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Χύντομος άφηγησις •.’τεαΐ Μιθριδάτου τοϋ Ποντικού βασιλέως καί τών πρδ< 

'Ρωμαίους πολέμων αύτοΰ είναι χρήσιμος εις τόν άναγνώστήν τνίς ιστορίας, 

δστις έκ της ακριβούς γνώσεως τών γεγονότων και τών αιτίων καί άποτελε·*  

σμάτων αυτών προτίθεμαι την διάνοιαν αύτοΰ νά μορφώσν) καί τόν βίον έπί 

τό κρέΐσΟον νά ρυθμίσγ, έφαρμόζων τάς έκ της ιστορίας γνώσεις έίς τόν βίον 
αύτοΰ, ιδιωτικόν η δημόσιον. Διότι έν τοΐς ύπό τών όμοιων κατώρθωμένοις $ 
■ημαρτημένοις έύρίσκουσιν ώφέλιμα πάντες μαδήματα, ώστε ό μέν ιδιώτης 

φρονίμως διάγων κατά τό ένόν νά έύδαιμον·^, ό δε δημόσιος άν'ηρ αληθώς 

βουλευόμένος καί πολιτευόμενος καί κοινής ευδαιμονίας πρόξενος νά γίγνηται» 

Ή ενδιαφέρουσα αΰτη άφηγησις της μακρύς καί πεισματώδους πάλης τών 

τότε ύπερεγουσών δυνάμεων πρός'τοΐς άλλοις δεικνύει ώς έν εΐκόνι τό μέγα 

καί φοβερόν ναυάγιόν, εις ό μ.ετά πεισματώδη αγώνα πρός τάς έναντίας πε

ριστάσεις απολήγει συνήθως η τό μέτρον ύπερπηδώσα φιλαυτία ζαϊ φιλο

δοξία, ύποκύπτουσα έν τελεί εις την ύπερέχουσαν φρόνησιν καί πολιτικήν 

και στρατιωτικήν όργάνωσιν. Μάλιστα δέ διδακτική άποβαίνέι εις ημάς 
τούς 'Έλληνας, ών οΐ πρόγονοι ηδη κακώς ίχοντες διά τάς πρός άλληλους 

διχονοίας καί έ'ριδας έ'τι χείρον έκ τών Μιθριδατικών πρός 'Ρωμαίους πολέ

μων διετέθησαν. Διότι έκ τοΰ έπί ελληνικών μάλιστα χωρών συμβάντος ίστο1 

ρικοΰ τούτου επεισοδίου μανθάνομεν, πόσα κακά ημέΐς οί ‘'Ελληνες, έκ τών 

παθών ζα'ι τών πρό, άλληλους διχονοίων καί ερίδων πάλαι την ελευθερίαν 
άπολέσαντες, -ηναγκάσΟημεν ίπειτα νά πάθωμεν, ώστε νά παύσωμεν διά τά 

πάθη καί τάς διχονοίας καί ίριδας αύτοσχεδίως πολλάκις περί τών κρατίστών 

ίμών συμφερόντων βουλευόμενοι καί πράσσοντες.
’Αλλά τίς ό Μιθριδάτης ουτΟς καί πόθεν οΐ πρός 'Ρωμαίους πόλεμοι άύ- 

τρϋ ; Οί πόλεμοι έκεϊνοι άν.αμφιβόλως δέν ύπηγορεύθησαν ύπό τοΰ δικαίου*  

διότι,άφ’ ου και έν τοϊ; καθ’ ημάς χρόνόις, οΰς τό μέν φως τ^ς κατά Χριστόν 

αλήθειας έπέλαμψεν, αί δ’ έπιστημαι καί ό πολιτισμός έπί τοσοΰτον προώ- 

δευσαν, έξακΟλουθοΰσιν όμως νά μη σέβωνται έν τ$5 πράξει δπερ έν τί) θεω
ρία δέν άρνοΰνται άξίωμα, ό'τι δηλαδη καί τά έ'Ονη ώς μέλη της παγκο

σμίου κοινωνίας άφείλουσι νά φέρωνται πρός άλληλα έν τη αύτη ΐσότητι καί 
δικαιοσύνη), οι οί νόμοι παντός πεπολιτισμένου έ'θνους εις τούς καθ έκαστον 

πρός άλληλους έπιβάλλουσι, πολύ έ’λασσον πιθανόν ητο νά σέβωνται τό ά-

* Ά,νιγνώσθη 1ν τω Χυλλόγφ t?; 31 Μχρτίου.
ΤΟΜΟΖ Β, 7. — ίΟΪΑίΟί 18?8. '
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ζίωμα τούτο οί έν τοϊς προ Χρίστου χρόνοις ηθικώς έκπεπτωκότες λαοί καί 

δορικτητορες δυνάσται. Έν δσφ δέ τά έθνη δεν σέβονται τό άξίωμα τοΰτο 

αιωνίως θελει βασιλεύει έπί τής γης ή ύπερφίλαυτος πολιτική, και θέλουσιν 
ύπάρχει μεταξύ των εθνών αί έκ τής πλεονεξίας και των άλλων ύπερφιλαύ- 
των παθών έ'ριδες, πόλεμοι και καταστροφαί. "Οτι δέ οί'Ρωμαίοι ύπέρ πάν 

άλλο έθνος τής άρχαιότητος το άξίωμα τοΰτο κατεπάτησαν καί τή κατα- 

χθονίω πολίτικη πρός τούς συγχρόνους κατεχρήσαντο μαρτυρεί η τε άλλη 

αυτών Ιστορία καί τά γεγονότα, άτινα ν’ αφηγηθώ . προτίθεμαι. Διότι γνω

στόν είναι δτι οί 'Ρωμαίοι, μόλις τούς πέριξ μικρούς λαούς υπέταξαν, και ηρ- 
ξαντο τή ραδιουργίγ τό πρώτον τούς άπωτέρω κατ’ άλλήλων νά συγκρούω- 

σΐν, έκ μικράς δ’ έπειτα αφορμής τή βία των οπλών αλλεπαλλήλους πάντας 

νά καταστρέφωνται. Έκ τοιαύτης δέ ύπουλου καί πλεονεκτικής πολιτικές 
έξήφθη καί ό τότε μεταξύ 'Ρωμαίων καί τοΰ Ποντικού βασιλέως Μιθριδάτου 

μέγιστος άνταγωνισμος, ό κακών ύπερπληρώσας τούς έν μέσφ των άντιμα- 

χομενων Έλληνας, ήδη μέν από ού πολλοϋ χρόνου τοϊς 'Ρωμαίοις ύποτεταγ- 

μενους, άναγκασθεντας δέ τότε νά τάσσωνται τούς μέν μετά τοΰ ενός, τούς 
δέ μετά τοΰ ετέρου τών άλλοτρίων τούτων δεσποτών. "Ηθελε δέ τις εί'πει, 

δ'τι-ό τοσοΰτον τοϊς Έλλησιν ολέθριος άποβάς εκείνος άνταγωνισμος είναι 
μία τών εκδηλώσεων της άπ’ άρχής ύφεστώσης έ'χθρας ούχί μεταξύ Ελλή

νων καί βαρβάρων, καθ’ Ηρόδοτον εΐπεϊν, άλλα μεταξύ Ευρώπης καί ’Ασίας, 

η Δύσεως καί ’Ανατολής, καί νυν είσέτι ύφισταμένης, αλλά μετά της διαφο

ράς, ότι αί μέν χώραι, άς ανέκαθεν τό Ελληνικόν οΐκεϊ, εύρεϊα δέ σκηνή τοΰ 

τότε άνταγωνισμοΰ έγένοντο, πασαι εις την ’Ανατολήν νΰν καταλέγονται, η 
δέ νΰν ’Ανατολή πρός τώ πάλαι έκ Δύσεως καί ετερον έκ Βορρά προσέλαβεν 

εχθρόν.
Κατέβαινε πρός την λήξιν ή προτελευταία πρδ Χριστοΰ έκατονταετηρίς,ότε 

ήδη οί την Εύρώπην ή τήν Δύσιν άντιπροσωπεύοντες 'Ρωμαίοι διά τών ό

πλων καί της πολίτικης ειχον άλληλοδιαδόχως πάντα τά κατά την ’Ιτα

λίαν έ'Θνη ύποτάξη, πάσας τάς αυτόθι καί έν Σικελία πολυαρίθμ.ους Ελλη

νικής αποικίας δουλώση, καταπολέμηση τούς διά τριών μεγάλων περί κο- 

σμοκρατορίας πολέμων πρός αύτούς διαγωνισαμένους Καρχηδονίους, καταδα- 

μάση καί ταπείνωση τούς της Μακεδονίας καί τής Συρίας διαδόχους τοΰ ’Α
λεξάνδρου βασιλείς και, δι’ ών έγκατέσπειραν εις τε την ’Αχαϊκήν ομοσπον
δίαν καί τήν άλλην Ελλάδα διαλύσεως καί καταστροφής σπερμάτων, καί 

τών Ελλήνων τήν ελευθερίαν άφαιρέση. ’Ήδη δ’ έπιβάντες καί τής Μικράς 
’Ασίας, έφ’ ού έκληροδότησεν αύτοϊς Περγαμηνοΰ βασιλείου δ άνάξως αύτοΰ 

βασιλεύς "Ατσαλος (133 π. X.), μετεχειρίζοντο εύκαίρως καί αύτόθι τά τε 

όπλα καί τήν συνήθη αύτοϊς πολιτικήν, άφορμάς έπιζητοΰντες περαιτέρω αύ· 
ξήσεως. ’Αλλά τοιοϋτοι ό'ντες αυτοί, δέν εύρον τόν Μιθριδάτην έλασσον 

πλεονέκτην, φϊλόδοξον, δεινόν καί ρέκτην ανταγωνιστήν.

Πώς δέ ειχον έν τώ τότε χρόνω καί τά τής μικράς Άσίαςί εξ ής όρμη- 

Οείς δ Μιθριδάτης τόν μέγαν εκείνον πρός 'Ρωμαίους άνεδέξατο πόλεμ,ον ; 

Οί μέν 'Ρωμαίοι κατεϊχον τό Περγαμηνόν βασίλειον, δπερ μετονόμασαν 
επαρχίαν ’Ασίαν, ύπερήσπισαν δέ κατά τοΰ δι’ όπλων έπιχειρήσαντος νά. 

κληρονομήση αυτό ως προγονικόν κτήμα Άριστονίκου, νόθου υίοΰ τοΰ Εύμέ- 
νους. Νικοδήμης δέ δ τοΰ Προυσίου έβασίλευε τής Βιθυνίας. Μεταξύ δέ Βι

θυνίας καί Πόντου έκειτο υπό τών γειτόνων τούτων ήκρωτηριασμένη ή Π.α- 
φλαγονία. Τής δέ Καππαδοκίας έβασίλευεν Άριαράθης, Τών δέ διαφόρων 

τής Γαλατίας τμημάτων διάφοροι ήρχον τετράρχαι. Πρός δέ τό βορειοανα

τολικόν τής μικράς κατά τά μεσημβρινά τοΰ Εύξείνου παράλια έβασίλευεν 
άπό ού πολλοΰ χρόνου τοΰ Πόντου δ περί ού ήμϊν ό λόγος Μιθριδάτης, ό Εύ- 

πάτωρ έπονομασθείς καί Μέγας, υποδεέστερος μέν τοΰ Άννίβου στρατηγός, 
ούχί δ’ ελασσον εκείνου αδιάλλακτος τών 'Ρωμαίων εχθρός. Τοΰ Μιθριδά- 

του οί πρόγονοι, οί πλεϊστοι ομώνυμοι αύτφ, λέγονται ότι είλκον τό γένος 

από Κύρου καί Δαρείου τών μεγάλων Περσικών βασιλέων. Μιθριδάτης δέ δ 
επί ’Αλεξάνδρου τυχών τοΰ Πόντου σατράπης, καταβάς εις προϋπάντησιν 

τοΰ εις κατάλυσιν τοΰ Περσικού κράτους πορευομένου δορυκτήτορος έκείνου, 

ότε εύρίσκετο έ'τι έν Καρίιγ, καί έπιτηδείως αύτόν θεραπεύσας κατελείφθη 

έκείνφ υποτελής τοΰ Πόντου σατράπης. Έν δέ τοϊς μετά τήν τελευτήν τοΰ 

’Αλεξάνδρου μακροϊς τών έκείνου στρατηγών περί διαδοχής πολέμ.οις, δ,τε 

Μιθριδάτης έκεϊνος καί οί άπ’ αύτοΰ, καί περ έλθόντες εις σύγκρουσιν πρός 

τούς τής σατραπείας τοΰ Πόντου άντιποιουμένους στρατηγούς, άλλ’ όμως 
μετά φρονήσεως καί ανδρείας πολιτευθέντες ού μόνον δλως άνεξάρτητον βα- 

σίλειον τήν σατραπείαν αύτών κατέστησαν, αλλά καί έξέτειναν κατά μι- 

κοόν επί τε τούς γείτονας Άσιάτας καί έπί τάς άκμαζούσας κατά τά πα

ράλια τοΰ Εύξείνου πόντου 'Ελληνικές άποικίας, οιον Ήράκλειαν, Σινώπην 
τήν καί τοΰ βασιλείου άναδειχθεϊσαν πρωτεύουσαν, Άμισόν, Κερασοϋντα, 

Τραπεζοΰντα καί άλλας. Καί δ μέν του Εύπάτορσς πατήρ Μιθριδάτης ό 
Ευεργέτης, συμμαχήσας τοϊς 'Ρωμαίοις κατά Καρχηδονίων πολεμοϋσιν, 

έπεμψεν αύτοϊς ναΰς τινας καί στρατιώτας εις βοήθειαν, έβοήθησε δ’ αύτοϊς 

καί κατά Άριστονίκου πολεμοϋσιν, άνθ’ ών οί 'Ρωμαϊοι παρεχώρησαν άύτφ 

τήν καλουμένην μεγάλην Φρυγίαν.

Ό τοΰ Εύεργέτου λοιπόν υιός καί διάδοχος Μιθριδάτης ό Εύπάτωρ, γεν
νηθείς έν Σινώπη (136 π. X.); επειδή άπώλεσε δωδεκαετής περίπου τόν 

πατέρα, έβασίλευσεν ύπό τής μητρός έπιτροπευόμενος. Λέγεται δέ, ότι πρός 

αποφυγήν τών έπιβουλών τών τοΰ θρόνου μνηστήρων διήγεν έπί τινα χρόνον 

έν έρημίγ, ή περιηγείτο έν αλλοδαπή μετά ολίγων πιστών άγνωστος. Τότε 

δέ καί ήσχολήθη περί τε κυνηγέσια καί άλλας σωματικάς ασκήσεις, καί 
περί τήν τοΰ πνεύματος διά παιδείας καί πείρας μόρφωσιν, οθεν παράδοξον 

,έκτήσατο ρώμην καί διά διαφόρων γνώδεων τό ■ πνεΰυα αύτοΰ έκόσμησεν. 
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"Ενεκα δέ τών περιστο.ιχιζόντων την νεότητα αύτοϋ κίνδυνων έπεδόθη εις 

την μάθησιν τής φυσικής ιστορίας τής περί τά φυτά, καί ησχοληθη διά 

πειραμάτων νά έζακριβώση τών τε δηλητηρίων και τών αντιδότων τάς δυ- 

. νάμεις, ποιούμενος έφ’ έαυτοϋ χρήσιν. δηλητηρίων και αντιδότων, όπως - είς 

την ενέργειαν αύτών ένεθίσας κατά μικρόν τό σώμα, προφυλαχθή άπό της 

είς τάς τυραννικάς έκείνας αύλάς ούκ άσυνηθου; δηλητηριάσεως. "Ενεκα δε 
τών κινδύνων ου μόνον ταύτην έλαβε την προφύλαξιν, άλλα και πολιτικός 

εις άκρον ύπερφίλάυτος άπέβη, ούδ’ αύτούς τούς συγγενικούς δεσμούς άπέ- 

ναντι τοϋ ΐδίου μεγαλείου καί της δυνάμεως σεβόμενος’ άμα δέ και φύσει 

φιλόδοξος γενόμενος, όπως μόνος βασιλεύση, καί αύτην την συμβασιλεύουσαν 

μητέρα, ώς ένεχομένην είς την τοΰ πατρός δολοφονίαν, έν ειρκτή έθανάτω- 

ρ.εν, δθεν αύτφ καί ή επωνυμία Εύπάτωρ προσεγένετο. Καί μόνος δέ βασι- 
λεύσας έξηκολαύθησεν, ώς λέγουσιν, άγνωστος έτι περιηγούμενος καί τά τε 

άλλα παρατηρών, καί δη καί τάς δυνάμεις καί τούς πόρους τών πέριξ επι

κρατειών, είς άς έπωφθαλμίκ έκ πρωίμου έλαυνόμενος φιλοδοξίας, έκκαιομέ- 
νης έκ τής συνειδησεως τοΰ γένους αύτοϋ, έκ της παραδόσεως της έτι προσ

φάτου ιστορίας τών τοϋ ’Αλεξάνδρου διαδόχων καί έκ τοϋ ύπ’ όψιν παρα

δείγματος της. γιγαντιαίως διά τών οπλών αύξηθείσης 'Ρώμης. ’Επειδή δ’ 

έβασίλευσε καί κράτους έκτεταμένου, ίσχυροΰ καί άεί μάλλον διά της παι

δείας καί τών ηθών τών έν αύτφ πολυαρίθμων 'Ελληνικών αποικιών έξελ- 

ληνιζομένου, εικότως μέγα έφρόνει καί μεγάλα διενοεΐτο. Έν φ δέ πάντα 

τά πέριξ κράτη πρός τό τών 'Ρωμαίων όνομα καταπεπληγμένα διέλυον τάς 
πρός άλληλα διαφοράς τη διαιτητική εκείνων ψηφφ, ό Μιθριδάτης, μέγα 

πρόσκομμα είς την αύτοϋ φιλοδοξίαν τούς 'Ρωμαίους ηγησάμενος, πρω'ί'μως 

•έδειξεν, δτι δέν ητο πρόθυμος νά ύπείκη είς τά έκείνων νεύματα.

; Προορών δέ άφευκτον τήν πρός εκείνους σύγκρουσή, ήσχολήθη προηγουμέ

νως περί την ύπόταξιν τών Κόλχων, τών Σκυθών καί άλλων περί τόν Ευ- 

ζεινον πόντον λαών, βαρβάρων τε καί άποίκων Ελλήνων, έξ ών καί χρήματα 

/ήδύνατο νά είσπράσση καί άνδρας εύκόλως πρός οΰς διενοεΐτο πολέμους νά 

στρατολογή. Ούτω δέ προσέθηκεν είς τό παρά τοϋ πατρός κληρονομηθέν έπί 

,τής μικράς ’Ασίας βασίλειον πάσαν την άπ’ άνατολών του Εύξείνου μέχρι 

Θράκης χώραν, ητις ώνομάσθη μέν Κιμμέριον βασίλειον άπό . τοΰ Κιμμερίου 

βοσπόρου, έσχε δέ πρωτεύουσας τάς σχεδόν άντικρύ κειμένας παρά τόν βό- 

σπορον άποίκους τών Μιλησίων έλληνίδας πόλεις Παντικάπαιον καί Φαναγό- 

,ρειαν. .’Έκτοτε πιθανώς έπήλθεν αύτώ η έ'ννοια, ήν περί τά τέλη τοϋ βίου 
νά πραγματώση μάτην έπεχείρησε, νά στρατηλατήση δηλαδή ποτέ διά 

τών χωρών τούτων μέχρι τοϋ Άδριατικοΰ κατά τών ετοίμων νά παρεμποδί- 

,σωσι πάσαν αύτοϋ αυξησιν,'Ρωμαίων. "Οτι δέ δέν ήπατήθη ούτως έξ άρχής 

περί , τών 'Ρωμαίων κρίνων, φανερόν’ διότι άμα έπιχειρήσαντι νά έκτείνη τό 

κληρονομικόν αύτοϋ κράτος πρός δυσμάς καί πρός μεσημβρίαν, εύθύς ,ένέστ®·

ΤΑ ΚΑΤΑ ΜίΘΡίΑΑΤΗΝ W

αύτφ οί ‘Ρωμαίοι καί άφορμάς πολέμου παρέσχον, την σύστασιν μεγά*  

λων κρατών έκ παντός τρόπου παρεμποδίζοντες. Πάντας δέ τούς έντεϋθεν 

προκύψαντας τών'Ρωμαίων καί τοϋ Μιθρώ'άτου πολέμους ούδέν άλλο ύπή- 

γόρευσεν, άλλ’ ή πλεονεξία, φθόνος, μίσος, φιλεκδικία καί τά τούτες παρα

πλήσια^ πάθη. Άφορμαί δέ προηγήθησαν αί εξής. -
Οί 'Ρωμαίοι, έπί σκοπφ τοϋ νά περωρίσωσι την δύναμιν τοϋ Μιθριδάτου, 

έκήρυξαν έλευθέραν ήν ειχον παραχώρηση τφ πατρί αύτοϋ βοηθήσαντι αύ- 

τοϊς μεγάλην Φρυγίαν, ώς δήθεν έπί χρήμασιν έκείνφ ύπό τοϋ τότε ύπάτου 

Άκυλίου παραχωρηθεΐσαν. Συχνότατα δέ οί 'Ρωμαίοι έκήρυσσον χώρας καί 
πόλεις έλευθέρας, άς αύτοί δέν ηδύναντο ετι νά κυριεύσωσιν,’ έφ'οβοϋντο δέ' 

μήπως ταύτας άλλοι προκαταλαβόντες την δύναμιν αύτών αύξήσωσιν. Ό 
δέ Μιθριδάτης, καί περ βαρέως ένεγκών, δμως κατέσχεν εαυτόν τότε, όπως 

πολεμήση έν εύθετωτέρφ καιρώ’ κατέσχε δ’ έ'τι εαυτόν καί οτε αύτφ καί 
Νικομήδει συμμαχήσασι καί την Παφλαγονίαν διανειμαμένοις έπεμβάντες οι. 

'Ρωμαίοι προσέταξαν ν’ άφήσωσι την χώραν ταύτην, ώς έλευθέραν ύπό'Ρω
μαίων κηρυχθεϊσαν. Καί δ μέν Μιθριδάτης πεοιωρίσθη τότε νά δηλώση, δτι 

η Παφλαγονία άνηκεν αύτφ ώς κτήμα προγονικόν ύπό τοϋ πατρός αύτοϋ ά- 
ναληφθέν. Ό δέ Νικομηδης άλλως έπραξε’ διότι ουτος, ύπακούσας πρός ώ-’ 

ραν, ώνόμασεν έπειτα ένα τών υίών αύτοϋ Πυλαιμένην, όνόματι κοινφ τών 
τής Παφλαγονίας βασιλέων, καί ώς βασιλέα τής χώρας έκείνης ύπέστηριξε. 

Τρίτη δέ τών 'Ρωμαίων έπέμβασις καί προσταγή, ητις έμελλε νά έπιτα—' 
χύνη τήν σύγκρουσιν, ητο η έξης*  ό Νικομηδης έπεχείρησε νά καταλάβη 

την Καππαδοκίαν, εις ην καί ό Μιθριδάτης έπί όμόίοις δικαιώμαστ πάλαι - 

έπωφθαλμίά" δ δέ Μιθριδάτης, ώς δήθεν τόν Νικομήδην έμποδίσων, εισβάλ

λει είς Καππαδοκίαν, δολοφονεί διά τοΰ πιστού αύτοϋ Γορδίου τόν έπ’άδελφη 

γαμβρόν αύτοϋ Άριαράθην καί άναβιβάζει είς τόν θρόνον τόν πρεσβύτερον 

τοϋ φονευθέντος υιόν ύπό της μητρός διά τό ανήλικον έπιτροπευόμενον, έκ · 
διώξας τόν Νικομ.ήδην. Άλλ’ έπειδή μετά ταϋτα ή χήρα Λαοδίκη, τόν αδελ

φόν ύποπτεύουσα, συνεζεύχθη μετά τοϋ Νικομήδους, ό Μιθριδάτης εισβάλλει , 

πάλιν είς Καππαδοκίαν, ώς δήθεν προστάτης τοΰ νέου Άριαράθου, δν καί 

έπισήμως τότε άνεγνώρισε. Μετ’ ού πολύ όμως ητησε παρά τοΰ Άριαράθου. ■ 
νά έπιτρέψη την είς την πατρίδα κάθοδον τοΰ δολοφόνου Γορδίου’ δ δέ Ά- 

ριαράθης, εύλόγως υποπτεύσας, δέν παρεδέχθη την αί'τησιν’ τότε ό Μέθρι- 

δάτης, όπως άρη τά εις τό σχέδιον αύτοϋ προσκόμματα; επέρχεται τό τρί-- 

τον μετά ίσχυροΰ στρατοΰ κατά τοϋ Άριαράθου' άλλ’ έπειδη δέν κατέλαβεν, 

ώς ήλπιζε, τόν άδελφιδοΰν άπαράσκευον, ποοσκαλεϊ αυτόν μεθ’ όρκων εις 

προσωπικήν συνέντευξιν, πρός διάλυσιν δήθεν της μεταξύ αυτών διαφοράς*  . 

τοΰτον δέ, έπί τή πίστει τών όρκων προσελθόντα, ό διά παντός μέσου πρός 
τόν σκοπόν σπεύδων Μιθριδάτης άσεβώς ίδίαις χερσί δολοφονεί, καί κυρίευ

σα; την Καππαδοκίαν, Αναγορεύει βασιλέα αύτής τόν ί'διον αύτοϋ υιόν (94’ ■
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ίτ. X.), μετονόμασα; Αρικραθην καί επίτροπον αύτοΰ καθιστφ τόν δολοφό
νον Γόρδιον.

Αλλ οι Καππαδοκαι αγανακτησαντε; πρό; ταϋτα έπανέστησαν, καί τόν 

υιόν και τόν στρατόν τοΰ Μιθριδάτου έκβαλόντες, ζαλοΰσι βασιλέα τόν άνή- 
λικον τοΰ δολοφονούντο; αδελφόν. Ό Μιθριδάτης όμως, έπιμένων εις έκτέ- 

λεσιν ού προέθετο σκοπού, στρατεύει καί πάλιν και έγκαθιστα βασιλέα τόν 

υιόν αυτοϋ, εκδίωξα; τόν νεον Άριαράθην, δστι; καί έν φυγή έτελεύτησεν. 
Ο Νικομηδης όμως, καί φθόνιφ καί.φοβφ τής τοΰ αντιπάλου αύξήσεω; κι

νούμενος, πείθει την Ααοδίκην νά ύποβάλη άλλον τινά ώ; τρίτον υιόν αύ- 

. της, υπέρ ου σταλεϊσα εί; 'Ρώμην έζητεϊτο προστασίαν. Τότε καί ό Μιθρι- 
δατη; έπεμψεν εις'Ρώμην τον Γόρδιον έλέγχοντα τόν δόλον καί ίσχυριζόμε 

νον, δτι ό ύπό τοΰ Μιθριδάτου εγκατασταθείς ούτος είναι ό τοΰ βασιλέως 
της Καππαδοκίας υιός. Οι δε ασμένως τάς τόιαυτα; πρός έπέμβασιν ευκαι
ρίας δεχόμενοι'Ρωμαίοι, άμφοτέρου; ύποπτεύσαντες καί έξ άνακρίσεως πλη- 

ροφορηθεντες περί της αλήθειας, προσεταξαν τφ μέν Μιθριδάτη ν’ άφήση την 
Καππαδοκίαν, τφ δε Νικομηδει την Παφλαγονίαν" ουδέ εις μόνην την προσ

ταγήν ταυτην περιωρίσθησαν, άλλα και πέμψαντες στρατόν ύπό τόν Σύλλαν 
ενεκαθιδρυσαν βασιλέα Άριοβαρζάνην τινά, δν οι άδυνατοΰντες νά ύπάρχωσιν 
αβασίλευτοι Καππάδόκαι έξελέξαντο. Τί δ’ έπραξε τότε ό Μιθριδάτης, ίδών 

ανατετραμ.μενον το μετά τοσουτων κόπων καί κακουργημάτων διαπραχθέν 
μηχανορραφημα; Και περ οργήν καί μίσος πνέων, διότι εις πάν βήμα ύπό 
τών Ρωμαίων αντεκόπτετο, αλλ’ όμως ουδέ τότ’ έκινήθη έκ τοϋ εμφανούς 

κατ αυτών, αλλα συμμ.αχησας μετά Τιγράνού τοΰ τής Αρμενίας βασιλέως, 
γαμβροΰ δε αύτοΰ επι θυγατρί, ε'πεισεν αύτόν νά πέμψη στρατόν εις Καππα- 

κιαν, και, εκβαλων τον Άριοβαρζάνην, την μέν χώραν νά παραδώσή τφ 
Μιθριδάτη, αυτός δε λαβή τους αιχμαλώτους, όπως αύξησή τους κατοίκους 

τϋς νεόκτιστου αύτοΰ μητροπολεως Τιγράνοκέρτων. Τούτων δέ ούτω γινο
μένων (89 π. X.), καί ό εκβληθείς Άριοβαρζάνης καταφεύγει εί; 'Ρώμην, 

προστασίαν έξαιτούμενο;.

Άλλ’ άφ’ ού ή'δη ύ μέν εχθρός αύτοΰ Νικομήδη; έτελεύτησεν, οΐ δέ 'Ρώ- 

μαϊοι υπεστηριζαν ως διάδοχον τον ομωνυμ-ον τφ πατρι πρεσβύτερον εκείνου 
υιόν, ο Μιθριδάτης, επειδή οι Ρωμαίοι τότε ήσχολοΰντο περί τον συμμαχι

κόν έν Ίταλίη πόλεμον, πέμψκς στρατόν εκβάλλει τοΰ θρόνου τόν νέον Νι- 
κομηδην καί άναβιβάζει τόν νεώτερον εκείνου άδελφόν Σωκράτην. Τοΰτο 

όμως τό τόλμημα τοΰ Μιθριδάτου οί 'Ρωμαίοι, καίπερ έν πολλοί; ευρισκό

μενοι περισπασμοί;, ουδολως ήδυναντο νά παρίδωσιν· δθέν έ'πεμψαν τόν Μά- 

νι§ν Ακυλιον στρατηγόν, ινα εγκαταστηση τόν τ'ε Άριοβαρζάνην εί; τόν θρά 
νον της Καππαδοκίας και τόν Νίκομηδην εις τόν της Βιθυνίας, διατάξαντε; 

νά προσλάβη σύνεργού; εις ταϋτα τόν της Ασίας ανθύπατον Λ. Κάσσιον και 

αύτόν προσέτι τόν <τι λεγόμενον σύμμαχον των 'Ρωμαίων Μιθριδάτην, θ®· 
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λοντες ν’ άναγκάσωσιν αύτόν νά έξέλθη εις τό φανερόν καί νά παύση, έζ 

τοΰ αφανούς ραδιούργων. 'Ο Μιθριδάτης όμως τοΰ Ακυλιου και του Κασ- 
σίου τούς βασιλείς έγκαθιστάντων, ησύχαζε, προσμένων πληρέστερα; τάς 

πολεμικά; αύτοΰ παρασκευά; και αφορμήν εύλογοφανεστέοαν.
Ή.άφορμή ταχέως παρέστη, η τι; καί άρχή τοΰ πρώτου Μιθριδατικοΰ πο

λέμου έγένετο*  διότι τών 'Ρωμαίων στρατηγών έπ’ έλπίδι λαφύρων πειθόν- 
των τού; έγκατασταθέντα; βασιλεϊ; να επιχειρησωσι τι κατατοΰ Μιθριδα- 

του, ό Νικομηδης, δστις πολλά μέν αύτοϊς χρήματα ύπέρ τής αύτοΰ έγκα- 

ταστάσεω; ύπέσχετο, πολλά δε ώφειλε τοΐς εν Ασι^ι τοκογλύφοι; Ρωμαίοι;, 
έπιδραμών πάσαν την μέχρι; Άμάστριο; πεδινήν χωράν τοΰ Μιθριδάτου 

έλεηλάτησεν αύτήν ό δέ Μιθριδάτης, καίτοι είχεν έτοίμην δύναμιν, δμως 

ύπεχώρει έπίτηδες, δπω; καταστήση καταφανή την άδικον τών ‘Ρωμαίων 

διαγωγήν. Μετά δέ την λεηλασίαν πέμπει πρό; τού; στρατηγού; τών 'Ρω- 

μ.αίων πρεσβευτήν προβάλλοντα, οτι ο Μιθριδάτης ω; πατρικός των Ρω
μαίων φίλο; καί σύμμαχο; ηνέσχετο αποστερούμενο; Φρυγίαν καί Καππαδο

κίαν, έφ’ ών εΐχεν αναντίρρητα δικαιώματα, καί άπέσχετο τοΰ νά προσβάλη 

τόν λεηλατοΰντα την χώραν αύτοΰ Νικομήδην, άλλ’ άπαιτεΐ παρά τών 'Ρω
μαίων ν’ άναγκάσωσιν αύτόν εί; έπανόρθωσιν τοΰ άδικηματος, η νά έπι- 

τρέψωσιν αύτός νά λάβα) παρ’ εκείνου την προσηκουσαν ικανοποιησιν. Αλλ 
όί παρευρεθέντε; πρέσβεις τοΰ Νικομηδους, δικαιολογήσανε®; τον δεσπότην 

αύτών διά τοΰ λόγου, δτι ό Μιθριδάτη; ήρξε χειρών άδικων, ύποστηρίξας 

τόν Σωκράτην άντΐ τοΰ ύπό τών ‘Ρωμαίων αναγνωρισθεντο; επι του θρόνου 

τη; Βιθυνία; Νικομηδου;, άντικατηγόρησαν τοϋ Μιθριδάτου δτι ποιείται 

παρασκευά; πολύ μείζονας ή ώς έπί Βιθυνίαν, και προυτρεψαν του; Ρωμαίους, 

ν’ άποβλέπωσιν εί; τά; πράξεις αύτοΰ μάλλον η εις του; λογους, προσθεν- 

τες, δτι δέν πρέπει χάριν έχθροΰ, φιλίαν ύποκρινομένου, ν’ άκυρώσωσιν δσα 

περί Βιθυνίας άπεφάσισαν. Πρός ταϋτα δε ό πρεσβευτής α.ντελεξεν, οτι εις 
μ.έν τάς άλλα; μεταξύ Μιθριδάτου καί Νικομηδου; διάφορά; ο Μιθριδάτης 

δέχεται την τών 'Ρωμαίων διαιτησίαν, άπαιτεΐ ομω; δικαιοσύνην Οι ά; 
ούδ’αύτοί οί 'Ρωμαίοι άρνοΰνται τελευταίας εχθρικά; τοΰ Νικομηδου; πρά

ξεις. ’Επειδή δμως οί τών 'Ρωμαίων στρατηγοί άπεκρίναντο, δτι λυπούνται 
μέν εί τι ύπό Νικομηδου; ήδικήθη δ Μιθριδάτης, δεν ανέχονται ομω; να εξε- 

νεχθη πόλεμος κατά τοΰ συμμάχου αύτών Νικομηδου;, ώς 'Ρωμαίοι; άσυμ- 
φορον, ό Μιθριδάτης, ούδόλως εύχαριστηθείς εί; τήν άπόκρισιν ταύτην, πέμ
πει τόν υιόν αύτοΰ Άριαράθην μετά ισχυρά; δυναμεω; εί; την Καππαδοκίαν,, 

δστις νίκησα; μάχη τόν Άριοβαρζάνην έκυρίευσε τήν χώραν. Μετά Οε τάΰτα 
πέμπει πάλιν, πρό; τού; στρατηγού; τών 'Ρωμαίων τόν πρεσβευτήν αύτοΰ, 
δστις ένεκάλει διά τήν πρός Μιθριδάτην, σύμμαχον τών'Ρωμαίων, άδιάίαν 

ούχί τφ δήμφ. τών'Ρωμαίων, ούδέ τή συγκλήτφ, άλλ’ αύτοί; τοΐ; στρα
τηγοί;, οίτινες, τόν φίλον καί σύμμαχον τοΰ Μιθριδάτου προσποιούμενοι, αύ- 
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τογνωμόνως ώς πολέμιον αύτόν μεταχειρίζονται, καϊ έμπλέκουσι την 'Ρώμηι? 

εις πόλεμον πρός τοσοΰτον ισχυρόν κατά γ*ην  καί κατά Θάλασσαν βασιλέα' 
•ηπείλει δέ, ό'τι ό Μιθριδάτης Θέλει κατηγορησν) αυτών ενώπιον τής συγκλή

του, καϊ τελευτών ύπέσχετο, οτι δ Μιθριδάτης πρόθυμος, ήτο, λαβών ώς σύμ

μαχος τών 'Ρωμαίων τήν προσηκουσαν ίκανοποίησιν, καί νά βοηθησν) τοϊς 
'Ρωμαίοις κατά τών έν Ίταλίφ συμμάχων.

Πρός ταΰτα οί στρατηγοί τών 'Ρωμαίων παροξυνθέντες ού μόνον έντόνως 
άπηγόρευσαν αύτφ νά κινησγ πόλεμον κατά Νικ,ομηδους και ν’ άναμιγνύη- 
ται εις τά τής Καππαδοκίας, προσδηλώσαντες αύτφ, ό'τι προτίθεντάι άμέ- 

σως αύτοΐ νά έγκαταστησωσι τόν Άριοβαρζάνην, άλλα καί στρατολογήσαν- 
τες έκ Καππαδοκίας, Γαλατίας και Παφλαγονίας πεζούς καί ιππείς, μετά 

τοΰ στρατού του ανθυπάτου Α. Κασσίου τρεις συνεκρότησαν στρατούς. Καϊ 
ό μέν Κάσσιος έλθών έστρατοπέδευσεν έπί τών συνόρων της Βιθυνίας καϊ 

Γαλατίας" δ δέ Άκυλιος έπορεύθη κωλόσων την εις Βιθυνίαν τοΰ Μιθριδά- 

του εισβολήν, ό'θεν ητο δυνατή" ό δέ την Παμφυλίαν διοικών Κόϊντος ’Όπ- 

πιος ώφειλε νά προχωρώ διά τών όρέων τ·ης Καππαδοκίας. Καϊ στόλος δέ 

αυτών υπό Μινουκιον 'Ροΰφον και Γάϊον Ποπίλιον παρεφύλασσε παρά τό Βυ
ζάντιον, ώς έμποδίσων την τοΰ Μιθριδατικοΰ έκ τοϋ πόντου έξοδον. Ουδέ ό 

σύμμαχος αυτών Νικομηδης ημέλησεν ισχυρόν όσον ηδύνατο στρατόν πεζι- 

κδν κα'ι ιππικόν νά συνάθροιση. Έκ φιλαργυρίας λοιπόν καί φιλοδοξίας οί τών 

'Ρωμαίων στρατηγοί οί'κοθεν ένέπλεξαν την 'Ρώμην εις τοσοΰτον μέγαν καϊ . 
τοσοϋτον όλέθριον εις τοσούτους λαούς άποβάντα πόλεμον.

Τούτων δέ γενομ.ένων, δ Μιθριδάτης ένόμισεν, δτι επέστη ηδη δ καιρός, 

νά λάβη δίκην παρά τών 'Ρωμαίων διά πάσας τάς παρ’ αυτών αδικίας καϊ 
ύβρεις. "Οθεν έχων έτοίικους πεζών μέν μυριάδας είκοσιπέντε, ιππέων δέ 

τέσσαρας, πρός δέ ναΰς καταφράκτους τριακοσίας καϊ πλοία δίκροτα εκα

τόν τριάκοντα, ώρμησε μετά μεγάλων έλπίδων εις τόν κατά τών 'Ρωμαίων 
πόλεμον. Καϊ εις μέν τόν στρατηγόν ’Αρχέλαον έδωκε διαταγήν νά στρά

τευση έπί τούς Βιθυνούς, δστις, τφ Νικομηδει παρά τόν Άμνειόν της Πα

φλαγονίας ποταμόν συμβαλών, κατεκοψε τόν στρατόν αύτοΰ, καταφυγόντος 

μετά ολίγων πρός τόν Κάσσιον, καϊ πλεΐστα έλαβε λάφυρα καί αιχμαλώ

τους, οΰς πάντας ό Μιθριδάτης άπέπεμψεν εις τά ΐ'δια μετά εφοδίων, φιλαν
θρωπίας έπίδειξιν ποιούμενος. Ύπό δέ τών στρατηγών Νεοπτολέμου καί Νε· 

μάνους; διελθόντων διά τών στενών τών την Παφλαγονίαν άπό τ-ης Βιθυνίας 

χωριζόντων όρέων, προσβληθείς μετά τών 'Ρωμαίων καϊ ό Άκυλιος κατε- 

τροπώθη καϊ, διαβάντος έν φυγή κατεσπευσμένη τόν Σαγγάριον, έληφθη καί 

αύτοΰ τό στρατόπεδον. 'Ο Μιθριδάτης τότε πάσαν την Παφλαγονίαν καϊ 

Βιθυνίαν καταλαβών, ώς καϊ την Φρυγίαν καί την Μυσίαν, έπέθηκε τέλος 

«ϊς την εκστρατείαν, τοΰ Κασσίου μετά τοΰ στρατού αύτοΰ άμαχητϊ κατα- 

φυγόντος εις Άπάμειαν, οθεν μετέβη εις 'Ρόδον μετά τών διασωθέντων έκ 
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της μετ’ού πολύ γενομένης φρικτης τών έν Άσίη 'Ρωμαίων σφαγής. ’Ήδη - 

πανταχοΰ έδέχοντο έκόν.τες τόν Μιθριδάτην πρό πάντων ένεκα τοΰ ύπάρ- 
χοντος μίσους πρός τούς πιέζοντας 'Ρωμαίους" ό δέ Μιθριδάτης, φιλανθρώάως 

καϊ εύεργετικώς προσφερόμενος, εΐλκυσε πάντων την εύνοιαν. Πλην δέ τινων 

νήσων, και ιδίως της 'Ρόδου, καί τινων πόλεων καϊ της μικράν ποιησαμέ- 
νης άντίστασιν Αυκίας, πά.σης της μικράς ’Ασίας κατέστη ό Μιθριδάτης κύ

ριος (89—88 π. X.), καί ιδίας αύτοΰ άρχάς έν αύτνί ένεκαθίδρυσε. Καί τόν 
μέν έκ Κιλικίας έξωσθέντα καί εις την πρός τφ Λύκφ ποταμφ Λαοδίκειαν 
μετά ολίγων καταφυγόντα 'Ρωμαϊον στρατηγόν Κόϊντον ’Όππιον, έκδοθέντα 

αύτφ ύπό τών Λαοδικέων, πανταχοΰ συνεπηγε μεθ’ έαυτοΰ, προπορευομένων 

πρός έμπαιγμόν τών ραβδούχων, 'Ρωμαϊον στρατηγόν, έπιδεικνόμενος αιχμά
λωτον" Άκύλιον δέ τόν τοϋ πολέμου πρωταίτιον, δστις έκ Περγάμου κατέ- 

φυγεν εις Αέσβον, έκδοθέντα αύτφ ύπό τών Δεσβίων, περιηγε μεθ’ έαυτοΰ 

έπί ονου δεδεμένον καί ύπό μάστιξιν άναγκαζόμενον νά κηούσση, οτι αύτός ... 
ητο ό Μάνιος Άκυλιος, μέχρι Περγάμου’έκεϊ δέ χρυσόν τήξας ένέχεεν αύ- 
τόΰ εις το στόμα, έμπαίζων την άσβεστον τοΰ χρυσοΰ δίψαν αύτοΰ τε καί 

τών 'Ρωμαίων,
Ταΰτα δέ πληροφορηθέντες οί 'Ρωμαίοι, ών οί στρατηγοί άφ( εαυτών πα

ραίτιοι τοΰ πολέμου τούτου έγένοντο, έψηφίσαντο κατά Μιθριδάτου πόλεμον, 
η'δη παντί σθένει εις τόν πόλεμον προσέχοντος. Έπιθυμών δέ νά κορέση ην ■ 

κατά τών 'Ρωμαίων. έτρεφεν άγρίαν φιλεκδικίαν. διά τάς άδικους αύτών 

έπεμβάσεις καί μακράς πρός αύτόν ύβρεις, συνέλαβε καί έξετέλεσενάπαύ- 
θρωπότατον βούλευμα" διότι έπεμψε διαταγήν πανταχόσε της ’Ασίας έν 

ρητό) ήμέρφ νά φόνεύσωσι πάντας τούς έν Άσίη 'Ρωμαίους καί ’Ιταλούς συν . 

