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Τούς. βίους των μετά την άλωσιν Ελλήνων πολιτικών, τών κοινώς Φα- 
νάριωτων· καλούμενων, όφείλομεν άκριβώς" νά.έξετάσωμεν, διότι έν αύτοΐς δυ~ . 

νάμ.εθα ν’ άνεύρωμ.εν πλεΐσθ’όσα δυνάμενά . νά ώφελησωσιν ημάς έ'τι καί νυν. 

Πράγματι άπηλλαγμένοι τών άνΟιστορικών εκείνων ιδεών, δι’ όν είσι πολλοί 

προκατειλημμένοι, μετά της δεούσης άμεροληψίας καί άζριβείας έρευνώντες 

τάς διαφόρους φάσεις του πολίτικου αύτώνβίου, δυνάμεθα νά δι.κκρίνωμεν 

έν αύτοΐς ου μόνον, πολιτικήν δεινότητα έν τ$ί διεξαγωγή μεγάλων ζητη

μάτων, άλλέ^καί άκραν φιλοπατρίαν, 'άρετάς, άς παραβλέψάντες οί έξ. άντι-, 

παθείας η έκ συμφέροντος άνάξιοί 'τοϋ ονόματος ιστορικού, έζητησαν ν’ άμαυ- 

ρωσωσι τά ονόματα αυτών διά σειράς κακών πράξεων, διά σωροθ ύβριστι^- 

κών επιθέτων κοσμησαντες τάς του βίου αυτών αφηγήσεις. Καί περί μέν 

τούτων άλλοτε,. ■ ·.
Προκειμένου .δέ ηδη νά δημοσιευσωμεν. έγγραφά τινα άναφερόμενα μέν έίς 

τόν ’Αλέξανδρον Μουρούζην παραχωρηθέντα δ' ήμϊν παρά τού διακεκριμένου 

φίλου κ. Ματθαίου Πάρανίκα, κρίνομεν δέον νά προτάζωμέν τινα περί τών 

,φάναριωτών ηγεμόνων, άποσπώντε: τεμάχιά τινα έκ τ·ης περί τούτων ανεκ
δότου ημών διατριβής. ' -· . . .

. . . .. Κατόρθωσα; ούτως ό "Ελ?.ην του Φαναριού διά της ίκανότη- 
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·. το·: χ,χΐ πολιτικές αύτοΰ δμ-ειρίας ν’ άναβΐ; εΐς τδ υψηλόν άξίωμα τοϋ Step— 

μ.ηνέως τ-7,ς Πόλης, έζήτησεν άνώτερά. 'Ομολογήτέον ό'τι ένεκα των προς 
την Πύλην ύπησεσιών τών δυο πρώτων μεγάλων διερμηνέων Παναγιώτή τοϋ ,, 
Νικούση καί ’Αλεξάνδρου Μαυρόκορδάτου έδόθη ώ; άμοιβή τώ διαδόχω 

αύτών Νικολάω Μαυροκορδώτφ ή ηγεμονία.τής Μολδαβίας,. ,επίσης όμως 

πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι τό τοιουτον ήτο ΐκανοποίησις καί 'τής φιλοδο

ξίας τών άνδρών τούτων. Ένεκα δυσαρεσκειών τινων τής Ιΐύλης προς τούς 
αύτόχθονας ηγεμόνας/διώρισεν αύτη τφ 1709 τόν προμνημονευθέντα Μάυ- 

φοκορδά.τον Νικόλαον ηγεμόνα.τής Μολδαβίας, κατάβιβασθέντα όμως μετά 

ενός έτους ηγεμονίαν του θρόνου, έφ’οδ έπέβη. ό γνωστός ιστορικός Δημή- 

τριος Καντεμίρης. ’Αλλά μετά εν έτος έξεβλήθη καί ούτος τής.άρχής ένθρο- 

. νισθέντος καί. πάλιν τοΰ Νικολάου, βστις εναλλάξ μετατεθείς είς την τής 

Βλαχίας καί Μολδαβίας ηγεμονίαν έκυβέρνησεν έπί πολλά έτη πατρικώς 

άμφοτέρας τάς χώρας. ’Από του ηγεμόνος τούτου άρχετάι ή έν τάΐς'πα- 
ραδουναβείοις ήγεμονίαις φαναριοκρατεία διαρκέσασα. μέχρι τοϋ παρόντος 

αίώνος. .....
» Πολλά εΐπον και έγραψαν κατά της κυβερνήσεως τών Φαναριωτών του-

' των ηγεμόνων, οτι δήθεν πάνυ τυραννικώς έκυβέρνησαν καταπιέζοντες.τούς 

κατοίκους-δι’εκτάκτων φορολογιών καί άλλων καταθλιπτικων μέσων. Τά 

τοιαϋτα ούδαμώς -έχονται.'άληθείας... 'Η ιστορία, μαρτυρεί ότι ή έν ταΐς χώ- 

ραις ταυταις ηγεμονία τών Φαναριωτών τοσουτον άνέπτυξε τόν τόπον, 
ώστε βλέπομεν δτι καθ’ ολην αυτής την διάρκειαν αί χώραι αύται ήσαν έν 

ανθηρά καταστάσει.. Κυβέρνησις πατρική, σεβασμός πρός τάς εγχωρίους πα
ραδόσεις., προσπάθεια διηνεκής πρός άνάπτυξιν τοϋ εμπορίου καί τής εγχω

ρίου βιομηχανίας, αδιάκοπος καλλιέργεια τών γραμμάτων, όλα.'ταΰτα και 

τά παραπλήσια είσι τά κυριώδη χαρακτηριστικά τών πλείστων τΰ>ν ηγε
μόνων τούτων. Έκ παλαιών χρόνων οί κάτοικοι τών δύο τούτων ηγεμονιών 

-διγΐροΰντο εΐς δύο τάξεις, ών ή μέν άπετέλει την αριστοκρατίαν,, συγκειμέ-.- 

-νην. έκ τών προυχόντων τοΰ τόπου, οΐτινες έλάμβανον ' διάφορα παρά τη αυλή 

υπουργήματα, η δ’έτέρκ έκ της κατωτάτης τώξεως άπετελεΐτο . έκ τοΰ 

αγρότου δηλ. όχλου, ασχολούμενου ΐδίιρ είς την γεωργίαν καί κατοικοΰντος 

τά πέριξ χωρία καί τούς άγρόύς,.έν ω οί άριστοκρατικοί κατώκουν έν. ταΐς 
,πρωτευούσαις Ίασίφ καί Βουζουρεστίω. Οί φαναριώται ηγεμόνες διετήρη- 

σαν την διαίρεσιν ταυτην. Πολλοί όμως αύτών είσήγαγον . είς τά αύλικά 

άξιώματα. τούς οικείους αυτών, διότι έκαστος τών ηγεμόνων , τούτων έφερε 

μ,εθ’έαυτοΰ όλους τούς συγγενείς αύτοΰ καί ευνοούμενους-— πράγμα ουδόλως 

ξένον την σήμερον. —— ΙΙάντες ένεφοροΰντο κατά τό μάλλον καί ήττον φίλα- . 

γάΟων σκοπών, πάντες κατά τό ένόν ειργάσθησαν πρό.ς άνάπτυξιν τοϋ τόπου.

)) Καί όμως τά έργα αύτών άρδην κατεστρέφοντο ένεκα διαφόρων περισπά- , 
■σφών’:ίί'τε...έ·πιδρομαί καί .καταπιέσεις τοΰ έν.τόϊς· πέριξ διαμένοντος όθώμα-
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στρατού,, την άπληστείαν . τοΰ όποιου ώφεΛε νά κορέση δ- κατά καιρόν 

Br*S»· ήγεμων, εΐ'τε κατάληψις τοϋ εδάφους υπό εχθρικού στρατού ίδί^ όσάκις 

έκηρύσ.σετο πόλεμος πρός τήν .'Ρωσσίαν - ή τήν Αυστρίαν τό θέατρον του πο- 
U· λέμου ήσαν αί δύο αδ.ται. ηγεμονίαι—-προυξένουν άνήκεσταδεινά εΐς τάς 

χώρας ταύτας. Κατά την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν καί αυτός ό ήγε- 
ΐν μών ετίθετο μεταξύ ζωής καί θανάτου, διότι ήπειλεΐτο $ νά καταφυγή πρός

£' τόν εχθρόν ή νά θανατωθώ· Εκτός τούτου έπεβάλλετο τοΐς ήγεμόσιν ή κα-
ταδίωξις διαφόρων επαναστατών η κακούργων λυμαινομένων ενίοτε την 

χώραν καί ένοχλούντων παντοειδώ; τούς δυστυχείς χωρικούς, τοΰτο δέ κα~ 

τώρθουν μεταχεφιξόμενοι τά έξ Αλβανών στρατιωτικά αύτών σώματα καί 
διά μεγάλης δόσεως χρημ.άτων. Κατόπιν όλων τούτων έξηντλοϋντο καθ’ έ- 

. ■ κάστην έκ τε τών εκτάκτων φορολογικών άπαιτησεων τών κατά καιρούς 
Σουλτάνων, οσάκις μάλιστα ήπείλει κίνδυνος τό κράτος, καί έκ των πρός 

τούς προστάτας αμοιβών αύτών, άνευ τών όποιων έκλονοΰντο*  διά ταΰτα 

;καί· πάντες οί πρφην ηγεμόνες ήσαν πένητες διατρεφόυ,ενοι τό πλεΐστον 
διά μισθοδότησεως έκ τοϋ πατριαρχικού ταμείου. Μεθ’ ολα όμως ταΰτα διε- 

τηρούν την κατάστασιν χώρας λίαν άνθηράν, συνέτρεχον δέ πάντοτε 

πρ’οθύμως ύπέρ παντός, φιλανθρωπικού έργου, ύπέρ άνοικοδομήσεως ναών, , 
. υπέρ συστάσεως σχολείων, ύπέρ έκδόσεως συγγραμμάτων.. Έκαστη σελϊς 

τής δακικής ίστορίας: κοσμείται ύάά τοιούτων άξιεπαίνων πράξεων.
»’Εκ της χορείας τών άνδρών τούτων -rjv καί ό Μουμοιίζης.Υίός

τοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ πρώτου έκ τής οικογένειας τάύτής άναλαβόντος τό 
τοΰ διερμηνέως αξίωμα τφ 1714, μετά δέ τριετή . εύδόκιμον ύπηρεσίαν 

προβιβασθέντος είς το τοΰ ηγεμόνος Μολδαβίας,, διωρίσθη ό Αλέξανδρος, τφ 
17.90 μ,έγας διερμηνεύς ένεκα τής συνετές αύτοΰ πολιτικής, μεθ’ής έπραγ- 

ματεύθη την μετά τών Έώσσων ειρήνην ώς αντιπρόσωπος μετά καί άλλων, 

άποσταλείς είς Ίάσιον. Μετά την ειρήνην παραχωρηθείσης αδθις τ-ίίς Μολ
δαβίας τοΐς ’Οθωμανοί;, άνεδείχθη ήγεμων αυτής τφ. 1792 κατόπιν δέ τφ 

1793 μετετεθη εΐς την Βλαχίαν, 'ρ Διονύσιος Φωτεινός γράφει περί αύτοΰ 

έν τ-ϊ) ίστορί^ της πάλαι Δακίας τά.επόμενα (Τόμ. Β' σελ. 378) «Έδιοί- 
■ , κησε καλώς τό υπήκοον καί πρός τούς, άρχοντας έφέρετο μέ άγάπην καί

. ■ εύνοιαν, τιμών καθ’ έκάστήν αυτού; μέ. όφφίκια καί βοηθών πολυτρόπως έζα- ' 
στον κατά τον- αύτοΰ χαρακτήρα*  πρός 7. δέ τον λαόν έδείκνυεν άκραν πραό

τητα καί. δικαιοσύνην . ώς οΰδείς έτερος*  καί άγκαλά έπί τής. αύτοΰ ηγεμο

νίας συνέβησαν δύο . μεγάλα δεινά εΐς τόν τόπον λοιμός καί λιμός,/έξοικο- ' 

νόμησεν όμως ταΰτα μέ την δυνατωτέράν προμήθειαν· έκτΐσεν έξωθεν, τής 

πόλεως Βουκουρεστίου καί ’ έν : εύρυχωρότατον όσπιτάλιον,; διά; τού; έκ τ·ης 

πανωλους μεμολυσμένου; μέ εκκλησίαν έσωθεν έπ’όνόματι τοΰ αγίου ’Αλέ
ξανδρου.)) Έξεθρονίσθη μετά τριών ετών ήγεμ.ονίαν τφ 1797.

Τό δεύτερον διωρίσθη ηγεμών τ^·Βλαχίας τφ 1799, άλλ’ή ήγεμονίοιί ’
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αΰτη ήν λίαν πολυτάραχος’ επαναστάτη; τις Πασβάνογλομς τοΰνομα, έχων 

μεθ’ εαυτού τό σώμα τών γενιτσάρων κατελυμήνατό πολλά-χωρία τής Βλα-

■ χίας,'πυρπόλησα; καί έρημώσας αυτά,· τού δε βιαίου τούτου , τυράννου τήν 
ορμήν δεν ήδυνήθη ν’ άναχαιτίση: ό. αύτοκρα.τορικός στρατός, Ό Μουρούζης. 

άρχηγύς: τοϋ σώματος τών’Αλβανών έπετέθη επίσης κατ’αύτοΰ, διότι ήπέί-

■ λει καί "τό Βουκουρέστιον, άλλα μή δυνηθείς διά τής άνδρείας νά κοίτα- 

- βάλη'αυτόν κατόρθωσε τη δόσει πολλών χρημάτων ν’άπομακρύνη τόν θη

ριώδη επαναστάτην. "Ολη σχεδόν ή ιστορία τής μεγάλης ταύτης έπανα-

. στάσεως περιγφάφεται έν τοϊς κάτωθι δημοσιευόμενοι; έγγραφοί;, έν οΤς 

έξαίρεται ίδίφ ή άκρα άφοσίωσι; του Μουρούζη ώς πρό; τάς πρός τό ’Οθω

μανικόν κράτος εξυπηρετήσεις καί τήν διαφύλαξιν τών δικαιωμάτων τής 

1 . ηγεμονίας. Κατά τήν δευτέραν ταύτην ηγεμονίαν ό Μουρούζη; πολλά έπρα-

■ ξε*  διερρύθμισε τά οικονομικά τοϋ κράτους, συνέστησεν έν Σόκόλα σχολήν . 
ιερατικήν,, απρό; σπουδήν, ώς γράφει, ό ίδιος έν τινι έ.γγράφφ, καί κατή- 

χησιν'τών εις ίερωσύνην Αφιερωμένων καί διδασκαλίαν τών ιερωμένων καί 

μάθησιν τών καθεστώτων τώ ίερώ επαγγέλματα οΐτινες ού παύονται καθ’ 

έκάστην δεόμενοι πρό; Κύριον υπέρ τής τζάρα; καί τών κατοικοΰντων έν αύ~. 
τή κτλ;» πρός διατήρησιν τής οποίας έπροικοδότησεν ετήσιον εισόδημα δυο

. χιλιάδων καί πεντακοσίων γροσίων δι’αυθεντικού χρυσοβούλλου, έπεκύρωσε 

τά; δωρεάς διαφόρων κρηνών εις δήμόσια μέρη, μετωχέτεύσεν ΰδατα εί; Ίά-

■ σιόν, έκτισε κρήνα; και άλλα φιλάνθρωπα έργα διεπράξατο/Ενεκα ό'μ.ως τής

■ πολλαπλασιάσεω; τών ταραχών παρητήθη οίκειοθελώ; τής ηγεμονίας, τά 
περί τής παραιτήσεώ; δέ ταύτης πραγματεύεται τό τελευταϊον τών εγγράφων.

Τά. έγγραφα ταΰτα έξ τόν άριθμόν φέρουσι τον τίτλον τούτον : .

ΛΓετάφρασ»;1 μερικών χοχΛίδικων όρισμων αζαΜνταν εις Βλαχίαν αρος 

■τονύψηΛόζαζον αΰθενΐην Κύριον Κύριον Ίωάννην ’ΛΛέζανδρον Κων-

.·. σταντΐνον Μουρούζην Βο'εβόδαν' επί ζης δενζερας εν Ούγγρο6~1αχία- 

αύθενζείας τον.

■ A'

Καύχημα τών ηγεμόνων τοϋ γένους τών 'Ρωμαίων, πρόκριτε τοϊν μεγι
στάνων τοϋ χριστιανικοί έθνους, ό ήγεμονεύων ήδη τής Βλαχίας, υίέ.τόϋ 

Κωνσταντίνου, ’Αλέξανδρε Βοεβόδα, σψράγισθέίησαν τά τέλη σου έπ’άγαθώ. 

"Αμα ,όποϋ λαβής τόν βασιλικόν μου τούτον υψηλόν προσκυνητήν όρισμον 

γνωστόν έστω σοι, κοντά εις τά πολλά επιβλαβή καί φθοροποιά τολμήματα, . 

εις. & άπετόλμησεν ό.προκάτοχός σου Κωνσταντίνος Χαντσερόγλους, έναν-

; 1 Ή μετάφρασι; τών Εγγράφων τούτων Οφείλεται Ίωάννφ Πρωίω : τφ βεραπειανφ λογίφ
άζ.μάσαντι πϊρί τας άρχά; τοΟ ΙΘ' άίώνό;, έκ τοΟ ζώδιζος τοΟ. όποιον άντεγράφησαν.,.(.ΐ. :

*·

i
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τίον τών πρωτίστων ,ίνζερειχσων· τής βασιλείας μου- έφθασεν- εις■ τάς άκοάς 

μας ότι καί εις τήν επαρχίαν τής Βλαχίας, τής-όποιας ώς κιΛερι. (όψοφυ- 
,λάκιον) λογιζομένης παρά τή ,κραται^-. βασιλείς μου σκοπούμενον καί έπιθυ-. 

μητόν έστιν ή άνεσις καί ή καλή κατάστασις, έφευρίσκων άπειρους έπινοίας. 
καί δολιότητας, .καί μεταχειριζόμενος διαφόρου; τρόπους, έζημίωσε καί ήδί- . 

κησε μεγάλως τούς ραγιάδες (υπηκόους), καί ούτε εις τούτο μή ευχαρι
στηθείς, άλλ’ώ; έκ προθέσεως πάσχων νά Αλλοίωση καί νά άνατρέψη τά 
θεμέλια τής διοικήσεώς της,έ'δωκεν όφφίκια εις ουτιδανούς καί αναξίους κατα- 

πιέζων διά μέσου αύτών τούς πτωχούς ραγιάδες καί διά νά ενεργή τούς ίδιους 

σκοπούς του πολλά καί άλλα όμοια αυτή; ατοπήματα έπραξε, δι ά απε-ι 
βάλομεν αύτον τής αύθεντείας τιμωρήσαντες μέ τήν προσήκουσαν παιδείαν1!

"Οθεν, έπειδή σύ έκ νεαρά; ηλικίας δουλεύεις . τήν' κραταιάν βασιλείαν . 

μου μέ ευθύτητα καί ειλικρίνειαν, ήν έκληρώσω κατά διαδοχήν παρά τών 

γονέων σου, και προλαβόντως εις τό όφφίχιον τής δ ραγό μανίας, κατ’εξοχήν 
δέ εις τούς μουχία.Ιεμέδες (συνδιασκέψεις) τοΰ Σιστοβίου καί Ίασίου, έν οΐς 

έπραγματεύθης τά τής ειρήνης2, Απέδειξας ·. τήν πρός τήν βασιλείαν μου 

πίστιν καί γαΐρέτι (ζήλον) σου, καταβάλλων πάσαν έπιμέλειαν εις τό νά 

έκτελής όρθώ.ς τά οσα διωρίσθης καί έπειτα πρός αμοιβήν τών όντως επαι
νετών. εκδουλεύσεων σου κατά τόν άνωτέρω τρόπον χορηγηθείσης σοι τής αύ- . . ■ 

θεντείας τής Μολδαβίας, μετ’αυτήν έπιβραβευθείσης σοι διά τήν Αξιότητά 

σου τής ηγεμονίας τής Βλαχίας εις ό'λον τοϋτο τό διάστημα φερόμ.ενος μ.έ 
πίστιν,. ήγωνίσθης παντοίρις τρόποι; νά επίδειξης αξίαν καί αρεστά; εκδου
λεύσεις εις τε τήν έκτέλεσι.ν καί απάρτισιν τών Αναγκαίων υποθέσεων τής 

βασιλεία; μου, εις τήν διατήρησιν καί ύπεράσπισιν τών πτωχών ραγιάδων 

εις τήν ευταξίαν τού τόπου καί εις ό'λα τά πρός άνεσιν τών έγκατοίκων καί Λ 

ευτυχή κατάστασιν τής επαρχίας ταύτης. j .
Έκάστης. ουν έκδουλεύσεώς σου γνωστή; γεγονυίάς εις τό κράτος μου καί 

άριδήλου οό’σης τής πρός σέ εύνοιας καί ΰπολήψεω; μου, σοι ένεπιστεύθη καί 

αδθι; ή ηγεμονία τής Βλαχία;’ καί τούτο, τό νά έκλεχθής ήδη εις τήν ρη- 

θεϊσάν ηγεμονίαν, προέρχεται, από μόνην τήν πρός σέ ΐδιάζουσαν ΰπόληψιν 

τοϋ κράτους μου, μέ τό. νά έλπίζεται παρά σοϋ ή έπανόρθωσις καί βε’λτίω- 

σις καί ή επί τά κρείττω πρόοδος .τής Βλαχίας’ καί έκ τής εκλογής σου 

ταύτης τούτο αυτό σκοπούμενόν έστι τό νά κάμ.ης δε'φΐ (αποπομπήν) τούς ά- : 
χρείόυς καί μοι/φσί'τιδες· (έπάναστάτας)Ύ,ακόθελήτας καί ουτιδανούς, όποιασ-

ί Ό Αλέξανδρο; Χαντσιρή; ήν ν!ο; τοί Γι«ργ'ου’ντροΒ, άνιδείχθη 6.1 ήγεμών τη σννερ- 
γείφ τοΟ μίγα τότε ’σχύ.οντο; Χονσείν πασί. Άλλ® κατόπιν -η είσηγήσεί κακοβοιίλων ϊγρά- ■ 
ύ=ν Πιστολάς τίνάς χατ’αότοϋ, αί'τινε; πιρι-εσοΰσχι εί; τά; χεΐρα; τοΟ Χονσάν ίπηνεγν.ον 
τήν πτιΒσιν ,καΐ: άποχεφάλισιν αύτον. Αβτή. ήν'τότε ή πρόσήχονσα παιδεία.

2 .’Ο 'Ρωσοτονρχιχό;' οίτο; πόλεμο; εί; δ'ν' χάτότίν άνεμίχθτ χαί ίρίόστρ'.α ηρξατο τ£» 
1788 χάί. διήρχεσεν ?φ’ ίχανά. ετς, άπότίλεομ,ά δ’ήν ή ήττα τών Τοίίρχων καί ή άπώλεια, 
ίπαρχγ.ών τινων τον κρίτνν;, ών τινι; χατόκιν, γενομίνμ; τήί ειρήνης άπεδόίησάν. ■’
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δήποτε τήξεως ν.αί. &ν ήθελεν ■ είναι, οΐτινες έγιναν πρόξενοι, ζημ.ί<χ; καί βλά

βης τών πτωχών■ φαγίάίϋτ Mti άί'τιοι τής άκαταστασίας τόΰ τόπου,.· Ουδό

λως μετριότητι.χρώμενος πρός αυτούς" καί κάθώς. μέχρι .τοΰδε.έφάνη xpsr 
στός καί άξιέπαινος ό τρόπος τής διοικησεως σου, ,ουτω. καί εις τό έξης ως 

. πληρεξούσιος· ήγεμών νά έπιμεληθής μεγάλως εις τό νά δείξγς έν παντΐ 
χαιρφ τόν ζήλον, σου, καί τό εύεπίβολ ον καί ευθύ τοΰ. νοός σου, οπερ. αύτο- 

φυές σοι υπάρχει, νά διευθετείς καί νά οίκονομ-ής μετά πάσης πληρεξουσιό- 

τητος ολας τάς υποθέσεις, νά περιθάλπγς.. καί νά παρηγορής τούς πτωχούς 
ραγιάδες όποΰέδοκίμασαν τοιαύτας ζημίας, διαφυλάττων αυτούς άπό άδι- 

. αίας- .καί καταπιεσμοΰς ενός και άλλου καί νά προνογς τά πρός άνεσιν καί 

ήσυχίκν τους. .

■ Σέπροστάττομεν 'λοιπόν, νά μεταχειρισθγς την συνήθη ,έμφρρνα προσοχήν 
βόυ, όλα τά επιχειρήματα σου, φερόμενος μέ εύφημον καί.εύ'λογον τρόπον, 

νά προθυμοποιηθής εις την αποκόμισιν πρός την βασιλεύουσάν μου,πόλιν των 
διαφόρων (προϊόντων) καί επέκεινα τών όσων έλπίζονται,.εις την

άπάρτισιν τών προσταγών μου κατά την άρέσκειαν,^ής βασιλείας μου, εΐς 
την. έφ’δλον δει. έκτέλεσιν.τών νέων διαταγών όποΰ προλαβόντως εΐχονγενή 

εύσπλαγχνίγ μόνγ καί συμπάθεια πρός τούς πτωχούς ραγιάδες διά νά .έπι- 

.. βεβαίωσές μέ τάς άρεστάς εκδουλεύσεις σου καί με τόν άξιάγαστον τρό- 

πον σου την πρός σέ πασίδηλου εύνοιαν και άγάπην τοΰ κράτους μου. Τού
των ενεκα έκδίδεται ό παρών ύψηλός προσκυνητές ορισμός μου, λαμπρυνθείς 

μέ τό- ιερόν βασιλικόν μου χάττι' θέλεις εΐξεύρει δέ δτι έχεις τελείαν πλη
ρεξουσιότητα εΐς την αύθεντείαν σου, . καί πρός ένδειξιν τούτου . εξεπίτηδες 

έστάλησαν εις όλα τά πέριξ τής Βλαχίας υψηλοί προσκυνη-οί ορισμοί, δι’ 

δν-προσετάχθη τοϊς θεοφυλάκτοις σΐρχαδίοις (δροφύλαξι) εΐς κάθε καιρόν, 

όποΰ ήθελες λάβει χρείαν άμέσως νά σοί δίδεται η. προσήκουσα.: βοήθεια. 

ΪΙρός τούτοις εΐς όσα μέχρι τοΰδε εί'τε περί διοικησεως τόπου,; καί τών υπό 
. ·χεϊρά σου ραγιάδων, εί'τε περί άλλων υποθέσεων έ.φανέρώσας, καιδσας εις 

τά εξής, θέλεις άναφερει καί ζητήσει μέ έγγραφά σου, γίνωσκε οτι εΐς όλα 

θέλει δίδεται άκρόκσις καί θέλει γίνεται μοοσααδες (παραχώρησις) παρά 

τής βασιλείας μού,. διότι έχομεν ίδιάζουσαν ΰπόληψιν καί πληροφορίαν έν- 

, τελή τής φρονησεως καί πίστεώς σου' καί επειδή εις τάς προλαβούσας. δύο 

αύθεντείας σου τής τε Μολδαβίας καί τής Βλαχίας κηδόμενος -καί περιθάλ- 

πων τούς πτωχούς ραγιάδες, έπενόησες καί εμεταχειρίσθης διαφόρους προσ ■

■ φόρους τρόπους εις την επί τά κρείττω πρόοδον καί βελτίωσιν τής κληρω- 
θείσης σοι ταύτης επαρχίας, όρους τε έθου καί τάξιν άρίστην εΐς τήν διά 

πραγματευτώ·/ άποστολήν πρός τήν βασιλεύουσάν μου πόλιν τών. ών χργζου- 
σι διαφόρων ζαχιμί'δωζ οί κάτοικοι αυτής, γνωστής γενομένης τή Μεγαλειό

τητα μου τής μετά ζήλου καί προθυμίας έζδουλεύσεώς σου εις ολα αυτά τά 

. άρεστά καί επαινετά επιχειρήματα σου,.· ιδού σοί δίδεται τέλειον ίσνιχώάΛι

r
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■ (άπόλυτος εξουσία) διά ολας τάς υποθέσεις όϊίθΐίιάνάφ.έροντ·αίεϊςΊ;ήν«ύθενλ 
τείχν σου. "Οθεν τελείαν εξουσίαν έχων καί έμπειρίαν ικανήν, φρόντισον τά 

περί τής· καλής διοικησεως τοΰ tit ιι.lexer ίου (χώρας) τούτου, καί έκ*  μέσου 
ποιων, ως άνω είψηται, τούς επιβλαβείς εΐς τήν εύταξίαν καί'/ιζάμι (τάξνν) 

τοΰ τόπου, έπιμελήσου τά πρός άσφάλειαν καί περίθαλψιν τώνύπό χεϊροί 
σου; υπηκόων. “Όσοι λοιπόν τών πογϊάριδίιχτ (άρχόντων) καί προκρίτων φέ
ρονται μέ ύπακοήν εις τάς προσταγής σου, δουλεύοντες μέ πίστιν καί προθυ

μίαν, θέλεις τούς περιποιείσαι' οσοι δέ δεικνύοντες άμέλειαν εΐς τάς δουλεύ- 

σεις όποΰ διορίζονται, τολμώσι νά παρακούουν καί εΐς. τάς προσταγάς ή'θε- 
λον προσκρούσει, τούς τοιούτους πρόσεχε νά τούς παιδεύσης κατά τό δέον καϊ 

καθά απαιτεί τό σφάλμα τους. Μή παύσης δηλοποιών όσα άναγκαΐα νά 

αναφερθοΰν τή κραται^ βασιλείς μου' έσο προσεκτικός εΐς τήν έκτέλεσιν 

τών βασιλικών μ.ου προσταγών, εί'τε περί ευταξίας τόπου, εί'τε καί περί άλ

λων οιωνδήποτε-υποθέσεων πρός βελτίωσιν καί έπανόρθωσιν· τής επαρχίας 

ταύτης' έπιμελοΰ τήν συνεχή άποκόμισιν διά xaxavMfar (ικανών) πραγ· 

ματευτών εις τήν βασιλεύουσάν μου τών ευρισκομένων ήδη καί γενησομέ ·, 

νων ζαχιρέδων, ομοίως καί προβάτων' μέ τοιοΰ-ον τρόπον ένασχολούμενος 

εις ολας τάς λοιπάς υποθέσεις καί δουλεύσεις πής βασιλείας μου, καί επι

δεικνύω·/, ώς πρότέρον,· τό ευθύ καί εύεπίβολον τοΰ νοός σου, καί τών 1 περί 

τών μελλόντων προνοητικόν σου, καθά καί έλπίζεται παρά σου, έπιμελήσου 

μέ κάθε τρόπον νά αύξήσνις τήν πρός σέ εύνοιαν καί ύπόληψιν τοΰ κράτους μου·.

'Άμα λοιπόν, όποΰ λάβής τόν παρόντα βασιλικόν μου υψηλόν προσκυνητόν 

όρισμ-όν, πειθόμενος εις τάς παραγγελίας όπου έν αύτφ σοί έπιτάττονται καί 
οδηγούμενος κατά τήν έννοιαν του, θέλεις προσέχει είς τό νά μή γένγΐ'ένάν- 

τίον τι. Όδτω ποίησον, πίστευσέ τφ ίερφ μου σημείω.
Τώ χιλιαστώ διακοσιοστό δεκάτφ τρίτω έτει περί τά μέσα τοΰ Σΐϋίι.ί 

(σεπτεμβρίου). -

Έν Κωνσταντινουπόλει τή περιφρουρημένγ.

■ ' Β' Ύ · ί .,-

Καύχημα τών ηγεμόνων τοΰ γένους τοΰ 'Ρωμαϊκού, έξοχε τών πρώτιστων 

τοΰ τάγματος τοΰ χριστιανικού, ό ήδη έν Βλαχίγ. ήγεμονεύων Κωνσταν- 
τινζαδέ (υί,έ Κ.) ’Αλέξανδρε Βοεβόδα, καί έν πάση πλ.ηρεξουσιότητι έπί τώ 

έξολαθρε.ΰσαι τούς ΐσκιγίάδα; (κακοποιούς)..καί έξαπαλλαξζι τάς πόλεις καί 

τά χωρία διοριζόμενοι,, περαιωθείησαν τά τέλ,η σου έπ’ άγαθώ, καί πρόκριτοι 

τών -έντιμοτέρων τοΰ γένους τών Χριστιανών-,.<^ποχΐάριδεςΛίτοΰ. ·γ<£/ί^εκέτΖόΐ; 

άύξήθείη ή... υποταγή σας. Φθκνοντας τοΰ βασιλικού μου τούτου υψηλοί» 

προσκυνητοΰ όρισμοΰ, γνωστόν έστω ΰμ,ΐν ότι πλ.ηροφορηθείσης τής βασιλείας

■ μρΰ;.πώί μέ <τό·.νά μην έ^ρόθυμόποιήθησαν οιγκέεγίοιί^ιδες '(όπηρέται) νά κά-
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μουν ζά'άύ (περιστολήν)■'''^:φ&χ-ύνΆ*ΙάΛά'ίύ  (όθώμίίνικήκατάκτησις) κ·(ΚΪ'
■ νά εξολοθρευτούν τούς έν αΰτοΐς ευρισκομένους ίσχιγίάδες^ μεϊναν ευκαίρον· . 

το μέρος τής Βλαχίας, έφώρμησε..κατ’αύτής έν πλήθος κακούργων, καί ήδή

. W δ, αύθεντης-τής Βλαχίας εκ συμφώνου μετά τών άλλων χίεεμ.οιίριδωα*  
προθυμοποιούμενος. < είς τά. πρός. Απάντησιν, είσαι έν τφ πολέμεΐν,. επειδή .. 

καί το ιιεμ..1ίκέτί της Βλαχίας μή συγκριν.όμενβν μέ άλλα, μέρη, ώςxtJlfyt . 

της βασιλικές μου καθεδρας, άν (θ μή γένοιτο) τύχ·/) νά δικμείνουν έντφ 
τόπω, εχει να επεκτάθ-?) Ί\ κακία τους και ακολούθως δι’αυτήν τήν αιτίάν 

είναι Αναγκαιοτάτη ή έξολόθρευσις τών όσκιγΖάάύη· καί ή έκκαθάρισις του 

τόπου από αυτους, έγραφη έκ του προχείρου τώ τε Σι&σΐρα βα&ση βίοι·· 
κητ^Σιλιστριας) Μουσά.πασά καί ζΆ.'Ρϋυστζονχ aflatf (προΰχοντι) Τιρσι- 
νικληζαδε διά νά προφθάσουν έν τάχει την δυνατήν βοήθειαν μέ οποίον 

τρόπον στοχασθοΰν^,ουτα,οίΐίίκοχ (κατάλληλον), πρός δέ νά όρμήσουν καί 

οι ίδιοι κατά τοϋ Λομίου καί ‘Ράχοβας καί νά πασχίσουν νά έξολοθρέύσουν 
άπό εκεί .τους εχθρούς καί μέ αυτόν τόν τρόπον νά τούς Απασχολήσουν,· καί 

εν ταυτφ επειδή εν τοίαύταις περιστάσεσιν είναι χρεία νά εύρεθή είς τόν 

τοπον ένας τών Βεζιρζδων, διωρίσθη ό ήδη έξουσιάζων τα σακτζώπι του
■ (έπαρχιαν) τής Θεσσαλονίκης Χασάν Πασάς νά μαζώξγ Από Σιλίστρανκαί 

από τους.περιξ καζάΰες (δήμους) αρκετούς σεϊμόπδες (τάγμα γιανιτσάρων) 

κ,αι παραλαμβανοντάς τους νά περάσγ είς τό μέρος τής Βλαχίας, καί νά 
προθυμοποιηθώ και αυτός είς τά πρός εξολόθρευσιν τών ένχι·] ιάόων. .’Ωσαύ

τως έπροστάχθη καί Τραπεζούν βαλισής καί Τζιρμέν σαντζαγέ μρνίεααρίφης 
(υποδιοικητής) Ίαγιάρ Πασάς νά στείλη Από τό -παρ’αΰτώ στράτευμα χι- 

λιόυς εκλεκτούς καί Ανδρείους*  καί έν' ένί λόγφ έγιναν από μέρους τής ζρα- 

ταιάς μου βασιλείας ολα τά αναγκαία ζε§πίρΜ (διαταγαί) πρός έξολόθοέυ- 
σιν των εσκιγΐαύα/τ. Τής ΐδικής σου δέ πίστεως καί ευθύτητας γνωστής γε- 

νομενης τφ. κρατεί μου εΐς τάς προλαβούσας αύθεντείας τής Πογδ ανίας καί 
Βλαχίας και Αριδηλου ού'σης ■ τής προς σέ εύνοιας , καί : ύπολήψεώς μου, σοί 
δίδεται ήδη τελεία πληρεςουσιότης. ‘Όθεν γινώσκων ότι θέλει σοί δίδεται 

ακρόασις παρά τής βασιλείας μου εΐς οσα.θέλεις αναφέρει καί ζητήσει μέ έ'γ-

■ γραφα σου, καί οτι κάτα την έμφυτόν σοι γνώσιν καί Αγχίνοιαν καί κατά τά 
προτερήματα, τής στάθερότητος καί έύβουλίάς,: ελπίζει ή βασιλεία μου παρά 

«οΰ μέγα.λά χιΐ,μετια (υπηρεσίας), θέλεις, διορίσκει τά τε ήδη έν τώ τόπω’ 
όντα και κατόπιν ελευσόμενα στρατεύματα είς τό άναγκαϊον μέρος καί ένα- 

πανατιθεμενη- τής έλπίδος σου εΐς τόν "Ύψιστον Θεόν, νά έφορμήσγς άν- 
δρειως καί γενναίως κατά τών έσχιγίάδων, νά προσπάθησες τήν έξολόθρευ- 

σιν και απώλειαν των καί νά πασχίσεις είς-τό νά καθαρίσης τόν τόπον Από 
αυτους, μεταχειρ.ιζόμενος. καί τούς πογίαριϋες τοϋ μερΛεκεζίον είς τά αναγ- 

καϊα ^τζ/ίετια τής ζρκταιάς μου βασιλείας*  καί έν ένί λόγω κατά την δο- 
θρϊσαν σο.ι πληρεξουσιότητα -θέλεις προσπαθήσει ολη ψυχΐί εΐς τό νά έκΐελέ-^ ;

Β
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. ότ)ς τά. επωφελή ..μεσά·, καί- τούς (άρμ,ο'δ.ίοϋς τρόπους,· παίδευων"·: τούς τολμή-·' 

σαντας εναντίον τών προσταγών καί παραγγελιών, σου, καί φανερών , τά . .. 
ονόματα τών, τοιουτων εις τό βασιλικόν μου κατώφλιον. Ύμεΐς δέ οί ανω-

■ ρηθέντες πογιάριδες φερόμενοι. κατά τήν έννοιαν τοϋ ύψ.ηλου μου· τούτου προ 
σκυνητοΰ όρισμόϋ, ύπείκοντες εΐς τάς προσταγάς καί παραγγελίας τοϋ διά- . 

ληφθέντος αύθέντου, θεωροΰντες καί έκτελοϋντες τάς εκδουλεύσεις, είς. τάς 

όποιας ήθέλατε διορισθή.. παρ’αύτοΰ μέ πίστιν καί σαδ.ακάζι (πίστιν). καί 
γινώσκοντες ότι ό ρηθείς αύθέντης ών πιστός καί ΰαδακατίηζ δούλος τής 

κραταιάς μου βασιλείας, ..έχει ή βασιλεία μου είς αύτόν εύνοιαν καί ύπόλη- 
ψιν.καί ότι τώ .έδόθη άκρα πληρεξουσιότης καί ακολούθως ό'τι ήτε εύχάρι- 

. σ.τ.ία τού καί ή πρόσκλαυσίς του έσται ύπακοουμένη παρά τή κραται^ βασι
λείς μου, έν πασι συμφώνως θέλετε προθυμοποιηθώ εις τό νά Αποκτήσετε, 

τόν (>ιζ(ίν (συγκατάθεσιν) τής κραταιάς μου βασιλείας άπεχοντες από κάθε 

εναντίον. Έφ’. φ έξεδόθη καί ό παρών.υψηλός προσκυνητές μου ορισμός τφ 
χιλιαστώ διακοσιοστή δεκάτφ πέμπτω ετει. . ■ : .

r
Ι·

Φθάνοντας τοΰ παρόντος ύψηλοϋ βασιλικού προσκυΐητοΰ μου όρισμου γνω

στόν έστω, σοι ότι έγνω ή Βασιλεία μου οσα έν τοΐς εΐς . τό βασιλικόν μου 

κατώφλιον Ανενεχθεϊσιν έγγράφοις σου σημειοΐς, οτι μέ όλον. όπου οί έν Κρα- 
yiiStf έσκιγ,,άδες, μή αντέχοντες εΐς την έφοδον οπού έγινε κατ’αύτών τή 

συνδρομή καί έκ συμφώνου Αρωγή τοΰ τε Ία-πραΐ-Ι καζιμή (επιστάτου Βραΐ
λας) καί τών άλλων χιεεμοόγιδωη έφυγον από την Κραγιόβαν, πλήν τά μέρη r 
εκείνα εΐσέτι δέν έκαθαρίσθησαν από τούς εσκεγιά&ες καί αυτοί διαμένουν 

Ακόμη έν τώ τόπω. , .
’Από τούς μέχρι τοϋδε έκδοθέντας υψηλούς πρόσκυνητούς ορισμούς καί 

μάλιστα Από τόν έσχάτως, τόν διαλαμβάνοντα την δοθεΐσάν σοι πληρε

ξουσιότητα· καί.σταλέντα σοι υψηλόν μου όρισμόν καί από τά έγγραφα τοϋ 
καϊμαχάμ (υποδιοικητου) πασά όπου σοί έστάλησαν, έγένετο σοι γνωστόν, 

ότι ό καθ’αυτό σκοπός καί θέλησις τής, βασιλείας μου είναι ; ή διόλου άπο- 

σόβήσις' τών έσκίχ?ίίδ<«κ Από τόν τόπον τής\ Βλαχίας, ώστε νά μή μείνη- 
μήτε ίχνος αύτών*  ωσαύτως καί ό'τι ή. βασιλεία μου. κατά, τό κατά διαδο

χήν εΐς τό γαπεδάποπ. (οικογένειαν) πίστιν .καί. οαδαχάζι αποδέχεται καί 

έλπίζει παρά σου εΐς αυτήν την ύπόθέσιν μεγάλα ,χιζμέζΐά καί. απαράμιλ.- 

λον γαϊρε'ζι, ‘Όθεν επειδή καί εσχάτως έγράφη .τώ τε Σι λίστρα; βαλισ'ρ Χάί ■ , 
τφ.Τιρσινιχληζαδέ. εΐς ,τό νά προθυμοποιηθούν, νά έκτελέσουν; άπαντα τά 
πρός βοήθειαν σου άμα όπου, φθάσγι ό παρών; ώψηλός μου . όρίσμός κατά τήν 

γνώσιν καί φρόνησιν, τήν πίστιν καί σ«'δααά-ι καί κατά τήν πληρεξουσιό

τητα ό~οΰ σοίέδόθη. προλασόντως. συνδέων ετι μάλλον τώ δεσμά τής όμο- ■ ή

ι

!
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■ νοίας μετά τών έκεΐσεγιείγίοήρϊ(Άγ νά καθαρίσεις τόντόπον από τού; Ιβ'χι· 
γΐύΣες, άφανίζων καί έξολοθρεύων αυτούς, ώστε νά μή μένη μήτε" ίχνος 

αύτών έν πίί> τόπφ" πρός δέ έφευρίσκων τούς τρόπους της άνέσεως καί Ησυ
χίας των κατοίκων τοϋ τόπου καί έκτελών τά άποτελέσματα της πίστεως, 

άξιότήτος καί φρονήσεώς σου. Όστις δέ τών είογϊαρι,άωχ ήθελε δείξει τήν 

παραμικροτέραν άμέλειαν εις τά θελήματά σου, τοϋ ποιο ότόυ 'ή παιδεία θέλει ’ 

είναι άναμφίβολος καί κατ’ εκείνο νά τούς μεταχειρισθής. εις τάς αναγκαίας 

ύπηρεσίας, νά έκτελέσγς τούς τρόπους τών συντεινόντων προς έξολόθρευσιν 

των έαϋιγίά^ίύν μίαν ώραν προτήτερα, πασχών νά έπιστηρίξης την καλήν 
σιρός σέ ύπόληψιν τής βασιλείας μου, διό καί έξεδόθη ό παρών, προσκυνητές 

μου όρισμοςκαί σοί εστάλη εν βίφ. “Όθεν άφοϋ σοί γένη; γνωστόν το πόσον 
είναι άπαι'τούμενον παρά τής βασιλείας μου η έξολόθρευσις- καί άποσόβησις 

τών έσχιγίάδωτ από τόν τόπον φής Βλαχίας και δτι σοί έδόθη τελεία πλη- 
ρεξουσιότης,. καί ότι ή τε εύχαρίστησις. καί ή πρόσκλαυσίς-σου. θέλει είναι 
δέκτη παρά τή βασιλείς μου καί δτι έπροστάχθησαν οΐτε Σιλίστρα βαλι- 

• σής, ό 'Ρουστζούκ άγιαής Τιρσινακληζαδές καί ό Ίπροάλ ναξερής, εις τό νά 

προφθάσουν βοήθειαν κατά τόν άνωτέρω τρόπον, έν συμπνοί^ καί ,όμονοί^: 

μετά των λοιπών /tie:uc^n06jr της κραταιάς βασιλείας μου ενεργών τούς 
συντείνοντας τρόπους καί τά ορθά μέσα, ο,τι λογής καί άν είναι, έξολοθρεύων 

■καί άποσοβών τούς μείνάντας εις τό Καλαφάτι καί άλλα μέρη: εσκιγ2ά$ες 

νά καθαρίσεις τόν τόπον, προσκτώριενος τούς πρός άνάπαυσιν καί ησυχίαν τώ*  

κατοίκων τρόπους καί άκολουθών νά δεικνύγς τούς μέχρι τοΰδε άναφανέν*  

τας νουνεχείς τρόπους κάί έ'μφρονα κινήματά σου, πασχών νά άποκτήσης 
καί τοϋ λοιπού τόν piC&r (συγκατάθεσιν) τής βασιλείας μου, καί μή, δια- 
λείπων άπό τοϋ νά άναφέρης τά δέοντα εις τό βασιλικόν μ.ου κατώφλιον*  
έφ’ ω έξεδόθη 0 παρών [/.ου προσκυνητός όρισμος.

Δ' .. . - .·

Σύ ό διαληφθείς Βοεβόδας τής Βλαχίας· ή έκδούλευσίς σου έΐς την κα- 

τάθραυσιν τών εις Βλαχίαν εΐσφρησάντων: κακούργων και τό γαϊρέτι καί ή 

επιμέλεια όποϋ έδειξαν," επόμενοι ταΐς καθοδηγίαις σου οί μεεμούριάες. κάί 

τό .βασιλικόν μου στράτευμα, έγιναν εΰαπόδεκτα καί ευάρεστα εις τήν Βα

σιλείαν μου. Εύγε 'Υμΐν*  νά σέ ΐδώμεν καί τοϋ λοιποϋ’ παντί ζήλφ καί 

■ σθενει νά έπιμεληθΐίς εις την διαφύλαξιν ώς δει ,τοϋ μεμίεχετΐου, ησυχίαν 
καί συντήρησιν τών χίαχίάδωχ, ενέργειαν τε κάί έκτέλεσιν άπάντων τών εν 

τφ παρόντι προσκυνητή μου όρισμώ περιεχομένων βασιλικών. ■ ενταλμάτων. .· 

Καύχημα τών ηγεμόνων κτλ. (ομοίως, τώ Β'). ”

Φθάνοντας τοϋ παρόντος: ύψηλοϋ προσκυνητοϋ μου δρισμοϋγνωστόν έστω 

co·, δτι, γενόμενα (έ'κθεσις) είς τό, υψηλόν βασιλικόν μου . κράτος-τά

-ιΓ~-----------  . 1 '· - L 1 "
ΐί.Α:Α λλτ:·>ίΐ·:;.:·ίΐ Sy’ ΑγΑ, ■'ί· : \ ’■>'A-’.■'■■■s
• ■ i’*.■  ?■** ,1. ?·■?■:■ - . ■:■:■· ■'· - · " ν '.'”·' .... ■ Α-' ■/«-■'Λ I/?··''.-';-."'λά(,·.’ς->.·^ . ·. j / ,■' ■ '.·,λ' "Α·

ΑΛΕΕΑΚΔΡΟΣ ΜΟΓΡΟΓΖΗΣ *Η
έσχάτως σταλέντα έγγραφά σου, έπληροφορήθη ή αύτοκρατορική μου Με- 

γαλειότης δτι- άμα- όπου οί ·.μετά' τοϋ; Καρά Μουσταφά κεχαγιά τοϋ αν

τάρτου έφορμησαντες κατά τής Βλαχίας έσκιγίάΰες συμποσούμενοι: εις με-> 
ρίκας χιλιάδας είσέβαλον εις Κραγςόβαν, γενομένης τις προσηκούσης έπιμε- . 

