Ο ΕΝ ΤΗ, ΝΟΤΙΩ, ΡΩΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ
ΑΙΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ· ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ UMAX
*

’Ητο τδ εύκλεές διά τδν Ελληνισμόν 1821 έτος δτε τδ πρώτον νίρζιχτο

κυματίζουσα η κυανόλευκος σημαία εν τε τη Βλαχία καί τη Πελοποννησφ
ώς Ηλεκτρικός σπινθηρ άνάπτουσα πυρκαϊάν άπανταχοΰ της ’Ιλλυρικές
χερσονήσου ένθα ένεφανίζετο. ΎΗτθ τδ μοιραΐον διά τδν δύσμ,οιρον Ελ

ληνισμόν 1821 έτος δτε σφαγαί και λεηλασίαι διεδέχοντο

άλλη-λας,

άγχόναι καί δηώσεις έβασίλευον άπανταχοΰ της Ιλλυρικής χερσονήσου,

ένθα ύψώθη τδ λάβαρον της δόξης και δτε χιλιάδες

άνθρώπων βλως

θφων, γέροντες, γυναίκες και βρέφη έ'πιπτον θύματα της
λυσσώντος βαρβάρου.

στην πλοίων

ά-

θηριωδίας τοΰ

Ό λιμην της Όδησσοΰ τότε έπληροΰτο καθ’ έκά-

μετακομιζόντων τούς δύσμοιρους ημών ομογενείς έκ Κων

σταντινουπόλεως ιδίως έν οις πλεΐστοι έκ τών τά πρώτα φερόντων. Άπδ
της 10 Μαρτίου μέχρι 18

’Ιουνίου άφίκοντο εις

μετανάσται πόσους δέ ετέρους ηδυνάμεθα νά

’Οδησσόν μόνον 800

άναφέρωμεν έν τοΐς λοι-

ποΐς 'Ρωσικοΐς λιμέσι της Μαύρης και Άζοφικ^ς θαλάσσης. Τότε άκριβώς

η Θεία Πρόνοια ηύδόκησεν δπως η εστία της ΦτΛιχης 'Εταιρίας δεχθί)
έν ταΐς άγκάλαις αύτης καί ένα έκ τών διασημοτάτων καί δραστηριο-

τάτων αύτης μελών, ούχι όμως ζώντα,άλλ’ εκτάδην νεκρόν, έζυβρισθέντΧ
ύπδ τών ’Οθωμανών τε καί 'Ιουδαίων, Οΰμα τών βαρβάρων τούτων ! ΎΗτο

τδ ιερόν ημών κειμηλιον, τδ σώμα τοΰ

Πρωτομάοτυρος τ^ς

’Εθνικές Η

μών Παλιγγενεσίας τοΰ ΓΙατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου

τοΰ Ε\ τδ όποιον

έκόμισεν έπί τοΰ πλοίου αύτοΰ διασώσας έκ της βο

ράς τών κυμάτων ό Κεφαλλην πλοίαρχος Νικόλαος Παπαδοπούλου Σκλά

βος περί τά τέλη τοΰ Μαΐου 1821 έτους. Τά τΗς έκφοράς, καί ένταφιά-

σεως έν τώ ένταΰθα Έλληνικφ ναφ της Αγίας Τριάδος τών Ιερών

τού

των λειψάνων είσί γνωστά άπασι σχεδόν τοΐς "Ελλησιν, Ηθέλομεν δέ άσεβηση έπαναλαμβάνοντες έν τφ παρόντι αύτά. Περίοριζόμεθα μόνον έν τη
παραθεσει τών επίσημων έγγράφων τών άναφερομένων είς τδ γεγονός τοΰτο
πρώτον η δη δημοσιευομένων 'Ελληνιστί καί άτινα άρυόμεθα έκ τοϋ Αρ

χείου .της ίεράς Συνόδου τ·ης 'Ρωσίας.,
* Τδε σελ. 409 καί 534.
Τόμος XT', 7—-’Ιούλιος 1331
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«Είς ίερεύς και εϊς διάκονος εί.σήλθον εις τδ ύγειονομεϊον δπως άδιαλεί-

πτως άνκγινώσκωσι προσευχάς παρά τώ σώματι παρ’ ώ καίουσι. δύο λυ-

α' Μυστική έπιβτολή τοΰ κύματος Λ. Θ. Λ,ανζεράν

χνίαι καί λαμπάδες.

Τφ κόμητι Λ. Ν, ΓοΛΐτζητ

«Έξαιτοΰυικι. παρά τής ύμέτέρας έκλαμπρότητος δπως μοί μεταδώσητε

δσον τάχιον τό διάταγμα τής Αύτοΰ Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος περί
Ές ’Οδησσού 19 Μαίου 4821.

τοΰ τρόπου καθ’ §ν οφείλω ν’ άποδώσω τάς. τελευταίας τιμάς τφ δυσμοίρφ

γ

«Διά τής παρούσης ιδιωτικής επιστολής λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωστό-

τούτφ ηγέτη τής Ελληνικής έκκλησίάς καί έξαιτοΰμαι ωσαύτως παρά τής

■ποιήσω τή ύμετέρ^ι έκλαμπρότητι γεγονός σπουδαϊον και τρομερόν άμα.

‘Γμετέρας Μεγαλειότητος νά δρίσήτε τό ποσδν τό όποιον δύναμαι νά δα

Έν Κωνσταντινουπόλει κατά τήν ημέραν τοΰ Πάσχα, δ σεβάσμιος ΓΈλ~

πανήσω κατά τήν τελετήν Ταύτην».

*

λην Πατριάρχης Γρηγόριος έβδομηκονταπενταετής τήν ηλικίαν, άνηρπά-

. γη έκ τοϋ ίεροΰ τής μητροπόλεως έ'νθα είχεν έλθει νά'τελέση τήν ίεράν

S' ’Ένορκος κατάχεσες

ακολουθίαν καί άπηγχονίσθή κατά διαταγήν τοΰ Σουλτάνου άπέναντι

τής οικίας αύτοΰ' 6 νέος μέγας βεζύρης προσωπικώς παρέστη πρός διάτα-ξιν»τών τής έκτελέσεως τής θανατικής ποινής, έν πλήρει άπαθείγ ήναδε

«'Ο ύποφαινόμενος ένταΰθα δρκίζομαι έν δνόματι τοΰ Παντοδυνάμου Θεοΰ

, καπνοσύριγγα καί παρέμεινεν έκεΐ έπί δυο ώρας. Τή αύτή ήμεροι 7 έτεροι

ένώπιον τοΰ άγιου Αύτοΰ Εύαγγελίου καί τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, δτι καθ’

Έλληνες μητροπολϊται ή άοχιερεϊς ύπέστησαν τήν αύτήν ποινήν, δ πα

-δσον άφορ^ είς τήν προσαγωγήν είς τόν λιμένα τοΰτον έπί τοΰ. πλοίου τοΰ

τριαρχικός ναός καί 16 έτεροι, λέγουσιν οτι έσυλήθησαν καί κατεστρά-

πλοιάρχου.Νικολάου Σκλάβου, τοΰ σώματος τοΰ Πατριάρχου τής Κωνς·αν-

φησαν ύπδ τών ’Οθωμανών' βεβαιοΰσιν δτι χιλιάδες χριστιανών έσφάγή-

.■ τινουπόλεως Γρηγορίου καί τήν θανατικήν αύτοΰ ποινήν, οφείλω νά κατα

σαν. Τή έπαύριον τό σώμα τοΰ δυστυχοΰς Πατριάρχου παρεδόθη κάτά

θέσω τήν μόνην άλήθειαν, δ,τι αύτός οΐδα, εϊδο.ν καί ήκουσα παρ’ ετέρων

διαταγήν τοΰ σουλτάνου τοϊς Ίουδαίοις, οϊτινες έ'συραν αυτό ανά τάς

ούδέν άποκρύψας καί προσθέσας, άλλά τά πάντα έναργώς έκθέσας όπως

οδούς έκτοξεύοντες τρομεράς ύβρεις κατά τής άγιας ημών πίστεως καί

έφείλω νά δώσω λόγον έν τή δευτέρ^ .τοΰ Χριστοΰ παρουσίιρ Πρδς έπι-

κατά τοΰ θείου ημών Σωτήρος. Οί κακούργοι οδτόι έ'ρριψαν τδ σώμα ,είς

βεβαίωσιν τής' δρκοδοσίας μου ταύτης άσπάζδμαι τούς λόγους καί τδν

τήν Θάλασσαν. Ό βαρώνος Στρόγονοβ διαβιβάζων μοι τά τρομερά ταΰτα

Σταυρόν τοΰ Σωτήρός μου. ’Αμήν».

γεγονότα, άγγέλλει δτι είς τόν λαιμόν τοΰ σώματος περιέδεσαν σχοινίον

.,

,

. Ελληνιστί ύπεγράφησαν ώς έξης:

μετά βαρέω.ς λίθου, άλλά ή άνακριβώς έλέχθη τοϋτο, ή ό λίθος έλύθη,

«Ό πλοίαρχος τοΰπλ οίου. Νικόλαος Σκλάβος.—Χαράλαμπος Γερογιάννηςί

καθ’ δτι τό σώμα άνέπλευσεν έπί τής έπιφανείας τών ύδάτων τοΰ Βοσπό-

’Αρχιμανδρίτης Παΐσιος Κεφαλλήν, Δημήτριος Φιορίδης, ’Αναστάσιος Μπα-

ρου άκριβώς μεταξύ τής άποστάσεως δύο πλοίων ετοιμαζόμενων νά άπο-

λάνος, ’Ιωάν. Παπαδόπουλος, Βασίλειος Μαζαράκης,' Μικές Αεβίδης, Δημ.

πλεύσωσιν ένταΰθα.Ό ατυχής Πατριάρχης έγνωρίσθη ύπό τίνος τέως παρ’

αύτώ ύπηρετοΰντος εύρεθέντος έπί τοΰ πλοίου τούτου.

■

-

Φώτης, Εύάγγ. Σβορόνου, Γεώργ. Γεωργαλδίς Κρής, Διάκονος Νικόλαος
Μαγικδόγλου, Κωνσταντίνος Δημητρίου τέως ύπηρέτης τοΰ Πατριάρχου,

«'Π ύμετέρα έκλαμποότης θά έξετάσή άπατας τάς λεπτομέρειας ταύ-

’Αντώνιος Βελιανίτης, Δημήτριος Πιαρινδς, ’Απόστολος ’Αλεξάνδρου, Ζα-

τας έν ταΐς συνημμέναις καταθέσεσι τών μαρτύρων. "Αμα τοΰ πλοίου κ%-

φείριος Δολοράκης, Δήμος Άργύρης, Διονύσιος Ααμπάρας,^Νικόλαος Μαραγ.-

ταπλεύσαντος διέταξα' ν’ άποβιβάσωσι τό

σώμα τοΰ Πατριάρχου μετά

κδς, ’Αναστάσιος Καλυβιώτης, Βασίλειος. Κοκόλης, Μιχαήλ Γεωργίου, Κων

'πάντων τών προφυλαχτικών μέτρων άτινα απαιτούνται ύπό τών ύγειονο-

σταντίνος Βεργωτής, Μάρκος. Θεοδώρου Μαλέκ, Γεώργιος Κηουρέλης, Σπυ
ρίδων Μαζαράκης, Θεόδωρος Χαραμεννάζης, Βασίλειος Μαντζαβϊνος, ’Ιωάν.

μικών κανονισμών.
«'Όπως δέ άκρίβέστερον καταπεισθώ περί τής γνησιότητος τοΰ σώματος

Σκλάβος, Παναγ. Βλίκος, Μιχαήλ Μπιτζοννόπουλος, Νικόλαος Π-υλαρινδς,

διέταξα νά δείξωσιν αύτό τοϊς πρίγκιψι Σούτζφ καί Χαντζερλή ιδίως γνω-

Κωνστ. Βλάχος, Ματθ. ΑαμπαρΧς, Χαράλί Βλάχος, ΊΚοσμέτος Στρουγΐάν·-

ρίσασι τόν Πατριάρχην. Ουτοι άνεγνώρί'άν αυτόν καί ύπεγραψαν τήν συν-

νας, Ίωάν. Νισηριώτης, Άνδρ. Μαζαράκης, Γεώργ. Κοσποτελήρος, ’Ιωάν.
Κεπράζας, ναΰται καί έπιβάται τοΰ πλοίου ό «άγιος Νικόλαος».

ημμένην έπικύρωσιν.
- .'«Διέταξα νά θέσωσι τό σώμα εντός φερέτρου, νά σφραγίσωσιν αύτδ καί

νά τόποθετήσωσι προσκαίρως ϊντος τοΰ πύργου τοΰ ύγειονομείου.
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γ' Έπεκύρωβες πρέγκεπος Αλεξάνδρου 'Χ.<χντζβρλί|
ζ
καί 2πα0άρου Μεκολάου ΖΒούτζου
(Γεγραμμένη ΐίιοχείρως ύπό τοΰ Χαντζερλή)

ε' Πρόταξες τοΰ υπουργείου τών έκκληβεαατεκών
’ κα,ί τή4ς δημοαίας έκπαεδεύοεως .

..

Ty 'Ιερά, Σννόδω zy 10 Λύγούσζου 1821
«Οί ύποφαινόμενοι άγγέλλομ,εν δτι τή προσκλήσει τής .Αύτοΰ Έκλαμ-

πρότητος τοΰ κόμητος Αανζεράν, γενικού διοικητοΰ τής Ταυοίδος, μετε-

«Ό αύτοκράτωρ άναγνούς τδν έπισυνημμένον επιτάφιον λόγον,έκφωνη-

βην.εν εις τδ ύγειονομεΐον τής ’Οδησσού πρδς έπιθεώρησιν καί άναγνωρισιν

θέντα Ελληνιστί κατά τήν έπικήδειον τελετήν της εκφοράς τοΰ νεκροΰ

τοΰ σώματος τοΰ Πατριάρχου της Κωνςαντινουπόλεως Γρηγορίου προ τινων
•ημερών άπαγχονισθέντος ύπδ της ’Οθωμανικής κυβερνησεως, ευθυς ως με-

τοΰ Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ύπδ τοΰ έλθόντος
είς Όδησσδν "Ελληνος ίεροκήρυκος καί οικονόμου τοΰ Πατριαρχικού, οί'κοΰ

τεκομίσθη εις την πόλιν τζυτην.- Μετά μεγίστης προσοχής έξετάσαντες

Κωνσταντίνου Οικονόμου καί μεταφρασθέντα είς τήν Ελληνικήν ύπδ τοΰ

■ τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου αύτοΰ άνεγνωρίσαμεν αύτδν καί μαρτυ-

Ιεροδιδασκάλου έν τφ Αυκείφ 'Ρισχελιέ αρχιμανδρίτου Θεοφίλου, διέταξεν

ρούμεν οτι τδ ρηθέν σώμα εινε αύτοΰ τοΰ Πατριάρχου της Κωνσταντίνου-

ινα τδν λόγον τούτον μετά της 'Ρωσιαής ’μεταφράσεως έκτυτώσν) ή 'Ιερά

.πόλεως Γρηγορίου. Πρδς έ'νδείξιν δίδομεν την έγγραφον ημών μαρτυρίαν.
Έν Όδησσφ 7 Μκϊου 1821. Α. Χαντζερλής, πρίγκιψ Νικόλαος Σοΰτζος».

Σύνοδος. Λαμβάνω τήν τιμήν νά διαβιβάσω ύμΐν τούτο πρδς περαιτέρω
οδηγίας* άγγέλλων ωσαύτως δτι τφ προειρημένφ Οίκονόμφ διά τήν συγ

γραφήν τοΰ λόγου τούτου χορηγείται ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος Σταύρος άδά-.

δ' Έπεοτολή τοΰ κόμητος Λ. ®. Λ,ανζεράν

μασι κεκοσμημένος».
Ποδς έκτέλεσιν τοϋ αύτοκρατορικοΰ τούτου διατάγματος ή Ιερά Σύνο

δος τή 2.2 Αύγούστου 1821 διέταξε τάδε’ «Ό είρημένος λόγος'Ελληνιστί

Τω κο/ιητι A. Ν. ro.lh'Cyv

μετά της 'Ρωσικής μεταφράσεως ελλείψει έν τφ ένταΰθα τυπογραφείφ Ελ

ληνικών στοιχείων νά έκτυπωθή έν τφ τού αύλικοΰ συμβούλου Νικολάου

Έί’Οδησσού, τόν’Ιούλιον 182!·

Γρέτζ είς 1200 αντίτυπα, έν οΐς 200 έπί καλού χάρτου τά δέ λοιπά έφ’
άπλωΰ». Ή έκτύπωσις μετά τής βιβλιοδετήσεως καί διανομής δωρεάν τοΐς'

«Κατά τδν παρελθόντα ’Ιούνιον ειχον την τιμήν νά διαβιβάσω τή Ύμε-

-τέρορ Εκλαμπρότητα περί τε της παραλαβής της ίερας στολής διά τδν

έν Όδησσώ καί ταΐς λοιπαϊς χωραις άποίκοις Έλλησι ,έστοίχισε 37 5 ρού

Πατριάρχην της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον καί τάς προετοιμασίας
διά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ. Μετά δέ τήν είς Όδησσδν αφιξιν εκ Κισνο-

βλια καί 7 5“ καπίκια.

Ή 'Ρωσική κυβέρνησις έν τούτοις έ'σπευσε πάοαυτα άρωγδς τών έν λόγφ
νεών άποίκων έ'ν τε τή Όδησσώ καί αλλαχού, της Νοτίου 'Ρωσίας. Έπί
τφ σκοπφ δε τούτφ ωρισθησαν 150,000 ρούβλια έκ τοΰ αύτοκρατορικοΰ

βίου τοΰ Δημητρίου αρχιεπισκόπου Βενθέρ καί Άκερμανιου μ.ετα τοΰ Γρη
γορίου μητροπολίτου Ίερουπόλεως, τή 11 τοΰ παρελθόντος Ιουνίου ,ετελέσθη ή εκφορά τοΰ νεκροΰ τοΰ Πατριάρχου έκ τοΰ ύγειονομειου εις την

ταμείου ώς πρώτη χρηματική βοήθεια καί έσχηματίσθη ύπδ τήν προεδρίαν

μη^ρόπολιν καί τή 19 έτάφη έν τφ ένταΰθα 'Ελληνικφ ναφ κατα τα εις

τοΰ μετανάστου επίσης Κυρίλλου μ.ητροπολίτου Σιληστρίας αγαθοεργός
επιτροπή τών προσφυγών 'Ελλήνων* τώ δέ κομιστή τών ιερών λειψάνων

τδν βαθμόν τού νενομισμένα.
«Κατά τήν έπικήδειον τελετήν έξεφωνήθη ελληνιστί επιτάφιος λογος

ύπδ τοΰ έκ Κωνσταντινουπόλεως έλθόντος ίεροκήρυκος τοΰ Πατριαρχείου

s

■

τοΰ Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου «διά τδ φιλάνθρωπον
αυτού διάβημά», όπως ρητώς έ'λεγε τδ βασιλικόν διάταγμα, άπενεμ.ήθη

Κωνσταντίνου Οικονόμου.
«Διά τήν τελετήν έδαπανήθησαν έν συνόλφ 4054 ρούβλια και 80 κ. δια

χρυσουν μεταλλιον και ισόβιός έκ 1000 ρουβλίων έπιχορήγησις. Κατά τδ

δέ τήν μέτάβασιν τοΰ αρχιεπισκόπου Δημητρίου. μετά τοΰ μητροπολίτου

πρόσεχες.έτος αι άγαθοεργίαι αύται της 'Ρωσικής κυβερνήσεως έ'λαβον
πλειοτερας .διαστάσεις καθ’ δτι έν απάσφ τή 'Ρωσίγ έπελάβοντον ’εκου

Γρηγορίου καί της αρχιερατικής άκολουθίας έκ. Κισνοβίου είς Όδησσον καί
•τάνάπαλιν 485 ρούβλια καί 10 κ. τδ δλον 4539 ρούβλια καί 90 καπ.»

σίων εράνων υπέρ τών προσφυγών 'Ελλήνων, ή προωρισμένη δέ έπιτροπή
ηρξατο λαμβάνουσα μηνιαίώς έκ τών τελωνειακών εισπράξεων 15, 000

ρούβλια δια τας αν<κγκας αύτης. Έκ τοΰ ποσού τούτου, μέρας προδιετίθετο εις τας εκ μέρους τής 'Ρωσικής Κυβερνησεως δρισθείσας συντάξεις
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βίς τούς έξ εύγενών ιδίως καταγόμενους άρχοντας φαναριώτας ώς έπι τδ

σισ^ι έπεδόθη τφ αύ,το.κράτορι ύπδ τοΰ προειρημέομ δμογενοΰς ημών ΐατροΰ

590

591

πλεϊστον, οϊτινες έλάμβανον τάς συντάξεις ταύτας ίσοβίως. Οί έπιζώντες

Περσιάνη πάππου τοΰ νΰν έν Βελιγραδίφ πληρεξουσίου της 'Ρωσίας καί

δέ μέχρι τοΰδε δέν έπαυσαν λαμβάνοντες καί τοι έπιστρέψαντες εις την

άναγνωσθεϊσα παρ’ αύτοϋ, εις $ν δ αύτοκράτωρ λέγεται άπαντησας' «Έ-

πκτρώαν χώραν' ούτως η έν Άθηναις νΰν διαμένουσα Θεία μου Ευφροσύνη

λεύσεται ημέρα καθ’ ην θέλομεν είσέλθη εις τδν περί τά τοιαΰτα αγώνα

Ζαλώνη, θυγάτηρ τοΰ άρχοντος Κλούτζιάρη Ζαφειριού Παλαιολόγου άπαγχονισθέντος έν Κωσταντινουπόλει την ημέραν τοϋ Πάσχα, άχρι τοΰδε λαμ

καί άς έτοιμαζώμεθα», Έν Όδησσφ ώσαύτως δ Ύψηλάντης άπαντησας

βάνει την έξ 180 ρουβλίων έτησίαν αυτής σύνταξιν. 2,500 ρούβλια προ-,

είπε τούς αξιοσημείωτους έκείνους λόγους' «Μέγιστε αύτοκράτορ, την

, διετίθεντο κατά

τδν

αύτοκράτορα περιδιαβάζοντα έν τώ βκσιλικφ κηπφ καί γονατίσας'

«Πατρίδα μου !» είς 3 λέγεται

μήνα υπέρ της έκπαιδεύσεως τών τέκνων τών έν λόγφ

δ αύτοκράτωρ

«"Οταν ί'δω

άπαντησας

προσφύγων άρρένων τε καί θηλέων τών μέν έν τφ Αυκείφ 'Ρισχελιέ τών

«σημ,εΐον τοΰ Θεοΰ, δταν αί περιστάσεις της Εύρώπης έπιτρέψωσιν, όταν δέ

δέ έν τφ Παρθεναγωγείφ τών εύγενών. Τ-ης έπί τών άρρένων τούτων έπιτροπης προ'ίστατο ο πολιτικός σύμβουλος Μηντξάκής, τέως γενικός πρόξε

πιγξ τοΰ Ελληνικού

«φανητε και ύμεϊς άξιοι, θέλεις έχει Πατρίδα». "Αμα δέ η'χησεν ή σάλ-

άγώνος πλεϊστοι έκ τών δμογενών έν οϊς καί τεσ

νος της 'Ρωσίας έν Πάτραις. Άλλ’ έκτδς τούτου διά τά τέκνα τών της

σαράκοντα μκθηταί της έν ΌδησσφΈλληνεμπορικης Σχολάς συνώδευσαν

ύποδεεστέρας τάξεως τών 'Ελλήνων προσφύγων δ κόμης Λανζεράν 'ίδρυσε

τδν ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην καί τδν

Παρθεναγωγεϊον ούτινος έφορος μέν ητο δ ομογενής ημ.ών ιατρός Περσιάνης, διευθύντρια δέ η κυρία Άβραμιώτη, ών δμως δ βίος ητο λίαν βραχύς

Έν τούτοις οί έκ Τουρκίας προσφυγόντες εις την πόλιν ταύτην "Ελληνες

πρδς ζημίαν τοΰ έν 'Ρωσίφ 'Ελληνισμού.
Δυνάμεθα μετά θάροους νά εί'πωμεν δτι η ’Οδησσός τότε άπετέλει τδ

άπεκάλουν αύτην δ Αδαμάντιος Κοραης καί δ έν Βιέννη έκδιδόμενος Λό

γιος Έρμίίς, τά τέκνα αύτών και ουτω πλεϊστοι πολιτικοί, στρατιωτικοί,

κέντρον, τδν πυρήνα τών πρδς την έθνικην -ημών παλιγγενεσίαν διαβη

ιατροί, νομικοί, συγγραφείς καί διδάσκαλοι

c f
μάτων, οί κυριώτεροι δέ μοχλοί τοΰ έθνικοΰ ημών τούτου .κινήματος ευρχ-

ρους εις διαφόρους κλάδους της δημοσίας

ν σκοντο ένταΰθα. "Οτε δ αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δ Α' μετέβη εις

Γ. ιίασσάνην εις

Μολδοβλαχίαν.

ένεκατε.στησαν έν τη ανωτέρω σχολγ τγ Εστία ταύτη τών Φώτων όπως

διαπρέψκντες

μεταγενεστέ

ύπηρεσίας καί κο-σμ,ησαντες καί

αύτά τά γραφεία τ·ης Ελληνικής Κυβερνήσεως κατά τδ .1830 έπί Κυβερ

την

στοιχειώδη έκπκίδευσιν αυτών έν τη σχολή

πόλιν ταύτην έλαβεν έκτεταμένην τινα αναφοράν φέρουσκν εκατόν πεν-

νήτου, έλαβον την

τηκοντα ύπογραφάς διαφόρων ομογενών ώς πληρεξουσίων τών έν Τουρκία

Έκ τούτων δφείλομεν ν’ άναγράψωμ.εν τδν Φίλιππον Κκνκν ιδιαίτερον

δμογενών αυτών στεναζόντων ύπδ τδ βάρος της δουλείας. Τινές άποδί-

γραμ.ματέα τοΰ Κυβερνήτου κόμητος Καποδιστρίου, τδν παρά τώ Υπουρ

δουσι τοϋτο τν; είσηγησει τοΰ κόμητος Καποδιστρίου. 'Η αναφορά αυτή

γείο) τών ’Εσωτερικών Τμηματάρχην καί έπειτα Ελληνικόν έν Ίωαν-

Ό μέγιστος άδάμκς' πρδς κατακό-

νίνοις Πρόξενον Σκαρλάτου 'Ρωσσέτον, τδν παρά τφ Ύπουργείφ τών ’Εκ

είχεν ούτω' «Μέγιστε αύτοκράτορ.

ταύτη.

σμησιν τοΰ διαδήματος της αύτοκρατορικης θεόστέπτου Σου κορυφής, έστω

κλησιαστικών καί της δημοσίας έκπαιδεύσεως είσηγητην Δ. Πετρο'κόκκι-

η προστασία της ίερας ημών θρησκείας, δ δ’ ένδοξότατος, δ λαμπρότα

νον, τδν Πρόεδρον τών. έν Άθηναις Έφετών I. Φλογαίτην καί αύτδν τδν

τος και αναφαίρετος στέφανος της δόξης σου, έστω η ύπεράσπισις τών

έπί διπλωματική ίκανότητι διακεκριμένου προσφιλή παντί "Ελληνι ’Αλέ

δρθοδόξων κατά τη; Τουρκικής δυνασ· είας. Προς τί τρέχεις είς τάς έοημους τών ’Ινδιών και της Κίνας, ϊνα μεταδίδηις τδ φως τοϋ Εύαγγελίου

ξανδρον Ραγκαβην, τούς συνταγματάρχας Δ. Μαραμπούτην, Κ; Νικολα'έ-

τούς δέ έν Τουρκί^ δμοθρησκους Σου έγκαταλείπεις ορφανούς καί άπρο-

ματικούς τοΰ Ελληνικού στρατού καί καταλυματίας ώς τδν

στατεύτους; Ή θεία Πρόνοια Σ’ έστεψεν έπί τούτω και μόνφ μονάρχην

Μοσχόπουλον κλπ. τδν διδασκάλου Δημ. Καψάλην, Ίωάννηύ Νϊκολκίδην,

αύτοκοάτορκ, άναβιβάσασά Σε έπι τοΰ περικλεούς και ομοθρήσκου θρόνου

Δημ. Δεσποτόπουλον καθηγητην τών μαθηματικών έν τη έν Πειραιεϊ

της 'Ρωσίας. Οί Ορθόδοξοι, ομόθρησκοί Σου, εις Σε άτενίζουσι. Μη τούς έγ-

Σχολή τών Εύελπίδων καί τδν Μιχαήλ Κωνσταντινίδην διδάσκαλον τών

καταλείψγς ώς πκίγνιον τών αλλοθρήσκων, καί σφάγια καθημερινά. τών

μαθηματικών έν Μεσολογγίφ, κλπ. Ή ’Οδησσός

βαρβαρών Τούρκων. Μή ανέχεσαι Θεωρών τούς δυτικούς προστατευομ.ενους

καυχηθγ ότι συνετέλεσε μεγάλως ού μόνον εις την πραγμάτωσήν τ·ης μεγά

ύπδ τών Άγγλο-αύστριακών διά διαφόρων θεσπισμάτων και άφίνων τούς
Ορθοδόξους εις την διάκρισιν τών Τούρκων και τάς καταδιώξεις, ούδέν δί

λης ημών έθνικης ιδέας άλλά καί εις την περαιτέρω μόρφωσιν άνδρών λίαν

καιον λαμβάνοντας έν τοϊς δικάστηρίοις και κατασφκζομενους άνηλεώς

τοΰ κυβερνητικού αύτης συστήματος. Άφ’ ετέρου οί είς τδ

κάθεκάστην άνευ νομίμου αιτίας». Ή αναφορά αύτη μεταφρασθεϊσκ 'Ρω-

.δρθέντες ιδίως έν τώ έμπορικωτάτφ τ·ης Όδησσοΰ λιμενι μεγάλα; τίρξαν-

δην, Δ. Κυπριανόν, Άριστείδην Χρυσοβέργην καί πολλούς ετέρους

πράγματι

αξιω

Φωτιάδην,

δύναται νά

χρησίμων καταστάντων τω Έλληνικφ Βασιλείφ κατά τάς άρχάς ιδίως

if

έμπόριον έπι-

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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το ποιούμενοι προόδους ιδίως έν τφ τής εξαγωγής τοϋ σίτου

έμπορίφ,

φεληθη κρίνομεν περιττόν νά προσθέσωμεν, έναπομένει ημϊν μόνον νά ρί-

ίδρυσαντες σπουδαίους έμπορικούς οΐ'κους, ούτως ώστε κατά το 18.35 έ'τος

ψωμεν έν βλέμμα καί έπί της διανοητικής Αναπτύξεως τοϋ ένταΰθα Ελ

7)δη εκ τών

ληνισμού. ιδίως της Ακεραιότητάς η μη τοΰ Ελληνικού

υφισταμένων πεντηκοντα επτά μεγάλων εμπορικών κατα

φρονήματος τών

στημάτων τα εί'κοσι ησαν 'Ελληνικά. Ιδού δέ χάριν περιεργίας στατιστι
κές πιναζ της εις ^ούβλια Αξίας τών έξαχθέντων καί είσαχθέντων έν συνό-

ένταΰθα δμογενών περί τοϋ οποίου θέλομεν έξετάση περαιτέρω. Ένταΰθα

λφ παρ’ αυτών έμπορευμάτων,

κεκτημένου γεγονότος δι’ άπαντα έν γένει τον Ελληνισμόν, ιδίως τά τής

κρίνωμεν -έπάναγκες νά μνησθώμεν και τού ού

,

σμικράν σπουδαιότητα

έκμαθησεως ύπό αρχαιολογικήν και ιστορικήν έποψιν της χώρας ταύτης
’Εμπορικός οίκος

Εισαγωγή

’Ιωάννης 'Ράλλης
Θεόδωρ. Ροδοκανάκης

Κωνστ. Παποΰδαφ

.

και τών Αρχαίων έν αύτη Ελληνικών ώς έπί το πλεϊστον μνημείων. Πρό-

’Εξαγωγή

646.834

1.989.490

1.215.636

578.900

348.977

1.033.323

κειται περί της ίδρύσεως της έν τη

Α7οτ/ω

‘Ρωσία, Αρχαιολογικής καί

'Ιστορικής ‘Εταιρείας περί ης εί^ομεν η'δη Αναφέρη καί τοΰ έν Όδησσφ Αρ
χαιολογικού Μουσείου στενήν σχέσιν Αμφοτέρων έχόντων τη ίστορίη τοϋ έν-’

ταϋθα Ελληνισμού διότι ένεργόν μέρος έ'λαβον εις τοϋτο πλεϊστοι τών δμα-

Άναστ. Μπούμπας

351.005

309.917

Νικόλ. Ίγγλέσης

268.905

621.581

γενών ημών. Κατά τον Αύγουστον έ'τι τοϋ 1823 έ'τους δ 'Ρώσος Αρχαιο

7 01.060

86.866

λόγο; I. Στεμπκόβσκης ύπέβαλεν. ύπόμνημα τη κυβερνήσει περί της έν

Άντ. Πιττακός

314.586

335.330

τή Νοτίφ 'Ρωσία Ανάγκης Αρχαιολογικής έρεύνης καί της Ανασκαφής τών

Άλεξ.· Μαύρος

240.080

403.26 5

έν αύτή ευρισκομένων αρχαίων τάφων. Το ύπόμνημα τοϋτο Γαλλιστί γρα-

391.340

φεν κρίνομεν εύλογον νά παραθέσωμεν ώδε έν μεταφράσει χάριν τής σπου.«
δαιότητος αύτοϋ.

Μιχ. Μηλιώτης

:

Πετρ. Κόκκινος

154.930

’Ανεψιοί Όμηρου

343.155

’Ιωάν. Μαύρου

107.625
287.150

Εύς·ο. Σεβας-ό.πούλος

240.312

35.981

Θωμάς Βλάγκαλης

153.400

102.135

Κριωνας Παπά Νικολάου

225.535

22.150

Δημ. Παλαιολόγος

147.547

95.443

Γεώργ. Βουτζινάς

151.010

32.707

'1ί·ί·5ύμ.νημ.α περί τών άρχαεολογεκ<5ν ερευνών
έν tSJ 5%ϊοτόί.ο 'ΙΛωσόα..
Ούδείς ,Αγνοεί ότι έν τη Αρχαιότητι οί 'Έλληνες εΓχον κατειλημμένα
f

» διά τών Αποικιών πάντα τά μεσημβρινά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου.

Παΰλος Σταμέροβ

147.635

75.401

Χρήστ. Βελαράς

114.100

105.652

Νικόλ. Δημητρίου

185.335

2.400

Παρασκευάς Νικολάου
Γεώργ. Διαλεγμένος

182.607

2.425

τής βαρβαρότητας τών'αιώνων οϊτινες έπηλθον μετά τδν πολιτισμόν τών

155.183

1.600

Ελλήνων καί ύπό τών έκ Βορρά είσβαλόντων Αγρίων στιφών. Μόλις σή

Φίλιπ. Μπαμπαγιώτης

137.029

2.010

66.937

66.555

μέραι'εξαφανίζονται Αλλα δέ τελείως έξέλίπον, καί Αγνοείται καί αύτη ή

116.520

12.320

θέσις ην κατεϊχον πολλαί αποικίκι ύπό τών. παλαιών ιστορικών και γεωΗ

γράφων μνήμονευόμεναι.
...
'Ότε δέ ή 'Ρωσία κατέλαβε την Κριμαίαν έσώζοντο έτι τά τείχη τής

Γρηγ. Αύγεοινός

. Γεώργ. Σαρρός
Γεράσ. Κούπας

76.245

30.404

Γρηγ. Μαρασλής

78.165

26.829

¥

I

ί
f

Ή Σαρματία ητε εύρωπαϊκή καί ή Ασιατική καί ή Ταυρικη Χερσόνησος,
έξ ών κατά μέρος αποτελεϊται την σήμερον η Νέα 'Ρωσία περιελάμβανε
πολλάς πόλεις επίσημους έν τη ίστορίη, έξαφανισθείσας επειτα ύπό τε

μερον βλέπει τις τά ίχνη τινών τών πόλεων τούτων, άλλά καί αύτά δση-

Χερσονήσου, οί πύργοι αύτής καί τινα τών οικοδομημάτων’ Αλλά σημε-, '
Ό έμπορικος ιδίως οίκος τοΰ κ. Θ. Ροδοκανάκη κατείχε τότε η'δη την

ρον ούδέν Αϋ.λο βλέπει τις η σωρόν έρειπίων. ΊΙ νέα πόλις, η Σεβαστού-

’Έκτοτε η θέσις τών τε έν Όδησσφ καί τή λοιπή
Νοτίφ 'Ρωσί^ι έμπορευομένων 'Ελλήνων ή'οξατο λαμβάνουσα εύρείας δια-

πολις παραλαμβάνουσα τό ύλικόν αύτής έκ τής παλαιάς, μετ’ ού πολύ

στάσεις καί κατέστη δ κύριος μοχλός τοϋ έν τη Νοτίφ ταύτη . έσχατι^
τής 'Ρωσίας έμπορίου. Κατά πόσον έκ τούτου δ Ελληνισμός έν γένει ώ-

της παλαιας Τροίας. Τό Νυμφαϊον, τό Παντίκάπαιον, η Τάναϊς ησαν πό
λεις Αςιαι λόγου έν τη Αρχαιότητι, Αλλά νΰν Αγνοείται πού .Ακριβώς

πρωτεύουσα/ θέσιν.

θά έξαφανίση τά ί'χνη αύτης ώς τό ’Ίλιον καί τό .Σίγειρ; έξηφάνισαν τά

.

r
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έκειντο. ’Άξια λοιπόν κυβερνησεως πεφωτισμένης θά ήτο νά έπιχειρήσφ

λόγου άξιαι'διά .τήν ιστορίαν τής πόλεως ταύτης καί τών πέριζ λαών'εύρέθφ-·'

595

την άπό της λήθης διάσωσιν τών ύπολειπομένων λειψάνων τοΰ άρχαίου

σαν·. Υπάρχει δέ έλπίς δτι γινομένων άνασκαφών έν τφ Ά,κροπόλει αύτής θά

πολιτισμού, δσον δήποτε άσθενή και άν εϊνε αύτά' διότι αί μέχρι τοΰδε

εύρεθώσί καί άλλα’ διότι έν τή Άκροπόλει έφυλάσσοντο έπί λίθου κεχα-

μεμονωμεναι φιλαρχαίω? τινών έοευναι παρήγαγον εύάρεστόν πως άποτέ-..

ραγμένα τά ψηφίσματα τών πόλεων. ’Ίσως δέ εάν άνασκαφώσι καί οί.

λεσμα περ'ι τών κατά τδν Εύξεινον Πόντον αποικιών.

Ή δέ κυβέρνησις-

περί τά έρείπια τής πόλεως ανεξερεύνητοι πολυάριθμοι τάφοι, εύρεθφ. τι

ύποστηρίζουσα τάς έρευνας ,ταύτας και συντελούσα έίς τοΰτο δι’ ούχι με-·,

άξιου λόγου. Επειδή δέ δ χώρος έφ’ ου κεΐνται τά ερείπιά τής Όλβίας

γαλής τίνος δαπάνης και διά τών μέσων ών δύναται νά ποιήσηται χρή-

άνήκει τώκόμητι Κουσελέφ Βεσβορόδκω, έπάναγκες εϊνε νά ζητηθ'φ πρώ

σιν, θά προήγε θαυμασίως τάς γνώσεις ημών πεο'ι τής έν τφ άρχαιότητι

τον ή άδεια αύτοΰ'πρδς έναρξιν τών άνασκαφών.

καταστάσεως τών έπαρχιών τούτων.
Πρδς έπίτευξιν δέ τούτου, δπερ έστ'αι τφ έπιστήμφ ωφελιμότατου έπ-

εις τδν Άχιλλέα ί'σως διασώζει ί'χνη τινά τοΰ ναοΰ τούτου καί τινας"· έ-·

άναγκες νά ένασχόληθφ κατά πρώτον περί τών δε τών πραγμάτων.

πιγραφάς. Ωσαύτως δέ πιθανόν καί τοϋ ναοΰ τής Δήμητρας κειμένου έπί·

Ή νήσος Βερεζάν ήτις είχε ναόν καθιερωμένου ύπό τώυ Όλβιοπολιτών

. α) Νά άναζητήσφ πάντα τά ί'χνη πασών τών ύπδ 'Ελλήνων κατοικου-

τοΰ άκρωτηρίου τοΰ Ίππολάου τοΰ νΰν δνομαζομένου Στανισλαυόφ.' Δέν

μένων πόλεων κατά τά βόρεια παράλια τοϋ Εύξείνου Πόντου καί τής Ά-

πιστεύω δέ πάσα ή έ'κτασις τών παραλίων άπδ. Δνειέπρου μέχρι Σεβα

ζοφικής καί νά δρισθφ κατά τούς άρχαίους συγγραφείς εις τίνας τών πό

στουπόλεως νά έ'χφ τι άξιου λόγου πρδς άνασκαφάς' άλλά καλόν, δπως

λεων ή κωμοπόλεων δυνατόν νά άνήκωσιν. Ούτω δέ θά κατορθωθφ ώστε

δήποτε θά ή το νά έξερευνηθφ δ χώρος έν ώ έ'κειτο ή πόλις Καρήνη κτλ.

νά άνευρεθφ ποΰ έκειντο τδ Νυμφαίου, ή Φαναγορία καί τοσαΰτα άλλα
μέρη, ώυ άγνοεΐται σήμερον ή θέσις.“
.

άκατοίκητοι, ή έπί τών έρειπίων αύτών έκτίσθη άσημόν τι οικοδόμημα

"Οσαι πόλεις ύπδ τών βαρβάρων καταστραφεΐσαι άπέμειναν έρημοι καί

β) Νά παραγγελθώσιν οί άζιωματικοί τοΰ μηχανικοΰ νά συντάξωσι σχέ

αύται έδωκαν είς ήμκς πλείονα μνημεία ή αί ύπδ πολυαρίθμου λαοΰ δι

δια τώυ πόλεωυ καί τώυ οικοδομημάτων ών σώζονται που ί'χνη τινά, ώς

αρκώς κατωκημέναι' καί δ λόγος εϊνε σαφής. Τών μ,έν πρώτων τά μνη

έπραξαν περί τής πόλεως Όλβίας, νά συντάξωσι τοπογραφικούς πίνακας

μεία έμειναν ύπό τήν γήν τεθαμμένα άπδ τής ημέρας τής καταστροφής

πάντων τών μερών ένθα έτι σώζονται λείψανα τής έργασίας τών .αρ

αύτών, ούδείς δέ διενοήθη νά τά έκθάψφ, έν ω τά τών άλλων κατά μι

χαίων.

κρόν έξηφχνίσθησαν καθ’ δσον οί μεταγενέστεροι κάτοικοι ούτε τήν αύτήν

γ) Νά γείνωσιν άνασκαφαί έν ταΐς πόλεσι καί τοΐς τάφοις πρδς άνα-

θρησκείαν έχοντες ούτε τδ αύτδ πολίτευμα, ούτε τάς αύτάς δοξασίας, '

κάλυψιν διαφόρών αρχαιολογικών πραγμάτων καί μάλιστα επιγραφών καί

εϊχον χρείαν ύλης πρδς οικοδομήν τών νέων αύτών οικοδομημάτων. Τό:

νομισμάτων πρδς συμπλήρωσιν τών ύπαρχόντων κενών έν τφ ίστορίφ των

έδαφος άδιαλείπτως άνακινούμενον άπώλεσε-πάντας αύτοΰ τούς θησαυ

'Ελληνικών αποικιών,. Νά περιγραρώσι δέ πάντα τά 'άνευρισκόμενκ καί νά

ρούς ούδενός διανοηθέντος νά συντηρήσφ κτίρια είς ούδέν χρησιμεύοντα.

κατατεθώσιν έν Μουσείοις.

Καί ούτως αί μέν έπιγραφαί έξηλείφοντο, τά δέ άγάλματα συνετρίβοντο,

Έπιτραπητω μοι ήδη νά ύποδείξω τά διάφορα μέρη καθ’ ά εϊνε δυνα-

τά δέ νομίσματα έχωνεύοντο. Καί δι’ αύτδ τά έρείπια τής Όλβίας καί

. τδν νά γείνωσί τινες έργασίαι μετά τίνος έλπίδος έπιτυχίας.

τά τών άλλων πόλεων τοΰ Βοσπόρου άφθονοΰσιν έτι είς μνημεία ούχί δέ

Πιθανότατα ή πόλις "Ακκερμαν κεΐται έπί τής Όφιούσης ή .Τυράς, ής
άνευρέθησάν τινα νομίσματα. Πρέπει δέ νά βεβαιωθώ έάν. σώζωνται ί'χνη

τής άρχαίας Όφιούσης καί νά προσδιορισθφ ή ακριβής αυτής θέσις.
Τδ αύτδ οφείλει νά γείνφ καί έν Όβιδιοπόλει έ'νθ’ άλλοτε εύρέθησαν

καί τά τής Τυράς, τής Χερσονήσου κτλ. 'Η Θεοδοσία άντικατασταθεΐσα
'

ύπό μεγάλου έρπορικοΰ κέντρου ύπδ τούς Γενουαίους καί τούς ’Οθωμανούς
εϊνε ή πασών τών τόλεων τής Κριμαίας πτωχό τάτη καί τά μάλιστα έστε-

αρχαιότητες τινες καί έφ’ ή; έ'κειτο κατά τά φαινόμενα ή πόλις Νικωνία.

ρημένη Ελληνικών άρχαιοτήτων.
- :
Γνωστόν δέ εινε δτι ύπήοξαν διαδοχικώς δύο'πόλεις Χερσόνησοι ομώ

Νεωστί άνευρέθη έν Όδησσώ αρχαίου αγγείου έξ οπτής γής’ δύναται δέ

νυμοι άλλ’, έπί διαφόρου θέσεως κείμεναι, ή άρχαιοτέρα τούτων ήτο κ.α-

τις νά είκάσφ δτι τδν τόπον τής Όδησσοΰ κατείχε ποτέ δ παλαιός τών

τεστραμένη ήδη έπί Στράβωνος’ τής νεωτέρας -Χερσονήσου δ.· περίβολος

Ίστρίων λιμήν άλλά διά τήν. άφάνειαν αύτοΰ δέν πιστεύω δτι θά άνευρε-

εϊνέ λίαν καταφανής καί ευκολον νά σχεδιασθφ. Πολλά έρρέθησαν καί έ-

θώσιν άξιαι λόγου άρχαιότητ.ες,- έν φ τούναντίον έν Όλβία έπισήμω έν

γράφησαν περί' τοΰ διάσημου ναοΰ τής Ταυρικής Άρτέμιδος, άλλά μ.όνη

τή άρχαιότητι ταύτφ πόλει, ής τά έρείπια φαίνονται έτι παρά τώ χω-

ή τύχη δύναται νά καταστήσφ ήμΐν γνωστήν τήν άληθή αύτοΰ θέσιν.

*ρίφ.’Ιλγίήσκυ, πλεΐστα.δσα νομίσματα πολύτιμα καί έπιγραφαί πλείστου

Ή δημοκρατία τής Χερσονήσου κατελάμβανε-δλήν τήν Χερσόνησον με-

5|6

Ο ΕΝ ΤΗ ΝΟ'ΓΙΩΡΩΣΙ£ΕΑΑΗΝ1ΣΜΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

λομεν νά άναζητήσωμεν τά έχνη τοΰ Νυμφαίου, τής "Ακρας, τοΰ Παρθε

ταξύ τοΰδρμου τής Σεβαστουπόλεως καί τοΰ λ,ιμένος Βαλακλαβζ, ήν5

νίου κλπ..
■ ■ .
«’Έτι πλουσιωτέρα θά είνε ή ’Ασιατική όχθη, ένθα ήκμαζον πολλαί

Στράβων δνομάζει μικράν Χερσόνησον. Ό ισθμός έκλείετο διά τάφρου καί

τείχους εκτεινόμενου άπδ τοϋ λεγομένου Στενοΰ.λιμένος, μέχρι τοϋ τών

πόλεις, ώς ή Φαναγορία, οί Κήποι, ή Έρμώνασσα, ή Γοργίππεια, ή Κοοοκονδάμη, τδ ’Αχίλλειου, ή Κιμμερία, ή Τυράμβη κλπ., ούδεμιάς δέ τούτων

Συμβόλων ήτοι τοϋ Βζλακλαβζ. Καλόν είνε νά γείνωσιν ένταΰθα έρευναι
περί της άρχαίας τοποθεσίας τοϋ μέρους τούτου της Κριμαίας τής διηγή-

ώρίσθη έτι άκριβώς ή

σεως τοΰ Στράβωνος λαμβανομένης ώς δδηγοΰ.

θεσις. Αί έρευναι πρέπει νά έπεκταθώσι μέχί,ι τοΰ

Τανάϊδος, διότι σπουδαία θά ήτο'ή άνακάλυψις ιχνών τινών τής δμωνόμ,ρυ

Δέν συμφωνώ μετά τών άσπαζομένων την γνώμην τσϋ σοφοΰ Χάβλιτς

πόλεως, Ελληνικής, άποικίας έμπορικωτάτης, ής άγνοειται ή θέσίς εί'τε '

δτι πάσα
έκτασις τής χερσονήσου ή μεταξύ Σεβαστουπόλεως και Βαλακλαβά κατελαμβάνετο ύπδ της πόλεως Χερσονήσου, ητις τότε έπρεπε

διότι έκαλύφθη ύπδ έτέρας τινδς πόλεως, είτε διότι έξηφανίσθη ύπδ φυ
σικής τίνος μεταβολής.

νά είνε κατά τδ μέγεθος ί'ση πρδς τούς Παρισίους ή τδ Αονδΐνον καί έτι

.

.

'

-

Διατρέχοντες τάς ό'χθας τής Άζοφικής θαλάσσης δφείλομεν νά μή παρ-

μείζων. ΊΓ'ά καθ’ άπασαν την έκτασιν ταύτην διεσπαρμένα ερείπια άνή-

(δωμεν τήν πληθύν τών τύμβων καί τών έπ’ αύτών ίσταμένων αγαλμά

κον πιθανώς είς οικίας άγροτικάς τών Χερσονησιτών, τά δέ μεταξύ υπάρ

χοντα κανονικά διαχωρίσματα δέν είνε αί οδοί
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των λίαν βάναυσου τέχνης, περί ών ούδείς έτι ήρεύνησε δεόντως είς τίνά

της πόλεως, άλλά τά

λαόν άνήκουσι τά περίεργα ταΰτα μνημεία.

όρια τών κτημάτων μεταξύ τών οποίων ύπηρχον οδοί. Δέν είνε λοιπδν

.

πιθανόν οτι έν τφ χώρφ τούτφ δύνανται νά εύρεθώσιν άξια λόγου άρχαιο-

.

Εύκτέον είνε τδ έδαφος τής Νοτίου 'Ρωσίας, δπερ βρίθει άρχαίων μνη

μείων. νά έξερευνηθή τακτικώς ΐνα αί άπδ τοσούτου ήδη χρόνου έκφραζό-

λογικά ευρήματα.
Είπον ήδη οτι έλάχισται ύπάρχουσιν ελπίδες περί άνευρέσεως Ελλη

μεναι εύχαί τών φιλάρχαιων πραγματωθώσιν ύπδ τήν προστασίαν τοΰ είς
3ν ένεπιστεύθησαν αί τύχαι τής άξιολόγου ταύτης χώρας.

νικών άρχαιοτήτων έν ©εοδοσίγ. ’Αλλά καθ’ άπαντα δμως τδν Βόσπορον

Έν Όδησσω κατ’ Αύγουστον τοΰ <823.

δ άρχαίολογών έχει εύρύ στάδιον παλαιογραφικών ερευνών. Ή αρχαία μο

.

ναρχία τών Βοσποριανών ή πλέον τών οκτώ έκατοντριετηρίδων άδιαλείπτως παραταθείσα βεβαίως θά κατέλιπεν ί'χνη ύπάρξεως πολύ μείζονος

'Ένεκα τοΰ

λόγου άξια τών μέχρι τοΰδε άνακαλυφθέντων, καί πέποιθα οτι ή κλασική

Ζ. Στεμπκοβσκης
υπομνήματος τούτου έπί αύτοκράτορος ήδη Νικολάου τοϋ

Α'.έγένοντο αί άρχαιρεσίαι τής Εταιρίας ταύτης τή 23 ’Απριλίου 1839.

αύτη γή κρύπτει μέγαν άριθμδν μνημείων περιέργων καί χρησιμοτάτων

'Ιδρυτής αύτής έγένετο δ γνωστός τφ Πανελληνίφ προσφιλής ήμΐν Άλέξ.

εις τήν ιστορίαν τών κατοικησάντων έν αύτη λαών. Πρδς ταύτην λοιπδν

Στούρζας, ένεργά δέ μέλη έκ τών ομογενών ημών δ^πρεσβύτερος Κωνσταν

ίδί^ τήν χώραν όφείλουσι νά τραπώσιν αί έρευναι τών ένθέρμων φιλάρ

τίνος Οικονόμος δ έξ Οικονόμων καί δ έν Άθήναις Πιττάκης. Προστάτης

χαιων' καί δή πρδς τδ Κέρτς πρώτιστα πάντων τών έπί τής Εύρωπαϊκης

δ’, αύτής άνεκηρύχθη δ τότε διάδοχος άοίδιμος Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δ

άκτής μερών. Διότι έκεΐ ήκμαζεν ή πρωτεύουσα τοϋ Βοσπόρου, τδ ΙΙαν-

Β', έδόθη αύτή παρά τής Κυβερνήσεως χρηματική έπιχορήγησις έξ 1428

τικάπαιον, ή μητρόπολις πολλών άλλων παρακειμένων πόΰ.εων. Αί πρδ

ρουβλ. έτησίως μετά τοΰ δικαιώματος νά ποιήται άνασκαφάς καί άρ/αιο-

δλίγου γενόμεναι άνασκαφαί τών περί τδ Κέρτς τάφων άνέδειξαν πολλά

λογικάς έρεύνας δπου άν βούληται έν τή Νοτίφ 'Ρωσίγ. Κατά τδ 1842

περίεργα πράγματα άλλά πολύ τιμιώτερα διά τήν άρχαίαν ιστορίαν θά

δέ έτος ύπδ τοΰ Γενικού Διοικητοΰ τής Όδησσοΰ παρεχωρήθη τή Έται-

άνευρίσκοντο, έάν έγίνοντο άναακαφ ,ί έν τή πόλει καί μάλιστα έν τή

ρείφ οικοδόμημα δπως χρησιμεύση ώς Μουσείου δπερ έπισκεύασθέν μετά

Άκροπόλει αύτής ήτις είνε διάσημος ένεκα τοϋ έν αύτή θανάτου τοϋ με

ταΰτα.μένει άχρι τοΰδε τοιοΰτον. Είς τδ έν λόγφ Μουσεΐον έκτοτε ήρ-

γάλου Μιθριδάτου, Έπάναγκες δέ είνε άνευ ά/αβολής νά συνταχθή σχε

ξαντο συρρέουσαι πανταχόθεν πολλαί δωρεαί μνημείων τής άρχαιότητος,

δίαν τοΰ περιβόλου τοΰ Παντικαπαίου, διότι δσημέραι τά ί'χνη αύτοΰ εξα

κοσμημάτων, βιβλίων, χειρογράφων κλπ. παρά διαφόρων λογίων καί φι?

φανίζονται. Τδ έν Κέρτς άθλιον ’Οθωμανικόν φρουρίου πρέπει νά κατεδα-

λομούσων άνδρών, έν-οΐς καί τινες δμογενεΐς ώς δ έν Σμύρνη .Πρόξενος

φισθή' είμαι δέ πεπεισμένος δτι πολλά έν αύτώ θά εύρεθώσι, διότι είν’

κατά τήν έποχήν εκείνην τής'Ρωσίας Γ. Δεστούνης, δ έν Βερδιάνσκγ έμ

έκτισμένον. διά μαρμάρων προερχόμενων έκ τών έρειπείων τοΰ Παντικα-

πορος Ζήνος, δ Α. Νέγρης, δ Άλ. Στούρζας, δ έν Σουλινφ έμπορος Σιδε-

παίου. 'Ωσαύτως νά γείνωσιν άνασκαφαί καί έν τω χώρω έν ω έκειτο τδ

ρής. Έν ταΐς τέσσαρσιν αίθούσαις τοΰ Μουσείου τούτου ύπάρχουσι τήν σή

Μυρμήκιον ένθα φαίνονται έτι θεμέλια οικοδομημάτων. Καθ’ δλου δέ έν

μερον πλεϊσται δσαι αρχαιότητες τοΰ Ελληνισμού έν γένει κχί ιδίως τοϋ

τω μέρει τούτφ τοΰ Βοσπόρου, δπερ κατακαλύπτεται ύπδ ερειπίων, έφεί■·.

'

■·. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ■

Ο ΕΝ ΤΗ ΝΟΤΙΩ ΡΩΣΙ^ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ένπτί Νοτίφ. 'Ρωσίι^, προερχόμενα^ έκ της Νήσου Λεύκης (νΰν■ Φειδον^σι),

Εύξείνου .καί άνιδρύσεως τοΰ Αγάλματος αύτοϋ έν τφ θεάτρω τοΰ Βάκχου

Τυράς (νΰν Άκκερμάν) Νικωνίας (νΰν Όβιδιοπόλεως), Αιμένος Ίστρια-

διά τάς προσενεχθείσας παρ’αύτοϋ τη πόλει ύπηρεσίας. Έξ Όλβίας.

,,5Φ8

νων (νΰν Όδησσοΰ), Όλβίας (νΰν κώμη Παρούτινο)
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Φρουρίου Άλέκτορος

■8) ’Επιτάφιος τοΰ ηρωος της Όλβίας Στράτωνος τοΰ πρωτομάχου υίοΰ

(νΰν Ότζάκοβ), Δρόμου Άχιλλέως (νΰν Τενδρόβσκαγΐα Κοσά), Νεαπόλεως

•τοΰ Χρήστου, μεθ’Έλληνικης έπιγράφης καί Ανάγλυφων έπί μ.ικρ^ς τετρα

(παρά τη Συμφερουπόλει), Χερσώνος (παρά τ·?ί Σεβαστουπόλ’ει), Λιμένας

γώνου μαρμάρινης πλακός άνωθεν, τοΰ Στράτωνος έπιστρέφοντος έκ τοΰ

• Συμβόλων (νΰν Μπαλακλαβά), Θεοδοσίας, Παντικαπαίου (νΰν. Κερτζίου)

Άγωνδς οί'καδε’ κάτωθεν τδ νεκρικόν δεΐπνον έν τώ μέσφ της οικογενείάς

κλπ. αρχαίων Ελληνικών Αποικιών,

ωσαύτως δέ έξ Αθηνών, Σμύρνης,

;’Εφέσου, Λέσβου, Θάσου, Άθώνος, ’Αμοργού, Σύρου καί διαφόρων ετέρων

αύτοϋ. ’Ανήκει τφ Β' αϊώνι π. X. Εύρέθη έν Όλβί^ τφ 1792.

■Ελληνικών χωρών. Παραθέτομεν λεπτομερώς πάσας τάς έν τώ Μουσείφ

9) α') βάθρον μαρμάρινον Αγάλματος αφιερωμένου τφ ηρωι της Ίλιάδος Άχιλλεΐ τφ ποντάρχφ ύπδ τοΰ Όλβιοπολίτου Μενεστράτου β') Δυο

τουτφ Έλληνικας αρχαιότητας προς γνώσιν τοΰ Ελληνισμού.

τεμάχια έπάλξεών. γ') 11 τεμάχια πλακδς μαρμάρου της Πάρου, Απο-

τελοΰντα έν τη νησφ μέρος τών τοίχων τοΰ ναοΰ τοΰ Άχιλλέως. δ') Δύο

α' Αρχαιότητες τής π.

3Κ..

κέραμοι της σκέ'πης τοΰ αύτοϋ ναοΰ. ε') Λιθίνη μύλη. Πάντα τα.ϋτα έκ της

νήσου Λεύκης εύρεθέντα κατά τδ 1839, 1841 καί 1842.
1) Επιγραφή Έλληνικη ημιεσβεσμένη έπί ασβεστόλιθου ·ην Αποδίδει ο
Αρχαιολόγος Βλάρεμβεργ τφ βασιλεϊ τών Σκυθών Σκολούρφ. (’Ίδε de la

10) Μαρμάρινον τεθραυσμένον διάζωμα άπεικονίζον παιδαγωγόν λούον-

τα παΐδα. Έξ Όλβίας.

position des trois forteresses Tavroscy'thes p. 11). Εύρέθη κατά τδ 1827 έν

11) Γλυπτά μαρμάρινα τεμάχια είκονίζοντα πέντε άνδρας έν τφ προ-

;τοΐς περιχώροις της Συμφερουπόλεως.
2) Ελληνικόν διάζωμα ναοΰ, μαρμάρινον κεκοσμημένον Αναγλύφοις

νάφ, έπιτάφιοι δύο Ανδρών, προσφορά ύπδ οικογένειας Αναθημάτων τώ

κατά την άρχαιοτάτην ίεραρχικην τάξιν της ’Αφροδίτης, τοΰ Έρμου, τοΰ

12) Τρίγωνος μετόπη τοϋ έν Όλβί^ι τάφου τοΰ Νικηράτου υίοΰ τ'οΰ Νι-

Φοίβου και της Άρτέμιδος έξαισίας τέχνης τοΰ Γ' αϊώνος π. X. εύρέθη

έν Κερτζίω τώ 1840 έν τώ άρχαίφ

Παντικαπαίφ.

3) Μαρμάρινον τετράγωνον βάθρον άνηκον τφ άγάλματι τοΰ "Ελλη
νας Άνασικλητου κεκοσμημένον άναγλύφοις παριστώσιν στεφάνους άπο-

•νεμηθέντας αύτφ ύπδ της βουλής και τοΰ δήμου της αύτονόμου Χερσώνος

ναφ,ρκψφδδν παίζοντα λύραν καί νεανίαν Ακροώμενον αύτοϋ. Έξ Όλβίας.
κηράτου. Έξ Όλβίας.

13) Έρμάριον περιέχον επτά Αμφορείς τοΰ Παντικαπαίου διαφόρου με
γέθους. 'Ωσαύτως εις τοιοΰτος καί έξ έκ Τύρας καί Όβιδιοπόλεως.

14) Έρμάριον περιέχον έγχώρια νομίσματα τών τοϋ Εύξείνου Πόντου
βορείων Ελληνικών Αποικιών.

(παρά τη -Σεβαστουπόλει) διά τάς προσενεχθείσας παρ’ αύτοϋ τή πόλει

15) Κιβώτιον περιέχον συλλογή; Αντικειμένων εύρεθέντων έν τη νησφ

.παντοίας ύπηρεσίας. Τδ μνημεΐον τοϋτο ανήκει τφ Β' π. X. αϊώνι άνα-

Αεύκη τ. έΖ. τεμάχια Αμφορέων μετ’ αναθηματικών έπιγραφών Άχιλλεϊ

•καλυφθέν τφ 1794.
4) Μαρμάρινον μνημεΐον φέρον άνάγλυφον άπεικονίζον τδν ρήτορα της

τφ ποντάρχφ· χάλκινα καί πήλινα άγαλμάτια- γυναικεία ψέλλια, δακτύ
λιοι σίδηροί καί χάλκινοι, Αστράγαλοι, πηλιναι φιάλαι κλπ.

Όλβίας Ποτάμωνα υίδν τοΰ ’Αλεξάνδρου, ίδρυθέν παρά τοΰ άδελφοΰ αύτοϋ

16) Έρμάριον περιέχον αρχαία Ελληνικά νομίσματα διαφόρων έποχών,

-Διονυσίου ’Αλεξάνδρου. Άνεκαλύφθη έν Όλβίγ κατά τδν Α.' π. X. αιώνα.
5) Μέρος μαρμάρινης μεγάλης στηλης ίωνικοΰ

ρυθμοΰ, Ανηκουσης τφ

έν Άθηναις ναφ του ’Ολυμπίου Διός. ’Επί της έπιφανείας αύτης ε?νε γεγλυμμένος δ Ελληνικός αριθμός ΔΙΙΙΙΙ (=1-5, σημαίνων: δέκατον πέμ•πτον τμήμα της στηλης). Έξ Αθηνών.

χωρών, βασιλέων, πόλεων καί φυλών.
17) Έρμάριον περιέχον Αρχαία σκεύη της Μεγάλης Ελλάδος, Αμφορείς,

σκεύη, λυχνίας κλπ.. εύρεθέντα έν Πομπηΐη καί Καμπανί<η.

18) Κιβώτιον περιέχον

Αντικείμενα οικιακές χρησεως τών

Ελλήνων

άποίκων της Όλβίας καί τοΰ Παντικαπαίου, τ. έ. Αργυροΰς στρεπτούς, με-

6) α') Μαρμάρινος κορμός άνευ κεφαλής, Έλληνίδος παρθένου φερουσης

.τάλλινα κάτοπτρα,· δακτυλίους, κλείδας, κύμβας, ξύλινα κτένια, χάλκινα

‘χιτώνα καί πέπλον, β') μέρος μαρμάρινου εξαίσιου αρχαιότατου διαζώμα

τόξα κλπ. 'Ωσαύτως δοχεία καί διάφορα, ετερα αντικείμενα έξ Αθηνών,

τος ναοΰ. Εύρέθησαν έν τοΐς έρειπίοις της Χερσοννησου. ’Ανήκει τφ Γ' π.

Συρου καί Σμύρνης.

.

19) Κιβώτιον περιέχον νομίσματα εύρεθέντα έν τ·η νησφ Λεύκη, έκέΐ

X. αϊώνι. '
7) Μαρμάρινον βάθρον αγάλματος μεθ’ Ελληνικής έπιγραφής περί χρη

δε μεταφερθεντα παρ’ αρχαίων ναυτικών ώς αναθήματα τφ ναφ τοΰ

ματικές ύπδ τών κατοίκων της Όλβίας Αμοιβής τοΰ Καλλινίκου υίοΰ τόϋ

Άχιλλέως.

...

;
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20) Έπιγραφή μαρμάρινη άφιεροΰσα τον 'Έλλ.ηνα Φοίβον τφ Άσκλη-

•πιάδή. Έξ Όδησσοΰ (νυν Βάρνη).
. ,
21) Διάζωμα ναοΰ μαρμάρινον φέρον γλυφήν άπεικονίζουσαν την Παλ
λάδα Άθηνάν μετά: περικεφαλαίας ώπλισμένην διά τόξου καί άσπίδος.Έξ
Όλβίας.
22) Μέοος επιταφίου μαρμάρινου έν εί'δει άμφορέως μετά τινων μεινάν-

των γραμμάτων. Έκ Σμύρνης.
23) ’Αγαλμάτων μαρμάρινον Διδς του Σεράπιδος καθημενου. έπί θρό

Ο ΕΝ ΤΗ ΝΟΤΙΩ ΡΩΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ V

σώνος, άνήκοντα τφ χριστιανικφ ναίσκφ άνεγερθέντι είς τιμήν του. Αγίου
’Αποστόλου Άνδρέου ή τοΰ αγίου Κλήμεντος έπισκόπου Ρώμης,έξορισθέν-

τος είς Χέρσωνα (κατά τδ 73 έ'τος π. X.)
4) ’Επιγραφή Ελληνική μετά μεγάλου

σου Λέσβου εις τιμήν τοΰ Άβαίου υίοΰ τοΰ Κόνωνος. Έκ Αέσβου.

σταυροΰ εις

μνήμην τής διά

τειχών καί πύργων δχυρώσεως τοΰ Βελιγραδιού (τ. έ. τοΰ

φρουρίου Άκ·Α

κερμάν) κατά τής έπιδρΟμής τών ’Οθωμανών άνεγερθέντων ύπδ τοΰ βοε-

βόδα τής Μολδαυίας Στεφάνου Δ' βασιλεύσαντος άπδ τοΰ 1458—15047
Έξ ’Άκκερμαν.

νου, παρά τδν πόδα
πό^χ αύτοΰ κεϊται λέων. Έξ Εφέσου.
’Εφέσου.

24) Μέρος μαρμάρινης στήλης μετά έπιγραφής τών. κατοίκων της νή
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5) Δώδεκα μαρμάρινα τεμάχια, α') Είκονοστάσιον Χερσώνος. β') Βήμα
τος έ'νθα

άναγινώσκεται τδ εύαγγέλιον καί ό άπόστολος άνήκοντος τώ

25) ’Άγαλμα μαρμάρινον (άκέφαλον) Έλληνος φέροντος μανδύαν. Έξ

ναίσκφ τής Χερσώνος περί ου προείπομεν καί ού τίνος τά έρείπια άχρι
τοΰδε διακοίνονται έπί τής άκτής.

’Ολβίας.
..... ν
26) ’Επιγραφή μαρμάρινη .φέρουσα τούς πρώτους στίχους ψηφίσματος

6) Βάθρον άγάλματος μεθ’ Ελληνικής έπιγραφής, άφιερούσης τδν βα
σιλέα Τεϋρανδν τφ Διί καί τήν σύζυγον αύτοΰ Ελιάν τή "Ηρα. Ό Τεΰρα-

περί αμοιβής Φιλοκράτους τοΰ Έπιδαμνίου. Έκ Βάρνης.

νδς έβαίίλευσεν άπδ τοΰ 276—279 μ. X. Έκ Κερτζίου.

27) Δύο τεμάχια άναγλύφων μαρμάρινων άπεικονιζόντων α') Βάκχον κα-

7) Κιβώτιου περιέχον χειρόγραφα, α') Φύλλα άρχαίων Ελληνικών Εύ-

’ θήμενον καί ύποστηριζόμενον ύπδ νεανίου. β') Βάκχον καθήμενον έπί τί

αγγελίων καί άποστόλων έπί περγαμηνής γεγραμμένων. β') 'Έτερον έπί

γρεως καί περικυκλούμενον ύπδ Μαινάδων καί Φαύνων. Έκ Βάρνης.

