τή άλ-
■ λοδαπη απόρων, νέων' οι Τούρκοι άντί υψηλής τιμής έπώλουν τήν άνο*χήν 

των,.άλλ’ ή απρονοησία των δεν εΐχεν δρνα, καί οΐ "Ελληνες ώφελοϋντο τής ' 
άκρας ταύτης.. άδιαφορίας άγοράζοντες καθεκάστην νέας καί παντοίας χο

ρηγίας. .
. ’Έμποροί τινες καί λόγιοι, άμα ώς άνεφκνησαν σημεία τής Έπαναστάσεως, 

έψεζαν πήν ένοπλον κίνημα, φρονούντές οτι ή άπελευθερωσις τοϋ έθνους ηδυ- 

νατο νά καταστραφ'ρ έκ διαλειμμάτων, καί δια λανθανουσης ούτως ειπεΐν 

προσπάθειας, ή 'Οθωμανική δεσποτεία", άλλοι, όμως παλιν εθεωρησαν καλόν, , 

-καί μάλιστα. άναγκαϊόν,..νά ύποστηριχθώσι ..'τά 'έπαναστατικα τής Ηπείρου 
καί τής Πελοπόννησου κινήματα» Κατά τήν άπόπειραν τής έν έτει 1770 
έπαναστάσεως,. διάφοροι νησιώται πάρεσκευασαν πλ.οϊα-,-συνεπραζαν τοϊϊ 

' ίΡώσο.ις, κάίί'έάήνεγκον μεγάλάς .ζημίας.εΐς..τούς.Τουρκουξ.··Μετα δέκα ετή 

4 περίφημος .Λάμπρος · Κάτσώνης>5ρέΑ^όήθούς :.μετ·αξυ: -τών πλοίαρχων, τής
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ί Γύρας, τών Σπετσών, κα’ι τών ^Γαρών*  άλλ’ άπ’ εκείνης τή·; εποχή;, επειδή 

Τ0 ελληνικόν .έμπόριον έν. τή Μεσογείω σημαντικώς< έξηπλώθη,. οί"Ελληνες ■ 
εχοντες σπουδαία συμφέροντα νά προφυλκξωσι, και διαζινδυνεόοντες τότε 

σημαντικωτέρας περιουσίας, έδείχθησμν ..όλΐγώτέρον πρόθυμοι νά.διακυβεόσωσι 

τά πάντα έν έπαναστάσει.,
"Οπως δέ

δια έμειναν Ανεκτέλεστα, βέβαιον είναι ότι ή πεφωτισμένη, 

λόπονο; τάξις, ήν άνέπλασκν,έν τω Έλληνισμώ ή έμ 

ινεν Απ’ αρχής, διά των παντοειδών προόδων 

ούτώ;
5

ι καί Sv,έχωσιν.αί..ατυχείς. αυτα,ι Απόπειρας, καί Sv διάφορα σχέ-

τλουσια, καί φι- , 
-μπορία καί ή βιομηχα- 

παντοειδών προόδων της νά δια- 

είπεϊν, ή'τις. ΰπήρξεν από τής άλώσε.ως τής 

τών κζταθλιπτιζών μέσων τών ζατακτητών 
ών υποδεδουλωμένων. .’Έμελλεν όμως ή 

Αναίμακτος έπανάστασις νά φθάσω.σιν 
ν’ αλλάξωσι φάσιν . καί νά λήξωσιν 

όλεμον έξοντώσεως, ο έστιν οτε οϊ Τούρκοι, ’ έξερχόμενοι τής βαθείας 

προ της αβύσσου, ή'θελον αναγκασθή ν’άναγνωρίσωσι 

τρανοτά
ήν διανοητικήν καί . υλικήν .;

r?

ην . Αλήθειαν, οτι διά τούς ύποδεδουλω-·

έπίδοσιν άπό

λόπονο; τάξις, ό 

νία, σταΟεοώς έτει 

λύση την ισορροπίαν, 

Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ 
καί τών μέσων τής Αντιστάσεως 

μεταβολή αυτή καί ή προ'ίοΰσα -- --r· 

εις σημεϊόν τι, οτε ές ανάγκης έπρεπε 

εις π 
νάρκης,, καί εγειρόμενοι 
πρός ζημίαν των, την εξής

■ μένους λαούς βήμα μόνον χωρίζει τ 

τής άπελευθερώσεως. Αί έσπευσμέναι πράξεις μελών τινων τής Φιλικής Έ-

. τ.αιρίας πολύ έπετάχυναν τήν. στιγμήν ταυτην, και. ή πρόωρος καί επιδει
κτική εναρξις τής έν ταϊς Παριστρίοις Ήγεμονίαις έπαναστάσεως. όλοσχερως 

άπεφκσισέν αύτήν’,μία: μόνη έλείπετο εκλογή τή Πύλγ, .ή έξολόθρευσις ή ή 
: άπελευθερωσις δούλων, ήδη επίφοβων, και φυσικώς εξελέξατο. ίί,τι έπρεπε 

νά προσδοκά τις έκ θηριώδους και φανατικού εγωισμού. *Η  τουρκική κυβέρ-. 

νησις περιεβλήθη μέγιστον τρόμον, καί ούτως επέσπευσε τό κίνημα όπερ 

έβούλετο νά καταστείλ·/)/

Προσεπαθήσαμεν ν' άποδείξωμεν τίνι τρόπφ ή άνάπτυξις τοΰ πλούτου καί 
τής εύζωΐας διά τοΰ εμπορίου πραητοίμασε την πολιτικήν άναβίωσιν τοΰ ή- 

. ,μεΐέρο.υ έθνους’ άναντιρρήτως αύτη δεν είναι -η μόνη αιτία τής θαυμασίας 

και ολως τεράστιας ταύτης, .μεταβολής’ εάν δέ. δεν. μΑς τυφλοί ή φιλοπα- ' 
τρία, τό παράδειγμα τοΰτο όλοκλν'ιίρου λαοΰ εξαγοραζόμενου μακρΑς δουλείας 
διά τής φιλοπονίας καί τής συνέσεως, είναιέν τών λαμπροτήτων και:ώφε-, 

λιμωτατων μαθημάτων, άτινα δύναταί ποτέ νάδώσ·ρ.ή ιστορία πρός εκεί

νους ών χάριν γράφεται. . .

'·, :· Είναι Αληθές οτι ή ιστορία τής Έπαναστάσεως παρέστησεν ήμΐν κάί.κα

κίας’ αλλά τά ελαττώματα, καί τά παραπτώματα τών πατέοων μας δέον 
ν’. άποδοθώσιν ■ έν μέρει είς τούς καιρούς καί εις τάς περιστάσεις έκείνας, έν· 

μερει να θεωρηθώσιν ως ή φυσική μακρύς καί κτηνώδους δουλείας απόρροια-, 

καί άλλα πάλιν, κακή μοίρα, ώς άρχαΐον καί προγονικόν/ κληροδότημα, Τό . 

,σώμά του 'Ελληνισμού σήμερον έτι συνίσ.τατάι ένθεν, μεν έκ στοιχείων γεγη

ράκόπών καί θάνατον έπαπείλούντων, ’ένθεν· δ’ έκ στοιχείων νεαρών· κα! ζώ- 

. ήικών; Έλπίζόμεν δτις ·τή Otisp συνάρσέι καί . τή άνθρωπίνν) συνεργείς ,θέ-: 
λουσ'ιν ύπερισχΰσει ‘κατά μικρόν τά νεαρά καί ζωτικά τοΰ ήμετέρόυ έθνούς 
στοιχεία, έρειδόμεναέπί τής θρησκευτικής καί διανοητικής Αναγεννήσεως 

αύτοΰ’ άλλα μή άπα.τώμέθα όμως, ό μέγιστος καί θανάσιμος του Έλληνισμοδ 
εχθρός είναι εσωτερικός μάλλον ή έξωτερικός, ■ ώς ένεδρεύων έν άύτοϊς τοΐς 

σπλάγχνοιςαύτοΰ.Όύχ ήτταν όφείλομεν νά όμολογήσωμενότι ούδέποτε, ένού- 

δεμίγ άλλη. γενεά, άνεφάνησαν τόσον ζωηραί καί θερμουργοί ή φιλοπατρία, ή' 

μεγαλοφροσύνη καί ή εθνική συνείδήσις, όσον έν τή γενεά εκείνη, ήτις ΰπεστη 

τοσοΰτον γενναίως καί καρτερικώς έπί έπτά όλα έτη τοιαύτήν άνισον 

πάλην.
Περαίνων ήδη τόν λόγον, εκφράζω την Ακράδαντου ,πεποίθησιν ότι, έάν έμ- 

μένώμεν: πιστώς προσκεκολλημένοι είς τάς αρχαίας ημών έθνικάς παραδόσεις, 

τό άφεθέν άτελείωτον έργον των πατέρων μας θέλει συμπληρωθή. Καλόν 
πρός τούτοι; θεωρώ ν’άνακαλεσω τούς επομένους λόγους τοΰ μεγάλου τής ήμε- 

τέρας εποχής ιστορικού λέγοντος: «’Ακριβώς σταθμίζων τά πράγματα, έν πά- 
σγί συνειδήσει δύναμαι νά εΐ'πω ότι οΰδέν .τών έπί τής γής εθνών, εις ομόίας 

ή παρεμφερείς περιέλθόν συμφοράς, ανέδειξεν ή πλείονα καρτερίαν ή πλείόνα- 

* δραστηριότητα’ έάν πολλοί δελεασθέντες ύπό τών δώρων τοΰ νικητοΰ έξισλα- 

μίσθήσαν, εάν έτεροι, ούκ ολίγοι, Αθυμήσαντες άπεδήμησάν, καί ή έξεφραγ- 

κίσθησαν ή έξερρωσίσθησαν, ή μεγάλη τοΰ έ'θνους όμάς ένέμεινε πιστή είς' 
τήν γ·ήν τών πατέρων αυτής, είς τάς παραδόσεις καί είς τήν θρησκείαν αύ*  

τής,.είς τό όνομα αυτής, είς τό μέλλον αυτής.»'.

’Εν Μασσαλίκ,
■ . ·:..: , ..- .. / X. Α. Κ:ώ-. έλ·.

ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

1 'Η βυζαντιακή παιδεία δεν έγέννησε βεβαίως αριστουργήματα' Αλλ’εξ
λ ?σου άνκντίρρητον εΐνε, οτι ή δημοσίευσις τών βυζαντινών συγγραφέων δεν

k ■ ήξιώ.θη τής έπιμελείας εκείνης καί Ακρίβειας, ήτις-κατεβλήθη καί κατα-

βάλλεται περί τήν έκδοσιν τών. συγγραφέων τής έκκρίΐου άρχαιότητος. καί 

ρ . τών'έργων τών άναφερομένων είς'τήν ιστορίαν καί τά γράμματα τών λαών
ρ- τής εσπερίας καί άρκτώας Ευρώπης. Ουτω δε τό μέν -αί γραφογνωστικαί
f δυσχ,έρειαι, τό δέ ή παράλειύις άντιβολών διαφόρων κωδίκων τοΰ αύτοΰ

f - συγγράμματος., τό-δέ τέλος ού σπανίώς ή άγνοια τών ίδιωμάτών τής βυ-

1 ζαντιακής γλώσσης, άπεχαυσης, παρά-πάντα αυτής τόνκόμπον,τήςμεμε-

πρημ.ένης εκείνης καί σώφρονος άτθίδος, παρήγαγόν συνεχέστατα” μέν εις 

Α τελεστάτας εκδόσεις, ενίοτε-δε καΐ εϊς.τΐράτώδη παραπτώματα άνάξια 

ζ. Ανδρών λογίων. : < "
L . ΤΟΜΟΣ Α' . 'ή S2

i
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. Πλεϊστα τούτων τών ελαττωμάτων θά δυνηθώνά κα.ταδείςωέπικαίρως 
κατά την δημοσίωσιν τ*?ίς  ύλης ην. έπί διετίαν. συνέλεςα·!έν ταϊς κυριωτάταις 

τών βιβλιοθηκών έ'νθα έναπόκεινται κώδικες ελληνικοί' σημβρονδέθεωρη- 

θητω επαρκής πρόχειρός τ·.ς έξέλ.εγξις της ύπό των εκδοτών^ και αυτών 

. πολλάκις τών μεγαλωνυμωτάτων, μικράς γνώσεως της βυξαντιακίΐςκαί νέας 
ελληνικές γλωσσης, Συνέλεξά δ^λα δη παραδοξότατά τινα καί [χονονου γε

λοία κύρια ονόματα, μάλιστα συγγραφέων, έκ τών βυζαντιακών καί έπειτα 

χρόνων, ών ή υπαρξις οφείλεται εις την άνω σημειωθεϊσαν άγνοιαν τοΰ πνεύ

ματός, ενίοτε δέ καί αύτοϋ του γράμματος τΐϊς γλωσσης, ης έπεχείρουν οί 
Αλλόγλωσσοι νά κατκγράψωσιν η καί.νά έκδώσωσι τύποις τά. μνημεία.

Καί πρώτον Ανάγκη νά ύπομνησω τούς Ανυπάρκτους εκείνους συγγραφείς, 
οΐτινες ένομίσθησαν ζησαντες διά τό πλήθος τών έργων βυζαντινών τινών, 

Sv τοσοΰτον ώστε νά προκαλΐί την απιστίαν*  έντευθεν δ’οί τοιοΰτοι πολύ

γραφοι έχωρίσθησαν ύπό τών γραμματολογούντων εΐς δύο καί τρεϊς ομωνύ

μους. ’Αλλά πολλάκις η κριτική έπανορθοϊ τό λάθος, άποδίδουσαπάλιν εις 

ένα τά νομιζόμενα έργα τών πολλών καί άπαλείφουσα έκ τών καταλόγων 
τούς μη ΰπάρξαντας ομωνύμους. Τρανότατου τοΰ τοιούτου παράδειγμα έστω 

ό Μιχαήλ Ψελλός, δν άποκατέστησεν ως έδει ό κ. Κ. Σάθας. 1 

. "Αξια δέ σημετώσεως ,εϊνε καί όνόματά τινα συγγραφέων, εθνικά τό κατ’ 

. άρχάς $ σημαντικά Αξιωμάτων ^τέχνης, άτινα κατ’ολίγον Αποβα),όντα 

την έννοιαν ταύτην ενίοτε εκλαμβάνονται αντ’ οικογενειακών. . Τοιαϋτα δέ 

εινε τά τοϋ Συμεώνος τοϋ Μεταφρα,στοϋ, Τωάννου τοϋ κ/α/ζασα^αοϋ, Γεωρ- ■ 

γίου Μονάχου, Λεοντος τοϋ Αιακόνου, Νικήτα Άκομινάτου τοΰ Χωνίάτον, 
Νικολάου Μιγ^οΰ, Παύλου τοϋ ΣιΛεντΐαγίου, Πρόκλου τοϋ ζ/ζαδάγσυ,Στεφά- 
νου τοΰ Βυζαντίου, Θεόδωρου τοϋ Αναγνώστου, Θεοφίλου τοϋ ΙΙρώτοσχα· 

θ αγίου, Γεωργίου τοϋ Συγκί.ΙΙου καί άλλων όμοιων. Άλλ’ ή Αντίληψις τών 
τοιου των όνομάτων ώς οικογενειακών δεν εινε λίαν παράδοξος όταν αναλο- 

γισθώμεν ότι. καί παρ’ήμΐν έτι τινά τών αυτών, τούτων ?i άλλα Ανάλογα 

Απέβησαν ονόματα γενών.
’Ανάλογα δέ εΐνε .τά ονόματα Στουδίτης κάί ΆγιοκΛίτιγ;. Καί τό μέν 

Στόνδίτης, σημαίνον τό κατ’ Αρχάς πάντα καλόγηρον της μ ον ης τοϋ Στου- 
δίου,, τελευτών έμεινεν ώς ,επώνυμος, τοϋ μοναχοΰ Θεοδώρου, τοϋ , γνωστοΰ 
εϊκονοφίλου τοΰ ακμάσαντοι? .έπί τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου. Τό δέ 'Αγιο·? 

χαίτης εϊνε όνομα ό'λως Ανύπαρκτον, προελθόν έκ κακίς Αναγνώσεως τ·ης/.έ

ξεως άγιοηΜτης, ήτοι μοναχός έκ της μονίίς τοΰ αγίου Ήλία; άγνωστον ίς 
τίνος τώνομωνύμων. Άνεγνώσθη δέ ούτω.κακώς ύπό τοϋ Hardt, τοϋ. τον.κατά
λογον. τών. ελληνικών κωδίκων.' της έν: Μονάχω βιβλιοθήκης συντάξαντος, 

έν τη περιγραφή τοϋ ύπ’ Αριθμόν III κωδικός 2’ περ'ιέχοντ.αι δ’αυτόθι ύπό 

■ 1 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Τόμ.Α' έν τώ προλέγω.
2 Ign. Hardt Gatalogus codicum Mss. bibliothecae regiae bavaricae. Monachii 1806 

' 1, 17 καί IV. '·
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ΐούι'άγιοηλίτόυ τούτου Τωάννου γεγραμμένα μαρτόρΐ-ον ϊοϋ άγιου; ίερομάγ*
: ti’fcc ΒασιΛΑαν χρεαδυτάρου της. ενΑΑγκύριγ άγιίΰτάτης τόΰ Θεου:Ακ%.ίην . 
τχίας, πρός δέ βίος χαΐ πο.Ιιτ.εία. τοΰ όσιου ειατγός ήμων Νικήτα' ήγονμ^νο.'ά, 
μ&νής. τού.' Μηδιχίου*  Μετά δέ την αποκατάστασιν τοϋ όρθοϋ έν τούτφ. 

τώ όνόματι, ^ν είσηγησατο πρώτος ό Laubmann,1 έπικυροϊ δέ καί η έμη αυ
τοψία. της λέξεως έν τφ κώδικι τοϋ λΐονάχου, διορθωτέον όριστικώς και τό 
έν τοϊς. Έπιμερισμοϊς του Ψευδηρωδιανοϋ - άγιοχ.Ιίτης εις. τό άγιοηΜτης ώς 

ά)δη είχε προτείνει καί όΚορα-ος®.?
, Ένταϋθά/κατατακτέα καί δυο ονόματα έπ’ ίσης πρΰελθόντα έκ παρα- 

νοησεως, ών τό μέν, εϊνε πατρωνυμικόν, τό δ’ έπίθετον υμνητικόν. Aristobu- 

Jus AfiOstolides καλείται ό μέν καί ΪΙανεύ^ημος ό έτερος. Άλλ’ ό Άχοντο*  

Α,ίδης οδτος εινε υιός [Μιχαήλ.] του Άποστρλίου ό Αρσένιος εΐτα κληθείς καί ■ 
ώς Αρσένιος Μονεμβασίας γνωστότατος’ άπορον δέ .πώς ό ’Ισπανός Jriarte 
•ηγνόησεν αυτόν Κ .··.■■

. Τόν δέ Ιϊα,τεύφημον κατηρίθμησεν· ύ κλεινός λατινόφρων, άλλ’ "Ελλην· 
Άλλάτιος . έν τοϊς Νικηταις, 5 γράφων «Νίϋβί&ϋ Paneuphemi magistri 
©pistolaeGraecae.» Το.ΰτο δέ τό σφάλμα έπηνώρθωσεν ηδη ό καρδινάλις Μάϊς 

έκδίδων τοϋ μαγίστρου τάς έπισταλάς, σημείων ό'τι το χανευφήαου δέν εινε· 

δηλωτικόν γένους, Αλλ’έξηγητέον διά του illustrissimi. 6. .

. ’Αλλά πολλφ ατοπώτερον εινε νά 'έκλαμβάνωνται ώς κύρια ονόματα συνή

θη τινά επίθετά άτινα προσελάμβαναν ώς δεϊγμα μετριοφροσύνης οί βυζαν
τινοί κληρικοί. Εϊνε. δέ· τοιαϋτα τό ΆμαρτωΜς, 'Ρακένδύτης, Θύτης καί τό' 

επίρρημα Τάχα, άτινα απαντώσιν έν τε τίτλοις συγγραφών καί συνεχέστε
ρων έν τοϊς ίαμββίοις, έν οις σημειοϋνται όί βιβλιογράφοι καί οί κτήτορες τών 

κωδίκων, ..

Καί. τό μέν ‘Αραρτα^ος είνε γνωστόν άπό τοϋ ούτως έπικαλουμένου χρο-

1 Έν τοϊς: JahrbUcher fur Philologie tind Padagogii, 1870. σ. 821,
2 Ήρώϋιτνοΰ Έπιμέριβμοί.' Ε codd. Parlsinis edidit Jo. Fr.- Boissonade. Londiui. 

1819. σ. 181. «τα Bits τοϋ ιτης ονόματαΧϊτε,άρσενιχα είτε 6ηλνχά 3ι& τοΰ ι γράφονται’ 
ο’ίον πολίτης, λυχνίτης. . . . άγιοπαντίτης, άγιοχλίτης» κτλ.

3 .Αύτόθι ο. 297ί «Non novi quid sit άγιοπαντίτης incola forsan urbis cui. nomen "Αγιοι
Πάντες; et qui sequitur nomen άγιοκλίτης ;expiiCandum simili modo videtur. Corayns 
putat posse legi Αγϊοηλίτης, monachus nempe in monasterlo άγιου 'Πλίου, vel incola 
urbis sic vocatae,n Οτι δί βεβαίως μονάχον νοητέον δγ]λονάι κα’ι τά δμοιοιιατάληκτα Στοντ 
δίτης, Παντοκρατορίτης, Νεαμονίτης *τλ·,  άπο τοΰ τελευταίου δΆχομεν καί ίπίθετον νεά- 
μονίτιζον. Ούτως έν έλληνιζώ κώδικι 765 , τής ένΠαρισίρις έδνιχής βιβλιοθήκης Ιν τελεί 
άνέγνωσα’ «νεαμονίτιαον ενι τό βιδλίον τοίΐτο.» λ : ,
... 4 Jriarte, Regiae Bibliothecae Matrilensi.s codices Graeci Mss. Ma'triti 1769. σελ. 32. 
περιγραφομένού τοΰ,.&π’άρ..XIII αώδικος, περιέχοντος την τραγφδίαν τοΰ Αυκόφρονος, ijv 
ίξέγραψεν & Άρώτόδουλο;’Αποστολίδης, . ; . hoc est «Aristobiillis Apostolides.»

5 Alla tius, de Nicetis έχδεδομένον ’v: Bibb Patrum Novae tom us sextus. Romae.
1853. μέρ. σ. 21. ·’' · .' / '< -'Ϊ’Γ ''

6 Αδτόδι σιλ. 43'3—145. Πρ£λ. σ. 21. /··
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νογράφου Γεωργίου, δν συνεχέστατα: :εύρίσκέι τις · παρά- τοις ίστοροϋσιν ού'τως 
άπλώς όνομζζόμενον 'Αμαρτωλόν,λησμονηθέντος η αγνοουμένου του άλη,-! 

Οοϋς νοΠ του ονόματος. ■/
■ Τό δέ 'Ρακενθύϊης ήλου, τό κατ’ άρχάς ιδίαν μοναχών :τάζιν, είτα 

δ’ έγένετο κκτάχρησις τοΰ ονόματος έπί τγ έννοίγ. καλογηρου καθ’ όλου. 

Συνεχώς δ’ ένομίσθη όνομα γένους καί . αρκεί . νά. μνημονεύσω. τοΰ πίνακος 

των κυρίων ονομάτων έν τί) Bibliotheca BibliotbecaTum τοΰ κλεινού Montfau-
■ con, ένθα επ’ ί'σης φαίνεται άποδοθεϊσα τοιαύτη έννοια είς τό επίθετου; * 

Θόζαοδ’άπεκάλουν πολλάκις εαυτούς οί βυζαντινοί καί νεώτερον ιερείς 

έπιτό σοφιστικώτερον, την δέ προσωνυμίαν ταότην. συχνότατα έςέλαβον 
αντί επωνύμου οι λόγιοι..έπί τό άμαθέστερον. Τών δέ πολλών παραδειγμά

των άρκείτωσαν δύο τάδε. ’Έν τινι κώδικι της Μαδρίτης γέγραπταΓ «έγρά- 

φη διά χειρός θύτου Θωμ^» ό δέ Jriarte μετέφρασεν έν τφ καταλόγφ . .«de- 

scriptus est manu Thyti Thomae.» 2 Έν δέ τινι τών κωδίκων τοΰ έν Κων- 

σταντινουπόλει. μετοχιού τοΰ. Παναγίου Τάφου περιλαμβάνεται. καί ποίημα 
περί τνίς άγιας πόλεως καί. έζήγησις w"; όγ/ου όΰοιΆάΆα οφ προσγέγρα- 

πται: _γ·εζγ· drr«.’, a-j'fa'.-’O δέ τόν κατάλογον τούτων τών κω
δίκων δημοσιεύσας Γερμανός Bethmann έξέλαβε. τό· θύτης ως έπώνυμον τοΰ 

συγγραφέως καί γράφει τούτον Daniel Thytos !» 3
Τί δέ νά εϊ'πωμεν περί, τοΰ μοναχού Τάχα; Έν τφ καταλόγφ τών κωδί

κων της μεδικείας βιβλιοθήκης ύπό τοΰ Bandini άπαντ^' «έστι δέη-παροϋ- 

σα βίβλος Γαλακτίωνος· τάχα ίερομονάχου» ό'περ ό ’Ιταλός λόγιος μεταφρά- 
’ ζ^ι . ίGalactionis Tacha hieromoiiachi.i) Τούτο δε καίτοι ό Δουκάγγιος 

ε7χ$ν ·ηδη γράψει, όρθώς1 «vox praemitti solita a. Graeculis nomini dignitatis 

in demissi animi ac humilitatis argumentum» καί είχε καταλέξει ικανά 
παραδείγματα. 3 Έκτοτε. δε καί εν τη διδοτείφ έκδόσει τοΰ Θησαυρού τοΰ 

' λ Ερρίκου Στεφάνου ό Dindorf κατέγραψε τούτον τόν νουν της λέξεως, κατά 

■ τά τοΰ Δουζαγγίου. Άλλ’όμως και. πάλιν,έπανέληφθη τό παχύτατον λάθος 
■ύπό.. τών εκδοτών τ·ης Νέας Βιβλιοθήκης των. Πατέρων (Nova Bibliotheca

4 Montfaucon. Bibliotheca bibliothecariim nova. Parish's. 1739, ■
2 Jriarte, itegiae bibliothecae Matritensis codices Graeci. Mss. σ, 160,.
3 Bethniann Handschriften des Patriarchats von Jerusalem in Konstaritinopel I·.· ■

Pertz’s Arohiv der Gesellschaft fur alters deutsche Geschiehtskunde. . Hannover. 1847. 
Τίμ. Θ', a, 650. ■ . ’

4 Bandini, Catalogue codicum Ms. bibliothecae medieeae Laurentianae. I, 38, a.
• 5 Du F'resne du Cange, Glossarium mediae et intimae Graecitatis Sv λ.τάχα. — Έ’ί 
τα γνωστά παραδείγματα πρόσθες και τήν έξης έκ τοϋ έν τοί Baroccianus 91 (έν Όξωνίω) 
άναγ νωστικο5 σημείωσιν, ήν δημοσιεύω αύτογράφώς. «Έτελειΐθ'η τό ιταρδν άνάγνωστι- 
κόν ήγονν ό δαμασκηνός ϊήα χειρός ίμοΰ τοΰ τρισαθλίου, και τριπλό Ιχμαλλώτοο τάχα και 
ϊέρέως τιΐ> Ιπίκλην ο'ναμα Νηζίτας. Καί μή μετίΙΛ διά τώ πλήθος τοΰ σωλικησμοΰζαιβαρ- 
βαρισμοΰ ό ταλίπορος· έτος τρέχοντος, ςωξη'. έν Ιν3. ίγ’, ■ ' . : ..-:.:<.ό.
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$$ηϊώ), '5)ξ ό όγδοός' τόμος περάζονται δι’ ιάμβων είς τά έ'ργ®; Ισαάκ πόΰ 

Σύρου υπό τίνος μονάχου. Τό ποίημα τελευτά διά τοΰ στίχοι)' ‘■■■.■..ί.

. και'ύπερ του τάχα ^ονοτρόίζου
έζ-οδ επανελτίφθη $ \έζις ένΛφ Ttivccxt ΰτΐύ.τών εκδοτών, μ.εταφΰασ.ζν-

των ώς έξης*  «ctiam pro me Tacha monacho.a 1 Κατ’ αλήθειαν δέ τούτο τό 

τάχα ούδέν διαφέρει τών άλλων ταπεινωτικών, τοΰ οίκτρός καί αζάξιοζ·, 

άτινα συχνά έπιγράφουσιν' έαύτοΐς οί βυζαντινοί yiordqwjtoi. ■ ' '
Άλλα καί Τάάα ίερομονάχου όνομα εύρίσκομεν έν τώ καταλόγφ τών 

άρουνδελιανών και. βορνε'ίανών κωδίκων- τοΰ ,βρεττανικοϋ μουσείου 2, άνθά τό 

χάΛα, κακώς άνεγνώσθη, ίσως διά την άμυδρότητα της γραφές, άντ'ι τοΰτάχα.

Έζ άναλόγου/άμυδρότητος ί'σώς προήλθε και τό όνομα τοΰ Θεόδωρου Πο- 

τ ar. ίου. Σώζεται δ έ . τούτου μονφδία εΐςΊωάννην τόν Παλαιολόγον, δ)ς· μέρος 

έζεδόθη ύπό Σάθα 3. Καί.ουτω μέν εύρίσκομεν γεγραμμένον τό ονομα εν πε 

τφ βιενναίφ κώδικι έζ.ού τόν λόγον άτελη έζέδωκεν ό Σάθας καί εν.τφ 
όξωνιανφ, καθ’δν πληρη θά έκδώσω αύτόν προσεχώς. Άλλ’έπειδη τό ό'νομα 

τόΰτο δεν φαίνεται τι σημαίνον έν τνί έλληνικϊί, πριν, η.θεώρηθ^ έν τών πολ» 
λών βαρβαρικών ονομάτων τοΰ βυζαντιακοϋ κόσμου, ηδύνατο ΐ'σως νά νομι- 

σθ^ πιθανόν οτι -ή το έν τφ άρχετύπφ κώδικι γεγραμμενον ZZoidfUOC, οθεν . 
διεφθάρη εΐς Ποτάκιον άμυδράς. καταστάσης της ουράς τοΰ μ. Και δη άνα- 

φέρεταί τις Θεόδωρος Ποτάμιος, δστις μάλιστα κατά τούς αυτούς χρόνους 

πρέπει νά. έ'ζησε, διότι αί μνημονευόμεναϊ αύτοΰ έπίστολαί είνέ καταγεγραμ- 
μέναι έν τώ κώδικι μετ’άλλων έργων συγγραφέων άκμασάντων υπό τούς 

ΠαλαιολόγουςΆ Διό όρθώς ίδη ό Σάθας έζεδηλωσε ταότην. την εικασίαν, 

οτι ίσως ό Ποτάκιος εΐνε ό αυτός καί ό Ποτάμιός. ®

’Επ’ίσης άνύπαρκτον εϊνε τό όνομα ’’Άμ.αθΐου .Μακρεμβολίτου ού μνημο

νεύει ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος ώς συγγραφέως τών καθ’ '1’σμε- 
νην καί 'Υσμινίαν. 6 Τό Α προήλθεν έκ κακής άναγνώσεως τοΰ ΕΥ, η σύγ- 
χυσις δ’ αυτή δεν εΐνε δυσχερής διά τούς κώδικας μάλιστα τοΰ ιγ' καί ιδΛ 

,αΐώνος*  "Ωστε Ευστάθιον θά έπέγραφε μάλλον τόν συγγραφέα δ κώδιξ. 

’Άλλο δέ ζητημα εϊνέ, άν. καί τοϋτό τό όνομα έσφαλμένως φέρουσί τινες τών " 

κωδίκων άντι τοΰ όρθοϋ Ευστάθιος,. ώς ύστατος πάντων άπεφάνθη.δ νεωτα- 
τος τών εκδοτών του ερωτικού τούτου δράματος; ? Μάλλον δέ νομίζω πρε-

1 Β. Miller Tiouvelle Bibliotheque des Peres tv τώ Journal des Savants. 187-4 σ. 556.
2 Έν τγ, περιγραφή τοΰ Cod. Burneian 20.
3 Μισαιωνική βιβλωΟηκη. Γ1 γ5;λ. A'. <5. 196 x. =.

; 4 Χρύσανθού κάτριάρχου Ιεροσολύμων Κατάλογος τών ΐν Άβωνι.βιβλιοθηκών παρα 
ΣχΟχ, έν Μεσ. βιϋλ. Α’. 282,

5 Σάθά. Μεσοιιων. Βιβλ.Ά'. ρλε'.
6 Λδτόθι, Α'. 27'1. "' ■ . ..... '

:7 ΕύσταθΙον πρώτονοθελισσφοό τό κ»θ’'Χσμ(νην καί Τσμινίαν Ed, Hilberg, Via-
dobonae. 1876. ■'■’<■’ ' .

fc
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-.iroy νά·.έξετασ.θ·ρ;·έκ.\νέου πό πράγμα,συνεξετάζομένού πάλιν jrp&wV'

καθ’δν έγράφη τό έργον, καί θά λάβω πρός τοϋτο άφορμ.ήν ' άπό τής ίημΟ' 
σιεύσεως ανεκδότου επιστολής τοΰ πζτριάρχου Θεόδωρόν τοϋ Βάλσαμώνος^ 

, πρός τόν έπαρχον Εΰμάθιοντόν Μαζρεμβολίτην.
' Έκ δ’άμαρτημάτων γραφογνωστικών προήλθον πλεΐστα άνύπαρζτ» ονόμα

τα, ών, τό γε νυν έχον, αναγράφω'μόνα τρία, τό τοϋ κζτεπάνου Ιταλίας 

πρωτόσπαθαρίου Βασιλείου τοϋ Βίο, τα τοϋ ΖΓμί'κά)» -καί τό βαρβαρικώτα- 
τον Έμχτνΐς.

- Τό Βίο τούτο έγραψεν ό άλλως περί τήν άνάγνωσιν καί ερμηνείαν τών 

.ελληνικών περγαμηνών τής Κάτω ’Ιταλίας δεινότατος ΙΙασχάλης Βά.φης έν 

τίί λατινική εξηγήσει ελληνικής περγαμηνής-έν ή άναφέρετάί ό "Ελλην κα- 
τεπάνος Βθιω=Βοϊωάννης (Βοϊδογιάννης), άγνοήσας ή παραδραμων τήν παρά . 
Βυζαντίνοις συνήθη σύμπτυξιν είς ξΐ τοϋ ονόματος ’Ιωάννης ι.

Διά παρανόησιν άναλόγόυ συμπτύξεως άναγινώσκετοκ δίς Μιχαήλ ΖΖρι- 

α/ω άντί 'ΤΖαΐγιαόώ έν τφ καταλόγω τών άρουνδελιανών κωδίκων \ / 
■■ *0  δέ Έηπτγϊς τοΰ ζ,' μνημονεύεται - ώς κτήτωο τοΰ ΰπ’ αριθμόν . 366 

έλ.ληνιζοϋ κωδικός τής έν Μονάχφ βιβλιοθήκης ύπό τοΰ Hardt 3.