λείας έδιωχθησαν Θεοϋ.εύδοκοϋντος κακώς έχοντες από τό ρηθεν μέρος, καί 
φεύγοντες ώχυρώθησαν εις Σιγάρτζαν καί Τζορόγΐ; οΐ μέν εις Σιγάρτζαν 

μετά τοΰ καρά Μουσταφά, ον δέ εις Τζορόγι μετά τοϋ χα,Ίνη (άχαρίστου) 
Γκ^αβούρ ’Ιμάμη. *0  δέ χα,πουτζίμπασης (άρχιθυρωρός) Ίπραήλ ναζιρής ,συνα*  

θροίσας τά βασιλικά μου στρατεύματα, καί συσκεψάμενος μετά σοϋ περί του 
πρακτέου, διωρίσατε τόν μέν Καρσλή τζιραγή Άλη Δελίλ μπασήν καί 

■σαρη yxioxdobr (κιτρινοπρόσωπον) Άλή χιπ/χιπαοηπ· (χιλίαρχον) κατά τής 
Σιγάρτσας, τόν δέ Δελίλ μπασήν χιουσάία (ταγματάρχην) κατά τοϋ Τζο*  

ρογίου, οπού εΰρίσκετο ό χα’ίνης Γκιαβούρ ’Ιμάμης, οϊτινες έχοντες ώρωγόν 

την έξ ύψους βοήθειαν, ώρμησαν γενναίως κατ’αύτών. Βλέποντες. δέ οΐ 

εχθροί την άρμην τών βασιλικών μου νικητικών στρατευμάτων, φόβφ συσχέ? 

θέντες και μόλις βουλευσάμένοί άντιπαραταχθηναι εις πόλεμον, έφυγον μετ’ 
αισχύνης κακώς έχοντες’ έφ’ ω παραθαρρυνθέντων έ'τι μάλλον τών βασιλι
κών στρατευμάτων, συμπαραλαβών .0. Καρσλη τζιραγί Άλί Δελίλ μπάσας 

: το έφιππον, έπεπεσε κατ’ αυτών· καταθραύων τε καί συλλαμβάνων, ους έλα- 

χεν, κατεδίωξέν. αυτούς υπέρ τάς πέντε ώρας, καί έκτός τών απείρων κεΛ- 

•έ/δωλ" (λαφύρων) όπου έπ-ηρεν, έζώγρήσε καί ίκανά δΐ,Άια, (γλώσσας), έν οΐς 

καί ό γιπάς τα’αβούίτης τοϋ αντάρτου, ό κα^βεΐζης τοϋ καρά Μουσταφά κ:άί 
τινες τών άξιολόγων aowtatrtdtar (τάγμα γιανιτσάρων). ,Οΐ δέ διαφυγόντες 

οπαδοί τοϋ άντάρτου φθάνρντες. εις τό: παράλιον τίίς Τούνας, άλλοι μέν έπνί· 

,γησαν εις τον ποταμόν-μέ καΐκια, άλλοι δέ έξηφανίσθησαν δντες· χλαρα- 

.ίήδες (πληγωμένοι).

Μεθ’δ επειδή δεν έμεινε πλέον μήτε ΐχνος εσχιγίά έν τώ τόπφ, σημειοϊς 
. οτι ένεκρίθη- σύ μέν νά έπιστρέψγς εις Βουκουρέστι, άφοϋ διατάξης τά έκεΐ- 

. σε, ό δέ ΣεΛανΙκ βαΜσηζ (διοικητής Θεσσαλονίκης) Χασάν .πασάς νά έλθη 

χαί νά διατρίβγι εις Κραγιόβαν, ό δε χιι)?ι . (διοικητής) Άλιγιουδίν

πασάς εις Όστροβένι, όπου τελευταΐον διελθόντες άπό 'Ράχοβάς τινες τών 

κακούργων κακώς μετά θραύσεως έδιώχθησαν. ’Επί τού.τοις άπασιν ΰπερε- 
θαύμασεν ή αύτοκρατορική μου . μεγαλειότης καί μεγάλως εύχαριστήθη διά 

τήν προθυμίαν ολου τοϋ βασιλικού μου στρατεύματος, καί διά τήν·. έπ.ίμέή 

λείαν όπου κατέβαλες εις τήν έξόλόθρευσιν τών ίακίγίάϋων,· καί παντελή 
, διωγμόν αυτών : άπό τοΰ χιε^ι^εασεΖού, καί διαφύλαξιν έκείνων τών μερών 

καί όλοψύχως έκ καρδίας σέ ηΰχήθη τό κράτος μ.ου. Εύγε καί ύπερευγε’ τό 

βασιλικόν μου: ψωμί Χάί τά, υψηλά μ.ου αΰτοκρατορικά μουελέη ·νά ή ναι jpn- 
ΛάΛι (έπιτετραμένον) εις υμάς' ό Ύψιστος Θεός νά εύδοκή.στ) πρός εύόδωσιν 

J.jfflv .ίΐοθουμ&νώκ πάρά πάντων τών. πιστών καί'·<ηίίχ»όα^ ■ (πιστών), καί: νά
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άνάδείξτ] αυτούς άξιους τών βασιλικών μ.ου ελεών, τούς δέ προδότας■ ■ καί 

^αίηδες τής κραταιάς βασιλείας μου νά τούς άφανίσγι καί νά τούς έξόλο- 
θρεύσγ, αμήν.

. Προς έ’νδειξιν δέ της τών -ιστών εκδουλεύσεων σου άκρας υποδοχής ιδού 

σοί στέλλονται διά. τε.Ιτίγι. (εύχαρίστησιν) σου έκ μέρους τής βασιλικής μου 

μέγαλειότητος μία γοϋνα [ΐπόΛγέτΛι eaavvpt καί εν .τζεβάχιρ&ιοχ (άδαμαν- 
, τοκόλλητον) μαχαίρι" τώ δέ κκπόυτσίμ.πασή μου Ίμπράΐλ rai'i^fj διά ιιου-. 

χΆαφάτι (αμοιβήν). τοϋ χιδμετΐου του ό ιταγές- (Αξίωμα) τοϋ ύψηλοΰ βαθμού 

τοΰ Jiipt (κοντοσταύλου),. μια σαμουρόγουνα ■ και δέκα χιλιάδες
γρόσια' τώ δέ Κιοστενδη.Ι μουτεσαριφή (υποδιοικητή) Κεστεντηλίου). Άλι- 

, γιουδίν πασά έν ερχΐάνι (τεμάχιον) σαμούρι καί πέντε χιλιάδες γρόσια’ τω 
δέ Καρσλή τζεραγή Άλή Δελίλζ μπασή διά τά. χιζιιετι καί μετεχετε (καρ

τερικότητα) του έκ τών ΐ,ιγία,μ.ετί&τ tov ίοάϋι ζζεδίδε γονμαγΐονχ (νέου 
διατάγματος) έν Χ,ιγίαμέτι πέντε πουγγείων προσόδου, προστεθέντος αύτφ 

καί τοϋ ύψηλοΰ γεδιχίχ. ' ώ . 1
ΙΙρος δέ καί διά τούς επίλοιπους γαϊρεΐΛίδες πιστούς μου δούλους, έκτος 

τών χι,Ιαζίίύν όποΰ τούς έφόρεσάς βεχίάΛετεχ (έπιτροπικώς) έκ μέρους της 
ύψηλής μου βασιλικές Μεγαλειότητος, συνεξαποστέλλονται ήδη τρία; χουζό- 

<%α (τεμάχια) σαμούρια καί επτά χαρσάχια. Ταΰτα πάντα στέλλονται σοι 

πρός έπαινον και έγκώμιον τών καλών καί Θαυμάσιων σου χιζμετίωχ, έφ’ φ 
έ,κδοΟείς καί ό παρών, βασιλικός προσκυνητές ορισμός κεκοσμημένος μέ τό 

ιερόν χ-άττι χ’οιγιαχ.2ώ·ν· σοί εστάλη' έξεδόθησαν δέ καί ιδιαίτεροί μου προ- 

υ.κυνητοί ορισμοί πρός τε τόν Ίμπραΐλ ναζμην Ά,λιγίουδιν πασάν έμπεριέχον-. 
τες καί τόν εΐς Κραγίόβαν διορισμόν τοΰ Σελανίκ βάλισή Χασάν πασά. Συ 

"■ δέ ώς πιστός .δοΰλος καί παλαιός γνωστός σαδεχαζχϊάρής., κατά τό κατά,

κληρονομιάν εΐς τό γο,νεδάηοχ μετερχόμενον σαδαχάτι, καθώς καί. πρό pit-: 
κροϋ ήδη τό άπέδειξας, καταθραύσας μέ τό γαϊρέτι σου καί μέ την.έξ ύψους 

βοήθειαν τούς εΐς Βλαχίαν είσφρήσαντας κακούργους, φανείς δόκιμος εΐς βαθ- 
·* μάν τοϋ νά .έξιστρρηθώσι τά κατορθώμα.τά σου, τά όποϊα εκτός όποΰ θέλουν 

λέγονται πρός έπαινόν σου, έχουν νά γένουν καί σεμγναχές· (κεφάλαιον) εύ

κλειας και ύποληψεως εΐς δλον τό πιστόν χα,μεδάη σου, ούδεμία αμφιβολία . . 

δτ·. καί τοΰ λοιποΰ έχεις νά κάμγς πολ.λά και άξιάγαστα χιϊ,μ.έτια κατά 
τον ζήλον καί εύθυβουλί.αν σου*  Φθάνοντος λοιπόν τοϋ ύψηλοΰ μου χάττι ^ου- 

^αχίοί»· καί τών βασιλικών μου αύτοκρατορικών ΙΛτιφατΙωχ (προσρήσεων) 

νά τά,κάμνίς ίσίΐχπάΜ (παραδεκτά) καί περιβαλλόμενος τήν γούναν μετά 
τής προσηκούσης ύποκλίσεωςνά βάλης εΐς τήν μεσην σου καί τό χανίσίρι 
(μάχαιραν), νά δώσγις δέ καί τά πρός τόν χαζίρηχ και μίρι μιράηιν καί Δε-

. λούλ μπασήν συναποστελλόμενα ήδη ροπονσε καί γούναις καί άτιγέδες μου, ■ 
ωσαύτως καί τά επίλοιπα βασιλικά μου χι.Λό.ΐΐα ένί έκάστω τών. άξιων τών■ ■ ■ 

«ύτοκρατορικών: μου αυτών ίΛζιιρατίωχ, φανερόνων :άπασιν.; οτι ;άπεδέχθή)ή-·.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΓΡΟ17ΠΣ M3
αύτοκρατρρίκή μου Μεγαλειότη: ευμενείς τάς εκδουλεύσεις των καί τούς ηύ- 

χηθη βασιλικώς άπό καρδίας. '■ ν
Πρόσεχε ούν έπί τό έξης μήτε λεπτόν νά μήν είσαι ναγΐ.Ιης (οκνηρός) έπα- 

. γρυπνών καί σκοπεύων.τά κινήματα τών κακούργων, περιθάλπων τούς έγ- 
κατοίκους τοϋ καταπατηθέντος μέρους τής Βλαχίας, άνακαλών πάλιν εΐς τά 

όσπίτιά των τούς άπό Ιίαλαφάτι,. Κραγίόβαν καί άλλα μέρη φυγόντας πτω’ 
χούς πάρατηρών τά περί τοϋ τελείου των /ιουχαβαζα (προφυλάξεις), καί έπε- 
ξεργαζόμενος πάντα τά μέσα και Αναγκαία ζεδ-πίεια . προς τελείαν δίαφύ- 

λαξιν καί αποκατάστασιν εκείνων τών μερών κατά τό Απαιτούν τής χρείας, 

έκλέγων δέ καί τινα τών αξιόλογων καί ζζεπόριχεύχ (ισχυρών) στρατευμά
των, νά τά περάσγις εΐς τά αντικρυνά μέρη τοϋ Δουνάβεως, μεταχειριζόμε- 

νός αυτά πρός έξολόθρευσιν. τών οπαδών του Αντάρτου καί ζάπτι τών παρ’ 

αύτοϋ κρατουμένων μερών, καί τέλος ταΰτα . πάντα τοιουτοτρόπως οΐκονο- 

μών και διατάττων, πρόσεχε δσον έ'νεστι περί τής καλή; καταστάσεως τοΰ 
τόπου, φυλάττων οσα καθ’έκαστα σοί έπισημειοΰνται έν τώ σταλέντι σοι 
ααίμέ (εγγράφω) τοϋ ύψηλοτάτου Καϊμαχαμ πασά διά. νά λάβγις τάς έπί . 

τούτφ ευχαριστηρίους έύχάς παρά παντός τοΰ πιστού μου ύπηκόου, καί προσ-' 
επισημειών άδιακόπως τγ αύτοκρατορικ·^ μου Μεγαλειότητι πάντα τά έπί-' 

συμβαίνοντα καί τήν διατρέχουσαν κατάστασιν τών κακουργών. .

’Επί τούτω έξεδόθη ό παρών μου υψηλός προσκυνητές όρισμος,; τό όποϊον 
λαμβάνοντάς των φερου κατά τά έν αύτω σημειούμενα, τά μέν εναντία 

Αποποιούμενος, ύποτίασσόμενος δέ κάί .πιστεύων τφ βασιλικώ μου τούτφ ση- . 

μείφ. Έξεδόθη εΐς τάς άρχάς του Ζί.Ζχ-αδά (όκτωβρίου)' έν έτει χιλιοστφ.. 

διακοσιοστφ δεκάτφ πέμπτω.

.Έν Κωνσταντίνουτόλει τ·7. περιφρουρημενγ,.

Ε'

. (ί

.«Αύθέντα τής Βλαχίας, άπαραλλάκτως κατά τό παράδειγμα, τών μέ)(ρι 

τοΰδε μετά πίστεως εκδουλεύσεων σου καί εΐς τό έξής: παντοιοτρόπως προ- 

χθυμόποίήθητι μετά, ζήλου, κινούμενος καί ενεργών καθώσπερ διά τοϋ πα- . 

Βρόντος, ίεροϋ μου ύψηλοΰ όρισμοΰ· βασιλικής εντέλλομαι σοι.» ’
. . Πρώτιστε τών ηγεμόνων τοϋ γένους τοΰ Μεσία, εκλεκτέ τών μεγιστάνων

τοϋ ήθνουςτοΰ Ίησοΰ, νϋν αύθέντα τής Βλαχίας, σύ, ώ τινι έδόθη πληρέ.- 

ξουσιότης εις τό καταστρέψαι καί έξαφανίσαι τούς εοχιγίάδας καί εΐς τό 

διαφυλάξαι τά. σύνορα και τά. πέριξ άπό τάς έπιδρομάς αύτών, τό προστα
τέυσαν τι καί περιθάλψαι τούς πτωχούς ραγχάδες, ■ Κωνσταντινζκδέ ’Αλέξαν

δρε Βοεβόδα, περαιωθείησαν τά τέλη σου έπ’άγαθώ,
"Οτε πραλαβόντως μέ τόν συνήθη σοι ζήλον καί προθυμίαν, διενεργών τά 

τά συνεχή , τεδάιρία μ.ου . συμφώνωις -μετά τών ; βασιλικών μου.
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καταπολεμών χαΐ· έξολοθρεύών τού; έφορμ^σαI τολμζ/ίσίίντ®; βίζ τών ίόίΐόϊ '. , 1

τής Βλαχίας, ά^ό μέρος τοΰ Βιδινλή χα'ί>·η Πασβάνογλόυ σταλέντας7.χ·. &
κοΰργόυ; κατεδιώξας αυτούς άπό τό γ/.?γζ.7όλ-/τι τής Βλαχίας, ότι έφκνησαν &

ευάρεστοι εΐς την Βασιλείαν μουείς σύνέτάς εκδουλεύσεις σου, καί οτι υ.ε- β

γάλως έπηνέθης, καί διά νά παρατηρείς καί τοΰ λοιπού τά κινήματατών ®

ρηθέντων κακούργων, διαφυλάττων τόν τόπον, διευθετών την καλήν ησυχίαν ρ

των πτωχών καί προθυμοποιούμενος προς έξολόθρευσίν τών λυμεωνών,'διά . 
τοΰ τότε έκδοθέντος μέ ιερόν βασιλικόν μου γάντι κα'ι μετά τών άναζτορι- ■ |/

κών μου ί.Ιτι.γιιτΐίύτ' (προσθηκών) σταλέντος σοι ύψηλοΰ όρισμοΰ, έδηλώθη 
σοι άποχρώντως,

Καί αγκαλά. συ άατά την ανέκαθεν πασίδηλου σόνεσιν καί βαθυτάτήν <
σόυ φρόνησιν, δέν έπαυσας ουδόλως επιμελούμενος είς τό νά έκτελέσγς την L

υψηλήν βασιλικήν μου βούλησιν, δώ καί άφ’ ού κατεδιώξας αύτούς τούς κά-' 

κόύργ.ους- άπό τόν τόπον της Βλαχίας, διαβιβάζων τά ΰπό την διοίκήσίν σού . ΐ 

βασιλικά μου στρατεύματα είς τό πέραν μέρος τής'Ρούμελης, έδειξας καί 
συμφώνως μετά τών έκεϊ μεεμούριάωΓ δεικνύεις κάδε προθυμίαν είς την έξο- /
λό&ρευσιν τών διαληφθέντων κακοποιών, παντοιοτρόπως άγώνιζομενος τόσον . l· 

εΐς τό νά έλκύσης τούς άπό Βιδυνι φυγάδας, προσερχομένους είς τό έλεος |/·

τής κραταιας. βασιλεία; μου, οσον καί είς τό νά τούς άπΟκαταστήσης. νά μ
έφορμοϋν κατά τοΰ αντάρτου εκείνου πρός άπολότρωσιν τοΰ κοινού λαοΰ άπο 
τάς αδίκους χεΐράς του, σκοπών μόνον καί μόνον εΐς την έξασθένησιν τοϋ 

άντάρτου καί εΐς ένδειξιν πολλών τοιουτων μεγάλων κατορθωμάτων’ καί . 
διά. ταΰτα καί τοι περιττόν τό νά έπαναλάβωμεν καί αυθις ήδη τά; αύτάς 

προσταγάς, πλην μέ τό νά έφθασενεί; τάς βασιλικά; μου άκοάς ότι διάσπέί·*  . 

ροντάι παρά τινων ανύπαρκτοί τινες καί ψευδείς φλυαρίαι, αί όποΐαι καί ̂ γί
νονται παραίτιοι είς τό νά έξασθενήσουν καί διακόψουν τόν χοεωστρυμενον 
ζήλον τών _μεερίθΐγ>ιδωΓ, καί είς τό νά συγχύσουν την ευταξίαν' και τό ri- 

ζάμι .τοϋ τόπου, έξεδόθη καί ήδη ό παρών βασιλικός μου όρισμός, έξωρα'ί-· 
σμένο; ρ.έ τό ιερόν μου χ-άττι, πρός ένδειξιν τοΰ ΙατιχΛαΛΐου σου καί της 

πλ.ηρεξουσιότητος σου. ■ .

Καί δη προστάττομέν σρι. νά παιδεόσγις αύστήρώ; εκείνους όποΰ τολμούν 
νά διασπείρουν τά. τοιαϋτα πρόξενα συγχΰσεως ψεύδη, διιθύνων τε: καί κα- 

θοδηγών καί τοΰ λοιπού, ώς πρώτιστον, πάντως καί έπάναγκες, τούς: έν Βλα- r

χίγ βασιλικούς μ.ου γιεεμοόριδεζ· καί έν γένει ολα τά έκεΐσε στρατεύματα" 

καί καθώς ανέκαθεν πιστό; δοϋλος ών καί έμεχύάρης (δούλο;) υιός '

τής κραταιας μου βασιλείας, άπό χανιάανίον καί ύπερεχουόης .
κατά πάντα μ.εταξύ τών όμοιων σού, καί κατά την έκ νέότητός σου έμφυ

τον βαθύνοιαν, πολυπειρίαν και φρόνησίν σου, άνεφάνη'ς εΐς τά; τόσα; άνα- 

φυείσα; ουσιώδεις καί μεγάλα; υποθέσει·;, έφαρμόττων εΐς όλα τά κινήματα 

σου συμφώνως μέ την > βασιλικήν μου/ θέλησίν, ούτω καί εί; το εξής κατά ♦■·

ΑΔΕΒΔ^ΔΡΟίλΜΟΓΡΟϊ^Η®" / . '««

λ ■ . τήν δοθεϊσαν σοι πληρεξου^ότητα. νά έμποδίζγςτά; τοιαύτας ψευδολογίας'
/ καί νά πκιδεύγ,ς αύστήρώς τούς τολμώντας εΐς τό νά τάς διασπείρωσι’ νά ·, 
■/.διορίζη; καί νά διατάττης είς τά άνάγκαΤα μέρη τά στρατεύματα καί τούς 

αρχηγούς αύτών, έπζγρυπνών εΐς τήν περίθαλψιν καί διαφόλαξιν τών πτω

χών. ραγιάδων της κραταιας Βασιλείας μου, καί προσεχών καλώς εΐς τό νά 

μην ;έίσέλθγ ουδέ -κόκκο; ζα-γιρε κ,αί νζεηχατί. (πυρίτιδος) εις Βιδόνι μετά-., 

χειριζόμενος όλα-τά μάσα καί τρόπου; είς το νά έξασθενίσης καί νάέκνευ- 

φίσγς τόν αντάρτην καί νά διασκορπίσγ; την . συλλογήν τών έπ’ αύτώ κα
κούργων. Κα'ι έν συντόμω ιθύνων και διευθετών πόσον τά εΐς Βλαχίαν στρα
τεύματα, όσον καί τού; άλλους μϊεμοόμιδέί κατά την χρείαν εΐς τά μέρη » 

όπου ήθελες εγκρίνει, ά.ν ήθελον,. εύρεθή τινες διασπείραντε; ίρατζίφια (ψεύ

δη) καί μη ΰπακούοντες εΐς την γνώμην καί θέλησίν σου, ή άλλως πώς ^βέ
λον δείξει καμμίαν εναντιότητα, τούς τοιούτους άπό ο,τι τάξιν καί γένος 
ήθελον είναι, μη. έπιτρέπων μηδέ στιγμήν άναβολής, θέλει; τού; παιδεύσει 

αύστηρώς, προθυμοποιούμενος εΐς τά ποός έκτέλεσιν της βασιλικής μου θε- 

λήσεως καί είς τό νά ένεργής κατά διαφόρους καιρούς τά επωφελή καί εύ

στοχα. νεάιιΐριά σου..
Φθάνοντας λοιπόν προς σέ ό παρών προσκυνητές βασιλικός μ.ου ορισμός, 

θέλεις είξεύρεί ότι κατά την πρός σέ πίστιν καί συντηρουμένην κλίσιν καί 

βασιλικήν μου εύνοιαν", καί κατά τό ένοικοΰν σοισαδαχάτι καί έμφυτον άγ- 
χίνοιαν.και πολυπειρίαν σου, όχι μόνον οί πρός όλεθρον τών λυμεώνων καί 

άπαλλάγην τοΰ κατά κληρονομιάν βασιλικού μου τόπου τής Βλαχίας, εύ

στοχοι τρόποι, τεδπιρια καί άξιάγαστοι έκδουλεύσεις σου άνεφάνησαν άπο- .· 
δεκτά καί επαινετά είν τό ύψηλόν κράτος μου, άλλα καί όλα τά λοιπά, όσα 

ένηργησαν καί ένεργεϊ; διά νά έμπνε.ύσ'/ι; ζήλον καί προθυμίαν καί νά ένί- 
σχύστις τούς _μεεμοί5μίδες· πρός καταστροφήν τών κακούργων εκείνων, λίαν 

ευαρέστησαν. "Οθεν ων πληροφορημένος εί; την όσημέραι άκμάζουσαν καί 

έπ’αύξήσει προβαίνουσαν βασιλικήν πρός σέ εύνοιαν καί. καλήν ΰπόλϊψιν, 

ήτις καί έφθασεν εΐς τόν άκρον βαθμόν, άνυπερθέτως άπαιτοΰμεν .παρά σοϋ 
νά ένεργήσής καί νά έκτελέσγ; οσα έν αυτή βκσιλικώς σοί έπιτάττονται, . 
χωρίς νά άναφανή. υ.ιζρκ ,έλάττωσι; εΐς τό σύν.ηθες γαϊ^ίζι σου διά τά έμα- 

■τζίφια όπρϋ ψευδώ.ς διέ.σπειραν οί οπαδοί τών κακούργων. Καί μέ ό'λον όποϋ 

είναι άναμφίβο'λον ότι περί εκείνων όπου διασ.πε'ιρρυσι τά τοιαΰτα 

καί περί εκείνων όποΰ παραβαίνουσι την γνώμην καί θέλησίν σου, εκείνο όπου 
ήθελες.κρίνει καί θελησγς τοΰτο είναι δεκτόν.· καί εΐ; ημάς, πλην διά νά μη 

παρέλθη καιρός μέχρι τ·η; άποκρίσεω; τών παρά σου . γραφόμενων άνευ τινός 
άναβολης κατά;την τελείαν πληρεξουσιότητά σου, νά παίδευσές .αύστήρώς 

καί νά ώποδιώξή; κακώς τούς διασπείραντας τάς τοιαύτας ψευδολογίας, καί 
,συντηρών .την ευταξίαν τοΰ τόπου νά διρρίσγς\ίΙζ τούς χρείάν διαφυλάξεως 

.έχοντας τόπους τά στρατεύματα καί. τούς αρχηγούς αυτών-καί νά .φρόντισες
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■ ·. :· ■ έπιμελώς. εις το νά μη τύχη καί εΐσβιβασθί) ή κρυφίως ή φανερώς ζαχφί'ς 
η ιΐ,επχανες εις Βιδύνι. Νά καταβάλγς δέ κάθε προθυμίαν καί;έπί«·έλειζν . 

καί - μεταχειρισθ.ής τούς προσηκοντας τρόπους .εις τό νά δίασκορπίσ·/|ς την . 
συλλογήν των κακούργων, έκ συμφώνου μετά των άλλων μεεμούριδ<ύ·τ καί 

προθυμοποιηθώ εις τό νά κατατροπώσεις και νά εξολοθρευτής τον ρηθέντα 
Πασβάνογλου διορίζοντας " στρατεύματα καί εις τό μέρος τής Βλαχίας καί 
διαβιβάζων άλλα εις τό μέρος τής ‘Ρούμελης και σκεπτόμένος καί έμμελε- 

·.· . των τα έγγραφα τοΰ Απδουλλαχ πασσΚ. χαϊ^ιαχά^-η τοΰ βασιλικού μου βε- 
χναπιον (ποδός) να απόδειξης εμπρακτ.ως τόν παρά σου αεί έλπιζόμενον 

. « ζήλον, και ανέκαθεν άναφανέντα εις την κραταιάν μου βασιλείαν καί μέ τούς 

έμφρονας και νουνεχείς τρόπους σου νά έπαυξησγς την βασιλικήν μου πρός σέ 

εύνοιαν, γραφών αδιακοπως προς την κραταιάν μου βασιλείαν καΐδηλοποιών 
τάς άναγκαίας ειδήσεις.

Επι τουτοις εξεδοθη ό παρών υψηλός μου προσζ.υνητός δρισμός'. οΰτω γ.ί- 

νωσκε, πίστευε τφ ίερω βασιλικω μου σημείφ.1
Τφ χιλιστώ διακοσιοστό) δεκάτω πέμπτφ ίτει κατά την ιζ' τοΰ 'Ρε/ίπι- 

ουΛ-εββέΛ.

■ Έν Κωνσταντινουπόλει τή θεοφρουρητφ.

Λν
if

ς'

■ Πρώτιστε των ήγεμόνων του γένους του Μεσίου, πρφην αύθέντα τής Βλα

χίας Κωνσταντινζαδε Αλέξανδρέ Βοεβόδα, περαιωθείησαν τά τέλη σου επ’ 
αγαθφ οτι πατροθεν είσαι δούλος καί εμέκδάρηζ καί υιός έγίέαδάρί? τής :κρα- 

ται,^ς μου βασιλείας, πιστός και όνομαστός επί συνέσει καί εύφυ'ία,. καί έπε- 
μεληθης δεικνυων μέχρι τοΰδε εις τάς χορηγηθε.ίσας σου αύθεντείάς τής Πογ- 
δανίας και τής Βλαχίας οσας άρεστάςκαί έπαινετάς εκδουλεύσεις, καί μά

λιστα προλαβοντως οτε οί κακούργοι ώρμησαν εις τόν τόν τόπον τής Βλα

χίας-εκ συμφώνου μετά των- λοιπών βασιλικών μου 
παν το επί σοί εις την έξολόθρευσιν καί αποδιωγμόν των, καί έφρόντισας 
τέλος πάντων δια την ησυχίαν καί άνεσιν των πτωχών ραγιάδων, γεννάίω.ς 
και ανδρικώς προσπαλαισας· εις τό όγονρι.. (ευδαιμονίαν), τής κραταίόίς.· Βασι

λείας μου, καθώς και ολας τάς άλλας πίστας καί προθύμους εκδουλεύσεις „
σου τας ήξευρομεν καί έπρεπε ακόμη ικανούς χρόνους νά ήγεμονεύής εις 

Βλαχίαν’ με τό νά έφανέρωσας δέ δις τό ασθενές τής υγείας σου, καί οί τον 
ιστφ>α. (παραιτησιν) σου ζητοΰντες άριζάδες (αντιπρόσωποί) σου άνεφέρθη- 

παν εις το-υψηλόν βασιλικόν κράτος μου μόνον καί μόνον διά -το ναδαχάΐΐ . 

καί πίστιγ σου όποΰ άνεφάνη μέχρι τοΰδει καί διότι έπιμόνως έζητησας,τόν 
ifftKjiar σου καί διά την έξ άρχής ■ καλήν βασιλικήν ώμων επί σε εύμένειαν^ 

ένεδόσαμεν εις τήν παρζκλησίν σου, έκδόσαντες τό ιερόν ημών -βασιλικόν ίλ

I
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καί έδιώρίσαμεν 'άπό τής ιβ'-.τοΰ Τζίμαΐ,ΙουΛάκριτόν έκπαλαι πι

στόν καί- δεδοκιμασμένον ημΐν πρφην Βοεβόδα τής Μπογδανίας· Μιχάλβο- 

δα L Καί άγκαλά νά έπροσ.τάχθη ό ρηθείς διά νά κίνηση άπό βασιλευού- 

σης άμα τφ έκδοθήναι τόν υψηλόν ορισμόν μου, καί■ταχέως μέ [ζετζήΛ . 

(ταχύτητα) νά πρόφθάσ-ρ έκεϊσε, μήπώς δέ, δ μη γένοιτο, έξ αιτίας, κακό- 

τρόπων τινών δπου ημπορεΐ νά εύρίσκωνται εις τά μέρη έκεΐνα, μέ την πρό- 
φασιν τής μεταλλαγής τής αύθεντείας προξενηθή άπαύδησις εις . τούς βασι

λικούς μεεμρύριδες, όπου εόρίσκοντ.αι" τόσον εις τό μέρος τής Βλαχίας, όσον 
καί εις την έκτασιν τής Τόύνας καί έπιστρέψουν οΐ κακοποιοί, καί προξενή

σουν βλάβην εις τό καί επομένως" άκολουθηση έμπόδιον είς τό
μασΛαχάζι (ΰπόθεσις), έως όπόΰ νά φθάσή ό ρηθείς Βοεβόδας διάδοχός σου 

αύτόθι και νά άναδεχθή την δουλείαν, ·,σύ ως καί πρότερον, είξευρωντας. τόν 

εαυτό/ σου ηγεμόνα, νά μεταχειρισθής"όλους τούς πρώτους σου,

όπου ήθελεν εΰρεθή έκαστος, δίδοντας και τούς ονίουφέδες (τροφάς) καί 

ζάγίνΖα (σιτηρέσια) τοΰ στρατεύματος μέχρι τής ήμέρας τοΰ irtpiffaMdv σου 
(άποχωρησεως). . Σφοδρώς δέ έπροστάξαμεν δι’ υψηλοΰ όρισμοϋ μας τούς πό- 

γιάριδες και κα’ίμακάμιδες εντοπίους διά νά ΰποτάσσωνται εις την προστα

γήν σου καί νά πληρώσουν τούς ούΛουφέδες καί τά ζαγίνια του στράτευμά- . 
τος από την ημέραν τοΰ ινφισαΛίου <sw’ καί σύ εις αύτάς τάς υποθέσεις 

περισσότερον από πρώτα νά κάμγις νιζαρι-τι (προσοχήν) καί τέλος πάντων 
καθώς επί τής αύθεντείας σου νά κάμης ίδαγέ (διοίκησιν) όμοϋρι τό (υποθέ
σεις) τοΰ μεμ-Ιεχιτίον, καί νά διαφύλαξές καί νά διατήρησης τά περιξ, καθ’ 

δν τρόπον έφρόντιζες καί έκότταζες την δουλειάν, έτσι καί τώρα νά. διευθέ

τησης μέ τό σύνηθες χαίγέτι σου καί νά καταδαπανησής την έμφυτον πί- 

στιν καί αγχίνοιάν σου καί άφ’ού φθάσν) έκέϊσε ό ρηθείς διάδοχός σου θέλ.έίς 

διδάξει καί καθοδηγήσει αυτόν έκ στόματός τούς τρόπους μασ.Ιαχατίου 
καί ούτω νά έπιστρέψής. Καί διά νά έπιμεληθής νά μή γένη κανένα τι ά- 

πευκταΐον ή κονσοΰρι (σφάλμα), ’Εξεδόθη ό παρών ορισμός μας επί τουτφ 

καί εστάλη έν βία, Έξεδόθησαν δέ ξεχωριστά υψηλοί όρισμόί πρός τε τόν 

Σιλίστρα βαλισή Χασάν πασΚ, πρός τόν Ίπραϊλ παζιμί) καί λοιπούς βασιλι- " " 
κούς ^εε^,ρύριδες, καί στέλλονται όλοι αυτοί πρός. σέ καί ζητοϋμεν νά στεί- 

λης αυτούς τούς όρισμούς ό'πΟυ δει. ' . ■

■ Καθώς δέ ανωτέρω προστάττομεν .νά φέρης έμπροσθεν σου τούς τής ' Βλα
χίας πογςάριδε.ς’ καί νά τούς φανερώσής την όπόθεσιν, καί νά σημείωσής-μέ .. . 

/ιά^οΌΐίσιχα (ιδιαίτερα) γράμματά σου εις τούς πέριξ/(ίεμ.<ιιγ;·ιδεΐ'αύτό τοΰτο 

καί έως όπόΰ νά φθάσή . ό διάδοχός σου νά κάμγς κάθε χαίμέτι έκ ψυχής εις

1 Οντος ην Μιχα?,). ο ΣοΟτσος' ?<ρ’ ου Γ;,·,χολού3ςσιν ή έτχνάστασ-.ς ΐοΟ Ιϊίχσβώνογλου. ' 
είρυτίράς λοώουσ»: διαβτί'βνΐί.· Οί Ιπαναστ®ται ώρμηίιαν κι»τα τόΟιΒόρχουρΒστίον, &.δίλαος 
άνιχώρησε .μετά,τοΰ ήγψόνος 'Η πόλις,ϊμιινεν ϊρήμοςΐ,. πανταχοΟ. δέ εις τα πέριξ ήκούόντρ 
κλαυ'Ιμο’. χαι .δδυρμόί. Ό Διονύσιος Φωτιινΰ; παρ,ώ.ν ΐν τοΐς φρικωδιστάτοις ίκείνοις δεινοΐς .,.
-περιγράφει" tv: πόλλαΐς σίλίσι τοΟ συγγρ4μμ«ταί/άδτο!λ την κατάστασιν.

■ ■ ΤΟΜΟΣ Α' 27 "
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... τό.νά μή άκολόυθήση,.. S μη γένοιτο, κάνένα 'όοΐίσοΓμι.Καί τέλοςπάντων ίως 
όποΰ νά φθάση ό διάδοχός σου νά. κάμης ίβαρε τό ofwispt, τοΰ στρατεύματος ■ 
καί νά κατορθώσης· τά μέσα τοϋ γ,ονχονφαζα, (προφυλάξεις). καί εΐς ευρών 
τόν' εαυτόν σου πάλιν χαΛια, (ήδη) ηγεμόνα,.ούτω,.νά κάμης χ·αμικ/τι (ένέρ*  

γ'ειαν), καί νά έπ*.μεληθ·ης  εις τό νά έκτελέσγς τάς ανωτέρω βασιλίκάς μου 
προσταγάς, άποδεικνυων τήν έμφυτον αγχίνοιαν καί πίστιν σου*  καί νά φρον- 

τίσης νά φανέρωσης ταχέως τά δβΰάίρία, όπου έμεταχειρίσθης εΐς αύτόν τόν

fiad&b· (ύπόθεσιν). Ούτω πρίησον,·. πίστευε τώ ίερώ βασιλικώ μου σημείφ. 
■ Έξεδόθη τή ιβ' τοϋ Τζεμαζιού^-άχέ/μ τοϋ χιλιοστού, διακοσιοστού ..δέκα

του πέμπτου έτους,

Έν Κωνσταντινουπόλει τη θεοφρουρήτω.

χφώμενος ·τή μόϋη φιλοΐτο.φιζ^ μεθόδφ ,τή· ασφαλώς·'άγούόή ,ίτρός τήν άλή- 
θειαν,: τη μεθόδω,. λέγω,, τής πείρας καί τής άκριβοϋς τών πραγμάτων πα- 

ρκτηρήσεως, αμφισβητεί μέν έν τι!)υσυγγράμματί αύτοϋ τώ επιγραφομένω 

esjieee Αϊίΐίΐαίΐΐβ. πλέϊστπ πορίσματα, τών πρό τινων δεκάδων ετών άνα- 

φανέντων περί φύσεως συστημάτων,, νέον δέ έπιχέει φως δι’ εύκρινοϋς έκθέ- 

σεως, έπί ζητημάτων, ών ή οριστική· λύσιςδέν διετυπώθη εΐσέτι ύπό τής .- 

επιστήμης. . .

: O.Quatrefages πριν ή έμ.φιλοχωρήση εις τάς ιδιότητας καί τά προσόντα

■-ν'· ■'·

ι I'
'■ j

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ1 ΓΕΝΟΥΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ TOY QUATBEFAGES*

Καθ’ 8ν χρόνον έκ τής μεγίστης προόδου τών φυσικών επιστημών, ιδίως 
δέ έκ τώ9 παλαιοντολογικών και γεωλογικών ερευνών νέα προέκυψε πέρΐ 

φύσεως θεωρία, ή περί ενδομύχου δημιουργικής δυνάμεως τοϋ ήμετέρου πλα
νήτου, δυνάμεως ενδελεχώς μέν ένεργουσης, αλληλοδιαδόχως δέ εξελισσό

μενης καί παραγαγούσης έν τή άνυπολογίστω τών χρόνων σειργ, παν ο,τι 
ζή καί υπάρχει*  καθ’ δν χρόνον ή έπιστήμη άδυνατοϋσα νά .έξηγήση πώς τό 

πρώτον άνεφάνησαν , οί ζώντες οργανισμοί, πώς έκ τής κεκρυστα.λλωμένης. 

καταστάσεως καί έκ τής άκινησίας τών άνοργάνων παρήχθη ή κίνησις καί. 
ή ζωή, ή άποπλανάται εΐς υποθέσεις ανυπόστατους, ή άνομολ'ογεΐ οτι το 

άνθρώπινον πνεϋμκ ουδέποτε θέλει δόνηθή νά άρη τόν. μυστηριώδη . ■πέπλον 

τόν καλύπτονται την άρχικήν τών πραγμάτων αιτίαν*  καθ’ ον χρόνον κλει
στοί φυσιοδϊφαι πρός. μίαν καί μόνην, ουσίαν τών όντων έμβλέποντες καί εις 

την ύλην καί εΐς τάς λειτουργίας αύτής περιάπτοντες καί πνευματικά φαι
νόμενα άπφδοντα περί τάς πανθομολογουμένας ιδιότητας καί τά προσόντα 

τοϋ ΰλικοϋ κόσμου, παρασαλεύουσι τάς έδραιοτέρας-πεποιθήσεις καί τάς 
άρχαιοτάτας παραδόσεις τής άνθρωπότητος, άδιαλείπτως δέ. άνακινοϋσι τάς 
άμφισβητουμένας θεωρίας περί μονογενείας καί πολυγενείας, περί ένότητος 

τοϋ ανθρωπίνου γένους καί πολλότητος τών άνθρωπίνων ειδών καί έν(γένέι 
περί αλληλοδιαδόχου τών. ειδών άλλοιώσεως καί άναμορφώσεως, ιδού εΐς. τών 

μάλλον διακεκριμένων φυσιογράφων τών καθ’ ήμάς χρόνων, ό Κ°’Quatrefagcs,

* Quatrefages; l’espece humaine 1877 δ' έ'κϊσσις.

τά χαρακτηρίζοντα τό ανθρώπινον γένος, μνημονεύει μέν τήν κοινώς παρα- 
δεδεγμένην διάκρισιν τών όντων εΐς άνόργ'ανα καί ένόργανα, διατυποϊ δέ ως 

έφε.ξής τάς χαρακτηρίζοντας αυτά ουσιώδεις διαφοράς. Κατ’ αύτόν, τά μέν 

άνόργανα. άόρίστως διάρκοϋντα, οΰδένπροσλαμβάνουσιν έκ τοϋ περιέχόντος : 

δέν πάρέχομσιν αύτώ*  τά δέ ένόργανα έφ’ώρισμένον χρόνον διαρκοΰντα, 

ώδιαλείπτως μέν κατά τόν χρόνον τής διαρκείάς αυτών.ύφίστανται άλλοίωσίν 

άναπληροΰσι δ’αυτήν διά τών εξωτερικών στοι

χείων, τά όποια συνεχώς προσλαμβάνουσι. Τό μέν άνόργανον, κεκτημένΰν άπ’

καί ού έ ένόργανα

τινα περί τήν ουσίαν αυτών,

αρχής μορφήν ώρισμένην, αύξάνει δι’άπλής έπιθέσεώς ή έπισωρευσεως νέων

διαστρώσεων, Superposition, τό δέ ένόργανον συσχετίζεται μέν αμέσως η έμ-

μέσως'πρός όμοειδές τι πλάσμα, έν τοΐς κόλποις τοΰ όποιου ένεουργήθη ύπό

μορφήν, σπέρματος, μετά ταΰτα δέ, αύξάνεί καί προσκτάται τήν οριστικήν

αΰτοϋ μορφήν δι’ αύτοδυνάμου τελειώσεως, intussusception.

■ Έν άλλαις λέξεσιν, ή καταγωγή, ή τροφή, ή γέννησις καί ό θάνατος, είναι 
τόσα φαινόμενα χαρακτηριστικά τών ένοργάνών, ών ούδ’ ίχνος εύρηταιέν

τοϊς άνοργάνοις. . ' ■ ' ■
Τώ δντι, έν μέν τώ άπαξ σχηματισθέντι κρυστάλλω, ή μόνιμος ισορροπία·.

τών δυνάμεων διά μόνης τής έπίδράσεως τών έξωτερίκών ένεργειών δυνατόν 
νά έκλειψη,. ενεκα δέ τούτου, τό κρύσταλλον δύναται έπ’ άόριστον νά διαρ- 

κέση;
Τουναντίον δέ, έν τοΐς ένοργάνοις, ή ισορροπία είναι άσταθής, ή μάλλον ου
δέποτε ύφίσΤαται έν αύτοΐ'ς ισορροπία, καθότι άδιαλείπτως τό ένόργανον κα- 

ταναλ.ίσκει καί δύναμιν καί ύλην, διάρκεϊ δέ μ.όνον διά τής ίσοσταθμίας τών . 

άφομοιόυμένων αύτφ καί δαπανώμένων στοιχείων. 'Ως έκ τούτου, 'δέ άλλοιοϋ- 

ται μέν κατά τε τήν μορφήν καί τάς ιδιότητας, δέν παύει δέ ύπαρχον. ■ .

. . .Τά ένόργανα κατά τόν Quatrefages, εύμοιροϋσιν ούτως ιδίας δυνάμεως τής ·,. 
ζωής, ήτις συνδυκζομένη μετά τών τη ύλη ΐδιαζουσών δυνάμεων αποτελεί 

. τούς, ζώντάς . οργανισμούς..
Άλλ’ αΐ δύω αόται μεγάλαι κατηγορία*.  τών όντων εΐς ένόργανα καί ενόρ

γανα,. υποδιαιρούνται. καί διακρίνονται δι’ ειδικών φαινομένων, 

μ.ά'/Αον έπιπλέκονται καθόσον άναβαίνομεν τήν τής φύσεως κλίμακα.

Έν πρώτοις, ό Qnatrefages παραδέχεται μετά τοϋ de Candolle ιδιαιτέραν

1

δέ τούτου,

j διαμένον άναλλοίωτον κατά τε τήν μορφήν καί τάς ιδιότητας αύτοΰ.

άτινα έτι
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τινά δύναμν; κινοΰσαν'τά οδράνία σώματα, τό δέ γενικόν φαινόμενου τό χχ

·. > . ρακτηρίζον τό άστρολογικόν σύστημα, le rigne sideral, είναι αί ζαμπυλόεσ- 
σαι των ουρανίων σωμάτων , κινήσεις, δυνάμει τών ύπα του Κεπλέρου άνακα- ■· 
λυφθέντων νόμων, καθόσον ώς άπεδείχθη σήμερον, αστέρες «ακίνητοι» δέύ

ί--/. -ί

ύΐϊώρχουσ^'
Άλ.λά τίς ο λόγος τοϋ φαινομένου τούτου; των άστρικων λέγω κινήσεων 

καί περιφορών; την δύναμιν την συγκαταφέρουσαν έπαλλήλως τούς αστέρας. · 
δ μεν Νεύτων ώνόμασεν εΛζτν, ,ό δέ Κέπλερος βαρύτητα ^περιφοράν, δ δέ 

Tessan ωθησιν. Άλλ’ όπωςδήποτε καί εάν όνομάσωμεν την δύναμιν την 
ουράνια σώματα, δέον νά κατανοήσωμεν ό'τι ονομασίαν μόνον δί- 

δόμεν εις ο,τι-άδυνατοΰμεν νά έξηγήσωμεν.
..........’Από τών ουρανίων ήδη κατεοχόμενοι εις ·τά επίγεια, ήτοι εις τον ήμε- 

. τερον πλανήτην, άνέυρίσκομεν αύθις τόν καί έν τοΐς έλαχίστοις της ύλης 
μορίοις έπικρατοϋντα νόμον τοϋ Κεπλέρου, την βαρύτητα*  καί αληθώς, τά- 

μόρια δλου τινός, ώδυνατον νά διέπωνται ύπ’ 

τος αυτό τό δλον, ήτοι τό παν, 
της επιφάνειας καί έν τώ μυχώ τοϋ γήινου σώματος, αναφαίνονται καί £- 

τεραι κινήσεις, ύπεκφεόγουσαι τούς νόμους τοϋ Κεπλέρου καί Νεύτωνος*  αδ- 

ται δέ αί κινήσεις άπαρτίζουσιν ιδιαιτέραν τάξιν φαινομένων, των γυσιχοχη- .
. juxatr’ καί διά πολλοϋ μέν χρόνου, τά φαινόμενα ταϋ.τα άπεδόθησαν εις δυ

νάμεις άπ’ άλλήλων διακεκριμένα;, τόν ηλεκτρισμόν, την θερμότητα,· τόν 

μαγνητισμόν, άλλ’ ή νεωτέρα επιστήμη άνήγαγε 
νόν τινα ενότητα, Τώ δντι, κατά την νεωτέραν φυσικήν θεωρίαν, άπαντα 
ταΰτα τά φαινόμενα-παράγονται έκ τών κυμάνσεων του αίθέρος, αί δέ δονή-

' σεις άύτόϋ είναι τό θεμελιώδες φαινόμενου, έζ ού άπορρέουσι πάντα τά άλ

λα*  άλλ’ δ αιθήρ εΐναι στοιχείου όλως. υποθετικόν καί ή φύσις. αύτοϋ είναι 
έντ-ελώς . άγνωστος-Βεβαίως, μεταξύ τής βαρύτητά; τής διεπούσης τά τε ού?·. 

ράνια σώματα καί τά ελάχιστα μόρια τής ύλης καί των φυσικοχημικών ένερ- 

γειών, δέν ύπάρ-χει άνταγωνισμ.ό:, οΰχ ήττον όμως πολλάκις ή ένεργεια τοΰ 

νόμου τής βαρύτητας διαταρ.άττεται ίιπό .των φυσικοχημικών ενεργειών*  ώς 

λ· χ. οσάκις σφαιριδίου έξ άκταίας (κουφοξυλιάς) καίτοι ύπεϊκον εις τόν νό
μον τής βάρύτητος, εκσφενδονίζεται διά τής έπιδράσεως έτέρας δυνάμεως 

πρός τό ηλεκτρισμένου σώμα, καί άπωθεϊται μετά’ ταχύτητας άνώτέρας τής 

έκ του βάρους αύτοϋ προκυ.πτούσης- Τό αυτό δέ φαινόμενου παρίστάτάι οσά

κις μεγάλοι:όγκοι σιδήρου άνυψοϋνται υπό. των ισχυρών μαγνητών τοϋ Ja- 
min. Τά γήινα σώματα, τά μή παρουσιάζοντα έτερα φαινόμενα παρά τά τής 

βαρύτητας καί τά των φυσικοχημικών ενεργειών, είσί τά από τής εποχής τοϋ 
Λινναίου γνωστά υπό τό όνομα ανόργανα corps brats, καί τοιαΰτα τά. ορυ
κτά, ώστε τά ορυκτά διέπονται.ΰπό διττών φαινομένων,’ των τής Κεπλερίου .