περγαμηνής μετά τών μή έσβεσμένων εικόνων τών Εύαγγελιστών Ματ

28) Έπιγραφαΐ Έλληνικαί τρεις άφιεροΰσαι χ') Τδν Ποσείδιον υίδν τοΰ

θαίου καί Μάρκου καί ύποσημειώσεω'ς περί τής κατά-τδ 1121 έ'τος άγο-

Ποσειδώνος τή Άθηνφ τή Αινδίγ. β') Την Εύπορίαν θυγατέρα τοΰ ’Ηρα

ράς αύτοΰ- μετεφέρθη έξ Αϊγύπτου ύπδ τοΰ κόμητος Βεντζεσλάβ 'Ρζέβίν-

κλείτου τοϊς ύποχθονίοις θεοϊς. Εύρέθη έν τοϊς περιχώροις της Συμφερουπό-

σκιη τφ 1828.

A

λεως ένθα νατά Βλάρεμβεργ έ'κειτο ή Νικόπολις τών Σκυθών.

29) Μαρμάρινος έπιτάφιρς μετά ψηφισμάτων τών κατοίκων της πό

•

8) Έρμάριον περιέχον ιερά σκεύη τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου εκκλη

σίας, χρυσοΰς καί χάλκινους επιταφίους

πρωτοτύπους σταυρούς τοΰ Δ',

λεως Αίγιαλοΰ.
.30) Κεφαλ.αί μαρμάρινον τοϋ Αύτοκράτορος Νέρωνος, κατά τδ'Ρωμαϊκόν

αίώνος.

έθος άγενείου. Έξ’Αθηνών.

νων Πατριαρχών περί τής νοτίου 'Ρωσίας.
10) Επιτάφιος Βυζαντιακδς έπί άσβεστολίθου, άπεικονίζών άνωθεν ςε-

31) Μαρμάρινοι έπιτάφιοι άνεικονίζοντες α') Έλληνίδα ίσταμένην παρά
τφ νάρθηκι. β') Θνήσκοντα 'Έλληνα, γ') Έλληνίδα μετά κόρης παριστα-

μένης. Έκ Χερσονήσου.

Καί πολλαί έτεραι κατωτέοας άξίας αρχαιότητες της έποχής έκείνης.

9) Κιβώτιον περιέχον πρωτότυπα γράμματα καί έ'γγραφα τών Ελλή

φανουμενον βασιλέα μετά τής συζύγου αύτοΰ, κάτωθεν κλίμακα πλαγίως
ίσταμένην. Έκ Χερσώνος.
Καί πολλά έτερα αντικείμενα κατωτέρας άξίας.

i

β' Αρχαιότητες τ^ς Ουζαντεαζ^ς εποχές

Έκτος τούτων εν τφ μουσείφ τούτφ ύπάρχουσιν

Αντικείμενά τινα ά

νηκοντα τοϊς μ.εταγενεστεροις χρόνοις ούχ ήττον ένδιαφέροντα ημάς δπως

1) Τεμάχια τεσσάρων μαρμάρινων στηλών ναοΰ μετ’ άπεικονίσματος
πρωτοτύπων χριστιανικών σταυρών τοΰ Δ' αίώνος, μετά τών άνηκουσών
ταΐς στήλαις τεσσάρων βάσεων. Έκ τών έρειπίων της Χερσονήσου.

2) Κιονόκρανου έστο^ισμένον διά φύλλων γεγλυμμένων άκανθου άνήκόν
έπί τών τεσσάρων χριστιανικών ναών της Βυζαντιακής Χερσώνος.

3) Δύο μαρμάρινα κιονόκρανα, τετράγωνα, έστολισμένα διά φύλλων

άκανθου καί περιθωρίου. Εύρέθησαν έν τοϊς έρειπίοις τής·Βυζαντιακής Χέρ-

λ. Ζ·
σημαΐαι καί τρεις’ ίππονριόις (τούγια) άτινα έχορηγοΰντο ύπο
τών Σουλτάνων τοϊς Φαναριώταις ήγεμόσι τής Μολδαυίας" έδωρήθησαν δέ

τφ Μουσείφ υπο τοΰ κατόχου αύτών Όσποδάρου Μιχαήλ Σούτζου' επί
σης εντός ιδιαίτερου κιβωτίου μεταξύ πολλών χειρογράφων καί αύτογρά-

φων τοιαΰτα τοΰ Πατριάρχου Κων)πόλεως Γρηγορίου τοΰ Ε', τοΰ Αρχαιο
λόγου Α. Θ. Παναϊδώρου, τών οπλαρχηγών Σ. Μαυρομιχάλη, Λάμπρου
Κατζόνη, Γ. Σκαβροδή κλπ.
'Γόμος ST', 7—’Ιούλιος 1881
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Τήν προσοχήν δμως έκαστου "Ελληνος έπισύρουσι δύο ιστορικά κειμή

σαν νά τείνωσκχεΐρα βοήθειας τή 'Ρωσί<γ κατά τήν κρίσιμόν αύτή τότε

λια ών χ θέσις μάλλον ή'ρμοζεν έν τώ τών ’Αθηνών Μουσείφ ή ενταύθα·

περίστασιν, σχηματίσαντες σώμα έθελοντώγ, τήν διάσημου έκείνην aow

Εϊνε δέ ταΰτα δύο μικρά χαλύβδινα έμπροσθογεμή τηλεβόλα έγκαταλει-

στάσαν 'ΕΛ-Ιφ-ιχΐ^· Λεγεώνα τοΰ Αΰτοκράτορος Νιχο.Ιάου έκ 200.0 περί

φθέντα ύπό τών άνδρών τοϋ Ίεροΰ Αόχου μετά τήν έν Μολδζυ'ίζ κατα

που Ελλήνων συνισταμένην καί ύπό πολλών διάσημων καταστάντων έν

στροφήν αύτών έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Προύθου άπέναντι τοΰ Σκουλενίου.

ταΰθα Ελλήνων Οπλαρχηγών. Τις δύναται.νά λησμονήσγ τά άνδραγαθή-

Έπανκλαμβάνομεν οτι ή θέσις τών δύο τούτων τηλεβόλων ούχι μόνον ήρ-

ματα τοϋ Άριστείδου Χρυσοβέργη δστις παρά τόν Σουλινά μετά 25 μόνον

μοζεν άλλ’ ωφειλε πάντως νά ε?ν.ε έν τφ τών ’Αθηνών Έθνικω Μουσείφ.

Ελλήνων παρεκώλυσε τήν άποβίβασιν ολοκλήρουυ έξ
έί 700 άνδρών συγκει
r
’
'
μένου στρατιωτικού σώματος τοΰ Άγγλικοΰ στρατοΰ,δτε αύτός ό ’Άγγλος

Ούδόλως φρονοΰμεν ήτο δυσχερής ή παραχώρησις αύτών ύπό 'της ένταΰθα
Αρχαιολογικής 'Εταιρίας τή συναινέσει βεβαίως της 'Ρωσικής Κυβερνή-

σεως επ' ανταλλαγή έτέρας τίνος άξίας λόγου. Ελληνικής Άρχαιότητος

έκ τών παρ’ ήμΐν διπλών. Έδυνάμεθα προσέτι πλεϊστα ,οσα ν’ άναφέρω-

ναύαρχος Δοένδας ή'γγελλεν έν τή άπό 8 ,’^ουλίου 1854 έπισήμφ αύτοΰ
αυτου
πρός τήν ’Αγγλικήν Κυβέ;ρνησιν έκθέσει αύτοΰ δτι ΐσχυρδν ‘Ρασικόκ
(ώς έφάνη αύτώ ή δράξ εκείνη τών Ελλήνων έθελοντών) παρεκώλυσε

μεν περί τών έν τφ Μουσείφ τούτφ 'Ελληνικών ’Αρχαιοτήτων και των
μέχρι τοΰδε γινομένων άνασκαφών, αϊτινες μεγίστην έ'χουσι σπουδαιότητα,

τήν άποβίβασιν τού Άγγλικοΰ στρατοΰ.

καταπαύομεν όμως έλλείψει χώρου καί τοΰ κυρίου θέματος της παρούσης

καί τοι δ Εύ'ξεινος Πόντος έ'γεμεν ή'δη τοΰ τρομεροΰ στόλου τών συμμά

μή άναφερομέναυ ιδίως εις τό ζήτημα τοΰτο.

·

Τις δύναται νά λησμονήση τά

άνδραγαθήματα τοΰ "Ελληνος Υδραίου πλοιάρχου Σαράντη φωτ^ά δστις

χων άποκλείσαντος άπαντας τούς

'Ρωσικούς

λιμένας,

άπεφάσισεν έπί

τοΰ πλοιαρίου αύτοΰ παραλαβών δώδεκα δμοπάτριδας αύτοΰ νά σώσή τό

I”

έν Γάγρη τοΰ

Καύκασού έναπομ,εΐναν καί άποκλεισθέν έξ 600 άνδρών
συγκείμενον τάγμα τοΰ 'Ρωσικοΰ στρατοΰ § καί έξετέλεσεν έν θριάμ.βφ,

’Επέρχεται τέλος,ή τελευταία περίοδος καθ’ήν ό έν τή Νοτίφ 'Ρωσία

μετακομίσας αύτό εις Κέρτζιον τή 26 Απριλίου 1854, ένθα ή .ύπό τοΰ

Ελληνισμός προσεκτήσατο νέα μέλη,άρκούντως ενεργόν πρόσωπον διαδρα-

γενικού διοικητοΰ τής ανωτέρω πόλεως πρίγκιπός Γαγάρην γενομ.ένη αύ-

ματίσαντα. Έννοοΰμεν τήν τών Κριμαϊκών έποχήν, δτε ή 'Ρωσία έκήρυξε

τω ύποδοχή ύπήρξεν έκ των λαμπρότατων. «Ό άθλος τοΰ Σαράντη Φφτίά,

τόν κατά τής Τουρκίας προτελευταίου πόλεμον, «ύπέρ τής ’Ορθοδοξίας καί

έλεγεν δ; ένταΰθα έκδιδόμενος ’Αγγελιοφόρος τής Όδησσοΰ, άμα τή, ά-

τών έν τή’Ανατολή δεινοπαθουσών χριστιανικών έθνοτήτων», δπως ρητώς
έλεγεν ή προκήρυξις τοΰ πολέμου. Ήδύνατο δ 'Ελληνισμός ιδίως ό έν
ταΰθα νά μείνη απαθής θεατής δτε έπρόκειτο περί τής. τύχης τών αδελ

φίξ.ει τής άγγελίας ταύτης ένταΰθα, «ούτινοςς δ πατήρ μετάσχε τοΰύπέρ
- »τής ’Εθνικής τών 'Ελλήνων άνεξαρτησίας άγώνος μετά, μεγίστης χαράς
Λ ι Λ. CV Λ .
ίθα διαδοθή εν απασγ τή Ρωσΐ(£· ή πολεμική ιστορία Ολίγα παραδείγ-

φών αύτοΰ, δτε δή εΐσέτι ή ομόδοξος ήμϊν δύναμις ή προαιώνιος έχθρά τοΰ

»ματα άναφέρει
αναφέρει τοιαύτης άνδραγαθίας
ά·
καί αύταπαρνήσεως υπέρ τών χρι-

κοινού ήμών αντιπάλου δέν έποίει εΐσέτι διαίρεσιν μεταξύ τών τής’Ιλλυ

«σ.τιανών δμοδόξων.» Πράγματι άπας δ'Ρωσικός τύπος έπλήρου τάς-στή-

ρικής Χερσονήσου ύπό τόν ζυγόν τής δουλείας στεναζουσών έθνοτήτων,οτε

λας αύτοΰ έκφράζων εύγνωμοσύνας τω εΐρημένφ ’’Ελληνι, δ Αύτοκράτωρ

"Ελλην ή Βούλγαρος, Σέρβος ή Μαυροβούνιος, 'Ρωμοΰνος ή Έρζεγοβίνειος

έσπευσε ν’ά-ΐτονείμν; αύτφ τόν σταυρόν τοΰ Αγίου Βλαδιμήρου μετά χρη

έν τοΐς όμμασι τής 'Ρωσίας ήσαν απλώς χριστιανοί δμόδοξοί αύτή στε-

ματικής άξίας λόγου άμοιβής αύτώ τε καί άπαντι τω συ/αθλήσαντι πλη-

νάζοντες έν τω ζυγφ τής δουλείας καί άτενίζοντες. προς τήν κραταιάν

ρώματι αύτοΰ, δ δέ διάσημος επιζών τότε εΐσέτι 'Ρώσος ιστορικός Καραμ-

χώραν τών άπογόνων Πέτρου τοΰ Μεγάλου, έξ ής άνέμενον αρωγήν, δτε

,ζΐνος
ζΐνος έ'πεμψεν
επεμψεν αύτφ
αυτφ έκ
εκ μέρους τών κατοίκων τής πρωτευούσης εικόνα άδα-

έπί τέλους το φάσμα τοΰ Πανσλαυισμοϋ εΐσέτι έν τοΐς σπαργάνοις εύρί-

μάντοκόλλητον Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου μετά τής εξής έπιστολής.

σκετο, έν τοΐς σπουδαστηρίοις τών τής Μόσχας ηγετών κυοφορούμενου

«Τφ "Ελληνι πλοιάρχφ Σαράντγ Φωτι^ παρά τών εύγνωμόνων δμοπατρί»δων τής διασωθείσης έν Γάγρη φρουράς. 'Ο απαραδειγμάτιστος άθλος
5>τής αύταπαρνήσεως, φιλανθρωπίας καί άφιλοκερδοΰς εθελοθυσίας τοΰ

δπως άναβλαστήσγ μεταγενεστέρως καί μετασχηματισθή εις έν ολόκληρον
κόμμα τοιαύτας διαστάσεις προσλαβόν καί άπασαν τήν έν 'Ρωσίγ κοινήν

«"Ελληνος πλοιάρχου Σαράντη Φωτιά ήδύνατο νά μή διεγείρή τήν ,βα-

γνώμην καθυπόταξαν.
'Άμα ή'χησεν ή σάλπιγξ τοΰ άγώνος καί έκατοστύες 'Ελλήνων πάσης
τάξεως, έ'μποροι καί γεωργοί, ναΰται καί χειρώνακτες όρμώμενοι έκ δια

«αύτώ κεχρυσωμένη εΐκών τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ',Προδρόμου πλησίον

φόρων χωρών τής 'Ελλάδος, Τουρκίας καί έν γένει τής ’Ανατολής, έσπευ-

«τοΰ δποίου έσώθη ή έν Γάγργ φρουρά έκ βεβαίου δλέθρου, έστω,τεκμή-

«Θεΐαν έν ταΐς καρδίαις παντός 'Ρώσου εύγνωμοσύνην; Ή άποστελλομένη
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'

ΠΑΡΝΑΣΣΟ!'

«ριον :τ·ης. βαθείας ευγνωμοσύνης ης εμφορούνται οί δωρηίαί οί μετάσχόν»τες έν.τφ έπί τφ ®κοπφ.τούτφ γενομένφ ,έράνφ.» Τις δύναται, λέγω νά

λησμονηση τάςέν Τζέρνιγ,Εύπατορίφ καί Σεβαστοπόλει μάχας έν αΐς νιν-

Παρασκευές Νικολάου

»

ΙΙαϋλος Ήρακλείδης

» .

Κριωνάς ΙΙαπέ-Νικολάου

»
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δραγάθησαν οί έν λόγφ 'Έλληνες έθελονταΐ σπουδαίκν άρωγην παρασχόν-

-τες τδ 'Ρωσικφ στρατώ κάί^δοξάσαντες αύθις καί αύθις τά Ελληνικά δπλά
έν ξένη χώρκ.'Τίςτολμκέπί τέλους νά παρίδη τά δεινά άτινα έ'παθον οί

έν Μπαλάκλαβ^ δμογενεΐς ημών άμα τη ύπδ τών ,συμμάχων καταλείψει
αύτης δθεν έξεδιώχθησαν δίκην κυνδς έπί δύο ημερονύκτια περιπλανηθέν-

τες πεζοί έν τοΐς δάσεσι καί ταΐς έρημοις έν καιρφ χειμώνος καί ψύχους
δριμυτάτου μέχρις ού' άφίκοντο εις Βαχτζεσαράϊ ρακένδυτοι, ήμίνεκροι καί

-λιμώττο.ντες ;
Ή προθυμία μεθ’ '^ς μετεΐχον τοΰ άγώνος οί ένταΰθα ομογενείς ημών,
η αύταπάρνησις αύτών, αί άπειράριθμο1 χρηματικαί άρωγαί άς προθύμως
παρέσχον τότε τη 'Ρωσική Κυβερνήσει αρκούντως κατέδειζαν την βαθεΐαν

ευγνωμοσύνην */)ν εΐχον οί ''Ελληνες πρδς φιλοξενησασαν αύτους χώραν
Ιδίως δτε έπρόκειτο περί της κατά τοΰ κοινού έχθροΰ πάλης. Ούτως δτέ
οί έν τη παρά τη Όδησσφ κωμοπόλει Άλεξάνδροβσκ άποικοι

'Έλληνες

έξητησαντο παρά της Κυβερνήσεως την άδειαν νά καταταχθώσιν είς τδ
σώμα τών Κοζάκων τοΰ Δουνάβεως, έγνώσθη δέ δτι μόνον 44 έξ αυτών
ησαν είς θέσιν ίδίοις άναλώμασι νά έξοπλισθώσι και ένδυθώσι στοατιωτι-

κώς, οί ένταΰθα ομογενείς τη ■ πρωτοβουλίγ τοΰ κ. Κριωνά ΙΙαπά Νικο
λάου έσπευσαν πρόθυμοι προσενεγκόντες άνω τών 1400 ρουβλίων δπως έξόπλίσωσι τούς λοιπούς. Ιδού τά ονόματα τών προσενεγκόντων, ών οί

Άλλά καί οί έν τη λοιπή Νοτίφ 'Ρωσία δμογενεϊς ημών δεν υστέρη
σαν τών έν Όδησσφ, ουτω δέ δτε έγένετο

άνάγκη τ$ίς όχυρώσεως τών

παρακτίων τοΰ Κερτζίου άπαντες οί έν τη Άζοφικη 'Έλληνες προσηνεγ-

κον ύπέρ τάς 29,000 ρουβλ. έξ ών δ έν Ταϊγανίφ Μ. Βαρβάκης 1000

ρούβλ. οί κκ. 'Ράλλης καί Σκαραμαγκάς άνά 500 ρούβλ οί έν Μαριουπό-

λει 2,200 ρουβλ. έν οϊς δ Άνδρέας Παλαιολόγος 500 ρούβλ. καί δ Παύ
λος Πετροκόκκινος 500ρούβλ. Έκτδς τούτου μεταγενεστέρώς οι έν Ταΐ-

γανίφ 'Έλληνες 400 ρούβλ. ύπέρ τών τραυματιών, καί οί ένταΰθα πάλιν

ομογενείς ημών 1500 ρουβλ. ύπέρ τών αναγκών τοΰ άγώνος. .
Ή έποχη έκείνη πράγματι ύπηρξε μία τών εύδαιαονεστάτων τφ έν

ταΰθα Έλληνισμφ. 'Ρώσοι καί 'Έλληνες ένηγκαλίζοντο οί μέν πρόθυμοι
νά παρέξωσι πασαν άρωγην τοϊς προστάταις τ-ίίς ’Ορθοδοξίας καί τών
έν τ·η ’Ανατολή δεινοπαθούντων χριστιανών, οί δέ εύγνωμονοΰντες καί έν

πάντί προσπαθοΰντες νά δείξωσι τούς στενούς ιστορικούς τε καί θρησκευ
τικούς δεσμούς, δι’ ών συνδέονται .οί 'Ρώσοι μετά τών Ελλήνων. Τίς δέν
ενθυμείται την ημέραν έκείνην καθ’ ην είχεν άπέλθη είς Κριμαίαν έξ’Ο
δησσού τδ έξ Ίσμαηλίου δρμώμενον καί έπί τινας ημέρας παραμεΐναν

σώμα τών Ελλήνων έθελοντών έκ πέντε λόχων συνιστάμενον δτε ειχον
και έντεΰθεν προσκολληθη δεκαεννέα είσέτι άνδρες έκ τών ένταΰθα Ελ

λήνων; Έν τη ένταΰθα μητροπόλει έπι τούτφ έψάλη δοξολογία ύπδ τοΰ

.πλεϊστοι είσέτι έπιζώσιν’ άρυόμεθα έξ έπισημων πηγών.

τότε αρχιεπισκόπου Χερσώνος καί Ταυρίδος ’Ιννοκεντίου παρόντος τοΰ στρα
Θεόδωρος 'Ροδοκανάκης

Σπυρ. .Μαύρος

Ρούβλια

100

100
ΰ

100

’Ιωάν. Στ. 'Ράλλης

»

100

Παύλος Τζιτζηνιας

100

Ζαρίφης - '

100

Γρηγ. Μαρασλ’ης
Ίωάν. Δούμας
Κορονέλης

νης άπίςγγειλε μεταφράσας Ελληνιστί. «Συγκινητικώίατον ύπηρξεν, ε-.

»λεγε τη έπιόύση δ ένταΰθα έκδιδόμενος ’Αγγε-Ιιαφόρος της Όδησσοϋ
«νά βλέπη τις τά τέκνα ταΰτα της χώρας, ητις ύπηρξεν η κοιτίς τΐίί
«’Ορθοδοξίας, συορεύσαντά έκ τών άπωτάτων χωόών της Ελλάδος, δπως
«μεθέζωσι τοΰ συγχρόνου μεγάλου άγώνος ύπέρ

100

»

·»

r

της ανεξαρτησίας τών

«δμοδόξων αυτών άδελφών έκ τοΰ ζυγού τοΰ ’Ισλαμισμού. Ή κυματίζουσα

50

Σ. Γ. 'Ράλλης

Γεώργ. Βουτσινάς ■

ό εφημέριος τ.οΰ Ελληνικού ναοΰ της αγίας Τριάδος αιδεσιμότατος ’Ιωάν

100

Κωνστ. Παπούδοφ

Π. 'Ράλλης

καί πλήθους, άπειρου λαοϋ ώς έπί τδ πλεϊστον Ελλήνων. Μετά τδ πέρας
της δοξολογίας δ αρχιεπίσκοπος Τννοκέντιος έξεφούνήσε λόγον δν αυθωρεί

100

»

Ιωάννης Μαΰρος
Άλέξ. Κουμπάρης

Σπυρ. Ίγγλέσης

τηγού 'Άννενκοβ, τοΰ στρατιωτικού διοικητοΰ στρατηγού Κρούζενστερν,

«έν ταΐς τάξεσι αυτών, κυανόλευκος' σημαία φέρουσα την έπιγραφην 'Ορ-

50

τίθοδοζία κάλλιον. παντδς άλλου κπτεδείκνυε τδν σκοπδν καί τάς ιδέας ών

25

«εμφορείται ή δράξ αΰτη τών μαχητών δδηγουμένων ύπδ τών άνδραγα-

100

«θησάντων ηδη οπλαρχηγών έν οίς καί δ διάσημος Χρυσοβέργης», :Παρα-

50

Οέτομεν ώδε τδν άξιοσημείωτον λόγον τοΰ αρχιεπισκόπου Ίννόκεντίου,

25.

X

(
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δστις καταδεικνύει έναργώς κατά πόσον κατά την εποχήν είσέτι εκείνην

■ «'Ο Κύριος εύλογήσαι τήν οδόν ύμών! Άπέλθετε, αγαπημοί, είς το

διέφερον αί περί τοϋ 'Ελληνισμού γνώμαι τών Μοσχοβιτών, δύναταί δέ νά

«έργον δπερ έναργώς. είνε ούχί μόνον ήμέτε-ρον, άλλά καί ύμέτεροι καί

χρησιμεύσν; έν τή εθνική ημών ιστορία ώς τράνωτάτη ένδειξις της μεγί

«έτι πλεΐον ύμέτερον ή ήμέτερον* καθ’ δτι ή άρχή παρ’ ημών, τό δέ τέ-

στης σημασίας ήν αυτοί οί· σύγχρονοι τοϋ Παμβουλγαρισμοϋ άπέδιδον τή

«λος άποκλειστικώς ύπέρ ύμών καί τών έν ’Ανατολή Αδελφών σάς. Άπ-

συμπράξει τών Ελλήνων κατά τήν δεινήν έκείνην τή 'Ρωσία περίστασιν.

«έλθετε καί καταδείξατε τώ κοινφ ημών άντιπάλω οτι εις τδν'Έλληνα
«Ανώτατου παντός ή Πίστις καί ή ’Ορθοδοξία καί δτι ούτος τδν Σταυρόν
«έν τή κκρδία καί τδ ξίφος έν χερσίν έχων είνε έτοιμος ύπέρ τής τελευ-

«■'Ανδρείοι καί φιΛόχριστοι "ΕΛΛηνες

«ταίας καί είς αύτά τά πέρατα τής οικουμένης.

.; «Άποχαιρετίζοντες έκ τοϋ ναοϋ τούτου έν εύχαΐς και εύλογίαις τά

«Πρδς ένθάρρϋνσιν τοϋ διαβήματος ύμών, έστω ύμΐν ή ύπόμνησις

περί

«τάγματα τών ’Ορθοδόξων ημών μαχητών Απερχομένων είς τήν Ταυρικήν

«τής ίερότητος έκείνης τής χώρας ένθα νΰν μαίνεται ή φλδξ τοΰ άγώνος:

«Χερσόνησον, πάντοτε συνεκινούμεθα ψυχικώς, βλέποντες τήν προθυμίαν

«καί Αναμένει ύμας ή πρδς τδν Αντίπαλον πάλη.

»μεθ’ ής προσάγουσι τήν ζωήν αύτών ύπέρ Πίστεως Τζάοου και Πατρί-

«Έσκέφθητε άρά γε δτι έν τή ίερή έκείνγ χέρσοννήσω, έν Ταυρίδι, πρδ

«δος* άποχαιρετίζοντες δμως νϋν ύμό£ς Απερχομένους ωσαύτως έκεΐ ύπέρ

«έννέα αιώνων ή 'Ρωσία παρέλαβε τήν Πίστιν καί τδ ιερόν βάπτίσμά

«τοϋ αύτοΰ σκοποΰ έκτος τοϋ ανωτέρω έμφορούμεθα καί τίνος ιδιαιτέρου

«παρά τής Όρθοδόςου Έλλάδός............Καί ιδού έκεΐ έν τή ιερή καί άει-

«αισθήματος άνθοΰντος μέχρι μυχών της ήμετέρας καρδίας.

«μνήστφ έκείνη χώρα ύφ’ ύμών αντιπροσώπων τής Ελλάδος θά άνανεωθή

«Δέν είσθε όμοπάτριδες ημών, άλλ’ ούδέ καν ομόφυλοι* και έν τούτοις
«Απαράλλακτοι ώς ϋί ομογενείς ημών μζχηταί έν σπουδή σπεύδετε είς

«μάχην, τουτέστι θυσιάζετε αύτήν τήν υπαρξιν ύπέρ ημών ! Είνε δυνατόν
«νά μή γονυπετήση τις μετ’ ιδιαιτέρου σεβασμοϋ ένώπιον τής τοιαύτης

«καί ένισχυθή ό Αρχαίος ιερός δεσμός ό συνδέων τά δύο μεγάλα έθνη τής

·

«'Ρωσίας καί τής Ελλάδος.
«Τδ πρώτον, ώς γνωστόν ό δεσμός ούτος

έ^ένετο διά τοϋ βαπτίσμα-

«τος καί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, δπερ ή Ελλάς ώς μήτηρ μετέδωκεν, ή δέ

«Αφοσιώσεως, τής τοιαύτης αύταπαρνήσεως, δτε αύτδς δ λόγος τοΰ Κυ

«'Ρωσία ώς θυγάτηρ παρέλαβεν ύπέρ τής πνευματικής αύτής Αναπτύξεως*

πρίου λέγει δτι, μείζονα, ταύτης αγάπην οϋδείς εχει, ΐνα, τις την ψυχήν

«νΰν δέ πρδς ένίσχυσιν τοΰ δεσμοΰ τούτου έπαναλαμβάνεται έν τή αύτή

τ>αΰτοΰ θή ΰπερ,των γί.Ιων αύτοΰ.
. «Ιδού τί σημαίνει ή όμοδοξία, ή συνδέουσα ύμάς μεθ’ ημών ! Αυτή; καί

«δφείλουσι νά συμμετάσχωσιν ήτε μήτηρ καί ή θυγάτηρ, δπως έν τάχει

«ούδέν έτερον προέτρεψε τόν αύτοκράτορα τής 'Ρωσίας έναντίον παντός

«σύνδεθώσι καί άναζωογονηθώσιν ύπέρ νέας έν τή ’Ανατολή ζωής.» ' ■

«έκείνη χώρα βάπτισμα έτερον τδ τοΰ πυρδς καί τοϋ αίματος, ου τίνος

«κινδύνου και προσκόμματος ν’ άναλάβη τήν προστασίαν, Απέναντι άπά-

Τίς έκ τών τότε ομογενών ημών ή τών Ανδρών τών Απαρτιζόντων- τήν

«σης σχεδόν τής Δύσεως, τής ’Ορθοδοξίας και τών έν τή Ανατολή δμα-

μοίραν έκείνην ή τών έν τή μητροπόλέι Ακροοψένων έν συγκεκινημένη

«δόξων ημών. Αύτή προέτρεψε και ύμας νΰν καταλιπόντας τάς είρηνι-

καρδίιγ τών μελιρρύτων τούτων λόγων τοΰ Μοσχοβίτου ιεράρχου ήδύνατό

«κάς ύμών εστίας, νά δράμητε είς τδν Αγώνα τόν τοσοΰτον μακραν τής
«πατρίου ημών χώρας διαδραματιζόμενον, δπως συμμεθέξητε τών τοσαύ-

τες ύπέρ τών τούς 'Έλληνας καί τούς 'Ρώσους συνδέόντων δεσμών οί τήν

ποτέ νά φαντασθή δτι δέν θα παρέλθωσιν εί'κοσιν έτη αύτοί οί φωνασκοΰν-

«των αιματηρών μαχών τοϋ 'Ρωσικοΰ στρατοΰ.
«’Έχετε πλήρη πεποίθησήν δτι δ νΰν άγων έπήγασεν ούχί έξ . ίδιοτε-

’Ορθοδοξίαν προβάλλοντες έν παντί πρδς τούς Τούρκους Αγώνι θέλουσι

«λών σκοπών, άλλ’ Αποκλειστικώς καί μόνον ύπέρ Πίστεως καί Όρθοδα-

. τήν τετριμμένην ’Ορθοδοξίαν άλλά τδν Πανσλαυισμδν, ποδοπατόδντες δέ

«ξίας! ’Έχετε πλήρη πεποίθησιν δτι ούδόλως

θά προσπορίση μεγαλείου

«τι καί προσάρτησιν γαιών τή 'Ρωσίγ τή τοσοΰτον ήδη άπεράντω* Αλλ’

«δτι κυρία αύτοΰ αιτία είνε ή έλευθερία τής συνειδήσεως καί ή προστα-

«σία τών έν τή ’Ανατολή Χριστιανών* γινώσκετε καλώς, καί είσθε πεπει«σμένόι, έπαναλαμβάνω, περί απάντων τούτων,· τούτου δέ ένεκεν σπεύ-

ρίψή χαμαί τδ προσωπείου καί άναγράψη έπί τής σημαίας αύτών ούχί ήδη.
τά συμφέροντα τοΰ Έλληνισμοϋ χαράξή τήν ειρήνην τοΰ Αγίου Στεφάνου

τδ τρομερόν έκεϊνο κατά τής έθνικής ημών φιλοτιμίας ράπισμα !

’Έληξεν δ Αγών, οί πλεΐστοι τών προειρημένων Έλλήνωζ

εθελοντών

περί τών Ανδραγαθημάτων τών οποίων ούδέ κάν λόγον έποιήσαντο οί 'Ρώ

«δετε νά καταδείξητε εαυτόΐς καί τοϊς άδελφοΐς ύμών δτι δέν .είσθε κα-

σοι ίςιορικοί έκτος τίνος στρατάρχου καταχωρίσαντος έν τινι τών μηνιαίων
περιοδικών Απομνημονεύματά, έν οϊς διά ζοφερωτάτων χρωμάτων έίκθνίζέι

«τώτεροι, δτι είσθε επάξιοι έκείνων τών μεγάλων θυσιών άς παρέχει νϋν

τήν δήθεν δλως άνανδραν καί έστερηριένην πόσης στρατηγικής Ικανότητας

,-^ύπέρ ύμών ή ομόδοξος 'Ρωσία.

διαγωγήν αύτών, οί πλεΐστοι λέγω έξ αύτών παρέμείνάν Αποκάταστα-
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θέντες έν 'Ρωσίφ. Κατά τδ περί τά μέσα τοΰ 1856 έτους έκδοθέν Αύτο-

δυνάμεθα νά ψέξωμεν καθ’ δτι και έν Έλλάδι έάν

κρατορικδν διάταγμα παρείχετο

ή άδεια νά .προσαρτηθώσι ταΐς

τις Μοσχοβιτών ούδέν ετερον ηθέλομεν πρόσπαθησρ $ δσον ένεστι νά .έ-

γνωσταΐς παρά τίί Μαριουπόλει Έλληνικαΐς άποικίαις, αίς έπι τω σκοπφ

ξελληνίσωμεν αύτούς,ένθεν δέ η άκηδεία τών τε έν τγ Νοτιφ 'Ρωσί^ι πρω-.

τούτοι προσετέθη άνάλογός τις έκτασις γης. Βραδύτερον δμως τδν

τέυουσών Ελληνικών κοινοτήτων, ίδίως δέ. ή άπάθεια καί πληρέστατη

αύτοΐς

Μάϊον.

έπηρχετο μετοίκησίς

τοΰ 1857 έτους τγί αιτήσει τών έθελοντών τούτων αύτοκρατορικφ δια-

έκπαλαι έπικρατησασα άμεριμνησία περί τών ένταΰθα συμφερόντων τοΰ

τάγματι έχορηγηθησαν αύτοΐς γαΐκι,περί τάς 2,400 δεσατίνας έν συνόλφ

'Ελληνισμού της Ελληνικής Κυβερνησεως έπέφερον την άπώλειαν τοσούτών

ούχι όμως παρά τη Μαριουπόλει άλλ’ έν τγί Άλεζάνδροβσκαγια έπαρχίφ

ψυχών διά τδν Ελληνισμόν μη δυνάμενον νά καυχηθγ έπί

έν τώ τμ·ηματι τφ μέχρι τοΰδε φέροντι τδ δνομα «ΜητροπολίτζκΧη»' τοΐς

Έάν ρίψη τις βλέμμα έπιπόλαιον. έπί της γενικές έν τη

πολυανδρίφ !.

Νοτίφ

'Ρωσία

δέ δπλαρχηγοΐς έχορηγηθη ών τινες μέχρι τοΰδε εύρίσκονται έν τη 'Ρω-

συγχρόνου καταστάσεως τοΰ Ελληνισμού, θά άπαντηση ένθεν κάκεΐθεν·

σικγ ύπηρεσίφ, ανάλογος ισόβιος μισθοδοσία ης δυστυχώς τινες έξ αύτών

τών παρακτίων 'Ρωσικών χωρών τοΰ Εύζείνου Πόντου πλούσιας Έλληνι-

άχρι τοΰδε στεροΰνται. Έν γένει δέ ητε χρηματική αμοιβή τών Ελλήνων

κάς αποικίας, μυριοπλούτους άπογόνους τοΰ

και η εις αύτούς παραχώρησις γαιών ύπηρξε πολλφ γλισχροτέρα της τών

Έρμοΰ έπαγγελλομένους, τραπεζικά καταστήματα ύφ’ Ελλήνων διευθυνό-

Βουλγάρων έθελοντών οΐτινες ούχι μόνον ούδαμώς αρίστευσαν άλλ’ ούδέ
άγώνος.

μενα, Έλληνικάς σχολάς, Ελληνικά Παρθεναγωγεία, Ελληνικούς ναούς,'
'Έλληνας φέροντας τούλάχιστον Ελληνικά δνόαατα, 'Έλληνας δημαρχι

το δ τελευταίος ύφ’ Ελλήνων άποίκων συνοικισμός της Νοτίου

κούς ρέαρέδρους, 'Έλληνας άστυνόμους, ναυάρχους και συγχρόνως γενικούς

'Ρωσίας έλπίσωμεν δέ οτι έσται τσιοΰτος είς αεί ! Έκ της έποχ-ης κυρίως

διοικητάς πόλεων καί άπειρους ετέρους δμογενεΐς ημών έν τη 'Ρωσικγί ύ-

καν μνεία περί
Ούτος

αύτών

έγένετο καθ’ άπαν τδ

διάστημα τοΰ

ταύτης, δηλαδη μετά την ληξιν τοΰ Κριμαϊκού άγώνος δτε

η 'Ρωσία έ-

'Ελληνος τά του Κερδώου

πηρεσία εύοισκομένους. ’Αρκεί δμως μόνον προσεκτικώτερον νά

έξετάση

θετο ώς πρόγραμμα αύτης τδ γνωστόν τοΰ πρίγκιπός Γορτζακαβ λόγον

τις την άληθη θέσιν νά είσδύση εις τά ένδότερκ της έκ πρώτης ό'ψεως

«La Russie se recueille» ηοξατο δ βαθμιαίος έκρωσισμδς τών έν τη Νοτίφ
'Ρωσίφ Ελλήνων άποίκων, έννοώ τών παρά τγ Μαριουπόλει, Άλεξάνδροβκα

προσφιλούς καί παρηγόρου ταύτης έκάστφ 'Έλληνι εΐκόνος, δπως έπέλθγϊ

κλπ., τών άπωτέρω τών παρακτίων χωρών κειμένων Ελληνικών χωρίων

τρον τοΰ έν τη χώρφ ταύτη Ελληνισμού ύπηρξεν, ύπάρχει καί έσται ή
έν Όδησσώ Έλληνικη κοινότης. Δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, άπαγε

διά της καταργησεως απάντων τών έκ της εποχής Αικατερίνης της Β\

αύθωρεί τελεία άπογοητευσις. Ούδεις δ δυνάμενος ν’ άμφισβητηση δτι κέν-

προνομίων αύτών περί ών άνωτέρω πολλάκις εί'πομεν, της ίδρύσεως 'Ρω

της βλασφημίας! οτι άπαντα άνεξαιρέτως τά μέλη αύτης στεροΰνται φι-:

σικών δημοτικών σχολών, της γενικής στρατολογίας κλπ. Άληθης έτεκταίνετο διωγμός κατά παντός Ελληνικού· πρδς άπλοΰν δέ παράδειγμα

λοπατρίας, δτι οί έν τη πόλει ταύτη 'Έλληνες ούδενδς έξαιρουμένοϋ δέν
τρεφουσι γνήσια πρδς την πατρφαν χώραν αισθήματα, άναγκαζόμεθα δ

παραθέτω την άπδ τοΰ 'Ρωσικοΰ στόλου άρξαμένην τότε άποπομπην τών

μως έκόντες άκοντες νά άποκαλύψωμεν την πίκραν άληθειαν δτι έν τοΐς·

.'Ελλήνων. Διάφορα λυπηρά γεγονότα γράφει έν τοΐς άπομνημονεύμασιν

κόλποις αύτης ύφίστανται μυρίοι δσοι άρνησιπάτριδες συμβαλλόμενοι με-

αύτοΰ 'Ρώσός τις ναυτικός (ΐ'δε 'Ρούσκιη Άρχιβ 1867 Σελ. 1582) «καί
ϊ>η είς τοιοΰτον βαθμόν πληρωσις τών διαφόρων θέσεων τοΰ έν τφ Εύξεί-

»νφ Πόντφ 'Ρωσικοΰ ναυτικού ύφ’ Ελλήνων, ώστε η 'Ελληνική γλώσσα

γάλως τφ προβαίνοντι γιγαντιαίοις βημασιν 'έκρωσισμώ,
τάς σπασμωδικάς κινήσεις τών έναπομεινάντων

παραλύοντες

άκραιφνών

ομογενών

»έν τοΐς πληρώμασιν έξεδίωκε σχεδόν την 'Ρωσικην,ηνάγκασαν τδν Γρέϋγ

τών δντώς τελευταίων τούτων Μοϊκανών είς § τδ κύριον αύτη η άνωτερα τάξις η κατά γράμμα κληρονομησασα άδηλον πόθεν τά τοΰ έπά-

»νά παραιτηθγ. 'Ο διάδοχος αύτοΰ δ ναύαρχος Αάζαρεβ έπελάβετο της

ράτου Βυζαντισμοΰ,ή ούτω καλούμενη άριστσκρατία,^ν μάλλον πλουτοκρα

«έξοντώσεως τοΰ Ελληνισμού η «Γρεκοβτζίνη» δπως έξεψράζοντο τότε.

»Πολλοί τών Ελλήνων δπως μη στερηθώσι τοΰ έπιουσίου άρτου και ινα

τίαν δφειλει τις ν’ άποκαλέση έκτδς δλίγων τινων έξαιρέσεων, τδ παρά
δειγμα τις εχ. τών πατρίων άπομακρύνσεώς καί της πληρεστάτης πρδς .

ιπαραμείνωσιν ηρξαντο έκρωσιζόμενοι. Ούτως δ Γεωργάκης έγένετο Γεγά-

πάν φιλελληνικδν διάβημα άδρανείας,,λησμονοΰντες έκ τίνων κατάγονται, .

..ϊροβ,δ Κουτράκος Κούτροβ, δ Γενδαούρης Γενδαούροβ καί ούτω καθεξής.»

επιλησμονες γενόμενοι της διαγωγής αύτών τών πατέρων αύτών. ο'ί.τινες~

Αί άνωτέρω αύται λέξεις τοΰ άκραιφνοΰς τούτου Μοσχοβίτου σαφέστατα

τοσαΰτα καί τηλικαΰτα ύπέρ τοΰ προσφιλούς αύτοΐς Ελληνισμού διέπραξαν ενταύθα. ’Άς μας ύποδείξωσι νΰν έπάξιόν τινα τών πρώτων οίκητό-

καταδεικνύουσι τά πρδς τούς δμογενεΐς ημών αισθήματα τών 'Ρώσων καί
>Την λυπηράν αύτών έν τγ Νοτίφ 'Ρωσία κατάστασιν.
-■ ’'Ενθεν μέν αί ένέργειαι αύται τ-ης 'Ρωσικής Κυβερνησεως ην ούδόλως

ρων της’Οδησσού τών ψυχή τε καί σώματι παραδεδομένω'ν τη, εύημερίιη '

και προόδω παντός ενταύθα Ελληνικού ιδρύματος και θυσιαζόντων αύτ&
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«ασμένως έπέτών είς την τυχόΰσαν. έλεϋθέραν, χριστιανικήν καί εύνοϊκην

Μιμϊΐς, «νά έχξα-

«αύτοϊς γωνίαν γης, ΐνα μετασχ.ηματίσωσι τήν προσφερομένην αύτοϊς πε--

«λείψω τής μνημης μου έκείνην την ένσαρκωμένην δραστηριότητα, τον

«νιχράν φιλόξενου στέγην είς πολύφωτόν διά τούς ομογενείς αύτών εστίαν.

«Ι’ρηγόριον Μαρκσλήν, δστις μεταξύ τών απείρων του εμπορικών άσχο-

«Οί ίδιώται τοΰ έξεγερθέντος. έκ τής δουλείας έθνους, οί πολλοί άνδρες’

είσέρχηται καθ’ ημέραν είς την σχολήν, νά

«άμαθεϊς, άλλά διά τοϋτο καί διαπυρότέρΟϊ θαυμασταί της παιδείας έ-

«συνεδριάζγ μετά τών λοιπών εμπόρων, έξετάζων τά καθ’ έκαστα, νά έ-

«νεθουσίων πρδς τούς λογίους καί σοφούς άναμορφωτάς τοΰ έθνους, ούς έ-

«λιών, δέν

παρέλειπε νά

«πισκέπτ.ηται

I. Φ.

τδν ποδαλγοΰντα Βαρδαλάχον, νά έρέυν? έάν

οί ενδεείς

«θεώρουν ώς μαντεία καί ώς την αυτόχρημα αριστοκρατίαν αύτών’ έν-

Εκείνον

«θουσιώδεις δντες καθ’ δλην την προπαρασκευην της 'Ελληνικής Παλιγγε-

«καί ύπότροφοι μαθηταί τής σχολής εΐχον μέσα συντηρησεως ;

«τδν μεγαλόφρονα γηραιόν, τον εύφυά καί άστεϊον Βαϊανόν Πκλαιολόγον,

«νεσίας καί κατά τά πρώτα έ'τη τοΰ άνίσου, άλλά γιγαντιαίου

άγώνος,

περιηρχετο άπδ

«έν οΐς η 'Οδησσός 'ητο αύτόχρημα σκηνή ού μόνον Ελληνικών δραμά-

«οικίας είς οικίαν κοούων τάς θύοας τών ομογενών, 'ίνα συνάξγ έκτακτους:

«των, άλλά καί τοΰ εύγενεστά του καί συγκινητικωτάτου δράματός της

«έράνους ύπέρ της

«δστις ζεκυφώς καί

έρειδόμενος έπί της βακτηρίας του

’Εκείνον τδν

«έθνικής ιστορίας,ήτοι της ζωηροτάτης άναπτύξεως της φιλοπατρίας,έσχε-

«πολύπειρου καί πολυμαθέστατου Βασίλειον Ξένην δστις καί ειδικός έπι-

«δίαζον καί έτέλουν ύπερανθρώπους τφ ό'ντι θυσίας καί αύταπαρνήσεις,. κε-

«μελητης ών της σχολής, έπηγρύπνει μέ Αυγζέως δμμα έπ’ αύτης, παρί-

«νοΰντες δαψιλώς τδ βαλάντιον ύπέρ άναστάσεως καί φωτισμού τής πκ-

«στατο καθ’ ημέραν είς τάς παραδόσεις τών μαθημάτων, ηκουε τών πα«ραδιδόντων διδασκάλων μετά μεγίστης προσοχής, έάν δ’ έ'βλεπεν δτι

«τρίδος. Καθ’ όσον προέβαινεν

σχολής καί τινων ένδεών

μαθητών;

εύτυχέστερον ή άτυχέστερον ο ύπέρ άνε-

«ξαρτησίας άγων, καί η -'Ελληνική κοινωνία Όδησσοΰ ηθικώς άπεμακρύ-

αύστηράς έπιπληξεις

«νέτο τών έ^νικών έλπί 'ων η έπλησίαζε πρδς αύτάς, κατ’ άλλο τοσοΰτον

»καί δέν έπέτρεπεν οί έμμισθοι καί τακτικοί διδάσκαλοι νά παραδίδωσιν

«σχεδδν έτελεΐτο καί ένταΰθα μεγαλειτέρα η μικρότερα ύπέρ της πατρί-,

«ιδιαιτέρως μαθήματα, ϊνα μη έξασθενώνται έκ τοϋ κόπου αί διανοητι-

«δος καί τών κοινών θυσία· "Αμα' ζοπάσαντος τοΰ έθνιζοΰ σάλου καί ά-

«ταί αύτών δυνάμεις ; Τδν σεβάσμιον ’Αλέξανδρον Μαυρον δστις

«ησάν τινες απρομελέτητοι, άπέτεινε πρδς αύτούς

έ'διδεν

«ποζατασταθέντος τοΰ έλευθέρου Ελληνικού βασιλείου, καί φυγόντων έν-

«έξ ίδιων του άφθονους επιχορηγήσεις εί'ς τινας τών τότε διδασκάλων, πα-

«τεΰθεν έκείνων τών θερμουργών άνδρών, καί επομένως άποσπασθείσης της

«ραπονουμένων διά την μετρίαν μισθοδοσίαν των.»

«έν Όδησσω Ελληνικής κοινωνίας άπδ τοΰ όλου

Ή σχολή

αυτή περί

'Ελληνικού, έψυχράνθη

ης ιδίως δ ανωτέρω, ύφίσ-αται άχρι τοΰδε, κέκτηται σπουδαίαν άκίνητόν

«βαθμηδόν καί δ τών ένταΰθα δμογενών πρδς τά καλά καί έθνικά ζήλος^.

περιουσίαν, ούδόλως δμως άναπληροϊ την λίαν έπαισθητην ελλειψιν σπου
δαίου Ελληνικού παιδευτηρίου δυναμένου έπί εδραίων βάσεων νά διαδίδν)

«η νεολαία κατά μικρόν ηρκέσθη είς τδν ήδη εύκολώτερον καί άπονώτετ

την γνησίαν 'Ελληνικήν παίδευσιν έν άπάση τη Νοτίφ

«ρον καταστάντα βίον ή έ'πλεεν άμερίμνως είς την έξευτελίζουσαν. τδν ήθι-

Ή λαμ

«κδν άνθρωπον τρυφήν, ούδ’ ένεπνέετο πλέον ύπδ της εύγενοΰς έκείνης φι-.

πρότατη αύτής έποχή ύπήρξεν ή άπδ της ίδρύσεως καί τής προσζλησεώς

«λοτιμίας, ήτις ωθεί πρδ πάντων τάς νεαράς γενεάς πρός τι ίδανικώτερον

τοϋ γεραροΰ Βαρδαλάχου μέχρι της άναχωρησεως τοΰ τελευταίου, έ'κτοτε

«καλόν καί άγαθόν. ’Άνευ διψαλέου καλλιεργησίμου εδάφους, άνε-υ τα-

δέ βαθμηδόν έπήλθεν η ,πτώ,σις μέχρι τελείας σχεδδν άποναρκώσεως;«Κατά

«κτικών και γενναίων χορηγήσεων ούδέ άνδρες έξοχοι έπί παιδείοι ^ζαί imr

»τήν πρώτην έποχην, λέγει ό σεπτός

διδάσκαλός μου, τέως διευθυντής

«στημτ) καί άρετή ηδύναντο νά έλθωσι καί άποκαταστώσιν ένταΰθα,άλλά

«τής σχολής ταύτης άξιότιμος κ. X. Βουλόδημος (ί'δε Πρώτη. πεντακον-

«καί τών τοιούτων οί άποκαταστάντες έφεύγον κατά την πρώτην ε.ύζαι-

ταετηρίς της έν Όδησσω Έλληνεμπορικής Σχολής 1817-—1867. ’Εν Ό-

«ρίαν, καί οί ένταΰθα έμπιστευθέντες ύπδ της φοράς τών πραγμάτων την
«παίδευσιν τών νέων γενεών καί την είς τδ ηθικόν καί έθνικδν στάδιον

'Ρωσί^ι.

δησσφ 1872 Σελ. 84—85) ητο αυτή ούχί απλώς μερική σχολή τής Έλ-

'Ελληνικού

«διεύθυνσιν.. αύτών δέν ηδύναντο νά άρκεσθώσιν είς τά γλίσχρα ύλικά καί

άληθινην και φλεγομένη

«ηθικά μέσα, άτινα φειδωλώς παρεϊχεν αύτοϊς η ένταΰθα κοινωνία. Έν-

«ληνικής κοινότητος Όδησσοΰ, άλλά κοινόν διδακτηριον τοΰ

«έθνους. Ούχί μόνον νεολαία, διψώσα παιδείαν

σπουδών, τάσεων, χαλάρωσις φιλοπατρίας, άφόρητος

«ύπδ Ελληνικών άρετών συνέρρεεν άθρόα έκ πασών τών Ελληνικών χω-

«τεΰθεν έζπτωσις

«ρών ένταΰθα, ΐνα μετά τών οικογενειών αύτών ευρωσιν

άσυλου, καί

«μονοτονία καί άκρα νηνεμία περί την Ελληνικήν παίδευσιν καί τδν έ-

«πόρον ζωής είς τούς κόλπους τής θεοστηρίκτου 'Ρωσικής αύτοκρατορίας,

«θνικδν βίον.» Μόλις: εσχάτως έπελείφθησάν τινες τών διακρινομένων: εί

«άλλά καί άυδρες διάσημοι κατά την παιδείαν,άσυγκρίτφ δέ τφ λόγω έπι-

σέτι ένταΰθα έ~ί άκραιφνεϊ φιλοπατρίγ καί άμέτρφ ζήλφ ύπέρ .τών συμ

.«σημότ-εροι κατά την πυρώδη ευγλωττίαν καί ©ιλοπάτριδα προσπάθειαν,

φερόντων τοΰ 'Ελληνισμού, ών τά δνόματα παρασιωπώ, καθ’ ότι άρκούν-

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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τως είσί γνωστά ού μόνον τίί ένταΰθα Ελληνική κοινότητι, άλλά καί

.

»τ·?ς μαγείρου έκλεψαν τούς λέβητας καί πωλησαντες αυτούς έμέθυον έν

Σχολάς ταύτης καί έλπίσωμεν δτι έναντίον απάντων των ύπδ τ·ης 'Ρωσι

»τφ καπηλείφ, μέχρις ού δ αστυνομικός κλητηρ συλλαβών αυτούς Απη-

κής κυβερνησεως παρεντιθέμενων παρακω λυμάτων, δεν είνε μακράν η ημέρα

-»γαγεν είς την Αστυνομίαν». Ούδόλως παραμορφοΰμεν την πικράν Αλή

έκείνη καθ’ ·ην ή έν Ό.δησσφ Έλληνεμπορικη σχολή θέλει καταστη αύθις

θειαν’ είνε η γλώσσα εξαιρέσει πολλά δλίγων Ή'δμιλοΰσιν αί ένταϋθα

έπάξιος του ένόματος 'Εστία, εών Φώτων ώς άπέκάλαυν αυτήν προ τ^ς εθνε

Έλληνίδες. Προχωρησωμεν δμως περαιτέρω: μεταβώμεν είς

γερσίας δ έν Βιέννη έκδιδόμενος Λόγιος Έρμης καί δ αοίδιμος Αδαμάν

Σεβαστούπολιν, Θεοδοσίαν, Κέρτζιον,έν αίς οί πλεΐστοι τών γενικών διοι

τιος Κοραης. Έν Όδησσφ δμως τούλάχιστον έκτος της οπωσδήποτε Έλ-

κητών, πολιταρχών, αστυνόμων, δημάρχων, δημαρχικών παρέδρων έξ Ελ

καί

Νικολά’ίεβ,

λήνων γνησίων κατάγονται, φέρουσι καθαρώς 'Ελληνικά δνόματα, έν αίς

’Λγν,θοεργόςΈ.Ι.Ιηνικη κοινότης ης δ κανονισμός ένεκοίθη ύπδ της Ρωσι-

οικοΰσι τόσοι 'Έλληνες ευκατάστατοι, έπιστησωμεν την ημετέραν προσο

κτίς Κυβερνησεως τη 27 Σεπτεμβρίου 1871 και τις σκοπός είναι:

χήν έπί της Μαριουπόλεως οικουμένης ύπδ 18,000 Ελλήνων’ μεταβώμεν

αζ.) Ή παντός είδους περίθαλψις των έν Όδησσφ οίκουντων η προσωριβ'.) Ή διατηρησις της εύποεπείας τοΰ Ελληνικού Ναοϋ.
γ'.) Ή συντηρησις καί βελτίωσις των έν

είς τά πλησιόχωρα αύτης χωρία, τάς συμπαγείς ταύτας Έλληνικάς άποι-.

■κίας, πανταχοΰ τά αύτά τοϊς αύεοΐς, παντελής έλλειψις Ελληνικών ναών,

νως παρεπιδημούνταν ενδεών Ελλήνων.
Όδησσώ ύπαρχόντων Ελλη

νικών έκπαιδευτικών η αγαθοεργών ιδρυμάτων και

! ί

δτι «ό μάγειρος μετά

άπαντι τώ Πανελληνίφ, έπελείφθι.σαν, λέγω τ·ης άναδιοργανώσεως της

. ^ηνικης δμως πάντοτε σχολής, και τοϋ Ελληνικού ναοϋ ύπάρχει
• - ·

ε’ςτην πο.Ιήτζ,Ια τδ δποΐον ούδέν άλλο σημαίνει
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Ελληνικών σχολών, πληρης σχεδόν άγνοια τ·ης 'Ελληνικής γλώσσης, ίδού

•ή λυπηρά καί ούδόλως παρηγορος είκών -ήν θέλει άπαντηση δ ύπδ γνησίαν 'Ελληνικήν έποψιν έρευνών την κατάστασιν τοΰ ένταΰθα Ελληνισμού.

δ'.) 'Η έγκρίσει της Κυβερνησεως 'ίδρυσις νέων τοιούτων ιδρυμάτων, οία

Ιδού λόγου χάριν'η έν Άζοφικγί Βερδιάνσκα,πόλις οικουμένη ύπδ 500 Ελ

■η Κοινότης κρίνη Αναγκαία άναλόγως των πόρων αυτής.
Μέλη της κοινότητάς είσιν οί τρία τούλάχιστον ρούβλια πρδς τδν σκοπόν

λήνων περίπου ώς έπί τδ πλεΐστον Κεφαλληνων, έξ ών πολλοί εύκατά—

αύτης έτησίως συνεισφέροντες έν Όδησσφ οίκοΰντες 'Έλληνες.

θαν οί έκεΐ δμογενεΐς είς τδ προξενείου ΐνα σκεφθώσϊ περί ίδρύσεως 'Ελλη

στατοΓ κατά τδ παρελθόν έτος, μοί γράφουσιν έσχάτως έκεΐθεν, συνήλ

, Ή Όδησσδς έπί τέλους κέκτηται, δ. καί σπουδαιότατον, Παρθεναγω

νικής σχολ-ης καί άνεγερσεως ’Ελληνικού ναού, απεφάσισαν δέ παμψηφεί

γείου Ελληνικόν ίδρυθέν πρό τινων ετών τη πρωτοβουλία καί δαπάναις

νά καταθέτωσιν άπαντες οί έμποροι έν καπίκιον έφ’ έζάστης εξαγόμενης

τοϋ κλεινοΰ προέδρου της ένταϋθα κοινότητας τοΰ άξιοσεβάστου κυρίου Θ.

ύπ’ αύτών ψάθης σίτου, οί δέ έμποροϋπάλληλοι άνά 2 °/0 έκ της γλίσχρου

'Ροδοκανάκη, ούτινος τδ όνομα ές αεί μέλλει ν’ αναγραφή έν ταΐς στη-

μισθοδοσίας αύτών, έν γένει δέ νά συνεισφέρω έκτάκτως έκαστος έξ αυτών

λαις τών εύεργετών τοΰ έθνους. Καθ’δτι πράγματι δ σεβαστός ούτος. άνηρ-

τδ κατά δύναμιν, άλλ’ η άπόφασις αυτή έμεινε νεκρόν γράμμα, και σήμε

έ’σωσεν έκ βεβαίου δλέθοου τδν έν τη έσχατια ταύτη τοΰ 'Ρωσικοΰ κρά

ρον ηδη ούδέ λόγος γίνεται, αύτδν δέ τδν. χώρον 8ν είχον πρδς άνέγερσιν''

τους Ελληνισμόν, συντελέσας την μόρφωσιν τών ένταΰθα Έλληνίδων* τίς

ναού έξεποίησαν, καί νϋν έπί της δέσεως ταυτης άνηγειρεν ή 'Ρωσική κυ-

δέ δ άγνοών δτι η γυνή είναι τδ θεμέλιον ού μόνον τοϋ οικογενειακού

βερνησις λαμπρόν 'Ρωσικόν γυμνάσιον. Άλλά διατί νά Ανατρέχωμεν τόσον

βίου, άλλά καί πάσης πολιτείάς καί παντός έθνους· τίς δέ δ δυνάμενος νά

μακράν, δτε ύπ’ αύτά τά πρόθυρα της ’Οδησσού όλίγας λεύγας άπωτέρω

διαμφισβητηση δτι έλλείψει Ελληνικού ένταΰθα Παρθεναγωγείου έπ'ι τόσα

αύτης κεΐται η κωμόπολις ’ Λ.Ιεζάνδροβκα έν 3] οίκοϋσιν "Ελληνες Έπτα·

έτη αί θυγατέρες τών ένταΰθα δμογενών ημών έξερρωσίζοντο όλοσχερώς,

νησιοι ώς έπί τδ πλεΐστον. Έκ περιεργείας κινούμενος έπεσκέφθην άύτ·ην

καί άναγκαζόμεναι νά έκπαιδευωνται έν 'Ρωσικοΐς Παρθεναγωγείοις λη

κατά τδ θέρος τοΰ παρελθόντος έτους, κατά πόσον δέ άπεγοητεύθην δτέ

σμονούσα». αύτην την υπα-ρξιν της Ελλάδος, περί ης άμυδράν τινα ίδεαν

άΛηντησα ανθρώπους, ών. αύτη η έξωτερικη μορφή κατεδείκνυε την Ελ

αί πλεΐσται έχουσι καί αύτην την πατρικήν γλώσσαν’ τούτου δέ ένεκεν

ληνικήν αύτών καταγωγήν, φέροντας 'Ελληνικότατα ονόματα, καταγό

εάν είσέί.θετε είς τδν οίκον τών πλείστων ενταύθα δμογενών έκτδς μι

μενους έκ γνησιωτώτων Ελλήνων σχεδόν λησμονοΰντας αύτην την γλώσ

κρών έξαιρέσεων ηθέλετε άπαντηση πληρεστάτην άγνοιαν της Ελληνικής,

σαν των, καί δπως μοί έξεφράσθη είς έκ τών πρεσβυτέρων άφελώς, υπάρ

τούτο δέ ιδίως έν τοϊς ύψηλοΐς κύκλοις, η άθροισμά τι 'Ρωσικών καί Έλ-,

χει κίνδυνος μη τά τέκνα αύτών ηδη παντελώς έκρωσισθώσι. «Γραικοί

ληνικών λέξεων προσβαϋλο ν^ών τδ ύμέτερον Ακουστικόν σύστημα,ώς λόγου

είμεθά, μοί είπεν, άλλά πού τά μέσα νά συντηρησωμεν Έλλη νίκην σχο

' χάρΐν* «Ή κονγράρκα μέ τδν πόβαρι, έκλεψαν δλαις ταΐς καοτρούΛ.Ιες και

λήν $ καί ιερέα "Ελληνα' δπως άκροώμεθα έν τη μητρική φωνή τίίς θείας·

»τά 'ηπΛκν ’ς τδ καμπάκι' καλά πού τους έπϊασε δ γοροντοίόϊ καί τους πνίγε

Ιερουργίας». Μήπως δέν είνε αίσχος διά την μυριόπλουτου ένταϋθα Έλ-

"

- ‘
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ληνικην κοινότητα νά δεικ’νύγ τοιαύτην αδιαφορίαν είς.την άπω λείαν

νάντίον άείποτε ύποβλέπουσιν αύτούς μέ δμ,μα βλοσυρόν έν παντί προ-

ταύτην έσαεί τών δυναμένων ημέραν τινά Ελλήνων τούτων νά φανώσι

σπαθοΰντες νά καταδείξωσι την πρός αύτούς περιφρόνησιν. Καί έχουσι πλη

•χρήσιμοι τη' φίλη πατρίδι; Μήπως δέν ηδύναντο νά μεριμνησωσι περί τών

ρέστατα δίκαιον είδομέν ποτέ ’Ιουδαίον άρνησίθρησκον γενόμενον άληθη

δυστήνων τούτων δμογενών ημών; μήπως έκατοστύες τινες ρουβλίων, ψυ»

Χριστιανόν; Εΐ'δομέν ποτέ άρν.ησίπατριν καταστάντα άληθη φιλόπατριν;

χία έκ τών πολυτελέστατων τραπεζών τών ημετέρων" Κροίσων δέν ·ηδύ-

Προχθές εΐσέτι δτε έγένετο γνωστόν δτι η έν Κερτζίφ Έλληνικη μερίς,

ναντο νά σώσωσι τον τοσοΰτον πλησίον της διαμονής αύτών άπολλύμενον

έάν δυνάμεθα νά άποκκλέσωμεν ουτω τούς Ελληνοφώνους τούτους Νεορ-'

'Ελληνισμόν; Μηπφς θά ηδύναντο αί άπειροι εύκατάστατοι ένταΰθα Έλληνικαί κοινότητες νά διασώσωσιν άλώβητον τόν μακράν της. πατρώας

ρώσους κατεβληθη άναλόγως ύπό της 'Ρωσικής δμάδος έν ταΐς δημοτι-

χώρας διαμένοντα τούτον Ελληνισμόν; Άλλ’ ού φροντις 'Ιπποκλείδη ! Ταυ-

ΰίας νά σκώψγ) ουτω πως την $τταν αύτοΰ. «Οί

την την στιγμήν άκριβώς λαμβάνω άνά χεΐρας μίαν τών έκδιδομένων έν

«εσχάτως ένικηθησαν παρά τώ έν Κερτζίφ Μαραθώνι. Προ πολλών ηδη

ταΰθα ξένων εφημερίδων, άπαντώ Ελληνιστί την έξης άγγελίαν" Μή γε~
νοιιενης κατά τήν πα,ρε.Ιθο'ϋσαν Κυριακήν απαρτίας προς συγκρότησιν τής

«ετών δ σίτος, δ χαλβάς καί δ σπόγγος, (δπως άποκαλοΰσιν οί Μόσχα*
«βΐται δηκτικώς τούς "Ελληνας) έκυριάοχουν άπολύτως έν τφ δημαρχείφ;

γενικής Συτεΐεύσεως των ριενίών τής ίΕ22ηνεκής αγαθοεργού κοινότητας,

«Αδύνατό τις νά ύποθέσγ ότι ταΰτα γίνονται εν τινι ■ διαμερίσματι της

σύνορό ά τφ 30 αρθρωτού κανονισμοί1, προσκα2 ΰντάι και πά2ιν πάντα τά

«Μακεδονίας καί ούχι έν 'Ρωσικγ πόλει. "Ελλην έπεκάθητο "Ελληνος καί

ιιΐ.Ιη αύτής νά παρευρεθ&σι τήν προσεχή Κυριακήν προς θεώρησιν τοΰ άποΛογίΰρ,οϋ τοϋ 2ήζαντος έτους κτΛ, Αί όλίγκι αύται γρκμμαι αρκούντως

«τά πάντα εύρίσκοντο είς χεΐρας τών Ελλήνων ! Χρόνος, Μόνος, Ζύ~

σαφώς, φρονώ, είκονίζουσι τόν ζτίλον ου εμφορούνται οί ένταΰθα ημέτεροΐ
δμογενεΐς ως πρός ,τά πάτρια. Μήπως οί ποικίλαι αυτών άσχολίαι έπιτρέ-

πουσιν αύτοΐς νά προδικθέσωσιν δλίγας ώρας ύπέρ τών άπολύτως τούτων

καΐς έκλογαΐς, έ'σπευσεν ό ένταΰθα έκδΐδόμενος ΤηΛέγραφος τής Νέας'Ρωέν Κερτζίφ "Ελληνες

ΐίνος, μόνα ηκούοντο έν τφ δημαρχείφ τοΰ Κερτζίου. Εϊνε μέν αληθές,
«δτι οί δημαρχικοί πάρεδροι μάλλον έμάσσων ελαίας η συνεζητουν,· άλλ*
«η Έλληνικη καταδρομή έπι τών κατοίκων δπωσδηποτε ητο λίαν έπαισ-

«θητη. Τά έκ τών έλαιών βαρέλια έκυλίοντο έν τφ έλαίω καί έν τφ
«δημαρχείφ και έν τη τραπέζγ και έν άπάσαις ταΐς έπιτροπαΐς έν ένί

τφ ένταΰθα Έλληνισμω αναγκαίων ; Δέν δυνάμεθα νά λαλησωμεν γενι
κώς" ύπάρχουσι πολλοί έπάξιοι τοΰ δνόματος του "Ελληνος, άλλά τί δύ

«λόγφ άπανταχοΰ ένθα διεδίδετο η δσμη «φαγητού.»

νανται νά πράξωσιν ούτοι άπέναντι τοΰ γενικού κακού; Βεβαίως ά.νδρες

«τοικοι πεφοβισμένοι, άσθενεΐς δλως,

τοιοΰτοι, ών άλλος μέν μόνος σχεδόν καί άποκλειστικώς υποστηρίζει την

«-τού Κερτζίου Μιλτιάδαι, Άλέξανδροι, Σωκράται καί Θεμιστοκλεΐς έίη-

'Ελληνικήν ναυτιλίαν, άλλος δέ είς έκατοστύας 'Ελλήνων παρέχει πόρον

«ροντο καί έγαυρίων μεγάλως καί αί'φνης Μαρκθών και δποΐος Μαρκθών !
«Δύστηνοι "Ελληνες ! Διά τίνος ν’ άντικαταστησωσί νύν τό άρπαχθέν

άνέτου βίου διά τών πολλών καί ποικίλων αύτοΰ εμπορικών καί βιομηχα

νικών επιχειρήσεων, άλλος δέ μεριμν^, ούδενός κόπου και μόχθου φειδό-

. μένος, ύπέρ της δόξης και τοΰ μεγαλείου τού προσφιλούς αύτφ 'Ελληνι
σμού. Άλλά τί δύνανται νά πράξωσιν οί ολίγοι άπέναντι τών τρσούτων

Οί 'Ρώσοι δέ κά-

άπετέλουν είδος τι

άποίκων.

Οί

«αύτοΐς «χρυσοΰν δέρας;» Καί πόσα έ'τερκ ηδυνάμεθα τοιαΰτα νά ύπόδείξωμεν έργα της εύφυολογίας τών Μοσχοβιτών δι’ ών καταγέλαστοι
. καθίστανται οί έν λόγφ άρνισιπάτριδες! Τούναντίον μεθ’ δπόσου σεβασμού

μυριάδων 'Ελλήνων έ'κπαλαι. βιούντων ένταΰθα, ότε τό γενικόν μένει α

άναφερει έκάστοτε δ 'Ρωσικός τύπος περί έκείνων τών ένταΰθα δμογενών

παθής θεατής έπιλησμον γενόμενον τών ιερών αύτοΰ καθηκόντων. «Δέν

οίτινες καί την πάτριον χώραν μη λησμονοϋ/τες, καθίστανται χρήσιμοι καί

«είμεθα Γραικοί, άπηντων οί πλεΐστοι έξ αυτών, τί Γραικοί εΐ'μεθκ ότε
ροΰτ’ έν Έλλάδι έγεννηθημεν ού'τε τούς 'Έλληνας γνωρίζομεν, έπιλέγον-

τφ Έλληνισμφ έν τ$ φιλοξενησάσγ αύτούς χώργ !

Έκ πάντων τούτων φθάνομεν είς τό λυπηρόν συμπέρασμα δτι δ έν τγί

έπάρατον ubi bene ibi patria». Άλλ’ έάν ηρκούντο τουλάχι

Νοτίφ 'Ρωσία Ελληνισμός πάσχει ύπό καθαρώςέθνικην έποψιν,και διατρέχει

στο ν, είς την αυθάδη έκστόμησιν τών άρνησιπατρίδων αισθημάτων αύτών

σοβαρόν κίνδυνον. "Οπως άποσοβηθγ ούτος άνάγκη πάσα νά έπιληφθ.ώσιν

'ηδυνατό τις εΐσέτι άπαθώς νά ύποφέρη αύτό «Ούκ οίδασι τί ποιοΰσι’.»