γυναιξί καϊ τέκνοις, τά δέ υπάρχοντα αύτών νά διαμερίσωνται μετά τοΰ 

βασιλέως Μιθριδάτου" άπηγόρευσε δ’ έπί ποινή καί τό θάπτειν τούς φονέυο- 

μένους, καϊ παρεϊχεν αμοιβήν εις μέν τούς άποκαλύπτοντας 'Ρωμαϊον τό $- 

μισυ της τοΰ κεκρυμμένου περιουσίας, εις δέ τούς τόν δεσπότην αύτών φο* 1 
νεύοντας δούλους την έλευθερίαν, καί εις τούς φονεϊς τοΰ δανειστοΰ τό ημισυ 

τοΰ χρέους. Άναμφιβόλως φρίκην διεγείρει η βαρβαρικη αύτη διαταγή εις 

πάντα έπιθυμοΰντα καί έν πολέμφ σέβας πρός τό δίκαιον καϊ πρός την ηθι

κήν" άλλ’ δ πόλεμος άποσβεννύων τά εύγενη συναισθήματα άποθηριοΐ πολ- 
λάκις τόν άνθρωπον. Άφ’ ού δέ καί νΰν έτι βλέπομεν έν πολέμ,οις κάκουρ-- 
γηματα κατά άθώων διαπρασσόμενα, ουδόλως πρέπει, νά έκπλησσώμεθ$ 

διά τάς θηριωδίας τών τότε εμπολέμων, οΐτινες τόν. σκοπόν αυτών έκ παν
τός τρόπου έπεδίωκον. "Οθεν κατά την όρισθεϊσαν ημέραν ουτω λυσσωδώς 

πανταχοΰ την άποτρόπαιον διαταγήν έξετέλεσαν, ώστε τούς. πολυαρίθμους 
έν Άσίφ 'Ρωμαίους, περί τάς 80, η κατ’ άλλους περί τάς 150 χιλιάδας 

κατέσφαξαν. Καί έν Έφέσφ μέν τούς καταφυγόντας εις τό ιερόν της Άρτέ- 
μιδος 'Ρωμαίους άποσπάσαντες τών αγαλμάτων έφόνευσαν’ έν Περγάμφ δέ 
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τούς εις το Άσκληπιβΐον περί αυτά τά άγάλματα έτόξευσαν' έν δέ Άδοα- 

μυττιφ εις την θαλασσαν καταδιωξαντες έκτεινον πειρωμ.ένους νά έζέλθωσι, 

και τα τέκνα αυτών επνιγον" εν δε Καυνφ άποσπώντες άπό τοΰ ίεροΰ τής 

Εστίας έφόνευον τα τέκνα εν οψει των μητέρων, τάς δέ γυναίκας έν δψει 
τών ανδρών καί τους άνδρας επί τουτοις’ οί δέ Τραλλιανοί, άποφεύγοντες 

τό από των ζενων μιασμ,α, απεσφαξαν διά τίνος Θεοφίλου αγρίου Παφλαγό- 

νος πάντας τούς ‘Ρωμαίους έν τφ ίερώ τές Όμονοίας. Ό Κάσσιος δέ μετά 

τών έκφυγόντων 'Ρωμαίων έσώθη έν 'Ρόδφ. Έπί δέ 'Ροδίους, τέ τών 'Ρω
μαίων συμμάχίγ. έμμένοντας, αύτές ό Μιθριδάτης έστράτευσεν, άγων πολ- 
λήν πεζικήν και ναυτικήν δύναμιν, καί την πόλιν αύτών διά ξηρας καί θα

λασσής επι πολύ στενώς επολιορκει. Έπειδη όμ.ως οί 'Ρόδιοι μετά μεγάλης 
άνδρείας και θαυμαστής εμπειρίας πρός τε τό ύπερέχον τοΰ Μιθριδάτου ναυ

τικόν έπί πολύ άντετάσσοντο, καί πάσαν ύπ’ αύτοϋ εις τά τείχη τές πόλεως 
έπιφερομένην μηχανην καί πάντα τρόπον πολιορκίας έματαίουν, ό Μιθριδά- 

της ήναγκάσθη έπί τέλους λύσας την πολιορκίαν ν’ αναχώρηση.
Ο Μιθριδάτης δεν παρεγνωρισε τό γιγάντειον μέγεθος ού άνέλαβε πρός 

Ρωμαίους πολέμου, καί πρός εύτυχέ αύτοϋ έκβασιν μετά πάσης ένήργει της 
δραστηριότητας. "Οθεν έπανελθών είς Πέργαμον έν τή άπόφάσει τοϋ νά δια- 

βιβάσγ είς την Ελλάδα τόν πόλεμον, αύτός μέν έμεινε τά της ’Ασίας δια- 

τασσων, δικαζων και τιμωρων τους ρωμαΐζοντας, καί τά της στρατολογίας 

και τα της παρασκευές οπλών επιτηρών. Εις δέ την 'Ελλάδα άπέστειλε κατά 
μέν θάλασσαν μετά ίσχυροΰ στόλου καί στρατοΰ τόν ’Αρχέλαον, κατά γήν 
δέ διά Θράκης καί Μακεδονίας μετά έτι πολυαριθμοτέρου στρατοΰ τόν υιόν 

αύτοϋ Άριαράθην (κατ’ άλλους ’Αρκαδίαν) σύν Τάξίλλη τφ στρατηγφ, ϊνα 
τους 'Ρωμαίους έκδιωξωσι. Καί ό μέν ,’Αριαράθης καί Ταξίλλης, ποιησάμε- 

νοι ορμητηριον τών πολεμικών αύτών έπιχειρήσεων τάς πόλεις Φιλίππους 
και Αβδηρα, προυχωρουν παντας τούς άνθισταμένους ύποτάσσοντες, Ό δέ 

Αρχέλαος διαπλευσας άκωλυτως τό Αίγαιον, άφ’ ού ύπέταξε διαφόρους νή

σους καί προσεποιησε τοΐς Άθηναίοις την Δηλον, κέντρον μέν της έμπορείας 
εν τφ τότε ούσαν, τών δ’ Αθηναίων, οΐς ύπό τών 'Ρωμαίων ειχεν ύπαχθή, 

άφεστώσαν, καταπλέει καί αύτός είς Πειραιά. Οί πολλοί τότε τών Ελλή
νων, πάλαι ύπό τοϋ 'Ρωμαϊκού ζυγοΰ πιεζόμενοι καί της έλευθερίας, ήν αύ- 
τοϊς ως δελεαρ ό Ποντικός βασιλεύς προύβάλλετο, άναμιμνησκόμενοι, ήροΰντο 

απερισκεπτως τά τοϋ Μιθριδάτου, άπό τών άεί είς τούς νεωτερισμούς ρε- 

πόντων ’Αθηναίων άρξάμενοι. ’Αλλά τίνος ένεκα ό Αρχέλαος είς ’Αθήνας 

τά πρώτον άπεστάλη ; Διότι πρός τφ άξιώματι τές πόλεως καί τά έτι πε- 
ρισωζόμενα τείχη αύτές, καί ό ισχυρός λιμήν παρεΐχεν άσφάλειαν εις τόν 

στρατόν καί είς τόν στόλον, καί επίκαιρον άπέβαινεν ορμητηριον είς τάς πε

ραιτέρω πολεμικας επιχειρήσεις. Άλλ’ ή τότε, πρός τήν μεταβολήν καί τόν 
όλεθρόν αυτών προθυμία τών ’Αθηναίων είχε καί άλλως προπαρασκευασθή
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ύπό τίνος εύτελοϋς σοφιστοΰ Άριστίωνος ή Άθηνιωνος, νόθου και παρεγγρα- 
φου πολίτου. Ό μιαρός ούτος άνθρωπος ήτο υιός έκ δούλης Αιγύπτιας τοϋ 

Αθηναίου πολίτου Άθηνιωνος, μαθητοϋ καί όπαδοΰ τοΰ περιπατητικού, φι

λοσόφου Έρυμνέως, έν τφ πατρικώ οί'κφ ανατραφεις καί την τότε συνηθή 
έν Άθήναις παίδευσή παιδευθείς. Κληρονομήσας δέ τόν τελευτήσαντα Άθη- 

νίωνα καί εγγραφείς οπωσδήποτε είς τούς πολίτας, έπεχείρησε περιηγήσεις 

καί διέτριψεν έν Λαρίσση τές Θεσσαλίας καϊ εν Μεσσήνη σοφιστευων και 
τά πρός τό ζήν άπό της σοφιστείας «οριζόμενος. ’Επειδή δέ αΐ τοΰ Μιθριδά*  

του έν Άσίγ πρόοδοι καί ό εμφύλιος τές 'Ρώμης πόλεμός κατέστησαν ασθε·*  

νεστέρους τούς έν Άθήναις ρωμαίζοντας, ό Άριστίων διεπρκξατο ν αποσταλή 
ποός Μιθριδάτην τοΰ δήμου τών ’Αθηναίων πρεσβευτής. Εκεί δε γνωστός τφ 

Μιθριδάτη γενόμενος καί τές έκείνου εύνοιας καί δωρεών πολλών απολαυ- 
σας, ώς όργανον έκείνου, ειχεν ήδη ένεργήση τήν πρός Μιθριδάτην συμμα- 

χίαν καί προπαρασκευάσω κατά 'Ρωμαίων τούς ’Αθηναίους, γράφων επανει- 
λημμένως πρός αύτούς μεγάλας ώς άπό τοΰ Μιθριδάτου υποσχέσεις περί ά- 
νακτήσεως τές ελευθερίας καί περί μεγάλων ίδίη καί δημοσίςρ δωρεών. Βε

βαίως οί τοϋ δήμου ’Αθηναίων απορότεροι, τήν βαρεϊαν ρωμαϊκήν προστα-1 
σίαν καί τήν ρωμαΐζουσαν έγχώριον τών ολίγων τάξιν άποστρεφόμενοι, άσμε-’ 
νως έδέχοντο τάς έπαγωγούς ύποσχέσεις καί ένεωτέριζον. Καί ήδη ό Άρι

στίων συμπλεύσας τφ Άρχελάφ, προεξεπέμφθη ύπό τούτου, ώς οργανον τοϋ 

Μιθριδάτου, είς ’Αθήνας μετά δισχιλίων άνδρών, λόγφ μέν φρουρών τών εκ 

Δήλου ίεοών χρημάτων, άπερ ό ’Αρχέλαος,συλήσας τά έκεΐ ίερά, έπεμ.πε τοϊς. 
Άθηναίοις, έργφ δέ 'ίνα κατάσχωσι τάς’Αθήνας τφ Μιθριδάτη. Έκεϊ δ’ ένς 

θουσιώδους τυχών ύποδοχές, δημηγορεί μετ’ ού πολύ πρός τόν δήμον καί έπι- 

τηδείως προτρέπει τούς ’Αθηναίους νά μή άνέχωνται τούς 'Ρωμαίους, περιο- 
ρίσαντας καί καταλύσαντας τήν πατροπαράδοτον αύτών δημοκρατίαν, μ.ηδε 

τήν ύπ’ έκείνων είσαχθεϊσαν άναρχίαν, αλλά νά συμμαχήσωσι τφ βασιλεΐ 
Μιθριδάτη, καί ν’ άναλάβωσι τήν ελευθερίαν, πολλά καί μεγάλα είπών περί 

τών έν Άσία κατορθωμάτων έκείνου, περί τοΰ ολέθρου τών 'Ρωμαίων, καί" 

περί τών έκείνου δυνάμεων καί τών συμμάχων καί διά τών λόγων αύτοϋ 

πάντας ταϊς έλπίσιν άναπτερώσας. ...........................'
Άφ’·ού δέ διεπράξατο νά έκλεχθή ύπό τοΰ δήμου στρατηγός καί διωρι·» 

σεν ούς αύτός ήθελεν άρχοντας έκ τών δυσμενώς πρός 'Ρωμαίους διακειμέ- 
νων, ταχέως δ;ά τών ξενικών λογχών ό φιλόσοφος οδτος καί τής πατρίδος- 

ελευθερωτής βαρύς αύτης δεσπότης καί ώμότατος τύραννος κατέστη. Διότι, 
ευθύς ήρξατο πολλούς μέν τών εδ φρονούντων πολιτών. άκρίτως καί διά βα

σάνων μάλιστα ώς ρωμαΐζοντας νά φονεύη, πολλούς δέ νά πέμπη «ρός Μι- 

θριδάτην τιμωρηθησομένους, έκώλυε διά φοουρήσεως τών πυλών τήν έκ τής 
πόλεως έξοδον καί είσοδον, όπως προλάβη προδοσίας άπό τών ρωμαϊζόντων, 

καί τούς έκ τοϋ φόβου τοϋ μέλλοντος αποπειρώμενους .έκ τών τειχών νά έκ- 
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φύγωσι συλλαμβάνων διά τών καθ’ ύλην την χώραν και τάς οδούς επίτηδες 
διεσπαρμένωνιππέων αύτοΰ άπέκτεινεν, άρπάζων αύτός τάς εκείνων περιου

σίας’ ετι δέ προσέταξεν ύπό κηρυκι νά οίκουρώσι πάντες. μετά την δυσιν τοϋ 

ηλίου. Καθ’ όλου δέ την άρχην τοΰ Άριστίωνος έχαρακτηρισε τυραννική ώ - 

μύτης καί άπληστος φιλαρπαγία. Έπιθυμών δέ καί έν Δηλφ την αύτην νά 
έφαρμόσγ διοίκησιν καί ν’ άρπάση τά τών πολιτών, έ'πεμψεν εις αύτην μετά 
δυνάμεως έτερον περιπατητικόν φιλόσοφον, Τηϊον μέν τό άρχαΐον, ηδη δέ 

καί τοΰτον Άθηναϊον γεγενημένον, τόν Άπελλικώντα, δστις είναι γνωστός 
έν τι) ίστορί^ των ελληνικών γραμμάτων ώς φιλόβιβλος καί φιλάρχαιος, καί 
ώς άγοράσας τά τοΰ Άριστοτέλους καί Θεοφράστου συγγράμματα, άγνωστα 
έτι τφ δημοσίφ, παρά τών τότε κατεχόντων αύτά άμαθών κληρονόμων 

Νηλέως τοΰ Σκηψίου, οστις είχε κληρονομησν) αύτά παρά τοΰ Θεοφράστου. 

Άλλ’ ό μέν Άπελλικών, πριν εκπλήρωσή την έν Δηλφ αποστολήν αύτοΰ, 
προσβληθείς άπροσδοκητως ύπό τοΰ πρός ύπεράσπισιν τών έν τρ νησφ έμπο- 

ρευομένων 'Ρωμαίων στρατηγού αύτών Όροβίου μικροΰ δεϊν συνελαμ.βάνετο 

ύπ’ αύτοΰ, έξαίφνης έν νυκτ'ι άσεληνφ εις την Δ·ηλον έπιπεσόντος καί κα- 

τακόψαντος μέν καί ζωγρησαντος τόν μεθύοντα καί άμελώς φυλάσσοντα στρα

τόν τοΰ Άπελλικώντος, λαφυραγωγησαντο; δέ καί αύτοΰ την άτυχη νήσον. 
Έν τούτοις δέ καί δ ’Αρχέλαος άνέβαινε μετά τοΰ Άριστίωνος, οπιος ένω- 
θώσιν έν θεσσαλί^ μετά τοΰ έκ Θράκης κάταβαίνοντο; μεγάλου στρατοί» 

τοΰ Άριαράθου καί μετά Μητροφάνους, τρίτου Μιθριδατικοΰ στρατηγού, δσ- 
τις είχεν άποβη εις Θεσσαλίαν κατά την Δημ,ητριάδα καί ηγωνίζετο νά 

κινησν) τούς έκεϊ Έλληνας εις έπάνάστασιν κατά τών 'Ρωμαίων, καί έκ συμ
φώνου έκδιώξώσιν έκ πάσης τνίς Ελλάδος τούς 'Ρωμαίους. Έν δέ Βοιωτίφ 

άτις άπό Θηβών άρξαμένη πάσα άδη έμιθριδάτισεν, δ Αρχέλαος προσμένων 

τούς μέλλοντας νά κινηθώσιν, ώς έλέγετο, Αχαιούς καί Αάκωνας, έπολιόρ- 

κεν την ρωμαΐζουσαν τών Θεσπιέων πόλιν. "Εως δέ άφίκηται έκ 'Ρώμης δ 

κατά Μιθριδάτου διορισθείς καί διά τάς στάσεις έπί πολύ κατεχόμενος στρα

τηγός Κόρνηλιος Σύλλας, ούτινος ή μεοΐς έν τγ τότε ύπό έμφυλίου πολέμου 
κατεσπαραγμένγ 'Ρώμη κατίσχυσε πρός ώραν τίίς τοΰ Μαρίου, Βρύττιος 
Σούρρας δ τοΰ ανθυπάτου τ?1ς Μακεδονίας Γαίου Σεντίου πρεσβευτής, έν φ 
ό Σέντιός άντετάσσετο εις τούς περί τόν Άριαράθην, σπεύσας ε’.ς Θεσσα

λίαν μετά όλίγου στρατοΰ, ύποστηριζόμενος καί ύπό ολίγου ναυτικοϋ, καί 

προσβαλών έπιτυχώ; τούς Μιθριδατικούς κατά θάλασσαν, άπέκρούσε τών 

έκτων της Θεσσαλίας τόν Μητροφάνην, δτε καί την Σκιάθον, δπου οί βάρβα
ροι είχον την λείαν αύτών, έκυρίευσε, καί κατά γην έν Βοιωτίιγ ούχ άπαξ, 

άλλα τρις, ηνάγκασε μέν τόν ’Αρχέλαον νά έπιστρέψρ εις Αθήνας, έπέστησε 
δέ την δορικτητικην ταυτην ορμήν.

Άλλα σπεόδοντι πάλιν τφ Βρυττίφ πρός τά σύνορα της Βοιωτίας, δπώς 
έπαναλάβνι τόν αγώνα, παρεγένετο δ τοΰ Σύλλα πρεσβευτής Λεύκιας Λού- 
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κουλλος καί διέταζεν αύτφ νά έπανέλθη εις Μακεδονίαν. Καταπλεόσας δέ 

μετ’ ού πολύ (87 π. X.) εις Δυρράχιον μετά δυνάμεως καί αύτός δ Συλλας, 
έπορεύθη διά της Αιτωλίας καί Θεσσαλίας, δ'θεν καί συμμάχους ούκ ολίγους, 

προσέλαβε καί χρηματικά; εισφοράς έξεβίασε. Καί επειδή οί ΠελοποννησιΟι 

φοβηθέντες δέν έκινηθησαν κατά'Ρωμαίων, προύχώρησεν άκωλότως εις Βοιω

τίαν, ης οί κάτοικοι πάλιν εύθύς πρός αύτόν άθρόοι μετέστησαν, καταλιπόν- 

τες τόν ’Αρχέλαον, μεθ’ ού άπερισκέπτως τό πρώτον έτάχθησαν. Ό Συλλας· 

τότε καταβάς πολιορκεί διά μέρους μέν τοΰ στρατοΰ τάς ’Αθήνας, άς δ Ά- 
ριστίων υπεράσπιζε, διά δέ τοΰ λοιποΰ τόν Πειραιά, 8ν δ ’Αρχέλαος κατεϊ- 
χεν, ύπό τοΰ θαλασσοκρατούντο; στόλου αύτοΰ ύποστηριζόμενος. Έν δ δέ 

τών πρεσβευτών ό μέν Α. 'Ορτηνσιος κατέσχε την Θεσσαλίαν, ί'να διατηρ'/j- 

την συγκοινωνίαν μετά τών έν Μακεδονία ισχυρώς πιεζομένων 'Ρωμαίων, ό 
δέ Μουνάτιος έπετηοει τούς έν Χαλκίδι Μιθριδατικούς, αύτός προλαμβάνων 

πάσαν παρά Μιθριδάτου έπικουρίαν καί πάντα από τών άμφιβόλων 'Ελλή

νων νεωτερισμόν,ώρμησεν εύθύς, κλίμακας έπάγων, νά κυριεύσν) τόν Πειραιά,, 

άλλ’ εύρεν ΐσχυράν άντίστασιν’ έφ’ ικανόν λοιπόν χρόνον ησχολεΐτο περί την 
παρασκευήν πολιορκητικών μηχανών, πρός άς τεχνΐται καί σίδηρος καί τα 

άλλα άναγκαϊα έκ Θηβών έκομίζοντο, ώς ξυλεία δέ, ης μεγάλη έγένετο 

κατανάλωσις πρός ταύτας τάς πολλάκις έκ τοΰ βάρους συντριβομένας ά έκ 

τοΰ πυρός τών πολεμίων καιομένας μηχανάς, έχρησίμευσαν πρός τοϊς άλλοι; 
καί τά δένδρα τοΰ άλσους τ.55; Άκαδημείας καί τοΰ Λυκείου’ 'ησχολεΐτο'δέ 

καί περί την άνέγερσιν χώματος, έξ ού έπιτυχώς _ νά προσβάλν) τό. οχυρόν 

τοΰ Πειραιώς τείχος, άγωνιζόμενος πανταχόθεν ν’ άποκλείσγ τάς τε Άθη.να; 
καί τόν Πειραιά. ’Αλλά καί δ ’Αρχέλαος εύρώστως έκ τοϋ Πειραιώς ημύ- 

νετο καί αιφνίδιας έξόδους ποιούμενος συνήπτε μάχας αίματηράς καί τό ά- 
νεγειρόμενον χώμα κατέστρεφε, πρός δέ τόν Σύλλαν άλλας άντέτασσε μη-, 

χανάς, η δέ πολιορκία-έπί πολύ άνευ άξιολόγου αποτελέσματος παρετείνετο*  
Οΰτω δ’ έχόντων τών πραγμάτων, δ Συλλας πολλών μέν χρημάτων δεόμε
νος, όπως έπαρκ9) εις την απληστίαν τών στρατιωτών, αποπερατώσει δέ καί 

την πολιορκίαν έπιτυχώς, ούδέν δ’ έλπίζων έκ 'Ρώμης, όπου οί περί τόν Μά
ριον αυθις έπικρατησαντες διώρισαν στρατηγόν κατά τοΰ Μιθριδάτου καί 

αύτοΰ τοΰ Σύλλα τόν όμόφρονα αύτοϊς ύπατον Βαλέριον Φλάκκον, έξηντλησε 

πάσαν την Ελλάδα δι’ έπαχθών αργυρολογιών καί παντός είδους αρπαγών" 

καί αύτά δέ τά έν ’Ολυμπίά καί Δελφοϊς καί Έπιδαύρφ πλούσια τών Έλ

λη ων ιερά έσύλησεν, άφαιρέσας ού μόνον τά έκεϊ έναποκείμενα χρήματα, 
αλλά καί τά έκ πολυτίμων μετάλλων αναθήματα, ,γνωστοποιησας δέ έΐ; 

τό έν.Δελφοϊς συνέδριου τών Άμφικτυόνων, ότι αύτός έμελλε νά φυλάξη 

-τά ιερά ταϋτα κειμήλια άσφαλέστερον. Έκ τούτων δέ καί έκόπη ύπό Λου*  
κούλλου διαταγή τοΰ Σύλλγ έν Πελοποννησφ τό έπονομασθέν. Λουκούλλειου 

.νόμισμα.
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’Επειδή δέ οί Μιθριδατικοί θαλασσοκρατοϋντες τά τε άλλα τών 'Ρωμαίων 

έπλεονέκτουν καί δή καί τά έκ Θαλάσσης επιτήδεια αύτοΐς έκώλυον, 6 Σέλ

λας έπεμψς. τον Αουκουλλον εις Αίγυπτον καί Αιβυην προς συνζΟροισιν νηών, 

έν φ αυτός περί τήν κυρίευσίν τοϋ Πειραιώς καί των ’Αθηνών ήσχολεΐτο. Ό 
δέ Αούκουλλος, ποοφυλασσόμενος πάντοτε από τών περιπλεόντων τήν Θά

λασσαν πολεμίων, κατέπλευσεν επί τούτφ είς Κρήτην, καί έκεϊθεν εις Κυρή- 
W μεταβαίνων δέ προς τον αυτόν σκοπόν είς ’Αλεξάνδρειαν έκ τών έπι- 

φανέντων πειρατών τά πλεϊστα τών ήδη συνηθροισμένων πλοίων άπέβαλεν. 
’Επειδή δέ ό Πτολεμαίος, καίτοι μεγάλως αυτόν έτίμησε, δέν ήθέλησε νά 

παράσχη αύτφ ναΰς, συναγαγών έκ τών παραλίων πόλεων δσας ηδυνήθη 

καί έκφυγών τούς περί Κύπρον παραφυλάξαντας αύτόν πειρατάς, άφίκετο είς 
'Ρόδον, έξ ής καί έξ άλλων νήσων καί πόλεων έτέρας ναϋς παραλαβών, κα

τόρθωσε μετά μακράν πλάνην καί μόχθου; νά παρασκευάσω τφ Σέλλφ ναυ
τικόν όπωσοϋν άξιόλογον καί ν’ άναπληρώσν) τήν έπαισθητήν ταύτην τών 

'Ρωμαίων έλλειψιν. Ό δέ Μιθοιδάτης, δυσφορών διά τήν βραδύτητα, έ'πεμψεν 

έϊς τον’Αρχέλαον νέαν ύπό Δρομιχαίτην επικουρίαν, έξ ής ένισχυθείς ό ’Αρ
χέλαος έξήλθε μέν τοϋ Πειραιώς καί συνεκρότησεν ύπό τό τείχος αύτοϋ μά

χην έκ παρατάξεως, άλλ’ άποκρουσθείς ύπό του Σέλλα είσήλθε πάλιν είς τό 

τείχος. Καί ήναγκάσθη μέν έκ τοϋ χειμώνος ό Σέλλας νά στρατοπέδευση 

παρά τήν ’Ελευσίνα καί τά Μέγαρα, οπού οί περί τόν ’Αρχέλαον έπειράθη- 

σαν να ενοχλησωσιν αυτόν, αλλ ευθυς, ως ο καιρός έπετρεψεν, έπανέλαβε 
τάς προσοολάς κατά τοϋ Πειραιώς δραστηριώτερον.

Έν τούτοι; οί έν τφ άστει πολιορκούμενοι από πολλοΰ έπασ/ον σπάνιν 

τροφών*  καί έφρόντισε μέν έγκαίρως ό ’Αρχέλαος νά πέμψφ, άλλα δούλοι 

’Αττικοί έν Πειραιεΐ ή τοϊς 'Ρωμαίοις εύνοοΰντες, ή έκυτοϊς είς τό μέλλον 
άσφάλειαν παρασκευάζοντες, έγραφον εξ αρχής της πολιορκίας έν μολ.υβδί- 

νάις σφαίραις πάσας τάς ένεογείας του ’Αρχελάου καί τάς σφαίρας άποσφεν- 
δονίζοντες έπληροφόρουν περί πάντων τόν Σέλλαν, οίτινες καί τότε ανήγ

γειλαν αύτφ τόν περί αποστολής τροφών σκοπόν τοϋ ’Αρχελάου, έκεΐνος δέ 
τήν προσοχήν έπιστήσας συνέλαβε πέμπομένας. ’Εκ δέ τούτου τοσοϋτον έπε- 

τάθη ή πείνα έν τφ άστει, ώστε τόν μέδιμνον τοϋ σίτου άντί χιλίων δραχ
μών ήγόραζον, οί δέ πένητες έτρωγον τά περί τήν Άκρόπολιν φυόμενα άγρια 

χόρτα καί τών ύποδημάτων τά δέρματα, έν ώ ό μιαρός Άριστίων έν τή 

Άκροπόλει έτρύφα καί καθ’ έκάστην έν πότοις καί κώμοις διέτρίβεν, ούδ’ 
έ'παυεν έξερεθίζων τόν φύσει όξέθυμον Σέλλαν διά σκωμμάτων κατ’ αύτοϋ 

τούτου καί τής γυναικός αύτοϋ Μετέλλης καί διά βωμολοχιών’ τού; δέ τολ- 
μήσαντας νά ίκετεύσωσιν αύτόν ιερείς καί βουλευτάς νά οίκτείρ-ζ) καί σώση 

τήν πόλιν, ερχόμενος είς συνδιαλλαγήν πρός Σύλλαν, διά τοξευμάτων διε- 

σκόρπισε. Μόλις δέ μετά πολλά έξέπεμψε περί ειρήνης εταίρους τινάς αύτοϋ, 

ούς άκαίρως μεγαληγοροϋντας περί τής αρχαίας δόξης τών ’Αθηνών, περί 

Θησέως καί Εύμόλπου καί περί τών πρός Πέρσας τροπαίων άπέπεμψεν ό 
Σέλλας είπών’ «εγώ, ώ μακάριοι, δέν έστάλην είς ’Αθήνας, ϊνα διδαχθώ τά 

τοιαϋτα, άλλ’ΐνα ύποτάξω τούς άποστάντας».Άλλ’ έν φ δ Συλλας έσπευδε 

νά έ πιθφ τέλος είς τό ύπερπαραταθέν έ'ργον, έπληροφορηθη τυχαιως, δτι 14 
τείχος κατά τό μέρος τό καλούμενου Έπτάχαλκον άφύλακτον μενον ήδυνατο 

έκεϊθεν νά κυριευθή. Καί τφ ό'ντι κατ’ έκεΐνο το μέρος άποπείρας δια νυκτός 

γενομένης, κατώρθωσεν ό στρατός νά ύπερβή διά κλιμάκων τό τεϊχος, αυτός 
δέ ό Σέλλας καταβαλών τό μεταξύ τής Πειραϊκής πύλης καί τής ίεράς μέρος 

αύτοϋ είσηλθε περί μέσα; νύκτας είς τήν πόλιν (86 π.Χ.). Όρμησας τότε δ 

στρατός μ.ετά σαλπίγγων και αλαλαγμών εις τας Αθήνας, ετραπη εις γε*·  
νικόν φόνον τών άδυνατούντων νά φύγωσι πολιτών, και εις λαφυραγωγίαν, 
ώστε έκ τής άγοράς έ'ρρεε τό αίμα διά τοϋ Κεραμεικοϋ μέχρι τοϋ Διπύλου. 

Διότι έκτος τών ύπό τών πολεμίων φονευομενων,ποϋ/λοι δια την καταστροφήν 

τής πατρίδος άπεγνωκότες έξετίθεντο καί αύτοί εαυτούς έφόνευον. Άλλ’ επί 
τέλους ό Σέλλας, καμφθείς έκ τών παρακλήσεων τών παρ’ αύτφ έπισημων 
’Ρωμαίων καί τών άπ’ άρχής πρός αύτόν καταφυγόντων Αθηναίων, διεταξε 

τήν παΰσιν τής σφαγής, είπών, δ'τι φείδεται τών πολλών χάριν τών όλιγων, 
καί τών ζώντων χάριν τών τεθνηκότων, έννοήσας ΐ'σως ολίγους μεν τους 
παρ’ αύτφ φυγάδας Αθηναίους, τεθνηκότας δέ τούς ένδόξους τών Αθηναίων 

προγόνους, ή τούς αύτούς ένδόξους τών ’Αθηναίων προγόνους όνομ.ασας καί 
ολίγους καί τεθνηκότας. Μετά δέ τοΰτο καταναγκάσας διά τής δίψης είς 

παράδοσιν καί τόν είς τήν Άκρόπολιν καταφυγόντα Άριστιώνα, δστις είχε 
πυρπολήσφ τό τοϋ Περικλεούς ’Ωδεΐον, ρπως μη ευργ ο Συλλας ξυλείαν εις 

πολιορκίαν αύτοϋ έτοίμην, πάραυτα διά θανάτου ετιμωρησεν αυτόν τε καί 
τούς άπ’άρχής μάλιστα συμπράξαντας αύτφ. Καί ό μέν Άριστίων έλαβε τά 

επίχειρα άνθ’ ών έγένετο τή πατρίδι πρόξενος μεγίστων συμφορών. Ό δε 

Σέλλας ολως ήδη είς τόν Πειραιά προσχών έπί τέλους διά τών έκ τοϋ χώ

ματος μηχανών έκυρίευσε καί αύτόν, έκτός ασφαλούς τίνος παραλίου, οπού 
είχεν όχυρωθή ό Αρχέλαος’ άλλ’ ούδέ τοϋ Πειραιώς έφείσθη δ Συλλας, διότι 

καί είς αύτόν είσελ.θών ούκ ολίγους κατεσφαξε και ουκ ολίγα επυρπόλησεν, 

έν οΐς καί τήν περίφημον δπλοθήκην τοϋ Φιλωνος, καταστρεψας πολλά τής 
τέχνης αριστουργήματα.

Έν τουτοις τοϋ Άριαράθου έν Ποτιδαίφ τελευτήσαντος, άγαγών τόν έκ 

τής ύποταχθείσης Θργκης καί Μακεδονίας καταβαίνοντα μέγάν στρατόν ό 

Ταξίλλης έξέβαλλεν έκ Θεσσαλίας τόν Όρτήνσιον κομίζοντα τφ Συλλα επί

κουρον στρατόν, καί έπολέμει τήν άπ’ άρχής τά τών 'Ρωμαίων ελομενην 
Έλάτειαν. Ό δέ Σέλλας έπανελθών είς Βοιωτίαν ήνώθη μετά τοϋ δι’ άλλης 

όδοΰ ύπό εγχωρίων άσφαλώς όδηγηθέντος Όρτηνσίου. ’Αλλά καί δ θαλασσο- 

κρατών Αρχέλαος προσκληθείς κατέλιπέν δπερ κατείχε μέρος τοϋ Πειραιώς 

καί διεβίβασε τόν στρατόν αύτοϋ, είς Χαλκίδα, όπως έκεϊθεν ένωθ$ μετά τοϋ
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Ταξίλλου. 'Ότε δέ πρός μάχην εκατέρωθεν παρεσκευασμένόι έπλησίαζον, Οι 

Μ.έν Μιθριδατικοί, κομπάζοντες επί τφ ύπερέχοντι άριθμφ των άνδρών 

τών ίππων, κατεφρόνουν των εναντίων καί άτακτότερον προσεφέροντο, έφ’ 
αρπαγήν καί ληστείαν κατά την χώραν άπομακρυνόμενοι. Άλλ’ ό στρατη

γικός Συλλας, έν ω παρετηρει μετά προσοχής τάς δυνάμεις των εχθρών και 

τους τόπους, ήσχόλει τον στρατόν περί επιπόνους ταφρείας, έως ου βαρυνθείς 

ουτος ή'τησε μετά βοής παρά τοΰ Σύλλα νά όδηγήσφ αυτόν εις μάχην, ό 
δ’ εδωκεν ευθυς διαταγήν νά καταλάβφ λόφον τινά πετρώδη καί φύσει οχυ

ρόν εις στρατοπέδευσή’ ως δε κατελαβον τόν λόφον οί 'Ρωμαίοι, ό ’Αρχέλαος 

ωρμησεν εις Χαιρωνειαν, ήν ίνα ύπερασπίση ό Σύλλας πέμπει μετά δυνά- 
[χεως τόν χιλίαρχον Γαβινιον' αυτός δέ τόν “Ασσον διαβάς στρατοπεδεύει 

πλησίον τοΰ περιχαρακωθέντος Αρχελάου καί την έπιοΰσαν, καταλιπών έκεΐ 

τον υποστράτηγον Μουρηναν, δπως ένοχλγί τούς βαρβάρους, έπορεύθη εις Χαι- 
ρώνειαν, όπως άνκλάβ-ρ τόν εκεί στρατόν. Άλλ’ οί Χαιρωνεϊς ύπό τόν 'Ρω- 

μαΐον χιλίαρχον, έν φ ό Σύλλας συνέτασσε τήν φάλαγγα, δι’ όδοΰ αγνώστου 
τοΐς βαρβαροις, οιτινες είχον καταλάβει τήν μεσημβρινώς τής Χαιρωνείας 

ορεινήν θεσιν ©ούριον, έπιπεσόντες άνωθεν αύτοϊς, έ'κτειναν και κατεκρήμνισαν 
τους πλειστους, οι δε εις τό στρατοπέδου φεύγοντες, πολλοί μέν έφονεύθησαν 

υπό τοΰ απαντησαντος αύτοϊς Μουρηνα, οί δέ λοιποί έμπεσόντες εις τό στρα- 
τόπεδον ένέπλησαν αύτό φόβου καί ταραχής. Τότε δέ καί ό Σύλλας εν στενφ 
δι’ επιτηδείων κινήσεων συγκεκλεισμένοις, οπού δεν ήδύναντο έκταθέντες νά 

ωφεληθώσιν εκ τοΰ ιππικού καί των άρμάτων, καί τεταραγμένοις έπιπεσών 

εύρωστως αύτοϊς, τρέπεται καί φεύγοντας διώκων τούς πλείστους κατακό- 
πτει, οί δέ λοιποί, μόλις δεκακισχίλιοι, φεύγοντες εις Χαλκίδα έσώθησαν. 

Ο άγων ουτος, άρξάμενος άπο τοΰ μεσημβρινώς τής Χαιρωνείας ©ουρίου, 

συνετελεσθη επί τής πεδιάδος τοΰ Κηφίσσοΰ βορειοανατολικώς τής Χαιρω- 
νειας, μεταξύ τής πόλεως καί τοϋ κατά τούς πρόποδας τοΰ όρους ’Ακοντίου 

ευρισκομένου στρατοπέδου των βαρβάρων.

Ό Σόλλας μετά ταΰτα έώρτασεν έν θήβαις τά επινίκια τής λαμπράς 
ταύτης νίκης διά μεγαλοπρεπών άγώνων, άποκλείσας αύτών, ώς πρώτους έν 

Βοιωτία μιθριδατισαντας, τούς Θηβαίους, ών καί τό ήμισυ τής χώρας προς 
άποζημίωσιν διά τά συληθέντα χρήματα καί αναθήματα τώ Πυθίω Άπόλ- 

λώνι καί τω Όλυμπιφ Διί καθιερωσεν. “Επειτα δέ προύχώρησεν εις Θεσσα
λίαν κατά τοΰ εις “Απειρον άποβάντος μετά στρατοΰ Μαριανοΰ ύπατου 

Φλακκου καί τοΰ ταμίου αύτοϋ Φιμβρίου. Άλλ’ ό μέν Φλάκκος άπέφυγε 
πάσαν συγκρουσιν, διευθυνόμενος επί τούς έν Μακεδονίας καί Θράκγ) Μιθρι- 
δατικους. ’Επειδή δέ ό ’Αρχέλαος καί ό νεωστί έξ’Ασίας μετά όκτακισμυ- 

ριων άνδρών ΰπό Μιθριδάτου άποσταλείς Δορΰλαος έστράτευσαν αυθις εις. 

Βοιωτίαν, δ Συλλας έξ ’Αθηνών, οπού προ μικροΰ εΐχεν έπανέλθει έκ Θεσσα

λίας, επιστρεψας εις Βοιωτίαν καθίσταται εις νέον αγώνα. Άφ’ού δέ' πρώτομ 

κατά τήν μεσημ-βρινήν όχθην τής Κωπα'ίδος προς τό Τιλφώσιον όρος εν τινι 

συμπλοκή έπλεονέκτησε των Άσιατών, συγκροτεί έ'πειτα έν τί) τοϋ ’Ορχς- 
μενοϋ πεδιάδι, έν ώς έπιτηδείρρ εις ίπποκρατοϋντας δ ’Αρχέλαος έστρατο- 
πέδευσε, πλησίον των ελωδών τοΰ Μελανός έκβολών, μεγάλην καί κριτικήν 

μάχην. Έν δέ τή μάχφ ταύττ) έταλαντεόθη μέν επί τινα χρόνον ή νίκη, τών 

'Ρωμαίων κατ’ άρχάς ούκ άνασχομένων τήν ορμήν τοΰ ίππικοΰ τών πολε- 

μ,ίων, άλλ’ ή στρατηγική τοΰ Σύλλα ύπεροχή έ'κλινε καί πάλιν τήν πλά
στιγγα πρός τούς 'Ρωμαίους’ διότι τούτων ήδη τετραμμένων καί φευγόν- 

των, ό Σύλλας καταπηδήσας άπό τοΰ ίππου αρπάζει σημαίαν καί όρμ£ 

επί τούς πολεμίους βοών’ «εις έμέ, ώ 'Ρωμαίοι, καλόν είναι ένταϋθα ν’άπο- 
θάνω" ύμεΐς δέ πρός τούς έρωτώντας ποϋ τόν αύτοκράτορα ύμών προύδώ- 

κατε, ένθυμεϊσθε νά λέγητε, ότι έν Όρχομενφ». Πρός ταΰτα οί 'Ρωμαίοι αί- 
σχυνθέντες άνέστρεψαν έκ τής φυγής, ήκολούθησαν τίρ στρατηγώ καί έτρέ- 
ψαντο τούς πολεμίους, διώξαντες μέχρι τοΰ χάρακος αυτών. Τήν δ’ ε

πιούσαν τοϋ άγώνος έπαναληφθέντος, συμπληροΰται ή τών 'Ρωμαίων νίκη 

καί άλίσκεται τό στρατόπεδον τών Μιθριδατικών, οιτινες εις τά παρα
κείμενα έλη φυγόντες ένέπλησαν αυτά φόνου καί νεκρών (85 π. X.), ό δέ’Αρ

χέλαος, κρύβεις έν τινι έλει,κατώρθω,σεν έ'πειτα έν πλοιαρίφ νά καταφύγγ) εις 

Χαλκίδα.
“Ηδη δ Σύλλας νικηφόρος έ'σπευδε διά Θεσσαλίας καί Μακεδονίας εις 

Ελλήσποντον, ίνα περαιωθγ) εις ’Ασίαν κατ’ αύτοΰ τοΰ Μιθριδάτου καί τών 

Μαριανών’ προσέπλεε δέ καί τό ναυτικόν, δπερ δ Αούκουλλος μ.ετά πλάνας 
καί μόχθους περισυνήγαγεν αύτώ. Έν Άσί<γ δέ δ φίλαρχος καί δημαγωγός 

Φιμβρίας, δ'στις διά στάσεως τοΰ στρατοΰ εϊχεν άποκτείνγι τον. λίαν τραχύν 
άρχοντα καί άνεπιτήδειον στρατηγόν Φλάκκον καί παραλάβει αυτός τήν 

στρατηγίαν, νικήσας τούς Μιθριδατικούς έξ άπαντος ήθελε συλλάβει ώς έν 
δικτύφ τόν έκ Περγάμου έκβληθέντα καί έν Πιτάνν) τής Αίολίδος ύπ’ αύτοΰ 

περικλεισθέντα Μιθριδάτην, αν δ εις τόν Σύλλαν άνήκων Αούκουλλος προσ

κληθείς ήθελε καί έκ θαλάσσης υποστηρίξει τάς τοΰ Φιμβρίου ένεργείας. 

Άλλ’ά μ.εν Αούκουλλος δέν ήθέλησε νά συμπράξγι, δπως μή φανώσιν οί Μα-’ 
ριανοί συντελέσαντες τοΰτον τόν πόλεμον, δ δέ Μιθριδάτης έξέφυγεν εις Μυ
τιλήνην. ’Άλλως δέ δ Αούκουλλος κατεναυμάχησε περί τό ακρωτήριο? τής 
Τρωάδος Αεκτόν,ναΰς τινας τοΰ Μιθριδάτου, έ'πειτα δέ νικήσας κατεδίωξε 

καί τον μετά μείζονος ναυτικής δυνάμεως πλησίον τής Τενέδου ναυλοχοΰντα 

Νεοπτόλεμον.
Τούτων δ’ ουτώς άποβάντων, ό Μιθράτης λαβών ύπ’ οψιν ταύτην τήν 

άπροσδόκητον τών πραγμάτων αύτοΰ τροπήν, έν ή τοσούτους άπώλεσε 

στρατούς έν τε Έλλάδι καί Άσί<κ, καί τοσαύτας ναΰς περί Αεκτόν καί προς, 
Τενέδω, φοβηθείς δέ διά' τά δυστυχήματα αύτοΰ καί νεωτερισμόν τών έν 

’Ασία νέων αύτοΰ ύπηκόων, άπεφάσισε νά αίτήσγι ειρήνην. Περί ειρήνης όμως
ΤΟΜΟΣ Β', 7.— ΙΟΥΛΙΟΣ 1878. ‘ 33 
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είχεν έλθει τό πρώτον μετά τοϋ Συλλα εις συνέντευξιν δ Αρχέλαος, δια· 
ταγγ αύτοΰ τοΰ Μιθριδάτου, έν Δηλίφ τής Βοιωτίας καί είχε πληροφόρησή 

τόν δεσπότην αύτοΰ περί τών ύπό τοΰ Σύλλα προτεινομένων δρων. ’Επειδή 
δέ ό Μιθριδάτης έγίνωσκε καλώς, πόσον δ Συλλας ήπείγετο νά τελείωση 

τά έν ’Ασία, οπω; δσον τάχιστα έπιστρέψη κατά τών έν 'Ρώμη άντιπάλων 
Μαριανών, καί ήξίου μεγάλα έν ταϊς μετά τοΰ ’Αρχελάου έξακολουθούσαις 
διαπραγματεύσεσιν, ό Συλλας τό της 'Ρώμης σώζων αξίωμα άπεκρίνατο, 

δτι δ Μιθριδάτης πρέπει ν’ άρκήται, οτι έχει την χεϊρα, ήτις υπέγραψε τον 

φόνον τοσουτων 'Ρωμαίων, καί δτι, αν θελη ειρήνην, οφείλει νά παραχώρησή 
πάντα τά διά τοΰ πολέμου προσκτηθέντα. 'Ο Μιθριδάτης λοιπόν έπί τγ έλ- 

πίδι, δτι ήθελεν ίσως κατορθώσν) τι πλέον, Sv προσωπικώς ήθελε συνδια- 

λεχθή μετά τοΰ Σύλλα, έτυχεν αίτήσας προσωπικής μετ’ αύτοΰ συνεντεύ- 
ξεως εν Δαρδάνιρ τής Αίολίδος*  άλλ’ έπειδή δ Συλλας ουδέ πρός αυτόν έφαί- 

νέτο συγκαταβατικότερος, συνέθετο κατ’ ανάγκην τήν ειρήνην έπί τοϊς απ’ 

άρχής ύπό του Συλλα ύπαγορευθεϊσι βαρυτάτοτς δροις' ν’ άφήση έκ τών 
προσκεκτημένων τήν μέν Βιθυνίαν καί Καππαδοκίαν εις τούς προτέρους τών 

χωρών τούτων κυρίους, .τήν δ’επαρχίαν’Ασίαν εις τούς'Ρωμαίους, νά παρα- 
δώσν) ε’ις αυτούς έβδομήκοντα πολεμικής ναϋς μετά καί τής παρασκευής 

αύτών, νά καταβάλνι πρός τούτοις δισχίλια τάλαντα καί νά ήναι τών 'Ρω

μαίων φίλος και σύμμαχος. Αί συνθήκαι αυται έγγραφοι δέν έγένοντο ένεκα 
τής τότε τοΰ Σύλλα σπουδής, ή μάλλον διότι καί δ Σύλλας καί ό Μιθριδάτης 

εΐχον κατά νουν έν εύθέτω καιρω νά παραβώσιν αύτάς. Ούτως έληξεν 
(84 π. X.) δ τετραετής πρώτος Μιθριδατικός πόλεμος, έξ ου τά τής 'Ελλάδος 

εις τό έσχατον έκακώθησαν.

("Επεται τό τέλος). Γ. ΣΟΓΡΙΑΣ, γυμνασιάρχης Χίου.
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Κ'

Τά ομηρικά έπη από τών πρώτων χρόνων τής δημοκρατίας, έξ οτου ή ελ

ληνική γραμματολογία κατά τόν Πόρκιον Λικίνιον (παρά Γελλίφ Ν. A. XVII, 
21) «διά πτερωτοΰ βήματος είςήχθη εις τό άρηίφιλον και άγριον γένος τοϋ 

'Ρωμύλου» μέχρι τής έποχής τοΰ Αύγούστίνου άνεγινώσκοντο ύπό τών παί- 
δων έν τοϊς σχολείοις ι. Βάσις δέ τής άναγνώσεως ταύτης διά τήν έλλειψιν

I "13. Weichert Poelarum latinorum hostii etc. σ. 248. Ft. Cramer Geschichte der Er· 
ziehung und des Cnterrichts im Alterthum o. 440. Becker Gallus o. 68 καί Bernhardy 
Grundr. der R. L. σ. 47. "

Ιλληνικοΰ κειμένου έχρησίμευεν ή ύπό του Λιβίου ’Ανδρονίκου λατινική μ.ε- 

τάφρασις τής Όδυσσείας (τοΰ γνωστού άπελευθέρου, δςτις έ'τει 250 π. X. 
είςαγαγών πρώτος παρά 'Ρωμαίοι; τό δράμα παρέσχε τό ένδόσιμον εις τή? 

ταχεϊαν διάπλασιν τοΰ κλώνος τούτου τής ποιήσεως). Κατά τδ πρώτον αύτδ 
σχολικόν βιβλίον έστοιχειώθη καί δ Όράτιος (πρβλ. Epist. II, 1. 69) διά 

τοϋ Όρβιλίου, τοΰ έπονομαζομένου plagosus (πληκτικού) L Ό δέ Φυλγέν- 

ΐιος Πλαγκιάδης (ρωμαίος μυθογράφος και γραμματικός τιθέμενος περί τήν 

αρχήν τοΰ ς' π. X. αϊώνος) ιστορεί, δτι καί έν τοϊς μ.ετέπειτα καιροΐς γραμ
ματικοί ήρμήνευον τοϊς παισί την τοΰ Αιβιου Οδύσσειαν. Αλλα κατ εξο

χήν έπί τών έπιγενεστέρων χρόνων οί τών 'Ρωμαίων παϊδες ανεγινώσκον 

καί έδιδάσκοντο τόν "Ομηρον, έν τοϊς σχολείοις έπί τ-ρ βάσει έλληνικοΰ κει
μένου, οπερ καί ό Αυγουστίνος επιμαρτυρεί (Confess. I. κ. 14 καί 23) λέ- 

γων «καί δ "Ομηρος πεπειραμένος περί τό πλέκειν τοιαΰτα μ.υθάρια (καθά- . 
πεο δ Ούεργίλιος έν τϊ) Αίνειάδι) καί ήδιστα κενός είναι καί έμοί παιδί όμως 

πικρός ήτο. Πιστεύω δ’, δτι καί δ Ούεργίλιος πρός τούς Έλληνόπαιδάς ούτως 

έχει, έπειδή άνάγκάζονται νά μανθάνώσιν αύτόν ούτως, ώς εγώ έκεΐνον. Ή 
δυςχέρεια δή,λον δτι, ή δυςχέρεια τοΰ έκδιδάσκεσθαι καθόλου ξένην γλώσσαν 
ώςεί διά πικρίας κατέρραινεν άπάσαςτάς έλληνικάς ήδύτητας τών μυθωδών 

αφηγήσεων. Διότι ούδεμίαν λέζιν έμαθον καί αύστηρός τρόμος καί ποιναί 
έπέκειντό μοι σφόδρα ΐνα μανθάνω». Διαφόρων δέ περιόδων διάφοροι συγγρα

φείς έπιβεβαιοΰσι τήν περί ήί ό λόγος άνάγνωσιν τών ομηρικών ποιημάτων. 
Παρά δέ τό προειρημένον χωρίον τοΰ Όρατίου, ΐνα τούς λοιπούς έν σιγίί πα- 
ραδράμωμεν, καί δ Κοϊντιλιιίνδς (Institut. orat. I, 8, 5) προςεπάγει «διά 

τοΰτο κάλλιστα καθιερώθη ΐνα ή άνάγνωσις άρχήται από τοΰ Όμηρου καί 
Ούεργιλίου 3. Καί ού μόνον τοϊς παισί καΐ τοϊς άνδράσι τών'Ρωμαίων δ "Ο

μηρος κατέστη γνώριμος, άλλα καί γυναίκες, μάλιστα έν τοϊς ύστέροις και- 

ροϊς, ήσχολοΰντο, άνεγίνωσκον καί έξήταζον τόν "Ομηρον, άντιπαρατιθέμεναι 

πρός τόν Ούεργίλιον, ώς καί δ Ίουβενάλης χαριέντως λέγει (VI, ς·. 434 κ. έ.) 

«έκείνη όμως ή σπουδαιότερα, ήτις άφ’ ού ήρχισε ν’ άναπαύηται, τόν Ούερ
γίλιον έπαινεϊ, συγγινώσκει τ·ρ άπολεσθησομέν-/) Διδοϊ, έμβάλλει τούς 

ποιητάς εις άμιλλαν καί συγκρίνει' μετά ταϋτα τόν Μάρωνα καί έκ τής άλ
λης πλευράς τόν "Ομηρον έπί τρυτάνης άναρτ^β.Έκ τών άρχαίων λοιπόν χρό
νων, ήτοι από τοΰ προμνησθέντος Αιβίου ’Ανδρονίκου, τοϋ Ναιβίου καί τοΰ 

Έννίου μέχρι τών πατέρων τής έκκλησίας ούδέ τών τραγικών καΐ κωμικών 

έξαιρουμένων, ή παρά τών 'Ρωμαίων μελέτη καί μίμησις τοΰ 'Ομήρου γίνεται

1 "Ιδ. καί ημέτ. αρθρον ?ν ’Αθηναίου τύμω Β' τεύχ. α' σ. 1 κ.έ.
2 Ό Βεντλη'ιος ?ν τιΐ> ε’ρημένω χωρίω τοΰ» Όρατίου άντικαΟίστησι Leevi αντί Livii. 

άλλ’ & Weichert Ιν τη προμνημονευθείση συλλογή σ. 19 de Laevio χαι 'ο Bernhardy ϊν6*  
άνιοτ. έλέγχουσι τό άνακριβες της περί ής ό λόγος άντυιοιταστάσεως.