■ ■ Ζ',νήσεώς Μι των. φυσικοχημικών ενεργειών;. . . - .

χΐνουσαν τά

. ί . '

άλλου νόμου παρά τοϋ διέπον-· 

τόν κατά, τον Οΰμβόλδον κόσμον. ’Αλλ’ επί

,ς τοϋ Κεπλέρου καί Ν εύτονος*  «5-

πάντα ταΰτα εις άρχέγο-

£

■&?
Κ «■

,, κατά την νεωτέ·
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Έκ τών --ιτροΐίρτιμένών .συνάγεται, ήτι τά άστρολόγιχήν καί: όρΰζτοήογικόν 

σύστημα ά-αρτίζουσιν, ώς λέγουσιν οί φυσιογράφοι, το ΒασιΛειον tar drop- 
■ .χάπώπ.Έπέκεινα. δέ τής όροθετ.1κής:·τ«υτής γραμμής, άρχεται τό Βασίλειον 

. z^r ζωντωτ:οργανισ.ριων, καί απαστράπτει ή ζωή, ής ή πρώτη αιτίά είναι 
τόσον.μυστηριώδης, όσον καί. ή τής βαρυτητος διεπούσης τάς κινήσεις 

τοϋ ύλ.ικοΰ κόσμου. '
’Αλλ’ ή ζωή δεν είναι τό μόνον στοιχείου, .ή μόνη αρχή ή ζωογονούσα τά 

ενόργανα, καθόσον αυτή συνδυάζεται καί . συλλειτουργεί μετά τών δυνάμεων, 
<ών έγενετο, μνεία ανωτέρω. Καί άληθώς, τά -εύμοιροϋντα ζωής, άτε βαρέα 

ΰπείκουσιν άναγκαίως εις τούς νόμους τής βαρυτητος*  έν δέ τοϊς κόλποις ,αΦ· 

απαραί
τητα φυσικοχημικά φαινόμενα,, άναπτυσσόμενα ύπό την- έπίδρασιν ειδικής- 
-δυ.ναμεως τής ζωής. "Ωστε ή ζωή- δέν μάχεται πρός τάς διεπούσας δυνάμεις 

τα ανόργανα, άλλα προεξάρχει καί ρυθμίζει πρός τούς έαυτής νόμους, -τήν 

ένεργειαν αυτών, παράγουσα φυσιολογικά προϊόντα, ιστούς ινώδεις καί κυτ

των παράγονται πολυάριθμα,., ποικίλα καί εις την ΰπαρξιν αυτών

παρωδείς, όργανα, σπέρματα κ.τ.λ,, καί διατηρούσα έν τόπω καί χρόνιρ, τά; 

όμάδας τών ύπό ώρισμένην μορφήν ζώντων οργανισμών, όυς καλοΰμέν έίόη.

.. Καθ’ θν λοιπόν τρόπον, αί φυσικοχημικά! ένέργειαι τροποποιοΰσι τήν ενέρ

γειαν τοϋ νόμου τής βαρυτητος καί κατ-ισχύουσιν αυτής, κατά τό παράδειγ- 

αί τοϋ μαγνήτου, ούτω καί δ άν- . 
θραξ, τό οξυγόνου, τό υδρογόνου καί τό άζωτου, ένοΰμενά καί συνδύαζόμενα, 

παράγουσιν άντί άνοργάνου τίνος κατασκευάσματος, ζωϊκόν ή φυτικόν κυτ-

μα, τό όποιον έμνημόνευσα τοϋ σιδήρου καί τι

τάρων. "Ωστε τριών ειδών φαινόμενα χαρακτηρίζουσι τά φυτά,. τά τής Κε- 

πλερίου κτήσεως, τά τών φυσικοχημικών ενεργειών καί τά ζωικά φαινόμενα. 
Τό δε ζώου διακρίνεται τών φυτών, καθόσον έκτελεΐ κινήσεις μερικά; ή γε

νικά; εντελώς άνεξαρτήτους τών νόμων τής βαρυτητος καί τών φυσικοχη
μικών ενεργειών*  ή δ’ αιτία ή προσδιορίζουσα καί ρυθμίζουσα τάς κινήσεις 
ταυτας έξ< αυτοϋ τουτού απορρέει κά'ι είναι ή θέλησις, άλλά καί ή θέλησις 
άδιασπάστως’ συνδέεται μέ τήν αισθητικότητα καί τήν συνείδησιν, ώστε τό 

ζώον αισθάνεται, κρίνει και θέλει, δηλ. σκέπτεται καί επομένως εΰμοιρεΐ νοή- 

τικής δυνάμεως. ’Εκτός δέ τούτου, τά ζώα φέρονται καί ΰπό όρμεμφυτων, 

. ήτοι ύπό ακαταγώνιστων ορμών, πρός έπίτευξιν (ορισμένου αποτελέσματος*  

. τελευταίου δέ, τά ζώα εύμοιροϋσι καί χαρακτήρας καί συναισθήσεων καί 

πάθους· ώστε τά φαινόμενα ταϋτά έίσιν όλως ιδιογενή, καί ούδεμίαν έχό'ό- . 

σιν άναλογίαν πρός τά όρυκτολογικά καί φυτικά φαινόμενα*  έπιχειρόΰντές δέ 

. νά όρίσωμεν ώκριβέστερον τήν άγνωστον ταυτην αιτίαν, δυνάμεθα -νά ονόμ.ά- 

σωμεν ociv/i't ,^·νχ··ήνι /t&r ζώων. Άλλ.’ή ψυχή τών ζώων δέν άπαλλάττει ’ 

αύ.τά τής έπ,ιδράσεως τών Υποδεεστέρων’ δυνάμεων,; καθότι πρώτον, τό ζώον

Τό δέ ζ ώον διακρίνεται τ>

·<·

1 Καί Ιζάλισιν ό -Άδίιμ τόόνομα τής γυναικό; αότο5 Ζωή ότιάΰτς μήτηρ πάντων τών 
ζώντων. Γέντσις Κ. Γ. -

$
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m ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑόπως άνακινησγι το έλάχιστον όργανο^ αύτοΰ, δέον νά ίζαλαισγι κατά τίϊς 
βαρύτητας, ή έκτέλεσις cis τής ελάχιστης κινήσέως προκαλεϊ τήν έμφζνισι? 

■των φυσικοχημικών φαινομένων, Τό ζώον αναπνέει και επομένως ζρ κατα- 
ναλίσκον άδιαλείπτως έκ της υλικής αύτοΰ ουσίας' dW χτίίχσών των δυνά4 
μεων τούτων τών ιδιαζουσών είς τήν ύλην, προεξ.'ίρχει ή ζωή, ή ρυθμίζουσα. 

τήν ενέργειαν αύτών. Τεσσάρων λοιπόν ειδών φαινόμενα χαρακτηρίζουσι τό 
■ βασίλειον τών ζώων, τά τής Κεπλερίου κινήσέως, ,τά τών φυσικοχημικών 

ενεργειών, ,τά ζωικά φαινόμενα καί τά τής εκουσίου κινήσέως.

Άλλ’ενταύθα προκύπτει τό εξής πρόβλημα’ ό άνθρωπος ανήκει άρα είς 

τό βασίλειον τών ζώων ; ή διακρίνεται άπ’ αύτών δι ειδικών φαινομ-ένων 
πάντη άλλοίων '■ ■ ■ ■

"Ο, τι διακρίνει τόν άνθρωπον άπο τών άλλων ζώων, δέν είναι ή περί τόν 

φυσικόν οργανισμόν διαφορά, καθότι ύπό τήν έποψιν τήν άνατομικήν, ό εύ- 

γενεστερος πίθηκος έλασσον διαφέρει τοϋ άνθρώπου, ή τοϋ υποδεεστέρου εί

δους πιθήκου’ ωσαύτως δέ τά πάθη, αί συναισθήσεις, ό χαρακτήρ τών αν

θρώπων καί τών ζώων, οϊον*.  ή οργή, ή ζηλοτυπία, ή υπομονή, ή.έμπιστο·- 

βύνη, έχουσι τςρός άλληλά τ*να  σχέσιν, ώς καί τά άρμέμφυτα κάί αΐ διά τής 
φωνής εκδηλώσεις τών εσωτερικών διαθέσεων. ’Αλλά τά τρία θεμελιώδη 

φαινόμενα τά διακρίνοντα τον άνθρωπον άπό τών άλλων ζώων, είναι πρώγ 

τον. μέν, ή συνείδησις τοϋ ήθικοϋ καλοΰ καί κακοϋ, άνωτέρα πάσης σωμα
τικής ηδονής ή σωματικού πόνου' δεύτερον δέ, ή έπίγνωσις υπέρτατων δυ

τών δυναμένων νά έπιδράσωσιν έπί τής τύχης αύτοΰ καί τρίτον, ή πίστις 

εΐς τήν μετά θάνατον διάρκειαν τής ύπάρξεως αύτοΰ. "Ωστε ιδίως διά τών , 

φαινομένων τής ήθικότητος καί θρησκευτικότητας διατρανοδται ή 

αίνη ι/νγή.
: Ό Quatrefages χαρακτηρίζων ούτω τά διακριτικά γνωρίσματα, τοΰ αν

θρώπου άπό τών λοιπών ζώων, άρνεϊται νά όμ.ολογήσγ ότι ταΰτοτ άπαυγά- 
ζό,υσιν ,έξ άνωτέρας ΐινός πνευμ.ατικής δυνάμεως ήν καλοΰμεν \1όγοτ. Άλλ*  

εάν δια τών φαινομένων διαδηλώνται αί ενδελεχώς καί κανονικώς λειτουρ

γούσαν δυνάμεις καί ή μέν περιφορά των αστέρων γ,νκι φαινόμενου τοΰ.νόμου 

τής βαρύτητος, ή δέ ύπό τόΰ μαγνήτου ελξις τοΰ σιδήρου, φαινόμενου νομό». 

φυσικοΰ, ή δέ γέννησις καί βλάστησις τών φυτών, φαινόμενου τής φυτικής 
ζωής, τελευτ.αϊον δέ εάν «ξ έκούσιαι κινήσεις ώσι φαινόμενου τής ζωής τών λ 

. ζώων, ενεκα τίνος λόγου, ό ήμέτερος συγγραφεύς άρνεϊται νά όνομάση τήν ■■■ 

άνωτεραν πνευματικήν -δύναμιν, εξ ής πήγάζουσιν ή ήθικότης,. ή θρησκευ- 

τϊκότης καί αί περί· μελλούσης ζωής παρήγοροι ελπίδες; Καί άληθώς, ό .αν-· 
θρωπος διά τής λογικότητος επανάστρέφων έφ’ εαυτόν καί.άναψηλαφών ούτως 

είπεΐν, τάς αίσθητάς ιδέας, ών και τά ζώα μετέχουσιν, ανατρέχει είς τήν 

πρώτην τών πραγμάτων αιτίαν, άνυψοΰται εις τήν έπίγνωσιν τοϋ ΰπερτά- 

του ζ,οσμήεορος τής όλης δημιουργίας καί κατανοεί τούς νόμους τής καθο-

ϊ.

>
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ΑΝΘΡΩΠΟΔΟΓΓΑ ί23ήχκήί εύρυθμίαι;. χαΐ άρμονίας τών οντων. Αυτή δέ ή δύναμις είναι■ πράγμα
τι ή δ.ιακρίνουσα · τόν άνθρωπον ■ ·. άπό- τών .άλλων ζώων καί ώς άποφαίνεται ό ’Αριστοτέλης', .«τά.γάρ άλλα ζώα ού λόγω αΐσΟανόμεθα, παθήμασιν 

υπηρετεί». ■ ;·.;....
Βεβαίως τά ζώα, ώς ισχυρίζεται ό ήμέτερος συγγραφεύς, δέν στερούνται 

διανοητικής δυνάμεως, άλλα στερούνται . τής ύπερτάτης πνευματικής ουνά- 

μεως,. του λόγου, δι’ού βεβαιουντατ τά διακριτικά τής άνθρωπότητος γνω

ρίσματα. Περί τούτου δέ ίδαύ πώς άποφαίνεται ό Flourens. 1 «Τά ζώα άν-: :. 

τιλαμ.βάνονται τών εξωτερικών, εντυπώσεων, συνδυάζουσι τάς εαυτών άντι-. 

λήψεις, διατηρρϋσιν αύτάς διά τής μνήμης καί διά τής νοητικής των δυνά- 

. μεως, συγκρίνουσιν αύτάς, εύμοιροΰσι δέ και θελήσεως ύπ’αύτών τών άντι- 

λήψεων- καθοριζόμενης’ άλλ’ άπασαι αύται αί ένέργειαί είσιν άπλαϊ, καί έκ- / 
τελούνται: άνευ άνασκοπής καί άναλογισμοϋ, δηλ,. άνευ τών πνευματικών , 

εκείνων ενεργειών, τών άπαρτιζουσών τήν ΰψηλοτέραν διάνοιαν, τόν νοϋν, 

τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου».

«Ό μέν νους τοϋ άνθρώπου έπαναστρέφων εΐς εαυτόν άνασκοπεΐ τήν ιδίαν 

.αύτοΰ φόσιν, ή δέ διάνοια.τών ζώων στερείται τής άνασκοπικής καί λογι-. 

στικής ταότης δυνάμεως». ■ ■..

Μετά τήν περί-άνοργάνων καί ενόργανων προεκτεθεϊσαν θεωρίαν, ό ήμέ
τερος συγγραφεύς συνοψίζων τάς δυνάμεις έξ ών παράγονται τά ποικίλα κο

σμολογικά φαινόμενα, άποφαίνεται ότι ό άνθρωπος άτε συγκεντρών έν έαυτφ· 

τά φαινόμ,ενα τής όλης δημιουργίας,· ή'τοι τά τής Κεπλερίου κινήσεως κα’ 
τά Λών φυσικοχημικών ενεργειών, τά ϊδιάζοντα είς τό άστρολογικόν καί όρυ- . 

■ κτολογικόν σύστημα, προσέτι δέ καί τά ζωϊκά φαινόμενα τά ϊδιάζοντα είς' . 

τά φυτά καί εΐς τά ζώα, και τά τής έκόυσίας κινήσεώς, καί τελευταίου 
τήν, θρησκευτικότητα καί τήν ηθικότητα, τάς χαρακτηριζουσας τό άνθρώ- 

πινον γένος, είναι.τό τελειότατον τών πλασμάτων,, ό αληθής ΐ'ΐ.>·^ύχο<τιιος.
Άλλ’ ενταύθα πάρίσταται τό εξής ζήτημα' «τό άνθρώπινον γένος είναι έν, 

ή υπάρχουσι διάφορα εΐ'δη άνθρώπων;» έπί τοΰ ζητήματος τούτου,-ώς γνω- · 

. στόν, οί άνθρωπολόγοι διαιρούνται είς δύω στρατόπεδα, καί όίλλοι μέν πα

ραδέχονται τήν itolvyirsiar ήτοι . τήν. έκ πολλών: ζευγών καταγωγήν 
τών κατοικουντων άνθρώπων τί,ν γην, άλλοι δέ τήν χωιτ,;··ώ·εα<π ήτοι τήν 

εξ ενός καί μόνου ζεύγους καταγωγήν τών άνθρώπων. Έν άλλαις λέζεσιν, 

όί μέν πρώτοι πρεσβεύουσιν ότι ή. άνθρωπότης. διαιρείται είς είδη διάφορα, 

οί δέ οτι ή άνθρωπότης απαρτίζει έν μόνον είδος, διαιρούμενον είς φυλάς κα- < 

ταγομένας έκ κοινού τίνος κορμού. Τό ζήτημα, περί μονογενείας καί· πολυ- 

γενε'ιας, δέν συνεζητήθη αείποτε, κατά, τόν ήμέτερον συγγραφέα. μετά τής 
πρεπουσης είς έπιστημ.ονικά ζητήματα αταραξίας, καθότι έκτος τών θρη

σκευτικών δοξασιών, καί τά κοινωνικά καί πολιτικά πάθη καί συμφέραντ®

1 Έν ςϊ| Χυγκριτιαή Ψυχολογία.



ΔΝβ^ΠΟΛυΠΔ

άλεσαν. εΐς τό νά .άπισκοΐίσώσι./τό ζήτημα τοϋΐο, Τοίούτφ τρόίΐφ 

τή ’Αμερικανική συμπολιτεία ,οί μέν κύριον δοόλων/έπρέσβευαν . τήν πολύ.γβ*
■ νειαν, ο,ι δε φιλόμαυροι τήν μονογένειαν. .

‘Ο κ. Quatrefages, προσβεύων τήν αρχήν τής μονογενείας μετά τών δια- 

σημοτερων άνθρωπολόγων, παρατηρεί οτι εάν μέν παραδεχθώμεν. ότι τά διά
φορα μέρη του.κόσμου ύπό ζευγών αυτοχθόνων έπληθύνθησαν κάί ότι τά άν- 

θρωπινον γένος, διν,ρηται εις είδη, ή μελετη τών ειδών τούτων, καθίσταται· 

ευχερεστερα' .εάν δε τας κατά, τόπους ανθρώπινους ομάδας άναγάγωμεν εΐς

- ' άρχικόν τιν.α πυρήνα, εΐς πρωτόπλαστόν τι ζευγός

■' ·,· . ότι ή άνθρωπότης άποτελεΐ έ,ν είδος, δέον νά .παρακολουθήσωμεν τάς 

γήν καί θάλασσαν μεταναστεύσει; καί μετακινήσεις αυτής,, νά εξετάσωμέ*  
πώς αυτή διεσπάρη καθ’ άπασαν τήν γή.ν, πώς ίδρυθεΐσα έν τε. ταΐς νΰν 
C ~

συνβ-

Μ

.αγριότερων άν&ρωπΛ

■ς, εάν δηλ. παραδεχθώμεν
X':ς·Χ5ί.τΰε

■ ·* ’

ύπερβορέίαις και έν. ταϊς μ.εσοτροπικαϊς ζωναις, έξωμοιώθη τοΐς τόποι;καί

πώς/εβίωσεν υπό την έπίδρασίν κλιματολογ.ικώ.ν περιστάσεων άλως άντιθέ- · 

των. ’Αλλά κατ’άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ό ήμέτερός. συγγραφεύς πρετ 
αβευει ότι τό άνθρώπινον γένος είναι, έν -και δέν αποτελεί είδη διάφορα.

Κατ’ αυτόν, πρός διευκρίνησιν τοϋ περί ένότητος τοΰ άνθρωπίνου. γένους
S·—λ*ιλ.·__ -ι 2_______ ~ 5 Λ f ■»?*«.  Y r Ά f \ b rη πολλαπλότητας τών ανθρωπίνων ειδών ζητήματος, δέον νά διερευνήσωικεν
πρότερον εάν αί διακρίνουσαι τάς άνθρωπίνους ομάδας παραλλαγαί. χαράκτη- 
ριζωσιν είδος rj.v.lqv. Ώς παρατηρεί δέ, .τά είδος συνεπάγεται την διτ-παρατηρεί δέ, .τά είδος συνεπάγεται τήν διτπ
την ιδέαν τής άπογογής filiation και τής όμοιότητος; Καθ’ 8ν δέ. δίδει ορι
σμών, είδος είναι «τό σύνολον τών κατά τό μ,αλλον ή ήττον έξομοιουμ.ένων 

·. άλλήλοις άτόμων καί καταγόμενων έξ ενός αρχικού ζεύγους, 'διά-σ.υνέχοϋς 

καί φυσικής διαδοχής οικογενειώνί>.

■ Έκ τοϋ ορισμού τούτου συνάγεται, 
ίδιότης δευτερευουσα, εΐς τήν αρχήν τής. άπογονής ΰπαγομένη, καθόσον , τα

:.. καί πρός έαυτά κατά 
ιούς ηλικίας, “Ώστε τά είδη εΐσί μέν προδήλως' μεταβλητά variables 

■ ούχί·δ·έ.1ίΐ^οιω.τά, li ansinulables, ώς πρεσβεύει ή. σχολή..τοΰ Αάρουιν’ δηλ. Δ 

άρχεγονος αύτών. τύπος ουδόλως άντικαθίσταται διά τύπου άλλοίου..

Τάάτομα , ·.ώ;έρρέθη, παραλλάσσουσιν, ή δέ παμαΖέαχ?) variety «είναι ... 

τό άτομ-ον ή ή όμάς άτόμων κοινήν μέν έχόντων καταγωγήν, . διακρινομ.έ.- 
νων,δέ άπό τών όμοειδών δι’ ενός ή πολλών εξαιρετικών χαρακτήρων». ■ ■ 

.'Οσάκις δέ οΐ εξαιρετικοί ούτοι χαρακτήρες, κληρονομικοί καθίστανται, ή 

παραλλαγή άποτελεΐ φυλήν,, race, ή'τοι «όμάδα άτόμων όμοειδών διά τής 
γεννησεως μεταδιδόντων τούς χαρακτήρας άρχικής τίνος παραλλαγής», - -.

Πρό έβδομηκοντα περίπου ετών άναφέρει ό ήμέτερος .συγγραφέύς,, ό κ. De- 

scemet ανεκαλυψεν εν φυτωρίω ψευδοακακιών, .άκαζίαν. ,άνευάκανθων, ήν 
εκαλεσε $pectabil.iS\. το . δενδρον.τούτο κατά τόν. δοθεντα όρισμόν, ήτο« πα

ραλλαγή» τών .ψευδοακακιών, Έάν δέ ήτο δυνατόν, ή .πάρ αλλαγή αυτη-χά

ότι ή τών όμοειδών. όμοιότης είναι

. άτομα παραλλάσσουσιν ού μόνον πρός άλληλα,. άλλα

U ' ■ A>W»U0A(W W»·

διά σπόρου,λ$)&$ν.·'&ίοτβλβσ8ΐ φυλήν, 3υν«λόντι βΐπε.ϊν,. τό μέν 
ύήύ είδος είναι ή μονά;,.:αί δέ φύλαί εΐσί·.τα. κλάσματα τής μρνάδος,:.Έν άλλαι.ς 

λέξεσι, το μέν είδος είναι ό κορμός·. τοΰ δένδρου, αί δέ φυλκ’ΐ οί κλάδοι και 

οί κλώνε.; αύτοΰ. ■ .... · . ·-. ;·■■■■ .
Είπομεν ότι τό είδος είναι μέν μεταβλητόν ούχί δέ άλλοίωτόν, επομένως 

Οό οΐίτε αΐ διαφοραί περί τήν χροιάν τοΰ δέρματος? ή τήν τρίχωσιν: τής κεφα-. 
λής, ή τό ανάστημα, ή τήν στεατοπυγίαν ή τήν έξόγκώσιν τής ,όσφύος δι’ ής 

διακρίνεται ή Όττεντότιος ’Αφροδίτη δύνανται νά θεωρηθώσιν. ώς χαρακτήν 

ρές άλλ.οιωτικοί τοϋ είδους. ■
■!:// ■ Πρός πληρεσ,τέραν δέ βεβαίωσιν τής περί ένότητος τοΰ; άνθρωπίνου γένους

θεωρίας, ό Quatrefages μνημονεύει τά-έξ επιμιξίας εξαγόμενα πρακτικά πο
ρίσματα, Γφ όντι, αί έπιμιξίαι ένεργοϋνται ή μεταξύ όμοειδών. καί ομοφύ

λων, ή μεταξύ όμοειδών άλλ’ ετερόφυλων, ή μετ.αζύ ετεροειδών. Ώς γνω- . 

στόν δέ, μόνον κατά τάς δύω τελευταίας περιπτώσεις υπάρχει, το. γιιχτο.τ 

.· t· ^ιίές, ή'τοι μεταξύ όμοειδών μέν άλλ’ ετερόφυλων, οΐον θηρευτικών καί ποι- 

μενικών κυνών (m&issage)'ή ετεροειδών, οϊον όνου και ίππου, (hybridation)» 
Κάί ή μέν επιμιξία τών όμοειδών άλλ’ ετερόφυλων, είναι ή. φυσική, εύχε- 

ρώς έκτελουμένη διά τή; εκούσιας τών ζώων κινήσεως, ή .τεχνητή, παρ’ήΐ·. 

μών προκαλουμένη. ‘Η δέ μεταξύ ετεροειδών επιμιξία, οιον. τράγου καί.όίο:,· 

κριού και αΐγός, κυνός καί λυκαίνης, άκανθίδος καί καναρίου, είναι έ'ργον, . 

δυσχερέστατος άτε παραβιάζον τούς νόμους τής φύσεως, τής έπιμελώ: συν·

• τηρούσης διά τής γεννήσεως τόν άρχέγονον τών ειδών τύπον. .... .;,·
“Ένεκα τούτου, ή τών ετεροειδών επιμιξία (hybridation), παρέχει σπάνια 

παρα.δείγμ.ατα γονίμότητος, ώς λ. χ. τής του όνου καί ίππου, αλλά καί κατά 

ταύτην. τήν περίπτωσιν, τά έξ αύτών έκγονά εΐσιν ως έπί τό πλεΐστον άγο
να. Λέγω δέ ώς έπί τό πλεΐστον, καθότι ό ήμέτερος συγγραφεύς μνημονεύει 

' τό παράδειγμα θηλαίας ήμιόνου συλλαβούση,ς έν Άλγερί^ο, οτι δέ επί τώ 

Οαυμασίορ τούτω. . άκούσματι ή' δεισιδα.ίμων έ'κπληξις τών ’Αράβων, υπήρξε 

τοιαύτη, ώστε ό'πως έξιλεώσωσι τό θειον, ύπεβλήθησαν εις νηστείας πολυ

χρονίους. "-:V··
Έκ τών προειρημένων έτι μάλλον βεβαιου.ται ή περί έν.ότητος τοΟ άνθρω

πίνου γένους θεωρία,.καθότι ύπάρχει αναμφισβήτητονμ·ότι ού μόνον, ή επι
μιξία οΐωνδ.ήποτε άνθρωπίνων φυλών, λευκών,. μαύρων ή κίτρινων, αποβαίνει 

γόνίμως^ άλλά καί τά εκγονα αύτών. μετέχουσι τή; γεννητικής δυνάμεως 
τών γεννητόρων, έξ ού δήλον ό'τι τό είδος τών άνθρώπων είναι.έν,'διαιρεϊτ 

ται δέ εις φυλάς διαφόρους., διακρινομένας εκ τινων γνωρισμάτων .ουδόλως 

άλλοιούντων τόν άρχέγονον stdtxbr. τύπον... :■■■.;
Έκ τή; συγχύσεως τοϋ είδους καί τής φυλής, έπήγασεν ή πλάνη .εΐς; ήν 

π,εριέπεσεν ό. Δάρουιν καί οί πθλυάριθμοί.άύτοϋ ;ό.πάδοί, πρεσβεόοντες περί 

άλληλοδίίίδόχου.έμφανίσεως τών ειδών,.οτι /διά βαθμιαίας καί ύπολανθαναύ ■

Λ"
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σης άλλοιώσεως έκαστου είδους πκρήχθησαν έν τή. δυσυπολογίστφ τών .αΐώ-’ 
νων σεφΖ, τά τελειότερα εί'δη. δύο δέ κυρίως νόμοι έπικρατούντες έν τφ όρ- 

γανικώ κόσμφ, λειτουργοΰσι πρός τόν σκοπόν τή: άλ.λοιώσεως ταύτης, πρώ

τον μέν ό νόμος τοϋ πιρίζωής άγώνος (lutte pour Insistence) άποτελεσμα 
τοϋ οποίου είναι ή καταστροφή τών υποδεεστέρων ατόμων και ή ύπερίσχυσις ' 

; τών ρωμαλεωτέρων- τών άγριωτέρων, τών κρειττόνων, τών κέκτημένωνάξιο- 

λογωτέρας ιδιότητας’καί δεύτερον, ή ώς έκ της έπικρατήσεως ταύτης y>f- 

σιχή όιαΛογή, (selection naturelie).
Ό ήμέτερος συγγραφεύς άναγνωρίζων τήν. έπί τής οργανικής ούσεως αδιά

λειπτου ενέργειαν των δύω τούτων νόμων, παρατηρεί ότι ή φυσική διαλογή, 

ήτις είναι άποτέλεσμα τοϋ περί ζωής άγώνος·, δόναται μέν νά παραγάγγί 
νέαν τινά φυλήν, ούχί δέ νά άλλοιώσγι τόν άρχικον τύπον τοΰ είδους, δστις . 

μονιμοποιείται μάλιστα καί καθίσταται οσον οΐόν τε άνεξίτηλος, διά τής . 

έπικρατήσεώς τών ρωμαλεωτέρων καί κρειττόνων άτόμων.
. Τό πόρισμα τούτο τοϋ ήμετέρου συγγραφέως είναι άνεπίδεκτον σπουδαίας 

άντιρρήσεως" δικαιολογείται δέ ύπ’αυτών τών πραγμάτων, καθόσον ό άρχε-*  . 

γονος τών ειδών τύπος βεβαϊοΰμενος ού μόνον δι’ ιστορικών μαρτυριών, αλλά 

καί διά τής γραφικής καί τών πλαστικών τεχνών εθνών ώρχαιοτάτων, διαμέτ 

νει μέχρι τής σήμερον ό αυτός ή ολίγον παραλλάσσει. Άλλ’ ό κ. Quatre- '■ 
fages, αποδεχόμενος τόν νόμ,ον τοϋ περί ζωής άγώνος άνευ τινός έπιφυλά- 

ζ-εως, καί ούδεμίαν προτείνων έ’νστασιν κατά τής εύρυτέρας άπόψεως τών 

Δαρουϊνιστών, τών έπεκτείνόντων τήν εφαρμογήν αύτοΰ καί είς τό τελειότε

ροι τών μαστοφόρων, τόν άνθρωπον, δέν περιπίπτει είς τήν άτοπίαν εΐς ήν 
καί εκείνοι περιέπεσαν άπαλείφοντες ούτως άπό τοΰ ανθρωπίνου βίου τήν ιδέαν 

τής δικαιοσύνης καί τής φιλανθρωπίας καί τήν συναίσθησιν τής πρός τούς 

άσθενεΐς, τούς άνήβους, τούς παρήλικας καί,τούς νοσούντας όφειλομένης αντι- 
λήψε.ω.ς; δέν παραδέχεται ένί λόγω, ώς όργανον προόδου καί τελειώσεοις, 
άντί τής επιστήμης, τών ηθικών αρετών, καί τής βιομ.ηχανικής δραστηριότη- 

τος,τήν ΐσχύν,· τήν βίαν, τήν άλληλοφαγίαν, struggle for life τήν επικρα

τούσαν εν τώ ζώολογικφ κόσμω ;
Ό ήμέτερος συγγραφεύς επιχειρών, μετά ταΰτα νά περιγράψη τούς εξω

τερικούς, φυσιολογικούς καί παθολογικούς, χαρακτήρας,. τούς διακρίνοντας τάς 

διαφόρους φυλάς, συμπεραίνει"
Πρώτον, ότι παρ’ άπασι τοΐς άνθρώποις, ό αρχικός καί θεμελιώδης οργα

νισμός είναι ό αυτός.
Δεύτερον, ύ άρχικός ουτος οργανισμός τών διαφόρων ανθρωπίνων ■ ομάδων 

τροποποιηθείς, νέας καί διακεκριμένας άπ’ άλλήλων παρήγαγε φυλάς.
Τρίτον, εν έκάστγι τών ανθρωπίνων ομάδων καί ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ πε-

■ ριέχοντος, έμορφωθησαν ιδιοφυείς τινες χαρακτήρες καί ιδιότητες άπαρτίζουτ : 

σαι τά επίκτητα προσόντα έκάστης φυλής. ώ . :

; j , ν- -r-- - / . * * - ■ r, ή!> ' ' '

■ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ·”'·· ■ > ' 42<·

-·, -Επειδή δέ τό μέν άνθρώπινον γένος είναι έν, αί δέ φυλκί πολλαπλκϊ, ό 

Qaatrefages παρατηρεί ότι ύπό τήν έποψιν ιδίως τήν παθολογικήν, υπάρχου- : 

σι -νοσήματα γενικά, καταθλί.βόντα ές ίσου. άπασαν τήν ανθρωπότητά καί ■ 
νοσήματα ϊδιάζοντα εις ώρισμένας^άνθρωπίνους όμάδαςι . :

Έκ τής συνοπτικής άναλόσεώς τής περί τοϋ ανθρωπίνου γένους συγγραφής· 
τοϋ; Quatrefages άπεδείχθη ότι ή άνθρωπότης έν συνόλω, άπαρτίζουσα ίδιον 
βασίλειον, δέν διαιρείται .εΐς εί’δη διάφορα, άλλ’ είς-φυλάς διακρινομένας έκ 

τινων ειδικών χαρακτήρων γενεαλογικώς διαβιβαζόμενων. 'Ως δέ καί αλλα

χού παρετήρησα,αί φυλαί αυται καίτοι. μή έχουσαι τήν αύτήν τάσιν, τήν 
αυτήν ροπήν πρός τήν πρόοδον, ένεκα τοϋ φυσικόϋ καί πο'λίτικοΰ περιέχον- 

τος εν ώ βιοΰσι καί'τής.έπιδράσέως.τοΰ; γένεαλογικοΰ: νόμου, τοϋ μεταδίδον

τας τοΐς έκγόνοις τάς ιδιότητας τών γεννητόρων, ούχ.ήττον άπασαί εΐσι τε

λειοποιήσιμοι, καθότι ή πρόοδος καί ή τελείωσις είναι τό έξαιρετικόν προνό- 

μιον τών λογικών πλασμάτων. Τώ οντι, τά ζώα, στερούμενα λογικότητος, 

στερούμενα τής δυνάμεως τοϋ καθολικεύει τάς ιδέας καί τοΰ προφορικού 

λόγου, τοϋ μονιμοποιούντος τάς άφηρτιμένας έννοιας, είσίμεν δεκτικά τελειο- 

ποιήσεως, άλλ’ ή τελειοποίησις αϋτη συνεξαφανίζεται μετά τοΰ άτόμου"

άλλως δέ, ή λεγομένη αυτή τελειοποίησις τών ζώων, είναι κυρίως έργον τοΰ 
άνθρώπου, έργον τής τέχνης καί τής καλλιέργειας καί. δέν μεταδίδεται είς 

τά όμοειδή ή ετερόφυλα δι’ αμοιβαίας έπιδρά.σεως, ώς τούτο συμβαίνει εν 

τή άνθρωπίνγ βιολογίγ. Άλλ’ ό άνθρωπος ό έκ τής πείρας καί τών γνώσεων 
καί τών άνακαλυψεων τών παρελθουσών.γενεών έπωφελούμενος, ό διά τής 

έπιστήμης και τής τέχνης νεουργήσας καί έξωρα'ίσας τήν γην, ό βελτιώσας 

καί έξημερώσας τά φυσικά τής γης προϊόντα καί τά όρεσίτροφα θηρία, εΐνοίι 
άναντιρρήτως τό κυρίως προοδευτικόν πλάσμα. "Ωστε έΐ καί ή άνθρωπότης 

έν συνόλω επιδεικνύει παντοϋ καί πάντοτε-τούς αύτούς γενικωτέρους βιολο

γικούς χαρακτήρας, άδιαλείπτως ό'μως άλλο.ιοϋται καί επί τό: βέλτιον μετα- 
μορφοΰται, άπό τής ταπεινοτέρας σφαίρας τών καθαρώς ζωϊκών ενεργειών 

κατά μικρόν καί βαθμηδόν, είς σφαίραν φαεινοτέραν μετεωριζόμενη. Καί άλη-' 

θώς,. καθόσον δί άνθρωπος καί ύλικώς καί πνέυματικώς προάγεται, διασκε

δάζει καί αποσοβεί τήν άχλύν τής πλάνης, τής άμαθείας καί τής θρησκευ

τικής δεισιδαιμονίας, άΐτινες παρομάρτοϋσαι ■ τ^ βρεφική ήλικίφ τής άνθρω- 
πότητος, έπισκιάζουσι. τήν φωτοβόλον ■' εστίαν τής συνειδήσεως" άναζητών 

δέ έκ· τίνος, πνευματικού όρμΐμφύτου, τήν πρώτην τών πραγμάτων αιτίαν, 

κλίνει εύλαβώς τόν αυχένα ενώπιον τοΰ υπέρτατου κοσμήτορός του παντός 

κάί επικαλείται. έν τε ταϊς θλίψεσι- καί τ'αϊς εύπραγίαΐς,. τό άγιον όνομά τόΰ 
δοτήρος παντός άγαθοΰ. Άτε δέ διά τής; αμοιβαιότητας καί τής κλληλεγ- 

γόης συνδεόμενος; πρός τούς όμόίους του. αναγνωρίζει θάττον ή βράδιον, ώς 

άνώτατον κοινωνικόν νόμον, τήν ίεράν δικαιοσύνην, δι’ η: μόνης ασφαλίζεται 

ή ειρηνική πρόοδος Λ«1 συμβίωσις τών.. απαρτιζόντων. τήν ■ πολιτικήν. κοινω-·

ίί
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νίαν. Προσέτι δέ, διά [χέν τ-Τίς ένΛσζγίσείΟς τή; ύψίστης τών άρεΐών τής φι

λανθρωπίας καί τοϋ πρός τούς δυστυχείς καί ταλαιπωρουμένους έλέου, ετί 

μάλλον Αποκαλύπτει τήν εύγενή καταγωγήν αότοΰ, διά δέ τής έπιστήικης 
και της βιομηχανικής δραστηριότητες όσημέραιπροάγει τάς δημιουργικάς. 
δυνάμεις.και την ευημερίαν του. /

Τοιοϋτοιοί ειδικοί χαρακτήρες της Ανθρωπότητας, της άπαρτιζούσης Ι'διοτ 
βααΙΛειον καί τοιαύτη εν τ’μδυσυπολογίστω.τών αιώνων σειρά ή ανθρώπινη 

βιολογία. I. Λ. ΣΟΪΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ ι
" ■ . . ■·■. ■ ·. . · ;■■

Μ1ΚΡΑΙ ΦΙΑΟΛΟΠΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ. *

S 4« : V—V / |

■ α/ώΖτα, το df’Jxa της Λ/.γύχχον, κτλ.
ΛέΙϊαχ—δεΛτωζόζ, δείΐοειδής (==τριγωνοειδης). |ί

. ΛέΛτα —(ίώ/roc, δίΐτος ζνΛίχη, δέάζος χα,Λχη, δέϊζος ^ρνσή, SLhoc, 

έ1ε^α.γζ1νη, deltot tepai ή fivmxal. /'. . ■ ,."-,·.

JLhot;—-δε.1τ(:ί·<:θΐ!ΐ. <...■

Λέϊζας—δείζΐντ, δεΛτίοχ δΐπτνχον, ν.·τ\., η δεΛτάριον.

'■ /I ΐ.1τ<·γ(>ά<βηιια· , '
■ Πιττάχιοΐ, ttszzt'xior.

Γνωστότατου υπάρχει ό'τι τό παλαιόν τοΰ στοιχείου δέλτα σχήμα . ήτο 

τρίγωνον, έκ τούτου δέ καί αί τρίγωνοι νήσοι αί ,άποτελρύμεναι ■ ύπό μεγά- ■ 

λων ποταμών εις στόματα σχιζόμενων εκαλούντο z/sVfci, οιο.ν. τό κατ’Αΐ- 
γυπτον Δέλτα καί τό κατά την ’Ινδικήν. ’Ολίγους δ1 ίσως λανθάνει ότι ύπό 

τοΰ’Αριστοφάνους ώνομάόθ.η δέΛζα, . και τό γυναικείου αΐδοϊον, ού πολλαι 

προσηγορίαι παρά τοΐς κωμικοί; φέρονται. ; .
- Γαλήν. Τόμ. 1Δ', σελ. 784 «Καθ’ έτερον δέ μέρος αυτής μικρόν, .άνω.τέ- 

ρω τών κροτάφων άφαιρεΐταί τινα τρίγωνα έοικότα τό σχήμα τίρ Δστοι- 
χείω ». Άμμων, σελ, 37 «Τρίγωνον μέν γάρ έστι τό Δ, στρογγυλόν δέ τό 
Ο ι:,1 κλπ. .

Εύστάθ. Παρεκβ. εις Διονυσ. στίχ. 2.4,2 «*Ότι,  τό τής όλης Αίγυπτου 

σχήμα τρισσαϊς επί πλευραϊς" βέβηκε*  τρίγωνος , γάρ έστι προσεοικυϊα τώ 
δέλτα στοιχειφ*  καί δη καί ούτω καλείται Δέλτα τό κατ’Αίγυπτον^—Φάσί ι:

'1 Ό Bwtijpoi ΐν τη ξκδόσει τοΰ περί ’Αντωνυμίας τοΰ ’Απολλώνιου (σέλ. 176) άγραφε 
«τρίγωνον μ»ν γράμμα έστι το Δ, κτ;'.» ρ:,?. , :' ..'· -ϊ : . £

■ ■■: ■ ■■■ . L
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φ» δέ .καί έν τφ μέσφ τής;· Αίγυπτον ■ έτερον . τρίγωνον ·έ:ξ αύποϋ ,τοϋ Νείλου
,γ αποτελεϊσΟαι σχήμα,.. Δέλτα' λεγόμενον· καί αυτό", ου ή μέν βάσις μεταξύ

yoO Πηλουσίου ζ,α.ί. τοΰ 'Ηρακλείου στόμάταςίποϋ Νείλου, πλευραί δέ ή δε- 

ξιά μέν κατά Πηλούσιον,, ή αριστερά δέ κκτά Κκνωβον καί Ήράκλειον-ππ. 

Ίστέον . δέ οτι ό Εενοφών ιστορεί καί τής Θράκης τόπον εΐναί τινα Δελτά 
καλούμενου» καί στίχ. 1088 «Ά .δή στόματα ποιοϋσι τήν Παλατητήν οΐα 
νήσον άπολαμβανομένην, ήν καί επαναλαμβάνει ώς λόγου άξιαν λεγων*  
μέσην έπιδέδρομε νήσον, νήσον ήν καλόΰσι ΙΙάλατηνην. Παραπλήσια δε, 

φ'ασίν, έστίν ή νήσος αυτή τώ κατ’Αίγυπτον Δέλτα*  καί δή καί Δέλτα 

τινές καθ’ όμ,οιότητα σχήματος, έκάλεσαν καί αυτήν. Φησί γοΰν Άρριάνός*  
δίστομός έστι.ν ό ’Ινδός καί Δέλτα ποίεϊ καί ουτος έν τή τών ’Ινδών γ*ϊ)  τώ 

Αίγυπτίω Δέλτα παραπλήσιου»; ΙΙρβ. καί Πλατ. Τιμ. σελ. 21 «’Έστι τις 
κατ’ Αίγυπτον-—έν τώ Δέλτα, περί δ κατά κορυφήν σχίζεται τό τοΰ Νείλου 
ρεύμα, Σαϊτικός .επικαλούμενος. νομός». Πολύβ. Γ', 49· «’Έστι δέ παραπλή

σια τώ μεγέθει καί τώ σχήματι τώ .κατ’ Α"γυπτον καλουμένιρ Δέλτα*  πλήν 

εκείνου μέν θάλαττα τήν μίαν πλευράν καί τάς τών ποταμών ρύσεις έπι- 
ζεύγνυσι, ταύτης δ’ όρη δυσπρόσοδα καί δυσέμβολα καί σχεδόν ώς ειπεϊν 

Απρόσιτα». Στράβ; σελ·. 701 «Όνησίκριτος δέ τήν πλευράν έκάστην τής 

; Απολαμβανόμενης νήσου, τριγώνου τό σχήμα δισχιλίων, τοΰ δέ ποταμού, τό

πλάτος, καθ’δ σχίζεται είς τά στόματα.; όσον διακοσίων’ καλεϊ δέ τήν νήσοι 

. Δέλτα' καί φησιν ί'σην είναι τφ κατ’ Αίγυπτον Δέλτα ούκ αληθές τούτο λέ- 

γων». Παυσαν. Τ', 26 «,’Ήκουσα δέ και ώς ούχ ή Ερυθρά, ποταμός δέ δν 

Σήρα όνομάζουσιν, οδτός έστιν ό ποιών νήσον αυτήν, ώσπερ καί Αίγυπτου τό 

Δέλτα υπό τοΰ Νείλου καί ούχ ύπό μιάς περιέχεσθαι θαλάσσης». Τό Αιγυ
πτιακόν Δέλτα, περί ου πολύν ποιούνται λόγον ό 'Ηρόδοτος έν βιβλίω δευτέ- 

ρω (κέφ. 1 5—-8) καί Διόδωρος, ό. Σικελιώτη; έν βιβλίφ πρώτω ;κεφ. 33—4) 

καί ό Στράβων έν βιβλίφ έπτακαιδεκάτφ {κεφ. 1),. καλεϊ" ό Αισχύλός έν 

Προμηθεΐ- ΐρίγωγον χθόνα NeiJxriy στίχ. 81 3 : .

, ' ούτός σ’ ό3ώσει τήν τρίγωνον e ς χ 6 όν α
; Νει.λώΐιν, οΰ δή τήν μακράν άπβικίαν, '

Ίοΐ, πέπρωται σοί τε καί τεκνοις κτίσαι.
Τό επιχώριον όνομα τοϋ περί ού ό λόγος τόπου ήτο Ζ7τ/,'ΐιγ·ις κατά τά 

ύπό Στεφάνου του Βυζαντίου παρκδεδομένα λ. /ifJxa.
■ . Σου'ίδ. «Δέλτα : τό τέταρτον στοιχεΐον. ■ Σημαίνει δέ καί: τό γυναικεΐον; 

αίδοϊον. . ■ · : ■
Δέλτα παρατετιλμέ.ναιη .

Τό, ύπό τοϋ Σουί'.δα παόατιθέμενον .χώρί.ον κεΐτ.α.ι ,.έν τ’·ρ Αυσιστφάτή. τοϋ 

Άριστοφάνους στίχ. 151 : \ , , ..λ.?,..,:./ . '
ξ? γάρ καθήμεθ’ ^νδον έντετριμμέναι 
καν τοΐ.ί χιτωνίοωι τοις άμσργίνοις

' . γυμναί- παρίοιμεν δέ.λτΒ'π.«'·ματετι·λμένα·ιν' J
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Σχολ. : ^Αελτ#·': αντί τοΟ τάιδοΐον το γυναικεϊον" τοωϋτον γάρ τό σχ*Ζμ.κσ.  

ΙΙρβ. καί Εύστάθ. σελ. 1539,33 κ'Οτι δ.έ πολυώνυμον Αν -τό γυναικεϊον <xl- 

δοΐον, άμβων τε γάρ 'λέγεται καί χοίρος- και έσχάρα καί δέάτα, tb αυτό 

καί κέλης. καλείται παρά τοΐς, κωμικοϊς, οΰκ άδηλόν έστι».

’Εκ τοϋ δέλτα έσχηματίσθη τό έπίθετον όεΛτωνός, τουτέστι 6ε2ΐοει$ή<:, 

ου ποιείται χρησιν ό Άγαθίας Β', 8. «&ε2τωτφ γάρ έωκει» ‘καί ό Ευστάθιος 

εν ταϊς εις Διονύσιον Παρεκβολαΐς- στίχ. 157 «οΰτω γάρ την Αίγυπτον 
υε2τωτίν τρίγωνον η ιστορία, φησίν» καί έν ταΐς εις "Ομηρον σελ, 1913 
«διά τό καθ’ιστορίαν . περιηγητικήν Αιγύπτιον - καί άλλαχοϋ-;

’Ελεγετο δε και σημεϊον έν τω ουράνω /le2.z(irtor πλησίον τοϋ Ιίριοϋ υπό 
την.’Ανδρομέδαν κείμενον. Σχολ. Άράτ. 235 .«Καί φησιν οτι καί άλλο έστί 

.σημεϊον πλησίον, υποκάτω τ-ης’Ανδρομέδας, § Δελτωτόν καλείται" τω γάρ 
δέλτα στοιχειω είκαστόπ».. Τοϋ επιθέτου δεάζοείδής παρέχει ήμΐν παρά- 

δείγμα ο 'Ησύχιος λεγων «Καρχησιον:—κα'ι εργαλείου τεκτονικοί - όε2ζοει~ 

■δές». Τό επίρρημα Ss2zosi3a>c εύρίσκεται παρά 'Ρουφώ τώ Έφεσίω."

Άλλα ταυτα μεν παντελώς υπό τών παλαιών ήγνοοΰντο, εν δέ μόνον έκ 
τοϋ- δέλτα παραγωγόν ύπηρχεν αύτοΐς σόνηθες, .τό θηλυκόν όνομα- ά^2ζος^ 

.σημαίνον κυρίως μ.εν δελτωτόν ήτοι τρίγωνον πίνακα, καταχρηστικώς δέ 

καί πίνακα απλώς η πινακίδα, πινάκιον, σχεδάριον, κτλ.
Εύστάθ. Παρεκβ. εις "Ομηρ. σελ. 421,31 «Καί το τ·ης δέλτου δέ όνομα 

ομοίως άνωθεν κατεβη απο των δελτωτών βιβλίων εί'τουν έκ τών κατά 
..δέλτα πτυσσόμενων, αί κυρίως δέλτοι καλουμεναι άφηκαν τοΐς ύστερον βι— 

βλίοις κληρονόμησα! τοιαύτης κλησεως». σελ. 633,11 «Πίνακα δέ πτυκτόν 

ό φαμεν ημείς δελτον ήτοι-βιβλίον η πιττάκιον" δελτον μέν διά το κατά 

σχίμα τοϋ δελΐά γράμματος καί . των λεγομένων δελτωτών έστιν δτε τά 

. τοιαΰτα σχηματιζεσθαι πτυσσόμενα τριγωνοειδώς,-όπερ έν;πολλοϊς όρώμεν 

εΐσετι γινόμενον" βίβλον δέ η βιβλίον ούδετέρως κτέ.»./Παρεκβ, εϊς Διονύσ. 