άπασαΐ' άνεξαιρέτως αί ένταΰθα Έλληνικαί κοινότητες της ίδρύσεως Ελ

άλλ’ οί τοιρΰτοι ιδίως διακρίνονται έπί άκρα άσυστόλφ άναισχύντφ άπο-

ληνικών σχολείων, Παρθεναγωγείων, βιβλιοθηκών καί ναών, δπως οί εν

στροφγ πρρς πΧν Ελληνικόν, καθιστάμενοι οί άγαν μισέλληνες. Πολλούς .

τών τοιούτων ηδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν, παρασιωπώμεν όμως τά ονόματα

ταύθα ομογενείς ημών άκροώνται Ελληνιστί τών Θείων Γραφών.· Μεγίτην
ωσαύτως προσπάθειαν οφείλει νά καταβάλγ η Έλληνικη Κυβέρνησις πρός

αύτών ως αρκούντως γνωστά τοΐς πάσι" λησμονρΰσιν οί άθλιοι οτι αύ-

άναζωπύρωσιν τοΰ έθνικοΰ ένταΰθα φρονήματος, ίδίως έφιστώσα την σύν

τρ,ί . ουτοι. οί 'Ρώσοι- ουδόλως δέχονται αύτούς άνοικταΐς. άγκ-άλαις τού-

τονον αύτης προσοχήν έπί της έκλογής τών άντιπροσώπων αύτης, οϊτινες

»τες τό
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ώς έπι το πλεκτόν έξαιρέσει πολλά ολίγων χωλαίνουσικαθ’ άπασαν την

σταθίου, τοΰ ύστερον Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καί περίφημου έρμη-

σημασίαν τές λέξεως δλως άνάξιοι της ύψηλές θεσεως ην κατέχουσιν.

νευτοΰ Όμηρου καί Πινδάρου. Ένφ δέ. δ αδελφός αύτοΰ Νικήτας προη-

Άφ’ ετέρου δλως παράλογον $ μάλλον καθαρά παραδοξολογία είνε το νά

λείφετο είς λαμπρόν πολιτικόν, στάδιον, αύτδς εξέλεξε τδ έκκλησιαστικδν

ισχυρίζεται τις δτι άπαντες οί έν 'Ρωσίγ γεννηθέντες κάί άνατραφέντες

καί έπορεύθη είς ’Αθήνας ώς μητροπολίτης,τφ

άπώλεσαν πάσαν εθνικότητα. Ύπάρχουσι,- κύριοι, καί ένταΰθα ούκ δλίγοί;

Λάμπρος.

1182, ώς Απέδειξεν δ

οϊτινες την εθνικότητα αύτών τηροΰσιν δλως άλώβητον έ'χοντες Αγνότατα

"Οσον ιδεώδη λάμψιν καί Αν έξηκολούθει η άρχαιότης δανείζουσα Α

φιλοπατρίας αισθήματα καί έτοιμοι δντες είς πάσαν ύπέρ τοϋ έθνικοΰ με

γαλείου θυσίαν. Έλπίσωμεν δτι κατά την κρισιμοτάτην ταύτην 'διά τδν

κόμη είς την πόλιν τών ’Αθηνών, αύτη δμως είχε καταπέσει τοσοΰτον,
τδ δέ δλον θέμα Ελλάς καί Πελοπόννησος, κυβερνώμενον ύπδ πραίτωρος

Ελληνισμόν εποχήν οί λόγοι ημών ουτοι θέλουσιν επαλήθευσή καί δτι ώς

έδρεύοντος έν Θηβαις, είχε τοσούτφ παραμεληθη, ώστε πάς Βυζαντινός

τδ πάλαι δ έν Νοτίω 'Ρωσί^ Ελληνισμός θέλει άναδειχθη έπάξιος τοϋ σε

ύπάλληλος ένόμιζεν έξορίαν την έκεΐ διατριβήν. Έπιστολαί τοϋ Μιχαήλ

πτού δνόματος δ φέρει κενών τδ βαλάντιόν του ύπέρ τών έθνικών αναγ

Ψ'ελλοΰ, έκατδν έ'τη πρδ τοΰ Άκομινάτου ζησαντος, δεικνύουσιν, δτι η

κών. Γένοιτο !

καταφρόνησις αύτη της Ελλάδος ύπδ τών Βυζαντινών δέν $το νέα. Ό

Έν Όίησσφ κατα Μάρτιον τον 1881
Κ. Α. Παλαιολόγος

Ψ’ελλδς έγραφέ ποτέ πρός τινα αύτόθι κριτήν «δ τών Αθηνών διοικητής
μόλις ποτέ την θρυλλουμένην Ελλάδα ίδών, ώς την Σκυθών θεασάμενος,

την έαυτοΰ τύχην άπολοφύρεται» καί παρεκάλει τδν ύπάλληλον νά μη μίση »
την Αρχαίαν Ελλάδα. Την άτυχέ ταύτην χώραν καί τάς ’Αθήνας ·ί)δη δ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Τπό ΦΕΡΑΙΝΑΝΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ*

ψελλδς θερμώς ύπερησπίσθη,καί έπεκαλέσατο τδν έ'λεον τών πρκιτώρων καί
τους άρπαγας αύτών φορολόγους έστηλίτευσε καί μεγάλη τ·η φωνή άπε-

φάνθη, δτι καί αύτδς Αγάπα τούς Αθηναίους καί Πελοποννησίους ένεκα
τοΰ Περικλέους καί τοΰ Κίμωνος και τών φιλοσόφων καί ρητόρων χάριν.

Νομίζει τις δτι.1 Ακούει τδν Πετράοχην ψέγοντα τούς τδν έν 'Ρώμη βίαν
Κατά την μεταβατικήν περίοδον πρδ της μεγάλης καταστροφές τοϋ
βυζαντιακοΰ κράτους, τδ όποιον οί Αατϊνοι Σταυροφόροι έν έ'τει 1204 ύπέ-

τοέμοντας Αύινιωνίους καρδιναλίους άναγινώσκων δ,τι δ Ψελλδς γράφει
πρός τινα Βυζαντινόν* «Εί τά της κλεινής Ελλάδος χώρια τά πολυάρατα-·

ταξαν καί διένειμαν μεταξύ των, άνηρ όντως μεγαλοφυής έπεχυσε φως
ύπέο τάς ’Αθήνας. Ούτος ην Μιχαήλ δ Άκομινάτος, δ πρεσβύτερος άδελ-

% πολυύμνητα, άφ’ ών οί Μαραθωνομάχοι κάί άφ’ ών οί Φίλιπποι έκεϊνοι

φδς τοΰ πολίτικου καί ιστοριογράφου Νικήτα. Ουτός έστιν δ μόνος έν τώ

ποτ’ άν άλλο μέρος της οικουμένης είς ύποδοχην έξαρκέση σοι; Άρ’ ούν""

μ.εσαιώνι Άθηναΐος-καί δύναταί τις ν’ ώποκαλέση αύτδν ουτω ένεκα της

οί πολλοί της ’Αττικής λόγοι καί δσα περί τσΰ Πειραιέως οί πάλαι σοφοί

μακράς αύτοΰ διατριβές έν Άθηνάις-τοΰ όποιου συγγράμματα κατέχομεν,

συνεγράψαντο πάντα ψευδέ τε και μάταια καί τηνάλλως .έψοφημένα

οίον λόγους, ύπομνηματα, μονωδίας, ποιήσεις καί πολλάς έπιστολάς. Παν

καί οί Άλέζανδροι, ούκ άποχρώντά σοι είς διατριβήν καί διατροφήν, τί

Ό νέος μητροπολίτης έποιησατο τδν εισιτηρίου αύτοΰ’λόγον πρδ τών έν

δ,τι έκ τούτων διεσώθη, συνελέγη καί έξεδόθη νεωστί (Ί879 και 1880)

τφ Παρθενώνι συνηθροισμένων Αθηναίων. ’Έστι δ’ ούτος κειμηλιον ίστορι-· Χ.

ύπδ τοΰ ’Αθηναίου Σπυρίδωνος Λάμπρου* η ύπηρεσία δέ αυτή την όποιαν

κδν, δψιμον, άλλ’ εντελώς παράλληλον προϊόν τη περιφημφ διδαχ·η Γρη-

δ νεαρός λόγιος προσηνεγκεν είς την ιστορίαν της πατρίου πόλεως είναι

γορίου τοΰ Μεγάλου, τη ποιηθείση έν τω Άγίφ Πέτρφ πρδ τών 'Ρωμαίων

Ανεκτίμητος. Διότι πρδ αύτοΰ κατ’ Αποσπάσματα μόνον διά τοϋ Boisso-

ην άπεκάλεσα έπικηδειον τές 'Ρώμης. Πάσαι αί περί Αθηνών ειδήσεις

nade, Tafel καί Elissen έγένοντο γνωσταί αί συγγραφαί τοΰ Άκομινάτου.

φθάνουσιν είς ημάς έκ μεταγενεστέρων χρόνων, ούτω δέ χωρίζει τούς δύο

Πρδς δέ τούτοις άπδ τών πολυτίμων τούτων πηγών ηντλησεν ό Λάμπρος
την ύλην πρδς την μικράν αύτοΰ συγγραφήν «Αί Άθέναι περί τά τέλη

πατριώτας, τδν έπίσκοπον της 'Ρώμης καί τδν τών Αθηνών, χρόνος, έξ,

δλων αιώνων, καίτοι ώς έκ τές θεσεως αύτών και ένεργείας καί τών έπ’

τοΰ δωδεκάτου αίώνος».
. Μιχαήλ δ Άκομινάτος έγεννηθη έν Χώναις η Κολοσσαϊς τές Φρυγίας

ί’σης θλιβερών σχέσεων τών δύο αύτών πόλεων Αναγνωρίζονται ώς δίδυ
μοι Αδελφοί.

περί τδ 1140. Έσπουδασεν έν Κωνσταντινουπόλει, έ'νθα διηκουσε τοΰ Εύ-

Ό κλασικές παιδείας τυγχάνων "Ελλην Απετείνετο πρδς τούς έκφυλισθέντας Αθηναίους ώς πρδς γνησίους έγγενεϊς κληρονόμουςΛτοΰ αίματος

λ*·Τδε οελ. 51'3.

Τόμος iT'r Τ—’Ιούλιος 1881
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και τοϋ πνεύματος τών προγόνων («Άθηναίοις ούσι καί έξ ’Αθηναίων αύ-

θιγενών»). Δεν έδίσταζε μέν περί της γενεαλογικής διάρκειας τοϋ αθη
ναϊκού λαοϋ, παρεπονεϊτο δέ μόνον, ότι ο χρόνος διέφθειρε την αττικήν
γλώσσαν, καί-πολλάκίς καί έν άλλαις αύτοϋ συ.γγραφαϊς εύφυώς παροαοιάζει τφ συμβάντι τούτφ τδν μΰθόν της ύπδ τοΰ Τηρέως βαρβάρως ζπο-

\

κοπέίσης την γλώσσαν Φιλομήλας.
Ή πρώτη αύτοϋ διδαχή άποπνέει βαρύθυμον πνεϋμ.α αρχαίων άναμνη-

Ύπ’ένθουσιασμοϋ παρασυρόμενος παρέβαλλεν έαυτδν δ ρήτωρ πρδς αύτδν
τδν Μωσην, καί έφρόνει δτι δέν ΐστατο πλέον έπί της Άκροπόλεως άλλ’

έπί τοϋ όρους Χωρήβ, έπί της άκροπόλεως τοΰ ούρανοϋ.
At μεγάλαι αύται άναμνήσεις έπρεπε νά έξυπνίσωσιν είς τά στήθη τών

τεθλιμμένων απογόνων τών αρχαίων ’Αθηνών βαρύθυμόν τινα καί ύπερή-

φανον συναίσθησιν έπί τη θέα τοϋ άκεραίου έτι Παρθενώνος, τών Προπυ
λαίων καί τοΰ Έρεχθείου. Άλλ’ άμφεβάλλομεν, άν αί Άθηναε τοΰ 1182

σεων. Έξύμνει τάς Αθήνας, ώς έξύμνουν άπαντες την πόλιν ταύτην, ώς

ήδυνήθησαν νά. παρακολουθήσωσι την ύψηλήν πτήσιν τής. διάνοιας τοΰ

τήν μητέρα της ρητορικής τέχνης καί σοφίας καί ύπεμίμνησκε τοϊς Άθη-

επισκόπου αύτών καί την κλασικώς έτι κεχρωσμένην έγγραφον αύτοϋ

ναίοις την ώράίάν άρχαϊκήν εορτήν της λαμπαδηδρομίας, άλλ’ εαυτόν
δμως δέν ήθελε νά εύδαιμονίσ-ρ έπί τή καταλήψει της έπισκοπικής έδρας

γλώσσαν.
Ουτω τδ ιδεώδες τοϋ εύγενοΰς άνδρδς καί ή ένθεος αύτοϋ άγάπη πρδς

«τών πολυθρηλήτων καί χρυσών ’Αθηνών» πρότερον, πριν η άποκομίσηταϊ τδν στέφανον έν τ$ σταδιοδρομία. Είμί έτι, έλεγε, ξένος έν Άθή-

τάς Αθήνας κατήντησαν μετ’ ού πολύ είς διάστασιν πρδς την. πραγματι

κότητα, διότι εύρε την πόλιν είς μεγίστην παρακμήν, τούς δέ ολίγους
κατοίκους πενομένους καί έκβεβαρβαρωμένους. Αοιμδς καί λιμδς

ναις' ούκ έτι γινώσκω, αν έκ της πόλεως ταύτης ύπελείφθη πλέον τι η τδ

αύτης

ένδοξον αύτης όνομα, καί ήθελον μάλιστα νά μοί έδείκνυε περιηγητής τις

είχον, ώς φαίνεται, δλίγον πρότερον έρημώσει την πόλιν, οί δέ πειραταί

σαφή γνωρίσματα της διάρκειας τών αρχαίων ’Αθηνών, λέγων μοι* «ουτός έστιν δ Περίπατος, αΰτη ή Στοά, έκείνη ή Άκρόπολις, οδτος δ φανός

έλήστευον ατιμώρητε! τά τε παράλια καί την μεσογείαν, καί. δσων ουτοι

τοϋ Δηαοσθένους», καί ουτω ήθελε μέ πείσει νά πιστεύσω, δτι βλέπω
ετι πρδ έμοΰ τούς αρχαίους ’Αθηναίους. Ούτω δι’ εύπρεποϋς κολακείας

νών έξεικόνισεν έν ταΐς έπιστολαΐς αύτοϋ δ Άκομινάτος, αΐτινες παρέ-

τούς άτυχεϊς έκείνους έκγόνους παραμυθουμενος, δτι φέρουσιν ετι έν έαυτοϊς τδν τύπον της φύσεως τών αρχαίων, παρήνει αύτούς νά εαυιείνωσιν

είς τά. εύγενή τών προγόνων ήθη, τών υπέρ πάντας τούς ",Ελληνας φιλοτιμοτάτων κα'τ-φιλανθρωποτάτων καί τών ούδέν άγαπώντων πλέον τών

’
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έφείδοντο έκεϊνα ή'ρπαζον οί Βυζαντινοί πράκτορες. Τά πάθη τών ’Αθη

χουσιν ήμΐν την μόνη; αύθεντικήν εικόνα της πόλεως έν τφ μεσαιώνι.
Ούτως έν τη πρώτη αύτοϋ έπιστολγ πρδς Αύτωρειανόν γράφει* «Ά- .

θήνηθεν τδ γράμμα, άλλ’ ού παρά τοΰτο περισσότερον καί σοφώτερον, άγαπητδν δέ μάλλον εί μή καί λίαν άγροικικώτερον». Σπανίζει, λέγει, ή
πόλις φιλοσόφων άνδρών, άλλ’ ήδη καί βαναύσων αύτών’. Φαντάζεται δτι

ωραίων λόγων καί της μουσικής. Ούτως δ Περικλής κατεπράϋνε τδν λαόν

εύρίσκεται έν τη παρά τών Βαβυλωνίων καταστραφείση 'Ιερουσαλήμ, καί

κατά τδν χρόνον τοϋ λοιμοΰ διά λόγου, καί δ Τιμόθεος διά τοϋ αύλοϋ

λογίζεται έαυτδν άλλον 'Ιερεμίαν, τοϋ δποίου άποσπη τά δάκρυα ή θέα

την οργήν τοϋ ’Αλεξάνδρου, Εί'δέ αύτοί, οί νΰν πολΐται τών Αθηνών^
' '■ ■ ;γ ι ■
.
—
"
τών αρχαίων, τοΰτο θά
κατάγονται έκ τοϋ χρυσοϋ έκεινου σπέρματος
δειχθγί ταχέως. Άλλ’ οί μέ; παλαιοί έκεϊνοι ύπ ήρξαν λάτραι ψευδών θεών
καί δη της ψευδοπαρθένου Αθήνας, ή'τις έτιμάτο ώς παρθένος, καίπερ

τών κατεσκαμμένων τειχών, τών έρήμων λεωφόρων καί τοϋ είς ράκη κε-

γεννήσασα τον Έριχθόνιον, αύτοί δέ ούτοι, άτε Χριστιανοί γενοαενοι, έπρεπε νά ύπερβάλωσι διά της ιδίας αρετής την τοΰ Άριστείδου, Αΐαντος^

Διογένους, τήν τοΰ Περικλεούς, Θεμιστοκλέου ς καί τών Μαραθωνομάχων,
Όδτοί είσιν έξηυγενισμένα ελαίας στελέχη έπί αγρίων έγκεντρισθέντα '

..‘καί έν τώ οίκφ τοϋ Κυρίου άποστολικνί δρόσφ ποτισθέντα. Πάλαι μέν

καλυμμένου καί ϋιμώττοντος λαοϋ. Εφήμερα πάντα*

«γενεά πορεύεται

καί γενεά έρχεται, ή δέ γη είς τδν αιώνα έστηκε»’ διότι ή μέν χάρις τής

Αττικές γης ή αύτή, δ. μελιχρός Υμηττός, · δ εύγάληνος Πειοαιεύς,

ή

πάλαι μυστηριώτις Έλευσίς, ή τών Μαραθωνομάχων ιππήλατος πεδιάς
καί ή ’Ακρόπολις* ή δέ φιλόλογος έκείνη γενεά καί περιττή τήν σοφίαν
οΐχεται, έπεισηλθε δέ ή άμουσος, πτωχή τδν νοϋν, πτωχή τδ σώμα. 'II

ποτέ μεγάλη κάί ένδοξος πόλις έστιν έρείπιον μέγά* « έξέλιπε,λέγει κατά
τδν 'Ιερεμίαν μετά ρητορικής ύπερβολης, άαί φυσητήρ* ού σιδηρεύς παρ’

.■·■·..

έκαιεν έπί τής Άκροπόλεως ή αίωνίκ, λυχνία της άθε’ίας, άλλά τδ απα

ήμϊν, ού χαλκεύς, ού μαχαιροποιός».

τηλόν εκείνο φώς έσβέσθη ώς λάμψις πυγολαμπίδος, άμα ώς άνέτειλεν δ.
ήλιος της δικαιοσύνης σύν τή άειπαρθένφ Μαρίγ καί ήλευθέρωσε τήν Ά-

Δεν συμφωνώ μετά τοΰ Λάμπρου, δστις τήν παρακμήν ταύτην τών Αθη
νών αναφέρει είς τήν μή ,ίστορικώς πιστουμένην άλωσιν της πόλεως παρά

κρόπολιν άπδ της τυραννίας της· ψευδοΰς παρθένου' ώς ουρανόπεμπτος ά’

τών Σικελών' διότι.πώς δέν ήθελέ που μνημονεύσει ταύτης δ Άκοαινά-

στράπτει νυν άπδ της άκρας ταύτης ή αίωνία λυχνία, ΐνα φωτίσγ ούχ'ι

τος ; ’Αποδίδω μάλλον ταύτην είς τήν κακήν τών Βυζαντινών διοίκησιν

’μόνον; τάς Αθήνας-, καί την ’Αττικήν, άλλά την γην πασαν. '

.

,

πρδς τγ φυσική πτωχείγ -τής Αττικής καί είς τήν παρακμήν τοϋ έμπα-

ί
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ρίου προς ταΐς άδιαλείπτοις τών πειρατών λεηλασίκις. Έν ταΐς δειναΐς

καί τδν ποοέτρέπε ν’ άνεγέίριρ αύτδν πάλιν. Έπερκνε δε τδν λόγον αυ-

ταυταις συμφοραΐς έζήτησεν δ Άκομινάτος νά μετριάσγ την άθλιότητα

τοϋ δι’ εύχής πρδς τήν θέομήτορα Παρθένον, ήν άποκαλεΐ σωτειραν Α

τών ’Αθηνών καί τών ελληνικών επαρχιών, όπως Γρηγόριος δ Μέγας την
τής 'Ρώμης και ’Ιταλίας έπί τών Αογγοβάρδών. 'Ως δέ δ Πάπας ούτος,

θηνών’ ώς τοιαύτην έδόξαζον οί ’Αθηναίοι τήν Παρθένον. Μαρίαν, καθώς
Οί 'Ρωμαίοι τοΰ μεσαιώνος τούς άποστόλους Πέτρον καί Παύλον έώρταζον

έγραψεν δ Άκομινάτος είς τούς Βυζαντινούς αύτοκράτορας καί τούς στρα

ώς σωτήρκς τής έαυτών πόλεως.

τηγούς αύτών ίκετικά γράμματα’ και ώς ποτέ δ Γρηγόριος προσηγόρευσε

"Ομοια παράπονα άπηύθυνεν δ Μιχαήλ εις τδν νεον πραίτωρα Δριμυν,

κολακευτικώς το έπί του. αύτοκρατορικοΰ θρόνου τέρας, τον Φωκίίν, ουτω
καί δ επίσκοπος τών ’Αθηνών έξεθείκσε τον τύραννον Ανδρόνικον, είτα

κατά τήν είς Αθήνας άφιξίν του, τδν δποϊον παρέβαλε πρδς τδν κτιστήν'

δμως πάλιν κρημνισθέντα κατεκάλυψε δι’ ύβρεων.

των, καί αύτής τής γλώσσης, καί .έγένετο άγλωττος ή μήτηρ τής σοφίας

τής πόλεως Θησέα. Ό χρόνος, έλεγεν ορύτφ, έστέρησέ τάς Αθήνας πάν

Οΐ αύτοκρατορικοί πραίτωρες κατεΐχόν πως εν Έλλάδι οΐαν ,θέσιν 'άλ

ένθα, ποτέ ή δόξα τής Στοάς καί ή τών Περιπατητικών έπληρωσε την
γήν, ένθα δ .Περικλής έκαλεΐτο ’Ολύμπιος, ένθα δ Δημοσθένης, δ Λυσίας,'

λοτε οί έξαρχοι της 'Ραβέννας έν ’Ιταλία. Οί επίσκοποι της. χώρας προσηγόρευον αύτάς έκάστοτε διά πομπωδών γραφών’ άνύψουν τάς άρετάς

.αύτών είς τούς αστέρας καί ένόμιζόν ένα έκαστον ποθητόν Μεσσίαν τής

-

δ Εενοφών καί δ ’Ισοκράτης ύπερέβαλλον τάς σειρήνας. Ούδέ αύτός'έστιν

εύδαίμων έν τή έρημί^ τών Αθηνών, δστις ύπερκαθήμενος τής πέτρας

Ελλάδος, είτα δ’ έν τφ προσώπω αύτών έκλε’ίζετο ίδίως’δ αύτοκράτωρ.

ταύτης άκούει τήν ήχώ μόνην άντιφθεγγομένην τοΐς έαυτοΰ λόγόις, κάί

Πολλά τών τοιούτων εγκωμίων τοϋ Άκομινάτου διεσώθησαν. Εύθύς έν

έξ δτου κατοικεί τάς σοφάς ’Αθήνας κινδυνεύει ν’ άγροικισθή. Δεν λεγει

.τφ πρώτφ έγκωμίω είς τον πραίτωρα Προσοϋχον, έλθόντα είς ’Αθήνας

περί τής άφανισθείσης άρχαίας λαμπρότητος, διότι καί αύτο τδ. τής πο-

οτε εΐσέτι δ ’Ανδρόνικος συνεβασίλευε τώ Άλεζίω τφ υίώ τοΰ Μανουήλ,

λεως σχήμα άπώλεσαν αί Άθήναι’ τά τείχη είσί καθήρημενα, αί οίκιαι
κατεσκαμμέναι καί γεωργούμεναι, καί ώς ποτέ αί Θήβαι ύπδ τών Μακε-

.λέγει προς τον ύπάλληλον τούτον’ «Ή έμή ’Αττική καί ή χρυσή ποτέ
πόλις Άθήναι ως δώρημά σε θειον καί τέλειον ύποδέχε.ται»’ ειτα δέ

δόνων, έκακοποιήθη ή πόλις ύπδ τών εκπορθητών αύτής. Ούτω βαρβαρι-

ποιεί τάς ’Αθήνας αύτάς προσφθεγγομένας τον πραίτωρα κατά το αύτδ

κώτερον τών Περσών κατέστρεψεν δ χρόνος σύν τφ συμμάχφ φθόνω ' τά

δλως ρητορικόν σχήμα, καθ’ § δ Σύμμαχος καί έτεροι 'Ρωμαίοι ρήτορες

αγαθά τών Αθηνών. Είτα έπαναλαμβάνει τούς λόγους τοϋ Προφήτου

έπί τών τελευταίων αύτοκρατόρων έποίουν λαλουσαν τήν γηράσασαν 'Ρω-

περί'τής Βαβυλώνος’ «Ποιμένες μέν ούκ άναπαύονται έν αύτή, αναπαύ

μ,ην καί ως αιώνας ύστερον μετά τον Άκομινάτον δ Cola di Rienzo καί δ
Πετράοχης παριστώσιν. αύτήν ώς πενθούσαν χήραν έμφανιζομένην προ τών

ονται δέ θηρία πονηρά δαιμόνιά τε ένορχοΰνται καί δνοκενταυροι κατόικοΰσι καί έχΐνοι τοΐς οί'κόις εννεοτεύουσι», καί περαίνει τδν λόγον τού δι’

δεσποτών αύτης καί λαλουσαν.

ενθουσιαστικού έγκωμίου τοϋ αύτοκράτορος Ανδρονίκου.

.«'Ορςς με, ούτως έλάλουν αί άτυχεΐς Άθήναι έν έτει 1183, τήν θρύ-

"Οτε δμως έν έτει 1185 δ ισχυρός, άλλά σκληρός ουτος δεσπότης, συ

λουμένην των πόλεων, δπως δ μέν χρόνος, άνάλωσε, τοΐς δέ λειψάνοις τοϋ

νεπείς τής παρά τών Νορμανδών τής Σικελίας άλώσεως καί δεινής έρη-

χρόνου συνεπέθετο κακία πολύτροπος καί κατέλιπε χωρίον μικροϋ καί άοίκητον, δνόμκτι μόνω καί σεμνοϊς έρειπίοις γνωριζομένην. "Ηδε έγώ, ή

μώσεως τής Θεσσαλονίκης, κατά τινα στάσιν αύλικήν έ.φονευθη, δ αύτδς
έγκωμιαστής άνύψωσε μέχρις ούρανοΰ τδν έκείνου έλεεινδν διάδοχον Ίσαά’

τλήμων, ή πάλαι μέν μήτηρ σοφίας παντοδαπής καί πάσης καθηγεμών

κιόν ’Άγγελον καί πάρέβαλεν αύτδν τοΐς τυραννοκτόνοις Άρμοδίφ καί Άρι-

αρετής, ή πε’ζομαχίκις καί ναυμαχίαις Πέρσας πολλά.κις καταστρατηγή-

στογείτονι. Κολακεία τών ισχυρών καί δωροδοκία έγένοντο τοΐς Βυζαν-

,σασα, νΰν δέ σκαφιδίοις δλίγοις πειρατικούς καταπολεμουμένη καί λγι’ίζο-

τίνοις δευτέρα φύσις. Άλλ’ δμως μετ’ έπαινετής παρρησίας έξέθηκεν δ

,μένη τά έπί

θαλάττγ πάντα’ . ή πιοΰσα.τδ έκ χειρδς Κυρίου ποτήριον

κάντεϋθεν λιμώ καί δίψει καί πτωχεία προ’σταλαιπωρήσασα. "Ηδε έγώ ή

. δυστυχοΰσα τά τ’ ένδον τά τε θύραζε’ ήν έξωθεν μέν άτεκνοί πειρατική

Άκομινάτος τφ αύτοκράτορι τά δεινά τοϋ λαού αύτοΰ, ού φροντίζων περί ■
τοΰ μίσους καί τοΰ φθόνο,υ τών αύλικών, ών άπεκάλυπτε τήν τυραννίαν.

μάχαιρα, έκ δέ τών ταμιείων μου φόβος. ’Άγε γοΰν δός μοι χεΐρα χαμαί

Έν'τώ είς Ίσαάκιον ’Άγγελον έγκωμίφ λέγει τφ νέω άρχοντι δ.τι αί
Άθήναι κινδυνεύουσι ν’ άφανισθώσιν άπδ τοΰ κύκλου τών πόλεων, καί είσί.

κειμένή, κινδυνευουσή βοήθησαν, νέκρουμένην άναζωπύρησον, ινα τφ Θε-

τόσω πτώχαί, ώστε δέν δύνανται κάν νά προσφέρωσιν αύτφ χρυσοΰν στέ

μ.ιστοκλεΐ καί Μιλτιάδγ καί τφ δικαίω Άριστείδγ έγγράψω σε».

φανον κατά τά είωθότα. Έν δέ τφ Ύπομνηστικφ αύτοΰ είς Αλέξιον Γ*,

Ό εύφυής έπίσκοπος έ'σχε τήν ωραίαν καί συγκινητικήν σκέψιν νά ύπο-

τδν έκθρονίσαντα καί έκτυφλώσαντα τδν άδελφδν αύτοΰ Ίσαάκιον, έκτί-

• μνήση τώ πραίτ.ωρι, δτι έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις ύπήρξεν Έλέου βωμός

Οησι τήν θλιβερωτάτην εικόνα τών Αθηνών, ής τδ δριον τοσοΰτον έρ,η·»

ύ·

X
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μον κατοίκων έστίν, ώστε κινδυνεύει νά περιστή είς αύτήν την παροιμια-

εϊτα δμως έ'μελλεν ώς έ'τι κακοδάιμονέστερος Ανήρ νά διαπεράνρ.τδ ύπό-

ζομένήν ερημιάν σκυθικήν, κατηγορεί τών πραιτόρων τάς Αναίσχυντους

λοιπον τοΰ βίου ,του έν τή'έξορίφ. Τδ βασίλειον τών Κομ.·νηνών κατεσυν-

φορολογίας, οϊτινες διαριθμοΰσι τά φύλλα τών δένδρων και τάς τρίχας τών

τρίφθη διά τής-τετάρτης σταυροφορίας ύπδ τούς ήρωας Δάνδρλον, Βαλ-

κεφαλών τών Αθηναίων, και έπιμαρτυρόμενος τά Αρχαία τών ’Αθηνών

δουϊνον καί Βονιφάτιον" τήν δ’ έγγίζουσαν Ανατροπήν έπωφελήθη πρώτος-

προνόμια ικετεύει τόν άθλιον εκείνον ’Αλέξιον νά εύσπλαγχνισθή τήν πόλιν.

δ Λέων Σγουρός,., δ άγριος δεσπότης τής Ναυπλίας καί Κορίνθου, ϊνα κα-

Ό Μιχαήλ επικαλείται πρός τούτοις τόν έ'λεον τοϋ αύτοκρατορικοΰ γυ

ταλάβη τάς ’Αθήνας, καί έπολιόρκησε τήν πόλιν έν έ'τει 1203" άλλ’ δ

ναικαδέλφου Βασιλείου Καματηροΰ, οτε ούτος ήλθεν εις .’Αθήνας. Έξορκί-

θαρραλέος μητροπολίτης ύπεοησπίσθη γενναίως τή,ν ίχυοάν Άκρόπολιν,

ζει τάς σκιάς των μεγάλων ’Αθηναίων νά προσκυνησωσι 'τόν άνδρα και αυ

ώστε δ τύραννος απεσύρθη, πυρπολήσας τήν κάτω πόλιν.

τόν τοΰτον προτρέπει νά γίνγ μετά Θεμιστοκλέα καί Κόνωνα τρίτος Ανοι-

■

κιστής της πόΰεως, ητις νΰν έστι νεκρά καί ής αύτό τουνομα ή'θελεν αφα-

Σταυροφόροι ύπδ τήν δδηγίαν τοΰ ακρίτου (Markgraf) Βονιφατίου, είς. τδν

νισθη, «εί μή συνείχε τοϋτο τά καρτερώτερα καί φθόνου καθυπέρτερα,Άκρόπολις αύτη καί Πάγος εκείνος ’Άρειος, Υμηττός τε καί Πείραιεύς καί

δποϊον κατά τήν διανομήν τοΰ κράτους έ'τυχε τδ βασίλειον τής Θεσσα
λονίκης" δ τελευταίος "Ελλην έπίσκοπος τών ’Αθηνών δέν ήδύνατο , τώρα

εί' πού τι άλλο φύσεως έ'ργον ακίνητον».

πλέον νά ύπερασπισθή τήν Άκρόπολιν καί παρέδωκεν αύτήν είς. τούς

Μόλις έν έ'τος βραδύτερον, περί τά τέλη τοΰ 1204,'έφάνησαν οί Λατίνοι

Εις δέ τόν είς ’Αθήνας σταλέντα Μέγαν δοΰκα Στρυφνόν έ'λεγεν, οτι δ

Φράγγους. Είδε τδν λαμπρόν,τδν πλούσιόν είς θησαυρούς ναόν τής Θεομή-

πας πλοΰτος τών ’Αθηνών, συνίσταται είς τά μυστήρια τοΰ ναοΰ της Μα
ρίας, τά δέ λοιπά είσί σωρός ερειπίων. Τοΰ Βυζαντινού δ’ έκείνου μεγι-

’Αθήνας καί έ'τος δλον περίπλανώμενος, έξέλεξε τέλος ώς διαμονήν τδ έν

στάνος εμπορικά πλοία έν Πειραιεϊ ίδόντος καί τάς ’Αθήνας πρός.τήν

Κέφ μοναστήριον τοΰ Προδρόμου. Εξέλεξε δέ τδ νησίδιον τοϋτο ώς άσυ-

τορος ύπδ τών ανοσιών καί ασεβών διαρπαζόμενον, καί καταλιπών τάς

Κωνσταντινούπολή, ί'σως μετά παιδιΑς, συγκρίναντος, δ Μιχαήλ έ'ν τινι

λον, διότι έ'κειτο πλησίον τών αττικών Ακτών, καί ούτως ήδύνατο εν

έπιστολή ύπεμίμνησκεν αύτφ τό ρήμα έκεϊνο καί διεβεβαίου, δτι ή χώρα

τεύθεν «ώς Από τινων σκοπιών ήλιβάτων έπισκέπτεσθαι τδν παναθηναϊκόν

τών1 ’Αθηνών ού'τε κάρπιμός έστιν ού'τε ζωοτρόφος, δτι δέν ύπάρχουσιν

όλεθρόν καί ώς οϊόν τε προσβοηθεϊν».

-

«ύτόθι ίστουργεΐα σηρικών, Αλλά μόνον πλήθος πειρατών, οϊτινες ληΐζον-

’Ήδη δμως ήσθάνετο εαυτόν ώς έξόριστον, καί άπδ τών Ακτών τής

ται τήν χώραν μέχρι τών άκρωρειών, ώστε καί αύτή ή θάλασσα, ή τάς

νήσου, τή δποίγ οί τών ’Αθηνών κύριοι Φράγγοι έπί pt-ακρδν δέν προσήγ-

’Αθήνας πάλαι εύδαίμονας ποιήσασα, νΰν ή πηγή έστι τής αθλιότητας

γισαν, έστρεφε τδ βλέμμα πρδς τά ιερά τής ’Αττικής έδάφη «ώς πρδς

αυτών. Ε?τα παρακαλεϊ τδν Μέγαν δοΰκα νά μή δίδη πίστιν είς τούς

Έδέμ απολεσθεϊσαν». Άπέκρουσε δέ τήν πρόσκλησιν είς τήν αύλήν τοΰ

φθονερούς, οϊτινες διέβαλλον αύτόν τε .καί τούς ’Αθηναίους" ώς δυσμενείς

. τολμηροϋ Αασκάρεως, τοΰ ίδρύσαντος έν τή Μικροί Άσίφ νέον μέλλον τοϋ

δέ. τούτους νοητέον τάς τε γείτονας πόλεις καί τούς Βυζαντινούς. διοι-

Βυζαντιακοϋ κράτους,'ώσαύτως δέ καί τήν τοΰ δεσπότου Μιχαήλ, τής ’Η

κητάς.
Τά πράγματα τής 'Ελλάδος έ'βαινον έπί τά χείρω ένεκα τής έσωτερικής

πείρου καί τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Θεοδώρου Δούκα,1 διότι τά δεινά τοΰ γή

Αποσυνθέσεως τοΰ κράτους, τό οποίον αύλικαί στάσεις, έχθρική πίεσις, σα

έτι τήν πικροτάτην θλϊψιν τοΰ βίου αύτοΰ, τδν θάνατον τοΰ άδελφοΰ Νι

τραπική διοίκησις καί διαφθορά τής'ύπαλληλίας προσέφερον λείαν τοϊς
. Λατίνοις κατακτηταϊς.'Ο έν Άθήναις βίος τών εύγενοΰς Άκομινάτου Απέ-

κήτα, τφ δποίφ Αφιέρωσε μονφδίαν περισωθεϊσαν ήμϊν.
·*
"Απαξ μόνον τολμήσας έ'πλευσεν έκ Κέω είς ’Αθήνας, ϊνα ί'δη τήν πα-

βαινεν Αλγεινότερος. 'Ωμολόγει παρρησίφ δτι μεταξύ τοΰ έκβαρβαρωθέν-

λαιάν αύτοΰ κοινότητα. Συνέβη δέ τοϋτο κρυφίως, περίπου ένέ'τέί 1216,

ρατος δέν έπέτρεπον αύτφ πλέον νά έγκαταλίπη τδ κελλίον. Ύπέστη δ’

τος καί αμαθοΰς λαοϋ τών ’Αθηναίων έγένετο καί αύτός βάρβαρος" πα-

Αλλά' κατέλιπεν αύτίκα τήν πόλμ. «Καίει μή.θάττον έκεϊθεν .άπέπτην»

ρεπονεϊτο, δτι έλησμονήθη ώς τεθνεώς" ώνόμαζε τάς ’Αθήνας, ώς πάντες

ούτω έγραφε τω Θεοδώρφ Δούκφ, «τοϊς ίταλικόϊς Αν δδοΰσιν έγεγόνειν

οί Βυζαντινοί, τήν κατωτάτην έσχατιάν τής γης καί άτεχνώς Τάρταρον,

κατάβρώμα καί αύτός». Ή είς ’Αθήνας έμφάνισις τοΰ Αρχαίου μητροπο

έ'νθα είδώλοις Ανθρώπων συνδιαιταται, καί παρεκάλει τούς ισχυρούς αύτοΰ

λίτου δέ> ήδύνατο βεβαίως νά ή αρεστή τοϊς νέοις Αρχουσιν, οϊσινες μετέ"

φίλους νά τείνωσιν αύτφ τήν χεϊρα, ϊνα έκ τοΰ "Α,δου τούτου. ανασύρωσιν

βαλον τήν Άκρόπολιν είς έδραν Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Άλλ’ ί'σως ίδίοις

αύτόν πάλιν είς τδ φώς.

Ή ευχή δ’ αύτοΰ αυτή τοΰ νά καταλίπη τάς ’Αθήνας έπληρώθη τέλος
Λ Αφοϋ κατ,έσχε τήν έπί τής Άκροπόλεως έδραν έπί δύο καί εί'κοσιν έ'τη"

1 Σημ, Μ.Ένταΰθα δπόχδίται παρεννόησίς τις. Εατ’α τδν Λάμπρον (τόμ. Β'. σ. 645)
τδν Άκομινάτον μετεκαλέσατο δ Θεόδωρος Λάσκαρις ίκ Νίκαιας καί δ δεσπότης Θεόδωρος
Δοόχας, δ τον Μιχαήλ Αδελφός, ίξ ’Ηπείρου.

62.4

ίμμασιν έπείσθη δ Άκομινάτος, δτι ή πόλις τών ’Αθηνών ύπό τούτους δη
τούς «’Ιταλούς βαρβάρους» ήρξατο βαίνουσα πρδς βελτίονα τύχην. Διότι οί -

62S

ΑΙ ΑΘΙΙΝΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τής ιστορίας τής παρακμής τών'Αθηνών. Αύτη έστι τό ύστατον Ασμα

,τοΰτελευταίου κλασικώς παιδευθέντος. "Ελληνο.ς, τοΰ τελευταίου Άθη--

μέχρι τουδε υπό τών Βυζαντινών κακούμενοι ’Αθηναίοι παρεδόθησαν τή

ναίου, πρδς τήν Αρχαίκν πόλιν τοΰ Περικλέους. Παράλληλοι δέ ταύτη εί-

ξένγ κυριαρχία ανευ Αντιστάσεως, και δή και "Ελληνες ίεφεΐς ύπετάγησαν

αύτή, και πολλοί τών φυγάδων έπανέκαμψανάδεώς,καΐ Αλύπως εις ’Αθή

σίν αί έλεγεΐαι, αΐ ποιηθεΐσαι ύπα Λατίνων επί τή πτώσει τής'Ρώμης. 'Η
σειρά τούτων άρχεται συν τοϊς θρήνοις τοΰ τελευταίου τών εθνικών ποιη

νας, ώς μα,ρτυροΰσι πολλκ'ι έπιστολαί του Μιχαήλ έκ Κεω, οπού Απέθα-

τών τής 'Ρώμης, τοΰ Κλαυδιανοΰ, καί περιλαμβάνει τον τελευταιον απο

,νεν δ έξοχος άνήρ περί τδ έτος 1220.
Έκ τών συγγραφών αύτοϋ γίνεται δήλον, οποία ή κατάστασις τών ’Αθη

χαιρετισμόν 'Ρουτιλίού τοΰ Νουματιανοΰ, τον επιτάφιον φλόγαν τοΰ μεγά
λου Πάπα; Γρηγορίου, τον θρήνον έκ τής εποχής Κώνσταντος τοΰ Β', τον

νών κατ’ εκείνους τούς χρόνους. ’Αλλά και έλεγείαν τινά εις ιάμβους Αφιέ

θρήνον τοΰ έκ Σωράκτου μοναχοΰ έπι τών Όθώνων, καί πρό. πάντων έν

ρωσε τή ένδόξφ πόλει, και αύτη έστΙν ό πρώτος κάί μοναδικός θρήνος έπ!

τών καλλίστων λατινικών ποιημάτων τοΰ μεσαιώνος, τήν έλεγείαν τοϋ Γαλάτου έπισκόπου Χιλδεβέρτου τοΰ έκ Καισαροδούνου (Tours), δστις έθρή-

ταϊς Άθήναις δστις περιήλθεν εις ημάς’

νησε τήν καταστραφεΐσαν παγκόσμιον πόλιν μετά τήν τώ 1106 έρήμωσιν
’’Ερως ’Αθηνών των πάλαι θρυλουμένων

Η>■

εγραψε ταΰτα ταΐς σκιαΐς προσαθΰρων
καί τοΰ πόθου το θάλπον δπαναψύχων.
Έπει δ’έ’τ’ ούκ ήν ούδαμοΰ φεΰ! προσβλέπεις
αύτήν έκείνην την Αοίδιμον πάλιν
την, δυσαρίθμου και μακραίωνος χρόνου
λήθης βυθοϊς κρύψαντος, ήφάντωμένην,
?ρωτολήπτων άτεχνώς πάσχω πάθος*
οΐ τάς αληθείς των ποθουμένων θέας
άμηχανοΰντες ώς παρόντων προσβλέπείν,
τάς εικόνας όρώντες αύτών, ώς λόγος,
παραμυθοΰνται των έρώτων την φλόγα.
Ώς δυστυχής εγωγε, καινός Ίςίων,
έρών ’Αθηνών, ώς εκείνος τής "Ηρας,
ειτα λαθών εϊδωλον ήγκαλισμένος.
Φεΰ ! οΐα πάσχω και λέγω τε καί γράφω.
Οΐκών ’Αθήνας ούκ ’Αθήνας που βλέπω,
κόνιν δε λ.υπράν καί κενήν μακαρίαν.
Ποΰ νΰν τα σεμνά, τλημονεστάτη πόλις ς
ώς φρούδα πάντα και κατάλληλα μύθοις,
δίκαι, δικασταί, βήματα, ψήφοι, νόμοι,
δημηγορία, πειθανάγκη ρητόρων,
βουλαΐ, πανηγύρεις. τε και στρατηγίας
τών πεζομάχων άμα καί των ναυμάχων
ή παντοδαπή Μοΰσα, τών λόγων κράτος·
ολωλε σόμπαν τών ’Αθηνών τδ κλέος,
γνώρισμα δ’ αύτών ούδ’ άμυδρόν τις ιδη.
’ Συγγνωστός ούκοΰν, ειπερ ούκ εχών βλέπει
των ’Αθηναίων τήν άοίδιμον πόλιν,
ίνδαλμα ταύτης γραφικόν έστησάμήν.

...· ‘Η έλεγεία -αύτη, κχΐ ώς Απόσπασμα ξτι, έστιν Ατίμητον μνημείον εκ

αύτής ύπό τών Νορμανδών. Τό. ποίημα άρχεται διά τών εξής δίστιχων*

r

'Ρώμη, ούδέν σ’ όμοιάζει, και νΰν δτ’ έρείπιον φθίνεις.
Ποία ή πάλαι ακμή λέγει λειψάνων εύρώς.
Τώρα τήν λάμψιν σου έ'σβεσ’ ό χρόνος κ’ εις κόνιν.
Μέγαρα βασιλικά κεϊνται κα'ι θείοι ναοί.

,

Άμφότεροι οί θρήνοι άμφοτέρων τών έπισκόπων, τοΰ τε τής λατινική?
καί τοΰ τής ελληνικής εκκλησίας, τάς δποίας έχώριζεν έχθρικώς σχίσμα

θρησκευτικόν,είσίν Αφιερωμένοι είς τάς δύο πρωτεύουσας πόλεις τοΰ αρχαίου
πολιτισμού’ άμφότεροι Ανήκουσιν είς τον αυτόν αιώνα, δ μέν είς τήν Αρχήν,
δ δ’ είς. τά τέλη αύτοΰ, καί τδ αύτδ θλιβερόν θέμα, ή πτώσις τοΰ έξα-

χωτάτου δπερ είδεν ή γή, παρέχει είς αμφότερα τά Ασματα θαυμαστήν
τινα συγγένειαν και συμφωνίαν. Άλλ’ αί μέν έπΙ τή 'Ρώμη θρηνφδίαι πα-

ρετάθησαν είς δλους τούς χρόνους, τά δ’ έρείπια τών ’Αθηνών μετά τον
Μιχαήλ Άκομινάτον ούδέν πλέον "Ελληνος έλεγειακόν άσμα προύκάλεσαν, ώς γ’ έμοί γνωστόν. 'Η μεταγενέστερα ελληνική φιλολογία κέκτη-

ται μο.νφδίας ή θρήνους έπι τή πτώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, Αλλ’
ούδένα έπι τή τών’Αθηνών,' ών μόνον ε’ν τή γενική παρακμή τής ελλη

νικής χώρας γίνεται μνεία θρηνητικώς παρά τισι τών 'Ελλήνων ποιητών

τής ’Αναγεννήσεως, ώς έν τή φδή τοΰ Μάρκου Μουσουρου είς Πλάτωνα,
έν τώ θρηνώ είς τήν Ελλάδα τοΰ Κερκυραίου Αντωνίου Έπαρχου καί έν
τφ ποιήματι «Ελλάς» τοΰ Χίου Δέοντος Άλλατίου έπι τών χρόνων Ούρ-

βανοΰ τοΰ Η'.

Άνήρ οΐος δ Άκομινάτος, δ μαθητής τοΰ Εύσταθίου,
1 Σημ. Μ_. Έπ’ έσχάτων ίξεδόθη, ώς γνωστόν τοϊς άναγνώσται; τοΟ «ΓΙαρνασσοΟ» ζΐ®'τοΒ παρόντος τόμου σ. 244 χ. ψ), δπό τοΟ κ. Γαβριήλ Λεστούνη
χειρογράφου τιν.δς τζς
Ιν Πετρόυπόλει βιβλιοθήκης -τώούτος Ανέκδοτος τέως θρήνος περί τής άλώσεωςτών Άθηνών ύπο τών Τούρκων.
.
’
■
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k
εύεργετικώς -έπΐ τής. πνευματικής άναζωογονήσεως τών ’Αθηνών, άν ή

την ύπόθεσιν ταύτην καί έκ τίνος τυχαίας παρατηρήσεως τοΰ Άκομινά-

ι

του άπέδειξεν, δτι δ έπίσκοπος ούτος, ούκ έσχε τέκνα, Τοιοΰτοι μύθοι

κατάστασις τής πόλεως ταύτης ή'θελεν είσθαι ήττον άπελπιστική. Ούτος

έθρήνέι τήν. άπώλεικν της βιβλιοθήκης αύτοΰ, ήτις περιήλθεν εις χεΐρας
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περί άνδρών σπουδασάντων έν Άθηναις άποδεικνυουσιν έν γένει μόνον δτι

τών Φράγγων καί έπωλήθη και κατεσπαταλήθη, και έξ ής τή συνδρομή

έν Έσπερίγ διετηρεΐτο ή μνήμη της άρχαίας μητρός τής σοφίας καί επι

φίλων ήδυνήθη νά έπανακτήση τινά βιβλία. ’Έγραφε-δέ άπδ της Κέω

στήμης.

τω Θεοδώρφ έπισκόπφ Εύρίπου' «Πολλά και παντοΐα, ώς οίδας, βιβλία
έκ τε της μ,εγαλουπόλεως κατήγαγον καί έν Άθηναις πρόσεκτησάμην,

,

Την κυριαρχίαν της Αττικής καί τινων μερών της Βοιωτίας έλαβεν έν

έτει 1205 δ Βουργούνδιος ιππότης ’Όθων de Ja Roche ώς υπήκοος τοΰ βα-

κατά τδν παρά τφ θείω Δαυίδ μάτην ταραττόμενον άνθρωπον θησαυρίζων τά τοιαΰτα και ού γινώσκων τίνι συνάξω αύτά. ΙΙοΰ γάρ άν. καί την

σιλέως Βονιφατίου. Ούτος ώνόμαζεν εαυτόν Μέγαν Κΰρ:9 τών Αθηνών καί

άρχήν είς νοΰν έβαλόμην ό δείλαιος ώς ούδέ δμογλώττοις άνδράσιν άλλά

μετέστησαν ύστερον είς Θήβας. Άπό δέ τοΰ έτους 1260 ώνομάζοντο οί

βαρβάροις Ίταλοΐς ταμιεύσομαι; Οΐ ριητε τά έν αύτοΐς γεγραμμένα έπιέ-

μεγάλοι ουτοι . Κΰρες δοΰκες τών Αθηνών.

έστησε την έδραν αύτοΰ έπί της Άκροπόλεως, ήν όμως οί διάδοχοι αύτοΰ

νάι οΐοί τε δντες, ριητε δι’ ύποβολέως άμφιγλώ'ττου συνιέντες" μάλλον

Ούτω συνεδέθησαν πάλιν αί Άθήναι, ώς έπί τών 'Ρωμαίων, μετά τής

γάρ ονοι λύρας καί κάνθαροι μόρου αίσθήσονται ή ουτοι άρμ.ονίας λόγου

λατινικής δύσεως, καί συνεπείς τής εκκλησιαστικής άνατροπής άντικρυς
μετά τής 'Ρώμης, δ δε σύνδεσμος ούτος διήρκεσε δύο και ήμισυν αιώνας,

καί χάριτος..

Άλλ’ έκ της ύπάρξεως της εΐρημένης βιβλιοθήκης δέν δυνάμεθα νά εί-

μέχρι τής παντελοΰς καταλήψεως τής πόλεως παρά τών Τούρκων έν έτει

κάσωμεν, δτι έξηκολούθει έτι επιστημονικός βίος έν Άθηναις" διότι πώς

1458. Έν τούτοις δ’ αί Άθήναι άπεΐχον πάντοτε τοσοΰτον τής,Ιστορι

ή'θελεν άλλως τε παρκπονεθή δ άπομεμονωμένος έπίσκοπος έπί τή πνευ

κής συγκοινωνίας τών εθνών, ώστε ή πόλις δέν ήδύνατο πλέον νά κέρδήση σημασίαν έν τφ βίφ αύτών, αί δέ άντανακλάσεις τής ύπάρξεως αύτής

ματική έκβαρβαρώσει τών ’Αθηναίων; «Οια πέπονθα», έγραφε ποτέ τφ
Πατριάρχη Θεοδοσίφ, «δστις, πάσης σοφίας μεμακρυσμένος, βιώ έν μέσω

έν τή φαντασία: τής Εσπερίας έξηκολούθουν ούσαι μεμονωμέναι καί σπά-

σμήνους βαρβάρων πάσης φιλοσοφίας έστερημένων». Παραπονεΐται δτι ή

ν.ιαι ώς καί πρότερον. .

άττική γλώσσα έγένετο γλώσσα βαρβάρων, ών-ούδέποτε δύναται νά έκ-

Πρώτος δ μέγας Πάπας Ίννοκέντιος δ Γ' έξεσφενδόνισε τόν άφορισμόν

μάθη την διάλεκτον, καί δτι μόνον δλίγαι τινές λέξεις, οιον Πειραιεύς,

κατά τών Σταυροφόρων, διότι έπέδραμον τό χριστιανικόν κράτος τών Βυ

'Υμηττός, ’Άρειος Πάγος, Καλλιρρόη, Έλευσίς, Μαραθών, διετηρήθησαν
άδίάφθοροι. Ή κλασική αύτοΰ περί την γλώσσαν αί'σθησις άπεστρέφετο

ζαντινών, άντί, καθ’ά έταξαν, νά έλευθερώσωσι τά Ιεροσόλυμα άπό τής
βίας τών άπιστων. Άλλ’ ή θαυμαστή επιτυχία τών Αατίνων έξήγειρΐν έν

νά ,άναγνωρίσν) τά δίκαια της νεοελληνικής διαλέκτου. Τεσσαρας αιώνας

αύτφ τήν έλπίδα τοΰ νά ύποτάξη τώ κράτει τής ρωμαϊκής έ’κκλησίας

μετ’ αύτδν ένομίζετο ή γλώσσα τών Αθηναίων, κατά την κρίσιν τοΰ. Συ-

πάσας τάς κυριευθείσας ταύτας έπαρχίας τής Ανατολής τάς διατελού-

μεώνος Καβάσιλα, μετά λόγου η άνευ τοιούτου, ώς η μάλιστα διεφθαρ

σας υπό καθολικάς δυναστείας, καί έχειροτόνησε τόν Γάλλον Βεράρδον

μένη διάλεκτος τής Ελλάδος, καί άξιοπαρατηρητόν έστιν, δτι άκούομεν

άρχιεπίσκοπον τών Αθηνών, άπονείμας αύτφ διά τής βούλλας τής 13

έκ στόματος τοΰ Δάντη την αύτην καταφρονητικήν γνώμην περί της γλώσ-

Φεβρουάριου 1209 τά κτήματα πάντα δσα ή έκεΐ έκκλησία πρότερον

σης των 'Ρωμαίων.
Αί μαρτυρίαν τοΰ Άκομινάτου είσί τοιαΰται, ώστε η μέχρι- τοΰδε ίσχύ-

'άττικά δνόματα, οιον Φυλή (Felin) καί Μάραθων, καί τινα ή'δη νεοελλη

ουσα γνώμη, δτι αί Άθήναι τοΰ δωδεκάτου καί δέκατου

νικά τών καθ’ ημάς ημερών, οιον Χασιά (Cassas), Μενίδι καί Πύργος.

κατείχε. Έν τω έγγράφφ δέ τούτφ άναφαίνονται πάλιν ίστορικώς άρχαΐα

τρίτου αΐώνος

υπήρξαν σχολεΐον επιστήμης έτι καί δι’ αύτούς τούς δυτικούς, καταπί’

Αίαν επαγωγόν έστι τό δράν τήν εικόνα τών Αθηνών κατοπτριζομέ-

πτει. Ίδίως δ’ έγένετο λόγος περί ’Άγγλων, σπουδασάντων κατ’ έκεΐνο

νην είς τήν φαντασίαν ενός τών μεγίστων Παπών καί τό άκόύειν άμέσως

τοΰ χρόνου έν Άθηναις. Ουτω διηγείται δ Ματθαίος Πάρις, δτι ’Άγγλος

μετά τήν ποιητικήν καί σοφιστικήν εύγλωττίαν τοΰ "Ελληνος Άκομινάτου

τις μάγιστρος, ’Ιωάννης δ έκ Βέζιγγστοκ, δστις. άπέθανεν. έν έτει 1252

τδν μεγαλοπρεπή ρωμαϊκόν λόγον, δι’ ου δ Πάπας έλάλησε περί ’Αθηνών.

άρχιδιάκονος έν Αέστερ, έσπούδασεν έν Άθηναις, ώφειλε δέ την σοφίαν

.. Ούτως άρχεται ή Βούλλα τοΰ Ίννοκεντίου Γ' πρός τόν Βεράρδον"

αύτοΰ ίδίως Άθηναίςρ τινί Κωσταντίνγ, θυγατρί τοΰ αυτόθι αρχιεπισκόπου.

. Έν τή νέ^: δέ ταύτη Ύπατία ήθέλησαν είτα ν’ άνακαλύψωσι θυγατέρα
τοΰ Μιχαήλ Άκομινάτου. Άλλ’ ά Σπυρίδων Λάμπρος έξήλεγξεν άβάσιμ.ον

«ΤΙ άνανέωσις τής θείας χάριτος δέν ήθέλησε ν’ άπολεσθή ή άρχαίκ

Β

δόξα τής πόλεως τών ’Αθηνών. Αύτη έν τή πρώτγ αύτής κτίσει πά'ρέστή-

σεν, ώς έν προοιμίφ, τήν μορφήν τής νεωτέρας θρησκείας’’εις τρία μέρη κε-

Κ.
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χωρισμένη έλάτρευσε πρώτον τρεις ψευδείς θεότητας, την δέ λατρείαν

βαιοϊ έπιστολή τις τοΰ Άκαρνάνος Συμεώνος Καβάσιλα πρδς τδν Μαρτί

ταύτην τών τριών θεών μετέβαλεν είς την της άληθοΰς καί άχωρίστου

νον Κρόύσιον έν. έτει 1578, έν ή φέρεται* «πάλαι μέν τδ τών

Τριάδος. Αύτη άντήλλαξε την μελέτην της κοσμικής έπιστήμης άντί του

,»άστυ τρίπλοκον ήν καί άπαν οίκούμενον* νΰν δέ τδ μέν έσώτερον (οπερ-

πόθου πρδς την θείκν σοφίαν, μετέτρεψε την Άκρόπολιν της πΐριφημ.ου

«Άκρόπολις, έν ώ καί ναός τώ άγνώστφ Θεφ) άπαν ύπδ μόνων Ίσμαη-

Παλλάδας είς εύλαβεστάτην έδραν της ενδοξότατης Θεομητορος και απέ
κτησε νυν την γνώσιν. τοϋ αληθούς θεοΰ, άφοϋ πολύ πρότερον είχεν ιδρύ

»λιτών οίκούμενον,. τδ δέ έκτδς (τά άναμεταξύ φημί) δλον ύπδ τών Χρι-

σει βωμόν τώ άγνώστφ θεω. Αύτη η μεγαλώνυμος και ωραιότατη πόλις

Αθηνών

»στιανών. Τοΰ δ’ έξωτέρου .... τδ τρίτον, οίκούμ.ενον».

.

Καί πώς ήδυνατο δ Πάπας Ίννοκέντιος νά μήν άπήτησεν ειδήσεις περί

άνέπτυξε πρότερον την φιλοσοφικήν τέχνην, είτά δέ, διδαχθεϊσα την ά-

τής θέσεως καί φύσε ως τών Αθηνών παρά τών έκεϊθεν, ώς δ Βεράρδος έν

ποστολικήν πίστιν, ποτίζουσα τούς ποιητάς διά τών επιστημών καί έξ

έτει 1209, είς 'Ρώμην έρχομένων ; Διότι ή πόλις αύτη τών μυθικών γε-

αυτής της έπιστήμης τούς προφητας μανθάνουσα, έπωνομάσθη η μητηρ
τών τεχνών καί η πόλις τών έπιστημών. Έάν θελησωμ.εν να εξηγησωμεν

νομενων φιλοσόφων άνετειλεν αίφνης ώς ιστορική πραγματικό ;ης πρδ τής
συνειδήσεως τής Εσπερίας καί άπέβη άντικείμ.ενον πρακτικού ένδιαφέ-

τοΰτο, τότε θά δνομάσωμεν αύτην Καριάθ Σεφέρ, διότι, ότε ο Όθονιελ

ροντος. Πρδς δέ τούτοις ούδέν μέ κωλύει νά παραδεχθώ, ότι δ Πάπας Ίν-

υπέταξε τδν τόπον τούτον είς την εξουσίαν τοΰ Καλεψ, εδοθη εκεινφ γυνή

νοκέντιος δ Γ' έκομίσατο περιγραφήν, ί'σως δέ καί σχέδιον τής τότε' πό

η θυγάτηρ τούτου ’Άξα. ’Επειδή λοιπδν, έν Χριστώ σεβασμκε άδελφ® Αρ

λεως τών Αθηνών. Τοιαυτα δέ πόλεων σχέδια δέ/ ήσαν τότε άσυνήθη,

χιεπίσκοπε, ή ένδοξος αύτη πόλις (Άθήναι) ύπετάγη τώ θεφ, Σύ συνεζεύχθης ταύτν) ώς νύμφη πνευματικώς, 'ίνα συνεχής ταύτην έν υποταγή*

άφ’ ου τοϊς χρόνοις τοΰ αύτοϋ Πάπα άνήκουσι τά σχέδια τής 'Ιερουσαλήμ,
τής Αντιόχειας, τής Πτολεμα’ί'δος καί 'Ρώμης, άτινα περιέχονται έν τφ

(Λανθάνω δέ, ότι αύτη ώς ’Άξα ποθεί τάς Σάς παραινέσεις, καί έπιθυμώ

ύπ’ άριθμδν 1960 Βατικανικφ χειρογράφφ. Εντεύθεν λαβών έξέδωκεν δ
de Rossi έν έτει 1879 τδ. σχέδιον τής 'Ρώμης,
*

νά σβέσω τήν δόξαν αύτης τή δρόσφ. της άποστολική,ς εύλογιας. Διδ κρινομεν προσηκον τφ ήμετέρφ άξιώματι νά λάβωμ,εν ύπδ τήν άποστολικήν

Άπδ τής άοχής λοιπδν τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος ύπάρχει άτελής εκ

σκεπήν διά τοΰ έγγραφου ημών τήν πόλιν εκείνην, έκ τών συγγραμμά

κλησιαστική καί πολιτική ιστορία τών Αθηνών ύπδ τούς Φράγγους δοϋκας.

των της οποίας ποτέ, ώς καλώς γινώσκομεν, έχύθη δ πλοΰτος τής σοφίας
ύπέρ τήν γην πάσαν, καί ήδέως .έπινεύομεν εις τάς δικαιας σας απαι

Έν τούτοις ή νέα φήμη, ή έκ τής πόλεως ταύτης διήκουσα είς τήν Εύοώ-

τήσεις».
Ουτω λοιπδν δ μέγιστος τών Παπών βασιζόμενος είς ιστορικήν κατα

φραγγικοΰ δουκάτου ούδεϊς Αθηναίος, όσον σήμερον γινώσκομεν, ήσχο-

στροφήν ώθησε κατά πρώτον τάς ’Αθήνας είς άμεσον σχέσιν πρδς τδν

παπισμόν έν τφ πανάρχαίφ, αιωνίως άνανεουμένφ άνατολικφ ζητήματι.

τάς Αθήνας, μόνον Βυζαντινοί καί Φράγγοι. έμνημόνευσαν έπιπολαίως,.
διότι, τής δουκικής αύλής έδρευούσης έν Θήβαις, ίππόται καί. περιηγηταί

Καί ή μέν περιττής πόλεως ταύτης θεωρία Ίννοκεντίου τοΰ Γ', ανήκει είς

συνερρεον κατά προτίμησιν είς τήν πόλιν ταύτην, καί μόνον τδν Πειραιά

τήν γενικήν παράστασιν τής Δύσεως,. άλλά περίεργόν έστι τδ χωριον ε

έζωογόνουν πάλιν ιταλικά πλοία.

κείνο τής βούλλας, ένθα δμιλεϊ περί τών αρχαίων τριών θεών καί τής είς

Οί Γενουήνσιοι έξέβαλον έκεϊθεν τούς Ενετούς. Διότι έν τή περί διανομή τοΰ βυζί,αντιακοΰ κράτους συνθήκη έπεδικάσθησαν τή δημοκρατίφ
τοϋ αγίου Μάρκου χώραι .τ
.τή:ίς Εύβοιας καί αί νήσοι Αί'γινα καί Σαλαμίς

τρία μέρη διαιρέσεως τών ’Αθηνών. Έσκέφθη βεβαίως τδν Δία, τήν Άθη-

νάν καί τδν Ποσειδώνα, δπερ δή προϋποθέτει σχολαστικήν τινα γνώσιν τής
άθηνα'ίκής άρχαιότητος.
;
Τήν δέ τριπλήν διαίρεσιν τής πόλεως εννοεί μόνον ύπδ φυσικήν έ'ποψιν,

διότι δά θά ήτο απίθανος ή προϋπόθεσις, ότι δ Πάπας ή'θελεν ένταΰθα

νά έννοήση τήν άρχαίαν τοπογραφικήν διαίρεσιν τής ’Αττικής ή τήν ύπδ
τοΰ Θησέως είς τρεις τάξεις διακόσμησιν τών πολιτών. Νομίζω, λοιπδν,

ότι έν τώ χωρίφ έκείνφ νοητέα είσί τά τρία φυσικά συμπλέγματα τών
Αθηνών, ή Άκρόπολις, τδ άστυ καί δ Πειραιεύς, ή, άν τις δέν θέλη νά

συναρίθμηση τώ άστει τδν λιμένα ώς μακράν. άπέχοντα, τδ τρίτον σύμ

πλεγμα ήθελεν ε?σθαι ή Άδριανούπολις. Τήν δ’ ήμετέραν γνώμην έπιβε·*

πην, δέν έπεχυσε νέον φώς ύπέρ αύτήν. Καθ’ άπασαν τήν έποχήν τοϋ
λήθη περί τήν πάτριον πόλιν, τά δέ ιστορικά συμβάντα τά άφορώντα 'είς

(Κούλουρις), άλλ’ ούχί δ Πειραιεύς ούδέ μέρο<•ς τι τής Αττικής, τής χώρας
ταύτης συμπεριληφθείσης είς τδ τρίτον, ή'τοι τδ τών προσκυνητών, μέρος.
Τήν δέ 24 Δεκεμβρίου 1240 έπέτυχον οΐ Γενουήνσιοι παρά τοΰ ,Guy de.la
Roche, τοΰ δευτέρου μεγάλου κύρη τών ’Αθηνών,,
Αθηνών,, έγγραφον άδειας, δι’ ού
’
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έπιτρεπει αύτοϊς νά.κατοικήσωσιν έν Άθήναις καίV Θήβαις.


ματος τουτου εικάζεται, ότι
πρόξενον έν Άθήναις.

ηδη

πρδ τοΰ έτους τούτου διετήρουν ουτοι .

Έν τούτοις οί κάτοικοι τής Δύσεως έξηκολούθουν έτι θεώμενοι μετ’
αδιαφορίας τά ερείπια τής πόλεως τών Αθηνών, ώς ούδαμοΰ έτι έγειρα- '

*
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μένης επιστημονικής περί: τά τοιαΰτα αίσθησεως’ πιθανώς όμως άπηγα-

πρδς την σύνταξιν της «Historia de Bello Trojano». Είς την περαιτέρω

γον. οί ’Ιταλοί έμποροι έξ ’Αθηνών πολύτιμα τινα μάρμαρα, καί τοϋτο

ταύτην μόρφωσιν τοΰ Τρωϊκοϋ μύθου είχεν έπιδράσει η έν τη Ανατολή
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τεκμαίρομαι έπίσης έκ τών μυθωδών διηγήσεων τοϋ έκ Βεστφαλίας Λου-

ΐδρυσις λατινικών κυριαρχιών, καί ηδη σύγχρονός τις ιστοριογράφος τές

δόλφου von Suchem, δστις περιηγηθη την ’Ανατολήν άπδ τοϋ 1336 μέχρι

αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Λατίνων, δ έκ Παρισίων Γούν-

τοΰ 1341. Άπδ της Σικελίας άναχθεις παρέπλευσεν: ουτος τάς άκτάς τοϋ

θερος, παρέβαλε τδ γεγονδς τοϋτο πρδς την πτώσιν της Τρϋίας καί έπί-

Μωρέως καί έπεσκέφθη τάς Πάτρας, ην ονομάζει ώραίκν πόλιν. Ούχί μα

στεϋσεν, δτι οί θησαυροί τών αρχαίων Τρώων, τούς δποίους ·ηρπασάν ποτ'ε

κράν έκεϊθεν, ούτω διηγείται, κεϊνται αί Άθηναι, «ένθα ηκμασαν άλλοτε
αί έπιστημαι τών’Ελλήνων». Αύτάς δμως τάς Αθήνας φύσει ουδέ δ Αου-

οί Άργεϊοι, ηλθον είς Κωνσταντινούπολιν.