3 Περί του Οόεργιλίου πρδ. Μακρόίιον Salur, I, 24, 5 καί Αυγουστίνον de Civit. Dei
I, 3- . .......
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καταφανής, καταστάσα πολύ αξιομνημόνευτος καί παρά τοϊς πεζογράφοις από 
τοΰ Μάρκου Πορκίου Κάτωνος ', ού αϊ όμηρικαί λέξεις φέρονται παρά Πλου- 

τάρχφ (βλ. Κάτων. κ. 27 ί'δ. καί Σουίταν έν λ. άί'σονσι 1 2, καί τά γνωστά 

εκείνα τοΰ Σκιπίωνος παρά Πολυβίφ άπόσπ. 36 βιβλ. 6, 6). Έ δέ διαφορά 

συνίσταται έν τούτφ, δτι ούτοι μέν έγκατασπείρουσιν έν τοϊς εαυτών συγ- 

γράμμασι φράσεις ρικνόν και λέξεις, έκεϊνοι δέ μεθαρμόζουσιν δλα χωρία τοΰ 

Όμβρου πρός τό ίδιον ύφος. ΈνταΰΟ’ ανάγονται ούχί εύάριθρΛοι συγγραφείς $ 

αυτά τά Όμηρικά έ'πη έρμηνεύοντες, η λατινιστί μεταφοάζοντες, ώς δη πρώ
τος απάντων τών 'Ρωμαίων ποιητών ό Αίβιος ’Ανδρόνικος καί άλλοι, περί ών 

παρακάτιουσιν έσται ημΐν ό λόγος,η τελευταϊον τών ηρώων μόνον,η την ιστο
ρίαν τών τρωϊκών χρόνων πραγματευόμενοι 3. Καί είς μέν τοϋ Αιβίου ’Αν

δρονίκου (8ν ό Συετώνιος de ill. gr. έπονομάζει ημιέλληνα semigraecum), την 

μετάφρασιν τ^ς ’Οδύσσειας, την ύπό Κικέρωνος (έν Βρούτφ 1 8) ώςεί δαιδά- 

λεον έ'ργον έγκωμιαζομένην, δέν ένδιατρίβομεν, διότι τά αποσπάσματα αύ

τοϋ, άπερ ό πολύς Γοδ. Έρμάννος διαφωτίζει (έν El. doctr. metr. Ill, κ. 

IX, § 11—30), εΐκονίζουσι την νηπιακην ώς είπεΐν ηλικίαν της ρωμαϊκές 
γραμματολογίας, ώς έν παραδείγματι τό τοΰ Όμηρου έκεϊνο έν Όδυσσεί^ 

θ, 138 κ. έ.

1 'Ο Μάρκος Πόρκως Κάτων ό πρεσβυτέρας, ή τιμητικός έγεννήδη κατά τό 234 π. X. Ιν 
Τούσκλφ, παναρχαία τοΰ Λατίου πόλει (τανΰν Φρασκάτι), δπόΟεν έσχον τήν έπωνυμίαν «I 
Τουσ χλαναι δ ιατριβαι τοΰ Κικέρωνος.

2 Έν γαρ τή'Ρώμη Μάρκον ΙΙόρκιον άκούσαντα τάς άριστείας Σκιπίωνος ε’πεΐν:
ο’ος πέπνυται- τοι δΐ σκιαι άίσουσιν 
(οϊφ) Όδυσ. κ. 495.

3 Πρβ. Wemsdorf Poetae lat. minor, I. IY. σ. 567 και Merkel ε’ς ’Οβίδιον,

Ού γάρ εγωγέ τί φημι κακώτερον άλλο θαλάσσης, 
ά'νδρα τε συγχεΰαι, εί καί μάλα καρτερός ε’η,

δπερ ό Αίβιος μεθερμηνεύει ώδε :

namque nullum
pejus macit homonem (άρχαϊκ. αντί hominem) quande mare saevom.
Vires cui sunt magnae, topper confringent 
importuuae undae.

Περί ΐοΰ AtSlov λοιπόν τούτου μετά παιδιάς καί σκώμματος, ώς συνή

θιζε, λέγει ό της φιλολογίας πατήρ Φρειδ. Αύγουστ. Ούόλφιος (Vorlesungen, 

herausgeg. ν. Guertler έν Λειψία 1832 ρ. 71 καί 123) «ό Αίβιος ’Ανδρόνι

κος "Ελλην δοϋλος έκ Τάραντος, ον οί 'Ρωμαίοι ύπελάμβανον ώς τόν εαυτών 

Όμηρον, έγένετο αλλόκοτος Όμηρος, ά τε ούτος μέν της φύσεως φυτόν ών, 

εκείνος δ’ έν φυτωρίφ άνατραφείς». Ταύτά περί τοΰ ποιητοϋ τούτου άποφαίνον· 

ται καί ό Schlosser (έν Universal, histor. Uebersicht der Geschichte der 
alien Welt und ihrer cultur II, 2 σ. 241) καί ό περί τών τοιούτων μάλι

στα έπαί'ων Bernhardy (έ'νθ’ άνωτ. σ. 186).
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Παρεκτός τούτου καί ό Λ^αι^ίοσ,έξ ού τοΰ ποιήματος βΦοινικοΰ πολέμου Λ 

έξαίρει ό Μακρόβιος (Saturn, ill, 4, 5) τά «citrosam vestem» θυώδη ΐσθήτα, 
ην ηρύσατο έκ τοΰ όμηρικοΰ στίχου (Όδυσ. ε, 246) αείματά τ’ άμφιέσασα:. 

θυώδεα, σιγαλόεντα», δπου τανΰν άναγινώσκεται «θυωδεα καί λουσασα» 
καί ό Ναίβιος λέγομεν δέν ανήκει είς την ημετέραν ζητησιν. Παραβλητεος 

έκ τοϋ αύτοϋ ποιήματος τοϋ Ναιβίου καί ό πρός τόν όμηρικον (Οδυσ. γ, 

426) παραπλήσιος victimam auream polcram (άρχαϊκ. αντί pulchram) immo- 

labat» ήτοι «τό γρυσοΰν ώραΐον θΰμα κατέσφαξε».Καί έπί πάσιν ο Κικερων,ό 
τοΰ Λ ιβίου ’Ανδρονίκου την’Οδύσσειαν άντικρυς «δαιδάλεον έργον» όνομάζων 

γνωματεύει (έν Βρούτφ κ. 19), ό'τι τό ποίημα τοΰτο τοΰ Φοινικοΰ πολέμου 
ευφραίνει ώςεί έργον τοΰ Μύρωνος (τοΰ περιδόξου καλλιτέχνου τοΰ ές ’Ελευ
θερίάν, κώμης της ’Αττικής παρά τόν τανΰν άγιον Μελέτιον, η Κάζαν ΐ'δ. 

ΊΡαγκαβη Άρχαιολογ. Τόμ. Α', σ. 301 κ. έ.).
’Αλλ’ άς έξετάσωμεν άκριβέστερον τόν "Errior, διότι τά Λροπαά αύτοϋ 

περιέχουσι πάμπολλα ίχνη, τεκμηριοΰντα την έν 'Ρώμγ έπιμελεστάτην με
λέτην τών Όμηρου ποιήσεων, καί τοΰτο έ'τι μάλλον, διότι οί 'Ρωμαίοι έν 
έλαχίστν) μοίρφ θέμενοι τόν Αίβιον καί τόν Ναίβιον, τόν άοιδόν έκεΐνον (δηλ. 

τόν ’Έννιον) μετά μεγίστης εύλαβείας καί θαυμασμοΰ ένεκολπώθησαν, άπαν- 

ταχοΰ πρώτοχ Ρ’ωιιαΐον ποιητην άποκαλοΰντες, ά τε δη καί τοΰ ονόματος 

αντάξιον. Όθεν τόν περί ού ό λόγος Ναίβιον ασμένως οί 'Ρωμαίοι παρέ- 
βαλλον πρός τόν Όμηρον καί εαυτών Όμηρον διεθρύλουν, εί'θ’ ύπολαμβά- 

νοντες δμοιον τφ "Ελληνι θεομάντει, εί'τε συνομολογοΰντες, δτι πολλά αυ
τός έκ τοΰ Όμηρου έζηλωσεν, η μετεποίησε. Τέλος καί αύτός ό "Εννιος προς- 
εικάζει έαυτόν πρός τόν Όμηρον, διό καί έπιτιμάται ύπό τοΰ Νειβούρου (έν 

Vortraegeueber Β. G. Herausg. ν. Isler 1846 σ. 24),καί ού μόνον παραπλη.- 
σιον έκείνφ, αλλά πως καί τον αύτόν ένόμιζον, άν πράγματι ούτω δέον νά 

κατανοηθγ τό πολυθρύλητον εκείνο παρά τοϊς Αατίνοις συγγραφεΰσιν ένύ- 
πνιον. Ό ’Έννιος δηλαδη έν τφ 4 άποσπάσματι τών Xpowxur αύτοϋ (έ'κδ. 

Ilger σ. 3) λέγει «δτι ώφθη αύτφ παρών ό Όμηρος, φεΰ έμοί όμοιος» καί

1 Πρβ. Ναιβίου εκδοσιν Klussmam σ. 82, δπου ουτος σημειοΰται, δτι ήμαρτημένως δ 
Μακρόβιος μετά τοΰ ομηρικοί» θ6ου σοντίθησι τό κίτρον,διότι τό θύον είναι ε’δός τι κυπα- 
ρίσσον. 'Ο αδτός δ’ έκδότης έν σ. 52 προςτίθησι «τόν "Ομηρον ο Ναίβιος παντάπασι δένπα- 
ρημέλησε» καί έν σ. 69 έπαναλέγει: «ό Ναίβιος φαίνεται ένίοτε συμβουλευόμενος τόν "Ο
μηρον». Τήν δ’ ουπω ύπό τού Ναιβίου γενομένην χρήσιν τοΰ έξαμέτρου, άλλα τήν πρώτον 
ύπό τοΰ Έννιον μεταχείρισιν αύτοϋ ε’κοτολογεΐ δ Osann έν annal. crit. σ 29—39,ωπερ' καί 
ο Corsen Orig. Poes. Rom. κ. XV σ. 164 κ. έ. δμογνωμονών προςτίθησιν, δτι δ άρχαιό- 
τατος τών 'Ρωμαίων στίχος saturnius numerus παραλαμβάνων συχνά δακτύλους καί σπονι 
δείους, εύχερώς δύναται νά μετατρέπηται εις έξάμετρον.

2 Τδ. Κικέρωνα (pro L. Corn. Balbo κ. 22, de Orat. I. 45) και Λουκρήτιον (de rerum na- 
tur. I. 117) παραβλητίος και δ συγγραφεύς τοΰ ε’ς Μαξιμιανόν Αύγουστον πανηγυρικού, λί
γων «etenim quod ait ille (δηλ. δ "Εννιος) Romani carminis primus auctor». Και πολλοί 
καί άλλοι τής αύτής γνώμης ίχονται.
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έν τώ 12 άποσπ/«μέμνημ'αι, δτι έγενόμην'ταώς». ’Εντεύθεν δεν συνάγε

ται πώς μετά ταύτης της άξιομνημονεύτου υπεροψίας δύναται νά σονδυα- 
σθγ τό τοϋ Έννίου εκείνο μετριότητος άνάμεστον, β διέσωσεν ό Σουιδας, 
παρ’ ώ φέρεται, δτι μέλλων ό Λατίνος ποιητής διά μοναδικού ιχσματος νά 
έξυμνήσνι τον Σκιπίωνα, έξέφρασεν «μόνον άν "Ομηρον επαξίους επαίνους εϊ- 

πεΐν Σκιπίωνος» ι. "Οπως ποτ’ άν τοΰτο φαίνεται, όμολογουμενον, δτι ό 
’Εννιος διά της πρός τόν "Ομηρον παραβολής ήβουλήθη νά έπιδείξγι έαυτδν 

Χαί το ίδιον ποίημα τοϊς έαυτοϋ συμπολίταις. Ένέπεσε δ’, ώς λέγει ό Σαγι- 

τάριος (έν τφ βίφ τοϋ Έννίου XVIII), ό ποιητής αυτός εις ταύτην την διά
νοιαν 2 τής όμηρικής όμοιότητος διά την άοκνον μελέτην και έπιμεμελημέ- 

νην άνάγνωσιν καί μίμησιν τοΰ "Ελληνος ποιητοϋ. Ούδέν άρα θαυμαστόν, 

άν οί 'Ρωμαίοι ποιηταί, ώς δη ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ ποιητοϋ έγένετο, προςέ- 

νειμαν αύτφ την επωνυμίαν τοΰ 'Ομηρου, οΐον ό Λουκίλιος καί ό Όράτιος 

άποκαλοΰντες αύτδν «άλλον "Ομηρον» 3. Ό "Εννιος, ώς είκδς, πλεϊστα μέν 

τοΰ Όμηρου μετέβαλεν έν τοϊς ϊδίοις έ'πεσι, πολλούς δέ πάλιν στίχους αύ- 
ταΐς λέξεσιν άπέδωκεν, δπερ καί έκ τών σωζομένων αποσπασμάτων, ών πα-, 

ραθέτομεν τάέξής, εύδιάγνωστον άποβαίνει. (Πρβ. I, 170 παρά Spangenberg 

καί Ilberg 1, 30).

Ο genitor noster Saturnie, maxime divom
έκτης Όδυσ. α, 45:

ώ πάτέρ ήμέτερε Κρονίδη, ύπατε κρειόντων.
X, 12 :

. . . animusque in pectore latrat
Όδυσ. υ, 13:

. . * κραδίη δέ οΐ ένδον ύλάκτει.
πρβ. καί XVII, 17.

Undique conveniuut, velut imber, tela tribuno, 
Configunt parmam, tinnit Iiastilibus umbo, 
Aerato sonitu galeae ; sed ne pote quisquam 
Undique nitendo corpus discerpere ferro. 
Semper abundantes hastas frangitque quatiique ; 
Totum sudor babet corpus multumque laborat; 
Nec respirandi fit copia, praepete ferro 
Istri tela manti jacientes sollicitabanX.

1 Τοδτο πιθανώς ’πισχώπτων ό Οόαλέριος (Μάξιμος VIH, 14, 1) μνημονεύει,ότι ό Άφρι^ 
κανό; ίδουλήθη τήν εικόνα τοΟ Έννίου να συγκαςατάξη έν τοϊς μνημείοις της Κορνηλίας 
γενεάς, τόδε προςεπάγων «ό άνήρ (= ό Σζιπίων) είναι μάλλον άξιος τοϋ ομηρικού ή τοϋ 
άξέστου καί άκόμψοο έγκωμίου (ήγουν τοΟ Έννίου).

2 ΕΙ και άλλως κρίνει ό Φρειδ. Αύγ. Ούόλφιος (ενθ. άνωτ. σ. 126) «Ιπειδή ούτος 
πρώτον ήσεν μίγα έπικδν ποίημα καθ’ Ελληνικήν τέχνην, δια τοΰτο ώνομάσθη ό "Ομη
ρος τώ ν'Ρωμαίων».

3 Homerus alter, πρ6. καί Spangenberg (σ. XVII 1ν Χρον. τοΰ Έννίου) λέγοντα 
«πολλά έ'λαδεν δ 'Έννιος iz τοΰ 'Ομήρου, τοΰτον δηλ. ζηλώσκς» καί Krause (GeschicMo
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& απανταχόΟεν ώς όμβρος τά βέλη συνέρχονται έπί τον χιλίαρχον· διαζεντώσε τήν 
άσπίδα, κροταλίζει έκ τών ξυστών έ δμφαλός αυτής και έκ τοΰ χάλκινου ήχου τά κράνη· 
αλλά δεν είναι δυνατόν απανταχού τις στηρίζων τό σώμα νά διασπάση διά τοΰ σιδή
ρου (τής σιδηράς αιχμής). Πάντοτε τά άφθονα δόρατα και θραύει και διασείει, δλον 
τό σώμα ίορώς κατέχει, και πολύ κόπια· ουδέ πρός αναπνοήν γίνεται άδεια, δι’ ώ- 
Χυπτέρου σιδήρου (αιχμής) οί ’Ιατρικοί τά βέλη έκ χειρός βάλλοντας διετάρασσον».

Τό χωρίον τοΰτο, λέγει ό Μακρόβιος (Saturn. VI. 3. 3), δτι ό "Εννιος 
συνέθεσε μέν κατά τά εξής πρότυπον τοΰ Όμηρου (Ίλιάδ. Π. 102), παρέ

λαβε δέ παρ’ εκείνου ό Ούεργίλιος έν Aen. IX. 807 κ. έ.

Αίας δ’ ούκέτ’ εμιμνε*  βιάζετο γάρ βελέεσσιν 
δάμνα μέν Ζηνός τε νόος καί Τρώες άγαυοί 
βάλλοντες· δεινήν δέ περί κροτάφοισι φαεινή 
πήληξ βαλλόμενη κοναχήν εχε, βάλλετο δ’ αΐεΐ 
κάπ φάλαρ’ εύποίηθ’,ο δ’ άριστερόν ώμον έκαμνεν 
εμπεδον αίέν έχων σάκος αίόλον*  ουδέ δύναν.το 
άμφ’ αύτώ πελεμίξαι έρείδοντες βελέεσσιν’ 
αΐει δ’ άργαλέω εχετ’ άσθματι, καδ’ δέ οί ίδρώς 
πάντοθεν έκ μελέων πολύς έρρεεν, ούδέ πη είχεν 
άμπνεΰσαι· πάντη δέ κακόν ζακω έστήρικτο.

«Ό δ’ Αίας δεν έμενε πλέον· δώτι κατεβάλλετο ύπό τών βελών· κατέβαλλεν αυτόν 
Και ή τοΰ Διός θέλησις και οΐ ανδρικοί Τρώες τοξεύοντες· τρομερόν δέ περί τούς κρο
τάφους έπροξένει ήχον ή στιλπνή περικεφαλαία κτυπουμένη· διεκρίνετο δ’ έκάστοτε 
περί τά έντεχνα αύτής κοσμήματα, έκεΐνος δέ κατά τόν άριστερόν ώμον κατεπονεϊτο, 
στερεώς πάντοτε κρατών τήν ασπίδα τήν πεποικιλμένην· ούδέ κατώρθουν νά διασεί- 
σωσι τήν περί αύτόν άσπίδα άνθιστάμενοι διά τών βελών· άπαύστως δέ κατείχετο υπο 
βαρέος άσθματος, κάτω δ’ ίδρώς έκ τών μελών αύτοΰ άπανταχόθεν έρρει, ούδ’ ήού- 
νατο νάναπνεύση· άπανταχοΰ δέ κακόν ύπό κάζου έστηρίζετο».

οπού δ έγκριτος τής Ίλιάδας εκδότης La Roche όρθώς μέν ερμηνεύει τδ 

aco.lor διά τοΰ xsxoc^/ieror, jtsnoixi.ljisror, καί ούχί διά τοΰ ευκίνητον 

(κατά τήν έκ τοϋ άω, άημι ετυμολογίαν ΐδ. Buttm. Lexil. 2 σ. 73 κ. έ.), 

ό'περ άντικρυς άπγδει προς τήν γιγάντειον άσπίδα τοΰ Αί'αντος τήν ίπτα- 
βόιιοκ, νουνεχόντως δέ διαλευκαίνει καί τά επόμενα «ούδέ δύναντο άμφ’ 

αύτώ πελεμίξαι»,δπολαμ.βάνων άντικείμενον τοΰπελεμίξαι τδ σάκος καί ούχί, 

ώς άλλοι, τόν Αί'αντα. ,
"Επονται μετά ταΰτα πλείονες επικοί, έξ ών τών Ασμάτων ή όλοσχερώς 

ούδέν λείπεται, ή ευάριθμα αποσπάσματα καί μεμονωμένοι στίχοι παρ’ 

όψιγενεστέροις συγγραφευσιν, οιον Μακροβίφ καί Γελλίω καί παρά τοϊς 

der R. L. σ. 164) ζαί Κικέρωνος (de finib. I, 3) άποφαινόμενον "ότι διδάσκαλος τοΰ Έν- 
νϊου ίγίνετο ό "Ομηρος καί ό.'Ί'πνο; και Heyue (excurs. I εις Οόεργ. Αίνιιάδ. II σ. 337 
SxS. Wagner).



si 2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

γραμματικοϊς άποσωθέντες καί ύπ’ αυτών μνημονευόμενοι. Εις τούτους δέ 
καταλέγονται οί ύπό Wernsdorf (έν τφ IV τόμ. σ. 567 Poet, latin. minorum) 
άριθμούμενοι, ούς τφ Πετρωνίφ (Satiricon c. 59) επόμενος, επονομάζει Ηο- 

menstas (Όμηριστάς). Τούτου ενεκα μεθερμηνεύομεν δλον τά χωρίον τοϋ 
ΙΙετρωνίου ίνα σαφέστερον δγι'λωθγί τί τά δριστέον περί τής προκειμένης επω
νυμίας. Λέγει λοιπόν δ Πετρώνιος (έ'νθ’ άνωτ.) «άς εί'μεθα δθεν, δπερ βέλ- 

τιον, ιλαροί έξ αρχής καί άς έλπίζωμεν έπί τούς Όμ.ηριστάς. Εϊςέδυ στάσις 

παραχρήμα και διά τών δοράτων τάς. άσπίδας έκρουσεν*  αύτάς δ Τριμάλχιος 
έπί τοϋ προςκεφαλαίου έκαθέσθη. Καί δθ’οί Όμηρισταί δι’ ελληνικών στί
χων διελέγοντο, καθάπερ άλαζονικώς συνηθίζουσιν, ούτος μετά μελφδικής 

φωνής άνεγίνωσκε λατινιστί βιβλίον κλ.» δπου δ Scheffer σημειοΰται, οτι 
Όμηρισταί είσιν οί έν συμποσίοις μελφδικώς συνηθίζοντες άναγινώσκειν 
τά ομηρικά ποιήματα, οί αύτοί καί ραψωδοί1 καλούμενοι, ώς έκ τοΰ ’Αθη

ναίου συνάγεται (XIV, 3) πρβ. καί Διομήδη (III σ. 480) δρίζοντα την ρα

ψωδίαν /ίδρος ποιήσεως δι.ακεκριμένον καί διεσπασμέναν παρά τά ράπτειν, 
είτε διότι οί στίχοι έν ένί κυλίνδρφ οίονεί συρράπτονται καί συνέχονται, είτε 
διότι τά πάλαι μέρη της ομηρικής ποιήσεως άπηγγέλλοντο έν τοϊς θεατρι

κούς ίπποδρομίοις μετά ράβδου, οίτινες ύπό τοϋ. Όμηρου αύτοΰ έκαλοΰντο 

Όμηρισταί. Τί δ’ έθος τούναντίον έπεκράτησε παρά Λατίνοις δεικνύει φα- 
νότατα τά χωρίον έκεϊνο τοϋ Γελλίου (Ν. A. XVIII κ. 5, 2 καί 3), ένθα περί 

τών Έννιανιστών (μιμητών τοϋ Έννίου) ιστορεί τάδε’ «καί αύτόθί τότε τφ 
Ίουλιανφ άγγέλλεται, δτι άναγνώσζης ούχι άπαίδευτος, διά φωνής πάνυ 

γλαφυρας και μελικής τοϋ Έννίου τά χρονικά έν τφ θεάτρφ άναγινώσκει 
ένώπιον τοΰ λαοϋ. «”Ας ύπάγωμεν λοιπόν, είπεν, άς άκούσωμεν ούκ οϊδά τινα 

Έννιανιστήν», διότι ούτως ή'θελεν έκεϊνος νά όνομάζηταί». Ώς λοιπόν παρ’ 
'Έλλησι κατά τούς αγώνας καί τάς έορτάς άπηγγέλλοντο τά δμηρικά ποιή

ματα, ουτω παρά 'Ρωμαίοις παρά τούς έγχωρίους ποιητάς άνεγινώσκοντο 
έπί τών μετέπειτα χρόνων καί τοΰ Όμηρου ποιήσεις έν εύωχίαις, οπού καθιε- 

ρώθη τό legere, τό αντίστοιχον πρός τά παρ’ “Έλλησιν άναγινώσχειν. Εις 

ταϋτα νομίζομεν άφορώσιν οί δε οί στίχοι τοΰ Ίουβενάλου (Sat. XI, 179 κ. έ.)>

1 Τά περί 'Ελλήνων όχψωδών Ϊ3. Ιν τη σοφή πραγματεία τοΰ κ. Δ. Θερειανοΰ Νύξεις 
περί τοΰ 'Ομηρ. Ζητήμ. σ, 75.

Nostra dabunt alios hodie convivia ludos, 
Conditor Iliados cantabitur, atque Maronis 
Altisoni dubiam facientia carmina palmam. 
Quid refert, tales versus qua voce legantur?

« τά ήμέτερα συμπόσια Ού δώσωσι σήμερον άλλους άγώνας, δ δημιουργός τής Ίλιά- 
δος 0’ άδηται καί τοΰ ίιψιφώνου Μάρωνος τά Αμφίβολον καθωτώντα την δάφνην ποιή
ματα. Τί διαφέρει μοι μετά τίνος φωνής τοιοΰτοι στίχοι άναγινώσκονται;»
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Και έξ επιγραφής έκτετυπωμένης ύπό Μυρατωρίου (έν τφ Novo thesauro 

veterum inscriptionum Tom. II p. 655): «Tiber. Claudius Esquilina tribu, 
Augusti libertus, Tiberinus in vivis fait» κλ., πιστοΰται τό έθος τοΰ $όειν 

έν τοϊς συμποσίοις τών δυνατών, τών αρχαίων ποιητών τά $σματα, καί 
μάλιστα τοΰ Όμ.ήρου. Παρεκτός τούτων σώζεται έν τ·?ί λατινικνί ’Ανθολογία 
(βιβλ. IV 260 έπίγρ. 1361) τόδε τό έπιτύμβιον, δπερ συνέθεσεν ή μήτηρ 

Ταμπία 'Τγιεία έπί τφ Οανάτφ τοϋ έν τγί προμνημονευθείσν) επιγραφή κατο
νομαζόμενου Τιβερίου Κλαυδίου, ένθα έν στ. 11 άναγινώσκονται τάδε ·

Quondam ego Pierio vatum monumenta canore
Doctus cygneis enumerare modis;

Doetus Maeonio spirantia carmina versu 
Dicere Caesareo carmina nota foro.

«ποτέ καιρού εγώ διάπιερίου μολπής τά μνημεία τών χρησμφδών (=ποιητών) έξέ- 
μαθον νά έξαριθμώ διά κυκνείων (== ποιητικών) τρόπων. ’Έμαθον τά του Μαιωνίου 
ρυΟμοΰ πνέοντα γνωστά άσματα ν’ άπαγγέλλω έπί τής Καισαρείου άγορας».

Ό δέ Burmann καταλέγει ένταΰθα καί την έν τή Άνθολογίφ (IV, 344 
epigr. 1'89) ωδήν, ήν δ Πετρώνιος Άντιγένης άνατίθησι τοϊς χθονίοις δαί- 

μοσι παιδός τελέυτήσαντος έν τοϊς πρώτοις τής ηλικίας έ'τεσιν, ένθα έν στίχ. 

6 φέρεται*
et libros legi. Legi pia carmina Homeri.

«καί τάς βίβλους άνέγνωσα. Άνέγνωσα τά ευσεβή τοΰ Όμηρου άσματα».
Έκ τών έζηριθμημένων παραδειγμάτων δήλον γίνεται, δτι οί "Ρωμαίοι 

εσχον άπελευθέρους καί δούλους, οίτινες έν τγί νεότητι εύμοιρήσαντες παι

δείας ήδον κατά τά συμπόσια, ή άνεγίνωσκον παλαιών ποιητών έπη καί 
κατ’ εξοχήν τοΰ Όμηρου, καθάπερ έπί τών προτέρων καιρών παρά τοϊς πα- 
λαιοϊς 'Ρωμαίοις οί συμποσιασταί αύτοί, ή κόσμιοι παϊδες έψαλλον έν τοϊς 

συμποσίοις αρχαίας φδάς περί τών έγκωμίων ενδόξων άνδρών (κλέα άνδρών). 

Καί περί μέν τών έν 'Ρώμη ίκαναί είσιν αί παρά Κικέρωνι (Brut. ΧίΧ, 75, 

Tuscul. quaest. IV 2, 3 κ.έ.) καί αί τοΰ Ούαλερίου Μαξίμου (II, 1, 10) 

μαρτυρίαι’ περί δέ τών άλλων τόπων τοΰ ρωμαϊκού κράτους έν πλάτει διέ- 

λαβον δ τε Schwegler (έν Romische Geschichte I, 23 Τόμ. Α'. σ. 54 σημ. 5) 

καί ό Νειβοΰρος (R. G. I. σ. 145). Σύν τούτοις παραβλητέα καί ή τοΰ G, 
Zell πραγματεία έν Ferienschriften II, 1829. Ούδαμόθι λοιπόν άνευρίσκομεν, 

δτι οί 'Ρωμαίοι τό προειρημέναν δνομα τών 'Ομηριστών άπένειμαν τοϊς ποιη- 

ταϊς έκείνοις, οίτινες ή'τοι τά ομηρικά αύτά ποιήματα μετήνεγκον εις λατι
νικούς στίχους καί τήν τών αύτών τούτων δύναμιν έλευθερώτερον έξέφραζον 

καί ήρμηνευον, ή άφηγοΰντο περί τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου καί τών είς αύτόν 

άναφερομένων πράξεων, ή περί τών ομηρικών ηρώων, -επόμενοι τοϊς κυκλικοϊς 

ποιηταϊς. Εντεύθεν άρα πιστοΰται, δτι ήμαρτημένως δ τε Wernsdorf, καί ό 
τοϊς ίχνεσι αύτοΰ στοίχων Bahr (Gesch. der. R. L, § 94) άπέδωκαν τοϊς
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πσιηταϊς τούτοις την προσωνυμίαν τών ’Ομηριστών, ών την πλάνην έπανορθοϊ 
ό οξυδερκέστατος Βερνχάρδυς (έν Grund, der Romischen Literatur σ, 406). 

Ή τοΰ Bahr γνωμάτευσές έχει ώδ’ «ένταΰθ’ άνάγεταν και σειρά ελευθέρων 
μεταφράσεων τών ομηρικών επών (ΐ'δ. την ύπό Wernsdorf διατριβήν Home- 

ristae latini eorumque fragmenta in Poet. lat. min. Τόμ. IV σ. 567 κ. έ.), 

κατά τό πρότυπον τοΰ Ούεργιλίου καί- έν μορφή, όην έ'λαβον, η έζηλωσαν έκ 

τοΰ αύτοϋ ποιητοΰ, δπερ φαίνεται σχόν τό ένδόσιμον μάλιστα έκ τοΰ έθους 
τοΰ άπαγγέλλεσθκι τά όμηρικά έπη έν εύωχίαις. Καί δη μεθαρμόζονται τά 
περί ών ό λόγος ποιήματα ότέ μέν εγγύτερον προς τά όμηρικά, ότέ δέ πραγ

ματεύονται τόν τρωικόν πόλεμον, η τούς καθ’ έκαστον αύτοϋ ηρωας, περι- 
λαμβάνοντα τόν ολον μυθικόν κύκλον τοΰ πολέμου τούτου. Ή δέ σειρά τών 

'Ρωμαίων τούτων 'Ομηριστών δυνατόν ν’ άρχητάι άπό τών πρώτων της 
'Ρώμης ποιητών».

Καί προ μέν τοϋ Ούεργιλίου δέν υπήρξαν τοσοΰτον πολυάριθμοι οί περί τά 
τοιαΰτα διατοίβοντες, αλλά τέλος έκ τοϋ παραδείγματος αύτοϋ ώρμηθησαν 

πλείους, ών τά ονόματα σώζονται παρ’ Όβιδίφ καί Όρατίφ. Έκ δέ τών 

ποιητών τούτων,τών μετά τόν Αίβιον ’Ανδρόνικον άκμασάντων μνημονευτέος 

πρώτος ό Γναϊος Μάτιος (Gn. Matius, ώς νυν ηδη όρθώς γράφεται η λ. ύπό 
τοΰ Μ. Hertz έν τι) τοΰ Γελλίου έκδόσει), περί ού διά μακροτέρων 

ποιείται λόγον ό Wernsdorf (έν τη συλλογή Poet. lat. min. τόμ. IV σ. 5 68 
κ. έ.). Ό ποιητης λοιπόν ούτος μεθηρμηνευσεν είς την λατινικήν την Ίλιάδα 

τοϋ Όμηρου, μεταχειρισθείς έξαμέτρους, ώς φανότατα πιστοΰται έκ τών 

αποσπασμάτων αύτοϋ, ει καί ό Bahr (έν Geschichte der Romischen Litera
tur σ. 205) ξενοτρόπως άποφαίνεται περί αύτοϋ λέγων' «παρά τούς δύο 

πρό αύτοϋ μιμογράφους ποιητάς (τόν Δόκιμον Ααβέριον και τόν Πούπλιον 
Σύρον, τιθεμένους περί τό τέλος της δημοκρατίας), διέπρεψεν επί τω εί'δει 

τούτφ τ'ης ποιησεως ό Γναϊος Μάτιος, ό πιστός φίλος καί οπαδός τοΰ Καί

σαρος καί φίλος ό αύτός καί τοΰ Κικέρωνος γενόμενος, καθάπερ έμφαίνουσιν 
έπιστολαί τινες έκείνου, άμφιλαφοΰς παιδείας άνηρ καί εις άλλα εί'δη τοΰ 

έπιστητοΰ διατρίψας. Οί αρχαίοι δηλ. έπαινοΰσι τό πνεύμα, τάς γνώσεις 

καί την έπιτηδειότητα αύτοϋ περί την μεταχείρισιν καί διάπλασιν της 
γλώσσης. Είς ιαμβικόν δέ μέτρον συνέθεσε μίμους, μιμιάμβους έπονομα- 

σθέντας και έν τφ αύτφ μέτρφ μετέφρασε την ΊΛιάβα, ώς μακράν προ αύτοϋ 

ό Αίβιος Ανδρόνικος την ’Οδύσσειαν» L Πλην άλλ’ όμως-δ Βερνχάρδυς (πρβ. 

Grund, der R. L. σ. 429, ό'που λέγει τάδε’ «ό Γναϊος Μάτιος είναι διάφο

ρος τοΰ ομωνύμου αύτοϋ Ματτίου, οςτις έν άρχαϊκφ ΰφει μετεφρασεν είς

t Περί τοΰτο, ό'τι δηλ. ό Αίδιος ’Ανδρόνικος μετέφρασε λατινιστί την Ίλιάδα ε’ς ’άμδεΐα, 
Ιλίγχει τόν Bahr ό V. Leutsch (Ιμβριθής ΐερομύστης τής αρχαιογνωσίας καθόλου και συν
τάκτης τοΰ ίγκρίτου της Γοτίγγης φιλολογικοί περιοδικού «Philologischer Anzeiger»), σφαλ*  
λόμενον τήν γνώμην.
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έζάμέτρους την Ίλιάδα, έ'ργον μικράς έκτιμησεως- άξιωθέν παρά τοϊς αρ

χαίοι:) διαμφισβητεϊ, ό'τι ούτος ητο ό αύτός τω γράψαντι μιμιάμβους καί 

φίλφ τοϋ Καίσαρος γενομένφ, καίπερ τοΰ ν. Leutsch (συνεπευφημοΰντος αύτφ 
και τοΰ Σκαλιγηρου) πειρωμένου αποδεΐξαι τό εναντίον. Παρά τόν Βερνχάρ- 

δυν καί ό Osann (ad. L. Cac. Minut. Apul. fr. de orthographia 6) ποιείται 
διάκρισιν μεταξύ , τοΰ κωμικού Ματτίου καί τοϋ ημετέρου ωσαύτως Ματίου 
ποοςτιθείς, δτι τούτου τό ό'νομα πολλάκις τέως ,έλάνθανε πλημμελώς. Ό δ’ 

έν τοϊς περιωνύμοις λόφοις τοΰ Άκαδημου άναπαυόμενος Όδοφρεϊδος Μύλ- 

λερος έν τγ ύπ’ αύτοϋ έκδόσει του Ούάρρωνος (de lingua latina VII § 95), 

ονομάζει τόν Μάτιον ερμηνευτήν τ·ης Ίλιάδος, ούχί δέ μεταφραστήν. Καί 

πάλιν ό αύτός Βερνχάρδυς (έ'νθ’ άνωτ. σ. 432) παρατηρεί, ό'τι αί περί τών 

δμωνύμων τούτων Ματτίου, .η Ματίου άμφιβολίαι δέν ηρθησαν ύπό τοΰ εκ

δότου τοΰ Τακίτου, Λιψίου (έν Χρον. ΧΠ, 60). Ό δέ Γναϊος Μάτιος ιππότης, 
ό έ'τει 84 π. X. γεννηθείς,ό τοΰ Καίσαρος άμα φίλος καί ύπό Κικέρωνος sua- 

vissimus doctissimusque vir (ηδιστος καί λογιώτατος άνηρ) προςωνυμούμενος, 
έγένετο πιθανώς άλλος, η ό χολιαμβογράφος, πρός ον ό ν. Leutsch, ώς. έ'- 
φθημεν ειπόντες, ταυτίζει έκεϊνον.Έκ τών αποσπασμάτων λοιπόν τοϋ περί ού 

δ λόγος ποιητοΰ Ματίου, άτινα φέρονται παρά Γελλίφ svNoctes Atticae, με- 

ταγράφομεν τά έξ·ης:
α') Τόν έν βιβλ. VII, 6, 5 στίχον :

Dum dat vincendi praepes victoria palma 
«εν ω ή ωκύπτερος νίκη δίδωσι τήν δάφνην τοΰ νικφν»

καίτοι οί παλαιοί έκδόται τοΰ Γελλίου καί ό τούτων νεώτερος Hertz ση- 
μειοΰνται, δτι έν τφ δευτέρφ βιβλίφ της Ίλιάδος τοΰ Ματίου ούδένα στίχον 

έδυνηθησαν νάνεύρωσιν άντιστοιχοΰντα πρός τόν αρχέτυπον έν Όμηρου 
’ίλιάδος Β, έν ώ ό Σκαλίγηρος παραβάλλει τόν έν Ίλιάδ. Η, 291-—92

σήμερον*  ύστερον αύτέ μαχησόμεθα, είς δ κε δαίμων 
άμμε διακρίνη, δώη δ’ έτέροισί γε νίκην.

β') Τόν έν βιβλ. IX. 14, 15 στίχον τοΰ Ματίου 11. XIII. 

an maneat specii simulacrum in morte silentum.

Ούδ’ ένταΰθα δμογνωμονεϊ δ Σκαλίγηρος τφ Hertz, δκσχυριζόμενος, δτι ό 

στίχος οδε είναι έκ τοΰ XXIII βιβλίου τοϋ Ματίου καί ούχί έκ τοϋ XIII, 

παραπέμπων εις Όμηρου Ίλιάδος Ψ, 103 —104.

ώ πόποι, ή ρά τις εστι καί εΐν Άίδαο δόμοισιν 
ψυχή καί ειδωλον, άτάρ φρένες ούκ ?νι πάμπαν.

καί γ') τόν έν τρ αύτνί βίβλφ 14, 14 στίχον τήςΊλιάδος τοΰ Ματίου XXI.

altera pars ac.ii vitasunt fluminis undas
«τό ε'ςερον μέρος τής παρατάξεως διεουγον τά ύδατα τοΰ ποταμού»
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δστις, νομίζομεν, άντιστοιχεϊ πως προς τον Όμ,ηρικόν (Ίλιάδ. Φ, 3 καΐ 4).

ένθα διατμήξας τούς μέν πεδίονδε δίωκεν
προς πόλιν, ίί περ ’Αχαιοί ατυζόμενοι φοβέοντο.

"Επειτα παραθέτομε? τούς παρά Ούάρρωνι (de ling, lat.) περισωθέντας στί

χους τοϋ αύτοΰ ποιητοϋ.
ί) τόν έν § 95 σ. 157 (ed. Ot. Muller):

Corpora Graiorum moerebat mandier igni

βν ό μέν Σκαλίγηρος άντιπαρατίθησι προς τον έν ?Ομήρου Ίλιάδος Η, 428.

νεκρούς πυρκαϊής έπενήνεον άχνύμενοι κηρ,

ό δέ Μύλλερος προς τόν Ίλιάδος Α, 56 :

κήδετο γαρ Δαναών, 8τι όα θνήσκοντας δρατο.

καΐ 2) τον έν § 96 αυτόθι.

Obscaeni inlerpres, fnnestique ominis auctor
«άποτροπαίου έξηγητής καΐ στυγεροΰ οίωνοϋ αίτιος». }

δςτις κατά μέν τήν εικοτολογίαν τοΰ Σκαλιγήρου προςπελάζει πρός τόν 
τής Ίλιάδος Δ, 4 :

άργαλέην, πολέμοίο τέρας μετει χερσΐν Ιχουσαν, 

καθ’ ημάς δέ φαίνεται όμοιος καί πρός τόν Ίλιάδ. Ε, 742 :

δεινή τε σμερδνή τε, Δώς· τέρας αΐγιόχοιο

καΐ τόν έν Ρ, 547—48 :

ήότε πορφορέην ΐριν θνητοΐσι τανόσσγι
Ζευς έξ οόρανόθεν, τέρας εμμεναι ή πολέμοίο. ...

Περί δ’ άλλων στίχων τοΰ Ματιού ύπό τών γραμματικών συνειλεγμένων 

άναγνωστέος ό Wernsdsorf Ιένθ’ άνωτέρω.

’Εν Ναυπλίφ, Μαρτίφ άρχομένφ, 1878.

Ν. ΠΕΤΡΗΣ γυμνασιάρχης Ναυπλίου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1821(1).

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Οί κάτοικοι της έν Αΐολίδι πόλεως τών Κυδωνιών, οίτινες διά συνετοϋ 

συστήματος αύτοδιοικήσεως, της συγκομιδής πλουσίων προϊόντων καί τής 
εις τό έμπόριον καΐ τήν βιομηχανίαν έπιδόσεως εϊχον φθάσεε πρό τής Έπα- 

ναστάσεως εις μεγίστήν περιωπήν, μή περιορισθέντες εις μόνην τήν άπό- 
λαυσιν υλικής ευημερίας κατέβαλον πάσαν φροντίδα καΐ περ’ι τής πνευματι

κής άναπλάσεως τής εαυτών κοινότητος. "Οθεν έκτος τής ελληνικής σχολής 
τής προϋπαρχούσης καΐ ύπό τοϋ ίερέως Οικονόμου συσταθείσης, ίδρύθη καΐ 

τό περιώνυμον γυμ.νάσιόν των, ουτινος προ'ί’στατο Γρηγόριος ό Σαράφης καΐ έν 
φ έδιδάσκετο ύπό Ευστρατίου Πέτρου, Βενιαμίν Αεσβίου, Θεοφίλου Κάιρου 
καΐ Γρηγορίου· Τζαβαρή Συμαίου εκτός τής γραμματολογίας ή φυσική, λο
γική, ρητορική, φιλοσοφία καΐ τά μαθηματικά. Τοϋ δέ γυμνασίου τούτου οί 

καθηγηταΐ καί τινες τών φιλόκαλων καΐ πλουσίων εμπόρων, έπιθυμοϋντες 

πρός τελεσφορωτέραν θεραπείαν τών Μουσών νά κοσμησωσι τήν πόλιν καΐ 
διά τυπογραφείου, έξέφρασαν πρός τόν ’Αμβρόσιον Φιρμΐνον Διδότον, τφ 1817, 

δτε ό φιλέλλην ούτος έπεσκέφθη τάς Κυδωνιάς, τήν επιθυμίαν τής τοϋ τυ
πογραφείου συστάσεως καί παρεκάλεσαν αύτόν νά. διδάξτ] τήν τυπογραφικήν 

τέχνην εις ενα τών νέων μαθητών τοϋ γυμνασίου. Έξέλεχθη δέ ΐνα μεταβίί 

εις Παρισίους ό εξαίρετος νέος Κωνσταντίνος Τόμπρας, δστις άπεφασίσθη νά 

άναχωρήσν) ολίγον μετά τήν έκ Κυδωνιών άναχώρησιν τοϋ Διδότου, δπως 

φθάσγι εις τό τούτου κατάστημα καθ’ δν χρόνον έμελλε νά έπανέλθν) καΐ δ 
ρηθεΐς έκ τής περιοδείας του2. Ό νέος Τόμπρας,μετά προθυμίας διδασκόμενος 

έν τφ έργοστασίφ τοϋ Διδό του καί μετά πολλοΰ ζήλου έπιδοθεΐς, έξέμαθε 

ταχέως τούς διαφόρους κλάδους τής τυπογραφικής τέχνης, εύδοκιμήσας εί'ς τε 

τήν κατασκευήν τών μητρών, τήν χύσιν τών στοιχείων, τήν σύνθεσιν καΐ

1 Βλ. περί τών προηγουμένων τυπογραφείων Χ'ρυσαλλίδος φυλλ. 60, 61, 80, 94, 95 

καί Πανδώρας Τόμ. 1Η', σελ. 305 και Τόμ. Ιθ', σελ. 154.
2 A. F. Didot, Voyage dans Ie Levant, σελ. 388-389 καϊ έν τη Encyclopedic modern®, 

faris ϊκδ. τοΰ 1853 άρθρ. Typographic, Τόμ. XXVI, σελ. 707.
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ττ]'ν τυπωσιν. Ώς <?οκιμιον δε της περί την τέχνην ικζνότητος οιύτοϋ έξετυ- 

πωσεν εν Παρισίοις έν τω Δι^οτείιμ τυπογραφείο) τό εξής φυλλάδιον’

Επιστολή προς τον X. Εμμανουήλ Σαλτέλη, συντεθεΐσα μεν παρά Γ. Κωάκη (sic) 
Τυπαλδου, ιατρού εκ τής Σχολής τών Παρισίων, μέλους τής βασιλικής και άκαδημια- 
κής εταιρείας τών επιστημών κτλ. κτλ. Τυπωθεΐσα δέ παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα 
Κυοωνιεως. Εξεδοθη έν Παρισίοις, έν ετει 4818. κατά μήνα Ιούλιον. Έν τή 'Ελλη
νική τυπογραφία τοΰ κυρίου ’Αμβροσίου Φιρμίνου Διδότου.—Εις 12ον σελ. 74.

Της επιστολής δέ ταύτης τοϋ Τυπάλδου προέτζξε και ό Τόμπρζς σύντο

μον επιστολήν ήν παρατιθέμεθα ενταύθα’

Φί.Λί X. ’Eiiiiarou'ii.l . .

Έπιθυμών νά γνωρίσης τάς προόδους μου, μοι παρη’γγειλες νά σο'ι στείλω εν ιδιό
χειρός μου τυπωθέν δοκίμιον. 'Ότε ήσθάνθην τόν έαυτόνμου,τρόπον τινά, ίκανόν, εύρέ- 
θην ε’ις άμηχανίαν περί τής έκλογής τοΰ ύποκειμένου. Τό ύπό τοΰ Γ. Κλεοβούλου περί 
τής Αλληλοόιοακτικής Μεθοόου ύποσχεθέν σοι, περίεργον μέν καί ώφέλιμον, αλλά διά 
την εκτασιν, απεφασίσθη δια ξεχωριστήν διδακτικήν πραγματείαν. Κατ’ ευτυχίαν όμως 
τότε, ο ποτέ συμμαθητής μας και φίλος, ό ιατρός Τυπάλδος μοι ένεχείρισε μίαν χει· 
ρογραφον έπιστολην δια σε, άποκρινομένην εις τινας ερωτήσεις τής ίδικής σου. 'Ομο
λογώ, δτι μοι έφάνη διά πολλούς λόγους αξία τύπου’ όχι μόνον διότι έίδον βάσεις 
υγιοΰς φιλοσοφίας, αλλα διότι τα πάντα άπέβλεπον εις τήν κοινωφελή και μετριό- 
φρονα μας Σχολήν. Οθεν άφοΰ κατέπεισα τόν συγγραφέα νά πρόσθεση ολίγα τινά, 
τυπώσας αύτήν, σοι τήν στέλλω, διά νά ευχαριστήσω σέ και τούς φίλους μας.’Έρ^ωσο.

'Ο φίλος σου
Κωνσταντίνος Τόμπρας.