Έν φύλλω 241, β τούτου τοϋ κωδικός άναγινώσζει ό Γερμανός .λόγιος 
τάδε" -

«Ή βίβλος αδτη τούς δε τούς λόγους φ. ·,
.. μου ύπάρχει τοΰ Έμπτνΐς τοΰ 0

Θεός φυλάξει τούς ταυτή οικοΰντας άπό 
τών Εναντίων βλάβης.»

Άλλ*  αντί τρότων άνέγνωσα εγώ τά σωζόμενα τών γραμμάτων άνευ μεγά
λης δυσχερείας ώς εξής*

'Η βίβλος αυτή τοόςδε τους λόγους φέ[ρει]
* μονής ύπάρχει τής σεπτής τοΰ Ξ[ενόφου;] 

Θεός φυλάξει (sic) τούς έν τάιίΐη ιζκοΰντζς ’
άπο τής έξ έναντίών βλάβης. Αμήν. ;

03τω δ’ άΐίοάτώμεν τέσσάρα ιαμβικά τρίμετρα, ’ 'ο3τέ· καλλίω ουδέ χέίρω. 

τών συνήθων παρά Βυζαντίνοις. Και όμως ό Hardt μετέφρασε τούς κακώς 

άνάγνωσθέντας στίχους «liber hie, sermones contra^ns, metis est Etnjitms. n 
Πολλφ δέ τούτων άτοπώτερόν εϊνέώς κύριον όνομα έκληφθέν το Λαγός, 

μακρότατον χρόνον νομισθέν ώς προσωνυμία μάλιστα τοϋ Θεόδωρου Προδρό
μου, καί δή ημαρτημένη άναγνώσει άντι τοϋ χνρός. Σημαίνει δέ τοϋτο, ώς 

άλλως και τό κΰρις και κΰρ παρά τοΐς Βυζαντίνοις, ο τι καί παρ’ ήμϊν ή πλή
ρης λέξις κύριος. Τοϋτο δέ παρετήρησαν ενωρίς ήδη ό Lambecius καί ϋ

1 Στ. Ζαμηελίου, Ίταλοελληνικά. Έν Άβήναις, 1865. σελ. 95,. ■
2 Έν τί) περιγραφή τοΰ ύπ’άριθ, 509. ' .
3 'Hardt. Catalogue Cod.: Mss. Tom. IV s, 87. . - . - . 
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Δανός Henrichsen ’. ’Ενίοτε δέ καί είς τό Κύπρος παρεφθάρη τό Κύρος. Ού
τωςάπαντώμεν παρά τω Montfaucon «Prodoini Cypri poemala varia» 2, 

ύπονοητέα δ’ ενταύθα πάντως τά ποιήματα τοϋ Θεοδώρου Ιίροδρόμ,ου.

’Απέκτησε δ’ ή βυζαντικκή γραμματολογία καί δυο άλλοκότους συγγρα- '■< ν' 

φεϊς, ους δυνάμεθά νά καλέσωμεν άδελφούς, τούς Μείανιονς, Μαϋρον καί 
Κόκκινου. Καί εκείνος μέν εύ'ρηται έν τώ καταλόγφ τών ελληνικών κωδί

κων, τής έν Όξωνίφ βιβλιοθήκης-ύπό Οοχβ' έ'νθα άναφέρονται ώς περιεχόμε- 

ναι έν τω ζώδικι λθ' έκ τής τό πρότερον βιβλιοθήκης γών κανονικών; μονά-’ 
χών Praescriptipnes variae ex Melania Mauro, ούτω δέ μεταφράζει ό Cose 

τόν τίτλον σημειώσεώς τίνος έπιγραφομένης. σχζυαοΐά ρ.ΐΛαη’,ου ρα,ύρου καί ' 
άρχομενης διά τώνδε : . κικίδιον μαϋρον, μικρόν, βαρύ κτλ. Τόν αύτόν δέ 

και έν τοϊς πίναξι τών συγγραφέων ζατέταξεν ό .’Άγγλος βιβλιοθηκάριος γρά- 
ψας : Melanins Alaurus. Praescriptiones ex eo4. Ό δέ Μείάηος Κύχκιτσς 

εύρηται έν τφ πίνακι τών άνεκδότων συγγραφέων, οΰς καταλέγει οΔουκάγγιος. · ... 

έν τφ ΓΛωσσαρίω rijic/ί.ί<ζγ<· ααί Γίωε'άτγς'έλληνίδος ως παρασχόντας αύτω 

τήν ύλην τοϋ έργου. Γράφει δέ Melanii Cocini ex.c<;rpta iatrica ex Cod. Reg. 

Ms*  1261 hoc titnio. «Ερμηνεία πάνυ όφέλιμος (sie) εις τόν πυρετόν. Γράφεται 

δέ ούτως μετά μελανιού Κοκίνου
"Ώστε τό μελάν.ιον τή γοήσση .ράβδφ τών άλλοθρόων μετεμορφώθή εις 

ϊατρόν κόκκινου καί μαϋρον. · .
Αλλά, πρός τοϋ μελανός, ί'δωμεν και τό χείρον, τον γενόμενον

άγιον. Έν τώ βιενναίώ έλληνικφ κόδι.κι τφ κατατεταγμένφ έν τοϊς ΐστορι- 
ζοϊς ύπ’ αριθμόν 244, έξ ου έξεδόθησαν πλεϊστα άξια λόγου ποιήματα δη- 

'μώδη, πέρίέχεται, κατ’άκολουθίαν λόγου ώς καί τάλλα γεγραμμενον άνευ . 
διακρίσεως στίχων, καί τό ύπό τοϋ ^Wagner τό πρώτον , δημοσιευθεν Αλτοι- . 

ζάριοχ ιού τι,ΐΓήΐιύνοιι γαύάρου Ό δέ Lampecius, παρέχων τόν πίνακα 
τών έν τφ κώδικι περιεχομένων, γράφει, περί τούτου τοΰ‘στιχουργήματος , 

τάδε7' «Anonymi cujusdam auctoris synaxarium, sive narratio succincta de quo- 
dam Gadaro., sanctitate vitae claro» τουτέστιν*  «’Ανωνύμου συγγραφέως Συνα- 

ξάρι.ον ή βραχεία διήγησις περί τίνος Γαδάρου, επιφανούς έπί άγιότητι βίου.» 

- Νομίζομεν . άτι ή ορθόδοξος ανατολική εκκλησία δεν ευχαριστεί τόν Ααμ- 

πέζιον έπί τή φροντίδι ταύτη τής έξαγιάσεως τοϋ Γαδάρου.

ί Uber die politischeti Verse bei den Urieehen/llbersetzt von P. Friedrichsen. Leidieig, : 
1839, σελ. 106. .4
.' 2..Bibliotheca bibliothecarum. I, 504, A. '

3 Cove, Catalog!Codd. MSS. bibliothecae Bodleiauae. Pars tertia. Oxonii. 1851.σ. 42.
4 Coxe, αΰτ, Τόμ. A' 944. ■
5’D u c an ge. Glossarium mediae et infimae Graecita'tis iv τφ.'Index' script, ined.
6 W., W a gner. Carmina graeca medii aevi. Lipsiaei 1874,*σιλ. 422—123. ..
7 I. a m bee i n s, Comment, de augustissima.. bibliotheca · caesarea yindoboijensj libeij· 

quiiitus. Ed. Koliar, Yiftdob. 1778 η 551/
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Άλλ’ έ'χομεν καιάλλα ονόματα ανάλογα. Ούτως έντφ σελδην'.ανώίχό- 
δικι ,ιδ' τής έν Όξωνίω βιβλιοθήκης περιέχεται κατά τόν κατάλογον τοϋ 

Coxe ' ιρυαο.ίΰγιχη όι-,'ιγησις Τοϋ ϋπερτΐψου χρβ&οάαχίρος -χορίου■' Πέτρον

• τοϋ Ζν^ομούστ’ΐί .καί ούτος ,ό, iPetrus. Zyj)fcomust\cid^fe:0v πίνακα των . 

συγγραφέων. Άλλξέν μέν τφ κώδ«ιι άναγινώσκετάι τέλειονΛΰ ί>νόμα. Πέτρου· 

τοϋ Ζυφομουστου 2. ή δέ φυσιολογική διήγησις εϊνε.καταλογάδην καταγε- 
γραμμένον ποίημα ύπέρ του οίνου 3, τό . αύτο οπερ έκ τοϋ ανω μνημονευθέν- 

, . τος βιενναίου κωδικός έξέδωκεν δ Legrand έν τή αύτοϋ Συλλογΐί δημοτικών 

ασμάτων υπό τον τίτλον ^ι.έοσομΖα αρασοπατφα Α Δικαίως δ’ εξαιρεί τό 

ποίημα τοϋτο ό.Γάλλος εκδότης ώς έν. των αρίστων έργων τοϋ μ,έσου ελ

ληνισμού, ■ θαυμάζων δέ την έξ αύτοϋ άποπνέουσαν ζωήν και δύναμ.ιν, δέν 
διστάζει ν.άποδώση αυτό εις Θεόδωρον τόν Ιϊρόδρομον \ Καί ί'σως μέν φανΐί 

τό πρώτον άναίτιος ή άπόδοσις αυτή, άλλ’ ούχ ήττον φαίνεται δικαιολογου- 
.. μένη-.ύπό του όξωνιανοϋ κωδικός, έ'νθα πρό τούτου ταυ ποιήματος ευρητα^ 

αμέσως ή έν τφ β.ιενναίω ,χειρογράφφ αδέσποτος Ηιήγηεις τοΰΠοίρίχο- 

Λόγον ® ενταύθα ρητώς .^ναφερομένη ώς έργον τοϋ Πτωχοπροδρόμου. Άλλ? 

,δπως . και Sv έχγ) τό πράγμα, εΐτέοτοΟτο τό ποίημα δίνε έργον τοϋ Προδρότ 

μου, είτε μη, βεβαίως ό γράψας. αυτό δεν εκαλείτο Ζν^οροϊιστ, άλλα μόνον 
έχαριεντολόγησεν έπονομάσας εαυτόν Ζυφρμούστην αυτός, ή ό ,βιβλιογράφος 

ήμιλλήθη πρός τό άλας τών στίχων έπονοικάσας ουτω τόν φαιδρόν κρασολόγον.

,·; Τελειόνω με τόν Φιλόχρηστον καί 'Ρουφέτιον. '
Περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος, αίώνος έξεσκάφη έν τώ δημοσίω .κήπώ 

τής Μασσαλίας λίθος, έξ Ανατολών ποτέ κομισθείς προφανώς,, φέρων την 
, .έξης επιγραφήν, ώς έξεδόθη έν τφ παραρτήματι της Προβιγκιακής. Έφημε-" 

ρίδος \ , <CH παρούσα οίχοόοαή .γέγονε όιά da~<i.ni(; χαΐ συνδρομής του 

ΦιΛογρηστο» Ρουφετΐον των MxaxaMdcar εις ριτηρόσηνον αυτ&τ.χαΛϋχερ 

ψυχικής. ςώτηρήο-ς και εύτνχείας τώκ τμδε προιτενότοτχ αΠοΐς 'Ιωάννης 

: γυροϋ καί Πημητριού Μουστάκα έν ετει ΙΑίςω δεκεμβρΐου- χα'ήγουμε-
νεύοντος Νιχυφόρου.»

. Βρίθει δέ ή/ επιγραφή αμαρτημάτων, ων ,τινά μέν άποδοτέα εις την άμα- 

θίαν τοϋ.γλύψαντος, τά δέ εις την τοϋ εκδότου, δστις καί μετέφρασεν ώδε.

1 Pars prima. 1&58. σελ. 593.
2 Ούτως Αναγνωστών ώς ίπ' Ονομαστικής Ζικρορ,οόστςς κατ’α τό ιν τινι των στίχων τοϋ . ποιήματος φιλ ο μοό στη ς,
3 Σννηθέστατα έν τοϊς κώ3ιξι τα ποιήματα εΰρηνται γεγραμμένα κατ’Ακολουθίαν λόγον, 

ίντεϋθεν oil προήλθον ίν ταΐς δημοσιεόσεαι τών' αλλογενών Αμαρτήματα Βεινότατα,, περί ων 
άλλοτι δια μακρών.

4 Em. Legrand. Recueil de chansons populates Gmqnes. Paris. 1373.—στλ. 2 xi.
5 λύτ. «λ. X!I. * '■ ■6 Αημοσιεοθεΐσα το πρώτον όπό ΣάΟα ενρηται νΰν προχείρως παρα Wagner, Carolina Graeca σελ. 199 κ. L ·.
7 Journal de Provence, Supplement τής 12 Μαρτίου 1785. a. 288 κ. i·· . . ' ■ . ■
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«Le present edifice a et<· construit aux Crais et par les soins de Philoclire- 

ste, de Ruphetius, changeant co' lieu hurnide en un monutneiitprote- 

geant. et Ie Commerce de laines etsoil sneers, commandant en cette vide en 

chef pour eux Jean fils d’ Argyre et Moustaka fils de D6m0trius; en Γ ann&j 

de jisus Christ 964, aux calendes de Decemhre sous ΐ empereur Nicephore,» 
. Οϊκ ακολουθία αμαρτημάτων 1 Τό φιλόχριστον ^ουφέτιον ήρκεσεν εις κατα

σκευήν δυο άνδρών, μονονού τηβεννοφόρων, τοϋ Φιλοχρήστου καί τοϋ 'Ρου- 

φετίου. Πώς δ’ένοηθησαν τάλλα τής επιγραφής διδάσκει ή άντιβολη τής 

μεταφράσεώς πρός τά γράμματα; τοϋ λίθου.
Μετά δέ τριάκοντα έτη έπιληφθείς τής επιγραφής δ πολύς Vilioison, ηθέ- 

λησε νά έλέγξϊ) δικαίως τοϋ πρώτου εκδότου την θρασύτητα καί νά έρμη- 

νεύση τόν λίθον όρθότερον’ και έν μέν τοϊς ,πλείστοις έτυχε τοϋ όρθοϋ,· άλλ’ ό 

'Ρουφέτιος έμεινεν άκέραιος καί έν τ$ νέ<γ επεξεργασία- ‘Ο Vilioison μέτα^- 

φράζει ωδε' acet ddifice a έίό constant aux frais et aux dipens de Rul'el.ius, 
personnage tres p.ieux, de la famille des Bacalides.» Ιίαί προτείνει μέν ώς χρο
νολογίαν τό έ'τος 6961 άπό κτίσεως κόσμου, ί'σως ούκ όρθώς, γράφει δέ περί 

των Μπακάλιδων, οτι δυναται νά ίίνε όλομα κύριον^ σημαίνει δ’έν τί) νεχ 

ελληνική ό τι τό Spicier η charcutier, άλλα περί τοϋ 'Ρουφετίου ουδέ γρυ λέγεϊ, 

ούδ’επί στιγμήν διστά^άς ό'τι άνδρα έ'χει μεγαλόδωρον προ αότοϋ.
, Άλλα τίς των παρ’ήμΐν δυναται νά διστάσγ περί τής έννοιας τοϋ λίθου; 

Καί ομολογώ μέν οτι δέν ήκουσά που την λέξιν γονγετιον (γραπτέον πιθά- 

νώτατα ρουσφέτιον) ύπό την έννοιαν εράνου ή θιάσου, άλλ’ό νους είνε προ

φανής έντώϋθα. Δήλα δη συνάφεια παντοπωλών, ώς θά έλέγομεν σήμερον, 

ο’.κοδομησασα υπέρ ψυχικής σωτηρίας: μονήν τινά, ης ηγούμενος ητό τις Νικη
φόρος, η ί'σως ξενώνα η άλλο τι κτίριον παρά πινι μονή, προυκάλέσε “την 

άνόητον. έ'κδοσιν. τής προβιγκιζκής εφημερίδος καί τά· έν τη γ'αλλικη ' Άκά- 
δημί^ τών Επιστημών σοφά υπομνήματα ■ τοϋ Villeison '.

Τά άμ.αρ.τηματα ταΰτα άνδρών άλλως σοφών έστωσαν σήμερον αρκετά' 

άλλοτε δέ περί άλλων «τόπων. - ■

Έν Βενετία, 40 Ιουνίου 4877. ■
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛόΜΠΡΟΣ ■

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΑΗΨΙΩΝ ΥΔΑΤίΙΝ

.ΙΙρός.τ.ην.βορειοδυ.τικηνπαραλίαντήςΕυβοίαςειςώριαίανπερίπουάπ'ότ 

στάσιν , δυτικώτερον τοϋ-πολιχνίου ή Αιδηψός κεΐνται τά ομώνυμα ίαμάτικά 

i ΰδατα. / " * <

1 -1 Bistoire et mtaoires de l’ Institut Royal die France, Classe d’bistoire et'de lit-
terature aiiuicuue. Tome I. Paris 1815. σελ. 12i z.. i. '
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Αί πηγαΐ τών ΰδάτων τούτωνάναβρυουσιν εις τάς άμ,έσοΜς ΰπωρείας των .. 

έκ μαρμαρυγίακοΰ σχιστόλιθου, όφίτού .καί .τιτανόλιθου συνιστάμένών και 
παρακειμένων όρέ,ων ΰψους ί 20—-■ 130 -μέτρων, ■ ή δέ περιοχή τών πηγών 
τούτων περιλαμβάνεται έντός τής έκτάσεως τής περιοριζομένης πρός άρκτον 

ΰπό τοΰ πρός τό μέρος τοδτο διερχομένού χειμάρρου, έκβάλ.λοντος εις την. πά- 
ρακειμένην θάλασσαν, πρός νότον ΰπό τοΰ μέχρι τής θαλάσσης επίσης εκτει

νόμενου όρους, πρός άνατολάς υπό σειράς λόφων κατάφυτων και έστολισμένών 
ίκ πλατάνων, πίτύων,ζοτίνων,κομάρων,δαφνών,σχοίνων,λιγών,έλελισφά- 

κων καί άλλων μυροβόλων θάμνων κάί πρός δυσμάς ύπό τής θαλάσσης.: . J

Τό κατά μέσον ορον μήκος τής έν λόγω ΰδατόύχου έκτάσεως υπολογίζε

ται άπ’ άρκτου πρός νότον μέχρι των χιλίων πεντακοσίων, τό δέ πλάτος αΰ- . 
τών έξ ανατολών προς δυσμάς περί τά οκτακόσια μέτρα, $ δ’ ολη επιφάνεια 

περί τά χίλια στρέμματα.

Ή θέσις τών έν χρησει λουτρών άπέχει τής πλησιαιτάτης άκτής περί τά 

εκατόν μέτρα, είναι δε αΰτη ύψηλοτέρα της επιφάνειας της θαλάσσης κατά 

ειζοσιτέσσαρα περίπου μέτρα. ,

Ή επιφάνεια τής ειρημένης ολικής έκτάσεως είναι. κατωφερής πρός τό δυ

τικόν της θαλάσσης μέρος, είς δ άποληγουσα σχηματίζει άκτάς αποτό
μους τριών μέχρις έξ μέτρων άπό τις επιφάνειας αυτής, άποκλίνουσα δέ βαθ-, 

μηδόν ή έν λόγω επιφάνεια προς άρκτον σχηματίζει έντεΰθεν και πέραν τοΰ 

άνωτέρω διαληφθέντος χειμάρρου, μικράν τινα προς την θάλασσαν κλίσιν έ- > 

■ χουσαν έκτασίν προχωρούσαν μέχρι τής κώμης της Αιδηψού. Τό έδαφος της ■ 
προκειμένη; έκτάσεως είναι πετρώδες τιτανώδους καί χαλικούχ'ου φύσεως, 

παρουσιάζον που μέν άνυψώματα σχηματισθέντα έξ ιζημάτων έκ των κατά.

; καιρούς' έπ’ αύτοΰ διαρρευσάντων ιαματικών ΰδάτων, ποΰ δέ επίπεδα προσ- 

κλινή βραχώδους επικαλύμματος φαλακρά μέρη καί κεχρωματισμένα έρυθρότ 

φαια καί κιτρινωπά ώς έκ της έπίτοΰ εδάφους τούτου ένεργείας τών έν 
λόγιρ ΰδάτων.

Ό περίπατων πολλαχοϋ· έπί τοΰ τοιούτου εδάφους αισθάνεται ΰπό τούς 
πόδας αΰτοΰ το’Λϋτον υποχθόνιον ηχηρόν δοΰπον, ώσεί έβαινεν επί εΰρυχώροϋ 

θολωτού μέρους, έξ οΰ εικάζεται ένάργώς,' οτι ΰπάρχουσιν αυτόθι υπόγεια σπη
λαιώδη ^κενά διαστήματα.

Αί πηγαΐ τών ΰδάτων πάμπολλαι οδσαι, εΐσι διεσπαρμένα! έν διαφόροις 
. θέσεσι μικρόν άπ’άλληλων άπεχούσαις,· τό δ’άναβλΰζον έξ αυτών καί ένια- ’ 

χόϋ άναβρυχόμενον ύδωρ, ποΰ μέν άφθονου διαυγές καίέν εΐ'δει πίδακός άνυ- 

. . ψρύμενον, ποΰ δέ άναβρύον ήρεμα καί κοχλάζον ρέει σχημάτίζον μετά μακράν 

έργασίαν κυματοειδή και σκληράν την ύπ’αύτοΰ καλυπτομ.ένην επιφάνειαν 
φέρουσαν τούς χρωματισμούς: τών έν' τόΐς υδασιν" υπαρχόντων μεταλλικών 

οξειδίων. . ’

■ Αί σπουδαιότερα! τών πηγών, είσ ιν:

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΔΗΨΙΩΝ Ι’ΔΔΤΩΝ

1) Αί εντός· τοΰ λουτήρος τοΰ καταςημ.ατος άναβρύουσαι θερμοκρασίας 3 4°R.
2) Αί πρός βορράν καί παρά τόν χείμαρρόν άνμβλύζουσαι έν άφθονία θερ

μοκρασίας62°R τής ύψίστης πασών τών .πηγών, ής τά ΰδάτα μετά τών 

ΰδάτων. τών δύω ετέρων πηγών, τής μεν, 2^ άπεχούσης τής πρώτης, θερμός 
κρασίας 58®Β·, τής δέ, 0,4ί1 είς. άπόστασιν ταύτης, θερμοκρασίας 4θ°Β,έκ· 

βάλλουσιν εις τόν αΰτόν: χείμαρ’ρον, . > ■
3) Αί βορειοδυτικώς τοΰ ορμίσκου τών. λουτρών ύπάρχουσαι θερμοκρασίας 

58®R, τών οποίων τά καπνίζοντα ,υδατα από τοΰ άκρου τής άποτόμου Α
κτής έκ τριών συνεχομένων εύρειών χα.σμάδων μεθ’ ορμής καί πατάγου ε’κ- 

ρέοντά καταπίπτουσιν έν εΐ'δει καταρράκτου εντός, τής θαλάσσης’ ή έκ των 
πηγών τούτων ποσότης τοΰ έκρέοντος ίίδατος, υπολαμβανόμενης τής διατο- 
μής τών οπών ΐ'σης πρό.ς τρία τετραγωνικά, ύποδεκάμετρα καί τής ταχύτη

τας τοΰ ΰδατός προς δέκα μέτρα άνά παν πρώτον τής ώρας λεπτόν, έκτίμά-, 
ται είς πεντήκον.τα περίπου κυβικά μέτρα, ήτοι τεσσαράκοντα χιλιάδας οκά

δων τό ημερονύκτιου.
.4). Αί πρός μεσημβρίαν ύπάρχουσαι καϊ εντός τοΰ όρμου, τών λουτρών έκ- 

βάλλουσαι θερμοκρασίας 50®R.
5) 'Η πρός άνατολάς τοΰ έν. χρήσει λουτήρος. άναβρυουσα θερμοκρασίας 

58®R, και έτέρα τις πλησίον, ταυτης θερμοκρασίας 42®Β, ών τά ΰδατα έν 
μέρει μέν διάκλαδιζόμενα έκβάλλουσιν αμέσως είς τήν θάλασσαν, έν .μέρει δέ: 

συλλεγόμενα εντός, τής. παρά τώ καταστηματι ΰπαρχουση; δεξαμενής απο

ψυχραίνονται, όπως δι’ αυτών συγκερασθή-ή τών 34®R θερμοκρασία τών 

ΰδάτων τοΰ, λουτήρος καί άποτελεσθη η Αναγκαία εις τούς λουομένους θερ

μοκρασία τών 26®,27°, 28®, 29®,,καί..30° 11. ,Λ..

.’ 6) Αί βορειονατολικώς τών. προηγουμένων δύω έτέραι πηγαΐ θερμοκρασίας 
42° καί 40® R. ·/.?■■■ <:?■'.· λ. ' '

7) 'Η μεταξύ τοΰ στρατώνας καί τοΰ παντοπωλείου παρατώ κκταστη- 
ματι ύπάρχουσα έτέρα πηγη θερμοκρασίας 40®R, ίς τό ύδωρ χρησιμεύει πρός 

κάθαρσιν .τών χυτρών, λεβήτων κάί πινακίων τών φοιτητών.
'· ·8) ϊϊρός τό βόρειον μέρος καί έντεΰθεν. τής άριστεράς .τοΰ χειμ-άρρου όχθης 
άναβρύουσιν επίσης ΰδατα έκ τριών πηγών θερμοκρασίας. 32®, .369. καί 42.® 

καί όλίγα τινά βήματα άνατολικώτερον τούτων έτεραι τρεις πηγαΐ θερμοκρα

σίας 23®R, έξ ών εκλύεται άφθονου άέριον παρουσιάζον την επιφάνειαν: τοΰ

• ίίδατος ζωηρώς κοχλάζουσαν.Άξιον, δέ παρατηρησεως είναι τό φαινόμενοV 
■ τής άναβλυσέως.-θερμότατου καί σχετικώς :πρός τοΰτο ψυχρότατου ύδατος . 

έξ όπών μη- .άπεχ,ουσών μεταξύ των·. :έπί: τοΰ έδάφους έ'λαττον.: τοΰ. ενός υπο

δεκάμετρου*  ,τότοιοΰτόν παρατηρειται έν ταϊς πηγαΐ; .3 καί 8. , ’
Ούδεμίά μέχρι τοΰδε έγένετο άκριβης ποσοτική άνάλυσις καί έξέτασις 

τών ΰδώτων όλων τών ειρημένων . .πηγών*·  έκ.· δέ τής', ΰπό τοΰ. άκαμάτου. 
καί γνωστοΰ :'εις τόν επιστημονικόν κόσμ.ον κ. Ξ. Αάνοερερ γενομενης άναλύ-

' Λ·

■J .
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·*■  - - . ώζ: '

. σεως τοϋ υδατος έκ τίνος τώνμνημονευθειοώνπηγών θεωρούνται εί<;μίάν1ί- 
τρκν ΰδατος κύρια συστατικά έν αύτώ τά Ακόλουθα ; '

. Χλωροΰχον νάτριον (μαγειρικόν αλας). . . . .
Ώς πας τις έκ τε τις πόσεως κάί.τίίς γεύσεως τοϋ δδα- 

τος δύναται περί τίς «φθόνου ύπάρξεώς του νά βεβαιωθΐί, 

καθώς κάϊ έκ τοΰ λέυκου κκταλοίπου,όπερδιάτηςέξάτμί- 
σεώς του τό ύδωρ τοϋτο Αφίησιν έπί τοΰ εδάφους έφ’ου έξα*  

πλοϋτκι.
• Χλωροϋχον μαγνήσιον ,.

■ . Τίτανον . ... .

©ειικήν μαγνησίαν..
, ©ειικήν σόδαν. . . ...

' Ανθρακικήν τίτανον. .

■ ’Ανθρακικήν σόδαν. . .
Ίωδοϋχον νάτριον. , 

Βρωμιοΰχον [/.«γνήσιον 
Πυριτικον οξύ . . .

Ελεύθερον Ανθρακικόν οξύ 2 κυβικών δακτύλων
'Τδροθειωμένον ώέριον ζ.υβ. δακτύλου και τέλος ί'χνη Αζώτου.

- Ουδόλως Αμφιβά λλοντες περί τ·ης Ακρίβειας μεθ’ ής ή ανάλυσις αυτή εγέ' *

■ ·ν?το, ούχ ήττον, επειδή αυτή θεωρείται μονομερής, δεν θεώροϋμεν·απο σκο

πού νά συστήσωμεν ώς πρωτίστην Ανάγκην την επιστημονικήν έξέτασιν καί 

των λοιπών ύδάτων; όπως πλήν τοϋ προσδιορισμού των συστατικών τών γί- 

νωσι γνωσται καί αί λοιπαί φυσικαί αΰτών ιδιότητες καί κανον.ισθη ή χρη- 
. σις αυτών.

Τοιαυτη τις έξέτασις έπί τι) ευκαιρία της κατά τά προσεχές έτος'Παγ

κοσμίου έν Παρισίοις Έκθεσεως, είς ήν ύπεσχέθη νά λάβη μέρος καί ή ‘Ελλάς,.. 

ανέτεθη τι) πρωτοβουλίγ τοΰ αξιότιμου προέδρου τηςέπίτήςεΐςημένηςέκ- 
δέσεώς . έν.’Αθηναις κεντρικ-άς επιτροπής κυρίου ©εοδώρου Δηλιγιάννη·, τίρ έπί 

έπϊστήμονικ^.ίκανό.τητι διακρινομένφ.'καθηγητή τίίς χημείάς έν τφ Έθνικώ 

ΙΙανεπιστημίφ κυρίφ ίΑναστασίφ.Χρηστομάνφ, έξ ής εργασίας πρόσδοκ<Χτάι ή 
έκτέλεσις σπουδαιότατης Αποστολής Αναφερομένης είς την έν γένεί συλλογήν 
και έξέτασιν τών σπουδαιότερων ελληνικών ιαματικών ύδάτων, ών εύμόιρεϊ 

ή Ελλάς. Τά υδατα τών διαληφθεισών Ανωτέρω πηγών δεν περιέχουσιν, ώς 
έκ διαφόρων εξωτερικών φαινομένων συμπεραίνεται, < τά αύτά συστατικά, 

: εξαιρέσει τοϋ χλωρούχου νατρίου, καί της τιτάνου, κτινα φαίνεται μετ’ άλ

λων υπάρχοντα έν· άπάσαις, ώς καί η 'κατά τό μάλλον ή ήττον έκλυσις 
■ Αερίου.. .;1

. Καθώς δέ διά της γευσεως διακρίνετκι η τοϋ χλωρούχου νατρίου υπαρξ'.ς,

> οΰτω καί διά της ιδιορρύθμου όσμης τοϋ ύδροθειωμένου Αερίου καί διά τοϋ
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έρυθροφαίου, καί .υποκίτρινου χρωματισμού τοϋ .περί τάς. πηγάς'εδάφους· δ#|- 

λοΰται ή έν τοϊς ΰδασιν υπαρξις τοϋ θείου καί τοϋ σίδηρου. ■ : '

’Εκ δέ τών··περί τα στόμια της έκροής^τών πηγών παρατηρούμενων, σχη- 
. ματισμών συμπαγούς λευκής ή καί έρυθρ.ρφαίου άσβεστοπέτρας, εξηγείται η 
δι ελευθέρου. Ανθρακικού., όξέως ένυπάρχ,ουσα τοϊς ύδασι διαλελυμένη άαβεστό- 

πετρα,. ήτις, έκρέοντος. του δδατος. έν τΐ! .ελεύθερέ άτμοσφαίρ%. καί, συνεπώς 
εκλυόμενου τοϋ-ελευθέρου Ανθρακικόϋ·: οξέος, ■ καθιζάνει περί τό στόμιο» 
τών πηγών η ανθρακική τίτανος Αφθονος Αποτελούσα κυρίως τήν είς τά πέ- 

ριξ αύτών έπίστρωσιν τοϋ εδάφους καί ιδίως τώ περί τά κράσπεδα τ'ης απο- 

τόμου Ακτής παρατηρούμενα σφαιροειδή στρώματα, τούς σταλακτίτας καί 

τώ. παρόμοια.
Εις τόν σχηματισμόν τών κατά καιρούς περί τά στόμια τών πηγών πα

ρατηρούμενων ιζημάτων της Ανθρακικές τιτάνου, ής ένεκα μετά παρέλευσιν 
ετών: έμποδίσθη ή είς τά μέρη ταϋτα περαιτέρω εκροή καί διέξοδος τών 

ύδάτων, δέον ν’ Αποδοθώ ωσαύτως ή έν εΐ'δει κρατήρων πληθύς τών Αρχαίο-, 
τέρων, μήπω έν ένεργεία τανΰν παρατηρούμενων πηγών, καί ή είς τά ,·πέ- 

ριξ ή απώτερου τούτων, πρός τά βαθύτερα μέρη έκ νέου έμφάνισίς των έπί 

τοΰ εδάφους. λ
’Εκ τής αύτής Ανθρακικής τιτάνου σύγκεινται καί τά πετρώδη περιβλή

ματα, τών Ανθοδεσμών, στεφάνών, ■ ή καί άλλων οϊωνδήποτε Αντικειμένων, 

άτινα, δίκην ενθυμίων ή παιδιΑς, εντιθέμενα έπί 4 ·ή 5 ημέρας εντός τών 
πρός τήν θάλασσαν καταπιπτόντων θερμότατων ρείθρων, περιβάλλονται διά 

πετρώδους.λευκοΰ περικαλύμματος.
■ Ή ιαματική δύναμις τών περί ών ό λόγος ύδάτων ώς έκ τών καλών 

αυτών αποτελεσμάτων θεωρείται θαυμασία.
Ιδίως δέ παρετηρήθη . ότι οί. πάσχοντε'ς έκ .χρονιάς. Αρθρίτιδας, ρευματι

σμών, ισχιαλγίας, καί πάσης Αλλης φύσεως νευρικών παθήσεων καί >τοϋ ήπ.οςτ 

τος θεραπεύονται εντελώς διά τής χρήσεως ώρισμένου. αριθμού λουτρών έν 

: ώρισμένη θερμοκρασία.
Τά υδατα της Αιδηψού εχουσι μεγάλη» τήν όμοιότητα πρός τά τοϋ Kis- 

Wingen, Homburg καί Kreuznach,
Πλήν τής χρήσεως τών ώς εί'ρηται λουτρών χρώνταί τινε; τών. νευραλγούν- 

τω.ν καί τγί παρά ταϊς πηγαϊς τών ύδάτων Αποταμιευομένζ) ώς - έπί τό ,πλεϊ-. 
στον μελαίνγ ίλυι (λάσπη;. Ταύτην συλλέγοντες έπιθέτουσιν. έπί τών Αλγούν- 

των μερών τοϋ. σώματος^, ώς έχει,. ..θέρμην,, έν εΐ'δει.έμπλάστρρυ. ’Ανορύττουσι 

δ’ ενίοτε έπί τόπου λάκκον έν ώ εντίθενται τκ πεπονθότα μέργς. ■ :

, .‘Η έν;λόγφ ιλύς .κατά Λάνδ.ερερ. περιέχει.. έν μι^:λίτρα. βάρους ■

Πυριτικόν οξύ. . . . . . -,·. . . . ,. . ' 10,000 κόκκους

Άνθρακοΰχον ύλην. ; . : . .■,/>■ .,. ·;,. ■ * ;.· .20,000 »
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Όξείδιον μαγγανησίου. ■

Όξείδιον σιδήρου. . ...
, Ή τοποθεσία τών λουτρών ούσα παράλιος καί περιστόιχιζομένη υπό'τών' 
παρακειμένων και συνεχομένων κατάφυτων. λόφων είναι τερπνότατη, ή δ’έν 

ώρα τοΰ έ'αρος διαμονή έν αύτοΐς εν άπόψει μάλιστα τής ,στέρεάς και τών

χιονοσκεπών τοΰ Παρνασσού, κορυφών, είναι λίαν ευάρεστος καί υγιεινή.
Άξιων λόγου λεπτομερών περιγραφών άρχαιοτερας εποχής περί τών λαυ-, 

τρών τούτων τών καλούμενων τό πάλαι Λουτρά τονΉραχΛ^ονς ,στερόυ- 
μεθα. Κατά τον Πλούταρχον ό Σύλλας πάσχων^άλγημα ναρκώδες μετά βά
ρους .είς τούς πόδας, 8 6 Στράβων λέγει κποδάγρά; ψελλισμόν», μετεχειρίσθη 

τά .θερμά ταϋτα υδατα.