δόλφος, ώς φαίνεται, έπεσκέφθη, άλλ’ δ,τι περί αύτών ηκουσε καί.έγρα-

τούς τέσσαρας χαλκοΰς ίππους, τάς θύρας της αγίας Σοφίας καί πολυά

ψεν έστιν άξιομνημόνευτον. Ή πόλις αύτη, γράφει, «νίτό ποτέ ή εύγενε-

ριθμα λείψανα. Αλλά και οί Γενουηνσιοι έσφετερίσθησαν βυζαντιακά λά

’Εκ της άλωθείσης ταύτης πόλεως άπηγαγον οί Ενετοί πολύτιμον λείαν

στάτη πασών, νΰν δέ σωρός έρειπίων. Διότι ούδεμία στηλη μαρμάρου, η

φυρα’ συνέλαβον πλοΐον, φέρον λείψανα, τά δποΐα δ αύτοκράτωρ Βαλδου-

οίονδηποτε καλδν έ'ργον έκ λίθου ησκημένου υπάρχει έν Γενούγ, όπερ νά

ΐνος είχε προορίσει

μην έκομίσθη έξ Αθηνών. Ή Γένουα φκοδομηθη παντάπασιν έκ τών Α
θηνών, ώς η Ένετία έκ τών λίθων της Τροίας».

Ή Αίνειάς τοϋ Βιργιλίου, ώς γνωστόν, έπενηργησεν ούτως, ώστε σύμπασα η Δύσις συνέστη τοϊς Τρωσϊ κατά τών 'Ελλήνων. Τδ δέ ποιητικδν

»

τώ Πάπρι, καί ηρπασαν άπδ τών αντιπάλων αύτών
τδν σταυρδν της άγίας Ελένης, καί δη έκαυχώντο, ότι έγένοντο κύριοι τοϋ
αγίου κρατηρος (il catino).
"Οθεν η παρατηοησις έκείνη τοΰ Αουδόλφου περί της γενέσεως τών

λαμπρών οικοδομημάτων της Γενούης και Βενετίας στηρίζεται μέν. έπί

·π"Κχσ^<χ
πλάσμα περί της κτίσεως της 'Ρώμης ύπδ τών Τρώων
Τρωων καί της έκ τού

τών περί κτίσεως τών μεγαλοπρεπεστάτων τούτων πόλεων μύθων, κίνίσ-

των καταγωγής τών 'Ρωμαίων διετηρηθη ώς δόγμα μέχρι της εποχής

σεται δέ συγχρόνως άλλα κεκουμμένα γεγονότα, δηλαδη τοϋτο, δτι αί

της ’Αναγεννήσεως, και ο Βοκάκκιος ετι έπίστευσεν είς τοϋτο. ’Αλλά καί

θαλασσοκράτειραι δημοκρατία', κατά την μακράν αύτών έμπορικην κυρι

οι λοιποί της Δύσεως λαοί έ'λεγον δτι κατηγοντο άπδ τών Τρώων. Πρία-

αρχίαν έν ταΐς έλληνικαϊς θαλάσσαις άπηγαγον είς τάς εαυτών πατρίδας

μ.ος δ Γ' ητο κατά τον Giovanni Villani δ γενάρχης τών Φράγγων, καί
οί Βρετανοί άνέφερον τδ γένος είς τον Τρώα Βρούτον. ’Ήδη δ Πλίνιος πα-

έξηκολούθησαν ούτω διαρπάζοντες οί Ενετοί μέχρι τοϋ έ'τους 1688.

πλήθος αρχαιοτήτων καί άλλην πολύτιμον ύλην. Ιδίως δέ τάς Αθήνας

ρετηρησεν, δτι κατά τον διϊσχυρισμδν τοϋ Κάτωνος οί Ενετοί κατηγοντο

Ώς δ Αουδόλφος, ούτω καί δ Δομινικανός ’Ιορδάνης δ έκ Σεβηράκου, ώς

άπδ τών Τρώων, δ δέ Αίβιος διηγείται, δτι δ Άντηνωρ δ και τδ Πατάϋιον

φαίνεται, δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τάς Αθήνας. Ουτος πορευόμενος ώς ίερο-

κτίσας προσωρμίσθη μετά στίφους Ενετών είς μυχόν τινα της Άδριατικης

κηουξ εις τάς ’Ινδίας κατά τδ πρώτον ημισυ τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώ

θαλάσσης, δστις ώνομάσθη Τροία. Την Τροίαν ταύτην ένόμισαν ύστερον
Ενετοί παλαιοδίφαι δτι έπανεΰρον έν τφ San-Piero di Castello, οίδέ χρο

νος, έ'πλευσεν έκ Μεσσήνης εις Ελλάδα καί έκεϊθεν είς Αρμενίαν,'άλλ*,
ώς αύτδς διηγείται, ούδέν άξιοσημείωτον ηκουσε καί είδεν έν Έλλάδι,

νογράφοι διϊσχυρίσθησαν, δτι αί περί την Ένετίαν γεώνησοι, αΐτινες ώνο-

έκτος της έν τώ πορθμω τοΰ Εύρίπου παλίρροιας. Διηγείται, δτι έπεσκέ

μάζοντο Contrade καί έξ ών έπισημοτέρα ητο η Torcello, κατωκίσθησαν

φθη τάς Θήβας, ένθα η συχνότης τών σεισμών καθίσταται σχεδόν άπί-

άπδ του Άλτίνου, οτι δέ το Άλτΐνον τοϋτο, ύπδ Άντηνοοος κτισθέν, έπ-

στευτος’ τών δ’ ’Αθηνών ούδεμίαν μνείαν ποιείται.

ωνομάσθη Άντηνορίς. Αλλά καί η Γένουα ανάγει τάς άρχάς. αύτης-είς τούς

Κατά τδν χρόνον τών δύο τούτων περιηγητών ηρχε τοϋ δουκάτου τών

Τρώας, καί κατά τάς άρχάς ετι τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος δ βιογρά

’Αθηνών η μεγάλη συμμορία τών Καταλάνων, ο'ίτινες έν έ'τει 13.11 κατέ

φος τοϋ στρατηγού Ίωάννου Βουσεκώτ, τοϋ Γάλλου έπάρχου της Γενούης,

κοψαν έν τγ παρά τδν Κηφισσδν της Βοιωτίας μάχη τούς Γάλλους ίπ-

διεβεβαίου δτι η πόλις αύτη έκτίσθη πρδ άμνημονεύτων χρόνων ύπδ Ία-

πότας μετά τοϋ δουκδς Βαλτέρου τοΰ έκ Βριέννης καί κατέλαβον τάς

νοϋ, άπογόνου Τρώων εύγενών.

Αθήνας, τάς δποίας ούτοι διετηρησαν ύπδ Άραγωνίους δοΰκας μέχρι τοϋ

Ό Τρωικός κύκλος άπέβη άπδ τ·ης έποχης τών μυθιστορημάτων τοϋ

1385. Εις τών Καταλωνίων τούτων στρατηγών καί περίφημος αύτών ιστο

Δίκτυος καί Δάρητος προσφιλές θέμα της ίπποτικης ποιησεως, καί τοϋτο
συνεπείς τών σταυροφοριών. Ούτω μετά τά μέσα τοϋ δωδεκάτου αίώνος.

ριογράφος, δ 'Ραμών Μουντάνερ, είχεν ί'δέι μικρδν πρδ της καταστροφές

συνέγραψεν δ Βενέδικτος δε-Σαίντ-Μδρ τδ τρωϊκδν αύτοϋ ίπποτικδν ποίημα,

κδς των ’Αθηνών έκ τοΰ Βουργουνδίου οί'κου τών La Roche, και έπηνεσε

sv-έ'τει δέ 12.87 δ Γου’ίδων δέλλα Κολό'ννα έποιησατο χοησιν τούτου

τδν έν αύτγ λαμπρόν ίπποτικδν βίου, τδν γνησίως

εκείνης, έν έ'τει 1308, την αύλην Γου’ίδωνος τοϋ Β', τοΰ τεύ^ευταίου δου

γαλλικόν. ‘Ο φίλος

-
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τούτου, δ βάσιλόπαις Δον-Φερδινάνδος της Μάϊόρκας, δ μέλλων ν’ άνα-

Έν δέ τφ δωδεκάτφ $σματι της «Κολάσεως» λέγει δ Βιργίλιος τφ Μινω-

λάβγ τήν'στρατηγίαν της καταλωνίας συμμορίας,περιέπεσεν είς τήνέξου-,

ταύρφ"

σίάν τοϋ πληρεξουσίου τοΰ Καρόλου δε-Βαλοά έν Εύβοίγ, καί παρεδόθη

Forse
tu credi, cbe qui sia Ί duca d’ Atene
che su nel mondo la morte ti porso?

εις Γουίδωνα τδν Β\ έκρατεΐτο δ’ αιχμάλωτος έν τφ μεγαλόπρεπε? πύργφ

Σαίντ-Όμέρ έν θήβαις, τγ έδρφ τοϋ δουκδς, δ δέ Μουντάνερ μετέβη έ-

κεϊσε, ινα παραμυθήση αύτόν. ’Αλλά περί της έπισκέψεώς του ταύτης

Μετά δέ τοϋτον δ Βοκάκκιος έν τι) «Θηση'ίδι», καί τούτφ επόμενος δ

διηγούμενος, ούδαμώς μνημονεύει τών ’Αθηνών, τάς οποίας πιθανώς ου

Chaucer έν τφ

δόλως έπλησίασε κατά την έκ Χαλκίδας είς Θήβας πορείαν αύτοΰ. Τδ δ’

τλον τοϋ δουκδς τών Αθηνών. Ό Βοκάκκιος ήτο συμπολίτης καί φίλος

έν τφ χρονικώ τοΰ Μουντάνερ όνομα Destines δέν σημαίνει τάς Άθηνάς,

τοϋ περίφημου Νικολάου Άτζαγιόλη τοϋ μεγάλου σινισκάλκου τής Νεα-

άλλά τάς Θήβας, καί διορθώ τοΰτο είς Destives, διότι ούτως ή Estives

πόλεως καί θεμελιωτοϋ τής ισχύος τοΰ έαυτοΰ οί'κου έν Έλλάδι, ώστε

έκαλοΰντο αί Θηβκι ύπδ τών Φράγγων, αί δέ Άθηναι Setines, δθεν καί δ

ούδείς άλλος συγγραφεύς τών χρόνων έκείνων καί τοΰ μεσαιώνος έν γένει

Μουντάνερ, μνημονεύων ένίοτε τών Αθηνών, γράφει πάντοτε Tenes.
Ή πόλις αύτη λοιπδν, καί περ έπισκοτισθεϊσα μακρδν χρόνον ύπδ τών

«Canterbury-Tales» άπέδωκαν τφ παλαιφ Θησεϊ τδν τί

ήδύνατο νά κέκτηται τόσον καλήν γνώσιν τών πραγμάτων της Ελλάδος
καί τών ’Αθηνών. Έν τη εβδόμη διηγήσει της δευτέρας ημέρας τοΰ Δε

Θηβών κατά την Φραγγοκράτίαν, έτόγχανεν ούσα τότε είς μείζονα η πρό

καημέρου, ένθα διηγείται τάς τύχας της βασιλόπαιδος της Βαβυλώνος, 5*

τερον. μετά της Δύσεως συγκοινωνίαν. Γαλλικά καί ιταλικά γένη δυνα-

Βοκάκκιος ώδήγησε ταύτην καί είς Άθηνάς παρά την πραγματικήν αυ

στώνκατελάμβανον.τδν δουκικδν θρόνο?, ενώ οί βασιλείς της Άραγωνίας,

λήν τοϋ δουκδς, ον δέν άναφέρεε δνομαστί, ώστε έξεστι τφ άναγινώσκοντί

Σικελίας καί Νεαπόλεως άντεποιοΰντο αύτοΰ, καί τάς αξιώσεις αύτών

νά ύπονοηση ένταΰθά τινα τών La Roche $ τών Brienne.

διετηρουν κατά τδ μάλλον καί ηττον έν σχέσει πρδς τάς ’Αθήνας. Έν

Δέκ& έτη μόνον μετά τδν θάνατον τοΰ Βοκακκίου έκράτησε τών· Α

τούτοις δ’ ή σχέσις αύτη υπήρχε μεμακρυσμένη καί, ένεκα τών περίπλο

θηνών δ οίκος τών Άτζαγιολών. Νέριος δ άνεψιδς καί κληρονόμος τοΰ με

κων της Ανατολής πραγμάτων, άβεβκία καί δυσχερής. Αί δυνάμεις της

γάλου σινισκάλκου έκ Κορίνθου δρμώμενος άπέσπασεν άπδ τών Καταλω-

' Ευρώπης ησχολοΰντο περί τάς ιδίας εαυτών ύποθέσεις. Έκτδς δέ τούτου

νίων τάς Άθηνάς έν έτει 1385. Οί δέ Ισπανοί μισθοφόροι, διατηρήσαντες

αί σχέσεις της Ανατολής καί Ελλάδος πρδς την Δύσιν έχαλαρώθησαν διά

την Άκρόπολιν δλίγον έτι χρόνον, παρέδωκαν είτα καί ταύτην τφ εύτυ-

της ελληνικής έπανορθώσεως τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους ύπδ τούς Παλαιο-

χεϊ Φλωρεντίνφ Νερίφ, δστις, ώς πρώτος δούξ τών Αθηνών έκ τοΰ οίκου

λόγους, καί η συνεπείφ τοΰ Εσπερινού έπανάστασις της Σικελίας έκώλυε

τών Άτζαγιολών, έστησε τδν θρόνον αύτοΰ είς τά προπύλαια τής Άκρο

πρδς τούτοις τδν οίκον τών Άνδηγαυών νά έκτελέσγ τά πεοί της Ανα

πόλεως. Έπί έβδομηκοντα έτη έκτοτε οί Άτζαγιόλαι έκράτησαν ώς δοϋ-

τολής σχέδιά του, τά δποΐα έκληρονόμησε παρά τών Νορμανδών καί τών

κες της πόλεως,. έως ού αύτη περιήλθεν είς την Τουρκικήν έξουσίαν, ώστε

Χοενστάουφεν, τά δέ λείψανα της λατινικής κυριαρχίας παρέτεινον έκεϊ

, τόσον μόνον διηρκεσεν η σχέσις της έκλαμπροτάτης πόλεως τής άρχαιό*
τητος μετά της Φλωρεντίας. Ούδεμία δ’ έξουσία οίουδηποτε ξένου γένους

συντετριμμένην καί σποραδικήν μόνον ύπαρξιν.
"Όθεν καί κατά τδν δέκατον τρίτον καί δέκατον τέταρτον- αιώνα αί
άντανακλάσεις τών Αθηνών είσί σπάνιαι είς τδ πνεύμα της Δύσεως.

ήδύνατο νά $ άρμοδιωτέρα πρδς τήν ιδεώδη έννοιαν τών Αθηνών· διότι

καί ή Φλωρεντία έγένετο

αί Άθηναι τής Δύσεως, ή άκαδημία τών τε

Πρώτος δ Γίββων πάρε τήρησε ν, " οτι τρεις ποιηταί, Βοκκάκιος, Chaucer

χνών καί έπιστημώνέν Εύρώπγ, ή ένδοξος μήτηρ τών μεγάλων ποιητών,

καί Σαιξπηρος, παρά τών Λατίνων δουκών δανεισθέντες, άπένειμαν τφ

καλλιτεχνών, λογίων καί πολιτικών άνδρών, οΐτινες έξήπλωσαν τδ νέον

παλαίφ Θησεϊ τδν τίτλον δουκδς τών Αθηνών. Έλησμόνησεν δμως τδν

φώς της γνώσεως καί τοϋ κάλλους ύπέρ πάσαν τήν Εσπερίαν.

Δαντην, τδν σύγχρονον τών La Roche. 'Ο,μέγας ούτος ποιητής έξύμ,νησε

Τδ μέν ίστορικδν γεγονδς της .καταλήψεώς τών ’Αθηνών ύπδ φλωρεν-

τάς Άθηνάς, ως δ μ.εσαιών έν γένει, ώς τδ έξοχον σχολείου .τής σοφίας.

Ουτω ποιεί έν τφ δεκάτφ πεμπτφ άσματι τοΰ «Καθαρτηρίου» την δργι-

τιακης οικογένειας ήτο τδ άποτέλεσμα πολλών άφορμών καί συγκαταρριθμεϊται είς τήν σειράν δμοίων συμβάντων, διά τών δποίων ΐταλικαί οί-

ζομένην γυναίκα τοΰ Πεισιστράτου κράζουσαν’

κογένειαι ίδρυσαν βαρωνίας έν Έλλάδι, οίας οί Γκΐζαι έν Τήνφ, οί Γοζα-

_

δϊνοι έν Κύθνφ, οί Ζαχαρίαι έν Χίφ, οί Σανοΰδοι καί οί Κρϊσπαι έν Νάζφ,

Se tu se’ sire della villa
del cui nome fra i Dei fu tanta lite

ed onde ogni scienza disfavilla.

οί Όρσϊναι καί οί Τόκκοι έν Κεφαλληνία καί Λευκάδι.

■

■ ' -

Άλλ’ δμως ή σύμπτωσις’ αυτή προσκτάται διά τήν φιλοσοφικήν παρκΤύμος ST', 7—’Ιούλιος 1881
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τήρησιν τών εγκοσμίων πραγμάτων τούς χαρακτήρας ιδανικές τίνος νόμΐ-:

τήν πράξιν, εϊτα δ’ δμως προσαχθέντων τών παίδων τοΰ πλοίου έξηλέγ^

μότητος, καί είναι ώραϊον καί σημαντικόν, ότι έν τφ αίώνι τής άναγεν*
νήσεως του κλασικού κόσμου άμφότεραι αί δύο πόλεις, Άθήναι και Φλω

χθη τό έ'ργον καί δίκας έ'δωκαν οί αυτουργοί».

ρεντία, συνεδέθησαν ίστορικώς πρδς άλλήλας. Έπί τών χρόνων τών Άτζα-

ημα. Πολλά'έδυνάμην περί αύτοϋ νά εί'πω έ'ν τε τφ προλόγφ καί έν ση-

Ταύτην τήν ύλην λαβών ώς ύπόθεσιν συνεθέμην τό προκείμενον ποί

γιολών βλέπομεν προς τούτοις ίστάμενον έπί τής Άκροπόλεως τον πρώ

μειώσεσιν, άλλά ταϋτα άναβάλλω είς άλλοτε, θέλων ν’ ακούσω άπροκα-

τον Έσπεριώτην, δστις παοετήρησε τά ερείπια τών αρχαίων Αθηνών μετ’

τάληπτον τήν γνώμην τοΰ κοινοΰ περί τοΰ μικροΰ τούτου έ'ργου.

Επιστημονικού βλέμματος, άντέγραψεν έπιγραφάς και ιχνογράφησε μνη-;
μεϊζ. Ίΐν δ’ ούτος Κυραικός δ έξ Άγκώνος.’Ολίγον ύστερον είσήλασαν είς
τήν χωράν οί Τούρκοι, καί έπί αιώνας πάλιν κκτεκάλυύε τάς ατυχείς

Νομίζω δ’ όμως απαραίτητον νά ύπομνήσω ότι δ Ίβυκος ύπήρξε πάν

των τών ποιητών έρωτομανέστατος, ώς μαρτυρεί δ Κικέρων,1 καί τοΰτο
πρδς δικαιολογίαν πολλών στίχων τοΰ· ποιήματος μου.

’Αθήνας βαθύ σκότος και λήθη.
Άρ. Προδελέγιος

. . . Les rois dans ie Ciel ont un juge sevire,
L’ innocence un vengenr, et Γ orphelin un pfere
(Racine, At ha lie)

ΑΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΙΒΥΚΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΜΜΕΤΡΟΝ

A'.
Διαλαβών άλλοτε έν τφ ’Λθηναίά) (τόμ Ύ, σελ. 259-—265) περί τοΰ

Φώς τής πρωίας ροδόχρουν κοσμεί τόν αίθέρα τής Σάμου,
’Άδει τερπνή αηδών, έγερθεϊσα έξ ύπνου δρθρία,

έν τοϊς παλαιοϊς συγγράμμασιν άναφερομένου άρχαίου περί τοΰ Ίβυκου
διηγήματος, κατέληξα είς το εξής συμπέρασμα*

’Ένδον φυλλώματος δένδρων, έγγύς τοΰ λιμένος—καί αύ'ρα

«Ό ’Ίβυκος, έπιφζνής, λυρικός ποιητής, έκ 'Ρηγίου τής Μεγάλης Έλ-'

λάδος καταγόμενος καί άκμάσας τό 540 π. X., ήλθε ποτέ είς τον τύραν

νον τής Σάμου Πολυκράτην, φημιζόμενον διά τον παροιμιώδη αύτοϋ θη

’Έχουσα πτήσιν ούρίαν είς πλοΰν τά ίστία προτρέπει.

5

Αΐ'ρει, εύθύς τάς εννάς—καί τά κύματα σχίζει εύθύπλουν.

σαυρόν καί διά τήν έ'νθερμον προς τάς Μούσας φιλίαν. Διατρίψας δ’ ό, ποι

Αύτη δ’ ή ναΰς είς τήν γην έπανάγει τής φίλης πατρίδας

ητής έν τή Σάμφ έφ’ ικανόν χρόνον καί πολλών άγαθών πλησθείς, άπε—
φάσισε νά έπανέλθη είς τήν φίλην αύτοϋ πατρίδα, τό 'Ρήγιον. Έπιβάς δέ

’Ένδοξον θρέμμα τής Μούσης, τδν ’Ίβυκον, άνδρα 'Ρηγϊνον.
’Ίδε αύτόν έν τή πρύμνη· σεμνός καί γλυκύτατος γέρων,

πλοίου Κροτωνιατικοΰ, έπανέκαμπτεν είς τήν έαυτοΰ, δτ’ έν τφ μέσφ τοΰ'

πλοΰ, άνζκαλύψαντες οί ναΰται δτι είχε χρήματα πολλά, έξέρριψαν αυτόν’

είς τήν θάλασσαν ίνα σφετερισθώσι τόν θησαυρόν.

10

'Όπου ή πρώτη φδή του έξύμνησε κάλλος παρθένου,

έλπίδος άποταθείς προς έκείνας «ύμεϊς, είπεν, ώ γερανοί, έ'στε οί μάρτυ

πωσιν εί'ς τινα δξύνουν Πυθαγόρειον, δστις, ύπονοήσας τά γενόμένά, ή'γα-

γεν αυτούς είς τό άρχεϊον τών χιλίων,1 καί κατ’ άρχάς μέν άπηρνοΰντο'·

1 Ουτοι ήσαν χίλιοι ανδρες, διοίκησα! τ^ς πολιτείας τιον Κροτωνιατών καί αιρετοί άπδ
τιμημάτων, κοΛ’ ά εικάζει ό Mftller (Die Dorier, τόμ. Β’} σελ. 179),

,

'Όπου πνοήν εύτυχίας άνέπνευσεν άλλοτε νέος,

είδεν έξαίφνης περί αύτόν πετομένας γεράνους καί έν τή έλλείψει πάσης

μένων γεοάνων, εϊπέ τις τών ναυτών είς τόν παρακαθήμενον -έταϊρον αύ—’
τοϋ* «βλέπεις τούς μάρτυρας;» ΤΙ φράσις αυτή μεγάλην έποίησεν έντύ-;

κιθάραν, θεάται τόν άπειρον πόντον !....

Κεϊται δ τάφος μητρδς καί πατρός καί τοσούτων γνωρίμων,

περιελθών είς τήν έσχάτην στιγμήν καί ούδένα έχων βοηθόν ή* μάρτυρα, ■

Κρότωνα. 'Ημέραν δέ τινα τελουμένου θεάτρου καί κατά τύχην διερχο-

Τρίγωνον

Θέλει ταχέως νά ί'δγ τδ φίλτατον 'Ρήγιον, όπου

'Ο δυστυχής ποιητής'

ρες μου»* καί αύτός μέν κατεποντίσθη, τό δέ πλοϊον κατέπλευσεν είς τόν

’Ήδη δέ πλοϊον άνδρών έκ τοΰ Κρότωνος λύει τδ πείσμα,

15

"Οπου θά ί'δη τήν φίλην ή καν τήν οικίαν εκείνης. ...

Θέλει έκεϊ ν’ άποθέση τδ τρέμον τοΰ σώματος βάρος,

'Ώστε νά λάβη αύτόν δ αιθήρ τής Μεγάλης Ελλάδος.
Ένεκα τούτων άφείς τήν αύλήν τοΰ τυράννου τής Σάμου,

'Ήτις χρυσοΰ καί Μουσών πρυτανεϊον έπίζηλον ήτο,
20 . Πλέει έπ’ οίκου φαιδρός καί προτρέχει τοΰ πλοίου δ πόθος.

1 Tuscul. Disput. IV, 33: «Maxime vero omnium flagrasse amore Rheginum Ibyeum apparel ex scriptis,
·
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"Οπερ την όψιν αύτης κατεβρόχθισεν δλην άπληστώς !

Είδον αύτην καί τδ Πάν μοί έφάνη μαρμαίρων άδάμας
Β'

"Οπου άν έστρεφον βλέμμα, έκείνην θά έβλεπον μόνον,
"Οπου άν έτεινον όδς, της γλυκείας φωνής *ηκρόώμην !....

60

"Ανω γλυκεία σελήνή καί κάτω άνθών εύωδίαι,

Ούτε οί πρώνες δρέων φιλούντων τδν έναστρον θόλον.

Δρόσος ρυάκω’ν τερπνή καί φδη μουσουργοΰ άηδόνος,

' Πάσαν την έκτασιν, δσην τοΰ βλέμματος φθάνει ή πτησις,
Πέπλος θαλάσσης καλύπτει- τδ πάν ήφανίσθη είς πάντα.
Ούτως η αί'γλη μεγάλων, κλεινών δνομάτων εκλείπει,

Πάσαν δ’ έκείνην την χάριν έπέστεψ’ έν φίλημα φλέγον,
65

«Δότε μοι δ,τι δεινδν ένυπάρχει έν τούτφ τφ κόσμφ,

Τότε η χειρ τοΰ Ίβυκου εντείνει καλώς την σαμβύχηκ,

"Ερωτα τρέφων άγνδν καί τδν Βάκχον τιμών καί τάς Μούσας !»...

70

Οί'μοι! ’Άν θάλλγ έντός μου τδ πΰρ νεανίου σφριγώντος,
Τέφρα καλύπτει αύτδ—τδ ψυχρδν καί έπώδυνον γήρας.

«Χαϊρε, Ίώνων τροφδς, άμπελόφυτε κόρη τοΰ πόντου,
35

Τίς έξ αύτών νά φαννϊ μεγαλόδωρος μάλλον τών άλλων’

"Οταν δε πνέγ δ έρως, τδ πΰρ άναδίδωσι φλόγας,
75

Πάλιν άρχαίκν πυράν

"Οσα έπίπονος βίος καί τύχης δυσμένεια φέρει.
Φεύγω μακράν σου τανΰν, είς την γην τών πατέρων μου, δπου

"Οταν γηράση, δκνεϊ νά κατέλθν) είς άμιλλαν πάλιν.

60

"Ηδη τδ έαρ ένδύει την γ·ην δι’ άνθών καλλιχρόων,

"Οπου χρυσόμηλον λάμπει έν μέσω πυκνών φυλλωμάτων,

"Ηδη δ κόκκυξ φωνεϊ, καί τοΰ ό'ρους άφεϊσα την ράχιν

"Οπου γλυκεία η αύρα θωπεύει γλαυκόχρουν αιθέρα,
"Οπου η μύρτος σεμνή καί η δάφνη αγέρωχος θάλλει.
Αυτή ή φίλη πατρίς μου! ’Εκεί τούς γονείς μου καλύπτει

Βρέχει χλοάζον πεδίον λαμπρά, χιονόθρεπτος βρύσις.

85

"Ηδη άφείς καί έγώ την ψυχράν τοΰ πρεσβύτου κοιλάδα

Θέλω έκεϊ καί έγώ νά περάνω τοΰ βίου τδν δρόμον,

Πάλιν φαιδρός θ’ άναβώ τδν λαμπρδν τνίς νεότητας λόφον !

"Εχων έγγύς μου, άν ζγ, τών ωραίων μου χρόνων την φίλην......

50

"Οταν αύτης η μορφή είς της μνήμης μου πίπτη τδ βλέμμα !

Πώς διαλύετ’ εύθύς ή χιών τοΰ πρεσβύτου και θάλλει
Πάλιν τδ έαρ έκεϊνο τδ μάγον τών νέων'μου χρόνων !

"Ημην ξανθόκομος παϊς καί έκείνη ροδόθρεπτος κόρηΕΐδον ,χύτην καί εύθύς η ψυχή μου έγένετο χάσμα,

’Ήδη ή τλημων ψυχή, άπωθοΰσα τοΰ πένθους τδν φόρτον,

Πάλιν φαιδρά έξορμά πρδς τοΰ βίου τδν μάγον λειμώνα.

Μάρμαρον τάφου ψυχρδν και δ φίλος Εύρύαλος έζη !

Οί'μοι!.... Όποιον σφοδρδν κατακλύζει τά στηθη μου πάθος,

Πλην θορυβώδης ύπηρξε καί άστατος πάς μου δ βίος !
"Υπνον γαληνης δέν είδε ποτέ της ψυχής μου δ πόντος !

Χώρα ύπάρχει ωραία, έν ί) αί κιτρέαι άνθοΰσιν,

45

μ’ έμβάλλη είς δίκτυα νέα.

Ουτω φερέζυγος ίππος, πολλάκις δραμών άθλοφόρος,

Σ’ είδον άκμαϊος άνηρ και σ’ άφίνω λευκότριχος γέρων.

Ειδον τδ πρώτον έγώ τάς άγνάς τοΰ ηλίου ακτίνας.

Πλην είς ατόμων πληθύν η σποδδς νά λυθγ κινδυνεύει.

Oijjioi! Φοβούμαι τδ τέκνον της Κύπριδος δταν έζάπτη

Χαϊρε, δευτέρα πατρίς μου, έφ’ ·ης τών δεινών άπηλλάγην,

•40

ΤΩραι γλυκεϊαι, ή μνημη καί πάλιν ύμάς άναγράφει,
Πλην δ παλμδς της καρδίας κλονεΐ τοΰ πρεσβύτου τδ σώμα !

Γ

Νήσος, έφ’ τζς άμιλλώνται αί Ώραι, ή Τύχη, δ Πλούτος,

‘

"Αφετε δμως νά ζησω την μάγον νεότητα δλην

Τρίγωνον ουσαν κιθάραν και εύρημα πρώτον εκείνου,
Ψαύων δ’ αύτην έμμελώς εκφωνεί πρδς την Σάμον τοιαΰτα"

Δύο σφράγισαν ψυχάς ανελθούσάς είς τρέμοντα χείλη,
Τότε «θεοί τοΰ. Όλύμπου», έφώνησα δάκρυα λείβων,

"Οταν τδ ρεΰμα τοΰ χρόνου; δπίσω άφησγ) και ταΰτα!

30

"Οτε δ’ εσπέραν τινά, έν τφ μέσω καθημενοι κήπου,
"Ημεθα πλήρεις χαράς καί τοΰ έρωτος μάρτυρες ησαν

Ούτε δ πύργος έκεϊνος δ στέφων την ράχιν τοΰ,λόφου,

25

'■

Φέρων γλυπτήν την εικόνα τις θείας-έκείνης παρθένου !

"Ηδη τδ χαγ.χ τοΰ Φοίβου άν^λθε τδ τρίτον τοΰ δρόμου"
ΎΗσαν μακράν της ακτής καί η Σάμος έφαίνετ’ ώς νέφος.
Ού'τε δ μέγας της "Ηρας ναδς διεκρίνετο έτι,
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Φίλη πατρίς τοΰ ΊΡηγίου, είς ·ην μετ’ δλίγον θά φθάσω,

90

Δέξαι μ.ε πάλιν σφριγώντα καί δός μοι τάς τέρψεις έκείνας,

"Οσας έλεύθερος παϊς έκ των κόλπων σου άλλοτ’ έμύζων !

Δός μοι, γλυκεϊά μου μητερ, έκεϊνο τδ άΰλον δώρον,
"Οπερ έν γη άλλοτρίφ ματαίως έζητουν δ τλημων !

Δδς μοι την χάριν της γης σου, τφν θέαν λοφίσκων οίκίίωνΐ

,

638
95

"Αμα ίδόντων την δψιν αύτοϋ καί τδ ρημ’άκουσάντων,

Πόντου φιΛτάϊας άκτάς, ροδοδάφνης δμαίμονας κήπους

’Έχε καί σύ, βασιλίς τών ονείρων μρυ, έτοιμα χείλη,

6-39
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130 —«Εί'πετε τέλος τί τρέχει;» Άλλ’ ουτοι γελώσι καί πάλιν,

■

"Ινα μοί δώσγς καί λάβγς τοϋ έρωτος νέας ενδείξεις !...

Χαΐρε, της Σάμου άκτη, φαινομένη μακράν ως δμίχλη,

Βλέπων δ’ αυτούς μειδι^ ελαφρώς καί δ μέγας 'Ρηγΐνος.
.

Χαΐρε, αύλη Πολυκράτους, είκών Ήλυσίων πεδίων,

100 Χαΐρε, Ήραΐον σεμνόν, πολυθρύλητου έ'ργον τοΰ'Ροίκου,
Χαίρετ’ εδάφη μεστά γονιμότητος, χλόη παχεΐα,

’Όρη καί κρηναι και χλστι—καί δ,τι έν Σάμφ, υπάρχει! ;
Χαίρετε ! Τούτον τδν λόγον πανύστα.τον λέγω δάκρύων !»

Τότε δ’ αυτοί παραιτοΰντες τδν γέλωτα λέγουσιν δτι .

Οίνον πιόντες πολύν περιηλθον είς τέρψεις παιγνίων.

Ούτω δ’ εύσχημως τά τέκνα τοΰ σκότους άπέκρυψαν δσην

135 ’Έριδα είχεν ένσπείρη έκεΐ ή δεινή απληστία,
Πάντων ζητούντων βιαίως ν’ άρπάσωσι λέοντος μοίραν.

Πλην την άξίώσιν πας τις ανέστειλε νυν καί έπ.ηλθε
Πάλιν ή πρώτη είρηνη τοΰ πλοίου καί πάλιν δ δπνος,

Δ'
’Έπαυσεν. ·ηδη τδ ^σμα’ ή ναϋς διατρέχει τδν πόντον

’Όνειρον φέρων δεινδν είς τδν νοΰν τοΰ μεγάλου 'Ρηγίνου.

ς' .

; , , ,

ώ

105 "Εχουσα πλήρες ανέμου τδ μέσον ίστίον, αί ώραι
Κοΰφα κινοΰσι πτερά καί δ ·ηλιος κλίνει είς δύσιν.

140 Βλέπει εύρύτατον πόντον, μεστδν έλαφρών άκατίων,

’Ήδη σκιόφωτος πέπλος την έ'κτασιν πασαν καλύπτει,

Πληρηιβοης καί κυμάτων καί πληρη νησίδων καί βράχων.,

’Άνω δ’ ώς δρίμα χρυσοΰν τοϋ αίθέρος ο "Εσπερος λάμπει,

’Άλλα μέν πλοία έκεΐ άχαλίνωτον ρεΰμα Βορέως

"Οτε.χωρεΐ σοβαρά τών σκιών η βασίλισσα, ητις
110 ’Άγει άστέρων πληθύν καί σελήνήν θαμβοΰσαν εκείνους,

"Υπνον δέ πέμπει γλυκύν είς την γην την άνάπλεων μόχθων.

Ε'

. :

’Έρριπτ’ έπάνω τών βράχων καί πάλιν έδέχετ’- δ πόντος

θρύμματ’ άνάξια λόγου, δεινής άντικείμενα χλεύης,
145 ’Άλλα δέ σκάφη ώδηγει ούρια ή αύ'ρα είς νήσους

"Οπου καί δρμοι καλοί καί της Φημης άνθώνες ύπηρχον.
Πέραν δ’ έκεΐ, έν τφ μέσφ τοΰ πόντου, ύπηρχε ξηρά τις

Βρύουαα δάφνης, έλαίας καί ρόδων' πυκνόπτεροι δ’ ησαν

Είνε ή ώρα καθ’ ην άλλαχΟϋ τών έρώντων τά χείλη
"Ορκους προφέρουσι νέους καί φίλημα νέον δωροΰσι.

Είνε η ώρα καθ’ ην άγρυπνοΰσα η τλήμων καρδία
115 Αύραν ^γλυκείας νυκτδς άναπνέει καί δρόσον ασμένως.

Είνε η ώρα καθ’ην η ψυχή τοϋ κακούργου εντείνει
Πασαν την θέρμην αύτης μαινομένη έν μέσφ τοΰ σκότους 1
Βλέπεις έκεΐ έν τί) πρώρφ δμηγυριν τόσων άνθρώπων,

Λόγους ακούεις έκεΐ μεμιγμένους, κρυπτούς, ύποκώφους,

120 ΤΩν την βοήν είς τδ ους της νυκτδς η γαληνη προσφέρει ;
"Ομιλος φαϋλος ναυτών συνελθών διαρπάζει λαθραίως
"Ο,τι δ ’Ίβυκος φέρει πολύτιμον πραγμα καί σκεϋος !

Πλην λαλιαί θορυβώδεις έξαίφνης έκεΐ άντηχοΰσι,
"Υβρεις δέιναί, άπειλαί καί πληγαί παταγώδεις έν τελεί !

125 ’Έντρομος πας έπιβάτης τδν ύπνον άφηκε' τί τρέχει ;

’Ένδον αύτών άηδόνες καί θεία συνηρμοζον μέλη'

150 ’Άνω δέ τούτου τοΰ χώρου έκάμπτετο ’Ίριδος τόξογ

Στέφον^ τά νώτα πρασίνου γηλόφου, έφ’ ου έπλανάτο :
Ταύτης της νύμφης η δψις ,έπέσπα τά κάλλιστα πλοία,

"Ηδη δέ πλεΐστα .ύπηρχον έγγύς της ξηρΧς τ^ς παρ,θένου,
155 "Οτε δεινδς έγερθείς καί βοών δ απέραντος πόν.τος,
Κύματα σείων μακρά καί άφρόεσσαν χαίτην έκβάλλων,

.

«’Ίδε, κραυγάζει, Σειρην, ·ην οί άνθρωποι Μοΰσα,ν καλοΰσι,

"Ιδε δποίαν εγώ έίς. τούς λάτρεις σου τύχην παρέχω !» :
Είπε καί όγκος ύδάτων. τά πλοία έκεΐνα καλύπτει,:

160 Πας δ’ έρημοΰται εύθύς της ωραίας ξηρας δ δρμίσκος.
«Πλην», αίφνιδίως φωνεΐ καί τδ στόμα της θείας παρθένου,
«’Ίδε, ώ πόντε αισχρέ, ον οί άνθρωποι κόσμον καλοΰσι, ’

Τίς η αιτία τοσούτου θορύβου καί έ'ριδος τόσης ;

’Ίδε δποίαν έγώ είς τδ θΰμά σου δόξαν χαρίζω ! »

— «Μήπως, δ ’Ίβυκος λέγει, ληστών συμμορία έφάνη ;

Είπε καί :έ'λαβ’ εύθύς τδ ώραΐον της ’Ίριδας τόξον,; ■

Πλην, :καγχασμδς γενικδς ^ών ναυτών διανοίγει τδ στόμα, /

,

Νύμφη σεμνή καί ωραία καί φέρουσα στέμμα έξ άστρων.

165 ’Έρριψ’ αύτδ .είς τδ μέρος, έν ω ναυαγησαντα είδε

. '
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Ηχντχ τά σκάφη αύτης, καί εύθύς αί ταινίαι τού τόξου
"Ελαβον λέξεις χρυσάς, αίωνίας, άσβεστους, την αί'γλην’

Πρώτος τδν κύριον νϋν κάί τών άλλων δμοϋ βοηθούντων
'Ρίπτει αυτόν είς τδ κύμα τοϋ πόντου, βοώντα άγρίως’

β·”Ομηρος>,,16νκος ...» πλην, άναγνούς δ 'Ρηγϊνος την ?ριν,
Κλαίει καί μέγας παλμός έκ τοϋ ύπνου αυτόν εξεγείρει.

205 «Οίμοι! Ήράκλεις, καί σύ κατ’ έμοϋ έπιβάλλεις την χείρα;
«Οί'αοι! Ούδένα λοιπδν βοηθόν μου η μάρτυρα έ'χω ;
«Νέφος γεράνων πυκνόν, διερχόμενον νϋν τδν αιθέρα,

Ζ'

.

«"Εσο τοϋ φόνου μου μάρτυς καί ί'δε με πώς άποθνησκω !»
Είπε καί τάφον ύγρδν τώ παρέσχε τδ βάθος τοϋ πόντου,

170 ’Ήδη πρωία λευκή τών άστέρων ωχραίνει την λάμψιν,

;

210 Ουτω δ’έσίγησε πάς τών ναυτών πολυμέριμνος φόβος!

"Ετι βαθέως κοιμάται τό πάν—και ό ’Ίβυκος μόνος
Σύννους, βορά λογισμών, εις τοϋ πλοίου τό σέλμ’ άναβαίνει.

Η'

Πλήν έν τη πρώρια ναυτών διακρίνει δμηγυριν πάλιν !
Τί συζητοϋσιν έκεϊ της σκοτίας τά άγρυπνα τέκνα ;

175 Λόγους καί πάλιν άκούει—άλλ’ η'δη σαφείς καί ένδηλους’

«Σπεύσωμεν νίδη’ αυτός κατενόησε πάντα την νύκτα.
Εί'δετε πώς δ πανούργος ώμίλησε’ «Μήπως έφάνη

Σκάφος ληστών;» έπειδη προ αύτοϋ έσπαρμένα ύπηρχον

Πάντα τά πράγματα δσα τό πρώτον κιβώτιον είχεν,

180 "Ανω δέ κύκλος σελήνής λαμπρός κατεδείκνυ’ έκεϊνα.

"Οτε την φύσιν έποίει δ μέγας εργάτης τών ό'ντων
"Εθηκε νόμους τ·ης ύλης καί νόμους τοΰ πνεύματος άλλους.

"Ανευ αύτών άκοσμίαν θά ειχεν δ κόσμος μεγίστην,
"Ανευ αύτών ούδαμοϋ ηθικόν άγαθον θά ύπαρχε.

215 Τέκνα τοϋ Πλάστου η φύσις αύτοϋ οί θεσπέσιοι νόμοι
Φέρουσι πάθος ποινής είς τδν άφρον’ αύτών παραβάτην.

Σεβου τούς νόμους τ·ης ύλης, εί δ’ άλλως τδ σώμά σου πάσχει,

Πάντα γινώσκει λοιπόν καί άν φθάση εις 'Ρήγιον θέλει

Σεβου τάς θείας έλλάμψεις τοϋ θείου σου πνεύματος, άλλως

Πάντας ημάς καταγγείλη, έκτος άν ριφθη είς τδ κΰμ.α.

Πίπτεις εύθύς είς πλεκτάνην, δποίαν είς άλλους παοέσχες.

——Φίλε Ήράκλεις, δ κλήρος είς σέ άναθέτει τδ έ'ργον,
"Εσο γενναίος ώς πρέπει καί άγωμεν πάντες πρδς τοΰτο.
185 ——Ναί,. άλλ’ άκούσατε, φίλοι’ έγώ τοϋ Ιβύκου θεράπων,

220 Τρεμε, κακούργε, λοιπδν, ού τδ έ'γκλημα άγνωστον μένει*
Μάτην ζητείς νά κρυφθης, στυγερέ δολοφόνου βραχΐον*

Παύσατε χείλη ψευδόρκου’ τδ φώς θ’ άναλάμψη ταχέως*

Εί'πετε, πώς νά τολμήσω τοιοΰτον άνόσιον έ'ργον ;

"Αφες καί σύ τδ σεμνόν προσωπείου, ωχρέ αίμομίκτα’

Θέλει στρ^φ·?) κατ’έμοϋ η της θείας Νεμέσεως μήνις.

Μάταιαι πάσαι αί τέχναι δι’ ών σωτηρίαν ζητείτε ! ■

—Ποίας Νεμέσεως,'φαύλε ; Πιστεύεις είς δ,τι πιστεύει

Πλήθος μωρών γεροντίων καί άλλων ευνούχων τδ πνεϋμα ;

190 Τόσον καιρόν διατρίψας έν Σάμφ δέν έμαθες δτι

225 Στρέψατε άνω τδ βλέμμα’ τδ πάν δ θεός έποπτεύει’

Στρεψατ’ έντδς της ψυχής’ ή συνείδησις πάντα γινώσκει*
Στρέψατε πέριξ’ δ χρόνος τά πάντα σοφώς άνευρίσκει’

"Αρχει δ νϋν βασιλεύς άδελφδν είς τδν "Αδην προπέμψας;

Στρέψατε κάτω’ δεινώς δ κακούργος άσπαίρει-καί λάμπει

Πώς δέν χωρεΐ κατ’ αύτοϋ ή της θείας Νεμέσεως μήνις',

"Ανω αύτοϋ δ κλεινός τοϋ Δικαίου εύθύστυλος θρόνος!

Παΰσαι λοιπόν φλυαρών, μη φοβοϋ την σκιάν σου ώς δούλος,
"Εσο άνηρ, Ηρακλής, καί έλθέ μεθ’ ημών είς τδ έ'ργον.

Θ'

195 "Ο,τι τδν βίον σου σώζει, ποτέ μη άφηση ή χείρ σου.»
Τρέμων διηκουε ταΰτα δ ’Ίβυκος, ηδη δέ βλέπων

230 "Εφθασεν ή'δη τδ πλοΐον είς Κρότωνα, πάντες δ’ έξίίλθον,

Πάντας σιγ$ κατ’ αύτοϋ προχωροΰντας φωνάζει άγρίως*

Ναϋται, πρωρεΐς, έπιβάται,—καί έ'μειναν μόνον οί παΐδες.

«Στ·ητε, κακούργοι αισχροί! Ό θεός έφορη έκ τών άνω!»
Πλην παρ’ έλπίδα ίδόντες αυτόν έν τη πρύμνη οί ναϋται

"Αλλος άπηλθε νά ίδη πατέρα, μητέρα $ φίλον,

200 "Ιστανται αί'φνης μικρόν, πρδς άλληλους δέ άπορον βλέμμα

"Αλλος είς τέρψεις έδόθη τελών εύωχίας $ παίζων,
Δύο δέ μόνον αύτών, τοΰ Ιβύκου δ φίλος θεράπων,

Στρέψαντες λέξεις τινάς ψιθυρίζουσιν, δτ’ έπί τέλους

"Οπως καί εις τών ναυτών, είς τδ θέατρον έ'ρχονται ηδη.

Τρέχουσιν ολοι ταχείς καί δ φίλος θεράπων λαμβάνει

Πλήθος εκεί θεατών τά εδώλια κύκλφ πληροϋσι,
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Πάς δ’ άναμένει τδ δράμα και λόγοι έκεϊ άντηχοΰσι^

Ζ' -

Λόγοι παντοϊοι καί σκώμμα καί γέλως και δ,τι συμβαίνει

.

'

γ

"Οπου πολλοί συναντώνται ελεύθεροι πάντες και ί'σοΓ

240 Μόνος δ’έκεϊ έσωφρόνει έν μέσφ της τόρβής τοϋ πλήθους

275 Άρχεται ή'δη τδ δράμα—Όρΐατου μανία ,καλεϊται—π

Είς πολιότριχος γέρων σεμνότατου έ'χων τδ ήθος.

Κόραι δέ τρεις γιγαντώδεις, κρατοΰσαι δαυλούς άνημμένους,

’Ητο δ’ αύτδς μαθητής τοϋ κλεινού Πυθαγόρου έκείνου,

Φέρουσαι πέπλους φαιους δφιόπλεκτον έ'χουσαι κόμην,

"Οστις πανήγυοιν είπε τδν βίον, είς ήν άφικνοϋνται

Τείνουσι βήμα σεμνδν πρδς τήν μέσην όρχήστρκν και ήδη

Άλλοι μέν χάριν αγώνων ή λάτρεις Έρμου τοϋ Κερδφου,

Άρχονται ψάλλουσαι ^σμα την φρίκην ένσπεϊρον είς πάντα.

280 «"Ηλθομεν, τέκνα ημεϊς τΟύρανοΰ καί της Γης-—Έρινύες, .

245 Άλλοι δέ χάριν απλής φιλοσόφου τοϋ συμπαντος θέας.
Εΰπψος ονομα είχε’ πολλών δέ περάσας ανθρώπων

Σκότη Ερέβους άφεϊσαι καί άστυ νεκρών άναρίθμων,.

Πόλεις και πνεύματα γνούς έμπειρίαν έκέκτητο πλείστην,

"Οπου δεσπόζει δ Άδης μακράν τών θεών τοϋ Όλύμπου,

’Ητο δέ φίλος στενδς τοϋ ΊΡηγίνου Ιβύκου έκ παίδων.

"Ηλθομεν ινα τδ αίμα έκπίωμεν τέκνου άστοργου, _

Τούτου έγγύς τοϋ άνδρος, εκατέρωθεν, έ'λαβον έδρας

"Οπερ άφηρεσε χθες την γλυκεϊαν ζωήν του γονέως.

285 Φρίττε, Όρέστα’ ή χείρ σου μητρδς κατεσπάραξε στήθη, .

250 Νΰν ό αίσχρδς 'Ηρακλής και δ ναύτης ο φίλος έταϊρος,
"Οπως δ’ οί άλλοι και ουτοι μετείχαν ασμένως της τύρβης,

Αίμα δέ μέλαν βοά καί ημάς ώς μαγνήτης ελκύει.

"Οτε γεράνων κλαγγή ύψηλά πετομένων ήκούσθη,
Άνω δ’ έγείρας τδ βλέμμα φωνεϊ πρδς τδν άλλον ό ναύτης’

"Ενδον τοΰ θύμ,ατος ζή δ άθώος καί ήσυχος ύπνος,

«Φίλε Ήράκλεις, ιδού τοΰ Ιβύκου οί μάρτυρες !»... Γέλως

Τρέμε! Ούδείς δολοφόνος την θείαν’άπέφυγε δίκην.

"Εαρ γλυκύ της ψυχής, συνειδησεως άκρα γαλήνη,
290 Σέβας τοΰ κόσμου, χαρά καί χρυσόπτερος αί'γλη έλπίδος,.

255 Άσβεστος έ'λαβ’ εύθύς και τών δύο τδ άσεμνον στόμα,

Νεΰμα λοξών δφθαλμών πρδς άλλήλους συχνά έποιοΰντο,

Πάντα δέ ταΰτ’ άγνοών σύμφονεύει τις πάν μετ’ έκείνου !

"Οπερ μειδίαμα πλήρες πανούργου συνώδευ’ έννοιας.

"Ηδη, Όρέστα, δεινών άκανθών σ’άφυπνίζουσι κέντρα,

—«.Μάρτυρες είπες Ιβύκου; τί μάρτυρες; τίνος Ιβύκου;»

Πνεΰμα χειμώνος σφοδρδν την ψυχήν σου ταράσσει έκ βάθρων,
"Ενδον σου, οίμοι! κροτεί συνειδησεως μέγα χαλκεϊον,

Αί'φνης, στραφείς πρδς τδν ναύτην, δ Εύνομος λέγει δ γέρων"

260 Πλην σιωπώσιν έκεϊνοι η μάλλο/ ζητοΰσι προχείρως
Αόγους τινάς, άλλ’ δ νοΰς καί η γλώσσα δεσμεύεται, οί'μοι !

Νέφος-έξαίφνης ώχρδν την μορφήν των σκιάζει καί πάλλει

295 Πλήθος άρών στυγερών εις τά ώτά.σου φέρει ή Φήμη,
"Ερεβος άλγους δριμύ της καρδίας σου φθείρει τά άνθη,

Νΰν ,δ’ η έσχάτη ποινή σου θά σβέση τδ φώς σου άθλίως

"Ενδον αύτών ίσχυρώς η καρδία των έ'μπλεως φόβου.

Δίχως νά σβέση ποτέ καί τδ πΰρ της φρικτης σου οδύνης !

—«Λέγε, δ "Ιβυκος ζή; διατί σιωπάς, αγαθέ μου ;

"Οταν έκεϊ είς τδν Άδην κατέλθης ριγών καί άσπαίρων,

300 Τότε θά ί'δης, Όρέστα, καί τότε θά εί'πης «συγγνώμην !»,

265 "Εχω τδν "Ιβυκον φίλον και θέλω νά μάθω τί κάμνει"

"Ετη μακρά δέν έφάνη’ ποΰ άρα τδν βίον διάγει ;

■

Πλην η φωνή σου ματαίως θά πλήξή τδ άναστρον σκότος !

Είπες καί μάρτυρας έ'χει’ τί μάρτυρας, λέγε μοι τοΰτο !»

"Ηλθομεν, τέκνα ημεϊς τΟύρανοΰ καί της Γης—Έρινύες,·’

—«Τίποτε, τίποτε, γέρον’ δέν έ'χομ.εν γνώσιν κάμμίαν,

Πάσαν, λαβοΰσαι μανίαν έκ πάσης τοΰ Άδου έχίδνης,
Δάδας Βακχίδων κρατοΰσαι καί μάστιγάς, πλέγμα δρακόντων,

Χάριν απλής παιδιάς έζεστόμισα λόγον τυχαϊον».
.270 —«Αόγος τυχαίος αύτός;», ένδομύχως δ Εύνομος λέγει,

305 "Ινα σπαοά,ξωμεν σέ, άλλ’ ούχί ώς καί σύ την μητέρα !.

«Αόγος άπλης παιδιάς; άν άρθη τδ μυστήριον πόσην

Φεΰ! Τήν πληγήν της μητρδς aroalar θά εί'πης θωπείαν,

"Ισως θά λάβγ αύτδς σημασίαν. . . . «Οι μάρτυρες είπε».

"Οταν αύτην παραβάλης πρδς όσα θά πάθης, .Όρέστα !»· ·....

Ταΰτα σκεπτόμενος αί'φνης έγείρεται, «χαίρετε, φίλοι»

"Εψαλλον έ'τι αί κόραι, σιγή δέ. κατείχε βαθεϊα

Λέγει είς τούτους και σύννους την έδραν κενήν καταλείπει.

Άπαν τδ θέατρον, ότε, άκούοντες ,έ'πη τοιαΰτα,

310 Δύο έκεϊ θεαταί ώχριώντες άπέρχονται ήδη.

Τίνες αύτοί;. 'Ηρακλής,

’Ιβύκου θεράπων, καί ναύτης!

«
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Φεύγουσιν! "Ενδον αύτών ίσχυράν ένεποίησε φρίκην
Πάσα εκείνη ή θέα καί πάντες εκείνοι οί λόγοι !

•

?

Η ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Φεύγουσιν όπως τά σκότη απέρχονται όταν ή πρώτη

315 Αάμψις φανγ της πρωίας καί όισμα πτηνών Αντηχήσγ *

ΥΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΑ'
’Έξω εκεί τοΰ θεάτρου ό Εύ'νομος ΐστατο έ'χων

Ή είς άπαντας γνωστή καί προσφιλής μονή τής Καισαριανης Αληθώς

Τέσσαρας άνδρας εγγύς, τών Xt.Uw πιστούς υπηρέτας.

καθίσταται λίαν Αξιοσέβαστος διά τε τήν περίφημον πηγήν αύτής την

’Ητο σχεδόν πεπεισμένος έξ όσων αύτος Αντελήφθη

παρέχουσαν εύτεκνίαν είς τάς έξ αύτης πινούσας Άτθίδας καί τή θε$ τοΰ

"Οτι μυστήριον μέγα οί δύο άπέκρυπτον φίλοι,

έρωτος τή ’Αφροδίτη άφιερωμένην, και διά την πολιάν Αρχαιότητα' άύτοΰ

320 "Οτι αύτών ή σιγή, ή δεινή τοΰ προσώπου ώχρότης,

τοΰ κτιρίου της μονής, διά τούς λογίους ηγουμένους οΰς κατά καιρόν εί
χριστιανικήν τέχνην δι’ ής τά τείχη τής έκκλησίας περικο-

Τέλος ή φράσις αύτών «τοΰ Ίβυκου τούς μάρτυρας ί'δε»,

χε, διά την

Ταΰτα δεν ήσαν τυχαία καί άσημα δλως συμβάντα·

σμοΰνται, διά την σύνδεδρον Οέσιν έφ’ ής οίονει κεκμηκυϊα έπι τοσούτους

Είχε καί άλλοτε ί'δτ; δμοίαν περίστασιν όπου
Οί'κοθεν ήλθον εις φως αύτουργοί φοβερών εγκλημάτων.
325 "Ενεκα τούτων απάντων καί χάριν τοϋ φίλου Ιβύκου,

αιώνας ύπό τούς πόδας τοΰ γεραροΰ Ύμηττοΰ καθέζεται καί διά το άφθονον καί ψυχρόν πηγαΐον αύτης ύδωρ. Και είναι μέν αληθές ότι ή μονή

της Καισαριανης δέν έ'χει εύρύν τινα δρίζοντα, κατακηλοΰντα τό ό'μμα

Ούτινος τδνομα τόσας τερπνάς Αναμνήσεις παρέσχεν,

τοϋ θεατού, έχει όμως πολύ τό σοβζρόν, τό Αρχαιοπρεπές καί τό σεμνόν

’Ηλθεν αύτος εις το μέ-^α εύθύς τών ΧιΙΙων Αρχεϊον,

χριστιανικού άναχωρητηρίου μακράν τοΰ κόσμου, μακράν της τύρβης κει

Πάσαν δ’ έκεΐ παραστήσας υπόνοιαν, έ'λαβεν άνδρας

μένου, σκοπόν ενα καί μόνον έχοντος, τήν έν μέσφ της σιωπηλής καί ε

"Ινα συλλάβγ έκείνους τούς δύο εταίρους καί ήδη

330 ’Έμεν’ έκτος τοϋ θεάτρου προσμένων νά λήξη το δράμα—

ρημικής εκείνης πληθωρείας λατρείαν τοϋ θείου. 'Τήν διάθεσιν δέ ταύτην

τών ’Αθηναίων μάλιστα Χριστιανών γινώσκων δ ’Άγγλος Wheler, δ μετά

"Οτ’ έμφανίζονται ούτοι έκτος τών πυλών τοϋ θεάτρου*

τοΰ Spoil τό μοναστήριον τοϋτο περί τό 1675 έπισκεφθείς καί τό ώραΐον

«Αάβετε, Ανδρες, αύτούς» Ανακράζει δ Εύνομος τότε, -

καί σεμνόν τής μονής κτίριον ίδών, λέγει τάδε* «τό μοναστήριον τοϋτο

«Τούτους ζητεί ν’ Ανακρίνγ το μέγα τοΰ δήμου ΆρχεΐΟν».

είναι λίαν καλώς φκοδομημένον διά τόπους είς ούς δέν φοοντίζουσι τό

Είπε καί έ'λαβον νΰν τον ωχρόν Ηρακλή καί τόν ναύτην,

σον περί τής έξωτερικής μεγαλοπρεπείας, όπως κρύψωσιν εαυτούς όσον τό

335 Πάντες δ’ Απήλθον ομοϋ είς τό μέγα τοΰ δήμου Άρχεϊον.

δυνατόν έκ τοΰ κόσμου έν τγί έρημική Αφανείγ».1

Τούναντίον δμως δσω πένθιμος καί μελαγχολικος είναι δ δρίζων τής

IB'

μονής, τοσούτφ λαμπρός, εύρύς καί χαρίεις είναι δ Από τής κορυφής τοϋ

'

Πάν διεγνώσθη έκεΐ* έξηλέγχθη τό έ'ργον αμέσως,

'Υμηττοΰ ού μακράν αύτής. Έκεϊθεν φαίνονται μακράν τά ό'ρη τής Εύ

"Οτε οί παΐδες τοΰ πλοίου προσήχθησαν, πάντες δ’ οί ναυται

βοιας, δ ισθμός τής Κορίνθου, αί νήσοι τοΰ Αιγαίου, γαληνιαϊα δέ καί [ϊαρ-

"Εδωκαν δίκην δεινήν συλληφθέντες εύθύς, και έκρίθη

μαίροντα εκτυλίσσονται προ τών δμμάτων τοΰ θεατοΰ τά ύγρά κύματα

Ζών νά ριφθή είς τό πΰρ δ αισχρός τοΰ Ιβύκου θεράπων.

τοϋ Σαρωνικοΰ κόλπου. *0 ’Άγγλος περιηγητής Wheler, Αναβάς έπί τής

340 Τοϋτο τό έ'ργον γνωσθέν συνεκίνησε πάσαν την πόλιν,

κορυφής τοϋ Ύμηττοΰ,περίέγραψεν ούχι μόνον Ακριβέστερον, ώς λέγει, τόν

Τάφον δ’ δ Κρότων κενόν είς τον ’Ίβυκον ΐδρυσεν, όπου

χάρτην τής Αττικής, Αλλά μετά μεγίστης Ακρίβειας ειδικόν κατάλογον"

Αύτη η φράσις έγράφη* «Ίβύκω 'Ρηγίνφ ή πόλις*

κατήρτισε τών έκ τής κορυφής τοΰ Ύμηττοΰ έγγύς καί μακράν φαινο

Δίκης ύπέρτατον ομμα ύπάρχει τό πάν-έπιβλέπον».

μένων νήσων, δρέων καί θαλασσών.
Ό αύτος περιηγητής περιγράφει τήν βοτανικήν τοΰ όρους, Αναφέρων

Έν ΆΟήναις τη 28 Σεπτεμβρίου 1880

περί τά εξήκοντα εί'δη φυτών έπί τοΰ Ύμηττοΰ φυόμενων, δν τά σπου
Σταμάτιος Δ. Βίλβη;

δαιότερα καί ιχνογράφησε.
1 Wheler ο. 490.
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τής .μονής άπέχουσα καί έντδς άρχαιοτάτου έρημοκκλησίου κείμενη. Τήν

Μετ’ ίσου δ’ ένδιαφέροντος εξετάζει, καί δμιλεϊ περί τοΰ Ύμηττίου

'
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μέλιτος καθώς καί ο Spon’ δ δέ Wheler ιχνογραφεί και τδ είδος τής κυ

γνώμην Ταύτην ένισχύει ή άκριβεστέρα τής πηγής έξέτασις καθ’ ήν βλέ

ψέλης, δπερ οί μοναχοί τής Καισαριανής έπί τοΰ 'Τμηττοΰ είχον.

πει τις δτι αυτή είναι πηγή τέχνης αρχαίοτάτης λαξευθεϊσα μετά μεγί

στης κανονικό τητος είς τδ βάθος τών βράχων τοΰ δρους.'Η πηγή, έχουσα.

Περί δέ της γεωλογικές συστάσεως της τοποθεσίας έφ’ ?ς η μονή κεϊ-

ται έχομεν τδ λαμπρδν γεωλογικόν έ'ργον-τοΰ Γάλλου Gaudry έν δ ιχνο

βάθος 1 ’/=2 περίπου μέτρου καί

γραφεί και την μονήν. Ουτος, τήν ’Αττικήν είδικώς ύπδ γεωλογικήν έ'πο-

πιθανώς ένοΰται μέ έτερον λαξευτδν ύδραγωγεϊον κείμενον ολίγον ό'πισθεν.

ψιν έξετάζων, άναφέρει δτι ή τοποθεσία αύ'τη τοΰ Ύμηττοΰ έφ’ ής ή

τής εκκλησίας ταύτης, λαξευτδν ύπδ αρχαίας τέχνης έντδς τών βράχων

μονή κεΐται, συνίσταται έκ τών έξης στρωμάτων, ων πρώτα άναφέρει τά

τοΰ Ύμηττοΰ καί δπόθεν καί νΰν ρέει σιγαλδν καί διαυγές 'ύδωρ.1

1 πλάτος, λοξεύει ύπογείως καί.-λίαν,

νεότερα, κατερχόμενός είτα είς τά άρχαιότερα* 1) έκ μαρμαρυγιακοΰ σχι-’

Είς τήν πηγήν ταύτην κατ’ άρχαΐον έ'θος,τή εορτή τής Άναλήψεως,.

στολίθου, δστις μεταβαίνει είς ψαμμίτην καί εις αργιλικόν σχιστόλιθον.-

δτε τελείται ή γνωστή τής Καισαριανής πανήγυρις, μετά τήν θείαν λει. τουργίαν άναβαίνουσιν οί ίερεϊςκαί δ λαδς, καί ψάλλεται ή άκολουθία τοΰ;

2) Έκ λευκοΰ ή φαιοΰ μαρμάρου.

'

μικροΰ άγιασμοΰ. Ό δέ λαδς κατ’ άρχαιοτάτην παράδοσιν πιστεύει δτι

3) Έκ χλωριτικοΰ καί μαρμαρυγιακοΰ σχιστόλιθου.
’4) Έκ μαρμάρου λευκοΰ σχηματίζοντος τδ κύριον πέτρωμα τοΰ ορούς.1

τά υδατα τής πηγής ταύτης κατά τήν έποχήν μόνον έκείνην άπδ uev·

τοΰ μεσονυκτίου τής παραμονής τής εορτής άρχονται άναβαίνοντα, κατά
δέ τήν έπιτέλεσιν τοΰ άγιασμοΰ έκχυλίζουσι καί μετά τδν αγιασμόν άπο-·

Έκ της τοποθεσίας δέ ταύτης έπήγαζε τδ πάλαι δ Ήριδανδς ποταμός'
χυνόμενος είς τά διαυγή τοΰ Ίλισσοΰ υδατα. Ο Ηριδανος ητο εις εκ των
σμικρών ποταμών τών πέριξ τών ’Αθηνών, διά τοΰτο δ Καλλίμαχος, έν

σύρονται ώς τδ πρότερον μή παρέχοντα πλέον τδ Θέαμα τοΰτο τιμή μό-’

τφ περί συναγωγής ποταμών συγγοάμματι αύτοϋ, λέγει περί τοϋ ποτα-

νον κατά τδ έρχόμενον πάλιν έ'τος τήν ημέραν τής Άναλήψεως, έφ’ ό

μοΰ τούτου· «Γελφν ούτως θαρρεί γράφων τάς τών ’Αθηναίων παρθένους
άφύσεσθαι καθαοδν γένος Ήριδανο^ο, ού καί τά βοσκήματ’άπόσχοιτ’ άν».

χαίροντες άναχωροΰσιν έπευχόμενοι άλλήλοις χαΐ τον jfdrw. Τών χωρι
κών δέ πλεϊστοι καί τών εύλαβών έ'χουσι μεθ’ εαυτών φιάλας καί άποκο-

Πηγή δέ τοΰ ποταμοΰ τούτου ήτο ώς λέγουσιν ή Κν.1.1οϋ πήρα ή ΚαΛ-

μίζουσιν οίκοι τδ προηγουμένως άγιασθέν τοΰτο τής πηγής ύ'δωρ.

Μ,ου πήγα ή Κν.Ι.Ιουπήρα. Ή πηγή αυτή κατά τήν μυθολογίαν έγενετο

Περί δέ τοΰ άρχαίου βωμοΰ τής ’Αφροδίτης ούδέν θετικώς γνωρίζομεν,

μάρτυς τραγικοΰ θεάματος, καθόσον δ Κέφαλος δ υίδς Δίηονεώς άκων έκ

δτι δμως έκεϊ ύπήρχε βωμδς έθνικδς ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία, ώς πεί-.
θουσι τά διάφορα αυτόθι σωζόμενα λείψανα. Καί πρώτον.μέρη, τινά τής

παρεννοήσεως έφόνευσε τήν λίαν άγαπητήν αύτφ σύζυγον Πρόκριν τήν θυ

εκκλησίας είναι έκτισμένα διά πλίνθων άρχαιοτάτης τέχνης, και δή προ-’

γατέρα τοΰ Έοεχθέως.1
2 'Η πηγή αδτη ήν αφιερωμένη τή θεφ τών ερώ
των τή ’Αφροδίτη έ'νθα καί βωμ.δς αύτή 'ίδρυτο. Έπιστεύετο δέ δτι αυτή

χριστιανικής" ώσαύτως δ πρόναος διά τοιούτων τινών είναι έστρωμένος*
διάφοροι δέ κίονες καί μάρμαρα προδίδουσιν δτι έτερον άλλοτε ναόν ’προϋ

είχε τήν δύναμιν νά λύγ τήν στείρωσιν τών γυναικών καί νά ποιή εύτο-

πηρέτησαν. ’Ολίγον δέ μακράν τής μονής πρδς Δ. περί τά 8-10 λεπτά;

κούσας τάς έξ αύτής πινούσας’ έντεΰθεν καί ή παροιμία χνΛΛον πήρα έπί
τών τήν φύσιν βιαζομένών έξ έπιτεχνήσεως κατά Σουίδαν. Τήν πηγήν δέ

έπί τής κορυφής λόφου τινδς κεϊνται δύο έκκλησίαι ων ή μία, οί Ταξ,ιάρ-

.

ταύτην έξύμνησε καί δ ’Οβίδιος έν τή Ερωτική αύτοϋ τέχνη (Ars amatdria.)
A

Πήρα δέ λέγουσί τινες δτι ήτο χωρίον οπού νΰν ή μονή Καισαριανής καί

ένθα δ βωμδς τής ’Αφροδίτης.
■Καί περί μέν τής πηγής ταύτης τής Αφιερωμένης τή ’Αφροδίτη ημείς
νομίζομεν δτι αυτή είναι ή καί σήμερον σημαντική θεώρουμένη μάλιστα

ύπδ τών γυναικών διά τούς ίδιους περίπου λόγους τών π. X. άκμασασών

Άτθίδων, ή γνωστή ύπδ τδ δνομα άγίασιια περί τά 4-5 λεπτά Ν. Α*.

#

®χρησιμευον ως κοιμητηριον τής μονής ως καί σήμερον. είς τούς τυ—:
χον εκεί θαπτόμενους. Εντός τής έκκλησιας ταύτης ύπάρχουσι τρία κιο-·

νόκρανα ίωνικοΰ ρυθμοΰ,,τά μέν δύο ύπδ τήν άγίαν Τράπεζαν, τδ δέ εν
υπο την εικόνα του άγιου ’Ιωάννου. Πρδς δέ τούτοις έντδς τής αύτής έκ-.
κλησιας υπάρχει ογκώδες τι μάρμαρον, δπερ, ώς τά έπ’ αύτοϋ γεγλυμμένα :
ίχνη ποδών μαρτυροϋσι, άλλοτε έχρησίμ,ευεν ώς βάσις Αγάλματος τών;

εθνικών χρόνων, ί'σως δέ θεότητός τίνος. Πρδς τούτοις δέ καί άλλαι εν

τοιχίσεις γεγλυμμενων λίθων καί τετραγωνικών μαρμάρων μαρτυροΰσιν δτι

1 Atiimaux fossiles et Geologie de 1’ Attique. Atlas par A. Gaudry. Paris 1862-67.
2 Περί τής πηγής ταύτης ορα πλεώτερα έν τή Έφημερίδι τών Φιλομαθών 18G7 άριθ.
534, ένθα όμως άγνοώ κατά πόσον ό κ. Πανταζής έχει δίκαιον νομίζων ώς τήν Κυλλοϋ,
πήραν τήν νϋν Καλοπούλαν ή Γαλοπούλαν καί ούχί τήν ολίγον ταύτης μεσημβρινώτερον Ιντός τίνος έρημοκκλησίου κειμένην ήν ό λαός καλεϊ άγιασμα.