Έν σελίδι 51 της ρηθείσης επιστολής, λέγεται ύπό τοϋ Τυπαλδου δ'τι δ 

Εμμανουήλ Σαλτελης πρώτος καί μόνος φέρει την τυπογραφίαν εις την 
πατρίδα. Εν σημειώσει δε προστίθησιν έπ'ι τοΰ προκειμ,ένόυ τά εξής· «Δεν 
ευρίσκω άξιώτερον έπαινον διά τήν αρετήν σου. Ή τοιαύτη πράξις δεικνύει 

πόσον ώφελήθης άπό τήν σοφίαν τών διδασκάλων τών Κυδωνιών. 'Η εκλογή 

τοΰ τυπογράφου φανερόνει νοΰν καί κρίσιν ορθήν. Δεν πρέπει δμως νά λησμο- 
νήσωμέν τήν εύγενή καί φιλέλληνα προθυμίαν τοΰ κυρίου ’Αμβροσίου Φιρ- 

μινου Διδότου, οστις τον διδάσκει ελευθεριως, διά μόνην τήν αγάπην τής 
Ελλάδος, τά διάφορα εί'δη τής τυπογραφικής τέχνης. "Οταν τις ώφελγ μίαν 

πόλιν, ύποχρεοϊ ολην τήν Ελλάδα καί οί "Ελληνες ολοι είναι εύγνώμονες». 
Εκ τουτου δε ότι ό Τόμπρας απευθύνει τδ τυπογραφικόν δοκίμιόν του πρός 

τον Σαλτελ.ην, δπως ουτος γνωρίσγ τάς προόδους του, και έκ τών λεγομένων 
υπο τοΰ Γυπαλδου οτι αυτός πρώτος και μόνος φέρει τήν τυπογραφίαν εις 
την πατρίδα, τεκμαιρόμεθα δ'τι διά μόνης τής γενναίας συνδρομής τοΰ φιλο- 

πατριδος Σαλτέλη διετηρεΐτο καί δ Τόμπρας έν Παρισίοις και δτι διά δ«- 

ΤΓανης αύτοΰ έκομίσθη ή τυπογραφία εις Κυδωνιάς.
Ό Τόμπρας διατοί^ας έν Παρισίοις. δύο έ'τη έπανήλθεν. οί'καδε περί τον 
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’Απρίλιον τοϋ 1817, κομίζων μεθ’έαυτοΰ έκ τών εργοστασίων τοΰ' Διδότου 
πάντα τά χρειώδη πρός σύστασιν τής τυπογραφίας, ήτις ίδρυθεϊσα έν Κυδω· 
νίαις άριθμητέα ώς δεκάτη τών έν Έλλάδι τυπογραφιών. Συνεστάθη δ’ αυτή 

έ'ν τινι καταστήματι τής αυλής τής εκκλησίας τής λεγομενης Ορφανής Πα
ναγίας. Τό πρώτον δ’ άπολυθέν έργον έκ τής τυπογραφίας ταύτης είναι ιαμ
βικόν τι στιχούργημα «προσωποι'ία έκ μέρους της πόΛεωςΐ) έπιγεγραμμένον, 

δ'πεο Δημητριος Κωνσταντίνου Μπαρμ.παγου Κυδωνιευς εποιησεν, επαίνων 
τόν πολύ συνεισενεγκόντα εις κατάρτισιν τής τυπογραφίας ’Αμβρόσιον τόν 

Διδόταν’ . καί έν τή έτεργ σελίδι «-Ψυχής κατανενυγμένης ίκέσιος δέησις 

πρός την ΰπεραγίαν Θεοτόκον», ής ή άρχη «Δέσποινα, Δέσποινα μήτερ, 
αμαρτωλών ή προστάτις». Ειτζ δ’ έξετυπώθησαν τά εξής βιβλία άπερ δια- 

μένουσιν έσαει ώς μαρτύριαν τής περί τήν τυπογραφικήν τέχνην έντελείας 

καί φιλοκαλίας τοΰ Τόμπρα, άξια δέ νά παραβληθώσι κατά τήν κομψότητα 

πρός τά διδότεία έργα.

4 Συμβουλαί πρός τήν θυγατέρα μου’ σύγγραμμα I. Ν. Βουίλλου, μεταφρασθέν έκ 
τοΰ Γαλλικού ύπό Ε. Ν. τής έξ ’Άνδρου· αωκ'. Έν Κυδωνίαις, 4 820. Έν τφ τυπο- 
γραφείφ τής τών Κυδωνιών Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως.—Εις 
δον σελ. η', 273.

Ή έκ τοΰ Γαλλικοΰ μετάφρασις. αΰτη έγένετο ύπό τής νεαράς άδελφής 

τοΰ Κάιρου Εύανθίας.

2. Γραμματικής βιβλίον πρώτον, ήτοι τό περί τεχνολογίας, καί Ορθογραφίας τών 
οκτώ τοΰ λόγου μερών· φιλοπονηθέν παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Γρη- 
γορίου Σαράφη Κυδωνιέως χάριν τής νεολαίας τής αύτοΰ πατρίδος καί τών, παρ’ αύτίρ 
παιδείας ένεκα φοιτώντων αλλοδαπών νέων. αωκ'. Εν Κυοωνιαις· 1820. Εν τή τυ
πογραφία τής Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως. — Εις 8ον σελ. η , 4 60.

3. Γραμματικής βιβλίον δεύτερον, ήτοι τό περί συντάξεως τών οκτώ τοΰ λογου με
ρών, φιλοπονηθέν παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διόασκαλου κυρίου Γρηγοριου Σαραφη Κυ
δωνιέως χάριν τής νεολαίας τής αύτοΰ πατρίδος και τών παρ αύτφ παιδείας ενεκα 
φοιτώντων αλλοδαπών νέων αωκ'. Έν Κυδωνίαις, 4820. Έν τή τυπογραφία τής 
Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως.—Εις 8ον σελ. 4 42.

ί. Οί γενικότεροι κανόνες τής συντάξεως οΐς δει χρήσθαι τους σπουδάζοντας έν τω 
άναλύειν τούς συγγραφείς και έν τφ θεματογραφεϊν. Συλλεχθεντες έκ τής γραμματική, 
τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Γρηγορίου Σαράφη Κυδωνιέως χαριν τών αρ- 
χομένων συντάττειν· αωκ'. Έν Κυδωνίαις. 4820. Έν τή τυπογραφία τής Σχολής, 
παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως.—Εις 4 6ον σελ. 23. Μετά τοΰτο επεται τό 
αυτό αποτελούν βιβλίον, αλλ ιοιαν φερον άρίθμησιν το εξής

δ. Άστραμψύχου ονειροκριτικόν· αωκ'. Έν Κυδωνίαις, 4820. Εν τή τυπογρ,αφιφ 
ΐής Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως.—Σελ. 9.

6. Βασιλείου Μακεδόνος αύτοκράτορος 'Ρωμαίων Κεφαλαία Παραινετικά ξς προς 
τόν έαυτοΰ υίόν Λέοντα τόν φιλόσοφον.—Μετά τήν επιγραφήν ταύτην ε’ικονίζεται στέμμα 
ύφ’δ άναγινώσκεται «Βασιλεΐ τ’ άγαθφ, κραταιώ τ’ αϊχμητή. αωκ'. Έν Κυδωνίαις. , 
4 82Ο.’Εν τή τυπογραφία: τής Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως".—Έις 
4 δον σελ. 74 κα'ι ετεραι σελ. 4 4 έν τέλει άνευ άριθμήσεως περιέχουσαι τόν πίνακα 
τών κεφαλαίων κα'ι τόν κατάλογον τών συνδρομητών.
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7. Ει'δησις. Περί τών όγιεινών καταποτίων τοϋ ίατροϋ Φράγκ. Έν δε τώ τέλίί 
«1820. Έν τφ τυπογραφείφ τής τών Κυδωνιών Σχολής, παρά Κ. Τ. Κ.» Είς 8ον 
σελ. 16.

Kai ταϋτα μέν είναι δσα ήδυνήθην ν’ άνεύρω βιβλία τυπωθέντα έν τώ 

τυπογραφείφ τών Κυδωνιών, άλλα δέν είναι άπίθανον νά έξετυπώθησαν και 

άλλα διαφυγόντα τάς έρευνας μου. Ό Τόμπρας είχε συνεργάτην καί τον 

γνωστόν έν ΆΘήναις. άριστον τεχνίτην Κωνσταντίνον Δημίδην, είχε δέ καί 
δύο παϊδας μαθητευομένους, τόν ανεψιόν του, Ίωάννην Τόμπραν, καί τόν ’Α

ναστάσιον Νικολα’ίδην, τόν μετά ,ταΰτα έργοστασιάρχην τοΰ έν Άθήναις ’Ε

θνικού τυπογραφείου. Καλώς δέ κατηρτισμένον τό τυπογραφεϊον τοΰτο, Sv 

έξηκολούθει εργαζόμενον, πολλά βεβαίως και ωφέλιμα βιβλία ή'θελεν έκδώ- 

σει έκ τών πιεστηρίων αύτοϋ, αλλά κατά την δυστυχώς έπελθοΰσαν κατα
στροφήν τών Κυδωνιών τή 3 ’Ιουνίου 1821 συγκατεστράφη καί αυτό καί 

τοι πζντΐ σθένει προσεπάθησεν ό Τόμπρας νά τό διάσωση. Ό Τόμπρας μετά 

τών διαφυγόντων τήν πανωλεθρίαν Κυδωνιέων και Μοσχονησίων διεσώθη εις 

Ψαρά οπού ευρε καί τόν παϊδα Νικόλα'ίδην. Τη δέ 8 ’Ιουνίου, έφθασεν είς 

‘Ύδραν έκ Τεργέστης ό Δημήτριος Ύψηλάντης δστις διεκοίνωσε πρός τόν 

ναύαρχον Ίακωβάκην Τομπάζην δτι συν τοϊς άλλοις έφερε μεθ’ έαυτοΰ και 

τυπογραφεϊον. Ήρώτα δέ αύτόν Sv ήτο δυνατόν νά εύρεθή τις είδήμων της 
τέχνης είς 8ν ν’ άναθέση τήν διεύθυνσιν" ό δέ Τομπάζης είξευρων δτι δ 

Τόμπρας εύρίσκετο είς Ψαρά άπεστειλε πλοϊον και παρέλαβεν αύτόν μετά 
τοΰ βοηθοΰ του. Άφιχθείς δέ ό Τόμπρας είς 'Ύδραν, είτα μετέβη είς Καλά- 

μας καί συνέστησεν έν τή πόλει ταύτη έντός τίνος τζαμιού τό τυπογρα
φεϊον δπεο ώνομάσθη ’Εθνικόν. Έν αύτώ δέ μετετυπώθησαν τη 30 ’Ιουλίου 
οί ύπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου πρότερον έν Ίασίφ έκδοθέντες Στρα

τιωτικοί Νόμοι. Έν τώ τυπογραφείφ τούτφ τφ πρώτφ συσταθέντι έν τή 
έλευθέρρρ Έλλάδι έτυποΰντο αί προκηρύξεις καί τά διάφσρα έγγραφα τής 

διοικήσεως, έν αύτφ δ’ έξετυπώθησαν καί έν ή δύο φύλλα τής πρώτης έντυ

που ελληνικής έφημερίδος ΣάΛχιγζ ΈΛ.Ιηηκη, τής ύπό Θεοκλήτου Φαρμα- 

κίδου συντασσομένης. Διεκόπη δέ ή έκδοσις τής έφημερίδος διότι ό Φαρμα- 

κίδης δέν ένέδωκεν είς τό δεσποτικόν μέτρον τής προεξετάσεως, είς δ ή'θελε 

νά τόν ύποβάλη ό Ύψηλάντης. Τό πρώτον φύλλον τής έφημερίδος ταύτης 

σώζεται εύτυχώς έν τη βιβλιοθήκη τής Βουλής, είναι δέ μικρού σχήματος 

■4ου. ‘Η πρώτη σελίς είναι τετυπωμένη ίνα χρησιμεύση ώς προμετώπιον βι
βλίου, φέρει δέ τήν δε τήν έπιγραφήν' «Σάλπιγξ Ελληνική. Περίοδος Α\ 

Έν Καλαμάτφ, έτει α' τής έλευθερίας (αωκα')»_. Έν τή όπισθεν δέ τής προ- 
μετωπίδος σελίδι ύπάρχει ή άτακήρνζκ; περί έκδόσεως τής έφημερίδος καί 

έν τή τρίτη σελίδι άοχεται ή έφημερίς, ήτις έν κεφαλίδι έχει τετράγωνον 

έπιμήκη ξυλογραφίαν, έν η παρίσταταί άγγελος'έπί νεφελών ιπτάμενος καί 
σαλπίζων, καί τήν έπιγραφήν «Σάλπιγξ Ελληνική. ’Έτος α', Αύγουστου 1».
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> ’Ο δ’ έν Κυδωνίαις συνεργάτης τοϋ Τόμπρα Δημίδής, προσκληθείς ύπό 

τής Δημογεροντίας Ψαρών, είχε μεταβή έκεϊ πανοικεί όλίγας ημέρας πρό τής 

καταστροφής τών Κυδωνιών καί καταταχθείς είς τό πολεμικόν ναυτικόν ύπό 
τόν ναύαρχον Άποστόλην είργάζετο μετά τοΰ πατρός του καί δύο αδελφών 

έίς τήν έπισκευήν τών οπλών. Τώ δέ 1822 κατώρθωσεν έκ τοΰ μηδενδς νά 
κατάρτιση μικρόν τυπογραφεϊον έν ώ έτυποΰντο τά διπλώματα τών κατα

δρομικών πλοίων, άλλα μικρά έγγραφα καί αί προσκλήσεις τής στρατολο

γίας τών στρατιωτών

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ

Πρός τήν τών Κυδωνιέων φιλοκαλίαν άνθαμιλλώμενοι καί οί φιλότιμοι επί

τροποι τής Σχολής τής Χίου άπεφάσισαν νά συστήσωσι καί ,αύτοΐ τυπογρα
φίαν είς τό άξιόλογον αυτών γυμνάσιου. Οί δέ χαρακτήρες, τά πιεστήρια 

καί τά λοιπά εργαλεία ήγοράσθησαν έκ τών καταστημάτων τοΰ Διδότού, 

ώς διευθυντής δέ τής τυπογραφίας προσεκλήθη ό έκ Φραγκφούρτης διακε

κριμένος τυπογράφος Βαϋρόφφερος (Bayrhoffer).'O Λόγιος 'Ερμής άνήγγειλε τη 

1 5 ’Απριλίου 1819 πανηγυρικώς καί μετά πολλοΰ ένθουσιασμοΰ τήν ΐδρυ’σιν 
τοΰ τυπογραφείου έν Χίφ Άλλ’ ένώ δικαίως έπιδαψιλεύονται πλεϊστόι 

έπαινοι πρός τούς Χίους, ούδέ μνεία γίνεται περί τών Κυδωνιέων, οΐτινες πρόη*  

γήθησαν είς τό έθνωφελές έργον τής συστάσεως τυπογραφείου, έν τή πόλει 
αύτών. Μηδέ ύποθέση τις οτι ό έκδότης τοΰ ΛογΙου Έρμου Κόκκινάκής 
ήγνόει τήν έν Κυδωνίαις σύστασιν τοΰ τυπογραφείου, διότι ό άοίδιμος Κο- 

ραής έπιστέλλών πρός αύτόν τή 1 3 Μαρτίου έγραφε τάδε’ «Τόν κύριον Γλα- 

ράκην άσπασε έκ μέρους μου’ είπέ με Sv έκίνησε, ή πότε μελετφ νά κινήση 
πρός τήν πατρίδα, πρός τήν οποίαν έκίνησαν ήδη άπό Μασσαλίας καί οί 

τυπογραφικοί χαρακτήρες τήν 14 Φεβρουάριου, ώς μέ γράφει έκεϊθεν ό Άρ- 

γέντης. Ό δέ τυπογράφος έκίνησεν αύτόθεν ; Ύίτο καλόν νά γρηγορεύσητί 

είς τήν αποστολήν όλων τών χρειωδών καί' νά γνωστοποιηθή κάν, δτι πρό 
τών Κυδωνιατών έ'λαβον οί Χϊοι τυπογραφίαν. Ό Κυδωνιάτης τυπογράφος^ 

άνήρ Φρόνιμος καί ζηλωτής τής δόξης τής πατρίδας του κινεϊ περί τά μέσα 

τοΰ έρχομένου μήνός, πρός τάς Κυδωνιάς, δστις έμαθε ό'χι μόνον νά τυπώνη, 

αλλά καί νά χύνη χαρακτήρας τύπων. Δέν τούς φθονώ' έξ εναντίας Φούς 

ευλογώ καί τούς μακαρίζω. Λυπούμαι όμως δτι είς τούτο τό γένος τοΰ στα

δίου παρέτρεξαν τούς Χίους, οί όποιοι έ'πρεπε νά ήναι οί πρώτοι κατά πάντα».

1 Βλ. Φιλήμονος αρ9ρον ?ν Ιφημιρίδι «Ό Χρόνος» τ?; Ιν ΝεοΛλίιρ ίκδιδομίνη τφ 
1833, άρ. 1, και ?ν Δοκιμίφ ΐστορικώ περί τής έλλην. Ιπαναστάσεως. Τόμ. Δ', σελ.75.— 
Νικοδήμου, υπόμνημα τής νήσον Ψαρών. Τόμ. Λ', σελ. 400. — Δημ, Είρηνίίον, 
'Ομιλία περί Τωάννου ΓοντεμΟεργίον κτλ. Έν ’Δό^ναις, 1876, σελ. 76 κ. I,

2 Λόγιος ’Ερμής, 1819 σΛ. S70.
ΤΟΜΟΣ Β', 7. — 1ΟΪΔ1ΟΣ 1878. Π
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Έν έπιστολρ τγ! 2 Απριλίου’ 1819 γράφει ά Κοραής προς τον αδτ<5·»
Εοκκινάκην τά έξις*  «ΆγαΟνί τύχη ! Καλόν δτι αποδήμησε προς εκεί 

νους και δ τυπογράφος. Κ«λδν δ'τι μέλλεις νά κηρύξγς την τυπογραφίαν 

τνίς πατρίδας. Είπε τούς Επιτρόπους νά γράψωσι πρδς τούς έκεϊ, νά τυ- 

πώσωσι χωρίς αναβολήν μικρόν τι δ,τι και αν γναι μέρος η τεμάχιον συγ- 
γραφέως τινδς χρήσιμον εις τδ γυμνάσιου. Τοΰτο δύναται μέ μεγάλην ευκο

λίαν νά κατορθωτή δ Βαρδαλάχος. Τοΰτο σέ λέγω, διότι πρδς τδ τέλος τοϋ 

-παρόντος μηνάς Αναχωρεί έδώθεν καί ό Γραικός τυπογράφος τών Κυδωνιών,, 

ωπλισμένος μέ χαρακτήρας, και τδ ευτυχέστερου μέ την τέχνην δ'χι μόνον 

νά τούς συνθέτη, αλλά και νά τούς έξαναχύνη, δταν τριφθώσι. Πάλιν τδ 

λέγω, δέν τούς φθονώ, έξεναντίας τούς επαινώ καί τούς μακαρίζω διά την 
Απάκτησιν τοιούτου καλού. Αλλά το λυπούμαι ώς μέγα δυστύχημα, νά έκ- 

δώσωσί τι τυπωμένου αί Κυδωνίαι πριν .της Χίου»1. Έκ τούτων λοιπδν πρέ

πει νά συμπεράνωμεν δτι δ Κοκκινάκης έξ Αντιζηλίας καί δι’ ύπερβολήν 

Αγάπης πρδς την ιδιαιτέραν πατρίδα Χίον έτήρησεν έκ προθέσεως σιγήν ΐνα 

μη άποδώση τδν δίκαιον έπαινον και πρδς τούς Κυδωνιεις.

Άλλ’ Αν καί έτηρηθη σιγή περί της συστάσεως τ·ης τυπογραφίας τών 
Κυδωνιών, παταγωδώς δέ άνηγγέλθη η της Χίου και μεθ’δλην την λύπην 

ην ήσθάνετο ό Κοραής θεωρών ώς ρίγα δυστύχημα αν έξεδίδετό τι έν Κυ- 

δωνίαις πρδ της Χίου, δ αύτδς πάλιν δμολογεϊ έν επιστολή αύτοΰ πρδς τδν 
Κοκκινάκην της 6 ’Οκτωβρίου 1820 δ'τι «Πρώτη μικρά πόλις αί Κυδωνίαι 

Απέκτησε τεχνίτην τυπογραφικών χαρακτήρων Έλληνα- πρώτη ίστειλεν 
Αλλον αυτής πολίτην νά διδαχθη την κατασκευήν τοΰ χαρτίου. Εύγε, Κυ- 
δωνι&ται! Μην Αποκάμητε πλουτίζοντες την πατρίδα σας μέ πλούτον καί 

γνώσεως καί χρημάτων. Ό απιίρων έπ' εϋ.Ιογίαις, επ' εύΐογΐαις και θ&- 
ρΙσει^·ι>.

. Έν τ·η τυπογραφία ταύτη της Χίου, ήτις- είναι ένδεκάτη καί τελευταία 

τών πρδ τής έπαναστάσεως ίδρυθεισών. ελληνικών τυπογραφιών, ενεκα της 

βραχείας ύπάρξεως αυτής όλίγιστα βιβλία έξετυπώθησαν, ών καταγράφομεν 

ένταΰθα τά ημϊν γνωστά*

1. 'Ομιλία εις την Ανοιξιν της έν Χ'ω δημοσίου Σχολής τήν 4 Σεπτεμβρίου 1819 
παρα Νεοφύτου Βάμβα. Έν Χίφ.Έν τή τυπογραφία τής Σχολής παράϊ. Δ. Βαϋροφ- 
φερου τυπογράφου..—Εις 8ον σελ. 8«

2. 'Ομιλία ε’ις τήν δημόσιον έξέτασιν τών μαθητών τής Σχολής τής Χίου τήν 7 
Ίανουαρίου 1820, παρά Νεοφύτου Βάμβα. Έν Χίφ. Έν τή τυπογραφίφ τής Σχολής 
<παρά 1. Δ. Γ. Βαύροφφέρον τυπογράφου.—Εις 8ον σελ. 8.

3. Τδ τέλος τοΰ χρόνου. Επιτομή τών λόγων τοΰ Δ. Ισαάκ Ούαττς. Πρώτον μέν 
τυπωθέν έν τή Πατριαρχική τυπογραφία, νυν δέ έν τή τής Χίου. 1820.—Ε’ις 8ον 
σελ. 40.

1 Βλ. 'Ημέρας 4ρ. 306 καί 307.
2 Λόγιο ς ΈρμΓ)ς, 1S2-0, βΛ. 651.
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, ί. 5Αρχαιολογία τής Χίου. Λόγος Εκφωνηθείς ε’ις τάς δημοσίους έςετ,άσεις ΰπο Γεωρ
γίου Χρυσηΐδου Μακεδόνος μαθητου τής Σχολής. Έν Χίω. Έν τή τυπογραφία τής 
Σχολής παρά Γ. Βαϋροφφέρου τυπογράφου. 4820.

Ό Διδότος Αναφέρει δτι έν τη τυπογραφία τής Χίου έτυπώθη καί ή γραμ
ματική τοΰ Βάμβα, Αλλ*  ουδέποτε εΐδον τδ βιβλίου. Ή τυπογραφία μετά- 

τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως πιθανώς δέν εΐργάζετο ένεκα τής οΐκτρ&ς 

χαταστάσεως εις ήν εΐχον περιέλθει τά πράγματα έν Χίφ' Αγνοοΰμεν δέ καί 

Αν αυτή δ'λως υπήρχε μέχρι τής 30 Μαρτίου 1 822, οτε ή μέν ευκνδρος καί 

λαμπρά Χίος κατεστράφη καί μετεβλήθη εις ερείπια, τών δέ εύδαιμότων 

αυτής κατοίκων άλλοι μέν έσφάγησαν, άλλοι δέ δίκην Ανδραπόδων έπωλή- 

θησαν εις τάς διαφόρους πόλεις τής Τουρκίας, Ενώπιον δέ ούτω μεγάλων 
συμφορών καί καταστροφών, και σπουδαία οδσα, ούδ’ έπαισΟητή δύναται νά 

δεωρηθη ή απώλεια τής χιακής τυπογραφίας. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ..

ΥΓΙΕΙΝΗ — ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ*
ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ .

Τών δέ άρυΛούγων ριζών κύριον συστατικόν είναι τδ άμυλον, τά λοϊπά 
δέ έμπεριέχονται έν μ,ετριωτάτγ ποσότητι. Μεταξύ αύτών κυριώτεραί εΐσι, 
τά γαιώμ.ηλα, αί γογγυλίδες, αί έρυθραί καί αί λευκαι, ό τραγοπώγων(κθιΐν. 

σκοΰλι), τά κολοκάσια, αί γλυκοπατάται (ignames). Αί ούσίαι αυται είναι έν 
κοινότατη χρήσει παρά πολλοϊς λαοΐς, ιδίως δέ μεταξύ αύτών ή χρήσις τών 

γεωμήλων έξηπλώθη εις τδ πλεϊστον μέρος της γής Ανεξαρτήτως τοϋ 
κλίματος, καί έν τισι μέρεσι Αντικαθιστά σχεδόν τδν άρτον, ώς τούτο λαμ

βάνει χώραν έν Άγγλίι»:.—-Έν γένει αί Αμυλοΰχοι ρίζαι περιέχουσιν ολίγα; Α· 

ζωτούχους ΰλας, καί διά τοΰτό είσιν όλιγώτερον θρεπτικά! τών οσπρίων καί 

τών σιτηρών ακόμη.
Τά χορταρικά (legumes herbac^s) υποδιαιρούνται κα) αύτά εις χορταρικά 

και εις χορταρικά όζέα. καί ά-Ιατοϋχα.

Άζωτοΰχα χορταρικά εΐσιν οί μήκυνες, οίτινες ξηροί περιέχουσι 3—7.,50 

τοϊς 100 άζωτον, τά ΰύνα (ίίτανα κοινώς έν Πελοποννήσω λεγόμενο), ών ή 
γεϋσις είναι ήδεϊα καί όξυτάτη, αί κγάμβαι αιτινες έ'χουσι πολλάς ποικι

λίας, αί μελιζάναι, οί άσπάραγοι, οί θρίδακες (μαρούλια) κτλ. κτλ.

’Οξέα δέ καί αλατούχα χορταρικά εΐσιν ιδίως ή τομάτα, ή όξαλίς (ξυνί- 

Ίδρα),.-τά σεΰτλα (σέσκουλα), τά ραδίκια κτλ.

. Τά Αλατα Ατινα άπαντώσι συνηθέστερον έν τοϊς χορταρικοΐς εΐσι τά όξα-

* MaSijuata Ισπβρωά 1ν τφ συλλόγιμ παρ^διΰόμινκ uno τοΰ ύφηγητοΟ ίής Υγιεινής X. 
ίϊωίννου X. Βάμ5».~-Συνέχει» ϊϊε esl. 452. ‘
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λικά, τά μηλικά, τά κιτρικά τής ποτάσσης τΟϋ νάτραυ καί της'τιτάνου'- α- 

παντώσιν επίσης χλωροΰχα άλκάλεα καί μόρια μαγγανησίου.

Αΐ τομάται περιέχουσιν άφθονα μηλικά καί κιτρικά άλατα. Ή όξαλΐς πε
ριέχει όξίκο-όξαλιζήν πότασαν. "Ενεκα τούτου τών χορταρικών τούτων ή 

χρήσις, λέγουσί τινες, πρέπει νά άπαγορεύηται είς άνθρώπους αρθριτικούς $ 

πάσχοντας ψαμμίασιν οξαλικήν.

Τινά,έχοντα συστατικόν τό θειον. λαμβάνουσιν ίδιάζουσάν τινα οσμήν 
π. χ. τά σκόροδα, τά κρόμμυα καί αί ραφανίδες. ’Άλλα μή περιέχοντα παν- 

τάπασι άμυλον ή μετριωτάτην ποσότητα,είναι κατάλληλα ώς τροφαί είς τήν 
δίαιταν νόσων τινών, τοΰ διαβήτου π. χ. τής πολυσαρκίας (obeisiiA). Τοιαΰτα 

δέ είναι οί θρίδαζες, τά ραδίκια, ή όξαλίς, τό σπανάκιον οί άσπάραγοι, αί κι” 

νάράι, τά πράσα, τά κρόμμ.υα, τά κουνουπίδια καί αί διάφοροι κράμβαι.

Την τρίτην τάξιν τών έκ τοϋ φυτικού βασιλείου τροφών άποτελοϋσιν οί 

χαρ.τοί. Έν τή ονομασία ταυτν) δέν περιλαμβάνονται καί οί άνωθεν μνημο- 
νευθέντες καρποί τών σιτηρών καί λαχανικών.

Τούς καρπούς διαιρεί δ Gautier έίς 4 τάξεις’

1) Είς ζακγαρώδεί-ς μεταξύ τών οποίων εΰρίσκονται οί πλεΐστοι τών έν 
χρήσει καρπών, π. χ. άπια, μήλα, ροδάκινα, βερύκοκκα, δαμάσκηνα,πέπο- 

νες, πορτοκάλλια, σταφυλαι, κεράσια, σΰκα, κυδώνια, μέσπιλα, βάνανοι καί 
ο’ λοιποί τών Ινδιών καί τής Αίγυπτου καρποί.

. Έκτος τοΰ άφθόνου ύδατος καί τοϋ άφθονου ζακχάρου, οία περιέχουσιν οί 

τοιοϋτοι καρποί έν τή ώριμότητι αυτών, περιέχουσι καί ολίγον άμυλον, 
κόμμι καί δεξιτερίνην. μηλικό-οξαλικόν καί κιτρικόν οξύ εις μικράς ποσότη

τας καί άλλ.ας τινάς ουσίας μή έξασζούσας ούδεμίαν σχεδόν έπιρροήν επί 
τής θρεπτικής αύιών αξίας. Τά οξέα έν τή ποσότητι έν ή περιέχονται συν- 

τείνουσι πρός καλλιτέραν πέψιν. ’’Αωροι ζακχαρώδεις καρποί,έκτος τής ύπερ- 
τερήσεως τών οξέων παρακωλυόντων τότε τήν εύκολον πέψιν, περιέχουσι 

, καί στυπτικήν τινα ουσίαν όμοίαν τή τανίνν), ή'τις βεβαίως, φυσιολογικώς 

έ'χοντος τοϋ στομάχου, επενεργεί βλαβερώς έπ’ αύτοΰ. Άωροι έπίσης οί 
καρποί ούτοι περιέχουσι πολλά ξυλώδη μόρια καί όλιγώτερον ζάκχαρον.

2) Είς όζεις, όποιοι είναι τά λεμόνια, οί καρποί τής ροιάς, οί όξυφοίνικες 

κτλ.’ ούτοι περιέχουσι τά αυτά σχεδόν όςεα, οια καί οί ζακχαρώδεις καί 
ιδίως κιτρικόν οξύ, άλλ’ είς μεγαλειτέραν ποσότητα. 'Η ποσότης τοϋ έν αύ- 

έχουσι χυ- 

ά σχεδόν όξέα, οια ;
ιδίως κιτρικόν οξύ, άλλ’ είς μεγαλειτέραν ποσότητα. 'Η ποσότης 

τοϊς ζακχάρου εΰρίσκεται έν κατωτέρω μοίρ^. "Οσοι δέ έξ αυτών 

μούς πηκτούς περιέχουσιν ύπερτέραν ποσότητα πηκτικού οξέος.

3) Είς αρυϊώδεις, όποιοι είναι τά κάστανα, τά τών ’Ινδιών, 

τοϋ έν ταϊς χώραις τοϋ τροπικού αύξάνοντος άρτοκάρπου (arbre-έ pain). Ου- 
τ.οι περιέχουσιν άφθονον ποσότητα αμυλούχων καί άζωτούχων ούσιών' ένεκα 
δέ τούτου καθίστανται έν άνάγκγ πολλάκις ώφελιμώτατοι ώς αποκλειστική 

τροφή. Ή πικρά ουσία τών καστανών τών ’Ινδιών ή σακωνίνη κατά τιναςή

οί καρποί
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βϊρουθίνη έπονομαζομένη, άφαιρεϊται διά τοϋ υδατος, οπότε τά κάστανα 

ταΰτα είναι εύχυμοτάτη ουσία. ·
4) Είς ελαιώδεις, οιοι είναι τά κάρυα, τά «μύγδαλα, τά λεπτοκάρυα,· τά 

κάρυα τοϋ κακάου, οί καρποί τοϋ κοκκοφοίνικος καί οί καρποί τής έλαίας. 

'Ως κύρια συστατικά τών καρπών τούτων είναι ουσία τις λευκωματοΰχος 
προσομοία τή χεδροπίνη και λίπος’ άμυλον περιέχουσιν είς μικροτάτην 
ποσότητα ή παντάπασι. Τό ποσόν τοϋ ελαίου οπερ έν αύτοϊς περιέχεται δια

φέρει άναλόγως τοΰ είδους άπό 25—65 τοϊς 100. "Υδατος κατά τόν Payen, 
περιέχουσι 10 τοϊς 100. Αί λοιπαί δέ ούσίαι αί έν αύτοϊς άπαντώσαι είναι 

μετριωτέρων ποσών καί μικροτέρας θρεπτικής αξίας.
Έζ τών άναλύσεων τών διαφόρων καρπών πειθόμεθα ό'τι ούτοι δέν περιε- 

χουσι τά στοιχεία εντελούς τροφής, έκτος πιθανώς τών έν τή τάξει τών 

ελαιωδών καί ιδίως τών άμυγδάλων καί τοϋ κακάου, ούτε τά στοιχεία κα
λής θέρμοποιήσεως (calorification). Οί πλεΐστοι τών οξέων καί ζακχαρωδών 

καρπών είς μικρόν ποσόν τρωγόμενοι είναι ψυκτικοί, ελαφρώς καθαρτικοί : καί 

διεγερτικοί τής πέψεως, καταντώσιν δ'μως δύσπεπτοι τρωγόμενοι ωμοί καί 

είς άφθονον ποσότητα ή άωροι. Έπίσης λίαν δύσπεπτοι είναι καί οί ελαιώ

δεις τρωγόμενοι είς μέγα ποσόν.
Γ') Τροφαί προερφ-όαεναι έχ τοΰ βα,σιΛείου των ζώων. Αύταΐ άποτελοϋ- 

σαι τήν ούσιωδεστάτην τροφήν τοϋ άνθρώπου, περιέχουσιν άφθονον άζωτον, 
διαφόρους πλασνικάς υλας, λίπος άνάλογον τό ποσόν κατά τό είδος τοΰ ζφου 

ενίοτε δέ άφθονώτατον, διαφόρους έκχυλισματικάς ουσίας, καί.επί τέλους 

όσμώδεις άποδιδούσας είς τό κρέας έκαστου είδους ίδιάζουσαν ό'λως οσμήν.

Τό κρέας παρέχουσιν ήμΐν προ πάντων τά μαστοφόρα ζφα, τά πτηνά 

καί έν μέρει οί ίχθϋς. Διακρίνομεν δέ τρία είδη αύτοΰ, τό ερυθρόν, τό λευ
κόν καί τό μέλαν. Ή διαφορά αυτή έγκειται έν τή χημική συστάσει αύτών.

Τό ερυθρόν κρέας έ'χουσι τά νεαρά μαστοφόρα καί ιδίως τά ποηφάγα - καί 
μηρυκαστικά τά ώς κατοικίδια καί έν ποιμνίοις ζώντα, όποια είναι πρό πάν
των ό βοΰς, τό πρόβατον, ό χοίρος, ό μόσχος καί ή αίξ. Τό κρέας τών ζώων 

τούτων είναι ευχυμον, θρεπτικόν καί εύ'πεπτον.
"Ενεκα .κοινωνικών ή άλλων πολιτικών περιστάσεων γίνεται χρήσις καί τοΰ 

κρέατος τοΰ όνου, τοΰ ίππου καί τοϋ ήμιόνου,δπερ ανάγεται έν τοϊς έρυθροΐς 
κρέασιν, καί τό όποιον είναι νόστιμον καί ύγιεινότατον όταν τό ζφόν εύρί*  

σκεται ύπό ύγιεινάς περιστάσεις.
Κυριώτερα συστατικά τών κρεάτων τούτων είναι τδ λεύκωμα, ή μ,υίνής 

τό λίπος, διάφοροι έκχυλισματικαί ούσίαι, διάφορα άλατα καί έν μ.εγάλή 

ποσότητι τό ύδωρ, οπερ κατά τάς αναλύσεις τοΰ P.ettenkoffev καί Άέ-Οίβέμ- 
περιέχεται 76 τοϊς 100 έν αύτοϊς. Τό έρυθρόν .κρέας περιέχει -όλιγώτέράψ 

τοΰ λευκοΰ. κρέατος πηκτήν, . · . . . .
Τά σπλάγχνα τών ζφων, ών άνωτέρω έμνήσθημ.εν,. πρό. πάντων δέ αί ν&- 
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φροί, ή γλώσσα καί ή καρδία συνιστάμενα καί έκ μυϊκών ΐνών δέν διαφέρουσι 
τοΰ λοιποΰ κρέατος εΐμή κατά τήν μικροτέραν ή μβγαλβιτέραν ποσότητα τοϋ 

λίπους, τοϋ λευκώματος καί τών έκχυλισματικών ούσιών. ΊΙ καρδία π. χ. 

περιέχει περισσότερον λίπος και κρεατίνην παντός άλλου μυός.

Τό Ιευκδν κρέας έχουσι τά νεότατα μαστοφόρα (μοσχαριού, χοιριδίου, ερι
φίου), καί πολλά είδη τών κατοικίδιων πτηνών ώς ή ό'ρνις, ή ινδική δρνις, ή 

περιστερά, ό χήν, ή νήσσα κτλ. Τό κρέας τών ζώων τούτων ιδίως τών νέων 

καί περιτετμημένωυ κατοικίδιων είναι νόστιμου θρεπτικόν κα'ι εύπεπτον. 
Μεταξύ τών λευκών κρεάτων κατατακτέον και τό τών εδωδίμων ιχθύων, 

οπερ κατά γενικόν κανόνα ελαφρότερου τών ανωτέρω πρός πέψιν έν τώ στο· 
μάχφ, είναι άρκετά θρεπτικόν.Ώς δύσπεπτου κρέας ιχθύων Θεωρείται τό πε- 

ρΐέχον πολύ λίπος, όπως είναι τό κρέας τοΰ Θύννου, τοΰ άντακαίου (Θαλασ

σίου ονίσκου), πρό πάντων τοΰ έγχέλυος καί ενίοτε τοΰ άτακέως (σολομού).

Τό κρέας έν γένει τών ιχθύων περιέχει ολιγωτέραν μυίνην καί περισσο
τέρων πηκτήν, επίσης δέ περισσότερον φωσφοροΰχον λίπος, μεγαλείτερον 

ποσόν κρεατίνης καί ταυρίνης ή τό κρέας τών μαστοφόρων καί τών πτηνών.

Ώς ελαφρότερου τό κρέας τώυ ιχθύων παρέχεται πολλάκις καλώς πάρε- 
σκευασμένου καί δι’ ούσιών εύπέπτων εις ανθρώπους άσθενεϊς καί άναρρωσ 
νύοντας.

Έν γένει τό κρέας τών ιχθύων πρέπει νά τρώγηται νωπόν, έψημένον έπί 
έσχάρας η παρεσκευασμένον μεθ’ υδατ.ος μετά μαγειρικού άλατος καί άλλων 
ήδυσμάτων, ή μετά λιπαρών ούσιών ιδίως ελαίου, ου τό ποσόν πρέπει νά. 

είναι πάντοτε μέτριου όπως μή καθίσταται δύσπεπτου.

Κατά την εποχήν της ωοτοκίας τό κρέας τών ιχθύων είναι βλαβεοόν, επί

σης τοιοΰτον είναι τό τών άλιευομένων είς ήρεμα, ελώδη καί έν γένει ακά
θαρτα ύ'δατα. Νοστιμότερου κρέας παρέχουσιν οί είς ανοικτάς θαλάσσας η οί 

έν λιμέσιν άλιευόμενοι ιχθύς. Λίαν δέ δύσπεπτου είναι τό κρέας τών μη νω

πών καί τών δι’ άλατος διατηρούμενων ιχθύων.

Τό μέέΐαν κρέας, παρέχουσιν ώς επί τό πλεϊστον ζώα άγρίως βιοϋντα ώς ή 
δορκάς, ό κάπρος, ό λαγωός, ή έ'λαφος *,  καί τών πτηνών όσα διατρίβουσι 

παρά τοϊς ποταμοϊς, εντός τών ελών καί έν ύγροϊς τόποις, π. χ. ή άγρια 

νήσσα, ο σκολόπαξ (μπεκάτσα), ή θαλασσία νήσσα αλ. Τό κρέας τοΰτο δια
φέρει τών άνω είρηριένων διά τό βαθύτερον χρώμα, τα πλειότερον άρωμα διά 

τό όλιγώτερον ποσόν τοΰ λίπους καί της πηκτής, και τό πολύ ποσόν τών έκ- 

•χγυλισματικών εύοσμων καί νόστιμων ούσιών, πρός δέ τό ύπερβάλλον ποσόν 
τής έκ των αλάτων ίνικής ποτάσης (inosate de potasse).

Ώς τοιοΰτον κρέας πρέπει νά.θεωρηθώ καί τό τών λοιπών πτηνών όσα πε- 
ριοδικώς διά τοΰ κυνηγίου μεταχειρίζεται πρός τροφήν του δ άνθρωπος, καί 

t Τοιοΰτον κρέας «ρίτ.ιι νλ χαρακτηρίαωμιν ‘μ\ η π«ρ’ ήμΐν έν χρήσιι τοΰ. KOviiAovj 
άα!?πρ τούτον ώς κατοιχιδίρν 

ΐόι τινά έξ αυτών έν συστάσει συμφωνοϋσι μάλλον πρός τό ερυθρόν 

κρέας, ώς π. χ. τό κρέας τών όρτύγων, συνιστάμενον καί έκ .πολλοϋ λίπους, 

τών φασιανών κτλ.
Τό μέλαν κρέας είναι επίσης εύπεπτον ώς τά άνω εϊρημένα δύο εΓδη, εί 

ναι όμως ερεθιστικότερου ένεκα τών πολλών έκχυλισματικών ούσιών αύτοϋ. 
ΙΙροκαλεϊ την δίψαν και μεγαλειτέραν έκκρισιν γαστρικού χυμοΰ’ πιστεύεται 
δε ό'τι είναι τό καταλληλότατου κρέας πρός τόνωσιν τών γεννητικών όργά- 

νων, συνάμα δέ καί πρός έπαύξησιν τής θερμοκρασίας τοϋ σώματος..
Τό αϊμα χρησίμευαν πρός κατασκευήν τροφίμων τινών παρά τισι λαοϊς, 

πρέπει νά έξετασθή ώς τροφή. Είναι γνωστοί οί άλλάντες (boudins), έξ α'ίμ.α? 
τος χοίρου μετά λιπαρών ουσιών. Έν Γαλλία έν τισι πόλεσιν ό λαός, τρώγει 

φαγητού τι έξ αίματος βοός, έκ τεμαχίων λίπους καί άρωμάτων., Έν Σουη- 

οίκ διά τοΰ αύτοϋ αίματος κατασκευάζεται άρτος θρεπτικότατος. Έν τή 
No-iicp ’Αμερική πίνουσι τό ίππειον αίμα έν φυσική καταστάσει. Έν γένει τό 

αίμα είναι δύσπεπτου καί ήττον πολύ τοϋ κρέατος θρεπτικόν, καίτοι την χη
μικήν σύστασιν δ'μοιον αύτφ*  ώς ούσιωδεστέραν λευκωματοϋχον ούσίαν έ'χε^ι 

τήν αιμοσφαιρίνην. ΙΙεριέχει δέ ΐνικήν, λεύκωμα, λίπος, έγχλώρ.ιον νάτριον 

καί σίδηρον (0,05 έν 1000 μέρεσι).
Τό ήπαρ καί ό σπόζ/r εύρίσκονται έν κατωτέρω θρεπτική μοίργ τοϋ ,κρέ.α,τ 

τος, όπως όσι δέ εύ'πεπτα πρέπει νά έψηθώσιν έπί μακρόν μετ’αρωματικών 
τινων ούσιών ή καί άνευ τοιούτων. Τό ήπαρ ιδίως έχει πολύ λίπος. .;

Τό ύέρ/.ια καί οί τένοντες, όλοι, οί λοιποί μαλακοί καί ελαστικοί, ίστοί 
τών νεαρών μαστοφόρων, ώς είναι τά τής κεφαλής μέρη, τά ωτα, οί πόδε.ς, 

τό μεσεντέριον, δ στόμαχος, τά έντερα κλ. αποτελούνται έκ μ.υϊκών. τινων 
ίνών, έκ λίπους, έκ λευκωματούχων τινών ούσιών προστιθεμένων εις τόν 

κυτταρώδη ιστόν, έκ τενοντώδους τινός ουσίας καί έξ ελαστικών ίνών, αίτι- 
νες κυρίως διά βράσεως μεθ’ ΰδατος άποδίδουσι περισσοτέρων πηκτήν. Έ$ 

γένει αί ούσίαι αύται έχουσι μικράν θρεπτικήν, αξίαν. . ... .

Ύν’Μποσ τών ζώων έστερημένον πάσης.άζωτούχου ουσίας αυτό καθ’ εαυτό 

δέν έχει ούδεμίαν θρεπτικήν άξίαν. Καταντγ. άπεπτου εις κλίματα οίον τό 

ήμέτεραν, έν ω εις ψυχρά κλίματα τρώγεται έν άφθονίφ, συντεΐνον εις τήν 
έπαύξησιν τής ζοοϊκής θερμοκρασίας. Έν γένει όμως είναι έν καθημερινή χρή- 

σει είς παρασκευήν δ'λων τών έδεσμάτων εις άπαντα τόν πεπολιτισμένον 

κόσμον καί παρ’ ήμϊν, πρέπει δέ νά γίνηται μετρία χρήσις αύτοϋ καί ούχί 
όπως συμβαίνει παρά τοϊς Τούρκοις καί έν τισι μέρεσι τής Ελλάδος.

Ό μυεΛδς των οστών συνιστάμενος ώς έπί τό πολύ έκ λιπαρών ούσιών 

είναι δύσπεπτος ιδίως διά στομάχους εύαισθήτους.
Ό έγκέφα.Ιος είναι ούσία, ήτις ώς έκ τής αυνθέσεώς της πλησιάζει πρός 

τάς λιπαράς, περιέχει 75 τοϊς 100 ύδατος, λεκιθίνην, τυρίνην καί χολο- 

στεκρίνην.
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’Εκ τοΰ βασιλείου τών ζώων ό άνθρωπος μεταχειρίζεσαι ώς τροφάς του, 

Χαί τινα έκ τών έρπετώπ, τών ΐΜ.Ιαιιίων καί τών οστρακόδερμων.

Τό κρέας τών βατράχων είναι έν χρήσει εις πολλούς τόπους, είναι καλή 

τροφή,έχον κατά τε τήν γεΰσίν και τήν σύνθεσιν αναλογίαν τινά πρός τό κρέας 

τής όρνιθος’ είναι μάλιστα εύπεπτότεθον τούτου καΐ παρέχει έξαίρετον ζω
μόν δι’ ασθενείς. ;

Τό κρέας τής ^ε^ώνης υπενθυμίζει τό τοϋ μόσχου, παρέχει όμως περισσό - 
τέραν πηκτήν. Έν χρήσει πρό πάντων είναι ή ελληνική χελώνη. Ό διά ταύ- 

της ζωμός λίαν έκτιμώμενος έν Άγγλίιγ είναι θρεπτικότατος, άναψυκτικός 

καΐ, ώς λέγουσι, συντείνων εις την έφίδρωσιν. Τά ώά τής θαλασσίας χελώνης 

χαίροντα ύπόληψιν ώς θρεπτικά ένεκα τών συστατικών αυτών, είναι έν χρή- 

σει παρά τισι κοιλιοδουλοις.
Μεταξύ τών ααΛακΙων ό όκτάπους η πολύπους, ή σηπία, ή τευθΐς (κα

λαμάρι) εχουσι θρεπτικώτατον κρέας, άλλ’ ολίγον δύσπεπτον. Παρ’ ήμϊν τά 
ζώα ταϋτα μάλιστα έν μια. εποχή τοϋ έτους λίαν όντα έν χρήσει, πρέπει νά 

παρασκευάζονται καλώς ιδίως άνευ πολλών λιπαρών ουσιών όπως ώσιν εύ- 

πεπτότερα.

Τά όστρείδια, οί μύακες (μύδια), αί κτένες καΐ τά λοιπά τοιαΰτα είδη 

τά έπί τών ακτών τής θαλάσσης άλιευόμενα έ'χουσιν εύάρεστον γεΰσιν, εΐσιν 
ερεθιστικά τοϋ στομάχου καΐ ελαφρώς θρεπτικά, ώς έκ τοΰ έλαχίστου ποσοϋ 
άζωτούχων ουσιών έξ ών συνίστανται. Διά τινα τών μαλακίων, ιδίως διά 

τούς μύακας πρέπει νά δίδηται προσοχή, καί νά αποφεύγεται ή χρήσις αύτών 

κατά τήν εποχήν τής πολλαπλασιάσεως τοΰ εί'δους, ώς ό'ντων πολλάκις δη
λητηριωδών. ’Επίσης διά τόν αύτόν λόγον πρέπει νά άποφεύγηται ή χρήσις, 

η μάλλον νά άπαγορεύηται ή αλιεία, τών μαλακίων έν ύδασι μεμιγμένοις 

μετά οργανικών ούσιών.
Μεταξύ τών ο’οτρακοόψμωκ κοινότερα πρός χρήσίν εΐσιν οί αστακοί, οί 

χάραβοι ή αί καραβίδες, οί καρκίνοι καί αί καρϊδες. Τό κρέας τών ζώων 
τούτων άλλως θρεπτικώτατον, είναι ολίγον δύσπεπτον, άνθιστάμενον εις 

τήν επιρροήν τοΰ γαστρικού χυμοΰ μάλλον τοΰ κρέατος τών μαστοφόρων, 
μεθ’ ού έν τούτοις εχουσι σχεδόν τήν αύτήν σύνθεσιν έκτος τοΰ λίπους έκ 

τοΰ όποιου εχουσι μετριώτατον ποσόν.