Σώζεται δ’ είσετι χώρόςτις τετειχισμένος και διά σταυροθολίου έστεγα- 
σμενος, βορειοδυτικώς τών’σημερινών λουτρών καί είς 600 περίπου μέτρων

: ταϋτα ΰοατα.

άπόστασιν άπό τούτων, έν ώ'ύπάρχουσι δύω λουτήρες καλώς διατηρούμενοι 
τετειχισμένοι καί οδτοι, *

δης διάστρωσις ή.σχηματισθεΐσα

ών χρήσιν, ώς λέγεται, έποιήσατο δ είρημένος ρω

μαίος στρατηγός. Αξία παρατηρήσεως έν τη θέσει ταυτγ είναι ή πετρώ- 

περί τούς εξωτερικούς .τοίχους τόϋ κτιρίου 
τών δυω λουτήρων. . Τά διά της έπ’ αυτών διαβάσεως- καί έπενεργέίας τών 

μέταλλικών. ΰδάτων κατακρημνίσματα περιέβαλον τούς ρηθέντας τοίχους διά

βραχώδους στρώματος ίκανοϋ πάχους ού'τω πως συνεχόμενου μετά του άλλόυ 

στερεού σώματος τοΰ βράχου, ώστε είναι άδύνατον έξωτερικώς νά φάντασθί)

τις ό'τι είς τό μέρος τοΰτο ύπάρχει χειροποίητου κτίριον.
’Έτι μεϊζον ενδιαφέρον παρέχει ή σχηματισθεϊσα άπό τής οπής τής 

εκροής τοΰ μεταλλικού υδατος έν τώ ρηθέντι λουτήρι κυλινδροειδής λίθινη
, κατακόρυφος στήλη άποπερατουμένή μέχρι τοΰ πυθμένος αύτοΰ. Έκ του φαι

νομένου τούτου, γνωστών ούσών τών διαστάσεων τη; στήλης, της διαμέτρου ’ 

τής οπή; καί τής χρονικής διαρκείκς τή; εκροή; τοΰ υδατος, ηδύνατό τις 
ευκόλως νά προσδίορίσγ. τό πο,σόν τής λίθινης ουσίας τής σχήμα τι.σ θείσης ευ**'

ώρισμένω χρονίζω διαστήματι.

Μεταγενέστερον βεβαίως της εποχές καθ’ ήν τό κτίριον τοΰτο εκτίσθη εί

ναι τό παρακείμενον καί πρός τήν θάλασσαν διευθυνόμενον έπίμηκες τείχι-
χ.ισ(Λα? περιεζωσμένον ωσαύτως διά του συνήθους πετρώδους κχθιζτψ*ατοζ .

τος αυτόθι υδρόμυλου.

. καί μαρτυροΰν. τήν διοχέτευσιν καί την μηχανικήν χρησιμοποίησιν τών άφθό- 

νων ιαματικών ΰδάτων εις την κίνησιν τοΰ ύδράυλικοΰ τροχόΰ τοΰ ύπάρξαν- 
τος αυτόθι ύδρομύλοϋ.

Μικρόν τι πρός άρκτον έκ των ώς εΐ'ρηται έργων, 'επιπόλαιας τινός ζνζσ/.α-
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φής γενομένης προ τριετίας άνεκαλύφθησαν δύω ογκώδη τεμάχια μαρμάρων 
διαστάσεων τό μέν .- ■ .

ΜΙ.
■ : μήκους 1,30 ίΧ

■ πλάτους· 0,50 ■

πάχους 0,60
καί φέρον έπί μιάς μέν τών εδρών τοΰ πρίσματος τήν εξής έπιγραφήν 

. / .·'■ \ , ΕΣΤ1ΕΩΝ II '

ΠΟΛΙΣ ·"/.· 
Ζζ ή άρχή έφθαρμένη διά σμίλης.

. Έπί δέ τής . Αντιστοίχου έδρας ■

ΑΪΤΌΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΑ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΝ ΣΕΥ1ΙΡΟΝ

ΠΕΡΤΙΝΑΚΑ ΣΕΒΑΣΤΌΝ

ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΑΙ

ΑΒΗΝΙΚΟΝ ΜΕΠΕΤΟΝ

ΕΣΤΙΕΩΝ II ΠΟΛΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΑΪΤΗΣ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙ 
[ΗΓ] ΟΤΜΕΝΟΝ

Τό κάτωθεν καί τέλος τής επιγραφής έφθαρμένον.

Τοΰ δ’ετέρου τεμαχίου αί διαστάσεις 

μήκος 1.0 0 f· 
πλάτος 0,60 

πάχος 0,60. .

και επιγραφή έπ’ αύτοΰ

[ΚΑΙΣΑΙΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΝ 

ΑΔΡΙΑΝΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΕ 

ΒΑΣΤΌΝ ΌΑ ΓΙΟΝ 
ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΝ

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΙ1ΜΟΣ ΕΣΤΊ
ΑΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΝΤΟΣ

ΑΝΟΟΓΙΟΥ ΟΠΤΆΤΟΪ

Περί δε τών σημερινών καταστημάτων τών λουτρών καί περί τής έν αύ*·  

τοΐς διαμονής τών πρός χρήσιν τών ιαματικών ΰδάτων φοιτώντων,' πάνυ 

ολίγα καί ταϋτα μικρού λόγου άξια έχομεν ν’άναφέρωμεν.
Καί πρώτον τό κυρίως λεγόμενον κατάστημα έχει σχήμα τετραγώνου είς 

έκάστη,ν τών πλευρών τοΰ οποίου εισί κατασκευασμένα ισόγεια, δωμάτια 

χωρητικότητος ούχ,ί άνωτέρας τών 10 μέχρι 12 μέτρων τετραγωνικών εκαςον, 
. Ή εσωτερική διασκευή τών τρωγλών τούτων είναι λίαν κακόζηλος καί

-
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νον εις νάνους Ουράν, παράθυρον κατέναντι αύτης ζ.ουψώιζατος του ένός έκτου 

τοϋ τετραγωνικοϋ μέτρου, πάτωμα καϊ οροφήν έξ Ακατέργαστων πεύκινων 
σανίδων καί τοίχους πολυσυνθέτου.καμ,πϋλότητος,

Τά έπιπλα τών δωματίων είσί μικρά ξύλινη τράπεζα, σκαμνίον καί δύω 

τρίποδα ξύλινα ετοιμόρροπα καί. ταΰτα καί τρεις. απλάνιστοι, σανίδες.

Τοιαΰτα δωμάτια επί τής προς τήν θάλασσαν πλευράς είσί. δέκα, επτά 

..εις τήν αντιστοιχούσαν ταύτης καί Ανά έξ εις έκατέραν τών ετέρων δύω.
Έν τφ μέσω περίπου τής αυλής υπάρχει χώρος λιθόκτιστος καί έστεγα- 

σμένος υποδιαιρούμενος εις δύω, έν έκαστη .δέ. υποδιαιρέσει υπάρχει εΐς κοι
νός λουτήρ δ? έκαστον φΰλον χωριστά καθώς χωριστή εΐναι . καί ή εις έκα

στον λουτήρα είσοδος. Υπαρχόντων δέ τών πνιγών του ΰδατος εντός τοϋ εις 
τούς άνδρας προωρισμένου λουτήρος, ή συγκοινωνία του υδατος ένεργεϊται 
δι’ οπών κατασκευασθεισών έν τώ'τοίχφ τοϋ διαχωρίομάτος (καί υπό τήν 

επιφάνειαν ταϋ.πλήρους ΰδατος λουτήρος, εξαιρέσει μιας τών οπών, άφεθεί- 

' σης, ώς μή ωφειλε, κατά έν ύποδεκάμετρον ΰπεράνω αυτής.

‘Ως έκ τής μεγάλης συρροής τών φοιτητών τών λουτρών κατεσκευάσθησαν 
πρό ολίγων ετών καί έζωτερικώς του Αρχικού καταστήματος λιθόκτ'ιστα 
κατά τι Ανετώτερα έξ δωμάτια καί τοσαΰτα ξύλινα παραπήγματα.

Εις εποχήν καθ’ ήν έπικρπτοϋσιν. οί καύσωνες τουτέστι κατά τούς μήνας . 
τής έπισκέψεως καί τής χρήσεως των λουτρών μόνα τά προς τήν. θάλασσαν 

ίχοντα παράθυρα δωμάτιά είσι κατοικήσιμα*  ή έν τοΐς λοιποΐς δωματίοις 
διαμονή Απ’ εναντίας είναι παρεμφερής τή Μενδρεσείφ.

• Πρός ευκολίαν τών ευσεβών φοιτητών τών λουτρών ύπάρχει αύτοϋ καί 
ναΐδιων εις μ.νήμην τών άγιων Αναργύρων ύπεράνω τής θέσεως τών καλού

μενων Λουτρών τοϋ ΣνΛΛα καθώς καί παντοπωλεΐον πλησίον τοϋ καταστή
ματος . διά τήν προμ-ήθειαν τών τής πρώτιστης ανάγκης χρειωδών' προσ

έτι δέ καθ’ ό'λήν τήν διάρκειαν τών λουτρών διατηρείται έν ίδιφ στρατώνι 

φρουρά έκ πέντε χωροφυλάκων καί πέντε στρατιωτών τής γραμμής ύπό τάς 
δίαπαγάς ενός δεκανέώς καί ενός ένωματάρχου. .

, Μόλις δ’ εις άπόστασιν χιλιόμετρου έκ τοϋ κεντρικού καταστήματος καί 

πρός β»ρράν τούτου ύπάρχει καφενεΐόν έφωδιασμένον μέ Αρτόποιεΐον, καφέ καί

■ λουκούμια. Ψυχαόταταν δέ καί διαυγές ύδωρ έκ τοϋ ύπάρχοντος αυτόθι φρέα- 

τος καί υπό τήν παχεΐαν. σκιάν τών πλατάνων προσφέρεται τοϊς. προσερχο- . 
μένοις. ’

Τό μέρος τοϋτο όσον είναι τερπνόν προς Αναψυχήν των· διαμενόντών. έν 

τοΐς λουτροϊς φοιτητών έν καταλλήλω ώρα, τόσον μετά προφυλάξεως πρέ- 
πει τις νά φοιτφ εις αυτό καί νά μή διαμένΐ) επί πολύ ένεκα τής εις τό μέρος. 

τοϋτο ύπαρχούσης υγρασίας καϊ απογείου αΰράς. ί.

Εις ποιαν δέ κατάστασιν ευρομεν κατά τήν ά τοϋ Μαΐ'ου μηνος ενεστώ
τας έτους, ημέραν καθ’ ήν προσήγγισε τό ώτμόπλουν τής Ελληνικής ’Ατμό-

.....l’j;f...... ’*................................is,--'... -.......:.............. '....................
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'Άόΐκής έταΐρίας; ΐίς τόν δρμον τών λουτρών, τά ώς Ανωτέρω περιγραφέντα ' 
καταστήματα-παραλείπομεν ν’ άναφέρωμέν, άρκούμενοι νάΑαραθέσωμεν 
ένταϋθκ όσα ό πολυμαθέστατος καθηγητής τοΰΈθνικοϋ ημών Πανεπιστημίου 
κ. Θεόδωρος Άφεντούλης έντήΦαρμακολογία αύτοϋ (τόμ. Γ', σελ. 379) διά 
τοϋ γλαφυροτάτου καλάμου του πέρί τής άληθοϋς καταστάσεως τών λου
τρών τής Αιδηψού αναφέρει αυτολεξεί τάδε :

«Ό έν Αϊδηψφ λουτήρ εΐναι το σου τον άθλιος ώστε δυναται μάλλον νά 
έ'ίιληφθή ώς τύπος αισχρότητας καϊ ίυπαρίας. Φαίνέται ώς εϊ ό λύθρος τοϋ 
Συλλα έν αύτοΐς Απολουσθέντος μετά την έκπόρθησιν τών ’Αθηνών.

Καί εΐναι κρΐμ.α τώ δντί, ότι άΐ έν Λΐδηύω θέρμαν είναι τοσοϋτον παραμε- 
λημέναι,ένώή περιστοιχοϋσα φύσις εΐναι Αειθαλής και ύπό πάσαν έ'ποψιν έρα- 
αμία„ Βουνά πέριξ κατάφυτα ύπό· σχοίνων έύωδών καϊ κότινων καϊ καμάρων 

καί δαφνών καί πιτύων, ρύαξ πα^ρέών καί κελαρίζων καί είς πολυπληθείς ' 
μικρούς καταρ’ράκτας ήχηέντως κατακυλινδοόμενος, άνωθεν δέ καί πέριξ κα- 
τασκεπόμενος πολλαχοΰ ύπό πλατάνων εκατέρωθεν καί περιφρουρούμενος 
ύπό νηρίων.

”Αποψ'.ς πρός τόν κατέναντι Παρνασσόν έξαισία, βθεν έν θέρει καταπνέει 
α5ρα ποντίάς ήδυτάτη. “Ύδωρ πόσιμον ψυχρόν καί διαυγές. 'Ιστορικαί Ayef- 
μνήσεις. TtavioTat Από τών κατέναντι Θερμοπυλών καί άπό τής πατρίδας τοϋ 
’Όδυσσέως τοϋ Άνδρουτσου. Πάντα ταΰτα άφθόνφ τ·ή χειρϊ έπιδαψιλευθφν- 

. των ύπό τής φύσέώς τώ παγ'κζλω τόπω, Αποτελοϋσιν Αξιοδάκρυτον εϊρωνίαν 
πρός τήν Αγροικίαν τών περίοικων, ένφ ήδρν.ατο ή φιλεργία καί ή πρόνοια 
νά κατάστήσΐ) τήν Αιδηψόν όύ μόνον ύγίασμα περισπούδαστον αλλά καί 
έντρύ.φημά περιπόθητον..των άρρωστων.»

Περαίνοντες έκφράζόμεν μέτά τόν σοφόν καθηγητήν καί ήμείς τή.ν ένδίτ 
μυχόν εύχήν όπως ληφθή τάχιστη πρόνοια περί τής εις.τό προκέίμένον μέ
ρος κατασκευής εύρυχώρου .καί Αξιοπρεπούς καταστήματος άναλόγου τής έκ 
τών Αποτελεσμάτων θαυματουργού τών ιαματικών αίδηψίων ύδάτων αξίας*  
έ'χομεν δ’ Ακράδ.αντρν τήν π.έποίθησ.ιν οτι εφαρμοζόμενων καί έντκϋθ α κα
θώς καί Αλλαχού τής εσπερίας εύρώπης έίθιστζι τών πεφωτισμένων καί ελ
λόγων περί τήν χρήσιν τών λουτρών μέτρων τής διοικήσεως, όχι μόνον 
άρδην θέλει έκλείψει ό κίνδυνος δν διατρέχουσιν οί φοιτηταί, ώ.ς γε νϋν έ'χουσι 
τά πράγματα Αντί ίάόεως τής υφιστάμενης νόσου νά προσζ.τήσωσι νέαν άνια- 
τωτέραν, αλλά θέλουσι. μάλιστα προσζ.τήσει παγκόσμιον: φήμην καί ά.ποφέ- 
ρει πρόσοδον1 ούχί τήν.τυχαϋσαν.καί τιμήν θέλουσι άεριποιήιιει μεγώή.ήν:?ϊΐ 
τούς όπωςδήποτε προς τόν είρηυ.ένον σζ,οπόν συντελέσαντας.

Έν Άθήν^ί τήν 20ην’Ιουνίου 1877.
π. BornorKAS.

ΤΟΜΟΣ Δ' S3 ' ...
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ TUN ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΚΔΟΣΙΝ
·. ΤΩΝ ■„ 'ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

A.

• Την Δευτέραν έκδοσιν τών Ίστοξ>ικ&τ’Αταμνήσεωτ φίλοπονήσας προ πολ- 

λοΰ.άνέβαλον επίτηδες, εΐ ποτέ μετά τήν εύμενή επιδοκιμασίαν τοΰ τόπου 

έδημοσιεύοντο -καί λεπτομερέστεραι έπιστασίαι; Θά ήύγνωμόνουν δέ τόσφ 

μάλλον διά τούτο ό'σιρ η βιβλιογραφία και ούχί ή κομήτου δίκην έπιφαινο- 
μένη έν Έλλάδι βιβλιοκρισία, σόγκειται συνήθως^ έκ διθυράμβων ή έκ σίλ- 
λων’ διότι, κατά τό ευφυές λόγιον πολυμαθοΰς καθηγητοΰ, .ούχί; υπολή

ψεις άλλα προλήψεις ; ύπάρχουσι παρ’ ήμ.ϊν“ έκ προλήψεως έπαινοΰμεν και 
εκ.-προλήψεως ψέγομεν" ούδ’ επιχωριάζει. άλλαχοΰ όσον ενταύθα ή παρ’ 
αξίαν δόξα. ’Άλλως τε ,κ'αί ώς συνεθισθέντες εις χαμαιζήλους, ίδιοτελεΐς 

. καί σοφιστικής συζητήσεις, κατέστημεν άνεπιτήδειοι : είς όρθάς κρίσεις.

Άλλ’ ευτυχώς τοΰ κανόνος τούτου έξηρέθησαν αί ’AraftvwttK;, άξιωθεΐσαι 
■ούχί άπλών εγκωμίων ή όνειδισμών, ,άλλ’έπιστήμονος άναλύσεως. Τρ.εϊς εφη
μερίδες της Έρμουπόλεως, ή Παΐ^ις, ή ’’Εζέγαρσις και ή 11 ανό^η, ό Νεο~ 

.Ιόγ^η τοϋ ΒυζαττΙον, δ άειπόθητος τής Κεφαλληνίας σοφός Θ. Ιίαροΰσός 
διά τοΰ Αΐ&νος, έτερος πολυΐστωρ ανώνυμος διά της Νέας Ί1ικ:ζ>α<;, ό έν τφ. 

Ιΐανεπιστημίφ εΰπαίδευτος καθηγητής της Γενικής Ιστορίας κ. . Σωκράτης 

' Τσιβανόπουλος έν τή περί της διανοητικής προόδου τοΰ ελληνικού έθνους 

ολυμπιακή εκθέσει, ό έν-Παρισίοις μαρκίων De Queux de Saint-Hilaire, ίσως 

δέ καί άλλοι διέλαβον πλατύτερου περί αυτών. Ό δέ ανώνυμος καί ένδιατρί- 

βων ύπέρ τούς λοιπούς είς τά τής ελληνικής, ιστορίας έπιδοκιμάζεΐ'.τό ;πόνημά 

και τό φιλαλήθες επαινεί, κατακρίνει δέ μόνον ώς υπέρ τό μέτρον έξαϊρον 

τήν φιλοπατρίαν των άθλοφόρων, λησμονών ί'σως ότι ή φιλοπατρία τών χρό^ 

νων εκείνων εΐχεν άλλοίαν τήν σημασίαν. Σήμερον μέν τ.όόνομα του φίλο-: 
πάτριδος δαψιλευόμεθα προς πάντα-·' τόν ■ νομίζοντα ότι ευεργετεί τήν πατρίδα 
δίδων ψιχία τινά έκ τών πιπτόντων έκ της πλούσιας τραπέζης αύτοϋ, τότε 
δέ φιλόπατρις εκαλείτο ό καί όλόκληρον τόν άρτον άποσπών άπό τοΰ στόματος 

. τών ιδίων τέκνων χάριν τής σωτηρίας τής Πατρίδος. Μαστίζει δέ προ πάντων 

άνιλεώς ενα τών πρωταθλητών, ώς μ.ή φυλαξάμενον έν τή πολιτεία τό άγαν 

και οΰτω τοΰ αγαθού ■ μεϊζον τό κακόν σχόντα.; «Έπιμελώς, λέγει, καί μετά 

τής δυνατής είς εμέ επιστασίας μελετήσας τον βίον καί τήν πολιτείαν τών 

διαφόρων τής Έπαναστάσεως προσώπων, έπείσθην ώδιστάκτως ότι ό Μαύρο- . 

κορδάτος προσέφερεν είς τον ’Αγώνα πολυτίμους υπηρεσίας έζωτερικώς καί 
διπλωματικώς, έσωτερικώς όμως ύπήρξεν δ ολέθριος;τής 'Ελλάδος δαίμων

άπ’άρχής. μέχρι τέλους'». Ό συγγραφεύς όμως, καθώς ομολογεί χάριταςίάντι
τής επιδοκιμασίας, οΰτω θά ώμολόγει-καί διά τήν κατάκρισιν 2ν έγίνωσκε 

που τής ιστορίας ή έκ τίνων ασφαλών μαρτυριών ήρυσθη.ό ανώνυμος τήν 
αδίστακτου πεποίθησιν ότι ό Μαυροκορδάτος άνέτρεψε τόν έν Βερβαίνοις, θρό

νον- του Ύψηλάντου^ ή άντέπραξέν εις τήν άναγόρευσιν τοΰ. Κυβερνήτου, ή ■ 
«δεν έφριξεν ενώπιον τοΰ έμπρησμ.οΰ τοϋ εθνικού στόλου». Διότι ένώ ό 

επικριτής στιγματίζει αυτόν ώς τόν κακόν δαίμονα τής ‘Ελλάδος άπ’ άρχής: 

μέχρι τέ'λους τοΰ Άγώνος, τουναντίον ή κοινή. συνε.ίδησις, ή αληθής αΰτη 

ιστορία, κατά πάσας, τάς'κρίσιμους περιστάσεις, άπό τοΰ 1821 μέχρι τοϋ 
185-4, αυτόν μόνον έδακτυλοδείκτησεν ιατρόν καί διαιτητήν τών πολιτικών, 

αποριών καί αύτοϋ τήν φιλοπατρίαν έπεκαλέσθη.Ό δέ Κυβερνήτης, ού τίνος 
τάς άρετας θαυμάζει ό ανώνυμος όσον και ό συγγραφεύς, ουδέποτε άπέδωκε 

ρητώςτφ/κατακεραυνοβολουμένωτόκακούργηματήςπυρπολήσεως,ώςπροκύπ.τέί ' 
έκ των εν τω κεφαλαίφ Δ' ^δημοσίων- άποδείξεων. "Ή άν έδει νά επαναλά- 

βωμέν καί σήμερον όσα έξηκόντίσε κατά τοΰ άνδρός ό έπί τά επίσημα φιλών 
πηδάίν φθόνος, δια'τί .νά μή έπαναληφθή και ότι ή'νοιξε τάς π-ύλας τής ϊίελο-' 

ποννήσου έίς τόν Ίβρα'ί’μ, ό'τι ήθέλησε νά πωλήσ-ρ τήν Ελλάδα είς τήν’Αγ- 
γλίαν, ό'τι όπεκίνησε τήν δολοφονίαν τοΰ Κυβερνήτου, οτι καί τήν θρησκείαν 

τοΰ έθνους έπροσπάθήσε ν’ άνταλλάςη ; . ■'<
Καί εγώ μέν φρονώ Οτι διεφώνησε πρός τόν συγγραφέα ό επικριτής, ούχί 

έκ προαιρέσεως πονηράς, άλλ’ ώς τηλεσκοπήσας πόρρωθεν καί έξ άποπτου, 
- ένφ εκείνος ψηλαφήσ.ας ίδίιγ χίιρί έπείσθη, ότι διά τόν χρόνον καθ’ Sv έξερ-

ράγη ή. παράβολος πάλη, πουτέστι μετά μακρότατον, λυμεώνα καί θανατη

φόρου ζυγόν, διά τόν επίσης παράβολον τρόπον καθ’ δν συνελήφθη, έκυοφο- 

ρήθη, είδε τό φως καί ήνδρώΟη, καί τήν ηθικήν αγωγήν τών οργάνων δι’ ών 

, διέξήχ.θη, δέν υπάγεται απολύτως εις τούς συνήθεις κανόνας τής ιστορικής 

κριτικής'..διό καί κατέδειξε τήν άλήθείαν . ταύτην έν. προοιμίοις, όνομάσαςδι-

καιοσύνην ό',τι σήμερον έκλαμβάνεται έπιείκεια ή συμπάθεια, καί αίτιολο

γ-ήσας τήν γνώμην αύτοϋ· ουδέ διστάζει νά κηρύξγ τήν πεποίθησιν, πεποί- 

θησιν ανθρώπου «ούκ ακοήν λέγοντος άλλ’ ιστορίαν», ότι ούτε αί περιστά

σεις αι άνακοντίσάσαι είς τήν.-σκηνήν τήν τραγωδίαν τήν κατ’ εξοχήν έπι- 

κλήθέΐσαν .’Αγώνα, οΰτε τό ήθος τών άγωνιστών,. ούτε αί ποικίλκι καί άμεί- ■ 
λικτοι πδριπέτειαι.. τής διεξοδικής πάλης, έμελ'ετήθησαν έν έπιγνώσει ή έ- 

στ.αθμήθησά.ν έν δικαιοσύνη· διότι έκ τών ίστορησάντων τά τής έπα.ναστά- 

σεως, οΐ μέν άποβλέποντες ώς οί; άρχαΐοι εις μόνα τά τοϋ πολέμου, ; καί 

διά τοΰτο παραμελήσαντες τά τής διοικήσεως, έπεσήμκνον έξαιρέτώς τά 

..στρατιωτικά έργα.· Τίς; ;φέρ’ είπεΐν, διέλαβε κάν έν παρόδω πώς εΐχον τά 

τής δικαιοσύνης,. τά τής παιδείας;.τά τής- εκκλησίας,■; ής άληθώς; μόνος δ 

άοίδιμος Οικονόμος έσκιαγράφησε τήν κατάστασιν; διότι καί μεταξύ τής

επαναστατικής εκείνης άποσμίας. καί1 παραλύσεως. ΰάήρχον ί'χνη οίαδήποτε
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αυτών, καθώς καί πρόνοια; τις ■ περί κανονικωτέρας διατάξεως. Οι δέ, οί -έ» 
τών ξένων μάλιστα, τραπόμενοι επί τά έτ&ΐμα,.Αντέγραψαν- άταλαιπώρως 
τά προϊστορηθέντα,' ή έπάνέλαβον Ανέξετάστωςακούσματα, ώς έπ’ εσχάτων 
δ έκ Γερμανίας Κάρολος Μένδελσον Βαρθόλδής, ό πρός ταϊς άλλάις άζρ’.το-

- μυθίαις είπών τόν μέν Οικουμενικόν Πατριάρχην έχοντα τό δικαίωμα, τοΰ. 
καί είς Θάνατον κάταδικάζειν, την δ’ έν Σαλώνοις ψηφισθεϊσαν πάμφυρτον

. κάί ποικίλην ταϊς έπίπτυχαϊς τών ρακίων νομικήν διάταξιν, άρμόζουσαν
• μάλλον είς κράτη πεπόλιτισμένά καί πρό πολλοΰ ελεύθερα·.

"Ενεκα δέ τής άτελ.ους ταύτης μελέτης καί τής άνεπιστάτου διακρίσεως 
του χρόνου τών πεπραγμένων καί του χρόνου τών κρίσεων,.τοΰ χρόνου τής 
Ακμής καί' τοΰ χρόνου τής Ανατομίας τών προσώπων τοΰ δράματος, πρός 
τούτοις δέ καί ενεκα τής όλιγωρίας περί τό Ανελίσσειν, πρός Ανίχνευσιν τής. 
Αλήθειας καί τά ενδόμυχα τής μνήμης τών έπιζώντων Αθλητών, άπαγγέλ- 
λόνται ένίοτε έτυμηγορίαι ήμαρτημέναι καί άδικοι. Καί όμως «τίνας άντις 
κριτάς ίκανωτέρους . ποιήσαιτο και πιστότερους τών πραχθέντων, ή τούς έν. 
αύτοϊς τοϊς κινδύνοίς παράγενομένους;» κατά τόν ημέτερον Ίσοκράτην. ’Αλλά 
καί έτερος ιστορικός Απεφήνατο οΰ πρό πολλοΰ ότι, pour bien icrire l’bis-

. toire contemporaine, il ne soffit pas de compulser les pieces diplomatiques, 
les journaux, les rapports, les documents imprimis ; il faut savoir aussi fetiil- 
letcr les vieillards. ’Ήτοι*  «Πρός ευδόκιμου συγγραφήν τής συγχρόνου ιστο
ρίας δεν Αρκεϊ ή έρευνα τών διπλωματικών εγγράφων, τών εφημερίδων, τών 
έκθέσεών, τών εντύπων, Αλλά καί ή τής μνημης τών γερόντων.» "Οθεν καί 
περ έχων Αξιόπιστον μαρτυρίαν την της αύτοπροσώπου αντιλήψεως και την 
τών σημειώσεων μου, δεν Απηξίωσα νά συμβουλευθώ καί άλλους πρεσβυτέ- 
ρόυς έμοΰ «ούκ έκ τοΰ παρατυχόντος πυνθανόμενος τά έ'ργα-τών πραχθέν
τών,» Αλλ’ έκ τών μετ’ επιστασίας Απομνημονευσάντων τά τής ήλικιώτιδος 
ιστορίας, οΐοι Σ. Τρικούπης καί I. Φιλήμων, οΐ τινες Αμφότεροι .έπ.εκύρωσαν 
τό άκίβδηλον ίων "‘Λναμνηηιωτ. Ό δεύτερος τούτων. μάλιστα, καθήμενος 
υπό την, σκιάν τών ευθαλών δένδρων καί περί .τήν διαυγή πίδακα τής Πλ.α- 
τείας τοΰ /Συντάγματος; όπου συνείθιζε νά φέργ, φιλοσοφικώς τό.βαρύ βήμα 
κατά τήν πλήρη πικρίας εσπέραν τοϋ πολυμόχθου βίου αύτοΰ, ανεζωογο- ■ 
νεϊτο τερπόμενος έπί.τή ακρίβεια τών ύπ’έμοΰ επαναλαμβανομένων. Καί 
ποτέ τοϋ νότου έκριπίσαντος βιαιότερου πρός ημάς τάς δροσεράςψεκάδας 
τής καλλιχόρου πηγίς, αυτός γελάσας είπεν*  «έ'σφαλεν ό άνεμος, διότι ψυ
χρολουσίας άνάγκην δέν έχει ή κεφαλή σου».

Άλλ’ Αν καί χαίρω ότι παρέσχον αφορμήν τώανωνύμω νά έπιθεωρήση 
φόν ’Αγώνα, φοβούμαι μή ακούσω παρ’ αύτοΰ τήν πρός τούς ταλαιπώρους 
πρέσβεις τών Σάμίων άστείαν ταύτην Απόκρισιν τών Σπαρτιατών*  «Τά μέν 
πρώτα έπιλελ.άθαμ.ες, τά δέ υστέρα ού συνήζαμες διά τό τά πρώτα έπιλε·

. λασθαι»*  διότι, φαίνεται λησμονήσας τό έν προοιμίοις ρηθέν ότι ούτε, γφάφώ ■ ■

οδτε συγκρίνω,·- οΰ'τε,.άν.υψοΰμαι .ώς. 'ιστορικός είς··Λά .αίτια, Αλλ’.ώ;-.;ταπειν.ός
χρονογράφος έμφιλοχωρώ είς λεπτομέρειας καί περιγραφάς άνακαλούσας είς 
τήν ζωήν κόσμον παρελθόντα μετά τών ηθών, τών παθών,, τών έξέων;αύτ 
τοΰ καί τών προλ.ήψεων. ’Επειδή δέ δυσχερέστατη ή ερευνά τοΰ ήθους καί 
τών πράξεων τών πολιτευόμενωντδί,ως, .νομίζω σοφόν τό μή σπεύδειν είς . 
τάς κρίσεις πριν ή. συμπληρωθή. ολόκληρος δ δημόσιος αυτών βίος*  διότι ναι 

; μέν «καί δεϊπνον αυτών καί κοίτη καί γάμος καί παιδιά καί σπουδή πάσα
πολυπραγμονούνται», ώς λέγει που δ Πλούταρχος, δεν ιδιάζει όμως καί πρός .
πάντας ή εκτίμησις τών έργων αυτών, ουδέ, πρέπει νά λησμονώμεν οτι τά
έργα κρίνονται έκ των καρπών καί βτι ώς έπιδρώντα έπί τοΰ μέλλοντος, ένί-
οτε δέ καί μετάβάλλοντα αυτό, μόνον μετά, τήν καρποφορίαν ζυγοστατοΰν-
ται δικαίώς. ’Ανάγκη δέ καί τούς καιρούς καθ’ ους ήκμασαν, καί τάς περι
στάσεις άϊ τινες ύπεβοήθησαν αυτούς ή πρός Ας έπάλαισαν νά μελετώσιν οΐ 
κριταί, καί τά συστατικά στοιχεία τοΰ χρόνου νά παραθέτωσι πρός τό ιστορι
κόν όνομα τό ριφθέν μεταξύ τής Ουέλλ.ης, πολλάκις δέ καί άναρπασθέν ΰπό 
τής άκαταμαχήτου δυνάμεως τών Ανθρωπίνων πραγμάτων. ’Ανάγκη πρός 
τούτοις ν’ Αποσκυβαλίζωσι τάς φωνασκίας τών φατριών, ν’άποτινάσσωσι τόν 
κονιορτόν τής κολακείας, τόν διεγειρόμενον ύπ’ Ανθρώπων -έκ μ^ας μόνον όρ- 
μωμένων Αρχής, τής Αρχής τής ματαιότητος καί τοΰ συμφέροντος, καί νά 
καταφρονώσι τάς Αντιφάσεις τών εφημερίδων’ διότι, τούτων μή γινομένων,
παν όνομά παρίσταται είς τήν ιστορίαν ώς τό αίνιγμα τής. Σφιγγός παρά:
τάς πύλας τής Αρχαίας πόλεως τών Θηβαίων. Άπόδειξις δέ έστωσαν τά
καθ’ ήμάς*  πρό ολίγων' ετών δλας άμάξας βλασφημιών καί. άρών κατεσκε- 
δάσαμεν κατά τοϋ Κυβερνήτου καί του ’Όθωνος, τούτον μέν Αποβαλόντες 
εκείνον δέ άποκτείναντες’ αλλά σήμερον, οτε παρήλθεν ό χειμών καί έκόπα- ■ 
σεν ή καταιγίς τών παθών, τά δ’ έ'ργα παραμείναντα καρποφοροϋσι, τάς 
μέν Αρετάς καί τάς ελλείψεις τοΰ πολιτεύματος τών Αναθεματισθέντων, δια-
γινώσκομεν. ευκρινέστερου, τάς δέ προαιρέσεις τών δύω θεμελιωτών τοΰ διοι-

κατ’ αύτόύς τά τών δικαζομένων.