στιχ. 242 ι:Σημείωσα·. δέ ότι έοικεν έκ των ρηθέντων τό δέλτα γράμμα 
τριγωνοειδώς σχηματίζεσθαι παρά τοΐς παλαιοί;" όθεν καί δέλτοι κυρίως μέν 

οι τομοι όσοι τριγωνοειδώς έσχηματίζοντο έν τω πτύσσεσθαι, καθά καί νΰν 

ποιοΰσι τινες, ύστερον δε άπλώς αί βίβλοι δέλτοι λέγονται από της παλ-αια-ς 

χρησεως" καθα καί πυςία διά τό τούς παλαιούς ταϊς- τών πύζων πινακ-ίσι 
τά γράμματα έντυποΟν», Πρβ. καί Σου’ίδ. «Δέλτος: πινακίδων, τιτλά- 
ριόν σχεδαριον. Ζήνων ό Κιτιεύς Κλεάνθην τον αΰτοϋ διάδοχον άφω- 

μοιου ταΐς σκληροκνιροις δέλτοις, αΐ μόλις μέν γράφονται, διατηροϋσι. δέ τά 
γραφεντα». Εΐνε δ’ η ρησις αυτή ειλημμένη έκ τών τοϋ Λαερτίου Διογέ- 
νους Ζ', 37. ' ' ' ' * ,

1 ’Ί3επερί τούτου Κοραήν Έπικτ. Δι«τρι6. σελ. 391.

' H"'-? > ,
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■ Εύριπίδ. παρά Στοβ. ΆνΟολ. ΝΡ/, 4. : . . ..

■' οέλτων τ’άναπτόσσοιμι γτ,ρυν ■■-./'.■
αν σοφοί κλέοντα·.. ·

Χρησμ, παρ’ Εύσεβ.' Παοπαρ. .Εύαγγελ. Δ', 9: ■
ζφων ό’ ώς θέμις έστί τέλέυτήσάι. καθαγισμους

■- . άείσω, οίλτ.ις 3ε χαράσσετεχρησμών έμεΐα,
Άμν. εϊς ?ίσιν στίχ. ΤΟ (παρ" Έρμαννώ Opusc. Τόμ. II', σελ. 353 

καί 354).: .
« . ■ ‘Ερμανοί απόκρυφα σύμβολα δελτών
: εόρομένα γράφίδέσσι ζατίςυσα, κτέ.

Βατραχαμυομαχ. 3 :
ην νεον έν δέλτωσιν έμοϊς έπί γοόνασι θήκα.

Πλοόταρχ. Κάτ, Νεωτ. 46 «συμπαρών δέ. ό Κάτων. προσέσχε ταϊςδέλτ 

τοις μι^ χειρι γεγραμμέναιςΒ.
7 . Αουκιαν. Τίμ. 22 «έπειδάν δέ τό σημεϊον άφαιρεθγ καί τό λίνον έντμη-

θη καί ή δέλτος άνοιχθνί καί άνακηρυχθγ μου ό καινός δεσπότης κτέ.». 

Σχολ. «Δελτον καλεΐ καί τό έν εΐλησεϊ. βιβλίον».
Πλωτϊν. Τόμ. Β', σελ,-189,19 Τεϋβν. «οΐον γάρ έν πΐνα£ιν 7) δέ^τσίί' 

γεγραμμένων γραμμάτων, ούτως κτέ.».
- Ίάμβλιχ. περί τοϋ Πυθαγορ. βίου § 238 «τόν μέν. άποθνησκειν έλόμενον 

’■ . γράψαι-τι σύμβολον έν πιλακι καϊ έπιστεΐλαι οπως^ άν τι πάθγ, έκκρημνας

την δένέτοζ παρά την όδόν επισκοπή ειτις τών παρωντων άναγνωριεΐ τό 

σύμβολον»- καί. «μητι γε και πρός ευ παθεϊν πρός τίνος τών άναγνωριουντων 

την δεζέτον». '· , .
' Γαλήν. Τόμ. ..Β', σελ. 607 «τοιαϋται δέ εισιν έν ταϊς κεφαλικαϊς :καλου- 

μέναις δέλτοις ταΐς άρχαίάις» Τόμ.,ΖΓ, σελ. 890 καί IT', σελ. 4 «αύτοϋ 
τοϋ πα-τρός έν διφθέραι.ς τισί' η, δέλτοις-. εύρόντα υπομνήματα». 'Γόμ. ΙΖ' 
β\ σελ. 249 «εύρόντα γεγραμμένας έν χάρταις τε καί διφθέραις καί δέλτοις», 

'Γόμ. ΙΖ', α', σελ. 922 «τά γάρ έν διαφόροις (Γρ. δι^^αις) η χάρταις $ 

δέλτοις όφ’ Ίπποκράτούς γεγραμμένα κτέ.».
. Μΰθ. Άίσώπ. 351 *Αλμ.  «ΙΊαϊς έκ Ε.ί00 ττ]ν 700 GU|Z<pOl771TOU

δέλτον άνελόμενος τγ μητρί έκόμισε» καί «δτε σοι πρώτον την δελτον-κλε- 

■ ΰας η'νεγκα».
Ώραπόλλ. Ίερογλυφ. Α', 14 «δέλταν, αΰτω παρατίθησιν ό ίερεύς καί

- σχοινίον καί μέλαν».
Ίίσύχ. «Άλοκας: αύλακας—^-η γλυφάς δέλτου». ,:
Παροίμ.ιώδες δέ κατέστη έπί άψευδοΰς η άξιόχρεω καί εχεγγύου μάρτυ- 

ρος παραλαμβανόμενον τό έκ τ&ν. Λώς ύ - ου φερεται χρνί-

σις καί έν τω τοϋ-Δουκιανοϋ βιβλίω τώ έπιγραφομένω περί τών έπί μισθώ 
συνόντων § 1.2 2. . ' . . ■■

· . 1 Πρβ. SvEiSijpoy sApto50τ* ,ft· ι1 στορ*  T<5ja. Γ\.·σελ. 184. · , . f
2 ^Ιδε ΒάΧκενάριόν. Αίκτριβ/5ελ.48Γ5 Π«ροίμ.ιαγρ. Τομ. Β,αελ. 162·
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Έν τγ δεύτερα τών εις τόν'. Πλάτωνα . κοινώς άναφερομένων .. Επιστολών 

σελ, 3Γ2 άναγινώσζεται «φραττέον δή σοι δι’ αΐνιγμών, ϊν’, άν τι η "δέλτας 

•7; πόντου ή γ*?ίς  έν πτυχαϊς πάθνι, ό άναγνού: μή. γνών.Γράφει δέ περί 
τούτου ό Κόβητος έν τώ Αόγίω Έρμ.ή Τόμ. Α’, σελ. 457 . «Ούκ ακούεις δε 

εν τουτοις τραγιζοΰ τίνος σεμνώς πάνυ τάδε λεγοντος*

ΐν’ ήν τι δέλτος έν πτυχαϊς πόντου πάθη.
αντί τοΰ*  εάν πως η επιστολή έν τ’^ θαλάττγ άπόληται. ΖΗ δοκεΐσοι σοφι

στής άττιζιστί, ού μόνον άττικώς, δυνάμενος γράφειν. ζαΐ τήν τοΰ. Πλάτω

νος καλλιέπειαν έπιτυχώς μιμησάμενος άντΐ τοϋ ή επιστοΛή ειπεϊν άν δεί- 

χοζ καί εν πόντον πτν^αΐς άντΐ τοΰ εν τ^ θα.Ιαζτη·} Ατοπωτατόν μεντάν 

εΐ'η. Ού μέν οδν άλλ’Έύριπίδειόν τι φθέγγεται καί ομοιότατα έστι τοΐς έν 

τη Ίφιγενεί^ τγ έν 'Γαυροις, στίχ. 743:

ήν τι ναΰς πάθη 
χή δέλτος έν ζλύδωνι χρημάτων μετά 
άφανής γένηται.

και πάλιν στίχ. 752: ■ <
, ϊ|ν δ? έν-θαλάσση γράμματ’ άφανισθή τάδε».
Παρατηρητέον δ’οτι εϊπών ό Εύριπίδης εν στίχ..756 ή όε2ζος καί εν στιχ; 

733 ζήνόε δέάτον μεταχειρίζεται έν στίχ. 760 τό όγκηρότερον ίν ^όΛτου^ 

πτμγακ, ουτινος έτι μεγαλορρημονέστερον υπάρχει τό έν στίχ. .727 όί.Ιτου 
jtir.cMe πο.Ιύθυροι 0ίαπτ»^αί. Άριστοτελ. ‘Ρητορ. Γ, 6 κΚαί το έν πολλά 

ποιεϊν, οπερ οί ποιηταί Kotouoiv. 'Ενός δντος. λιμένας λεγουσι λιμένας εις 

’Αχαϊκούς κάί όέ.Ιτον μεν α/'ϋε πο2νθνξ>οε ΰιο,πχνχαί».
■■ Ίΐσαν δέ. αί δέλτ.οι συνήθως ξύλιναι. "Οθεν παρ’ Άριστόφάνει μέν έν ταΐς 

Θεσμοφοριαζοόσαις στίχ. 778 λεγεται: ? .

' ’Άγε δή, πιν άκων ξυστών δέλ τοι
, δέξασθε σμίλης ύλζούς,

κήρυζας έμών μόχθων.
παρά δ’ Ευριπίδη έν Ίφιγενείγ τή έν Αύλίόι στίχ. 34 :

■ · συ δε .λαμπτήρας ιράος άμπε-τάσας
.δέλταν τε γράφεις 
τηνδ’4jv προ χειρών επ βαστάζεις, 
καί ταύτά πάλιν γράμματα συγχεΐς

1 καΐ σφραγίζεις λύεις τ’ όπίσω
ρίπτεις τε πέδφ π ε ύ κη ν.

Πρβ. ζαΐ Εύστάθ. σελ. 633,22 «Οί δε παλαιοί καί έν τ5) κατ’Εύριπίδην 

Φαίδρα, ένθα μνήμη πεύζης ζεϊτάι, φασΐ πευζην ρηθηναι την έν τή χειρΐ 
τής Φαίδρας δέλταν τήν κατά τοΰ 'Ιππολύτου ώς ζυλίνην οδσαν καί ίσως 

έζ πεύζής διά τό’ της γραφής έν τοιούτω ,ξύλφ εύτάπωτον». ’Αλλά περί τού
των πλημμελώς έχόντων θά γράψωμεν έζτενώς άλλαχοΰ. Φέρεται δε ζαΐ 

έν τοΐς τοΰ Ποοφυρίου παρ’Έύσεβ. Προπαρ. Εύαγγελ. Γ’, 7 «ζαθά όη και

t

* 
ι

ί
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’τών·. γραμμάτων.· οί. ανόητοι’ λίθους; μέν -όρώσι τάς στηλας,: ^ΆΛι.δέ τάς δ/Λ’ 

. ίουο, έξυφασμένην δέ πάπυρον τάς βίβλους» καί έν τω Πολιορζητικφ· τόΰ

Αινειου 'ϊπομνήματι ΛΑ', 14 «ήδη δέ τις έν δΑΖτί.·;.· f-,ύ.Ιω γράψας κηρόν, 
επετηξε καί άλλα είς τόν κηρόν ένεγραψε». ’Άζιον δε σημειώσεως εϊνέ ότι 

ό. Ευριπίδης έν μέν τή Ίφιγενε'κγ τή έν Λύλίδι στίχ. 798 γράφει:

ε’τ’ έν δ έ λ τ 0 I ς Πιερίσιν 
μύθοι τάδ’ές Ανθρώπους 
ίμεγζαν παρα καιρόν άλλως·

έν δέ τή Άλκήστιδι στίχ. 966 :

: ούδέ τι υάρμαχον
Θρήσσαις έν σ α ν ί σ ι ν, τάς ’

- Όρφεία κατέγράψεν
■ γηρυς. :

Πρβ. καί Αΐσχύλ. ‘ίζετ. 946 :

■·■-.· ταΰτ’ ού π.ίναξίν έστιν Εγγεγραμμένα
ούδ’έν πτυχαίς βίβλων ζατεσφραγίσμένίί.

ζαΐ Εόριπ. έν Κραμ. Άνεκδ. Όξων. Τόμ. Γ', σελ. 373,20: 

εΐσΐν γάρ είσΐ δ ι γ θ έ ρ α ι μ έ λ α γ γ ρ α φ ε ?ς
: πολλών γέμουσαι Δοξίου γηρυμάτων. .

, Κάτεσζευάζοντο δ’ όμως ζαΐ χαίχαΐ ,όε2ζοι, αΐτινες πόλλφ. τών ξύλινων·, 

στερεώτεραι και μονιμώτεραι ύπαρχον. Ψευδοπλάτ. Άξιόχ. σελ. 371 «εκ 

τινων γ.αλζέων. δελτών». Αουζιαν. Άλεξ. 10 «Κατορύττουσι δέλτους χαλ

κάς λεγοόσας κτέ.». Πλούτ. Άλεξ. 17 «έζ βυθοϋ δ,έλτον,.έζπεσεϊν χαλκόν 

τύπον έχουσαν αρχαίων γραμμάτων» (Πρβ. καί Ζωναρ. Έπιτ, 'Ιστορ. 7', 

27). Πολυδευκ. Η', .1 28. «Δελτοι χαλζαϊ, αϊς ίσαν πάλαι έντετυπωμένοι οί 

νομοί οί περί των ιερών ζαΐ τών πατρίων’ ζύρβεις δέ τρίγωνοι σανίδες πυ- 
ραμοεΐδεϊς, οϊς -ησαν εγγεγραμμένοι οί νόμοι». ΙΙρβ. καί Πλούτ. Ήθιζ. σελ. 

297 ιώΐαϋτα, φησίν 6 Σωκράτης, έν ditpdepato χαΛχαϊς γεγράφασι». Καλόν 
δ .ημΐν φαίνεται νά παρατεθγί ένταΰθά ζαΐ τό ύπό του Παυσανίου έν τοΐς 

Μεσσηνιαζοϊς γεγραμμένον (ζεφ. Κ7', 8). «Ό δέ θύσας καί εύξάμενος τω 

πεφηνοτι όνείρατι -ηνοιγε την υδρίαν, ,άνοίςας δέ εύρε κασσίτερον έληλαμέ-; 

νον ες το λεπτότατον*  έπείλικτο δέ ώσπερ τά βιβλία. ’Ενταύθα τών .μεγά-. 

λων θεών εγέγραπτο η τελετή, και τοΰτο ήν ή παρακαταθήκη τοΰ Άρι- 
στομένους». ■ .· ’

■ Μνημονεύονται δε : ζαΐ j'pvcaf. ΰέ.Ιζοι ζαΐ όάεφάντιται. Θεμίστ. σελ. 

354jl3 Δινδ. «οδ άναβηναι ουκ έστι όό.Ιτω ^pvafj. εποχούμενους:’. Ψευδο- 

λουκιαν. Νερών. 9. <ΐζαΐ γάρ δή καί όίΛτονς ε2ε^ανζ{ναο'.ζαΐ δίθυρους προ- 
βεβλημενοι αύτάς ώσπερ εγχειρίδια καί τόν Ήπειριότην άναστήσαντες πρός 

τόν άγχομ- κίονα ζατέαζκν αύτοΰ τήν φάρυγγα παίοντες όρθάΐς τκϊ; δέλ- . 
τοις»;. Πρβ, καί Θέμίστ. σελ. :3.53.,,8 . Αόπόσα. ταϊς δέλτοις άζρλουθέΐ ταϊς "·”
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σφνρηΛάτοις·» και σέλ. 273,d 8 «εγώ μέντοι ούζ. Ιτ? έκείνή ·τή^δέλτφ (μέγβί. . 

φρονώ),·' άλλ’ επ’ άλλη . μείζονι καί τελεωτέργ —- ήν ούζ έπόίησαν iile^ar- 

ίου^χοΐ ουδέ χρυΰϋχάοι, άλλά ποίτ.μά έστιν.αύτοΰ βασιλέως».

"Οτι τά ονόματα όεΛτος καί πίτάζ έλαρ.βάνοντο παρά τοΐς πζλαιοΐς επί 
τις αύτής. πολλάκις έννοιας γίνεται φανερόν καί έκ τής αδιάφορου χρήσεως ■ 

τοΰ δώδεκα δάέτοι, όθεν τό δωδεκάδιΛτος *,  και τοϋ δύδίχαairaxec. Διονύσ. 
Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. Β', 27 «έν τή τέταρτη τών λεγομένων δώδεκα δελτών, 

ας ανέθεσαν έν άγοοα». ΙΑ7, 28 «8ν αύτός έν ταΐς δώδεκα δέλτοις ανέγρα

ψε». Διόδωρ. Σικελ.ΙΒ', 26 « τών γάρ καλούμενων δώδεκα πινάκων οι μέν 

δέκα συνετελέσθ'Ασαν, τούς δ’ ύπολειπομένους δύο ανέγραψαν οι ύπατοι" και 
τελεσθείσνις τής υποκείμενες νομοθεσίας, ταύτην εις δώδεκα χαλκούς πίνα

κας χαρά^αντες οί ύπατοι προσήλωσαν τοΐς προ του βουλευτνιρίου τότε κει- 
μένοις έμβόλοις». Πρβι καί Πλούτ. Τιβ. Γράζχ, 6 «Έν δέ τούτοις καί πι

νακίδες ύ\Τ7.ί τοΰ Τιβερίου γράμματα καί λο'γους έχουσαι τής ταμιευτικής 
άρχής, άς περί πολλοΰ ποιούμενος άπολαβεΐν — άνέστρεψε πρός τήν πόλιν 

έχων μεθ’ έαυτοΰ τρεις ή τέτταρας εταίρους. Έκκαλέσας δέ τών· Νομαντί- 

νων τούς άρχοντας ήξίου κομίσαοθαι τάς δέΛτονς, ώς μή παράσχοι τοΐς έχ*  
θροϊς διαβολήν κτέ.» καί Θεμίστ. σελ. 460,1 «τίς ούτως άδάμαντος στε

ρεότερος ώστε άντισχεΐν και μή νομίσαι. φιλοσοφίαν αύτήν. προκαθημένων 

προτείνειν τάς δεΛτονς; παρ’ αύτής έδεξάμπν τής χειρός τάς πινακίδας, 

παρ’ ής ού κεκόρωται ή μέλαινα ψήφος» και'σελ. 427,10—14. ’Ey τω Φι- 
λεταίρφ τοϋ ψευδηρωδιανοΰ σελ. 448 άναγινώσκεται «Γραμματεΐον και 

έρεΐς, ούχ.ί πίνακα' άθετητέον γάρ τοΰνομα». . Έν τώ Λεξικφ τοΰ 

' .Ησυχίου φέρεται «Δέλτος : πινακιδίου ή.πλάκες» και «Πίνακας : τάς σανί

δας——άλλοι δέ τάς δέλτους» καί «Πλάκας: δέλτους». Παράδοξον εΐνε τό 
« ΤΖ.ώμ/πες: δέλτου) καί τό & ΛάΛκιον ·. πινακίου, οΧον γραμματείδιον 

ώνθ’οδ όμέν ’Αλβέρτος είλασέ δαΛτίον, χχθχ καί ό Καυστήρας, ό «δέ Σμι- 

δίτιος 3περ κεϊται καί αυτό παρ’ Ήσυχίω λέγοντι « ΧαΛίδΐον :
πινάκιον». Ευρίσκει δέ τις έν τοΐς τοΰ 'Ησυχίου καί τό διφθερα ήρμηνευμέ- 

vqv διά τοΰ δέΛζος. Πρβ. καί «Διψάρα: δέλτες" οί δέ διφθέρα». ’Αλλά περί 

τούτων άκριβώς άλλαχοΰ.
Έν βίφ Εύριπίδου Β' εϊνε γεγραμμένον «Λέγει δέ καί "Ερμιππος Διονύ-. 

σιον τόν Σικελίας τύραννον μετά τήν τελευτήν τοΰ Εύριπίδου τάλαντου τοΐς 

κλωρονόμοις αυτού πέμψαντα λαβεΐν τό ψαλτήριον καί αήπ δέΛτον καί τό 
γραφείου», παρά δέ Αουκιανφ πρός τόν Άπαίδ. 1.5 « Ουτος τοίνυν (ό Διο

νύσιος) πυθόμενος ώ; έγγελάται, τό Αισχύλου. εις δ εκείνος έγραφε,
συν πολλή σπουδή κτησάμενος καί αυτός φετο ένθεος έσεσθαι ,καί κάτοχος 

έκ τοϋ πυζίου» 2.

1 ”Ι3ε Σχολ. Άρώτά3. σελ. 315,10 &ίν$. Άρμινίποολ. σελ. 22,5 Αειψ. κτλ.: ., : 
. 2 Πρδ. Δινδόρφιον Εύριπ. Σχολ. Τόμ. Α’, σελ. 9.
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II ' Λίΐτοι ityai ή /itvwzai παρά τοΐς εκκλ^σιαστικοΐς εϊνε τά άλλως λε- 
g γόμενα διζζτνχα (τουτέστι δε.7ε7«) της εκκλησίας ή πά ίκκ.Ιηαιαστικά. Εύ-
If- , ρίσκεται δέ καί άι-ιόγ,οα^ΌΊ δώίεοι ισοδύναμον ον τφ άγιόγραφόι βίβΛοι ·?ι 

Κ. τφ άγια χμαφή.

Γ Έκ τοΰ δέλτος παρήχθη τό ρήμα δεΛτανσθαι έχον τήν σχμασίαν τοϋ ti-
* θεσθαι ή έγγράφεσθαί εν (φρένων) δέλτοις. Αίσχύλ. 'Ικέτ. 179:
fc· αινώ φυλάξαι ταμ’ επη .Βελ τουμ έ ν α ς.

Σχολ., « Δελτουμ.ένας: άπογραφομένας». Είπε δ’ό Αισχύλο; έν Εύμενίσι 
στίχ. 275 :

δελτογρά©<ρ δε πάντ’έπωπφ φρενί,

καί έν Προμηθεΐ στίχ. 789 :

ήν έγγράφου συ μνήμοσιν δέλτοις φρένων.
ώ ύ'μοιον εΐνε τό ύπό τοΰ Σοφοκλέους ρηθέν έν Τριπτολέμιρ :

Οέί δ’ έν φρενός δέλτοισι τούς έμούς λόγους. ,
Πρβ. καί Φιλοκτ. 1325: ; .

, καί ταΰτ’ έπίστω καί γράψου φρένων εσω. ’
καί Αίσχύλ. Χοτ,φ. 450 :

τοιαΰτ’ άκοόων έν φρεσιν γράφοΟ
καί Πίνδαο. Όλυμπ. 1ΑΛ, 1 : ■ · . . ·.:

τον Όλομπιονίκαν άνάγνωτέ μοι 
Άρχεστράτορ παΐδα πόδι φρέν’ος 
έμαί γέγραπται. . ·. :

Φέρεται δέ καί έν τή δεύτερέ τοΰ Παύλου πρός ΚόρινΟίους επιστολή ,Γ', 3 
«καί εγγεγραμμένη ού μελάνι άλλά πνεύματι θεοΰ ζώντός, ούκ έν πλαξί λΐ- 
θίναις άλλ’ έν πλαξί καρδίας σαρκίναις» καί .έν τώ βίφ τοΰ άγιου Ευθυμίου 

παρά Κοτελ. Τόμ. Β', σελ. 248, γ' «τοΐς πίναξιν ώσπερ τις έαυτοΰ ψυχίς 

μεταγράφειν έσπευδε τά εκείνου καλά» '. Σημειωτέου δ’δτι ό Ναόκιος νομί- 
ζών ασύστατον τό ρήμα δε^τοΰσ^αί.μετατϋποΐ τό παρ’ Αίσχύλφ όε^τον^~ . 

νας εις τό dsΛτο/,ς tjspey&r .'■

■ 'Υπάρχουσι δέ καί ύποκοριστικοί τόποι τής λέξεως ύέΛτΌς διά τής κατα- . 
λήξεως ΙΟΝ καί ΑΡΙΟΝ «σχηματισμένοι, οΐον di.lzior καί ds^zaptor.·

Πολυδεύκ. Γ, 57 «ώρα αΰτφ έχειν βιβλία/ χάρτας, ίττέλας, διφ.θέρας, 
γραμματεία γραμματείδια, δέλτους δελτία, ώς ειπέΐν γραμ.ματείδιον δίθυ

ρου ή τρίπτυχον ή καί πλειόνων πτυχών ή καθ’ 'Όαηρον πίνακα πτυκτόν» 

καί Δ', 18 «Καί. δελτίου δέ τών εν γραμμκτιστοΰ καί πυζίον κχί πυςίδιον 

(έ'στι γάρ παρά Άριστοφάνεί τοϋ'νομα) κα· δέλτος. Καί Ηρόδοτος μέν λέγει
■ 1 'Ίδε καί Βο·.σβονά5ςν Νικήτ. Εύγιν. Τόμ. Β', «λ. 7.

2 Μέίε ng. Gr4co—Rom. Τόμ. Β', σ.λ. 441.

Έ·.Λ
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δελτίον δίπτυχον^ οί δέ Άττυκοί γραμματείαν δίθυρου’ καί θύρας τάς πτυ- 
χάς άχρι δύο, εΐτκ πτυχάς καίτρίπτυχον καί πολύπτυχον. 'Όμηρος δέ ·πί- 

νάκα πτυκτόν εϊρηκεν». Παρ’ Ήροδότ.φ έν βιβλίου Ζ' κεφαλαίω 239 λέγετα 

«δελτίον δίπτυχον λαβών .τον κηρόν άύτοϋ έξέκνησε». Άλλα τό κεφάλαιο?, 
τοΰτο κομίζεται υπό τινών παρέγγραπτον ι. 'Ως δε λέγεται πρΛύπτνχον 

δεΛτίον, ,Ουτω καί ποΛύπζυγος. ϋάίτος, οΐον «άλλ’ ή πο.ίόπτργοί άέΛτοί. 
κατόπιν άκολόυθοϋσιν ή παλαιών έ'ργων άρετάς φυλάττούσαι βίβλοι » (Ψευ · 

δολουκιαν. Έρωσ. 44). Πρβ. καί 'Ησύχιον «Θυρίς:—’Θυρίδας Αττικοί τάς 
τών γραμματειών πτυχάς καί δίθυρο.ν λέγουσιν, ου τρίθυρον (δέ) άλλα τρ.ι- 

πτυχον».. Δεν δυνάμεθα δέ νά μή μνημονεύσωμε.ν ενταύθα την εύστοχωτά- 

την τοΰ Έμστερρουσίου εικασίαν άναγνόντος παρ’ ’Αλκίφρονι Έπιστ.. Γ', 62. 

«γραμματείδια όσημέραι φοιτά δίθυρα» αντί τοΰ έν τοΐς άντιγράφοις φερο- 
μένου ιδίονρα (ΦΟΙΤΑΙ ΔΙΘΥΡΑ—ΦΟΙΤΑ ΙΔΙΟΥΡΑ) 2.

Πολυβ. ΚΘ', ια', 2 «πρόχειρον έχων τό δελτάρων, έν τό τής συγκλή
του δόγρ.α ζατετέτακτο, προΰτεινεν αΰτφ». Πλούτ. ,’Αντων. ΝΗ', 3 «δικά- 

ζοντα δέ πολλώκις τετράρχαις καί βασιλεΰσιν έπί βήμ.ατος δελτάρια τών 

ερωτικών όνύχινα καί κρυστάλλινα δέχεσθαι παρ’αυτής καί άναγίνώσκείν». 

Τό παρά τής Σερβιλίας τής ώδελφής Κάτωνος τοΰ νεωτέρου πεμφθέν πρός τον, 

Καίσαρα ακόλαστον έπιστόλιον ονομάζει ό Πλούταρχος καί δεΛζάριον μικρόν 
κάί γραμματείδιον μικρόν (Κάτ. Νεωτ. ΚΔ', 1 καί Βρούτ. Ε', 2) 3. Κο- 

ραής ΠΛουζ. Μέρ. Ε', σελ. 327 «Δελτάριον. Τό ύστερον παρά, τοΐς Βυζαν*  

τινοΐς συγγραφεϋσι κληθέν καθά καί μέχρι δεΰρο καλείται παρ’ ήμΐν ΪΓιττά- 

xior (billet), περί ών τής παραγωγής καί σημασίας έπιθι τόν Ευστάθιον 

(σελ. 633)».

Τό όνομα δείζογράφημα, τό δεΛτογγάγημα ζον άνθιπάζου(libellus), 

άπαντά έν τή Συλλογή τών Ελληνικών’Επιγραφών Άριθμ. 3902, β'. Εΐνε 

> δ*  ομοίως έσχηματίσμένον τώ ζωγράφημα, άναΐ,ιργ.ράγημα, Λογογράγημα, 

πίνακόγράφημα,, πΜιστογράφημα, σκιαγράφημα, στιρίογράφημα, σύμβοΛο- 

γράφημα,χέιρογράφημανκά -ρ-ευδογράφημα ' ··.-

•Β

β
&
i
i

Τφ δε.Ιτάριον συνώνυμον εΐνε τό. πιττάκιον, ού έποιήσατο χρήσιν ό Δει- 
νόλοχος, άν φαίνηται εύλογον νά πιστεύσωμεν τω Άνταττικιστή λέγοντι 

ότι «.Πιττάκιον είπε Δεινόλοχος Τηλεφφ» (σελ. 112,25). Εύρίσκεται δε |
:καί παρά Πολυβίφ ΑΑ', κα', 9 «Γράψας βραχύ πιττάκιον καί σφραγίσαμε-. ' (

' 1 "Ιϊϊ Βαίριον 'Προδ. Τίμ.. Γ', σελ. 796 ΐζδ. β'.
·,· 2 Πρβ. Σειλήρον Άλκίφρ. σελ. 37.6άαί Μεινόκιον Άποσπ. Κωμ, Τόμ. Δ', σελ. 167' γ
... 3'Περί τορ γραμματίδιον. δια τοΰ I και γραμματείδιον δώ του ΕΤ γίνετκ·. 7.ίγο; . ·’
ΐν τω Μεγάλοι Ετυμολογική σελ. 241,3.. Θ« .εΐπωμεν δε καί ήμεΐς περί αύτων τά δέοντα. \.
έν ΐίλλο» τόκιρ. γ' _ - γ ■

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ 43ΐ
■ νος πέμπει παρ’ αυτοΰ παΐ'δα, συσχοτάζοντος άρτι 7θϋ Οεοδ,· βυντάξας έχ- . ' .· 

καλεσάμενον. τον οίνοχόον τοΰ Δημητρίου δούναι τό πιττάκιον, μηδέν εϊπόν- 
τα τίς ή παρά τίνος, καί κελεόειν άποδιδόναι τφ Δημητρέφ παραχρήμκ δια- 

ναγνώναι. Γενόμέ.νων δέ πάντων κατά τό συντάχθέν, λαβών , δ Δημήτριος 
έπανεγνω. Τό δέ πιττάκιον περιείχε τάς γνώμας σκότας» καί παρά. Διογέ- < 

νει τώ Λαερτίφ χ', 89 «Νικόδρομον έξερεθίσας τόν κιθαρωδόν ύπωπιάσθη*  
προσθείς ούν πιττάκιον τφ προσωπφ έπέγραψε" Νικόδρομος έποίει». Πρβ. Τ/, 
33 «μετά δέ εγγράψας τά όνόματα ειγ Λεύκωμα τών πληξάντων περιήει

. εξημμένος».

'Η λέξις πιττάκιον ήτοσυνήθης έν τώ Βυζαντιακφ έλλήνισμώ’ εύρίσκεται- 
δ’έν αΰτώ ό πληθυντικός άριθμός πιζτάκια καί ώς κύριον όνομα παρείλημ- 

μένος, οΐον «λέγεται δέ τής Ευδοξίας τυγχάνειν ό εις τά λεγάμενα ΙΙιττά- 

κια έστώς. κίων» (Ζωναρ. Έπιτ. 'Ιστορ, ΕΓ', .20) καί ·. «τφ AT' ότέι γέγονε 

πάλιν στάσις δημοτική έν. τοΐς Πιττακίοις» (Κεδρην. Τόμ. Α', σελ. 679,1 I 
Βόνν.'. Παραδείγματα τής προκειμένης λέξεως έξ Ελλήνων καί Λατίνων 

συγγραφέων εΐνε συνηγμένά ΰπό τοΰ Φαβρώτου έν τφ εις Κεδρηνόν. Γλωσσα- 

. ρίφ (Τόμ. Β', σελ. 92.7 Βόνν.). . ; .

Έν τοΐς τόϋ Μοίριδος άναγινώσκεται σελ. 305 ·<ιΠεζζύκια'. τά λεπτά πε-' 
ριτμήματα τών δερμάτων’ άφ’ ου ημείς πιτζάκιά λέγομεν». Τά αύτά γρά-’ 

φεΐ καί ό Μοσχόπουλος έν τώ περί Σχεδών σελ. 135 προστιθείς τό ,ζ/ωρίκίΰί’ 
μετά, τό πετζάκια. . '

Έν ταΐς εις Όμηρον Παρεκβολάΐς τοΰ Εύσταθίου φέρεται (σελ. 633) 
«Πίνακα δέ πτυκτόν ο φαμεν ημείς δελτον ήτ« βιβλίον ή πιττάκιον—πιτ- 

: τάκιον δέ ίδιωτικώτερον διά τόν τρόπον καί αυτό τής πτύξεως ήτοι διπλ'ώ- 

σεως’ ώς γάρ δέλτος διά τό δελτωτόν σχήμα, οίίτω πιττάκιον διά τό τετρά-’ 
γωνίζεσθαι πτυσσόμενον ομοίως πως τξ> τής χυτής πίττης σχηματισμιρ ». 
ΙΙρβ. Κοραήν '/ΐτ<ΜΧ. Τόμ. Α', σελ. 298 « ΠΙΤΑΚΙΤΖΙΝ. Πιττάκιον (billet)· 

τό όποιον, άν πιστεύσωμεν -τούς γραμματικούς, παράγετάι από τό ΖΖιττα,. 
κοινώς ΖΖ/σσα (poix), διά την ομοιότητα δηλαδή τοΰ σχήματος με τά μαζίά 

- τής πίσσας, ("Τδ. τόν Εύστάθ. εις τήν,’ίλιάδ. ζ', σελ. 633). Διά το αυτό .' 

σχήμα, καί ό πλατυσμένος άρτος ιονομάσθη ΖΤιττσ· (Galette, Fouace)» καί ■ ■ 

Τόμ. Ε', σελ, 298 «ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ—’Από την'πίσσαν ή πίτταν (ροίχ) τό 

παράγεικαί ό Σαλμάσιος (Not. in Ael. Lajmprid. pug. 203), αλλά, διότι 
(λέγει) ,έκολλώντο μέ πίσσαν πολλάκίς- τάόπιττάκια εις τούς τοίχους».

Ή έκ τοϋ πίτζα ~ ετυμολογία τοΰ ήζζζάκισν ούζ.. όλίγην μέν έχει εύπρο- 
σώπίαν και δύναται παρά’’πόλλόΐς ΐσως’:.άσπαστή :νά υπάρχή ώς άληθής καν . 

αναμφίβολος προσπίπτουσά,· άλλ’ ημείς λίαν όκνοϋμεν πρός τήν έγκρισιν και 
άποδοχήν αυτής. . Θά. γράψώμεν δέ 

ετέρω τόπω. ■■■
πέρΐ τοϋ .πράγματος άκριβέστέρον έή
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ΠΕΡΙ

ΑΛΒΑΝΙΑ*  ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΏΝ/

I.

I ■

Ευγνωμοσύνης καθήκον, πολιτισμού ύποχρέωσις ήτο, οί νεωτεραι "Ελλη

νας έλευθερωθέντες τοϋ τυραννικού ζυγού καί ανεξάρτητον "Εθνος Αποτε'λε

βάντες, νά στρέψωσιν τό βλέμμα των περιττά περί εαυτούς όμογενή_φΰλ<κ 

καί τόν εκπολιτισμόν τούτων, άν βχι την απελευθέρωσιν, ..μίαν των κυρίων 
. ένασχολιών των νά εχωσιν. ’Εκείνο δέ, πέριξ τοϋ όποιου πάσα μέριμνα Κυ

βερνητική καί ιδιωτική έπρεπε νά περιστραφή είναι ή ’Αλβανία, 6 ΐπποτικός 
® έκεΐνος τόπος δστις διά των ανδρείων τέκνων του, τά μάλα συνετέλεσεν εις 

την Απελευθέρωσιν τοΰ τμήματος τούτου της. 'Ελλάδος, καί τοϋ όποιου καί 

σήμερον Ακόμη τό αίμα σκιρτά εις την θέαν τής ,κυανόχρου μετά τοΰ χρυσόϋ 
σταυροϋ επί τών επάλξεων τής Κέρκυρας κυματιζούσης σημαίας, ύπό τήν 

όποιαν ένδόξως ήγωνίσθησαν οί αδελφοί των ό Βότζαρης, ό Τζαβέλας, 6 Mixi 

... ούλης, 6 Άνδροϋτζος καί ή Μπουμπουλίνα. Τοσούτφ μάλλον δσον τό γεϊτΟΨ 
έθνος η ’Ιταλία επί τή προφάσει αρχαίας συγ.γενείας έστραμμένα έχει τα 

βλέμματά της επί τών β’Ακρόκεραυνίων έ'Ζείνών ορεων τα όποια εκ τοΰ 

Ότράντου φαίνονται».
Οΐ μη γνωρίζοντας έκ των ήμετέρων τί έστιν ’Αλβανία καί ποία ή συγ

γένεια ταύτής μέ την Ελλάδα βεβαίως αντιστρατεόονται εις την ιδέαν 

ότι μέγα μέρος τής 'Ελλάδος κατιρκηθη άλλοτε υπο Αλβανών και απογο-- 

νοι τούτων είναι οί την γλώσσαν την ’Αλβανικήν σήμερον λαλοϋντες, θεω- 

' . ροϋν δέ καί ώς εθνικήν ζημίαν καί αυτήν τήνμετάτώνΆλβανώνσχε- 

σίν: των-Ελλήνων, καί τούτο διότι μέ τό ονομα αύτο υποθέτουν βάρβαρον τινα 

λαόν άρνησίθρησκον κατά τής Ανεξαρτησίας μας μετά των Τούρκων πολε- 

μήσαντα. Άκολουθοϋντες όμως ημάς εις τάς αποκαλύψεις τοϋ σοφού συγγρα- 

φέως τών ’ΛΛβα/τίχων MeJhz&r Dr. G. de Hahn τοΰ δόντος νέάν ζωήν 
εις τό ζήτημα τοϋτο, καί τοϋ τούτιρ επομένου ’Αλβανού τήν καταγωγήν Δ. 

Καμάρδα, εις τήν φιλαπονίαν τοϋ οποίου τάς πλείστας τών σημειώσεων τού
των οφείλομεν, θέλουσι δικαιώσει ημάς άσ-ασθέντας τήν γνώμην . των 

μέχρίς άποδείξεως τοΰ εναντίου παρά τών παρ’ ήμϊν σοφών, όυς κατα κα
θήκον ή μελέτη αυτή προκαλεΐ’ διότι άλλως Αποβαίνει ανεζηγητον πώς \ 

ή ’Αλβανική γλώσσα ήδύνατο νά διατηρηθή εις τήν 'Ελλάδα επί τόσους 
αιώνας, Αφοϋ τόσαι άλλαι εΐσαχθεΐσαι διά καταχτητών ίσχυροτάτων, ξένων

• * Άν:γνώσθη Ιν -ώ Συλλάγω τή 18 Μαίοο 1877, ' ■
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. δμως πρός τούς "Ελληνας, όποιοι ήσαν οί Σλ,αϋοι, οί Φρκγ'κοι, οί Βένετοι' 
καί Τούρκοι, ούτε ί'χνος, Αφήκαν άμα:·η5ήόι· .δξέλιπο.ν ;:.

Τό παρελθόν τής ’Αλβανίας όπως παρουσιάζεται ήμ,ΐν διά τών δημοτικών 
ασμάτων σχετίζεται πλέον παρ’ όσον. νρμίζομεν μέ τά ζητήματα τής σήμε

ρον, άλλωςτέ είναι ενδιαφέρον θέαμα,-ή έμφάνισις μικρού τίνος- λαού διελ-- 

θόντος τάς δοκιμασίας τής κατακτήσεως καί τής έρημώσεως χωρίς ν’άπο- 

λέση ούδεμίαν τών Αρετών εκείνων αϊτινες Αποτελούν το εθνικόν πνεύμα.

Κατά τόν Hahn οί ’Αλβανοί είναι Απόγονοι: τών περίφημων ΙΙελασγών. 

Οί. Πελασγοί κατά τάς προϊστορικής έποχάς έίχον κατοικήσει τήν ’Ήπειοον, 
τήν Μακεδονίαν, τήν Ιλλυρίαν καί τήν Ελλάδα. Εις τήν 'Ελλάδα οί Πε

λασγοί. παρέλαβον. τήν γλώσσαν τών 'Ελλήνων, όταν τό 'Ελληνικόν στοιχεϊον 

ύπερίσχυσε τοϋ Πελασγικού, εις τά άλλα δέ μέρη, τό.αότοχθονικόν στοι
χείου διετηρήθη, εις τήν Μακεδονίαν μέχρι τής εισβολής τών Βουλγάρων, 

καί τών Σερβων.εΐς τήν ’Ιλλυρίαν. Εις τήν’Αλβανίαν (τήν μεσημβρινήν δηλ. 

Ιλλυρίαν καί τήν ’Ήπειρον) τό Πελασγικόν στοιχεϊον απώθησε ή μάλλον 

συνέχωνευσεν εν έαυτω τό σλαυϊκόν στοιχεϊον, καί έκ τοϋ Αγνώστου τούτου 
τοπου έξήλθον μετά ταΰτα κατά τόν 140ν αιώνα . αί ήπειρωτικαί Αποικίαν 

τής Νέας ‘Ελλάδος. Ουτω επανεληφθη κατ’ Αντίστροφον τρόπον ή επιδρομή 

τών πρώτων χρόνων, μέ τήν διαφοράν οτι οί αύτόχθονες, Πελασγοί συνεχω- 

νεύθήσαν μέ τούς "Ελληνας είσβαλόντας, καΕσήμερον οί νέοι Πελασγοί απο- 

κατ.ασταθέντες εις τήν Ελλάδα εξελληνίζονται όσημέραι. Κα,τά τόν συγ

γραφέα τών’Αλβανικών Μελετών ’Αλβανοί έξελλήνισθέντες υπάρχουν σήμε

ρον είς ολας τάς Έλληνικάς επαρχίας τής τε ήπειρωτικής Ελλάδος καί τών 
νήσων, εκτός τής Αιτωλίας, της ’Ακαρνανίας, τής Λακωνίας καί τής Μεσ

σηνίας. Εις τήν ’Αττικήν, τήν Μεγαρίδαί τήν ’Αργολίδα, τήν Βοιωτίαν Απο
τελούν μέγα μέρος τών κατοίκων. Έπί τέλους αί νήσοι "Υδρα, .Σπέτσαι, Πό

ρος,, Σαλαμϊς ή μεσημβρινή Εύβοια καί τό βόρειον μέρος τής ’Άνδρου κατοι- 
κοΰνται έζαιρέτως υπό τοιούτων. ’Άλλως τε ό Hahn , λέγει, ότι καί Αν ύπο- 

τεθή ότι οι "Ελληνες καί οί Πελασγοί τής .Αρχαιότητες ήσαν λαοί διάφοροι, 
Αναλαμβάνει ν’Απόδειξη τούς απείρους δεσμούς τής συγγένειας οΐτινες συν
δέουν τάς δύο φυλάς, καί ό,τι κοινόν έχουν εις τά ήθη των προέρχεται 

τοΰ αύτου στοιχείου τοΰ Πελασγικού’ ό δέ Th.. Morden .θεωρεί ώς Αναμφι- 
σβήτητον γεγονός «τήν κοινήν καταγωγήν» τών ’Αλβανών καί 'Ελλήνων.

Οί ’Αλβανοί μετά τάς Ανακαλύψεις ταύτας βεβαίως έπαίρονται καί ήρχι- 

σαν νά εννοούν τήν εθνικήν Αξίαν τών, καί δικαίως, διότι εσχον προπάτο
ρας τούς «δίους Πελασγούς» τοΰ 'Ομήρου, τούς Πελασγούς εκείνους - οΐτινες. 

κατά τήν Έλλ. μυθολογίαν έγεννήθησάν «πριν τής Σελήνης.» τούς υιούς τοϋ 

Πελάσγόΰ «τού πρώτου Ανθρώπου, τοϋ γεννηθέντος ύπό τής Γής» κάί οστις 

έκτισε «τήν πρώτην πάλιν ήτις είδε τόν "Πλιόν», Ή ιδέα δέ ότι τό ’Αλβα

νικόν γένος παρήγ.αγε τόν Φίλιππον, τόν Μέγαν .’Αλέξανδρον, τον Αριστοτέλη,

i -
£
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τόν Πόριον καί τήν· βασίλισσαν Τεύταν ήτις έ'σχε τό θάρρος· ·ν’ άντισταδ^'' 

κατά τής 'Ρωμαϊκής δημοκρατίας, είναι-.πρό πολλοΰ και τόσον έντετύπω- 
μένα εις αΰτόύς, ώστε όταν' ποτέ κατά. τόν 1 5011 αιώνα όπρίγκιψ τοΰ Τά- 
ραντος έγραψε πρός . τόν Σκενδέρμπεη άποκαλών τόν λαόν τού αγέλην .προ

βάτων, έλαβε την. έξης κατά τόν Summnonte ιστορικόν Νεάπολιτανόν ύψη- 

λόφρονά άπάντησιν.» Οί πρόγονοί μας ήσαν οι ΊΙπείρώται παρά τών οποίων· 

»έξήλθεν ό ΐΐύρρος-, την όρμ.ήν τοϋ οποίου, μόλις ήδυνήθησαν ν’ άνα’χαιτίσουν 

Doi 'Ρωμαίοι, καί όστις έκυρίευσε ιόν Τάραντα καί πολλούς άλλους τόπους 
»τής ’Ιταλίας διά τών απλών. Δέν δύνασαι σύ ν’ άντιπαρατάξης κατά τών 

»Ήπειρωτών, πολεμιστών ισχυρότατων τούς Ταραντίνους σου, ανθρώπους 

«μαλθακούς και: γεννηθέντας μόνον νά ψαρεΰωσι'· όϊν δέ θέλης νά είπής ότι. 

»ή .’Αλβανία είναι μέρος της Μακεδονίας, βεβαώνεξς ότι πολύ πλέον εΰγενέ- 

»στεροι ήσαν. οί πρόγονοί των, οΐτινες ύπό τόν Μεγαν·’Αλέξανδρον μέχρι τών 

«Ινδιών εισεχώρησαν. Έξ εκείνων λοιπόν κατάγονται εκείνοι τούς οποίους σύ 
«ονομάζεις πρόβατα' και δέν ήλλαξεν ή φύσις τών πραγμάτων. Διατί. φεύ- 

ϊγετε, σείς άνθρωποι,. ενώπιον τών προβάτων;». Ευκόλως δ’έκ τούτου εν

νοείται οποίαν περιφρόνησιν οί’Αλβανοί έδείκνυον πρός τάς άλλας φυλάς καί 
ίδίως τάς Σλαυϊκάς, μόνον δέ τούς Έλληνας έσέβοντο. κάί ήγά.πών, διότι, 

έγνώριζον τήν ένδοξον ιστορίαν των.
Πρώτην φοράν έν τη ιστορίγ τό όνομα τών ’Αλβανών, ώς τούς ονομάζει ό 

χρονογράφος Σκυλίτζης,· ό Κέδρινος,ή ’’Αννα Ιίομνηνή καί άλθ-οι βυζαντινοί, 

άνα,φέρεται κατά τό 1079 ύτε ούτοι μετά Νορμανών Βουλγάρων καί Ελλή

νων άπετέλαυν τήν άποστατήσασαν στρατιάν κατά τοΰ αύτοκράτορος Μι

χαήλ Δούκα ύπό τόν στρατηγόν Νικηφόρου Βρυέννιαν, ■ ΐίν καί 40 έτη πρό
τερον ό ιστορικός Μιχαήλ Άτταλιάτης ειχεν αναφέρει στρατιώτας: Άλβα-· · 

νούς τούς οποίους οί διερμηνείς, έθεώρουν είδος στρατιωτών Νορμανών,. κάτ*  

.εκείνην.περίπου τήν εποχήν άναφανέντος τοϋ πολεμικού τούτου λαοΰ εϊ; τήν 

μεσημβρινήν Ευρώπην.. Οί Νορμανοί δέ ούτοι μετά τινα ετη περί τά 1 081 
μ. ·Χ. οδηγούμενοι παρά τοΰ ενδόξου'Ροβέρτου Γυσκάρδου δουκός τής .Άπου- 

λίκς καί παρά τοϋ υΐόϋ ταυ. Βοημούνδου κατάκτησαν ολην τήν μέσην καί κάτω· 
’Αλβανίαν δηλ. τήν·πάλαιάν καί- νέαν ’Ήπειρον μετά μέρους τής Μακεδο

νίας, ή μάλλον τήν άνω δυτικήν Μακεδονίαν τήν κοινώς λεγομένήν· Αλβα

νίαν.' τούτου, δέ άποθανόντος· ό υιός του άν καί έπέστρεψΐ πάλιν νά πολιορ
κητή άνωφελώς τό Δυρράχιον περί τά 1107 ήναγκάσθη νά κλείση ειρήνην 

μετά ταυ αύτοκράτορος καί ν’ άπέλθη .εις ’Ιταλίαν. ’Έκτοτε χρονολογούνται 
τά δικαιώματα τά όποια οί ’Ιταλοί νομίζουν, δΐι έχουν επί τής Αλβανίας^:, 

διά τήν κατοχήν ήν έκεϊ έπ’ ολίγον έτήρησαν. . ............