και ουτοι άπετελουν ποτέ μέρος τής καθεστώσης τότε εύσεβείας, τδ δέ "
1 Ποιμένες όμως τινες γέροντες μ’ έβεβαίωσαν ο.τι τδ έν τη πηγή ταύτη δδωρ άναδρύει
κάτωθεν χωρίς, ούδεμίαν συγκοινωνίαν νά έχη πρδς .τήν ολίγον ύψηλότερον καί όπισθεν τής
έρημοκκλησίας κειμένην πηγήν.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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παρακείμενον τοΐς Ταξιάρχαις έρημοκκλήσιον έχρησίμευε,καθά μοί έρρήθη,

.έπίσκοπος Συνέσιος δ έξ ίσου φίλος τοϋ Πλάτωνος καί τών Γραφών, ψέ-

άλλοτε ώς δυτική έκκλησία τοϋ αγίου Μάρκου. Μένει ήδη τδ ζήτημα

γων τούς έν αύτή διδασκάλους ώς μελισσουργούς τρέφοντας έκεΐσε μέλισ

ποϋ έ'κειτο δ εθνικός ναός. Έν τγ άρχαιοτάτη πηγή τή άλλοτε κυΛ.Ιοϋ

σας πορισμοϋ χάριν..καί ώς ποιοΰντας μαθητάς διά σταμνιού μέλιτος μάλ
λον ή δι’ ορθής-διδασκαλίας. Ό δέ άνώνυμος της έκ Βιέννης περιγραφές
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χήρα, νΰν δέ άγΙασμα καλούμενη, ένθα σήμερον κεΐται η μονή, ή έν τω
κοιμητηρίφ τών Ταξιαρχών, άν άλλαχόθεν δέν μετηνέχθησαν-έκεΐσε τά

τών Αθηνών (1467-1470) άναφέρει αύτην ώς τέταρτον σχολεΐον τοΰΠο

λείψανα ταΰτα της άρχαιότητος ·,
Κατ’ άρχαϊον έ'θος δπερ έπεκράτει παρά τοΐς άρχαίοις Χριστιανόΐς, όπως

λύζηλου έν τώ 'Εμηττίω ό'ρει. Ό κ. Σουρμελής δΐισχυρίζεται δτι καί δ Συ

άντικαθιστώσι ώς οΐόν τε διά τοΰ την πλείστην σχέσιν έ'χοντος άγιου τούς

της μονής τής Καισαριανης ούσαν.' Έάν ,δεχθώμεν λοιπδν την γνώμην

βίς την εξουσίαν αύτών ,περιερχομένους εθνικούς ναούς καί βωμούς, ήτο ε

ταύτην τοϋ κ. Σουρμελή δτι έν τή Καισαριανή έ'κειτο ή ύπδ τοΰ Συνεσίου

πόμενον δτι εκεί έ'νθα έλατρεύετο ή τρυφερωτέρα και προσφιλέστερα τών

νέσιος καί δ άνώνυμος ούτος έννοοϋσι την αύτην σχολήν την άκριβώς έπί

,

καί τοΰ Ανωνύμου’ άναφερομένη αύτη σχολή τοΰ Πολύζηλου δυνάμεθα νά

θεαινών Αφροδίτη, φκοδομήθη ύπδ τών Χριστιανών σεμνός ναδς τής Ύπε-

είκάσωμεν δτι βεβαίως ή σχολή αυτή δέν ήτο επιφανής καί περίφημος,

ραγίας Θεοτόκου εις τά είσόδια αύτης, εορταζόμενα τη 21 Νοεμβρίου* καί

διότι ρητήν περί ταύτης έ'χομεν τοϋ Συνεσίου τήν μαρτυρίαν, ούδαμοΰ δ’

μόνον δ χριστιανικός ούτος λόγος συντελεί δπως δεχθώμεν δτι ί'σως ό ναδς

τής Αφροδίτης έ'κειτο άκριβώς δπου κατόπιν ύπδ τών Χριστιανών φκο-

άλλαχόθεν περί τοϋ έναντίου πληροφορούμεθα.
Πρώτον δέ σπουδαίου ιστορικόν μαρτύριαν, άναφερόμενον είς τήν μονήν

δομήθη δ ΐερδς της Θεοτόκου ναδς, ώς πλεΐστα τών τοιούτων μεταλλα

Καισαριανής ώς καλώς ύφισταμένην, έ'χουσαν μοναχούς καί' τδν έπί κε

γών παραδείγματα έ'χομεν, π. χ. ναούς της Άθηνάς, "ίίρκς καί Αφροδί

φαλής αύτών καθηγούμενον, καί ής οί πατέρες περί τήν Ύμήττιον μ.ε-

της είς ναούς της Θεοτόκου, τδ Θησεϊον είς άγιον Γεώργιον, τδν ναόν τοϋ
Ποσειδώνος είς άγιον Νικόλαον, τά ’Ασκληπιεία είς ναούς τών αγίων

λισσουργίαν ήσχολοϋντο, είναι έπιστολή τις τοΰ Άκομινάτου τοΰ περί τά

’Ανάργυρων κτλ.
Πότε δμως ο εθνικός ούτος ναδς της ’Αφροδίτης είς την εξουσίαν τών

τέλη τοϋ IB' καί τάς άρχάς τοϋ ΙΓ' αίώνος μητροπολίτου Αθηνών (άπδ
τοϋ 1182-1220) γραφεΐσα εν Κεφ καί έκεΐθεν πρδς τδν καθηγούμενον..

Καισαριανης πεμφθεΐσα. Ή έπιστολή αύ'τη, ήν ρητώς έπιγράφει τφ κα-

τοϋ ς·' αίώνος ήκμαζεν δ εθνισμός έν Άθηναις, καί μόλις ’Ιουστινιανός δ

θηγουμένφ τής σεβασμίας μονής τής Καισαριανής, ούσα έκ τών τελευ
ταίων τοϋ Άκομινάτου επιστολών έγράφη περίπου περί τδ 1215Λ

Α' (527-565) έ'δωκε τδ τελευταΐον είς τοϋτον τρχϋμα κλείσας την περί-

Πόθεν ή μονή Καισαριανής έ'λαβε τήν έπωνυμίαν ταύτην δέν ήδυνήθην

Χριστιανών περιήλθε άκριβώς νά δρίσωμεν δέν δυνάμεθα, καθόσον μέχρι

περί τών Αθηνών 'Ιστορία αύτοΰ

φημον φιλοσοφικήν τών Αθηνών σχολήν, ώς άποβασαν τδ τελευταΐον της

νά εύ'ρω. Ό κ. Κωνσταντινίδης έν τή

εχδωλολατρείας καταφύγιου, καί ητις έ'κτοτε σχεδόν εκλείπει. "Οτι δμως

έν τινι υποσημειώσει (σελ. 490) άναφερει αύτήν Κνριανήν’ πόθεν δμως

λίαν πιθανώς περί τούς χρόνους τούτους δ ναδς της Αφροδίτης-περιήλθεν
ί'σως είς την έξουσίαν τών Χριστιανών γίνεται δήλον πρώτον έκ της άφιε-

τοΰτο εί'ληφε, έντελώς σιγκ.
"Οτι δε τδ ό'νομα τοΰτο Καισαριανή λίαν άρχαΐον τυγχάνει άρκοΰν ιστο

ρώσεως τοϋ ναοΰ είς τά είσόδια της Θεοτόκου, εορτήν λίαν μεταγενε-’

ρικόν μαρτύριον είναι ή άνωτέρω έπιστολή τοϋ Άκομινάτου. Παρά τινων

στέρως έν τφ κύκλφ της χριστιανικής έορτολογίας άναφαινομένην καί δη

δέ ήκουσα δτι ώνομάσθη ούτως έκ τοΰ πρώτου ηγουμένου Καισαρίου* προσ-

περί αύτδν περίπου τδν ζ' αιώνα,' καί δεύτερον έκ της 135 επιστολής τοϋ

θέτουσι δέ ον τοΰτο λέγοντες, δτι είς τοϋτον τδν Καισάριον έδωρήθη ύπδ .

Συνεσίου (έ'κδ. Migne) πρδς τδν άδελφδν αύτοΰ,ητις άναφέρει μέν σχολήν

τών Τούρκων ή καί πρδ αύτοΰ ώς έρείπιον ύπάρχουσα μονή. Τδ- άβάσι-

τινα έν\ τώ Ύμηττίφ ό'ρει ύπάρχουσαν, ούδεμίαν δμως μ.ονήν καί χριστιανι

μον δμως αύτών έξελέγχει πάλιν αύτδ τδ άνωτέρω έ'γγραφον τοΰ Μιχαήλ

κήν έκκλησίαν έν τή αύτή τοποθεσία εύρισκομένην. Σημειωτέον δ’δτι δ επί

ένθα πολύ πρδ τών Τούρκων δνομ,άζεται Καισαριανή.

σκοπος ούτος άποθανών τώ 430 έπεσκέφθη τάς Άθηνάς τδν Ε' αιώνα.Ώς δ’

έκ τοΰ έπισκοπικοϋ αύτοΰ άξιώματος βεβαίως ήθελε γράψει τι άν έ'βλεπε χρ’·'

στιανικήν τίνα έκκλησίαν άφοϋ περί τοσούτων άλλων έπουσιωδών ποιείται

μνείαν. Την σχολήν δέ ταύτην λίαν άορίστως άναφέρει δ της. Πτολεμα’ί’δος

Δεύτερον δέ σπουδαΐον ιστορικόν περί τής μονής μαρτύριον είναι πατρεαρχικόν γράμμα δπερ τδ πρώτον έδημοσίευσεν ο κ. Σάθας.3

Τδ. σιγίλλιον τοΰτο φέρον χρονολογίαν

1678 είναι κυρίως έπίβεβαιω-

τήριον άρχαιοτέρόυ σιγιλλιώδους πατριαρχικού γράμματος, ού έν τελεί

άναφέρεται «έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες γράμμα» καί ώς αύθις έν άρχή
1 Τίσσαρές ε’σι κυρίως αΐ μεγάλαι θεομητορικά! έορται, ή τής Γεννήσεως, τών Ε’σοδϊων,
τού ΕύαγγελισμοΟ καί τής Κοιμήσεως Ιξ, ών αί δύο τελευταΐαι ε’ιοιν αί άρχαιότεραι. "Ιδ.
-Λειτουργικήν 'Ρομπό'τη σ, 258,

1 Έν συνοπτική καταστάσει ’Αθηνών σ. 40. 2 Ί3. Μιχαήλ Άκομινάτου τοΟ Χωνίάτον Λ
®ωζ<5μενα ύπδ Σπ. Λάμπρον τόμ. Β’σ.34. 3 Έν ΆττικώΤΙμιρολ. Ε’ιρην.Άσωπίον ΐτο4 1871.
Τόμος ΣΤ', 7—Ιούλιος 1881
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«ί'σον Απαράλλακτου τοϋ πρωτοτύπου γράμματος τοΰ πάλαι
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Αρχιερέα, μήτε ιερέα μήτε τινά τών λαϊκών μηδέποτε χεϊρα δυναστείας
δρέγειν κατά της μονής η τών αύτης.

αοιδίμου κυρ Διονυσίου κτλ ».
. Ιδού ώς τοϋτο έχει έν τή δημοσιεύσει τοϋ κ. Σάθα.

«Ταΰτα μέν ούν τά αύτολεξεί κείμενα έν τώ διαλειφθέντι τοΰ κύρ Διο

·{· «’Ίσον Απαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος τοΰ πάΛαι αοιδί

νυσίου γράμματι, καί μέχρι της. δεΰρο τό ιερόν αύτό μοναστηριον πάντη

μου κυρ Διονυσίου, έπικυρωθέντος καί έπι της πατριαρχείας τοΰ κυρ Διο

ελεύθερον εύρίσκεται καί άσύδοτον άπό παντοίας Ασυδοσίας βασιλικής τε

νυσίου.
•f· «Διονύσιος έλέφ Θεοΰ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρώ

της τε Λατινικής αύθεντείας καί της έκκΛησιαστικής ίζονύΐας, διαλαμβά*

μης και οικουμενικός πατριάρχης.
«Και τοϋτο συν αλλοις έθος επικρατούν ένεργεϊται παρά τη καθ’ ημάς

νας γυναικείου καταγώγιον τό καλούμενου μέγα μοναστηριον της πανα

.τοΰ Χριστοϋ μεγάλη έκκλησίη διηνεκώς έπικυρουν δηλονότι τον της ημέ

γίας Παντανάσσης, προσηλωθέν αύτφ κατά τούς Αρχαίους χρόνους ύπό

αύτοΰ αοιδίμων πατριάρχων

τίνος Νικολάου Μπονιφατ'ζή την κλησιν έχοντος, ώς ΐ'διον έκείνου πράγμα

σωζόμενα γράμματα, όσα έπί εύλογίας αιτίοις έφθασε γενέσθαι περί δια

καί κτήμα προϋπάρχον, αύθεντικοΐς τε γράμμασι, καί έκκλησίαστικώς έπικυρωθέν, τοΰ έλεύθερον συνδιατελεϊν τοΰτ’ αύτω, καί άδούλωτον έως τε

ρας πατριάρχην οικουμενικόν τά τών προ

φόρων εκκλησιαστικών υποθέσεων, τοϋτο μέν προς κραταιοτέραν ασφά

καί έκκλησιαστικης. ’Επί δέ τούτοις ένεφανίσθησαν καί έ'τερα γράμματα
νοντα είναι τοΰ αύτοΰ μοναστηριού της Καισαριανης τό κατά τάς ’Αθή

λειαν τών δι’ εκείνων τών γραμμάτων τυπωθέντων πραγμάτων και δαψι-

της παρούσης ημέρας σύν τφ διαλειφθέντι μετοχίω αύτοΰ της Παντανάσ

λευθέντων τινών προνομίων, τοϋτο δέ προς διαμονήν μειζονα χρονικής

σης. Έδεήθησαν δέ οί έν αύτω συνασκούμενοι πατέρες έπικυρωθηναι καί

παρατάσεως διά της τών γραμμάτων και πραγμάτων άνανεώσεως. 'Γοότφ.

παρ’ ήμΐν τά παλαιγενή αύτών γράμματα κατά την έκκλησιαστικην συ

γάρ καί μόνφ τώ τρόπφ, διά της κατά καιρούς άνανεώσεως πεφυκεν ού
μακράν τά πράγματα παρατείνεσθαι. ’Επειδή τοιγαροϋν ένεφανίσθη καί

νήθειαν προς κραταιοτέραν Ασφάλειαν- τούτου χάριν την αί'τησιν αύτών
ώς εύ'λογον εύμενώς άπεδεξάμεθα, καί τφ έθει τοΰ οικουμενικού τούτου

ιήμϊν η'δη γράμμα παΛαιγενες πατριαρχικόν τοϋ .τοό.τα.Λιι Αοιδίμου πα-

θρόνου κατά τούς προ ημών Αοιδίμους πατριάρχας χρώμεθα, άτε ούχ ήτ-

τρ.ιάρχου κύρ Διονυσίου, διαλαμβάνον περί τοϋ ιερού καί σεβασμίου μο

τον τών άλλων της τών αγίων απανταχού έκκλησιών τοϋ θεοΰ προκο

ναστηριού της 'Γπεραγίζς μου Θεοτόκου της Καισαριανης έπικεκλημένου,

πής καί βελτιωσεως φροντίζοντες, γράφομεν καί άποφαινόμεθα συνοδικώς

τοΰ κατά τό 'Γμήττιον όρος τών ’Αθηνών κειμένου σύν τώ μετοχίω αύ

μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίω

τοΰ της. Θεοπίστης λεγομένου, ώς άνέκαθεν και εζ άρχή<·, άπό τής πρώ

Πνεύματι αγαπητών ημών Αδελφών καί συλλειτουργών,ινα πάντα μέν τά

της αύτοΰ κατάγζεως έφάνη ελεύθερον γεγονός καί Ασύδοτον παρά τε της

παλαιγενη καί Αρχαία γράμματα, όσα διαλαμβάνει περί τοΰ μοναστηριού

τότε λατινικής αύθεντείας, ωσαύτως καί της εκκλησιαστικής συγκατανεύπάσης τε δουλοσύνης
σεως καί συμπράξεως, πασης
υυυΛυουν-ης άνώτερον, καί παρ’ αύτοΰ

αύτοΰ τής Παναγίας τής Καισαριανής, καί τφ ύποκειμένω αύτφ μετοχίφ

φησί γάρ ούτωσί ‘κατά
τοΰ κατά τόπον μητροπολίτου ’Αθηνών άκυρίε;υτον
’
λέξιν τό τοΰ κύρ Διονυσίου γράμμα- καί τόν καιρούς δέ λαγχάνοντα Αρ

Παντανάσσης, έχωσι καί παρ’ ήμΐν το κύρος καί τήν ίσχύν, Αμετάθετα
διαμένοντα εις τόν εξής άπαντα χρόνον καί άμετάτρεπτα- τό δέ ιερόν

χιερέα ’Αθηνών τών της μονής μηδέν πραγματεύεσθαι παρακελευόμ.εθα,
μηδέ κατάρχειν αύτήν έν οίφ δη τινι πράγματι, μηδέ δούλην αύτοΰ ύπο-

αύτό μοναστηριον σύν τφ ίδίφ μετοχίω τής Παναγίας Παντανάσσης κατά

.νοεϊν, ή υπό την έξουσίαν αύτοΰ είναι μηδέ ύπό την χωράν αύτοΰ ύπο-

τάττεσθαι, λέγομεν έπειδη εκπαΛ,αι τήν ί.ίευθερίαν αύτής διά γραμμάτων
άρχαίων ευρομεν έχειν, άλλ’ ούδέ τόν ηγούμενον αυτόν, ή τούς τ·?ίς μο
νής αδελφούς δρίζειν έχειν ή έξουσιάζειν, η κρίνειν η έξετάζειν, έπειδη έκ

τοϋ καλουμένου μεγάλου Μοναστηριού τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής

τά Αρχαία αύτοΰ προνόμια ύπάρχη διά παντός πάντη καί παντοίως έλεύ
θερον καί άσύδοτον τελείως μετά πάντων τών κτημάτων καί άφιερωμά-

των αυτών κινητών τε καί άκινήτων, καί άδούλωτον, καί άκαταπάτη-

τον καί άνενόχλητον καί άνεπηρέχστον, μηδενός τών πάντων ιερωμένου

τών άποιχομένων Αρχιερέων ευρομεν έχειν

καί λαϊκού, καί αυτού τοΰ κατά τόπον μ.ητροπολίτου ’Αθηνών, έχοντος
Αδειαν κατεπεμβαίνειν αύτοΰ ποτέ καί κατεξουσιάζειν, ή ζητεΐν λαμ-

τοιοΰτόν τι άνευ καί μόνου τοΰ ίδιου μνημ.οσύνου" τοϋτο γάρ καί μόνον

βάνειν τι δλοτελώς άρκουμένου μόνφ τφ μ,ημ.οσύνω αύτοΰ, καθάπερ έδόθη

έδόθη αύτω τό μνημονεύεσθαι, τά δ’ αλλα πάντα έν έλευθερί^ κεΐσθαι

αύτφ καθ’ άπαξ, τό μνημονεύεσθαι δηλονότι έν αύτφ κατά πάσας τάς

τή μονή παρελάβομεν καί ημ.εΐς δμοίοος την έλευθερίαν αύτης υπερασπι

ίεράς τελετάς.
«Έν δε τώ μετοχίω τής Παντανάσσης, ωσαύτως τής ελευθερίας καί α

παλαΆς επικράτειας ούδείς

ζόμενα έπικνρονμεν και έπιβεβαιονμεϊ

αώτημ καί παρακελευομεθα μ.ητε

συδοσίας έπικρατουσης, πάντα τά αύτοΰ εισοδήματα καί τάς κληρονο-
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πατριαρχικόν τοΰ πρόπα.Ιαι αοιδίμου πατριάρχου κυρ Διονυσίου», δέν δι-

Οτάζομεν νά εί'πωμεν δτι δ πατριάρχης οδτος είναι Διονύσιος δ Α', δ τδ
πρώτον τώ 1472 πατριαρχεύσας καί ύποτακτικδς τοΰ Αοιδίμου Μάρκου τοΰ

έξ έτέρας μ.ονης ιερομόναχων είσέρχεσθαι καί Αποκείρειν τινα τών προσεοχόμένων γυναικών τγ μοναστική πολιτεία παντάπασιν πλην τούτων

’Εφέσου χρηματίσας.’ Σημειωτέου δέ καί τοΰτο, δτι η περικοπή τοΰ Αρ

τών της Καισαοιανης πατέρων, ύφ’ ων και εφημερεύεται τδ μετόχιον, καί

χαίου πατριάρχου Διονυσίου ή έν τφ Ανωτέρω σιγιλλίφ Αναφερομένη ούδέν έτερόν έστιν είμη έπιβεβκίωσις καί έπικύρωσις άλλων Αρχαιοτέρων

έπ,ισκέπτεσθαι κατά την περίληψιν τών έν αύταΐς αρχαιότατων γραμμά

των και άπαξ απλώς είπεΐν, δσα έξ Αρχαίας φιλοτιμίας έπεβραβεύθησαν
τφ, αύτφ μοναστηρίφ, συν τώ μετοχίφ αύτοϋ, παρκκελευόμεθα διαμένειν

κεκυρωμένα και απαρασάλευτα, κατά τά γράμματα, τών πρδ ημών Αοι
δίμων πατριαρχών. *Ος S" άν δψέποτε φανείη αθετών τι τών τυπωθεντων
περί της ελευθερίας αύτοϋ καί χεϊρκ δυναστείας έπιβαλεϊν αύτφ βουληθείη πλεοναστικώς πως, και ζημιώσαι, καί βλάψκι αύτδ, οποίας άν εϊη

τάξεως καί βαθμού.,. . . .»
«"Οθεν είς έ'νδειξιν καί ασφάλειαν έγενετο καί τδ παρδν έπιΜαιωτή-

pior σιγιΛΛιωδες γράμμα,

καί έδόθη τφ διαλειφθεντι μοναστηρίφ της

Καισαριανής ρεχοη. έν μηνί Ίουνίφ ίνδ. α'.»

Έκ τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου πατριαρχικού γράμματος, φαίνεται δπόσης

τιμής καί ύποληψεως- Απηλαυεν η ιερά αύτη μονή της Καισαριανής, ητις
σήμερον οίονεί την άρχαίαν αύτης δόξαν καί εύκλειαν άναμιμνησκομένη
μ,ονονουχί φωνήν Αφιεϊσα κλαίει καί πένθεΐ την ελεεινήν θεσιν εις

ην ε

σχάτως έ'φθκσε, την προ τινων ετών διαλυσιν αυτής και την μετ ολίγον

ί'σως καταστροφήν ώς έκ της ασύγγνωστου παραλυσίας είς ην περιηλθε
καθ’ έκάστην καταπίπτουσα και απορρεουσα και ταχεΐ βηματι προς την
Αφάνειαν καί τδν έξαφκνισμδν προχωρούσα. Εκ του πατριαρχικού λοιπον
τούτου έγγράφου εξάγεται δτι ανέκαθεν και εξ αρχής απο της πρώτης
αύτοϋ κατάρξεως τδ ίερδν τοΰτο μοναστηριού έφάνη έλεύθεοον

γεγονδς

καί Ασύδοτον καί πάσης δουλωσυνης άνωτερον και παρ’ αυτοΰ τοΰ κατα
καιρδν ' μητροπολίτου ’Αθηνών ακυρίευτου κτλ. δπως έν αύτφ Αναγινώ-

γραμμάτων τοΰ Διονυσίου τοΰ Α', καθώς τοΰτο σαφώς έκ τνίς περικοπές
αύτοϋ έξάγεται,έπειδη,λέγει, «η έκπαλαι την έλευθερίαν αύτης (της μοννίς)

διά γραμμάτων αρχαίων εύρομεν έ'χειν...... έπικυροΰμεν, καί έπιβεβαι-

οΰμεν αύτην καί παρκκελευόμεθα».................... 'Ώστε αφοΰ Διονύσιος δ Α'
δ τφ 1472 πατριαρχεύσας μεταχειρίζεται την έκφρασιν ϊχπαΛαι την έ
λευθερίαν αύτης διά γραμμάτων αρχαίων εύρομεν, Κύριος οίδεν έκ.πόσου
χρόνου ή γερκοά καί σεβκσμίκ μονή της Καισαριανής τά πατριαρχικά
ταΰτα δικαιώματα έ'χαιρεν. ’Ίσως πολύ πρδ τοΰ I' αίώνος, διότι ναι μέν
άπαντώμεν την Ανωτέρω έπιστολην

τοΰ Άκομινάτου περί τάς Αρχάς

τοΰ ΙΓ αίώνος, δέν φαίνεται δμως έκ ταύτης τδ επιτακτικόν, τδ έξουσιάζον, ώς θά ένέπρεπε ποιμένι, μάλιστα μητροπολίτη, πρδς άδικησαντα

Ηγούμενον γράφοντι, τούναντίον δέ ώς φιλική καί προτρεπτική τις έπι-

στολη λίαν είρηνικώς τελευτά, δθεν εικότως ήθελε τις εικάσει δτι δ Άκο-

μινάτος έγραφεν ούτως έχων ύπ’ δ'ψιν τά πατριαρχικά τοΰ μοναστηριού δι
καιώματα. Μεταβκίνομεν ηδη είς την έπί της Τουρχοχρατίας κατάστα-

σιν της μονής.
Γνωστδν δτι δ Όμάρ έλθών τφ 1458 είς ’Αθήνας διά τ·ης μετά τοΰ
δουκδς Φραγκίσκου $ Φράγκου συνομολογηθείσης συνθήκης καθυπηγαγε

τας Αθήνας υπο τους Τούρκους. Κατά τδ αύτδ δέ περίπου έ'τος $λθεν είς·

Αθήνας και Μωάμεθ ο Β', οστις είς ταύτην την πρώτην αύτοϋ άφιξιν
γνωρίζομεν δτι κατηυχαριστηθη έκ τοΰ λαμπρού κλίματος, τοΰ δχυροϋ
της Ακροπόλεως, δια τον ελεύθερον δρίζοντα καί δτι μετά θαυμασμοΰ

περινίλθε θεώμενος τάς έν Άθήναις αρχαιότητας. Αέγεται μάλιστα δτι,

σκονται.
’Ήδη δμως.γεννΧται τδ ζητημα, τίς έστιν ο ύπδ τοΰ πατριάρχου Διο
νυσίου Αρχαιότερος πατριάρχης Διονύσιος αναφερόμενος ; Είναι Διονύσιος δ

Α' δ πατριαρχεύσας ■ τδ πρώτον τφ· 1472, τδ δε δεύτερον τώ 1490, η
είναι ό Β' πατριαρχεύσας τώ 1534; Δέν Αναφέρω δε και τον Διονύσιον Γ
διότι ουτος τίτο σύγχρονος τοΰ περί ου δ λόγος Διονυσίου τοΰ Δ' τοΰ το
παρδν σιγίλλιον έπικυροΰντος έπειδη δ μέν Γ' έπατριάρχευσε τφ 1660, δ

δέ Δ' δ καί τδ έπιβεβαιωτηριον τοΰτο ύπογράψας τφ 1672. Επομένως
δέν άομόζουσιν αί έκφράσεις τοΰ πάΛαι άοιόίμον, παΛαιγετες γράμμα, πρύ-

παΛαι άοιάίμου πατριάρχου
'Ημείς στηριζόμενοι έπί τών ανωτέρω έκφοάσεων καί ίδίως έπί της εκφράσεως «έπειδη τοιγαροΰν ένεφανίσθη καί ημΐν ηδη γράμμα πα,ΛαιγεκΙς

οτε ευρεθη πρδ τοΰ Παρθενώνος, καταληφθείς ύπδ ένθουσιώδους σεβασμού
Ανεκραξεν ο μεγας εκείνος βάρβαρος «ότι μεγίστη χάρις δφείλεται τφ

υίώ Τουραχάν Όμάρ, δστις κατέστησεν αύτδν κύριον τοσοΰτον ένδόξου

πόλεως».2
Κατά την έποχην λοιπδν ταύτην, άμα τνί έλεύσει τών Τούρκων είς
Αθήνας, η μονή Καισαριανής ε'τυχεν ανεξαρτησίας καί άσυάοσίας καί
προνομίων δωρηθέντων αύτν; ύπ’ αύτοϋ τοΰ κατακτητοΰ Μωάμεθ τοΰ Β'
διος το έξης γεγονος, δπερ διηγοΰνται ημΐν οί περιηγηταί Spon καί Wheier.
1 *Ίδ. κατάλογον πατριαρχών Ζαχαρίον Μαβί.
2 Ιστορία τών Αθηνών δπδ Κωνσταν τινίδον σ. 483. Γτώγραφ. Μαλ»τίοι»’Αττική
β. 351.

654

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΪΙ ΜΘΝΙΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΙΣ

"Οτε δ Μωάμεθ μετά την γενόμενον άλώσιν έπηρχετο νικητης καί κύριος
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'Ο δέ αρχιτεκτονικός-ρυθμός της μονής είναι δ καθαρός Βυζαντινός φέ-

εις την πόλιν τών ’Αθηνών δ ηγούμενος της εποχής εκείνης, λαβών τάς

ρων δύο τρούλλους, τόν μέν μικρότερον έν τφ νάρθηκι, τόν δέ μεγάλητερον

κλείδας της πόλεως, έκομίσατο αύτάς αύτώ τώ Μωάμεθ, ώς δείγμα της

έν τώ μέσφ τοΰ κυρίως ναοΰ. 'Εκατέρωθεν δέ έ'ρχονται τά συνηθη Βυζαν

άναγνωρίσεως αύτοΰ ώς δεσπότου καί κυρίου τών ’Αθηνών' δ ήγεμών δέ

τινά σταυροθόλια, δι’ ών άποτελεϊται πλήρες τό σχήμα τοΰ Σταυρου.Έάν

τότε κολακευθεΐς έκ της ταπεινώσεως, ούτως είπεΐν, ταύτης τοΰ ηγουμέ
νου καί διά την προθυμίαν καί πίστιν ην προς αύτόν τόν νέον κύριον διά

δέ τις όπισθεν έν τφ ίερφ καλώς τό σωζόμενον οικοδόμημα έζετάση^

τοΰ ηγουμένου πάσα η πόλις έπεδείξατο, ώρισεν όπως η μονή Καισαρια-

μενον έπί ετέρου πολύ άρχαιοτέρου οικοδομήματος. Δι’ ημιθυρίου δέ τίνος

νης μένη ελεύθερα χχλ άκεζάρτητοι:, Ασύδοτος, άπηλλαγμένη παντός φό

δεξιά απέναντι τοΰ νάρθηκος εισέρχεται τις είς λίαν άρχαΐον πρόσθετον

ρου, εί'τε προσωπικού, εί'τε έκ τών προϊόντων της μονής. Άναφέρουσιν

οικοδόμημα δπερ έχρησίμευεν ώς σκευοφυλάκων, πιθανώς όμως καί ώς

δν.ως οί αύτοί περιηγηταί δτι έκουσίως 'ή μονή έδιδε περί τά

δώδεκα

θέλει ί'δη δτι παρ’ δλην την αρχαιότητα αύτοΰ είναι νεωτερον, στηριζό-

δστοθηκη τών άναπαυομένων μοναχών. Πολύ δέ πιθανόν αί πρός Ανατο

φλωρίζ κατ’ έτος είς τόν έκάστοτε βοεβόδαν τών ’Αθηνών είς έ'νδειζιν

λές τοΰ λίαν σκοτεινού τούτου καί πληκτικού οικοδομήματος

σεβασμοΰ.
Έντεΰθεν οί Τούρκοι έ'κτοτε Αείποτε διετέλεσαν σεβόμενοι την ίεράν

ί'σως νά έχρησίμευον καί ώς ιερόν έν ώ έγίνετο λειτουργία ύπέρ άναπαύ-

κόγχαι

σεως τών εύσεβώς κοιμηθέντων μοναχών.

ταύτην μονήν -ην έπί Τουρκοκρατίας άπαντώμεν ύπό τό ό'νομα Κόσμπαοΐ.

. Έξε τάζοντες δέ την γραφικήν, εύρίσκομεν δτι αί μέν άγιογραφίαι του

Έκάλουν δέ την μονήν Κασαιριανης ούτως οί Τοΰρκοι, ώς λεγει δ Span,
ώς έκ της αναγλύφου μαρμάρινης κεφαλής κριοΰ τίνος ητις καί μέχρι

νάρθηκος είσί πολύ μεταγενέστεραι τού κυρίως ναοΰ. Έν τη ίερ^ κόγχη

τοΰδε ύπάρχει έν τη βρύσει τ-η όπισθεν της έκκλησίας κειμένη. Ό δ" άγ-

Άρχιερεύς συλλειτουργών μετά πλήθους Αγγέλων διαφόρων ιερατικών βάθ-,

τοΰ Θυσιαστηρίου δλίγον υψηλά είκονίζεται δ ’Ιησούς Χριστός, ώς Μέγας

άγιογοαφίφ ταύτη ώραΐον δύναται τις νά- παρατητ

γλος Wheler,’ λέγει δτι τό μάρμαρον τοΰτο τό φέρον την κεφαλήν ταυ-'

μών. "Οτι δέ ,έν τη

την έχρησίμευεν άλλοτε ώς λάρναξ.

ρήση είναι δτι οί άγγελοι οί την έζέλευσιν της αγίας καί μεγάλης εισό

μονή αύτη έτυχε λογίων καί

δου ποιοΰντες, δέν γράφονται φέροντες τό άγιον ποτήριον, άλλ’ είκο.νίζον-

Ανεπτυγμένων ηγουμένων.
Ιδού τί γράφει δ Spon περί τοΰ ηγουμένου §ν ευρε διοικοΰντα την μο

ται βαστάζοντες έπί νεκρικής σινδόνης αύτόν τόν Κύριον της δόξης ηπλω-

Έπί Τουρκοκρατίας δέ φαίνεται δτι η

μένον νεκρόν, συμφώνως τη ίερα σημασίγ ην έ'χει η άγια καί μεγάλη εί'σο-·

νήν το 1675. «Ό νΰν ηγούμενος Καισαριανής, δνομάζεται Στεφάκης, κα

δος, σημάίνουσα την άπό τοΰ Σταυρού κατάβασιν τού Σωτηρος καί την

τοικεί δέ πάντοτε έν Άθηναις............Έπεσκέφθημεν αύτόν καί ευρομεν

νεκρικήν πορείαν πρός τό κενόν τοΰ Ίωσηφ έν τώ κηπφ μνημεϊον.

αύτόν άνδρα λόγιον γνωρίζοντα άριστα την ελληνικήν φιλολογίαν, την

Έπί τοΰ Τρούλλου είκονίζεται λίαν Αρχαιοπρεπώς δ Παντοκράτωρ κα-

Αρχαίαν ιστορίαν καί την ιατρικήν. ’Εκτός τούτου δέ είναι καλός φιλό

λώς διατηρούμενος ώς καί αί λοιπαί τοϋ κυρίως ναοΰ άγιογραφίαι. Εις έφ

σοφος και έπί πάσι θερμός Πλατωνιστης»Λ

κατέραν δέ σταυροθολίαν διακρίνονται ώραΐαί τινες κεφαλαί σεβασμίων

Περί τοΰ αύτοΰ δέ τούτου ηγουμένου δμιλών καί ό ’Άγγλος Wheler,

λέγει' «Ό ύπάρχων ηγούμενος Έζεκιηλ Στεφάκης είναι Ανηρ σοφός, κα
τοικεί διαρκώς έν Άθηναις, είναι κάτοχος της άρχαίας έλληνικές, δπωσοΰν της λατινικής καί ιταλικής, είναι δέ Πλατωνιστης' καί περ δέ ών

καί γερόντων προφητών.

Άξιολογώτερα δέ είναι τά κατά τόν νάρθηκα.
Νάρθηξ -η πρόναος γνωστόν δτι λέγεται τό πρό τοΰ κυρίου, ναοΰ μέρος

δι’ ού διά μιας η τριών συνήθως θυρών είς τόν κυρίως ναόν είσερχόμεθα.

μοναχός φαίνεται μάλλον ιατρός η θεολόγος. Παρά τούτου έμαθον ν’ Αναγινώσκω ώς οί "Ελληνες της σήμερον άναγινώσκουσιν».3

Γνωστόν έπίσης δτι έν τη αρχαία έκκλησίφ δ νάρθηζ ητο τό ώρισμένον

'Ωσαύτως δέ καί δ περί τό 1682 ηγούμενος της μονής φαίνεται δτι ^ν

χεν έν μέν τη άρχαίγ έκκλησίγ τού έν αύτώ νά διδάσκονται καί νά. βα-

Ανηρ λόγιος, τούλάχιστον έκ τοΰ έπιθέτου δπερ άποδίδοται αύτώ έν τη

πτίζωνται οί κατηχούμενοι, νΰν δέ έν τοΐς τά αρχαία κρατοΰσι μοναστηρίοις

μέρος είς § ϊσταντο οί κατηχούμενοι. Ό νάρθηξ, ώς έκ τοΰ έ'ργου δπερ εί“

άνω της θύρας τοΰ νάρθηκος αναγινωσκομένη έπ,ιγραφ'η έν η λέγεται «ύπο

τ&ύ ν’άναγινώσκονται έν τφ νάρθηκι αί άιτσί, χί ώραι καί τά

ηγουμένου 'Ιεροθέου τοΰ σοφωτάτου ίεοομονάχου».

γίνονται αί άρτοχΛασίαι, η άνάγνωσις τών πατέρων της έκκλησίας,. τών

νά

βίων τών άγιων καί έν αύτώ νά ψάλλονται καί αί νεκρικαί άκολουθίαϊ
1 Τόμ. Β'. σ. 490.
2 Spon τόμ. Α', σ. 331
3 \Vbeler τόα. Β', σ. 493.

τών μοναχών, θεωρείται οίονεί ώς ή σχολή είς ην έμορφούντο οί μοναχοί.
’Εντεύθεν αί λαμπραι συλλογαί της Χριστιανικές τέχνης, ητις είκονίζεί

■
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πέριξ τοΰ νάρθηκας μονάχους, άσκητάς, άναχωρητας καί όσιους κρατούν
τας ίεράς δέλτους έφ’ ών είσί γεγραμμέναι έπι τδ συντομώτερον αί άγιαι

καί πολύτιμοι συμβουλαί αύτών πρδς τούς μονάχους. Παρίσταναι δέ ούτω

τρόπον τινά διατελοΰντες οί αιώνιοι διδάσκαλοι καί φωστήρες τοΰ μονα-

χικοΰ βίου είς τούς κατά τάς διαφόρους έποχάς είς την μονήν εισερχόμε
νους μοναχούς ·ή δοκίμους τούς μέλλοντας h τφ νάρθηκι πάντοτε νά μορ-

φώνται, άκροώμενοι, ώς άνωτέρω εί'πομεν,. ιερών λειτουργιών. Της δέ Και-

σαριανης ό πρόναος ίστορηθη τδ 1682 καί προσηνέχθη δώοον τγ Ύπεραγίφ Θεοτόκφ ύπδ της εύγενοϋς άθηναϊκης οικογένειας τών Μπενιζέλων,
προσδραμούσγς τη μονή φόβφ λοιμοΰ, ώς εξάγεται έκ της έπί της άνω

βύρας τοΰ ποονάου ύπαρχουσης έπιγραφης, γεγραμμένης δι’ ώραίων βυζαν
τινών χαρακτήρων. ’Ιδού ώς έ'χει αυτή έν τφ πρωτοτύπφ"

-}· «Ίστόρηται ό πρόναος ουτος ήτοι νάρθηξ διά δαπάνης τών προσδρατ

μόντων τη μονή φόβφ λοιμοΰ τη κραταιη χειρί της πανυμνητου Τριάδος
καί σκέπη της Μακαρίας Παρθένου, οΐτινες είσίν ό εύγενης καί λογιότα
τος Μπενιζέλος, υίδς Ίωάννου, άμα ταΐς εύγενέσιν άδελφαΐς καί τη τε-
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.5. Ό άγιος Μακάριος.
* 6. *Ο άγιος ΛΓειλός πρδς νότον. «"Ωσπερ αί νεφέλαι άποκρύπτουσι

τδν ήλιον, ούτως αί πονηραί έ'ννοιαι σκοτίζουσι τδν νοΰν».

7. 'Ο άγιος Ά,ρσένεος «Ύψηλόφρων μοναχδς αντιλέγει σφοδρώς,
δ δέ ταπεινδς ούκ αντιλέγει».

8. Ό άγιος ’Ιερόθεος.
9. Ό άγιος Ευθύμιος «Κενόδοξος άσκητης αδικείται διπλώς,
καί τδ σώμα καί την ψυχήν».

10. Ό άγιος Αντώνιος «Έγώ ούκέτι φοβούμαι τδν θεδν,. άλλ’
άγαπώ αύτόν' η γάρ τελεία αγάπη έ'ξω βάλλει τδν φόβον».

"Ηδη πρδς τδν άνατολικδν τοίχον τοΰ νάρθηκος είσί τρεις θυραι είσά-

γουσαι .είς τδν κυρίως ναδν, εκατέρωθεν δέ της μεσαίας πόλης ζωγραφί

ζονται άριστεργ μέν τά είσόδια της Θεοτόκου, δεξιφ δέ η άνάληψις τοΰ
Σωτηρος.

11. Ό άγιος 35ά€βας πρδς βορράν. «Αδελφοί, δ τών βρωμάτων
κόρος πορνείας πείρα έστί».

'''

κούσγ καί τη λοιπή αύτοΰ συνοδεία, έπί ηγουμένου 'Ιεροθέου τοΰ σοφω-

12. Ό άγιος Ιωάννας της Κ-ΙΙμακος «'Ο έ'χων ταπείνωσιν τα

τάτου ίερομονάχου, διά χειρδς δέ Ίωάννου 'Γπάτου του έκ Πελοπονησου

πεινοί τούς δαίμονας, δ δέ μη έ'χων ταπείνωσιν ταπεινοΰταί ύπδ τών δαι

έτει ΑΧΠΒ' (1682)»,

μόνων».

Έκ της περιγραφής λοιπδν ταύτης εξάγεται δτι έζωγραφηθη ύπδ λογίου ηγουμένου, δαπάναις δέ της άρχαίάς καί έπισημου αθηναϊκής οικο

γένειας τών Μπενιζέλων.1
Ίδούδέ η λαμπρά συλλογή τών καθηγητών της έρημου τών πέριξ τοΰ νάρ
θηκος γεγραμμένων καί οΐτινες, ώς άνωτέρω εί'πομεν, διά τών δέλτων αυτών

έξακολουθοΰσι διδάσκοντες ίδίφ τούς την μοναδικήν πολιτείαν έκλέγοντας.

1. Είσιόντι άριστεο^ είς τδν δυτικδν τοΰ νάρθηκος τοίχον είκονίζεται
η Όσία Μαρία δεχομένη την θείαν μετάληψιν έκ τοΰ δεξιή τφ είσιόντι
«ίκονιζομένου Άββά Ζωσιμά.12

·?

13. Ό άγιος. Λιονύσιός. -

14. *Ο άγιος θεοδόσιος «Ό φυλάσσων τδ έαυτοΰ στόμα, τηρεΤ
την έαυτοΰ ψυχήν».

15. Ό άγιος Μάχιμος δ ομολογητής «Αδελφοί ρίζα πάντων τών
κακών έστιν η φιλαργυρία».

16. Ό άγιος Μάρκος δ ’Αθηναίος πρδς δυσμάς.
17. Ό άγιος Αθανάσιος δ έν τφ ’Άθωνι. «Έν καρδίφ πρ^έων
επαναπαύεται Κύριος». ·

18. Ό άγιος Λ,εόντιος δ έν Άχα'ία «Ψυχή ταραχώδης διαβόλου

2. '€> άγιος Ευφρόσυνος κρατών άνθος.
" 3. 'Ο άγιος Έφραεμ. «Μοναχδς άκτημων άετδς ύψιπέτης.».
4. 'Ο άγιος Ίωαννίκιος «'Ύπνος πολύς έπάγει πειρασμούς, δ δέ

καθέδρα ύπάρχει».

άγρυπνων έκφεύξεται αυτούς».

άγιον άρτον καί προσφέρων αύτδν τη πρδς τ’ άριστερά τφ είσιόντι είκο-

19. 'Ο άγιος Ακάκιος.
20. 'Ο άγιος* η ό άββάς Ζωσιμάς κρατών τγ άγίφ λαβίδι τδγ
νιζομένη Όσίφ Μαρ'φ.

1 Σεμνός γόνος της άρχαιοτάτης ταύτής άθηναϊζης οικογένειας, ητις καθ’ άπαντα τδν τί^ς
δουλείας χρόνον δια τής παιδείας περιεκόσμει τήν πενθούσαν πόλιν τής ‘Ελλάδος καί περί ής
πολλά καί ό Spon και δ Wheler άναφ'έρουσιν, έσπν δ άξιότιμος καθηγητής τής Ί’ιζαρείου
σχολής κ. Θεοδόσιος Βενιζέλος.
2 Διά τής πρώτης ταύτης αγιογραφίας τής λίαν συγκινητικής έξεικονισεως τοΰ νά λαμ6άνη τήν θείαν μετάληψιν κάτισχνος ή Όσια Μαρία έκ τοΰ Ά66α Ζωσιμα ύποδηλοϋται τώ
«’σιόντι ότι πρώτον πάντων όφείλει μετάνοιαν έπί τών πεπραγμένων και είτα άς εΐσδύση εις
τήν «ωστικήν κιβωτόν τής έκκλησίας. Ή αγιογραφία αΰτη απαντάται λίαν συχνά έν τώ νάρβηκι εις τήν σειράν τής χριστιανικής άγιογραφίας, ώς Ίν Πεντέλη καί άλλαχοδ.

Καί ταΰτα μέν περί της αγιογραφίας τοΰ νάρθηκος, δστις σημειωτέον
δτι δλος, ούδέ της δροφης έξαιρουμένης, είναι έζωγραφηικένος διά δια

φόρων εικόνων ειλημμένων έκ της Νέας Διαθήκης ώς π. χ. διά θαυμάτων
τοΰ Ίησοΰ κτλ.
Έκ της χριστιανικής δέ άγιογραφίας της ίεράς καί σεβάσμιας ταύτης
μονής άντιγράψας εικόνα τινά τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου δ Γάλλος

Didron καταχωρεί έν τφ συγγράμματι αύτοΰ «Iconographie Chritienne».

*
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Ένω δέ ξένοι έρχόμενοι θαυμάζουσι την χριστιανικήν τέχνην τ·ης βυζαν

κίνησις τηλεγράφου1 τε καί τύπου, όποιος πάταγος, εί αδται' έπετύγχα-

τινής αγιογραφίας, καί διά δαπάνης ού σμικρζς έκ τούτων νά ώφεληθώσι

νον ούτως, ένεργούμεναι υπό ξένου τινός’ άλλ’ ένεργοΰνται ύπδ 'Ελλήνων

σπουδάζουσι, λυπηρόν είπεϊν, δυστυχώς ημείς ούχί μόνον είς την έσχάτην

ύπδ τές άρχαιολογικης- έκείνης εταιρίας, ή'τις άπδ έτών ηρέμα μέν, άλλά

ραθυμίαν και άμ,άθειαν κυλιόμ.εθα, άλλά και έκουσίως είς τό φοβερώτε-

θετικώς ένεργοϋσα, παρακολουθουμένη ύπδ μικρές χορείας θαυμαστών της

ρον σημεϊον της άσεβείζς και ιεροσυλίας προβζίνομεν" διότι, ενώ από το-:

τών προγόνων τέχνης, προβαίνει ανευ έπιδείξεως καί άξίζς λόγου συν

σούτων αίωνων η ιερά αυτή τέχνη σεμνώς καί σεβασμίως τά ιερά της μο

δρομές είς την άνακάλυψιν τών άριστοτεχνημάτων έκείνων είς ά τδ έ'θνος

νής τείχη περιεκόσμει, λίαν εσχάτως, κακόζηλοι χεϊρες, προέβησαν είς τό

δφείλει κατά μέγα μέρος την άναγέννησίν του. Έπί τών έ'ργων ταύτης

φοβερόν άσέβημα, όπως χαράττωσιν έπί τών αρχαίων τούτων αγιογραφιών

καί έν γένει έπί έ'ργων Ελλήνων άγνωστων σχεδόν έν τή χώρ<£ ταύτι

τά εαυτών όνόματα. Άδιαφοροϋσιν άν κεφαλαί τών άγιων πζραμορφοΰν-

ται καί κζτζστρέφονται, άν χεΐρες άποκόπτονται ή οφθαλμοί έξορύσσον-

σης πρδς τά τοιαϋτα άπαθείζς μεινάντων έστηρικται τδ Θεμέλιον της
φήμης πλειόνων ξένων. Δέν δύναμαι ένταΰθα νά μή μνημονεύσω άξιοτί-
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ται, αρκεί [/.όνον νά εύρωσί που θέσιν ΐν’ άναγράψωσιν έν ό'νομα Γηά,ΐτις,

μ.ου ξένου λογίου, δστις τοσοϋτον άμερολήπτως άπέδωκεν ήμΐν δικαιοσύ

Κόστας, Λψύτρις ών τά δνόμζτα έ'πρεπέ τις άληθώς συλλέξας νά ,ά'νά-:

νην έπί τοΰ άντικειμένου τούτου. Έν περιγραφή τινι τών ’Αθηνών δημο-

γράψγ αύτά προ της θύρζς τοϋ άρχαιοτάτου καί σευινοτάτου τούτου μο

σιευθείσγ έσχάτως έν τφ σπουδαίφ άγγλικώ περιοδικώ Harpers Magazine

ναστηριού, δπως αί έπερχόμεναι γενεαί, είσερχόμε/αι έντός της γεραρΧςκαί σεβάσμιας ταύτης μονής, κζταρώνται καί άνζθεμζτίζωσι τούς κζ-

(φυλ. Μα’ίου 1881 σελ. 832) ό λόγιος Merril Gates έκφράζεται ώς έξης*

ταστροφεϊς της ανεκτίμητου ταύτης καί πολυτίμου χριστιανικές άρχαιά-,

»νων έκτελεσθέντων, καί αί Άθήναι δέν άμοιροΰσι λογίων καί φιλάρχαιων

τητος.

■

«Πλειόνων Γερμανών ή φήμη έθεμελίώθη εύρέως έπί έ'ργων ύπδ Έλλή-

«οίτινες, εί άπελάμβανον τήν τοϊς Γερμανοϊς παρεχομένην προστασίαν είς

«χρήματα καί εύκολίας δημοσιεύσεως, ή'θελον ταχέως άπολαύσει παγ-

Τγ( 16 ’Ιουλίου 4881.
Γ. Λαμπάκης τιλειόφοιτος της Θεολογίας ..

«κοσμίου φήμης, καί ή'δη χαίρουσι τοιαύτης έν τώ μικρφ κύκλφ τών γι-

«νωσκόντων αύτούς». "Ας μ.ή άπελπίζωνται λοιπόν οί έπιχειροϋντές τι

θαυμ,ασταί της τών προγόνων τέχνης έκ της περιβαλλούσης αύτούς άπαθείας περί τά τοιαϋτα καί παρ’ αύτοϊς τοϊς έν τή παλιτείγ έν τέλει, καθ’

ΕΚΔΡΟΜΗ

δσον ίκανοποιηθήσονται έν τή εύρείφ τών λογίων τοΰ πεπολιτισμένου κό

σμου χορεί<γ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΠΙΑΑΥΡΩι ΘΕΑΤΡΟΥ

’Από ημερών άνέμενον τήν περαίωσιν τής εκσκαφής τοΰ κύκλου τοΰ

θεάτρου, ΐνα μέταβώ πρδς τοπογραφικήν περιγραφήν αύτοϋ ύπέρ της άρ-

χαιολογικης εταιρίας, είς ήν διά τοΰ έφορου τών άρχαιοτήτων φίλου μ,ου
'Ο ΊούνιΟς έ'βζινε πρός την πρώτην αύτοϋ δεκάδα, πλην παραδόξως δέν

κ. Π. Καββαδία προσέφερον τήν μικράν ταύτην έργασίαν, συνδρομήν ήν

είχον είσέτι έπέλθει οί κατά την ώραν ταύτην έπικρατοϋντες καύσωνες

πας "Ελλην όφείλει αύτή" άμα δέ άνέμενον τήν έκ Τριπόλεως έπάνοδον

οί καθιστώντες πασαν μέν έργασίαν κοπιώδη, πασαν δ’ εκδρομήν δυσχερή.

τόΰ άξιοτίμου φίλου μου κ. Πετρίδου, διευθυντοΰ τών δημοτικών σχολείων,

Καί είχε μέν άρχίσει δ θερισμός, άλλ’ οί κατά τό έ'τος τοΰτο πνεύσαντες

μεθ’ ού συνεφωνήσαμεν νά μεταβώμεν δμοΰ, πλήν έπειδή ουτος διήλθεν

έπ’ έσχάτων νότιοι άνεμοι καί αί έπελθοΰσαι συνεχείς βροχαί παρεκώλυ-

έσπευσμένως άπερχόμενος είς ’Αθήνας, άνέχώρησα τέλος μόνος.

σαν την συνήθη άποξήρανσιν πάσης ύγρζσίζς καί έτηρησαν έν μέρει τό

Ώραίαν λοιπόν τινα πρω'ίαν διήλθον τήν πύλην τοΰ φρουρίου Ναυπλίου

χλοερόν τής έαρινής φύσεως, δπερ δσον τερπνόν τώ οδοιπόρφ, τοσοϋτον

ύπδ τδν έ'τι έπ’|αύτής λέοντα καί τά φέροντα δημοκρατικόν σκοΰφον έ-ι

fyv έπαχθές τώ άτυχεϊ γεωργώ ένεκα της καταστροφές ην ύπέστησαν οί

νετικά οικόσημα, έ'μβλημα έλευθερίας ίστάμενον ώς μαρτύριον δουλείας;

θερισθέντες αύτοϋ στάχεις. Καίτοι ηρεμία έπεκράτει έν τφ δρίζοντι της

Καί δέν έ'φερον μέν δημοκρατικόν σκοΰφον διότι ουτοι δέν είσίν έ'τι τοϋ

τε μεγάλης καί μικρας πολίτικης καί εύηλπίζετο η προσεχής είς Θεσ

συρμοΰ, άλλά καί ού'τε λευκόν χειρόμακτρον έπί τοΰ πίλου, ώς κατά μί-

σαλίαν τε καί ’Ήπειρον μττά z&r όυνάιιεων είσέλασις, αί έν τφ ίστορικφ

μ.ησιν τών ξένων περιηγητών φέρουσιν οί πιθηκίζοντες κάτοικοι τών νέων

τής Έπιδαύρου θεάτρφ έπιχειρηθεϊσαι έπιτυχώς ύπδ της άρχαιολογικης

Αθηνών όπόταν έκδράμωσι μέχρι της μυθώδους άποστάσεως τής Κηφισ-

εταιρίας άνασκαφαί ούδόλως έπέσυραν την προσοχήν τοϋ κοινού. Όποίκ

σίας πρδς προφύλαξιν έκ τών άκτίνφν τοΰ ήλιου έντδς κεκλεισμένης άρά-
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ξης.’Έφερον απλώς πεντηκοντάλεπτον πλ,ατύγυρον σκιάδιον χωρικού, δπερ

χρόνων της Φραγκοκρατίας. Ούδέν θετικώς γνωστδν περί της ιστορίας το?

|ΐυρίκς μοί προύξένει άναμνησεις της εποχής εκείνης καθ’ $ν μόλις διερ

Εηροκαστέλλου καλουμένου φρουρίου τούτου καθώς καί περί δμοίων καλυ-

χόμενος την εφηβικήν ηλικίαν έλαβον τάς

πτόντων τδ ελληνικόν έδαφος. Ό μέγας τοΰ γαλλικού έπιτελείου χάρτης

περί τών πραγμάτων

τ·^ς πολιτείας εντυπώσεις, της γνωστής εκείνης εποχής τών σκιαδικών.

"Ωδευον βραδέως καθημενος ώς ηδυνάμην κάλλιον έπί σκληρού καί ύψη-

ούδέν σημειοΐ έπί τών πλείστων τούτων η τά στοιχεία Ρ. Η. (παλαιότεοον ελληνικόν), εύρύ δέ πεδίον μελέτης παρέχει η έρευνα της σκοτει

λοϋ σάγματος, καί διηοχόμην οφιοειδή καί άνώμαλον πεπατημένην τρί-

νές, ταύτης γεωγραφίας τών πρώτων χρόνων φυλής τοσοΰτον μετέπειτα

βον, δτέ μέν άνερχόμενος άποτόμους κλιτύάς πετρωδών λόφων, δτέ δέ

κατερχόμενος βαθείας φάραγγας πρδς τάς κοίτας καταξηρων χειμάρρων.

άναπτυχθείσης καί ·?ίς τά πρώτα ταΰτα έ'ργα κινοΰσι τδν θαυμασμόν έν
αύτη ταύτη τη έποχη τών τηλεγράφων, σιδηροδρόμων καί δμοίων μη

Πανταχοΰ ή ξηρότης τοΰ εδάφους καί τών έστεοημένων πάσης βλαστη-

χανικών έ'ργων. Ούδαμοΰ άλλοθι δύναταί τις νά θαυμάση άνά πάν βήμα

σεως γυμνών δρεων της ψαμμολιθιτικης διαπλάσεως της πέριξ φύσεως,
συνδυαζομένη πρδς την βραδύτητα αθλίου ίππου, καθίστων την δδοιπορίαν

masses que les’ ancieas se faisaient un jeu de remuer ont toujours embaras-

άτερπνον. Μετά ημισυν αιώνα άπδ της άπελευθερώσεως, ώδευον έν Έλλάδι ως δ Pouqueville καί Σατωβριάνδος έπί Άλ·η πασά. 'Ο άγωγεύς μου

s6 la mecanique d6gener6e de nos ingenieurs». Άζιον .προσοχής έστίν δτι οί
Φράγκοι, ώ> τά- έργα τοσοΰτον διακρίνονται τών τών έπελθόντων Ενετών

ώκυπους καί εύφυέστατος εύ'ζωνος,ού τάς περί τών πολιτικών της ημέρας
ιδέας καθώς καί τών διαφόρων προσούπων κρίσεις, καίπερ μη άναφέρων αύ

γενικόν κανόνα, καί περ άκολούθως διαιοεθέντες είς μικρότερα τμήματα,

τάς ένταΰθα,δέν ηδυνάμην νά μη θαυμάζω, συχνάκις^έπανέφερε τδν λόγον

την άληθειαν τοΰ άφορισμοΰ τοΰ ναυάρχου Jurien de la Gravure δτι «les

ώς πρδς την τειχοποιίαν καί την έκλογην τών θεσεων, ηκολούθησαν κατά

είς τδ περί συγκοινωνίας ζητημα, καταδεικνύων μοι την άνάγκην καί τάς

την τακτικήν τών Πελασγών, οϊτινες κατασχόντες την χώραν καί δχυρωθέντες ίσχυρώς έδέσποζον της άδυνάτου έγχωρίου φυλής' άν δμως ουτοι

ώφελείας της κατασκευής τίς μεταξύ Ναυπλίου καί ’Επίδαυρου δδοΰ καί

έξέλιπον ά συνεχωνεύθησαν έν τη έγχωρίφ φυλή ώς κατόπιν οί Φράγ-

κάταληγων είς τδ συμπέρασμα δτι τώρα βεβαίως θά κατασκευασθη αυτή
διότι «θά έρχωνται οί Φράγκοι». Βέβαιόν είναι δτι μόλις έπ’έσχάτων vfp-

χθη η εύφυης έκείνη φυλή ητις διά τών έργων της ύψίστης διανοίας έδό-

κοι, ά άναπτυχθέντες κατέπνιξαν καί άντικατέστησον αύτην καί παρη-

χισεν έν Έλλάδι νά κατανοηται η άνάγκη της συγκοινωνίας,.ητις τοσοϋ-

ξασε την κλασικήν ταύτην χώραν, τοΰτό έστι ζητημα έφ’ ου δέν δύνα

τον άχρι τοΰδε παρημεληθη καί έν γένει δέν εϊχεν άναπτυχθγ -ή τάσις

ταί τις έτι ν’ άποφανθγ. Παρατηρήσεις τινάς έπί τών έργων τούτων άς

έκείνη πρδς συνδρομήν *είς τά δημόσια

έργα ην πάσα άνεπτυγμένη κοι

συνέλεξα έκ πλειόνων έρειπίων θέλω δημοσιεύσει εί'ποτε δυνηθώ νά συμ

νωνία δφείλει αύτοΐς. ’Άχρις έσχάτων πολλάκις οί κάτοικοι ένηργουν διά

πληρώσω τάς έπ’ αύτών μελέτας μου. Πόσον άπλοΰς καί δκνηρδς έτι ή

τών πολιτευόμενων των δπως δδοί μη διέλθωσι διά τών χωρίων των,

θελε θεωρηθη έκεΐνος δστις η'θελε τολμήσει νά αίτηση σννδρομην καί εύ-

η'δη δμως έπηδησαν είς τδ έτερον άκρον, καί άμαξηταί δδοί είσίν αί έλά-

aatpiav παρά της κυβερνησεως πρδς ένασχόλησιν είς τοιαύτας μελέτας,

χισται άπάιτησεις κοινοτήτων, αϊτινες ζητοΰσι σιδηροδρόμους έκ της τρεχόύσης ύπηρεσίας, ώς εί ούτοι δέν έξαρτώνται έκ της κινησεως τοΰ πλη

είς τά ό'μματα της Routine τών γραφείων. Ή Routine αυτή ητις τδ γράφειν καί έγκυκλιογραφεΐν θεωρεί ώς μόνην δραστηριότητα καί άξίαν δύ

θυσμού, τοΰ έμπορίου, έξ ών προκύπτουσιν οί συνεταιρισμοί κτλ. Ή παρά

ναται ν’ άντιληφθγ τοιούτου. τινδς έργου; Άλλ’ ή Routine, ή Routine

τνίς κυβερνησεως άπαίτησις της έκτελέσεως τοιούτων έργων δείκνυσιν δτι

αύτη περί $ς εϊπεν δ Γαλάτης σοφός'

εΐσέτι καθ’ 'Ηρόδοτον (VII, 102) «τγ; 'Ελλάδι μέν πενίη άεί ποτέ σύν
τροφός έστιν, άρετη δ’ έπακτός έστιν», καί τοι σήμερον καί δ πλούτος

«La Routine c’ est Γ esprit des betes»,

δμογενώς έπακτός έστιν, ή δέ άρετη. . . »

,

’Ενώ δ’ ουτω προεχώρουν, τοΰ ηλίου ηδη μεσουρανοΰντος, η δδδς καί

έστί μία τών κυριωτέρων αιτιών της έπικρατούσης καχεξίας είς πάντας

τοι βραδέως έμυκηνετο δπισθέν μου. Διηλθον κάτωθεν βραχώδους βουνοϋ

τούς κλάδους. Πρδ ταύτης καί αύτοί οί σαφέστεροι τών νόμων στρετ

θ5 ά άπότομος κορυφή έστεπτο ύπδ ποικιλοκτίστων τειχών,άτινα μη δυνά-

βλοΰνται καί θάπτονται πολλάκις ύπδ τδν δγκον μυριάδων ερμηνευτικών

μενος νά έπισκεφθώ κατά την έπιθυμίαν μου ένεκα της άπαιτουμένης λοξο
δρομίας περιωρίσθην νά έξετάζω μακρόθεν. ’Επί τών στερεών βάσεων της

δήθεν έγκυκλίων, κκίτοι κατά τδ σύνταγμα η ερμηνεία αυτή άνηκει τ$

θαυμαστές πλην άγνώστου προϊστορικές η κυκλώπειου εποχής ϊστανται τά
.ερείπια φρουρίου τινδς τών έπίσής αγνώστων καί ούχ. ηττον ένδιαφερόντων

νομοθετικ-η έξουσίιη.
'Γοιαΰτα διαλογιζόμενος καί τοΰ άγωγέως τάς ιδέας του εύφραδώς άναπτύσσοντος, άφίχθην περί μέσην ημέραν είς τδ χωρίον Αιγουριδ, δπερ,
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κοίλφ, ώς έπραξεν έπί τής προχείρως έκ σανίδων κατασκευασθείσης ιδίας

662

μένων καί ύπερκειμένων άλλήλων διωρόφων λευκών οικιών του παρέχει την
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δ φίλος σύντροφός μου. Πλην μόλις τά κεκμηκότα μέλη ήρχισαν νά αί-

δψιν.’Αφίππευσα πρδ οικίσκου κατεχομένου ύπδ τοΰ διευθυνοντος τάς Ανα-

σθάνωνται τήν επαφήν τών ηδυπαθών περιπτύξεων τοΰ δημοκράτου Μορ-

σκαφάς εφόρου τών Αρχαιοτήτων καί φίλου μου κ. Καββαδία, δστις σπεύδων

φέως, βροντώδης φωνή «εξαιρούνται βρέ τά αύρα λαΰρά σαύρα», ήχηρώς

περιχαρής πρδς συνάντησίν μου «κύψον, φίλτατε, και έκβαλε τδν πίλον σου
καί 'εί'σελθε εις τδν οικόν μου» έφώνησεν. Ή συμβουλή δέν ήτο περιττή,

καθ’ όσον ού'τε τδ

ύψος της θύρκς έπέτρεπε τήν εί'σοδόν μου, ούτε τδ

πλάτος αύτής τήν τοΰ πλατύγυρου πίλου μου. Ό λόγος της σμικρότητος

ταύτης τών θυρών προέρχεται ώς έπληροφορήθην έκ τής δυσχερείας τής
μεταφοράς έπί ζώων καί έκ'μακρυνών αποστάσεων ξύλων άναλόγου μήκους.

Μετά τάς ποώτας ούχί τυπικάς άλλ’ εγκαρδίους φιλοφρονήσεις, έσπεύσαμεν νά έκπληρώσωμεν τδ πρώτον τοΰ ανθρώπου πρδς έαυτδν καθήκον,
δπερ συνίσταται εις τήν λήψιν τροφής, μετ’ ολίγον δέ παχείας οπτής ό'ρ-

νιθος, τής συνήθους τροφής τών έν τοΐς χωρίοις τής Ελλάδος σταθμευόντων, τά λείψανα δέν ήθελον έπαρκέσει είς τδν δοκιμώτατον φυσιολόγον

πρδς ορισμόν τοΰ εΐ'δους. Τοΰ καθήκοντος τούτου ή έκτέλεσις έστί το

σοΰτον ίσχυρώς επιβεβλημένη, ώστε ή φύσις έστέρησε τδν άνθρωπον τής
δυνάμεως τοΰ άντιταχθήναι αυτή καί έπί τούτου θέτω είς Αμφιβολίαν τδ

ύπδ αρχαίων συγγραφέων περί πλειόνων λεχθέν άφελώς δτι «απέσχε τρο

φής καί έτελεύτησε». Παραδέχομαι δτι ό Σωκράτης έπιε γενναίως τδ
κώνειου, δτι δ Κ,άτων διέσχισε τήν κοιλίαν του, δτι δ Βρούτος έπεσεν ώς

ποτέ δ Σαούλ έπί του ξίφους του, δτι δ Σενέκας ήνέφξε τάς φλέβας του,
δπερ ί'σως έπληροφοοήθη παρά τίνος τών γραμματέων τών πρεσβειών καί

τδ σεράϊον τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Άζίζ, άλλ’ δτι ύπήρξέ ποτέ

άνθρω

πος τοσοΰτον ϊσχυράς θελήσεως ώστε ν’ άντιστρατευθή έπί μακρδν χρόνον

εκουσίως έναντίον τών νόμων τής φύσεως καί μέχρι τελείας έξαντλήσεως,
καί δπερ, ώς άπεδείχθη, επιφέρει καί αύτής τής διανοίας τήν διατάοαξιν,

τοϋτο δέν δύναμαι νά εννοήσω, καθώς επίσης καί τήν αρετήν τής Πηνε
λόπης, ή'τις έπί εί'κοσιν δλα έ'τη κρατοΰσα τήν ηλακάτην της ανέμενε
πιστή τδν πλανώμενον Όδυσσέα, τοΰ οί'κου βρίθοντος μνηστήρων, οΐτινες
εύθύμουν έν αύτή κατατρώγοντες τήν περιουσίαν της' έπανελθόντος δέ

τούτου καί άποδείξαντος τήν ταυτότητά του, κατέλαβεν άνυπόπτως καί

ακωλύτως γυναΐκά τε καί βασιλείαν. Ευτυχείς χρόνοι καθ’οΰς οί μνηστή
ρες ήσάν τοσοΰτον υπομονητικοί, πληθύς δέ τοιούτων οίκούντων έν αύτω
τφ οί'κφ δέν ήδύναντο νά κλονίσωσι τήν άρετήν γύναικδς, τά δέ έ'θνη ά-

νεπαύοντο ύπδ τήν σκιάν ηλακάτης, άναμένοντα νά διοικηθώσι παρά τών
βασιλέων των,οίς,ώς φαίνεται,ανεγνώριζον τά δικαιώματα τών βασιλισσών
τών μελισσίων. Μετ’ ολίγον στήσας τήν μικράν στρατιωτικήν μ.ου κλίνην,

άναπόφευκτον έφόδιον τοΐς έν Έλλάδι όδοιποροΰσι, καί πληρώσας άέρος

’.τδ ελαστικόν αύτής προσκεφάλαιον κατεκλίθην έν τώ άναπαυτικώ αύτής

διελθοΰσα τούς τοίχους, μάς έκαμε ν’ άνατιναχθώμεν. Έννοήσαντες δτι

παρακειμένως ύπήρχε τδ δημοτικόν σχολεΐον, καί συνεπώς ούδεμία ελπίς
ησυχίας, ήγέρθημεν, έμαθαν δέ δτι άπδ καιροΰ τδ σχολεΐον ήργει, άλλ’
επειδή ο κ. Καββκδίας είχεν είπεΐ πρδς τδν διδάσκαλον δτι έ'μελλον νά

μεταβώ έκεϊσε μετά τοΰ φίλου κ. Πετρίδου διευθυντοΰ τών δημοτικών

σχολείων, φαίνεται δτι δ διδάσκαλος, μαθών τήν έλευσίν μου, σ,υνέλεξεν
οσους ήδυνήθη

τήν ώραν έκείνην μαθητάς έκ τών άγρών, καί επέστειλε

πρδς τδν παρακειμένως ύποτιθέμενον προϊστάμενόν του τδν συναδελφικδν
τοΰτον Ασπασμόν.