£ 
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κητικου οικοδομήματος έκτιμώμεν δικαιότερον*  καί σήμερον μόνον δμολο- 
γοϋμεν ότι πρότερον μέν ύπήρχεν ΰλη ακατέργαστος καί χάος βαθύ,., πρώτοι 
δέ αυτοί, αληθείς εύεργέται τής πατρίδος, έτυξαν, διέπλασαν, καί εις κόσμον 
μετέβαλον τήν ζοφεράν άβυσσον.

Τών κριτικών δέ τούτων όρων όντων Απαραβάτων, νομίζω τολμηράν τήν 
περί τοΰ βαθμού της άπροσωποληψίας τοϋ ΐστοριογρκφοΰντος απόφανσιν, πριν 
ή έξερευνηθώσι

Άλλ.’ένταΰθα ζητώ τήν άδειαν νά .εισβάλω εις ξένην χώραν, και παρεκ- 
. βαίνων χάριν άκριβολογίας νά παρενείρω γλωσσικήν τιναπαρατήρησιν, τήν 

έξης*  - Αί'λέξεις Αμερόληπτος, μερολήπτϊΐς; μερόληπτώ καί αί έξαυτών πα- 
ραγόμεναι ήσαν άγνωστοι τοϊς άρχαίοις, διά τόν άπλούστατον λόγον ότί. «δ 
μηδετέρκς μερίδος γενόμενος πο/άτης έθεωρεϊτο διά νόμου άτιμ,ος». Καί διατί 

. *. -
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■ έθεωρεϊτο Ατιμος.; διότι καθό «μόριον τή; πόλεως μετέχον κρίσεως ζαΐ Αρ- 

χ*?ίς»  ώφειλε «μή Απαθώς μηδ’ Αναισθήτως έ'χειν προ; τό κοινόν έν άσφαλεΐ 
θέμενο; τά οικεία, καί τω μή συναλγεΐν μ.ηδέ συννοσεΐν τή πατρίδι καλλω- 

πιζόμενος, Αλλ.' εντεύθεν τοΐς τά βελτίω καί δικαιότερα πράττουσι προσθέ- 

μ.ενος,συγκινδυνεόειν καί βοηθεΐν μάλλον, .ή περιμένέιν άκινδύνως τά τών 

κρατουντών». ’Άρα ώς μόρι-ον της πόλεώς καί ό γράφων, ούτε ύπήρξέν,οδτε 
■ ύπάρχει, ουδέ δυνατόν.νά ύπαρξη; Αμερόληπτος, ή'γουν διαδρασιπολίτης, κε- 
χώρισμένος πάσης μερίδος μεριμνώσης περί τών της πατρίδας. -..

.. Άλλ’ ό Αμερόληπτος διζτελεΐ τάχα ών καί Απροσωπόληπτος ;

‘II Απροσωποληψία εχεί ποικίλην τήν όψιν· καί Αντιθέτους τούς χαρακτή
ρας. .Τοΰ. μάρτυρας, λόγου χάριν, ή Απροσωποληψία διαφέρει της τοΰ δικαστοΰ, 

του φιλοσόφου, μύστου θεωριών, αί δόξαι Αντίκειντάι είς τάς τοϋ ίτορικόΰ, 
ποριζομένου τάς έαυτοΰ έκ. πραγμάτων*  όκαταβάς είς τήν παλαίστραν τών 
μερίδων, ο ύποκόψας είς τάς ωδίνας Αποτυχούσής φιλοδοξίας, ό σπαράχθείς 

. ύπό τής συκοφαντίας, ή τοΰ φθόνου, ό ύπό τής τύχης άφοπλίσθεις ρέκτης 

πολιτικός, στερούνται τής Απροσωποληψίας τοΰ πόρρωθεν θεωμένου τά γενό- 
μενα^ ή. τής τοΰ ούρανοβάμονος άσκητου, τοϋ πήξαντος την φωλεάν επί τών 
νώτων πέτρα; Απροσίτου εις τά εγκόσμια-πάθη.

Καί έτερα δέ τινα προσιδίάζουσι τή απροσωποληψία, οΐα ή ανεξήγητος 

φυσική'συμπάθεια, ή πρός ευεργεσίας ευγνωμοσύνη, ή διά τοϋ χρόνου διασκέ- 
δασις τής έπισκοτιζούσης τούς, οφθαλμούς Αχλόος, ίσως δέ κάί άλλα. Καί 

πρόδηλον μέν εις πίνα τών κατηγοριών τούτων τάσσει ό κριτής τον κρινόμε- 

νον διαβεβαιώ όμως ότιπτρός πάντας τούς, καθ’ οΐόνδήποτε τρόπον έργασθέν-. 

τας υπέρ τής άνεγέρσεως ιτής προ αιώνων έξαφανισθείσης οικοδομής, ήν,. 
μέγά φρονοϋντες έπ’ αυτή καλοϋμεν πατρίδα, πρός τε· τούς Αρχιτέκτονας 

καί τούς πλινθουργούς, τόν Κανάρην, ώς είπεϊν, καί. τούς Ατρομους κωπηλά- 

τ«ς τούς όδηγήσαντας έν μέσω τρικυμιών καί μύδρων τόν κεραυνοβόλον εκεί

νου βραχίονα, .τόν Καραϊσκάκην καί τούς δορυφόρους αύτοϋ, τόν Μαυροκορδά- 

τον κάί τούς περί τοϋτον Αποστόλους, ,τούς γενομένους τοΐς πΑσι τά πάντα 
ϊνα τούς πάντας κερδήσωσιν, ένί λόγω'πρός πάντας ανεξαιρέτως τούς χορηγή- 

σαντάς ήμΐν τό .ένδοξον δικαίωμα. τόϋ μεθ’ ύπερηφανείας αναφωνεϊν Terra 

quam calco mea est, αισθάνεται ευγνωμοσύνην.ό χαράξας τ ας: Writer J/crfiC, 
καί άποδίδων έκάστιφ τό προσήκον, δέν λησμονεί οτι ούδέ θαλλόϋ στέφανος 

Α.πενεμήθη τώ Μιλτιάδγι, τών.’Αθηναίων είπόντων αύτίρ, «όταν μόνος άγω·· 

νισάμένος νικήσγς τούς βαρβάρους, τότε καί τιμάσθαί μόνος Άξίού.» . !

’Αλλά ούδ’ εύνοιας, ουδέ χάριτος δεσμοί παρέτρεψαν τόν κάλαμον τοΰ συγ- 
γραφέως, καθόσον έν χρόνοις έν.οϊς έκαστος έδημιούργει ΐδίαις χερσί τήντύ- 

χην αύτοϋ, οί εύμοιρήσαντες προ πάντων πνευματικής τίνος παιδεόσέως, ήν 
προϊόντες έπεκράτυνον οΰχί 'διά βιβλίων ή δι’ εφημερίδων, ών έστεροϋντο 

■φαντελώς, ή αναστροφής μέτ’ Ανυπάρκτων σοφών, Αλλά δι’ Ασβέστου ζήλύ'.ι 

TUN ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ. Ofθ
καί διηνεκούς τριβής: καί Ανεξαρτήτου σκέψεως καί 'ένεργείας;· ουδέποτε έπε- 

ζήτουν, Αλλ’.έπεζητοϋντο μετ’ επιμονής*  διότι οι διοιζοΰντες και τότε καί 
επί έτη μετά ταΰτα, μάλλον ευσυνείδητοι τών νϋν κυβερνητών, άπελάκτι·· 

ζο.ν τήν ιδέαν τής έξαχρειώσεως τών κοινών δι’ άναθέσεως τής υπηρεσίας είς .'■: 

αδέξιους ή δυσαπονίπτους χεΐρας οικείων, Ασύμφορου άλλως τε καί. αύτοΐς, 
τής αμάθειας ή τής ιδιοτέλειας ανάπηδώσης' είς:.τούς έπιζητοΰντας. .. .

■ Συμπάθεια αρκ ή αντιπάθεια, ευγνωμοσύνη ή Αχαριστία, φιλία ή έ'χθρα, 
ούδέν ήλλοίωσέ τάς δόξας, άς διετόπώσεν ό συγγραφεύς, έκμελετήσας ού μό
νον τόν δημόσιον Αλλά καί. τόν ιδιωτικόν βίον τών. έξειζονισθέντων, διότι τώ 

καιρό». έκείνω έζώμεν έν ύπαίθρω διαφανείς. Τίς τών ίστορησάντων, παρα
δείγματος χάριν, τά κατά τον θάνατον τοΰ Κυβερνήτου άνηρεύνησε τά Αληθή 
αίτια τά πάρορμήσαντα είς τόν φόνον τούς τολμητίας ; Πζντες καί επίφευ*  
σαν καί διεκήρυξαν μόνον λόγον, τήν Από του xsfxvpaioo τιψάγνϋο, ώς ’δυσε- 

βώς έπέκλήθη τότε, Απαλλαγήν τής Πατοίδος^Καί ναι μέν δέν μεταβάλλεται. 

ή φύσις τοϋ τολμήματος, γνωστόν . όμως οτι καθώς ό ποινικός νόμος ούτω 
καί ή αδέκαστος ιστορία : έχει βαθμολογίαν. Τίς δέν έπίστευσεν, ή δεν 

έγραψενΑ'τι ό Κυβερνήτης ύπεσκέλισεν, ΐνα βασιλεόστ) αυτός, τόν Αεοπόλδον,

. ή ότι, καταργήσας τό φιλελεύθερον δημοτικόν σύστημα άνεπλήρωσε δι’ άλ- . 

λου δεσποτικοΰ ; "Η μήπως αυτός του. πελοποννησίου στρατάρχου ό υιός, ύ 
Γενναίος, δέν έκήρυξεν ώς ζωηράς φαντασίας επίνοιαν τήν πραότητα, ήν χά- . 

ριν τής ψυχόρραγούσης Πατρίδας αντέταξεν εκείνος πρός τόν έξυβρίσαντα αυ
τόν λάβρον οπλαρχηγόν τής στερεής εν εθνική συνελεύσεις Και όμως ή Αρετή 

αύ'τη, ϊ'ση τή τοΰ Θεμιστοκλέους. προ τοΰ Εύρυβιάδου, έπεξηγεϊ ύπέρ πάσαν 

άλλην τό μέγεθος.τής;πρός τήν Πατρίδα Αγάπης, τοΰ γέροντος Αρχηγού. ...
. Καί τοϋτο τό πλεονέκτημα έχοόσι τά ύπομνήμ,κτα οτι, άνασζαλεύοντα. 

θερμήν τήν τέφραν παρελθόντος βίου, ζωογονοΰσι τούς σπινθήρας.τοϋ πυρός,.. 
ύφ’ ου τήν .Ακτινοβόλον λάμψιν έσπλαγχνοσκοπήθησαν άσπαίροντα ήθη τε 

καί έργα μετά τών λεπτομερειών καί των επεισοδίων αυτών, καίχρησιμεύου- 

σιν Αντί λαμπάδας κάί βάθρου τή ίστορίγ, ή τις, χωριζομένη.τοιούτων βοη

θημάτων, τά μέν γεγενημένα ; παρερμηνεύει, πλανάται δέ περί τά συμπε

ράσματα. .‘Ο μέν'ύπομνηματογράφος ομοιάζει πρός χειρουργόν άνκτέμνοντα 

παλλούσας σάρκας, ;ό δέ μεταγενέστερος ιστορικός πρός τόν λαβόντα ύπό τοΰ 

Ανακριτοΰ εντολήν νά ένεργήσ.φ αυτοψίαν έπί Ασαρκου σκελετού.
■ , Καί Αναγνωρίζει μέν απολύτως ό επικριτής τό Απροσωπόληπτον του συγ- 
γραφέως, ύπ.οπτεύων όμως οτι συγκεραται ενίοτε ή πικρία τής Αλήθειας, επι
καλείται τήν. ελληνικήν εκείνην συνήθειαν, τήν Αγαιτώσαν νάσυγκαλόπτν). 

τάς Αμαρτίας διά·.τοϋ πέπλου τής φιλοπατρίας τών Αμαρτωλών.
"Οτι δέ ή -πατροπαράδοτος Αυτή συνήθεια, ή διαπεραιωθεϊσα από .τών -άρ- 

χαιρΐάτών -χρόνων μέχρι τών καθζ-ήμΑς,ρ.ζημιόϊ. ιστορίαν τε καί'ηθικήν ου-, 

.ί·.δείς ό ..,Αντιφάσκων, . ύπεδηλώθηίδέ ί καί έν πω κεφαλαίω Γ' τών 'Ακαμνήρ·

φ
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. ’ 0W ούδίέ ■■■ ,·φυ··λ·ίίΜ'-^έπουσα» πβός·· τό- άμνηστεύ«ν .άσμενεστερον·τ.ής ήμετ<
τέρας,· ·η τις καί χρηστότατο-? ρητόν::. έκολόβωσεν, όπως έπαναλαμβάνγι άπο- 

φθεγματικώς «όάποθανών δεδικαίωται;» Δεδικαίωνται λοιπόν καεί,όί τω? 

Σκειρωνίδων λγσταί καί οί κακούργοι τοΰ Δηλίου! .

Και τάΰτα μέν ορθά*  αλλά τί γενήσεται τό μεγαλεΐον καί ή. δόξα , τής 
. Αρχαίας ίστορίάς, άν πρός τήν μεγάλην φιλοπατρίαν τοΰ Θεμιστοκλέους πα- 

ραθέσωμεν την καταφυγήν αύτοϋ ύπό την σκεπήν τοΰ άσπονδοτάτου τών 
εχθρών τής ίδιας Πατρίδος, ή την τοΰ ενάρετου μαθητου του Σωκράτους πρός 
τούς Σπαρτιάτας. «ούς καί παρόξυνε πέμψαι Γύλιππον εις Συρακούσας καί 

. θραΰσαι την εκεί τών Αθηναίων δύναμιν*  κινεΐν δέ τόν αύτόθεν πόλεμον εις 

τούς Αθηναίους, καί, τό μέγιστον, έπιτειχίσαι Δεκέλειαν ου μάλλον ούδέν 
διειργάσάτο καί κατοικοφθόρησε την πόλιν;» Τι γενήσεται το μεγαλε^ον καί, 

ή δόξα τοΰ νεωτάτου ήμων άγώνος Sv στηλιτεύσωμεν τόν Μιαούλην έμ- 

πρήθοντα ώς εχθρικόν τόν περιμάχητον εθνικόν στόλον, τ$ επινεύσει μάλν· 

στα κατά, τήν έπικρατήσασαν δόξάν, τοΰ πολυύμνητου Λαζάρου Κουντουριό· 

του, τόν Καράίσκάκην συνεννοούμενο ν μετά τών πολεμίων, τόν Κολοκοτρω- 

Μην και τόν Ζάί’μην άναφλέγοντας, κινδυνευούσης τής 'Ελλάδος τον έσχατον 
κίνδυνόν, στάσεις εμφυλίους, τόν Μαυροκορδάτον διασείοντά τά καθεστώτα ; 

Τίς λοιπόν έθυσίασεπεριουσίαν, ζωήν, τέκνα, τίς προεταξε τά στήθη ύπέρ 

■της ϊίάτρίδός, τίς-έλύτρώσεν χύτην άπό της δουλείας; Καί σημεκατέον ότι 

εκείνοι μέν εγεννηθήσαν καί άνετράφησαν έλευθέρως εν έλευθερωτάτ^ 

άαΐ.ε.ύνομώτάτγ τών άρχαίων πόλεων, ούτοι δέ είδαν τό φώς φέροντες περί 
τόν τράχηλον έκ γενετής κλοιόν δουλείας σιδηροΰν καί τυραννίδας αμείλικτου 

καί βκθυρρίζόυ έξάχρειώσεως. Φέρων δέ θ έπικριτης την πλάστιγγα καί εις 

τά έπί τής βασιλείας ’Όθωνος, άπορεΓ πώς «τά γεγονότα δέν φαίνονταν 
πλήρη: και άρτια, αί σάρκες ταϋ όλου ιστορικού σώματος ΐσχναίνονται,τά χρώ

ματα. ώχριώσι, τά ανέκδοτα έλχττόνονται, καί αυτή δέ ή φιλασκώμμων καί 

εύΐράΐιελός άστειότής μάς άποχαιρετ^.»

"ΚμίΤσως μέν ή ώνάμνησις ότι δέν έγραφον συνεχή'ιστορίαν θά έλυε την 

άπορίοίν,··γσως δέ-θπ ·έπελύετό κάί άλλως ^ν, άνάτρέχων εις τώ 3 Σεπτεμ
βρίου, έφίστα μικρόν τήν προσοχήν έπί τής πρό τοϋ ΙΙαλάτίου σκηνής, καθ’ 

ήν έ'ντρομος άνεμνήσθην τοΰ πρό τής εΐκόνος τής Θεοτόκου παρακλητικοί 
τούτου επιφωνήματος τοΰ γεροντος Κολοκοτρώνη*  «Ιΐανκγία μου! συγχώρη

σε μας*  έπηραμεν τούς χριστιανούς είς τόν λαιμόν μας.»- Μη ήρα τό σύν
ταγμά, υπέρ ου καί ό συγγραφεύς έμόχθησε, 0’ άπέβαινεν όποιον διεσάλπισεν 

άύτό ό βλάσφημος εκείνος δραπέτης τών δεσμωτηρίων ; .
Καί δέν ήτο παράλογος ό φόβος μου, καλώς είδότος την συνταγματικήν 

ιστορίαν τής'Ελλάδος. Τοΰτο δέ λέγων δεν εννοώ την τών τριών πολίτευμά- 

των; τής Έπάναστάσεως, διότι καί προαιρέσεως καί δυνάμβως-κάί έπιστή:· 
μής & ■ηύποροϋμ,εν,, ά'ίέφν^τος/ϊίν ή. εφαρμογή διά τάς περιστάσεις-, ύ^ύδέ-πήν;

I

! .

Κ
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έπί Κυβερνήτου συνταγματικήν σημαίαν συγκαταβαίνω ν’ αναπτύξω, καθά 

σημαίαν φιλπρχίας, ιδιοτέλειας, αίματος. Καί ξηράν τήν λέξιν- trvr-ΐαγαα 

5ν ήκουε μετά τό 1830 έτος’ ό λαός έίρριττεν όλος, - τήν δέ φρίκην αύτοϋ 

μόνος ό παραστάς μάρτυς δόναται νά κατανόηση, ούχί όμως καί νά περί’ 

γράύγι καί εύγραφέστατον &ν εχγι τόν κάλαμον.
Ή λέξις σύκταγμα άντήχει άπό περάτων έως πέράτων τής χώρας .ώς 

άπαίσιον σύμβολου τρόμου, ώς σατανικός γόος έξαγγέλλων άρπαγάς, πυρ- 

καϊάς, άτιμώσεις, φόνους. «'Όταν, ήλθε τό σύνταγμα» ή, κατά τήν εύφυδ 

παρφδίάν τοΰ λαοΰ, «τό σύ/ΐγιμμα». καί «έίς τόν καιρόν συντάγμα
τος» ■ ελεγον έπί μακράν χρόνον, καί ρίγος κελτικόν περιεχεϊτο εις τάς φλέβας; 

ενώ τό όνομα τοΰ Κυβερνήτου έπέτρεχεν ήδύ είς τά χείλη πάντων, άναπο- 
Αούντων μετά δακρύων τόν χρυσοΰν αιώνα τών τεσσάρων ενιαυτών, κάθ’ όυξ 

έδώρόφόρησεν εκείνος αντί συντάγματος λιμοϋ, άκολάσίας, ολέθρου, σύν

ταγμα άρτου, άσφκλείας, διδασκαλίας, πίστεως.
Καί διεσκέδασε μέν ή έλευσις τοϋ βασιλέως τα καταχθόνιον τούτο φάσμα, 

αλλά πολύ δέν παρήλθε καί άνεφύη μεταξύ, τών νεκνιευομένών, τών άέροβα· 

τούντων λογίων καί τών θηρευόντων άρχάς καί τέλη ίδια ή περί συντάγμα

τος ιδέα, ή' τις καί τά λοιπά έθνη τής Εύρώπης έσυρε δέσμια κατόπιν αυτής 

■άπό τής ’έξώσεως Καρόλου του 1' τής Γαλλίας. Οί έκ τών επισήμων ομώς 
πολιτικών, πλήν ενός καί μόνου, ώς έρρήθη έν τοϊς Κεφαλαίοις Τ' καί Ζ' 

έπρεσβεύον πάντες τά εναντία φοβούμενοι, ούχί τόν λαόν, ος τις κατ’ κύτους 
καί πρός τόν θεμελιώδη νόμ,ον θά συνετάσσετο μετά τής πειθαρχίας μεθ’ ής 

καί εις τούς προηγηθέντας δικαστικούς καί διοικητικούς, :εΐ καί πολυπλόκους 
κάί όλως καινοφανείς, αλλά τήν άπειρίαν καί, τό χείριστον, τήν. άμφίβολον 

διάθεσιν τών μελλόντων ν’άναλάβωσι τήν ενέργειαν. "Οτι δέ έδόξαζον ταΰτα. 

όρθώς διετράνωσεν ύπερτριακονταετής πείρά καί έξαιρέτώς ή τοΰ 1863, τοϋ 
1874 και τοΰ 1875, ότε τό έθνος έδιδάχθη μαθήματα άποτρόπαια καί 

στυγερά,.
Πολυετής, άκάθεκτος, άλλα μήν καί βίαια έγένετο ή ύπέρ τής ώδιαφθό- .. 

ρου εφαρμογής του σεπτεμβριανού πολιτεύματος πάλή, πολλά τά παθή- 

μάτα, πλείσται δέ και αί θυσίαύ-Περίλυπος δέ καί δύ.σελπις ό έκτων, πρω

ταθλητών στρατηγός άνεφώνησε τό άνάγινωσκόμενον έν τφ Κεφαλαίο) Ζ' 

«Ποτέ δ$ν ήλπίζόν. μετά τήν- αίσίαν: έκβασίν' τοΰ κινήματος κάί τήν- είλίγ 

κρίνειαν τών ήμετέρων σκοπών ότι θά έλάμβανον τοιαύτην τροπήν τά πράγ
ματα», ίσως δέ καί ήύτόκτόνησέ διά τοΰτο; "Αλλοι'δέ συνέτριψάν τάς άσπί'' 

δας κάί μόνον ελάχιστος άριθμός ότράτιώτών, πιστών: είς τήν άρχαίαν επαγ

γελίαν:· παρέμεινον περιθάλποντας . τήν. έ'ρημον σημαίαν, έ'χοντε; ομώς καί.. 

αύτόί τήν καρδίαν έ'ρημ.ον χρηστών έλπίδων. '
Καί δίισχυρίζεται μέν ό άνώνυμος επικριτής ότι δ "Οθων, «δεχθείς άπαξ 

τό ςύντάγμ.ά έτήρησεν «αμιγέστατα καί ότι δέν υπάρχει καί μύ^ον γι-



im ΠΑΔΔ1Λ ΣΧΕΔΤ.1 ΠΕΡΪ ΔίΑΜΕΑίΣΜΟΓ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
..■ γοκός μαρτυρούν τήν παραβίασιν,»■ ούδέν ήττον. ομως ή μετά τήν ξένην ιδίως
■ κατοχήν, κυβερνητική .πορεία κηρύττει: διαρρήδην τάίέναντίατ ·Έτηροΰντογχέν . 

. όί τύποι τής νομιμότητος, ' ή νομιμότης όμως άπεκτείνετο/ Καί εντεύθεν τό 

άτονου τής διηγήσεως καί ή άθυμία. τοΰ άφηγητοΰ, ή αποδιδόμενη εις άλλα 

αίτια ύπό. τοΰ συγγράψαντος την κριτικήν, μελέτην, έφ’ής όμως.. επιπλέει,, 
ώς καί ούτος. φαίνεται δμολργών, αδρόν πνεύμα Τίμωνος. -■'-·.’.■

Και τοιουτοι οΕ/λόγοι δι’οδς, ανατύπων τάς,Άταρνήσεις, δημοσιεύω άναλ-
λοίωτον τό πρώτον κείμενον; πλήν.τινων μεταβολών ■ περί τήν λέξιν καί -ττ.ν 

φράσιν, τής πάραθέσεως γεγονότων, εγγράφων καί επεξηγήσεων, χάριν ,μεί-' 
ζονος σαφήνειας, καί τής προσθήκης ενός ετι Κεφαλαίου, τοΰ Γ', πρό: συμ- 

πλήρωσιν τής άφηγήσεως καί χειραγωγίαν είς κκθολ’.κώτερον συμπερασμ.α. 

Καί άπέκειτο μέν τφ συγγράφει νά πρόσθεση καί αλλα, αξίωμά τι μά-

λίστα περιβεβλημενα ένεκα τής μα-κρας συνεχείας τοϋ χρόνου καθ’Sv ήκμα- 
σεν αύτήκοος, αΰτόπτης καί ενεργός, -<■/ ·

Λ

ι; τα·ς

' ευχαριστών οίίτώ.καί τον άνώνυμ.ον 
έπιθυμήσαντα βκτενεστέραν την αναγραφήν τών μετά τό 1.850 έτοςί άλλ’’ 

, επειδή έξ άνάγκης θά διελάμβανε καί περί νέων προσώπων, φθάς δέ άνεκή- 
ρυξε σοφόν τό μή σπεύδειν πρός τάς κρίσεις πριν ή έξέλεγχθή.. ολόκληρος η 

άξία τών έργων, αναγκάζεται ούχί νά ώναβάλγ τήν έξιστόρησιν, διότι τις 

τών ηλικίαν μάλιστα έχόντων οίδε τά έν γούνασι Δώς κείμενα, αλλά νά κα-. 
ταλείψγ καί άνεξεργάστους ούκ όλίγας σημειώσεις, χρησίμους, τγ πο/ζτικγ, ■ 

ίστορίγ, περί ής .ιδίως τό άνά χεϊρας σχεδίασμα. .

Ν. ΔΡΑΓΟΠΙΒΖ.

ΠΑΑΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙ ΑΙΑΜΕΑΙΣΜΟΤ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

•^'/Ό ήτοι έν άλλαις λέξεσιν, ό 
διώ/.r· —

Καθ’ ήν ώραν οί πάντες έχουσιν έστραμμένα τά ιίμματααυτών έπί- τήν 

"’Ανατολήν καί άνά τά στόματα πάντων υπάρχει τό ί,'ντγγσ riji;’.Απιζο- 

.-lifa ήτοι έν άλλαις λέζεσιν, ό δίαμε-έισμιχ ακτής, κραταιά ..δέ' δυνοψΛς έπί-. 
ίδίώκει τήν λύσιν ήοΰ γορδιόυ τούτου δείμοϋ διά. τής σπάθης υπέρ τοΰ. ... 

• .' ί 7 χριστιανισμού, δεν κρίνομεν πάντως άκαιρον. τό έκθέσαι ένταύθά τινα· 
περί άρχαιότέρων πινών έπί.τοΰ προκείμένου. σχεδίων.

Γάλλος τις συγγραφεύς, ό κ. Δραπεΰρών, από τοΰ τέλους: τοΰ παρελθόν

τος έτους έν τή Επιθεωρήσει τώκ δύο Κόσμων (φυλλαδ. 1 Νοεμβρίου 187(■>),. 
διέλαβεν ήδη ούκ ολίγα περί τοιούτων. τής γαλλικής εξουσίας σχεδίων (^)ζ 
παρατηρήσας ό'τι έξ όλων τών δυνάμεων τών κατά τήν Δύσιν, μια γιών?, ή. . 

' τής Γαλλίας προσεπάθησε . νά εκδιώξει τους Τούρκους εις’Ασίαν, άφ’ ότου

■ ■ 1 Τ'ά πΐρί Τΰυρχϊ«{ Αρχαιότερα συγγράμματα ατινα άνάλόει δ κ. Δράπένρών. ί’σι τα εξής 
περίπου: Porte!,La Republiquedes Tures, 1560. De Braves,Discours abregfi desasseurez 
movcns deruiner la monarchie des Princes ottomans (sans date). Lu singe, De Γ origins

. progr6s et declin de 1’Empire des Tures,-.1588.Sully, Les Economies royalesl634—1660< . 
. Michel Febvr e,-L’ Etal present de la Turquie Ϊ675. Jea n Cop pin, Le bouclier de Γ . Europe 1686. De la Croix, la Turquie Chretienne 1695. · -ή''/:'ώ?·

ίΙ91ί.-,νν> * U1 VU1J J-lCs lAVpUUAUfUt-UCa 1U1 HVUU· VO L>1 ω »·ςβ) M1DVUU19 ttJJi t*ve  Μ4ι

inoyens dejruiner la monarchie des, Princes ottomans (sans date). Lusinge, De :!’ origine 
i _ '' ’".’.. 7...,.i... -i..., 7u,.. ..·,, l.'iug.Guil j, Les economies royaies.i634;—1660.

. Michel Febvre, L’ Etal present de la Turquie 1675. Jea n Cop pin, Le bouclier de Γ

ί·.

ΠΛΑΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙ llAMEAlSMOr ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 523 
οδτοι έγκατεστάθησαν εις Ευρώπην. 'Η φαινομενη· δε αυτής φιλία προς τους 
Σουλτάνους έπήλθε μόνον μετά ένα ήμισυν αιώνα άπο τής κατακτήσεως,. 

καί τοΰτο, δτε. προέκυψεν εις τήν σκηνήν κοινός εχθρός,, ό οίκος τής Αύστρίας. 

Άλλ.’ έν πάσι τοϊς .σχεδχίοις τούτοις, παρατηρεί ό αυτός συγγραφεύς, «ό βα? 

σιλευς τής Γαλλίας άνηγορεύετο ούχί μόνον ώς ό μέλλων αύτοκράτωρ τής 

’Ανατολής καί ό εξολοθρευτής ούχί μόνον του’Ισλαμισμού, αλλά, καί τής 

■Ελληνικής εκκλησίας» ταύτόν εΐπεΐν,. χ^ ^ΈΙΙηνισμοΪ!. .
.. Καί έν τώ τελευταίφ τεύχει τοΰ μηνός Ιουνίου-τής ύπό τοΰ κ.. Δραπέϋρών 

διέυθυνομένης Γεα>νρα(/ιχη<: ’Επιθεωρήσεις, ουτος δημοσιεύει περίεργόν τι 

χειρόγραφον,: οπερ εύρεν έν τώ τμήματά τών χ«^7ίαώΓ χεί,ρογρά,^ώγ τής 
έθνικής γαλλικής βιβλιοθήκης, έπιγραφόμενον «Description du Levant; Places 
de Turquie.:.' To: δημοσιευόμενων ύπ αύτοΰ μέρος τοΰ χειρογράφου επιγράφει 

ιιΤόγι/χα γιυστιαόχ: σγ/άιοτ Αονδοβίχον τοϋ.ΙΑ’ χατά της Όθαψαγι-χής 
ανΐοχράτορίας, τδ. 1688. Ό άληθής τίτλος έχει οδτως, άπαραλλάκτως, 

Eeflections siar le Mauuais Estat de TEmpire qt.bman auec les moyens d’en. 

profitter et de restablir l’Empire d’Orient en faueur d’uii des Enfants de Fran

ce, en detruisant celui des Tures.»
Δεν.προτιθέμεθα, έπί τοΰ παρόντος, νά ένδιατρίψωμεν έπί τοΰ εγγράφου 

τούτου, του έχοντας, ώς παρατηρεί καί ό εκδότης αύτοΰ, τό έ'νωρόν τού, ένεκα 
τής παρούσης ανατολικής κρίσεως. Άναφέρομεν δέ μόνον τά έζής ούσιωδέ^- 

στέρα, πρός γνώσιν τών φιλιστόρων. Τό περί ού ο λίγος έγγραφον άπετείνετο 

τώ 'Δούδοβίκφ ΙΔ', πω. μεγάΐω βασίΐεΐ, ώς. άπεκάλ.ουν άύτόν οί σύγχρονοι 
-του. Καί . πρώτον, . ό . προτεταμένος διαμελισμός τής ’Ανατολής μεταξύ 

Γαλλίας, Βενετίας καί Πολωνίας, εΐχεν ούτως. Ή Βενετία έμελλε νά λάβγ 

τήν τουρκικήν Σλαβωνίαν καί τήν Κροατίαν, τό βασιλείαν τής Βοσνίας, τήν 
Δαλματίαν, τήν Αλβανίαν καί τήν /Ήπειρόν, είς Αντάλλαγμα δέ τούτων ή 

Βενετία έμελλε νά παραχώρηση τή Γαλλία τήν Πελοπόννησον, τήν Άχαίαν(;)' 

καί τήν Εύβοιαν, έάν έκυρίευεν αυτήν. Τώ βασιλεϊ τής Πολωνίας έδίδοντο ή 

Βλαχία καί ή Μολδκυία. Ή Πελοπόννησος, ή Άχαΐα, ή Θεσσαλία, ή Μακε
δονία, ή Σερβία, ή Βουλγαρία, ή 'Ρούμελη (Θργκη) έμελλον νά περιέλθωσιν 

εις,τήν κυριαρχίαν τής Γαλλίας μεθ1 όλων τών νήσων, τοϋ Αιγαίου, ώς έπί-· 

σης ή 'Ρόδος καί ή Κρήτη.
Δεύτερον, ή άπαιτουμένη πρός έκτέλεσιν του σχεδίου τούτου δαπάνη ύπε- 

λογίζετό έν συνάλω, είς 31,787,940 λίρας άργυρος (livres) ήτοι φράγκα.
’Εκ τούτων ώρίζοντο διά το σώμα καί τόν. οπλισμόν .20 πολεμικών, πλοίων ■ 

σταθμευόντων είς ’Ανατολήν (Levant) λίραι ήτοι φράγκα > ·.·?;· 4,8.03,340 

, είς συντήρησιν 40 πολεμ, πλοίων καί έξ φρεγατών,έπί έν έτος 4,051,Ό80 ..

είς μισθόν 4 0 χιλ. άνδρών, έπί εν ετός. . . , . . . 3,500,000

εις μετρητά δι’ εκτάκτους δαπάνας . . ’ .. . . . .8,000,000

ήτοι διά τά; κυρίώτέρά.. : . ·. ' . » 20,354,420'



SU ΠΑΑΑϊΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΑ1ΣΜ0Τ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Διά τής σχεδιάζομένης έ/.στρ.ζτείζς, παρατηρεί- ό κ< Δραπεϋρών, έπρό- 
κειτο ΐναό μεγας βασιλεύς πραλάβγι τούς Αυστριακούς; είς Κωνσταντινόύ- 
πολιν καί προσβάλη τόν σύνδεσμον τοΰ Άψβούργου. Τό σχέδιον λοιπόν τοΰτο 
δεικνύει ήμΐν την Γαλλίαν τού ΙΖ’ αιώνος προσπαθούσαν νά παρακωλύσφ 
τάς προόδους τής Αύστρίας έν τι; ’Ανατολή, όπως η ’Αγγλία τού ΙΘ' τάς 
τής 'Ρωσίας. '...-■

’Αλλά τό πε ρ.ιεργότατον πάντων δι’ ήμόίς βΖναι περικοπή τις έν τώ χει- 
ρογράφω, διαγραφεΐσα όμως, ή εξής*  «φαίνεται ότι ό "ϊ’ψιστος παρέχει τήν 
ευκαιρίαν ταύτην εις τούς χριστιανούς ηγεμόνας, ΐνα καταστρέφει τήν δύ- 
νάμιν τήν καταπιέζονταν άπό τοσούτόυ χρόνου τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
καί δυνηθώσιν άκολαύθως rd εργασθωσιν είς τύ περί ίνώσεως της ΈΛΛήνι- 

χής εκχάησία,ς (iglise grecque) μετά της Λατινικής. . . . . . ..» Τό παν- 
τοτεινόν τοΰτο ονειρον τών παπιστών, ώς καί ή ύπό τών Λατίνων κατάλη- 
ψις τών 'Αγίων Τόπων !