’Εν τψ μέσ,φ τών συχνών ταραχών τής εποχής εκείνης τής γενικής άναρ- 
χίας τών. περί κατοχής άγώνων οΐτινες έγένοντο μεταξύ; τών Δεσποτών καί. 

τών. ξένων: κατακτητών, εις .τούς οποίους μετά ταΰτα προσετέΘήσαν και οί "·

$
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Τούρκοι, τό τών ’Αρβανιτών Έθνος, κατά τόν Γεώρ. Άκροπ.ολίτην,.(χρον. 68) 

περί τοϋ όποιου ουδέποτε πρότερον. έν τή ιστορία είχε γείνει λόγος, ήρχισεν 

αύξάνον καί κατά τόν άρ,ίθμόν καί κατά τήν δύναμΐν ούτως, ώστε έντόϊ ολί-. 

γου καιρού εύρέθη κύριον τής ’Ιλλυρίας καί τής Ηπείρου καί κατείχε πρός ’ 

. βορράν καί, άνατολάς, τόπους πολύ μεμίακρυσμένους τών συνόρων τής πρώτης 

γνωστής εστίας του' .καί πρός μεσημ-βρίαν; έξηπλώθη αρκετά, έξαπέστειλεν 

απειραρίθμους αποικίας εις τήν Ελλάδα : κ αί ιδίως *είς·  τήν Πελοπόννησον, 
καί έφάν.η όχι μόνον άνεξώρττιτον έθνος:άλλά καί κατακτητικόν.

’Επί τής πολιτική; ιστορίας τών ’Αλβανών μετά τήν έμφάνισίν των, αί 
ακόλουθοι παρατηρήσεις δύνανται νά γείνουν' οτι ούτοι από τοϋ ήμίσεος τοΰ 

11 ου αΐώνος.μέχρι.τοϋ ήμίσεος τοΰ 13ου έλαβον μέρος ,έΐς ολας τά; ταραμάς 

ώς συμπράκτορες, στράτιώται ή .βοηθοί τών. διεκδικούντων τήν εξουσίαν' 
έπί, Ι 00 δέ περίπου έτη δηλ. άπό τοΰ μέσου τοϋ 13ου αΐώνος μέχρι τοϋ μ.έ- 

σου τοΰ 14ου καί ιδίως άπό τής έξώσεώς τών Λατίνων έκ τής Κωνσταντινου

πόλεως παρά τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου, μέχρι τής πρώτης εισβολής τών 
Τούρκων εις τήν Εύρώπην, οί ’Αλβανοί, επαναστατούν διά λογαριασμόν των. 

κατά τής βυζαντιακής. αύτοκρατορίας ής ήσθάνοντο τήν αδυναμίαν,'!! μετα

ξύ τόυ μέσου τοϋ 14ου αΐώνος καί τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 1 5ου περίοδος 

περιλαμβάνει τήν ήρω'ίκήν εποχήν τών ’Αλβανών ή τών· μεταγενεστέρων 

Ίλλυρόηπειρωτών, τήν πολεμικήν αυτών· μετανάστευσιν πρός μεσημβρίαν, 

τής Έλληνοιλλυρικής ηπείρου καί τήν;κατοχήν τής κυρίως Ελλάδος επί. τής 

Πελοπόννησου’ κατόπιν πρός άρκτον τά μεγάλα κατορθώματα τών πριγκί- 
πων Γκέκων τοΰ οίκου. Βάλσα, καί τά.έτι μεγαλήτερα του Γεωργίου Σκεν
δέρμπεη τής Γκεκικής επίσης οικογένειας τών Καστριωτών. Κατά τήν αυτήν 

εποχήν ή καί ολίγον πρότερον κατέστησαν ένδοξοι εις τήν κάτω ’Αλβανίαν 
διά τά λαμπρά κατορθώματα των οι πρίγκιπες Ί'όσκοι τής οικογένειας Τό

πια. Άπό ταυ της τής ενδόξου εποχής άρχεται ή κατάπτωσις καί ή εντε
λής καταστροφή τοϋ έθνους, χωρίς ν’ άναφανή έκτοτε· είμή εις σμικρότατον 
μέρος τών έν Έλλάδι άποικιών των αΐτινες εΐχον έξελληνισθή.

Οί Βυζαντινοί συγγραφείς ώς ό. Νικηφόρος Γρηγοράς ααί Παχυμέρηςάνα- : 
.. φέροντες τούς’Αλβανούς απέχουν- νά ζητήσουν τήν καταγωγήν τοϋ λαοϋ 

1 τούτου, άλλά δίδοντές τους τό όνομα τών Ιλλυριών όταν δέν τούς.άποκάλόϋν 

’Αλβανούς ή Άρβανίτας, δεικνύουν ότι παραδέχονται αυτούς καταγόμενους έκ : 

τών αρχαιότατων κατοίκων, τών μερών, εκείνων. Κατόπιν ό Χαλκοκονδύλης 
(Β. I Σελ. 1-1) όστις έγέννησε ζήτημα (διότι,δέν. παραδέχετο ότι αυτοί ώνο- '■ 
μάζοντο Ίλλυριοι, έννοών ώς πολλοί καί τώρα καταχρηστικός ώς Ίλλύριούς ' 

τούς Σλαύους ώς τούτους καταγόμενους έκ τών άρχαίων Ιλλυριών·, άνκφέρει 
τήν γνώμην τινών οΐτινες τούς, υποθέτουν καταγόμενους έκ τής Ίαπυγίας, 

λείψανόν. σκ<^.εινών καί πεπαλαιωμένων ^παραδόσεων,'' έπί τέλους όμως όμό-: 
λργ.εμδτι ούδέν. θετικόν $^ατ«ν.5ίά·.·εΓπ^·ί^ίβ5βά»Γ·μδν<>ν ό'τι έκ τής-Έπι-·.: '



rn ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ MF.ABTH
δάυ,νου δηλ. τής κεντρφας: ’Αλβανίας, ό λαός ούτος έπεξετάΟη είς άννω- , 

στον εποχήν ούχί μόνον έπί τής ’Ηπείρου άλλα καί έπί τής Θεσσαλίας, τής ' 

’Ακαρνανίας καί τής Αιτωλίας καί άλλαχοΰ άζόμη. Έν τούτοις εκτός πάσης. 
άμφιβολίας είναι ότι οί ’Αλβανόν και κατά τόν Χαλκοκονδύλην δεν είναι 

λαός έλθών εις την Ιλλυρίαν κατά τούς ιστορικούς χρόνους’ -καθώς είναι επί

σης βέβαια και ή θαυμασία άνάπτυξις των λαών τούτων κατά την μνημονευ- 
θεΐσαν εποχήν, μετά σιωπήν πολλών αιώνων περί αυτών, άν καί.τής'κινή- 

σεως αυτών σκοτεινή είναι και ή αρχή και τά αί'τια. Καί τφ οντι μέχρι 

της εποχής του γεωγράφου Πτολεμαίου κατά τόν .2°*  αιώνα μ. X. μόλις 
εις τήν μέσην’Αλβανίαν ή την δυτικήν Μακεδονίαν ·ήτο γνωστόν μικρόν τι 

χωρίον καλούμενου ’Αλβανόν ή Άρβανόν μετά ορούς παρ’ αύτφ τοΰ αύτοΰ 

ονόματος, Ζαί λαός τις ’Αλβανών μετά1 πόλεώς Άλβανουπόλεως κατά την 
άσημον θέσιν τής νΰν Έλμπασάν’ άλλ’ είναι. δυσεξήγητου πώς οί κάτοικοι 

μικράς χώρας ηύξήθησαν εις τόσον ολίγον διάστημα, ώστε ν’ άποτέλέσωσιν 
έ'θνος ύπέρ τό εκατομμύριου’ διά τοϋτο είναι πιθανόν εκείνο οπερ ό Thun- 

iwan λέγει, ότι τό όνομα ’Αλβανοί άνηκον τό πρώτον είς φυλήν Ίλλυρομα- 

κεδονικην τοϋ όρεινοΰ χωρίου ’Αλβανού, έδόθη μετά ταΰτα παρά -ίων Βυ- 

ζα.ντινών,έϊς ολους τούς κατοίκους τών ορεινών χωρίων τών Ίλλυροηπειρω- 
τικών, πρός δέ OTt η ονομασία Αλβανοί είχε διοικητικήν αξίαν καί όχι εθνο

γραφικήν κατά την γνώμην τοϋ Hahn, καί άποδοθεΐσα κατ’άρχάς. ύπό στε

νήν έννοιαν εις τό χωρίον τοϋ αύτοΰ ονόματος,έπεξετάθη μετά ταΰτα εις δλην 
■την. υπό τούς Βυζαντινούς ’Αλβανίαν, καί εΐς δλον τό Δεσποτάτου τής’Ηπείρου., 

. ’Αξιόν παράτηρήσεως δμως είναι οτι ό Πτολεμαίος (βιβ.Γ' ιγ' 20) όμιλεΐ περί, 
χωρίου τίνος Άλβανόΰ καί λαοΰ τίνος ’Αλβανών πρός άρκτον τής Όρεστίδος 

είς τά ενδότερα τών Ταυλαντίων (κεντρώας ’Ιλλυρίας) μέρους τότε τής Μα
κεδονίας" οί δέ Βυζαντινοί Ιστορικοί δεικνύουν άλλο χωρίον ’Αλβανόν ή Άρ- 

βανόν είς την έσχατιάν τών ’Ακροκεραυνίων, άνωθεν της Αύλώνος οθεν .και 

τώρα. άρχεται μέρος της αρχαίας Χαονίας καί τό όποιον ύπό στενήν έννοιαν 
λέγεται Άρβαρία ή Άρβενία παρά τών κατοίκων. Έκ τούτων πάντων εξά

γεται οτι τό όνομα αυτό ητο διεσπαρμένου είς πολλές χώρας Ίλλυροηπει- 

ρωτικάς. ‘Οποιαδήποτε έν τούτοις καί Αν ήναι η καταγωγή τοϋ ονόματος 

τοϋ άποδοθέντος είς τά λείψανα τών άρχαίων ’Ιλλυρικών, φυλών- η Ίλ.λυρο- 
μακεδονικών η ήπειρωτικών,· η συγγένεια τών οποίων άπό των παναρχαίων 

χρόνων είναι Αναμφισβήτητος, μετά τά γραφέντα εΐδικώς. παρά του ΊΊιύη- 
man τοΰ Hahn καί τοϋ Falmerayer, είναι πλέον καθαρώς άποδεδειγμένο.ν έκ 

τής ιστορίας τοΰ'μεσαιώνος, δτι μετά την κατάπαυσιν τής συγχύσεως τής 
έπελθούσης είς τάς επαρχίας τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας, ιδίως είς την 

Ίλλυροήπειρον, έκ τών βαρβαρικών επιδρομών τών Σλαύων' καί Βουλγάρων, 

καθ’ δλην την χώραν μεταξύ Μαυρόβουνίου καί τοΰ κόλπου τής.-’Άρτης, άπε- 
καλύφθη νέος κόσμος η μάλλον άνεφάνη ό παλαιός. Τά Αρχαιότατα όνόμα-

ΠΕί»1 ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΒΑΛΩΝ ■ί'Λ

ί'

καί εύρεθεϊσα πρό πολλοϋ Χριστιανική καί μάλλον:

τα τό τόπων, έκτος μικροϋ άριθμ.οΰ θαλασσίων φρουρίων καί ολίγων άλλων, 

αρχαίος λαός ό Ίλ/.υροηπειρωτικός μετά τής γλώσσης τού καί τών εθίμων 
του διετηρεΐτο είς τά άπρόσιτα χωρία τών όρέων, καί τό λείψανον'τόϋτό 
τοΰ Ίλλ.υρομακεδονικοηπειρωτικοΰ λαοΰ άνάφάνέν υπό τό όνομα. ’Αλβανοί ή 

Άρβανϊται (’Άννα Κομνηνή σελ. 132) έ'σχεν τοσαύτην έπιρροήό ώστε άπερ-, 

όόφησέ τό σλαυ'ίκόν στοιχεΐον καί Βουλγαρικόν μόλις έπαυσεν ή πολιτική κα
τοχή των’ κατά συνέπειαν είναι παοάδεκτή ή ύπόθεσις τοΰ' Falmerayer ότι 

ή’Αλβανική φυλή έξελθοΰσα έπί τέλους έκ τών άπροσίτων καταφυγίων της 

(άν καί δέν είναι'άκριβώς γνωστή ούτε ή εποχή ούτε αί περιστάσεις, μόνον 
δέ τά αποτελέσματα), ν

ι /7 . . ' »
πολιτισμένη τών Σλαυοβουλγάρων, ούσα δέ καί προικισμ,ένη υπό τής φύσεως ■ 

καί μέ χαρακτήρα ένεργητικώτερον, άμα τή εμφανίσει της έκ: τών γενητό- 

ρων βράχων της, άπεμάκρυνε καί άπερρόφησεν ευκόλως τά λείψανα τών έπι- 
καθησάντων εκείνων φυλών’ άλλα διά νά παραδεχθώμεν τήν μεγίστην καί 

ταχεϊαν εκτασιν ήν έλαβεν ή φυλή αυτή πρέπει νά προΰποθέσωμεν οτι μ,ία 
■ήρξεν ή γενεά τοΰ Ίλλυροηπειρωτικοΰ λαοϋ άπό τής άρχαιοτάτης έποχήςς 

τοϋτο δ’έξηγεϊ καί τό φαι,νόμενον τής σήμερον οτι όσον διάφορον καί άν φαί- 

νωνται αί φυλ.αί άυτάι καί αί τοπικαί διάλεκτοι ώς καί έν τγ άρχαιότητί 
κατά βάθος έ'χουσι τήν αυτήν γλώσσαν καί

■ Καί τώ ό'ντι άπό τής εποχής τοΰ πατρός τής ιστορίας Ηροδότου καί τοϋ 
Σκύλακος μέχρι τοΰ Πτολεμαίου πλεϊσται φυλαί υπό διάφορα όνό-

αύτη πρέπει νά προΰποθέσωμεν οτι μία
υτ

τόν αυτόν εθνικόν χαρακτήρα.

ματα παρουσιάζονται εις την Ίλλυρομακεδονίαν καί Ήπειρον, τών όποιων

Στράβωνος δστις λέγει έν τώ Βιβλ. VII § 8 σελ. 54 έκδ. Κοραή Παρίσ.

δύο ήσαν αί επικρατέστερα; καί τότε· σΰχνάκις συγχεόμεναν πρός άλλήλας, 

οί Ίλλυροί καί Ήπειρώται όπως καί σήμερον δύο είναι αυται ύπό τούς αυτούς 
ώς έγγιστα' χαρακτήρας, οί Γκέκοι καί οι Τόσκοι *;  Καλούνται δ’ ενίοτε καί 
Μακεδόνες λαοί τινες αρχαίοι Ίλλυριοί ήπειρώται διότι τό πρός άρκτον δριον 

τής Μακεδονίας, έφθανε , μέχρι τοΰ Δυρραχίου καί έ'τι περισσότερον μέχρι τοΰ 

Δρίνου ποταμού κατά την εποχήν τοΰ Τίτου Αιβύου, τοΰ -Πτολεμαίου καί τοΰ 
Στράβωνος ό'στις λέγει έν τώ Βιβλ. VII § 8 σελ. 54 έκδ. Κοραή Παρίσ. 

1817) «Καί δή καί τά περί Αιγκηστόν καί Πελαγονίαν, καί Όρεστιάδα καί 

η’Ελύμειαν, τήν· άνω Μακεδονίαν έκηλουν. Ένιοι δέ καί σύμπασαν-μέχρι 

»Κερκύρ.ας Μακεδονίαν προσαγορέύουσιν, αίτιολογοϋντες άμα οτι καί κουρά 
»κάί διαλέκτω καί χλαμ.ύδι καί άλλονς τοιοότοις χρώνται παραπλησίως', ■ 

?>ένιοί δέ καί δίγλωττοί είσι’» τοϋτο δέ άποδεικνύει οτι κατά βάθος έθνο · . 

λογικως δεν ήταν διάφοροι οί Ίλλυριοί καί Ήπειρώται τών Μακεδόνων, φυ- 

λαί άπασαι κατοικοΰσαι τήν νΰν. Αλβανίαν’ περί τούτου δέ παντός άλλου
και ]

■>
* Οί ΤάσκιΒί; ύπερέηονσι κατά τε 'τόν πολντισριόν καί τήν άνάπτνξιν ΐν γίνειτων άλλων 

άλβανικών φυλών καί πρ.Οΐιμώσι τη; άλ6άνικ»)ς γλιόσσής τήν ίλλήνικήν, γράφαντες ώς ίπ: 
τό πλιΐστον καί σ'υνΒιαλεγόμιενοι προς άλλήλονς ΐλληνιστί καί ΙνίθρυνόμενΟΓ μάλιστα Ιπι 
τούτοι (Σζ,μ., τςς’Επιτροπή;). ' λ :λ -
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καλήτερον έπραγματεύθη 6 Hahn πρός θν παραπέμπόμεν τούς θέλοντας V& ' 
εΐδικολογήσωσι*  ο δέ Καμάρδας ένπολλοις Υποδεικνύει πώςή διάκρισις με

ταξύ των άρχα.ίων. εκείνων φυλών άνταποζρίνέταί προς την τών. νΰν Γκέκών 

καί Τόσκων, τών όποιων καί τό μίσος άκόμη καί τήν εχθρότητα πρός άλ- 
λήλους έκληρονόρ.ησαν, ελαττώματα έκ των οποίων πολύ καλά έγνώρισαν 

νά ώφεληθώσιν οί Τούρκοι,κατά τόν 'Ελληνικόν υπέρ ανεξαρτησίας άγώνακ

Δόντες νΰξιν της εποχής καθ’ ήν τό ονομα των ’Αλβανών άνεφκνη καί 
ύρίσαντες έν όλίγοις τήνθέσιν καί τάς σχέσεις τών επαρχιών αϊτινες άπετέ- 

λουν την Αλβανίαν, άφοΰ άνεγν.ωρίσαμεν αυτούς ώς απογόνους τών αρχαίων 
λαών τής Ιλλυρομακεδονίας καϊ ’Ηπείρου, καλόν είναι νά έξιστορήσωμεν έν 
συντόμω γεγονότα τινά της ιστορίας των από των άρχαιοτάτων χρόνων δια , 

ν’,αποδείξωμεν .τάς σχέσεις άς μεταξύ των είχόν καί ιδίως μέ τήν 'Ελλάδα.? 

Γνωστόν είναι ότι η Μακεδονία η ’Ήπειρος καί ή ’Ιλλυρία .έν τ$ί άρχαιότητι 
έΐχο.ν πολιτικήν ύπ.αρξιν διακεκριμένην, καθώς γνωσταί είναι καί αί σχέσεις 

των δύο πρώτων μετά τής Ελλάδος' ολιγώτερον ίσως γνωσταί είναι αί σχέ

σεις της Ιλλυρίας πρός ταύτην, περί των οποίων θέλομεν εί'πει ολίγα; ’Από 

της αρχής τής ιστορίας καί τών Ελληνικών παραδόσεων οί Ίλλυριόϊ έσχόν 
πάντοτε στενάς σχσεις μετά τής.κυρίως ή της κάτω Ελλάδος όπως καί 

μετά τής Μακεδονίας καί της ’Ηπείρου. Έάν ζητήση τις τήν καταγωγήν 
τοΰ ονόματος τών ’Ιλλυριών πολλάς θά ,εδρει τάς παραδόσεις, ή. κυριωτέρά 

όμως γνώμη ή καί φέρουσα περισσότερον ιστορικόν χαρακτήρα είναι ότι τοϋτο 
τή έδόθη έκ τοΰ :Ίλλυροΰ υίοϋ τοΰ Κάδμου καϊ τής 'Αρμονίας οΐτινες μετέ- 

βησαν καί κατφκησάν εις την ’Ιλλυρίαν όπου καί-.άπέθανον' όσον δέ μυθικά 

καϊ άν ύποτεθοϋν τά πρόσωπα αύτά, οΰδεϊς δύναται ν’άρνηθή . βάσιν τινά 

ιστορικήν εις τάς παραδόσεις της κοινής καταγωγής μεταξύ τών ’Ιλλυριών καί 

τών Δωριέων ιδίως δε μεταναστεύσεις βοιωτςκάς εις τήν Ίλλυρίάνι Ό Ηρό
δοτος μάλιστα (Β. V. 61) διηγείται νέαν τινά μετάνάστέυσιν ήτις θά είναι 
ή δεύτερα παρά, τοϊς Ίλλυριοϊς, ύπό τόν Ααομέδοντά υίόν- τοΰ Έτεοκλίους, 

κατά τούς μετέπειτα χρόνους τοΰ πολέμου τών επτά επί Θήβας*  ό Στρά

βων (Β. VII.) βεβαιόνει την ελευσιν τοΰ Κάδμου καϊ της Ίϊρμιόνη; ή 'Αρ
μονίας ν’ άποκατασταθή εις την:’Ιλλυρίαν μεταξύ τών Έγχελών τών όποιων 

άλλοι μέν λέγουν έξ Ιλλυριών την καταγωγήν, καϊ άλλ.οι έξ Ήπειρωτών, 
όπου οί άπόγονοί των επί πολύ έβασίλευσαν (Hahn ϊ. 219). 'Όθεν δικαίως 

παρατηρεί'ό Maltebrun (Geogr. Univ.) ότι ό Κάδμος ώς θεμελιωτής εθνών· 
ανήκει επίσης εις τήν ’Ιλλυρίαν ώς κα'ι εις τήν Βοιωτίαν. Έπειδήδέπα- 

ρατηρεΐται οτι ώς επί τό πλεΐστον εις τήν μυθικήν ιστορίαν τών άρχαίων 
. έκ τών δυναστειών ώνόμαζον τά έ'θνη, καί εις τήν Μακεδονίαν καθώς καί 

εις τήν "Ηπειρον αί παραδόσεις τής κοινής καταγωγής μετά τών 'Ελλήνων 

διεφυλάχθησαν έκ. τών δυναστειών διά τών Αίακιδών εις τήν ’Ήπειρον καί 
διά τής ΆρΥ·ακής δυναστείας εις τήν Μακεδονίαν. Έν τ$ μέσφ τοσούτων

I

5-
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ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ,ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ Αί3

ιδεών ό ■ γερών Πελ.ασγός λέγεται ό πρώτος βασιλεύς τής Ηπείρου κατά τόν 

1 (Πλουτ. ί’ις .Πόρρ.ον)*  ν όπερ άνεπτυχΟη .κατόπιν .παρά τών άλλων, οΐτινες 

θεωρούν Πελασγούς τούς Ήπειρώτας (Στράβων,. Ηρόδοτος κλ.)' καϊ έδραν 
ρ ιδίαν τών άρχαίων τούτων, τών τόπον των. Καί: ό. Δευκαλίων έλέ/θηβα- 

σιλεύσας . τής. ’Ηπείρου καί θεμελιωτής τής Δωδώνης, . Παρά τινων μεταξύ 

■; τών όποιων καϊ ό Hahn λέγεται σπουδαίως ή .ριζική ταύτότης τοΰ όν,όμα-. 
τος τών Ελλήνων μετά τών ’Ιλλυριών' άλλως τε είναι γνωστόν'ότι εις τήν 
’Ήπειρον υπήρξεν ή πρώτη ’Ελλάς καί οί πρώτοι "Ελληνες «'ΗΕλλάς ή άρ- 

»χαία έστιν ή περί τήν Δωδώνην και τον. .’Αχελώον' ■ ώκουν γάρ οί Σελλοΐ 

. «ενταύθα, καί οΐ. καλούμενοι τότε μέν Γραικοί, νυν δ’Έλληνες. [Άριστοτέλ. 
I. § 1,)· καί οί Έλλοι καί Σελλοΐ ήσαν Δωδωναΐο.ί. καθώς Συλίονες λαός τής 

Καονίας,(Στέφ. Εύστάθ. Hahn I 231,25.5) καί’Ελενόϊ πόλις τής Θεσπρωτίδος; 
’Αξιοσημείωτου επίσης είναι ότι πολλά,ονόματα ενδόξων άνδρών τών Ίλλυ-, 

ριών ώς καί τών Ήπειρωτών καί Μακεδόνων είναι κατά μέγα μέρος 'Ελληνικά, 
τινά . τούτων δεικνύουν καί λέξεις Άλβανικάς ώς· Δάρδας καί Δέρδας όνομα 

Ήπειρώτου καί’Ιλλυρομακεδόνος. (Titus Liv. XXIV. 1 2. θουκυδ.I. .57—-59). 

καί τινα άλλα, έκ τών άρχαίων Έλληνοπελασγικών ώς Δευκαλίων, [έκ τοΰ 

ώεμ καί xallav λέξεων ’Αλβανικών σημαινουσών γή—γενής] Κόδρος καί λοιπά.

Περί τών σχέσεων τών ’Ιλλυριών, πρός τούς "Ελληνας άπό τοΰ Τρωικοί» πο
λέμου μέχρι τής δεσποτείας τών 'Ρωμαίων πολλά δύναταί τις ■ ν’ανάγνωση 

εις τόν"Ομηρον Ίλ. Β. 748 εις τόν Ηρόδοτον Βιβλ. VIII 47. IX. 44—45 * 
καϊ εις τόν Θουκυδίδην Βιβλ. II. 80. IV. 83. 124—6. Στράβωνα Βιβλ. 
VII. Διόδωρον. Σικελιώτ.ην XV. 13 καί εις άλλους' δ δέ Στράβων ιδίως Αφη

γούμενος τήν κατάκτησ.ιν τής Μακεδονίας τής .’Ιλλυρίας καί τής Ηπείρου, 

παοά τοΰ Παύλου Αιμίλιου 1 68 π. X. ώς αύτόπτης μάρτυς λέγει οτι κα-, 
τέστρέψεν βαρβάρως καί δι’απάτης 72 πόλεις Ήπειρωτικάς καί.ήχμαλώ-' 

τευσεν 150,000 κατοίκους οΐτινες επί. πολύ έν τή αιχμαλωσία διετήρησαν 
λ τήν συγγένειαν των' διά νά έπιτύχωσι δέ οΐ 'Ρωμαίοι τήν κατάκτησιν κα-, 

λήτερον κατέστησαν έ'ρημον τήν Ιλλυρίαν καί τήν ’Ήπειρον εκτός τών. κύ- 

ριωτέρων πόλεων Δυρραχίου ’Απολλωνίας καϊ Νικοπόλεως καί διάσκορπίσαν- ’ 

τες τούς ιθαγενείς εις τά άπρόσιτά των op'fly επί τών όποιων ούδεμία κατά- 
κτησις ήδυνήθη νά τούς φθάσγ,έπί τών .όρέων δ’ εκείνων διασπαρέντες εις μι- ·. 

κρά χωρία διετήρησαν τό Πελασγικόν γένος των αδάμαστου καί καθαρόν; άπό 

πάση,ς, ξένης φυλής- καί. ιδίως από τούς Σέρβους· καί Βουλγάρους, και είναι., 

άπόγονοι αυτών οί καί τήν, σήμερον διατηρούμενοι. ,ούτως . ύπό τούς Τούρκους 
μέν, αλλά χωρίς νά δυνηθώσι, νά τούς ύποτάξωσι καθ’ ολοκληρίαν' όπως δ’οί 

Βάσκοι ,τών’πυρρηναίων: πρός αίσχος, τής ‘Ρωμαϊκής κυριαρχίας, τής Tot-:· 
θικής εισβολής, κα'ι τής Γαλλικής καί 'Ισπανικής πολιτικής, διετηρήθησαν 

οί αυτοί μέ τήν γλώσσαν των. καί τόν. εθνικόν. ■ χαρακτήρα των άπό: τής ε-α4· 

χής τοΰ Σκηπίωνος καί ·ΐοΰ Αννίβα:·μέ^^^μ«^>;;δνι..ίχΛν·άπότ8λοβν μέρος
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-·■?;- 'Ισπανίας, τό αυτό και . οί Τλλυροκπειριώται ή ’Αλβανοί διατηρούνται . 
όπως επί τής εποχής .τοΰ ΐΕρρου καί ..Αλέξανδρού ..καίτοϋ Σ>ί.^ρμπεη...:Καί 

$,ν άλλη απόδειξίς δέν ύπήρχεν λέγει ό : Maltebrun έξ αυτής τής γλωσσης 

τών ’Αλβανών Αποδεικνύεται οτι αυτοί εις την. Ευρώπην είναι επίσης αρχαίοι 
,ως οί Κέλται καί οί "Ελληνες' τούτο δ’ έπιβεβαιώθη περισσότερον έκ τών 

έργων τοΰ Hahn περί τοΰ αλβανικού ιδιώματος,· και εκείνων οΐτινες τον ακο

λουθούν.
Οί ’Αλβανοί δίδουσι δείγματα εκτάκτου σταθερότητας επί τών αρχαίων 

ηθών καί τοϋ εθνικού χαρακτήρας, καί αυτοί δ εξ εκείνων οΐτινες εκτεθει

μένοι εις τάς Αγγαρείας τών Τούρκων, ερασται δε μάλλον της ελευθερίας, η 

τ'ίς πίστεως,. παρεδέγθησαν την μωαμεθανικήν θρησκείαν, κατά τό λεγειν 
αύτοϋ τοΰ Falmerayer, δέν τό έκαμαν παρά Από πολιτικήν κερδοσκοπίαν, 

διατηρούν δέ πάντοτε τόν χαρακτήρα των την γλώσσαν τών καί τα ηθη 

των τά αύτά μέ τούς λοιπούς ομοεθνείς των' είναι δε .αζιον^ παρατηρησέως 
δτι πολλοί εξ αυτών τόσον εις την μεσην, οσον και εις την ανω Αλβανίαν, 

είναι Μωαμεθανοί μόνον κατ’επιφάνειαν πρός Αποφυγήν τών Τουρκικών κα
κώσεων, καί στιγμήν κατάλληλον περιμένουν νά διαλάμψη.έκ τής Έλλαδος 

μετά φρονήσεως εργαζόμενης, όπως μετά ταύτης καί ύπό ταυτην πραγμα- 
τοποιησωσι τά πατροπαράδοτα σχέδιά των.

’Από της εποχής του Πτολεμαίου επί χίλια περίπου έ'τη ή ιστορία ούδέν 

’ Αναφέρει περί τών αύτοχθόνων της Τλλυροηπειρου, ελαττωθεντων κατα τόν 
Αριθμών καί περιορισθέντων εις τά απρόσιτα των. ορη. Κατα την διάρκειαν 

τής μεσαιωνικής ταύτης νυκτός μέχρι της δυσεως της συνεχεοντο ύπό τα 
ονόματα τών. κατακτητών 'Ρωμαίων η Βυζαντινών. Αϊ πρώται ενδείξεις τής 

έξεγέρσεως τών αογαίων τούτων φυλών μάς παρουσιάζουν τόν Ιλλυροηπει- 
ρωτικόν λαόν (ήδη όμως ύπό τό όνομα τών ’Αλβανών) άγωνιζόμενον. κατά 

τών κατακτητών. Φαίνεται δέ πάλιν καθαρώς ό δεσπόζων χαοακτηο τοϋ 

έθνους τούτου, αχαλίνωτος, πολεμικός καί ανεξάρτητος όπως και τών προ
γόνων των, μη έννοών ουδέποτε υποταγήν. Ό Θουκυδίδης μας περιγράφει 
τούς Ήπειρώτας της εποχής του ότι έζων πάντοτε ώπλισμενοι. «Τό δε σιόη- 

■ »ροφορεΐσθαι τούτοις τοΐς Ήπειρώταις απο τής παλαιάς ληστείας εμ.μεμε- 
»νηκεν»' ώς οί παρόντες ’Αλβανοί οΐτινες κατά τόν Heqnard ερωτωμενοι 

παρ’, αύτου διατί μήτε έν τη εκκλησία άφίνουσι τά όπλα των ; Άπηντων 

ό’τι δεν εμποδίζει τούτο, νά προσευχωνται ες εναντίας τρις αναμιμνησκει το 
σέβας τό όποιον πρός αλλήλους πρέπει νά έχουν. Τό αυτό εθιμ.ον εΐχον. και 

όί Μακ,εδόνες' ό δέ "Ομηρος λέγει, περί τών. άλλων Ελλήνων ό'τι και αυτοί 
εις τάς συνελεύσεις ,συνήρχοντο ώπλισμενοι*  και οι πατερες μ.ας δέ κατα την 

‘Ελληνικήν, έπανάστασιν τό αυτό εθιμον· εΐχον.
Παρά ΐοϋ μνημονευθεντος ’Αθηναίου ιστορικού βεβαιουμενου. και π,αρα φου

: Πολυβίου καί των μεταγενεστέρων συγγραφέων γνωρίζομεν δτι οί ΊΙπειρώ-

ί
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ται ■καί οΐ Ίλλυριοι καθώς οΐ Θεσσαλοί καί οί ,Α ΐτωλαί (οΐτινες. κατά πολλούς 
ησαν εκ τής Ιλλυρικής γενεάς) λαοί υπερήφανοι καί αμαθείς όσον γενναίοι, 
έστρατολογοΰντο έθελόνταίεπί μισθώ ώς οί ’Αλβανοί τών ήμερων μας. Άλλ’ 

όσον αγροίκος και- Απαίδευτος αν ήτο ό λαός ουτος τήν γυναίκα καί ιδίως 

την νεαν, έΰεωρει ιεράν .παρ’ αύτφ,τήν πολιότητα σεβαστήν, ώς καί κατά 

τους ομηρικούς χρόνους, καί όχι άλιγώτερον ιερόν τόν μνόρη του (κατά τόν 
Hequard) τόν ξένον τών αρχαίων Ελλήνων. Άλλά περί τών ήθών τών ’Αλ
βανών διά μακρών πραγματεύεται ό Hahn όστις μετά μεγάλης 'πολυμαθείας 

καί ακρίβειας Ανακαλύπτεικαί άποδεικνύει (Βιβλ. I. 143) τήν .καταπλη

κτικήν Αναλογίαν καί ταυτότητα αυτών μετά τών Αρχαιότατων τής κα- 
-.θαυτό Έλληλοπελασγικής γενεάς. Ό Hecquard προσθέτει εις ταϋτα' τήν πε

ριγραφήν εκείνην τής "Ανω ’Αλβανίας καί ιδίως των ελευθέρων ορεινών τών 
Μελισσορι εκτεταμενεστερον τοΰ Hahn.. Και ό Ferrari γραφών περί τών 
ηθών τής Ευρώπης αναφέρει διάφορα ήθη ’Αλβανικά τά όποια ζωηρως Ανα- 
μιμνήσκουσι τήν Μακεδονίαν καί τον αρχαΐον Δωρικόν λαόν. ■/'Ο χαρακτήρ <β». 

τφ οντι τών Αλβανών, κατά τό λεγειν εκείνων οΐτινες έζησαν έν τφ μέσφ 
τούτου τοΰ λαοΰ, έχει τι μέγα καί ούτως εϊπεΐν τιτανικόν, άλλά συχνά δυ

στυχώς στρεφει.πρός κακόν του, . ένεκα τής άμαθείας καί σκληρότητός του/ . ..
όσον ανδρείος, ενεργητικός καί όρμητικός καί Sv ήναι1 τόν καθιστ^ όμως . · λ

■ άξιον τών μεγαλητέρων έργων έν τε τώ πολέμφ καί τή ειρήνη ώς αν .ήτο 

ανατεθραμμενος εν τφ πολιτισμώ καί τή θρησκεία και διδαγμένος νά θεω- 
ρη ως ίδιον καλόν, ο,τι καλόν τοϋ έθνους καί τής κοινής πατρίδας· ώραιό- 

τατον τύπον πολιτικής καί στρατιωτικής συγχρόνως αρετής μεταξύ τών με
ταγενεστέρων παρουσιάζει ό έξ ’Αλβανών Μάρκος Μπότζαρής όστις έν έαυτω 

συγκεντρονει τήν ιστορίαν τών ενδόξων βράχων τοΰ Σουλίου, καί οί άλλοι 
εξ ’Αλβανών Χριστιανοί τής Ηπείρου καί Ελλάδος ιδίως δέ τών νήσων 

Τδράς καί Σπετσών, οΐτινες έδείχθήσαν εις τόν ίέρόν υπέρ τής Ελληνικής 

ανεξαρτησίας πόλεμον άξιοι τών μεγαλητέρων θυσιών καί Ασύγκριτου αξίας. 

Τό πολεμικόν πνεύμα είναι'τό διακριτικόν τοΰ Σκηπιτάρου, ούχ ήττον όμως 
δεν στερούνται και άλλης αξίας, καί ό Hecquard τούς θεωρεί πεπροικισμένους 

με πολλην ευφυΐαν, ό. δε Χριστόφορος Περραιβός ότι ούδεμία διάκρισις είναι 
δυνατή· μεταξύ Ελλήνων καί’Αλβανών.

Εν τουτοις, Sv καί πεπροικισμένοι μέ ευφυΐαν καί πλήρεις πνεύματος Ανε
ξαρτησίας καί γενν.αιότητος Ασυγκρίτόυ οί ’Αλβανοί οί μεταγενέστεροί καθώς· ' 

και οι προπάτορες, των, Απο υπερβολικόν βεβαίως άΐ’σθημ,α ίδιοτελές καί ίσο- 
πολιτικόν, και ενεκα αμαθειας, ποτέ δέν ήδυνήθησαν νά ένωθώσιν εις έν 

■μονον έθνικόν σώμα, και μόλις ή εφήμερος ύπερίσχυσις ενός βασιλέως ή πρίγ· 

π.ιπος, ή μεταβατική τις ομοσπονδία μεταξύ Ιλλυριών καί. Μακεδόνων ή , 
’Ππειρωτών ή μεταξύ μόνον Ίίπειρωτών κατά τών ‘Ρωμαίων, ή Απί τής 

εποχής τοϋ Σκενδέρμπεη. μεταξύ Γκέκων καί Τόσκων κατά τών Τούρκων,

Γ
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ήδυνήΟη. επ’ ολίγον νά συνενώση τάς δυνάμες τοϋ έθνους ττρύς ύπεράσΟ:totv- 

τής . πολιτικής. σωτηρίας τών. ”Οχι 7.ο·.π6ν διότι ήτο μικρόν έθνος [διότι ό 

Hahn καί ό Falmerayer το άναβιβάζουσι εΐς δύω περίπου εκατομμύρια, αλλά 
διά τας πρόεκτεθείσας αιτία: δευτέραν θέσιν κατέχουν οί Αλβανοί έν τΐί 

ιστορίφ κατά τόν Hecq.uard, Sv καί, προσθέτει, ή ’Αλβανία έχορήγησε κατά 

πάσαν εποχήν ενδόξους άνδρας εΐ'; τε τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, τήν Βυζαντινήν 

αυτοκρατορίαν καί έπί τέλους-είς τήν. Τουρκίαν καθώς καί εϊς τήν μεταγε- 

νεστέρανΕλλάδα.
. Οί ’Αλβανοί άναφανέντες ώς εϊ'πομεν περί τά μέσα τοΰ 11 ου αίώνος καί- 

όντες ή βάσις τοΰ ’Ηπειρωτικού λαοΰ μέχρι τοϋ 14°“, άφοΰ έ.ξεδίωζαν πέραν 

των συνόρων των πρόξ άρκτον τό σλαυϊκόν στοιχεΐον, έξήλθον τής’Ιίπείρου 

καί κατέλαβαν τήν Ελλάδα, έζαποστείλαντες πολλά: άποικίας περί τά: 

1342—1 356 είς τήν Πελοπόννησον, ής κατά τόν Hahn άπετέλουν τό ήμισυ 
τών κατοίκων κατ’έκείνην τήν εποχήν*  άλλα μόλις ά'πεδίωζαν τό σλαυϊ- 

τόν. στοιχεΐον ένεκα του όποιου καί διά νά χωρισθώσιν άπ αύτοΰ ήσπάσθη- 

σαν τόν. καθολικισμόν, νέοι κατακτηταί αναφαίνονται άπό τής Άρκτου οΐ 

Τοΰρκοι οΐτινες διά τών φοβερ.ωτέρων καταχτητών Μουράτ καί Μωάμεθ του 

II έπί ή’μισυν. περίπου αιώνα άγωνιζόμενοι, μόλις κατόρθωσαν νά καταβάλ- 
λωσιν ομάδα τινά ανθρώπων τών οποίων ή ανδρεία καί τό θάρρος είς όλίγας 
ιστορίας τοϋ κόσμου .φαίνεται, καί τοϋτο, ένεκα πάλιν τοΰ άρχαίου έλαττώ- 

των τής διαιρέσεως. Τά ονόματα τοΰ Άριανίτόυ, Τόπια καί άλλων· 
ιν άρχήγών αιώνια κατέστησαν τά άνδραγαθήματά των’ άλλ’ ό άν

θρωπος όστις άντεπροσώπέυσεν εΐς τό. λαμπρότερου τήν ιδέαν . της Αλβανι
κής, ανεξαρτησίας καί ΰπεστήριξεν αυτήν ώς ήρως ήτο ό Γεώργιος Καστριώ-· 

της ή Σκενδέρμπεης τοϋ οποίου θανόντος περί τό 1467 ή 68 ή ’Αλβανία, 

άν καί διετηρήθη έπί ένδεκα άκόμη έτη, έπεσεν υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, 

καί εκτοτε έπανηλήφθησαν πάλιν αί Άλβανικαί άπόικίαι, είς τήν ’Ιταλίαν 

καί τήν Ελλάδα, περί ών άλλοτε 1 εϊ'πομεν, διά νά σώσωσιν τήν ελευθε
ρίάν-καί τήν θρησκείαν των; Περί τοΰ Γεωργίου Καστριώτόυ πολλά έλέχθη- 

σαν καί έγράφησαν, διεξοδική δέ καί ανωφελή; καθ’ήμ^.ς συζήτησις ήγέρ- 

θη εσχάτως καί μεταξύ τινων τών παρ’ ήμΐν ιστορικών % ώστε θεωροΰμεν πε

ριττόν νά έκταθώμεν, λέγομεν μόνον οτι άν ό Σκενδέρμπεης όστιςπολλά- 
κίς ήνάγκασε τόν Σουλτάνον, τό φόβητρου όλης τής Ευρώπης, νά ζητήση 

ειρήνην παρά τής μικράς ’Αλβανίας, ήθελεν, ώς επιδέξιος πολιτικός,, ό'σον ήτο 

ασύγκριτος στρατιώτης,,νάώφεληθή τών πλεονεκτημάτων,του, ήθελεν άσφα-· 
ίί,ίσει , ΐ'σως τήν Ανεξαρτησίαν τοΰ έθνους του άντί ούδεμιώς ή όλιγίστης υπο

ταγής εΐς τόν ξένον δεσπότην Μουράτ ευρισκόμενον είς δυσχερεστάτην θέσιν 

μετά. τούς, πολέμους καί τήν άπότυχίαν τόυ πρός . τόν Ούνιάδην στρατηγόν: 

'. 1 "Ιδε τηνΤν: τώ- παρόντι τόμω σίλ; 19 διάτριδην Περί τών Ιξ ’Ιταλίας Έλλην Αλβανών.
: .2 Αι’ήί οϊιχ. ήττόν πολλά··μέρη τοϋ ζητήματος τούτον ίκαν.ώς Ισαφη«ίσ0ησα9;(Σ; τ.· Ε;)
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τν>5.·:βασιλΐώς . τής Ουγγαρίας. συμμάχου των: Ζερβών, τών. Πθλωνρ>ν( , τών 

'■ Βλάχων και τών Αυστριακών, οΐτϊνες. τόν ανάγκασαν κ.ατα τά 1 4 ·5 4 νά 
κλείσή τήν :εΐρήνην καί νά καταφυγή προς- ήσυχίαν είς τήν Μαγνησίαν*-καί  

• εκείνην τήν εποχήν ό. Σκενδέρμπεης. συνεπολέμει μετά τών Τούρκων ων-,ήτο ■ 

όμηρος άπό τοΰ 1423, άγων 5,000 ■ ιππέων κατά τήν μάχην τής Νίσσάς, . 
άλλά.βαρέως ,φέρων τήν.άποστέρησιν ■ τών.δικαιωμάτων του μετά τόν θά

νατον τοΰ. πατρός του, εδρεν- ευκαιρίαν τό έπιάν έτος μετά τήν καταστρο
φήν τοΰ Τουρκικού στρατού έπί τής ,όδοΰ μεταξύ .Βελιγραδίου καΙ Άδρ.ί'α- 
νουπόλεως κατά .τήν 3. Οβρίου νά λιποτακτήση μετά ,300 ομοεθνών του 

καί νά καταφυγή είς τήν Κρό’ίαν*  έν διαστήματι δέ -25 ήμερων έγένετο κύ
ριος ολών τών πατρικών κτήσεων κάί ήλικίαν ίχων 30 έτών έ'καμε τά μεγάλα 

εκείνα Ανδραγαθήματα τά όποια τοΐς πάσιν είναι γνωστά. Ένόσιρ δΐ αυτός 

έζη ή Αλβανία ένουμένη διά του ΐσχυρου ’πνεύματός του. άπό τών Ίλλυρι- . 

κών Άλπεων μέχρι τοΰ Άμ,βρακικοϋ κόλπου ήτο Ανίκητος, άλλ’άφοΰ αυτός 

άπέθανεν εΐς τό Άλέσσιον (άνήκον τρις Βενετοϊς) ό'που εϊχε μεταβή.διά .νά 
προεδρεύστι συνελεόσεως όλων, τών ’Αλβανών αρχηγών, παρ’αύτοΰ προσκλη-

■ .θείσης διά νά συσκεφθόΰν περί τών-κοινών συμφερόντων,, έξέλιπεν. ή:ένότής 

τρΰ έθνους,καί: έπήλθρν αί γνωσταί Ούνέπειαι μέχρι του 1479, δτε μετά έν- 
δεκάμηνον. άξι.ομνημόνευΐον πολιορκίαν παρεδόθη διά συνθήκης ή Σκόδρα 

μεθ’ όλων τών θαλασσίων θέσεων*·  ούτως ό ίπποτικος έκεΐνος τόπος δστιξ 
ένεκα-τοΰ ποικίλου καί ωραίου του κλίματος είναι προωρισμένος. κατά'τον . 

φιλέλληνα Καμάρδαν έν ελευθερία ν’ .άποβή ή λομβαρδία τής'Ελλάδος μετά 

τοΰ πλεονεκτήματος τής θαλάσσης, έμεινε πάλιν έν τή σκοτί<γ>
Ί1 .’Αλβανία . ώς έθνος μέν ηνωμένου ένικήθή, ;άλλ’οί λαοί της καί αί 

έϊΐαρχίαι της κατά μόνας ούχί*.  αί όρειναί χωραι, όπου ούδ’ό 'Ρωμαϊκός αε

τός ήδυνήθη νά πετάςγ, έμειναν .ακυρίευτοι καί σχεδόν Ανεξάρτητοι, ή δέ 

Πύλη ύπέχρεώθη νά εύχαριστήται - μόλις . μέ Απροσδιόριστόν τινα άριθμόν 

στρατιωτών έν καιρώ άνάγκης*  υπό τοιούτους ορούς ζώσι κυρίως οι Μελισσό- 
. ροι ορεινοί τών πέριξ τής Σκόδρας, οΐ Κλημέντοι οί Καστριώται καί άλλοι, 

οίτινές άναγνωρίζουΟιν ώς έξέχόυσαν.φυλήν : τούς Μιριδίτας, . ό πρίγκιύ τών 
οποίων έχει έδραν εΐς 'Ορόσχ καί είναι υποτελής τν; Πόλΐ). Οΐ Μιρϊδϊτάι 
έξφ τήσαντο έν αρχή τήν προστασίαν τθυ βασιλέως τής Νεαπόλεως καί κατά , ;

. τά 1502 έστράφησαν. επίσης πρός τόν' Κάρολον.’Εμμανουήλ τής Σαβο'ί’ας, 

αλλά μή ύπερασπισθέντες. υπό τούτων άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν του Σουλ
τάνου." 'Η έζουσίκ τών πριγκίπων αυτών χρονολογείται άπό τοϋ 16°“ αίώ

νος κατ’ έκλογήν τοΰ λαοϋ, καί αί χώραί των εΐναι ώς μικρόν τι έθνος ύπό 
• ·τήν κυριαρχίαν τής Πύλης, τήν οποίαν βαρέως φέρουν καί συχνότατα προσπα

θούν ν’ άποβάλουν. ’Έχουν δέ οί Μϊριδΐται κατά τόν lleeqtiaid σύνταγμά τι 

άριστοκρατικόν καί κώδικας τούς νόμους τοϋ Αεκκα Δουκαγίνου λεγομένους 
Cantines.