("Επετσι σννίχιια),

ΥΠΟΜΚΗΜΑΤΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΗΡΙ ΑΕΜΙΡ IESAPIO1C

Τεσσαρας ώρας ΒΔ τών Σερρών, μίαν δέ καΐ ήμίσειαν μακράν τής άρι- 
στεράς όχθης τοϋ Στρυμόνος (έκ τοΰ σημείου Δερβέντ-Χάν, βορειοδυτικού 

κλείθρου τής πεδιάδος τών Σερρών) κεϊται ή κωμόπολις Δεμΐρ Ίσσάρ. Είνε 

έκτισμένη έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών ομαλής χαράδρας, πρός μέν τήν πε

διάδα βαθυτέρας κάπως καΐ εύρείας, βαθμηδόν δέ άνυψουμένης καί κατα- 

ληγούσης έπ'ι λόφων, έξ άριστερών μέν τώ άναβαίνοντι ομαλών καί άμπελό-7 
φύτων, έκτεινομένων ΒΔ μέχρι συντόμου άποστάσεως άπό τής κωμοπόλεως 
καί συνεχομένων ΒΔ καί Β μετά τοΰ έκ Βορρά κατερχομένου ορούς, έκ δε

ξιών δέ βραχωδών άποτόμων καί αμέσως συνεχομένων μετά τοΰ επικειμένου 

όρους, ού ή σειρά άπό τοϋ ΒΔ πρός τό ΒΑ περιζώνει τήν πεδιάδα τών Σερ; 

ρών. Τήν χαράδραν έν αριστερή μέν —τώ άναβαίνοντι πρός τό βόρειον στό- 
μ.ιον αυτής—χαρακώνει λόφος πετρώδης, πάντοθεν εύπρόσιτος, μόλις ύψού- 

μενος 50 περίπου πόδας ύπέρ τό βάθος τής χαράδρας, άπό τοΰ όποιου, άρ- 
χεται ή σειρά τών άμπελοφύτων βορειοδυτικών λόφων’ έν δεξι$ δέ κατ’ άρ- 

χάς μέν μικρός τις πετρώδης δλως όγκος, εκτεινόμενος καθ’ ρλον τό βόρειον 
ήμισυ τής χαράδρας, πρός τήν πόλιν μόλις έξέχων τοΰ εδάφους, έκ τοΰ-αν

τιθέτου όμως μέρους σχηματίζων ύψος άπό 30—60 ποδών καί κατερχό- 

μενος καθέτως σχεδόν εις στενόν βάραθρον —, έπειτα δέ έτερος δμοίως πε

τρώδης όγκος υψηλός όμως μέχρι 250—300 ποδών, ή κορυφή τοΰ όποιου 
είνε επίπεδος καΐ άποτελεϊ τήν συνέχειαν τών ανατολικών λόφων τών τούς 

πρόποδας τοϋ ύπερκειμένου χαμηλοΰ όρους σχηματιζόντων. Μεταξύ τόΰ χα*  

μηλοτέρου πετρώδους όγκου καΐ τούτου τοΰ ύψηλοΰ καί πολλάχοΰ μέν σχε

δόν άπροσίτου, ένιαχοΰ δέ δλως άπροσβάτου διέρχεται μικρόν’ ποτάμιον7 
(τσάι τουρκιστί), διαιροΰν τήν κωμόπολιν εις δυο όσα σχεδόν μέρη, ε- 

χοντα σχήμα ισοσκελούς τριγώνου (τήν θέαν ταύτην λαμβάνει τις έκ τής 

κορυφής τοΰ άριστεροΰ λόφου). 'Ρέει δέ τό ποτάμιον άπό βορρά, 5 ώρας μά*  
κράν τοΰ Δεμΐρ Ίσσάρ πηγάζον καΐ διερχόμενον άπό τών πηγών του μέ

χρι τοΰ τέλους τής τοΰ Δεμΐρ Ίσσάρ χαράδρας μόνον, φάραγγας ή λάκκους, 
εξέρχεται έ'πειτκ εις τήν άνοικτήν πεδιάδα, ήν ωφελεί μέν διότι, ποτίζει 

πολλάς γαίας της,βλάπτει όμως ενίοτε ούκ ολίγον κατά τάς πλημμύρας του, 

καΐ έπειτα εκβάλλει εις τόν Στρυμόνα, μεσημβρινώς τής Τζίουμαγιάς, εις 
ήν καΐ δίδει τό μόνον σχεδόν πόσιμον ύδωρ της. *0  λάκκος 8ν διέρχεται τό 

ποτάμιον, μίαν ώραν βορείως τοΰ Δεμΐρ Ίσσάρ, καθ’ ολον τοΰτο τό μήκος 
Εκατέρωθεν έχει ωραίους κήπους όπωροφόρο.υς, πολλούς δέ καί συκομοριών.ας*
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εις άπόστασιν δέ '/j ώρα; άπό τοϋ Δεμ.'.ρ 'ίσσάρ διακόπτεται ύπό γηίνου 

όγκου, ύπό τόν.όποϊον δι’ άφανοΰς υπογείου διόδου διέρχεται, τό ποτάμιον. Ό 

γηίνος ουτος όγκος καλείται (/.έ τό τουρκικόν ό'νομκ γέρ-κιοπρυ ήτοι γΎΐ'ιννχ 
γέφυρα, καί πρός μέν τό βόρειον στόμιον εΐνε πετρώδη; κάπως καί καθέτως 

κατερχόμενος εις ύψος 30 περίπου ποδών, πρός δέ τό νότιον, ένθα άποτελεϊ- 
ται ή διέξοδος τοϋ ποταμίου, εΐνε μέχρι τίνος κοίλος μέ πληθύν μικρών στα- 

λπκτιτών, κατοικημάτων νυκτερίδων καί πλήθους περιστερών. Ή αφανής 
αίτη υπόγειο; δίοδος συμβαίνει ενίοτε νά κλείσν) έκ τών σωρέυομένων ύπό 

τοΰ ρεύματος εις τό λίαν στενόν, ώς φαίνεται, βόρειον στόμα της ξύλων καί 
μεγάλων κορμών δένδρων καί τότε άνωθεν όγζοΰται φοβερά τό ποτάμιον*  
άφ’ έαυτής όμως έκφράσσεται ή κλειόμενη οπή, καί τότε μετά δυνάμεως 
διεκχεόμενον τό ρεϋμα γίνεται πρόξενον ενίοτε κινδυνωδών πλημμυρών. Καθ’ 

δλον τό μήκος τής κοίτης τοϋ ποταμίου, εντός και ολίγον έξω τής κωμοπό- 

λεως, ύπάρχουσι πολλοί μόλοι καί υδρόμυλοι. Βήματα δέ τινα ολίγον δεξιά 

της γηΐνη; ταύτης γέφυρας, ύπό την ρίζαν υψηλότατου βραχώδους άποτόμου 
λόφου έσκ'ι ίσσάρ (=παλαιόκαστρον) τουρκιστί λεγομένου (κατ’ άντίθεσιν πρός 

τόν άναφερθέντα δεξιόν βουνώδη λόφον, ίσσάρ .λεγόμενον),εξέρχεται άνά μέσον 
πετρών ύδωρ ικανόν, ουδέποτε πηγνύμενον, ζεστόν σχετικώς πρός τό ψυχρό- 

τερον καί τόν χειμώνα πηγνύμενον ποτάμιον,γλυφόν την γεϋσιν, περιέχον ίχθΰς 
μικρούς, δι’ ού κινούνται 5 μύλοι ολίγα βήματα κατωτέρω της πηγή; του, 

ένθα καί χύνεται εις τό ολίγον περαιτέρω εις τό βάθος τοΰ λάκκου ρέον πο
τάμιον. Τό ύδωρ τοΰτο καί τό μέρος έ'νθα πηγάζει λέγεται ζεστό ζεμό. Το 
δεξιόν τρίγωνον τή; κωμοπόλεως κεϊται ύπό την Μ ρίζαν τοϋ ίσσάρ, έπο» 

μένω; ΜΑ τοϋ αριστερού, άφ’ οδ χωρίζεται διά τοΰ ποταμίου, εκατέρωθεν 

τοϋ όποιου εκτείνονται είς πλάτος 3 — 4 στρεμμάτων καί είς μήκο; μιάς 
ώρας ΜΑ κήποι ωραίοι λαχάνων,. οπωρών λίαν άφθονων καί συκομορεών.- 

Ύπό την ρίζαν δέ τοΰ βουνώδους λόφου ίσσάρ σχηματίζεται μικρός λάκ
κος, 8ν διέρχεται χείμαρρος, ριαϊμονδα λεγόμενος, καί έν τφ όποίφ εΐνε κή

ποι πολλοί, φέροντες όνομαστά ρόιδα.

Ή κωμόπολις περιλαμβάνουσα 700 περίπου οικογένειας, κατοικεΐται ύπό 

'Ελλήνων (έν οΐ; καί όλίγιστοι Βούλγαροι έκ τών πέριξ χωρίων μετοίκησαν- 

τες, γεωργοί καί κηπουροί ό'ντες, έζελληνισθέντες κατά τό ήμισυ), Τούρκων, 
Κιρκασιών καί Γύφτων. Οί Τούρκοι εΐνε πολυπληθέστεροι, συμποσούμενοι είς’ 

300 περίπου οικογένειας' οί "Έλληνες (συμπεριλαμβανομένων καί τών εξελ
ληνιζόμενων Βουλγάρων) εϊ;· 200' οΐ Κιρκάσιοι είς 50 καί οί Γύφτοι (Χρι

στιανοί καί Μωαμεθανοί) είς 150. Οί Τούρκοι κάτοικοι εΐνε οί παλαιότατοι, 
ώς και οΐ Γύφτοι*  οί Κιρκάσιοι (Τσερκέζιδες) συνωκίσθησαν προ 10 ετών. Οί 
δέ “Έλληνες πρό 40 ετών συνεποσοϋντο μόλις-είς 60 οικογένειας’ προ 60 

δέ η 70 ετών είς όλιγίστας, 5-—10. Οί Τούρκοι τότε ήσαν πολύ πολυπλη

θέστεροι, διπλάσιοι τουλάχιστον τών νϋν, φθοράν, παθόντε; μεγάλην ενωρίς
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ήδη ύπό τοϋ θανατικού, πανώλους δηλονότι, ήτι; ώς άκουω παρά γερόντων 
είσβαλοϋσα τφ 1816 διάρκεσε μέχρι τοϋ 1820 ή 1822' ωσαύτως δ’ έπελ- 
θοϋσα τώ 1836 έξωλόθρευσε περί τούς 1000 Τούρκους, μόλις δέ 5 ί, 6 

Χριστιανούς ! Τότε καί ολόκληρος συνοικία Μαύρων (Άράπιδων) έξωλοθρεύθη 

μέχρι ενός. Τότε, λέγουσιν οΐ γέροντες, μάλιστα αΐ γραΐαι,’ζ«κσιτίσΛ/καΓ τά 

άπιστα σκυλιά (οί Μωαμεθανοί). Οί “Έλληνες έπληθύνθησαν κυρίως άπό 
τοΰ τελευταίου, τώ 1836, θανατικού, τοΰ μέγαν έπενεγκόντος εις τους μή 

προφυλαττομένους Τούρκους όλεθρον, δι’ άποίκων έκ τοϋ έλληνικωτάτου Με*  

λενίκου (Β. 8 ώρας) ά οικογενειών, τούτων όμως ολίγων, ά μόνον γυναικών 

ύπανδρευομένων τούς πλεονάσαντας άλλαχόθεν (καί έκ Βουλγαρικών χω» 
ρίων) συνελθόντας δι’ έμπόριον καί διαφόρους βιοποριστικά; εργασίας άνδρας 

τοϋ Δεμίρ “ίσσάρ. “Ο Μελενίκιος ουτος γυναικείος άποικισμός ήτο πολύ συ», 
νήθεις καί έν Δεμίρ “ίσσάρ καί κατά τά λοιπά χωρία καί κωμοπόλεις, εγγύς 

πως τοΰ Μελενίκου κείμενα;’ καί τώρα δέ ό Μελένικος ώς καλλιγύναιξ φημί

ζεται καί αΐ γυναίκες αύτοΰ έξακολουθοϋσι διά τοΰτο νά ζητώνται άλλαχόθεν-. 

Έκ τούτων ή κωμόπολις Δεμίρ “ίσσάρ δυναταί τις νά εΐ'πγ ότι κατά τάς 
άρχά; τη; έκατονταετηρίδο; ταύτης ήτο σχεδόν καθαρώς τουρκική’ όλίγφ 

ύστερον ήρξατο λαμβάνων ζωήν τινα ό αφανής καί ασήμαντος ελληνισμός 
της, μόλις δέ πρό 30 έτών ένισχύθη ουτος άρκούντως, ώστε ν’ άποτελέσγι 

κοινότητα αυτοτελή ελληνικήν καί κατά την συνοικίαν έντελώς σχεδόν χω- 

ριζομένην τοΰ τουρκικοΰ οικισμού, νϋν δέ δυναμένην δικαίως νά θεωρηθή ώς 

επίκαιρον κέντρον τοΰ έν τώ μέρει τούτφ τής Μακεδονίας Ελληνισμού;; 
Πρό τ-?5ς άρχκιοτέρας όμως εκείνη; τουρκικής έποχής της βεβαίως σχεδόν δύ*  

ναται νά είκάσν] τις δτι η κωμόπολις αυτή ητο πολύ μεγαλειτέρα ά νϋν; 

εκτεινόμενη καί έκεϊ, όπου σήμερον έφ’ ικανή; έκτάσεως εΐνε αμπελώνες, 
καί δη ελληνική. Τφ δντι όλίγφ περαιτέρω τής βορείου εξόδου τής χαρά*  

δρας, είς ικανόν έ'κτασιν πρό ολίγων έτών ήδύνατο νά ΐδν; τι; τά ΐ'χνη θε

μελίων οικιών πολλών, . σωρούς συντετριμμένων κεράμων, άφ’ ων πάντων 

έκκθαρίσθη νϋν τό έ’δαοος, κατ’ επιφάνειαν τούλάχ ιστόν, καί έν αύτφ έφυ*  

τευθησαν άμπελοι" παράδοσις δέ τις καθαρά λέγει ότι «έκεϊ ήτο χριστια
νικό; μαχα2ας'ϋ. Έν τφ αύτφ χώρφ νϋν .Ιαγονιι-μ-ζαΐρ τουρκιστί λεγομένφ 
καί πρό μιΚς πεντηκονταετία; κατά τούς λόγους τών γερόντων συνδένδρφ, 

ύψοϋται έπί τή; αριστερά; τφ άναβαίνοντί ό'χθης τοΰ ποταμίου λοφίσκος τυμ- 
βοειδής, καλούμενος 'Άγιο; Ήλίας, έφ’ ου νϋν, τό νεκροταφείου τών Γύφτων? 

καί όλίγφ κατωτέρω ναός μικρός, έρείπιον νϋν, τής Παναγίας, περί 8ν νεκρο
ταφείου τών Χριστιανών. Ούδέν ίχνος τουρκικού νεκροταφείου, όποιον βεβαίως 
θά έσώζετο, έάν υπήρχε ποτέ, ούδ’.άλλο τι ένθυμίζον Τούρκους’ μόνον δΑ 

“Άγιος ’Ηλίας, ναός βέβαια καί ουτος κατά τόν ελληνικόν τρόπον έπΓκα*  

ταλληλου χώρου, έπί πορμφθς δηλονότι λοφίσκου. Περί Βουλγαρισμοϋ τίνος 
δέν εΐνε άνάγκη ν’ άναφέρωμεν, διότι όλοι st πέριξ Βουλγαρόφωνοι εΐνε μΑ*
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νον γεωργοί, άνευ πόλεώς τίνος η κωμοπόλεως, καί τοιοΰτοι επομένως 8εν 
εΐχόν τι νά ζητησωσιν έν Δεμΐρ Ίσσάρ, έν οΐ'κοις μεγάλοις, όποιους προϋπάρ- 
ξ«γτας έδείκνυον τά ερείπια.

*0 φιλάρχαιος εύλόγως έκ τούτου όρμώμενος θά έρωτησφ τί άρά γε ^το 

νϋν κωμόπολις, ητις και έν στρατιωτικώς έπικαίρφ τινί χώρω ζεϊται, καί 
πρό της έποχ^ς έζείνης, 2ν και κατά τούς πλειοτέρους, τούς πρό της ύπό 

τδν Τούρκων κατακτησεως χρόνους, ητο χωρίον κατφκημένον, πόλις τις 

κτλ., ώς μάλιστα παρακινείται τις νά ύποθέση έκ τών σωζομένων πολλών 
ερειπίων παλαιού φρουρίου. Έκ τοϋ νϋν ονόματος της δέν δύναται τις νά 

συμπεράνν) τι περί της ελληνικής αρχαιότητάς της' τοΰτο εΐνε καθαρώς τουρ

κικόν, Δεμ.ίρ Ίσσάρ (Πεμϊρ, ώς προφέρεται, ώς δέ γράφεται τουρκιστί.τεμοίρ 
=σίδηρος, καί Ιιισσάρ=βράχος,οίονεί βουνώδης λόφος η ζαίφρούριον, οτε τοΰτο 

εΐνε έπί άκροπόλεως, βράχου), ίσως σημαίνον σιδηράν κλείδα (άτε επίκαιρον 

βράχον). Δέν μοι φαίνεται πιθανόν νά ώνομάσθη ουτω διά τό σίδηρου άμμον 
σύρον ποτάμιον, τούλάχισταν τό πρώτον πιθανώτερον, διότι φυσικώτερον νο

μίζω νά έδόθη τό όνομα έκ της ίδιότητος αύτοΰ τοΰ ισσαμέου, δπερ τφ ό'ντι 

εινε σιδηροΰν, δυσάλωτον δηλονότι' εις τοΰτο μάλιστα ένισχύομαι έκ τοϋ 

δτι πολλά ομοίως όνομασθέντα χωρία έν τη τουρκική επικράτεια ύπάρχουσΓ 

π. χ. Άβρέτ Ίσσάρ, ’Άχ Ίσσάρ κλ. Δέν γνωρίζω δέ άρχαιόν τι χωρίον περί 

την αύτην θέσιν κείμενον, εί καί άλλως τοΰτο μοι φαίνεται πολύ -πιθανόν, 
ού μόνον διότι εις τό ΒΑ άκρον της πεδιάδας τών Σερρών, παρά τ$ Σίρει η 

ταϊς Σερραις, έπρεπε νά εινε ε’ις τόσον έπίκαιρον εισβολήν καί εύφορον πεδίον 
χωρίον τι οϊκούμενον, ελληνικόν, άφοΰ μάλιστα πολύ βορειότερον έν Πετρι- 
τσίφ ην ή Πέτρα, ελληνικόν πόλισμα, αλλά καί διότι έντός αύτνίς τνίς τοϋ 

Δεμΐρ Ίσσάρ περιφερείας παρά την δ/θην τοΰ ποταμίου, ΜΔ έν έρειπίοις 
παρασυρθεΐσιν νίδη ύπό τών ρευμάτων του, άνευρέθη πρό τινων ετών καλώς 

είργασμένον άγαλμα γυναικός, δπερ ύπό τοΰ εύρόντος*  Τούρκου έπωληθη τφ 

έν Σέρραις Σλαύω άποστόλφ Στεφάνφ Βέρκοβιτς, πρός δέ τούτοις καί επι

γραφή, ητις πρό ολίγου εύρέθη έν τρ νϋν Κιρκασιακγ συνοικίγ, έλληνικη επι
τύμβιος, ή έξ-?ίς :

CEAHNH ΑΛΕΞΑΝ 
ΔΡΩ ΤΩ ΙΔΙΩ ΑΝΔ 
Pi KAI TOPKOG KAI EICI 
ΓΕΝΗΟ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΩ ΔΙΟΝΥ 
CIO ΤΥΩ ΠΑΤΡΙ ΕΑΥΤΩ 
Ν ΜΝΗΜΗ CXAPIN 

παρά δέ τώ. λίθφ τφ φέροντι την επιγραφήν -ταύτην εύρέθη καί πλαζ μαρ

μάρου. πιθανώς σκέπασμα τάφου, μέ την έπιγραφην

CIMIAC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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έξ' ων βεβαίως δέν δύναται τις % ελληνικού πολίσματος προύπαρξιν νά ύπο- 

θέση. Σημειώτέον δέ δτι καί έν άλλφ χώρω, 3/4 της ώρας ΒΔ τού Δεμΐρ 
Ίσσάρ παρά τώ Βουλγαρικω χωρίφ Πούλιοβο, εύρέθη κατά τύχην έπΐπ 

τύμβιος έλληνικη (έπί 'Ρωμαίων) επιγραφή, ην δέν έ'χω πρόχειρον νά μετά-, 

γράψω, καί ό χώρος ούτος, γεωργούμενος νϋν, Βουλγαριστί καλείται Graditsa, 
δ έ. πολιχνών. Έκ δέ τών σωζομένων έπί της εύρείας καί επιπέδου κορυ

φές τοΰ άνατολικώς χαρακοΰντος την χαράδραν άποτόμου βουνώδους λόφου 

τοϋ Ίσσαρίου, μακρών καί ισχυρών ερειπίων φρουρίου δύναται ωσαύτως νά 

είκάση τις ασφαλώς καί περί της κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους ύπάρξεως 

αύτόθι πολίσματός τίνος η τούλάχιστον φρουρίου. Έπί της κορυφές ταύτης 

πλην άλλων θεμελίων έρειπιωμένων τειχών, περιβόλων, είνε καί έρείπιόν 

πύργου δυνατού καί ύψηλοϋ άκριβώς σχεδόν έπί τίνος τοΰ βράχου κατά 

τό άποτομώτατον αύτοΰ μέρος, έπί ενός έκ τών τειχών τοϋ όποιου ενθυ
μούμαι δτι εΐδον άλλοτε (ταύτό δέ καί άλ.λοι μέ βεβαιοΰσι) τά έξ·ης τρία 

γράμματα, τό έν κατόπιν τοϋ άλλου, σημειούμενα διά πλίνθων έρυθρών έπι- 
τετειχισμένων : Μ Π X’ σώζονται δέ καί σήμερον ταϋτα. Πρός δέ τούτφ 
κάλλιστα σώζεται πρός τό δυτικόν τοΰ βράχου ολίγον ύψηλά έκ τοΰ εδά

φους, άνωθεν τών κήπων τών ροϊδιών, έν τώ βοάχφ λελατομημένος ναός χρι

στιανικός, πρός ον άναβαίνει τις μόνον διά κλίμακος προστιθεμένης, καΐ εισ

έρχεται διά μικράς εισόδου, εκατέρωθεν της όποιας σώζονται εί καί έφθαρ- 

μέναι ύπό τοΰ χρόνου, μάλλον δ’ ύπό λιθοβολημάτων, εικόνες αγίων, όποϊαι 

καί εντός αύτοΰ, εις σχήμα θολωτόν λελατομημένου, σώζονται έπί τών τοι
χωμάτων του πολλαί έφθαρμέναι. Ό .ναός-ούτος, απλούς κατά τό σχέδιον, 
διότι σύγκειται έξ ενός μόνον μικροΰ κοιλώματος, εΐνε βεβαίως Βυζαντιακνίς 

έποχ·ης καΐ δύναται νά μαρτυρηστ) ωσαύτως οτι ύπηρξε ύπό την ρίζαν τοΰ 

βράχου του χριστιανικός οικισμός, αλλά τίποτε περισσότερον παρά τοΰτο 

καί μόνον.
Πλην τών ερειπίων δμως τούτων, πλην τών παρηγόρων λειψάνων τίίς 

άρχαιοτάτης αύτοΰ έποχής καί τών έξ αύτών άναμνησεών, τίποτε πλειό- 

τερον δέν φέρει σήμερον τό Δεμΐρ Ίσσάρ έξ έκείνης. Εΐνε δλως διόλου, ώς 
προεϊπον, νέον πόλισμα, τό όποιον δμως έν τη νέ^ αύτοΰ υπάρξει δέν φαί

νεται στερούμενον σημαντικότητός τίνος. Σήμερον περιλαμβάνει κοινότητα 

ελληνικήν (καί έ'ν τινι μέρει έξελληνιζομένην νυν), ητις εί καί μικρά, άλλ’ 
δμως ανέκαθεν καί μέχρι τοϋδε δεικνύει ενεργητικότητα καΐ ζηλόν τινα 

δλως αύθύπαρκτον πρός άνάπτυξιν καί μόρφωσιν ελληνικήν τών μελών της, 
καί ητις δι’ αύτό τοΰτο τό πλεονέκτημά της εΰελπι προδεικνύει καί τό μέλ

λον της. Ουσα δέ κέντρον διοικητικόν (καϊμακαμΛηκι) εύρείας περιφερείας 

χρησιμεύει καί ώς άποθηκη τις έμπ’ορικη καί βιομηχανική καί άγορά αύτής, 
εί καί ώς πρός τοΰτο σημαντικώς υστερεί ετέρου κέντρου έν τφ αύτφ κύκλω, 
της Τζίουμαγιάς. Διά τούς δυο τούτους λόγους η σπουδαιοτης αύτ^ς δεί- 
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κνυται 'λόγου άζία,.-όταν βέβαια λώβη τις νπ' δψιν ότι καί- εν τοιουτο μί«» 

κρόν κέντρον, κείμενον. μόνον μεθ’ ενός άλλου, τής Τζ’ουμαγιάς, έν τώ I- 

ΰγκτ<>) άκρφ της πλουσιωτάτης καί εύρυτάτης τών. Σερρών πεδιάδος και 
άποτελέσαν έσως κατά τό μέρος τούτο έν τών εσχάτων πυργωμάτων, άν 

μή αυτό τό έσχατον, της άδιαφιλονεικήτου ελληνικής κτήσεως έν τγ με

γάλη, ταυτν) εμπορική και εύφορωτάτγ) ·χώρορ τοΰ Στρυμόνος, ού μόνον νά.πε- 
ριφρονηθΰ) δέν πρέπει, άλλα τουναντίον νά τύχγι όσον ένεστι πλείονος προ

σοχές. Α’υτη δ’ εννοείται πρέπει νά ρυθμισθή διά τοϋ κανόνος, δν θά δώσνι 

ήμϊν ή έκτίμησις καί γνώσις τής «ρύσεως κα.Ι καταστάσεως τών κατοίκων, 
της φύσεως τοΰ τόπου, τών δυνατών καί αναγκαίων νά γείνωσι. Περί τούτου 
δ’ άς ρηθώσιν ύλίγα τινά.

Έκ τών τετραγενών κατοίκων τής κωμοπόλεως οί Τούρκοι .εινε ώς πάντες 
οί ομόφυλοί των δεσποτικοί, υπερήφανοι, σφοδρά τούς χριστιανούς μισοΰντες, 

άμαθεστατοι, άγράμ.ματοι πλήν ολίγων, τών αιατά,τιόωα (γραμματέων έν 
τω διοικητηρίω) καί τών μο.Ιάδων (τών «διαβασμένων»), οϊτινες εινε 

πολλοί, βάρβαροι άκόμη και άγριοι, μη κατέχοντες καί της έλαφρας τουλά

χιστον εκείνης εύπρεπείας τών τρόπων, ητις φαίνεται παρά τοϊς Τούρκοις τών 

πόλεων, -ητις όμως και παρ’ έκείνοις επικαλύπτει μ.όνον.κάπως τό έσω οίκουν 
και έμπεφυτευμένον βάρβαρον μισοχριστιανιζόν καί άγριον τοϋ ήθους των, τό 
όποιον αδύνατον εινε νά έξαλειφθη άπό παντός Τούρκου οίασδήποτε τάξεως 

καί άναπτύξεως. Κατοικοΰσι κυρίως μέν τόν λεγόμενον «κάτω- μαχα.Ιαν» 
(έν τώ δεξιω τριγώνω) της κωμοπόλεως, οστις εκτείνεται νοτίως μέν πρός 

την ομαλήν πεδιάδα καί τούς πρώτους λαμπρούς κήπους της, ΒΑ δέ ύπό 

την μεσημβρινήν ρίζαν τοΰ ίσσαρίου εντός λάκκου, δστις, ώς εί'πομεν, έχει 
κήπους όνομαστών ροϊδιών. ‘Ολόκληρος ή συνοικία αύτη άναπτυσσομένη κατά 

τό πλεϊστον έζω τής χαράδρας, έχει πολύ καθαρώτερον τόν άέρα καί δρόσε - 

ρώτερον καί έλευθέρως πνέοντα, καί υδατα δ’ έχει άφθονώτερα καί καλλί
τερα της χριστιανικής συνοικίας’ ύδραγωγεΐόν δέ τι 'αυτής, φέρον τό ύδωρ έξ 

άποστάσεως 4 ωρών κατ’ άρχάς μέν μόνον δι’ αύλακίου, έπειτα δέ ολίγον 
άνωτέρω τής συνοικίας διά σωλήνων πήλινων (κιούγχ τουρκιστί), οί Τούρ

κοι βεβαιοϋσι ό'τι Σουλτάνος τις Μο.υράτ (αλλά δέν λέγουσι, διότι δέν δύ- 

νανται νά γνωρίζωσι, τις Μουράτης) διερχόμενος, άπό εκστρατείας πιθανώς, 

φκοδόμησε’ τοΰτο μάλιστα βεβαιουται έκ τοΰ δτι πρό τοϋ ζανζιματίον 

37 ετών; φόρος τις,, 3-—4 χιλ. γροσίων, χωρίου τίνος της επαρχίας Δε- 

μ,ίρ 'Ισσάρ, ΛέδοΕνιτσας, ήτο προσδιωρισμένος την διατήρησιν τοΰ ύδραγω- 

γείου τουτου. Τούρκοι όμως τινές, περί τάς 25 οικογένειας, κατοικοΰσι καί έν 

'Γ’ίϊ ελληνική συνοικία (ήτις καλείται ώς παντού έν ταΐς Τουρκικαϊς πόλεσι 
«βαρόοΗθ»=άστυ, ούτως είπεϊν) πρός τό νότιον άκρον αυτής, έν μέρει άνα- 
μεμιγμένοι μετά τών χριστιανών.’Έχουσι 5 τζαμία, τό έν μεταξύ τών έν τή 

έλληνικ^ συνοικί^ τουρκικών οικιών, τούτων δέ τά 4 έχουσι jurafttrhc;' έις 

δε μιναρές έρειπιωμένος σώζεται έν μικρφ τινι άδεσπότω ύπαίθρφ έντός τής 
ελληνικής συνοικίας, λείψανου της καί έν αύτφ προΰπάρξεως, όχι πολύ πρό 

πολλοΰ, Τούρκων μόνον, χωρίς όμως νά χρησιμεύη νΰν ώς ιερόν αύτών. Πε

ρίεργον είνε δτι άντί τοΰ τουρκικού άστέρος καί τής ημισελήνου βλεπει τϊς 
έπί τ^ς κορυφής τοΰ έν τω άκρω της ελληνικής συνοικίας έν χρησει μιναρέ 

σταυοόν μικρόν μεταξύ τών κεράτων της ήμίσεληνου,πρός δν εννοείται οι Τοΰρ- 
κοι,δέν ήξεύρω διά ποιαν παράδοσιν,προσποιούνται δτι δέί προσέχουσι.Έχου- 

σιν ώσκύτως δύο άναβρυτηρια («ο1ΐ8δριβαν»),Με(Ιρεσεδες, δηλ. ιερατικά σχο

λεία 5, μέ 30—40 μαθητάς («σοφτάδες»),οϊτινες άλλοτε έφθαυον τούς 150' 

οί σοφτάδες δ’ουτοι λαμβάνουσι σιτηρεσίου έκ τοΰ ταμείου της κυβερνήσεως 

εύτελέστατου, μίαν όκ.5όν άρτου καθ’ ημέραν' τά εισοδήματα δμως τών Μεδρ,ε- 
σέδων καρποΰνται οί διδάσκαλοι αυτών (οι «χοτζαδες»). Σχολεία δια .τους 

παϊδας αύτών ύπάργουσι δυο, εν οϊς διδασκουσι χοτζαδες αγράμματοι καί α

μαθέστατοι μόνον άυάγυωσιν έκ τοΰ αλφαβηταρίου, έπί σειράν έτών τό αύτό 

βιβλίου μεταχειριζόμενοι,χωρίς νά διδάσκωσι καί την γραφήν, ήτις παρά Τούρ- 

χ,οις,ώς γνωστόν,εινε δυσκολωτάτη. Τά κοράσια κατ’ άρχάς φοιτώσι μετά τών 
άρρένων είς τοΰ χότζα τό μεχτέτι (σχολείου), έπειτα όμως άποχωρίζουται 

αυτών καί διδάσκονται μακράν τινα άνάγνωσιν παρά διδασκαλίσσν), ητις τά 

ωφελεί μόνον ΐυα άποστηθίσωσι την τοΰ Μωαμεθανοί? προσευχήν, χωρίς εν- 

νοείται καινά τήν έννοώσι. Εινε δέ έκ τών Τούρκων τούτων οί μεν γεωργοί, 
οί δέ άπλοι έργάται, οί δέ μεταπράται, -οί δέ κτηματίαι, κατέχοντες τούς 

πλείστους όπωροφόρους κήπους, οΰς μόνοι περιποιούνται, ώς καί τούς πλεί- 
στους μύλους, οΰς άπαντας ένοικιάζουσι, οί δέ, προσοδοΰχοι μπέηδες, οί δε 

τέλος βυρσοδέψαι («ταμπάκηδες») οϊτινες άποτελοΰσι συντεχνίαν μεγάλην 

καί πλουσίαν, περιλαμβάνουσαυ και τούς άγριωτέρους Τούρκους. Εινε δέ ή 
βυρσοδεψική αύτών λίαν έπικερδής, διότι καταναλίσκονται τά προϊόντα της 

μέχρις ’Επάνω Τζ’ουμάγιάς (τής Βουλγαρικής), Ίστιπίου, Στρουμνίτσης, ’Ρα· 

δοβιτσίου, έξασκεϊται δέ μόνον ύπό Τούρκων καί μετά φιλοπονίας. Τά εργα
στήριά των έχουσιν άκριβώς έν τω μέσφ τής κωμοπόλεως έπί τοΰ ποταμίου 

παρά τγί λιθίνν) στερεή γεφύρα, ητις ενώνει τάς δύο συνοικίας, μεθ’ ήν άπό 

τής έλ.ληνικής συνοικίας κατέρχεται τις άμέσως είς τήν έν τώ κέυτρφ τής 

κωμοπόλεως άγοράν («τσαρσίιύ»), ένθα πάντα τά εργαστήρια Τούρκων καί 
Χριστιανών, δλως κεχωρισμένα τών οικιών. Τήν τέχνην των δέ ταύτηυ. δέν 

διδάσκουσιυ ούδένα χριστιανόν, άλλά καί τίς τοιοΰτος τολμ^ υάπροσέλθη 

είς αυτούς; 'Ένεκα τών πλεονεκτημάτων τών διά τοΰ ποταμίου παρεχό

μενων ή τέχνη αυτή θά ήτο δυνατόν νά γείν-ρ πλούτου καί εύπορίας πάροχος 

είς τήν ελληνικήν κοινότητα, άν άνεπτύσσετο άνταγωνισμός τις ύφ’Έλλή- 

νων" δυστυχώς όμως ανταγωνισμοί καί άμίλλης πνεΰμα δέν ήτο δυνατόνέως 

τοϋ νΰν νά κυριεύ-ρ τόν λαόν μας, στερούμενου έλευθέρας έυεργείας καί άνί- 
Ζ.ανον διά τήν άμάθειαν νά νεωτερίσγ; σπουδαίως. "Αλλως δ’έν τοϊς τόιόύ- 
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τοις πρέπει νά δίδωσι την ώθησιν καί νά διέυθύ.νωσι την κίνησιν άλλοι τϊνές 

γενναιότερα τά φρονήματα καί τολμηρότερον τό πνεύμα άσκήσαντες καί διά 
τοΰτο ώς οδηγοί δυνάμενοι εις τόν 'λαόν νά χρησιμεύσωσι. Καί ουτοι μέν 

δυσεύρετοι εΐνε, τό ζήτημα δμως δέν πρέπει νά παύση ύφιστάμενον, ό'τι τό 

άναγεννητικόν της μορφώσεώς μας πνεύμα δέον νά πνευση μεθ’ όλων τών 
ζωογόνων στοιχείων του εις την πολύ μακράν σημαντικής τίνος προόδου δια- 

τελοΰσαν κοινωνίαν ημών. ’Αλλά περί αύτών όλίγαι λέξεις θά ρηθώσι κατω
τέρω.-— Τοιοΰτοι δ’ οντες οί κάτοικοι τνίς κωμοπόλεως πρέπει τις νά ύποθέσνι 

δτι διά της άριθμητιζής υπεροχές των καί τών τυραννικών τρόπων των έπη- 
ρεάζουσιν αρκετά την ελληνικήν κοινότητα ώς πρός την έλευθέραν αυτής 

άνάπτυξιν έν τή εθνική φρονηματίσει τοΰ λαοΰ, δστις. έξ ανάγκης είθισμένος 
εις τό νά δεικνύη έν πάση περιπτώσει σημεία δουλικής υποταγής τοϊς δε- 

σπόταις αύτοΰ καί παρ’ αύτοϊς ηναγκασμένος νά κρΰψη έπιμελώς καί την 
έλαχίστην έκδήλωσιν έλευθερωτέρων αισθημάτων, δσα τούλάχιστον έμφυτα 

πως είνε εις τόν "Ελληνα, λησμονεί έν μέρει την ιδίαν του φόσιν καί κατά 

τι συμμορφοΰται βαθμηδόν, χωρίς βεβαίως νά τό θέλη καί νά. τό έννοή, πρός 

τόν άχρεϊον τύραννόν του. Καί έν τούτω σημειώτέον ό'τι ό Τουρκισμός τής 
κωμοπόλεως φέρει μέν προσκόμματα τινα ε’.ς την οργανικήν άνάπτυξιν της 
ελληνικής κοινότητος έν τη της υλικής ιδίως προόδου όδφ της (καθ’ ην έπο- 
ψιν λαμβάνω ταύτην έν τοϊς γραφομένοις μου), επιδρά δέ κατά τι έπιβλαβώς 

έίς την καθαρότητα τών ελληνικών τρόπων της. — Κουρεΐς καί πεταλωταΐ 
τών ίππων ώσαύτως άποκλειστικώς εινε οί Τούρκοι.

Μετά τούς Τούρκους, όμοιοι οντες κάπως κατά τά ήθη καί την αύτην 
θρησκείαν έ'χοντες, πρέπει νά ταχθώσιν οί Κιρκάσιοι ή Τσερκέζιδες. Ή 
τουρκική κυβέρνησις πρό δωδεκαετίας έδέχθη πολλούς τοιούτους εις τό 

κράτος της, έκδιωχθέντας έκ τής 'Ρωσικής έπικρατείας, καί διεμοίρασεν 

αύτούς εις τάς διαφόρους επαρχίας μέ την ύποχρέωσιν νά ξενίσωσι τούς νέους 

κατοίκους τής άτυχους ταύτης χώρας οί Μουσουλμάνοι. Εις τό Δεμΐρ 'ίσσάρ 
ήλθον περί τούς 500, οίτινες' μετ’ όλίγας ημέρας διεμοιράσθησαν εις τάς 
πέριξ κώμας, λαβόντες κατοικίας δωρεάν καί γαίας πρός καλλιέργειαν. Οί 

πλεϊστοι τότε έξηφανίσθησαν ύπό νόσων, ύστερον δμως ή κυβέρνησις, νέον 

φόρον πρδς τοΰτο έπιβαλοΰσα, έ'κτισεν αύτοϊς οικίας έν Δεμΐρ 'ίσσάρ έπί τοϋ 
κατωτέρου μέρους τοΰ άριστεροΰ λόφου τής χαράδρας, καί έκεϊ κατ’ ολίγον 

συνωκίσθησαν περί τάς 50 οικογένειας. Είνε φιλόπονοι καί ενεργητικοί, κατά 
τούτο εντελώς ανόμοιοι οντες πρός τούς Τούρκους, ένασχολ.οΰνται δ’ άπαντες 

εις την γεωργίαν, καλλιεργοΰντες τάς καλλίστας τών γαιών πέριξ τής κω- 

μοπόλεως, άς, άνηκούσας πρότερον πρός βοσκήν τών ζώων εις τάς κώμας, έχά- 

ρισεν αύτοϊς ή Τουρκική κυβέρνησις. "Απαντες σχεδόν εύποροΰσι, πλουτήσαν- 

τες έκ.τής γεωργίας καί τής κλοπής πρόσθες, ην ώς τέχνην συνήθη επιτη
δεύονται μετά τόλμης μεγάληςκκί ελευθερίας, διότι τίς ραγιάς δύναται νά 

r
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εύρη δίκαιον δικαζόμενος πρός Μουσουλμάνον ; Οί άνδρες είνε εύσωμοι, πάν

τοτε σχεδόν σιδηροφοροΰντες, ιππείς επιτήδειοι' αί δέ γυναίκες των, α'ίτι- 

νες νϋν μόνον παρά τών τουρκισσών έ'μαθον νά κρυπτωσι τό πρόσωπόν. των 

ύπό τόν <ρεμετζ«Γ καί τό γιασιιάχιον, ώραϊαι, λευκαί, μεγαλόφθαλμοι, έπί- 
τηδεύουσκι μετ’ έπιδεξιότητος καί φιλοπονίας τήν οικιακήν βιομηχανίαν, 

δηλ. ύφαντικήν, ραπτικήν καί σανδαλοποιίαν' τά ελαφρά σανδάλια τών άν

δρών των αύταί μόναι κατασκευάζουσιν,άγοράζουσαι μόνον τήν δλην. Οί άν- 

δρες είνε καΐ οπλοποιοί καί άμαξοπηγοί' αί ύπ’ αύτών κατασκευαζόμεναι 

άμαξαι ^ίνε πολύ μάλλον έντέχνως κατεσκευασμέναι ή αί τών Βουλγάρων 

χωρικών. Πάντες είνε αγράμματοι, μ.όνον δέ άπό τής τελευταίας στενής 

μετά τών Τούρκων έπιμιξίας των έ'μαθον νά έκτελώσι τά χρέη τοϋ Μου
σουλμάνου. Οί παϊδές των έ'μαθον νά έκτελώσι τά χρέη τοΰ Μουσουλμάνου. 

Οί παϊδές των δμως ή'ρχισαν νά φοιτώσιν εις τά τουρκικά σχολεία. Γλώσ
σαν όμιλοΰσι τήν Κιρκασιακήν’ οί άνδρες μόνον μανθάνουσι νά λαλώσι καί 

Τουρκιστί, άλλ’ ούδέποτε καθαρώς*  πολύ χειρότερα ή ό'πως συνήθω'ς οί Εύρώ- 

παϊοι μανθάνουσι τήν ήμετέραν γλώσσαν. Διά τής ισοτιμίας ήν εχουσι πρός 

τούς Τούρκους, τής βαρβαρότητός των καΐ τής κλοπής, ήν μικροί καί μεγά
λοι άνέτως άσκοΰσιν, οί νεήλυδες ούτοι κάτοικοι τής κωμοπόλεως είνε άρ- 

κούντως οχληροί καί είς τούς "Ελληνας αύτής κατοίκους καί εις τούς τών 

πέριξ χωρίων Βουλγάρους.