Έν τώ τεύχει τοΰ ’Ιουλίου τής αύτής ’Επιθεωρήσεις, ό κύριος Δραπεΰρών 
συμπληροΐ τήν δημοσίευσιν αύτοϋ έκδίδων πέντε . παραρτήματα προσηρτη- 
μένα εις τό αυτό γειμόνμαφοζ καί έκθέτοντα λεπτομερώς τόν τρόπον τής 
κατακτήσεως τής Α'ωζσεαχτίΓουπ^εως κλπ.

Προσεχώς ί'σώς θέλομεν λαλήσει καί περΐ άλλου τινός ποιόύτου σχεδίου, 
ή προτάσεως, γενομένης Έρρίκφ τω Δ' υπό τίνος Τωάννου Μ ινότου (Gio
vanni Minotto) Κρητός τό γένος, ήν δημοσιεύει ό ιστορικός Zinko<5sen, έν 
τή αύτοϋ 'ΖσερρΖμ Γουμα/ας, περί ής ούδε'ις τών ήμετέρων διέλαβέτι 
καθ’ οσον ήμεϊς γινώσκομεν. >

Κ. Η**

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩι ΜΕΣΑΙΩΝ!

ΕΛΑ Η ΝIΚIIΣ ΠΟIΗ Σ Ε Ω Σ
ΝΓΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ *

Ύπό. ΜΑΝΟΓΗΑ I. ΓΕΔΕΩΝ

Α'

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΗΘΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

α' Παραμυθία.

”Αν λύπην έ'χγις, άνθρωπε, άν άθυμής πολλάκις, 
άν συμφοραι δαμάζωσιν, άν έκ ψυχής στενάζγς,

; Sv φίλους εύρες ώς εχθρούς, Sv συγγενείς λυποΰσιν, 
αν δέ καί δούξ ή έτερος κακώσαί σε ζητουσιν, 
καί τήκφ καί μαραίνεσαι καί συνεχώς δακρύφς,

. μ.ίκ σοι τούτων, τών κακών άποφυγή καί λύσις, 
ή πρός Θεόν καταλλαγή καί πρός θεόν έλπίδες.

5

10
6' Φ>θΰνος.

Έλθοΰσκ νύξ άπέκρυψε τήν καθαράν ήμέραν, 
καί νέφος ύπεκάλυψε τόν ή'λιον τόν μέγαν, 
καί μαργαρίτου καί χρυσοΰ τό κάλλος ήμαυρώθη , 
ύπό βορβόρου καί πηλοΰ καί συρφετού καί τέφρας. 
’Αλλά καί φθόνος συσκοτεΐ τής άρετής τήν ώραν, 
βάλλών, τοξεύων άφειδώς, τύπτων, πιμπρών, συγχέων, 
καί τών άνδρών τών εύγενών καί τών σοφών τήν δόξαν.

' ΐίάλιν τό σκότος λύεται, πάλιν τό φως . έφάνη,
■ το νέφος ύπεχώρησεν, δ ήλιος έκλάμπει, 
καί μαργαρίτης καί χρυσός πάλιν άνεκαθάρθη*  
ό φθόνος γάρ τών πονηρών άνθήσας άπεσβέσδη, 
καί τό λαμπρόν τής/άρετής κουφθένάνέκαλύφθη,

* At περί τών. ποιημάτων τούτων π«ρατηρήσιις τοΰ Ιζδύτου .(& κίκάχωρισίώσιν ώς ίόία . 
ΜέΜτη μέτίι τήν οληνΛημόσίενσιν τών.ποιημάτων ?ν ιφόσεχεΐ αόχα. ..

Ζ '

15
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* Χίίράγρ,

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΔΙβΝΙ

Ου γάρ είς τέλος, οΐ .κακοί τους άγαθούς/νικώσιν, 
ουδέ τό κράτος δίδωσι Θεός τγί μοχθηρίγ,

γ': Ματαιάτης βίου.

Ό βασιλεύς, δ Σολομών εί'ρήκε πάλαι λόγον:

.. ’Εγώ τόν κόσμον εγνωκα καί τά τερπνά τοϋ βίου,, 

τά πάντα κατεξ.έτασα, των πάντων έπειράθην, 
ούδέν ευρόν τι μόνιμον, ούδ’ασφαλές έν τούτοις. 

Τά πάντα παραρρέουσι, τά πάντα ματαιότης, 
κόνις καί τέφρα και καπνός, .Γραφής σκιά και orap. 
"Εν δέ'καί μόνιμον καλόν τό ΰπερέχον πάντων, . 

ψυχής τό κάλλος αγαθόν, αυτής ή σώτηρία.-

<Γ Εις τό αυτό.

Τώ πλαστουργώ παρέστηκα, τήν τέχνην έ.θεώμην, . 

πώς, έν τώ πλάττειν τόν πηλόν, καί τόν τροχόν συστρέφειν 

τό σκεύος άπειργάζετο, είδος διδούς καί τύπον" 
άλλ’ όλισθήσαν * τής χειρός πε’σόν, τοϋ άπέντεΰθεν 

άθρόως συνετρίβη γουν είς κόνιν έλεπτύνθη. . 

Εικόνα ταύτης έλαβον της καθ’ ημάς ουσίας*

- έκ γάρ πηλοϋ γεγόναμεν, περιφορά τών άνω, 
καί πάλιν συντριβόμεθα καί πρός πηλόν χωροΰμεν, 
χοϋν τφ χοΐ διδόαμεν, βαβαί Θεοϋ κριμάτων!

ι' Εις το αϊτό.

Οϊδάς ποτέ σύ. τόν τροχόν τάς πτερωτά;, άς.έχει · 

πώς άνω κάτω στρέφονται καί φέρονται κατόπιν ; 

.Ούτως ό κόσμος στρέφεται καί τά, καλά τά τούτου 
παρέρχονται, μαραίνονται, φευγουσιν, ού κρατούνται, 
δόζα καί πλούτος καί τιμή, ισχύς, υγεία, κάλλος. 

Λοιπόν εκείνος φρόνιμος, ό μή ποθών τόν κόσμον, 
αλλά δουλεύων τώ Θεω καί της ψυχής φροντίζων 

καί μεμνημένος τοϋ Θεοϋ καί πάντων τών αγίων.

ς' Εις τί< άύΐό. . .

Εις κάτοπρον πρόσέβλεψα,είδον μ,ορφήν άνθρωπον, 
ηροότων ά-οκρίνασθμι καί λόγον ,ούκ έλάλει.

όλωθείση?. . ~ ’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ1ΗΣΈΏΣ '
^Ηλθον' έγγίσαι, προσλαβεϊν, την στάσιν παραλλάξαι, 

ευθύς άπέβη τό φζνέν, τήν στάσιν παραλλάΗαν. 

Εΐδες τοϋ κόσμου τήν μορφήν; είδες εικόνα βίου;

Εΐδες άπάτην άληθή ; Είδες βεβαίαν πλάνην ; 

Πώς φεύγουσιν, ού. σπεύδουσιν, ά σπεύδουσι κρατήσαι;

50

53

Β' >

ΑΝΩΝΥΜΟΥ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΙί ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

·■ rα

’Από βάθους καρδίας μου κράζω σοι, 

Παναγία μου, πρόφθασον,. σώσόν με.
Μη έάσγις, Αγνή, τόν διάβολον 

νΰν σπαράξαι ψυχήν σύν τίρ σώματι.
Συνεχώς πολέμων, με τόν άθλιον 5

ύπεσκέλισ’έμά διαβήματα.

Άνανήψαι, Παρθένε, ού δύναμαι, 
δός μ,οι χεϊρα τής σής άντιλήψεως.

β'

Χάσμα μέγα τό 5ν μέσον, Πάναγνε, 
Παραδείσου δεινής τε κολάσεως 10

μή ΐδεϊν καταςίωσον, Πάνσεμνε" 
ούδείς γάρ έκπεράσάι δεδύνητάι.

’Αλλά δός μοι ΐέναι είς άνεσιν, 

ένθα έστι δικαίων ό σύλλογος.
Ναι, ναί, κόρη, γενοϋ μόι ως γέγονας, 15

τούς βροτούς άπό γής άνυψώσασζ.

■■■ .ψ|.

Ίκανούσθω μοι, άχραντε Δέσποινα, 

τό συχνώς καταπίπτειν τοΐς πταίσμασιν.
Εί συ θέλεις, Παρθένε, σωθήσομαί* . ·.

. εγώ γάρ χωρίς Σου ού δεδύνημαι. ■ . ·. . 20

. Ιδού .δή νΰν προβάλλω:μετάνοιαν, 

αρωγής καίΣύ χεώζ μοι όρεξον.



δϊδ. ' ΜΝΗΜΕΙΑ ,ΤΗ2 ΕΝ 1Ώ MESA1QN1
11 ρός Θεόν άλλην πλην Σου μεσίτριαν : ,; 

·’ έξαφέτως Άγνΐιού.προβάλλομαι.

’ δ' , λ .

(ίΐιχ,ομυΟί®· Ιμα^ΐώλος λαλεΐ προς την θέοτόκον)

25 ’Άνοιξόν μοι την θύραν ελέους σου.

. .— Διά σέ άπεκλέίσθη, τρισάθλιε. 

— Σύ υπάρχεις η πύλη ουράνιος.
— ’Αλλά συ είσελθεϊν οΰκ εΐ άξιος. , 

‘—Τοΐς άξίοις ο2ν μόναις διηνοιξας ;

30 — Μετανόησαν καί άνοιγησεται.
— Μετενόησα, Κόρη, καί άνοιξον, 

ευθύς άξιον πράττεις γάρ θ έλουσα.

ε'

Στάμνος, Κόρη Άγνη, η ολόχρυσος, 

έν ίί μάννα είσηλθεν ουράνιον,

35 Σύ υπάρχεις, χρυσέαις Σου χάρισΐν, 

φωτοβόλος έν κόσμφ άστράπτουβα.
Μάννα δέ καί δ άρτος ουράνιος 

πάντας θρέψας βροτούς Σδς υιός έστι,

40

δούς τδ σώμα ώς άρτον έσθίεσθαΓ 

τοϋτο αξίαν τρώγειν με ποίησον.

Κλίνη Σύ Σολομώντος ένδέδειξαι, 

Χαρ'.τώνυμε Μητηρ ανύμφευτε, 
, Σολομών έν έκείνη ώνέκειτο 

καί έν Σοί άνεπαύθη ό Κύριος*

45 διά Σοϋ δέ βροτοΐς την άνάκλησιν 

πεπτώκόσι ταχύ έχαρίσατο.
ΊΕγώ πέπτωκα πτώμα έςαίσιον 

άμαρτίαις παντοίαις καί σώσόν με.:

ζ' .

‘Υπερβάλλεις την φύσιν άνθρώπειον, ύ :

50 υπερώας’Αγγέλων τά τάγματα,
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Ούρανφ Σε έζ.εΐνα δοξάζουσιν, - .

επί γ·^ς δέ ημείς μ,εγαλύνομεν.
'Υπερπέραν δ’ έκείνων Σε έχουσιν, 

βασιλίδα ημών Σέ ζηρύττομεν* '

τη Σΐί δόξη έχεΐνα έύφραίνονται, 65
δός κάμοί εύφρανθηναι τ^ δόξη Σου

*Ράνον, ’Άχραντε, δρόσφ Σ^ς χάριτος

την άθλίαν ψυχήν μου καί δρόσισον*  

τφ πυρί αμαρτίας γάρ φλέγεται

καί πταισμάτων τοΐς πάθεσι τήκεται. 60
Μή τά πυρ ταύτην λάβη το άσβεστοη, :

, εν φ τέλος οδύνης ού γίνεται. 

Φθάσον, φθάσον, Παρθένε, έξάρπασον .

του σκληρού βροτοκτόνου καί σώσόν με.

, θ' .

Ίξευτηςπονηρος καί παμπόνηρος 65

ένεδρεύω.ν ζητεί θανατώσαί με 

δ ψυχώλεθρος δφις διάβολος,

Παναγία Παρθένε Πανάμωμε.
Αλλά. Σύ. τά πυρίπνοα. βέλεμνκ .

άποσβέσαις τά τούτου κινούμενα 70
κατ’ έμοϋ τοϋ άχρείου οίκέτου σου,

γένοιο δ’άντιληπτωρ καί πρύτανις.

‘'Ωσπερ, κρίνον λευκόν τε καί έΰοσμαη . 

άκανθων εν τφ μέσω πολύανθον,

' Σύ άνθεϊς των χαρίτων τοΐς άνθεσιν, 75
Άνθήφόρε, .Σεμνή, Μητροπαρθένε.,

. Μέσον γάρ άκανθ&ν παραπτώσεων.. ■ ■ ■

των βροτείων μέν οδσα ού Σ’έβλαψαν, .

αλλά ης λευκοφόρος άμόλυντος.

Καθαρόν με βοώ τη καθάοσει Σου. . 80

ΤΟΜΟΣ Α’ ■ 3·ί
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'Ικετεύω, Παρθένε, την χάριν 2ου 

ώσπερ δούλος μικρός καί ανάξιος,
Μετάνοιας τούς τρόπους με δίδαξαν, 

πρός όδόν την ευθείαν όδηγησον, 

όπως καν έν τφ γηρει * σωθησομαι, 
πάντας γάρ ό υιός Σου προσδέχεται 

καί έσχάτους καί πρώτους, ως Κύριος’ 

ώσπερ έσχατον τούτω με πρόσφορε. :

* Ώς Ιξ όνομαστιχ?,; τ» γ^ρος γεν, το5 γήρονς. ....

$

Ώμοτάτού εχθρού με άφάρπασον
90 * τοϋ ζητοϋντος, Παρθέν’, απολέσαι pts.

Λογισμοϊς γάρ άίσχροϊς ταλανίζει με 

. καί πολλοϊς άτοπημασι φθείρει με. ■ 

' Εις . πταισμάτων ωθεί με τά βάραθρα

καί τφ σκότει κολάσεως ρίπτει με.

95 Άτονώ ώντιστηναι, Πανάχραντε,
Σύ μοι δίδου ΐσχύν καί βοήθειαν.

¥

Άβλαβή με, Π ανύμνησε, φύλαξον 

άπό πάσης έχθροΰ περιστάσεως.
Καθ’ έκάστην αύτός δελεάζει με

100 ηδονών τφ άγκίστρφ τόν άθλιον,
καί βορβόρφ πταισμάτων βυθίζει με 

καί φυγεϊν άπό τούτου ού δύναμαι.

. Πανταχόθεν δε βλέψας, Άκηρατε,

πλην ,Σοϋ άλλην ούχ εύραν άντίληψιν.

ιδ'

105 Νοητόν σε Παράδεισον έγνφκα

έν τώ μέσφ τό ξύλον'τ·ης γνώσεως 

τόν υιόν Σου κατέχουσα, Πάναγνε,
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Ωι εγώ προσεγγίζειν ού δύναμαι, 

ώς παμμ.ίαρος ιών καί ακάθαρτος.

Ω Παρθένε, κάμε κατοικτείρησον, ? 10
παρρησίαν μοι δός ταΐς πρεσβείαις Σου 

άπολαΟσαι υίόϋ Σου τ^ς χάριτος.

' ■ ιε'

Νινευϊται οί πριν άμάρτησαντες,
οΰς όλέσάι Θεός άπεφηνατο,

μετάνοιας τά έργα ποιησαντες, 115
τ^ς άφέσεως πάντες έπέτυχόν.

Ιδού νϋν πώς κάγώ μεταμέλομαι,

τόν βαρύν τε ζυγόν αποβάλλομαι .

ώμαρτίας. Προσφέρω μετάνοιαν

καί βοώ Σοι, Παρθένε, βοηθησον. ' ’ 12Q

■

Ή μεγάλη καί άφατος δύναμις, 

ηνπερ έχεις έν πάσι, Πανάμωμε, 

πρός έμέ νΰν έλθέτω τόν δοϋλόν Σου, 
ένισχύσαιμε πάλη τοϋ δράκοντος. ν

Διαβηματ’ έμά ύπεσκέλισεν. . 125

Άνετράπην πεσών’άλλά ποόφθασον
πριν είς τέλος κακώς θανάτωση με ■'

παντελώς τε δεινώς άπολέση με. ..

'Αμαρτίας μου δείγνυμε, (οΰτω), Πάναγνε,

καί πληγάς βδελυκτάς ό τρισάθλιος’ 130

'Υπέρ άμμον θαλάσσης έξήμαρτον,

υπέρ άστρα τοϋ πόλου ηνόμησα"
ούδ’ είμί συγχωρησεως άξιος

καί ελέους τυχεΐν ό ταλαίπωρος.
Άλλ’ειδώς Σου την άκραν συμπάθειαν, ■ ' 135

4 προσαιτώ διά Σόϋ. την συγχώρησιν. ■
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■ ’ ? : *7)' : θ' ■■ ■?.'/

* Χειρ. Είδχ. '

Σός εϊμι, Κόρη, δο-ΰλος και σώσόν με, 
ού γάράλλην ευρίσκω άντίληψιν. ■ 

ΟΪδα * γάρ πώς Ισχύει ή δέησίς .
140 τ^ςΜητράς πρός Υΐου την ευγένειαν.

Μη παρίδιρς φωνής των δεήσεων, 
ώλλ’ ως οδσ’ άγαθή, Κόρη, πρόφΟασον, 

και βοήθησον πίστει κραυγάζοντι. 
καί την Σήν έξαιτοϋντι. βοήθειαν,

145 · Τλασμδς ήμΐν ώφθης, Πανάχραντε,
Σύ .έγένου βροτών ή άνάκλησις, 

Σύ φθορά του έχθροΰ καί κατάλυσις, 
ή νηδύς Σου παστάς ούρανόφωτος, 

θρόνος δέ Σή γαστήρ άγλαόμορφος,
150 άρμα σώμά Σου δέ πολυπλάσιον.

’Ενδεής δθεν πας τις προσέρχεται 
. ώς κάγώ προσαιτών παθών λυτρωσιν.

Λυτρωτής δ Υιός Σου, Πανάσπιλε, , 
των ώνθρώπων άρρήτως έγένετο, 

155 Άλλα Σύ έογαστήριον γέγονας' / ■
έξυφάνθη δ’ έν Σοι ένανθρώπησις.

Διά σου καί ή λυτρωσις γέγονε, 
διά Σοϋ τοϋ’Αδάμ.ή άνάκλησις,

Διά Σοϋ καί νϋν πάντως ή άφεσις
160 ■ τών πταισμάτων. Κάμε ρΰσαι, Δέσποινα.

ζα'.

Έκ καρδίας βοώ Σοι τδ ήμα^τσζ, 
ώς εγώ ούδείς άλλος έξήμαρτεν.

Άλλ’ ώς έχουσα θάρσος, Πανάμωμε,

184 στίχοι.

άνενδοίαστον- μή έπιλήσγι: μόυ 
πρός Υιόν σου συχνάκις πρεσβεύουσα.

Σέ γάρ έχω, Αγνή, παραμύθιον.
Σε προβκλλωμαι πρέσβυν, ίσχύουσαν 

των . παθών άποπλϋνζι’τόν βόρβΰρον.

κβ' ·· ■·

Ίεράν και 'Αγίαν δοςάζομεν ’
ιερών καί αγίων τήν κρείττονα’ 170.

Σέ την Νύμφην Θεού, την Άμώμητον ■
Θυγατέρα, Μητέρα άπείρανδρον.

Άτονοϋμεν δ’ ύμνίίσαι ώς πρέπει Σοι 
άριθμΐίσαί τε Σά προτερήματα.

Σιωπήν μάλλον φέρειν έγνώκαμεν,175 
ώς κάγώ σιωπών ΣοΙ προπέπτωκα.

■ , κγ' ·■· . · '··;.-

ΤΩ πανύμνητε Μητερ καί Δέσποινα,
. δεξαμενή την νϋν μου παράκλησιν, 

καί παθών των έμών έξαγόρευσιν
τφ Υίω καί Θεώ Σου πρασάγάγε 180

και δοθ^ναί μοι.:άφεσιν πρέσβευε,·
καί ίσχύν μή πεσεΐν .πάλιν πταίσμασιν. . . ? .

Ιδού γάρ νϋν άπέχω σφαλμάτων μου 
κζ·. άπάρτι με φύλαττε, Πάναγνε.

r
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΡΕΖΗΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟί

α' ζ/ίήοκ, πρός ztfyj&sozditor. ’

Άχραντε Κόρη Μαρία ■ "
' ΙΙαντδς του Κόσμου Κυρίά’

Σέ μεγαλύνω ώς ούσα
Μήτηρ θέοϋ' 8ν τεκοϋσα
Ίκέτευε'ώς υιόν Σου
τοΰ σώζεσθαι τον λαόν Σου. . 6
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ΙίΧμΧ ■ “ Βασίλισσα καί Κυρία,

iy-;wv.-'=
;. ■ ■

-’k · . θεοκυνίτορ Μαρία, .

πάσης τ·ης κτίσεως πέλεις 
καί δύνασαι όσα θέλεις’

k·' έν ώρα. τνίς καταδίκης

k L 12 άξίώσόν με 1ης νίκης.

-Γενοϋ μοι σκέπη, S> Κόρη*

-
Ill: '■ ?' ■' 

•Λ.·/':· ' k'-l 

■·;···ι; · ·.· 18
έν Σοί γάρ φύσεως δρσι ... 
καινουργηθέντες, Παρθένος, 

. Θεόν έγέννησαν’ ξένος 

καί υπέρ φύσιν ό τόκος 
ό σός,. δν έ'δειξε πόκος.

?;ι.ι.ι '·.
Αημιουργόν τε · καί κτίστην,

.
δι’ ού έγνώκαμεν πίστιν,

ΙΙΙΊ.ί ' ·. 
111111

Τριάδα σέβειν αγίαν,

1':'.'·'·11
θεοκυητορ Μαρία,

Wfe:k'.k . έκύησας' οΟεν πάσης
1ιλ· ·' 24 τ·ης κτίσεως τε άνασσες.
ί;''ί··:·!· '.■·' ■ ■''
11. 

111 · Ελπίς καί σκέπη τοΰ Κόσμου,
11;>:;··· ■

1Ί1·
• 1 ■ ζωη, είρηνη καί- φώς μου,

II·'?:···
1.1·

Παρθενομνίτορ, υπάρχεις

ιΐ'ΐ ■
καί πάσης φύσεως άρχεις,

ιιι. ■ τον ποιητην ώς τεκοϋσα,
1 I? ■ 
Ο · . 30 Μητηρ ©εοϋ ελεούσα.
ΐ ί/···!·' /: Λ ;

■ ^. ■·

Bilk: 25ω^ς υπάρχεις, μητέρά

Λ'·
επί την σήν γάρ γαστέρα

;'■·.■ .·..·.· .
-<ί ■ ·

Ι.'
εϊσέδυ'ό ζωοδότης

''■■■■:. · ■>-■ · ' ' 
lx . καί του παντός ό Δεσπότης*
1111·...· :
1:111 .·"-'

καί ζώωσόν μου τόν νουν μ.ου
11.-1 ■■ ■ ' 
mi ■· 
ill;k

>■ . ■ ■ ώ μίίτερ, τοϋ ποιητοϋ μου.:

111··: .'Η την ζωήν συλλαβοΰσα .

111: καί τόν Θεόν ή τεκοϋσα...

1 :■ 1 καί πρός ζωήν μεταστάσα,
ίί>χ: ■ ■

;
Σοί την ελπίδα μου πάσαν

111: ■

1 .

Itlk':
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ανέθηχ.α. Ζώωσόν με
ώς οΐδας χαρίτωσόν με. 42

θϊοκυητορ Μαρία, ■’ 

των γηγενών σωτηρία, 
σώζε τού; ομολογοϋντας ..

Θεού Σε μητέρ*  ύμνοϋντας*
,πρεσβεύουσα τφ 1’ίω Σου
υπέρ πιστών οϊκετών Σου, 48

'Ιλέω ομματζ βλέψον
τούς δούλους Σου τε καί ■ πέμψον

πρός πάντας τάς δωρεάς Σου, 

πλούσιας τε χάριτάς Σου.· 

"Ινα αεί Σε ύμνώμεν, 

ώ Κόρη, καί προσκυνώμεν.. 54.

Κ-υριοτόκον πιστώς Σε,

Παρθένε,, ομολογώ Σε*

τον γάρ Δεσπότην τεκοϋσα,
ώς βρέφος τε γάλουχοϋσα, -

Κυρία κόσμου υπάρχεις

καί πάσης κτίσεως άρχεις. 60

Λύτρωσιν δίδου, Μαρία, ■ ·

τών γηγενών σωτηρία
τοϊς δούλοις Σου τοΐς ύμνοϋσι 

σόν τόκον καί προσκυνοϋσι. 
Σύ γάρ παρέχεις, εύχαΐς Σου, 

είρηνην τοΐς ύμνηταϊς Σου. 66

Μεγάλων πρόξενος όδσα

καλών τοΐς πάσι, τεκοϋσα
Χριστόν, Θεόν καί Δεσπότην, 
τόν άληθώς ζωοδότην’ 

8ν πρέσβευε λυτρωθάναι 
σόύς δούλους τε και σωθ·ηναι. 72

Λϊόσων ,ραντοίων μέ ρύου,... . /■":

Παρθενομάτορ Κυρίου. '

Δόνκσαι γάρ βόηθ'ησάι ■

καί όσκ.θέλτις'ποιγίσας' Λ
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καί σώσόν με, Παναγία, 
δός δή ψυχής μου ύγ'είαν.

' F

84
Ssvov με. δεϊξον πταισμάτων, 

Κυρία των ποιημάτων. 
Σέ γάρ προστάτην κατέχω 
καί Σέ μεσίτρίαν έχω*  
έν ώρ? τής καταδίκης 
ώςίωσόν με τής νίκης.

EAAHNIKHS ΠΟΙΗΣΕΩδ
υπάρχεις' όθεν ύμνοϋμεν
Σέ πάντες καί προσκυνοϋμεν.

. Σώζε καί νυν τόν λαόν Σου 
πρεσβεύουσα τφ λ’ίω Σου. ■

S3?
114

life

90
. 'Όταν καδίση εις κρίσιν 

ό σός Υιός, καί ήχήσ-ρ 
φοβερωτάτη η σάλπιγζ 
καί πασαν κτίσιν ταρά,ζή ■ 
τότε, Παρθένε,, βοηθέι ..

·. ποιούσα Σου τά συνήθη.

Τίόν Θεοϋ τετοκυΐα 
πάντων υπάρχεις Κυρία' 
πασών με ΐασαι νόσων, 
κλυδωνισθέντα με σώσον.. 
Σέ γάρ κηρύττει λιμένΛ 
πάντα τά γεγραμμένα 120

96
«όλη Θεοϋ κεκλεισμένη

■τω Ποιητή τηρούμενη . ' 
πύλας. μοι άνοιζον θείας, ”ϊ .. 
ω μήτερ τής σωτηρίας" 
Παρθενομήτορ Μαρία, 
γενοϋ κάμοΰ σωτηρία.

·. «Φωτός Σου θείας ακτίνας 
τάς θαυμαστά; καί αγίας

. παράσχου καί φώτισόν με' 
ώς οϊδας καθάρισαν με, 
ΐνα τόν ύμνον Σοι φέρω 
καί Σέ άπαυστως γεραίρφ. 126

102

' 'ϊ*ϋσαι  παθών μέ παντοίων, 
’ Κυρία τών ουρανίων, 

τών Χερουβίμ ανώτερα 
καί Σεραφείμ υπέρτερα’ ":·' 
’Αγγέλων τιμιωτέρα

. ήλιου τε λαμπρότερα.; .

* .

108
28έ προκατήγγειλαν θεΐαι ■■■ 

τών προφητών προφητεΐαι: 
Παρθένον ό Ήσα'ίας. .

.. καί πρόςενον σωτηρίας, .... 
ό Μωϋσής δέ σε βάτον
είδε , καί· φως χαρισμάτων.

Της σωτηρίας αιτία ,: 
τής τών άνθρώπωνρ·.

./Χαρά; τής όντως αιτία, 
θεογεννήτορ Μαρία, 
χαρίτωσον τόν λαόν Σου, 
προστρέχοντα εις ναόν Σου, 
όπως, Παρθένε, άεί Σε 
τιμά, ύμνγΐ καί αίν^ Σε.

,®*υχών  ,'Αγνή, σωτηρίας 
καί τών σωμάτων υγείας 
οΐδας παρέχειν, Παρθένε, .

. ήλιε λελαμπρυσμένε, ■ 
φώτισαν ο3ν ,λαμπρυνόν με, 
ώς θέλεις ίάτρευσόν με. .

-,·. TS Θεοτόκε Μαρία,
. παντός τοϋ κόσμου Κυρία,

... . των ουρανών ανώτερα, . 
’Αγγέλων τε ύπερτέρα! 
Σώζε τούς Σέ. άνυμνοΰντας

. καί πόθω Σε προσκυνούν τα;.

■ j

132 '

138

144
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ΚΑΙ Ο ΚΟΥΡΕΥΣ ΑΪΤΟΥ

Ό γνωρίζων. νά σιωπ^, έλεγον οί άρχαΐοϊ, γνωρίζει'νά όμιλΐγ Loqui igno- 

rabit qui tacere nesciet. Άλ,λά την γνώσιν ταύτην ολίγοι δυστυχώς εχουσιν. 
'Η φλυαρία καί ί απέραντος: πολυλογία θεωρείται παρά’πολλών άρετη, η δέ 

στάθμησις τΐίς γλώσσης zzi εγκράτεια αύτης elve παρά τοϊς πολλοΐς άδύ- 

νατα. Τό άκάθέζτον καί τό πρός τά λαλεΐν καί λέγειν εύκατάφορον είχον 
τό πάλαι έν. τοϊς μάλιστα οΐ κουρεΐς. ΤΗσαν δέ τό πάλαι οί κουρεΐς εύκατά- 

φορόι εϊς “τό λέγειν, διότι τά κουρεία σαν οίονεί καφενεία. Ώς την σήμε

ρον έν τόϊς.καφενείοις συνέρχονται, ώς τά πολλά, οΐ άργοίκαί παυσανίαι, 

ουτω τά παλαιόν έν τοϊς κουρείοις. «'Επιεικώς δέ λάλον έστϊ, λέγει ό σοφός 

«Πλούταρχος, τά τών-κουρεών γένος’ οί'γάρ άδολεσχότατοι προσρέουσι καί 
Β.προσζαθίζουσιν, ώςτε αυτούς άναπίμπλασθαι τ·ης συνήθειας». . Έκεΐ, έν 

τοϊς κουρείοις, ήρωτων άλληλους, zlxairitr; Λέγεται τι xaiyotspor; Ό σο
φάς της Χαιρωνείας συγγραφευ; συνέγραψε περί άδολεσχίας, έν μετά: τίίς . 
συνήθους αύτφ δεινότητος καί πολυμαθείας έκτίθησι τά κάκιστα αύτ^ς 

αποτελέσματα. ’Εν τη πραγματέίγ ταύτγ τοΰ Πλουτάρχου οί κουρεϊς πρω- 

ταγωνιστοΟσι καί αυτοί παρίστανται οί τά μάλιστα άδόλεσχοι καί φλύαροι
Έκ τών πολλών παραδειγμάτων., τών έν τη πραγματείγ τοΰ Πλουτάρ

χου άναφερομένων, μνημονεύομεν ένταΰθα τοΰ ζουρέως εκείνου^ ό'ςτις τεθείς 
ε,ΐς τόν τροχόν έβασανίζετο. .'Ο κουρεύς δηλ. οδτος μαθων πρώτος παρά τί
νος άποδράντος έκ Σικελίας την μεγάλην τώνΆθηναίων συμφοράν, άφε'ις τόν ' 

Πειραια ηλθε.ν εις ’Αθήνας και. εξήγγειλε τά γεγονός. Ό δίμος ώς είκός 

έταράχθη, συνέλαβε τον-κουρέα καί έζητει.νά μάθη πόθεν έπληροφορηθη 

την έν Σικελία συμφοράν. Άλλ’ ό κουρεύς ούτε τον άνθρωπον έγνωριζεν, . 
ούτε έδυνατο νά τόν εύρη Ώ δίμος έξοργισθείς ,έτράπη εις την τιμωρίαν 

τοΐί κουρέως’ «βασάνιζε καί στρεβλού τάν άλάστορα, έβόα, πέπλασται ταΰτος . 

«καί συντέθειται., . . Έκομίσθη τροχός καί κατετάθη ό άνθρωπος». Έν το- 
σούτφ ηλθον καί άλλοι άγγέλλοντες την συμφοράν, Πάντες δέ ζαταλιπόν- 

τες τόν κουρέα έν. τφ τροχώ έφυγον, ϊνα έκαστος θρηνησγι τάς οικείας συμ

φοράς. Πρός την εσπέραν, ότε ο κουρεύς έλύθη, άντ’ι ν’ άπέλθη εύθύ της οι

κίας του καί θεραπευση τό σώμά του, ηρώτα τόν υπηρέτην νά μάθη rlrt 

Tpfatto τέθχηχε Νικίας. «Ούτως, έπιφωνεΐ ό Πλούταρχος, άμαχόν τι κακόν 
»ζαί άνουθέτητον ή συνήθεια,ποιεί την. αδολεσχίαν». Διό καί ό τ·ης Μακε
δονίας βασιλεύς, Αρχέλαος έρωτηθεϊς ύπό του,κουρέως’ «πώς σε κείρω, ώ βα- 

δίλεϋ;» «Σιωπών, άπηντησεν ό Αρχέλαος».

■ f

. Τοίοΰτός τις: βεβαίως ητο καί ό κουρεύς τοΰ βασιλέως της. Φρυγίας Μίδας, . 

περί ού πρόκειται ενταύθα. Τό όνομα Μίδας ητο κατά τόν Στράβωνα .πολύ· 

σύνηθεςέν τγ.Φρυγίιγ Α, έσημαινέ δέ η τόν’ ισχυρόν έζ τοΰ μέδειχ (άρ- 

χε.ιν, έξουσιάζειν) η τόν κατεσθίοντα, τόν ζαταστρέφοντα, ώς ητο τά έ'ντο- 

μον Μίδας κατά Θεόφραστον.(έν φυτ. Δ, 15, 4), οπερ ό'Ησύχιος ερμηνεύω» . 

λέγει, «
/ιιεΐν τό έσθίειν. Άλλα τό. όνομα τόΰτο ^το φαίνεται κοινόν και εν Έλλάδι, 
διότι άπ’ αύτοΰ έκαλοΰντο δυο πόλεις, ή έν Άργολίδι Μίδεια η Μιδέα, η

Θηρίδιόν τι, διεσθίον τούς κυάμους» παράγων αυτό έκ τοΰ [dsw η

πρότερον κατά Στέφανον τόν. Βυζάντιον Περσέως πόλις όνομαζομένη, κλη

θεϊσα δέ ούτως άπό της θυγατρός τοΰ Άλωέως, ζαΐ ά έν Βοιωτίφ, ή μετά 
ίταϋτά Αεβάδεια*  «Αότη (η Λεβάδεια) τό μεν έξ αρχής, ώκεΐτο επί με·? 