ΤΟΜΟΣ Ά 29 λ
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' 0ΐ Αλβανοί οΐ μή μεταναστεύσαντες· άλ’η’ έν σή χώργ. των διαμείναντες 

διγρέθησαν εις ' τρεις κατηγορίας, κάϊ' οί μεν μή άνεχόμενοι τό όνομα τοΰ 
ραγία αλλά τό περίφημων ρητόν τών Τόσκων άκολρυθοΰντες «έκεϊ οπού τό 
ιιξίφος έχει καϊ ή πίστης» ήσπάσθησαν τόν ’Ισλαμισμόν *'κάΙ  κατά συνέπειαν 

παρέσχον εις τούς ’Οθωμανούς μεγίστας εκδουλεύσεις έναντίον τών Ελλήνων 
εις τόν ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνά των, μαχόμενοι μετά πάθους κατά τών 
όμοεθνών των συναγωνιζομένων ύπέρ ανεξαρτησίας μετ’ εκείνων"’ οί δέ προ- 
τιμησαντες άντΐ πάσης θυσίας είς τά πάτριά νά μείνουν, διγρέθήσαν είς δύο, 

εις· τούς Μιριδίτας μετά διαφόρων άλλων φύλων Γκέκων πλησϊάσαντας χώριν . 

προστασίας τής Δύσεως πρός τόν καθολικισμόν και εις τούς τής μεσημβρινής 

’Αλβανίας παρά την 'Ελλάδα, διαμείναντάς πιστούς εις την ορθόδοξον θρη

σκείαν, μεταξύ δέ των δύο τούτων φιλονικεΐται η ’Αλβανία, του ’Ισλαμι
σμού θεωρούμενου μόνον ώς θρησκεία κατακτήσου" καί τών μέν πρώτων αί 

καθολίκαϊ δυνάμεις ελαχίστην μέχρι σήμερον παρέσχον προστασίαν εκτός 
■■τής Αυστρίας ώς πλησιεστέρας διατηρουσης μάλιστα καί σχολήν" η ’Ιταλία 

διεκδικοθσα προνόμια αρχαίας κατοχής ηρχισε νά' σκέπτεται περί' νέας κα- . 
τακτησεως. καί τούτου ένεκα υποβλέπεται παρά τών ’Αλβανών, ή 8έ' Γαλ

λία παρακινούμενη ύπό τοΰ Hecquard νά πρωταγωνιστήσει εις εκείνους τούς 

τόπους εις ούς είναι άγαπητή, άδιαφορεΐ, άναγνωρίζουσα την γνώμην σοφοΟ 
λογίου άποφην.αμένου ότι ούδεμία δύναμις έκτος της Ελλάδος έχει τό δι

καίωμα καί τό καθήκον μάλιστα νά προστατεύσει τήν ’Αλβανίαν, ής είναι 

•άναπόσπαστον μέλος καί τής οποίας υπέρ-τά δεκακισμύρια τέκνα πρό πολ- 

λοϋ ξενίζει.
Έν τοϊς διαδραματισθεΐσι κατά τό διάστημα είκοσι περίπου αιώνων επί τής 

Ίλλυροηπείρου, έρρίπτετο ενίοτε καί ή πόσον άναπτυχθεΐσα καί ΰποστηρϊ- 
χθεΐσα κατόπιν ώς βέβαια γνώμη τοΰ Άλβανολόγου Hahn επί πολλά έτη 
,χρηματίσαντος προξένου τής Αύστρίας εις ’Ιωάννινα, ότι δηλ. οί Αλβανοί 

οί. μεταγενέστεροι είναι οί κατ’ εύθέϊαν άπόγανοι: τών αρχαίων Πελασγών

: * Πλιΐστοι ιΰν ’Αλβανών,τά μίν κύριά αϊτών ονόματα έχονσιν οθωμανικά, τάοιπκτρω- 
νομικά χριστιανικά, άρώήλως μαρτνροθντα πλησιεστάτην τήν εποχήν, καθ’ήν οί πρόγονοί των 
Ιξώμοσαν, πολλοί 31 τούτων και νϋν εΐαέτι έορτάζουσιν εν τομπάνοις και χοροί; τήν έορτήν 
τών 'Αγίων Γεωργίου καί Δημητρίου, άνάπτοντες και κηρία ένώπιον. τής ε’κο'νος τών' 'Αγίων 
έν τοΐς χριστιανικοί; ναοί; τών πόλεων ή χωρίων και τοϊς Μοναστηρίοις, ϊνθα χάριν έό- 
λαδείας καί προσκονήσεως πολλοί πολλάκις προστρέχοοσιν. ·

Πολλοί τών ’Αλβανών έν μέν τφ κροπτψ είνε άκραιφνεΐς χριστιανοί, ίν 3ε τώ υα- 
νερψ άκραιφνεΐ;’Οθωμανοί. και κατά μεν τάς στρατολογίας Ιμφανΐζονται ώς Χριστιανοί 
κκτά τάς φορολογίας παρουσιάζονται αΐφνη; ώς ’Οθωμανοί. Ουτοι ϊχονσι καί διπλά ονό
ματα, ίν μίν δεϊομίνον εις το βρέφος παρά τοθ’Ιμάμη (Χότζια) ΐν πομπή κάι'παρατάξει καί 
χρησιμεθον διά τόν κοινωνικόν βίον, άλλο 3ε παρά τοΰ ιερίως, τελοΰντος έν παραβύστφ γω- 
νί<£ τό μυστήριον τοΰ Βαφτίσματος καί χρησιμεΟον διά τόν οικογενειακόν βίον. Το'ϋτ’ αύτό 
συμβαίνει ααί ίπ! τών άλλων θρησκευτικών τελετών κατά χώρας ή κώμος: κάϊ.Ιν γόνοι καί 
έν μερει ίν Αλβανία (2, τ. Ε.) . <■ > .->-

ί·’ υ
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όπως είναι τών ΊλλυρομακεδόνωνκαϊΉπειρωτών,έξ Ου προκύπτει,ό'τίδύ- 

ναντα·. νά όνομκσθοΰν. Νεοπελασγοί" καί πραγματικώς, τά σπουδαιότερο: ίστο- 
ρικά .γεγονότα, τά όνόμ.κτκ διαφόρων θεών, [Ιελασγικών οί όποιοι, ευρίσκουν 

τήν έξήγησίν των εις τήν παρούσαν γλώσσαν τών ’Αλβανών, έπίσης διάφο- 

ροι όνομασίαι γεωγραφικάϊ εί'τε έθνίκαϊ εί'τε προσωπικαί προγενέστερα: τής 

ιστορίας, άλλ’υπέρ πάντα, τά παρόντα έθιμα τών. ’Αλβανικών φυλών έπι- 

στημονικώς ,συγκρινόμ.ενα πρός τά τών. Πελασγών, τών άρχαίων Έλλή- 
νών τά μυρολόγιά· των π. χ. κατ’έθος .'Ομηρικόν, αί ,νυμφικαί τελεταϊ, «[ 

. κηδεΐαι, ό τρόπος τής εσωτερικής διοικήσεως καί τό οικογενειακόν.. σύστη

μα, αί δεισιδαιμονίαι ώς καί αύτά τό εγχώριον ένδυμα καί ή χρήσις τής.κό

μης, αυτά καί πολλαί άλλαι παρατηρήσεις έν.ούμεναι μέ τήν φάνεράν συγ
γένειαν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ..τών Ίλλυροηπειρωτικών εθνών ·,άφ’ 
ενός καϊ άφ’ ετέρου μέτήν πλέον παρά πιθανήν ούσιώδη ταυτότητα τών Ίλ- 

λυρών Μακεδόνων και .Ήπειρωτών πρός τούς άρχαιοτάτους. κατοίκους τών 

χωρών τούτων, δίδουν. ασφαλή έπιβεβαίωσιν εις τήν γνώμην τοΰ Hahn ή'τις 

ύπό. άλλων και ιδίως ύπό τοΰ Maltebrun ύποκινηθεΐσα υπό πολλών ήσπά- 

σθη, καί παρεδέχθη’ άλλά καί έπϊ τή υποθέσει ότι δέν είναι εντελώς βε- 

.βαία καί άναμφίβολος, είναι πάλιν ή πιθανωτέρα καί παρέχει τήν παραδε- 

κτοτέραν έξήγησιν, τοΰ βεβαίου ιστορικού γεγονότος τής ύπάρξεως ενός λαοΰ 

καϊ υμάς γλώσσης ζώσης άπό άμνημονεότων χρόνων εις τάς πρώτας. θέσεις 

τ,τών ΙΙελασγών εις τήν Ευρώπην, <χί όποϊαι μετά βεβαιότητας άποδεικνύον- “’.· 

ται παρά τών άρχαίων συγγραφέων οτι ήσκν ή ’Ήπειρος ’Άνω καϊ Κάτω, ή 
Θεσσαλία καί ή Μακεδονία καί ιδού ό ‘Όμηρος εν.. Ίλ. Π, 233 λέγει*  ' '

'. Ζιΰ «να Δωδωναιέ, Πελασγικό, τηλόθι ναίων, 
Δωδώνης μεόεων δυσχειμέρου*  άμφί δέ Σελλοΐ - ' 

,. σοί ναίουσ’όποφήται άνιπτόποίες χαμ«ίεΰν«ί. . . .
Α Ησίοδος Ί1·

Δωδώνην φηγόν τε Πελασγών έδρανον
ό Ηρόδοτος Β' 52—56. ό Στράβων Ε', Ζ', ό Θουκυδίδης Α', 3 Δ' 10.9 καί 

■άλλοι εϊπον λαοΰ κάϊ γλώσσης τά όποια ένφ άποδεικνυούν εναργείς ποιότητας 

έθνικάς καί γλώ'σσικάς συμφώνους πρός. τούς τόπους όπου έγεννήθησαν καί ■ 

κατάτάς παραδόσεις των, ούδεμίαν.συγγένειαν.έχουν πρός τούς νέους πλησίον 

λαούς οΐτινες τούς περικυκλόνουν τούς Σλαύ.ους, τούς Τούρκους καί τούς 'Ρω- : 

■μούνους. Περί τούτου εκτός τών άρχαίων, ό Herman ό Hillman ό Max 

Hunker καϊ άλλοι έκ τών νεωτέρων άπέδειξάν καθαρώς τήν συγγένειαν με- 
ταξύ. ΙΙελασγών- καί Ελλήνων *"  επειδή δέ καί έκ του σχηματισμού τής :

* Ευκτών εϊνΐ όπως άνδρες λόγωι καί τών παρ’θμϊν ειδήμονες τ^ς ,άλΰανίκη; γλώσσης 
πραγματενθώσι περί τοθ ούσιώ3ουςτοΰ φιλολογικοί ίργου πής συγγένεια; τί)ς ’Αλβανικής 
προ; τήν ά»·χαίχν'Ελληνικήν, "να καί διά τούτον το5 μέσου ιίποδιιτ,βή ή ίερός τούς Έλλη- 

:ν«ί Αδελφότης τών ’Αλ6ανω.ν (Σ. τ.· Ε.:γ· ;. . ■ '. ..
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■ γλωσσης καί έκ τοϋ έτύμολογίκοϋ δεικνύεται ; ή συγγε':ε·.ά-τής μετά τής 

■Ελληνικής,· προκύπτει ό'τ·. οί Ίλλυροηπειρώται. άρχαΐοι καί μβταγενέστε- . 

pot είναι άπόγο,νοι τών .'Ελληνοπελασγών τροποποιήθέντών παρά τών. ’[όνων 

καί Δωριέων' εξ άλλου δέ προκύπτει άπόδειξις επίσημος όπως καθαρισθΐ| 
τρόπον τινά διά τής-ύπάρξεως ζόσης γλώσσης ή εθνολογική ύπαρξις τών . 

άρχαίων Πελασγών ήτις.θά συμφωνήσει κατά τάς μ,νημονευθείσας ήδη παρα

δόσεις τών άρχαίων ότι κατά βάθος δέν. είναι διάφοροι τών Ελλήνων.

. Έζ αλών τών'άνωτέρω αποδεικνύεται καθαρότατα ότι τόσον ή ιστορία
- καθώς και ή γλώσσα μάς παρουσιάζουσι έν παντί χρόνφ ένουμένην διά δε-

■ σμών στενών την Ίλλύρομακεδονικοηπειρωτικήν φυλήν μετά της Ελληνικής 

και εΐναι ή. Αΐολοδωρικο'ϊωνική.
θ ■/;/ϊπ’ούδενός αγνοείται πόσον οί .Χριστιανοί ’Αλβανοί της Ήπείρο.υ συνέ-, 

τέλεσαν εις τόν υπέρ άνεξαρτησίας 'Ελληνικόν άγώνα, άν καί ούδεμίαν ιδιαι

τέραν σελίδα έν: τή ίστ'ορίικ κατέχουν καί συγχέονται ύπό τό κοινόν όνομα 
τών 'Ελλήνων, όπως περίπου συνέβαινεν καί εις την αρχαιότητα εις τούς ‘Ρω? 

μαίους καί τούς ’Ασιανούς οϊ-τινες ποσώς δέν διέκρινον τόν· Πύρρον ή τόν ’Α
λέξανδρον από τούς λοιπούς ή'ρωας "Ελληνας τόν Άρκτον καί Φιλοποίμενιζ 

ούτως είπεϊν*  ταύτό καί κατά τούς νεωτέρόυς 6 Μάρκος Μπότσαρης είναι

■ *Ελλην  ώς ό Μαυροκορδάτος καί ό Μιαούλης ώς ό Κανάρηφ//
"Αξιόν δέ παρατηρησέως είναι οτι ’Αλβανοί καλούνται ό'χι. μόνον παρά

. τών Τούρκων καί τών ξένων άλλά καί παρ’ αυτών τών 'Ελλήνων, μόνον οί 

Σκιπετάροι Μουσουλμάνοι οΐτινες θεωρούνται ώς Τούρκοι καί περιφρονοΰνται 
ώς ένώσαντες την τύχην των μετά τών δυναστών τών«άδελφών των πολε- 

μόϋντες αυτούς.. Άλλ’.άν έν αύτοις διαλάμψγ, ώς ηρχισεν, η γνώσις τοδ 
εθνισμού έξ ο5 θά εννοήσουν την συγγένειαν καί την κοινήν καταγωγήν μετά 

τών Ελλήνων, είναι ελπίς ότι θέλουν σπεύσει καί αυτοί ώς οί Χειμαριώται 
καί οί Σουλιώται νά ένωθώσι μετ’αύτών καί ν’ αποτελόσουν έθνος πανελλή
νιον εντός τών ιδίων ορίων τά όποια τοΐς προώρισεν. ή φύσις άπό τοΰ Σκόδρου 

. ■ μέχρι'τοΰ Αί'μου άνακτώντες ό,τι οί προπάτορες των είχον./Δέν είναι δ1 έπά-

ναγκες πρός τούτο οί ’Αλβανοί νά. χάσουν την γλώσσαν, των, σεβάσμιον λεί- 

ψανον'άρχάιοτάτων χρόνων, ούτε την ιδίαν, των φυσιογνωμίαν, έξ εναντίας 
οφείλουν νά έξακολουθώσιν όμιλουντες τήν διάλεκτόν των, όπως έσυνείθιζάν 

οί Μακεδόνες τοϋ’Αλεξάνδρου,'καί οί Ήπειρώται τοϋ Πύρρόυ, καί εσχάτως 

τά παλληκάρια τοΰ Μπότσαρη καί τά θαλασσοπούλια τοϋ Μιαούλη, τοΰ Άν- 

δρούτζου καί Λεμπέση./χΤά μεγαλήτερα έθνη τών μεταγενεστέρων: χρόνων 
φέρουσι τοιαΰτα παραδείγματα, τής 'Ισπανίας οί Βάσκοι καί τής’Αγγλίας 

οί Κέλτοι, ύπόλοιπον τών άρχαιοτάτων λαών τών χωρών εκείνων,
’Επειδή ■ λοιπόν, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, συμ.φωνησαντ'ες μέ τήν γνώμην 

σοφών λογίων, ότι ή. Αλβανία και' ώς εκ τής θέσεώς της καί ώς έκ τών 

ι ήθών της μόνον διά τής Ελλάδος καί παρά τών Ελλήνων δύναται νά πολι-

λ
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ΐΜίθή, δ.χωρισμός δ’ αύτής άπό. τήςΥΜ,ακεδονίας και Ηπείρου· είναι Αδύνατος 

καί θεωρείταιΑκρωτηριασμός διά τήν ολην Ελλάδα ή στέρησίς της, νομίζο- 
μεν όχι μόνον καθήκον άλλ’ύποχρέωσιν πάσης Κυβερνήσεως παντός Συλλό

γου καί πάσης καρδίας 'Ελληνικής τό ζήτημα αυτό νά τό καταστήσγ εθνι

κόν, και ό εκπολιτισμός τής ’Αλβανίας νά τεθή εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, 
ώεννάως δέ νά βομβή περί τάς άκοάς πάντων ημών ως ήδύθρους κλαγγή τά 

■ «μέμνησθε τών δούλων επαρχιών κα'ιίδίως .. τής έγκαταλειφθείσης Άλβα-, 

. νίας'» ήδη μάλιστα δτε ή ιδέα αΰτη ή'ρχισε νά γενικεύεται ώς βλέπομεν 

έν τή έπισημοτέργ έφημερίδι τοΰ. κόσμου εις τόν κΧρόνονο τής ’Αγγλίας τής 
10/22 Μαί’ου ε. ε. είς τόν όποιον μεγάλης γράμμασι είναι κατακεχωρισμένη 

επίσημος πολιτική επιστολή συμφωνούσα μέ τάς ιδέας μας, καθ’άς’Ελλάς . 

εντελής δέν δύναται νά σχηματισθή· άνέυ τής ’Αλβανίας’ ό διορισμός δέ νο- 
μίζομεν καταλλήλων Προξένων κατόχων καί τής ’Αλβανικής καί ή παρά 

τοΰ'Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Έλλ. γραμμάτων αποστολή διδασκάλων 
. καί-διδασκαλισσών εις τά κεντρικότερα μέρη τής "Ανω καί κάτω ’Αλβανίας, 

ώς καί αί είς πάντα τά καλά καί πάντοτε λυσιτελείς τοΰ ήμετέρου .Συλλό

γου εύχαί καίπνέργειαι, άς καί πάλιν μετά παρακλήσεως επικαλούμαι,, είναι 
τά προσφορότερα πρός τό παρόν μέσα όπως τάχιον φθάσωμεν είς τόν σκο- 

πόν καί έπισύρωμεν καί τόν έπαινον τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.
■ ■ -" " Κ, X. ΚΑΜΒΑΣ.

ΠΕΡΙ ΑΑΛΟΓΝΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ *.

Ή διά τοΰ τηλεγράφου μεταβίβασις τής φωνής'κατά τά έν τγ, γαλλική Έ- 

tar. Σνζηζήσεωτεκτιθέμενα ύπό του κ, de Parville πειράματα ού- 
δεμίαν Αμφιβολίαν. πλέον επιδέχεται. Ή φωνή διελαύνει τά τηλεγραφικά . 

σύρματα μέ. τήν ταχύτητα τής άστραπής, τήν άνακάλυψιν δέ ταύτην Ανήγ

γειλαν . αί εφημερίδες τής ’Αμερικής μετ’ακράτου ένθουσιασμοΰ. Τοιαυτη ■ 

όμως άνακάλυψις επί άλλης βάσεως στηριζομένη έγένετο ήδη Από τοΰ έτους 

1'860 ύπό: τοΰ έν Φραγκφόρτγ καθηγητοϋ κ. Reuss, οστις ήδυνήθη νά δια- 
,βιβάσ·/) τηλεγραφικώς ή'χουςείς μεγάλας άποστάσεις, οί δ’ έν τΐί πόλε ι ταυτή : 

σοφοί παρέστησαν είς. τήν πρώτην συναυλίαν ήτις μετεβιβάσθη διά τοΰ τη

λεγράφου.Ά'λλ’ή άρτίως έπινοηθεΐσα συσκευή υπό τοϋ ένΆμερική κ. Graham . 

Bell τοϋ έξ Εδιμβούργου, παρέσχε τά μάλλον ευάρεστα. αποτελέσματα, 
διήγέίρε δέ τήν περιέργειαν σύμπαντό^ τοΰ ■ επιστημονικού κόσμου. *0  κ. 

.Rell· καταγινόμενος έίς τήν διδασκαλίαν’ τών κωφαλάλων ,εϊχέ σύλλάβει έπί^ 
,σής τήν/ίδέαν τής κατασκευής 2α2·οϋγτύς ΤίΐΛεγ^^ον.. ..Διηγούνται οτι έν; .

* ’Ανεγνώσόη έν τ<3 Συλλόγιρτ^.27 Μαίρν i877s: /
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διαστήματι δύο μηνών νέα κόρη κωφάλαλος όπότοΰ κ. Bell διδασκόμενη 

ήδυνήθη νά όμιλήση. *Έκτοτε  δέν έπαυσε καταγινόμενος εΐς την άνακάλ»’-' 
■ψιν αύτου, είς δέ τούς είρωνευομένους αύτόν άπεκρίνετο άπαύστως «’'Εστω! 

Βλέπετε οτι μεταδίδω την ομιλίαν είς τούς κωφαλάλους θά κατορθώσω έπί 

τέλους νά λαλήση και αυτός ό σίδηρος.» Καί όντως ό κ. Bel] έτήρησε την : 

ύπόσχεσίν του.Ό ύπ’αύτοϋ επινοηθείς τηλέγραφος έτέθητό πρώτον είς ενέργειαν 

έν τω μεγάρφ' τής τελευταίας έν Φιλαδέλφειας Έκθέσεως.Ό τής’Αγγλίας σοφός 
φυσικός Thomson έπανελθών έξ ’Αμερικής εϊς Αονδΐνον καί αφηγούμενος τά 

τής Έκθέσεως άνεφώνησε πλήρης θαυμασμού, «'Η θαυμασία αυτή άνακάλυ- 
ψις είναι τίΐ άληθεί^ι ή άρίστη τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου. ’Ήκουον λίαν 

εύδιακρίτως ολοκλήρους φράσεις τάς οποίας ό συνάδελφός μου: Watson έπρό- 
φερεν εΐς τό άλλο άκρου τοΰ μεγάρου τής Έκθέσεως καί τόσφ καθαρώς, ώστε 

ενόμιζον ότι ΐστατο εϊς ολίγων βημάτων άπόστασιν.»
• Τό πείραμα έπανελήφθη έπί της τηλεγραφικής γραμμής ήτις συνδέει τήν 

Βοστώνα καί τήν Μίλδεν άπεχούσας άλλήλων 22 χιλιόμετρα. Ό κ. Bell 
έν τφ γραφείφ τής Βοστώνός ευρισκόμενος συνωμίλει μετά τοΰ έν.Μίλδεν κ. 

Watson ώς εάν ήτο μετ’ αύτοΰ έν τή αύτή αϊθούσγι. Ό κ. Watson βέβαιοί 

δτι άνεγνώριζε μάλιστα διά τής φωνής τούς άπευθύνοντας αύτώ τηλεγραφι- 
κώς ερωτήσεις. Μουσική έν τφ γραφείφ της Βοστώνος παιανίζουσα ήκούετο 

τηλεγραφικώς είς Μίλδεν. Κυρία δ’ ένθουσιασθεΐσα έψαλε τό tf^evraior 

prfdor τοϋ βερονς πιστώς δέ μετεβιβάσδήσαν πάντες οί χρωματισμοί τής 
φωνής της εΐς τόν άλλον σταθμόν, έδέχθη δέ αμέσως τηλεγραφικως καί ήζ.ου- 
σε τά χειροκροτήματα τών άκροατών της είς άπόστασιν 22 χιλιομέτρων 
ευρισκομένων. Βραδότερον άνταποκριτής εφημερίδας τής Βοστώνος μετεβίβα- 

σε διά ζώσης φωνής έζ άποστάσεως 32 χιλιομέτρων εις τήν Διεύθυνσιν τής 

έφημερίδος λόγον, βν έξεφώνησεν ό ζ. Bell ενώπιον πολυπληθούς ακροατη
ρίου εν Salem. Τελβυταΐον δε ό κ. Bell μετεβίβασε τηλεγραφικώς τήν φωνήν ■ 

του έκ Νέας Ύόρκης εΐς North Conway είς άπόστασιν δηλ. .230 χιλιομέ-

■ τρων,ά'σην περίπου πρός τήν άπ’ ’Αθηνών είς Λαμίαν. Έκ τών ανωτέρω κκ~ . 
ταφαίνεται οτι δέν εΐναι μακράν ή στιγμή καθ’ ήν θά δυνάμεθα νά συνδια- 

λεγόμεθα άπό τοΰ ενός άκρου εΐς τό έτερον τής Ευρώπης καί τής ’Αμερι

κής, ή νά άκούωμεν έν τώ δώμάτίφ ήμών ρήτορα άγορεύοντα είς τούς , 

ά,ντίποδας.
Τοιαΰτα τά γεγονότα'' ίδωμεν ήδη όποια ή άνακάλυψις. Αλλά προ τούτου 

έκθέτομεν έν συντόμφ τόν τρόπον δι’ ού δυνάμεθα νά μεταβιβάσωμεν ήχους 

εΐς άπόστασιν, Τοΐς πάσιν είναι γνωστόν άθυρμά τι καλούμενου μνστηρι&δ&ς 
yfyia. 2υνίσταται έκ δυο μικρών Σωλήνων έκ χονδρού χάρτου, άνοικτών 

κατά τό έν άκρον, εϊς δέ τό έτερον φερόντων μεμ.βρώνην τεταμένην*  · αί δύολ 

μεμβράναι συνδέονται δία νήματος μάλλον ή ήτταν έπιμήκους. .ζΟταν λαλ"ζ| 
τις χαμηλή τ$ φωνϊί είς τό άνόικτον" &ρον τόΰ ενός τών σωλήνων^' έτε-θ&ς 

προσαρμόζων τό ους είς. τό άκρον τοΰ δευτέρου σωλήνος.άκούει εύδικκρίτως 
πάσας τάς λέγεις, άρκεΐ.πρός τοϋτο-τό.νήμα νά ήναι καλώς τεταμένον. Διά 

τοΰ μέσου τούτου δύο τινές δύναντάι άριστα νά συνδιαλέγωνται είς άπό - 

στάσιν 2.5 μέτρων ή 50 ή καί πλέον τών 100 μέτρων. :”Αν δμως τό νήμα 

άφεθίΐ χαλαρόν, ή φωνή παύει άπό τοΰ νά άκούηται εύδικκρίτως. Τί συμ
βαίνει εϊς. τό ανωτέρω, πείραμα; 'Η φωνή τοϋ λαλόΰντος θέτει εΐς παλμικήν 

κίνησιν: τήν πρώτην μεμβράνην, ής οί παλμοί μεταδίδονται διά τοϋ νή

ματος εϊς τήν μεμβράνην τοΰ άντιθέτου σωλήνος, καί δι’ αυτής εϊς τόν έν 

τφ σωλήνι έγκεκλεισμένον αέρα,· ούτω δέ ό ήχος καθίσταται άκουστός. Ή 
δπό τοϋ κ. Reuss έπινοηθεΐσα συσκευή είναι άνάλογος τ-J) άνωτέρω. .'Η φωνή 
θέτει εϊς. παλμικήν κίνησιν μεμ.βράνην, έφ’ ής εύρίσκεται μικρόν έλασμα με

ταλλικόν, τό.όποιον εϊς έκαστον, παλμόν τής μεμβράνης ψαύει έτερον έλα

σμα. Τό έπί τής μεμβράνης έλασμα συγκοινωνεί μετ’ηλεκτρικής στήλης, τό 
έτερον δ’ έλασμα μέ τό τηλεγραφικόν σύρμα. Εΐς έκάστην άρα επαφήν, ήτοι 

εϊς.;έκαστον παλμόν τής μεμβράνης ηλεκτρικόν ρεΰμα διελαύνει τό τηλεγρα
φικόν σύρμα. Τό ήλεκτρικόν ρεΰμα εϊς τόν σταθμόν τής άφίςεως περιέρχεται 
έλικοειδώς. περί λεπτήν βελόνην έρειδομένην έπί ξυλίνου κιβωτίου ηχητικού. 

Κατά τάς διαδοχικάς διαβάσεις τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος ή βελόνη καθίστα

ται διαδοχικώς μαγνήτης καί ενεκα τούτου έκτελεΐ τάς αύτάς καί ή μεμ
βράνη παλμικάς κινήσεις καί παράγει τόν αύτόν ήχον.

"Οθεν έν μέν τφ σταθμώ τής άναχωρήσεως ή μεμβράνη συλλέγει τήν 
φωνήν έν δέ τφ τής άφίςεως ή βελόνη παράγει αυτήν πιστώς; Ό αύτός άριθ- 

μός παλμών έν τφ αύτφ χρόνω έκτελεΐται εκατέρωθεν. Ή συσκευή άρα τοϋ 
Reuss μεταβιβάζει πιστώς τό ύψος τών φθόγγων ορχήστρας, άλλά ή ποιό- 

της τών φθόγγων εΐναι μονόπατος καί ωσεί ύπόρρινος. Μεταβιβάζεται μέν ή 

φωνή εις άπόστασιν, άλλά μετά χαρακτηριστικοΰ τίνος τόνου, δν δίδουσιν 

εΐς τήν φωνήν των οί κωφάλαλοι.

Έν έτει 1874 ό Eiisah Gray προσεπάθησε νά τροποιήση τήν συσκευήν 

τοΰ Reuss καί θεραπεύσω αύτήν τής άνωτέρω έκτεθείσης μονοτονίας. Άλλ’ 
όπως καταστήσωμεν καταλεπτήν τήν τροποποίησιν ταύτην άναφέρομέν τινβσ 

πειράματα δι’ών καταφαίνεται ή βάσις έφ’ ής στηρίζεται ή συσκευή, αύτη. 

Έπί ήχητικου τίνος κιβωτίου προσαρμόζονται δύο διαπασών άπέχον,τα 50 

εκατοστά του μέτρου περίπου καί τό έτερον τούτων πλήσσεται διά πλήκτρου*  

Καταστρεφομένου τοϋ απ’.αύτοΰ παρκγομένου ήχου, παρατηρεΐται μετ’έκπλή- . 
ζεως οτι τό δεύτερον διαπασών πάλλέται παράγον τόν αύτόν καί τό πρώ

τον ήχον, ώσεί άόρατόν τι πλήκτρον . τό έθεσεν εΐς παλμικήν κίνησιν,. QE 
παλμοί τοϋ πρώτου μετεδόθησαν εΐς τό δεύτερόν διά τοΰ ήχητικοΰ υποστη
ρίγματος καί τοΰ άέρος. ’Αναπόφευκτον όμως-τά δύο διαπασών νά ώσιν εν

τελώς όμοια: καί πλησσόμενα νά παράγωσι τόν αύτόν ακριβώς ήχον, άλλως 
ή μετάδοσις αυτή τοΰ ήχου δέν γίνεται*  Καί όντως, εάν μεταβήλωμεν τό
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ύψος τοΰ ύπό τοΰ .πρώτου διαπασών '-πάράγομέναυ ήχου ■ διά μικρό®· τεμαχίο.»/, . 
κηροϋ τό ■ όποιον προσκολλώμ.$ν εις τόν tzvx τών. βραχιόνων του., τό δεύτεροι» 

δέν ,άποιντδί πλέον. Δυο . χορδαίεντελώς δμοιαι παράγουσαι δέ.τόν αύτόν 

ήχον,· διεγείρονται .επίσης άμοιβαίως, τουτέστι π/.ησσομένης τής ετέρας καί/ 

ή έτέρα πάλλεται.
Ού μόνον δέ ήχος παράγει ήχον,, άλλα καί ή φωνή ανθρώπου δύναται νά?' · 

θέσή είς παλμιν.ή» νάνησιν τό διαπασών ή· χορδήν τινά. Ούτως δταν λαλ·^ 
τις ή .ψάλλη έντός αιθούσης έν ή υπάρχει, κλειδοκύμβαλο» μία τών χορδών· 

τούτου ,πάλλετκι καί παράγει τον ψαλλόμενο»·. φθόγγον. Έπι τών γεγονότων/, 

τούτων στηριζόμενος ό Gray.κατεσκεύασε'τήν ύπ’αύτοΰ·. έπινοηθεϊσαν συ

σκευήν. ... ,· . '

'Η,τόν. ήχονμεταβιβάζουσα συσκευή δέν σύγκειται έκ ρ.ί%>ςμεμ-βράνής 
πάλλομένης, άλλ’έκ σειράς μεταλλικών ελασμάτων, ών έκαστον παράγει ωρι- 
σμέ,νο» ήχον ώς αί χορδαί τοΰ κλειδοκύμβαλού. Έν τω. σταθμώ τής άφίξεως 

όμοια ελάσματα τίθενται είς παλμικήν . κίνησιν διά τοΰ Ηλεκτρικού ρεύμα

τος,. άλλ’ έκαστον κατ’ιδίαν διά τοΰ' άντιστοίχου μεθ’ού" συγκοινωνεί, διά τοΰ 

τηλεγραφικοί! σύρματος. Τά διά τΗ; συσκευής ταύτης παραχθέντα άποτελέ'.·. 

οματα είσ'ιν Εντελέστερα καί ποικιλότερα Η τά διά.της συσκευής του Reus8<
Ίδωμεν ηδη τήν συσκευήν.τόΰ Beil ή'τις κατά τήν μαρτυρίαν είδημό’»· 

νων, οΐτινες παρέστησαν αύτόπται μάρτυρες είναι ή έν.τελεστάτη ώς.μετα-·^ 
βιβάζουσά και τά τρία χαρακτηριστικά παντός ήχου., τουτέστι. τό· ύψος, άή» 

ίντασιν· καί την ποιότητα (timbre). Έκθέσώμεν εν συ.ντόμω τά τρία τάϋτα.

. χαρακτηριστικά. ■
.Τοϊς πασι. γνωστόν υπάρχει ότι διακρίνομεν ήχους όζεις καί ήχους βαρ.εϊς<, 

'Ορίζεται δέ κατά τήν οξύτητα ή κατά τό ύψος ό ήχος όταν όρισθη ό άριθμ,ός 

τών, παλμών τών γινομένων, κατά, δεύτερον λεπτόν τής ώρας. Οί άξύτερΟι... 

δέ ή υψηλότεροι ήχοι προέρχονται έκ περισσοτέρων παλμών κατά. 1".
Δύο .ήχοι ισοϋψείς προερχόμενοι έκ του ,αύτοΰ άριθμόΰ παλμών δέν έχουσι, 

πάντοτε τήν αυτήν έ'ντασιν. Πλήττοντές τό αύτά πάντοτε . διαπασών, ότέ 

μέν ήρεμα ότέ δέ ισχυρότερο» παρκγομεν μέν πάντοτε τόν αύτόν ήχον 

του αύτοΰ ύψους αλλά διαφόρου έντάσεως. Ήεντασις προέρχεται έκτου 
πλάτους τής παλμικής κίνησε ως, όταν δέ πλήσσωμεν ισχυρότερο.» τό διαπα

σών τοΰτο έκτελεΐ'μέν τόν αυτόν άριθμόν παλμών κατά 1" άλλά τά σκέλη 

εξέρχονται έτι μάλλον τής'δέσεως τής ισορροπία; των. Διά. τοΰτο ό ήχος 

ούτος κατ’άρχάς μέν είναι Εντατικότερος βαθμηδόν δέ βαίνει με'.ούμενο,ς 

κάτάτήν έντασιν, διότι καί τό. πλάτος τής παλμικής κινήσεως-έλαττόΰται. 

καί έπι τέλους εκλείπει. ; · t ■ ■ ■/ : .
. Δύο ήχοι ισοϋψείς καί ίσοεντατικοί δύνανται νά διαφέρωσι κατά τήν ποιο·» 

πητα όταν προέρχ_ωντα: έκ δύο διαφόρων τήν κατασκευήν οργάνων.' ’Ανα

γνωρίζομε» τινα. λαλοϋντζ. ή. ψάλλ.οντα, ζ.?:ί τοι δέν βλέπομϊν αύτόν, έκ τής,
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«οιοτητας τής .φωνής του,. Ή-.διάφορά ,■■ αδτη;.πρθέρχετάΐ ίέκ τής μόρψΗζ' τής 
παλμικής κινήσεως. ■ .

■ Αί άνωτέρω περιγρκφεϊίαι.συσκευαί,μ.εταβιβάζουσι τό ύψος τοΰ ήχου, έ/ώ 

ή ύπό τού Bell έπινοηθεϊσα μεταβιβάζει ού μόνον τό ύψος αλλά καί τήνέ'ν- 

. τασιν καί ώ τοΰ θαύματος! κάι αυτήν τή.ν .ποιότητα. Ή δέ συσκευή, είναι ■ 

·. άπλουστάτη.

■ Τοϊς πάσιν είναι γνωστός ό καλούμενος Ηλεκτρομαγνήτης. Τουτέστι μι
κρόν έπίμηκες τεμάχιο» χάλυβας περί τό όποιο» περιελίσσεται λεπτόν σύρμα 

έκ χαλκού περίβεβλημένον διά. μεταςης καί το όποιον μεταβάλλεται είς μα
γνήτην όταν διά. τοΰ σύρματος διέρχηται Ηλεκτρικόν ρεύμα.Έαν ·ήδη θέσωμεν 

ενώπιον τοΰ μαγνήτου τούτου τεμάχιο»μαλακοΰ σιδήρου ήτοι σιδήρου εντελώς 

καθαρού καί τό πλησιάζωμεν ή τό άπομακρύνωμεν διαδοχίκώς, ήτοι άν τό ΰπο- 
βάλωμεν είς παλμικήν κίνησιν, είς έκαστον παλμόν αναπτύσσεται έν τωσύρ- 

ματΊ άκαρικΐον ρεΰμα καί, τοδθ’ δπερ άξιοσημείωτον, ή έ'ντασις τοΰ ηλεκτρι
κού ρεύματος είναι εις έκάστην στιγμήν ανάλογος πρός τήν ταχύτητα μεθ’ 
ής τό τεμάχιο» τοΰτο τοΰ μαλακοΰ σιδηροΰ πλησιάζει ή απομακρύνεται τοΰ 

μαγνήτου. Έπί τής ιδιότητας ταυτης στηρίζεται ή ύπό τοΰ Bell επινοηθεί?- 

σα συσκευή.

Καί ό'ντως,. εάν επί πάλλομένης μεμβράνης ,προσκολλήσωμεν· μικρόν.?λά- . 
σμα μαλακοΰ σιδήρου καί απέναντι τούτου ηλεκτρομαγνήτην. συγκοινωνοΰν- 

. τά μέ το σύρμα τής· τηλεγραφικής γραμμής, είναι φανερόν ό'τι είς έκαστον · 

παλμόν τής μεμ.βράνης αντιστοιχεί/μία. παλμική . κίνησις τοΰ ελάσματος 

καί επομένως τό σύρμα τοΰ Ηλεκτρομαγνήτου ως καί τό τής τηλεγραφικής 
γραμμής διελαύνεται διά σειράς ηλεκτρικών· ρευμάτων, τών οποίων ή έ'ντα- 

σις .ρυθμίζεται . διά τής -έντάσεως τοΰ. ή'χου δστις παράγεται ενώπιον, τής 

μεμβράνης.· ( /

’Ενταύθα, ώς βλέπομεν, τά ηλεκτρικά ρεύματα παράγοντάι έκ τής κινή- 
σεως τής μ,εμβράνης ήτοι διά τοΰ ηχητικού κύματος όένευ.τής βοήθεια; ήλε-' 
κτρικής. στήλης. ,’Εν τφ σταθμώ τής άφίξεως,. ..έκαστον ρεΰμα Ηλεκτρικό»· 
θέτει είς παλμικήν κίνησιν μικράν πλάκα κυκλικήν. έ& σιδήρου λεπτήν ,ώς 

χάρτης έρειδομένην επί κυλίνδρου έκ μαλακοΰ. σιδήρου τόν όποϊον τά διαδό- 

χτκά ρεύματα μεταβάλλουσι διαδοχίκώς ;εις μαγνήτην. Τό άκρο» τοΰ κυλίν
δρου μεταβαλλόμενον διαδοχίκώς είς μαγνήτην έλκει καί άπωθεϊ τήν κυκλι-. ·; 

κήν πλάκα, ή'τις ούτω πάλλεται. Έν συνό7ω> ή συσκευή του Bell σύγκειτάί 
έν μέν τω σταθμώ τής άναχωρήσεως έκ μεμβράνης, ήτις πάλλεταί κάί ήτις . 

παράγει τά ηλεκτρικά ρεύματα., έν δέ τώ σταθμφ τής άφίξεως έκ κυκλικής 

πλακός, ήτις πάλλεται διά τών διαδοχικών ηλεκτρικών' ρευμάτων καί παρά- . 

γει. τήν: αυτόν καί η μεμβράνη· ήχον. / /'t

■ Τοιαύτη ή συσκευή τοΰ Bell ήτις μεταβιβάζει πιστΐος οΰ'μόνον τό ύψος 

·. των, ήχων άλλά. ήά.ί,πήν εντασιν, ■ ώς./δέ,,λέγουσί·. καί άύτήν ., τήν ποιότητα.
,·” ·.■ «

Α·
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Σημειωτέου έν τούτοι; ότι.: πειράματα έπί. τής συσκευής ταυ'τής'-δέν.'έζε”-' 

τεΛέσθησαν ίτι έν Εύρώπτι εϊμή μόνον -έν ’Αμεριχίί. Υπάρχει όμως βεβαιό- 

της ότι καί ενώπιον τών σοφών τής Ευρώπης ή συσκευή αυτή λειτουργούσα 
θέλει παράσχει ευάρεστα Αποτελέσματα θέλει δέ πλουτισθή ό‘ηλεκτρικός τη-. 

λέγραφος δι’έφευρέσεως τά μκλα επωφελούς. .
TIM. Α. ΑΙΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ! ΕΝ ΡΩΜΗι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ *

‘Η. έις'Ρώμην μετακομιδή τής έδρας τής’Ιταλικής Κυβερνήσεως επρεπε 

νά -έ'χτ; φυσικά ως Ακολούθημα και μεταβολήν τινα τής καθ’ όλου δψεως τής 

αιωνίου πόλεως. "Οχι μόνον ή έπισώρευσις έν αυτή πολλών περιπλέον χιλιά

δων κατοίκων έμελλεν Αναγκαίως νά προκαλέση οικοδομάς νέας, ενεκά των 
οποίων, δλόκληροι. συνοικίαι μετεμορφώθησαν, αλλά καί ή παλαιά παράδοσις . 

ή-ρωμαϊκή, έν όνόματι τής όποιας έπί τοσοΰτον χρόνον τό ιταλικόν έθνος χτϊύγ 

τει ώς πρωτεύουσαν του τήν'Ρώμην επρεπε νά τόχ·ρ πολλής θεραπείας ,καί 

πρώτη τούτου καί κυριωτάτη Απόδειξις έμελλε βέβαια νά ,ήνε ή έπιχείρησις 

τακτικών Αρχαιολογικών άνασζαφών.
■ Καί Αληθώς τή , 8 Νοέμβριον 1870 άμα τή έν.'Ρώμη έγκαταστάσει τής 

Κυβερνήσεως, έδημιουργήθη έφορεία άνασκαφών τής πόλεως και τής επαρ
χίας καί διωρίσθη έ'φορος ό ικανός Ανασκαφεύς του Παλατίνου λόφου Κ. Πέ

τρος "Ρόζος. ’Οκτώ δ’ ημέρας από τοϋ διορισμού τούτου ήρχισαν αί Ανασκά- 
φαί τής αγοράς, τοϋ (ίωααϊχοϋ <ρόροι>. Συγχρόνως έγίνοντο. έργασίαι- εις τάς 

θέρμας. τοΰ Καρακάλλα, εϊς τούς Φαρνησίους κήπους,. εις τήν έπαυλιν τοϋ. 

’Αδριανοϋ, εϊς τήν Ώστίαν. ■
Ό πολύς ούτος ζήλος, ό κατ’ Αρχάς έγερθείς έκόπασε μετ’ ού πολύ καί διά 

διαφόρους «λόγους, ών πρώτος , καί κυριώτατος ή ένδεια ίσως χρηματικών μέ

σων, διεκόπη πάτα αρχαίων κειμηλίων άναζήτησις. . ’Επ’ εσχάτων δέ. πάλιν 
θέλων ν’ Αναζωπύρωση τήν πρώτην δραστηριότητα ό υπουργός τής παιδείας 

Βόγγης διώρισε γενικόν έφορον -καθ’ άπαν τό Βασίλειον τόν γνωστότατου 

Κ. Φιορέλλην.
,, "Οπωςδήποτε γενναίος έγένετο ό θερισμός τής έπιστήμης, τοΰτο δέ διότι 

αί άνασκαφαί ένηργήθησαν μέ πολλήν τάζιν καί.μέθοδον καί οΐονεί. μετά 
προηγούμενη? σκέψιν, ό'περ δεν ήτο καί πολύ .δυσχερές έν 'Ρωμγ δια τόνέξής., 

μάλιστα λόγον. Πολλής δήλα δή πληροφορίας καί παντοειδείς διέσω.σεν ήμϊν. 

περί τοϋ καθ’· όλου σχεδίου τής. κοσμ.οκράτορος-πόλεως ή Αρχαιότης. ’Όχι μό-.; 

νον οί Λατίνοι πεζόγράφοι, παό πάντων δέ ό Κικέρων καί ποιηταί και. κατ’ \

'/· * Κατά τον Gastoo . Boissier. *Ί3ε  «Έπιθ. τών δύο Κόσμων it τής 15 Απριλίου 4877« - '

παντοίων μι * 
φών έχΟυσι διασωθή τινές.

Ί
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έζοχήν ύ -Οράτίος πολλάς παρέχαυσι τοπογραφικάς ούτως εϊπεΐν λεπτόμερείας' 

περί τής 'Ρώμης, αλλά καί σχεδιογραφικός πίναζ αύτής έπί Σεπτίμου Σεβή- 

ρου χαραχθείς περιήλθεν εις ημάς *.  ΕΪνε δέ τό πράγμα φυσικόν. Ή 'Ρώυ,η 
ήτοπαγκόσμιος πόλις, οί ξένΟι συνέρρεον καθ’ έκάστην εϊς αυτήν, όπως δέ 

σήμερον εχομεν τούς λεγομένους ώ)'ζ/)Ύ.·ίη· διά τούς ξένους, ούτως ειχον καί. 
οί 'Ρωμαίοι σχεδίογραφήματα παντοϊα τής πόλεως, τά όποια Ανήρτων εις 
τά δημόσια οικοδομήματα. Τοιοΰτος ητΟ λοιπόν καί ό διασωθείς πίναζ, ού 

έμνήσθημεν· εν μόνον μέρος διεσώθη, αλλ’ ικανόν; ωςτε νά δώση πλήρη τοϋ 
όλου ιδέαν· συνέκειτο έκ σειράς μαρμάρινων πλακών πληρουσών επιφάνειαν 

300 τετραγωνικών μέτρων. ’Αλλά καί αληθείς όβηγονς των περιηγητών εϊ- ’ 

χον οί 'Ρωμαίοι, δν βραχύτεροι μέν είναι οι παλαιότεροι, εκτενέστεροι, δέ καί 

μυθευμάτων πλήρεις οί νεώτεροι. Καί έκ-τών τοιοότων δέ περιγρα-
Λ A >

Επανερχόμενοι λοιπόν εϊς τά τής ήμετέρας πραγματείας λέγομεν βτι πολύ 
Αληθώς θάρρος ένέβαλε κάι έ'πρεπε νά έμβάλγ τοϊς άρχαιολόγοις ή τοϋ’Η- 

σκυλίνου όρους σκαφή, τόσφ δέ πλειότερον, όσον κύτη έγένετο ούχί διά λό

γον επιστημονικόν καί κατά σχέδιον ωρισμένον, αλλά δι’Αλλας αιτίας, καί: 
Ανάγκας βιωτικάς. Και όμως άμα τά παλαιά κειμήλια ήργισαν ν αναφαί- 

νωνται ή ‘Εταιρία ή εργαζόμενη έκεϊ, καθήκόν της έθεώρησεν αυθωρεί νά 
προσλάβγ εϊς τήν έαυτής υπηρεσίαν Αρχαιολόγον διακεκριμένο? τόν Κ. Βρί- 
ζιον καί νά δημοσιεύσγ τά κατά τάς σκαφάς ταύτας εν βιβλίω έπιγραφ.έντι 

Pitture e sepolcri scoperti soil’Esquilino (Roma 1876). Εις ενα τών έκεΐ 
ανασκαφέντων τάφων εΰρέθησαν γραφαί περιεργόταται πάριστάνουσαι τήν. 
κτίσιν τοϋ. Α'αβινίου καί τόν θάνατον τοϋ Αϊνείου καί τοΰ Λατίνου τοϋ ·βασι· 
λέως. ’Επειδή δέ, όπως ό κ. Βρίζιος νομίζει, αΐ γραφαί αυται εϊνε παλάιότέ- 

ραι τοΰ Ούεργίλίου, έχουσι τοϋτο τό καλόν, ότι δεικνύουσιν εις ημάς εις ποιαν 
κατάστασιν ευρεν ό ποιητής τούς μύθους καί τάς παραδόσεις, έκείνας, τάς 
Αποτελούσα; οίονεί τήν βκσιν τής Αϊνειάδος του. Παρέκει εύρέθη σπουδαΐον . 

columbarium/ τά τοΰ οίκου των Στατιλίων Ταύρων, μέ πολλάς έπιγρ.αφάς 
. διέυκρινίζαύ σας τά ? κατά τούς , δούλους έν τόϊς ρωμαϊκοί; οί'κοις.