Οί πολλαχοΰ τής Τουρκίας άπαντώμενοι Άτσιγγάνοι ή Γύφτοι εύρίσκον- 

ται καΐ έν Δεμΐρ Ίσσάρ. ’Ενταύθα οί μέν είνε Μωαμεθανοί, όσον είνε δυνα

τόν νά έ'χν) θρησκείαν ό Γύφτος, οί δέ Χριστιανοί. Οί πρώτοι κατοικοΰσιν άνα- 

μεμιγμένοι μετά τών Τούρκων ύπηρετοΰντες αύτούς, ή καταγινόμενοι εις 
σιδηρουργικήν ή χρησιμεύοντες είς τά τσιφλίκια ώς άλωνισταί κτλ., ή δν- 
τες χαλάτσηδες' οί δεύτεροι κατοικοΰσιν ολίγον άνωτέρω τής ελληνικής συ

νοικίας, άποτελοΰντες ιδίαν δλως συνοικίαν, οντες πάντες σχεδόν μυλωθροί 

ή σιδηρουργοί. Οί πρώτοι έμιμήθησαν άρκετά τά ήθη τών Τούρκων, αί γυ
ναίκες των όμως δέν κρύπτονται' έφ’ όσον δέν μιμούνται αύτούς, εινε κα

θαροί Γύφτοι, δμοιάζοντες τού; χριστιανούς ομοφύλου; των, πλήν ότι αί γυ

ναίκες των σχεδόν άπασαι είνε άνευ αίδοΰ; διεφθαρμένα γύναια. Κατά τήν 

μορφήν άσχημοι μέν δέν είνε, ύπομέλανες όμως, άνδρες καί νυναϊκες. Γλώσ

σαν όμιλοΰσιν. ιδίαν τήν Γυφτικήν (τά Γ>οί’<ρτικα, διότι ούχί Γύφτους, άλλά 

Γ’ούφτους τού; λέγομεν κοινώς, τό υ δηλ. ώς τό γαλλικόν ιι σχεδόν). Σημειώ 

ένταΰθατινάς λέξεις αύτής'χ<αγό ψωμί, μασγΐδ ψάρι, πανί νερό, ι.ί'ο.Ι κρασί, 

τατδ ζεστό, σικτρδ κρύο, ριποκογίδ κολλούσα, rardt ό'χι, άκατκάσε εδώ, 

σόσκε τί κάμνεις; ε.1α καρ'ι ή ε.Ια κανά έλα έδώ,σ'κοΛί.τορ.έ’άκ τόσους παράδες, 

άτζι.τ πάνες παρά άπό πέντε παράδες,rdsche σήκου, νακαρώ δέν θέλω, γαν· 

τΐ,ϊάρα γαϊδοΰρα, περ περιπάτει, rardi όβοΛδς δέν έχω παράν (ούδ’ οβολόν), 

ntaasche ή'μισυ, άσε κοράσιον, μπα.1ο χοϊρος, τσοκά,Ι σκύλος, Λαγγδ χωλός.
ΪΌΜ02 Β', 7. — Ι0ΤΛ102 1878. 35
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Άριθμοϋσι δ’ ουτω : tr 1, νϊοΰι 2, τσίν 3, αταρ 4, παντς 5, c7ioy> 6, εφτά 7, 
οχ-ίώ 8, errla 9, disclie 10, bischc ίΟ-ΟίΈλληνες καλοΰσιν αύτούς Γύφτους, 

οί Τοΰρκοι Τσεγγενέ (δέν ομοιάζει προς τό ’Ινδικόν Tsandala)” και οί "Ελ.λη- 

νες καλοΰσι τους ομοφύλους τών τούς έπιτηδεύοντας τήν γανωτικήν σκηνί- 

τας, Τσιγγατάριόες’ οί δέ Βούλγαροι guptin” οί Τούρκοι όμως γράφοντες 

καλοΰσιν αυτούς καί Kuptis, Kuptian (τό αυτό μέ τό Κόπτης (;), Γύφτος), 

’Αλλ’ αυτοί ούτοι οί παράδοξοι άνθρωποι καλοΰσιν εαυτούς ’Ρώμ\ Εΐνε δει

λοί, δεινότατοι, ταπεινοί δούλοι καί ύποκλινέστατον (λέγομεν φοβείται 'crar 

τδ Γύφτο}’ τρέμοντες καί όδυρόμενοι καί ένα παράν άν χάσωσι ή δέν δύ- 

νανται νά λάβωσι (λέγομεν αύτδς είκε Γύφτος, έπί τοϋ λίαν υπερβολικού 

φειδωλού). Δόλιοι δέν εΐνε, εΐνε πολύ περισσότερον περιποιητικοί καί ιλαρό

τεροι τών Βουλγάρων, ή'υ,εροι καί εύάγωγοι. Οί Χριστιανοί έξ αύτών συχνά- 
ζουσϊ είς την εκκλησίαν, οί Τουρκόγυφτοι δέν πατοϋσι τό Τζαμί. Έκτελοϋσι 

τά τυπικά χρέη τοΰ Χριστιανοϋ’ αί γυναίκες των μετ’ εύλαβείας φοβέρας 

φυλάττουσι τό τριήμερον της Μ. Τεσσαρακοστής. Ζώσι βίον οικογενειακόν 
οπωσδήποτε χρηστόν. Μέχρι τοΰδε γράμματα ποτέ δέν έμάνθανον” άπό τίνος 

όμως ήρχισαν νά στέλλωσι τούς παΐδάς των εις τό ελληνικόν δημοτικόν σχο- 

λεϊον. Σχετίζονται πολύ μετά τών Ελλήνων, στέλλουσιν ό'μως τά κοράσια 

των ώς ύπηρέτιδας και είς τά τουρκικά χαρέμια. Καθόλου Θεωρούνται ώς 
τά άκαθαρτότατα της κοινωνίας όντα, χωρίς ό'μως νά μισώνται. Ούδείς δέ 

υπάρχει δστις νά λάβη πρόνοιαν τινα βελτιώσεως τής καταστάσεώς των. Εΐνε 

ό'λως διόλου αβλαβείς καί είρηνικώς ζώσι μετά πάντων.
Τό κύριον ό'μως μέρος τοΰ οίκισμοΰ τοΰ Δεμίρ Ίσσάρ τό όποιον διανοη- 

τικώς τε πολλω ποοέχει τοΰ κατά τόν πληθυσμόν επικρατέστερου τουρκικοϋ 
καί τό ένεργητικώτατον καί ζωτικόν σώμα τής κοινωνίας άποτελεϊ, έξόχως 
δ*  ύπάρχει τό άντικείμενον της ιδιαιτέρας προσοχής ημών, είναι τό Ελλη

νικόν. Ώς πανταχοΰ τό ελληνικόν στοιχεϊον, καί έν ταύτγι τγί κωμοπόλει δια- 

κρίνεται ούσιωδέστατα άπό τών άλλων έν πάσαις ταϊς σχέσεσι τοΰ κοινω

νικού καί ίδιωτικοΰ βίου, βαθμηδόν έ'τι μάλλον άπομακρυνόμ,ενον άπό τοΰ 

πεοιστοιχίζοντος αυτό βαρβαρισμοΰ διά της έπί τά καλά φιλοτιμίας καί της 

εύγενοΰς άμίλλης, ϊνα φθάση εις τελειοτέραν τινά πνευματικήν έπίδοσιν. Ή 

φιλότιμος δ’ αΰτη σπουδή αύτοΰ, κοινή άλλως ουσα σήμερον είς πάντα "Ελ

ληνα, παρατηρεΐται καί ιδιαιτέρως έμφυτος τρόπον τινά έν πάση τη έαυτοΰ 

γενείγ, έξης καί έκληρονόμ-ησεν αυτήν” διότι, ώς προείπομεν, οί Δεμίρ ·Ίσ- 

σαρηνοί "Ελληνες κατάγονται πάντες σχεδόν έκ τών έλληνικωτάτων Μελε- 

νικίων, ών γνωστή εΐνε ή εύστροφία τοΰ πνεύματος, ή λεπτότης περί τούς 

τρόπους, ή ζωηρότης καί ένεργητικότης, ή φιλομάθεια, ή φιλοτιμία. Ό Με- 
λένικος ήτο άλλοτε τό μόνον ελληνικόν καί σπουδαϊον κέντρον τής κοιλάδος 

ταύτης τοΰ Στρυμόνος, αί Σέρραι τότε ήσαν άσημοι, οί δέ Μελενίκιοι, τοϋ 

(Ελληνισμού τών οποίων ή καθαρότης εΐνε προφανέστατη, διεκρίνοντο ώς εύ- 

παίδευτοι, καλώς άνατρεφόμενοι, έμποροι μεγάλοι καί φιλομαθείς καί φιλό

τιμοι. Αί γυναίκες μάλιστα αί Μελενίκιαι, αΐτινες εΐνε μητέρες τών νυν 
Δεμίρ Ίσσαρηνών Ελλήνων, πάντοτε διακρίνονται διά τήν ώραιότητά των, 

τήν ελληνικήν φυσιογνωμίαν των, τό λάλον τής γλώσσης των, τήν αγχί

νοιαν, τούς περιποιητίκωτάτους τρόπους καί τό φιλότεχνον καί φίλερνον αύ

τών, τό όποιον ώοαίαν τινά καί προσοχής αξίαν αρμονίαν άποτελεϊ πρός τήν 

πνευματικήν ευφυΐαν των. Είς τούς Δεμίρ Ίσσαρηνούς δέν δύναται βέβαια νά 
ί'δη τις εντελή ομοιότητα πρός τούς Μελενικίους, διότι καί ή φύσις τοΰ τό

που άλλη ό'λως διόλου καί ή έπιμιξία άλλη καί τά έπιτηδεύματα έν πολ- 

λοϊς διάφορα. Ή Ελληνική γλώσσα έν Δεμ.1ρ Ίσσάρ παραφέοει μέν ολίγον 

τής Μελενικίας προφοράς, ήτις εΐνε μαλακωτέρα, άγαπ^ δέ κατά κόρον τά 

υποκοριστικά είς xovlor (π. χ. ξυλόπ[ου]λο( ψωμόπ[ου]λο, γατόπ[ου]λο, άμ- 

πελόπ[ου]λο — τό μπ προφέρεται ώς b μόνον μή άκουομένου τοΰ μ — κτλ.), 

διαφέρει δέ καί τής Σερραϊκής, μεθ’ ής κοινόν έχει τάς πολλάς (παρά τώ 
καθόλου λαώ έννοώ) τουρκικάς λέξεις διά τήν συχνήν μετά τών Τούρκων επι

μιξίαν, δέν γνωρίζει όμως τήν παρ’ έκείνη τοΰ σ ώς sch προφοράν. Περίερ

γον εΐνε οτι έν τη Μελενικίιγ διαλέκτω ύπάρχουσιν έν χρήσει όλίγισταί τινες 

Βουλγαρικαί λέξεις, τούτων δ’ όλιγώτεραι έν Δεμίρ Ίσσάρ, εί καί αύται ά· 

φαιροΰνται εύθύς έν άμφοτεραις ταϊς κωμοπόλεσι, δτε ή ομιλία γίνεται κα- 
θαρωτέρα κάπως, φαίνονται δέ σαφώς προστεθειμένα! μόνον διά τήν συχνήν 

πρός Βουλγάρους εμπορικήν επιμιξίαν, ούχί δ’ έξ επιμιξίας τοΰ γένους. Ούτως 

ό ξυλοφόρος έν Μελενίκω, οστις εΐνε πάντοτε Βούλγαρος χωρικός, δέν εΐνε 
παράδοξον άν καλήται μέ τό Βουλγαρικόν ό'νομα άαρβάρης, καί τό σκάψιμον 

τών άμπέλων π^άδε/ΐισχια, διότι Βούλγαροι εΐνε κυρίως οί τοΰτ’ έργαζόμενοι. 

Έν γένει ό'μως έν Δεμ-ίρ Ίσσάρ σπανίως μέν λέγεται Βουλγαρική τις λέξις, 

πολλάκις δμως ακούει τις τουρκικάς λέζεις καί φράσεις ακόμη ολοκλήρους, 

μόριά τινα, τό άστεϊον εζάζοιγζ=ψυχή μου! (τοΰτο καί έν Μελενίκω καί έν 
Σέρραις). ’Αλλά καί μεθ ό'λα ταΰτα ή γλώσσα εΐνε καθαρά ελληνική, ή'τις 
μάλιστα βαθμηδόν καθαρίζεται, καθ’ δσον τά γράμματα γίνονται περισσο

τέρων κτήμα. Παρά δέ τοϊς παιδίοις βλέπει τις πολλήν τινα φιλοτιμίαν, ώς 

φαίνεται, εις τοΰτο, άφοΰ τό τρυφερώτερον μάνα ! άντικατεστάθη παρ’ αύτοϊς 
διά τοΰ κοινοΰ μητέρα, μόνον διότι τοΰτο έθεωρήθη εύγενές ελληνικόν, έκεϊνο 

δέ χυδαϊον.

Προς τη όμοιότητι δέ τοΰ διαλεκτικού ιδιώματος καί κατά τά λ.οιπά δέν 

,παραλλαττουσιν οί Δεμίρ Ίσσαρηνοί τών Μελενικίων πολύ. Εΐνε ζωηροί, ώς 
εκείνοι’ εύ'στροφοι, ενεργητικοί, σχεδόν δμως μή μετέχοντες δλως διόλου τής 

πανουργίας έκείνης, ήτις εΐνε χαρακτηριστικόν αρκετά σύνηθες τών Μελενι

κίων, ούς επόμενον εΐνε τοιούτους νά καταστήση ή γλισχρότης τών πόρων 
των διά τήν ξηράν καί γλίσχρον γήν των καί ή ήλιθιότης τών ίίουλγάρων, 

μεθ’ ών τάς συναλλαγάς ποιούνται. Εΐνε μάλλον αξιοπρεπείς εκείνων, έπειδή 
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καί αί ενασχολήσεις των γίνονται έν μείζονι κυζ.λφ διά την συχνήν επιμι

ξίαν προς τάς Σέρρας καί την Θεσσαλονίκην καί ή γη των πλούσια καί με

γαλοπρεπής’ εινε δμως όλιγώτερον λεπτοί τούς τρόπους καί όλιγώτερον άγ- 
χίνοι, λείπει δ’ ένεκα της διαφοράς τοϋ κλίματος και τό τόσον ανθηρόν εκείνο 

τοϋ προσώπου, δπεο εΐνε χαρακτηριστικόν τοΰ Μελενικίου. Αί γυναίκες δμως 
φυλάττουσι πάντα τά χαρακτηριστικά αυτών, μάλιστα δέ την φιλοτεχνίαν 

καί φιλεργίαν, ένφ συνάμα άποβάλλουσι τό μέτριον εκείνο περί τό φρόνημ.α 

καί γλίσχοον, δπερ φαίνεται εις τούς Μελενικίους συνήθως μέ τό μικρούτσικο 

και καλούτσικο καί τό ^ωμόπ\μν\λο καί φαγόπ[ου\λι>, Ε’νε ακούραστοι οίκο- 
δέσποιναι,φιλόστοργοι μητέρες, χρησταί σύζυγοι, άμαθεϊς δ’δμως καί λίαν πε- 

ριωρισμένου κύκλου γνώσεων’ θεοσεβείς, ούχί πολύ δεισιδαίμονες.

Οί δέ άνδρες ένασχολοϋνται είς ποικίλας, εργασίας’ εινε μικρέμποροι, πραγ- 

ματευταί, μεταπράται, κτηματίαι, κηπουροί τινες καί ολίγοι γεωργοί (οί τε
λευταίοι ουτοι άμφότεροι εινε οί συνοικιζόμενοι Βούλγαροι, οί πλειότεροι κα- 

τοικοΰντες είς τό άκρον της τουρκικής συνοικίας τοΰ κάτω μαχαλα}, τραπε- 
ζΐται, οϊτινες πάντοτ’ έχουσι καλόν κέρδος, επειδή οί φόροι της επαρχίας 

δλης εισέρχονται είς τό κυβερνητικόν ταμεΐον τοΰ Δεμίρ Ίσσάρ, άφοΰ πρώ
τον τά ποικίλα συναθροιζόμενα ύπό τών είσπρακτόρων νομίσματα άνταλλα- 

χθώσι πρός τό συμφερώτερον δι’ αύτούς νόμισμα παρά τοϊς τραπεζίταις' τε- 

χνϊται διάφοροι, π. χ. παποντσήδες, ράπται, οϊτινες δμως άμφότεροι εινε 

ολίγοι καί πάμπτωχοι,διότι οί μέν πρώτοι γινώσκουσι μόνον άθλιά τινα πα

πούτσια νά κατασκευάζουσιν, οποία τώρα η νεολαία δέν φορεΐ ποτέ, την δέ 

τέχνην των νά βελτιώσωσι δέν ητο δυνατόν νά διανοηθώσι ποτέ, οί δέ δεύτε

ροι,διότι τά γυναικεία φορέματα αί γυναίκες μόναι άπό πολλοΰ η'δη έ'μαθον 
νά κόπτωσι καί νά ράπτωσι,οί δέ άνδρες φορέσαντες ηδη οί πλείστοι τά παν

ταλόνια, ζητοΰσιν αυτά παρά τοϊς έν Σέρραις φραγκορράπταις η έν τνί πα- 
νηγύρει (κερδάν) τών Σερρών. Έν γένει μετ’ άθυμίας παρατηρεί τις ού μόνον 

έν Δεμίρ Ίσσάρ, αλλά καί έν Σέρραις, βεβαίως δέ καί άλλαχοΰ, δτι ή έκ 

τών χειροτεχνιών ύπάρχουσα πρώτα είς τούς κατοίκους εύπορία έ'λειψε σή
μερον όλοτελώς σχεδόν, τά άλλοτε δ’ εύποροΰντα ΐσνάφια τών ραπτών, κα~ 

φταντζ,ήδων, ύφαντών, άλατζατζήδων, βαφέων, μπογιατζήδων, τώρα έσβέ- 
σθησαν σχεδόν, ασθενή δέ μόνον λείψανα αύτών πτωχά καί αφανέστατα 

σώζονται εδώ και έκεί. Έκ τούτου δέν εινε παράδοξον πώς ή φτώχια πλά

κωσε ’ς τόν καιρό μας, άφοΰ τάξεις μέν τινες ολόκληροι τνίς κοινωνίας έστε- 

ρηθησαν της έργασίας των καί δέν δύνανται νά εύρωσιν άλλην, αί δέ λοι- 

παί, παύσασαι νά κοσμώνται μέ τά λιτά καί εύωνα προϊόντα τ^ς εγχωρίου 
τέχνης, έξοδεύουσι τά χρήματά των πολύ άφειδεστερον είς τά προϊόντα 

της εύρωπαϊκης βιομηχανίας καί την εύτεχν.ίαν τών φράγκων. Ή στάσιμό-· 
της τοϋ εμπορίου, η ολίγη καί εύθηνη εξαγωγή τών προϊόντων της χώρας 

μας.καί ή τελευταία έπί 5 ετη σχετική άφορία δέν εινε η μία μόνον αίτιος.’ 

της υλικές καχεξίας τοΰ τόπου, τουλάχιστον διά τάς πόλεις καί τάς κωμό- 

πόλεις,, καί ΐ'σως ούχί η μεγίστη. "Οταν κάνέν μέν προϊόν ένταΰθα δέν κα

τεργάζεται, η, καί Sv κατεργάζεται, τοΰτο γίνεται η άτελώς % μετά τέ
χνης μέν αλλά δέν έσυνείθισαν οί άνθρωποι νά τό τιμώσι, αί παλαιαϊ δέ 

τέχναι, αϊτινες παρεΐχον την ενδυμασίαν είς τόν κάτοικον πάσαν λίαν ευω- 
νον καί άφθαρτον (ό άλατζας εινε τοιοΰτος, άς μοι συγχωρηθνί η υπερβολή), 

έξέλιπον νΰν, τά δέ ολίγα έκ τοΰ εμπορίου καί τών προϊόντων τοϋ τόπου 

προερχόμενα χρήματα δαπανώνται είς τόν εύρωπαϊκόν ιματισμόν, δστις καί 
ακριβός εινε καί εύκολώτατα φθείρεται, βελτίωσις δέ τις της εγχωρίου τέΧ 

χνης, κατά την πρόοδον τϋς εποχής, ούδ*  έν διανοίιγ υπάρχει—, πώς εινέ 

δυνατόν νά προσδοκά τις ευημερίαν τών κατοίκων ύλικην, δύναμαι δέ νά 

εΐ'πω καί πολλην πνευματικήν, διότι δέν εινε ανάγκη νά λεχθΰ) δτι ή ύλικη 
καχεξία σπουδαίως επηρεάζει την πνευματικήν πρόοδον. ’Αλλά τό ζητημα 

εινε πολύ σπουδαϊον καί, ώς προεδηλωσα έν τινι σημείω ανωτέρω, όταν δμι- 

λώμεν περί της άναγεννησεως τοΰ τόπου μας καί τοΰ πολιτισμού τ·ης χώ
ρας μας δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι η έ'λλειψις εγχωρίου τέχνης καί βιο- 

μ.ηχανίας καί ζωηρότητάς τίνος αύτ^ς, ή ολίγη, όλιγίστη εξαγωγή καί πολύ1 

τελης εισαγωγή δέν δύναται πολύ νά συστητν) τόν πολιτισμόν τοΰ τόπου, 
δσον καί Sv εί'πη δτι η πνευματική άνάπτυξις προβαίνει έπί τά πρόσω. Δέν 

ηξεύρω, μά την αλήθειαν, τί θά είπγ περί τοΰ πολιτισμού μας ό άπαιτη- 

τικός εύρωπαΐος, δταν ί'δνι ημάς πολύ ύστερίζοντας κατά ταύτην την δψιν 
της προόδου τών βαρβάρων Βουλγάρων, οϊτινες τοσοϋτον επικερδή την εγ

χώριον τέχνην των ησκησαν. Άφ’ δ',τι νίθελα είπα περισσοτέρας λέξεις περί 
τοΰ ούσιώδους τούτου αντικειμένου της προόδου ημών. Εννοώ κάλλιστα δτι 

μέ γενικότητας καί λόγους άπλοΰς δέν επιτυγχάνεται τό σκοπούμενον καί 

δτι ειδική ύπό τών δυναμένων μόνον μελέτη πρέπει νά γείνν) έπ’ αύτοϋ, τεί- 

νουσα άμέσως πρός ώρισμένα τινά σημεία, έφ’ ών η πρώτη προσοχή ανάγκη 
νά δοθγ. Εϊνε δέ τά σημεία ταΰτα, τά πρώτον τών άλλων,εννοώ, έπασχόλη- 

σαντα, ικανά, καί νομίζω δτι εί'ς τινα έξ αύτών ταχέως δύναται νά γείνη 

η άρχη. Ένταΰθα τού λόγου λαμβάνω αφορμήν νά εΐ'πω δτι τοιοΰτον ώρι- 
σμένον καί αύτοτελη σκοπόν επιδιώκει μετά σταθεράς έργασίας καί αρχικού 

σχεδίου, βαθμηδόν είς πραγμάτωσή τείνοντας η έν Σέρραις Φιλελεήμων 

Αδελφότης. Περί αύτης όμως άλλαχοΰ τόπος εϊνε νά λεχθώσι τά δέοντα. 

Επανέρχομαι είς τό θέμα μου.

Έν Δεμίρ Ίσσάρ καθόλου άπαντ$ τις σήμερον καχεξίαν ύλικην, ώς αυτή 

παρατηρεϊται πανταχοΰ τώρα έν τΰ) ϊδικνί μας χώργ’ άλλ’ δμως πάλιν δύνα- 

ταί τις νά είπ-ρ δτι εινε κοινότης έχουσα όπωσδηποτε ύλικούς πόρους τόσους 
δσοι διατηροΰσι τούς κατοίκους έκαστον έν τγ θέσει του. Πρό έτών τινών -ητό 

βεβαίως έν εύτυχεστέρα καταστάσει, καί μετά πόθου ένθυμοΰμαι την τότ11 

ευθυμίαν τών άνθρώπων, τά; διασκεδάσεις, τό άφροντι αυτών’ άλλ’ ή κατά»' 



542 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΕΜΙΡ IXSAP 542

στάσις έκείνη, κοινή κατ’ έχ-είντιν την εποχήν εις πάσας τάς ήμετέρας κοι
νότητας, καΐ δι’ αύτάς παρήλθεν ήδη’ διότι καΐ ό Κριμαϊκές καΐ ό Αμερι

κανικός πόλεμος δέν ήδύνατο πρός χάριν μας νά έξακολουθή ακόμη. Ή πο

θητή ύπό πάντων τοιαύτης τίνος περιστάσεως επάνοδος, ΐνα εύημερίση ή 

έκπεσοΰσα άρκετά της πρφην εύημερίας της χώρα, εΐνε ανόητος εύχή, άνθ’ 
ής οΐ όρθώς φρονοΰντες πρέπει νά εύχηθώσιν ΐνα τραπώμεν νέαν τινά οδόν διά 

την άνάπτυξιν τοΰ τόπου μας, ώς έσημείωσα άνωτέρω.
Ή δέ ηθική της ελληνικής κοινότητος κατάστασις δύναμαι νά εί'πω οτι 

εΐνε άρκετά καλή. Ή οικογένεια εΐνε πάντοτε χρηστή καΐ χρηστή τις πάν

τοτε άνατροφή, όσην δηλονότι έν τγ αμαθείς τών ανθρώπων υποθέτει τις, 
δίδεται είς τά τέκνα, τά όποια άλλως ό γονεύς φροντίζει νά στείλγι εις τό 

σχολεϊον’ ό'ταν δ’ ή οικογένεια εΐνε τοιαύτη, βεβαίως καΐ έκ της όλης κοι
νωνίας μένει τις ευχαριστημένος. Ποοεδήλωσα ό'μως άνωτέρω οτι ώς πρός 

την καθαρότητα τών ελληνικών τρόπων αυτής έπιδρφ κάπως έπιβλαβώς η 

τουρκική άχρειότης καΐ τυραννία, τοΰθ’ δπερ σημειώ ό'χι ώς σπουδαϊόν τε, 

άλλά μ.άλλον ώς σημειώσεως άξιον καΐ δεικνύον πόσον δύναται νά μάς 

βλάψν] η πρός τούς Τούρκους προσέγγισες ημών’ π. χ. ή τουρκική μουσική 

μόνη ηχεί εύαρέστως εις τά ώτα τών Ελλήνων κατοίκων, καΐ τά τουρκικά 

τραγούδια, τά όποια σημειώτέον δτι πάντα εΐνε άκόλαστα, εύκρεστοΰσι μό

νον’ τοΰτο δμως πιστεύω δτι παρατηρεϊται παντοΰ δπου οί Τούρκοι πλεονά
ζουν. Ή κατάχρησις τοΰ ρακιού μετεδόθη καΐ εί'ς τινας τών Ελλήνων, όλι- 
γίστους εύτυχώς, κτλ. Παρακαλώ δέ νά μη εΐπγ τις δτι πολλά λέγω καΐ 

περί ασήμαντων τινών πραγμάτων. Έν κοινότητι τόσον μικρφ, έν ή δμως 
δέον νά ριζωθν) άκραιφνής Ελληνισμός, νομίζω δτι πρέπει νά προσέχω τις 
καΐ είς τά μικρότατα, διότι έκ της ένισχύσεως καΐ άναπτύξεως μικρών τινων 

μόνον στοιχείων έλπίζομεν νά μορφωθή ύγιές τι σώμα’ άλλως δέ τότε είς 

τίποτε δέν πρέπει ν’ άποβλέψωμε.ν, αν ζητησωμεν μόνον μεγάλα, διότι ταϋτα 

δλως έλλείπουσι.
Ό χαρακτηρ δέ καθόλου της κοινωνίας ταύτης, διότι μερικών τινων έμνη- 

σθημεν άνωτέρω, εύτυχώς παρατηρεί τις δτι εΐνε άρκετά προοδευτικός καΐ 

εθνικός. Οί άνθρωποι είναι εύάγωγοι, εύκόλως ένθουσιώσι διά τό καλόν 

τοΰ τόπου των, αισθάνονται την άνάγκην τών γραμμάτων, καΐ όταν όδη- 

γησγι τις αύτούς, πράττουσιν ο,τι δύνανται υπέρ τής βελτιώσεώς των. 'Ρά

θυμοι δέν εΐνε, τουναντίον ενεργητικοί’ τούς της κατωτάτης μόνον τάξεως 

βλέπει τις οχι πολύ τοιούτους. Τινές μέν, οί ευπορότεροι, έ'τυχον καΐ παι
δείας τινός καΐ διά τοΰτο περισσότερα έννοοΰσιν καΐ φιλομουσότεροι εΐνε, κα

ταγίνονται δέ είς τά κοινά των πράγματα, τών οποίων την διαχείρισιν κά- 

μνουν πάντοτε μετά τιμιότητος, εί καΐ άνευ πολλής τάξεως’ οί δέ πολλοί 
δεικνύουσιν άπλοϊκώτερον ενθουσιασμόν διά την πρόοδον της πατρίδος των 

καΐ προσέρχονται είς τάς περί τών κοινών φροντίδας των μέ ζωηρόν πως έν- 

'διαφέροιι “Ώστε έν γένει ήμπορεϊ νά έμπιστευθή τις άσφαλώς είς τόν χα

ρακτήρα τοΰτον, δτι αναπτυσσόμενος καΐ κραταιούμενος Θά φέργ άφ’ έαυτοϋ 

είς πρόοδον την κοινωνίαν. Καΐ ή φιλοτιμία αΰτη καΐ ένεργητικότης τών 
κατοίκων ένίσχυσεν ίκανώς την ελληνικήν κοινότητα, ώστε αυτή καίπερ 

ευαριθμοτέρα νά ύπερισχύσν; μέν τής Τουρκικής, μέγα μέρος τής οποίας.ολί
γον κατ’ ολίγον έξεκοίτισε (ΐνα μεταχειρισθώ την μητρικήν μου λέξιν) καΐ 

άποκατεστάθη αύτή(ή νϋν συνοικία τοϋ /Sapcsche πρώην άνήκεν είς τούς Τούρ

κους, νϋν έδρα τής 'Ελληνικής κοινότητος ούσα), νά μεταβάλν) δέ την πρφην 

καθαρώς Τουρκικήν κωμόπολιν είς Ελληνικήν, δυναμένην νϋν σημαντικώς νά 

χρησιμοποιηθώ ύπέρ τοΰ παρ’ήμϊν ένταΰθα Έλληνισμοΰ.
Κατόπιν τούτων βεβαίως περιμένει τις παραλληλως. βαδίσασάν καΐ την. 

διά τών σχολείων έκπαίδευσιν τής κοινωνίας’ καΐ τοΰτο εΐνε άληθές, ε’-ς 

αύτό δέ νϋν μεταβαίνω.
Τώ 1832 έκτίσθη σχολεϊον άλληλοδιδακτικόν εύρύχωρον έν τώ περιβόλω. 

τής εκκλησίας, ήτις άδείιγ: τοΰ τότε Άγιάνη (ηγεμονίσκου, τυραννίσκου) τοϋ 
Δεμΐρ Ίσσάρ έκτίσθη τώ 1813 έπί παλαιοτέρου έρειπίου καΐ κατά τό σχέ- 

διον καΐ τό μέγεθος σώζεται τοιαύτη όπως τότε έγένετο. Τό παγκάλιον τής 

έκκλησίας είχεν άρκετήν πρόσοδον (2—3 χιλ. γροσίων, κατά τήν τότε α
ξίαν τών χρημάτων, κατ’ έτος) ΐνα κτισθή τό σχολεϊον. Έγένετ’ δμως ή 

δαπάνη μεγαλειτέρα ή δσον έξήρκεσεν ό πόρος έκεϊνος, καΐ ή πρόσθετος 

αΰτη έγένετο ύπό τών έπιτρόπων τοΰ Κοινοΰ, οΐτινες μετ’ ολίγον έκ τής 
προσόδου τοΰ παγκαλίου έπληρώθησαν. Διδάσκαλος Μελενίκιος έδίδαξε. πρώ

τον έν αύτφ, έπί μισθφ έτησίφ 600 —1000 γροσίων’ περιελάμβανε δέ τό 

σχολεϊον 40—50 μαθητάς, τούς πλείστους ηλικιωμένους έως 18 έτών ηλι
κίας. Έδιδάσκοντο έννοεϊται τά κοινά λεγάμενα γράμματα τοΰ νάρθηκας, ο
κτώηχος καΐ ψαλτήριον κτλ. Μετά τετραετή αύτοΰ διδασκαλίαν έδίδαξεν 

έτερος έκ Τερλιζίου έπί πέντε έ'τη τά αύτά γράμματα. Κατόπιν όμοια κα- 

τάστασις έξηκολούθησε μέχρι τοΰ 1861, δτε νέος Δεμΐρ Ίσσαρηνός γνωρί

σεις τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον έν Σέρραις, είσήγαγεν αύτήν είς τό σχο

λεϊον τοΰ Δευ.ΐρ Ίσσάρ διδάξας έν αύτώ έπί τρία έ'τη. Άποθανόντα αύτόν 

διεδέχθη νέος Δεμΐρ Ίσσαρηνός επίσης, ό είσέτι διδάσκαλος έν αύτφ ών, κ:., 

Δανιήλ Δ. Τάκος. Άμφότεροι οί τελευταίοι έξήλθον έκ τής τοΰ Δεμΐρ Ίσσάρ 
ελληνικής σχολής. Παραλληλως δέ τοΰ αλληλοδιδακτικού ίδρύθη τφ 1844 

καΐ ελληνικόν σχολεϊον. Μελενίκιος έπίσης διδάσκαλος πρώτος έδίδαξεν έν 

αύτφ έπί τρία έ'τη, περιλαμβάνοντι τότε περί τούς. 1 5 μαθητάς. Μετ’ αυ

τόν έτερος έπίσης Μελενίκιος ήλθε διδάξας τρία έ'τη. Μετ’ αύτόν εις Ήπει .· 
ρώτης (Ζαγορίσιος)’ εΐτα Μελενίκιος τις, μεθ’ δν πέντε άλληλοδιαδόχως. Ζα- 

γορίσιοι Ήπέιρώται, ών ό τελευταίος εΐνε ό νϋν διδάσκαλος, κ. ’Ιωάννης Δ. 

Ζήκος. Μεταξύ αύτών έμεσολάβησε καΐ εις Δεμΐρ Ίσσαρηνός μέχρις ού συμ- 
φωνηθή, άλλος διδάσκαλος, εΐτα δέ έπί ολόκληρον το έτος. Τό ελληνικόν σχο*
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λεϊον επί τών δύο ΊΙπειρωτών διδασκάλων κ. Αναστασίου Γ. Κωτσίου, παρ*  

ω και ό ταΰτα γραφών έδιδάχθη, ναι Μιχαήλ Δ. Γρατσίου, τελειόφοιτων 

της Ζωσιμαίας σχολής έπί τοΰ όνομαστοΰ διευθυντοΰ αύτής’Αναστασίου Σα- 

κελλαρίου, ητο είς τήν άρίστην αύτοΰ κατήστασιν, καθ’ δσον τότε κα'ι οί άν
θρωποι ήσαν εύπορώτεροι, καί επ’ αύτών έπαιδεύθη ό'λη ή σημερινή φιλότιμος 

καί φιλόμουσος νεολαία τοΰ Δεμίρ Ίσσάρ. Έπ’ αύτών οί μαθηταί ήσαν άπό 
25 — 30. Άμφότερα δέ τά σχολεία σήμερον περιλαμβάνοντα το μέν δημο

τικόν περί τούς 70 μαθητάς, τό δ’ελληνικόν 19, εύρίσκονται έν καλή κα- 

ταστάσει. Τό μέν δημοτικόν ή στοιχειωτικόν μετά τήν Α' έν Σέρραις συγ- 
κροτηδεϊσαν τών διδασκάλων Σύνοδον (τώ 1873, Όκτωβρίφ), έν ω έρρίφθη- 

σαν νέαι ό'λως ίδέαι περί τοΰ διοργανισμοΰ τών σχολείων καί τοΰ συστή

ματος καί τής μεθόδου τής δημοτικής έκπαιδευσεως, διωργανώθη κατά τάς 

βάσεις, αϊτινες έτέθησαν τότε περί τής μεταρρυθμίσεως τών σχολείων, μετ’ 

έπιμελείας ύπό τοΰ νοήμονος νέου καί ζωηρού πατριώτου κ. Δανιήλ Τάκου. 

"Εκτοτε δέ πάντοτε κατά τήν αύτήν χαραχθεϊσαν οδόν βαδίζει, καί νΰν 

εΐνε έν καταστήσει λίαν εύαρέστω. Τό δέ Ελληνικόν καί αύτό ομοίως αύ- 

τοτελέστερον καί κατά τάς αύτάς παιδαγωγικού συστήματος βάσεις διωρ- 

γανώθη ύπό τοΰ κ. Ζήκου, νέου εύφυοΰς, χρηστότατου καί φιλοπόνου’ εΐνε 
δ’ έπίσης έν καλή καταστήσει. Οί μαθηταί άμφοτέρων τών σχολείων δεί- 

κνύουσι ζωηρότητα καί θερμόν ζήλον διά τήν άνάπτυξίν των. Τά πατριω

τικά ι^σματα, άτινα έκ τοΰ έν Σέρραις διδασκαλείου είσήχθησαν, ένθουσιά- 
ζουσιν αύτούς καί ένισχύουσι τό εθνικόν των φρόνημα’ είς τούτο δέ κυριω- 

τάτη δίδεται προσοχή. Καί ή τοιαυτη τών παίδων έκπαίδευσις μεταδίδει 

ζωηρότητά τινα καί είς τήν λοιπήν κοινωνίαν, ήτις θερμαίνεται ύπό τοΰ και

νοφανούς τών μαθητών ζήλου καί μετ’ αγάπης τινός ίδιαζούσης προσβλέπει 

είς τήν νεαράν γενεάν της. Μετά ζωηροτέρας τινός αγάπης καί έκτιμήσεως 
όμιλοΰσι καί περί τών διδασκάλων οί άνθρωποι καί παύουσι πλέον έχοντες 

τήν παλαιάν ιδέαν δ'τι οί διδάσκαλοι πρέπει νά μή λαμβάνωσιν ούδέν μέ

ρος έν τφ πολιτικφ κύκλφ τής κοινωνίας. 'Γούναντίον ήρξαντ’ όπωσδήποτ’ 
αισθανόμενοι ότι ό διδάσκαλος ΐ'σα ί'σα έν τοιαύταις κοινότησι, παρ’ αΐς λεί- 

πουσιν ό'λως διόλου οί λόγιοι κάπως καί άνωτέρφ τινί παιδείρι καί πλειοτέ- 

ραις γνώσεσι πεπροικισμένοι, πρέπει νά έχτ) λίαν ενεργόν μέρος έν τή καθό

λου κινήσει τής κοινωνίας, έχούσης έννοεΐται άμεσον ανάγκην οδηγών τινων 
καί συμβουλών της.’Εν τή νέα μάλιστα διευθόνσει τοΰ κοινωνικού βίου, τεί

νοντας είς νεωτερισμούς τινας προοδευτικούς, ό διδάσκαλος βέβαια δέν δύνα

ται ή αύτός νά εΐνε τό κέντρον πάσης σχεδόν ένεργείας, οστις λίαν επωφε
λώς δύναται νά συγκέντρωσή διά τών ομιλιών καί προτροπών του τά προο

δευτικά στοιχεία τοΰ τόπου ύπέρ κοινής τίνος εργασίας. ’Ενταύθα δ άμβων 

τής εκκλησίας καί τό βήμα τοΰ σχολείου έπίσης εΐνε δυο κατάλληλα μέσα 

είς φωτισμόν τοΰ λαού καί φρονημάτισιν αύτοΰ. '.

Είς ταΰτα δέ τά σχολεία φοιτώσι μετά τών άρρένων καίΐά κοράσια, εφέ
τος 30, διότι ιδιαίτερον παρθεναγωγεϊον δέν ύπάρχει, ούδ’ ιδέα δέ τις ίδρύ- 

σεως τοιουτου έρρίφθη ποτέ εως τώρα. Βεβαίως όμως πρόνοιά τις περί τού
του νά γείνγι πρέπει, καί πιστεύω ό'τι μετ’ ολίγον θά γείνν) ή δέουσα ενέρ 

γεια.
Διατηρούνται δέ άμφότερα τά σχολειά έκ τοϋ κοινοτικού ταμείου, τοΰ 

άοίΓοϋ. Ναί μέν ή Κοινότής δέν έ'χει τακτικόν τινα οργανισμόν ού'τε ώς πρός 
τήν περί τών κοινών πραγμάτων πρόνοιάν της, ούτε ώς πρός τήν περιουσίαν 

αύτής’ καί συνελεύσεις ό'μως κοιναί γίνονται δι’ έκεΐνά καί άρχαί τινες κατ’ 

έτος εκλέγονται διά τήν τών κοινών έπιμέλειαν καί κοινόν τι ταμεϊον υπάρ

χει. ’Επειδή μία μόνη έκκλησία εΐνε, έντός τής ελληνικής συνοικίας κείμενη, 
τά μέν έξοδα αύτής εΐνε ολίγα, ικανά δέ τά είσοδήματά της. Κατ’ έτος 
πλεονάζουσι νΰν έκ τοΰ παγκαλίου έξω τών εξόδων τής υπηρεσίας καί τοϋ 

κόσμ,ου τοΰ ναού τρεις χιλιάδες γροσίων. ’Άλλοτε ό'μως έπλεόναζον πλειό- 
τερα καί έξ εκείνων αφού έπληρώνετο δ εύτελής μισθός τών πρώτων διδα

σκάλων, τά λοιπά, προστιθεμένων καί τών έξ εργαστηρίων τινών, κτημά
των τής έκκλησίας, ένοικίων, κατετίθεντο χωριστά καί έτοκίζοντο. Ουτω 

λοιπόν κατεσκευάσθη ή πρώτη κοινή περιουσία διά τήν διάτήρησιν τών σχο

λείων, αύξήσασα βαθμηδόν διά τών τόκων τοσοϋτον,ώστε νά διατηρώνται οι 

τοΰ ελληνικού καί δημοτικού σχολείου διδάσκαλοι. Νϋν έκ τών τόκων αυ

τής πληρώνονται οί δύο ούτοι, έκ δέ τοϋ περισσεύματος τοΰ παγκαλίου δ 

βοηθός τοΰ δημοδιδασκάλου, ό'στις καί ψάλτης συνάμα εΐνε. ΛαμβάνΟυσι δέ’ 

μισθόν έτήσιον εφέτος ό μέν τοΰ Ελληνικού σχολείου διδάσκαλος λίρας 65, 

ό δέ τοϋ δημοτικού διευθυντής 40, καί ό βοηθός αύτοΰ 30. Υπάρχει δ’ ή 
περιουσία αυτή δεδανεισμένη είς πολλούς τών πολιτών καί συμποσοΰται 
κατά τά βιβλία τοΰ ταμείου εις 360 χιλιάδας γροσίων ! Έκ τούτων έπρεπε 

νά συναθροίζωνται τόκοι τούλάχιστον 40 χιλ. γροσίων, κατά τόν ένταΰθχ 
συνήθη τόκον’ δυστυχώς όμως τοΰτο δέν γίνεται, διότι πλεϊστα έκ τών κε

φαλαίων εΐνε χαμένα, δ'σων οί όφειλέται έπτώχευσαν ή άπέθαναν. Συνάγον-· 
ται όμως τόκοι περί τάς 15 χιλιάδας. Τοιουτοτρόπως δύναται νά εί'πνι τις 

οτι τοκοφόρα κεφάλαια είναι μόνον περί τάς 120 χιλιάδας. Τά δέ λοιπά 

τί γίνονται; Τά λοιπά άλλα μέν έντελώς εΐνε χαμένα, άλλα δέ άνείσπρα-' 

κτα, άν μή χαμένα, τό μέν διά τήν δυστυχίαν τών ανθρώπων, τό δέ διότι 

παραμεληθείσης τής είσπράξεώς των καί δι’ άλλας αταξίας έγεννήθησαν είς 

τά ομόλογα τόκοι τόσον πολλοί (πενταπλάσιοι τών κεφαλαίων), ώστε ή 

πότισις αυτών εΐνε αδύνατος πλέον. Καί έκ τών λοιπών δέ τοκοφόρων κε
φαλαίων πολλά ώς κεφάλαια εΐνε δυσείσπρακτα διά τήν δυστυχίαν, οχι 

κακήν πίστιν τών οφειλετών. ’Αλλά μεθ’ δλην ταύτην τήν άταξίαν τής διεύ- 

θετήσεως τής δημοσίου περιουσίας πάλιν οί πόροι τής κοινότητας δέν εΐνε 

ολίγοι’ δύναται δέ έκκαθάρισίς τις ακριβής τών λογαριασμών καί κατάταξίς- 
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των χρημάτων άσφαλής νά παραδώση πάλιν εις την κοινότητα αρκετά· ση

μαντικήν περιουσίαν, δυναμένην πολλαχώς νά χρησίμευα·/;. Περ'ι αύτοϋ δέ 

τούτου πολλάκις έσκέφθην νά παρουσιασθη σχέδιόν τι όργανιστικόν τοΰ τα

μείου, πάντως δμως μετ’ ού πολύ πιστεύω Θά γείνη τοΰτο. Και τότε θά 
ύπάρξη μέσον ισχυρόν νά προοδεύση έν πολλοϊς η Κοινότής. —— Τό ύπάρχον 
δέ, ώς έ'χει νΰν, ταμεϊον τοϋ Κοινοΰ διαχειρίζεται ό κατ’ έτος εκλεγόμενος 

έν γενική συνελεύσει "Εφορος ΐοΰ κοινού, δστις μετά την λήςιν τής διαχει- 
ρίσεώς του παρκδίδει έν γενική πάλιν συνελεύσει λογαριασμόν. Κατ’ έτος 

ωσαύτως εκλέγεται ομοίως καί έχίεροπος ΐής εκκλησίας, διαχειριστής τοΰ 

παγκαλίου και κοσμητωρ της έκκλησίας. Συγκροτούνται δέ αί συνελεύσεις 

έν τφ οίκήματι τοϋ αρχιερατικού έπιτρόπου (τό Δεμίρ Ίσσάρ εινε μία τών 
τριών έπαρχιών τοΰ Μητροπολίτου Μελενίκου), δστις καί προεδρεύει αύτών 

καί συγκαλεϊ’ αύτάς. Κανονισμός τις δμως όργανιστικός αύτών καί τάτοιαΰτα 
λείπουσι παντελώς.’Άλλη τις άρχη δέν ύπάρχει ούδέ εινε περιζήτητοι αύταΓ 

γίνονται δέ τοιαΰται συνήθως δταν ύπάρχη διχόνοιά τις έν τη κοινότητι, ό- 

ποϊαι, ώς γνωστόν, δέν εινε σπάνιαι έν ταΐς έλληνικαϊς κοινότησι.

Πρός τφ Ιίοινοτικφ δέ τούτφ όργανισμφ, δστις εί καί άνευ συντάγματος 
τίνος ύπηρετεϊ δμως την πρόοδον τής κοινωνίας, υπάρχει καί έτερός τις οργα

νισμός ό της Φι.Ιο.π’ϋοουεντικης ΆδεΛφότητος, πρός τόν αύτόν σκοπόν γενό- 
μένος, Τόν’ΙανουάριΟν τοΰ 1874 συνέστη η Φιλοπρόοδος Αδελφότης μέ τόνδι- 
πλοΰν σκοπόν, τοΰ νά έπιταθη δι’ αύτής καί προστατευθί; καί άλλως η έκ- 

παίδευσις τοΰ λαοΰ έν Δεμίρ Ίσσάρ, εί δυνατόν δέ καί έν τοϊς πέριξ χω- 

ρίοις, δεύτερον δέ 'ίνα ληφθη πρόνοιά τις περί τών έν ταΐς φυλακαϊς πτω

χών κρατουμένων. Μετ’ άγαλλιάσεως πάντοτε καί εύαρέστων έντυπώσεων 
ένΟυμοΰμαι πώς οί άνθρωποι τότε διά δραστήριας τίνος ένεργείας καί ενθου

σιώδους προτροπής έδέχοντο την καινοφανή ιδέαν, πώς προθύμως έπείθοντο 

νά προσφέρωσι τόν οβολόν των είς την κοινήν εισφοράν. Όλιγώτερον δμως 

προσέχω είς τοΰτο, άλλά μάλλον είς την ζωηρότητα καί εύαρέσκειαν τών 

ανθρώπων δ'τε ή'κουον άναπτυσσομένην κατά τόν πρακτικώτερον και κα
ταλληλότερου τρόπον την έπαγωγόν ιδέαν ό'τι πάντες εί'μεθα αδελφοί καί 

ισότιμα τέκνα της πατρίδος, δτι πάς τις πρέπει νά γνωρίση δτι διά την πα

τρίδα ή ενός έκαστου καί τοΰ μικρότατου εισφορά εινε σημαντική, δτι πάς 

τις πρέπει νά έ'χη ύπ’ δψιν δτι ό μέν διά τοΰ νοός, ό δέ διά της πείρας, ό 

δέ διά τοΰ λόγου, ό δέ μόνον διά τοΰ ειλικρινούς αισθήματος καί της καθα- 

ράς καρδίας έπίσης δύναται νά καταστη ωφέλιμος είς την πατρίδα του, δτι 

έκαστος έ'χει καθήκοντα πρός αύτήν καί δικαίωμά τι έν τη έξασκήσειέκεί- 

νων. Πνέΰμά τι ζωογόνον έφαίνετο δτι έγεννάτο είς τόν λαόν έκ τών λόγων 

τούτων καί ζωηρά τις τάσις είς κοινήν τινα σύμπραξιν*  Κυριώτατος δέ διά 

τοΰτο σκοπός της συστάσεως της Αδελφότητος έθεωρήθη, και άρκετός τά; 

κατ’ άρχάς, ή δσον τό δυνατόν έμπρακτος διδασκαλία τοϋ λαού δτι παντός. 

άλλου θερμότερου πρέπει ν’ άγαπφ την έλευθέραν άνάπτυξίν του καί ενέρ

γειαν, οτι είς έκαστος πρέπει νά σέβηται την Οέσιν τοΰ άλλου καί νά μη 
καταχράται την ίδικήν του, δτι ουδέποτε πρέπει νά λείπη συνεισφέρων έστω 

καί μικρόν τι καί έλάχιστον διά λόγου η έ'ργου εις την πρόοδον της πατρί

δος του. Τών προσπαθειών δέ τούτων ταχέως έφάνησαν καί τάποτελέ- 

σματα*  διότι ένφ πολύ μείζων έδόθη προσοχή είς την ύπέρ τών κοινών μέρι

μναν καί διά τοΰ τακτικού της 'Αδελφότητος οργανισμού αισθητή έγενετο ή 

άνάγκη τοιούτου καί δι’ εκείνα, συνάμα καί χρηματικά τινα κεφάλαια ηρ- 
χισαν νά συνάγωνται έκ τών συνδρομών καί δωρεών ίνα χρησιμευσωσι ταΰτα 

ύπέρ τοΰ σκοπού της 'Αδελφότητος. Ουτω δ’ έβάδισεν η έογασία όλόκλη- 
ρον τό πρώτον έ'τος, πολύ δέ σκοπιμώτερον καί όριστικώτερον θά βαδίσν; 

καί έν τφ μέλλοντι, διότι κατά τό τρέχον έ'τος ένεκα άνωμαλίας τινός έν 

τη διοικήσει πολύ όλιγώτερον τοΰ πρέποντος έγένετο. Είς τό μέλλον έγενέτο 

σκέψις δτι καταλληλότατα θά ώφεληση την κοινότητα ή Αδελφότης, άν 
αύτη ίδρύση νηπιαγωγείου έυ αύτγ, καί, άν τοΰτο ώς ελπίζω γείνη,βεβαίως 

επιτυγχάνεται εις κάλλιστος καί θετικώτατος σκοπός.