»τεώρου, καί ώνομάζετο Μίδεια άπά της Άσπληδόνός μητρός. Λεβάδου δέ ' 

■ε εις.τ,ό χθαμαλόν οί -άντ 
»θρωποι. καί έζληθη Αεβάδεια ή πόλις άπ’αύτοΰ» Έν δέ ή Μίδεια

ίΛια

»έξ. Αθηνών εις αύτην άφικομένου κατέβησάν τ

«Γενέσθαι δέ τό όνομα από Άσπληδόνός τ-η

άυτη νύμφη γεννησασα- έκ του ΓΙοτειδώνος τόν Άσπληδόνα,. άφ’ ου.καί ή 

πόλις έν.Βοιωτία Άσπληδών, «Γενέσθαι δέ τό όνομα από Άσπληδόνός τίί.·· 

»π,όλει, τοΰτον δέ;είναι, νύμφης τε Μιδείας .καί Ποσειδώνος. ‘Ομολογεί δέ καί 
»έ'πη σφίσιν & έποίησε Χερσίας, άνηρ Όρχομένιος"

\ Έζ όε Ποσειόάωνος άγακλειτής τε Μιδείης
Άσπληδών γένεθ’ νΐός άν’εύρόχορον πτολίεθρον 3.

Λ · r X ·
‘ίζ

Γ

Ό Μίδας περί ου πρόκειται ητο βασιλεύς τών Φρυγών κάί τών Μυγδονίων $ 

Λυδών και κατέστη ’ διάσημος καί γνωστότατος έν τ?ί άρχζιότητι διά τε 

τά πλουτη καί την μωρίαν αύτοΰ συγχρόνως. Ό Μίδας ητο νίό; τοΰ Γορ- 
δίόυ κατά τόν 'Ηρόδοτον (Α', 14) καί της Κυβέλης κατά .τόν Τγϊνον (μυθ. 

191). Έκ της νηπιακ'ης ηλικίας αύτοΰ έφάνη ότι θά γ-είνγ ποτέ πλουσιό
τατος. .Έν ώ έκάιμάτο έν τφ λίκνφ μύρμ,ηζες έλθόντες έθηκαν εις τό στόμα 

τοϋ βρέφους : κόκκους σίτου, συμβολον της μελλούσης εύτυχίας 4.

·. Έτι διασημότερος. κατέστη ύ Μίδας έν τγ ιστορία τοΰ Βάκχου. "Οτε δη
λαδή, ό θεός οδτος περιερχόμενος την γ^ν μετέδιδε τόν πολιτισμόν διδάλ 

σκων τούς ανθρώπους, καί άλλα καί δη καί της άμπέλου την καλλιέργειαν, 
άπώλεσε κατά την περιοδείαν αύτοΰ διά της Φρυγίας τόν Σείληνόν η Σά- 

τυρον. Ό Σείληνός ?ιτο παιδαγωγός τοΰ Βάκχου, ’Ητο δέ άνηρ σοφότατος ’ 
και συνετέλεσε τά μέγιστα μετά τοΰ Βάκχου εις την δίάδοσιν τοΰ πολιτι-

I

,1 «’Εξ ών γα? έκομίζετρ, η τοΐς, ϊθνεσιν ^χείνοις ΰμωνόμοίζ έχχλουν τούς ο’χίτχ;, ώς
, »Α»8όν και Σύρον, ή τοΐ; έπιπολάζουσιν Ιχεΐ όνόμασιν προβηγύρενρν .ώς.·Μάτ■ 

«νην ή Μίδαν τόν Φρύγχ, Τίδ'.ον 3ΐ τΐιν Πιφλχγόνχ’ (Στραδ. Ζ', 3Ο·5, 12).
2 Παυσ. θ', 39, I. ' ύ '
3 Πανβ. θ', 38, R.

, 4 Οΐιλ. Μαξ. Λ, δ, 2, Αιλ, Ποιχιλ. *Ιατορ. IΒ', 43 Κιχερ. de divinat. A', 33. .
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<ψ.ΰδ, Hal - τήν εξημέρωσιν τω ν ανθρώπων. Αυτός, έλεγοναί άρχαίαι παρα- 
δΰ’σείς, είίίκξε τον Βάκχον τάς έπιστήμας καί συνωδευσεν αυτόν ειςπάσας 

τά; εκστρατείας αύτοϋ. °Ότε λοιπόν ό Βάκχος άπώλεσεν αύτόν έν τή Φρυ- 

γίίί, είχε δίκαιον νά· λυπηθή σφόδρα, νά στενοχωρηθώ καί νά κίνησή πάντα 

■λίθον προς εΰρεσιν αύτοϋ. Ό Μίδας μαθών περί τής άπωλείας τοϋ Σείληνοϋ 

εφροντ.ισε φαίνεται νά εύρη αύτόν. Χωρικοί άνεκάλυψαν αύτόν κατά μεν τι- 

νας κοιμώμενον καί υπό οίνου, λέγει ό μϋθος, βεβαρημένΰν, κατά δέ άλλους 

εδρον αύτόν καθ’ οδόν κλονιζόμενον υπό του γήρατος και τοϋ οίνου κάϊ άπή· 

γαγον αύτόν έίς τόν βασιλέα. Κατά τινά δε άλλην παράδοσιν 6 Μίδας συ- 
νελαβε τόν Σειληνόν έν τή άπ’ αύτοϋ καλούμενη πρηνή κεράσας αύτήν οώω, 
*Ητο δε ή πηγή ή ή κρήνη αυτή τοϋ Μίδου κατά μέν τόν Ξενόφώντα έύ-τή 

Φρυγίη παρά τό Θύμβριον. «Ένταΰθα (έν Θυμβρίφ) ήν παρά την οδόν κρηνη 
»ή Μίδου καλούμενη, του Φρυγών βασιλέως, έφ’ ώ λέγεται Μίδας τόν ·Σά- 

»τυρον θηρεϋσαι οίνοι κεράσας αύτήν Κατά δέ τόν Παυσανίαν εν Άγ

κυρα. «Άγκυραν πόλιν έλόντες Φρυγών, ήν, Μίδας ό Γορδίου πρότερον ωκι-
. »σεν*  άγκυρα δέ, . ήν Μίδας άνεΰρεν ήν έ'τι καί ές εμέ έν ΐερφ Διάς καί αρ/ή; · 

νΜΐΰον. καλούμενη’ ταύτην αινώ κεράσαι Μίδαν φασίν επί τήν Θήραν τοϋ 

»Σειληνοϋ»
Τοϋ Σείληνοϋ τό εξωτερικόν ούδέν είχε τό επαγωγόν*  μικρός τό άνάστη- 

. Ρ·51, παχύς καί εύσαρκος είχε κεφαλήν φαλακρών,. ρίνα σιμήν καί πρόσωπον 
ερυθρόν. Έβάδιζεν άλλοτε μέν επί όνου, άλλοτε δέ στηριζόμένος επί βακτη

ρίας. Τοιουτος ήτο την μορφήν ό Σειληνός καί δμως ό Μίδας έχάρη καθ’ ύ- 

περβολην άμα ίδών αύτόν. ·*Η  σοφία καί ή δεινότης αύτοϋ έκάλυπτόν τήν 

ασχήμιαν του. Μήπως ό Σωκράτης δέν παρίσταται έ'χων τοιαυτην μορ

φήν ; Καί όμως οποία ψυχή κατωκει έν αύτφ! Ό Μίδας έδεξιώθη τόν Σεί- 
ληνόν ού μόνον χάριν τοϋ Βάκχου, άλλα καί διά" την σοφίαν αύτοϋ. ’Επί' 
δέκα ημέρας 'έπανηγύριζε την έλευσιν καί εύρεσιν του Σείληνοϋ. Μετ’ άύτόΰ 

ήλθεν ό Μίδας εις κολλάς καί ποικίλας συζητήσεις, έξ ών καταφαίνεται 

ότι ό Σειληνός , είχε" γνώσεις ποικίλας. ;Έν τινι των συζητήσεων λόγου 
γενομένου περί τοϋ ανθρώπου ό Σειληνός ερώτώμένος, ποιόν έστι τό συμ,φερώ- 

τερον αύτφ, άπέφήνατό βτι λϋσιτελέστερον τφ άνθρώπφ έστί ,τό μή γεννηθή- 
ναι δλως, γ'εννηθέντί δέ άποθανέϊν τάχιστα ώ Κατά πόσον δίκαιον είχεν

■■■ 1 Ξενοφ. Κυρ. Άνχδ. Α', 2, 13» ■■
2 Πάυσ.·ΛΑϊτ. κ:ε. -ί,ΰ. ‘ \ :· ? .
.3 ΤοΟτο μεν έζείνω τώ Μίδα λέγουσι οήπου μετά την Θήραν ήν. ϊλαδε τον Σειληνόν Βιε— 

μωτώντι καί πυνθανομίνφ τί ποτέ έστ: τό βίλτιστον τοΐς άνθρ,ώποις ζκί *ί  τόςπάν- 
' των·:«ίρετώ.τατι»ν,τό μενπρώτον ο08έν Ιθέλειν έ’ιίών,άλλα σιωπάνάρρήκτως· έπέιδή’δέπότε 
μόλις πάσαν μηχανηνμηχανώρ,ενος πρρσηγάγετο φθέγ^άσθαί. τ.ιπρός αί.τόν,οδτως άναγζαζό- 
μενον ε’πεϊν «δαίμ'ονο; έπιπόνου καί τύχης χαλεπές έφήμερον. σπέρμα, τί με .βιάζεσθε λέγειν , 
° όμΤν άρειον μή γνώναι-, Μετ’ άγνοιας γάρ των ο’ικείων κακών άλυπότατος ό βίος / ’ Άν- 
θρώποις οί πάμηαν οδκ ίβτι γενέσθαι τό πάντων δριοτον οό3ε μεΐάσχεϊν τής τοϋ· βέλτιστου '

ΚΑΙ Ο ΚΟΥΡΕΥΣ ΑΥΤΟΥ.*
λ .. .'. ι.:.1

ύ Σειληνός έν τω ζητήματε ■ τούτφ,: ήμεϊς δέν: έξετάζομεν. Ό . Θεόπομπος
κατά τόν. Αίλιανόν άποδίδωσι τφ Σειληνώ καί γνώσεις γε'ωγραφικάς, 

καθ’ άς ή Λιβύη, ή Ευρώπη καί ή Άσία είνε νήσος καί οτι εκτός αύτών υ

πάρχει καί άλλ.η πολύ μεγάλη ήπειρος. 'Ο δέ Ούΐργίλιος άποδίδωσι τφ Σει- 
'~· ·Λ ....___...Λ ·. _1__f.__n Ο-.. .ληνφ καί γνώσεις κοσμολογικάς καί έμ.βά'λλει εις τό στόμα αύτοϋ τάς θεω

ρίας τοϋ’Επικούρου.

Ό Μίδας άφ’ ού έκράτησε παρ’ έαυτώ έπΐ δέκα ημέρας τόν Σειληνόν ά- 
πέπεμψεν αυτόν ασφαλώς εις τόν Βάκχον, δςτις τοσουτον ύπερεχάρή, έπίτή 
άνευρέσει τοϋ Σείληνοϋ καί τοσουτον ύπεχρεώθη εις τόν Μίδαν, ώςτε άμέσως 

ήθέλησε ν’ άποδώσή αύτφ τήν χάριν. Έπρότεινε λοιπόν, τω Μίδφ νά αίτησή 

δ,τι άν θέλή. Οί θεοί τότε καί οί βασιλείς ήσαν παντοδύναμοι*  οί θεοί έδύ- 

ναντο νά χαρίζωνται καί; τήν άθανασίαν τοΐς θνητοΐς καί ημίθεους αύτους 

νά καθιστώ σι 'οί δέ βασιλείς πολλάκις καί τό ημισυ τής εαυτών βασιλείας 
ύπισχνοϋντο νά δίδωσιν. 'Ο Μίδας δέν έσυλλογίσθη νά αίτήσν) τρία τινά, ώς

οί μωροί εκείνοι, σύζυγοι οί παρά τήν εστίαν καθήμενοι καί φίλονεικοΰντες τί
νά -αίτήσωσι δτά των τριών εκείνων δωρημάτων τής Μοίρας*  δέν άνέθηκεν 

είς τόν θεόν νά δώση εις αύτόν ο,τι κρίνη άξιόν, ουδ’έγνώριζε του Σωκράτους 

. καί τών ποιητών τά παραγγέλματα. Ό Σωκράτης δήλόν οτι «εύ'χετο προς 

! »τούς θεούς άπ/.ώς τζγαθά διδόναι, ώς τους θεούς κάλλιστα εϊδότας, όποια

‘ »άγάθά έστι*  τούς δέ εύχομένους χρυσίον ή άργύριον ή τυραννίδα ή άλλο τι .

»τών τοιούτων, ούδέν διάφορον ένόμιζεν εΰχεσθαι, ή έί κυβείαν ή μάχην ή 

«άλλο τι εΰχοιντο των φανερώς άδήλων οπως άποβήσοιτο» Οί δε ποιη- 

1 ταί ποιρεκελεύαντο εΰχεσθαι ώδε*

Ζεΰ βασιλεύ, τα μέν έσθλά καί εύχομενοις καί άνεόκτοις
.... Άμ.μι δίδσυ, τάδε δεινά καί έίιχομένοις. άπαλέξειν. ■
.. .\ Ό Μίοας κατεχόμενος, φαίνεται, ύπό τ'οΰ πάθους τής φιλαργυρίας ούδέν 

άλλο δίενοήθη νά αίτηση παρά τοϋ Θεού ή πλούτον. Έζήτησε λοιπόν τήν 

1 χάριν νά μεταβάλληται εις χρυσόν δ,τι άν λαμβάνη καί άπτηται. 'Οποία μωρά 
αί'τησις ! Ό Βάκχος ένόησεν ώς θεός οτι ή αίτησις αυτή θά έφερε τήν δυ

στυχίαν τφ Μίδα*  αλλά δέν έδύνατο ν’ άρνηθη. τήν χάριν άφοΰ ύπεσχετο. 
’Έπρεπε νά έζ.πλ.ηρώση τήν ύπόσχεσιν ϊνα μή φανή ή αδύνατος ώς θεός ή 

άναιρών τήν ύπόσχεσιν... ’Ενέδω.κε λοιπόν καί άκων. Ό Μίδας πλήρης χαράς’ 

: μακαρίζει εαυτόν καί. οΐονεί δυσπιστών άμέσως λαμβάνει δ,τι παρουσιάσθή

φύσιως (αριστον 2ρα πάσι κχ’πάσαις τό μή γενίσΟα'.)' τό μέν τοιί μετά , τοΐτρ καί τό πρώ
τον τών. άνθρώπων άνυστών τό γενομίνόυς έποΟανείν^ φς τάχιστα. Δήλον. οόν ώς ο’όσής κρείτ- 
τονος τής έν τώ τεΒνάναι διαγωγής ή τής έν. τώ ζήν, οϋτώς άπεφήνατο. (Πλούταρχ. προς 
’Απολλώνων παραμυθητικός κ:φ. 27)..

1 Αίλ. ποικιλ. ίστορ, Γ', 18. ..-
2 Ξενοφ. ί’Απόμνημ.; Α, 3, 2. Τοωΰτόν τι φαίνεται συμδονλεόων ό Σωκράτης ή μάλλον

ό Ιίλάτων έν Άλκιδ. Β'σ. 14.2 καί έξης.. 1 :..... .
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εις χρυσόν· παντός ούτινος ή'πτετα ο Μίδας, 

οικονομίας έγένετό πλουσιότατο:

αύτώ. Κόπτει κλάδον δένδρου και άμέσως μεταβά/.λεται εις χρυσόν*  λάμ ’: 
:βανει· μικρόν· χάλικα καί ό χάλιζγίγ.νεται χρυσοϋς*  παίρνει χώρια καί. τά 

χώμα είνε όγκος χρυσοϋ, Οίστάχυ; τών άγρών, τά μήλα τών. δένδρων, αί : 

Ουραι καί οί τοίχοι τών ανακτόρων, τά πάντα μεταβάλλονται εις χρυσόν. 
Όποια χαρά !. 'Οποία ήδύτη; καί ευφροσύνη ή μεταβολή τών πάντων εις 

χρυσόν ! ■’Έκτοτε διεδόθη άνά πάσαν, την γήν ή φήμη περί του μεγάλου 

πλούτου, δν εΐχεν ό Μίδας καί ό πλούτος αύτοΰ κατέστη παραιμιώδης. ά*Ο  

Μίδα χ2οΰτοςί> έλέγετο, καί ιιτύν Μίδα, ηΛοντοτ ^sirn καί «Μίδον 

ματα».
Δεν έπίχειροΰμεν ενταύθα νά έρμηνεύσωμεν άλληγορικώς τήν μεταβολήν 

οΐι δήθεν αύτός έκ μεγάλης 
>ς καί διά τοΰτο έμυθολογήθη ότι μετέβαλ- 

λεν εις χρυσόν τά πάντα’ ουδέ ότι πρώτος άνεκάλυψε χρυσόν έν τφ ΙΙκκτω- 
λω,: ουδέ καθώς λέγει ό Στράβων οτι ό Μίδας είχε μεταλλεία-χρυσοϋ έν 

τώ ό'ρει Βερμίφ. ΤαΟτα άφίεμεν τοΐς περί τά τοίαυτα ασχολούμενοι; ζάί 
διατριβουσιν. Ό Μίδας έμελλεν εντός ολίγου νά δοκιμάσή τά δεινά άπότε-' 

λεσματα της μωράς αΐτήσεώς. του. ’Επειδή τά πάντα μετεβάλλοντο εις χρυ*  
σόν, εις χρυσόν μετεβάλλετο καί ό άρτος καί τό ύδωρ καί ο οίνος-καί τά 

φαγητα. Δεν έτόλμα λοιπόν ούτε νά φάγγ ούτε νά πίνι, άλλ’ουδέ νά ψαύση 

πλεον τι. Δεν ήθελησεν άρά γε ό μϋθος νά διδάςη ήυ.κς διά τούτου, οτι καί

τφ ό'ρει Βερμίφ. Ταϋτα άφίεμεν τοΐς περί

>

υι φιλάργυροι τό αυτό πάσχουσι ; Καί οι .φιλάργυροι διψώσι · χρυσόν καί 
άργυρον καί όμως δέν τολμώσι νά ψαόσωσιν αυτόν* και οί φιλάργυροι βασα
νίζονται καί ταλαιπωροϋσιν. άφ’εαυτών καί ζώσι βίον πονηρόν καί άθλιον, 

δως Ου άποθάνωσι διψώντες καί πεινώντες μέν χρήματα, άχρηστα δέ καθι- 

στάντες αυτά Ι
Ό Μίδας δεν έδόνατο βεβαίως επί πολύ νά ζήση*  ό θάνατός του ήτθ 

άφευκτος. Κατεφυγε πάλιν εις τόν εύγνώμονα θεόν Βάκχον*  ύψώσας τάς χεΐ- 
ρας πρός αύτό.ν ίκέτευεν*  «Συγχώρησαν, ω θεέ τήν μωρίαν μου*  τά νυν άνα- 
«γνώ.ρίζω ό'τι ήμαρτον άίτήσας τοιοΰτον αίτημα*  έύσπλαγχνίσθητι δυστυ- 

«χοϋντά, δστις σέ ικετεύει καί άφαίρεσον τά λαμπρά μέν, άλλ’ολέθρια 
«δώρα». Ό Βάκχος δεν ήτο άκαμπτος, ήτο ό φιλανθρωπότατος τών θεών" 

επειτα δεν έδόνατο νά λησμονήση τόσον εύκόλως καί ταχέως'· την ευεργε

σίαν τοϋ Μίδα. Άπεφάσίσε λοιπόν ν’ άπαλλάζη αυτόν τοΰ τρομερού δυστυ

χήματος. 'Η θεραπεία, ήν έπρότείνε τφ Μίδα, ήτο λίαν.εύκολος*  άπελθε έϊ- 

ι

πεν αυτίρ εις τον πλησίον τών Σαρδεων ποταμόν, εις τον ΙΙακτωλόν*  βάδιζε 
ίί. ν - S? ·.. „ β f ·_ _ .5 *.  ■ · ... λ . r ■■*  . f /■. *εως δτόυ. φθάσής εις τοϋ πόταμοϋ τάς πηγάς*  λούσθητι έν. τφ πότάμφ καώ 
άμέσως θά θεραπευθής.

"Αν τοϋ Πακτωλού τά υδατα ήσαν ιαματικά δεν άναφέρει ή παράδοσις. 
Γνωριζομεν ομ.ως ότι πολλών ποταμών καΐ ιδίως τών πηγών τά υδατα ήσαν 

καί είνε ιαματικά. ’’.'Ay τοικϋτα. ήσαν κκί.τοθ. Πακτωλού: φύσει ή'κάτέ^

■ στήσε τότε αύτά. τοιάΟ’τα, 6 Βάκχος., χάριν τοΰ Μίδου άγνοοΰμεν. Όπω: .καί. 
Sv εχιρ, ό Μίδας ύπήκουσεν εις τήν.-παραγγε-λίάν τοΰ·..θεθ;0, ■ έπορεόθη. ειςτόν 

ποταμόν, έλούσθη καί λαυσθείς αφηκεν έν τώ ποταμφ τόν χρυσόν, ώς άλλ.ο- 
τε Ναιμάν ό Σύρος, άφήκ'εν έν τώ ’Ιορδάνη,την λέπραν '. Έκτοτε ό ποταμός 

είφερεν έν τοΐς υδασιν αύτοΰ ψήγμα,τα χρυσοϋ «'Ρεϊ δ’ ό Πακτωλός από τοϋ 

»Τμώλου, καταφέρων τό παλαιόν ψήγμα χρυσοϋ πολύ, άφ’ού τόν Κροίσου 

«λεγόμενον πλούτον, καί τών προγόνων αύτοϋ διονόμασθήναί φασι*  νΰν όέ 

«έκλέλοιπε τό ψήγμα, ώς είρηται» 2.

Ό Μίδας απαλλαγείς έκ τοΰ δεινού, εις 8 περιέπεσεν ΐδίαις αύτοϋ άτα- 
σθαλίαις έζη τανΰν ευτυχής καί ευδαίμων, διά τοΰ πλούτου αύτοΰ δυνάμε- 

νος ν’άπολαύη ούτινος ηθελεν. Έζη. δέ ώς τά πολλά έν ταΐς έξοχαΐς κάί 

έν τοΐς δρεσιν άκουων τόν Πάνα, τόν αυλόν παίζοντα καί ευφραινόμενος έκ. 

τής . μουσικής τοΰ Θεοϋ. Άλλ’άν ήτο εύδαίμων διά ταϋτα, ούτε ή μετά 
τοΰ Σειληνοϋ άναστροφή του ούτε τά διδάγματα εκείνου κατέστησαν δυστυ

χώς τόν Μίδαν συνετόν καί εύ φρόνοΰντα. Ό Μίδας ένεπλέχθη ε’.ς την έριν 

δύο θεών, καί κατέστη δικαστής αύτών. Τό δικάζειν καί κρίνείύ είνε εύκολον, 
άλλ’ ό δικάζων ,.έζ άνάγκης γίγνεται εχθρός τφ έτέρφ τών δικαζόμενων. Ό 

Μίδας δυστυχώς δεν είχε τόν κοινόν νοΰν καί δέν 'κατόρθωσε ν’ άποφύγ-ρ 

την κρίσιν, έν ψ πάντως θά έγνώριζεν οτι οί θεοί τότε εΐχον πάθη. Οί θεοί 

δέν ησαν άλλο τι η άποθεωθέντες άνθρωποι.Έπορ.ένως καί αύτός.ό τής Μουσι
κής καί ποιησ.εως άρχηγέτης, δέν ίσο άνευ π.αθών. Οί έρίζοντες θεοί ίσαν ό 

’Απόλλων καί ό Παν. Ό Πάν, ό χονδροειδής καί άγροϊκος έκεΐν.ος θεός, ό 
ποδας :£χων τράγου καί κέρατα έν τή κεφαλή, δέν έγνώριζε τό Γνωθί σα,ν- 

ΐδν, Ένόμιζεν οτι ήτο ανώτερος τοΰ ’Απόλλωνος έν τφ μουσική.' Προεκάλε- 
σε λοιπόν τόν ’Απόλλωνα εις διαγωνισμόν. Ό άγων έγένετο ενώπιον τής 

Α. Μ. τοΰ Μίδα. Ό μύθος δέν λέγει . εις ημάς, άν ό Μιδάς/ήτο-φίλος τής 

μουσικής, καί αν ε?χεν έρωτα πρός τάς ωραίας τέχνας. Άφοϋ ό'μως έξελέχθη 

δικαστής, ούδέν τό παράδοξον οτι ήτο έραστής τής μουσικής. Οι - δύο θεοί 

έπαιζαν, ό μέν τόν αυλόν, ό δέ ’Απόλλων τήν λύραν. Ό Μίδας αντί νά 

θελχθή καί κινηθή υπό τής λύρας τοΰ’Απόλλωνος, εΰηρεστήθη εις τόν αύλόν 

τοΰ Πάνός κάί.έ'κρινεν άνώτερον τόν Πάνα.
Ό ’Απόλλων δέν ήτα, ώς θεόϊ,. άνευ χολής. Ό ’Απόλλων εζηλοτύπησενς 

ήρεθ.ίσθη, εχολώθη. Άπεφάσίσε λοιπόν νά τιμωρήση .τόν άναίσθητον είς τήν. 
λύραν του Μίδαν, ώς άλλοτε έτιμώρησε τον. Μαρσύαν, 8ν έξέδηρε ζώντα, διότι 
ήθέλησε νά' διαγωνισθή πρός αύτόν περί μουσικής. ’Αλλά τότε τήν δίκην έκρκ 

ναν αί Μοΰσαι, αΐτινες καί άπεφήν.αντο υπέρ τοϋ.’Απόλλωνος, Έκ τών ποιη
τών μανθάνομεν ότι δ θεός ουτος, βτε ώργίζε.το, καί τοι κρχηγέτηΐ πών Μου-

4 Βββιλ,. ΔΈ,.καί ίξ.
2 Σφεό. 1Γ', σιλ. 626.
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<τών, κατεβίβάζ& την. έαυτόΰ φαρέτραν καί διά τών βελών. έφόνευέ. τους; πε- 
ριφρονοϋν τας η μη τιμώντας την θεότητα του , Οδτω, διότι οί ''“Ελληνες. ητι- 
μασαν καί δεν έσεβάσθησαν τον ιερέα αύτοΰ Χρύσην, χυλωθείς κατέβη έκ το·3 

, Όλυμπου καί καθίσας. άπένάντι τών πλοίων έτάνυσε τδ τόξον καί εζεπεμπε 

'. τά βέλη φονεύωνανθρώπους καί κτηνη. . · ■ ·?

'Ωί ^φατ εύχόμενος, του δ’ εχΛυε Φοίβος .’Απόλλων, 
βή δε κατ’ Ούλόμποιο κάρυνων χωόμενος χήρ, 
τόξ" ώμ,οισιν εχων άμφιρεφέα τε φαρέτρην.
’Έζλαγςαν 8’ βΐρ’ όϊστοί έπ’ ώμων χωομένοιο, 
αότοΰ κινηθέντος*  ί 8’ηΐέ νύκτί έοιχώς.
'Έζετ’ έπειτ’ άπάνευθε νεών μετά 8’ΐον έηκεν· 
δεινή δε κλαγγή γένετ’άργυρέοιο βιο'ο.

. Ούρήας μεν πρώτον έπώχετο καί κύνάς άργούς, . 
αύτάρ επειτ’ αύτοϊσι βέλος έχεπευχές έφιείς

■?· . βάλλ*  αίεί 8ε πυραί νεκόων καίοντο θάμειαί ί.
Διότι ή Νιόβη έπαίρετο έπί πολυτεκνία καί περί εφρόνει την μητέρα αύτόδ 

Λητώ, έφόνευσεν δ Απόλλων μετά τής αδελφής του Άρτέμιδος καί τά δω-

< δέκα .τής Νιόβης τέκνα;

"Εξ υ,ίν θυγατέρας, εξ 8’υ'έας ήβώοντας, 
τούς μεν. Απόλλων πέφνεν έπ’ άργυρίοιο βίοιο 
χωόμενος Νιόβη, τάς 8’ ’Άρτεμις ΐοχέαίρα,: 
οΏνεκ*  ά’ρα Λητοί ϊαάσκετο καλλιπαρηφ 2.

.1 1

Την Νιόβήν μή δυναμένην νά έπιζησρ οί θεοί έλεησαντες ,μετέβαλον εις 

πέτραν έν τώ δρει Σιπύλω, τώ χωρίζοντι την Λυδίαν άπδ τής. Μαγνησίας..ύ

Νϋν 8έ που έν πέτρησιν, έν ουρεσιν οΐοπόλοισιν,
έν Σίπόλιρ . . . . .

ίίνθα λίθος περ. έθυσα θεών έκ κη3εα πίσσες 3, ■

Τά βέλη ταυ ’Απόλλωνος ''κατέστησαν διασημότατα. Δι’αυτών οΰ μόνον ; 

έφόνευεν επιβλαβή θηρία, ώς τον Πύθιον δράκοντα, καί ληστάς, άλλα καί 
τ,ρός έκδίκησίν ταΰτα μετεχειρίζετο'καί πρός αυτόν τδν Δία έτόλμησέ ποτέ 

ν’άντεπεξέλθη*  διότι δτε δ Ζευς έκεραύνώσε τδν ’Ασκληπιόν, δ ’Απόλλων . 

έκδικούμενος έφόνευσε τούς Κύκλωπας τούς κατασκευάσάντας τον κεραυνόν 

τοϋ Διός. ’Αλλά, διά τοϋτο έξώρίσθη έκ τοϋ ούρκνοϋ.
Ό Μίδας ηγνόει φαίνεται τδν Απόλλωνα καί δεν έγνώριζεν δτι αύτδς 

η το θεός εκδικήσεων. Ό ’Απόλλων δέν μετεχειρίσθη, ώς άλλ.οτε μετεχειρί-

1 Ίλιτδ. Ά, 43—52.
2 Ίλια3. Ω, 602 χαΐ έξ. '.
3 Αύτόθ. 614 χαί Ιξ.
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«θη τύν Μαρσόαν,....Ε?πθμεν,.δτι δ Μαρσυας, δστις έλέγετο έφευρέι?ής''τδθ άΰλδϋ, 

' 'ΐόλμ.ησάς. νά?έρίσή 'πρδς: τδν Άπόλλω.νά'ίπερί. μουσικής/ ένικηθη*  νΐκήθεϊς δέ 
•.έξέδάρη μαί. τδ δέρμα αύτοδ. έκρ.έμάσεν δ Απόλλων έν τινι άντρφ, δθεν .έπη- 

γαζε ποταμός, όστις άπό τοϋ Μαρσύου έ'λαβε τό όνομα Μαρσύάς. ’Πτο δέ ό 

Μαοσύας ποταμός έν ' Κελαιναΐς τής Φρυγίας*  «’Ενταύθα λέγεται ’Απόλλων 
σιέκδεϊραι Μαρσύαν νικησας έρ.ίζοντα οι περί σοφίας καί τδ δέρμα κρεμάσάι 

»έν τφ άντρφ δθεν αί πηγζί*  διά δέ. τοϋτο ό ποταμός κάλεΐται Μαρσύας» Κ 

Ό ποταμός όμως, λέγει άλλη παράδοσις, έσχηματίσθη έκ.τοΰ αίματος τοϋ 
Μαρσύ.ου καί τά 5δατα αύτρΰ^σαν κοκκινωπά, Κα.τ’άλλον δέ μύθον τά δάκρυα 

τών Νυμφών .καί τών Σατύρων άπετέλεσαν τόν ποταμόν. Όπως καίάν εχ·/], 
δ θάνατος τοϋ Μαρσύου κατέστη παροιμιώδηςίδιό καί έλέγετο Λίαμσιίουχιάμος·.

Ό Απόλλων δέν έξέδειρε τδν Μίδαν, ούχί δώτι $το βασιλεύς, έπειδή ώς 

,εί'δομεν, καί πρός αυτόν τδν Δία άντεστρατεύθη*  έτιμώρησεν όμως αυτόν διά 

τιμωρίας .πολύ, βαρυτέρας καί μάλλον επονείδιστου, ΌΑπόλλων ίδών ό'τι δ 
Μίδας ούδεμίαν είχε τής Μουσικής γνώσιν, ό'τι εύηρεστεϊτο εϊς τά .’Ασιανά 

ιζσματα, έτιμώρησεν αυτόν άξίως τής εύμουσίας του. Καί κατά τινας μέν 
. μετέβαλίν αύτδν εις όνον, κατ’ άλλους δέ έδώκεν οιύτώ όνου ώτα. Κάί ιδού 

ό Μίδας ε'χων ώτα δνου. s . . .. ·.

Δεν έπεχειροΰμεν ενταύθα, νά εύρωμέν ποια εΐνε ή άλληγορική τοϋ μύθου/ 
τούτου έννοια7 δεν εξετάζομε? ού'τε.άνδιά των ώτων τοϋ δνου ό μύθος ύπο^ 

.κρύπτει άλληγρρικώς,οτι ό Μίδας είχε καθ’ό'λον τό κράτος αύτοΰ κατασκόπους, 
δι’ ών έμάνθανε τά συμβαίνο.ντα,. ούτε, άν είχε’ τήν οξύτητα, τών ωτων ως 

ό .όνος ή'δτι κατφκει συνήθως έπί τόπου όνομαζομένου ΤΩτα Όνου, ούδέ δτε 
διά τά; σχέσεις αύτοΰ πρός τον Σειληνόν η ;Σάτυρον έπιστεύθη ότι ό Μίδας ' 

εϊχέν ώτα δνου, Τό ζητήμα. εινε νά μάθώμε.ν, πόθέν έγνώσθη ό'τι ό Μίδας .; 

είχε τοιαϋτα ώτα.