Τό Ήσκυλϊνον όρος δέν ήτο έκ τών διασημοτάτων τής 'Ρώμης λόφων" μέχρι 

των τελευταίων τής δημοκρατίας χρόνων ήτο χώρος έρημος καί Αφωρισμέ- 

νος εις θανάτωσιν τών καταδίκων, ών τά σώματα έμε,νον εκτεθειμένα εις 

βαράν τών :όρνεών, δι’ δ καί δυσόνυμ.οι: ήσαν οί γΰ.πες τοΰ Ήσκυλίνου. Τά δέ : 

περίχωρα τοΰ όρους έχρησίμ.ευον εις ταφήν τοΐς πένησιν. Έκεϊ, αναμέσον τών 

τάφων-ήσαν οί διαβόητοι putie.uli, ^3όδροι, είςούς ερρίπτοντο τά σώματα τών 
μ.ή δυναμένων νά έ'χωσι τάφον χωριστόν. Ό Αύγουστος χάριν τής δημοσίας 

υγείας .έθηκε τέρμα έίς τήν συνήθειαν· παύτην, ό- δέ Μαικήνας. άπεφάσισε 

' 1 Τί; .άνενρεθείσας' πλάκας ταδ πίνακοί τούτονSfitaUV'irK. Jordan tv τφ βιΰλϊιρ αό-· 
τοΰ Foma urbis.
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τότε >ά κπτοικίση τό [Λερός ταϋτο τής πόλεως κάΐ δή έρύτευσε τους γνω

στότατους Maecenianos ■ hortos, τόι>ς χηπόυς zoic Μα-ί-χήηακο^ς καί έν,'ϊΆ . 
μέσφ αύτών έκτισεν οίκον πολυτελή *,  Τόσον δέ τό [Λερός τοϋτο άποκκτε- 

στάθη ύγιεινόν καί εύάερον, ώςτβ όσάκις .ένό.σε,ί. ό Αύγουστος έδώ ή'ρχετο καί-λ. 
άνελάμβανεν, Ούτως έχόντών τών ποαγμάτιον ούδέν τό παράδοξον οτι πολλοί 

τάφοι εύρέθησαν νυν άνασκαφέντος τοΰ Ήσκυλίνου. Παντούή σκαπάνη προσ- 
έκρόυεν εΐς όστα καί είς τάφους. Καί εΐς μέν τούς ιδίως τάφους εύρέθησαν 
καί έπιγραφκί και άλλα τοϋ καθημερινού βίου Αντικείμενα,. έμάθομεν δέ καί 

. τί κυρίως ήσαν οΐ puticuli. ΤΗσαν δήλα δή δωμάτια . σχήματος ορθογωνίου ,. 
' μέχρι , τοΰ βράχου έσκαμμένα μέ παχεΐς καί χονδροειδείς, τοίχους. ’Έκειντο 

δέ κατά σειράν, αλλά δεν συνεκοινώνουν πρός άλληλα’ οθεν δέν ήνοίγοντο 

εϊμή άπό τοϋ άνωτέρου μέρους, έκεϊθεν έρρίπτοντο μέσα τά πτώματα. Πολ

λοί τών βάθρων τούτων'εΰρέθησαν πλήρεις οστέων καί τέφρας καί ακαθαρσίας.

Εϊ'πομεν οτι οί βόθροι ούτοι ήσαν έσκαμμένοι μέχρι τοΰ βράχου, άλλά πα- 
■ ρετηρήθη ότι και ό βράχος ακόμη ενιαχού εΐνε έσκαμμένος. Έχρειάσθη λοι

πόν νέα πάλιν έρευνα νά γείνφ. ’Όχι μόνον δέ τά νέα ταΰτα ορύγματα, τά 

έν τφ βράχφ, εΐνε φυσικά παλαιότερα τών υπερκειμενων βόθρων, άλλα νο- 
μίζεται ότι εΐνε παλαιότερα καί αύτοΰ. τοΰ τείχους τοϋ Σερουΐου. Οί. όρυξαν- 

τες λοιπόν αυτά έ'ζων κατά τούς χρόνους τών βασιλέων, ολίγον μετάτήν 

κτίσιν της'Ρώμης, πόσον δέ σκοτεινόν εΐνε τό μέρος τοϋτο τήςτών 'Ρωμαίων 

ιστορίας καί πόσον αγαπητή πάσα ,είδησις δυναμένη έστω καί έπί μικρόν νά 

διάλυσή τό..πυκνόν εκείνο σκότος, πάντες ήξέύρουσι.
Παρά τούς νεκρικούς τούτους θαλάμους άνευρέθησαν καί αγγεία καί λύ- , 

χνοι καί .λείψανα άλλα. κεραμείζς,-άπειρακάλου πάντα καί άρχαίκής τεχνο
τροπίας, και, ώς φαίνεται, τυρρηνικής. Οί δέ τοίχοι συγκεινται. έκ λίθων τε
τραγωνικών, όπως .καί τά τείχη τών τυρρηνικών πόλεων. Νέα καί αυτή καί 

. έξ, αύτών των πραγμάτων παρεχόμενη άπόδειξις τής πρός την 'Ρώμην .σχέ - . 

σεως τών,.Τυρρηνών έν τοΐς παμπαλαίοις τούτοις χράνοις καί όχι πολύ συνφ- 
δουσίι πρός όσα φαίνεται δογματίζουν ό πολύς Μομσένιος, ■ δεχόμενος οτι μό

νον όί Λατίνοι καί οΐ .-"Ελληνες επέδρασαν. έπί τών ‘Ρωμαίων, ώς πρός τά 

τοιαΰτα τουλάχιστον,
’Επί τής’τοιαύτής λοιπόν διπλές νεκροπόλεως έφύτευσε τούς κήπους καί, 

οικοδόμησε τόν οΐκόν του ό Μαικήνας, συγκαλύψας μέ φυτικήν γήν κάί άλ^ 
λας,ούσίας τά μνήματα, άς άλλαχόθεν ένθάδε συνεφάρησε. Περιέβαλε δέ τόν . 

μεγαλοπρεπή του .οίκον μέ,θέρμας κάί τ.τάδια καί εξέδρας καί στοάς καί μνη
μεία. καί τεχνουργήματα παντοϊα,πολυτελή καί καλλιμάρμαρα. Καί ιδού ά 

νεκρικός καί. πένθιμος Ίΐσκυλ.ϊνος μετεμορφώθη. είς μέγαρον ..μεγαλοπρεπές ·■■ 

καί θαυμαστόν, καί πνεύμα ζωής καί πολιτισμού έ'πνευσεν, έπί τοΰ οίκτροΰ

1 ’Αε ’ώϊ) ό.βοολόμενος τοΟ,ΟΙάρρωνος de ling. 1εί...5,ή5··.ζ.«ί ά;. πρβλ. τοΰ 'Ορ«ν. Safe. 
1,8,10. ·:.;,·,ν'ν.Λ
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, καί ούδέ

.. καί μονήρους χώρου τών..τάφων μαί τών βόθρων καί. τών γυπώννΚαί·παρήλ·“ 
δον πάλιν οί χρόνοι καί άντιπαρήλθεν'ό· ρωμαϊκός - πολιτισμός κά'ι νέα - πάλιν, 

φάσίς πραγμάτων έπεκάθησεν έπί τοΰ’Ησκυλίνου, καί ούδέ κήποι πλέον ουδέ 

μέ'γαρον, αλλά, μόνον τοΰ Μαικήνα τό ^νομα διεσώθη άπό τοϋ ναυαγίου τών 

αιώνων, τών δέ φθαρτών ούδέ ίχνος, μέχρι του μαρτίου. μηνός τοΰ έ'τους1874,· 
ύπότε έγένετο ή σπουδαιότατη- τών έπί τοΰ ορούς τούτου γενομένων άρχαιο- 

λογικών αποκαλύψεων.

ο r

Α'

Κατά τόν μάρτιον, ώς. εί'πομεν, μήνα, έν φ. οί έργάται έσκαπταν την. γήν 
;; . tva θεμελιώσωσιν οικίαν άπηντησαν τό άκρον τοίχου παλαιού, κυρτογράμμρύ
μ . οΐκοδομίας, έφ’ ου διεκρίνοντα ετι ίχνη .γραφών. Μετά προσοχής άπεχωρίσθή- 

σαν. πάντοθεν τά χώματα καί άνεγνωρίσθ.η ότι ό τοίχος άνήκεν έίς μεγάλην 

;■ αίθουσαν καλώς, διατηρηθεΐσαν, 24 μέτρων μήκους και ΤΟ πλάτους k Φαί

νεται ότι η αίθουσα» αΐίτη θά ήτο μετά πλείστης μεγαλοπρεπείας κεκοσμή- 
: μένη" τό δάπεδον σώζει ίχνη προφανή καλής μαρμ,αροστρώσεως, ό δέ θόλος

έπερείδετο έπί. κομψής κορωνίδας.έξ άλαβαστίτου (stuc). Οί εσωτερικοί .τοί

χοι έσωζον άκόμή, ό'τε άπεκάλύφθησαν, τό λαμπρόν ερυθρόν χρώμά .των, ζωη

ρόν καί ειλικρινές, τέρπον τόν οφθαλμόν. Είς τά δύο άκρα, περί τήν κορώ- 
j ■νίδα, δήλα δή άνω καί κάτω παρά τό δάπεδον, περιέθεον τούς τοίχους οίο-, 

ύ νεί περιχειλοϋντα αυτούς δύο διαζώματα.μαΰρον έ'χοντα τό έδαφος, έφ’ ου
ί- χεϊρφς δεδοκιμασμέναι ^χουσι γράψει γραφάς παντοίας, σόβαράς ή άστείας,

J μώθολογικάς, τοπέϊα κλ, ών τών πλείσ.των σώζεται τό'άνθηρόν τοΰ χρωμα

τισμού. Κατά μήκος τών τοίχων εΐνε ένιαχάΰ· διατεθειμένο» μεγάλαι κόγχαι 

λ παρεμφερείς πρός τά παρ’ήμΐν τυφλά λεγομενα παράθυρα,; άς κκλόπτουσι
» . ■ κάλλισται πάλιν γραφαί,’Από του κυανοϋ εδάφους,· όμοιου πρός ουρανόν, άπο-
μ σπώνται άνθη καί δένδρα καί φυτά'καί φυλλώματα, έφ’ όν. άλλα μέν πτηνά
> έπικάθηντάι, αλλα δέ πετώσιν εΐς τόν αέρα, ζωηρότερου καί φυσικότερου
λ καθιστώντα τό όλου τοπεΐον. Πάντα δέ ταΰτα τά ζωγραφήματα δεικνύουσι

ί χεΐρα πολύ μάλλον τεχνικήν τής τών ζωγράφων τής Πομπηίας, Εΐνε δέ βέ-
ρ. βαια φυσικόν τό πράγμα. 'Ο Πλίνιος διδάσκει ήμας'1 δτι άκριβώς κατά τούς

;. χρόνους τοϋ Αύγουστου έζη ζωγράφος τις καλούμενος. Αούδιός, όστις πρώτος
ί 'έγένετό γνωστός ώς τοιχ-ογ^ά^ος. Αέν εΐνε παράξενου νά εϊργάσθή. ούτος διά

■: τόν Μαικήναν καί τούτου έργα νά γνε αί άποκαλυφθεισαι τοϊχογραφίκι. [ '

ΐ Καί όμως ή λαμπρά αύτη αίθουσα εΐνε σχεδόν ύπόγεως*  τέσσαρα μόνον
λ μέτρα,ύψοΰται υπέρ τήν γή-ν, δέκα δέ,μέτρα. εΐνε. βεβυθισμένη. είς αυτήν.

j .' . ,1 Καί περί ταΰτης τής a’9oio»)i και-Λαθόλου περί τών. άνασκαρών τοδ Ήσκυλίνον ’51
ί, ' -τοις σιΐουδαιΰτάτας εκθίσεις τοό' a. Lahciani έν τφ' Builetino della coinniissione' arcbeoiogica 
I;:. tnunicipale, μΐώ πινάκων, γραφών κλ, 1ξ ών όρανίσθη κατχ,τό πλιϊστον τάς πληροφορίας,

. άς οίίΐ’· ό κ, G. Boissier, ’
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Έφω-ίζετο από τού θολού, .πλεϊστα δε ύαλίνων πινάκων θρα-ίσματα άνευρε*  
θέντα μαρτυρούσιν ότι ευρύ υάλωμα θά υπήρχε,. δι*  ου θά εισέδυε τό φδς. 

Εις τί έχρησίμευεν ή αίθουσα αδτη; ,Ή διάθε.σις καί διακόσμησις αύτ'ης καί 

αύτή ή σχεδόν υπό την: γην θέσις της θά μάς βοηθησν).· εις τό νά τό μαντευ- 

σωμεν. Ή αίθουσα έχει, ώς ΰπεδείξαμεν, σχήμα έπίυ.ηκες μάλλον κα! όρ- 
θογωνιον" εις την. μίαν αυτής ακραν έν τφ μέσφ ακριβώς τού τοίχου σώζον

ται ίχνη .προφανή ώς αν βήματος. Τί "λοιπόν άλλο θά ητο αν μ.η auditorium^ 
άκροατηριον, αίθουσα δηλα δή έν η έγίνοντο άκροάματα, διαφόρων συγγραμ

μάτων λ ποιημάτων, άτινα αυτός 6 ποιητής ·η ό συγγραφεύς άνεγίνωσκεν, 
έπίδειζιν τρόπον.τινά ποιούμενος εΐ' τούς συνηθροισμένους φίλους·; *.  Έκεϊ 

λοιπόν συνηρχοντο οΐ λόγιοι οί περί τόν Μαικήναν, εκείνη ητο η έδρα η 
eelsa sedes, έφ’·ης (ίκαλοκτενισμ.ένος, έστολισμένος, μέ κατάλευκον τηβεν- 

,νον, μ.έ λαμπρά δακτυλίδια εις τούς δακτύλους», .-έκάθητο υψηλά ό ρητώρ 
κατά τόν Πέρσιον (sat. 1,15 κέ), ίκανώς διακωμωδούντο: καί σατυρίζοντα 

έντ^. πρώτη αυτού σατυρα τάς τοιαότας επιδείξεις, περί όν καί άλλοι 

.συγγραφείς παλαιοί ούκ ολίγα άναφέρουσι **.  Περί τό βήμα, επί τόϋ πλακό
στρωτου δαπέδου, διετίθεντο πέριξ εδραι ώναπαυτικαί διά τά έξοχα πρό

σωπα, & νίθελον νά κολακεύσωσι. ’Επί τών βαθμιδών τού ημικυκλίου έκά- 
θηντο οι κοινότεροι άνθρωποι, οί ασημότεροι φίλοι, οι πελάται, οί όπωςδη- 

ποτε υποχρεωμένοι, οί. προσκαλούμενοι μόνον καί. μόνον ίνα άποτελέσώσιν 

αριθμόν καί'ίνα κροτησωσι τάς χεΐρας. Ουτω λοιπόν εν ώ οΐ μεγάΛοι οί κα- 
λθημ.ενοι έμ.πρός διά ψιθυρισμού μόνον η κινησεως της κεφαλής έξεδηλουν τόν. 

■ θαυμασμόν η την εύαρέσκειάν των, οί άλλοι, οί μικρότεροι, παταγωδώ.ςέθο- 

ρύβουν καί παρενθόρσως έκρότουν καί έβόων ΐνα έκφράσωσι· τόν άκάθεκτον 
ενθουσιασμόν των.. Καί νΰν άποδεχθέντες άπαξ ότι εις τοιαύτην χρνίσιν..θά. 
η~ο ώρισμένη η μετ’αιώνας άνιδοϋσα τόν ήλιον, αίθουσα αυτή, ευκολότερου 
θά κρίνω μεν καί περί της ύπό την γην θέσεώς της. Τά τοιαΰτα δηλα δη 

■ακροάματα εΐχον πρό. πάντων χώραν κατά τάς διακοπάς της συγκλήτου καί 

.τών,<δικαστηρίων, μηνι αύγοΰστφ, augusto recitante.. mense poetas, έπρεπε 
■λοιπόν .,ό. τόπος, : ένθα τόσοι άνθρωποι συνηρχοντο νά ^νε.δροσερός καί διά 

,τοΰτο. ύπόγεως, διότι έκαστος δόναται νά κρίνη περί τοϋ τί,’είνε ό αύγού
στο: μην έν ‘Ρώμη,, ήταν μάλιστα έν τώ μέσω της ημέρας συνέρχωνται επί 

τό αύτό τριακόσιοι άνθρωποι καί πλέον! Άλλ’έπρεπε κ,αί νά λήσμονώσιν 
ούτοι δτι έν ΰπογέω εύρίσκόντο" εις τούτο συνετέλουν αί ζωηρότατα', τοιχο- 

υγραφίαι καί η κύκλω έζωγραφισμένη πρασινάδα.. “Αν τις. εις τούτο. προσθέ- 

,ση και την νάρκωσιν εκείνην, εις η.ν.σπουδαία. καί παρατεταμένη έν καιρω 
θέρους άνάγνωσις εμβάλλει, ή γοητεία, εΐνε πληρης. Οί άκροαταί ένόμίζόν

* ΊΒ.' Κοϊντιλιανόν 2,11,3. 10,1,36. ** ’Εκ τών 'Ρωμαίων μόνον καταλέγομεν Τνταΰθα 
■. το!τάξό5\·’Ιον&ξνάλ..τάτ, .6,433,.■.7,32», 11J1-77- ΙΙλίν. Ιπιτ, 1,15,2. 9,36,4. Ιΐισρών. βα- 
up. ζ,ιο. 55 καί 59. : .·' '

Ο MOYXlKOs'· 463

,fet., έβλεπο ν; διά τών παραθύρων ■ τούς.ζπερ ιλαλητους' .χήπονς ·.; τούν Μαικήνα, 
δι’όν.-εϊχον διέλθει ϊνα φθάσωσιν εις τό άκροατήριον. 'Η γοητεία τ·ης αιθού

σης, τό. άνετον τών.παρακαθημένω.ν, τά παντοειδή, ρητορικά κοσμήματα; καί 
τεχνάσματα, τά χειροκροτήματα, :τό. ημίφως έκεϊνο, η νάρκωσις, δένσυνε- 
τέλουν ολίγον προς άλλαις παλλαϊς αΐτίαις . εις τό νά θαυμάζονται ύπό τών 

συγχρόνων μετριότατα έργα καί ώς αύτόχρημα φιλολογικά, αριστουργήματα 
νά νομίζωνται. Ή άποκάλυψις τνίς αιθούσης τού Μαικήνα, παρατηρεί λίαν 

όρθώς έν. τελεί ό κ. Boissier, δεν εΐνε μόνον σπουδαία ύπό.'έποψιν άρχαιο*-  

λογικήν, άλλα συντελεί πολύ καί εις την κατανόησιν καί κρίσιν τ'ης τότε 
γραμματολογίας. .

Εις έν επόμενον άρθρον θά προσπαθησωμεν νά μεταδώσωμεν εις■ τούς άνα- 
γνώστας τού Παρνασσόν καί τά περί τών άνασκαφών τοϋ ρωμαϊκού γορον, 

της περιβόητου εκείνης αγοράς, ην προσφυώς θά ηδυνατό τις νά όνομάση 
καρδιάν της ρωμαϊκές ιστορίας.

■ Σ. Κ. ΣΑΚΕΑΑΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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. . . ■ : ΕΠΕΙΣΟΜΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΓ
(1833—1840)

α<: ■' ■ . ■ ;.

'Επτά όλα ετή /η 'Ισπανία κατετρυχετο ύπό τών εμφυλίων πολέμων. 
'Ο δόν Κάρλος καί ή ’Ισαβέλλα πρός άλληλους ηριζον περί στέμματος, οί δέ 

'Ισπανοί διηρημένοι εις δύω μερίδας έπότιζον διά τοϋ αίματός των τάς πε
διάδαςτνίς πατρίδος των ΰποστηρίζοντες την άδελφοκτόνον ταυτην πάλην.

' Εΐχον ενα φίλον" γενναιοτέραν καρδιάν καί ύψηλότερον πνεύμα ποτέ μου . 
δεν. έγνώρισα. Συνίσπουδάσαμεν έν τώ αύτω σχολείιρ, έκεϊ έγνωρίσθημεν, 

:έκεΐ έμάθομεν νά άγαπώμεθα. Έξηλθομεν. τοϋ σχολείου όμού έμφορούμενόι 

τών αυτών άμφότεροι ιδεών, καί ένθουσιώντες εύρεθημεν έξαίφνης. ένωπιον 

τού εμφυλίου πολέμου. Αάτρεις της ελευθερίας όντες δέν ήδυνάμεθα νά πρά- 
ξωμεν άλλως πως ν, μίαν, και μόνην'νά λάβοιρ.εν ώπόφασίν, νά κκταταχθώ- 

μεν δηλα δή εύθύς ώς έθελονταί εις τόν βασιλικόν στρατόν έτοιμοι νά ' πε-, 

ριφρονησωμεν μ.υριάκις τόν' θάνατον χάριν τού ίεροΰ εκείνου ■ σκοπού'τόν 
όποιον ηγαπώμεν τόσον. Ό ‘Ράμών ητο πλειότερον έμοϋ ένθουσιώδης 

καί ελευθερόφρων. Έν τ·η μάχη, πάρίστατο πάντοτε εις την πρώτην γραμ
μήν, καί πολλάκις διά τοϋ θάρρους καί τ·ης φαιδρότητός του άνερρίπισε τό 

θάρρος :τών στρατιωτών μας, τούς οποίους είχε καταβάλει ό άδιά'λειπτος καί. 

άνηλεης καθ’ ημών πόλεμος τού δόν .Κάρλού; 'Η τοιαυτη διαγωγή τοϋ 'Ραμών



ε

:ί·
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έφείλκυίδ 'Άάτ’ : τήν /-πρΟσοχήν ι'καλ-τήν'άγίί'πην 'ιών άνώτΙρωι» του*  .'

'.- καί ούδείς εξ .ημών; άμφέοαλλεν οτι τάχιστα, ό σταυρός καί ό προβιβασμός 
έμελλε νά/ άνταμε.ίψή$τήνΑνδρείαν καί -τήν άφοσίωσίν του;·· :■

Δεν. έπέπρωτο ό'μως νά συμβή ,ούτω. Αδικία γενομένη έν γνώσει πρός τόν 
φίλον μου ύπό τίνος άξιωμ-ζτιζοΰ, κατζπάτησι: τών δικαιωμάτων έξ εκεί
νων αΐτινες- καί τόν μάλίσ.τ.αί άφ'οσιωμένον' ίέίς τό- καθήκον τθΰ άνθρωποντδό- . 

•γανται νά -,άπβλπίβώ'σί,· τοιαυτην ένεποίηό.εν<ά"σθήσιν' έίς τόν /'Ραμών;- ώστε ■ 

έγέινε σχεδόν .παράφρων,....Kai. δ τακτικός εκείνος στρατιώτης ήοαγκάθη .νά 
-έγκαταλίπη, την. σημαίαν/του*  ό πιστός φίλος ήναγκάσθ.η.,νά -άφίσή διά/πάν- -.- 

τό: τόν σύντροφόν του, τόν άδελφον του, ό άκρός.έ,κεϊνός έλευθερ.όφων ήναγ-/ 
κάσθη νά ύττχγν; εΐς/τό.στρατάπεδον τοΰ δον Κάρλόυ’ ό στρατιώτη;, ό δούλος 

. του καθήκοντος καί του νόμου κατήντησε νά.μή έπιθυμί; άλλο τι .ήτώ; νά 

ύπερβτί καί καταρρίψν] τά πάντα. καί νά έκδικήθή διά τάση; θυσίας. Μάτην 

προσεπάθησα διά παρακλήσεων νά τόν άποτρέψω τής·--·όλεθρίας::άποφ'άσεως . 

τού. Άλλ’ αί-παρακλήσεις μου υπήρξαν ανωφελείς κα'ι έθραόσθηταν κατά 

τής σιδηράς θελήσεως τοϋ 'Ραμών, οστ.ις εΐχεν ήδη άποφζσίσει νζ άποβζλη 

. .τό κράνος τοΰ στρατιώτου καί νά φορεση τόν σκούφον'τοΰ άντάρτουγ και τόι.

■ έβδελυσσετο τούς έπανάστάτας. Τί,νύξ καθ’ ήν ό. 'Ραμών έμελλε νά λιπο- 

τακτησζ; ή το ψυχρά βροχερά καΐ ζοφερά καί ήμεϊς ήμέθα πλησίον τής Γουϊ- 

. /'πούζκόας τρέΐς λεύγας μακράν του εχθρικού στρατοπέδου. Την έπαύριον’έμελ- 

λε νά συγκροτηθή μάχη, ή’τις ένεκα τής λύσσης τών δικμαχομέ-νιον προεμ.η- 

■. νύετο μακρά καί αιματηρά. Τό μεσονύκτιον ό/Ραμών είσήλθεν είς την ^tr 

■νην. μου εν ώ εγώ. έκοιμώμην.

. —Μανουήλ, έψιθύρισεν. είς τό ους μου. '
Α Η f ' X?. ... . . ΐ·.;.τ^ είναι . , . >λ.'\· ^ώ·ώ;·.

:'....■ -τ-Έγώ. .Χαΐρε.'. ■
■ Φεύγει:; , . · '■ . -ζλ.;:Α. ΆΐΆ ,ύ

γ,,...:,. — Ναι, χαϊρε. .Κα'ι.έσφιγξε την γεϊρά μου., '
. · . <. · -ττ Άμουσε, -,έξηκολούθησεν,' αύρων; είναι:. ...ήμερα,μάχης'ήτ.ις- ντρόμηνύεται. 

•. λυσσώδης. Θα φονευθώβεβαίως; -διότι δέν θέλω νά έγκαταλείψω τό πεδίον 

■ .τής μάχης'.,χώρίς. νά .εκδίκησ.ω, εντελώς τον εαυτόν μου και · .ελπίζω. οτιγ.θά' 

: ζεθρω τόν θάνατόν/ζητών τήν έκδίκησιν. Άλλά σύ, φίλε, μη. εκτίθεσαι· πολύ, 

■ .διότι ώς βλέπεις η δόξα δέν εινοίΐ ττκρά καπνός . . . ,

— Καί ή ζωή ; ■■■''Ά/;-.'·

. — ’Ά ’ ή ζωη*  είναι καλός οίνος, . καλοί, φίλοι, εύμορφοι νεάνιδε:,ά’λλά
πάντα ταΰτζ δέν υπάρχουν πλέον δι’ εμέ .. . .- .·.■.■

.;.:? . ■ ΙΙρός θεοϋ,’.. τί θ.λιβεράί ίδ.έαι;!..’Άφες, θά ■ ίδ^ς-.αύριον οτι μετά την μά·

,χην θά εόςεθώμεν καί οί δύω ζώντε:. . ..’ .

ώ- ., γ Ε ϊ'θ.ε, δν καί δέν τό πιοτευω!;Τά.πάνταί:ομως<εΙνάι δυνατάύ;"Ας προί-
j
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V

διορίσωμεν λοιπόν τόπον συναντήσεώς διά νά ώσπασθώμεν άλλήλους άν ό 
: Θεός μάς προστατευσή.

— Μετά χαράς, Άλλά ποΰ;

— Είς τό έρήμοκκλησιον τοϋ άγιου- Νικολάου τό όποιον άπέχει μιαν λεύ
γαν απ’εδώ’ έκε’ϊ θά εΰρεθώμεν τήν μίαν μετά τό μεσονύκτιον. ’Εάν τις έξ 

ήμών δεν έλθή εκεί, εΐνε σημεϊον ότι έφονεύθή, καί ό άλλος θά δεηθγί υπέρ 

άναπαύσεως τής ψυχής του. Σύμφωνοι;

— Σύμφωνοι.
Καί τώρα χαϊρε! ,

■—Χαϊρε!

’Ερρίφθημεν έίς τάς άγκάλας αλληλων -Λαί ό ’Ραμών ήφανίσθη είς τό 

(σκότος τής νυκτός.
Β'

'Άπαξ μόνον εϊδον τόν 'Ραμών. Έκάλυπτε την κεφαλήν

Ώς έφόβούμεθα, η μάλλόν έίπείν ώς ήλπίζομεν, οι καρλιίταί μάς προσέ- 

βαλον τήν επαύριον. Ή μάχη ύπήρξεν έκ τών φονικωτάτων καί διήρκεσέ 
δέκα ολας ώρας.

του ό καρλϊκός σκούφος' ήτο ύπολοχαγός καί έπυροβόλέι μανιώδώς προηγού
μενος τοϋ λόχου του. Άλλ’εγώ όμως δέν υπήρξα έύτυχής διότι οί εχθροί 

μέ ήχμαλωτέυσαν.
r

ΤΗτο μία μετά τό μεόόνόκτιον, ή ώρα ΐής συνεντεύξεώς μου καί τοΰ sPa- 

μών, καί όμως έγώ ήμ,ην έν τ'/j φιλακί) μ.ικροϋ τίνος χωρίου, οπού οΐ καρλι*  
ίτταί εΐχόν στήσει τό στρατηγεϊόν των. Έζήτήσα νά ί’δω τόν 'Ραμών, μοί 

έίπον δέ ό'τι ό 'Ραμών έπολέμησε γένναίως! *Ω ! είναι άνδρεϊος" άλλά μετά 
Λήν μάχην δέν έφάνη πλέον είς τό στρατόπεδον.

Διήλθον τρομεράν νύκτα,. Οί'μοι! ελέγον κατ’έμαυτόν, βεβαίως ό 'Ραμ.ών 
θά έφονεύθή. Άλλ’όύχ ήττον έγώ. ήλπιζον έτι*  διότι δτε ή μάχη επαυσεν 

ή νύξ είχε προχωρήσει, ώστε ό 'Ραμών θά έ'δραμεν ΐ'σως είς τό έρημοκκλή- 

<&ιον τόΰ άγίΰυ Νικολάου, »αί θά διήλθέ φοβεράν καί εκείνος νύκτα, άκροώ- 

μένος έν τώ σκότει καί τή σιωπή, φρίττων- είς τον ελάχιστου θόρυβον, βλέ- 
πων παρέρχομέναΐ τάς ώρας καί νομίζων κατά πδίσαν στιγμήν ότι μέ βλέ

πει έρχόμενον, ’Έπειτα έξημέρωσέν' άλλ’ ούδεμία πλέον ύπήρχέν έλπίς. ‘Ο 
"Ραμών μέ ένόμισε νεκρόν. Καί πράγματι, ή ζωή δε’ έμέ ήτο πλέον ζήτημα 

ώρων τινων. Διότι οί κάρλίσταί δέν χαρίζονται, εις τούς αιχμαλώτους των. 

■Θά μέ τουφεκίσωσιν αδρών, καί ό 'Ραμών θά νομίζγ’οτι άπέθανα χθές. Αδ- 

ρίον! άλλ’ αύριον θά έπανέλθή ό'Ραμ,ών, καί θά μ’εθργ μέν ζώντα, άλλά 

θά μέ χάσή καί δευτέραν φοράν .... Άλλ’ έάν ό 'Ραμών έφονεύθή ώς ούτοε 

νομίζουν ! ’Ώ ! τότε θά τόν έπανίδω εκεί έπάνω .. . Θεέ μου, άπάλλαξόν με 

τής -άγωνίας ταύτηςί

ΤΟΜΟΣ Λ’ 30
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Έν φ ήμην ερμαιον τών Θλιβερών ‘τούτων σκέψεων έξημέρώσέν*  ήκούσθη 

δ’αί'φνης θόρυβος εΐς τήν θύραν μου. r ' _
— 'Ραμών ;... άνέκραξα έν τζ) παραλ.ογισμω μου μετά φόβου άμα καί

’Αλλά δέν ήτό ό 'Ράμών, ήτο ΐερευς" όλοι οί σύντροφοί μου έκοιμώντο.

— Είς θάνατον: ήρώτησα τον είσερχόμενον ιερέα.

— Ναι, άπήντησεν ήσύχως.

— Τώρα εύθυς :
-—’Όχι· ’Εντός τριών ωρών. Τεκνον μου, προσήλωσε-τόν νοϋν σου είς τόν 

Θεόν καί έλα νά προσευχηθώμεν.

• Δ'

*0 άνθρωπος μελλων νά. άποθάννμπροσηλοΰται είς ιδέαν τινά όπως ό πί- 

πτων εντός βαράθρου κρατείται άπό κλάδου τόν όποιον άπήντησεν 

πτώσει του.
Τοϋτο συνέβη καί είς εμέ, είδος πυρετοϋ ή μανίας με κατέλαβε" 

σκέψις εάν ό 'Ραμών. άπέθανεν ή.ζή, άν μέ. ,περιμέντ) άκόμη είς την 

τευξιν η εΐς τόν ούρανόν, έκυρίευσε καθ’ ολοκληρίαν τά πνευμά μου 
ερριψεν είς είδος τι ήλιθώτητος καί· άβεβαιότητος, 

συνέβαινε περί εμέ.
’Πσθάνθην μόνον ώς έν όνείρφ: ό'τι μ’ έξέδυσαν την λαμπράν στρατιωτικήν 

στολήν μου, καί ότι άντ’ αυτής έκάλυψαν τό σώμά μου δι’ άσχημου τινός 

■ καπότας καί σκούφου καί ουτω μετημφιεσμενος έπορευόμην πρός τόν θάνα

εν Tjj.

καί ή 

συνεν- 
καί μέ 

ώστε δέν ήσθανόμην τί

τον μετά τών είκοσι συντρόφων μου. "Ενα μουσικόν μόνον δέν καταδίκασαν 

είς θάνατον. Οί καρλισταί έχάρΐζον τήν'ζωήν είς τούς μουσικούς, .'διότι· δέν 

εΐχον τίποτε νά τους φ.οβηθώσιν άφ’ ού έν τοΐς πόλέμοις τό. κύριον έ'ργον των 
■ δέν εΐνε νά φονεύ.ωσι, καί διότι 'εΐχον ανάγκην νά σχηματίσωσι τάς· μουσικά;

τών συνταγμάτων των.
Μάς παρέταξαν εΐς γραμμήν. ’Εγώ εΐχον τόν δέκατον αριθμόν, ώστε θά- 

άπέθνησκον δέκατος. Ένεθυμήθην τότε τήν δυστυχ-η μητέρα μου καί τήν 

μνηστήν μου, τήν λατρευτήν μου μνηστήν. Ή θανάτωσις των αιχμαλώτων 

ήρχησεν. Αί εκπυρσοκροτήσεις μέ κατέστησαν εντελώς εκτός έμαυτου. "Εχα
σα τόν νοϋν μου. Εΐχον ■ δεδεμένους τούς οφθαλμούς, ώστε δέν ήδυνάμ,ην νά 

βλέπω θνήσκοντας τούς συντρόφους μου" άλλ’ ή'κουον τάς γοεράς κραυγάς τάς 

..όποιας, έξέβαλλον πίπτοντες, άναμεμιγμένας μέ τούς ζωηρούς καί τακτικούς 

πυροβολισμούς καί τά. λακωνικά προστάγματα τών άξιωματικών.

Ήθέλησα νά μετρήσω τάς εκπυρσοκροτήσεις: διά. νά είξευρω μίαν στιγμήν 

πριν άποθ άνω δτΐ ή σειρά μου έφθασεν. Έμέτρησα τέσσαρας, αλλά τό αίμα 
συνέρρευσεν. εις τούς μην ιγγας, εσκοτίσθην, καί δέν ήδυνήθην νά. έξακόλου'

■.. ή >;■ ■' ■ ■ ΟΜΟΓΣΙΚΟΣ ■■ λ
Ww; *Α  ! τί πυροβολισμοί ήσα» έκεϊΨον ! μόί φαίνεται - δτι άύτήν τήν στιγ- 

μάν τούς άκουω άκόμηΤ Πρός στιγμήν ί τούς ένόμιζον δέκα λεύγας μακράν" 

ευθυς επειτα παραδοςότεροι καί πυκνότεροι άντήχουν είς τά ώτά μου.
: Ή θανάτωσις έξηκολουθει.

— Είναι ή σειρά μου διενοήθην.

Ή έκπυρσοκρότησις άντήχει καί όμως έγώ ήμην ζωντανός.

—- ”Λ ! τώρα είναι.

, ’Αλί’ έχ<Ρωνο¥^ον τό όνομά μου. Δύο δέ χεϊρες ^λαβον

δίΤΤΟ ■ T(i>V ΐίψ,ίιϊν, KGCS ΐϋθουν, *E7C£G “0C kcctx ν*ίζ·
Μοί έφάνη οτι δ νοϋς μου μ’ έγκατέλιπε καί ό'τι άπέθανα τουφεκισθείς.

“Επειτα ώνειρεόθην δτί ήμην έξηπλώμενος έπί στρατιωτική; κλίνης έν τή· 

φυλακή. : ■ ... ·
Δέν έβλεπον, τό σκότος ήτο' πυκνότατον, ώστε, ένόμισα δτι οί ΰφθαλμο 

■μου εΐνε εΐσέτι δεδεμένοι. Φέρω τήν χεΐρα νά άποσπάσω τάν-έπίδεσσον 

άλλ’ή χειρ μου ψαύει τούς οφθαλμούς μου Ακαλύπτους καί Ανοικτούς^ Ή 
φυλακή λοιπόν ήτο σκοτεινή. Τήν στιγμήν έκείνην ήκουσα' μακράν ώρολό- 

γιον σημαίνον δυω. ·, ./ . .
— Δύω, εΐπον κατ’έμαυτόν, εΐναι νύξ άλλα ποιας ημέρας;1

Αΐφνης, σκιά, ή'τις-διεκρίνετο μαύρη έν τφ σκότει τής φυλακής, έκλινε 

πρός με. W άνθρωπος. Άλλ’οί άλλοι εΐ'κοσΐ' σύντροφοί μου που ήσάν ; Βε
βαίως έθανατώθησαν, διότι ναι μέν δέν τούς εΐδον, άλλ’όμως τούς ήκουσα 

φονευομένους πλησίον μου. Άλλ’ εγώ πώς δέν 'έθανατώθην, πώς εύρέθην έν' 

τφ σκότει; Τί άρά γε συνέβη ; Τά χείλη μου έψέλισαν μηχανικώς Άνομα 

το Ονομα εκείνου ού ή άνάμνησις δέν μέ έγκατελιπεν άφ’ δτου τόν ένασα ' 
- — 'Ραμών!. έψέλίσα. · ' - . · .. Λ ' .'

• Τι θελεις ; μοι απεκριθη φωνή τις πλησίον μ.ου.' . ' ,

— Θεε μουΑνέκραξα περίφοβος ως. άν εύρισκόμην Απέναντι φαντάσματος.

■ Γι εΐναι; εΐπεν ή αυτή φωνή.
'.— 'Ραμών, ζής ; .

— Ναί. ‘ '

—’Αλλά ποϋΆρίσκομαι; Ε^εθα είς τό έρημοκκλήσιον τοϋ άγ. Νίκα- ■ 

λαού; δεν είμαι εν τή φυλακή; λοιπόν δλα εκείνα ή σαντρομερόν ό'νειρον;

----- Όχι, Μανουήλ. Δέν ήσαν ό'νειρον. Ακόυσαν. .

κΧθές έφόνευσά τόν συντ«γματάρχην.μου·:έν^ μάχ?!.’Εξ6δικήθην ! ’Αλλ1
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•fl μανία ρ.έ έτόφλωσεν ! ”Ημήν ώς παράίρρων. Έ·/.τύ·των πρός δλκ τά μέρη 

χωρίς νά γνωρίζω ποΰ έφέροντο τά κτυπήματα μου, καί μόνον έσταμά-· 

τησα οτε ή νέξ μάς ήνάγκασε νά πολ’εμώμεν ό'πισθοχωροΰντες. "ΙΙμην κα
τάκοπος ότε ή σελήνη άνέτείλε, καί έπέστρεψα εις τό στρατόπεδον σκυ

θρωπός καί άναίσθητος, χωρίς νά σκέπτωμαι τίποτε χωρίς νά άποκρίνωμαι 
είς τά θερμά συγχαριτήριά των νέων μου συστρατιωτών. Αίφνης σέ ένθυμή- 

θην,'ένθυμήθην τήν συνέντευξίν μας καί διηυθύνθην πρός τό έρημοκκλήσιον 

τοΰ άγ. Νικολάου άπόφασιν έχων νά σέ περιμένω έκεϊ.’Ητο δεκώτη εσπε

ρινά ώρα, τήςδέ συνεντεύξεώς μας ώραν έί'χομεν ορίσει τήν πρώτην μετά, 
τό μεσονύκτιον.. Άλλά τήν προηγουμένων νύκτα δέν έκοιμήθην, ολην δέ την 

ημέραν δέν έκάθησα, ώστε ευκόλως μέ κατέβαλεν ό κόπος κα'ι άπεκοιμήθην. 
Αίφνης έσήμανεν ή πρώτη μετά τό μεσονύκτιον καί έξύπνησα έντρομος διότι 

εϊχον ίδει οτι έφονεύθης. Περιέστρεψα τρέμων τό βλέμμα μου άλλά δέν εϊδον 

τίποτε, τίποτε παρά μόνον σκότος καί ερημιάν, Άς περιμένω ακόμη ολίγον, 

είπον, εως δτου έ'λθνι. ’Αλλά έσήμαναν αί δυω, ■ έσήμαναν έπειτα αί τρεις, 
έπειτα άί τέσσαρες και σύ δέν έφαίνεσο. Αδύνατον είναι νά περιγράφω την 

αγωνίαν μου. Δέν υπάρχει άμφιβολία ό'τι είχες φονευθή καί ή ιδέα αδτη μέ 

έ'φερεν είς απελπισίαν. Μετ’ολίγον έ'γεινεν ημέρα. Με καοδίαν περίλυπου 
άφήκα τό έρημοκκλήσιον καί επανήλθαν είς τά στρατοπέδου. "Εφθασα δέ 

καθ’ ήν στιγμήν άνέτελλεν ό "ήλιος. "Όλοι έσπευσαν πέριξ μου, μέ συνεχαί- 
ροντο, μέ έπήνουν. Άλλά παρετήρησα ταραχήν τινα έν τφ στρατοπέδιρ καί 

έρωτήσας έμαθον παρά τίνος άξιωματικοδ ότι πρόκειται νά τουφεκίσωσιν 
είκοσι καί ένοέ αιχμαλώτους. ’Απαίσιου προαίσθημα μέ κατέλαβε καί άνεφώ- 

νησα «μήπως είναι μεταξύ αυτών ;» Ιίαί χωρίς νά χρονοτριβώ, τρέχω είς 
τόν τόπον τής θανατώσεως. Εϊχον ήδη άργήσει. Παρατηρώ άλλά δέν βλέπω 

τίποτε. Ό φόβος μέ έτύφλονε καϊ μέ έπίεζε. Τέλος, σέ διέκρινα . . . . Μετά· 

δύω θύματα ήτο ή σειρά σου. Τί νά κάμω ; Νά ζητήσω γονυκλινής' τήν χά- 

■ριν σου, δέν έ'πρεπεν ούτε καν νά τό σκεφθώ' εί'ξευρα ότι ό στρατηγός ήτο 
άκαμπτος. Παραφρόνησα σχεδόν καί χωρίς νά αΐσθάνωμαι τί κάμνω, τρέχω 

πρός σε σέ θλίβω είς τάς άγκάλας μου καί διά φωνή; βραγχνής καί άσθμαί- 

«νων κράζω.
■—"ft! μη τούτον, στρατηγέ μου, μη τοϋτον!...
'*Ο  στρατηγός ό'στις έγνώριζε τά της προτεραίας κατορθώματα μου έστρε?

4® .πρός με την κεφαλήν καί μέ ήρώτησε ψυχρώς:

—■?Ά ! είναι μουσικός;
Ή έρώτησις αΰτη μέ έφώτισεν αϊφνιδίως,

— Μουσικός, έφώνησα> ναι, ναι, στρατηγέ μου, μουσικός είναι.

’Έχετε άνάγκην μουσικού; ήρώτησεν ό στρατηγός στρεφόμενος πρός 

-τόν όμιλον τών .παρευριακομένων αξιωματικών.

Βέντε Μπτά, ,π,έντί .αιώνες παρήλθον. .

&

:■’'’■ : Ο ΜΟΓΣΙΚΟΣ .Ά ,· ■■■ 4Β() ■

,- -— Μάλιστα, .στρατηγέ,, μοί λείπει εΐς οξύαυλως, άπήντησεν ό άρχιμου-
" ςίικός. ■■

Ό στρατηγός έστράφη πρός εμέ, ώς εάν ήθελε νά με έρωτήση έάν δ μου? 

-σικός, δν έπρόκειτο νά σώσωμών είξευρε νά παίζη οξύαυλον.

—-Μάλιστα, έφώνησα. άσθμαίνών. καί μή σκεπτόμενος τι ίλεγον! *Ισα  
ίσά παίζει οξύαυλον. ·,..■.

~— Έξαγάγετε τόν άνθρωπον εκείνον έκ τής γραμμής καϊ εξακολουθήσατε - 
τήν θανάτωσιν, διέταξεν ό στρατηγός μετά τής ,αύτής άδιαφορίας.

ΤΗσο καταγής άναίσθητος. Σέ ή'ρπασα είς τάς άγκάλας.μου καί σέ μετ- 
■έφερον έδφ.»

Zf
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Καθ’ όσον έλάλει ό 'Ραμών εγώ ήσθανόμην ό'τι άναζώ. “Ότε δ’ έτελείω-' 

σεν, ήγέρθην καί άμα μέν κλαίων άμα δέ γελών έπήδησα είς τόν τράχηλόν . ..' , 

του καί θλίβων. αυτόν είς τάς άγκάλας μου ανέκραξα..· .*.■

. — ‘Ραμών, σοί οφείλω τήν ζωήν.
—? Μή σπεύδης, δύσμοιρε, είπε μελαγχολικώς!

— Τί εννοείς,, ανέκραξα;

— Τό οργανον τοΰ όποιου επέταξα κατά τύχην τό όνομα ήξεύρεις νά τό 
παίζφς;

-’'θΓ· , ... , ,
-—· Βλέπεις λοιπόν ! Καί έκλινε τήν κεφαλήν.

. · Τάς λέξεις.ταύτας άκούσας ήσθάνθην . φρικίασιν ή'τις έπάγωσεν δλον τ& 

■σώμα μου. . ·
— Γνωρίζεις τά μουσικά σημεία τουλάχιστον;

— "Οχι, είπον εγώ. ·,..'.
— Βλέπεις οτι δέν υπάρχει υπεκφυγή' θά σέ τουφεκίσουν καί εμέ επίσης, 

■διότι ήθέλησα νά σέ σώσω, θά μέ τουφεκίσουν ώς ένοχον προδοσίας καί άπα

της.. Μετά δέκα πέντε ημέρας θά σχηματισθή ή μουσική τοϋ συντάγματος 

έίς τήν οποίαν πρέπει νά λάβγς μέρος, μετά δέκα πέντε ημέρας λοιπόν θά 
ικποθάνωμεν.

Δέκα πέντε ημέρας !

— Τίποτε περισσότερον,-τίποτε ,όλιγώτερον. Καί επειδή εντός άύτοΰ. το$ 
διαστήματος δέν θά μάθνις νά παίζης οξύαυλον, ό Θεός δέν θά κάμη αυτά 

τό θαϋμα, καί θά μάς τουφεκίσουν καί τούς δύω.

—Νά σέ τουφεκίσουν, έφώνησα, νά σέ τουφεκίσουν,' σέ νά τουφεκίσουν! Καί .. 
έξ αιτίας μου, έξ αίτιας έμοΰ δστις σοί οφείλω τήν.ζωήν, καί διά' τόν όποιον 

■θά έ θυσίαζες τήν ίδικήν σου 1 ’Ά ! ό. Θεός δέν. . φό.. .θέλει * Θά επιχειρήσω τ.< 
αδύνατα καί ό Θεός θά μέ βοηθήση! ■ ' '■'■·’

Ό‘Ραμών έκίνησε την κεφαλήν.
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Τουλάχιστον θά έχωμεν την παρηγοριάν νά συναποθάνωμεν. είπε μει- 

διών θλιβερώς. ...,·. . - ι < - *

:. , : Η' .

Τί νά σάς εί'πω ; ’Εντός δέκα πέντε ημερών,· ώ τ'ης θαυμασίας δυνάμεως 

Της θελησεως, εντός δέκα πέντε ημερών καί νυκτών, διότι επί ημισυ μ·7,να 
ούδέ έπΐ ώραν έκοιμηθην άνεπαύθην, δεν είξεύρω πώς έγεινε τό Οκΰμα 

τοΰτο*  τό βέβαιον είναι ό'τι έμαθα. νά παίζω οξύαυλον.
Τί ημέρας διηλθομεν ! Ό 'Ραμών καί εγώ έξηρχόμεθα του στρατοπέδου, 

καί διηρχόμεθα την ημέραν μεθ’ ένας φίλου του,. έ>στις τίρχετο· κρυφίως έκ 

Τ·?!ς πλησίον πόλεως και μοί παρέδιδε μαθήματα οξυαύλου.