'Η άνωτέρω λεπτομερής κάπως έ'κθεσις της καταστάσεως τής κωμοπό

λεως Δεμίρ Ίσσάρ δίδει πιστεύω τάς κυριωτέρας άφορμάς είς την όσον έ'νε- 
στι άκριβεστέραν γνώσιν αύτής, ητις πάντως εινε άρκούντως ένδιαφέρουσα, 

δν, ώς προεϊπον, έν τνί όλιγότητί μας δέν κρίνομεν περιττόν οπού ευρωμέν 

τι άγαθόν στοιχείου έθνικης σημασίας νά περιποιηθώμεν καί ένισχύσωμεν 
αύτό. Ένφ δέ η 'Ελληνική αΰτη κοινότής δείκνυται ήμϊν μετά τίνος ζωής 
καί ένεργείας αύθυπάρκτου καί είς προοδευτικήν τινα όδόν μάλλον τείνουσα 

διά της καλλιέργειας τοΰ πνεύματος καί της κατ’ ολίγον έθνικης διαπλάσεώς 

της, άφ’ ετέρου καί κατ’ άλλην τινά έκδοχην τής κοινωνικής ημών προόδου 

φαίνεται άξίαν τινά έ'χουσα διά τε την έαυτης φύσιν, περί ής δμως δέν εν

νοώ δτι έξαιρετικόν τι πρέπει νά περιμένωμεν, άλλά μόνον χρήσιμόν τι, και 

την της χώρας ην κατοικεί. Προεσημείωσα δτι άνάγκη μεγίστη ΐνα μετά 
της προόδου τοΰ πνεύματος, μετά της προόδου, νά εί'πω ουτω,τών σχολείων 

τών γραμμάτων νά συμβαδίσγ ή πρόοδος τοΰ σώματος ούτως είπεϊν, η πρόο

δος τοΰ κοινοΰ έπίσης σχολείου της έγχωρίου τέχνης καί βιομηχανίας, άνευ 

τής όποιας κατά την μίαν ό'ψιν τοΰ πολιτισμού μας θά παρουσιάζωμεν σκοτ 
τεινήν μόνον σκιάν καί θά διατηρώμεν πάντοτε την ύλικην ημών καχεξίαν 

ητις δέν δύναται ν’ άρνηθη τις δτι ούσιωδώς καί την πνευματικωτέραν ημών 

πρόοδον επηρεάζει. Τό Δεμίρ Ίσσάρ κατέχει φυσικά τινα πλεονεκτήματα, 
διά τών οποίων είς σπουδαϊον βαθμόν δύναται νά προκόψν; ή ύλικη αύτοϋ 

εύημερία, μεθ’ ην πολλά πράγματα πρέπει νά έλπίζή τις κατόπιν, άτινα ά- 

σκοπον εινε νά σημειώνται τώρα. Δέν εΐνε λοιπόν τάχα δυνατόν είς τούτο 
προσοχή τις επιτεταμένη νά δοΟή καί ενέργεια πρακτική νά γείνγ ; Ουτω 

π· χ. πόσον διαφορετικήν θά έ'καμνε τήν όψιν της κωμοπόλεως, αν ή κα- 
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τωτέρκ τάξις, ητις τώρα. πειν^, έτρέπετο εις ανταγωνισμόν τινα, είς 8ν έξάτ 

παντός Θά νικήσγ, πρός την βυρσοδεψικήν τών Τούρκων, ητις καί 50 οικο
γένειας δύναται νά θρέψη; Ωσαύτως άν εις μόνον κλίβανος προς κατασκευήν 

τοϋ σίδηρου έκ της άφθόνΰυ τοϋ σιδηρούχου τοϋ ποταμίου άμμου —οποίους, 

ατελέστατους δμως, εχουσι νυν οί Βούλγαροι άνωθεν τοΰ Δεμΐρ ‘Ισσάρ—καί 
έν μόνον χωνευτηρίου δι’ οούτόν κατεσκευάζετο, πόσος άρά γε πλοΰτος Θά 

είσέρρεεν είς την κοινότητα εκείνην; Τό ποτάμιον έχει ύδωρ άφθονου*  δέν 
ήτο δυνατόν τάχα νά κινώνται δι’ αύτοΰ άπλούσταταί τινες μηχαναί διά 

τό κτύπημα μάλλινων εγχωρίων ύφασμάτων, ώς νϋν κινοΰνται οί άνευ τής 

παραμικρά; τέχνης κατεσκευασμένοι αλευρόμυλοι; Ούχί δέ ολίγον θά προ- 

■ήγε την εύπορίαν της κοινωνίας, άν οί ωραίοι χρωματιστοί καί πεπαικιλμέναι 

μάλλινοι τάπητες, οΰς κατασκευάζουσι μέ. τούς συνήθεις αρραγούς νϋν αί 
γυναίκες, έλαμβάνετο φροντίς νά διαδοθώσι περισσότερον καί έκτιμηθώσι, 

διότι καί άξιοι έκτιμησεως είνε. Μήπως δέν εΐνε εύκολου νά δοθή κίνησίς 

τις είς την κατασκευήν κοινών τινων ύφασμάτων, τά όποια οί Βούλγαροι 
εχουσι τόσην εύφυ'ίαν ΐνα τά κατασκευάζωσιν; ’Αλλ’ ή ενέργεια αύτη πώς δύ

ναται νά γείνη $ μάλλον πώς ν’ άρχίση\ Δέν εννοώ δτι είς τάς ερωτήσεις 
ταύτας αμέσως εΐνε δυνατόν ν’ απαντήσω καί τρόπον τινά λύσεως νά δώσω 
εγώ διά πάσας, ούτε δέ, καί άν τοΰτο γίνεται εύθύς, δτι πολύ ταχέως θά 

έπέλθη η πραγματοποίησις. Έσημείωσα δμως τκνωτέρω διά δύο λόγους*  

πρώτον διότι διά τών παρατηρήσεων τούτων ηθελον νά συμπληρώσω άκριβη 

τινα όπωςδηποτε εικόνα τής καταστάσεως καί της σημασίας, ύφ’ έκατέραν 

της προόδου έποψιν, της κωμοπόλεως ταύτης, δεύτερον δέ διότι νομίζω δτι 

άν τις προσοχή δοθνί είς αύτην έξωθεν πρός ένίσχυσιν καί ενθάρρυνσή της 

έσωθεν ένεργητικότητος, καί ύπό την δευτέραν ταύτην έ'ποψιν θά εΐνε δυνα
τόν κάτι νά διαπραχθη. "Αν π. χ. έξ ’Αθηνών κατάλληλός τις νηπιαγωγός 

σταλνί, ης τό μεγάλε ίτερον μέρος τοϋ μισθοϋ η κοινότης θά πληρώνη, δέν 
ώμφιβάλλω δτι θά δοθη ιδιαιτέρα τις ζωηρότης είς την γυναικείαν χειροτε

χνίαν, ητις εΐνε άρκετά προσοδοφόρος. Είς τοΰτο δέ κατόπιν δτι καί άλλη 

τις προοδευτική ένέργεια θά έπακολουθήση, σχεδόν διόλου δέν άμφιβάλλω. 

’Αλλά τότε τίθεται αρχή τις, ή'τις πάντως εΐνε θεμέλιον οικοδομάς τίνος. "Ας 

γείνρ λοιπόν τοΰτο πρώτον, καί τότε θά εΐ'μεθα είς θέσιν περί τοϋ μέλλον

τος μάλλον εύέλπιδες νά εΐ'μεθα,

τάχ’ αύρων εσσετ’ ά'μεινον.
Σ.

ΜΪΘΙΕΤΟΡΧΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥ AMHOY

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

"Erda θΰουσι tor μόσχον τον σιτευτόν ί'να πανηγυρίσωσι την επάνοδον 

φρονίμου νΐοϋ.

Τη 18 Μαΐου 1859 ό κ. 'Ρενάλτος πρώην μέν καθηγητής τής φυσικές 
καί της χημείας, νϋν δέ κτηματίας έν Φονταινεβλφ καί δημ,οτικός σύμβου

λος της χαριέσσης ταύτης πολίχνης, έκόμισεν είς τό ταχυδρομείου μόνος του 

τήν έπιστολ.ήν ταύτην.

«Πρός τόν Κύριον Λέοντα ‘Ρενάλτον πολιτικόν μηχανικόν
εις Βερολίνου. Πρωσσία.

Ά^γαΛητόν μοι τέκνον.

»Αί καλαί ειδήσεις τάς οποίας μας έστειλες έκ Πετρουπόλεως μάς ένέπλησαυ χα
ράς μεγάλης· ή καϋμένη ή μήτηρ σου ήτο άσθενής άπό τόν χειμώνα, άλλα δέν σοί 
το.έγραψα φοβούμενος μή άνησυχήσης αύτοΰ μακράν. Άλλα καί έγώ ήμην ολίγον 
αδύνατος. 'Γπήρχε καί μία ακόμη ψυχή (εύρέ, άν ήμπορής, τό όνομά της), ή οποία 
έτήκετο διότι δεν σ’ έβλεπε. Άλλα θάρρει, Λέον μου, διότι άφ’ δτου ώρίσθη σχεδόν 
ή ήμερα τής έπανόδου σου όλον'εν άναγεννώμεθα. Άρχίζομεν νά πιστεύωμεν δτι τό 
μεταλλεία τών Ούραλίων δέν θα φάγουν εκείνον τοϋ οποίου αγαπητότερου άλλον δέν 
έχομεν έν τώ κόσμφ. Δεδοξασμένον τό όνομα τοΰ Κυρίου, άφ’ ού τήν περιουσίαν τήν 
όποιαν άπέκτησες έντίμως καί ταχέως δέν την έπλήρωσες διά τής ζωής σου, ούτε διά 
τής δγιείας σου, Sv άληθεύη δτι έπάχυνες είς τήν έρημον,ώς μας βεβαιοΐς. Θάΐιωθώ- 
μ.εν λοιπόν πριν άποθάνωμεν νά έναγκαλισθώμεν τόν υιόν μας ! Τόσον χειρότερα διά 
σέ έάν δέν έτελείωσες αύτοΰ κάτω δλας σου τάς ύποθέσεις· διότι εΐ’μεθα τρεις οί όποιοι 
ώμόσαμεν δτι δέν θά έπιστρέψης πλέον αύτοΰ. Καί δέν θά δυσκολευθής νά μας ύπακού- 
σης, διότι θά είσαι έν τφ μέσφ ημών εύτυχής. Ταύτην τούλάχιστον τήν γνώμην έχει 
ή Κλημεντίνα .... έλησμόνησα οτι ύπεσχέθην νά μή εΐπω τό όνομά της! Ό κυρ 
Βοννιβέτος ό έΐαίρετος γείτων μας έφρόντισεν όχι μόνον νά τοποθέτηση επωφελώς τά 
κεφάλαιά σου, αλλά καί κατά τάς ώρας τής άνέσεώς του συνέταξε συγκινητικότατου 
έγγραφου, τό όποιον μόνον τήν υπογραφήν σου περιμένει. Καί ό άξιόλογος δήμαρχός

* Οΰτως ένομίσαμεν καλόν νά μεταγράψωμεν έλληνιστ: τήν έπιγραφήν τής εόφυεστάτης 
ταύτης μυθιστορίας τοΰ γνωστού Edmond About ίχουσαν οΰτω : V hommo a 1’ Oreille 
eassee.
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μας παρήγγειλεν ε’ς Παρισ'οος νέον μασχαλιστήρα και κατ’αότάς τον περιμένει νά 
σοί τον προσφερη δώρον. 'Η κατοικία σου ή οποία ριετ’ ολίγον θά γείνη κατοικία σας 
εΐνε άνάλογος της σημερινής καταστάσεώς σου. Θά κατοικήσης . . . . Άλλ? ή οικία 
μας τόσον ήλλαξε πρό τριών ετών, ώστε εΐνε άδόνατον νά σοί την περιγράφω και νά 
μ’ έννοήσης. Ό κ. Ώδρέτης δ άρχιτέκτων τής αύτοκρατορικής έπαύλεως διηΰβυνε τάς 
Εργασίας. ΉΟέλησε και καλά νά μοι κατασκευάση χημεΐον δεξιόν τοΰ Θενάρδου καί τοϋ 
Λεπρές. Μάτην άντέστην λέγων δτι δέν ημην πλέον ικανός είς τίποτε, άφ’ οδ τό δια
βόητου Περίσυμπυκνώσεως τών αερίων δπόμνημά μου μένει ακόμη είς τό 
Δ' κεφάλαιον. Άλλ’ δμως έπειδή ή μητηρ σου ήτο συνενοημενη μέ τόν γεροκατεργά- 
ρην αυτόν φίλον ύπερίσχυσεν ή γνώμη των καί οΰτω πως ίδρΰθη έν τή οικία μας 
Ναός είςτήν Επιστήμην. Εΐνε σωστόν έργαστήριον μάγου ώς γραφιζώτατα τό ονο
μάζει ή κυρά Γοθώ σου. Τίποτε δέν του λείπει εχει και άτμομηχανήν τεσσάρων ίππων 
Καί τ! νά την κάμω εγώ; άλλοίμονον! Άλλ’ όμως συλλογίζομαι οτι δλ’ αότά τά έξοδα 
δέν θά ’πάγουν τοΰ κακοΰ, διότι σύ βεβαίως δέν θά άναπαυθής εις τάς δάφνας σου.’Ώ, 
καί άν είχα τήν περιουσίαν σου ό'τε ήμην είς τήν ηλικίαν σου I Θάφιέρονα τάς ημέρας 
μου εις τήν καθαράν έπιστήμην, αντί νά χάνω τόν καλλίτερον καιρόν μου διδάσκων τά 
αθλια εκείνα παιδάρια, τά όποια τόσον έφρόντιζον νά ώφελώνται άπό τό μάθημά μου, 
ώστε τήν ώραν τοΰ μαθήματος ευρισκον τήν ευκαιρίαν νά άναγινώσκουν μυθιστορή
ματα. Πόσον θά ήμην φιλόδοξος ! Θά έπεθόμουν νά συνδέσω τό όνομά μου μετά τής ά- 
νακαλόψεως γενικού τίνος νόμου ή τουλάχιστον μετά τής κατασκευής ώφελιμωτάτου 
τινός οργάνου. Αλλά τώρα πλέον εΐνε αργά, διότι οί οφθαλμοί μου έξησθένησαν καί ό 
έγκέφαλός μου δέν θέλει νά έργασθή. Τώρα ήλθεν ή σειρά σου, φίλε μου! ’Ακόμη δέν 
είσαι εϊκοσιεξ έτών, τά μεταλλεία τοϋ Οΰράλ σ’ έδωκαν τά μέσα νά ζήσης έν άνέσει, 
δέν εχεις πλέον ανάγκην νά έργασθής διά τόν εαυτόν σου, ίδοό ήλθεν ό καιρός νά έργα- 
σθής διά τό άνθρώπινον γένος. Τοΰτο επιθυμεί ζωηρότατα καί έλπίζει ό γηραιός πατήρ 
σου ό αγαπών σε καί περιμένων σε άνοικταΐς άγκάλαις.

»Ζ. 'Ρενάΐΐος.

»Υ. Γ. Κατά τους υπολογισμούς μου ή επιστολή μου θά φθάση εις Βερολίνου δυο ή 
τρεις ημέρας πρό σοΰ. Θά έμαθες ήδη έκ τών εφημερίδων τής 7 ίσταμένου τόν θάνατον 
τοϋ περιφανοΰς Οδμβόλδου. Θά πενθήση ή έπιστήμη καί ή άνθρωπότης. Πολλάκις έ
λαβα τήν τιμήν νά γράψω πρός τόν μέγαν τοΰτον άνδρα, καί κατεδέχθη νά μου γράψη 
ίίπαξ, καί τήν έπιστολήν του τήν φυλάττω ώς ιερόν κειμήλιου. Πολύ δέ θά εύχαρι- 
στηθώ, έάν δυνηθής νά μ.’ άγοράσης τίποτε άνήκον είς αύτόν, είτε χειρόγραφον αύτό- 
γραφον, είτε τεμάχιόν τι έκ τών συλλογών του νά το έχω είς άνάμνησιν».

"Ενα μήνα μετά τήν αποστολήν τής επιστολής ταύτης έπανήλθεν είς 

τήν πατρικήν οικίαν ό πολυπόθητος υιός. Ό κύριος 'Ρενάλτος καί ή γυνή 
του ήλθον είς προϋπάντησίν του είς τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου, καί τοις 

έφάνη μέγας ευτραφής και εύμορφώτερος κατά πάντα. ’Αληθώς δ’ είπεϊν ό 

Λέων 'Ρενάλτος δέν ήτο μέν νέος έξόχου κάλλους, άλλ’ ομώς εΐχεν οψιν ευ

πρεπή καί συμπαθή. ΤΙΙτο μέτριου αναστήματος, ξανθός καί, ώς κοινώς λέ

γομεν, παχουλός καί καλοκαμωμένος. Οΐ μεγάλοι γλαυκοί οφθαλμοί του, ή 
γλυκεία φωνή του καί ή μεταξώδης γενειάς του κατεδείκνυον άνθρωπον λε

πτής μάλλον ή εύρωστου φύσεως, ό τράχηλός του λευκότατος, στρογγυλός 
καί σχεδόν γυναικείος διεφώνει διαφερόντως πρός τό ήλιοκαές πρόσωπόν του. 

Οΐ όδόντες του ήσαν μικροί καί κομψοί είσέχοντες ολίγον καί ουδόλως οξείς. 

*Ότε δ’ εξέβαλε τάς χειρίδας, του άπεκαλύφθησαν δύο μικραΐ τετράγωνοι 

χεΐρες ίκανώς ίσχυραί καί άπαλαί ού'τε θερμαί ούτε ψυχραί ούτε ξηραΐ, ούτε 

ύγραί, άλλ’ εύάρεστοι τήν άφήν καί άκριβέστατα έπιμεμελημέναι. Τοιόϋτον 
δέ δντα οί γονείς δέν θά τον άντήλασσον ούδέ πρός τόν ’Απόλλωνα τοϋ 

Βελβεδέρε. Τόν κατησπάσθησαν δέ καταβαρύνοντες αύτόν διά μυρίων έρω-· 

τήσεων,είς άς εκείνος έλησμόνει νάποκρίνηται. Γηραιοί τινες φίλοι οικογενεια

κοί, ιατρός, άρχιτέκτων καί συμβολαιογράφος προσήλθον είς τόν σταθμόν τοϋ 
σιδηροδρόμου μετά τών εύδαιμόνων γονέων.'Έκαστος δέ τούτων κατά σειράν 

τόν κατησπάσθη έρωτών αύτόν περί τής υγείας του, καί περί τοϋ ταξειδίου 

του έάν ήτο εύάρεστον. ’Εκείνος δέ ήκροάτο μεθ’ ύπομονής καί πως μετά 
χαράς τήν τετριμένην ταύτην μελωδίαν, ής αΐ μέν λέξεις δέν έσήμαινόν τι 

μέγα, άλλ’ ή μουσική έ'φθανέ μέχρι τής καρδίας του, διότι καί έκ τής καρ
διάς προήρχετο.

Τέταρτον ό'λον ώρας παρήλθε καί έκεϊνοι ήσαν ετι έν τφ σταθμφ, Ή α
μαξοστοιχία συρίζουσα έπανέλαβε τόν δρόμον της καί τά λεωφορεία τών 
διαφόρων ξενοδοχείων ώρμησαν καλπάζοντα πρός τήν οδόν τήν άγουσαν εις 

τήν πόλιν, ό δέ ήλιος τοΰ ’Ιουνίου δέν έπαυε φωτίζων τον εύδαίμονα έκεϊνον 

όμιλον τών άγαθών-άνθρώπων. Άλλ’ αΐ'φνης ή κυρία 'Ρενάλτου άνεφώνησεν 

δτι ό τάλας νέος θάπέθνησκε τής πείνης καί δτι ήτο μεγάλη ώμότης ή έπί 

τοσαύτην ώραν άναβολή τοϋ γεύματός του. Μάτην έκεϊνος διεμαρτύρετο λέ

γων δτι έγευμάτισεν έν Παρισίοις καί δτι ή χαρά του ήτο πολύ μεγαλει- 
τέρα τής πείνης. Πάσα ή συνοδεία είσώρμησεν είς δύο μισθωτάς άμάξας καί 

έκάθησαν ό μέν υιός παρά τήν μητέρα, ό δέ πατήρ άπέναντι, μή δυνάμενος 

νά χορτάση τούς οφθαλμούς του θεώμενος τόν φίλτατον υιόν. Τάς άμάξας 
ήκολούθει φορτηγόν άμάξιον φέρον τά κιβώτια τών ένδυμάτων, καί άλλα 
τινά κιβώτια μακρά καί τετράγωνα και πάσας τάς όδοιπορικάς άποσκευάς. 
Κατά δέ τήν είσοδον τής πόλεως οί άμαξηλάται έκροτάλισαν τάς μάστιγάς 

των καί τόν εύφρόσυνον τοΰτον θόρυβον, άκούσαντες οί παροικοϋντες, έξήλθον 
είς τάς θύρας των δρομαίοι, καί ουτω πως ένεψυχώθησαν ολίγον αί ήσυχοι 

όδοί. Ή κυρία 'Ρενάλτου περιέφερε δεξιά καί άριστερά τά βλέμματά της 

επιζητούσα μάρτυρας τοϋ Θριάμβου της καί χαιρετίζουσα μετ’ έγκαρδίου φι

λίας άνθρωπους μόλις γνωρίμ.ους. Πλεϊσται δέ μητέρες τήν έχαιρέτησαν, χω

ρίς νά την γνωρίζωσΓ διότι ούδεμία μητηρ βλέπει μετ’ άδιαφορίας τοιαύ- 

την εύτυχίαν, πλήν δέ τούτου ή οικογένεια 'Ρενάλτου ήγαπάτο παρά πάν

των. Καί οί γείτονες δέ προσερχόμενοι έλεγον μετά χαράς άνευ φθόνου*

«Εΐνε δ υιός τοϋ 'Ρενάλτου, δστις είργάσθη τρία έ'τη είς τά μεταλλεία 

τής 'Ρωσίας, καί έρχεται τώρα νά μοιρασθγ τήν περιουσίαν του μετά τών 

γηραιών γονέων του !»
Ό Λέων διέκρινεν ωνχντωζ γνώριμα τινα πρόσωπα, άλλ’ ούχί πάντας 
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οΰς ηύ'χετο νά ί'δν]. Διό έκλινεν είς το ούς τής μ.ητρός του καί, την ήρώτησ® 

λέγων’ «Καί ή Κλημεντίνα ;» Τοσοϋτον δέ σιγά είπε την έρώτησιν ταύτην, 

καί τοσοϋτο πλησίον, ώστε και αύτός ό κ. 'Ρενάλτος δέν ήδυνήθη νά δια- 
κρίννι έάν ήτο λέξις η ασπασμός. 'II μήτηρ έμειδίασε φιλοστόργως και άπε- 

κρίθη μίαν μόνην λέξιν’ «Υπομονή !», ώς εάν ή ύπομονή εινε άρετή κοινό

τατη είς τούς έρώντας !

'ίΐ πόλη της οικίας ήτο αναπεπταμένη, η δέ γηραιά Γοθώ ίστατο έπί 
τοϋ ούδοϋ, άνατείνουσα πρός τόν ουρανόν τούς βραχίονας καί κλαίουσα ώς 

μωρόν, διότι είχε γνωρίσει τόν Λέοντά βρέφος’ δι’ δ αφειδώς διημείφθησαν 

εγκάρδιοι περιπτύξεις έπί της κατωτάτης βαθμίδας της κλίμακας μεταξύ 

της καλής καγαθής θεραπαίνης καί τοϋ νεαροϋ κυρίου της. Οί φίλοι τοΰ κ. 
'Ρενάλτου ύπό περισκέψεως καί εύλαβείας κινούμενοι ήτοιμάζοντο νάπέλθω- 

σιν’ άλλά μάταιαι αί προσπάθειαί των, διότι τοϊς απέδειξαν σαφέστατα οτι 

ή τράπεζα ήτο έστρωμένη καί η θέσις των τούς άνέμενε. 'Ότε δέ ή συνοδεία 

είσήλθεν είς την αΐ'θουσαν πάσα πλήν της αοράτου Κλημεντίνης, αί μεγάλαι 
γλυπταί θρονίδες έτεινον τούς βραχίονάς των πρός τόν έλΟόντα υιόν' τό έπί 

της εστίας παλαιόν κάτοπτρου μετά χαράς έσπευσε νάντανακλάσγι την μορφήν 
του, ό κρυστάλλινος πολυέλαιος σκιρτήσας έκωδώνισεν ελαφρώς καί οί έπί 
τίνος τραπεζίου παρατεταγμένοι γύψινοι μανδαρίνοι ένεοσαν την κεφαλήν είς 

σημεϊον υποδοχής τό ώς εύ παρέατης μονονουχι έπιφωνοΰντες, ώς εάν ήσαν οί 

εφέστιοι Θεοί της οικογένειας 'Ρενάλτου. Καί τότε οί άσπασμοί καί τά δά

κρυα έπανελήφθησαν βροχηδόν’ άλλά διατί δμως; ούδείς ήδυνατο νά εί'πνΤ 

άλλά τό βέβαιον εινε δτι ή σκηνή αυτή ώμοίαζε πρός δευτέραν άφιξιν.

«Κοπιάστε» άνεφώνησεν ή Γοθώ.

Ή κυρία 'Ρενάλτου έλαβε τόν βραχίονα τοϋ υίοϋ της, παραβαίνουσα ουτω 
πως πάντας τούς περί εθιμοτυπίας νόμους, καί ούδέ καν αίτήσασα συγγνώ- 

μ.ην παρά τών παρόντων άξιοσεβάστων φίλων. Μόλις δέ καί μετά βίας ή'τησε 

συγγνώμην, δτε είς τό τέκνον της πρώτον παρέθηκε τον ζωμόν πρό τών 

προσκεκλημένων. Ό Λέων ούδέν έλεγε καί εύλόγως,διότι πάντες οί συνδαι

τυμόνες ήσαν τοιοΰτοι,ώστε μετά χαράς Θά προετίμων νά χυσωσι μάλλον τόν 

ζωμόν των είς τό στήθος του,η νά τον έγγίσωσιν είς τά χείλη των πρό εκείνου.

«Μητέρα» άνεφώνησεν ό Λέων έχων άνά χεϊρας τό κοχλιάριον, «πρώτην 

φοράν μετά τρία έτη τρώγω σήμερον καλόν ζωμόν !»
Καί η μέν δέσποινα ήρυθρίασεν ύπό χαράς, η δέ Γοθώ έθραυσε καί αύτή 

ύπό χαράς σκεϋός τι διότι άμφότεραι διενοήθησαν δτι τό παιδίον, έπαινέσαν 

τόν ζωμόν,ήθέλησε νά κολακεύση την φιλαυτίαν των’ άλλ’ όμως ό Λέων έλε- 

γεν άλήθειαν*  διότι δύο τινά ό άνθρωπος δέν ευρίσκει εύκόλως έξω της οι

κογένειας του, πρώτον μέν καλόν ζωμόν καί δεύτερον άγάπην αφιλοκερδή. 

Δέν έπιχειρώ ένταΰθα νάπαριθμήσω πιστώς τά παρατεθέντα φαγητά, φο - 
βούμενος μή κινήσω την ό'ρεζιν τών αναγνωστών μου καί γείνω αιτία νά 

πάθώσιν, β μη γένοιτο, δυσπεψίαν αί πλεΐσται τών λεπτοφυών μου άναγνω- 
στριών. Πλην δέ τούτου καί ό κατάλογος Θά παρετείνετο μέχρι τέλους τοΰ 

βιβλίου, και ούδεμία καν σελίς θά μ.’ ύπελείπετο νά γράψω την θαυμασίαν 

ιστορίαν τοΰ Φουγά. Διά τοΰτο επανέρχομαι είς την αίθουσαν καί εύρίσκώ1 
τούς φίλους καθημένοϋς καί πίνοντας τόν καφέ.

Ό Λέων μόλις έπιε τό ήμισυ τοΰ καφέ του, ούχί διότι ήτο ί'σως πάρα 

πολύ θερμός η ψυχρός η γλυκύς, μη πρός Θεοΰ ύποπτεύσητε τοιοΰτον τι. 

Ούδέν βεβαίως θά τον έκώλυε τοϋ νά πίν) και τήν τελευταίαν σταγόνα, έάν. 
μή αίφνης άντήχει μέχρι τών μυχίων τής καρδίας του δ κρότος τοΰ ρόπτρου 

τής πύλης. Ή παρελθοΰσα στιγμή τφ έφάνη ατελεύτητος, καί όντως κατά 
τάς πεοιηγήσεις του ουδέποτε είδε στιγμήν τόσον μακράν. Άλλά τέλος έπε- 

φάνη ή Κλημεντίνα μετά τής άγαμου έτι καλής κάγαθής θείας της, κυρίας 

Βιργινίας Σαμπούκκου, ητις προηγείτο ολίγον τής άνεψιάς της. Καί οί μαν
δαρίνοι οί έπί τοΰ τραπεζίου παρατεταγμένοι μειδιώντές ήκουσαν τόν κρότον 

τριών φιλημάτων.
Άλλά διατί τριών ; Ό έπιπόλαιος αναγνώστης ό διατεινόμενος ότι μαν

τεύει τά πάντα πριν ή1 έτι γραφώσι, εύρε, νομίζω, πιθανήν τινα έξήγησιν 

τοϋ τριπλοϋ κρότου, τήν δε: «Βεβαίως ό Λέων ήτο είς άκρον αίδήμων, ώστε 

άπαξ μόνον θά έτόλμησε νά φιλήσ-ρ τήν καλήν κάγαθήν κυρίαν Σαμπούκκου*  

άλλ’ δ'τε δμως ειδεν άντικρύ του τήν Κλημεντίναν, τήν μέλλουσαν γυναϊκά 
του έδιπλασίασε τήν δόσιν, άριστα ποιήσας». Άλλά, κύριε, εγώ σάς λέγω 

ότι ή κρίσις σας αύτη εινε παράτολμος, διότι τό μέν πρώτον φίλημα έπέσεν 

άπό τοϋ στόματος τοΰ Δέοντος έπί τής παρειάς τής κυρίας Σαμ-πούκκου, τά 

δεύτερον δέ άπό τών χειλέων τής κυρίας Σαμπούκκου έπί τής άοιστεράς πα
ρειάς τοΰ Δέοντος, ό δέ τρίτος κρότος τοϋ φιλήματος ήτο απλώς τυχαία καί 
άποόοπτος άποτυχία καταπλήξασα τά μέγιστα τάς δύο νεαράς καρδίας. 

Ακούσατε δέ πώς έγένετο τό πράγμα. Ό Λέων αγαπών καθ’ υπερβολήν τήν 
μ.νηστήν του, ώρμησε πρός αύτήν ώς τυφλός, άδιαφορών μέν έάν θά φιλήσγι 

τήν δεξιάν ή τήν άριστεράν παρειάν της, άλλ’ άπόφασιν όμως έχων νά μή 
άναβάλη περαιτέρω τήν ηδονήν, ήν άπό τοΰ έαρΟς τοϋ 1856 διακαώς προσ- 

εδέχετο. Καί ή Κλημεντίνα δέ ουδόλως έσκόπει νάποκρούση τό φίλημα, 

άλλά τουναντίον νά κολλήση τά εύ'μορφα ρόδινα χείλη της έπί τής παρειάς 

τοϋ Δέοντος εί'τε τής δεξιάς είτε τής άριστεράς άδιάφορον. Ή ορμή δέ τών 

νέων έγένετο αιτία νά μή λάβνι μήτε ή παρειά τοϋ Δέοντος μήτε ή τής 

Κλημεντίνης τήν είς αύτάς προωρισμένην προσφοράν. Διά τοΰτο δέ καί οι 

μανδαρίνοι έν φ προσεδόκων' νάκούσωσι δυο φιλήματα, ή'κουσαν μόνον έν, 

ώς εί'δομεν ανωτέρω. Καί ό μέν Λέων έταράχθη, ή δέ Κλημεντίνα κατε- 
κοκκίνησε, καί οί δυο δέ ώπισθοχώρησαν έν βήμα θεωροΰντες τά ροδοειδή 

σχήματα τοΰ τάπητος, άτινα έ'κτοτε ένεχαράχθησαν διά παντός έν τ$ 

μνήμφ των.
ΤΟΜΟΣ Β', 7. — 101ΆΙ0Ζ 1878. Μ
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Ό Λέων ένόμιζε τήν Κλημεντίναν ώς τήν εύμορφοτάτην πασών των γυ

ναικών. Τήν ήγάπα ύπέρ τά τρία έτη καί έν μέρει χάριν αύτής'είχε μεταβή 

είς 'Ρωσίαν. Τφ 1856 ήτο μικρότερα ή ώστε νά ύπανδρευθν), καί πλουσιω- 
τέρα ή ώστε άπλοΰς μηχανικός 2400 δραχμών νά τολμήσν; νά την ζητήσγ 
γυναίκα. Ό Λέων ώς αληθής μαθηματικός ύπέβαλεν είς εαυτόν τό πρόβλημα 

τόδε: «Δοθέντος οτι υπάρχει νεκνις ηλικίας 15 έτών, πλούσια έχουσα 

εισόδημα 8000 φράγκων καί κινδυνεύουσα νά κληρονομήστε τήν άγαμον 

κυρίαν Σαμπούκκου, δ έστι περιουσίαν 200,000 φράγκων, ζητείται νά σχη- 

ματισθί) περιουσία ί'ση τουλάχιστον πρός τήν της νεάνιδος, έν χοόνω, καθ’ 

βν αυτή θά έλθγι μέν είς ηλικίαν τινα, χωρίς ό'μως καί νά καταντήσν) γερον
τοκόρη». Καί τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου ευρεν ό Λέων έν τοϊς χαλ- 

κωρυχείοις τών Ούραλίων όρέων. Τρία όλα έτη έπέστελλεν εμμέσως είς τήν 
ώγαπητήν της καρδίας του. Τά πρός τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του 

γράμματα έβλεπε πάντοτε καί ή κυρία Σαμπούκκου καί δέν τά έκρυπτε 
τήν Κλημεντίναν. ’Ενίοτε δέ τάνεγίνωσκον γεγωνυί^ι τή φωνή έν οικογε

νειακοί όμηγύρει, καί ουδέποτε ό κ. 'Ρενάλτος ήναγκάσθη νά παραλίπή 
φράσιν τινά, διότι ό Λέων ,ούδέπο.τ’ έγραφε τι, οπερ νά μή δύνηται νάκούση 

νεαρά κόρη. Ή θεία καί ή άνεψιά ούδεμίαν άλλην ειχον διασκέδασιν. ’Έζων 

μόναι έν τινι οίκίσκφ κατά τό άκρον περικαλλεστάτου κήπου, καί έδέχοντο 
επισκέψεις μόνον γηραιών τινων φίλων. "Ωστε ή Κλημεντίνα όλίγας άφορμάς 
εΐχεν ίνα έπαίρηται έπί τώ οτι διεφύλαττε τήν καρδίαν της ύπέρ τοϋ Λέον- 

τος’ διότι πλήν ύψηλοΰ τίνος συνταγματάρχου τών θωρακοφόρων, παρακο- 

λουθοϋντος ενίοτε αύτήν κατά τόν περίπατον, ούδείς ούδέποτ’ ήτένισεν είς 

αυτήν έρωτικώς.
Καί δμως ή Κλημεντίνα ήτο λίαν εύμορφος κόρη ού μόνον κατά τήν κρί- 

σιν τοϋ έραστοϋ της, ή της οικογένειας ‘Ρενάλτου ή της πολίχνης έν ή κα- 
τώκει. Αί έπαρχίαι εΐνέ πως ολιγαρκείς και ευκόλως διαφημίζουσι γϋναϊκά 
τινά ώς εύμορφον ή άνδρα τινά ώς μέγαν, καί μάλιστα έάν τύχωσιν όλιγώ- 

τερον πλούσιαι. ή ώστε νά έχωσι πολλάς απαιτήσεις. Μόνον έν ταϊς πρω- 

τευούσαις άξιοΰσιν οί άνθρωποι νά θαυμάζωσι τήν απόλυτον αξίαν. ’Ήκουσά 

,ποτε τόν δήμαρχον χωρίου τινός, λέγοντα άλαζονικώς πως’ «'Ομολογήσατε 

δτι ή υπηρέτρια μου ή Αίκατερίνα εΐνε πολύ εύμορφος άναλόγως ενός δήμου 

έξακοσίων ψυχών!» Ή Κλημεντίνα ήτο αρκούντως καλή ώστε νά θαυμάζη- 

ται έν πόλει κατοικουμέντ; ύπό όκτακοσίων χιλιάδων ψυχών. Φαντάσθητε 

μικράν κρεόλην ξανθήν, μελανώπιν, έχουσαν χρώμα μελαγχροινόν καί λαμ

προύς όδόντας. Τό σώμα της ήτο στρογγύλον καί εύκαμπτον ώς σχοϊνος. 

Όποιας δέ μικράς καί γλαφυράς χεϊρας είχε, καί οποίους κομψούς καί κα

μαρωτούς άνδαλουσίους πόδας ! Τά βλέμματά της ήσαν ώς μειδιάματα καί 
τοϋ σώματός της αί κινήσεις ώς θωπειαι. Πρόσθες δ’ ότι ούτε ανόητος ήτο 

ούτε δειλή, ούδ’ αγνοούσα τά πάντα, ώς τά έν τοϊς μοναστηρίοις 'έκπαιδευό- 

μένα κοράσια. Τήνάγωγήν αύτής ή'ρξατο ή μήτηρ της, συνεπλήρωσαν δέ 

δύο ή τρεϊς γηραιοί καί σεβάσμιοι καθηγητα'ι κατά τήν εκλογήν τοΰ κ.'Ρε
νάλτου τοϋ κηδεμόνος της. Είχε δέ τό πνεύμα εύθές καί τήν κεφαλήν με

στήν γνώσεων. ’Αλλά δέν μοι λέγετε διατί διηγούμαι τά κατ’ αυτήν με- 

ταχειριζόμενος χρόνους παρωχημένους, έν. ψ>, χάρις τφ Θεφ, ζή έτι καί ού- 

δεμίά τών τελειοτήτων αύτής άπώλετο.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β' 

’Aνοίγογται τά κιβώτια ύπό το <ρως τώκ .Ια/ιχάβω-τ.

Περί τήν δεκάτην δέ ώραν τής νυκτός ή κυρία Βιργινία Σαμπούκκου ειπεν 
δτι εΐνε ώρα νά σκεφθώσι καί περί τής άναχωρήσεως’ έζων δ’ αί γυναίκες 

αύται μετά μοναστικής ακρίβειας καί τάξεως. Και ό μέν Λέων διεμαρτυ- 

ρήθη, ή δέ Κλημεντίνα ύπήκουσε μέν, άλλά καί δι’ έλαφροϋ μορφασμού έξε· 

δήλωσε τήν διαθεσίν της. "Ηδη ή θύρα τής αιθούσης ήτο άνοικτή καί ή 

γηραιά παρθένος μετέβη είς τόν άντιθάλαμον καί έλαβε τόν έπενδύτην της, 

δτε δ μηχανΛός άνεφώνησεν αίφνης’
«Βέβαια δέν Οάναχωρήσετε πρίν με βοηθήσετε νάνοίξωτά κιβώτιά μου ! 

Τήν χάριν ταύτην σάς-ζητώ καλή μου κυρία Σαμπούκκου !»
Ή σεβάσμια κόρη έστη’ καί ή μέν έξις τήν προέτρεπε νάπέλθη, ή δέ φι

λοφροσύνη τνί συνεβούλευε νά μείνγ, κόκκος δέ περιεργίας έκλινε τήν πλά

στιγγα.
«Όποια εύτυχία !» ειπεν ή Κλημεντίνα, κρεμώσα αύθις τόν έπενδύτην 

τής θείας της.
Ή κυρία 'Ρενάλτου δέν εΐ'ξευρεν έτι που ειχον τέθή αί άποσκευάί τοϋ 

Αέοντος’ άλλ’ ή κυρά Γοθώ έλθοΰσα ειπεν οτι τά πάντα έκειντο φύρδην μίγδην 

έν τφ μαγικφ έργαστηρίφ, μέχρις ού ό κύριος Λέων παραγγείλγι τί ήθελε νά 

φέρωσιν είς τό δωμάτιόν του. Πάσα δ’ ή όμήγυρις λαβοΰσα τότε λυχνίας καί 

λαμπάδας μετέβη είς εύρεϊαν αί'θούσαν τοΰ ίσογαίου, ένθα αί κάμινοι, αί 
σικύαι, τά φυσικά ό'ργανα, τά κιβώτια, οί οδοιπορικοί σάκκοι, αί χάρτιναι 
πιλοθήκαι καί ή περιβόητος ατμομηχανή άπετέλουν συγκεχυμένον άμα δέ 

καί χάριεν θέαμα. Τό δέ φώς έπέδρα έπί τοΰ συνόλου τών πραγμάτων τού

των ώς έπί τινων εικόνων τής ολλανδικής σχολής. Διολισθαϊνον διά τών 

χονδρών καί κίτρινων κυλίνδρων τής ηλεκτρικής μηχανής καί άντανακλωμε- 
νον έπειτα έπί τών έκ λεπτής ύάλου λεπτών καί μακρών χημικών λαγήτ 

νων, προσέκρουεν έπί δύο αργυρών άνταυγαστήρων καί κατά τήν διάβάσίν 

του ΐστάτο όλίγον έπί μεγαλοπρεπούς βαρομέτρου τοΰ ΦορτίνόΟ. Οί κύριοι 
’Ρενάλτού καί οί φίλοι των ίστάμενοι έν χορώ μεταξύ τών άποσκευών, τιτ 
νές μέν καθήμενοι, τινές δέ όρθιοι, ουτος μέν οπλισμένος διά λυχνίας έκεϊ-
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νος 8ε διά λαμπάδας, έπηύξανον την γραφικότητα τή.ς σκηνής ταύτης.

Ό Λέων έχων ορμαθόν κλειδιών ή'νοιγε τά κιβώτια καθ’ έκαστον. Ή δέ 

Κλημεντίνα καθημένη άντικρύ του έπί μεγάλης θήκης έπιμήκους παρετή- 

ρει μετά πολλής προσοχές, τό δέ βλέμμα της αγάπην μάλλον ή περιεργίαν 
έξεδήλου. Καί κατά πρώτον μέν έξεχώρισαν δύο μέγιστα τετράγωνα κιβώ

τια περιέχοντα δείγματα όρυκτολογικά, έ'πειτα δέ ήρξκντο έπιθεωροΰντες 

παντοΐα πολύτιμα πράγματα, άτινα ό μηχανικός είχε μεταξύ τών λινών 
του και τών ενδυμάτων του. ’Οσμή εύάρεστος ρωσικού δέρματος, τε'ίου, κα

πνού τής ’Ανατολής και αρώματος ρόδων, κατέκλυσε μετ’ ού πολύ τό χη- 

μεϊον. Ό Δέων έ'φερεν ολίγον τι έκ πάντων κατά τό έθος τών πλουσίων πε · 

ριηγητών, οίτινες έ'χουσιν . έν τη πατρίδι οικογένειαν καί πολλούς φίλους. 
Έξέθηκεν έ'πειτα ασιατικά ύφάσματα, αργυρούς ναργιλέδες περσικούς, κι
βώτια τεΐου, σερμπέτια έκ ροδοστάγματος,πολύτιμα αρώματα, χρυσούφαντα 

ύφάσματα τής 'Γαργιόκης, όπλα αρχαία, άργυρά σκεύη τής τραπέζης πεποι- 
κιλμένα διά μέλανος έγκαύσματος έκ τών εργαστηρίων τής 'Γούλας, κοσμή

ματα λιθοκόλλητα κατά τόν ρωσικόν τρόπον, ψέλλια τοϋ Καυκάσου, περι
δέραια έκ γαλακτόχρου ήλέκτρου, καί σάκκον δερμάτινο? πλήρη καλάιδος 

ώς τόν πωλοόμενον κατά τήν πανήγυριν τήν έν Νισνί Νοβγορόδ. "Εκαστον 
τών πραγμάτων τούτων διήρχετο άπό χειρός εις χεϊρα μεταξύ έρωτήσεων, 
διασαφήσεων καί παρατηρήσεων. Πάντες δ’ οί έκεϊ παρόντες έ'λαβον τά 

δώρα των έν συναυλίορ εύγενών άποποιήσεων, φιλικών ένστάσεων καί ευχα

ριστιών κατά πάντας τούς τόνους τής μουσικής. Περιττόν δέ νά εΐ'πωμεν δτι 
τό πλείονος λόγου άξιον μέρος έ'λαχε τή Κλημεντίνη, ή'τις ό'μως δέν άνέ- 

μεινε νά την παρακαλέσωσι νά τα λάβ-ρ, διότι ώς ήσαν τά πράγματα, 
πάντα τά είς αυτήν προωρισμένα δώρα έθεωροΰντο περιλαμβανόμενα έν τή 
νυμφική δωρεά, καί διά τοΰτο δέν έ'μελλον νά έξέλθωσι τής οικογένειας καί 

ναπαλλοτριωθώσιν. Ό Λέων έ'φερεν είς τόν πατέρα του κοιτωνίτην εύμορφώ- 
τατον έξ ύφάσματος χρυσοΰφάντου, άρχαϊά τινα βιβλία εύρεθέντα έν Μόσχα, 

χαρίεσσάν τινα εικόνα τοϋ γάλλου ζωγράφου Γρέζε άποπλανηθεϊσαν τίς οίδε 

ποίορ τινί μοίρςε καί καταντήσασαν έν ρωσικώ τινι παλαιοπωλείο), δύο λαμ

πρότατα δείγματα κρυστάλλου; και τήν ράβδον τοϋ Ούμβόλδου.

«Βλέπετε, είπεν ό Δέων δίδων είς τόν πατέρα του τό ιστορικόν 

κειμήλιον, δτι τό ύστερόγραφον τής τελευταίας επιστολής σας δέν 

είς τό νερόν».
Ό γηραιός καθηγητής λαβών τό δώρον μετά προφανούς συγκινήσεως εΐ- 

πεν είς τόν υιόν του.
«Ουδέποτε θά μεταχειρισθώ τήν ράβδον ταύτην τήν οποίαν έκράτησεν δ 

Ναπολέων.τής έπιστήμης. Καί τί θα έ'λεγον οί άνθρωποι βλέποντες έμέ ά- 

πλοΰν γηραιόν λοχίαν τής έπιστήμης τολμώντα νά περιδιαβάζη είς τό δώτ

τούτο

επεσεν
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•to; μετά τής ράβδου ταύτης; Καί που εΐνε. αί συλλογαι; Δεν ειμπορεσες να- 
γοράσης τίποτε ; Έπωλήθησαν άκριβα ;

Δέν τας έπώλησαν, είπεν ό Λέων. "Ολαι κατετέθησαν έν τώ Μουσεία) 
τοϋ Βερολίνου. Άλλ’ εγώ προθυμούμενος. νά σας εύχαριστήσω έ'γεινα αιτία 
νά με κλέψουν καί διά τρόπου λίαν παραδόξου. Τήν αυτήν ημέραν τής άφί- 

ξεώς μου ώμίλησα είς τόν συνοδεύοντά με υπηρέτην περί τής επιθυμίας σας. 
Ούτος δέ μεθ’όρκου μ’έβεβαίωσεν δτι ίουδαΐός τις παλαιοπώλης φίλος του 

ύνόματι 'Ρίττερ είχε πρός πώλησιν ώραώτατον ανατομικόν σκεύασμα κτήμα 
άλλοτε τοΰ Ούμβόλδου. Τρέχω εύθύς είς τοΰ ’Ιουδαίου, έξετάζω τήν μομίαν, 

διότι μομία ήτο τό πράγμα εκείνο, καί άνευ τινός συμφωνίας μετρώ δσά 
μ’ έζήτησεν ό πωλητής. ’Αλλά τήν επιούσαν φίλος τις τοΰ Ούμβόλδου, 0 

καθηγητής Χίρζ μοί διηγήθη τήν ιστορίαν τοΰ άνθρωπίνου εκείνου ράκους, 

δπερ δεκαετίαν δλην έσύρετο άπό παλαιοπωλείου είς παλαιοπωλεϊον, ουδέ

ποτε δέ ύπήρξε κτήμα τοΰ Ούμβόλδου. Ποϋ ’ς τήν εύχήν τό έτρύπωσεν ή 

κυρά Γοθώ ; "Α, ή κυρία Κλημεντίνα κάθηται επάνω.
Καί ή μέν Κλημεντίνα ήθέλησε νά έγερθή, άλλ’ ό Λέων τή είπε νά 

μείνη.
«’Έχομεν καιρόν, είπε, νά ί'δωμεν τό παμπάλαιον τοΰτο πράγμα, καί έ

πειτα μαντεύετε καί ύμεϊς δτι δέν είνε εύάρεστον θέαμα. Ιδού ή ιστορία, 

ήν μοι διηγήθη ό γηραιός Χίρζ, ύποσχόμενος νά μοι έξαποστείλη άντίγρα- 
φον περιεργοτάτου τινός ύπομνήματος περί τούτου. Μή*φύγητε  σάς παρακαλώ, 

αγαπητή μοι κυρία Σαμπούκκου. 'Η ιστορία τήν οποίαν θά σας διηγηθώ 

είνε στρατιωτική άμα καί επιστημονική μυθιστορία σύντομος. Καί άφ’ ού 

σας διηγηθώ τάς συμφοράς τής μομίας θά την ί'δωμεν καί αύτην.
— ’Αλλά σύ, φίλε μου, άνεφώνησεν ό άρχιτέκτων Ώδρέτης, θά μας διη- 

γηθής τήν μυθιστορίαν τής μομίας. ’Αλλά πολύ άργά, αγαπητέ μοι Λέον, 

διότι ό Θεόφιλος Γωτιέοος σέ προέλαβε δημοσιεύσας Μομίας μυθιστο

ρίαν έν παραρτήματι τοΰ Μηνύτορος καί είνε γνωστή τοϊς πάσιν ή αιγυ

πτιακή ιστορία σου ;
— "Οσον είνε αιγυπτιακή ή ιστορία συμπολίτου τινός ημών, άλλο τοσον 

εΐνε αιγυπτιακή καί ή ιστορία τήν οποίαν θά σας διηγηθώ, είπεν ό Λέων. 

Έδφ είνε παρών ό άγαπητός ιατρός κύριος Μαρτοΰ καί θά είξεύρη τό όνομα 

τοϋ καθηγητοϋ Ίωάννου Μάιζερ τοΰ έκ Δανσίκης, δστις έζη περί τάς άρ- 
χάς τοΰ αίώνος, καί νομίζω τά τελευταία συγγράμματα του έξεδόθησαν τώ 

1824 ή 1825.
—- Τώ 1823, είπεν ό, ιατρός Μαρτοΰ. Ό Μάιζερ εΐνε έκ τών επιστημόνων 

τών τιμώντων τά μ.άλιστα τήν Γερμανίαν. Έν τώ μεσω τών δεινών πολέ

μων, τών καθαιματούντων τήν πατρίδα του, έξηκολούθησε τάς εργασίας καί 
τά πειράματα τοΰ Λεβεγκόκ, τοΰ Βάκεο, τοϋ Νεδαμ, τοΰ Φοϊπάνα καί τοΰ 

Χπαλανζάνη περί τών άναβιούντων ζώων. *Η  ιατρική ημών σχολή τιμ^ ate*
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τον άνακηρύττουσα ώς ένα τών πατέρων τ·ης νεωτέρας έπιστήμης της βίό« 

λογίας. '

— Παναγία μου ! τί σιχχαμένα ονόματα, άνεφώνησεν ή κ. Σαμπούκκου. 