Ό Μίδας-έφρόντισεν αμέσως νά καλυψγ] τό αίσχος αυτου’: κατεσκεύασε 
λοιπόν τιάραν κατάλληλον νά κρύπτη τά ώτά καί ουδείς έδύνατο νά γνω- 
ρίζ-μ τούτο*  άλλά καί άν έγνώριζεν έτόλμα νά το δημοσιεύσγ ; Πώς λοιπόν 

.έγνώσθη τό,συμβεβηκος τοϋ. Μίδα; Τό συμβεβηκός έγνώσθη διά τοϋ κουρέως 
αύτοΰ. Οί κουρεΐς,ώς εί'δομεν έν τοΐς έμπροσθεν, ησαν λάλοι καί φλύαροι καί 
ούδέν έδύναντο νά φυλάττωσ*.  μυστικόν.Ό τόν Μίδαν κείροιν δέν διέφερε βεβαίως 

.των συναδέλφων αύτφ κουρεών. Ότε δ κείρων τόν Μίδαν ειδεν αυτόν έ'χοντα 

όνου ωτα, βεβαίως έξεπλάγη*  άλλ’ έτόλμα καί νά τδ δημοσίευση ; . Οΐ τύ
ραννοι δεν δυσκολεύονται ν’ άφκιρώσι τών άλλων .την ζωήν. Διονύσιος ό τών 

Συρακουσών τύραννός άκούσας ότι ό κουρεύς αύτοΰ έκαυχάτο δτι έ*κ  τοϋ ξυ
ραφιού αύτοΰ έξαρτκται ή ζωη του, διέταξε:·κζΙ,άνεσκολόπισαν. αυτόν. «Έν 

ϊκουρείφ τινι, .λέγει .ό Πλούταρχος, λόγων γιγνομένων περί τής Διονυσίου ■ 
»τυραννίδος ώς.άδαμαντίνη καί άρρηκτος έστιν, γελάσας ό κουρεύς,. ταΰτα

1 Εινοφ. Κυρ. Άνκδ. Α, 2, 8,
ΤΟΜΟΣ Α' 35
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»ύμάς; έ’ο·/;, περί Δίονυσίου. λέγεϊν, ου εγώ παρ’ τιριέραςόζΛγαςέπΙτοΰπρα- 

»χηλου τό ξυρόν έχω: ταΰτ’ χΜυσας ό Διονύσιος ανεσταόρωσεν αυτόν».
Ό κουρεύς τοϋ Μίδα, έγνώριζε- μεν οτι ό κύριοςαύτοϋ θά έτιμώρέι αύτον 

σκληρίος και δεν έτόλμα νά δηρ.οσιεύσν). ότι αυτός έχει ωταονου, δέν;έδυ- 

■νατο όμως, και νάκρατήσ·/) αύτό. μυστικόν, Τί λοιπόν έπρεπε νά πράξγ ; Ό 

μέν φόβος, έμπόδιζεν αυτόν, ή δέ έμφυτος αυτφ τάσις πρός τό έκμυστηρεύ- 

,ειν. δ,τι έγνώριζεν ήνάγκκζεν . αυτόν καί έπίεζε νά δημοσιευσν; τό γεγονός. 

Έί λοιπόν μηχανήται; Έπενόησε τό έξης" ,έξελθών έξω εΐς τους άγρούς 
;δρυξε λάκκον καί έν τω λάκκω έφώναζεν" ό Μίϋαςΐ'.χει ώτα Srov, δ Μί

δας εχει ώτα· στον- Ουτω δέ θεραπεύσας εαυτόν άπεχώρησε χαίρων καί ευ
φραινόμενος οτι άπηλλάγη από βάρους, δπερ έπίεζεν αύτόν. 'Ημείς λέγομεν 

.ότι χαϊώδ τοΐχύς ίχεε αϋτ’ά, ·ό δέ Ίησοϋς Χριστός έκήρυξεν δτι ovbbr χρυ- 

.πτιυ- δ οιϊ γι/) (parzgbr γένηται. Καί ή γη είτε διότι καί αύτή τότε ήτο 
θεά καί'ός γυνή δέν έδυνατο νά βαστάζη τό μυστικόν, είτε δι’ άλλην αι

τίαν, δέν έδυνήθη νά κράτηση τό μυστικόν, δπερ ένεπιστεύθη αυτή δ κου- 
ρεύς. Έξήγαγε λοιπόν εκ τοϋ λάκκου εκείνου καλάμους, λέγει η παράδοσις; 

■κάί. οί δόνακες απέδιδαν εις τόν αέρα την φωνήν" ό Μίδας εχει ώΐα Srovt 

ο Μίδας εχει ώτα Srov. ’Έκτοτε έγνωσθη οτι ό Μίδας έ'σχεν ώτα όνου. Δέν 
λέγει όμως ήμϊν ή παράδοσις τί έγένετο ο κουρεύς καί τί κατ’ αύτοϋ διέτα- 

' ξεν ό μεγαλειότατος Μίδας, άν τό έ'μαθεν.

Ό Μίδας άπέθανε μετά ταϋτα θάνατον εκούσιον πιών αΐμα ταυρου φο
βούμενος μή ύποπέση εΐς τάς χεΐρας των εΐσβαλόντων εις την χώραν του 

Κιμμερίων 1. Τόν Μίδαν τοϋτον έμιμήθησαν μετά ταΰτα ό Θεμιστοκλής 

καί ό ’Αννίβας %.

■ Ό κουρεύς του Μίδα άνέμνησεν ημάς έτερον κουρέα,τόν κουρέα, τοϋ μεγάλου- 

Άλεξάνδρου.Ό περί τοϋ κουρέως τούτου μ,ϋθος εΐνε’Αραβικός καί έχει ώς εξής.

Κατά τούς ’Άραβας, ό μέγας ’Αλέξανδρος έπιστεύετο έ'χων δυο κέρατα 

επί τής κεφαλής του καί διά τοΰτο οί.’Άραβες όνομάζουσιν αύτόν Σκέντερ- 

Ζουλκαρέν τουτέστι ’Αλέξανδρον τόν Δίκερων. ’Αλλά πόθεν έμαθον οί ’Άρα
βες δτι ό ’Αλέξανδρος ήτα δίκερω;; Έκ τοϋ κουρέως. Έν μέν τή Έλλάδι 
δέν-έγνώριζον οτι ό μέγας’Αλέξανδρος είχε κέρατα, διότι έκάλυπτεν αυτά 

τεχνηέντως διά τής β.αθυπλοκάμου κόμης του, ό δέ κουρεύς δέν έτόλμα νά 
δημοσίευση τι.· Άλλ’ οτε ό μέγας ’Αλέξανδρος ήτο έν ’Αλεξάνδρειά, ό κου-, 

ρεύς είχεν ηδη άποθάνει. .
Έσχε λοιπόν ανάγκην νά καλέση άλλον κουρέα νά κείρή την κόμην, ή'τίς 

είχεν ήδη υπεραυξήσει.
Ό ’Αλέξανδρος είπε πρός τόν έλθόντα κουρέα" «σέ έκάλεσά νά μέ ζεί- 

ρϊ]ς,αλλά πρόσεχε μή εί'πγς μηδενί δτι έχω δύο κέρατα έπί τής κεφαλής μου,

1 Πλόύτβρχ. Τιτ. Φλαμιν, 2θ, 6.
2 Πλούταρχ. αότόβι.
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διότι άμέσως . δικτάττώ., καί σέ φονέύουσιν. Ή -δύναμίς ·μού ίξήζόλούθεί λέ-, 

γων ό μέγας Άλέξάνδρος, ή,δυναμίς μου:;έ,ξαρτάται έκ τών.δύο τούτων ’xs-· 
ρκτων, δι’ ών. κατώρθωσα όσα: μέχρι.τοΰδε κατόρθωσα».'

Γνωστόν οτι καί παρ’ άλλοις "λαοί; έφέροντο. παραδόσεις περί άνθρώπων, 
:ών ή δόναμ.ις έξήοτητο έ'κ τίνος έν έαυτοις ΰπάρχαντος, Ούτως του Σαμψών 

ή δύναμις: έξηρτάτο έκ τίνος τριχός έν τή κεφαλή του καί ταύτης κοάείσης 

απώλεσε την δύναμιν, καί συλληφθεις ύπό των εχθρών του έτυφλώθη. 

Κατά τάς έλληνικάς παραδόσεις καί ό βασιλεύς των Μεγάρων Νΐσος έφερε 

τρίχα πορφύραν ή χρυσήν, έξ ής έξηρτάτο ή ζωή του. Άποκόψασα την 

τρίχα ταυτην ή θυγάτηρ. αύτοϋ Σκύλλα κατά την πολιορκίαν τών Μεγάρων 
υπό τοϋ Μίνωος κατέστησεν αύτόν άσθενέστατον καί ουτω παρέδωκε την πό- 
λιν, ’Ίσως διά τής αλληγορίας ταύτης ό μϋθος ήθέλησε νά παραστήση δτι ή 

θυγάτηρ τοϋ Νίσου έπρόδιδε τά σχέδια τοϋ πατρός της καί. οτι εΐσήγαγε 

κρυφίως εις την πόλιν τόν Μίνωα, πρός βν συνέλαβε σφοδρόν έρωτα, άν.οί- 
γουσα τάς θύρας τοϋ φρουρίου διά των χρυσών κλειδών, άς έλαβε παρά τοϋ 

πατρός της κοιμωμένου. £Η παράδοσις διηγείται πρός τουτοις δ'τι ή απιστία 

■τής θυγατρός έτιμωρήθη, διότι ό Μίνως δέν έλαβε ταυτην ώς γυναίκα, άλλά 

διέταξε καί την έρριψαν. εΐς την θάλασσαν. Κατά τόν μϋθον οί θεοί αδ- 

τήν μέν μετεμόρφωσαν εις κεΐρνν πτηνόν θαλάσσιον, τόν δέ πατέρα εις άλιάε- 
τον, οςτις καταδιώκει την κεΐριν.

Κατά τκϋτα καί ό μέγας ’Αλέξανδρος έμυθολογήθη ύπό τών.’Αράβων ότι 
Ισχε δύο κέρατα, έξ Sv ήτο πάσα ή δύναμις αύτοϋ/Ο κουρεύς ταϋ’ΑλεξάνδρΟυ 

έντρομος ύπέσχετο εχεμύθειαν καί κείρας την κόμ.ην άνεχώρησεν. Ό κουρεύς 
ό'μωςουτος δέν ώμοίαζε πρός τόν. πρώτον τοϋ ’Αλεξάνδρου κουρέα, ητο όμοιος 

■πρός τό γένος τών κουρεών. Δέν έτόλμα βεβαίως νά δημοσίευση τό μυστι
κόν, άλλά καί δέν έδυνατο καί νά κρατήσγ αύτό. Τί λοιπόν επρεπε νά ζάμη; 

Πώς ν’ απαλλαγή τής βασάνου, ήτις έβασάνιζεν αύτόν; Άπορουμενος καί 
διαλογιζόμενος ό κουρεύς έξήλθεν έξω, ίνα εύ'ργ μηχανήν τινα. απαλλαγής. 

Καθίσας εις κήπον τινα είδε σακκίαν (μαγκανοπήγαδου). Εΐς ταύτην άν.ακοι- 

νοΐ τό μυστικόν λέγων" Σκέντερ Ζουλκαρνέν! Σκέντερ Ζουλκαρνέν! Σκέν- 

τερ Ζουλκαρνέν ! . . ήτοι, ό ’Αλέξανδρος έχει κέρατα. ’Απαλλαγείς δέ Ουτω 

τοΰ βάρους, όπερ έπίεζεν. αύτόν άνεχώρησε πλήρης χαρΧς καί ηδονής.
’Αλλά τό μυστήριον δέν έ'μεινεν άδημρσιευτον. Ή σαζκία δέν έφύλαξε τό 

μυστικόν, καί εκτοτε έπανκλαμ-βανει την· φρασιν τοϋ κουρέως ολίγον; συγκε- 
χυμένως ποιούσα; τόν εξής ήχον σχ^Μ,ονΛχξ/ν, σχρδζουΛχρr, ·

λέγει δηλ. τό Σχίντερ ΖουΛχα^νέν.

. Ούτω’περιήλθε τό μυστικόν, εις,πάντας· ε’ι'δέ :μη έγίγνετο γνωστόν, ο'τι 
ό Αλέξανδρος είχε κέρατα, ήθελε κατακτήσει, ϋ.έγει ή παράδοσις τών ’Αρά

βων, όλον τόν κόσμον. . ■. ;.. .:
' ' Λ γ ... ί .... Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΒΣ,
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(ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ)

■■ 'Ημέρας τινάς πρό της τελευταίας προθεσμίας. τού ύλεθρίΟυ ψηφίσματος, 
δι’οδ άπεπέμποντο έκ των Κάτω Χωρών τά καταφυγόντα έκέΐ μέλη τ^ς γαλ

λικής Συντακτικές συνελεύσεως,γέρων τις δστις είχε ψηφίσει τόν θάνατον τοϋ 

Λουδοβίκου ΙΖ' &τιυ ίκχΛ^σεως καί arev αναδοχής ,'ι γνωστός Γωτιέ, έκάθητο 
επί καθίσματος έρημικης τίνος δένδροστοιχίας-τοϋ βασιλικοϋ τών Βρυξελλών 

κήπου. Τάς παραμάνάς τές ημέρας καθ’ όςν έμελλε νά έγκατα/άπγι την βελ
γικήν γ·7;ν, την όποιαν έλπισε νά ζαταστησγ δευτέραν πατρίδα του/η ψυχή 

του ητο έρμαιον άλγεινών θλίψεων. Κατεφαίνετο δέ τοΰτο κάϊ έκ της βαθείας. 

άλλοιώσεως τοΐί προσώπου του, καί έκ της' κύψεως της κεφαλής την οποίαν 
ύπεστηριζε διά τών δυο) χειρών του.

• Κατ’ αύτην την στιγμήν ένεφανίσθη είς τό όίκρον τνίς αυτής δενδρο'στόι- 

χίας διαβάτης, οστις καί αυτός έφαίνετο ζητών την έρήμίαν. Άκούσας 

τόν θόρυβον 'τών βημάτων του,■■ ό Γωτιέ ύψωσε τούς οφθαλμούς. Ό ξέ

νος διέβη ενώπιον τοϋ: γέροντος, έπειτα, ώς κινηθείς εκ τ·7,ς επί τοϋ προ

σώπου του έζωγραφημένης άπελπισίας, έπανηλθε πάλιν και έκάθισεν έπΐ του 

αύτοΰ καθίσματος. Δυσαρεστηθεϊς έκ τές παρουσίας τοΰ όχληροδ τούτου μάρ

τυρας τών θλίψεων του ο Γώτιέ ήτοιμάζετο νά έγκαταλίπη την Οέσιν του^ 

άλλ’ ό άγνωστος εγειρόμενος, τώ είπε μετά φωνής γλυκύτατης. :.
■— Φαίνέσθε ύποφέρων πολύ, κύριε, η συμπάθεια μέ ειλκυσε προς ύμάς. 

-Αν, έν τοσουτφ, *η  παρουσία μου σάς ένοχλγί, εγώ οφείλω νά σεβασθώ την 

μόνωσίν σας καί νά άποσυρθώ. ■
- Θεωρών τον μετ’ αυτού διαλεγόμενον ό- Γωτιέ πάρετηρησέ τό ειλικρινές 
και ελευθέριον ύφος του. Έκάθισεν- ό ξένος έκαμε το αυτό, χωρίς νά άντάλ- 
λάξωσιν ουδέ λέξιν. Πρώτος ό ξένος διέκοψε την εις άμφοτέρους όχληράν 

σιωπήν.
— Σάς εΐδον, κύριε, βυθισμένου εις τόσον ζωηράν θλϊψιν. ώστε, έν μόνρ 

τι) έλπίδι τοϋ νά σάς γέίνω χρήσιμος, δεν έδίστασα νά φανώ αδιάκριτος.

.— Κύριε, συγκίνοϋμαι πράγματι έκ τού εύγενόϋς ενδιαφέροντος τό όποϊον 
δεικνύετε πρός με, χωρίς νά μέ. γνωρίζετε. Δυστυχώς αΐ θλίψεις μου είναι έξ 

εκείνων αίτινες δεν έλπίζουσιν ούτε διόρθωσιν άλλ’ ούτε παρηγοριάν. -
— Ούτε διόρθωσιν, ούτε παρηγοριάν ! είναι υπερβολή ίσως. ‘Ό τι δη

'ποτέ καί Sv είναι τό προσβάλλον σας δυστύχημα, αγαθά τις καρδία δύνα- 

ται νά σάς άνοιχθΐί,· φιλική, χείρ:νά σάς προταΟγί καί Sv όχι να έξαλείψ^·, 

αλλά τουλάχιστον νά άνακουφίσγ την θλϊψιν ητις σάς πιέζει. " ,

ί

F
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. νά άπο-’

—. Δύνα-αι νά έφαρμοσθ·^ τοΰτο εϊ: άλλους ίσως, άλλ’ ύ’χι είς εμέ. Ποίαν 

παρηγοριάν σας ερωτώ ή άγαθότης η η θερμότατη φιλία δύνανται νάφέ- 
ρωσιν εις άτυχη γέροντα μη εχοντα άλλο στήριγμα, άλλην ευτυχίαν εις 

, τοΰτο,ν.τον .κόσμον, ειμη την, στοργήν τών τέκνων του, άπο τα όποια βάρ
βαρος διαταγή τόν άποχωρίζει διά παντός άποστέλλουσα. αύτόν 

θάντ). ό Θεός ήξεύρει ποΰ.

Έν καιρώ των. μεγάλων; πολιτικών■ τρικυμιών τ-ης Γαλλίας αίτινες παρέ-· 

συραν την-κεφαλήν ενός βκσιλέως, έκληθην διά της ψήφου τών,συμπολιτών 

μου να εκπληρώσω τρομεράν άποστολην" εψηφισκ κατά,, την συνείδησίν μου ’ 
εενομισαμεν—καθώς διεκηρυξεν έπειτα ό' Καρνώότι· έδράξαμεν τά φά

σμα τ·ης εθνικής ευημερίας" ένομίσαμεν ότι ά,το δυνατόν νά. άπολαύσωμεν 
δημοκρατίαν άνευ αναρχίας, απεριόριστον ελευθερίαν άνευ άταξίας, σύστημα 

ϊσοτητος άνευ φατριασμοϋ. Άλλ’η πείρα μάς άπέ.δειξεν ότι δεινώς άπατώ- 
μ,εθα.

. -π-. Έκ τών λόγων-.σας βλέπω ότι. εΐσθε έκ τών μελών της Συντακτικής; 
τών οποίων διετάχθη ·η εξορία.

— Το έμαντεύσατε κύριε, 

να αναπνευσω ολίγον άερα έν όσιρ ζώ, καί όλίγην γην μετά τόν; θάνατόν μου. 
Και ίδου με εξορίζουσι, μ.ε διωκουσιν ώς παρίαν. Ποΰ λοιπόν, θά δυνηθώ 

ευρώ καταφύγιου εναντίον του εξοστρακισμού, τών βασιλέων ; Ό ’Ωκεανός θά< 
είναι επαρκες τείχισμα: Και έπειτα τί θά άπογείνω, μόνος και έγκατάλε-.' 
λειμμένος όταν δ,ιαβώ τάς θαλά.σσας !

Ο Γωτιε, είπε τας τελευταίας ταύτας λέξεις μετά δακρύων καί φωνής 
τριαύτης, ώστε ό μετ’ αύτοϋ συνομιλών συνεκινηθη μέχρι βάθους καρδίας; 

Επηλθον στιγμαι σιωπ·ης την οποίαν ό.ξένος καί αυτών; την φοράν διέλυσε- . 

πρώτος·.,-
—’-Ηκουσα ότι.διά. νά έπιτύχωσι τό διάταγμα τίς εξορίας σας, πα-'

. Έξορισθείς τ·ης Γαλλίας άλθον έδώ ζητών-

>ώ νά

ρέστησαν εις. τόν βασιλέα τρομερωτάτους πολιτικούς κινδύνους.

— Άναμφιβόλως καί ούτως έπρεπε νά γείνη,.Θά μάς παρέστησαν, ώςέρ- 
γάτας επαναστάσεων έλθόντας επίτηδες νά έξεγείρωμεν . τούς λαούς ενάν

τιόν των. βασιλέων, διά νά άνατρέψωμεν έκ νέου όλους τούς θρόνους της 

Ευρώπης. Πιστεύσατέ με, κύριε, or άποδίδοντες εις άμάς τοιαΰτασχέ-' , 
δια είναι κακής πίστεως η παιδαριώδους εύπιστίας. Εις την ηλικίαν μας 

δεν εχομ,εν την δρεξιν καί άκόμη δλιγωτερον τήν δύναμιν νά έπαναρχίσωμεν 

άπολεσθΐΐσαν μάχην.

. — .Σάς, πιστεύω" ούχ ηττον δεν είναι σχεδόν δυνατόν είς κυβέρνησιν μο

ναρχικήν-νά λησμονησγ όλοτελώς τό επαναστατικόν ■ παρελθόν σας.; Άλλ’ 
άς σκεφθώμεν ολίγον.. . Διατί δεν. άναφέρεσθε κατ’ ,έύθεΐαν ,πρός τόν βασιλέα 
Γουλιέλμον .'Θεωρείται άνθρωπος δίκαιος καί ελευθερόφρων" θά ηκουε τά,π<&> 

ραπονά σας καί. ίσως θά. άπένεμε. δικαιοσύνην. , . 1
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. ~—"Αν ό βασιλεύς ίιτο- δίκαιος καί έχέφρων, ώς λέγετε, δέν θά υπέγραφε . 
ποτέ τό σκληρόν διάταγμα τό -όποΐονμΚς εκδιώκει εντεύθεν. .

—’Ενδέχεται ούχ 'ηττον νά παρεπείσθκ καΓήπατηθη, Αλλά σείς οφείλετε 

νά τόν κάθετε νά διορθώσγ τό λάθος του. ’Ακούσατε, κύριε, καλήν τινα συμ

βουλήν την όποιαν τολμώ νά σάς δώσω.. Κατά τετάρτην, από μεσημβρίας 

μέχρι τϊίς έκτης ώρας ό βασιλεύς δέχεται εις άκρόασιν τούς υπηκόους του 
ανευ διακρίσεως τάξεως επαγγέλματος. Ηροσέλθετε εις τά Ανάκτορα, έκ- 

φράσατε εΐλικρινώς τά παράπονά σας, καί ελπίζω οτι τά διάβημά σας τούτο 

θά εχη λαμπρόν αποτέλεσμα.
— Είναι αδύνατον ! αί άρχαί μου μοΐ τό άπαγορεύουσι.

.—■ Ή πολίτικη αύτη σταθερότης σάς τιμά, άλλα προσέξατε μ.η σάς κα- 

ταστρεψν;. Δεν συλλογίζεσθε την οικογένειαν σας ;
Την λέξιν οικογένεια ώκούσας ό γέρων έφερε τό μαντηλίόν του εις τόν. με

τώπου- ώς ΐνα τό σπογγίσρ, Αλλά πράγματι ΐνα άποκρυψ-ρ δάκρυα έκφεύ-· 

γοντα τών οφθαλμών' του. Άποχαιρετίσας δέ τον σύντροφον τόν' όποιον ιό ■ 
τύχη άπεστειλεν εΐς αυτόν, τφ έζητησε συγγνώμην ό'τι επί τοσοϋτον τόν άπη- 
σχόλησε διά της διηγησεώς τών θλίψεων του καί τον ηύχαρίστησε ζωηρώς 

διά τό ενδιαφέρον το όποιον έ'δειξε.

. ·—· Έγ.ώ, κύριε, σάς είμαι ύπόχρεως διά την ειλικρίνειαν μέ την οποίαν 

μοί Ανοίξατε την καρδίαν σας. Ή εμπιστοσύνη αυτή επί τοσοϋτον μ.έ συγκι·1 

νεΐ, ώστε Θά σάς προτείνω τι δπερ τά πάντα δυναται νά συμβιβάστ).' ”Εχώ 

έλευθέραν εις τά ’Ανάκτορα είσοδον, θέλετε νά ομιλήσω εις τόν βασιλέα; 

Θά τώ εΐπω ότι ηλθετε εΐς Βελγιον ζητών φιλοξενίαν, τίποτε περισσότερον 

τίποτε όλιγώτερον, καί θά υποστηρίξω ότι είσθε άξιος αύτνίς ένεκα τις ηλι
κίας καί τ·ης θέσεώς σας.

Έν ώ ό άγνωστος εκαμνε την προσφοράν ταυτην μετά συγχύσεως, ητις’ έφα- 

νέρονεν ειλικρίνειαν, ό γέρων περιεπάτει βραδέως πλησίον του, σκεπτόμενος 

τί έπρεπε νά άποφασίστμ Έστάθη αίφνης καί προσηλών τό βλέμμα επί τοϋ 

άνελπίστου προστάτου . ....
— Δέχομαι, είπε.

—- Λάβετε τότε την καλοσύνην νά μ’ άφίσετε τό όνομα καί την διεύ- 

θυνσίν- σας. r
—- Ιδού τό επισκεπτήριό·? μου,. είπεν ό Γωτιέ ελαφρώς κλίνων πην κεφα

λήν*  θά μέ κάμετε την τιμήν, κύριε, νά δώσετε την ίδικην σας' δίέύθυνσιν;

— ■ Μά την πίστιν μου, σάς ομολογώ, κύριε, ό'τι δεν έχω έπάνω μ.ου. 
’Αλλά δεν πειράζει θά συναντηθώμεν καί πάλιν. ’Ελπίζω ότι θά δυνηθώ νά 

σάς δώσω τάχιστα ειδήσεις.

'Ομιλοΰντες οίίτω έ'φθασαν εΐς μεγάλην τινά δενδροστοιχίαν,τήν όποιαν 

οί περιπατούντες. έπεζητουν έκ προτιμησεως.'Άντηλλαξαν τελευταίο? χαιρε> 

τισμόν καί άπεχωρίσθησαν.

. ‘,!· ' , ’ ' V ' - , „
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, ; Μόλις δ Γοιτιέ έμεινε μόνος, π$ριεχ;υκλώ07)ύπό. πλήθους πίριέργ.ών, οΐτινες ■ 

τόν ηοωτησαν άν έγνώριζε τον άνθρωπον μεθ’ οδ συνδιελέγετο τόσον οϊκείως 

πρό ολίγου. . .
— Καθόλου, άπηντησεν άφελώς. Ουδέποτε είδον τόν κύριον αυτόν πριν, 

η η τύχη μάς φέρη έπί του αύτοΰ καθίσματος. Παν ο τι ηξεύρω και δύναμαι 

νά εί’πω.είναι ότι.μοί έφάνη εξαίρετος καί εύγενέστατος άνθρωπος.

-— Άλλ’ είναι ό βασιλεύς Γουλλιέλμος ; άνεφώνησαν πολλοί. Καί τί σάς 
έλεγε λοιπόν;.

Ό γέρων έσταμάτησε δι’ενός σοβαρού βλέμματος τούς Αδιακρίτως έρω- 

τησαντας, καί τοΐς έστρεψεν άποτόμως τά νώτα.
’Επιστρέφω? εΐ£ τόν οίκον του, άίτο έν μεγίστη άμηχανίςρ,. ’Εσκέπτετο μη-. . . 

πως έν τφ σειρά τ-ης συνομιλίας, τόν διέφυγε. προσβλητική τις έκφρασις, 'Η . 
Ανησυχία του δεν διηρκεσεν έπί πολύ. Μόλις διέβη τό κατώφλιον της θυρας 
του εις διαγγελεύς παρουσιάσθη έν όνόματι του βασιλέως. ’Ηλθε νά τώ ά- 

ναγγείλη OTt ήδύ.νατο .έν πάσγ ασφαλεία νά διαμείνγ. έν Βρυξέλλαις. Ή Α. 
Μ.: Γουλλιέλμος ό Α' άπεφάσισε νά έπεκτείνν; την χάριν ταυτην έφ’ δλω.ν τών 

γαλλων προγεγραμμένων τών καταφυγόντων εις τά. κράτη του.

Την έπομένην τετάρτην, ό Γωτιέ προσ^λθεν εις τόν βασιλέα. Ό Γουλ
λιέλμος έμειδίασεπαρατηρησας αυτόν.

.—- Μεγαλειότατε, είπεν ό γέρων δημοκρατικός ύποκλινόμενο.ς*  ό φόβος μή

πως φανώ αχάριστος με έφερεν ένώπιόν σας.
. ;— Κάλλιστα, κυριε.Έλπίζω ότι συνδιηλλάχθητε ολίγον μέ τούς βασιλείς. 

Βλέπετε; δέν είναι τόσον κακεντρεχείς όπως οΐ .κύριοι δημοκρατικοί άρέσκον- 

ται νά λεγωσι. ’Αλλά τούς δίδετε πάντοτε άδικον ο τι καί αν πράξωσι*  καί 
μόνον διότι είναι βασιλείς τούς καταδικάζετε ΰγεχχΛήτως χαΐ ανευ ά/α*  

ό’σ.Λμ·. \ . ... .. . *
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ΕΙΔΗΐΕΙ ί

Αί έν τώ χωρίω της ’Αττικές Σπάτα γενόμεναι άνασκαφαί υπό της Αρ

χαιολογικής 'Εταιρίας έν τίί> εύρεθέντι εκεί κτιστφ τάφω ηγαγον εις φως πάμ- 

πολλα αντικείμενα Αρχαίας τέχνης περιεργότατα πολλή? την σχέσιν έχόντα 
πρός: τά Μυκηναϊα. Ταϋτα δ’ εΐσί 60 περίπου ειδών διαφόρων καί άποτε- 

λοϋσι σύνολον χιλίων καί . έ'τι πραγμάτων εκ χρυσοΰ ύάλο.υ. καί έλέφαντος. 

Λεπτομερής, τών ανευρεθέντων περιγραφή θά καταχωρισθγ; έν τώ κατά 
μηνά. Αύγουστον έκδοθησομενω διπλώ τευχει του 'Αθηναίου..· 'Ο τάφος προ

φανώς . έσυληθη έν αρχαία έποχ·ΐί διά τούτο καί όλίγά εΐσί. τά εύρεθέντα .
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χευσ·2 άντικείμίνα. Μτ.νϊ Σεπτεμ.βρί<ρ. ΰλ βξακολουθησωσινάί άνασκαφαί. έν 

7ω λόφω βπου πολλοί τοιοΰτοί κτιστοί ΰπάρχουσι τάφοι.. ■

■—■ Αί ένΔηλφ άνασχαφαϊ αί γινόμεναι. υπό, ττίς Γαλλικές Σχολάς ύπό
την έπίολεύιν τοΰ κ. θωμά Όμόλ, διεκόπησαν ένεκα τορ Θέρους. Άνευρε- 
Οησαν δ’εΐς φώς διάφορα σπουδαιότατα αντικείμενα . καί ιδίως έπιγραφαί 

<&ν λεπτομερή έκθεσιν θά δημοσιέύση αυτός ό κ.’<">μόλ.

— Κατά τήν συνεδρίασιν τής 21 ’Απριλίου ενεστώτας έτους έξελέχθη- 

σαν μέλη τακτικά τοΰ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινςιτούτου, κατά πρό- 
τάσ,ιν τοΰ τμήματος· ’Αθηνών οί κκ. ’Ιούλιος. Σμίθ, Π. Λάμπρος, Θ. Χελδρκϊχ 

καί Ε. .Λόλλιγζ, άντεπιστέλλοντα δέ οί κκ. Κ, Μυλωνάς, Έρ. Σλείμαν, Μ.' 
Δέφφνερ, Έμ. ”0βεργ, 'Ρ.,Βάϊλ έν Άθήνάις καΙΆ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς

έν Σμύρνη. Ό κ.’Ιω.-Ρωμανός έν Κέρκυράτέως άντεπιστέλλον μέλος προέβι- ■

βάσθη εις τακτικόν.

: δεμία είχε γείνει άξία λόγου άρχαιο'Αογική κποκάλυύις, έν ώ τής Έσπανίζ.-; 
τό έδαφος μα: έδωκε 'τώ, 1732 την Legem Juliano rtiunicipaleni, τώ 1851 

τους πίνακας της. Μαλάγας καί εσχάτως ·τους τη; Όσσούνας, περί ων ει'πο- 

μεν έν,.σελ, 38,1 τοϋ ΙΙαρ-ασηού. .’Έχει , ό πίναξ.τής Aljustre! (ουτω κλη- : 
Θείς διότι-εύρέθη έν τφ όμωνύμφ μεταλλείφ χαλκοΰ) πάχος 8—13 ύποχι- 

λιομέτρων, ϋψος. 72 ύφεκατομέτρων καί πλάτος 53. Εΐνε ώς φαίνεται ό τρί

τος μακρα; σειράς, έπιγέγραπται δέ· άμφοτέρωθεν καί αί 
λέγουσι τά αυτά μέ μικρά: μόνον διαφοράς, άδηλον διά τί, Τόν άνάγουσιν' 

οί έπαίοντε; εΐς τούς μεταξύ Ούεσπασιανοΰ καί Δαμετιανοϋ. χρόνους. Τό πε- 

ριεχόμενόν του .εΐνε διατάξεις κανονίζουσαι τά τοΰ συνοικισμού, δς έκαλεϊτο 

Yicus.Vipascensis, καί τά τΐίς ,έξορύξεως τών έκεϊ μετάλλων. 'Ο έπιΘυμ,ών 

πλείονα περί του ευρήματος παραπέμ-πεται εις τό Journal des Savants τοϋ

έπιγέγραπται δέ δυο δέ επιγραφή

<ων. l ■

- Γενομένου λόγου έν τ·ρ έν Παρισίοις ‘Ακαδημία τών ’Επιγραφών περί

τής ψευδοΰς διαδοθείσης εΐδήσεως τις άνευρέσεως έν Μηλω ενός τών έλλεί- 

πόντων βραχιόνων της Μηλίζς Αφροδίτης, ό κ. 'Ραβαισών διευθυντής τοϋ 

ώρχαιολογικοΰ. τμήματος τοΰ .Λούβρου έγκύύας είδικώς εΐς την μελέτην τοϋ 

ζητήματος τών βραχιόνων τής ’Αφροδίτης, έδήλωσε ρητώς οτι οί δυο βρα

χίονες άπωλέσθησα.ν πρό 1200 ετών, ότε η ’Αφροδίτη έναπετέθη έν τΐί κοί*.  

λάτητι έξ, τςς έξήχθη τώ 1820.

— Κατά την. συνεδρίασιν τής- 8 ’Ιουνίου τής έν Παρισίοις Ακαδημίας τών· 

’Επιγραφών, άπεφασίόθη ό'πως οί έν Έλλάδι καί ’Ανατολή! Απεσταλμένοι" τής 

Γαλλίας εί'τέ επιστήμονες εΐ'τε διπλωματικοί υπάλληλοι λαμβάνοντες απο- 

στέλλωσιν έκτυπα καί φωτογραφίας πασών τών άνακκλυπτομένων σπου

δαίων επιγραφών καί Αρχαιοτήτων.

.■ -—Προσεχώς έκδοθήσεται έν Αονδίνφ η περί Κόπρου συγγραφή τοΰ στρα-

τηγοΰ Κεσνόλα Κύκμος, άργαΐαι αυτής πό.Ιεις τύμβοι χαΐ ναοί. Περιέχει
, ........................' ~... '____ α_1 ________________~ „ .2.;.... ____________δέ περιγραφήν τών της νήσου από τών .προϊστορικών χρόνων, και έν παραρ- 

τηματι κατάλογον ε,ίκονογραφικόν τών έν ϊίουρίφ τό λήξαν έτος άνακαλυ-'*  

φθέντων; μετά. περιγραφές άγγείων καί σειράς επιγραφών Φοινικικών,. Ελ
ληνικών και Άσσυριακών. Προστίθεται δέ καί έ'κθεσις περί τής ένεστώσης

τών Κυπρίων καταστάσεως.

Ρ£ΜΑΪΚA ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ ΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΣ ΤΗί ALJUSTREL. Και έτερος χάλκινος, ενεπίγραφος .πίναξ. άνε.υρέθη. 

έν ■τ?ί.. Ίβηρικγί Χερσονήσφ. (τόν ,Μάιον του 187.6), ά,λλ’.έν .Πορτογαλλί^,. 