Νά δραπετεόσωμεν ητο αδύνατον’ ημην αιχμάλωτος καί μέ έπετηρουν 

αύστηρώς. ^Καί ό 'Ραμών δεν άθέλησε νά ,φύγν; άνευ έμοϋ. Έγώ δέ ούτε 

έλάλουν, ούτε έσζ.επτόμην, ούτε έζων πλέον. . . : ■
’Ήμην παράφρων, καί-τι παραφροσύνη μου ητο η μουσικά,, όόξύαυλος.·

Ήθέλησα νά μάθω, και έμαθα.
’Έσωσα την ζωήν μου’ αλλ’ ή. παραφροσύνη ε’μεινεν. 'Η μονομερής εκείνη 

σκέψις, ή άποκλιστικη εκείνη τάσις πρός έν μόνον καί τό αυτό πάντοτε 
σημεΐον, εις τό όποιον συνεκέντρωσα όλας τάς ΐδέας μου καί όλον τόν .νοΰν 

μου καί τό όποιον μέ κατεκούραζε, μέ κατέβαλε καί. μ’έπηρε τόν νοΰν μου> 

’Ήμην παράφρων. *
Ό 'Ραμών δεν μέ έγκατέλιπεν.. Άπ^λθεμετ’ έμόΰ εις Γαλλίαν νά με θε- 

ραπεύστ), άλλά και έν Γαλλία η, παραφροσύνη μου δεν έπαυσε. "Επαιζαν 

οξύαυλον*  έπαιζον πάντοτε, παντού. Δεν άφινα ποτέ τον σύντροφόν μου.
’Έζησα ουτω δύω ό'λα έ'τη. Αίφνης, ό 'Ραμών τόν όποιον τόσον, ώγάπων, 

■τόν όποιον άγάπων πλέον η άδελφόν, πλέον η ολον τον κόσμον, ό 'Ραμών 

μου άπεθανεν.
Την στιγμήν καθ’ην εΐδον ενώπιον μου. νεκρόν τον 'Ραμιών, ευθύς η θέα 

τού πτώματός του άπεδίωξε την παραφροσύνην μου καί μοΐ άπέδωκε τόν 

ν.οΰν μρυ·;τό ..λόγικόψμου.· Δεν ημην, πλέον παράφρων. ■ ',
Ημέραν τινά έπηρα τόν. οξύαυλόν μου νά παίξω. ’Αλλά δεν είξευρον πλέον 

νά παίζω.
(κατά· το Γαλλικόν) . ... Δ. Π. Α. .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑι ΈΑΑΙΟΑΕΝΑΡΩΝ

γ, Τό υπουργείου τών Εσωτερικών πλήροφορήθέν περί "της έν τγ Έάαρχί^ 

Κορινθίας. άναφανείσης νόσου των έλαιοδένδρων, ;άπέστειλε·; τόν παρελθόντα 

Μάΐον τόν επιμελητήν του Βοτανικού κήπου καί του Φυτοίωγικοϋ μουσείου

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΝΟΣΌΓ ΤΩΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 471 
; Χελδράίχ, βστις έξετάσας την νόσον συνε'τάξε την έπομένην έκθεσιν 

. έν ^,περιγράφεται η νόσος καί τό δυνατόν μέσον./ τ^ς .θεραπείας. Αντίτυπα, 
τάς έκθέσεως . ταύτης έστάλησ.αν υπό τού υπουργείου πρός τούς νομάρχας 

καί έπαρχους τοΰ κράτους ίνα διανεμηθώσιν εις τούς ϊδιοζ.τητας ελαιώνων , 

καί συμμόρφωθώσιν ουτοι πρός τάς παραγγελίας τόϋ κ. Χελδράϊχ. .

11ΡΟΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΌΝ ΤΙΙΟΪΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύριε υπουργέ,

>
Γ·

Κατα την μεταβιβασθείσάν μοι υπό τοΰ υπουργείου των ’Εκκλησιαστι

κών υπ’ αριθ. 12078'διαταγήν του Κυρίου Πρωθυπουργού έπεσκέφθ,ην τον 

έλαιώνα τάς Κόρινθου ϊναεξετάσω έπιτοπίως την έμφανι,σθεΐσαν' έν αύτω . 

νόσον. .,
Την 9 τρ. μηνός οί κ. κ. έπαρχος Κορινθίας, ό. Δήμαρχος Ιίορινθίων καί 

τινες των εντίμων ιδιοκτητών μέ ώδηγησαν εις τόν είρημένον ελαιώνα, δστις 

κεΐται εις την πρός την Βόχ.αν . παραθαλάσσιον πεδιάδα εις άπόστασιν 1 Α/^. 
ώρας περίπου πρός δυσμάς τάς Νέας Κορίνθου, κατέχει δέ 4,000 στρεμμά

των γης καί συγκειται εκ 50,000 περίπου έλαιοδένδρων, κατά τάς. πληρο
φορίαν τών ιδιοκτητών. Τά πλεΐστα των δένδρων τούτων, εινε είσέτι νέα καί 

εΰρωστά’ διότι ώς λέγουσιν έφυτεόθησαν κατά τό 1810 υπό τοΰ Χαλίλ 

Βε.η, ώστε τά πλέϊστα έξ αυτών έχουσιν ώς έγγιστα 67 ετών Ηλικίαν’ άλλ’ 
Ομως μεταξύ τούτων ύπάρχουσί τινα άρχαιότερα ώς καί τινα νεόφυτα.

Μακροθεν δε οίκτραν πω προσερχομένω ποιοΰσιν έντύπωσιν τά άποτελέ-, 

σματα της καταστρεπτικής νόσου, ητις καταμαστίζει τόν ελαιώνα τούτον, 
διότι τό χαρακτηριστικόν σημεΐον αύτης εινε ότι άποξηραίνεται μέρος τών. 

τρυφερών κλάδων τοΰ δένδρου καί μετά των φύλλων λαμβάνουσι χρώμα κί

τρινου ·η υποφαιον. Περιελθών τον ελαιώνα κατά διαφόρους διευθύνσεις καί 
εξετασας αυτόν μετά προσοχές καί ακρίβειας, παρετηρησα ότι εξαιρούμενων 

όλιγων νέων ούδεν τών λοιπών δένδρων έ’μεινεν άπρόσβλητον καί ότι κατά 

μέσον ορον τό εν τρίτον τών κλάδων ·ητο ξηρόν κατά την ημέραν της έπίσκέ- 
ψεως μου. ’Απέναντι τοιαυτης απελπιστικές καταστάσεως τό σπουδαιότατου 

πάντων άτο ν’ ανακαλ.υφθγ η αιτία της νόσου καί έκ της άκριβοΰς διαγνω- 

σεως αύτης νά έςαγάγωμεν, εί. δυνατόν, τό μέσον τ·ης θεραπεία: η τουλάχι

στον να έύρωμεν μέσον έσφαλες όπως έμποδισθί) η διάδοσις της επιδημίας 

εις αλλα μέρη. Μετά πολλην δέ έρευναν καί μελέτην ηδυνήθην νά εξακρι
βώσω μετ’ έπιστημονικάς θετικότητος την αιτίαν της νόσου τοΰ Κορινθιακού 

ελαιώνας. ,"
Παντά τά φυτά ύπόκεινται εις διαφόρους άσθενείας κατά . τό μάλλον καί. 

•ηττον επιζήμιους η κκταστρεπτικάς'‘-ή δέ ελαία.μαστίζεται ϊδίως ύπό πολ- 
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λών καί' διαφόρων νόσων, Έζ τών γνωστών δέ εΐνε έν πρώτοις ή έν’Ιταλία 

λεγάμενη Lupa, άίτις προέρχεται έξ Αλλοϊώσεως τοΰ χυμοΟ τοΰ δένδροό’ έτε- 
ραι δε εκ διάφορων εντομ.ων. Τά εΐς τά διάφορα όργανα τ.ίίς ελαίας ζώντα ■ 

και έξ αυτών τρεφόμενα έντομα Ανηκοοσιν εις τά έξ'Ζς οκτώ είδη, άτινα εϊνε 

τά κυριώτερα και γνωστότερα, -ίίτοι δύο Κολεόπτεοά (Hylesinus oleiperda 

F. καί Phloeotribus Oleae F.) τρεφόμενα έκ τοΰ ζάλου, οί σκώληκες τριών 
λεπιδοπτέρων (τοΰ Prays adspersella ΚοΙΙ., τΐίς Oecophora olinella F. και 

της Tinea oleella Fonsc.), gv δίπτερον (Dacus Oleae F.) και έν ηικίπτερόν 
(Psylla oleae F.) τρεφόμενον. έκ τοΰ καρτοΰ, καί έν άπτερον (Coecus ole;r·, β. 
d. F.) τρέφόμενον εκ των φύλλων. Τέλος άλλαι άσθένειαι προξενοΰνται υπό 

παρασίτων κρυπτόγαμων φυτών, ιδίως δέ μυκήτων.

Έκ τών άνω ασθενειών της ελαίας παρετηρησα τεσσαρας εν Κορινθίγ 
■ ύπαρχοΰσας, ΐίτοι την. τοΰ μύκητος Melanconium Oleae, ητις καθιστά τούς 

κλάδους μέλανας, την τοΰ κόκκου της ελαίας (Coccus Oleae), την τοΰ ημι- 

πτερού psylla Oleae, ητις παρουσιάζεται ιδίως εις τά άνθη τις ελαίας καί 

τέλος την τοΰ κολεοπτέρου-Hylesinus oleiperda. Έκ τών-τεσσάρων τούτων 
oti τρεις πρώται stotv όλως έπουσιωδεις' μόνη - δέ η τέταρτη εϊνε η αίτία 

της καταστροφές τοΰ Κορινθιακοΰ έλαιώνος, έπομενώς εΐς αυτήν και μ-όνην 
άπαταν τάιν προσοχήν μου έπέστησα. -

Τό Άο./ίάττίγοζ τό προξενούν την νόσον ταυτην φέρει λοιπόν το επιστη

μονικόν όνομα Hylesinus Oleiperda F. (Ciron έ Taragnon τών Γάλλων), καί 

ανήκει εις την οικογένειαν τών Βοστρυχοειδών (Xylophaga Bostrychini), έζ 

<ον τα πλεϊστα εΐόη εινε γνωστά καί λίαν καταστρεπτικά εις τά δάση της 
Εύρωπης' εχει μέκος μόλις τρία χιλιοστά τοΰ γαλλ. μέτρου, και εΐνε γιόμα

τος μελάνοφαιου. Θετει δε το θέλυ τά ώά αΰτοΰ εντός μ,ικρας οπές, ην κα- 

τασκαπτει επί των κόμβων των τρυφερών κλάδων ηλικίας δύο η τοιών ετών' 
ές αυτών γενναται σκωληζ, δστις κατασκευάζει αγωγούς μεταζύ τοΰ φλοιοδ 
aat τοΰ.ξυλου περιζ τών διακλαδώσεων καί πρός τά άνω αυτών, κατατρω- 

γων ούτω τό λεγόμενον κυτταρογόνον στρώμα, έξ ού ό κλάδος τρέφεται' 
έπειδη λοιπόν διακόπτεται τοιουτοτρόπως ή μεταζύ τών κλάδων και τοίλ 

κορμοΰ συγκοινωνία, άφαιρουμένης ούτω της διαθρέψεως αύ'τών, οι κλάδοι- 
Αφευκτως πρεπει νά ξηρανθώσι και επομένως πάσα καρποφορία νά έκμηδε*  

νισθ-ρ. Επι τέλους ό σκωληζ οδτος μεταμορφούμενος εΐς χρυσαλίδα, την- 

τελείαν αυτοθ κατά μήνα ’Απρίλιον ή Αρχάς Μαίου Αναλαμβάνει μορφήν κα» 
διατρυπ^σας τρν φλοιον υπό τοΰ οποίου τρεφόμενος εκρύπτετο, ελεύθερος εΐς 

την ατμόσφαιραν πετ^, όπως τελέσφ τούς γάμους αύτοϋ καί εναπόθεση εις 
άλλους αβλαβείς κλάδους τά νέα αύτοΰ ωά πολλαπλασιάζων όύτω κατ’ετος 

τό εΐδος αυτοϋ. Τα φαινόμενα δε ταΰτα επιβεβαιουσι τά επί τών κόμβων· 

τών προσβληθεντων κλάδων δήγματα και αί άνωθεν αυτών μικραίκάί στρογ-- 
γυλάι 97ν«1, · α?τινε5 την έξοδον τών τελειών (ντόμων μαρτυροΰσι. ;Καθί-^ν ..
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δέ -έποχην έξητασα τά δένδρα,·; τά ^τέλεια κολεόπτέρα έΐχον ’έξέλθει πλέον . 

και μετά δυσκολίας είρον όλίγα . τινά -ζώντα είσέτι ένεκα όψιμου άναπτύξεως 

αυτών, τινά δέ καί τεθνεώτα. ■ -

Έφάνη η ύπό τοΰ Κολεοπτέρου τουτου προξενηθεΐσα νόσος εις άλλα μέρή . 

τ^ς Ευρώπης και σχεδόν πάντοτε ΰπ.άρχει τό έ'ντομον τούτο εις μικράν πο
σότητα εις όλους τούς ελαιώνας' καθότι εινε προωρισμένον νά ζγί επί τη; 

ελαίας, ..Αλλά ώς φαίνεται σπανίως προξενεί ζημίας εΐς τοσοΰταν μεγαν βαθ

μόν ώς .εΐς την Κορινθίαν, διότι οί ΐδιοκτηται λαμβάνουσιν εγκαίρως κατάλ

ληλα μέτρα προς περιορισμόν τοϋ κακών. Εις τον ελαιώνα της Κόρινθου, κατά, 
τάς πληροφορίας τών κτηματιών ή νόσος έφάνη κατά πρώτον πρό πεντε τίδη 

ετών δηλαδη κατά τό 1872, κατά τάς πληροφορίας άλλων όμως ετι άρ-. 
χητερα. Μη γνωρίζοντες όμως την αιτίαν καί τάς ολέθριας συνέπειας αυτ-ης 

παρημέλησαν νά περιστείλωσι τό κακόν αμέσως εις την άρχην καί ούτως 

έ'φθασε καί έκορυφώθη εΐ£ ην εύρίσκεται την σήμερον κατάστασιν. .
Τό μόνον μέσον θεραπείας, όπερ συνεβούλευσα άίδη εις τούς ιδιόκτητα; και 

τό όποιον εϊνε τό αυτό οπερ καί έν Εύρώπγι νυν μεταχειρίζονται, εινε ?/ 

παί συστηματική ίκκοκη των κατ έτος. πζ>οσ(>α.12ομένων κ-Ιάδωτ και ή 
άγιέσως αατάχαυσις αύτώΓ. 'Η καΰσις αυτή πρέπει νά ένεργητάι κατά τό 

εαρ, δηλαδη πριν η άναπτυχθώσι καί έξέλθωσι τά έντομα πρός νεον πολλα
πλασιασμόν' πρέπει δέ νά ύπάρξγ μέτρον γενικόν έπιβαλλόμ.ενον δι’αύστηρΑς 

διατάζεως υπό τ·ης διοικητικής αρχής εις πάντα ιδιοκτήτην Ανεξαιρέτως, διότι 

φυσικφ τφ λόγω, εάν τό μέτρον τοϋτο δεν εΐνε γενικόν-καί μένώσιν έλαΐπι , 
Ακαθάριστοι, έ'στω καί μία μόνη, τό μέσον της θεραπείας δέν δύναται νά ^va 
τελεσφόρον. Εις τόν ελαιώνα τ^ς Κόρινθου καθώς έπληροφορηθην δέν έγενετρ 

τοιοΰτόν τι' κατ’ άρχάς δέν έ'διδον προσοχήν εις τ-ρν νόσον, μετά ταΰτα δέ. 
άφοΰ έξηπλώθη, έδοκίμασαν. διάφορα, άλλά μερικά, μέσα, ,έν γένει δέ δέν 

έκλάδευον πάντες τά δένδρα τακτικώς κατ’έτος, ουδέ τούς τυχόν άποκοπτο- 

μένους κλάδους κατέκαιον’ ούχ ΐίττον ομως παρετηρησα έν.μέσω τ^ς ανω
μαλίας ταύτης ότι εΐς τά τμήματα τοΰ έλαιώνος τά τακτικώτερον καί μετά 
περισσοτέρας έπιμελείας καλλιεργούμενα τά δένδρα, τούτων-εΰρίσκονται συγ- . 

κριτικώς εΐς οπωσοΰν καλλιτέραν κατάστασιν. Άφοΰ εΐς τόν Κορινθιακόν 
έλαιώνα ·η νόσος έ'λαβε τοσοΰτον μεγάλας διαστάσεις, ή θεραπεία βεβαίως 

εϊνε Αμφίβολος, εάν οί ίδιοκτηται δέν άποφασίσωσιν εκ συμ.φωνου νά θυσιά*  
σωσι τό εισόδημα ετών τινων, ρπως Αποκόψώσιν έν γενει και καθ’ο’λην την . 

εκτασιν πάντας τούς φυ.λλοφοροϋντας κλάδους,: μέχρι της διακλαδωσςως άύ- 

τώΥ, κατακαίοντες μετά προσοχής τά -άποκοπέντα.
Έξητασα έάν. καί εις άλλους δήμους τ-ης Κορινθίας. έφάνη ·ή αυτή νόσος 

ροόςλ ώς έπληροφορηθην, έφάνη καί Αλλαχού. Έπεσκεφθην καί την πριρα τό 
Λουτράκιον υπάρχονταν έλαιοφυτείαν τών αδελφών Τρίπου, καί παρετηρησα 

δτι εΐς ολίγα μόνον- δένδρα^ και ταΰτα. παλάίά, έφάνη 'ό ρηθεϊσα νόσος, ού-
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δαμώς όμως είς τά νέα καί στρό ολίγων έτων έγζεντρισθέντα. Τό άξ'.οσημείω-■ 

τον δέ εΐνε οτι τα εκεί προσβληθέντα δένδρα .ίΐνε πάντα τοΰ είδους της 

κοινής Κορινθιακής ή ΖΖε^α^ωμιτιχης όνομ.αζομένης ελαίας,- τόΰ αύτοϋ εί
δους τής δηλαδή, είς το όποιον άνή.κουσι πάντα; τά.δένδρα τοϋ μεγάλου Κο

ρινθιακού ελαιώνας καί τό όποιον-είνε δμοιον μέ τό τών Μεγάρων καί διαζρί- 

νεται διά τών στενών και Απαλών φύλλων καί τοϋ. ωοειδούς άπαλοΰ. καρπού .' 

μέτριουμεγέθους. Τά άλλα είδη, ιδίως τό Νανάκι καλούμενον, έ'χον φύλλα 

παχύτερα, σκληρότερα καί πλατύτερα, τόν δέ καρπόν στρογγυλόν καί σκλη- : 

,ρόν, τό Κορωναίικαν, έ’χον φύλλα μ,ικρά-καί στενά, καί τό. Σ/ανέωτίτιποζ έχον 
καρπόν μεγάλον καϊ στρογγυλόν, ουδόλως ή σαν προσβεβλημένα. Έκ τούτου 

συμπεραίνω ό'τι τά εί'δη τής ελαίας δέν προσβάλλονται έξ ίσου ύπό τοΰ ήμε-. 

τέρου εντόμου, άλλ’ ότι αυτό τοΰτο προτιμά την Κορινθιακήν ελαίαν ώς τρυ- 

φερωτέραν, ’Εάν ό συμπερασμός μου ούτος άποδειχθή όρθός-δί εύκόλων πινών 

πειραμάτων,, ό εγκεντρισμός τών άποζοπεισών ελαίων διά σκληρότερου είδους,. 

ώς πρό. πάντων φαίνεται νά γ;νε τό λεγόμενον Ματάκι, ήθελεν. είναι αξιό

λογου καϊ ίσως ριζικόν μέσον θεραπείας.

’Επειδή έκ. τών ανωτέρω εξάγεται ό'τι ή.θεραπεία της νόσου εϊνε εύζολω- 

τέρα είς την αρχήν,, δύσκολος δέ άφοΰ έπεκταθή, είνε προ πάντων σπουδαίου, 

νά προλαμβάνηται άμα τη εμφανίσει αύτης’ ώστε, πολύ σκόπιμου καί ευερ

γετικόν ήθελεν είναι. νά λάβη η Σ. Κυβέρνησις εγκαίρως θετικάς πληροφο
ρίας περί τής νΰν κατα.στάσεως πάντων τών ελαιώνων τοΰ Κράτους, καθόσον ; 
άμετρος ζημία ήθελε προκόψει έκ της μολύνσ?ως τών,,δένδρων καί των άλλων 

επαρχιών. . ,
Έπό τοιαύτης όρμώμενος άρχής έκλινα σκόπιμο? να έπανέλθω είς’Αθήνας, 

διά ξηρΚς, ίνα-παρατηρήσω καθ’.οδόν τούλάχιστον .τόν ελαιώνα τών Μεγά
ρων" καϊ τφόντι έκαμον είς αύτόν την δυσάρ.εστον. άνακάλυψιν οτι κατά μέρος 

προσεβλήθη καί- ούτος ύπό τής αυτής νόσου, ήν. ανωτέρω, περιέγραψα. ’Επέ

στησα δέ την προσοχήν του κ, Δημάρχου- Μεγαρέων . επί τής κατεπειγούσης 

άνάγκης ό'πως . έξετασθώσιν. όλα τά .μέρη τοϋ ελαιώνας των Μεγάρων καί. 
προληφθή όσον τάχιον καί έν τγ, άρχ'ρ του τό κακόν, ινα.μη έπαυξηθέν καί ' 

Αλλαχού διαδοθή. ...

Ύποσημειοϋμαι εϋσεβάστως

fV-

’Er Άθήγα,ις zij 30 Μαίου 1877

Ό ευπειθέστατος -

&. Δ. ΧΕΛΔΡΑΙΧ
: Επιμελητής τοϋ Βοτανικοί) κήπου καί τοϋ φοτολογικοΰ μιουσδίον
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ΕΙΔΗίΕΙί

Αι ανασζ,αφα·. της Άκροπόλεως έξηζολουθησαν καί τόν λήγόντα ήδη-μή*.  
να., Επερατωθη δ ,η κατεδάφισις τοΰ τουρκικού προμαχ'ώνος Σερπενζέ, καί 

νΰν αι ανασκαφαί γίνονται παρά τφ επί 'Ρηγίλλρ ώδείιρ, άναφανεισών τών 
βάσεων της -Ευμεν.είου στοάς., Λείψανά τινων επιγραφών Ανευρεθησαν,, θραύ·.- -.■ 

σματα αρχιτεκτονικά καί κεφαλή μαρμαρίνγ μ,ετρίας τέχνης.
—. Εν όόφ Αίολου εν τφ οικοπέδιρ τφ φέροντι τόν άρ. -42 παρά την οί*.  

κιαν Πετρακη και απέναντι της οικίας Μελά ένεργουμένης σχαφής πρός δρυ-, 
ξιν θεμελίων ανευρεθησαν λείψανα τειχών τής αρχαίας πόλεως καί ίχνη πύ~. 

λης. Παρα δε την πλατείαν τ'ης Όμονόίας πλησίον της ύπ’ ώριθ. 6 οικίας 

και κατέναντι του ξενοδοχείου Τσόχα,· έν σκαφή όωοίως θεμελίων άνευρέθη· 

σαν ικανοί σαρκοφάγοι περίεχοντες. κρανία, όστα και θραύσματα αγγείων καί 
λείψανα αρχαίου υδραγωγείου. Καθόσον γινώσκομεν έξ άρχαίων συγγραφέων 

εκεί που ήσαν αί 'Λ χαρτιχαΐ πύΛαι της πόλεως καί ή. λεγομένηοίδ?; . ■

εν η πλην άλλων τάφων-ήσαν και οι τοΰ Κίμωνος, Ηροδότου και Θουκυδί-, 
δου (Ηροδ. ς· 103. Μαρκελλ. Βίος Θουκυδ. Β'). Τάφοι δ’ενταύθα καϊ άλ

λοτε ανευρεθησαν κτιζόμενων τών γειτονικών οικιών.

. Εν ταΐς ε.ν Τανάγρα γενομεναις άνασκαφαΐς έν τώ κτηματι τοΰ κ. Α. 
Ερνερη ανευρεθησαν εν ό'λφ 1'40 πήλινα άγαλμάτιά. Έκ τούτων τρία μέν 

παριστών γυναίκας καθ.ημενας, 10 άνδρας όμοίώς καθημένους, 14 άνδρας 
όρθιους,-,τα δε λοιπά πάντα γυναίκας ίσταμένας εις διαφόρους θέσεις., Έκ> ■ 

τούτων περιήλθον δυνάμει μεριδίου είς την κατοχήν τής αρχαιολογικής ε-■ 

ταιριας 48 αγαλματια κείμενα νΰν έν τώ μουσείω τοΰ Βαρβακείου, καί.'τινα· 

τούτων επικεχριοματισμενα, ώ.ν^ό χρωματισμός'-διατηρε'ϊται-ζωήρότατος. ■

■— Οι αναγόώσται τοϋ Παρνασσόν . ενθυμούνται ό'τι έν σελ. 20 έγένετό 
τις λόγος περί τών εν τφ χωρίφ Σπάτγ. της Αττικής άνευρεθέντων κτιστών 
τάφων εν είδες δωματίων, Νυν δέ δαπάναις, τοϋ Αρχαιολογικού τμήματος 

τοΰ υπουργείου της Οημοσίας έκπαιδεύσεως ένεργεϊται άνασκαφη κατά τάς 

υπώρειας τοΰ εκεί λοφίσκου, διότι ΰπ.άρχρυσιν ύποψίαι περί ύπάρξεως καί 
άλλων τάφων. 1ης άνασκαφής επιστατεί, ό έφορος τών κατά τήν Στερεάν . 
Ελλάδα αρχαιοτήτων κ. 11. Σταματάκης. - . .

- Αί έν Δηλφ άνασκαφκί αί ύπό τήν έπίβλεψιν του μέλους.τής Γαλλι- 

ϊ'-ήΐ σχόλής. κ. Θωμά 'Ρμόλ·γινόμενα.ι, θά δι,αρκέ,σωσί ,^άχρι - μέσων ’Ιουλίου.. 
Λνεκαλυφθησζν έπιγραφαί τινες καί τμήματα Αρχαιοτήτων.

τ— Τήν; 1/13 ’Ιουνίου έπερκτώθησαν έν Άλ.εξανδρεία αί έργασίαι τής



Ijfi ’ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣϊΛΑΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1
«κχωσεως τοΰ οβελίσκου, ον έδώρήσατο τγ ’Αγγλία ό άντιβασιλεύς τής Αί> 

γύπτου, ώς έν σελ» 231 έν καιρώ έγράψαμεν. Έκ·χωσθέντος τοΰ μονολίθου 

■τούτου ^μνημείου έφάνη ό'τι ελλείπει μέρος της κορυφής ' (περί τούς 18 δα
κτύλους) και αί γωνίαι αύτοϋ είνε βεβλαμμέναι, κατά τά άλλα 5’ όμως 

«ΐνέ έν καλή καταστάσει. Πριν η στηθή έν Λ'ονδίνω θά έπισκευασθή. Πλησίον 
τούτου ΐσταται έτι όρθιος έτερος οβελίσκος, ου ή βάσις έκαθαρίσθή τί) 8/20, 

•ώς λέγει ή της Άλεξανδρείας έφημερίς Αφρική έν τώ ύπ’ ζριθ. 69 φύλλω 
■της 10/22 τοΰ μηνός, και άπεδείχθη βτι έστηρίζετο έπί τεσσάρων ζφδίων 

χάλκινων καρκινομόρφων, ών τό τέταρτον μόνον σώζεται τό πρός την νοτιο- 

■δυτικήν πλευράν, άλλα καί τοΰτο κολοβόν έλλειπούσης της άριστερας χηλής 
καί τεθραυσμένων οντων τών λοιπών ποδών τοΰ καρκίνου. Μετά τόν καθα

ρισμόν τοΰ ύπολειπομένου μέρους της άριστερόίς χηλής, δ ήμέτερος Αρχαιο

λόγος κ. Νεροΰτσος άνέγνω έπί μεν της εξωτερικής πλευράς της χηλής την 
έτκγραφήν την δε:

Ε Η ΚΑΙΣΑΡΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ

; ΑΡΧ1ΤΕΚΤΟΝΟΓΝΤΟΣ

ΠΟΝΤΙΟΥ
■έπί δέ της εσωτερικές την δε;

■ ΑΧΝΟ νΐΙΓ ■ '
AVGVSTI CAESARIS 
BARBARAS PRAEF 
AEGYPTI POSV1T 
ARCHITECTANTE ΡΟΝΤΙΟ.

Έκ τών έπιγραφών τούτων μανθάνομεν ότι οι δύο ούτόι οβελίσκοι 

'έστήθησαν πρό τοΰ ναοΰ του Καίσαρος τφ όγδόφ έτει τής βασιλείας αυ
τού, δ έστι τφ 22 π. X. Κατά δέ τόν κ. Νεροϋτσον δ διά τοΰ άρχιτέκτονος 

Ποντίου άνεγείρας τούς οβελίσκους έπαρχος ’Αλεξάνδρειάς Π. 'Ρούβριος Βάρ

βαρος εκυβέρνησε την Αίγυπτον πολλά ετι έ^η μέχρι και τοΰ 13 π. X.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
’ Τόν λήξαντα μίνα έγένοντο αί έξετάσεις τών ύπό τοΰ Συλλόγου συντηρού

μενων Σχολών τών’Απόρων Παίδων έν Άθήναις, Σύρφ καί Ζακύνθφ. Εις πά

σας παρέστησαν αί άρμόδιαι άρχαΐ, εις δέ τάς τής σχολής Σύρου, καί ό πρόε
δρος τοΰ συλλόγου κ. Θ. Άγγελόπουλος’Αθάνατος-μετά τοΰ α'εϊδικοΰ γραμ.-. 

ματέως κ. Α. Σουλτάνη. Καί έν μέ τή σχολή Σύρου ό έφορος κ. II. Τσόλας, 
■Ιν δέ τ^.σχολ^ Ζακύνθου ό 'γραμματεύς. κ» Δ. Σώμερίτης Ιξέθήάαν λεπτόμε- 

.: ■ ·· 11■ ί ι 1 . · 1
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ρώς την κατάστάσιν τής οικείας σχολάς; Αί έκθέσεις αύται μετά τών άποτε-’ 
λεσμκτων των εξετάσεων ευάρεστων, ύπό πάσαν. έποψιν, θά δημοσιευθώσιν' 

έν καιρώ. Αί εξετάσεις τών σχολών Καλαμών καΐ Χαλκίδος γενήσονται τόν' 

προσεχή μήνα’Ιούλιον, αί δέ τής σχολής Πατρών τόν Σεπτέμβριον.

■ Ό έν Σύρω αείμνηστος Νικόλαος Σκουτεράπουλος.άποβιώσας έκληροδότησε· 
"■ή Χχολή Συρου δρ. 1 00. 'Η κοσμητεία της Σχολής ταύτης άνέγραψεν αύ- 

τον μεγαν ευεργετην τής Σχολάς, ή δέ. τοΰ Συλλόγου εφορεία ευεργέτην τοΰ< 
Συλλόγου..

X I*  OYVIKA

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—Μέλος τής Γαλλικές’Ακαδημίας άντί τοΰ άποβιωσαντος- 

Ιωσήφ Ώτραν εξελεχθη μετά τριπλήν ψηφοφορίαν καθ’ ην δεν έπετυγχά- 

νετο αποτέλεσμα, ό Βικτωριανός Σάρδοϋ, άγνωστός δραματικός καί κωμικός, 

ποιητης, κατά τά τελευταία έτη ίδίιρ κτησάμενος φήμην διά τών κωμω
διών του ‘Ραβαγα και ζΑλας. ’Αντίπαλος τοΰ Σκρδοϋ ήν ό δούξ Ώδιφρέ- 

ΙΙκκιε πρόεδρος τής Γερουσίας, άποτυχών διά μι^ς ψήφου.

■ ‘. Πρόκειται ν’ άνεγερθή διά συνεισφορών μνημεΐον έν τινι τών πλατειών 
τής Μαντούης πρός τιμήν του Βιργιλίου.

■ ‘Η δανική πόλις Όδενσέε θά άνεγείρφ άνδριάντα τω "Ανδερσεν. Θά. 

ΐσταται όρθιος επί βάσεως έκ γρανίτου, έφ’ ής έν άναγλυφφ θά παρίστανταΐ- 
τρείς σκηναί έκ τών διηγημάτων αύτοϋ.

— Έν αναγνώσματι οπερ έποιήσατο ό καθηγητής κ. Ταίυλορ έν τγ) αό· 
θουσγι τών δημοσίων άναγνωσμάτων.. έν Αονδίνω άπέδειξεν ότι αί γλώσσας, 

εαν εζακολουθώσι-διαδιδόμεναι κατά την αυτήν καί σήμερον άναλογίαν,μετά. 

ενα. αιώνα ή μέν άγ.γλική θά λαλήται ύπό 860 εκατομμυρίων ψυχών, ή 
Γερμανική ύπό 124 καί ή Γαλλική ύπό ,72.

* X
¥ · ;■■

ekgeseis και ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.—-- 'Γή 22 π. Μα'ί’ου έν τγ μεγάλγ) άί- 
θουστ) τοΰ Πανεπιστημίου άνεγνώσθη ύπό τοΰ είσηγητοΰ κ. Γ. Καραμ.ήτσα 

η κρισ.ις τής έφετεινης περιόδου, τοΰ Συμβουλιδείου ιατρικού άγώνος. Αί ,εΐς 

τον αγώνα σταλεϊσαι. πραγματεϊαι ήσαν αί έξης πέντε; α’ Περί ε.τικηού- : 
■σεως χάι άχροάσεως' βζ Περί ενόηριιχών τινων νοσημάτων τής. νήσον £Λε- 

χσων. γ' ό ιατρός χαΐ ή τΖατουσα, ήτοι όδ,ηγός τοΰ πρακτί'Ζοϋ μαιευτήρος. 
δ Περί ραάεζύγης, σκαρΛιέΰον . καί σπνροχά^Ιον. καί εΛ συΛΛογη- χΛινιχων 

σχαρατηρήσεων ε22ηνος Ιατρόν. Ούδε-μία τών πραγματειών τούτων έκρίθη 
,αζια βραβευσεως’ έπειδη δε κατά τόν κανονισμόν ή απονομή χιλιοδράχμαυ ' 

ενθαρρυνσεως εις έν τών αγωνισμάτων είνε ύπο.χρεωτική, -ή επιτροπή άπέ- 

υειμε την ένθάρρυνσιν εις τόν συγγραφέα τής περί'στζνροκ&Λον κλπ. πραγ-
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•ματείάς, ήτις καί περ πολλά έ'χόυσα τά ελαττωματικά, αΛ/.ά δημοσιευόμενη 

θά ζαταστήσγ γνωστήν καί εΐς εύρύτ,ερον ζόζλ.ον τήν 'ταυτότητα τοΰ σ-,-υ.- 
ροκώλου πρός τό σκαρλιεβον και τήν ράδεζύγην,· καί τήν ^συφιλιδικήν τοΰ 

πάθους φύσιν. Έκ τών άλλων πονημάτων τό μεν έπιγραφόμενόν δ Ιατρός 
χαϊ ή τίκτουσα, έθεωρήθη ως χρήσιμον μέν άλλα χρήζον· άναθεωρήσεώς καί 

διορθώσεως έν πολλοϊς, ή δέ Συζυγή, χάινικων παρατηρήσεων έκρίθη μάλ
λον ώς μαρτύριαν τής ιατρικής μαθήσεως τοΰ γράψαντος ή ώς Αγώνισμα*  

διότι ήτο μέν έν γένει όρθώς γεγραμμένη, άλλ’ ούτε νέον τι περιεΐχεν, ούτε 
ώς μελέτη πλήρης η μονογραφία νόσου τινός ή αντικειμένου ιατρικού ή δυ

νατό νά θεωρηθή. Συγγραφεύς τής περί σπυροκώλου πραγματείας εΐνε ό έν 

Καλάμαις ιατρός κ. Δ, Άλ,βανάκης.
— Τη δ’ 6 Ιουνίου Ανεγνώσθη ή κρίσις τοΰ Βουτσιναίου ποιητικού δια

γωνισμού ύπό του είσηγητοΰ της έπιτροπής κ. θ. Άφέντουλη. 'Ο αγών έφέ~; 

τος κατά τά από τινων ετών Αποφασισθέντα ήν επικός καί επικολυρικός,

■ πέντε-δ’ Απεστάλησαν ποιήματα τά έξης*  .1) ‘Η Κρήτη μας' 2) Εσπερί

δες Ιπιχολυον/,ά,' Αικατερίνη' 4)’Αμβρόσιος δ έκ Μεδιοίάνων' 5) ’Π 
Μάννα τον Γενιτσάρου επικά. Ή κρίσις την επιτροπές έν γένει περιώρίσθή 

μεταξύ τών δύο τό βραβεϊον διαφιλανεικοόντων ποιημάτων τωνΈσπεγπδων 

κάίτ·7\' Μιίννας τον Γενιτσάρου. ,Σλ Εσπερίδες περιει'χον τρία έπύλλιά ’J?- 
σπερίδας, Όρειάδας καί τόν Πύργον τής Κόρης. Τάς ’Εσπερίδας έπήνεσε 
μεν 6 κ. εισηγητής προσέθηκεν όμως οτι μόνον επαίνου κρίνρνται άξιαι. Τΐ δέ

: Μάννα τον Γενιτσάρου Skoq εΐς δημώδη γλώσσαν καί στίχους 3900 πλοκής 
‘Ομηρικής καί χαρακτήρων σαφών καί γνησίων έκρίθη Αξιόν τοΰ -βραβείου. 

" Άποσφραγισθέντων τών δελτίων έδείχθη δτι ποιητής τών μέν Εσπερίδων' 
ήν ό κ. Γ. Βιζυηνος, τής δέ Μάννας τοΰ Γενιτσάρου ό γυμνασιάρχης Πει

ραιώς κ. A'. I. Άντωνιάδης.
; — Τήν -α'-Μαΐου ή'ρχησεν έν τή γαλλικοί πόλει Λυών και διαρκεϊ ί.τι

- περίεργος έ'ζθεσις Αντικειμένων τέχνης καί οικιακής αΐκονομίάς κατά τε τήν 

Αρχαιότητα, τόν μέσον αιώνα καί τούς τελευταίους χρόνους. . ■ '
’Ey τ·ρ διεθνεΐ εκθέσει τόΰ 1-878 έν ΙΙαρισίοις ώοίσθη ιδιαίτερόν τμή

μα δπερ θά περιλάβη εκθεσιν ιστορικήν τής· αρχαίας τέχνης καί τής έθνογρα-
■ φίας τών ξένων τή Εύρώπη λαών. Ιδού τά διάφορα αντικείμενα άτιναθά 

πέριλάβγ ή έ'κθεσις αδτη 1) Πρωτογενής τέχνη καί αρχαιότητες τών Γα- 
λατών 2) Γλυπτική τών Αρχαίων, τοΰ μεσαίωνος καί τής Αναγεννήσεως

'■ 3) Νομισματική Αρχαία καί τοΰ μεσαίωνος, μετάλλια, σφραγιδογλυφία 

4) Κεραμευτική τών Αρχαίων τοΰ μεσαίωνος καί τής Αναγεννήσεως, φαβεν- 

1 τιανή τέχνη, πορσε.λάναι 5) Χειρόγραφα, δυσεύρετα βιβλία, ξυλογοάφίαι καί 

χαλκογραφία·.,, β·.βλιοδετ·.κή, 6; ‘Όπλα καί οπλισμοί. 7) Χρυσοχοΐα, έλε- 

φαντοκόκκαλα, κρύσταλλα, Αργυροποικιλτική. 8) ’Επιπλοποιία, ταπητουρ

γία. 9) Εθνογραφία τών ξένων τ^Έύρώπνί λαών/ 10} ’Όργανα μουσικά.

4
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" —Τήν 28 Αύγουστου άρχεται έν τώ πανδοχείο) τής Νεφσατέλ έν Έλβε- 
τία διεθνής έ'κθεσις προϊόντων τής. γαλακτοκομίας. Έν αύτή ,0ά έκτέ.θώσι 

γάλακτα φυσικά καί συμπεπυκνωμένα, βούτυρα, τυρία ζλπ.
, ■ ■ ■ *-

" ' '■ -¥*  ■
■ ΤΕΧΝΑΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ. —— Τήν νύκτα τής 5/17 πρός τήν 6/18 ’Ιου

νίου ώργ 12 καί 20' έγένετο έν. Πύργφ σεισμός-δυνατός διαρν.έσας τρία 
δευτερόλεπτα, Αλλ’ευτυχώς Ανευ τινός’ δυστυχήματος. Ό σεισμός πιθανώς 

ήτο τοπικός.

-—’Εν τοΐς βελγικοϊς σιδηροδρόμοις μεταξύ Βρυξελλών καί Γάνδης έφηρ- 

μόσθησαν αί Αγγλαμερικανικαί άμαξαν έν αϊς ό επιβάτης έχει πάσας τάς 
δύνατάς Αναπαύσεις. Αί άμάξαι αύται διπλαΐ κατά , μήκος τών;συνήθων 

' σιδηροδρομικών αμαξών περιέχουσιν αίθουσαν φαγητού δι’ είκοσιν Ανθρώπους, 

δωμάτιά ύπνου, αίθουσας, μαγειρείου καί πάντα τά χρειώδη. Έν .αύτοΐς 

ευρηται βιβλιοθήκη καί αναγνωστήριου μετά γεωγραφικών πινάκων και οδη

γών. τών χωρών Ας διέρχεται ό περιηγούμενος. Λυχνίαι άνηρτημέναι παντά- 
χοΰ διαχέουσιν Απλετον φως. Αί άμαξαι αυται έχουσι καί τό μέγα προτέ

ρημα δτι δέν κινούνται ώς αί τών συνήθων αμαξοστοιχιών.

— Αί προπαρασζευαστικαί έργασία.ι τής κατασκευής μεταξύ ’Αγγλίας 

καί Γαλλίας έν τω πορθμώ τοΰ Γίαλαι υποβυθίου σιδηροδρομικής σύριγγας 
έξακολουθοΰσι μετά πολλής επιτυχίας-καί ελπίς είναι δτι τοΰ μεγάλου 

" έργου ή έπιτέλεσις δέν παρέχει τάς δυσχερείας δσας έξ Αρχής έφοβοΰντο. 

Εις τοΰτα δηλ. συνίστατο ή δυσκολία ότι ή ύποβύθιος σύριγξ δέν θά ήτο 
δυνατόν νά διάτρυπηθη, καθόσον ύπήρχεν ΰποψία ότι στρώματα κιμω- 

λίας προχωροΰντα έζ τής Ακτής εΐς τόν βυθόν τής θαλάσσης‘ήθελον κατα- 

στήσει αδύνατον τήν εργασίαν. ’Επανειλημμένα- πειράματα . καί δοκιμαί κά- 
τέδειξαν οτι άλλη ή διεύθυνσις τών στρωμάτων καί δτι έν τ$. βυθφ τής θπ-

■ -λάσσης όπου μελλει νά διατρυπηθΐί ή σύριγξ ύπάρχει στερρός βράχος.

■ . π—Μαμμούθ προϊστορικής έποχής τοΰ είδους elephas primigennis εύρέθη 

σώος καί έν Αρίστη καταστάσει κατά τά πέριξ τής έν Σιβηρία πόλεωςΎόμοκ. 
, Ό περίεργος σκελετός θά έκτεθή έν τρ ρωσική Άκαδημίγ τών ’Επιστημών.

.-—Γάλλος βουλευτής ό κ, Πονσάρδ Ανεζάλυψε μέσον πρός· καταστροφήν" 

τής καταστρεπτικής τών αμπέλων Ασθένειας τής jVA?.7o<//Jp-yr.’Επιτροπή συν- 
έστη όπως έξετάσνι τό έπιτήδειον τοΰ φαρμάκου μεθ’ 8 ό κ. Πονσάρδ θά ·. 

λάβν) τό έκ 200,00,0 φρ. βραβεΐον.
*

* * . ■ :·
ΘΕΑΤΡΟΝ, ΜΟϊΈΙΚΗ,—- Ό σκηνικός διάκοσμος τοΰ. τελευταίως ψαλεν- 

τος έν Παρισίοις νέου μελοδράματος ύ βασιΛεύς τής- Ααχύρης τοΰ μελοποιοΰ 
Μασενέ έστοίχισε 520,000 φράγκων. Μόνον εις τά ενδύματα έδαπανήθη- 

σαν 18.0,000 φράγκα, ’Αλλ’ δμως κατά τάς δώδεκα πρώτας παραστάσεις 
αύτοΰ είσεπράχθησαχ 282,000 φράγκων. ,
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-J— Έν Βενετία απότίς σκηνές τοΰ θεάτρου ΓοΛ^άτη έδιδάχθησάν κατ’ 

αύτάς ύπό τίς εταιρίας Ζέρρη καί Λαβάγη ό ΠΙοντος τοϋ Άριστοφάνους και 

ή Aulularia τοϋ Πλαύτου έν ιταλική μεταφράσει κατά τόν άρχαϊον τρόπον.
— Νέα δραματικά προϊόντα άναφέρομβν έν Παρισίοις τά εξίς. Τά δρά

ματα ’/«άτ-'Γ/ρ· ~ίν X<>,2i6ijtvor (Jean d’ Acier) τοϋ Ασμόν έν τω Thia*  
ire Francois, την’Έπαγγμιώπιδα κωμφδίκν τοΰ ύποκόμητος Λεβεριέρ, διδα-- 

χθεισαν από της σκηνης τοΰ γ' Γαλλικού θεάτρου,· και την φυγήν ’<■ τά τέσ· 
■σαγα (poudre d’ Escampette) κωμειδόλλίον των κκ. Βλούμ καί Έννεκέν από 
τοΰ θεάτρου Varictes. Έτι δέ τά μελοδραμάτια ΌΛποπόναζ ■ τοΰ μελοπόιοϋ 

Βασσέρ έν τω θεάτρφ Bouffes, τούς 1 Λνΰ γακεΐι; τοΰ μελοποιοϋ Κοστέ άπύ 
τοΰ θεάτρου Variet&s και τό αρχαίας ελληνικές ύποθεσεως μελόδραμα Βα~ 

ΰϊ:2η τοϋ μελοποιοΰ Σωμέ από τοΰ θεάτρου της Opera Comique, Έν Ίτχ- 

λία νέα έργα έδιδάχθησαν δύο β<Ί(ύά.ίΐεβ Β' τοϋ Σαλμίνη άπό τοΰ θεάτρου 
Μη·2/Σγάν έν Βενέτίγ, καί ό Λΐαωκος τοΰ 'Ριχάρδου ϊίαστελβεκκίου άπο τοΰ ■ 

νέου θίάχρου έν Ούηρώνι.
— 'Ο έν ΓΙαρισίοις ήμέτερος κ. Α. ίίαρόδης, γνωστός γινόμενος διά τοΰ ·

δράματός του ή ήττηθεΐσα, έγραψε νέον δρϊίμα Σεφύ^α εβραϊκές ύπο-

θεσεώς,
— Τγ ί/48 Ιουλίου θά τελεσθώσνν έν τη γερμανική πόλει Σαλσβοΰργβμ 

λαμπρότατοι έορταί είς τιμήν τοϋ Μόζαρ, γεννηθέντος έν κύτη T"/j 1 5)27 Ία- 

νουαριου 17ί>υ,.ενϋα εισετι σώζεται και η οικία, εν ν> ο εζοχος μουσικός εγεν- 
νηθη. Έν μέαφ δέ της νυν καλούμενης ιΐίατεΐα,ς Μόΐ,αρ ΐσταται από τοϋ 

1842 χαλκούς ανδριάς αύτοϋ τεσσάρων μέτρων έπί βάθρου έκ γρανίτου, όρ

θιος, ένδεδύμένος κατά τόν τότε έπικρατοΰντα συρμόν κεκαλυμμένος ένμέ- 

ρει όπό μανδύσυ, έχων έστραμμένην ολίγον πλαγίους τήν κεφαλήν καϊ τά 

•βλέμμα ατενές πρός τον ουρανόν. Μεταξύ δέ τών διαφόρων πραγμάτων 
όίτινα μετεχειρίσθη· ζών ο Μόζαρ, θά έκτεθγ εΐς κοινήν θέαν μικρά τις σκιάς 

ητις όπνίρχεν έν Βιέννη έν .τοΐς κηποις· του πρίγκιπος Στάκεμβεργ, έν κα- 
■θημενο; ο Μόζαρ τω 1791 έγραφε τό άριστον αύτοϋ έργον τόν Μεμαγευμέ- 
νον α,ΰΛόν. Αί έορται αδται θά διαρκέσωσι πολλάς άμέρας»

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1377 ΙΟΓΝΙΟΣ (Ε. Ν.)

θίομόιΐίτύον έκ.Bapojiecpor

Μέση . θλίψις 753,02
Μεγίστη » 758,43
Έλαχίς-η » 749,02

Ήμεραι βροχ·ης 5 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατος 19,65χμ.) άστραπών 9,

Μέση θερμοκρασία 25,13
Μεγίστη » 33,5 (την 27ν) ·
Έλαχίστη » 1 5,1 (την 19ην)

„ . ... ' . ....... >, ■ 
βροντών 3.

■ ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 8 ημέρας ΝΑ, 2 Δ, 1 ΒΔ, 2 Β, 15 ΒΑ, 2 Ν.