1 ποφερεται - να κρατούν τοιαυτην ώραν τούς ανθρώπους διά νά τους κάμουν 
νάκούουν γερμανικά ■

• Μη ακούετε θεία μου τά σιχχαμένα ονόματα, εϊπεν ή Κλημεντίνα 
πειρωμένη νά την καταπραύνη' φυλάξατε την δρεξίν σας διά την μυθιστορίαν, 
διότι μυθιστορία υπάρχει εδώ.

Και φοβέρα, προσεθηκεν ό Λέων. Διότι μάθετε δτι η Κλημεντίνα κά- 
θηται επι θύματος ανθρωπίνου, θυσιασθέντος είς την επιστήμην ύπδ τοϋ κα· 
θηγητοϋ Μάιζερ».

Δια μιας η Κλημεντίνα άνηγέρθη, και έκάθησεν είς την έδραν ην τγ έδω· 

κεν ο μνηστηρ της, καθήσας αύτός είς την θέσιν της μνηστης του. Οί δ’ ά- 
κροαται του φοβούμενοι μήπως ή μ.υθιστορία τοΰ Λεοντος εινε πολύτομος, 
κατελαβον θεσεις περιξ αύτοϋ τινες μέν έπί κιβωτίων, τινες δέ επί εδρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Τδ ίγκ.Ιημα ΐοΰ σοφού καθηγηζοΰ Μάιζερ.

«Κυριαι, εΓπεν ό Λέων, ό καθηγητής .Μάιζερ δέν ήτό τις κοινός κακούργος*  
ήτο άνήρ αφιερωμένος είς την επιστήμην και την άνθρωπότητα. Έφόνευσε 
δε τον γάλλον συνταγματάρχην, δστις την στιγμήν ταύτην αναπαύεται ύπδ 

τας πτυχας τοΰ επενδυτου μου, πρώτον μέν ΐνα τφ διαφυλάξν; την ζωήν, 
καί δεύτερον ΐνα διευκρινησν) ζήτημα δπερ συμφέρει και είς υμάς τά μέγι

στα. ΤΙ διάρκεια τνίς έπί γης ύπάρξεως ημών εινε άπείρως βραχυτάτη. Τοΰτο 

βεβαίως ουδεις νοΰν έχων Θά δυνηθ-ρ νάμφισβητήσγ. Έάν δέ ειπωμεν δτι 

πριν η παρελθωσιν εκατόν έ’τη ούδε'ις ημών τών έν τη οίκίγ ταύτνι συνηγμέ- 
νων εννεα η δέκα Θά κατοικί) έπ'ι τοΰ προσώπου της γης ! Λυπηρότατου τφ 

δντι!»

Και η μεν κ. Σαμπούκκου ταΰτ’ άκούσασα έστέναξεν έκ βαθέων,ό δέ Λέων 
έξηκολούθησε λέγων'

«Οίμοι! κυρία Βιργινία, καί εγώ πολλάκις έστέναξα συλλογιζόμενος την 
θλιβεραν ταύτην αναγκην. ’Έχετε ανεψιάν την εύμορφοτάτην καί έρασμιω- 

τατην πασών τών επι γ·ης άνεψιών, καί η θεα τοΰ θελκτικού προσώπου της 
πληροί αγαλλιασεως την καρδίαν σας. Άλλ’ επιθυμείτε καί τι πλέον και θά 

ευχαριστηθείτε μόνον δταν καμαρώσετε τρέχοντας τούς μ,ικρούς ανεψιούς σας. 

Καί θα τους καμαρώσετε, είμαι βέβαιος. Άλλ’ δμως θά ί'δητε τά τέκνα των; 

Αμφίβολον. Τα εγγόνιά των ; Αδύνατον. Περί δέ της δεκάτης, εικοστές, 

*Ρρι«κοστης γενεάς ούδ’ όφείλομεν καν νά σκεπτώμεθα. Κα'ι δμως ύπάρχουσιν
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οί σκεπτόμενοι περί τούτου. Δέν υπάρχει δέ Θνητός μή είπών άπαξ τουλάχι

στον; «Άς ήτο δυνατόν νζναζήσω μετά διακόσια ετη !» Και ουτος μεν επε- 

Θύμει νά έπανέλθν; είς τήν γην νά μάθν) ειδήσεις περί της οικογένειας του, 
εκείνος δε περί της δυναστείας του. 'Ο μέν φίλοσοφος εινε περίεργος να ιδγι 

έάν αί ίδέαι του έκαρποφόρησαν, ό δέ πολιτικός εαν τό κόμμα του υπερι- 
σχυσε, ό δέ φυλάργυρος έάν οί κληρονόμοι του κατεσπαταλησαν τό εχειν 
του, ό δ’άπλοΰς κτηματίας έάν τά δένδρα του ηύξήθησαν. Ούδε'ις άδιαφο- 

ρει περί τοΰ μ,έλλοντος καί τοΰ προορισμοΰ τοΰ κόσμου τουτου, δν καλπαζον- 

τες διερχόμ,εθα άνεπιστρεπτεί δι’ ολίγων ετών. Ποσοι εφθονησαν την τύχην 
τοΰ Έπιμενίδου, δστις άποκοιμηθεις εν σπηλαιφ, και άνοιξας επειτα τους 

οφθαλμούς είδε τόν κόσμον γηράσαντα !
«Λοιπόν, κυρίαι μου, ό καθηγητής Μάιζερ άνηρ εκ τών σπουδαιότατων 

τοΰ καθ’ ημάς αίώνος, έπίστευεν δτι ή επιστήμη δύναται νάποκοιμήσφ ζων

τανόν τι ον, καί έ'πειτα νά το άφυπνίσν) μετ’ άόριστον άριθμόν ετών, δ έστι 
νά στήσν; πάσας τάς λειτουργίας τοΰ σώματος, νά άναστείλη τήν ..ζωήν, νά- 

παλλάξν; τό σώμα άπό πάσης έπηρείας τοΰ χρόνου έπ'ι ένα ή ,δύο αιώνας, 

κα'ι μετάταΰτα νά το άναστήση.
— ΤΗτο λοιπόν τρελός; άνεφώνησεν ή κυρία 'Ρενάλτου.
— Δέν δύναμαι νά σας έγγυηθώ περί τούτου. Άλλ’ δμως εΐχεν ιδίας δο

ξασίας περί τοΰ μεγάλου ελατηρίου τοΰ κινοΰντος τά έμψυχα δντα. Ένθυ- 

μεϊσθε, καλή μου μητερ, δτε εισθε κοράσιον, τί ήσθάνθητε δτε πρώτον σάς 

έδειξαν τόν μηχανισμόν κινούμενου ωρολογίου. Επισπεύσατε οτι ενυπ'ηρχεν 
έν τφ ώρολογίφ ζωυφιόν τι άεικίνητον, καταγινόμενον είκοσιτέσσαρας δλας 
ώρας τήν ημέραν είς τήν περιστροφήν τών δεικτών. Και άν μεν οι δεϊκται 

δέν έκινοΰντο έλέγετε : «έψόφησε τό ζωυφιον», εν φ ι’σως είχε μονον απο
κοιμηθεί. Μετά δέ ταΰτα σάς εξήγησαν . δτι τό ώρολόγιον περιέχει σύνολόν 

οργάνων έντέχνως προσηρμοσμενων και καλώς δι ελαίου κεχρισμενων κτινα 
έκινοΰντο άφ’ έαυτών άρμονικώτατα. Έάν τυχαίως ελατηριον τι Θραυσθεί, 
έάν τροχός τις συντριβγ, έάν κόκκος χώματος παρεισδυσν; μεταξύ δυο τε- 

μαχίων τνίς μηχανης, τό ώρολόγιον δεν κινείται πλέον, και τα παιδια ουχι 

άνευ λόγου άνακράζουσι: «Τό ζωυφιον έψόφησε !» Άλλ’ υποθεσωμεν ωρο- 

λόγιόν τι στερεόν, άριστα κατεσκευασμένον καί κατα παντα υγιές, οπερ 
δμως ίσταται διότι τά όργανά του δέν κινούνται, διότι δέν είνε κεχρισμενα 

δι’ ελαίου. Κατά τήν περίστασιν ταύτην τό. ζωυφιον δέν έψόφησεν*  αρκεί 

μόνον ολίγον έ'λαιον καί θάφυπνισθνί.
«Ιδού έξαίρετον αγγλικόν χρονόμετρον κινουμενον δεκαπεντε κατα; συνε

χείαν ημέρας χωρίς νά χορδισθγ. Προχθές το εχορδισα, εχει λοιπον δεκα

τρείς ετι ημέρας νά ζησ·ρ. Έάν το ρίψω κατα γης, εαν θραυσω τό μεγα 
έλατήριον καλήν νύκτα σας, Θά φονεύσω τό ζωύφιον. Άλλ εαν υποτεθεί οτι, 
χωρίς νά θραύσωμεν τίποτε, εύρίσκεται τρόπος νάφαιρέσωμεν ή νά ξηράνω-
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το λεπτοτατον ελαιον δι ου τχ νργχνχ τοΰ ωρολογίου διολισθαίνουσιν 

iff’ «.ΙΧηΙχ, τό ζωυφίου θά ψοφηση ; ούχί, άλλά θάποκοιμηθνί. Καί άπόδει- 
ξις εινε οτι εαν κλεισω το ωρολογιον μ.ου τοΰτο εντός συρταοίου, καί τό ά- 

©ο^ω εκεί εικοσιπεντε οκα ετη, και εαν μ,ετά τό τέταρτον τοΰτο τοΰ 
νο; ένστάξω μίαν σταγόνα ελαίου, τά όργανα θά έπαναλάβωσι τόν δρόμον 
των. Ο δε χρονος όιηλθε χωρίς να γηράσν] τό κοιμώμενον ζωΰφιον' θά κι- 

νηται δέ ,ημέρας δεκατρείς άπό τ^ς στιγμές καθ’ ην άφυπνίσθη.

• »Κα.τά την δοξασίαν τοΰ καθηγητοΰ Μάιζερ πάντα τά έμψυχα εινε ωρο

λόγια, ήτοι οργανισμοί κινούμενοι, άναπνέοντες, τρεφόμενοι καί άναβιοϋντες, 

αρκεί μόνον τά όργανά των νά είνε άβλαβη καί καταλλήλως δι’ ελαίου κε- 

χρισμενα. Τό έν τφ ώρολογίφ έ'λαιον αντικαθίσταται έν τω έμψυχφ ζφω 
διά μεγίστης ποσότητος υδατος. Έν τφ άνθρώπω, λόγου χάριν, τό ύδωρ πα

ρέχει τά τέσσαρα περίπου πέμπτα τοΰ δλου βάρους τοΰ σώματος. Δοθέντος 
δέ συνταγματάρχου τινός έχοντας βάρος εκατόν πεντηκοντα λίτρων, έκ τών 

λίτρων τούτων τριάκοντα μέν εινε συνταγματάρχης, εκατόν είκοσι δέ ύδωρ. 
Τοΰτο δ’ άπεδείχθη διά πλείστων όσων πειραμάτων. Λέγω δέ συνταγμα

τάρχην ώς θά έλεγον καί βασιλέα, διότι πάντες οί άνθρωποι εινε ίσοι ενώ

πιον της άναλύσεως. Ίίτο δέ ό καθηγητης Μάιζερ πεπεισμένος, ώς πάντες 

οί επιστήμονες, οτι θραύων τις την κεφαλήν τοΰ συνταγματάρχου, ?; δια- 
τρυπών την καρδίαν του εί'τε διασπών την σπονδυλικήν αύτοΰ στηλην, φο

νεύει ουτω πως τό ζωΰφιον, καθότι ό έγκέφαλος, η καρδία, ό νωτιαίος μυε-
ϊ C ω- 

ρώπου

Καί δτι 

λός είνε έλατηρια απαραίτητα, ών άνευ η μηχανη δέν κινείται. Άλλ’ 
σαύτως έπίστευεν δτι άφαιρουντες εξήκοντα λίτρας υδατος άπό άνθρώ· 
τινός ζώντος, άποκοιμίζομεν τό ζωΰφιον, αλλά δέν το φονεύομεν. 

συνταγματάρχης τις αποξηραινόμενος μετά προσοχής, δύναται νά διατηρηθώ 
εκατόν ετη, επειτα δε να άναζησ-ρ, άφ’ ού τφ ένστάξωσι σταγόνα ελαίου η 

αλλαις λεςεσιν, αφ ου τφ αποδωσωσι τάς εξήκοντα λίτρας τοΰ υδατος δπερ 
τόν άφ-ρρεσαν, ών άνευ ά ανθρώπινη μηχανη δέν κινείται.

» II γνώμη δ αύτη ητις καί εις ύμας καί είς εμέ φαίνεται μέν απαράδε

κτος, άλλά δέν απορρίπτεται καθόλου ύπό τοΰ φίλου ημών δόκτωρος Μάρ

ιου, έθεμελιούτο επι σειράς όλης αυθεντικών παρατηρήσεων, ας καί δ τυ
χών άνθρωπος δύναται σήμερον νά έξελέγξ-ρ. Ύπάρχουσι δηλα δη ζώα ά- 

ναβισΰντα’ τούτου δέ ούδέν βεβαιότερου καί μάλλον αποδεδειγμένου. Ό Μάι
ζερ μετά τον αοοαν Σπαλανζανην και πολλούς άλλους, συνηγεν έν τη ύ- 

δρορρογ; της στέγης του μικρούς απεζηραμενους έγχέλυς, θραυομένους ώς 

ύαλος καί τους άνεζφογόνει έμβαπτίζων αυτούς έν τφ ύ'δατι. 'Η δύναμις δέ 

τοΰ άναγεννάσθαι δέν εινε προνομίου ενός μόνου είδους, ώς έβεβαιώθη έκ πολ
λών καί διαφόρων ζώων. Τοιαΰτα δέ είνε τά περίστροφα, τά εγχε.ΙΙδι,α, 

ητ.οι τα νηματοειδή σκωληκια τοΰ δζους, του βορβόρου, της έφθαρμένης κόλ-

Τόϋ υπό.ερυσιβης βεβλαμ,μενου σίτον, τά τροροφάρα, ήτοι μ,ικραί τιν®ς

καραβίδες οστρακοφόροι έχουσαι νευρικόν σύστημα τέλειον, εγκέφαλον διακε- 

κριμένον, ενα η δύο οφθαλμούς κατα τα γένη, κρυσταλλώδη φακόν και οπτι
κόν νεϋρον, βραύΐποΛα ήτοι μικραι τινες αραχναι εξαποδες και οκταποδες, 

διακεκριμένου έχουσαι τό γένος, έντοσθια τελεία, στόμα, δυο όφθκλμ.ους, 
νευρικόν σύστημα διακεκριμένου και μυϊκόν λίαν ανεπτυγμένου ταϋτα δε 

πάντα θνησκουσι καί άναβιοΰσι δεκάκις και δεκαπεντακις κατα συνεχείαν 

κατά βούλησιν τοΰ φυσιοδίφου. Άποξηραίνομεν εν τροχοφόρον ; καληνυκτα- 
σας! τό βρέχομεν, καλημέρα σας! Τό παν συνίσταται είς τό νά τα προσεχή . 
τις ότε είνε άπεξηοαμενα. Εννοείτε δε οτι εαν εθραυετο μονον η κεφαλή δ«ν 

θά ηδύνατο νά τάναστησν) ούχί σταγών υδατος, άλλ’ ούτε ποταμος, ουδ’αυ

τός ό ’Ωκεανός.
Τό δέ θαυμαστόν εινε τοΰτο, δτι ζφον δπερ δέν ζγί πλέον τοΰ έτους, ως 

π. χ. τό έγχελίδιον τ^ς έρυσίβης, δύναται νά μείνν) είκοσιοκτω ολα ετη αθά
νατον εάν άποξηρανθν). eO Νεδαμ είχε συλλες,ει τινα τω 1743 και τα εδω- 

κεν είς τόν Μαρτίνον Φόλκες, δστις τά έδωκεν είς τόν Βάκερ, καί τά τοσού- 

του λόγου άςια ταϋτα ζωύφια άνεβιωσαν τφ 1771. Απηλαυσαν της σπανιω- 
τάτης εύφροσύνης νά συζώσι μετά της εικοστής όγδοης γενεάς αυτών. ’Εάν 

άνθρωπός τις έβλεπε την εικοστήν όγδόην αύτοΰ γενεάν? δεν θα ητο τφ οντί 
εύδαιμονέστατος πάππος ·, Ούχ διττόν άξιον λογου εινε ότι τα αποξηραινόμενα 

ζώα εχουσι την ζωήν τραχυτεραν τών άλλων. Έαν αίφνης η θερμοκρασία 

ταπεινωθ-ρ έν τφ χημείφ τουτφ, εν φ εΐ'μεθα συνηγμενοι, κατα τριάκοντα 
βαθμούς, θά πάθωμεν πάντες στηθικόν κατάρρουν, έάν δ’ ύψωθνί ετέρους τό
σους βαθμούς, έπαπειλούμεθα ύπό έγκεφαλης πληθώρας. ’Αλλά ζωον όμως 

άπεξηραμένον, ούχί βεβαίως νεκρόν, δπερ θάναβιώση αυριον έάν τό βρέξω·, 

καταφρονεί άτιμ,ωρητεί τάς ποικιλίας ένενηκοντα πέντε βαθμών καί έζ δέκα

των, ώς άπέδειξεν ό Μάιζερ καί άλλοι πολλοί.
Υπολείπεται νΰν νά μάθωμεν έάν ζωόν τι άνώτερον, δ άνθρωπος παρα

δείγματος χάριν,εΐνε δυνατόν νάποξηρανθη άκινδύνώς ώς τά έγχελίδια καί τά 

βραδύποδα. Ό Μάιζερ ?το πεπεισμένος περί τούτου καί το έ'γραψεν είς δλα 

τά βιβλία του, άλλά δέν το άπέδειξε καί διά πειράματος. Κρίμα, κυρίαι μου! 
Διότι πάντες οί περίεργοι περί τοΰ μέλλοντος, εί'τε οί δυσηρεστημένοι έκ τ·ης 

ζωής, είτε ψυχρώς διακείμενοι πρός τούς συγχρόνους των, θά έφύλαττον εαυ

τούς μέχρις έποχ-ης εύτυχεστέρας καί δέν θά ηκούοντο τότε πλέον αύτοκτο- 
νίαι ένεκα μίσανθρωπίας. Οί άσθενεΐς ών την άσθένειαν η άμαθης’ τοΰ δεκά

σου ενάτου αίώνος έπιστημη διεκηρυξεν ανίατον, δέν θά έτίνασσον τόν έγκέ-, 

φαλόν των, άλλά θά παρηγγελλον νά τους άποξηράνωσι, καί έν είρηνη εντός 

κιβωτίου άναπαυόμενοι θάνέμενον μέχρις ού ό ιατρός ηθελεν εύρεϊ τό προση- 

κον είς τό πάθος των φάρμακου. Οί περιφρονούμενοι έρασταί άντί νά πιπτω- 
civ είς τδν ποταμόν, θά έξηπλοΰντο ύπό τόν κώδωνα πνευματικές άντλίας 
καί μετά τριάκοντα έ'τη θα τους έβλέπομεν νέους, εύμόρφους θριαμβεύοντας 
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μυκτηρίζοντας τό γήρας των σκληρών ερωμένων των καί άποδίδοντας αύταϊς 

τά.ί'σα, περιφρόνησιν αντί περιφρονητέος. Αί δέ κυβερνήσεις, θά κατέλειπον 

την.ρυπαράν καί άγρίαν συνήθειαν τοϋ άποκεφαλίζειν τούς κακούργους. Δέν 
θά τους ένέκλειον έν ταϊς είρκταϊς, έν αΐς διδάσκονται δσας κακουργίας δέν 

έγινωσκον πριν ή καθειρχθώσιν, αλλά θά τους άπεξηραινον. σωρηδόν τοΰτον 
μέν έπί δέκα έ'τη εκείνον δέ έπί τεσσαράκοντα κατά τόν βαθμόν τοϋ εγκλή

ματος. Καί αντί τών φυλακών θά εί'χομεν απλήν τινα άποθηκην, καϊ ούτε 
αποδράσεων φόβος θά ΰπηοχε, ούτε αί πρός. τροφήν τών καθειργμένων μέγι- 

σται δαπάναι, και πλήθος κακοβράστων φασιόλων καί εύρωτιώ\των γεωμή

λων θάπεδίδοντο είς την κατανάλωσιν τοΰ τόπου.

»Τδού, κυρίαι, μικρόν δείγμα τών ευεργεσιών, άς ό Μάιζερ ένόμισεν οτι 

διέσπειρεν άνά την Εύρώπην, έγκαινίζων την άποξηρανσιν τοϋ ’Ανθρώπου. 

Έξετέλεσε δέ τό μέγα πείραμά του τφ 1813 άποξηράνας γάλλον τινά 

συνταγματάρχην αιχμάλωτον, ώς μοι εΐπον, καί είς θάνατον καταδικασθέντα 
επί προδοσία ύπό πολεμικού συμβουλίου. Δυστυχώς δέν επέτυχε τό πείραμα, 
διότι έγώ ηγόρασα τόν συνταγματάρχην και την θηκην του αντί ευτελέστα

της τιμής έκ ρυπαρωτάτου παλαιοπωλείου τοϋ Βερολίνου.

15Γ3ΙΜΙΚΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ. — Ό έν Βαϊμάρν) της Γερμανίας ακάματος 
ερευνητής τών δημοτικών προϊόντων τών διαφόρων λαών κ. Reinhold Kohler,. 

έφορος της αυτόθι δημοσίας, βιβλιοθήκης, έστειλεν είς την βιβλιοθήκην τοϋ 

ημετερου Συλλόγου εν άποσπάσματι άπό τίνος περιοδικού ιδίως έκτυπωθεϊ- 
σαν διατριβήν ύπό τόν τίτλον Das Rathselmarchen von dem ermordeten 

Gelieblen. Εξετάζει δε μ,ετά μεγίστης άκριβείας έκεϊνα τών δημοτικών πα- 

ραμ.υθίων έν οΐ; παρίσταται βασιλίς έρασθεϊσα πρίγκιπος η ύπηρέτου, ου φο*  

νευομενου λαμβάνει τό κρανίον,τόν οφθαλμόν καί τούς όδόντας.Καί τό μέν κρα- 

νίον μεταχειρίζεται ώς ποτηριον, έκ δέ τών οφθαλμών κατασκευάζει δακτύ
λιον, τούς δέ όδόντας παρεμβάλλει έν τφ ύποδηματι. Είς δέ τόν βασιλέα 

προβάλλει αίνιγμα, έ'χον έν τοϊς έλληνικοϊς παραμυθίοις ουτω*

Τα θωρεΐς φορώ, 
τό μασσεΐς πατώ, 
νοϋ. κρατώ καί πίνω, 
άν τώβρης τ’ έίνε ’κείνο ·,

"Αν εντός ώρισμένου χρόνου δέν λύση ό βασιλεύς τό αίνιγμα θά φονευθη, 
άν δε τό λύση θά πάθη η βασίλισσα, Μετά πολλούς δέ μόχθους κατορθόνει 

ό βασιλεύς^ νά εύρη τήν λύσιν τού αινίγματος διά τίνος χωρικής κόρης, ήν 
καί νυμφεύεται, φονεύων την : βασίλισσαν ής. άποδεικνύεται διά της λύσεως 
τοΰ αινίγματος ’η συζυγική απιστία. Τό παραμύθιον' τοΰτο εξετάζει -ό. κ; 
Kohler έν τη νεοελληνική, ιταλική καί βοημικη φιλολογία, ευρίσκει δε καί 

τάς έν γερμανικοϊς καί άγγλικοϊς αίνίγμασιν αναλογίας πρός τό άνω μνημο- 
νευθέν. Τό νεοελληνικόν παραμύθιον οπερ έυοεν αναλογούν πρός τά ιταλικά, 

και βοημ.ικά προέρχεται έκ Μήλου, έδημοσιευθη δ’ εν τοϊς Νεοελληνικοΐς 

'Λναλέκτοις τοΰ ημετερου Συλλόγου (Τόμ.. Α’, σ. 29-34), ατινα και άλ- 

λοτε παρέσχον πολλην ύλην μελέτης είς τόν Γερμανόν λογιον, οστις μετά 
πλείστης προσοχής παρακολουθεί τάς δημοσιεύσεις της παρ’ ημιν δημοτικής 

φιλολογίας.
Λ .

¥ ¥
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΕΕΑ. — Ό έν Homburg τάς διατριβάς ποιούμενος 

κ. Αύ'γουστος Βόλτζ έδημοσίευσε πρό τίνος έν τφ γερμανικώ περιοδικφ συγ- 

γράμματι Ausland σειράν άρθρων περί της νεοελληνικής γλώσσης μετά 

πολλής αγάπης πρός τό θέμα καί αξιέπαινου έπιγνώσεως αύτοΰ. Δεν περιο

ρίζεται δέ είς μόνην ιστορικήν έ'κθεσιν περί της γλώσσης καί είς την κατά

δειξή τών άπό της άρχαίας διαφορών της καθωμιλημενης καί τών εν ταυτη 
ένυπαρχόντων ξενικών στοιχείων, άλλα παρέχει καί πρόχειρον γλωσσάριον 

νεολογιών έκ τοΰ άναπτυχθέντος κοινωνικού βίου τών νεωτέρων ’Ελλήνων 

καί πολλά δείγματα παρενείρει,μετ’ άριστων μεταφράσεων, τοΰ πεζοΰ καί εμ

μέτρου παρ’ ήμϊν λόγου. 'Ο κ. Βόλτζ φαίνεται παρακολουθών την παρ’ ημϊν 
κοινωνικήν κατάστασιν καί την βαθμιαίαν πρόοδον της γλώσσης, δέν στα

ματά δέ ή περί τής νεωτέρας ελληνικής γνώσίς του είς ό'σα έ'μαθεν έκ τής 
γραμματικής τοΰ Mullach η τής μικράς τοΰ Βλάχου, ώς ενίοτε συμ.βαίνέί 
παρά τοϊς Γερμανοϊς, άλλά λαμβάνων άθηναϊκάς εφημερίδας και περιοδικά 

συγγράμματα, κατώρθωσε νάνθολογηση έξ αύτών ώς καί έκ πεζών καί 

ποιητικών βιβλίων δείγματα παντοειδή τοΰ λόγου. Ουτω δημοσιεύεται του 

Τανταλίδου ή προσευχή στρατιώτου er μάχη, μίμησις ώς γνωστόν ποιήμα
τος τίνος τοΰ Γερμανοΰ Korners, μεταφράζεται τοΰ Παπαρρηγοπούλου ή φι± 

Αία, διάφορα άλλα ποιήματα έκ τής Παλιγγενεσίας καί Άθηναίδϋς, πα1 

ρατίθενται δ’ έν πρωτοτύπφ καί μεταφράσει άποσπάσματα λόγων τοΰ κ. 
Άφεντούλη, φράσεις τοϋ κ. Σάθα, γνωστοποιήσεις περί νηματουργείων, άρθρόί 

τής Κλειοϋς, διάφορα έφημερίδων, πρυτανικαί δηλώσεις κτλ. Εύχαριστοΰ- 
μεν τφ κ. Βόλτζ διά την προσοχήν μεθ’ ής παρακολουθεί την πρόοδον τής 

γλώσσης.
4 *

¥ ¥

τα εν E$Esnt μνημεία της χριστιανικής τέχνης.—Ούτως επιγράφεται 
διατριβή δημοσιευθεϊσα έν τγ άγγλικνϊ Άκαδημείφ (Academy) ύπό Jean Paul 

Richter.Ό Γερμανός λόγιος,άφορμώμενος άπό τής συγγραφής περί ’Εφέσου τοϋ1 
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"Αγγλου Wood κζί έκ της αύτοψίας ην άπέκτησε σταλείς πρό δύο ετών εις την 
Ανατολήν ύπό της σαξονικόίς κυβερνησέως πρός μελέτην τη; χριστιανικής τέ
χνης, άποδεικνύει άπαράδεκτον την γνώμην, οτι χριστιανικόν τι μνημεϊον 

αυτόθι εύρεθέν εινε ό τάφος τοϋ αποστόλου Αουκά, είτα δέ πειράται νά ό- 

ρισν) την θεσιν τοϋ περίφημου ναοΰ τοΰ άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, ην ευ

ρίσκει εις τινα των παρά την Άγιασουίουχ λόφων. Βοηθεϊται δέ είς τοΰτο 
και υπό επιγραφής τίνος βυζαντιακη; εύρεθείσης' παρά τοϋτον τόν λόφον ην 

όμως ανεγνωσε κακώς. Περίεργον εινε OTt και παρ’ ημϊν ό ύφηγητη; κ. Σπυ
ρίδων Π. Λάμπρος, έκ ταύτη; της επιγραφές άφορμηθείς καί ποιούμενος χρν5- 

σιν ανεκδότων τινών ειδήσεων ύπ’ αύτοϋ άνς^καλυφθεισών έ'ν Ttvi χειρογρά- 

φφ τνίς Βιέννης, έ'φθασεν εις τό αύτό συμπέρασμα, δπερ έξέθηκεν ηδη τγ, 6 
τοΰ, παρελθόντος ’Απριλίου κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της ένταΰθα 

γερμανικό?; σχολής.
Λ *

¥

ΤΑΚΙΤΟΣ και BRACCIOLINI.—Περίεργον έργον έξεδόθη εσχάτως έν ’Αγ
γλία, νεα έπανάληψις τοΰ παραδόξου ισχυρισμού τοΰ ‘Αρδου'ίνου, δστις διε- 

τεινετο οτι αι συγγραφαι αι κοινώς νομιζόμεναι έργα τών Ελλήνων καί Λα

τίνων εκκριτων συγγραφέων εινε πλην ελάχιστων εξαιρέσεων νοθεύματα μο
ναχών εν χρονοις πολλώ επιγενεστεροις. Τό δέ περί ου πρόκειται σύγγραμμα 
σκοπον εχει νάποδείξγ δτι τά Χρονικά τάποδιδόμενα συνήθως είς τόν Τά- 

κιτον εινε γεγραμ.μ,ενα κατά τόν ιε’ αιώνα ύπδ τοΰ Ίταλοΰ λογίου Poggio 
Bracciolini. Τα δε τεκμήρια τοΰ συγγραφέως εινε τό μέν αί γραμματικαί 
δυσχερειαι, ·το δε αι ίστορικαί άπιθανότητες, αΐτινες άπαντώσαι προφανώς, έν 

τοϊς Χρονικοϊς πειθουσιν δτι ό γράψας ητο άλλος παρά τόν Τάκιτον, τό δέ 
τα χωρία τών σωζομενων επιστολών τοΰ Bracciolini, ένθα ουτος δεικνύει 
έκτακτον μέριμναν περί τών χειρογράφων τοΰ 'Ρωμαίου ίστορ.ικοΰ και ητις, 

κατα τόν συγγραφέα, εινε έπίβουλον μηχάνημα πρός άπόκρυψιν τ*ης  μελε- 
τωμενης νοθείας. Ύποτίθησι δ’ ό συγγραφεύς δτι τά μέν έξ τελευταία βιβλία 

εγραφησαν υπό τοΰ Bracciolini πρός πλουτισμόν της βιβλιοθήκης Κοσμά 
τοΰ Μεδικου, τά δ’ έξ πρώτα βραδύτερου, κατά τά τελευταία έτη της ζωής 

τοΰ Ιταλοΰ φιλολόγου, δτε μετά πάροδον έτών τινων άλλος τις τών Μεδί- 

κων, Λέων ό I, ευρεθη πρόθυμος νά πληρώσφ τά αίτούμενα.
Ο συγγραφεύς, καθ’ ά γράφουσιν οί έπικρίνοντες τό βιβλίον, φαίνεται μέν 

λίαν έμπειρος τών .περί τάς κλασικά; συγγραφάς γενομένων έν τοϊς χρόνοις 

τ·ης αναγεννησεω; μελετών, άλλά πολλώ όλ.ιγώτερον έντριβης περί την λα
τινικήν γλώσσαν και την ρωμαϊκήν ιστορίαν. Ό δέ ίσχυρισμ.ός αύτοϋ εινε 
οΰτω παραδοςος, ώστε δέν δύναται μέν νά γείνγι αποδεκτός παρά τών φιλο

λόγων, άλ.λ’ εινε όπωςδηποτε άξιο; άναγρα.φν;;,
* *

ν·
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ THS ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ —'II έν ΙΙαρισίοις ιδρυμένη αυτή 
εταιρεία,περί ης καί άλλοτε.έγράψαμεν,συνόίλθεν εσχάτως τό τέταρτον ^δη είς 

έτησίαν γενικήν συνεδρίασιν.'Ο πρόεδρος κόμης Paul de Riant έξεθηκε τά γενό-; 

μένα κατά τό παρελθόν έτος,η δ'Εταιρεία άπεφάσισε την κατά τό έτος τοΰτο 
έκδοσιν καί διανομήν τών έξης συγγραμμάτων' 1) Itinera latina, τόμος A' 
καί Β'1 2) V Belli sacri scriptores minores, τόμος A'. Προσέτι δ’ άπεφάσισε 

νάρχίση εντός τοΰ έτους ή έκτύπωσις τών έξης τεσσάρων τόμων' 1) Itinera 
latina τόμος Γ', έκδιδόντος τοΰ έν ΑΙοναχφ διδακτορος κ. Thomas 1) Itind- 

raires Frangais τόμος A' 1187—1291, έκδιδόντος M. Michelant 3) V 

Belli sacri scriptores minores τόμος Β', έκδιδόντος τοΰ έν Βερολίνφ διδάκτο- 

ρος Rohrichf 4) Recit versifi6 de la premiere croisade d’a pres Baudry de 
Doi, έκδιδόντος τοΰ έν Παρισίοις καθηγητοΰ κ. Paul Meyer. 'Η εταιρεία 

αύτη σκοπόν έχει, ως γίνεται προφανές εκ των δημοσιεύσεων αυτής, την 

πνιγών τών άναψεροιιενων ε’.ς ·νχς ^^ε^ενς κχι .«τρκτενχς. τ<ον 

Αχτίνων πρός ττιν ’Ανατολήν.
* *

¥
ΚΥΤΤΑΡΙΚΑΙ ΨΥΧΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. — Ή Γερμανική Έ- 

χιθεάρησις (Deutsche Rundschau) δημοσιεύει έν τφ φυλλαδίω τοΰ ’Ιου

λίου σπουδαιοτάτην πραγματείαν τοΰ καθηγητοΰ Hacke), τοΰ γνωστού 

ζωολόγου τοΰ συμπληρώσαντος καί έπεκτείναντος παραλληλως πρός τόν 
άγγλον Δάρβιν την θεωρίαν περί γενέσεως τών ό'ντων κατά την άνά- 

πτυξιν έξ επιλογής. 'Η πραγματεία αύτη έπιγράφεται κυτταρικού ψυχαΐ 
και ψυχικά κύτταρα (Seelen-Zellen und Zell-Seelen). Καί πρώτον μέν ζητεί 

νάποδείξη δτι τά αισθητικά όργανα τών κατωτέρων τάξεων τών ζφων εινε 

μ,όνον χωριστά μέρη τοΰ αισθητικού αύτών δέρματος' συναισθήματα τηλε- 
γραφοΰνται, ούτως είπεϊν, ένεργείγ νεύρων καί μυώνων διά τοΰ ζωϊκοΰ οργα
νισμού, συγκειμένου έκ μικροσκοπικών κυττάρων, ών έκαστον κέκτηται ιδίαν 

ζωήν. Έν δέ τφ άνθρώπφ τά ψυχικά κύτταρα εινε ιδίως τά τοΰ έγκεφά- 

λου, άλλ’ έκαστον τών κυττάρων έχει καί ιδίαν ψυχήν {κυτταρικήν ψυχήν, 

Zell-seele), τοΰ δέ άνθρώπου η ψυχή εινε, ώς καί τό σώμα αύτοϋ, σύνολον 

μερών άνεξαρτητων ώργανισμένον πρός τινα aotvov σκοπόν έν όφειλομένγ α

μοιβαία ύποταγό). Ή διατριβή τοΰ σοφοΰ τούτου καθηγητοΰ έχει μέγιστον 
διάφορον, ώς δεικνύουσα την άρχομένην έν Γερμανία τάσιν πρός συνδιαλλα

γήν τών θεωρών τών ίδεοδοξαστών καί ύλιστών. Ό Hackel τελευτή παρα- 
βώλλων τά στοιχειώδη ταϋτα πνεύματα, τά κύτταρα- πρός τούς παλαιούς 

ηρωας, τάς Νύμφας καί τάς Δρυάδας τών Ελλήνων.
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ΧΡΟΝΙΚΑ
εχων πλην τοΰ Κλαυδίου Βερνάρδου τόν ιστορικόν τών Σταυροφοριών Μισώ καί 

τόν φυσιοδίφην Φλουράνς.
* * *

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, — Έν τ·η Gegenwart τοϋ Βερολίνου έδημοσιεύθη έν ένί των 

τών τελευταίων τευχών περίεργος διατριβή ό ’Αριστοφάνης χαι ή κοινωνι- 

στική δημοκρατία. Ό συγγραφεύς ’Ιούλιος Stind δεικνύει τάς αναλογίας αϊ- 
τινες υπαρχουσι μ.εταξυ τών τάσεων τών ύπό τοϋ Άριστοφάνους διακωμω
δούμενων αρχαίων ’Αθηναίων καί τοΰ προγράμματος τών σημερινών οπαδών 

τών δικαιωμ.άτων τών γυναικών.

—Έν τη εκθεσει τών Παρισίων έξετέθη μεγαλοπρεπής χειρόγραφος βίβλος 
της εποχής τών Καρολιδών. Τό χειρόγραφον έγράφη ύπό την έπιτηρησιν 

τοϋ άγιου Θεοόουλφου, επισκόπου της Αύρηλίας, άποθανόντός τώ 821.
—" Ό γνωστός ’Ιταλός λόγιος de Gubernatis άνεκάλυψε πλείστας άρχαίας 

ίτα7ικάς ανεκδότους μεταφράσεις σανσκριτικών συγγραμμάτων, έν οΐς δύο 

φσματα της Ραμαγιανας, γενομενας ύπό τοϋ καπουκίνου ιεραποστόλου Μάρ
κου Σπάδα, διαμείναντος έν Βεγγάλη, και Νεπώλ από τοΰ έτους 17 5 8— 

177 0. Ό ζ. de Gubernatis έπεφορτίσθη ύπό τοϋ έπί τ·ης έκπαιδεύσεως ιτα
λικού ύπουργείου δπως δημοσίευση μέρος τών μεταφράσεων τούτων,

— 'Η έν Παρισίοις Society des Etudes Historiques, άΰλοτε καλούμενη 

Institut historique, προεκηρυξε διαγωνισμ,ον δια τό 1878 κερί της ιστορίας 

Των παριστρίων ηγεμονιών. Τό άθλον τό δοθησόμενον εις τό άριστον τών 
γραφησομένων συγγραμμάτων έσται φράγκων χιλίων.

Ή Γαλλική Άζαδημεια τών επιγραφών καί γραμμάτων έβράβευσε τά 

σύγγραμμα τοΰ κ. Γουσταύου Σλουμβέργερ Νομισματική της Λατινικής ’Α

νατολής, <ίυ άνάλυσιν έδημοσιεύσαμεν έν σελ, 310.

— Εις τάς κενάς θέσεις τοΰ Θιέρσου καί Κλαυδίου Βερνάρδου έν τ·η 
Γαλλική Άζαδημεί^ έξελέχθησαν δ Έρνέστος 'Ρενάν καί ό Ερρίκος 

Μαρτέν, αποτυχόντος τοΰ φιλοσόφου Ταίν διά μιας ψήφου. Καί ό μέν. 

’Ρενάν εΐνε γνωστός διά τοΰ βίου τον Ίησοϋ, ό δέ ’Ερρίκος Μαρτέν εΐνε 
ό διάσημος ιστορικός δ γράψας την Ιστορίαν τής' Γαλλίας έν δεκαεννέα 

τόμοις, δημοσιευθεϊσιν άπό τοΰ 1837 μέχρι τοϋ 1854 καί βραβευθεϊσαν τώ 

1869 ύπό τ^ς Γαλλικής Άκαδημείας τών ηθικοπολιτιζών επιστημών διά 

τοΰ αύτοΰ βραβείου τών 20,000 φράγκων δι’ ού έβραβεύθη καί δ Θιέρσος 
(ίδ. Παρνασσόν Α, 234). 'Η ακαδημαϊκή έδρα τοΰ Ερρίκου Μαρτέν εΐνε η ις·’ 

κατα την ταξιν, κατεληφθη δε πλην τοΰ προκατόχου αύτοΰ Θιέρσου ύπό τοΰ 

Σαρπαντιέ, ύπό τοΰ στρατάρχου καί τοΰ δουζός Βιλλάρ καί ύπό τοϋ Άν- 
δριε' δ Ερρίκος Μαρτέν εΐνε ό θ’ ζαταλαμβάνων αύτην άπό της συστάσεως 

της Γαλλικές Άκαδημείας έν έτει 1634.'Η έδρα ην ζατέλαβεν ό 'Ρενάν εΐνε 
η κδ’ κατα την τάξιν, ουτος δ*  εΐνε ενδέκατος κάτοχος, προκατόχου;

¥
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.— Ό ζ. Λεμασσόν άρχιμηχανικός τ$ίς εται

ρίας της διώρυγος τοΰ Σουέζ έγραψεν εσχάτως ύπόμνημα περί τών έν τ'η διωρυγι 

παοαγομένων ρευμάτων τη έπενεργείγ τών άνέμων, τών παλιρροιών καί τών 

φαινομένων τών πικρών λιμ.νών, "Οταν έπικρατώσιν οί νότιοι άνεμοι, τουτε- 
στιν άπό ’Οκτωβρίου μέχρι Μα'ίου, ή έπιφάνεια της Έρυθράς θαλάσσης εΐνε 

ύψηλοτέρα η η της Μεσογείου κατά 30 ύφεκατόμετρα. κατ’ άνώτατον δρον# 

προέρχεται δ’ουτω ρεΰμα οπερ μεταφέρει κατ’ έτος τετρακόσια εκατομμύρια 

κυβικών μέτρων ύδατος έκ της Έρυθράς θαλάσσης εις. την Μεσόγειον’ του
ναντίον δέ άπό τοΰ Μαΐου μέχρις ’Οκτωβρίου, οτε έπιζρατοΰντες άνεμοι εΐνε 

οί βόρειοι καί βορειοδυτικοί, παρατηρεϊται δτι ή έπιφάνεια της Έρυθράς θα

λάσσης εΐνε ζατωτέρα, τό δέ ρεΰμα έν τη διωρυγι Αντίθετον" βυθομετρήσεις 
δέ γενόμεναι έν ταϊς πιζραϊς λίμ.ναις ταϊς κειμέναις έν τφ μέσφ τ·ης διώρυ

γος κατέδειξαν δτι τό στρώμα τοΰ άλατος δέκα, μέτρων πάχους, ου η υπαρ- 
ξις εΐχεν άλλοτε βεβαιωθη, ηρξατο ηδη διαλυόμενον, έκλείπουσι δ’ ούτως 

όί φόβοι έκείνων οιτινες διετείνοντο δτι η διωρυξ ημέραν τινα ήθελε πλη- 

ρωθη έκ τοΰ άλατος τών πικρών λιμνών αυξανόμενου.

— Καταληφθείσης της Κύπρου ύπό τών ’Άγγλων, θά πλημμυρησωσιν, 
ώς είκδς, την’Αγγλίαν συγγραφαί περί της περιέργου ταύτης νήσου. Ό εκδό

της Allen έζδίδει ηδη κατά ταύτας τάς -Λμέραες συγγραφήν φέρουσαν τίιν 

επιγραφήν ή Κύπρος, ή Ιστορία αντής καί η τιαροΰσα καταστασις. Γο εργον 
τοΰτο έσται διασκευή τνίς συγγραφής τοΰ Γερμανοΰ ν. Loher, διευθυντοΰ τών 

βαυαρικών άρχείων, έκδοθείσης έπ’ εσχάτων μόλις και περιγραφου.σης την 
γεωγραφίαν της νήσου, τά νίθη καί έθιμ,α τών σημερινών κατοίκων κτλ.

* Λ 
¥

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ.—Αί εφευρέσεις διαδέχονται αλληλας" μετά 

τό τηλέφωνον ό φωνογράφος καί μετά τοΰτο τό μικρόφωνου. Σήμερον ό αυ

τός εφευρέτης Έδισσον αγγέλλει την ύπ’ αύτοΰ κατασκευήν τοΰ μεγάφωνου 
οργάνου προωρισμένου διά τούς προσβεβλημένους ύπό ζωφωσεως. Δια τοΰ ορ

γάνου τούτου ό μικρότερος ψιθυρισμός γίνεται άκουστός εις άπόστασιυ 10.8 
μέτρων, έσται δέ τοΰτο διά την Ακοήν δτι τό δίοπτρον διά την δρασιν. Ό 

καθηγητης Έδισσον λέγει δτι τό οργαυόυ του δύναται νά μεταφέρεται εις 

τό θέατρου καί οί δι’ αύτοΰ μεταβιβαζόμενοι τόνοι δύνανται νά ίσχυροποιών- 

ται η έζαδυυατίζωυται κατ’ αναλογίαν 1 μέχρι 50 διά κοχλίου δπως τα 

θεατρικά δίοπτρα.
— Έπιτυχώς έφηρμόσθη τό μικρόφωνον είς κατασκευήν εργαλείου χρη- 

σιμωτάτου τοϊς ίατροϊς καί χειρουργοΐς, δι’ ου Ακούονται ευκρινέστατα παυ- 

τες οί έν τώ όργαυισμφ τοϋ Ανθρώπου ίχοι, καί αυτοί οί Ασθενέστατοι,
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•— ’Εσχάτως τρομερά έκπυρσοκρότησις κατέστρεψεν έν ταϊς ΊΙνωμέναις 

Πολιτείαις της ’Αμερικής τόν μέγιστον αλευρόμυλον του κόσμου κινούμε- 

νον ύπό τοϋ ενός των ρευμάτων τοϋ καταρράκτου Νιαγάρα. Άπεδείχθη δ’ 

αιτία της έκπυρσοκροτησεως η αιφνίδια' τών αλεύρων άνά’φλεξις, ητις εΐνε 
μέν σπανία, άλλα συμβαίνει έκ διαλειμμάτων εί'ς τε τούς αλευρομύλους καί 

τά αρτοποιεία.
—’ ’Εκ Βιέννης άνηγγέλθη ό θάνατος τοϋ γηραιού καθηγητοϋ τής ιατρι

κές 'Ροκιτάνσκη, διακεκριμένου παθολόγου καί συγγραφεως μελετών άνα- 

φερομένων εις τά της χολέρας. Τό περί άχροάσεως και έΛικρούσεως αΰγ- 
γφαμμα αύτοϋ εΐνε έκδεδομένον καί ελληνιστί προ πολλών ετών. 'Ο διάση

μος βαρύφωνος 'Ροκιτάνσκης εΐνε υιός τοϋ θανόντος καθηγητοϋ.
— Ό διάσημος φυσιολόγος Κάρολος Δάρβιν έδημοσίευσε νέον βιβλίον 

Al τησοι των ΚοραΑ-Ιΐων, έν ω εξηγεί πώς γεννώνται καί διαδίδονται τά 

κοράλλια. Τό βιβλίον αμέσως μετεφράσθη γαλλιστί καί γερμανιστί.

— 'Ο άμερικανός όρυκτολόγος κ. Lawrence Σμίθ έκοινοποίησε τγί Άκα- 
δημεί% τών επιστημών τών Παρισίων νέον μέταλλον, δπερ έξηγαγεν έκ τών 

μεταλλευμάτων της Νοτίου Καρολίνας καί δπερ ώνόμασε μόζενδρον. Τό νεον 
τοϋτο μέταλλον συγγενεύει πολύ προς: τό έρβιον καί τό ΐ'νδιον.

— Νέος άνεκαλυφθη κομητης όνομασθείς ύπό του πρώτου ίδόντος αυτόν 

διευθυντοϋ τοϋ αστεροσκοπείου της Κολωνίας Tempel.
— "Εν τισι χωρίοις τών παραθαλασσίων ’Άλπεων προσεβληθ'ησαν αί κοι

νώς λεγόμεναι τομάται ύπό άσθενείας, ητις ξηραίνει καί καταρρίπτει τά 
φύλλα, σχηματίζει δ’ επί τοϋ καρπού φαιάς κηλϊδας. Ή άσθένεια αυτή 

προέρχεται έκ μικροσκοπικοϋ μύκητος της οικογένειας τών βοτρύτεων, μόνον 
δέ κατ’ αυτής άντιφάρμακον εινε ή θείωσις τοΰ φυτοϋ προ της άνθησεως καί 
κατ’ αυτήν.
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ται ε’ις δύο κλάδους 160,17 855.459,11 ’Εάν τις σήμερον ήδελΕ ταξειδεύσει. 183, 
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