Περιήλθον τδ χωρίου περί οΰ ούδέν πλέον τών λεχθέντων έχω νά ποοσθέσω, ή δτι ίχ τινων ερειπίων τειχών (καθ’ δσον αί έν τώ ναώ τής άγιας
Μαοίνης. σωζόμεναι ίωνικαί στήλαι έλήφθησαν προφανώς έκ τοΰ ’Ασκλη

πιείου) δείκνυται δτι κεΐται έπί τής θέσεως τής παλαιάς πόλεω'ς Αήσ-

σης πόλεως άρχαιοτάτης καί ή'τις κατά Παυσανίαν (II. 27, 1.) έκειτο
«ένθα έχεται τής Άργείας ή Έπιδαυρίων». ’Ολίγον άπωτέρω πρδς με
σημβρίαν φαίνεται χωρίον δπερ πρδς έκπληξίν μου έμαθαν δτι καλείται

Κορωνή. Σώζετχΐ' λοιπόν εΐσέτι ένταΰθα δ μΰθος τοϋ Ασκληπιού ου ή

μήτηρ Κορωνίς (Παυσαν. II. 26, 6) καί πεο κίουσα τοΰτον ήράσθη ’Ισχύος
τοΰ ’Ελάτου, δι’ 3 καί έφονευθη ύπδ τής Άρτέμιδος έκδικουμένης

τδν

’Απόλλωνα διά τήν υβριν; Μ’ δλα ταΰτα ί'σως ποτέ ξανθόν τι τέκνον
βορειοτέρων χωρών αποκτήση φήμην άποδεικνύον δτι ή δνομασία αυτή
έστί σλαβική. Αί γυμναΐ καί πετρώδεις κλιτύες τοΰ ύπερκειμένου

Άρα-

χναίου ό'ρους έφ’ ου ή Κλυταιμνήστρα είδε τούς πυρσούς τούς Αναφθέντας

πρδς είδοποίησιν τής άλώσεως τής Τροίας, καί ή έμπροσθεν έκτεινομένη
στενόμακρος πεδιάς έν ή βλέπει τις μόνον ίσχνάς φυτείας ερεβίνθων καί

τινας διεσπαρμένας ελαίας, δεικνύουσι τδ άγονον τοΰ έδάφους καί ύπεν-

θυμίζουσι τδν πατέρα τής ιστορίας καθ’ ον (Ήροδ. V J82) «Έπιδαυρίοισι

ή γή καρπόν ούδένα φέρει». ’Ίσως αί έλαΐαι αυται προέρχονται έξ έκείνων άς κατά χρησμδν τής Πυθίας ήτήσαντο καί έλαβον οί Έπιδαύριοι
παρά τών ’Αθηναίων. Κατά τούς χρόνους έκείνους δέν ύπήρχεν δ καπνός

δστις επέτυχε θαυμασίως έν τφ τόπφ τούτφ, αλλά καί ουτος εσχάτως
αγνοώ διά τίνας λόγους έξέλιπεν.
Ίππεύσαντες μετ’ ολίγον κατήλθομ,εν τήν κλιτόν τοΰ λόφου εις ου
τους πρόποδας κεΐται παρά τήν οδόν μικρός παλαιός ναός βυζαντινού ρυθ
μού, φ παράκειται φρέαρ, καί μετά ήμισείκς ώρας πορείαν διελθόντες στε
νωπόν είσήλθομεν εις περικεκλεισμένην πανταχόθεν ύπδ βουνών κοιλάδα.

X
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"Ισως προέρχεται έκ προκαταλήψεως, διότι δ φίλος Καββαδίας είχεν έφελ-

μα αύτοϋ, άπροσέκτως. δέ καί ό πολύς Κούρτιος γράφει ότι τδ θέατρον

κυσει τήν προσοχήν μου εις τούτο, πλην δ πρώτον εισερχόμενος είς την πε

τοΰτο κατεσκεύαστο έκ μαρμάρου, τούτφ δ’ επόμενος ό Isambert προσ

ρίκλειστου ταύτην κοιλάδα καταλαμβάνεται ύπδ αορίστου τίνος αισθήμα

θέτει καί τάς λέξεις ωραϊοτ και .Ιενκύκ, en beau

τος, έπιδρώσης ίσως και της αιφνίδιας μεταβολής της θέσεως έν η πρδς

Τδ θέατοον τοΰτο ού μόνον έκ λευκοΰ ωραίου μαρμάρου δέν συνίσταται,

marbre blanc (σ. 191).

πάσαν την πέριξ. χώραν τδ κατάφυτο ν . συνδυαζόμενον πρδς τδ μονήρες

άλλ’ ούδέ έκ μαρμάρου καθόλου^ αλλ’ έξ άπλοΰ λευκοΰ συμ.παγοΰς χον

αύτής και ή Ανά πάν βήμα συνάντησις ύπδ πυκνάς σκιάς ένδείξεων κε-

δρόκοκκου τιτανόλιθου, όμοιου πρδς τδν είς πλεϊστα μέρη τής Πελοπόννη

χωσμένων λειψάνων γνωστές ενδόξου ιστορικής εποχής γεννώσι τφ λα

σου καί ιδίως έν τοϊς λατομείοις Αέρνης εύρισκομένου καί έξαχθέντος κατά

τρευτή της άρχαιότητος τοιοΰτό τι αί'σθημα. Ύπδ τοιούτου αισθήματος
δπότε έν τη κοιλάδι ταύτη έξέφερε την

πάσαν πιθανότητα- έκ τών κλιτύων τοΰ Άρκχναίου, ου ή τιτανώδης διάπλασις τοσοϋτον εύδιάκριτός έστι μεταξύ τών ψαμμόλιθων καί όφεολίθων

ώραίαν έκείνην προφητείαν ην έπέπρωτο νά ί'δω σήμερον πληρουμένην'

τής πέριξ χώρας. Τά συνήθως μεταξύ τών στρωμάτων τών τοιούτων τι

κατελήφθη και δ Pouqueville

«Si les Grees remontaient au rang des nations, qu’ on retourne les buttes

τανόλιθων ύπάρχοντα τοιαϋτα χαλικομίγματα (br0ches) ύπάρχουσι καί έν

couvertes des halliers, on y trouvera des monument', ouvrages de ces hom

τφ λατομείφ τούτφ, ώς δεικνύει ή χρήσις αύτών ήτις έγένετο έν πλεί-

ines que les modernes n’ £galeront jamais». Έν τη μεμονωμένη ταύτγ γω-

σταις τών μεταξύ τών κερκίδων βκθμϊσι.

νία μακράν τών μεγάλων κέντρων, όποια- μεγαλοπρεπή οικήματα, λου
τρώνες, ιπποδρόμια κτλ., συνετέλουν είς τάς ίάσεις ας οί καλώς γινώσκον-

Περιήλθον λεπτομερώς τδ έκ δώδεκα μέν κερκίδων κατά τδ κάτω κοϊλον, διπλάσιων δέ κατά τδ άνω, χωριζομένων διά κλιμάκων, απαρτιζόμε-

τες την Ανθρωπίνην φυσιν Άσκληπιάδαι της εποχής έκείνης παοεϊχον είς

νον θέατρον θεώμενος τήν κυκλικήν ορχήστραν περί ήν ύπάοχουσιν αί σειραί

τούς έξ όλων τών μερών τοϋ κόσμου συρρέοντας Ασθενείς, οΐτινες είς
τοιοϋτον κατ’ Αριθμόν άνηρχοντο πλήθος ώστε είκοσι και πλέον χιλιάδας

τών εδωλίων μετά τών

κάτω καί έν μέσφ σειρών θρόνων, όπως άντι-

ληφθώ τοΰ συνόλου πρδς σχεδιογράφησιν. Κατελθών καί πλησιάσας έργά-

ήδυνατο νά περιλάβη τδ μεγαλοπρεπές θέατρον έμπροσθεν τοϋ κοίλου τοϋ

τας τινάς σκάπτοντας περί τήν σκηνήν είπον αύτοϊς καί τφ φίλω έφόρφ

βποίου μετ’ ολίγον αφιππεύσαμεν.
Έθαυμασα· τδ μεγαλοπρεπές θέατρον έ'ργον τοϋ ’Αργείου Πολυκλείτου,

ότι κατά τήν ημέραν ταύτην τής έλεύσεώς μου θέλει εύρεθή τι άξιον

δπερ καί αύτδς δ περί την καλλιτεχνίαν απαθής Παυσανίας (II. 18, .5)
«ποκαλεΐ εθέας άξιον». θαυμάζων δέ τδν τεχνίτην έν τώ έ'ργφ του, λέ

τδ χώμα συνηντήθη λίθος, άφαιρεθέντων δέ τών χωμάτων παρουσιάσθη

λόγου. Μετ’ ολίγον δέ ειδοποιούμαι παρά τών έργατών γελώντων ότι ύπδ

κλείτω γένοιτ’ Αν αξιόχρεως». Χάρις.είς την Αρχαιολογικήν εταιρίαν καί

καθαρώς τδ έξωγκωμένον στήθος γυναικείου αγάλματος. Συνεκεντρώθημεν πάντες περί τδν χώρον, καί ή Αφαίρεσι:,ς τοΰ χώματος ή'ρξατο γινομένη μ.ετά προσοχής καί ταχύτητος. "Ερευνα πάραυτα γενομένη άν ύπήρ-

ιδίως είς την μέριμναν τοϋ αξιότιμου αύτης προέδρου, καθώς καί την άξιέ-

χεν ή κεφαλή απέδειξεν ότι αύτη άτυχώς έ'λειπεν. ΤΙ μετ’ όλίγον Αφαί-

γει «αρμονίας δέ η κάλλους ένεκα άρχιτέκτων ποιος ές άμιλλαν Ιίολυ-

παινον επιμέλειαν καί φειδωλήν επιστασίαν τοΰ εφόδου τών αρχαιοτήτων

ρεσις τών χωμάτων έδειξε καθαρώς ύπτιον άγαλμα φυσικοΰ μεγέθους γυ-

κ. Καββαδία, -τδ μεγαλοπρεπές τοΰτο έ’ργον τών προγόνων μας, οπερ.
μέχρις εσχάτων έκάλυπτε παχύ στρώμα δασώδους γης, Ανασκαφέν, πα-

ναικδς, Ακέφαλου, ανευ χειρών, καί φέρον ποδήρη χιτώνα μετά διπλοϊδίου πλουσιωτάτων πτυχών. Καίτοι ήσθάνθην τοΰτο, έν τούτοις νεΰμα

ραδίδ εται είς τδν θαυμασμόν τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. Εξαιρέσει τών

τοΰ φίλου Καββαδία μ’ έ'πεισεν ότι τδ έ'ργον ήν καλής τέχνης. Είναι Α

δυο άκρων κερκίδων, ών τά εδώλιά είσι κατά μέρος κατεστραμμένα, τδ

δύνατον νά περιγράψη τις τήν συγκίνησιν καί αύτών έ'τι τών έργατών,

έπιλοιπον τοϋ θεάτρου έστιν Ακέραιον καί έν τοιαύτη καταστάσει ώστε

τινών έκ τούτων διατεινομένων ότι τοιοϋτον έ'ργον ούδέποτε ευρον έν Ά

έν συνόλφ θεωρούμενου παρίσταται τφ θεατή ώς εί μόλις ποδ ολίγου έ-

θήναις έ'νθα Απδ έτών διετέλουν έν τή ύπηρεσίη τής αρχαιολογικής εται

παύσατο η έν αύτφ διδαχή καί Απήλθον οί θεαταί. Τά έν μέρει κατα-

ρείας. Έφαίνετο ότι ενώπιον μας ύπήρχε τάφος ήνεφγμένος καί ότι έπρό-

στραφέντα εδώλια τών άκρων κερκίδων ήσαν τά μόνα μέρη τοΰ θεάτρου

κειτο νά έκθάψωμεν τήν ώραιοτέραν Αρτιταφεϊσαν τών γυναικών. Μετά
δυσκολίας έκβαλόντες τοΰ τάφου τδ ώραϊον τοΰτο έ'ργον, έ'νθα Απδ το-

άτινκ δέν είχον έπιχωσθή η μάλλον είχον έκσκαφη Απδ έτών πρδς κατα
σκευήν τιτάνου, ώς δεικνυουσι τά ΐ^νη παρακείμενης. παλαιας καμίνου,

σούτων αιώνων έ'κειτο, ήοξάμεθα διά τεμαχίων ξύλου καθαρίζοντες τάς

καί έκ τών τήδε κακεϊσε έν τφ δάσει φαινομένων τμημάτων, διάφοροι πε-

ωραίας πτυχάς, έργάτου τινδς χέοντος ύδωρ.Έν δέ τώ μεταξύ παρελθόντος

ριηγηταί. συνεπέραινον περί τοΰ όλου. Πάντη έσφαλμένον είναι τδ παρά

τοΰ λυκόφωτος έπήρχετο τδ σκότος καί οί ίπποι ήσαν έπεσαγμένοι πρδς
άναχώρησιν. Κύριός τις έμπορος τυρών, δστις είχεν ακολουθήσει ήμας έκ

τό5ς γαλλικής επιστημονικής έν Πελοποννήσφ εκδρομής έκδοθέν διάγραμ
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τοΰ χωρίου δπως θεάσηται τάς άνζσκαφάς, πλησιάσας έν άδημόνήη «πη-

τικέίμενον τής λατρείας του, παρ’ δλίγον συνετρίβετο ύπδ τής καταπτώ-

γαίνωμεν, κύριοι, έφώνησε, διότι ένύκτφσε καί έχομεν νά διανυσωμεν μιάς

σεως αύτοΰ,καί δτι έκτοτε έθεραπεόθη τοΰ έρωτος τούτου, περιοριζφενσς

ώρας δρόμον»’ άλλ’ δ φίλος μου, δστις ητο βεβυθισμένος είς την εργασίαν

νά έρα μόνον έλαφρών πραγμ,ατικοτήτων ών ή κατάπτωσις ουδόλως ήπεί-

του και δστις μέχρι της στιγμής εκείνης έτήρει βαθεΐαν σιγήν,

λέι νά τδν κατασυντρίψη.
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«φίλε

Μετ’ δλίγον-σβεσθείσης τής λυχνίας έθεώμεθα καθαρώς έπι τών κλι

μρυ, τφ άπήντησε, είσαι περίεργος άνθρωπος’ άν αύτην την στιγμήν ευρισκες νά κάμης 10,000 όκάδας τυροϋ είς καλήν τιμήν καί σου έλεγα εγω

νών μας έξηπλωμένοι τούς διά τής στέγης, φαινομένους καί έν τή έκτάσει

φεύγομεν, τί θά μου άπεκρίνεσο;» Έπαναγαγών διά της ρητορείας ταυ»

τοΰ άνεφέλου ούοανοΰ διεσπαρμένους άστέρας, άχρις ού ήμ,άς

της την θημηδίαν άνευ της οποίας δ έν τή έξοχη βίος ούδεμιαν κεκτή-

'Ύπνος έμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοϋ,

ται τέρψιν, και πεισθεΐο πλέον δτι ένεκα τοΰ σκότους ούτε τδ συνολον τοΰ
άγάλματος ήδύνατο νά σπουδάση,έδωκε τδ σημεΐον της άναχωρησεως δια

νήδυμος άμφιχυθείς.

Τήν δ’ έπιοΰσαν, ημέρας άρτι διαγελώσης, καί τοΰ ήλιου τάς άκρω-

κεράσματος τών εργατών' ίππεύσαντες δέ έλάβομεν την πρδς τδ χωριον

ρείας καταυγάζοντας, έβαίνομεν πάλιν έν ή'χοις κωδώνων κρεμαμένων έκ

άγουσαν ένθα άφικόμεθα βαθείας ού'σης διά τδν τόπον νυκτός.
Έκβαλόντες τούς πίλους μας καί κυψαντες είσεδυμεν είς τον οίκον

τών τράχηλων τών ίππων μας πρδς τήν τοσαΰτα λείψανα καλλιτεχνίας
περιλαμβάνονταν μικράν κοιλάδα. Άφιχθέντες άφιππεύσαμεν έμποοσθεν

μας έν φ παρεκαθίσαμεν έπί ξύλινων εδρών περί την μικράν τράπεζαν ητις

τοΰ θεάτρου παρά τδ ώραΐον άγαλμα, ού τάς πλούσιας πτυχάς τοσοΰτον

μετ’ όγκου κεκαλυμμένη έφαπλωμάτων, ώς γνωστδν, εν τοΐς οικοις τής
Ελλάδος ύπδ τδ όνομα ί οΐκος αποτελεί την σκευήν τοΰ δωματίου. Ένφ

ώραιοτέρας καθίστων αί ύπδ τοΰ άνατέλλοντος ήλιου παρ^γόμεναι έπι-

είσετι νωπαί ήσα.ν αί εντυπώσεις τοΰ χαρίεντος έκείνου γυναικείου σώμα

Αί πτυχαί τοΰ χιτώνος τοΰ άγάλματος τούτου καταπίπτουσιν άφελώς
μέχρι τών ποδών ένθα φυσικότατα προσκλίνουσιν δλίγον δπως καταφανή

τος δπερ παρίστα τδ ώραΐον εύρεθέν άγαλμα, παρέστη ένωπιόν μα,ς γραία

κατεκληκυΐζ, έρρυτιδωμένη, μέγαιρα κρατούσα εγχώριον κεχρωματισμενον πλατύγυρον άγγεΐον πλήρες λευκής τίνος μάζης λεγουσα ως εν δια·*
μαρτυρήσει «αργήσατε καί παράβρασαν τά μακαρόνια». Μ’ δλον τον σε

σκιάσεις.

γί'ωσι τά άκρα τούτων φερόντων παχύτατα πέδιλα. 'Ωραιόταται επίσης

είσίν αί πτυχαί τοΰ πλουσιωτάτου διπλοϊδίου, ίδίως περί τδν λαιμόν καί
το λίαν εξωγκωμενον στήθος, ένθα άρκοΰνται δεικνύουσαι ύπ’ αύτά υπαρ*

βασμόν προς την δεκάτην τών εντολών, αγαπώ 'ίνα ή υπηρετούσα με
χειρ άκολουθήται ύπδ χαρίεντος και μειδιώντος προσώπου. Όποιαν τδ

ξιν πληρης ζωής. Ο φίλος Καββαδίας έχει πλείονας λόγους νά πιστεύή

.αίσθημα της καλλαισθησίας έστιν ανεπτυγμένου, έκδηλοΰται παντοιοτρο»
πως, καί έν αύτώ τώ έξωτερικφ και τή ένδυμασίη τοΰ άτομου, ούχι βε

πιοΰ Ήπιόνην, δτι έστιν έργον. τής πέμπτης π. X. έκατονταετηρίδος καί

βαίως διά τής άηδοΰς εκείνης φιλαρεσκείας, σημείου νεα-ποκτηθεντος πλού

θεσεσι περί αύτοΰ έδημοσιευσεν. Άφησας τδν φίλον μου μελετώντα τ0

του ή άκρας -πενίας, και ητις καθιστα τόν άνόρα καταγελαστον, ζλλ εν
αύτη ταύτη τη άπερίττω αξιοπρεπείς ητις χαρακτηρίζει τδν gentleman,

εύρημα καί αισθανόμενου τήν χαράν ήν ήσθάνθη ή Ελένη δτε εύρε τδν
σταυρδν, έπεδόθην είς τήν εργασίαν τής διαγραφής τοΰ θεάτρου, εργασία)

*Ως έπί τδ πολύ τδ τοιοΰτον αίσθημα αναπτύσσεται και έξ αύτοΰ τοΰ
Ιδιαιτέρου επαγγέλματος, ίδιάζων δέ τις τύπος χαρακτηρίζει την εξω

κατά τήν έκτέλεσιν τής οποίας τοσάκις έσχον αφορμήν νά θαυμάσω τήν

τερικήν παράστασιν τών διαφόρων επαγγελμάτων, άναλόγως δε ταύτης

Το θεατρον τούτο εκτισται εν φυσικώ κοιλωματι πρδς τήν μεσηιιβοίνοδύτικήν κλιτύν ένδς τών αντερεισμάτων τοΰ Τιτθίου όρους, έφ” ού Κο-

τδ κοινδν παρέχει πολλάκις τήν έν τούτφ έκτίμησίν του. Ούδείς θελει

δτι τδ άγαλμα τοΰτο παριστ^ ίσως τήν Ύγιείαν ή.τήν σύζυγον τοΰ Άσκλη*

κατά πάσαν πιθανότητα έργον αύτοΰ τοΰ Πολυκλείτου ώς έν ίδίαις έκ-^

άρμονικήν εφαρμογήν τών άκριβεστάτων γεωμετρικών γραμμών.

έπαγγέλματι του αχθοφόρον φέροντα πίλον και χει

ρωνίς ή Φλεγύου έξέθεσε τδν παΐδα ’Ασκληπιόν καί ένθα έξέθρεψεν αύτδ)

ρόκτια. ■
Τδ εύρεθέν άγαλμα ήτο τδ άντικείμενον τής συνομιλίας μας, καθ’ 8ν

μία τών αιγών τοΰ αίπόλου Άοεσθάνα. Ή πρδς τδ βορειοδυτικόν τοΰ <ρί-

εκτιμήσει έν τφ

ζοντος τοποθεσία τούτου, ένεκα τοΰ οποίου ή περί δείλην διαμονή ιδίως

χρόνον θρύπτοντες τυρδν προσεπαθοΰμεν νά καταστήσωμεν την δια τοΰ

έν ωργ θέρους,

λάρυγγας διέλευσιν τής λευκής μάζης εύχερεστέραν. Ό φίλος Καββαδίας

ΤΟς ένεκα τοΰ κατέναντι τοΐς: θεαταΐς δυοντος ήλιου, παρέχει τδ ένδό-

εύρίσκετο έν δμοίς σχεδόν θέσει, έν ή ποτέ καί δ Heine, έρασθεις κατα
τήν νεότητά του περιπαθώς άγάλματος κοσμοΰντος τδν κήπον του (Nuits

σιμον νά πιστεύω δτι αί παραστάσεις έλάμβανον χώραν τήν πρωίαν,

Florentines), Ύπέμ,νησα αύτφ δτι ούτος, έπιθυμήσας νά περιπτυχθή το, αυ

διαγραμμάτων τών λοιπών άρχαίων θεάτρων παρετήρησα, έστι τδ έξής^

οπότε ελάμβανον χωράν αί διδαχαί, καθίσταται άδύνα-

' "Οτι λίαν άξιοπερίεργον έν τφ θεάτρφ τούτφ, καί δπερ είς ούδέν τών
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Ή όρχήστρα άποτελείται έξ ολοκλήρου κύκλου έχοντος δέκα περίπου

ώς γνωστδν είσκομιζομένων ύπδ τούτων . προσκεφαλαίων τιθεμένων έπ*

μέτρων ακτίνα, αλλά τά τόξα των λοιπών μερών ή'τοι των σειρών των

αύτοΰ τοΰ καθίσματος, ένφ τοΰ άνω κοίλου, ένθα οί φοιτώντες δέν ήσαν

εδωλίων δεν διεγράφήσαν έκ του ίδίου της ορχήστρας κέντρου, ως έν τοΐς

έκ τών χρείαν έχόντων προσκεφαλαίων, άπαντα τά έδώλια έχουσι τδ κα

λοιποΐς θεάτροις συμβαίνει, είς τοΰτο δέ προέβη δ Πολύκλειτος λίαν δρ>
θώς διά τον έξης λόγον. Του όλου κοίλου διαιρουριένου είς δώδεκα κερ

νονικόν ύψος 0,45.
Τδ κατακόρυφον ύψος έκ της άνω σειράς τών εδωλίων πρδς .τδ .έπίπ^-τ

κίδας αΐτινες πρδς-τδ άνω κοΐλον υποδιαιρούνται είς διπλάσιον άριθμδν,

δον της δρχηστρας έστίν 22,26 μ., η δέ μείζων διάμετρος 119 μ. καί

αί μέν δέκα τούτων περιλαμβάνονται έν τφ ήμικυκλίφ τφ άποτελουμενφ
■πέραν της παραλλήλου τή σκηνή διαμέτρου, αί δέ δύο άκραι κερκίδες

ούχί ώς γράφει δ Isambert έπόμενος ί'σως τφ Κουρτίφ 110 μ.

κατά φυσικόν λόγον ύπερβαίνουσι την διάμετρον ταύτην προς την σκη

0, 67 έκτδς τοΰ κύκλου της δρχηστρας, έκ τών βάσεων δέ καί τεμαχίων

νήν. ’Επειδή λοιπδν δ κύκλος πέραν της διαμέτρου στενοΰται, αί δύο προς

στηλών δείκνυται ^οτι κατά μήκος τοΰ μετώπου ύπηρχεν- ίωνικδν προ-

την σκηνήν κερκίδες, συμπλησιάζουσαι προς τον γενικόν άξονα, ή'θελον ού

στήλιον. Ή έν γένει δέ ταύτης διάταξις χρηζουσα μελέτης θέλει διασα-

μόνον μειώσει την έ'κτασιν της σκηνής,αλλά καί παρακωλύει την έλευθέ-

φήσει ούκ δλίγον σκοτεινά τινα περί της σκηνης τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου

θαν θέαν αυτής. Προς άποφυγήν

χωρία τών αρχαίων συγγραφέων.

τούτου δ μέγας αριστοτέχνης μετετό*·

Τά έκσκαφέντα θεμέλια της σκηνές δεικνύουσιν ότι αύτη έκειτο κατά

πισε τδ κέντρον τής διαγραφής του κοίλου κατά 1,20 μ. περίπου έκ τοΰ

Δεν πρόκειται ένταΰθα νά δώσω λεπτομερή περιγραφήν τοΰ θεάτρου,

κέντρου της δρχηστρας προς την σκηνην, δθεν αί δύο άκραι κερκίδες ά-

καθόσον δ βουλόμενος ευρίσκει τοιαύτην έν τφ περιοδικω Άθηνα,Ιω έν ώ

ποκλίνουσαι έκ τοΰ κυρίου άξονος κατέστησαν έλευθέραν την άποψιν καθ’

δημοσιευθήσονται καί τά κατά την έκδρομήν μου ταύτην συνταχθέντα

,δλον τδ μήκος της παραλλήλου τής σκηνής διαμέτρου. Περί την δρχή-

διαγράμματα κατόψεων, διατομών καί λεπτομερειών αύτοΰ. Έν γένει

στοαν υπήρχε δίοδος 2 μ. πλάτους περί ην υπήρχε σειρά λελαξευμένων

όμως αποτελεί αριστούργημα καλλιτεχνίας καί ώς πρώτον τοιοΰτον εύρε-

θρόνων έκ τοϋ ίδίου λίθου έξ ού τδ δλον θέατρον κατεσζεύασται. ’Όπι-

θέν άνέπαφον σχεδδν έλληνικδν θέατρον δύναται εύλόγως νά θεωρηθή ώς

' σθεν τούτου ύπάρχουσι τριάκοντα καί μία σειραι εδωλίων καί έπί τ^ς τε

ό Παρθένων τών άρχαίων θεάτρων.

λευταίας τούτων σειρά δμοίων θρόνων, όπισθεν των οποίων υπάρχει τδ διά

Τοιοΰτον έν συνάψει τδ μέγα τοΰτο της άρχαιότητος έργον, ού τοσοΰ-

ζωμα περατούμενον δι’ όρθιων πλαισίων 1,17 μ. ύψους μετά κορωνίδος,

τον σήμερον ή αξία μείζων, καθόσον ή τε έποχή της άνεγέρσεως καί δ

καί υπέρ ταύτην τρίτη σειρά

ανεγείρας μέγας τεχνίτης γνωστοί είσιν.

δμοίων θρόνων. ’Όπισθεν των τελευταίων

τούτων εί'κοσι καί μία σειρά δμοίων εδωλίων άπολήγουσαι είς τδ άνω η
εξω τείχος άποτελοΰσι τδ άνω κοϊλ.ον τοΰ θεάτρου. Αί κερκίδες πασαι

διαχωρίζονται διά λίθινων κλιμάκων.

Άπήλθον φέρων βαθεϊαν την έντύπωσιν τοΰ είς τδν θαυμασμόν

τοΰ·

πεπολιτισμένου κόσμου παραδοθέντος μεγάλου τούτου της άρχαιότητος.

έργου, καί εύελπιστών ότι ταχέως θέλω δυνηθη νά έπισκεφθώ τάς λο,ι-

Τά εδώλια έ'χουσι πλάτος 0,78 μ. έξ ών κατά 0,38 ιλ. πρδς τδ όπι

πάς έκχωσθησομένας αρχαιότητας τής ώραίας ταύτης κοιλάδος. Δέν πα-

σθεν μέρος φέρουσιν έκσκαφήν είς βάθος 0,02,—0,03, βεβαίως ΐνα έντδς

ρηλθον πολλαί ήμέραι, οπότε ή'ρχισα νά βλέπω τούς έκεϊσε μεταβαίνον-

τής έκσκαφής ταύτης τοποθετώνται οί πόδες τώζ είς τά ύπερκείμενα εδώ

τας ξένους, τούς μέν φέροντας δλόκληοον φωτογραφικήν συσκευήν, τούς

λια καθημένων, καί ούχί ως διατείνεται δ Κούρτιος πρδς έναπόθεσιν προσ

δέ άναζητοΰντας έπιγραφάς, άλλους ζωγραφίζοντας,ούδένα δ’ άτυχώς τών.

κεφαλαίων, διότι έν τοιαύτη περιστάσει ταΰτα δέν ηθελον χρησιμεύσει. είς

ήμετέρων.

τδ 0,40 μ. πλάτος έ'χον κάθισμα· άλλως δέ δέν θά ύπηρχε χώρος πρδς ένα-

Τήν έπικρατοΰσαν παρ’ ήμΐν αναλγησίαν ή'τις έκτδς δλίγων έξαιρέσ,εων

πόθεσιν τών ποδών τών καθημένων έν έκάστφ ύπερκειμένφ έδωλίφ. “Ότι

ών προ'ίσταται ή αρχαιολογική έταιρεία ώς πρδς τδν θαυμασμόν έργων

όμως καθιστ^ τοΰτο άναμφισβήτητον έστί τδ εξής άξιον πρόσοχής.'Άπαντα

.της μεγαλοφυ'ίας τών ήμετέρων προγόνων ένυπάρχει είς άπαντα τά στρώ

τά έδώλια τοΰ κάτω κοίλου έχουσιν ύψος 0,34 μ. καί συν τή προσθήκη της
εκσκαφής τοΰ έμπροσθεν έδωλίου άποτελείται ύψος καθίσματος 0,36-0,37·

δεχόμεθα τούς θαυμάζοντας «κουτοφράγκους», δέν δύναμαι ή ν’άποδώσω

έστί γνωστδν ότι πρδς κατάλληλον κάθισμα τοΰ ανθρώπου απαιτείται ύψος

είς τήν πλήρη έκείνην αμάθειαν ής αποτέλεσμα ύπάρχει ή πρδς τδ ώραΐον

κατά μέσον όρον 0,45, καί τοιοΰτον. περίπου είναι γενικώς σχεδδν τδ ύψος
τών έν ταΐς οίκίαις ημών έπίπλων, έδρών κτλ. “Όθεν έν τφ κοίλφ τούτφ

απάθεια. Καί είναι μέν ένίοτε έμφυτος ή τοΰ ώραίου άντίληψις, άλλά
δέον ν’ άνκπτυχθγ, ύπαγομένη είς κανόνας ώς ή μουσική. Τούτου ένε,κα

ένθα έσύχναζον οί εύπορώτεροι τδ άνάλογον ύψος συνεπληροΰτο διά των

άδύνατος έν Έλλάδι ή ανάπτυξις καί άνάδειξις καλλιτεχνών έκ τής τά-

ματα τής κοινωνίας καί ή'τις έστί τοιαύτη ώστε μετά μειδιάματος, ύπ.ο-
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ξεως τών σπουδαστών, διότι ούτε δύναταί τις τούτων νά δϊί'δη δτι έστί

διδασκαλεία φοιτών» άχρις ού έπελαβόμην τής Αναγνώσεως τών 'Ελλή

προωρισμένος έκ φύσεως

πρδς τοιοΰτό τι, ούτε έκτιμάται έν 'Ελλάδι άν

νων συγγραφέων, εύρίσκων έν αύτη τήν μεγίστην τών τέρψεων. .Παρέυρε-

έπιδοθή. Πώς δύναται ν’ άναπτυχθή τδ αίσθημα της καλλιτεχνίας, τοϋ

θήτε είς εξετάσεις καί θέλετε θαυμάσει τήν εύστοχον απόκρισιν μαθη

ώοαίου,πώς δύναται νά καταφανή παϊς τις προωρισμένος δια καλλιτεχνίαν

τών έπί ξηρών έςηγήσεων, λέξεων, έπί συντάξεων κτλ. Αλλ’ έρωτήσατε

όταν έν αύτοϊς τοϊς σχολείοις, έν αύτη τη δημοτική έκπαιδεύσει ούδόλως

καί έπί τοΰ ιστορικού μέρους ή τοϋ πνεύματος τοϋ συγγρπφεως 8ν. κρατεί!

ένυπάρχη ή γραμμική ιχνογραφία, ή'τις Αποτελεί την πρώτην βάσιν της
καλλαισθητικής διαπλάσεως τοϋ ανεπτυγμένου Ανθρώπου; Ένθυμοϋ-

’Ηρώτησά ποτέ καθηγητήν Αν οί Αρχαίοι είχον κλείθρα καί τίνι τοόπφ

μζί ποτέ γέροντα γυμνασιάρχην, διδάσκαλον έπί Καποδιστρίου, δστις μ.οι

;τοι τοιοϋτον έμνημονεύετο έν συγγράφει τινι 8ν είχε παραδώσει τοϊς μΖτθηταϊς του. Λάβετε Ανά χεϊρας εργόχειρου γυναικεϊον’ δύνασθε νά θκυ-
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διηγήθη δτι δ πρακτικός έκεϊνος ανήρ, έπισκεφθείς ποτέ τδ σχολε’όν τού

6Τ1

έίςλειον. τάς θύρας των, ουτος δμως δέν ήδυνήθη νά μοι Αποκριθή, καί

καλλιγραφίαν, είπών τοϊς μαθηταϊς «δ καλώς γράφων έ'χει έξησφαλισμε-

μασητε την τέχνην, ■ τήν ύπομ.ονήν, άλλ’ Αν δέν είναι Ακριβές αντίγραφου
σχεδίου, θέλει ελλείπει έξ αύτοϋ ή συμμετρία, ή κανονικότης ή προερτ

νον τδν άρτον του, δ δέ καλώς ΐχνογραφών και τδ προσφάγιόν του». Παρ*
•ήμϊν έπί έτη ολόκληρα άπασα ή σειρά της προκαταρκτικής έκπαιδεύσεως

χομενη έκ τής γνώσεως τών κανόνων τής ιχνογραφίας καί πρακτικής γεω
μετρίας, έξ ών προκύπτει τδ ώραϊον, ή καλλαισθησίκ. 'Οποίας Ανοησίας

έσυστησεν ώς πρώτην βάσιν της παιδείας την γραμμικήν ιχνογραφίαν καί

κάτανκλίσκεται είς ξηράν καί σχολαστικήν γραμματολογίαν και τρόπους

διδάσκονται αί θυγατέρες μας έν τοϊς σχολείοις ύπδ τδ πρόσχημα φυσικής,

συντάξεως "Ελληνός τίνος συγγρκφέως. Ή παντελής άγνοια τών πρώτων

χημείας, φυσιολογίας κτλ. αλλά καί δπόσας οί παϊδές μας ακούουσιν ύπδ

της ιχνογραφίας κανόνων, ή'τοι στοιχειώδους παραστάσεως άντικειμ.ενου,

Αποκοιμίζει καί αύτην την φυσικήν αντίληψιν τών παριστανομ.ένων Αντι

τδν τίτλον λογική!
Βεβαίως ούδόλως προτίθεμαι νά μεμφθώ τίνος, Αλλά μόνον, τοϋ γενι

κειμένων, διδ λόγιοι πολλάκις δέν δύνανται νά διακρίνωσιν ιχνογράφημα

κού εκείνου συστήματος τής έκπαιδεύσεως δπερ, Απδ δύο ή'δη γενεών έτ

τραπέζης τοϋ ιχνογραφήματος κυνός. 'Η παντελής έ'λλειψις διδαχής τών

πικρατοΰν, άπεσκοράκισεν έκ τής σπουδής τής νεότητος πάσαν καλλαι·

πρώτων στοιχείων τών φυσιολογικών καί φυσικών φαινομένων, τής παρα
στατικής τοπογοαφίας
τοπογοαφίας κλπ.
κλπ. έστί
έστί τδ
τδ αί'τιον ένεκα τοϋ οποίου ή σπουδή
»
Ρ r
'
της γεωγραφίας αποβαίνει
ανέφικτος,
διότι ή τοιαυτη δεν συνιστατάι εκ
CCTCOOZlVSt

,σθησιαν, πασαν Αντίληψιν τοΰ Αληθώς ύψηλοΰ καί ωραίου. Καί πώς: δό-

καταλόγου εθνών καί τ ■όλεων καί Αποστάσεων τών Αστέρων μεταξύ των.
*Η κατάληψις τής πολίτικης γεωγραφίας έστιν αδύνατος άνευ τής ώς έγ-

γραμμών, ή καί αύτήν τήν σιξτείκν Θεοτόκον τοΰ 'Ραφαήλου, ούδόλως
δυναμενος ν’ Αντιληφθή τής διά σκιών καί ήμίσκιών παραστάσεως των

καί τοϋ τρόπου τής παγιστα Αντιλήψεως -της φυσιολογικής γεωγραφίας
"7
ραστάσεως αύτής. Τούτων ένεκα, συναντήσας τποτέ καθηγητήν τινα έν τή

Αντικείμενων. Βεβαίως μάλλον θαυμαστάς ό τοιοϋτος εύρίσκει τάς έν ταΐς

. πεδιάδι τής Μεγαλουπόλεως, καϊ έπιδείξας αύτώ τα

ναταί τις νά αίσθανθή τέρψιν τινα βλέπων τδν Παρθενώνα ή καί τδ πα
ρδν θέατρον, δλως Αδαής ών των στοιχειωδών κανόνων τής Αρμονίας τών

ναοϊς εικόνας κατά βυζανΐτακδν σύστημα,ένθα έπί τοΰ ζωηροϋ έρυθροκύα*

τριτογενή έκεϊνα

νοΰ χρωματισμού διαλάμπει <5 χρυσδς καί δ άργυρος, καί δι’ έρυθρομελα-

εδάφη καί τά ύπερκείμενα αύτοϊς, έν οΐς ύπάρχουσιν οστά έλεφάντων

Νών χρωμάτων παριστάνεται ό Ατυχής κερασφόρος διάβολος, δστις. ούδέν

(primigeoius', ή'κουσα αύτδν κατόπιν έν δμίλω ίσχυριζομενον ο τι ταϋτα

■,άϋλο έστιν ή προσωποποίησις τής Αντιπολιτεύσεως ύπδ τής Απολύτου μο

ήσαν τά λείψανα τών έλεφάντων ούς έ'φερεν είς Πελοπόννησον δ Πυρρος.
’Ένεκα τής ξηράς καί μηχανικής διδαχής τών Αριθμητικών πράξεων έν

ναρχικής διοικήσεως.
Μάρτυρες τής παρ’ ήμϊν καλλαισθησίας 'ίστανται τά θαυμασθέντα ε

τοϊς ήμετέροις σχολείοις, ολόκληρον δικαστηρίου δεν ηδυνηθη ποτέ ν

κείνα Αγάλματα έ'μποοσθεν τοΰ πανεπιστημίου, καί ιδίως τδ ειδεχθές

Αντιληφθή πώς διάδικος ίσχυρίζετο δτι 56 τετραγωνικά μέτρα αποτελοΰσιν 100 τετραγωνικούς πήχεις, ένώ είχεν ύπ’ δψιν τδ βασιλικόν διά

.εκείνο τερατούργημα, τδ έν τή μητροπόλει μνημείου τοϋ πατριάρχου Γρη-

ταγμα καθ’ 8 είς πήχύς έστι τά 0,75 τοΰ μέτρου.

' ’Άνευ τής γνώσεως τών στοιχείων τούτων τής πρώτης μαθήσεως, ή
σπουδή καί αύτών τών 'Ελλήνων συγγραφέων αποβαίνει άγονος, ματαια
καί σχολαστική γραμματολογία. Τδ πνεΰμα τών συγγραφέων ούδόλως
μελετάται ούδ’ είναι ποτέ είς κατάστασιν δ μαθητής ν’ Ανάγνωση τινα
τούτων πρδς τέρψιν. Παρήλθον πολλά έ'τη αφ’ δτου «έπεπαυμην ε·ις τά

,γοριου, δπερ καλδν νά καταστραφή δλοσχερώς.
Ίδου κατά μεγα μέρος ό λόγος τής πρδς τά καλλιτεχνήματα ταϋτα
επικοατουσης, έκτος τινων έζαιρέσεων, αναλγησίας καθώς καί του θαύμασμοϋ 8ν δεικνυουσι πρδς ταϋτα οί «κουτόφραγκοι», ών καί οί έλάσσονας
έ'τι παιδείας τυχόν

καί αύταί αί κυρία·, σπεύδουσι νά θαυμάσω® τήν
τελειοτεραν παράστασιν τών κανόνών έκείνων τής Αρμονίας καί κκλλαι-

σθησιας ούς νηπιόθεν έδιδάχθησαν ν’Αντιλαμβάνωνται. Εύξώμεθαϊνα ,τα-
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ούχί τοϋ τρόπου της διδαχής, άλλά τών

διδασκομένων αντικειμένων έν τγ κατωτέρφ και μέση εκπαιδεύσει, άναπτύςγ την ελληνικήν ευφυΐαν και προαγάγη ταύτην εις τδν ύπδ τοϋ αί
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σφάλματα, τοΰτο καταδειχθησεται έκ τών επομένων συντομότατα, διότι

έπι τοΰ παρόντος δέν θέλομεν νά έκταθώμεν περισσότερον.

Καί δη έπί τά πράγματα.

ώνος άπαιτουμ'ενον βαθμόν τελειότητας, διαψευσθησομένου τοϋ Renan,

Ό κ. Παπαγεωργίου πρώτον ύποδείκνυσιν ημϊν τά μερικά πραγματικά

λέγοντος δτι «La Gr0ce a fleuri une fois, mais n’ est pas susceptible de

καί ιστορικά αμαρτήματα της διατριβής, καί έπειτα μεταβαίνει είς τά

refleurir ; elle A cr66 quelque chose d’ unique qui ne saurait £tre renouveld».
Παρά τδ παρδν θέατρον ή μικρά κοιλάς της Έπιδαυρίας έστί πλήρης ε

κατά τάς δνομασίας τών γλωσσών, ών ημεϊς δνομαστικώς απλώς μνείαν

πόιούμεθα έν τη διατριβή ημών. Καί

ρειπίων. Έκεϊ ύποκρύπτεται δ ναδς τοΰ Άσκληπιοΰ έν ό ΐστατο τδ χρυ-

σελεφάντινον αύτοΰ άγαλμα, έργον Θρασυμήδου Άριγνώτου Παρίου. Έκεϊ

Α'

τά έρείπια τών οικημάτων ένθα «ίκέται τοϋ ίεροΰ καθεύδουσιν». Έκεϊ τά

έρείπια τοΰ Θόλου, τοΰ λουτροϋ, τοΰ ιπποδρόμου κτλ. Συνελόντι δ’ είπεϊν
η γενική άνασκαφη της κοιλάδος ταύτης θέλει εισθαι έφάμιλλος τών ά

Ώς πρδς τά πρώτα τά μερικά αμαρτήματα της διατριβής επικρίνει ήρ.άς

· \

ουτω.1

και άνωτέρα της τών Μυκηνών, και θέλει παρά

α') Ό κ. Παπαγεωργίου λέγει' «δ πειρώμενος νά λύση τδ ζητημα διά

σχει τόπον έπισκέψεως άντάξιον τών έζοδευθησομένων χρημάτων. Ή γε

μόνης της Γραφής ή μάλλον της Καινές Διαθήκης άποτυγχάνει». Άλλ’
δ κ. ΓΙ. ώφειλε νά παρατήρηση, δτι ούδ’ ημεϊς τότε τι τοιοϋτον έπεχει-

νασκαφών ’Ολυμπίας

νική αυτή άνασκαφη δέον νά έξακολουθήσγ αφειδώς πρδς τιμήν τοϋ έθνους, της ιστορίας, της άρχαιότητος. Παρηλθεν ήμισυς αιών άφ’ ού τδ

ρίσθημεν, καθ’ δσον μάλιστα ή διατριβή ημών καταφεύγει πρδ παντδς είς

>/’ πρώτον μέρος της προφητείας τοΰ Pouqueville έπληρώθη, και les Grecs

την βοήθειαν της ιστορίας καθ’ δλου, δΓ ής κυρίως χωρίς ούδεμιάς άλλης

ont remont6 au rang des nations, ώστε καιρδς πλέον qu’ on retourne ces

βοήθειας γλωσσολογικών συγγραφών ήθελήσαμεν νά καταστησωμεν πιθα·*

buttes couvertes des halliers, ινα έξέλθωσιν είς ελεύθερον φώς πρδς θαυμα

νην την λύσιν τοΰ ζητήματος. 'Ολόκληρος δέ ή διατριβή ημών έκείνη

σμόν τών νεωτέρων τά μνημεία έκεϊνα ouvrages. de ces hommes que les

ούδέν άλλο είναι η άπλη έκθεσις παρατηρήσεων, σκέψεων καί συμπερα

modernes n’ <5galeront jamais.

σμάτων ιδιαιτέρων
Ν. ΣολωμΛς

ιστορικών μελετών ημών καί ούδέν πλέον.2 "Αν δέ

προσηνέγκαμεν άποδείξεις καί άπδ τών Εύαγγελίων τί τοΰτο ; Μη ημάρτρμεν ένώπιον τοΰ Όμοουσίου ; Επίτηδες μάλιστα προσελάβομεν μάρτυρα

καί την Κ. Δ. πρώτον μέν διότι τά Εύαγγέλια καθ’ ημάς καθώς καί κατά

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ MOT
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θαρώς ιστορικά βιβλία' δεύτερον δέ διότι καί η έλαχίστη νύξις άπδ τών
Εύαγγελίων διδομένη αύτη καθ’ έαυτην δι’ αύτην ταύτην την ιδιότητα

Έν τφ Δ' τόμφ τοϋ Παρνασσού έδημοσιεύθησαν «παρατηρήσεις περί

τνϊς’ γλωσσομάθειάς του Ίησοΰ Χριστοϋ» ύπδ τοΰ κ. Σ. Παπαγεωργίου
έπί σκοπφ γραφεϊσαι έπικρίσεως της έν τω αύτφ περιοδικφ2 δημοσιευθεί-

αύτης, δτι προέρχεται άπδ τών Εύαγγελίων, πολλην ένέχει την σπουδαιότητα.
β') Αέγει δ

κ. Π. «αί παραπομπαί ημών έκτδς δλιγίστων, αί Λοιπαϊ

σης διατριβής ημών «ή γλωσσομάθεια τοΰ Ίησοΰ Χριστοϋ».
Την διατριβήν ταύτην άναγνούς δ κ. Παπαγεωργίου εύθύς έν άρχή τών

έδημοσιεύθησαν τόσον χαχως χαί ΛεΛανθασμένως,&στε εις ούδέν χρησι~
μεύονσι». Θάμβος καί άπορία πράγματι καταλαμβάνει ημάς διά τί'νά

παρατηρήσεων αύτοΰ λέγει' «δτι τδ συμπέρασμα τοΰ κ. Παπαζη είναι

έκφέρη τοιαΰτα δ κ. Π; Νά είκάση άρά γέ τις δτι έν Παρισίοις διατριβών

δρθδν ούδεμία άμφιβολία' πλήν άνεζαρτήτως τοϋ συμπεράσματος ποΧΖά

δέν ήδύνατο νά έχη έν Εύαγγέλιον, έπιγραφόμενον «της Καινής Διαθή

έχει τά ημαρτημένα ή πραγματεία», είς ών την διόρθωσιν μεταβαίνει, έ-

κης τά άπαντα' έτει 1866. Typis W. Hassel, Coloniae, νά άνοίξτι αύτδ

πιχειρών, λέγει, τοΰτο ώς φί.Ιος της ακρίβειας.
Κατά πόσον δμως έπιτυγχάνει τοϋ σκοποΰ αύτοΰ, η μάλλον κατά πό

καί νά παρατηρησν) δτι απασαι άνεζαιρέτως ίγονσιν ορθότατα ; "Αν δμως

εύρίσκεται τοιοϋτον Εύαγγέλιον, καί δ κ. Π. δέν έφρόντισε νά παραβάλν)

σον αύτδς δ ίδιος νά διόρθωση προτιθέμενος, είς ασύγγνωστα περιπίπΐει
1 ’Ί3ε ΠαρνασσοΟ Δ’, σελ. 849—858.
• 2 Αϊτόθι σελ. 357—381 (πρβλ. ρελ. 477—480),

.

.

- »

1 'Ομοίως
δπαμοιβης Ιπικρ'νει ίμε και τδν κύριον Λαμπρύλλον' ?γώ όμως ίνταδθα δέν
θέλω θίξει άλλα ε’μη όσα μόνον εις Εμέ άφορώσιν.
2 Πρβλ. το β' μέρος της διατριβές ημών το και Εκτενέστερων.
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αύτδ, τίς πταίει, παρακαλώ, τδ Εύαγγέλιον καί αί παραπομπαί ί αύτδς.
5 ΐ'διος ;

αύτδς δ κ. Παπαγεωργίου καταντά ύπερκριτικδς έκεϊ, ένθα άποφάίνετκι
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γ') Παράδοξον λίαν παρουσιάζεται είς ημάς και τδ συμπέρασμα τοΰ κ.

οτι γνωρίζει «τί είχον έν νώ, η τί έσκέπτοντο οί Εύαγγελισταί τά κατά
την έπιγρκφην αφηγούμενοι».

5"') Μέμφεται ημάς δ κ. Παπαγεωργίου διότι την μαρτυρίαν τοΰ Ίωση-

H. έν τελεί της § 4 «ώστε τδ ζητημα αύτδ περί της γλώσσης, $ν έλάλει
δ Ίησοϋς Χρίστος κακώς τίθεται». Τοΰτο φαίνεται είς ημάς ωσάν εί έλε-

1?ουι νόθον ούσαν μεταξύ τών περί Ίησοΰ Χριστού μαρτυριών κατατάσσομεύ.

γεν, ότι «δέν έπρεπε νά τεθνί είς μέσον τδ τοιοΰτο ζητημα" διότι έτέθη

Είναι άληθές ότι τών γραμμάτων οί άνθρωποι σήμερον δέν Αποδέχονται

κακώς ώς έτέθη». ’Έστω! Άλλα τότε καί αύτδς δ'κ. Π. κακώς έπραξε

τδ χωρίον ώς γνήσιον, ύποπτεύουσι δέ χεΐρκ χριστιανικήν" άλλ’ όμως 5

ν’ άναμιγν; είς αύτδ καί νά ζητγ εί'τε καθ’ όλου, εί'τε κατά [Λερός την

κ. Π. ώφειλε νά προσέξη είς τοΰτο, ότι οί επιστήμονες ουτοι. ούδεμίαν

λύσιν αύτοΰ. Καί ζητών λοιπδν νά λυστ) αύτδ, δέν περιπίπτει είς άντί-

έν τούτοις έ'χουσι μαρτυρίαν ύπέρ της ώπορρίψεως αύτοΰ" έπρεπε νά πα

φασιν ; Έν τούτοις πώς καταντ^ είς τδ συμπέρασμα εκείνο; Ιδού πώς.

ρατήρηση, ότι ούδείς λόγος ούτε κριτικός ού'τε παλαιογραφικδς η τών χει

«Άλλη γλώσστι, λέγει, έχρ·ητο δ λαδς, καί άλλη ο £ λόγιοι. Έν Παλαιστίντι

ρογράφων άποδείκνυσι τδ χωρίον πράγματι νόθον. Μόνον δ’ εΤς λόγος ύπ-

έπί Ίησοΰ Χριστοΰ ?ισαν καί παρ’ αύτοϊς ως και πα(> ήμΐν σήμερον ΰΰο

άρχει δ της δυσπιστίας τοΰ ότι δ Ίωσηπος ηδυνατο νά θεωοη τδν Ίησοΰν

γΛωσσαι (!) ή μα.ΙΛον ·π.ΐειότεγαι (!), έκ τούτου δέ κακώς έτέθη τδ ζητημ.ά

Χριστόν ώς θαυματουρ)or Λ Άλλ’ όσους λόγους έχουσιν ύπέρ εαυτών Qt
άποδοκιμάζοντες τδ χωρίον ώς νόθον, τόσους ακριβώς έχουσι καί οί απο

περί της γλώσσης τοΰ Χρίστου». Ά ! ωραιότατου συμπέρασμα!
δ’) Ώς πρδς τάς §§ 5 καί 6 έν αΐς δ κ. Π. θέλει νά κ>ταδείξφ τά

δεχόμενοι αύτδ ώς γνήσιον ομοίως. Διά τοΰτο άν καί προελάβομεν ν’ άνα-

άμαρτημκτκ τοΰ κ. Ααμπρύλλου, ώφειλε να δόση περισσοτέρων προσο
χήν, καί θά παρετηρει, ότι όσα δ ΐ'διος είπε καί άνέφερε περί τνίς λεξεως

φέρωμεν αύτδ ώς θεωρούμενου υποβολιμαίου, έν τούτοις πκρελάβομεν αύτδ

μάλιστα «Άκελδαμκ» κατ’ ούδέν τών ήμετέρων σκέψεων διαφέρουσιν.^

γους, τοΰ κ. Π. παντελώς άποκρούοντες, ότι καί δυνατόν λίαν ύπ'ηρχεν δ
’Ιουδαίος Ίωσηπος, δ φιλαλήθης άλλως ιστορικός, νά δνομάση έτερον δμό·*

"Οθεν κάλλιον θά έπραττεν ά) απλώς έκεΐ παρέπεμπεν.
ε) Περί δέ τών έπί τοΰ σταυρού επιγραφών καί ένταΰθα συμβουλευό-

μεν πάλιν τώ κ. Π. νά προσέςν) κάλλιον" τότε πιστεύομεν ότι δέν θά εύρη

είς τάς περί Χριστού μαρτυρίας ημών. Σήμερον δέ προστιθέμεθα, τούς λό

φυλον αύτοΰ ’Ιουδαίον θαιψατόιμγόν, ος/ τι τοιοΰτον απλώς ήκούετο περί
αύτοΰ. Έν τη πεοιπτώσει ταύτη παρακαλοΰμεν τδν κ. Π. νά έπιτρέψη

βεβιασμένα τά συμπεράσματα ημών" μάλιστα άς προσέξη είς τά συγκρι-

είς ημάς μίαν έρώτησιν. Δικτί δ Φιλόστρκτος μετά μεγάλου γράφων έν-

νόμενα τοΰ Ίωσηπου χωρία.* ΊΙμεΐς τουλάχιστον δέν δυνάμεθα νά παρκ-

θουσικσμοΰ περί Απολλώνιου τοΰ έκ Τυάνων ονομάζει αύτδν θαυμαΤοιφ*

δεχθώμεν ότι ή τοΰ κυριάρχου

ως

γήν καί μάγον καί πεπαιάεςμεϊ-ον καί λίαν πεπειραμένον φιλόσοφον ; Διά

παντκχοΰ τοΰ ρωμαϊκού κράτους δέν κκτελάμβκνεν έκάστοτε, δσάκις περί

τί άποκκλεΐ αύτδν έπανειλημμένως άνδρκ τέρατα καί σημεία διαπράτ-

έπισημου πρκξεως προέκειτο, την πρώτην θέσιν" δευτέρκ μετ’ αύτην νίρ-

τοντα3 ; δ ΐ'διος δέ. έν βιβλίω Α' κεφ. β' τ·ης συγγραφής αύτοΰ λέγω»»

χετο η μάλλον έν τη χώργ διαδεδομένη, ώ; καί σήμερον ημείς οί έν Τουρ

«δοκεΐ ουν μοι μη περιιδεΐν την τών πολλών άγνοιαν, άλλ’ έξακριβώσαί

κία ζών.τες βλέπομεν τοΰτο έπκνειλημμένως συμβκϊνον, ένθα παρά πασας

τδν άνδρκ... . τοϊς τε της σοφίας τρόποις, ύφ’ ών έψαυσε τοΰ δαιμόνιόξ

τάς αλλκς γλώσσας είς δημοσίας πράξεις (καί δημοσία πράξις έθεωρεϊτό

τε καί θείος νομισθηνκι», έπίστευεν άρά γε είς τά γραφόμενα αύτοΰ^

καί ην τοΰ Ίησοΰ Χριστού ή καταδίκη καί θκνάτωσις) πάντοτε προτιμάται η Τουρκική, δσάκις δέ τι είς δύο καί περισσοτέρας γλωσσάς δημόσιοί

ρει ημάς είναι τδ έξης" ΎΑρά γε ησο πολύ Αμαθέστερος τοΰ Ίωσηπου 5

,ύπδ της κυβεονησεως γνωστοποιείται, την πρωτην θέσιν καταλαμβάνει

Φιλόστρατος, ώστε νά πιστεύη καί νά γράφν) τοιαΰτα; Τοιοΰτον τι νά εί-

Τουρκική. Πρδς άπασι δέ τούτοις άν άνκλογισθώμεν, ότι, οί Ε οαγγελισταίι

πωμεν δέν δυνάμεθα. Καί τίς οίδεν άν έπίστευεν αύτά ν) μη. Καί όμως»

έθνους γλώσσα είς τά μέρη έκεϊνκ,

ώς πάντοτε, ούτω καί τά κατά την επιγραφήν εκτιθέμενοι, έγρκφον ίσταρικώς άληθη, καί ότι θεωρούνται γενικώς ώς πιστοί τών.έκεϊ συμβαινόντων

ιστορικοί, άφοΰ ακριβώς έζετίθησαν ο,τι αύτοί ειδον η ηκουσαν η παρ’ άςιοχρεών μαρτύρων παρέλαβον, δέν βλέπομεν πώς η μέθοδος ημών αύτη τοΰ

σκέπτεσθκι καταντά, ώς λέγει δ κ. Π., ύπερκριτικη" ημείς φοβούμεθα μη
1 "Ιδ. σελ. 376—7 το5 Παρνασσού τοΟ 1880.

2 ΑΛτόθ. σελ. 363.

ταΰτα, η όχι; ’Άν θέλγ δ κ. Π. άς μοι άποκριθγ. Εκείνο, δπερ ένδιαφέ-

1 "13. Άρχ. βιβλ. ΙΠ,’γ' 3. της Ιζδ. τοΟ Carl. Ernst. Richter. 1826. ΈντάΟθα λέγεται
«γίγνεται δέ ζατά τοΟτον τδν Χρόνον Ίησοϊ»; σοφ^δς άνήρ εϊγε άνδρα αδτόν λέγειν
χρή- ήν γάρ παραδόξων ϊργων ποιητής, διδάσκαλος άνΟρώπων τών ήδονή τά άληΟή
δεχομένων" ζαί πολλοί»; μέν ’Ιουδαίους, πολλούς δέ τοΰ έλληνισμοδ έπηγάγετο».
2 Σφάλλεται δ ζ. Π. νομίζων όπ ή φράσις το5 Ίωση'που σημαίνει τδν Θεόν" σημαίνει &·«
πλώς τδν Υπεράνθρωπα έ'ργα ίζτελοΟντα, Οαύμάτα=θαυματ0υργόν.
3 "13. Φιλοστράτου ε:ς τδν ’Απολλώνιου ΤΰανΙω; βίον βιβλ. Δ' ζεφ. ©' χαί ΑΘ’
βιδλ. A', V κτλ.
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έ'γραψεν αύτά διότι ούτως $κουεν, ούτως έμάνθανε περί τοΰ ’Απολλώνιου.
Άφ’ ου δέ δ

Φιλόστρατος έ'γραψε τοιαΰτα, διά Αί νά μή γράψη

καί δ

Ίωσηπος περί τοΰ Χριστοϋ, άν πράγματι έτέλει θαύματα και «ήν παρα
δόξων έ'ργων ποιητής;» Καί τί θαΰμα άν τδ αύτδ συνέβη καί είς τδν
Ίωσηπού;—’Άν δμως δ κ. Π. έχει άλλους λόγους πειστικωτέρους, δτι τδ
χωρίον είναι πράγματι νόθον, πχρακαλοΰμεν νά μάς ύποδείξη αύτούς.1

677

ώψει ούτε σημιτικά συγγράμματα’ απλώς εί'χομεν έξαγάγεϊ' αμέσως έκ
τής ιστορίας τάς σκέψεις ημών έκείνας καί. τάς ειδήσεις. Τώρα δμως συ-

νεβουλεόθημεν τοιαΰτα, όχι δπως συμπληρώσωμεν τά τότε δημοσιευθέντά
(διότι τά σήμερον ένταΰθα λεγάμενα ούδεμίαν έχουσι σχέσιν πρδς έκεΐνα)

άλλά διότι ΰπέρποΛΛα ευρομεν τά σγάίματα είς τήν έζασέΛιδον έπίάρισιν
τοϋ κ. Π. 'Ημεϊς πράγματι ούτε γλωσσολόγοι εί'μεθα, ούτε τδν Σημίτολάγον έπαγγελλόμεθα’ τδ άνομολογοΰμεν" άν όμως δ κ. Π. φαντάζεται

Τώρα μεταβαίνομεν είς τδ

Β'
τδ καί σπουδαιότατον της έπικρίσεως αύτοΰ μέρος.

Ένταΰθα δ κ. Π. προοιμιαζόμενος λέγει τά εξής. «Τδ σπουδαιότατον

τών αμαρτημάτων τοΰ κ. Ααμπρύλλου και Παπαζη είναι δτι άμφότεροι
ποιούνται σύγχυσιν τόσον φοβεράν τών γλωσσών Εβραϊκής, Άραμαϊκής,

Άσσυριακίίς, Συροχαλδαϊκης .... ώστε τ·/ί άληθείφ έπκνέφερον την σύγχυσιν εκείνην τοΰ πύργου της Βαβέλ.... Ή τοιαύτη σύγχυσις μαρτυρεί

οτι πολύ ακριβά θά μάς πωλησγ σημιτισμόν, άπατάται, διότι ημείς τοιοΰτον δέν άγοράζομεν, καί μάλιστα δταν ήναι τόσον πεπαΛα'ωμένος. Διότι
μέ δλας τάς έπί τοΰ θέματος ελλείψεις ημών, βλέπομεν οτι δ κ. Π., δ

θέλων νά μάς παρουσιασθη ώς Σημιτολόγος, δχι μόνον έχει πΛεΐστα
ταΐς παρατηοήσεσιν αύτοΰ τά έπιΛήψιμα, ΐ7„Ί~:'κώ) έκ συγγραφών ούχ ολως
νέων, άλλά προσέτι καί τινα σφάλματα άσυγχώρητα.

Τοιαΰτα είναι :
α'.) Ό κ. Π. άναφέρει έν σελ. 855 οτι οί ΧαΛδαΐοι είναι "Αριοι. Ένφ
δέ πρότερον ειπεν δτι «αί τοΰ είδους τούτου έπιστημονικαί πρόοδοι άπδ

έΛΛειψιν αχριδών γνώσεων της φιΛοΛογΐας και της ιστορίας τών Σημιτι
κών φυΛών. ... Ή άγνοια αυτή ούδέν έχει τδ έπιλήψιμον, ώφειλεν όμως

όΛίγων χρόνων είσί τηλικαΰται, ώστε άνέτρεψαν άρδην τά πεπαλαιωμένα

ν’ άποτρέψ-ρ συζήτησιν όπί θέματος, ού η φύσις άπκιτεΐ παρά τοΰ συζη-

συστήματα» αύτδς δ ίδιος άναφέρει την περί καταγωγής τών Χαλδαίων
εί'δησιν αύτοΰ, αντιγράφων αύτην ί'Λ. πεπαλαιωμένων η τούλάχιστον όχι

τοΰντος γνώσιν της Σημιτικής φιΛοΛογΐας ού μόνον, άΛΛά και τών προό

δων αύτης αϊτινες άπό όΛίγων χρόνων είσί τηΛιχαϋται, ώστε άν έτρεψαν
άρδην πεπαΛαιωμένας ιδέας και έσφαΛμένα συστήματα. Ή τών γλωσσών
τούτων σύγχυσις έ'δωκεν ήμΐν ιδίως τδ ένδόσιμον νά χαράξωμεν τάς πα

ρατηρήσεις ταύτας».
. Ώς βλέπει τις τά πράγματα τώρα κατήντησαν σπουδαιότερα καί τό

σον, ώστε δπως λυθ·?) τδ ζητημα, είναι χρεία ειδικών άνδρών, ειδημόνων
τοϋ Σημιτισμού έν γένει. Καί ώς τοιοϋτος θέλει, φαίνεται, διά τών «πα

ρατηρήσεων» αύτοΰ νά μάς παρουσιασθνί δ κ. Π. Άλλά κατά πόσον έπε-

τύχομεν άνδρδς είς τοΰτο καταλλήλου θέλει καταδειχθή τρανότατα έκ
τών έπομένωνΛ
'Ημείς, ώς καί άνωτέρω έλέγομεν, άναλαμβάνοντες νά έκθέσωμεν τότε
τάς δλίγας ιδέας ημών έν τφ Παρνασσώ ού'τε σημιτολόγους εί'χομεν ύπ’
1 Οΰΐως Κχουαι τ« χατ'α τά μερικά Αμαρτήματα, απερ ό X. Π. Ινόμιζεν δτν άνευρεν Ιν
τή διατριβή ήμών. Πα; έκαστοι βλέπει, ότι θέλων νά παραστή ε’ς μέσον αύτόχλητος διορ
θωτής, περιίπεσεν ό ίδιος ε’ς τόσα σφάλματα, όσα ακριβώς ήθέλησε- ν’ άποδώση ε’ς ήμας.
2 Έν άρχή ό κ. Π. μέμφεται ήμας
γίνει διά τάς ονομασίας τών γλωσσών. Άλλ’ αύ
ται προέρχονται άπλούστατα άπδ τοΰ δνόματος αύτοΰ τοΰ έθνους, δπερ' όμιλεΤ τήν γλώσ
σαν ταύτην, π. χ. Φοινικική έννοεϊται ή τών Φοινίκων, Εβραϊκή τών 'Εβραίων, Συριαχη
τών Σύρων κτλ. Διαφέρει βεβαίως το τί ία τι γλώσσα Φοινικική, τί Άραμαϊκή, τί Σοριακή,
τί Εβραϊκή, κτλ. Τοΰτο ούδεμίαν έχει πρδς τδ θέμα ήμών σχέσιν. "Οθεν όλως διάφορον πα
ρουσιάζεται τδ ζήτημα δπερ άνέλαβεν ό κ. H.. αμα δε καί κακώς τόσον νά διεξαγάγβ Ιπε-

χείρησεν.

έκ τών νεωτάτων συγγραφών.1 Ό κ. Π. ώφειλε βεβαίως ώς νεότερος αύτδς
νά παρακολούθησή τάς έρεύνας τών μετά τδν 'Ρενάν συγγραψάντων καί
είδικώς περί τά Χαλδαϊκά άσχοληθέντων. Έπί 'Ρενάν αί τοιαϋται μελέται ήσαν άκόμη πολύ δπίσω, άν μη είς την νηπιακην αύτών ηλικίαν,^

τώρα δμως πάντες ανεξαιρέτως οί νεότατοι συγγοαφεΐς καί αί νεωτεραι
έρευναι τρανώς απέδειξαν δτι ΧαΛδαΐοι δέν είναι Λαός ’Λρίας φυ.Ιής, άΛΛά
καταγωγής Τονρανικής, είναι Λαός Τονράνιος, ώς δέ η γλώσσα, ούτω καί
ή θρησκεία αύτών είναι Τουρανία' δμοίως τά ήθη καί έ'θιμα καί αί παρα
δόσεις αύτών έν γένει είσί Τουρκνικαί, καί μάλιστα άνευ επιμιξίας ξένων

στοιχείων άλλοεθνών.

Περί τούτων περιληπτικότατα άναφέρει έν βιβλ.

Β' κεφ. δ'σελ. 131—168 της ιστορίας αύτοΰ δ Μκσπερω.123 Ό δέ πολυμα
θής φιλέλλην Γαλάτης Φραγκίσκος Αενορμαν έδημοσίευσε συγγράμματα
λίαν έκτενη, έν οις διά της συγκρίσεως τών Τουρανικων διαλέκτων, θρη
σκευτικών δοξασιών καί ιερών παραδόσεων καί νόμων καταδείκνυσι την

άληθειαν τών λεγομένων. Τοιαΰτα συγγράμματα είναι I) La langue pri
mitive de la Chaldee et les idiomes Touraniens. Paris 1874.—2) La ,magie
chez les Chaldiens.—3) La divination chez les Chaldiens.’Ea-Tfiiv συγγραφών
1 *'Ιδ. Histoire generale el sysleme oompari des langties Semitiques τοΰ Ernest Renan

Ιξ ου ώφειλεν ό κ. Γί« να μη λαμβχ.νη τυφλώς ώς έντελώς άληθ^ πάσαν εί'δησιν.
2 *Οτε τδ πρώτον έν Παρισίοις Ιδημοσιεύετο τδ σύγγραμμα το-0 ‘Ρενάν, ήν το έ’τος 1855»
3 Histoire ancienne des’peuples de Γ Orient par. G. 'Maspero. Paris, 1875.
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τούτων, καταφαίνεται δτι

π.Ιέον όμοιότης, ΑΛΛΑ πΐηρηςταυτάτης Itu-

κρατεί έν πασι, τοϊς μύθοις, τ,αϊς παραδόσεσι, τοΐς ή'θεσι καί έθίμοις καί

τη άρχαιοτάτη ίστορί^ τών Τουρανίων και των Χαλδαίών.’ Έκ τούτων

βλέπει πας έκαστος, δτι δ κ. Π. έν ω καταμαρτυρεί ημών έ'λλειψιν άκριβών

γνώσεων της ιστορίας των σημιτικών ©υλών, αύτδς ό ίδιος παρουσιάζεται τής
κατηγορίας τα.ύτης άξιος, ώς άμαοτάνων περί τά γενικότατα. Αλλά’
β') Ό κ. II. θέλων νά έξελέγξη ημάς, καί πάλιν εξελέγχεται δ Ίδιος.