Οιίτος, ένθα, από -τοϋ. .1659, οτε άνεσζάφη τό; Jusjurandurn Ariiiensitirn, ου

Απριλίου [Λγρύ; τοΰ ενεστώτας έτους.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ? ΠΛΗΡΩΜΗ? ΠΟΜΠΗΙΑΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΟΥ. · Γνωρίζουσιν ,οί ημέ- 

τεροι άναγνώσται Οτι τγ 3 καί 5 ’Ιουλίου τοΰ 18.76 άνεκαλύφθη έν Πομ- 
πη'ί'ορ κιβώτιου περιέχον έν κηρίναις δέλτοις τάς. άποδείξεις τραπεζίτου τινός 

Λευκίου Καικιλίου Σεκοόνδου τουνομα. "Οσαι τών άποδείξεων τούτων έγέ
νετο .δυνατόν μετά πολλούς μόχθους ν’ώναγνωσθώσιν έδημοσι.εύθησαν έν τω 

γΖ τόμο» τη: β' σειρΧς των Πρακτικών της ’Ακαδημίας de’ Lincei, έν 'Ρώμη 

ύπό, την επιγραφήν Ie Ta-volette cerate di Pompei υπό τοϋ ’Εφόρου τοΰ έν 
Νεκπόλε*.  μουσείου Κ. Ιουλίου δέ-Πέτρα. ’Επ’εσχάτων δέ ό Μόμσεν έδημο- 

σίευσε καί άλλην περί αυτών πραγματείαν έν τώ Hermes (τόμ. IB' σελ. 

88—14.1), έν ^ σοφότατα καταδεικνύει τό.πόσον τά. μικρά εκείνα μνημεία 

συντελοΰσιν εΐς γνώσιν ‘διατάξεων τινων τοΰ ρωμαϊκού δικαίου καί καθ’ όλου,, 

τοϋ'ρωμαϊκού βίου, .

■ pr Κ ρ

τά πολλούς μόχθους ν’ ώναγνωσθ

ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ. Κάτοπτρου σπουδαιότατον διά τε την τεχνο
τροπίαν καί την- συνθεσιν και τό νέον τής παραστάσεως άνευρέθη μηνί Άπρι-' 

λίφ τοϋ 1876 παρά τόν έν έ'τει 1863 άνασκαφέντα τάφον Golini έν Orvicto, 
εις δν περιείχοντο γραφαί, περί τών όποιων έπραγματεόθη; ό κόμις Monte-" 

. fiaseone. Τά έπί τοΰ τυρρηνικοΰ τούτου κατόπτρου εΐκονιζόμενα πρόσωπα είνε 
δ Τυνδάρεως, ή, Αφροδίτη, ή Λήδα,, ό Κάστωρ, ό Πολυδεύκης, ή 'Ελένη, 

μετά έτρουσκικών επιγραφών. Περιγραφή καί εικόνισμα τοϋ κατόπτρου έδη- 

μοσ.ιεόθη έν τώ α' φυ),λ. τοϋ έ'τους 1877 τής Gazette areh^ologitpie.

■

Ο ©ΗίΑΥΡΟί ΤΗί ΠΡΑΙΝΕίΤΟΥ. Άναγράφομεν καί ήμεΐς έκ τής ’Λρχαιο.2. : 
φών· Παρισίων οτι άπεκαλύφθη έναγχος έν Πραινέστφ, τη

ί
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σημερινΐ) Παλεστρίνα, θησαυρός, δστις όχι μόνον καθ’ εαυτόν μ.εγάλην έχει 

την άςίαν, άλλα καί πλεΐστον· συντελεί ■εις την ύπό ιστορικήν έποψιν δια- 
λευκανσιν τών μεταξύ ’Ασσυρίας, Αίγυπτου και 'Ελλάδος σχέσεων και της 

ώναπτύξεως τών διαφόρων τοϋ πολιτισμού φάσεων περί την λεκάνην της 

Μεσογείου.
. ,. Ή ΓΙράινεοτος είνε ως γνωστόν έκ των άρχατοτάτων τής .’Ιταλίας πόλεων, 

πρό του κτισθή άκόμη ή 'Ρώμη έβασιλευετο και ίίί’τό πρωτεύουσα' τών Αί'κων. 

Κατά τό.ετος 1777 άνεσκάφησαν έκεϊ τά καλούμενα Xporcxti t^Upat- 

νέστου (fasti praenestini), έτι δέ φαίνονται έν τή πόλει εκείνη τά ίχνη κυ
κλώπειου τείχους,' ερείπια έπάύλεως ’Αντωνίου τοϋ Εύσεβοϋςς ναοϋ τής. 

Τύχης, έν φ ήν καί περικαλέστατον μουσιακόν μετενεχθέν είς .τδ έν 'Ρωμ·ρ 

μέγαρον Barberini.
Έν. τφ μέσω πεδίου, δ καλυπτουσιν ελαιώνες καί άμπ.ελώνες, παρά τάς 

ύπωρέίάς τών λόφων, έφ’ ων κεϊται ή Παλ.εστρίνα, οί Αρχαιολόγοι ΚΚ, Φρολ- 
λάνος καί Βερναρδίνης άνεκάλυψαν τόν περί ού ό λόγος Θησαυρόν, οστις είνε 
κάλλιστα'διατετηρημένος άνκάι χρονολογείται άπο 3 χιλιάδων ετών. ΤΗτο 

δε κεκρυμμένος έν τάφω,· θννομίζουσιν άνήκοντα ε.ί'ς τινα της Συλλουίας γε

νεάς, πρόγονοι τοϋ 'Ρωμύλου καί βασιλέα της "Αλβας.
Ό τάφος έχει σχήμα Αρθογωνικόν εΐνε δ’ ώρυγμένος έν τη γή είς δυο μέ

τρων βάθος άπό της επιφάνειας. "Εχει μήκος 5μ.,45 καί πλάτος By..,92. 
. Μεταξύ.τών έξεϊθεν έξαχθέντων πραγμάτων άναφέρεται πλάζ ολόχρυσος 

χρησιμεύουσα ώς επιστήθιου καί έχουσα έν μικροτεχνία 1 31 άνάγλυφα άγαλ- 

μάτια, λέοντας, ίππους, χίμαιρας, ζώα κλ·, τέλεια εν·ταΐς λεπτομερείαις 

καί τόσον καλώς διαμεμοοφωμένα ώς αν ησαν φυσικοΰ μεγέθους. Παραλεί-’ 

ποντες τής πλακός τήν περαιτέρω περιγραφήν, λέγομεν καί περί τών άλλων 

Αντικειμένων των άνευρεθέντων,. οΐον πορπών τέχνης άρίστης, τριών κυλίν

δρων λίαν κεκοσμημένων, κομ,βίων, κοσμημάτων, ποτηριού έν σχήματι ώοϋ 

κλ. Πάντα πλούσια καί καλά καί άρίστης καί λεπτότατης τέχνης. :■ 
' . Καί άργυρά δέ σκεύη ικανά εύρέθησαν και έξ ελέφαντας, κ.οσμήματα καί 

πανοπλία έκ. στρογγυλών χάλκινων ασπίδων καί λόγχαι καί σπάθαι καί 

,μάχαιρ.αι καί τρίποδες καί κλίνη νεκρική κλ.
Έφ’ενός τών άργυρών άγγείων εΐκονίζεται η έμβληματική τοϋ Ήλιου λέμ

βος καί ό 'Όσιρις-και ό Φρά καί άλλα*.  τών Αιγυπτίων θεότητες. καί έν τώ 

μέσιρ επιγραφήν λέγουσαν, ώς φαίνεται, τοϋ τεχνίτου τό όνομα, ούτ,ωσί’ 

Esmuiiie ar ben’ asta.
. Πάντα: ταϋτα πιθανότατα άνακτέα' εις έκείνούς. τούς χρόνους;, καθ’ούς 

ΐσχυρώς έπέδρα έν Τυρρηνίγ καί έν τώ Αατίφ ό αιγυπτιακός και άσσυριακός 
πολιτισμός. Ήγόράσε δέ πάντα ταΰτα ή Ίτάλικη κυβέρνησις άντι 80,000 

φρ,, μετηνεγκε δ’ αυτά εις 'Ρώμην, ένθα πρόκειται νά κατατεθώσιν έν τώ

■ \. μουσείφ Κίρχνερ. ί - ... Σ. Κ. Σ.

■Χ:.Ι» Ο TV I Κ Λ

Θεολογικά . . . . . .
’Εκπαιδευτικά καί διά σχολεία. , 
Βιβλία άναγνώσεως 8ιά παιδία 
Μυθιστορήματα...................
Νομικά , . , . . . . .
Πολιτικής καί οικιακής οικονομίας 

καί έμπορικά . . . . " , . .
Τέχναι καί έπιστήμαι . . . . .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. —— Κατά τήν τή 28 Μαρτίου 1877 γενομένην δημοσίαν 
συνεδριασιν της έν Μονάχω ’Ακαδημίας τών.’Επιστημών, τελούσης την 

11 δ7)7, επετειον της συστάσεως αυτής, μετά τόν κατάλληλον πανηγυρικόν 
λόγον ό πρόεδρος κ.. Δοιλίγγερας άνεκοίνωσε τάδε'

«Ή’Ακαδημία τών Επιστημών τή προτάσει του φιλοσοφικού καί φιλολο- 

γικου. τμήματος ορίζει ώς θεμ,α τοΰ ύπο τοϋ , έν Κωνσταντινουπόλει κ. Χρι- 

στάκη Ζωγράφου ΐδρυθέντος διαγωνισμού τό έξης’ . . .. . ...

«’Ακριβής έξετασις περί τής έκτάσεώς, του περιεχομένου καί του σκοπού 

«τών είσηγήσει τοϋ: αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ. Πορφυρογέννητου 

«γενομένων ίκίογων ήτοι Απανθισμάτων έκ τών έργων αρχαιότερων Έλ-λή-ι 

«νων συγγραφέων.
» At συγγραφαί δύνανται νά ήνε γεγραμμέναι μόνον γερμανιστί, λατίνι-, 

σ.τι. η ελληνιστί καί πρεπει νά φερωσιν αντί τοΰ ονόματος του συγγρα- 
φεως ρητόν,επαναλαμβανόμενον έξωθεν επί συνεπιστελλομένου φακέλλου έγ- 

κλείοντος.τό όνομα του συγγραφέως. Ή δέ απαράβατος προθεσμία πρός άπο- : 

στολήν αυτών λήγει τή 31 Δεκεμβρίου 1.878.

■ »Το αθλον συγκειται εκ μαρκών. 1500, ών τό ήμισυ δίδεται αμέσως, 
τό δ’ έτερον ήμισυ. όταν ό συγγραφεύς παράσχγ ήδη άποχρώσας εγγυήσεις, 

περί τής διά τοϋ τόπου δημοσιευσεως τοΰ έ'ργού του.» , ...

, ■—Έξεδόθησαν έν Άγγλίγ κατά τό 1876 4888 βιβλία, έκδοθέντων 4854 

κατά τό πρόλαβαν έτος 1875. . .
Έξ αυτών τά μέν 2931 εΐνε νέα συγγράμματα,, τά δέ 1867 ανατυ

πώσεις.

Κατατάσσονται δέ καθ’ ύλην καί τά 4888 ώ,ς.εξής :

.Περιηγήσεις . . . . ... 270
Ιστορικά, βιογραφικά κτλ.. . . 347
Ποιήματα καί δραματικά . .. . 323
’Επετηρίδες διάφοροι, . ... 193
Ιατρική, χειρουργική κτλ., . · 481.
Φιλολογικά, δοκίμια, μονογραφίαν 176
Ποικίλα καί φυλλάδια διάφορα (έςαι- 
ρουμέ.νων τών άπ’άμβωνος διδαχών 1(56

693
470
419
857
.464

377. 
. 252

. *' . . ■'■- ■ ■·
ΤΕΧΝΆΙ ΚΑΙ ΕΓΠΣΤΚΜΑΙ.-—Νεον έντομον καταστρεπτικόν εις τήν γεωρ

γίαν άνεφάνη έν Γαλλία καί (Ιταλίγ, ’Ονομάζεται; κασσί^ά. ή γεφεΛάδης 

(cassida nebulosa) καί προσβάλλει τά κοκκινογούλια. Καθ’ όλον τόν χειμώνα . '

μενει έν τή γή, .τό 'δ.’ εαρ άπο&έτει.τά ,ώά του έπί .τών φύλλων τοϋ φυτοϋ,· 

άτινα κατατρώγει. 'Ομοιάζει, έν μικρφ μέ χελώνην καί έχει πάχος έξ ΰπο-

ί
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χιλιομέτρων περίπου.. Μεταλλάσει δέ καθώς ό χαμαιλέων τά χρώματα*  
κατ’ Αρχάς Ιίχεί Ανοικτόν πράσινοί» χρώμα, γίνεται δέ βαθμηδόν ερυθρόν,,:
φαών, ρόδινον καί τέλος πρασινόλευκον..

■— Το κατά διετίαν χορηγούμενου μέγα βραβεϊαν έξ 20,000 φράγκων έν 

Γαλ.λία περί ού έξάιρετικώς κρίνόϋσι και αί πέντε ’Ακαδημία·., δπερ απονέμεται. 

κατά σειράν· υπό μιας αυτών (ορ'α σελ. 234), εφέτος απενεμήθη 'εις τόν'δια- 

κεκριμένον γλύπτην -Σαπύ, ό'στις μεταξύ άλλων εγλυψε καί τό άγαλμα

' ~ " ·>*■  
£1‘··

τής Νεότητας τό ευρισκόμενον έπί τοϋ Αετώματος τής Σχολής τών καλών τε

χνών έν Παρισίοις. Εινε ■ό ένατος βραβευόμενος Απ’ Αρχής της συ στάσεως 
τοϋ διαγωνισμού, πρώτος δέ ού δέν βραβεύεται σύγγραμμα, άλλ’ Ιργον.

— Περίεργα πειράματα σωστικής έν θαλάσση συσκευές έγένοντο κατ’ 

αύτάς έν Καλαί. Ή συσκευή αΰτη ήν φέρουσιν οί έν θαλάσση συνίσταται 
εΐς είδος ζώνης, ητις έξογκοΰται άρ.ά πέση εις την θάλασσαν 6 φορών αυ- , 

την καί ουτω τόν κρατεί εις την επιφάνειαν καί τόν. προφυλάάτει άπό πνιγ
μού. Τρεις άνθρωποι, ών δύο άγνοοΰντες κολύμβημα περιένδυθέντες την ζώ

νην ταυτην έρρίφθησαν εις την θάλασσαν καί διέμείναν Ανενόχλητοι επί της 
έπιφανείάς. 'Ο έφευρών την συσκευήν ταυτην καλείται ’Αλέξανδρος Βεμ- 

βενοΰτος. ·

Άπεβίωσεν έν Βόννη εβδομηκοντούτης ό έν τώ Πανεπιστήμιο ■ τής
ζ.Μύνστερ διάσημος καθηγητής τών· μαθηματικών καί. τής Αστρονομίας Χέϊς. 

Άπό τοϋ 1858 μέχρις εσχάτων έκδίδων την έ^δοιιαδιαΖαζ 

’./στροηγιΖας·, αφιέρωσε τάς σπουδάς του εις μελέτην τοϋ ζώδιακόϋ φωτός 

καί συνέταξε τούς πίνακας τών μεταβλητών αστέρων. Έδημοσίευσεν ομοίως 

Oopdrior α,τάανΐα έπί το] βάσει της ούρανομετρίας του Άργελλάνδερ καί
καί συνέταξε τούς πίνακας

εξαίρετους εικόνας νεφελοειδών.
· — Πλησίον του Μαδράς άνεκαλύφθησαν λείψανά πολλά προϊστορικής έπο- 

χής ήτοι σκελετοί ανθρώπινοι ορυκτοί, μέγισται κάλπάι προωρισμένάι' προς' 
τών νεκρών,: άπειρα περίεργα είδη κεραμευτικής κάΐ διάφορα είδη· 

εργαλείων καί οικιακών σκευών. ..· . <'
καϋσιν

* *

*

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.-—Μετά την κάί έν Έλλάδι εισαγωγήν της αναγκαστικής, 

κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων δέν δΰνανται. νά. θεωρηθώσιν άνευ. 
ένδιαφέροντος τά περί της εισαγωγής καί εξαγωγής τοϋ μετάλλικόϋ νομίσμα

τος έν Έλλάδι. Κατά τάς παρά τοϋ στατιστικοϋ τμήματος τοϋ υπουργείου 

τών εσωτερικών ληφθείσας πληροφορίας κατά τό πάρεϋ.θόν έτος 1 876 έξή- 
χθη της'Ελλάδος μεταλλικόν νόμισμα έκ 3 1,700,145 φράγκων, είσηχθη δέ- 

32,103,810. φράγκων, ήτοι εΐσήχθησαν έπί πλέον 403,665 φράγκα,
Ή εισαγωγή καί .εξαγωγή έγένετο έκ τών. λιμένων εΐς οΰς προσεγγίζουσιν: - 

Αΐμίόπλοα ξένων εταιριών, ώς «βξής κατάλιμένά ·. ■

Εισαγωγή

>· 12,825,590 
. ' 4,229,108 

. 13,628,110

. 812,782

. 346,103
, 232,814

.· . 29,297' * ·

Πειραιώς. .

Συρου . .,:·.'
Κέρκυρας, .
Κεφαλληνίας

Ζακύνθου.
Λευκάδας .

Κυθήρων. ,

Πατρών . ,
Κατ’ είδος δέ εΐσήχθησαν μέν χρυσά νομίσματα .8,02,1,0.59 φράγκων, ' : 

Αργυρά. 16,842,368, έξήχθησαν δέ χρυσά 7,549,934 φράγκα, αργυρά 

17,670,043 φρ.
Τό μεγίστου ποσόν τής εισαγωγής, καί εξαγωγής έγένετο διά τών άτμο- 

πλόων τών τριών, εταιριών ώς εξής:

Εισαγωγή

19,010,459

8,820,233

3,316,291
* *

Λ· .

Αυστριακού Λόϋδ. . . .

Γαλλ. Έθν. Διαπορθμεύσεων, 

’Ιταλικών Τ^ιναχ^ίας ·.

Εξαγωγή

15,680,636
9,012,502

5,344,243

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,. ΠΕΡΙΗΓΗΕΕΙ3. ·—■ Ό γνωστός Σουηδός επιστήμων δόκτωρ 
Νορδενσκιόλδ ου έμνημονεύσαμεν έν. σελ. .156, έλαβε παρά τοϋ βασιλέως . 

Όσκαρ 150,000 φράγκων διά τό ταξείδών του ήγόρασε δέ τό φαλαί- 

νοφορον πλοίον βίδα έφ’ ού θά έπιβώσιν, ώς έθελοντάί ναϋται του πολεμικού 
Σουηδικοΰ ,ναϋτικοϋ πληρονόμενοι παρά τοϋ Κράτους. Τό δρομολ-όγιον του 

εσται τοιοϋτο. Θά άποπλευση έκ Γοτεβόργ εΐς τάς πολικάς θαλάσσας, διά 
τοϋ Βεριγγείου. πορθμού καί θά έπανέλθη εΐς την Ευρώπην διά τής ’Ερυ
θρά; Θαλάσσης και τοϋ Σουέζ. ■ '

■·—- Έν Παρισίοις συνέστη εταιρία πρός έπιχείρησιν ταξειδίων περί την Γην. 
'Ολόκληρος ή περιοδεία θά. διαρκή; 320 ημέράς έξ ών 180 ήμέραι θά δα-, 

πανώνται επί τής ξηράς πρός έπίσκεψιν τών διασημοτέρων μερών τής σφαίρας 
ημών.——’’Ηδη άπέπλευσεν έκ Μασσαλίας τό πρώτον ατρ.όπλουν επίτηδες προς ■ 

τοϋτο ναυπηγηθέν καί φέρον..1 06 έπιβάτας. Θά έπισκεφθή δέ την Νότειον 

καί. Βόρειον’Αμερικήν, τάς νήσους .τής Ωκεανίας καί την ’Ασίαν.. . </ . .
ττ- Έν Ούγγαρίγ ή σπουδή τής.'γεωγραφίας εϊσίχθη τελευταϊον πλήν 

τών Πανεπιστημίων .τής. Βουδαπέστης καί τής Κολοσβάρ έν οΐς διδάσκεται 

έν έκτάσει καί εις τάς απανταχού . τοϋ Κράτους νομικά; σχολάς. Συνεστά- 
θησαν δέ δύο ειδικά γεωγραφικά σχολεία έν οίς διδάσκεται λεπτομερώς καί 

ή τοπογραφία, ή γεωδαισία καί τά .συνεχόμενα αύτη μαθήτατα. : ; :

. .. — Έν. τί; έτησία αυτής δημοσία;· συνεδριάσει ή Γεωγραφική εταιρία τών . 

ϊίαρισίων άπένειμε τά βραβεία έίς τούς επιστήμονας καί τούς θαλασσοπόρους. .

■—■ Ό γνωστός Σουηδός επιστήμων δόκτωρ
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οΐτινες κατά τό έτος 1 876 συνέτειναν εις τήν πρόοδον τών ' γεωγραφικών 
έτρισ-τ^^ων. Τό μέγα χρυ.βοθν μετάλλιο?. άπενεμήθη εΐς τόν διάσημον πλοί

αρχον Καμερόν τον γνωστόν διερευνητήν τής ’Αφρικής, διά τούς από Ζανζιβάρ 

μέχρι ‘Αγίου Φιλίππου δέ Βεγγουέλα πλόας αυτοΰ. Τής ,συνεδριάσεως προή- 

δρευεν ό άκαδημα'ίκός Άεβάσσέρ. . , .. ..

*—~ Εΐς των. συντρόφων τοΰ συνταγματάρχου Γόοδον, όστις άπό πέντε 

ετών διερευνά τον άνω Νείλον,, ό κ. Γκεσσι, άνεχάλυψε . βραχίονα τοΰ. Νεί
λου άγνωστον μέχρι τοΰδε. 'Ο βραχίων ουτος, κατά τό λέγειν των ιθαγενών 

πλάτος έ'χων περίπου 200 υίαρδών,-και έχων όρμητικώτατον τόν ροΰν, ένοΰ- 

τ.αι μετά τοΰ Νείλου κάτωθεν τών χειμάρρων Τόλα, μετά πορείαν ελευθε

ρίαν παντός εμποδίου. ”Αν τούτο.ήνε ακριβές θά ήνε δυνατόν νά γείνη συγ

κοινωνία δι’ ΰδατος μεταξύ τής λίμνης Νυάνζα καί τοΰ Χαρτούμ.

■*■.■·· — Κατ’ αύτάς άνεχωρησεν έκ Αιβόρνου γεωγραφική ’Ιταλική εκδρομή 

εΐς .Αίγυπτον. Αΰτη όρμωμένη έκ Κάιρου θά έρευνήσγ τό εσωτερικόν τής 

χώρας και θά δημοσίευση λεπτομερή κατόπιν περιγραφήν.
* *
it 1 ' '

θεατροΝ, μουσική. — Έν τωβασ. θεάτρφ τοΰ Μονάχου πρό τινων η
μερών δι εκτάκτου λαμπρά; παραστάσεως εόρτασε.τήν ΒΟέτηρίδα τής επί 

τής σκηνής άναβάσεώς του, εΐς των όνομαστοτέρων ηθοποιών τής Γερμα

νίας ό Φερδ. Λάντς. Ό Λάντς .γεννηθείς τφ 1810 άγει νυν τό 67 έτος 
τής ηλικίας του^ πλήρης ζωής καί άκμαιος. Τό πρώτον παρήλθεν επί 

τήν-σκηνήν τω 182.7 διδάξας τήν Μΐφόπητ τοΰ Βολταίρου, έκτό,τε. δέ μ.έχρι 

τής σήμερον, κατά τήν δημοσιευθεϊσαν έν ΐδίω τευχει βιογραφίαν του, υπέρ 

τάς 10,000 φοράς έδίδαξεν άπό τής σκηνής.· 'Ο Αάντς φέρει, πολλά πα

ράσημα διαφόρων ηγεμόνων,, τιμησάντων τήν έκτακτον αυτοΰ δραματικήν 

τέχνην.
— Ή γνωστή υψίφωνος Άδελίνα Πάτη συνεφωνησε μετά τοΰ ’Αμερικανού 

εργολάβου Στρακός όπως τρία κατά σειράν έ'τηψάλφ έν Αμερικανικοί; θεά- 
τροις. Θά λάβγ διά τό τριετες τόϋτο διάστημα 2 εκατομμύρια φράγκων, 
πρό; τούτοι; δέ, .ό ’Αμερικανός εργολάβος θά πληρωστ) εΐς τό Irahxir δέα- 

rpcr των Ιίαρισίων ποινικήν ρήτραν, 100,000 φράγκων, διότι ενταύθα ήν 

■ΰπόχρεως νά ψάλη ή άοιδός τόν προσεχή χειμώνα.

— Έν ΙΙαρισίοις άπεβίωσεν ό δημοτικώτατος των Γάλλων ηθοποιών Αα- 

•φερριέρ τήν ηλικίαν έβδομήκοντα δύο έτών. Δεκαεπτάέτη; άνελθών επί τής 

■σκηνής δεν τήν κατέλιπε μέχρι των τελευταίων του στιγμών, πλάσας αυτός : 

τά πρόσωπα τών άυριωτέρων γαλλικών δραμάτων. Όλίγας ημέρας πρό τοΰ 

θανάτου του εΐχεν υπογράψει συμβόλαιο? μετά τοΰ θεάτρου τοΰ Ωδείου όπως 

άναλάβγ τόν προσεχή χειμώνα τό πρόσωπον τοΰ ’Ιωσήφ Βαλσάμου έντω 

Αμωνύμίο δράματί των δυο Δουμά, όπερ, θά διδάχθγ μετ’ εκτάκτου σκηνικής 

. ..λαμπρότητας. ; ·.. .. ί ■

• — Ό διάσημος ’Ιταλός ηθοποιός Θωμ-Χ; Σαλβίνης μ.ετά τοΰ θιάσου του 

εόωκεν ολίγα; παραστάσεις εν Βερολίνω κατ’,αύτάς, ένθουσιάσάς τούξ κατοί

κου,; τής . Ι,ερμανικής πρωτέυουσης. . Τά, δράματα άτινα έδίδαξεν -εΐσίν δ 
α/χιάΐέτος,, ό, ΟάίΧ/οσ .κα'ι δ Μάχβεθ:. τοΰ. Σαίξπηρ καί ό ποΛιτιχδς tfaratoi; 
δράμα νεώτερον τοΰ ΐ'ταλοΰ Παύλου Γιακομεττη.

τ Έν τω θεάτρω των Παρισίων. Folies Drarnatiques έξετελέσθη κατ'
τάς μονόπρακτος κωμωδία d.televtaiet; χ,ΐίφζης, άναφερομένή εΐς τό άη- 
δώς έκαστοτε άνακινούμενον. ζήτημα τής. λγστείας έν Έλλάδι. Ή σκηνή 

ό δέ κλέφτης ούτθ!
τουνομα συλλαμβάνει τόν ’Αμερικανόν Σπέγγλερ έχοντα ειδικήν άποστολήν 

. όπως εζακριβωσγ άν άνευρεθεΐσά τις αρχαία πανζοϊ'^-Ια ήνε ή τής,‘Ελένης 

τοΰ Μενελάου. Μετά του. Σπέγγλερ τούτου συλλαμβάνει ό Βκλανδανόπόΰλος 
και την κυρίαν Σπεγγλερ, προς ήν εκμυστηρεύεται έρωτα. Οΰτω δ’ έπί των 

γελοίων τούτων βάσεων άναπτ.ύασεται ή κωμφδία,.
κώς αί σπουδαιότεροι τών έν ΙΙαρισίοις εφημερίδων,

·■. — Άπεβίωσεν έν ΙΙαρισίοις έν ήλικί^ 82 έτών ό Θωμάς Σωβάζ γνωστός 
■δραματικός συγγραφεύς, γράψας ιδίως πολλά κείμενα μελοδραμάτων, έν οΐς 

ό. ΚαίΑ καί ό Ζο^εαδό^ τά γνωστά μελοδράματα.

as·.

δράμα νεώτερον τ>

όπόκειται έν Μαραθώνι,
9/ ί?ν

1'

* ¥

*

i ·5 · αυ-

ις Στανίσλαος(Ι) Βαλανδανόπουλος(!)

ήν κατακρίνουσιν τεχνι-

' ΠΟΙΚΙΛΑ,— Τό εξής φρικώδες συμβάν έγένετο εις ώπόστασιν μικράν άπό 

των ακτών, τής Άμερι-κή, 
άπήντησεν εΐς 3 8°23' πλάτους καί 32°3θ' μήκους σχεδίαν μόλις έπιπλέόυ- 

σαν τοΰ υδατος, έφ’ ής ήσαν δύο άνθρωποι, ών ό έτερος άπεβίωσεν μετά τι- 

να.ς ώρας. Ό έπιζήσας διηγήθη τό · έξης. Ή σχεδία άπετελεϊτο ·έκ 

λειψάνων τοΰ άγγλικοΰ πλοίου Λ/αρι'α οπερ έκ Γεωργίας έ'πλεεν εΐς Βελ- 

'δρών. Εΐς τό πλοΐΌν άγνωστον πώς άνεω-

ί ις. Τό βρίκιον AfaxAAraM άποπλεΰσαν έκ Βοστώνος

φώρ με πλήρωμα δεκατεσσάρων άν,

χθη οπή, δι’ής εΐσώρμησε τό ύδωρ καταπλημμυρήσαν .τά πάντα.. At τροφαί

άπώλοντο, άλλα τό πλοϊον δεν έβυθίσθη, άλλ’ έκλινε εΐς τά πλάγια κατ’ άρ- 

χάς καί άφοΰ οί ί τοί έθραύσθησαν έλαβε τήν όριζοντίαν θέσιν. Οι δεκατέσ- 

σ.αρες τοΰ πληρώματος εόρέθησαν' έπί τοΰ καταστρώματος χωρίς τροφής καί/

ύδατος. Ή πείνα ,έθέριζε πάντας καί βαθμηδόν άνά εΐς ϋπέκυπτεν εΐς τρομε

ρόν θάνατον' τότε οί σύντροφοί του τώ ή'νοιγον τόν λαιμόν, έπίνον τό αϊμά

του καΐ.διενέμοντο τήν καρδίαν καί τόν.μυελόν, του άτινκ έτρωγον ωμά,, τά :
δέ λοιπά μέρη, .του σώματος έρριπτον εΐς τήν θάλασσαν. Πρό τριάκοντα δύο ημε

ρών είχε, συμβή τό δυστύχημα και έκ τών δεκαέξ ναυτών άπέμειναν οί δύο 

: περισωθέντες ΰπό τοΰ MaxAoralA τραφέντες. έπί τοσαύτας ημέρας διά τοΰ 

κρέατος τών διαδοχικώ; άπρθανόντω,ν. συντρόφων των. ■. .

—- Πρό τινος άπεβίωσεν έν ΙΙαρισίοις ή Σάρα Φελίξ, αδελφή τής δ'.ασή- 

μ,ο.υ ήθοπαιοΰ. 'Ραχήλ., 'ίΐ Σάρα Φελίξ ηθοποιός καί αύτή έν άρχΐί κατέλιπε ■. 
. τήν σκηνήν πρό καιρού καί απέκτησε? .όνομα, έν τγ μυροποιί^ διά τής .έφευ-

7][Α0ί και .ε;



Μ ;λ \:;y;.-.iiETi)PbAon^^ ' '
■ρέσεωζ Jtotl. καταίζευής.- διαφόρων μόρων χρησίμων πρός τίν. καλλωάί^ * 

σμόντών κυριών. Περί της γυνκικός τκύτης αί ΓαλλιζαΙ εφημερίδες ένα- ( 

φέρουσι τό έξη; άνέκδοτον. Ή 'Ραχήλ καί ή Σάρα όρφαναι. ζζ'. έγκαταλε-

- λειμμεναι κόραι περιήρχο.ντο τάς οδούς τής Λυών καί έζήτουν εις τά καφέ- . ί 
νεΐα τό έλεος των διαβατών,. Σόνηθες καταφυγών των ήν τό καφενεΐον των j 

Κελεστίνων ένθα ή Σάρα εψαλλεν, ή δέ.'Ραχήλ άπήγγειλλε.. τον γνωστόν I 

του Λαφονταίνου μύθον αό 2ύχος χαϊ τό aprlori), Ά\ϊ. μετκ τόσον καθάρβς 
φωνής καϊ μετά τοσαυτης χάριτος,ωστε σωρηδόν έπιπτον έν τω ξυλίνφ δίσζφ 

§ν περιέφερεν ή Σάρα τά νομίσματα, Ιίαρήλθον έτη καϊή.μικρά κόρη των > 

οδών έγένετο ή μεγάλη 'Ραχήλ. Τώ 1850 μετέβη εις Λυών ένθα έδωκε τι- 

νάς παραστάσεις καί έπεσζέφθη τό καφενείου τών Κελεστίνωό τήν πρώτην 

του'σταδίου της άφετηρίαν, Μετ’ όλίγας ημέρας ή 'Ραχήλ έν τφ μεγάλο». . ( 

■θεάτρω έδίδάξεν, άποχαιρετίζουσα τήν πόλιν των πρώτων της έτών,τήν Φαί

δραν υπέρ των πτωχών. Οί πρώτοι των εύγενών τής πόλεως τήν άνέμενου 
μετά τό πέρας τής παραστάσεως καί αύτός ό δήμαρχος τής πόλεως κρα
τών άργυρα κηροπήγια προηγείτο τής πομπής. Πόσον ή τέχνη εξευγενίζει 

καί οΐκ άντίθεσις μεταξύ των αργυρών κηροπηγίων καί του ξυλίνου δίσκου 

έν <ι> πρό έτών συνήγοντο ευτελέστατα κέρδη.

ί—■ Ή έφημερίς Tagespresse. τής Βιέννης διηγείται τά εξής. "Οτε ό Έτέμ 

πασσάς νυν μέγας βεζύρης τής Τουρκίας διέτριβεν έν Βερ.ολίνφ, ήγάπησε κό · 1

ρην ώραίαν θυγατέρα του άρτοπώλου τής γειτονίας. 'Ότε άνεχώρησε τής < 
■ Πρωσσικής πρωτευούσης ύπεσχέθη εις τήν ξανθήν ερωμένην του ότι δεν θά 

τήν λησμονήση. Καί όντως πρό πίνων ημερών ή νεαρά άρτόπωλις έλαβεν ( 
ικανόν ποσόν χρημάτων καί τουρκικόν διαβατηρίου, δι’ ών άναχωρήσασα με- 

τέβη εις Κωνσταντινούπολή εις τό Χαρεμιον τοϋ μεγάλου Βεζύρου. ■ '

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ1ΊΟΝ
“·..·■■ 1877 ΙΟΓΛΙΟΣ (Ε. Ν.)

Βαρόμετρο?. Θερμόμετρο? ix.
Μέση θλΛμς 751,88 χμ. · ί Μ ε.ση θερμοκρασία 27,82
Μεγίστη » 756,71 (τήν 1γ·ν1 Μεγίστη » 40,0 .(τήν 18Ίν)
Έλαχίτη ’> 747,31 (τήν $0Ί'ι)ι ί’Ελαχίστη » 17,9 (τήν 2“*)

ΤΙμεραι βροχής 5 (ποσόν του καταπεσόντος- υδατος 4,60χμ.) άστραπών 6, 

βροντών 1.
"Ανεμοι έπνευσαν κατά' 15 ημέρας ΝΑ, 1 Δ, 15 ΒΑ.

·, ,Έ? τΐΰΐν άτζιτΰποιοπαρε2εΐ<ρθη ό τεΛευταΐϋς σέΖχΌί τησ σεώ.-511 δ-

«απειρόκαλος· έκαστον δωματίου έχει μικράν τίνα χθαμαλήν κατάλληλον μό-
■ (
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