Διότι πάνθ’δσα έξέθηκεν, έν φ ούδεμίαν προς τδ θέμα ημών έχουσι σχέσιν,2 είσί καθαοώς γλωσσολογικαί ειδήσεις, άς δύναταί τις κάλλιον καί
κατά λέξιν δρθώς νά διδαχθγ έκ παντδς συγγράμματος,περί γλωσσολογίας

ιστορίας Σημιτικής πραγματευόμενου’ διότι ούδέν άλλο είναι ή τδ μεν
συμπίλημα άωρων ετι γνώσεων,τδ δέ μετάφρασες άπδ τοϋ άνωτέρω μνημονευθέντος συγγράμματος του 'Ρενάν. Οΰτω π. χ. ή

πρώτη § της σελ.
855 τοΰ /7αρι·ασσοί5 είναι ειλημμένη έκ τοΰ'Ρενάν βιβλ. Β', κεφ. β', σελ.
196 έκδ. Ε'. 'Ομοίως άπδ της σελ. 181 τοϋ'Ρεναν λαμβάνει πλεϊστα καθώς

και άπδ της α' σημειώσεως της σελ. 182. 'Ομοίως την δευτέραν § τής

αυτής σελίδος 855 έχει αντιγράψει δ κ. Π. άπδ τοϋ 'Ρενάν σελ. 215.3 ’Εν

αυτή ταύτγ] τγ § βλέπομεν ν’ άναφερη τδ όνομα τοϋ

'Ρενάν χωρίς να

παραπέμπτ) άκριβώς που’ άν λοιπδν δ κ. Π. άναφέρει ένταΰθα γενικώς τδν

συγγραφέα, ]·α>(>ίς ούδαμου των παρατηρήσεων αύτοϋ ν’ άναφέρη τδ ποιον
σύγγραμμα έννοεΐ, και ποϋ τοϋ συγγράμματος, διατί μέμφεται ημάς, ότι

έμνημονεύσαμεν επίσης ουτω γενικώς τδν Winer καί ύποπτεύει μάλιστα

δτι ούδέ άνέγνωμεν αυτόν ; 'Ημείς δεν Οέλομεν νά ώμεν τόσον δύσπιστοι,
ίσον δ κ. Π. πιστεύομεν δτι άνέγνω τοϋ 'Ρενάν τά άπαντα, άν καί ούτος

έχει δημοσιεύσει π.Ιέΐ’ν η <ϊ<λ·<ν*«ι)'α ο.Ιην ογκωδέστατων συγγράφουν.
'Ο κ. Π. ένόμισε φαίνεται δτι κατ’ αύτδν τδν τρόπον ού μ,όνον θά δει-

χθν) μεταξύ των 'Ελλήνων άριστος σημιτολόγος, άλλά καί δτι άριστα θά
άνεσκεύαζεν ημάς, άν μεταγλωττίζων άντέγραφέ τινας

λέξεις έκ

τοΰ

Γαλλικού καί παραπομπής, ώ; έ'πραξεν εις τάς άνω ύποδειχθείσας καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ της έξασελίδου αύτοϋ έπικρίσεως.4
1 *Αν καί γνωρ'ζομεν άλλως ότι o' Τουράνωι τη; Μικρά; Άώ;, ώ; κα’ι οί τών όχθών
τοϋ Εδιρράτου και τοϋ ’Ιράν ΰπέκυψάν ποτέ ε’ι; τά; προσβυλάς τών "ζίρίων και τών Σημιτών'
ώ; άναφέρει τοϋτο αύτός ό Maspero Ό. σελ 237—8. ’Επίσης γνωστόν ότι καθ’ όν χρόνο,»
ίτελεϊτο ή ύποταγή αΰτη οι ϊημϊται άπώ/.ισκν ού μόνον τήν Χυείαν, αλλά και τοϋ Εύφρά“
του τά; όχθα;, πρό; δε καί τινα; παρά τόν Εϋςεινον καί τδ Αίναϊον χώρας. Υδ. αδτόθι. 2 Κάκιστη καί όλω; ακατάλληλος ύπάρ'/ει ή επιγραφή τής ίπιχρίσεως τοϋ κ Π. ώφειλ&
να έ’/η ουτω “Παρατηρήσει; τινες επί τών σημιτικών γλωσσών, καί τών γλωσσών τή; Πί»
λαιστίνης» ούχί δέ ώ; ε/ει.
3 Πρβλ. Ι3'ςι τήν δευτέραν τής σελ. 8ϋβ τοϋ ΠαρνασσοΟ κατά λέξιν μετάφρασιν Ουσα»
1* τής σελ. 229 τοΰ ανωτέρω άναφερομένου βιβλίου τοΰ Ί’εναν.
4 Μετά ταΰτα πάντα θαυμάζομεν όντως πώ; άπετόλμησε νά εΐπη που (σελ. 853) «νοεί
σαι ότι δίν δυνάμεθα νά έκθέσωμεν ένταΰθα πλήρη ιστορίαν τή; ’Εβραϊκή; φιλ,ολογίας·»

γ') Συμπερισυνάγομεν πρδς τούτοις τινά σφάλματα όχι άσημα τών πα*
ρατηρήσεων τοΰ κ. Π. απλώς δπως καταδειχθώσιν έτι μάλλον αί έλλείψεις

τών ύπ’ αύτοϋ γεγραμμένων. Ούτω π. χ. 1) πολλάκις και έπανειλημμένως
λέγει δτι τοϋτο μέν είναι ζήτημα ό'χι εύλυτον (σ. 853) έκείνο δυσδιάλυτο1»

(σ.856) έκεϊνο δύσκολον (αυτόθι) τδ άλλο τέλος δυσκολότατου. Τί δεικνύουν

σιν αί φοβέρα! αύταί καί συχνα'ι πυκνα'ι αβεβαιότητες έκαστος μόνος δύναταί
νά συμπεράνη. 2). Ό κ. Π. άναφέρων τοϋ Ίωσήπου τδ χωρίον (άοχ. Κ.) ένθα

λέγεται «την δέ περί την προφοράν Ακρίβειαν πάτριος έκώλυσε συνήθεια»,

συμπεραίνει ώδε’ «όταν λοιπδν δ ελληνιστής Ίώσηπος δ ελληνιστί συγ*

γράψας δεν ήδύνατο κα.Ιως νά προφέργ τά έΛΛηνικα, δυνάμεθκ νά φαν*
τασθώμεν δποία θά ήτο ή έλληνομάθεια τών λοιπών κοινών δμοφύλων

του». Τδ συμπέρασμα, δπερ αύτδς δ 'Ρενάν άναφέρει, παρ’ ού δ κ. Π. πα*
ρέλαβεν αύτδ, είναι ορθόν’ καί έν τουτοις προστιθέμεθα δτι δ κ. Π. κακώς

ένόησε τδ χωρίον τοΰ Ίωσηπου, ή τούλάχιστον όχι εντελώς δρθώς. Διότι δ
Ιουδαίος ιστορικός λέγει απλώς, δτι δεν ήδύνατο κατ’ Ακρίβειαν (=έντελώς
καλά) νά προφέρν)’ τοΰτ’ έστιν ευρισκέ τίς τινα ξενισμδν εις την τ^ς ελ
ληνικής γλώσσης προφοράν αύτοϋ. ΊΙ περίστασις αυτή άναμιμνήσκει ημάς

άνέκδοτόν τι εις τδν πολυμαθέστατου Εύγένιον τδν Βούλγαριν, άν μή
άπατ^ ημάς ή μνήμη, άναφερόμενον. Λέγεται δτι διατριβών ποτέ έν Βε

ρολίνού κατά τινα έπίσημον ημέραν έπαρουσιάσθη καί αύτδς ένώπιον τοΰ
βασιλεως τής Πρώσσιας. Άφοΰ επί τινα ώραν συνδιελέχθησαν, δ σοφδς

βασιλεύς θαυμάσας τήν περί τά γερμανικά γλωσσομάθειαν τοΰ Εύγενίου

έπγνεσεν αύτδν έκθύμως, δτι άριστα τόσον έγνώριζε τήν γερμανικήν. Τότέ
δ Εύγένιος λέγεται δτι άπεκρίθη’ «βασιλεύ, ναι, είναι άληθές δτι γνωρίζά

fiorcr ιΐκοσι ρρόνων Γερμανικά: άν επομένως διατρίψω έ'τι ένταΰθα καί
σπουδάσω την γλώσσαν θέλω συμ.πληρωσει πολλάς άκόμ,η έλλείψεις μου»;
Έκ τούτων αισθάνεται τις, δτι οί τοιοΰτοι άνδρες Ακρίβειαν λέγοντες έννοοΰσι την κατ’ άνθρωπον δυνατήν τεΛειότητα. Διότι τί άλλο δύναταί τις

νά είπγ περί τοΰ Εύγενίου, άφ’ ού δ μέγας Φρειδερίκος έθαύμασε τήν γερμανικην αυτοΰ γλωσσομάθειαν, καί τί περί τής έλληνομ.άθείας τοΰ Ίωπ
σηπου, αφ’ ου ο ’Ιουδαίος οΰτος δεν ήδυνατο άλλως νά γράψτ; άριστα, ώς
εγραψεν, η ελληνιστί; και άφοΰ έγνώριζε τόσον τήν ελληνικήν, δσον ούδεις τών σήμερον ζώντων Ελλήνων καί ελληνιστών’ 3) δ κ. Π. έν σελ;

857 τοΰ Παρνασσού άναφέρει τά εξής’ «καί αυτή ή Κύπρος εσχεν άκ*

μάζοντα εν μέσω αυτής τόν Σημιτισμόν επί πολλούς χρόνους. Μέχρι τών
Τοϋτο βέβαια Οα ήτο πιριττον ολω;, άφοΰ δπάρχουσι συγγράμματα τοιαδτα δπδ αύΟεντιχώ»
Επιστημόνων συντεταγμένα, άτινα ε’; ανθρώπου; γνωρίζοντα; δύο καί τρεις γλώσσας Εύρω;
παιχα; (και τοιοΰτοι οφειλουσι νά ήναι οί περί τά 2?ημιτικά καταγινόμενοι) είναι βέβαια εδ*»
πρόσιτα. Ενφ, άν ο κ. II. άνελάμβανέν τι τοιοϋτον ίργον ό ήμέτερος Κοραής, άν τις κρί«
νη ίχ τών παρατηρήσεων τοϋ κ. Π. θά ώνόμαζε τδ £ργον τοϋτο άπλούστατα έ'ν factuni
facers Ϊ3. Lettres inedites ds A, Coray i M. Rochelle Par is 1877 σελ. 183.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

χοόνών τοΰ ’Αντωνίου αύτοκράτορος έχαράσσοντο νομίσματα μέ φοινικικά?

σκέτο έν δύσει». Καί μετά ταύτας τάς τοσοΰτο παραδεδεγμένας λέξεις
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έπιγοαφάς. Έν Παλαιστίνη και Κύπρφ ή Σνριακη εμεικε γ.1(ασσα μεγάΛης

καί πασιγνώστους ιδέας περί της φύσεως της έλληνικής γλώσσης,1 μεθ’

κατοίκων τάζεως μέχρις «^τοΰ τοΰ μεσαίωνος». ’Άν και δ 'Ρενάν αύτδς

δσα δ γνωστδς καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου Droysen έ

πρώτος είπε ταΰτα,πάλιν δφείλομεν νά μη παραδεχθώμεν αύτά ώς Αληθή
και τελείως ορθά"

ώς πρδς την Κύπρον έχομεν ν’ Αντε ίπω μέν τά έξης·

γραψε περί τοΰ σταθεροΰ καί μονίμου της έλληνικης καί έν τη τών ξένων
έθνών κατακτήσει αύτής έ'τι, δ κ. Παπαγεωργίου πάλιν τολμ^

νά μάς

«’Άν εύρίσκονται έκεΐ νομίσματα μέ φοινικικάς έπιγραφάς άπδ τών χρό

έκριζώση τδν έλληνισμδν καί τήν ελληνικήν γλώσσαν, Απδ χώρας οϊα ή

νων τοΰ αύτοκράτορος ’Αντωνίου, τοΰτο δέν σημαίνει δτι ύπερίσχυον έκεΐ

Κύπρος, ή'τις τοσοΰτον ύπηρξε έλληνική καθ’ δλους τούς αιώνας τής ιστο

οι Φοίνικες, ούδέ δ'τι επικρατούσα γλώσσα ήν έκεΐ ή Σημιτική. Παραλειποντες νά εί'πωμεν, δτι καθ’ 3ν χρόνον δ 'Ρενάν έδημοσίευσε τδ σύγ

ρίας, δσον δλίγισται έλληνικαί χώραι τής έξω Ελλάδος. Καί έν φ έκ

γραμμα αύτοΰ, αί Κυπριακαί μελέται και έρευναι ιδίως περί την γλώσ

δήποτε είς ξένην χώραν μετέβαινον, τόσον ήσαν πιστώς είς τά πάτρια

σαν της υιεγάλης νήσου ησαν εν νηπιακη ολως καταστασει ή παντελώς
μάλιστα ήγνοουντο' παραλείποντες νά εί'πωμεν δτι έξ δτου έταξείδευσεν

προσκεκολλημένοι, ώστε συμμετέφερον έκεΐ καί γλώσσαν καί ήθη, όταν
πρόκειται περί τής έλληνικής, ό'χι μόνον δέν λέγει τι τοιοΰτον, αλλά καί

έκεΐ δ Γερμανός Sigismund καί έδημοσίευσε τδ λαμπρδν περί Κύπρου σύγ

παοιστησιν αύτήν, έν Κύπρφ τούλάχιστον, ένδίδουσαν είς τδν σημιτισμόν

γραμμά του,1 κατεδείχθη καί τών Κυπρίων η γλώσσα διάλεκτος άπλώς

καί ύποχωροΰσαν. Νομίζει, φαίνεται, δ κ. Π. δτι ή Συριακή γλώσσα έχει

της ελληνικής ύπάρχουσα, καί πολλά κατά την χώραν ευρήματα μάλι
στα Αρχαιολογικά τότε μόνον δρθώς ήρμηνεύθησαν* παραλείποντες νά εί-

μάλλον τής έλληνικής· τδ πνεΰμα κατακτητικόν ; ’Αλλά δέν βλέπει τούλαχιστον.την αποδειξιν του ενάντιου; Διότι τώρα πλέον ή Συριακή γλώσσα

πωμεν, δτι μόνον σήμερον δύναταί τις νά δμιλήση μετά πιθανότητος περί
Κύπρου έν γένει, λέγομεν άπλώς δτι, καθώς Ακριβώς δέν δύναταί τις

ελληνική ζή και βασιλεύει καί θά ζή είς πάντας τούς αιώνας. "Οθεν 4)

νά εί'πη δτι επικρατούσα γλώσσα έν Συρία ήν ποτέ κατά την 'Ρωμαιο

τινων λεξεων τοΰ Ίουβενάλη,2 τολμ^ νά εί'πη περί τών Σύρων, δτι δπου

παντελώς εζηλειφθη, καί δέν ύπάρχέι Αλλως ή διά τής ιστορίας, έν ώ ή

κρατίαν η ρωμαϊκή, διότι δήθεν εύ'ρηνται κατά χώραν έκεΐ έπιγραφαί. καί

ούτε το εξής τοΰ κ. Π. συμπέρασμ.α δύναταί γενικώς νά έχη δρθώς, δτι
δηλ. «δέν ένεβαπτίσθησαν πάντα έν τή κολυμβήθρφ τοΰ έλληνισμοΰ έν

νομίσματα ρωμαϊκά (Αν καί ταΰτά είσιν δχι δλίγα), ώς δέν δύναταί τις

τή

Ακριβώς νά εί'πη, δτι ή ρωμαϊκή ποτέ γλώσσα έπεκράτει'έν Έλλάδι διότι

γιου «εσφαλμενως τινες εικάζουσιν, δτι έκ τής διαδόσεως τοΰ έλληνισμοΰ

ενταύθα εύρίσκονται καί νυν ετι έπιγραφαί και νομ.ισματα ρωμαϊκά, ουτω
δέν δύναταί τις νά εί'πη, δτι η γλώσσα τών Φοινίκων ήν λίαν διαδεδο

κατα τα μέρη εκείνα ωμ,ιλει καί δ Ί.ησοΰς Χριστός έν Παλαιστίνη ελ
ληνιστί». Διότι άν τις σκέπτεται ουτω, βεβαίως σφαλερά ήθελεν είναι και
η εξής παράλληλος εκείνης ιέκ τών παρόντων λαμβανομένη σκέψις. ’Απο

μένη έν Κύπρφ, διότι εύ'ρηνται έκεΐ τινα νομίσματα μέ φοινικικάς έπι

γραφάς. Ταΰτα πάντα προέρχονται απλώς εξ αποικιών εκεί ποτέ εγκατασταθεισών. Πράγματι δέ εύρέθησαν καί έν Συρίγ (καί νυν έ'τι εύρίσκον

ται τηδε κακεΐσε) πολλαί ρωμαϊκαί έπιγραφαί, καί έν τούτοις η έπιρροη
τής ρωμαϊκής γλώσσης κατά τά μέρη έκεΐνα ύπηρξε πάντοτε, ώς αύτδς
δ 'Ρενάν λέγει έν σελ. 3 01, ούδαμινη. Προστίθησι δ’έξακολουθών τά έξης’

Ανατολή». Όμοίως Αμαρτωλή καί ή εξής σκέψις τοΰ κ. Παπαγεωρ-

τεινόμενοι πρδς τδν έν Κωνσταντινουπόλει συμπολίτην ημών έντιμον χ.
Γ. Βαφειάδην μέλος τής συντάξεως τής έφημερίδος «Νεολόγου» λέγομεV

Νομίζω δτι γνωρίζετε τήν ’Οθωμανικήν.
— Πόθεν, παρακαλώ κ. Παπαζή, τδ γνωρίζετε ;

«Είναι τοΰτο γενικώς παραδεδεγμενον και γνωστόν, οτι η ρωμ.αίκη κα-

Ό λόγος, κ. Βαφειάδηγ είναι άπλούστατος· διότι γνωρίζω δτι διατριβετε ή'δη ύπέρ τά 20 έτη έν τή πρωτευούση τοΰ’Οθωμανικού κράτους

τάκτησις δέν ήδυνήθη νά καταστρέ^ την χρησιν της έΐΐηνικης γ.Ιώσσης
εις ούδ'εν άπο,Ιύτως μέρος δπου εύρεν αυτήν εγκατευτημένην.'2· Καί ένφ έν

εν η πλεΐσται μεν γλώσσαι δμιλουνται, Αλλ’ ή Όθωμ.ανική είναι μάλλον
διαδεδομένη τών λοιπών.

τη δύσει η λατινική γλώσσα ακωλύτως διεδίδετο, μόλις ηδυνηθη αύ'τη

νά φθάση είς τά μέσα αύτής της ’Ιταλίας, δπου έλληνικαί ύπηρχδν Αποικίαι. 'Ομοίως έν τή ’Ανατολή η ελληνική είχε λίαν βαθειας τας ρίζας,
ώστε δέν ήτο δυνατδν ν’ Αποσπασθή ύπδ δυνάμεως, ής τδ κέντρον εύρί4 Έχτδς αύτοΰ ?χομεν περί Κύπρου χαί τδ γνωστδν σύγγραμμα τοΰ Michel Br<5al, zed

δη τδ του LSher.
2 wI3u καί Κ. Π απα ρ ρ ηγ ο π ούλ ο ο ‘Ιατ. 'Ελλην, έθνους, το^λ. Β σελ. 327 και Ιξ.

— Μάλιστα, έχετε ύι'καιον !

Ουτω πιστεύω οτι θά μοί δμολογήση καί δ κ. Παπαγεωργίου δτι Απ’

άρχή? μέχρι τέλους τής Απαντήσεώς μου ταύτης έχω δίκαιον, Αν θελήση

να κρινη περί τών πραγμάτων αμερολήπτως.^
Έν Χ'ω τή 2] 14 Φεβρουάριου 1881.

Κ. Λ. Παπαζής δ. φ.

1 "13. ΙΙαπαρρηγοπούλου τόμ. Β’ σελ. 173—177.
2 Sat. Ill, 62.
3 Εν μόνον αμάρτημα όμολογοϋμεν και ημείς, όπερ σημειώσας διωρθώσατο ό κ. Π. με-

Τόμος ST', .7 καί 8—'Ιούλιος κοιΐ Αύγουστος 1881
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φωτεινής πηγής, δέν έλαττοΰται δέ άναλόγως τής άπδ τής φωτεινής

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

πηγής άποστάσεως, άλλ’ άναλόγως τοΰ τετραγώνου τής άποστάσεως

ταύτης. Ουτω π. χ. άν ή έ'ντασις τοΰ φωτός είς άπόστασιν 1 μέτρου άπδ
λαμπτήρος τινδς είναι ί'ση πρδς 1, είς άπόστασιν δύο μέτρων δέν θά ήναι
ί'ση πρδς ’/2 άλλ’ ί'ση πρδς ’/2Χ2 ήτΟζ
πρδς
τέταρτον’ είς άπόστασιν

Παραγωγή τοΰ φωτός. — Αιάδοβις αύτοΰ. — Ταχύτης.— "Εντασίς φωτός. — Φω~
τόμ,ετρόν.— Πώς τ’Αντικείμενα γίνονται όρατΛ. — ΔιΛδλασις τοΰ φωτός.—Μι«ροσκόπιον. — 'Εστία. — Φακός. —Σκοτεινός θάλαμος.—Χρώματα τής ϊριδός.—
Χρωματισμός Αντικειμένων.

τριών μέτρων ί'ση πρδς 1/sX3 '^τοζ ”σϊϊ πρές ®ν έννατον’είς άπόστασιν πέντε

Έν τή σελίνι 568 τοΰ Παρ-ασσοΰ έπραγματεύθημεν περί ήχου σήμερον

Ή είκων 31 παριστφ μέθοδον διά τής δποίας έπί τή βάσει τών άνω
τέρω περί έντάσεως τοΰ φωτός λεχθέντων δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν

θά δμιλήσωμεν περί φωτός.
Τδ φως ώς πρός τε την παραγωγήν αύτοΰ και την διάδοσιν παρουσι

μέτρων ί'ση πρδς ι/5χ5

είκοστδ,ν πέμπτον κ. οΰ. κ.

τήν σχετικήν φωτιστικήν δύναμιν φωτεινής τινδς πηγής.

μετά τοΰ ήχου, τούτου δ’ ένεκα η περί ήχου

Κατά τδ ύπδ τής έν λόγφ είκόνος παριστάμενον πείραμα πρόκειται

πραγματεία θά χρησιμεύσγ ήμΐν έν πολλοΐς ώς βάσις τοΰ περί φωτός λόγου.

περί τής συγκρίσεως τής φωτιστικής δυνάμεως κηρίου καί λαμπτήρος..Είς

Ό ήχος παράγεται ώς εί'δομεν διά τής δονήσεως η παλμικής κινήσεως

τδ άκρον τραπέζης στηρίζομεν μεταξύ δύο βιβλίων δσον τδ δυνατόν καθέτως τεμάχιον χάρτου παχέως’ πρδ τοΰ χάρτου τούτου καί είς μικράν άπ’

άζει πολλάς

άναλογίας

τοΰ ηχοΰντος σώματος, τδ φως επίσης παράγεται διά τής δονήσεως τοΰ

φωτεινοΰ σώματος, άλλ’ αί μέν δονήσεις αί πάράγουσαι τδν ήχον είναι

αύτοΰ άπόστασιν θέτομ.εν κηρίον έσβεσμένον Α, πέραν δέ τοΰ κηρίου τού

σχετικώς βραδεϊαι ποικίλλουσαι μεταξύ δεκαέξ κατά δευτερόλεπτον κατά

του πρδς τδ έτερον άκρον τής τραπέζης τοποθετοΰμεν τάς δύο φωτιστικάς

τήν παραγωγήν τοΰ βαθυτάτου άκουστοΰ ήχου καί 36,000 κατά δεύτε

πηγάς, τών οποίων πρόκειται νά συγκρίνωμεν

ρον λεπτόν κατά την παραγωγήν τοΰ όξυτάτου άκουστοΰ ήχου, έ?ώ ή
ταχύτης τών δονήσεων τών παραγουσών τδ φώς ποικίλλει μ.εταξύ 450,
000,000,000 κατά την παραγωγήν τοΰ έρυθροΰ καί 785,000,000,000
κατά δευτερόλεπτον κατά την παραγωγήν του ιώδους φωτός/Ωστε τά διά-

. φορά χρώματα τοΰ φωτός έπέχουσιν έν τή οπτική τήν θέσιν, τουλάχι
στον ώς.πρδς τδν λόγον τής παραγωγής αύτών, ήν έν τή ακουστική τά

ώστε ή φλδξ αύτών νά εύρίσκηται

τήν έ'ντασιν φροντίζοντες

είς τδ αύτδ άπδ τής τραπέζης ύψος.

Έπί τοΰ τεμαχίου τοΰ χάρτου θά ριφθώσι δύο σκιαί ή μέν ύπδ τοΰ κη
ρίου ή δέ ύπδ τοΰ λαμπτήρος παραγόμεναι. ’Άν αί δύο έν λόγφ φωτιστικαί πηγαί άπέχωσιν έξ ί'σου άπδ τοΰ χάρτινου διαφράγματος, αί δύο

σκιαί δέν θά ήναι έπίσης ζωηραί άλλ’ ή μέν ύπδ τοΰ λαμπτήρος ριπτομένη σκιά Ε θά ήναι ζωηρότερα διότι τδ. μέρος τοΰτο τοΰ χάρτου φωτί
ζεται μόνον ύπδ τοΰ κηρίου, ή δέ ύπδ τοΰ κηρίου Δ άμυδροτέρα ώς φω-

διάφορα υψη τοΰ ήχου.
.
Ό ήχος εί'δομεν οτι διαδίδεται διά τών ηχητικών κυμάτων τοΰ άέρος,

τιζομένου τοΰ μέρους τούτου ύπδ τής ζωηροτέρας φωτιστικής πηγής, ήτοι

κυμάτων τοΰ αίθερος, δπερ,. ύποτίθεται δν

ύπδ τοΰ λαμπτήρος. ’Άν νΰν άπομακρύνωμεν άπδ τοΰ χάρτινου .^διαφράγ

τδ φώς διαδίδεται διά τών

ύγρδν άβαρές καί έλαστικδν πληροΰν ού μόνον τά μεταξύ τών υλικών μο

ρίων τών σωμάτων κενά, άλλά καί τδ μεταξύ τών ούοανίων σωμάτων κε
νόν ύλης ύποτιθέμενον διάστημα.
Ή τάχύτης τής διαδόσεως τοΰ φωτός είναι άσυγκρίτφ τώ λόγφ μεγαλειτέρα τής τοΰ ήχου. Τδ φώς διατρέχει κατά δευτερόλεπτον 300,000

χιλιόμετρα περίπου.
Ή έ'ντασις τοΰ φωτός έλαττοΰται καθ’ δσον άπομακρυνόμεθα άπδ τής

ματος τδν λαμπτήρα ή σκιά Ε καθίσταται άμυδροτέρα’ άπομακρύνομεν δέ
τδν λαμπτήρα έπί τοσοΰτον ώστε αί δύο σκιαί Ε καί Δ ν’άποκτήσωσιν

τήν αύτην έ'ντασιν. Τοΰτο σημαίνει δτι ή έντασις τοΰ φωτός άμφοτέρων

τών φωτιστικών πηγών είς τήν άπόστασιν είς ήν ό χάρτης εύρίσκεται
άπ’ αύτών είναι ή αύτή. Άλλ’ επειδή δ λαμπτήρ εύρίσκεται είς,·μεγαλειτέραν άπόστασιν άπδ τοΰ χάρτινου διαφράγματος ή τδ κηρίον έπεται οτι
ή άπόλυτος φωτιστική δύναμις τοΰ λαμπτήρος είναι μεγαλητέρα τής τοΰ

κηρίου. Μετροΰμεν νΰν τήν άπόστασιν έκατέρων τών φωτιστικών πηγών
τέσνρεψε δηλ. την λέξίν Άσσυριακή ε’ς «Σοριαζη». Ένταΰθα ήδύνατο ό χαλδς χάγαθδ; X.
Π. vic θεωρήση τοΰτο ώς £να lapsum calami εύχολώτατα μάλιστα ώς ?χ τής όμοιότητος τών
λέξεων νά προέλΟϊ] δονάμενον. Διότι τίς μά τήν Αλήθειαν και τά στοιχειωδέστατα τής ιστο
ρίας διδαχθείς δέν γνωρίζει ποΰ τδ πάλαι και μετά ταΰτα χατώχουν οΐ Άσσύριοι πρδλ. τήν
9 καί 10 § αύτής τής ύπδ τοΰ A. I. Άντωνιάδον διά τά σχολεία μεταφρασθείσης ιστορίας
τοΰ Οδηβέρον. Έκτενέστερον δε πρδλ. Maspero κεφ. VII, καί IX. Γνωστόν ίπίσης ύπάρχει
τδ κεφ. Γ'. τοΰ Β' βιβλ. τοΰ'Ρενάν, παρ’ου ό κ. Π. πάλιν έπί λέξει σχεδδν παρέλαβεν ό,τι περιέγει ή | τής σελ. 85ί τοΰ «Παρνασσόν» περί Σύρων.
-

άπδ τοΰ χάρτινου διαφράγματος ήτοι τάς άποστάσεις BE καί Γ4 "Αν ύποθέσωμεν δτι ή άπόστασις BE είναι ί'ση πρδς έν μέτρον ή δέ ΓΔ ί'ση πρδς

δύο ή 3 κλπ. μέτρα ή φωτιστική έ'ντασις τοΰ λαμπτήρος θά είναι (2χ2)
τετράκις ή (3χ3) έννεάκις μεγαλειτέρα τής φωτιστικής δυνάμεως τοΰ κη^·.

ρίου.
Κατά τδν αύτδν τρόπον δύναται τις νά συγκρίνγ καί τήν φωτιστικήν-
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ΦΤΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

δυναμιν κηρίων διαφόρων ποιοτήτων λαμβζνων δέ ύπ’ ο'ψιντην ταχύτητα

‘'Οπως'γίνγ λοιπόν άντικέίμενόν τι ορατόν ήμΐν άνάγκη νά προσπίπτη επ’
αύτοϋ φως αμέσως εκφωτεινης τίνος πηγης η έξ άντανακλάσεως, έπι δε τ$ίς

της καταναλώσεως και την τιμήν αύτών νά συμπεράνν) ποια ποιότης είναι
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η σχετικώς συμφερωτέρα. Τδ δργανον, δι’ ου μετρεϊται ή σχετική εντασις
των φωτιστικών πηγών ονομάζεται φωτόμετρόν^

ευθείας της μεταζύ τοΰ ημετέρου οφθαλμού, καί του έν λογφ σώματος νά
μ.η ύπάοχγ ετερον σώμα αδιαφανές έπιπροσθόϋν’τοϋτό δέ διότι αί από τοϋ

’Εν άπολύτω σκότει ούδέν άντικείμενον δυνάμεθα νά ίδωμεν. Παν σώ
μα μη 3ν καθ’ έαυτδ φωτεινόν καθίσταται εις ήμας ορατόν διότι άντα-

νακλαται έπ αύτοϋ αμέσως η εμμέσως φως τδ οποίον προσπίπτει εις τούς,

σώματος άντανακλανώμενζι φΐήτεινκί ακτίνες αϊτινες διαδίδονται κατ’

•ήμετέρους οφθαλμούς καί προσβάλλει τδ ημέτερο,ν οπτικόν νεϋρον.

εύθεϊζν γραμμήν ηθελον έμπίδισθη νά φθάσωσιν εις τον δφθαλμον ημών.
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Τδ κατωτέρω περιγραφόμενον πείραμα άποδεικνύει δτι δέν είναι πάν

τοτε άληθές τδ άνωτέρω λεχθέν δτι αί φωτειναί ακτίνες διαδίδονται κατ’
εύθεϊαν γραμμ.ήν. Έντδς λεκάνης ή άλλου τινδς αγγείου έ'χοντος παρειάς
αδιαφανείς θέτομεν νόμισμά τι καί τοποθετούμεθα ουτω πως ώστε αί πα-

ρειαί του αγγείου μόλις ν’ άποκρύπτωσιν άφ’ ήμών τδ νόμισμα δηλαδή
νά παρεντίθενται μεταξύ τοΰ οφθαλμού μ.ας καί τοΰ νομίσματος παοακω-

λύουσαι τάς άπδ τούτου άντανακλωμένας ακτίνας νά φθάσωσιν είς τδν
ήμέτερον οφθαλμόν. "Αν τώρα ρίψγ τις είς τδ άγγεΐον ύδωρ, χωρίς νά με-

ταβληθή ή θέσις ού'τε τοΰ νομίσματος ού'τε τοΰ ήμ,ετέρου δφθαλμοΰ, τδ

'

νόμισμα καθίσταται ολίγον κατ’ δλίγον ορατόν έφ’ δσον καθίσταται πα-

χύτερον τδ έντδς τοΰ αγγείου στρώμα τοΰ υδατος. ’Επειδή, κατά την δι
άρκειαν τοΰ πειράματος τούτου, ούτε δ οφθαλμός ήμών ούτε τδ νόμισμα
ήλλαξαν θέσιν, επεται δτι αί άπδ τούτου άντανακλανώμεναι ακτίνες πα-

ρεξετράπησαν της εύθείας όδοΰ καί ουτω κατόρθωσαν παοακάμπτουσαι
ούτως είπεϊν τάς παρειάς τοΰ αγγείου νά φθάσωσιν είς τδν ήμέτερον 5-

φθαλμόν. Καί άληθώς τοιοΰτον τι συνέβη, αί άκτϊνες ήκολούθησαν έντδς
τοΰ υδατος έτέραν διεύθυνσιν $ έκτδς αύτοΰ άποτελέσασαι γωνίαν. Έν
γένει ή διεύθυνσις τοΰ φωτός έν φ είναι ευθεία καθ’ δσον τοΰτο διαδίδε

ται έντδς τοΰ αύτοΰ μέσον, ' άλλάσσει, δταν τοΰτο μεταβαίνη άπδ ενός
διαφανούς μέσου είς ετερον ώς π. χ. έκ τοΰ άέρος είς τδ ύδωρ ή άπό τίνος
•

τούτων είς την υελον κτλ. Την άλλαγήν ταύτην της διευθύνσεως τοΰ φω
τός δνομάζουσι διάθίασιν.

"Ενεκα τής διαθλάσεως ράβδος έμβαπτιζομένη έν μέρει πλαγίως έν τώ

ΰδατι φαίνεται ώς τεθλασμένη.
Τδ πείραμα τδ ύπδ της είκόνος 3 2 παριστάμενον στηρίζεται έπίσης έπί

φωτιζόμενου σημεϊον της έπιφανείας ταύτης θέσωμεν την κεφαλήν φω-

σφορικοΰ .πυρείου (σπίρτου), βλέπομεν δτι μετά παρέλευσιν δλίγων στιγ
μών άνάπτει τδ πυρεϊον. Τοΰτο συμβαίνει διότι αί παράλληλοι άκτϊνες

τοΰ ήλιου διεοχόμεναι διά τοΰ υδατος τής φιάλης διαθλώνται καί συγ-

κεντροΰνται είς έν σημεϊον δνομαζόμενον ΐστίαν καί έν ή άναπτύσσεται
ένεκα τής συγκεντρώσεως ταύτης θερμότης ικανή δπως άνάψγι τδ πυρεϊον.

Πρδς έκτέλεσίν πειραμάτων έπί τής διαθλάσεως τοΰ φωτός καί πρδς
κατασκευήν

μακροσκοπιών, τηλεσκοπίων καί λοιπών δργάνων μεταχειρί

ζονται ύέλους μέ. σφαιροειδείς έπιφανείας ονομαζομένας φααοόζ·.
"Αν κλείσωμεν καλώς τά φύλλα τών παραθύρων δωματίου τινδς ώστε

ν’ άποτελεσθή έν αύτώ σκότος καί άνοίξωμ,εν εί'ς τι τών φύλλων τούτων
μικράν όπήν εί’ς τινα δέ άπόστασιν άπδ τής οπής ταύτης κρατήσωμ.εν καθέτως φύλλου χάρτου βλέπομευ δτι έπί τοΰ χάρτου τούτου φαίνεται μι-

κροτέρα τοΰ φυσικοΰ καί άνεστραμμένη ή είκώυ τώυ άπέυαντι τοΰ παρα
θύρου άντικειμένωυ μέ τά φυσικά αύτών χρώματα. Ή είκών αυτή καθί

σταται, μεγαλητέρα καθ’ δσον τδ φύλλου τοΰ χάρτου άπομακρύνεται άπδ

τής οπής* άν άφαιρέσωμεν τδν χάρτην ή είκών φαίνεται έπί τοΰ άπέναντι
τής βπής τοίχου.
"Αν διά τής δπής ταύτης διέρχεται άκτίς ήλιου σχηματίζεται έπί τοΰ
φύλλου, τοΰ χάρτου στρογγύλον ίνδαλμα τοΰ ήλιου· άν μεταξύ τής δπής
καί τοΰ χάρτου παρενθέσωμεν έπί τής όδοΰ τής ήλιακής άκτϊνος πρίσμα

ύέλινον δμοιον πρδς τάς τριγωνικάς ύέλους τάς κρεμαμένας άπδ τών πο
λυελαίων, βλέπομεν δτι έπί τοΰ φύλλου τοΰ χάρτου άντί τής στρογγύλης
φωτεινής έπιφανείας σχηματίζεται ταινία φωτεινή φέρουσα τά χρώματα

τής ίριδος. Τδ αύτδ φαινόμενου τοΰ σχηματισμού τών χρωμάτων τής ί'ρι-

τής διαθλάσεως τοΰ φωτός· αί άπδ τοΰ άνημμένου κηρίου άκτϊνες διαθλώ-

δος παρατηροΰμ,εν είς τδ δάπεδον ή τούς τοίχους τών ναών δταν δ ήλιος

μεναι κατά την δίοδον αύτών διά τοΰ υδατος τοΰ έν τή σφαιρική φιάλν)

προσπίπτγι έπί τών πρισματικών ύέλων τών πολυελαίων.

παράγουσι την έπί τοΰ τοίχου μεγεθυνθεΐσαν εικόνα της φλογός.
'Η είκών 3>3 παριστ^ ειδός τι προχείρου μικροσκοπίου συνισταμένου είς
ύελίνην σφαίραν πλήρη δδατος. Αί άπδ τοΰ έντόμου άναχωροΰσάι άκτϊνες

διαθλώμεναι κατά την δίοδον αύτών διά τοΰ υδατος σχημ.ατίζουσιν έντδς
τοΰ δφθαλμοΰ ημών τιθεμένου προς τδ άντίθετον μέρος τής σφαίρας την
εικόνα τοΰ έντόμου έν μεγεθύνσει' ουτω. δέ βλέπομεν τδ έ'ντομον πολλφ

μεγαλήτερον $ άπ’ εύθείας, δυνάμεθα δέ νά διακρίνωμεν πολλάς λεπτομέ
ρειας τοΰ οργανισμού αύτοΰ.

Τοΰτο άποδεικνύει δτι τδ λευκόν ήλιακδν φώς συνίσταται έκ φωτός περίέχοντος έν έαυτφ τά επτά χρώματα τής ί'ριδος.
"Αν τδ ήλιακδν φώς καί τδ φώς τών συνήθων φωτιστικών πηγών ήτο

μονόχρουν δέν περιείχε δηλ. έν έαυτώ άκτΐνας φωτός διαφόρων χρωμάτων,
πάντα τ’ άντικείμενα θά έφαίνοντο ήμΐν μονόχροα ή μέλανα, καθ’ δσον
ήθελον άντανακλκ τάς προσπιπτούσας έπ’ αύτά άκτΐνας τοΰ μονοχρόου

φωτός ή ού. Ή ποικιλία τών χρωμάτων τών διαφόρων άντικειμένωυ, προ
έρχεται έκ τής ίδιότήτος αύτών ν’ άντανακλώσιν άλλα άλλας καί κατά

Διά τής ύπδ της είκόνος 32 παρισταμένης φιάλης δυνάμεθα νά έκτε-

διαφόρους εντάσεις έκ τών πολυχρόων άκτίνων τοΰ προσπίπτοντος είς αύ-

λέσωμεν καί έτερον πείραμα στηριζόμενον έπί τής διαθλάσεως τοΰ φωτός.

τάς φωτός. ’Εκ τοΰ συνδυασμού τών χρωμάτων έξ ών συνίσταται τδ λευ

"Αν
'

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
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έκθέσωμεν την φιάλην ταύτην πλήρη υδατος είς τάς άκτΐνας τοΰ

ήλιου, παρατηροΰμεν δτι σχηματίζεται πρδς τδ άντίθετον μέρος έπιφάνειά

φωτιζομένη ισχυρότερου η τά πέριξ αύτής σημεία. "Αν είς τδ ζωηρότεροι

κόν φώς δύναταί νά παραχθώσι πάντα τά χρώμ.ατα. Ουτω π. χ. τά ε

ρυθρά σώματα φαίνονται τοιαΰτα διότι άντανακλώσι τάς έρυθράς του
φωτός άκτΐνας, τάς .δέ λοιπάς άπορροφώσι τά ιώδη διότι άντανακλώσι

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΡΟΚΙΤΑΝΣΚΗΣ, ΒΟΤΛ, ΣΚΟΔΑΣ

τάς ιώδεις κ. οδ. κ. Τά λευκά σώματα άντανακλώσι πάσας τάς ποικιλο-

‘Η έξήγησις αυτή έπέτυχεν~ή'δη είς πολλά. Τά φαινόμενα της πέψεως,

χρόους άκτϊνας, έξ ών συνίσταται το λευκόν φώς, τά δέ μέλανα ούδεμίαν

άναπνοης. καί λοιπών λειτουργιών τοϋ σώματος δέν έξηγοΰνται σήμερον
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διά τής ζωικής δυνάμεως, τοΰ ζωτικού, άλλ’ άνελύθησαν έκαστον .είς τδ

τούτων άντανακλώσιν, άλλ’άπορροφώσι πάσας.
Ε 4,

ί'διον φυσικόν, χημικόν καί μηχανικόν μέρος’' ετι και τα τών νεύρων, εν

οις έπίστευον ιδίαν δύναμιν,^ καί άτινα επίσημοι ετι φυσιολόγοι ενόμι-

ζον τή ήμετέρκ έρεύνγ) έσαεί άποκεκλεισμενα*’ ανελυθησα/ ηδη εντελώς,

ΡΟΚΙΤΑΝΣΚΗΣ, ΒΟΪΛ, ΣΚΟΔΑΣ

άπολέσαντα τδ μυστηριώδες αύτών. Τέλος οπερ σπουδαιότερου πάντων

'Β άνθρωπότης, ή Επι τώ πολιτισμφ αύτης κομπάζουσα, δέον
να παύσηται θεωρούσα αληθείς αύτής ήρωας Εκείνους οΓτινες
βαθείας αύτή πληγας Επιφέρόυσιν, αύτούς ύπέρ πδν άλλο
προ οφθαλμών έ'χουσα, άντι τούτου δέ νά άρξηται μεγαλειτέράν
τιμήν Εκείνοις άπονέμουσα, οί'ττνες τας πληγάς αύτής θεραπεύουσιν, αύτην ύπέρ παν άλλο Εν προ τέρα μοίρφ τιθέμενοι.

■τούτων, άξιόπιστοι μαρτυρίκι βεβαιοΰσιν ημάς οτι τα κύτταρα υπόκεινται
,είς τούς αύτούς μηχανικούς νόμους. Τουτους δεν γνωριζομεν βεβαίως ει-

σέτι άκριβώς, δπερ δμως δέν έπιτρέπει ημϊν καί νά τούς άρνηθώμεν, διότι
έάν τοΰτο πράξωμεν, κινδυνεύομεν νά έκληφθώμεν έπίσης ηλίθιοι, ως αυ-

τόχθων της Αύστραλίας ο πρώτον άτμοκίνηΐον μηχανην θεώμενος, καί τή
κινούση αύτην μ.ηχανική δυνάμει δυσπιστών-, τοίουτος εκλαμβάνεται.

Αί πρόοδοι της ιατρικές κατά την παρούσαν εκατονταετηρίδα; χρονο

'Όπως άρχόμενος τοϋ λόγου βραχέως μνείαν έποιησάμην, η άλλαγη

λογούνται πρδ πάντων απδ της εποχής εκείνης, καθ’ ην Γάλλοι φυσιοδίφαι πρώτοι την πίστιν αύτών είς τάς μεταφυσικάς δυνάμεις έξομνύμ.ε-

αυτή της μεθόδου έν τή έρεύνγι έπετελέσθη ύπδ Γάλλων φυσιοδιφών. Ού-

νοι, νέάν έτράπησαν οδδν πρδς έπεξήγησιν τών διαφόρων παθολογικών, καί

σάσν) γαλλική ιατρική σχολή ητις ακμαία άνέδυσεν άπδ τών ερείπιων της

φυσιολογικών φαινομένων, την έπί τγί βάσει τών φυσικών έπιστημών.

γαλλικές έπαναστάσεως. Ή ακμή της σχολής ταύτης διήρκεσε μέχρι της

Τδ τοιοϋτον εύκόλως έξηγεΐται. Έφ’ δσον ύπνίρχεν ή πίστις είς μετα
φυσικάς δυνάμεις δ άνθρωπος ήσθάνετο έαυτδν δοΰλον καί οίονεί παί-

τρίτης περίπου δεκαετηρίδος, δπότε διά τίνος τών. ύπερβάσεων έκείνων,

γνιον τούτων, έστερεΐτο δέ πάσης έλπίδος νά δυνηθγί νά έπιτυχν) ποτέ

τρική άπέστη άπ’ αύτης πρδς την νέαν γερμανικήν σχολήν παρ’ γι ετι,
ημέραν παρ’ ημέραν άκμαιότερον άνθοΰσα, παραμένει. 'Η γαλλική σχολή

την κατανόησιν αύτών. Τδ τοιοϋτον παρέλυε φυσικφ τώ λόγφ πάσαν έργασίαν, ητις έβάδιζε προσκόπτουσα άδιακόπως είς κωλύματα, άτινα έκά

στοτε έθεωροϋντο άνυπέρβλητα, καί ώς έκ τούτου, η παρημελοϋντο ύπδ
τών άνδρών έκείνων, οϊτινες έζκίρεσιν άποτελοϋντες, αύτά , πιστά τγί δο-

τοι άνηκον τή κατά τάς άρχάς της καθ’ ημάς έκατονταετηρίδος άκμα-

αϊτινες πολλάκις μένουσιν αίνιγμα έν τή ίστορίγ, η ηγεμονία έν.τή.·. ια

άνέλαβε την δίεκπεραίωσιν πολλών άτελών ζητημάτων, προ πάντων φυ,σικάς έπιστημας σκοπούντων" άφ’ ου δμως έ’φερεν αυτάς εις σημεΐον τι

ξασίφ: ταύτγ; έδίδοντο, άλλά τοΰ πρδς την αλήθειαν έρωτος πράγματι έ-

προόδου έστη αί’φνης δλιγωροΰσα περί της περαιτέρω τύχης αυτών. Η
γερμανική σχολή, είς ην ύπολογίζω κ.αί τήν αύστριακην, τήν κηδεμονίαν

νεφοροϋντο, ένικώντο. Τούναντίον άφ’ δτου δ άνθρωπος έχει την συναί,σθησιν της άνεξαρτησίας του καί άναγνωρίζει δτι προςάληθ-η πρόοδον ά-

γαγοΰσα κατέστησεν αύτά τέκνα αντάξια της ιατρικές επιστήμης.

τούτων άναλάβοΰσα καί είς έκτακτον προόδου καί τελειοποιησεως προατ

παιτεΐται ή παραδοχή έκείνων μόνον άτινα ταΐς αίσθησεσιν αύτοΰ ύποκυ-

Έν τοΐς έπομένοις έσεται λόγος περί τών άνδρών έκείνων, οϊτινες τη/

πτουσιν, ορθή δέ σκέψις δύναται νά έκκαρπωθγ;, άπδ της έπόχη.ς εκείνης

άνάπτυξιν ταύτην δύο ζητημάτων άναλαβόντες αύτά μέλη , άπαραιτητα

άφ’ ής ώς έκ τούτου μετά ζήλου τή άποστολή.της αύτοΰ γνώσεφς :έπε’-

τών ιατρικών σπουδών έποίησαν. Τοΰ λόγου δμως τουτου προηγηθησεται

δόθη, έ'κτοτε χρονολογείται ή νικηφόρος τοΰ άνθρωπίνου γένους περίοδος,

έν είδος προεισαγωγης, σύντομος ιστορία τών κλάδων τούτων.

καθ’ ήν τοσοΰτον άφθονοι καί περίβλαστοι καρποί συνελέχθησαν, ,οίτινες

1 'Η ζωϊκή δύναμις Εχρησίμευεν ε’ς τούς οπαδούς αύτής όπως Εξηγήσωσι διατί διαρκούοης τής πέψεως δεν προσβάλλονται ύπδ τοΰ πεπτικού χυμοΰ. Ο Κλαύδιος Bernard εισήγαγεν είς τήν κοιλίαν κυνός τίνος ζώντα βάτραχον, όστις επίσης ώραΐα ώς αί λοιπαί τροφαί
ύπεβλήθη ε’ς πέψιν’ τδ ζωτικόν αύτοΰδέν προεφύλαξεν αύτόν.
,
2 'Η τελευταία Απόπειρα πρδς διάδοσιν Επιστημονικήν τής παραδοχής τοιαύτης δυνάμεως
Εγένετο ύπδ τοΰ Spiess. 'Ο Φιρχόβιος άπήντησεν αύτφ Επί τούτφ δριμύτατα καί ειρωνικώς
Εν τφ «Άρχε’ιρ» του.
3 'Ο κλεινός φυσιολόγος ’Ιωάννης MUller ήτο είς Εξ αύτών. Μόλις τέσσαρα ή πέντε
ετη άφοΰ ούτος ΕξΕφρασε βητώς τοιαύτην γνώμην, ο Dubois Reymond Εξίπληττε σύμπανΤ*
τδν Επιστημονικόν κόσμον διά τών Ανακαλύψεων αύτοί Επι τών νεύρων.

έτι πλειότερον τδν θαυμασμδν ημών έλκύουσιν, άμα άναλογισθώμεν τδν

αύχμδν έκεΐνον, δστις έπί τοΰ πεδίου τής επιστήμης και ίδίςρ της ιατρι
κές, έπί εκατονταετηρίδας δλας έμμόνως σχεδδν διήρκεσεν.

’

Ή μεταρρύθμισις ήν αί φυσικαί έπιστήμαι έπήν.εγκον είς την ιατρικήν
δύναται νά άνακεφαλαιωθή είς την έξης έξηγησιν τών φαινομένων άτινα
δ άνθρωπος έν τε τή ύγιεΐ η άσθενεΐ αύτοΰ καταστάσει παρουσιάζει διά

μόνον τών φυσικών νόμων, ο'ίτινες τά έκτδς αύτοΰ συμβαίνοντα δίέπόυσιν,·
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δρεί^ έπι Πτολεμαίου τοϋ Εύεργέτου. Τέλος κατά τήν δεκάτην τετάρτην
εκατονταετηρίδα έν τή τότε Ανθούσγ Ίταλίιγ ήρξατο νέα περίοδος διά

Έκ τών δυο τούτων, δ Αναμφιβόλως μεγαλείτερος είναι δ τής παθο

τήν ανατομίαν, ή ύπδ τδ όνομα τής Αναγεννήσεως ταύτης γνωστή διά

λογικής ανατομίας, τής γνώσεως έν αλλαις λέξεσι τών παθολογικών αλ

τοϋ Μονδίνου de Luzzi όστις πρώτος1 ανέταμε δημοσίγ τά πτώματα δύο

λοιώσεων τών οργάνων καί ιστών τοϋ ανθρωπίνου σώματος, τής ποοείάς,

γυναικών και πρώτος έξέδωκεν εγχειρίδιου Ανατομίας δπερ εϊ καί ήμΐν

άναπτύξεως και συμπτωμάτων αύτών. Αδτη έστιν ή την ριζικήν μετα-

Ατελές δοκεΐ, έπι δύο όμως αιώνας μεγάλης φήμης έτύγχανε, μετά τήν

μόρφωσιν τών ιατρικών σκέψεων και πράξεων έπενεγκοΰσα, ή έν διαστή-

έφεύρεσιν τής τυπογραφίας πολλάκις έκδοθέν, καί μέχρι τών Αρχών τής

ματι δεκαετηρίδος πλειότερα παρασχοϋσα ή έπι εκατονταετηρίδας δλας

δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος ώς κείμενον ανατομίας έν ταΐς άνατο-

ή ιατρική κατώρθωσεν, ή επί καιρόν τινα, έστω και σμικρδν, μόνη τής ια
τρικής δεσπόσασα, παρ’ ής τέλος δ ιατρός Sv μή λαμβάνν) τάς μόνας, λαμ

σίμευαν. Παπική βοΰλλα Βονιφατίου τοϋ ογδόου παρ’ όλίγον κατέστρεφεν

βάνει όμως σπουδαιοτάτας οδηγίας προς τάς πράξεις του.
Τήν προαγωγήν τοϋ κλάδου τούτου όφείλομεν έξαιρέτως τφ 'Ροκιτάν-

σκγ" Sv δεν Ανήκει αύτώ δ έπαινος ώς πρώτω σκεφθέντι νά έπωφεληθή

μικαϊς σχολαϊς (έν ταΐς τής Τυβίγγης καί Βυρτσβούργου έν Γερμανίιγ) χρη

έντελώς τάς Αναζωπυρηθείσας έλπίδας, Αλλοι πάπαι όμως, έν τώ κεκηρυγμένφ αύτών πολέμφ κατά τών φυσικών έπιστημών έξαίρεσιν ποιούμε

έκ τών έπι. τοϋ πτώματος παρατηρήσεων, ανήκει όμως αύτώ Αναντιροή-

νοι, έπέτρεψαν ασμένως τήν σπουδήν τής Ανατομίας πρδς ήν παρείχαν
ιδιαιτέραν προστασίαν. ’Έκτοτε ήρχισεν ή σειρά έκείνη μεγαλοφυών Αν- 1

τως ή δόξα ότι πρώτος τοσοΰτον έπι τοϋ Αντικειμένου τούτου κατέγινεν

δρών οϊτινες τον κλάδο) τούτον τής ιατρικής έπιστήμης εις έκτακτον προό

ώστε αύτό έπι επιστημονικών βάσεων στηρίξας, αύτδ έκ τών ών ούκ άνευ

δου ή'νεγκον.
Μετά τήν πρόοδον ταύτην Αφ’ ού ή'δη ή γνώσις τής φυσιολογικής καταστάσεως τοϋ Ανθρωπίνου οργανισμοΰ είχε προχωρήσν), έπεται ή βαθμι

τών ιατρικών σπουδών κατέστησεν, ου ένεκα τδ όνομα αύτοΰ συνδεδεμένον έσαεί μετά τής ιστορίας τής ιατρικής έσεται.

Ή Αρχή τής παθολογικής ανατομίας είναι παλαιά, συνδέεται δέ πι

αία Ανάπτυξις τής παθολογικής Ανατομίας. Κατά τήν δεκάτην έβδόμ,ην

θανότατα μετά τής πρώτης Ανατομής ή'τις ποτέ έξετελέσθη. Ούχ ήτ-

τον μικρά μέχρι τής έποχής τοϋ 'Ροκιτάνσκη έποίησε βήματα, ών έν πε-

εκατονταετηρίδα απαντώμεν τδ πρώτον προσπάθειας πρδς συνάθροΐσιν τώ9
εκθέσεων τών μέχρι τής έποχής έκείνης έκτελεσθεισών νεκροψιών μετά

ριλήψει ή ιστορία έχει ώς εξής.

δυνατής κατά τάς τότε γνώσεις τούτων έπικρίσεως. Πρώτον άπαντ^ τδ

Έκ τοϋ δρισμοΰ 8ν Ανωθι έδωκα αύτή έξάγεται δτι αυτή προϋποθέτει

έργον τοϋ Welsch ύπδ τδν τίτλον «Sylloge curation, et observat. med.» καί

γνώσιν τής φυσιολογικής κατασκευής τοϋ ανθρωπίνου σώματος, ής άνευ
αδύνατον νά κρίνγ) τις περί τών παθολογικών αύτοΰ αλλοιώσεων. 'Έπε-

δεύτερον τοϋ Θεοφίλου Βονέτου γνωστότερου τοϋ ετέρου ύπδ τδν τίτλον.

ται ώς έκ τούτου δτι ήτο έξάπαντος έπάναγκες νά προοδεύσγ πρώτον ή

Αλλοιώσεις αϊτινες παρετηρήθησαν έπι 3000 περίπου παθολογικών Ανα
τομιών αϊτινες μέχρι τής έποχής έκείνης εϊχον έκτελεσθή κατά διαφό

φυσιολογική Ανατομία μεθ’ 8 μόνον δύναται νά γένηται λόγος περί Αναπτύξεως τής παθολογικής.
'Η φυσιολογική Ανατομία τοϋ Ανθρώπου έδέησε νά παλαίση προς μεγάλας δυσκολίας αϊτινες μάλλον ή έν τή Απεχθείς προς τδ φυσικόν αύτής

άντικείμενον, τδ πτώμα, Απέκειντο έν προλήψεσι καί δεισιδαιμονίαις κατ’

«Sepulchretuin anatomicum» έκδοθέν κατά τδ 1679 έν ώ έξετίθεντο αί

ρους καιρούς. Κατά τήν δεκάτην όγδόην εκατονταετηρίδα μετά τάς προ
όδους τής φυσιολογικής Ανατομίας ύπδ Harvey, Vesalius, Aselli κτλ. καί

• τής φυσιολογίας ύπδ Albrecht Haller κτλ. απαντ^ τδ περίφημου έργου του
Ίταλοϋ Ίωάννου Βαπτιστοΰ Margagni (1682-1771) οπερ έξέδωκεν όγδοη-

αυτής. Αύται έτρέφοντο πολλάκις και ύπδ θρησκευτικών δοξασιών, ώς

κοντούτης ύπδ τδν τίτλον «De sedibus et causismorborum per anatomen inda-

παρ’ "Ελλησιν ύπδ τής δοξασίας καθ’ ήν αί ψυχαί τών τεθνεώτων περιε-

gatis».2 Έν αύτώ διά τής Ακρίβειας έκείνης, ή'τις χαρακτηρίζει αύτδν και

πλανώντο επί τοσοΰτον εις τάς δχθας τής Στυγδς έφ’ δσον τά πτώματα
αύτών δέν Απήλαυον τοϋ δέοντος ένταφιασμοΰ, παρ’ ’Άραψι δέ τδ Κο-

έν τοϊς λοιποϊς αύτοΰ έργοις, ύποβάλλει, εις έπίκρισιν

ράνιον παρίσταται σκόπελος κατά πάσης προόδου τής ανατομίας. "Ενεκα

κώς, μετά

τούτου ή Ανάπτυξις τής ανατομικής έπιστήμης είναι πολλάκις διακεκομ

1 Οΐ’Ιταλοί Medici καί Mazonni—Toselli μετά σπουδαίας ίρεύνας επί τοΰ Αντικειμένου
τούτου διϊσχυρίζονται ότι καί πρδ τοΰ Μονδίνου de Luzzi Ανετέμνοντο Ανθρώπινα σώματα
τδ μεν κατά διαταγήν τών αρχών ίπ! ύποψ'φ δςλητηριασμοΰ κτλ. τδ δί κρυφίως δι’ έξορύ-

μένη και βραδεία όπως έν γένει τών φυσικών έπιστημών. Μέχρι τής δε-

κάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος άνατομαι έγένοντο σπανιώτατα,καί μόλις

έπι βραχύ διάστημα χρόνου έπετοάπησαν τοιαϋται δημοσία έν Άλεξαν-

τήν ύπδ τοΰ Θ.

Βονέτου δημοσιευθεΐσαν άξεστου ύλην καί έπεξεργάζεται αύτήν θεωρητι-

τής έπιτυχίας έκείνης έννοεϊται,

ξεως τών νεκρών.
·
2 Έν Βενετίφ, 1761.

ή'τις περιμένει πάντα επί
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παρατηρητής. 'Όπως δήποτε τδ έργον τοΰτο μένε», κλασικόν καί. ηχεί δυ-

της επιστήμης, τφ δέ μαθητ·ίί πράγματι νά είσέλθγ φέρων μεθ’ εαυτοΰ

σαρέστως τδ δνομα οπερ δ Φιρχόβιος (Virchow) δίδει τώ εύκλεεϊ τούτφ

την τε σύγχρονον καί τάς μεταγενεστέοας γενεάς. Έρχόμεθα τέλος είς τον

άνδρί, άποκαλέσας αύτδν άρχειοφύλακα τών μέχρι της εποχές αύτοΰ άνα-

τομικοπαθολογικών γνώσεων. ’Άλλα έργα κατά την εκατονταετηρίδα, ταύ

'Ρόκιτάνσκην.
Ουτος διαδεχθείς τόν Βάγνερ άνοιξε νέαν όλως περίοδον έν τη ιστορία:

την έγράφησαν ύπδ Γερμανών και ’Άγγλων.' Εκτός δέ εκτενών έργων

της παθολογικής ανατομίας, δύναταί δέ νά θεωρηθί; άναντιρρητως πατήρ

πλεϊστοι ιατροί έγραψαν μονογραφίας, όπου παύει πλέον. περιγραφόμενον

τδ έκτακτον μόνον, άρχεται δέ κάπως έπιστημονικώτερον καί η περιγραφή

της ΐπιστηιιονιΐίής παθολογικές ανατομίας. Αί γνώσεις άς οδτος ώς κλη
ρονομιάν έλαβε δέν άπετέλουν σύστημά τι, και μόλις επιστημονικά', δύ-

κοινοτέρων άσθενειών.

νανται νά κλήθώσι παρ’ δλας τάς προτέρκς έργασίας. Ό 'Ροκιτάνσκης όμως

Κατά τάς άρχάς της παρούσης .εκατονταετηρίδας ή παθολογική άνα-

κατώρθωσε νά συναρμολόγηση αύτάς διά της προσφόρου άνακαλύψεως νέων

τομ,ία προώδευσε πρδ πάντων έν Γαλλία και Άγγλίγ. Έν μέν. τ$ τελευ

λίι>: δέ δ Bichat ηδη τδ 180 ί είχε φθάσγ είς τόσον προόδου δπερ μόνον ή

γεγονότων μετά εκτάκτου έπιτυχίας είς έν τι, όπερ τοΰ Ονόματος επιστήμη
έπαξίως νά τυγχάνγ. Διά τών ανακαλύψεων αύτοΰ έδωκε νέαν ώθησιν είς
την ιατρικήν' έπί τούτων ίδρύθησαν τά νέα οικοδομήματα της νέας δια*

ταία ταύτγ διέπρεψαν πρδ πάντων οί άδελφοί Hunter καί άλλοι,? ένΓαλ
Βιενναία σχολή κατά την τετάρτην δεκαετηρίδα έπρόκειτο νά ύπερβγ.3Έκ-

γνωστικής καί της φυσιολογικές παθολογίας καί θεραπείας. Αί δυσκολία:

τδς τούτου άξιοι μνείας είσίν δ Broussais (1772-—1838) αύτδς δ Corvisart

άς άπηντησε πρδς διάδοσιν τών νέων αύτοΰ θεωριών η σαν έξ άλλου σμι-

(1755-1821), και δ Laennec (1786—1826) περί ών έσεται λόγος έτι έν

κρόταται· η κατάστασις της τότε ιατρικής έπέτρεπε την έκλογην μόνον

ταϊς κατωτέρω καί δ Cruveilhier δ πολλά έργασθείς. Έν Γερμανικαΐς χώ-

ραις τουναντίον η καταστασις δέν ητο ευάρεστος. Τδ 1805 Άλο'ίσιος Φέτ-

μεταξύ τών σκοτεινών καί δη γελοίων' τότε θεωριών καί τών απλών γε*
γονότων άτινα δ 'Ροκιτάνσκης πκρούσίαζεν έν κλασικγ καί . άπερίτφ.

τερος (Vetter) έν τινι της Βιέννης νοσοκομείφ ηρχισε τακτικήν σειράν νε
κροψιών, δημοσιεύσας μετ’ ολίγων έτών εργασίαν, βιβλιάριόν τι ύπδ τδν

περιγραφή.
Ό 'Ροκιτάνσκης μετά την περιγραφήν καί επεξεργασίας τών διαφόρων

τίτλον «άφορισμοί έκ τ·ης παθολογικής άνατομίας». Ό αύτδν τδ 1812
διαδεχθείς Biermayer ούδέν έξεπόνησε τδ σπουδαΐον, τδ δέ 1824 διεδέ-

παθολογικών αλλοιώσεων έθεώρησε την αποστολήν αύτοΰ έκτελεσθεΐσαν

χθη αύτδν δ ’Ιωάννης

Βάγνερ (Wagner), δστις εί καί πολλά

έργασθείς

καί ένεκα τούτου δέν ηθέλησε νά έργασθγ πλέον έν τη νέα διευθύνσέι ην

η παθολογική ανατομία έλαβε παρά τοΰ μαθητου του Φιρχοβίου.

'

τυγχάνει νυν σχεδδν δλως άγνωστος· οδτος ύπηρξεν δ διδάσκαλος τοΰ

*0 μεγαλοφυής οδτος φυσιοδίφης -ήσθάνΟη άπδ πρώτης άρχης ότι τδ έρ

4 Ludwig Primae Lineae anatom, palhologicae. Έν Αειψία 4785. Bailie. The morbid
anatomy ίν Λονδίνφ 1793 συνοδευόμενον ύπδ A series of engravings to illustrate the mor
bid anatomy, Επίσης Εν Λονδίνφ.
2 Είναι άξιον θαυμασμόν πώς ήδύνατο νά ύπαρξη Εν ’Αγγλία ού μόνον φυσιολογίαν] άλλοι
καί παθολογική άνατομία. Έν αύτή παρεχωρήθη ή άδεια πρδς νόμιμον προμήθειαν τών
πτωμάτων ταΐς ϊατρικαΐς σχολαΐς μόλις κατά τδ 1832 διά τού Warburton Bill. Πρδ αύτοΰ
ή. σπείρα τών λεγομένων bady’s natschers ή resurrection men άντ'ι άδρας άμοιδής άνελάμβανεν ού μόνον τήν Εξόρυξιν νεκρών άλλα και τήν διάπραξιν στυγερών Εγκλημάτων πρδς προ
μήθειαν πτωμάτων διά τάς άνατομικάς σχολάς. Περιέμενέ τις πράγματι πλειότερόν τι παρά
τής ’Αγγλίας.
3 Ό Bichat Εγεννήθη τδ 1771 και άπεβίωσεν Εν ήλικηι 33 μόλις Ετών. Ό μεγαλοφυής
ουτος άνήρ Εξήτασε τδ άνθρώπινον σώμαού μόνον ύπδ παθολογικο-άνατομικήν εποψιν, άλλά
ύπδ τήν τής φυσιολογικής άνατομίας.κα! τής φυσιολογίας. Ε’ις έκαστον τών κλάδων τούτων
ε’ργάσθη Επι τοσοΰτον ώστε νά άποθανατίση τδ ό’νομααύτοΰ,Εν ώ εζη Εν ταΓς τρομεραΐς Εκείνάις
συγκινήσεσιν, άς ύπέστη Γάλλος νέος κατά τάς ήμέρας τής γαλλικής Επαναστάσεως. Δικαίως
ϊγραφεν ο Corvisart περί αύτοΰ πρδς τδν Βοναπάρτηντότε πρώτον ύπατον τής γαλλικής
δημοκρατίας «Bichat vient de mourir sur un champ de bataille qui compte plus d’une victime; personne en si peu de temps n’a fait tant de choses et si bien». At λέξεις αυται
πρδ παντός άλλου άπρεπε νά γραφώσιν δπδ τδν άνδριάντα βδτοΠ τδν ΐδρυθέντα. παρά τα
Hptel-Dieu Εν Παρισίοις.

γον όπερ άνέλαβεν δ 'Ροκιτάνσκης δέν ητο δυνατόν νά τελειώσγ διά της

άπλης περιγραφής και συστηματοποιησεως τών διαφόρων άσθενειών. Τδ
βλέμμα αύτοΰ είδε μακρύτερον καί ένόησε την έλλειψιν ένόησεν ότι $το

άνάγκη μετά την γνώσιν τών άσθενειών νά έξεοευνηθ'ρ καί εύρεθγ η τε
φύσις καί αιτία αύτών. Διά τούτου δ Φιρχόβιος ηνοιξε νέον δρίζονγα ένεργείας αντί τοΰ ύπδ τοΰ 'Ροκιτάνσκη περιωρισμένου.Πρδς τδν σκοπόν τοΰτον
δ Φιρχόβιος είσηγαγεν είς την ποΧςιν τό μικροσκόπιον, δπερ ·ήδη πρδ αύτοΰ
καί δ ’Ιωάννης Miilier μετεχειρίζετο" ατό γεγονός τοΰτο έγένε.το, όπως
1 'Ο Heschl, διάδοχος τοΰ 'Ροκιτάνσκη ε’ς τά έδρανα τής καθηγεσίας τής παθολογικής '
άνατομίας Εν Βιέννη, και αύτδς ’ήδη άποθανων λέγει που περί τής τότε καταστάσεως τής ια
τρικής. «Έλειπεν Εξ άπαντος ή γνώσις τών εν τώ όργανισμιΰ συμβαινόντων, άναγκαία συνέπεια
τής άγνοιας τής τών οργάνων αποστολής κα! Εργασίας, ϊνεκα τούτου π. χ. πνευμονία Εσή,-'
μαινε τότε ούχί Ιδιαιτέραν τών πνευμόνων άλλοίωσιν, άλλα ενωσιν τών διαφόρων κλινικών
συμπτωμάτων. Τδ αύτδ περί τοΰ ρευματικοί) λέγω πυρετοΰ, δΓ ού Εχαρακτήριζον απλήν ατο
νίαν τοΰ άσθενόΰς. ’Εάν ό Ασθενής όμως πρδς τοΰτο παρελήρει, ή άσθένεια Ελάμβανε τδ όνομά ρευματικός πυρετός τής κεφαλής, Εάν ήζκοιλία προσέτι ήτο πεπληρωμένηαερίων ή ο
ασθενής ϊπασχε διάρροιαν, ή ασθένεια άπεκαλεΐτο καταρρο-γαστρο-^ευρ,ατικδς πυρετός τής.

κεφαλής!»
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ΡΟΚΓΓΑΝΣΚΗΣ, BOTA, ΣΚΟΔΑΣ

αυτός ο Φιρχόβιος διηγείτο» έν"τω α’Αρχείφ tou»,,‘ κοιτ’ άρχάς μετά μεγά

δυσκολίας πρός διάδοσιν, σαρκασμοί δέ δέν άπέλιπον όπως καταστήσωσιν

λου θαυμασμού δεκτόν, προσεδόκων δέ παρ’ αύτοΰ τά πάντα’ άπάται

αύτην έτι ,δυσκολωτέραν. Τοϋτο δυνάμεθα νά έξηγησωμεν εύκόλως άμα

τινές τών το μικροσκόπιον έπιτετραμένων ή'ρκεσαν όπως τον θαυμασμόν

άναλογισθώμεν δτι κατά τούς χρόνους έκείνόυς αι παθολογικαί άλλοιώσεις

τοΰτόν μετατρέψωσιν εις έντελή περιφρόνησιν. Τοϋτο όμως δεν διάρκεσε

αϊτινες τά φαινόμενα ταΰτα έξηγοΰσιν ήσαν άγνωσται’ δτι δέ ούτος εί

πολύ' τό πράγμα ήτο ύπο τό μικροσκοπίου και τό σφάλμα άνήκε τώ

ναι δ λόγος τών δυσκολιών άς άπήντησεν ή έπίκρουσις άποδείκνυσι τύ-

μη δυναμένφ νά άναγνωρίσγ αυτό' άμα όμως ήλθον οί δυνάμενοι τοΰτο,

γεγονός καθ’ 3 αύται έν μι^ έκάστη τών χωρών εύρίσκοντο κατ’ ίσον λό
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ή άπόδειξις περί της χρησιμότητος τοΰ μικροσκοπίου ήτο τοσοΰτον εύκο

γον πρός τον βαθμόν της άγνοιας της παθολογικής άνατομίας έν αύτή

εναργείς, ώστε πάς· τις περί της

,ταύττ) τή χώριρ. Ή γνώσις τής παθολογικής άνατομίας ώς εΐ'πομεν άνω-

αύτης έπείσθη.2 Έκτος τοΰ μικροσκοπίου είσηγαγε καί τά παθολογικά

τέρω ήτο κατά την εποχήν εκείνην-έν Γερμανίά πολύ έλιγώτερον άνε-

επί ζώων πειράματα άτινα δυναντα^ νά διδάξωσιν ημάς πολλά, προ πάν

πτυγμένη ή έν αλλαις χώραις' καί πράγματι έν Γερμανίιγ έδέησεν αυτή

των καθ’ όσον άφορά την αιτιολογίαν τών ασθενειών. Ό Φιρχόβιος άνήκεν

νά παλαίση πρός μεγαλειτέραν άντίστασιν, ή'τις κατ’ άρχάς δριμεΐα, έ

ώς εΐ'πομεν τοϊς μαθηταΐς τοΰ 'Ροκιτάνσκη, δστις αριθμεί μεταξύ τών μα

πειτα μετρεωτέρα διηρκεσε μέχρι της τετάρτης δεκαετηρίδος ττής καθ’

θητών του ολους τούς έπις·ημονας της εποχής έκείνης. Μεταξύ τούτων ιδίαν

ημάς έκατονταετηρίδος ει'τε ένεργητικώς εΐ'τε παθητικώς’ άλλά καί έν.

θέσιν, ούχί βεβαίως τή τοΰ Φιρχοβίου όμοίαν, αλλά ταυτη παραπλησίαν,

Γαλλίιγ καί έν Άγγλίγ οί δροι δυστυχώς δέν ήσαν πρόσφοροι πρός παρα

κατέλαβεν έν τή ίστορίιγ της παθολογικής άνατομίας δ έκ Μονάχου Βούλ.

δοχήν αύτης. Έκ τών ’Άγγλων μόνος δ Cullen άναφέρει αύτην’ προστιθέ

λος και οί λόγοι υπέρ, αύτης τοσοΰτον

Έν τοϊς έπομένοις έ'σεται λόγος περί 'Ροκιτάνσκη καί Βούλ. Τοϋ Φιρχοβίου δεν παραθέτω βιογραφίαν καθ’ δτι η έπιστημη προσδοκ^ παρά τοίλ

μενος, έννοεΐται, δτι ούδεμίαν κέκτηται έπί τοΰ άντικειμένου πείραν. Έν.

άκμαίου καί ένεργοΰ γέροντος πολλά είσέτι, άτινα την περί αύτοΰ κρίσιν

Γαλλίγ επίσης δέν έκαρποφόρησε μέχρι της άρχής τής καθ’ ημάς έκα
τονταετηρίδος μολονότι ό Rozi^re de la Chassagne 2 τό έ'ργον τοΰ Auen

αύτης πολυτρόπως δύνανται νά έπηρεάσωσι.

brugger μετηνεγκε το 1770 εις την Γαλλίδα φωνήν' η μέτάφρασις όμως

Μετά την σύντομον ταύτην περίληψιν της ιστορίας της παθολογικής

αυτή έ'μεινε σχεδόν άγνωστος.

άνατομίας, απομένει μοι πριν ή προβω εις τάς βιογραφίας νά ρίψω βλέμμα-

Μετά τριάκοντα καί οκτώ έ'τη άπό της έκδόσεως της πρώτης ταύτης με-

έπί της ιστορίας τοΰ ετέρου τών κλάδων, της έπί φυσικών έπιστημών,

ταφράσεως καθ’ ά συνέβησαν σπουδαία γεγονότα, οιον η πρόοδος τής παθο

στηριζομένης διαγνωστικής καί ϊδί^ι της έπικρούσεως καί άκροάσεως,,:ής.

λογικής άνατομίας καί η ύπό τής γαλλικής έπαναστάσεως έπιτελεσθεϊσα-

σκιαγραφίαν παρουσιάζω ένταϋθα.3

άπάλειψις της άχλύος έκείνης έπί τοΰ πνεύματος τοΰ άνθρώπου,ή'τις έπί έκα—

*Η έπίκρουσις τοΰ θώρακος δηλαδή η διά τεχνητώς παραγομένων ή'χων

άναγνώρισις τών έν αύτώ παθολογικώς συμβαινόντων, έπενοηθη υπό .τοΰ,
γερμανοΰ Αεοπόλδου Auenbrugger (1722-1809) καίπεριεγράφη ύπ’ αύτοΰ

έν βραχεί άλλά σπουδαίω συγγράμματι τό 1761 έκδοθέντι, γνωστώ ύπό

τον τίτλον lnventum Novum.Τά έν αύτώ έκθετόμενα εύρον εκτάκτους.
1 Archiv fur pathologische Analomie und Physiologie und furKlinische Medizin. Ilerausgegeben von Rudolf Virchow.
2 Τον Φιρχόβιον παρεδέξαντο πάντες ώς τον διάδοχον τοΰ 'Ροκιτάνσκη ?ν τη ύπίρ τή ς.
παθολογικής άνατομίας έργασίφ, καί ώς τοιοΰτον κατέταξα αύτδν και εγώ ΙνταΟθα. Νομίζω
όμως οτι τοιαύτη θέσις δέν άνήκεν αύτφ. Ούτος δέον προτιμότερου νά θεωρήται ώς ιδρυτής,
τής νέας σχολής τής παθολογικής φυσιολογίας. Τήν ιδέαν ταύτην έσχημάτισα άναγιγνώσκων
διάφορα αδτοΟ άρθρα ?ν τώ «’Αρχεία»» του.
3 Ο Φιρχόβιος φαίνεται κατά τά τελευταία ετη στρεψάμενος τήν έαυτοθ προσοχ,ήν προ
πάντων ε’ς τήν άνθρωπολο.γίαν, ήτις οφείλει αύτώ πολλάς προόδους- όπως δήποτε έκδίδετ
ε’σέτι το άρχεΐον τής παθολογικής άνατομίας και φυσιολογίας όπου όμως σπανίως πλέον
γράφει. Ούοε την πολιτικήν παραμελεί- τυγχάνει εϊπερ τις και άλλος πολίτικος εχθρός το3
γερμανοΰ άρχικαγκελλαρίου.
4 ‘Ο πλήρης τίτλος αύτοΰ είναι lnventum novum ex percussione thoracis humani ut si-

gnuo abstrusos interni pectoris morbos degetendi. Vindebonae MDCCLXI. Typis Joanni
Thomae Trattner.
1 First lines ot the practice of physik 1777.
2 Καί αύτδς έ'τι φαίνεται μη συναισθανόμενος τήν άξίαν τής άνακαλύψεως ώς τοδτο δήλον 5κ τοΰ προλόγου ον τή μεταφράσει προσέθηκεν. Έν αύτή προσπαθεί νά άποδείξη ότι δ
πράγματι έπι.νοήσας τήν έπίκρουσιν είναι ο 'Ιπποκράτης οδχΐ ό Auenbrugger. Έν τή περιπτώσει ταύτη συμβαίνει ό,τε καί εις πολλούς κλάδους τών άλλων έπιστημών. Οΐ ήμέτεροι
πρόγονοι διά τής χαρακτηριζούσης αύτούς έκτάκτου δζύτητος περί το σκέπτεσθαι, θεωρητικοί
κατ’ εξοχήν άνδρες έξέφερον πολλάκις ιδέας περί τοΰ τι δει γενέσθαι εις άς μετ’ αύτόύς άλλοι
μεθ’ εκατονταετηρίδων όλην έργασίαν μόλις ϊφθασαν, και εις άπώτατον μέλλον καθορώντες
προφητών δίκην έξεφράζοντο, ώστε πράγματι πολλάκις έκπλήττουσι τδν ανθρώπινον νοΰν. Τδ
τοιοΰτον συνέβη προκειμένου περί 'Ιπποκράτους' άπαλλάσσω αύτδν εύτυχώς τής μομφής τοΰ
άπλώς θεωρητικοί» άνδρδς, ή'τις άντικρυς κατηγορία γίνεται παρ’ ΐατρώ- τώ όξυτάτφ όμως,
τής φύσεως ταύτης παρατηρητή ήτο αδύνατον νά έκφύγωσι φαινόμενά τινα Ασθενειών, ατινα
τήν προσοχήν και κοινοδ παρατηρητοΟ έλκύουσιν. Έπδ τούτων οδηγούμενος Ιξέφρασεν ’ιδέας
τινάς γενικωτέρας περί τών ήχων τών δι’ άκροάσεως παρατηρουμένων και περί τών άλλοιώσεων αϊτινες πιθανόν νά άντιστοιχώσι τούτοις- οποίαν όμως, ’ιδέαν είχε περί τών τελευταίων,
τούτων άποδεικνύουσιν αί περί τής κατά τήν βρογχίτιδα άποχρεμπτομένης βλέννης δοξασίαι
του καθ’άς αθτη κατέρχεται άπό τής κεφαλής μέσον τοθ ήθμοειδοθς δστοΟ. "Ενεκα τούτων
ίπαναλαμβάνει άτόπως ό Roziere άποδίδων τήν τιμήν τής έπινοήσεως τφ Ίπποκράτει,
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τονταετηρίδας έπ’αύτοΰ: καθεσθεΐσα αύτδ άνίκανον πρδς εργασίαν: καθίστα,

ούτων, καθ’ δτι τοΰτο οντολογίαν τών άσθενειών έπιφέρει, άλλ’ έπρεπε νά

έδημοσιεύθη δευτέρα γαλλική μετάφρασις τοϋ έργου τοϋ Auenbrugger καί
δη ύπ’αύτοΰ τοΰ Corvisart ίατροΰ Ναπολέοντος A'.'fi μετάφρασις αύτη έσχεν

έοευνηθώσιν οί όροι ύφ? ους αί'Αλλοιώσειςτοΰ οργανισμού παράγουσι τά

διάφορα φαινόμενα και η'χους. Τοΰτο άνέλαβεν δ Σκόδας. καί έφερεν εις

Αποτελέσματα νέου δλως έργου,διότι τοσοΰτον είχε λησμονηθώ πρωτότυπον
και συντάκτης ώστε έάν ό Corvisart ητο δλιγώτερον τίμιος, ήδύνατο άνέτως νά οίκειοποιηθη την ξένην εργασίαν. Ό Corvisart πρδς τούτοις άπέ-

δειξεν εις κύκλον μαθητών τάς εκτάκτους ώφελείας τ·ης έπικρούσεως· ούτοι δέ ύπδ της καταπειστικής φωνής τοΰ διδασκάλου αύτών δδηγούμε-

νοι κατόρθωσαν την κατάταξιν της έπικρούσεως έν ταΐς ιατρικαΐς κτη-

σεσιν, άφ’ ου πρώτον η φωνή τών άντιπάλων εϊχεν άποβγ όλως άσθενης,

πέρας μετά έξαιρέτου έπιτυχίας· ούτος άπέδειξεν δτι ούδεις χαρακτηρι
στικός έχος Ασθενείας τινδς ύπάρχει, άλλ’ δτι. πάς $χος σχηματίζεται έν.
τω σώματι ύπδ τούς αύτούς δρόυς καθ’ οΰς καί έκτδς τοΰ σώματος, συγ

χρόνως δ’έσυστηματοπόίησε δι’ αύτοΰ τδν κυκεώνα τών λεπτομερειών

άς εκτάκτως ηπλοποίησε, καί νέους είσηγαγε τεχνικούς” ορούς. Τάς δυ
σκολίας άς ούτος άπηντησε μέχρις Ου ί'δγ τάς θεωρίας αύτοΰ, παρα-

δεδεγμένας έύρίσκει δ Αναγνώστης κατωτέρω. Ό Σκόδας έσχημάτισεν

εναντίον τοϋ κύριατος τών νέων ιδεών. Ό Piorry (1794—1879) έλθών

μ.ετά τδν Corvisart έπέτυχε την τελειοποίησιν της έπικρούσεως, έφευρών
τδ πληξίμετρον, ου τίνος όμως η αξία ούχί ύπδ όλων Αναγνωρίζεται.
Ό Laennec (1781 —1826) έλαβε την ιδέαν, πιθανδν ύπδ της 'Ιππο

κρατικές μελέτης δρμηθείς, τών διαφόρων ήχων τών ύπδ τών διαφόρων

ένεκα τούτου νέαν σχολήν είς'ην άνηκουσι πάντες σχεδόν οί νΰν τά έδρανα
της καθηγεσίας έν ταΐς ιατρικαΐς σχολαΐς κατέχοντες. Μεταξύ τούτων θά

Αναφέρω τδν Traube (1818-1876) έν Βερολίνφ δστις συνέτέινεν'ε.ί'περ τις
Ζαί άλλος έϊς εύδοκίμησιν τών τοΰ Σκόδα θεωριών.

Έκτελέσας τδν σκοπόν δν.προεθέμην, νά σκιαγραφήσω δηλ. την ίστοτ

δργάνων έκάστοτε παρεχομένων, ού μόνον δι’ έπικρούσεως νά άντιλαμβά-

νηται άλλά και δι’ άκροάσεως κατ’ εύθεΐαν, δι’ έπιθέσεως τοΰ ώτδς έ μέ
σον τοΰ στηθοσκοπίου. Τοϋτον ήθελα δνομάσγ έφευρέτην της άμεσου ά

ρίαν τών κλάδων τούτων, χωρώ ηδη έπί την βιογραφίαν τών άνδρών έκεί
νων οΐτινες. την πρόοδον ταύτην έπηνεγκον, τγ· μνημγ αύτών, ώς φόρον
βαθυτάτού σεβασμού καί εύγνωμοσύνης διά τά ύπέρ της έπιστημης έργα

κροάσεως πρδς Αντιδιαστολήν άπδ τοϋ Auenbrugger, δν ή'θελα άποκαλέσν)

των τδ παρόν προσφέρων.

επινοητήν της έμμέσου άκροάσεως· πράγματι παρά μέν τώ πρώτφ η άκρόασις γίγνεται ως εϊπον κατ’ εύθεΐαν, ένώ παρά τω δευτέρφ Ακροάζε

697

ΡΟΚΙΤΑΝΣΚΗΣ, ΒΟΥΑ, ΣΚΟΔΑΣ

■■·;·

α'

'

.

·

' ■

ται: τις παράγων τεχνητόν ήχον διά της έπικρούσεως ην βεβαίως ούδεις
θά έκλάβη ώς τδ ούσιώδες έν ύστέργ μοίρορ, την διάκρισιν τών δι’ αύτης
παραγομένων διαφόρων η'χων τιθέμενος. Ή ακοόασις είσηχθη ταχύτερου

εις την πράξιν, χάρις τγ έπιρρογ τοΰ Laennec.
Μετά την παραδοχήν της έπικρούσεως και άκροάσεως ώς διαγνωστι

κών μέσων έφαίνετο άπομένουσα μόνον η άποκτησις και άσκησις περί την
άναγνώρισιν τών λεπτοτάτων μεταξύ η'χων διαφοράν ή'τοι πρδς έπιτυχε-

στέραν διάγνωσιν* ούχ ούτως δμως εϊχε τδ πρόέγμα” η έπεξηγησιςέ'τις έδί—
δετό είς τούς διαφόρους ήχους έτο όλως έσφαλμένη- έθεώρουν έκαστον έξ

αύτών χαρακτηριστικόν ασθένειας τινδς, δπερ πολλάκις έφερεν είς.-Απατηλά
συμπεράσματα, καθ’ δσον ημείς γνωρίζομεν ότι ηχός τις ούδέν χαρακτη

ριστικόν παρέχει, δύναται δέ νά παρουσιασθγ εις πλειοτέρας περιστάσεις.

Τέλος $λθεν ό Ίωσηφ Σκόδας δστις έπί τοΰ πεδίου της διαγνωστικές

εϊναι δ,τι καί δ 'Ροκιτάνσκης έπι τοΰ της παθολογικής άνατομίας, δ επι

στημονικός αύτης ιδρυτής. Τά έργα τοΰ Σκόδα έγένοντο μετά τάς ανα
καλύψεις τοΰ 'Ροκιτάνσκη. Αύται έδίδαξαν ημάς δτι Ασθένεια ούδέν έστιν
εξωτερικόν ον εις τδν οργανισμόν είσερχόμενον, άλλ’ οτι άλλοίωσις αύτοΰ

τοΰ οργανισμού έστίν. "Ενεκα τούτου δέν ητο δυνατόν νά τηοηθώσιν έτι αί
δοξασίαι. καθ’ Ας οί διάφοροι ήχοι προεξενοΰνται ύπδ τών Ασθενειώνώς -τοι- .

Κάρολος 'Ροκιτάνσκης (Karl Rokitansky) έγεννηθη την 19 Φεβρουάριου-

■

1804 έν Koniggratz της Βοημίας. Μετά τδ.πέρας τών γυμνασιακών σπου
δών μετέβη είς Πράγαν καί έκεΐθεν εις Βιέννην πρδς άκρόασιν τών ιατρι
κών μαθημάτων. ’Εν Βιέννγ Αναγόρευθείς διδάκτωρ έγένετο τδ 1828' βο— ηθδς*τοΰ Βάγνερ είς τέν παθολογικήν Ανατομίαν, τδ 1832 προανατόμος,
τδ δέ 1834 έκτακτος καθηγητης της παθολογικές άνατομίας, μετ’ δλί

γον χρόνον τακτικός αύτης καθηγητης άναδειχθείς.
:

Ό 'Ροκιτάνσκης έδημοσίευσε- κατά πρώτον έργα τινά έν ίατρικοΐς πε-

ριοδικοϊς, άτινα η'δη

ε'ίλκυσαν τά βλέμματα τοΰ έπιστημο.νικοΰ κόσμου

έπ’ αύτδν, τδ μέγα δμως έργον αύτοΰ έν φ εϊχεν άποθέσει τούς καοπού,ς

πολυετούς δραστήριας έργασίας έζέδοτο μόνον περί τδ 1842-1846.1 Έν ’ ,
τφ πεντατόμφ τούτφ έογφ δ 'Ροκιτάνσκης, νέαν δλως τέμνων δδδν, πα*·

ρουσίαζε

σύστημα δλως νέον δπερ έπεξηγει δι’έκτάκτου Ακρίβειας καί

πειστικότητος, καί πρδς σχηματισμόν τοΰ δποίου ^το άπαραίτητος κε
φαλή καθαρά καί Απηλλαγμένη προλήψεων. Πράγματι δ σκόπελος είς ον
η παθολογική Ανατομία καθ’ έκάστην προσκόπτει είσί προλήψεις ύπέρ

της- μιάς έ τής άλλης πιθανότητος, Ό ημέτερος δμως επιστήμων συνει.1 Τδ ΐργον τοΰτο ί'σχε τήν τρίτην ΐχδοσιν περ'ι τδ 1855.
Τόμ,ος ST', 7 και 8—Ιούλιος καί Αύγουστος 188*
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'ϋκφέρει τώ άσυνέτω νέω ή άρνησις της ύπογραφης του, δδηγήσας αύτδν

.εις τδ γρ αφεΐόν του έδωκεν αύτφ ταύτην.

Περί της

έργασίας αύτοΰ,

δέν άναφέρομ.εν ένταΰθα λεπτομέρειας,

ματι άνήκουσιν, έν ώ, τοΰθ’ δπερ συχνότερου, αλλοιώσεις αΐτινες ένομίζοντο

καθ’ δτι αυται περιλαμβάνουσι σύμπασαν την παθολογικήν ανατομίαν,

δλως διαφόροις άσθενείαις άνήκουσαι είς την αυτήν σειράν άλλοιώσεων ύπέτα-

κατ’ άρχάς έφρόνει καί δικαίως πολλά, τών αύτοΰ πρδς την έπιστημην

ξεν, αύτάς διάφορα στάδια της αυτής άσθενείας διακηρυξας. Πρδς τοΰτο

εκδουλεύσεων συνειδώς' άργότερον δμως δτε έπήλθον αί νέαι άνακάλύψεις,

άπητεΐτο νά έξετάση ού μόνον τά τελικά αποτελέσματα άσθενείας τί

ών ανωτέρω έμνησθην, καί άς ούδεποτε παρηκολούθησεν, ηρχισε νά ύπο-

νος, άλλά καί τά προηγούμενα αύτής στάδια, τά μη θανατηφόρα, έπί

τιμφ εαυτόν, καί τοΰτο, ώς μή ώφελεν, ύπέρ τδ δέον.

άνθρώπων ένεκα άλλης τινδς άσθενείας άποθανόντων, δπερ συνδέεται μετά

Έν δέ τφ πολιτικώ αύτοΰ σταδίω έν ώ έξ άλλου δέν διέπρεψεν έπ’ έ-

μεγάλης δυσκολίας καί δπερ μόνη ή ακάματος έργασία ήδύνατο νά κατορ

νεργείφ (έν άντιθέσει καί ένταΰθα πρδς τδν Φιρχόβιον, οστις είναι είς έκ

θώσει τοσοϋτον έκτενώς.

Μετά την έκδοσιν του κλασικού αύτοΰ έ'ργου δ 'Ροκιτάνσκης οίονεί έκ

τών ιδρυτών καί οδηγών της προοδευτικής λεγομένης φατρίας έν τη
γερμανική βουλή), ύπηρξε πάντοτε προοδευτικών άρχών, την έλευθερίαν

της κολοσσαίας αύτοΰ έργασίας καταβληθείς άποσύρεται σχεδδν έντελώς

της θελήσεως πάντοτε έπιζητών, ήν πρδ πάντων, προκειμένου νομοσχε

έκ της ένεργείας καί παύει έντελώς πρωταγωνιστών. 'Η άνακάλυψις τών

δίου τινδς περί έπιστημονικοΰ ιδρύματος, ύπέρ τών επιστημόνων έξητή-

κυττάρων ύπδ τοΰ Schwan, αί έργασίαι τοΰ Φιρχοβίου, η νέα διεύθυνσις

σατο καί ήτις άνακεφαλαιοΰται έ9 τη περιόδω «έκεΐ δπου · δ έπιστήμων

ήν οδτος έδοτο είς την παθολογικήν άνατομίαν, η ιστολογία τοΰ Henle

δοΰλός έστι δέν δύναταί νά εύδοκιμήση ποτέ η ελευθερία»· wo der Ge-

δέν συνεκίνησαν διόλου αύτδν, καί ένεκα τούτου περί τά μέσα της έκτης

lehrte ein Knecht ist, kann keine Freiheit gedeihen.
Ό 'Ροκιτάνσκης κατά τά διάφορα αύτοΰ στάδια δέν ύπηρξέ ποτέ πράγματι

δεκαετηρίδος εύρίσκετο έν άγνοια πολλών άτινα δ μαθητής αύτοΰ Φιργόβιος ήδη έγίνωσκε, γενόμενος ούτως άπδ μαθητοΰ διδάσκαλος τοΰ 'Ρο-

κιτάνσκη. Ή μόνη άπόπειρα ην πρδς έξήγησιν τών παθολογικών αλλοιώ

πλούσιος· τούναντίον κατ’ άρχάς ήναγκάσθη νά παλαίση πρδς δριμυτάτΟ'ς
οικονομικής δυσχερείας άφ’ ών μετά την κατάληψιν των καθηγετικών

σεων έποιησατο άπέτυχεν οίκτρώς δπως είχεν άποτύχη δτε πρδ αύτοΰ
Γάλλοι φυσιοδΐφαι αύτήν έπεχείρησαν. Αύτη συνίσταται είς την πίκραδο-

εδράνων κάπως άπηλλάγη. Την περίοδον τοΰ άπομ,άχου, ώς δυνάμεθα νά

χήν της αιτίας τών παθολογικών αλλοιώσεων έν τώ αΐματι (Krasenlehre,
Humoraltheorie) ήν δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν άφ’ δ του έγένετο δε-

νόμ.ενος εις την άνατροφην τών τέκνων του, ών ό πρεσβύτερος τυγχά

νει βαθύφωνος έν Βιέννη έν ώ δ νεώτερος Προκόπιος είναι καθηγητης της

κτδν, έναντίον προτέρων θεωριών, δτι ούχί τδ αίμα τδ σπουδαΐον έν τω

κλινικής έν Innsbruck της Αύστρίας. Γνωστδν δτι ύπδ τδ δ'νομα τοΰ τελευταίου

οργανισμοίέστίν, δτι ούχί έν αύτώ συμβαίνουσιν αί αποσυνθέσεις και ή τών

τούτου πρδ τριών μόλις έτών βοηθοί τινες τοΰ έκεΐ νοσοκομείου διέδοσαν

μορίων μεταλλαγή, άλλ’ δτι ταΰτα τοΐς διαφόροις ίστοΐς άπόκεινται, έν

την ήδη ματαιωθεΐσαν έλπίδα ριζικής θεραπείας της φυματιώσεως, ής την

ώ τδ αίμα άπλοΰν μέσον συγκοινωνίας τυγχάνει.

ί'ασιν δ πατήρ 'Ροκιτάνσκης προκειμένου περί μικρών προσβολών είχεν

Ό χαρακτήρ τοΰ 'Ροκιτάνσκη ητο συνήθως σοβαρός καί σιωπηλός, δπερ

βνομάσωμεν την μη ένεργδν περίοδον της ζωής αύτοΰ, διηλθε καταγι-

απόδειξη δυνατήν κατόπιν εύοημάτων έπί τοΰ πτώματος.

δμως δέν έμπόδιζεν αύτδν νά ήναι καί ευμενέστατος ιδίως τοΐς μαθηταϊς
αύτοΰ, καί δη πολλάκις αύτοΐς ύπέρ τδ δέον συγκαταβατικός. Διηγούνται

ένεκα της καταστραφείσης ύγείας του, μεθ’ δ έξέδοτο πραγματείαν τινά

πράγματι δτι μεταβάς ποτέ μαθητης τις έξ έκείνων ους οί Γερμανοί

περί τ.ών άσθενειών της καρδίας. Τδ μάθημα αύτοΰ συνίστατο έκ δύο

ονομάζουσι bemooste Haupter, ήτοι έξ έκείνων οΐτινες πρδ πολλοΰ άρξάμενοι τών σπουδών πάντοτε έπί παραμελήσει αύτών διεκρίθησαν,

μερών, τοΰ θεωρητικοΰ τρόπον τινά και τοΰ παραστατικού (Demonstration),
διάρκοΰντος τοΰ πρώτου έπί τρία τέταρτα της ώρας περίπου.’Ενώπιον μέτριου

είς τδ παθολογικόν κατάστημ.α όπως λάβη την ύπογραφήν τοΰ κκθηγη-

ακροατηρίου άνεγίνωσκεν έκ τοΰ τετραδίου του1 ήμιφώνως καί μονοτόνως

τοΰ, έ'τυχε νά απάντηση αύτδν τδν 'Ρόκιτάνσκην, ον φαίνεται δέν έγνώ-

κεφάλαιόν τι- κατά τδ δεύτερον δμως, δτε έπρόκειτο νά δείξη τοΐς μ,αθη-

ριζε διόλου, καί παρ’ ου έζήτησε πληροφορίας ποΰ εύρίσκεται 5 καθηγητής.

ταΐς αύτοΰ παθολογικοανατομικά παρασκευάσματα, έγίνετο ζωηρότατος/

Τήν διδασκαλικήν έδραν παρήτησεν δ 'Ροκιτάνσκης τδν’Ιούλιον 1875

*0 άγαθδς γέρων έλυπηθη σφοδρά έπί τώ γεγονότι, ώς αύτδς ύστερον διη

γείτο, συναισθανόμενος δμως τά λυπηρά αποτελέσματα άτιναμηθελεν έ-

1 ’Ey Γερμανία οί καθηγ^ταί παραδίδουσιν είτε εχοντες. σημείωσιν τών λεχΟησομένων ή
κατ’ευθείαν άπό τοΰ τετραδίου των (Collegien-Heft) άναγινώσκοντες. Σπαν'ως άνευ τοΰ έτε
ρον τών δύο τούτων.

β

ΡΟΚΙΤΑΝΣΚΗΣ, BOTA, ΣΚΟΔΑΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ- .
'
' X ■

700

701

ΊΙ κατάστασις τής ΐατρίκής σχολής έν Μονάχω περί τήν εποχήν έκεί-

έπεξήγει τάς άλλοιώσεις πλειστάκις μετά τοσούτου ένδιαφέροντος και

νην δέν ήτο διόλου κατάλληλος διά πνεύμα σπουδάζον οΐον τδ τοΰ Βούλ·

πυρδς, ώστε οί μαθηταί ών δ άριθμδς ηύ'ξανεν. έν τούτοις διά των ερχο

Ό νέος έπιστήμων. εδέησε νά καταλάβη βήμα πρδς βήμα τήν θέσιν του,

μένων δπως παοαστώσι τίμδευτέρφ τούτω μέρει τοΰ μαθήματος, ούτινος

επιβαλλόμενος τοΐς πρεσβυτέροις αύτοΰ συναδέλφοις,τοΐς τά πρώτα άγουσι,

τάς διδασκαλίας έν ούϊενί τών εγχειριδίων Και βιβλίων ήδύναντο νά εύ-

διά πλούσιας παιδείας ηνωμένης πρδς έ'κτακτόν εύφυ'ίαν καί άκρατον πρδς

ρωσι, μετά λύπης συγκατένευον νά άποχωρισθώσιν άπ’ αύτοΰ, κα'ι τοϋτο

τήν έπιστήμην ζήλον. Τδ 1859 άνηγορεύθη τέλος καθηγητής τής γενικής

συνέβαινε μόνον δτε παρερχομένης της ώρας δ καθηγητής δστις έ'μελλε
νά διδάξη έν τή αύτή αιθούση έδείκνυε δι’ έπανειλημμένων κτυπημάτων

παθολογίας καί τής παθολογικής άνατομίας, ής καθηγετικήν έδραν πρώ

τος έν Μονάχω κατέλαβε καί έπί τριακονταετηρίδα ολην μέχρι τοΰ θα

νάτου του διετήρησεν.Έν έ'τει 1875 ώδήγησε τήν άνοικοδόμησιν παθολο

εις την θύραν δτι έχασε την ύπομονήν.
Ό 'Ροκιτάνσκης άπέβίωσε την 23 ’Ιουλίου 1879 έν τή απλή αύτοΰ

ίδιοκτήτφ οίκίφ έν Hernals πλησίον της Βιέννης ένεκα παθήματος δπερ
ού'τε διαρκούσης της ζωής αύτοΰ ού'τε μετά θάνατον διεγνώσθη. Περιέρ

γικού καταστήματος, δπως ήδη είχε πράξη δ 'Ροκιτάνσκης έν Βιέννη καί
δ Φιρχόβιος έν Βυρτσβούργφ καί Βερολίνω.

'Ο Βούλ έξέδοτο ολίγα, άλλ’ δμως κατά τδ περιεχόμενον σπουδαιότατα,

γως έπρόκειτο νά άποθάνη δ. άνήρ έκεΐνος δστις διά τών έργασιών του

έ'ργα, άτινα συνέταξεν έν μέσω τών άσχολιών αύτοΰ ώς διδασκάλου καί

την πρόοδον της διαγνωστικής τοσοΰτον ώφελησεν, έκ παθήματος άδια-

πρακτικού ίατροΰ πολύ έπιζητήτου. Έκ τούτων σπουδαίαν θέσιν κατέχει

γνώστου.
’Ολίγα έ'τι λέγομεν περί της

τδ περί τοΰ μολυσματικού τής φυματιώσεως έ'ργον αύτοΰ, έν φ πολύ ή

σπουδαιότητος τοΰ 'Ροκιτάνσκη έν τη

πριν ή δ Nillemin έκδώση τάς τδ άντικείμενον τοϋτο έπίσης άποβλεπού-

σας θεωρίας του, δ Βούλ πρώτος άπεδείκνυε τήν φυματίωσιν ώς μολυσμα

ιστορίςε της ιατρικής.
Τδ όνομα αύτοΰ έ'σεται ές άεί συμπεπλεγμένον μετά της ιστορίας της

Ιατρικής’ έν αύτή θά τώ άπονέμηται η δόξα ίδρυτοΰ έπιστημονικώς κα-

τηρτισμένου κλάδου της ιατρικής, τδ δέ ό'νομα αύτοΰ θά σημειώται ώς

τδ πρώτον μεταξύ εκείνων οϊτινες άνέλαβον την έξόντωσιν της οντολο

γίας τών άσθενειών έν τη έπιστημη, ,αύτάς άπλας τοΰ δργανισμοΰ αλ
λοιώσεις άποδεικνύοντες, αϊτινες ύπδ φυσικών δλως νόμων διέπονται. ’Ίσως

ελειπεν αύτφ ή μεγαλοφυ’ία, δπερ άποδεικνύει ή αδράνεια εις ήν ύπέπεσε

τικήν νόσον. Μετά τοΰ Hecker, καθηγητοΰ τής μαιευτικής καί γυναικο
λογίας έ.ν Μονάχφ, έδημοσίεύσε σπουδαϊον έ'ργον περί τών άσθενειών τών

λεχών και νεογνών. Τά έπί τής διφθερίας, χολέρας καί βριθείου νοσή
ματος τών νεφρών κατατάσσονται μεταξύ τών σπουδαιοτάτων έπί τών

άντικειμένών τούτων. Τδ μέγα δμως έ'ργον αύτοΰ έπιγράφεται «Φθίσις,
φυματίωσις καί φλόγωσις τών πνευμόνων»'. Έν αύτφ έκθέτει πολλάς έπί

τοΰ άντικειμένου τούτόυ εργασίας του, καί έξ αύτών έξάγεί συμπεράσματα

μετά την έκτέλεσιν ήν αύτδς έαυτώ προεβάλετο, άλλ’ η άκάματος έρ-

άτινα έτυχον σφοδρότατης άντιπολιτεύσεως παρά τινων, άποτελοΰσιν δμως

γασία αύτοΰ ή'τις ημάς διά τής κτήσεως τής παθολογικής άνατομίας. έ-

κατά μέγα μέρος τά θεμέλια τών ήμετέρων γνώσεων έπί τών μαστίγων

πλούτισεν απαιτεί τήν αγάπην καί τδν θαυμασμόν πρδς τδν άνδρα έκεΐνον

τούτων τής άνθρώπότητος.

δστις ημάς άπδ τοΰ δλισθηροΰ έδάφους τών θεωριών άπομακρύνας μετή-

Μ’δλον δτι ειδικός εις τδν εαυτού κλάδον ήτο, ήρέσκετο δμως φέρων αύτδν

εις συνειρμόν μετά τοΰ δλου, δπως ούτως αύτδν έμβριθέστερον έξετάζη.

νεγκεν έπί τοΰ ασφαλέστατου τών γεγονότων.

Κατείχε πνεύμα φυσικοφιλοσοφικής έρεύνης έν τή καλή τής λέξεως ση-

μασίγ καί τοϋτο ηύκόλυνεν αύτώ τήν κατανόησιν συγγενών κλάδων. Ή-

Β'

Λουδοβίκος Βούλ (Ludwig ν. Buhl) έγεννήθη τήν 4 Ίανουαρίου 1816 έν

Μονάχφ, δπου μετά τδ πέρας τών γυμνασιακών αύτοΰ σπουδών άφιέρωσεν εαυτόν τη σπουδή τής ιατρικής. Τδ 1839 άνηγορεύθη ή'δη διδάκτωρ,

τδ δέ 1842 έ'λαβε θέσιν βοηθού έν τώ έν Μονάχω γενικώ νοσοκομείφ, ήν
έπί πολλά έ'τη διετήρησε. Τδ 1849 τέλος άνηγορεύθη ύφηγητής τής φυ

σικής διαγνωστικής καί τής παθολογικής άνατομίας καί [/ικροσκοπικής
έν τή ιατρική σχολή τοΰ Μονάχου, άφ’ ου ή'δη έπεσκέφθη._τά νοσοκομεία

τών Παρισίων καί τής Βιέννης, δπου δ 'Ροκιτάνσκης μαγνήτου δίκην εϊλκυε πάντα πρδς τήν έπιστήμην δρμώντα, καί δπου έ'θεσε τάς βάσεις τής

βραδύτερου καρποφόρου διδασκαλίας του.
/

®·

νώθη ώς έκ τούτου εύχαρίστως μετά τοΰ Πεττενκόφερ καί Voit2 πρδς έ'κδοσιν Έφημερίδος τής βιολογίας (Zeitschrift fiir Biologie) έν ίί έ'γραψε τήν
πρώτην πραγματείαν ύπδ τδν τίτλον «περί τής αιτιολογίας τοΰ τύφου».

Έν αύτή άποδεικνύει δτι ή διάφορος κίνησις έν τή θνησιμότητι τοΰ κοι

λιακού τύφου συμπίπτει έκάστοτε προς διαφοράν τινα τοΰ υψους τοΰ έδατός
1 Ueber Lungenschwindsucbt, Tuberculose und Lungenentzundung.
2 Άμφύτεροι σπουδαίοι καθηγηταί τής έν Μονάχω ιατρικής σχολής· δ μόν πρώτος ιδρυ
τής τής ύγιεινής, ής τήν Επιστημονικήν διδασκαλίαν εισήγαγεν εις τδ πανεπιστήμιου ταδ
Μονάχου, ό δί δεύτερος κλεινός τών περί θρέψεως θεωριών αναμορφωτής.
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έντοΐς στρώμασί της γης, έν τφ γεγονότι δέ τούτφ ζητών την αιτίαντης

νης νοσοΖόμείφ άποτυχών έν συναγωνισμφ πρός κατάληψιν θέσεως βοηθοϋ

άσθενείας ταύτης έρχεται εις σπουδαία συμπεράσματα, άτινα πολλούς

τές ιατροδικαστικές, δπερ άποδεικνύει δτι έκτοτε έσκόπει νά έπιδόθη είς

έσχον τούς ύποστηρικτάς, έν οΤς αύτός ο Πεττενκόφερ, δ Seidel και α

τό διδασκαλικόν στάδιον. Έν τφ νοσοκομείφ τούτφ έλαβεν έν έτει 184.0

Ziemssen. Ό Βούλ έξηκολούθησεν εργαζόμενος μέχρι τοϋ τέλους της ζωές

ύπό την διευθυνσίν του έν τμέμα τών στηθικών νοσημάτων έπί τφ ρητζ»
δμως δρφ νά μη ύψωση ποτέ άπαίτησιν πρός άμοιβην διά τοΰτο.

αύτοΰ· κλινήρης έτι ών και τδ τέλος αύτοΰ εγγύς, αισθανόμενος έφερεν είς
πέρας τινάς τών άνω μνημονευθεισών πραγματειών, έν άντιθέσει προς την

Τό 1846 τέλος άνηγορεύθη καθηγητης της κλινικές, άναγνώσάς την'

άπομαχίαν τοΰ 'Ροκιτάνσκη καί την κατά τά τελευταία έτι χλίανσιν τοΰ

15 ’Οκτωβρίου του έτους τούτου έπί τη καταληψέι τών εδράνων τούτων

ζήλου τοΰ Φιρχοβίου προς την παθολογικήν ανατομίαν.

πραγματείαν λατινιστί γεγραμμένην.
Ό Σκόδας έξέδωκεν έν περιοδικούς συγγράμμασιν η'δη άπό τοΰ 1836

Ό Βούλ ητο εύπροσηγορος προς μαθητάς τε καί συναδέλφους, ών την
άγάπην εϊχεν έλκύσει, δ δέ έν Μονάχφ ιατρικός κόσμος ηύγνωμόνει αύτφ
διά τάς λεγομένας Samstag - Demonstrationen. Τουτέστιν έκαστον Σάββα-

νέώτεριζούσας τινάς ειδήσεις περί έπικρούσεως καί άκροάσεως. Αύται δμως
έμειναν άγνωστοι έν μεγαλειτέροις κύκλοις,μέχρις ού τέλος τό 1839 έξε-

τον προσεκάλει δ Βούλ περί εαυτόν μαθητάς καί συναδέλφους, καί μετέδιδεν αύτοΐς τάς νέας κτήσεις της έπιστημης. Έν τη μεταδόσει ταύτη

δωκεν αύτάς ιδιαιτέρως ύπό τον τίτλον «Πραγματεία περί έπικρούσεως

δ Βούλ δέν ητο δ ξηρός άνατόμος δ την μορφήν μόνον προ έαυτοΰ έχων,

σεως καί άκροάσεως άνωτέρώ έμνησθημεν καί α'ίτινες άνάκηρύττουσιν

άλλά παν δ,τι τφ άκροατηρίφ αύτοΰ παρουσίαζεν έζωοποιεΐτο ύπδ της
φυσιολογικές έξετάσεως, ύπο της κλινικής διαφωτίσεως καί της Οξείας

αυτόν, παρ’ δλας τάς εργασίας τών προγενεστέρων, πατέρα της έπιστη-

καί άκροάσεως» έν ή έξετίθετο τάς άρχάς ών έν τη ίστορίη της έπικρού

έπικρίσεως καί ούτως άπέβαινε πασι μέν, έξαιρέτως δέ τω πρακτικφ ία-

μονικης έπικρούσεως καί άκροάσεως.
Αί άρχαί αύται έν αύτοΐς πολύν τόν ριζοσπαστικόν χαρακτέρα έχουσαί

τρφ άγαν ωφέλιμος.

έπηνεγκον νέον καίριον τραύμα κατά της έν τη εποχή έκείνη άγαπωμε-

Άπεβίωσε την 30 ’Ιουλίου 1880 μετά πολυχρόνιον πάθημα, ου τίνος

ννίς θεωρίας, τές Οντολογίας δηλαδη τών άσθενειών, καί ένεκα τούτων

οί πόνοι ,έμετριάζοντο ύπό της άγάπης τής οικογένειας αύτοΰ, έν πληρει

η ύποδοχη ητις έγένετο αύταΐς ούδόλως εύνο'ίκόν ήδύνατο νά έχη χαρα

τοΰ πνεύμ,ατος ίσχύϊ.

κτήρα. Κατ’ άρχάς έμειναν έτι άγνωστοι" άφ’ ού τοΰτο άδύνατον κατέστη

'Ο Βούλ, ώς έξάγεται έκ τών προταχθέντων,δέν είναι άναμοοφωτης δπως

0 Μώμος άνέλαβε τόν κατ’αύτών πόλεμον, §ν έξηκολούθησε μέχρι τές

δ 'Ροκιτάνσκης καί δ Φιρχόβιος.Τούτους ήκολούθησεν ώς Οδηγούς, άλλ’ ούχί

εποχές εκείνης, καθ’ έν η νέα

πειθηνίως καί ένεκα τούτου ^λθε πρός αύτούς έτι ένεκα τών έογασιών του

θεωριών άνέλαβε την ύπεράσπίσιν καί διάδοσιν αύτών. Ίί φημη τών άνά-’

συνίσταται είς την ΐδρυσιν καί

καλύψεων έξηπλώθη έτι περισσότερον, πανταχόθεν δέ νέοι ιατροί μετέ-

είς . διάστασιν. Ή σπουδαιότης αύτοΰ

γενεά πεισθεΐσα περί τοΰ άληθοΰς τών'

άνάπτυξιν έν δυσμενεϊ χρόνφ παθολογικής σχολές έν Μονάχφ, ητις νυν

βαινον είς Βιέννην δπως μυηθώσι ταύτας παρ’ αύτοΰ τοΰ Σκόδα. Αί άρ-'

κατατάσσεται μετά τών τά πρώτα φερουσών έν Γερμανίη. 'Υπερτερεί τών

χάί τόυ αύται ώς έκ τούτου ηρχισαν έπιμελώς έξεταζόμεναι καί είς διορ

άλλων δύο δμως καθ’ δτι ^το πλειότερον η ούτοι κάτοχος τές θεραπείας

θώσεις καί μεταλλαγάς ύποβαλλόμεναι, άλλά τά συμπεράσματα άτινα'

καί διαγνωστικές, καί, ένεκα τές ένώσεως ταύτης, τελείας γνώσεως της

ο Σκόδας έξηγαγεν έκ τών άκουστικών φαινομένων πρός τάς παθολογι-

παθολογικής άνατομίας μετ’ έξαιρέτου δεξιότητος περί την διαγνωστικήν*
είς ούδετέραν δμως ύπάρξας άναμορφωτης, άποτελεΐ κρίκον μεταξύ τές

κάς τών Οργάνων αλλοιώσεις έμειναν άπρόσβλητα.
Εκτός της πραγματείας του ταύτης, ητις είναι γεγραμμένη διά της'

προηγηθείσης καί επομένης βιογραφίας τών ιδρυτών τών κλάδων τούτων.

στρυφνότητος τές τόν συγγραφέα χαρακτηριζούσης,δ Σκόδας ούδέν έτερον

έγραψε, περιπεσών καί αύτδς ώς δ 'Ροκιτάνσκης είς άδράνειαν, οίονεί κα

Γ'

ταβληθείς έκ τές έργασίας ην έφερεν είς πέρας. ΊΙ πραγματεία

αύτοΰ

αυτή έτυχε τές έκτης έκδόσεως καί μετεφράσθη καί είς την Γαλλίδα
Ίωσηφ Σκόδας (loseph Skoda) έγεννηθη την 5 Δεκεμβρίου

1805 έν

φωνήν δπου η'ρχισαν έπιμελούμένοι την διαγνωστικήν έκ νέου μετά μεγά

Pilsen. Υιός πτωχοΰ χαλκέως ηναγκάσθη νά έπιζητηση έν νεαρωτάτη έτι

λης έπιτυχίας" οί Γάλλοι μάλιστα πρός τιμήν τοΰ Σκόδα έδωκαν τό Ονομα

ηλικίιγ έργασίαν πρός συντηρησίν του. Μετά τό πέρας τών γυμνασιακών

αύτοΰ είς ηχόν τινα δν πρώτος παρετηρησε (bruit Skodique).

αύτοΰ σπουδών μετέβη είς Βιέννην δπου έν έτει

1831 έτυχε τοΰ διδα-

'Ο Σκόδας έξηκολούθησεν δμως νά ^ναι έν πληρει γνώσεϊ τών προόδων

κτορικοΰ διπλώματος, τό δέ 1833 θέσεως ίατροΰ έν τώ γενικω'της Βιέν

της ιατρικές, άς η μεγάλη αύτοΰ πελατεία καί τδ νοσοκομεϊον έπετρεπον
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νχ ύπο^άλλή εις έλεγχον. Δυστυχώς έν τη θεραπεί^ δ-Σκόδας φέρει την κη-

τισμένου κλάδου τής ιατρικής' ού μήν άλλά περιέργως καί αύτδ δπερ άνωθι

λΐδα υπέρ τδ μέτρον σκεπτικού, δπερ φαίνεται περίεργον παρά τηλικούτφ

κηλΐδα τοΰ βίου αύτοΰ ώνόμασα, δ σκεπτικισμός του, δίκαιοί αύτδν πρδς

έπιστήμονι. Ό σκεπτικισμός ούτος ήνάγκαζεν αύτδν νά άμφιβάλλη εις έ-

τούτο διότι δι’ αύτοΰ άκουσίως σχεδδν έπήνεγκε μεγάλην άπλοποίησιν τής

κάστην θεραπείαν, καί νά άφίνγ τδν άσθενή νά ΐαθή μόνος του. Τοϋτο

θεραπείας, ή'τις ένεκα τούτου μετά_τοΰ αθανάτου ονόματος τοΰ Σκόδα

είναι ύπερβολικόν' πράγματι έκαστος γινώσκει π. χ. την λαμπράν έπε-

νέργειαν της κινίνης κατά τοϋ πυρετοϋ' διατί δέν θά ωφεληθώμεν .ταύ

συνδέεται.
Περαίνων έκφράζω τήν βαθεϊάν μου εύγνωμοσύνην τφ έντάϋθα καθη

της δπως βοηθήσωμεν πυρέσσοντι ασθενεί, άλλα θά προτιμήσωμεν έξ άνυ-

γητή τής παθολογικής ανατομίας καί γενικής παθολογίας Δρ. ’Όθώνι

πάρκτου φόβου μ ή βλάψωμεν αύτδν νά τδν άφήσωμεν .νά βασανίζηται ύπδ

Βολιγγέρφ (Otto Bollinger) και τώ τζί ειδικής παθολογίας καί θεραπείας

τοΰ -πυρετοϋ, μέχρις ουτος άφ’ εαυτού φυγή ;

Δρ. Ziemssen διά τήν εύγενεστάτην αύτών αρωγήν πρδς ευρεσιν τών διά τδ

Ό χαρακτήρ τοΰ Σκόδα ήτα σιωπηλός καί σχεδδν αγροίκος, εντελώς

παρόν άπαιτουμένων έργων.

εκείνου δπερ οί ’Άγγλοι fitness καλοΰσιν έστερημένος. Τοϋτο έκώλυσε τοΰι
ν’ άποκτηση πελατείαν, δπως τοϋτο καί παρ’ άλλοις έπιστήμοσι συνέβη.

Έν Μονάχφ, Ίοόλιος 188!.

Πρδς τούς ασθενείς ώμίλει πάντοτε άδιαφόρως καί απαθώς, καί τοϋτο εις

Περικλής Βόγιας.

οίανδήποτε κοινωνικήν τάξιν ούτοι άνήκον' εσωτερικής δμως συμπάθειας
καί εύσπλαγχνίας πρδς αύτούς ήτο αδύνατον νά στερήται δ άνήο εκείνος

δστις άφιέρωσεν ολόκληρον τδν βίον αύτοΰ ύπέρ τής πασχούσης άνθρω- .
πότητος.

ΚΑΝΑΝΟΣ ΑΑΣΚΑΡΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ
ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ TOY IE' KAI III' ΑΙΗΝΟΣ

. Έν άντιθέσει πρδς τούς άνδρας ών η βιογραφία προηγηθη δ Σκόδας
έγένετο εκατομμυριούχος, αί τιμαί δ’ αϊτινες αύτφ άπενεμήθησαν ύπερ*
βάλλουσι κατά πολύ τάςτοϊς ετέροις άπονεμηθείσας. Αύτδς ητο έπί δεκα
ετηρίδας δλας τδ μαντεΐον τών έν Βιέννη ιατρών, άπδ περάτων

Οί "Ελληνες ούδέποτε έπαυσαν όντες περιηγηταί. Εί'τε κατ’ άνάγκηύ

δέ τής

εί'τε δι’ έμπορίαν περιοδεύοντες εί'τε καθ’ Ιστορίαν τών ξένων χωρών έπι-

γής ή'ρχοντο ξένοι δπως λάβωσι συμβουλάς παρ’ αύιοΰ. Αύτδς είναι δ ά-

διδόμενοι εις μακρούς πλάνους, ύπήοξαν έπ’ ί'σης έπιχάριτες γεωγράφοι,

ποστείλας την αύτοκράτειραν της Αύστρίας εις Κέρκυραν καί Μαδέραν'

οσάκις άπεπειράθησαν νά περιγράψωσι τούς τόπους ένθ’ ανθρώπων άστεα

προσκληθείς νά συνοδεύσγ αύτήν διαρκοΰντος τού ταξειδίου τούτου, άπε-

ειδον. Έκ τών βυζαντιακών χρόνων σώζονται ίκαναί περιγραφαί χωρών,

ποιήθη μέν ένεκα τής πασχούσης ύγείας τ;υ, αντί τούτου δμως έλάμβανε

πόλεων καί μνημείων. ’Αλλά καί μετά τήν άλωσιν εΐνε γνωστοί "Ελ-

τακτικώς ειδήσεις περί της ύγείας αύτης.

ληνές τινες γεωγράφοι, ών έπιφανέστατος ο Κερκυραΐος ’Ανδρόνικος δ

Μέλος τοΰ έν Βιέννη δημοτικού συμβουλίου καί ' πλείστων άλλων ια

Νούκιος, δστις μεσοΰντος τοΰ ις·' αιώνος, ακολουθών τώ πρεσβευτή Κα

τρικών συλλόγων, μακράν έξ άλλου τής πολιτικής,- έπέτυχε την νέαν

ρόλου τοΰ Ε' Γεράρδω, περιώδευσε πλεΐστα τής Εύρώπης μέρη καί περιέ-

διωρυγοποίησιν της Βιέννης δι’ής αύτη προμηθεύεταιύγιέστατον ύδωρ'πρδς

γρα'ψέν αύτά έν ταΐς έαυτοΰ Άποδημίαις. Τοιοΰτος περιηγητής, έπισκε-

τούτοις έσύστησε καί κατάστημα πρδς βοήθειαν τών συναδέλφων έκείνων

φθείς τάς βορείους εύρωπαϊκάς χώρας, ύπήρξεν δ Αάσκαρις περί ου θά γράψω

οΐτινες .έγένοντο έκ γήρατος η άλλων αιτίων άνίκανοι πρδς έργασίαν.

■κατωτέρω. Άλλ’ ού μόνον πρδς τήν Εύρώπην έχώρουν οί "Ελληνες, μεθ’

Άφοΰ. έπί εικοσιπέντε έ'τη έμεινε καθηγητής, άπεσύρθη κατά τάς άρχάς

ής συνέδεεν αύτούς ή'δη άπδ τών μέσων αιώνων ποικίλη έπικοινωνία, άλλά

τοΰ 1871 ένεκα τής πασχούσης ύγείας του, ή'τις ήνάγκαζεν αύτδν πολλάκις

καί πρδς τάς άλλας

έπί εβδομάδας νάπουσιάζη έκ τών μαθημάτων. Άπεβίωσε δέ τήν 13 ’Ιου

ζοντο και συνεκοινώνουν ή'δη άπδ χρόνων παλαιτάτων. Άφοΰ δέ ύπήρξε

νίου 1881 έκ χρονίρυ άσθενείας τής καρδίας, ήτις πολύ αύτδν έβασάνισε

πόλύπλαγκτος καί πολυπράγμων Κεφαλλήν, δ Κωνσταντίνος Γεράκης,

καί έτάφη κατά ρητήν παραγγελίαν του παρά τδν 'Ροκιτάνσκην πρδς 3ν
στενωτάτη φιλία συνέδεεν αυτόν.

δςτις κατώρθωσε νά γείνη πρωθυπουργός έν Ίαπωνίγ,1 πολλφ εύκολωτίρον

Τδ όνομα τοΰ Σκόδα θά μείνη δπως και τδ τοΰ 'Ροκιτάνσκη συνδεδε-

ενδότερα τής Ασίας νάξιωθώσι τιμητικών θέσεων καί καταγράψωσι χάριν

μένον ές άεί μετά τής ιστορίας τής ιατρικής. Πρδς τοϋτο δικαιούται καί

τών δμογενών τάς εαυτών έ,ντυπώσεις. Τοιοΰτος εΐνε δ Νικόλαος Σπαθά-

φς έφέυρετήξ νέων διαγνωστικών μέσων καί ώς ιδρυτής έπιστημονικώς κατηρ-

ήπείρους, μάλιστα δέ τήν ’Ασίαν, πρδς ήν έσχετί-

καί φυσικώτερον ήτο νά εύρεθώσιν "Ελληνες οΐτινες περιηγησάμενοι τά

1 Ίδ. Μαζαράζη Βιογραφίας.
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ριος, όςτις τω 1675 εστάλη πρεσβευτής είς Πεκίνου ύπδ τοΰ Τσάρου ’Αλέ
ξιου, καί Βασίλειος δ Βκτάτζης, περί ου γενήσεται λόγος κατωτέρω.

έπαρχία- αυτή προκαθεζομένην πόλιν ήτις καλείται Φήγα καί

Ά'
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χώραν 'Ρήβουλε. Αυται άρχονται ύπδ τοΰ.άρχιεπισκόπου-καί κόσμικώς’ καί πνευματικώς. 'Η δέ επαρχία άρχεται ύπδ τοΰ δουκδς
μεγάλου μα'ίστορος τών λευκών ενδυμάτων καί τοΰ μελανός σταυ
ρού. Μετά τήν έπαρχίαν ταύτην καί έν τω μυχω τοΰ κόλπου έ-

’Έν τινι χειρογράφω της βιενναίας αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης τω

στίν ή έπαρχία τής Πουρσίας- έχει δέ προκαθεζομένην πόλιν Τάν-

έχοντι άριθμδν Hist. Gr. CX11I, γεγραμμένω δ’ έπί χάρτου κατά τδν ις'

τζικ δνομαζομένην. Μετ’ αύτήν έστιν ή έπαρχία τής Σθαβουνίας

αιώνα εύρηται η έξης βραχεία περιήγ,ησις, ην άντίγράψας τδ

έ'αρ του

ήτις έχει προκαθεζομένην πόλιν Αουπήκ δνομαζομένην. ’Απ’ αύ

1876 παραθέτω ένταΰθα δλόκληρον, καταγράφων ύπδ τδ κεψ-ενον τάς

τής τής έπαρχίας ύπάοχουν οί Ζυγιώται οί έν τή Πελοποννήσω-

έσφαλμένας τοΰ κωδικός γραφάς.

ΑΑΣΚΑΡΕΩΣ ΤΟΪ ΚΑΧΛΑ’ΟΪ

5

έπεί έκεΐσε ύπάρχουν πλεΐστα χωρία άτινα διαλέγουνται τήν 10

γλώσσαν τών Ζυγιωτών. Μετ’ αύτήν τήν έπαρχίαν ύπάρχει ή έ
παρχία τής Δανίας ήτις ή Δανία έχει πόλιν καλουμένηνΚουπανάβε.
Αυτή έστιν καί βασίλειον τοΰ. ρηγδς τής Δανίας. Αυτκί είσιν αί

’Εγώ περιήλθον γην πολλήν της Εύρώπης και έπεριπάτησα την

παράλιον πάσαν αυτής άπδ τοΰ ύπερβορείου Ώκεανοΰ. Ένταΰθα
ύπάρχει κόλπος μέγιστος καλούμενος έλληνικώς Ουεηδιχδς και
S

έξ έπαρχίαι κύκλωθεν τοΰ κόλπου.

’Έφτασα δέ καί είς τήν νήσον Ίχθυοφάγων τήν καλουμένην 15

κοινώς μέν Ίσλάντην,. παρά δέ τω σδφώ Πτολεμαίφ, ώς μοι δο-

έστιν ή περίμετρος αύτοΰ μίλια τετρακιςχίλια καί η διάμε-

κεΐ, αυτή έστιν ή Θούλη” ένθα καί εύρον τήν ημέραν μηνών έξ,

τρος αύτοΰ άπδ τοΰ ύπερβορείου άκρωτηρίου τοΰ καλουμένου άκρου

άπ’ άρχής έαρος άχρι τροπών φθινοπωρι || νών. Έπέρασα γάρ άπδ

τής Νορβεγίας άχρι τοΰ μυχοΰ αύτοΰ έν τγ5 έπαρχίγ: τής Πουρσίας

τής Ήγγληνίας είς ταύτην τήν νήσον καί ήν δ πλοΰς μίλια χίλια

μίλια διςχίλια ιταλικά τών άνά χιλίων δργυιών τδ μίλι, καθ’

καί έπλημμέλησα έκεΐσε ημέρας είκοσιτέσσαρκς. Καί είδον άνδρας 2Ό

ημάς δέ τών άνά έπτακοσίων πεντήκοντα δργυιών τδ μίλι μίλια

ρωμαλέους καί ισχυρούς καί ήν ή τροφή αυτών ιχθύες καί δ άρ

διςχίλια διακόσια πενήντα. Περιέχει δέ άπδ άνατολών καί άπδ

τος αύτών ιχθύες καί τδ πόμα αύτών ύδοιρ. Εϊτα πάλιν έστρά-

10 δυσμών αύτοΰ [έπαρχίας έξ]. Καί πρώτον μέν άπ’ άνατολών καί

φην όπισθεν είς τήν Έγγλητέραν. ’Ένε δέ δ μιλιασμδς άπδ τής

έν τοΐς βορειοτάτοις μέρεσιν αύτοΰ έστιν η έπαρχία της Νορβεγίας

άνωθεν πόλεως τοΰ Μπέργεν Βάγεν άχρι τών Κλουζών τά έπί

: ή'τις έχει καί προκαθεζομένην πόλιν καλουμένην Μπέργεν Βάγεν’

νοτίου τής Φλαντρίας δδφ εύθεία μίλια τρεις χιλιάδες καί πεν- 25

έν ταυτη τγί πόλει χάραγμα ού πολιτεύεται ού'τε χρυσοΰ ού'τε

τακόσια, καί άπδ τών Κλουζών έως τοΰ Ίεροΰ άκρου είς τδ Πόρτε

άργύρου, ού'τε χαλκοΰ ού'τε σιδήρου, άλλά ζοΰν μετά εμπορίων καί

Γάλλε μίλια διςχίλια έξηντατέσσαρα, ήτοι δμοΰ μίλια χιλιάδες

15 αί ώνούμενοι καί οί πιπράσκοντες. ■’Έτι έν ταύτη τή Ι| πόλει γί

πέντε καί εξακόσια εξήντα τέσσαρα μή κατακολπίζοντι».

νεται ή ημέρα μηνδς ενός’ άπδ τή εικοστή τετάρτγ τοΰ ’Ιουνίου
μηνδς άχρι τή εικοστή πέμπτη ’Ιουλίου τδ παν έστιν ημέρα καί
νύξ ουδόλως έστιν. Μετά τήν έπαρχίαν ταύτην έστιν ή επαρχία

σικώς μέν καί άβιάστως, άλλ’ έν γλώσσγ ήτις άποδεικνύει ότι δ συγγρα

τής Σουήτζιας ήτις έχει καί προκαθεζομένην πόλιν Στοκόλμω.

φείς, μή δυνάμενος νά ύψωθή μέχρι τής άττικιζούσης τών καθαρογρα-

'Ως βλέπει δ άναγνώστης, έχομεν πρδ ήμών συγγραφέα γράφοντα φυ-

20. Έν ταύτη τή πόλει χαράσσεται χάραγμα άργυροΰν άναμεμιγμέ-

φούντων Βυζαντινών, παρασύρεται ύπδ τής έγγενοΰς έν έαυτω δυνάμεως

νον. Αυται αί δύο έπαρχίαι άρχονται παρά τοΰ ρηγδς τής Δανίας.

τής καθωμ.ιλημένης, ήν έπ’ ί'σης διαστρέφει ώς άπαξιών νά γράψγ αύτήν’.

Μετά τήν Σουήτζιαν έστιν ή έπαρχία τής Αιβονίας. ’Έχει δέ [ή]

Τίς δέ ούτος δ Κανανδς καί πότε περιηγήθη τάς ύπερβορείους χώρας.τής

. 1 περΙελΟων. ένπερίπατήσας. — 3 οΰένεδικώς. — 4 εστιν. αύ. — 6 νορβεγίας.
μοιχού.— 7 άναχιλίων οΰργυιών.— 8 πεντίκοντα ούργυιών.— 9 δυσχίλια. πενίν.
—10 Τάς λέξεις έπαρχίας έξ, λειπούσας ένταΟβα, προςέθηκα παραλαβών In τών κατω
τέρω.— 11 δορειωτάτοις. έστιν ή έπαρία.— 13 χάραμα. —14 ζούν.—15 ώνόμενοι.
ίνταΰΟη. || Κώδ. 174,β.— 16 ίνός. εικοστή__ 17 εικοστή, έστιν. — 20 χαράσεται.
—-21 δατείας, ώ; και κατωτέρω πάντοτε, — 22 λιβανίας. Το άρΟρον ή λεϊπον προςέθήκα
ώς έκπεσόν.
υ .

.2 χώρα.—3 πνευματικός. — 5 μοιχφ. εστιν.—.6 τάντζηκ.— 7 μεταυτήν ίστίν, '
— 8 άπαυτής.—9 πελοπονήσφ. — 10 έπεϊ.— 11 γλώσαν.— 13 αυται είσίν.—
15 εύτασα,— 16 παραδί.— 17 αύτη.— 18 Απαρχής εαρως. φΟεινοπορινών. || Κώδ,
17Η,α.— 19 ήνγληνίας, νίσον.— 20 έπλημέλησα.— 21 ρωμαλαίους. Ισχύες..—
22 Ισχύες. — 23 έγκλητέραν ’έναι. — 24 έπινοτίου.— 25 εύΟεΐα.—26 εως. Ιεροϋ. —
27 δυςχίλια Ιξιντατίσσαρα.— 28 εξακόσια έξίντα.
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Ευρώπης δεν ομολογεί ημϊν αυτός έν τφδε τώ συνταγματίω, δπερ δέν
φαίνεται 3ν τέλειον έ'ργον, ολοσχερές εις ημ£ς περισωθέν, άλλά μάλλον
βραχύ απόσπασμα μακροτέρας -γεωγραφικής πραγματείας, άπολεσθείσης.

τησίαν, έ'χόυσαι δ’ δμως ένα κοινόν κυρίαρχον, τόν βασιλέα της Δανίας.

Τό δέ καθεστώς τοΰτο ητο άποτέλεσμα της τον ’Ιούλιον τοΰ 1397 με

ασφαλώς νάποφανθώμεν τις δ συγγραφεύς καί

ταξύ τών τριών κρατών συναφθείσης ένώσεως, ητις έκληθη Ιίαλμαρική

πότε έζησε. Τφ σώματι τών Βυζαντινών συγγραφέων εινε συνεκδεδομένη

,άπο τοΰ σουηδικού Καλμάρ ένθα συνετελέσθη, Διετηρηθη δέ άλώβητος ή

βραχεία πραγματεία έπιγραφομένη ώς έξης «Ίωάννου τοΰ Κανανοΰ διη-

ένωσις μέχρι τοΰ 1448, δτε η Σουηδία άνεκηρυξεν ί'διον βασιλέα, έκτοτε

«γησις περί τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει γεγονότος πολέ.υιου κατά το ς·λΛ
«έτος, δτε δ Άμουράτ-πεις πχρέπεσε ταύτη μετά δυνάμεως βαρείας καί

Δανίας μέχρι τοΰ 1524, ότε διελύθη δριστικώς η καλμ,αρικη ένωσις. ’Άρα

«παρ’ δλίγον ταύτην έκράτει εί μη ή ύπέραγνος μητηρ τοϋ Κυρίου ταύ-

δυνάμεθα ώρισμένως νάποφανθώμεν δτι δ Κανανος περιηγηθη τάς βο

Αλλ ημεϊς δυναμ,εθα

«την εφυλαξε».1 Ή ιστορική

μείνασα έναλλάξ δτέ μέν Ανεξάρτητος, δτέ δέ ύπο την κυριαρχίαν τές

αυτή πραγματεία εϊνε γεγραμμένη διά

ρείους χώρας μεταξύ τοΰ 1397 καί τοϋ 144β. Μετά της χρονολογίας δέ

γλωσσης ενθυμιζούσης εύθύς αμέσως την της ημ,ετέρας περιηγησεως" περί

ταύτης συμπίπτει καί η ύπο τοΰ Αασκάρεως παρεχόμένη ειδησις περί

τοϋ υφους άποφαίνεται αυτός δ συγγραφεύς ώς έξης' «έκκόπτει δέ με η

της κυκλοφορίας Αργυρών νομισμάτων έν Σουηδία· Πράγματι πρώτος έ-

«άπειρία τοϋ λόγου, άντωθεϊ δέ με πάλιν καί έλκει το ίδιον της δρέξεως

κοψεν αύτόθι άργυροΰν γρόσσον Αλβέρτος δ έκ Μεκλεμβούργου (1365—

»το ανθρώπινον πάθος. Καί ηττημαι καί την ^τταν δμολογώ καί άπδ

1388),1 ώςτε καθ’ ον χρόνον περιώδευεν δ Κανανος ύπαρχον, ώς είκός,

«τούτων την ιστορίαν ηρξάμην. Καί δέομαι τούς άναγινώσκοντας ταύ-

η'δη Αργυρά νομίσματα έν τη κυκλοφορία. Τά δέ ύπ’ αύτοΰ λεγόμενα

»την καί τών γραμμάτων την πείραν έχοντας, μήτε τον κόρον τοΰ λό»γου άκηδιάσωσι (γρ. άηδιάσωσι) μήτε την σολόικοβάρβαρον καταγνώ-

περί έλλείψεως νομίσματος έν Μπέργεν καί περί τοΰ έτι ύπάρχοντος έθους

δμολογώ

ται παράδοξα καί δλως άπίστευτα διά τούς χρόνους περί ών πρόκειται"

»την ασθένειαν. Άλλά ούδέ διά σοφούς η λογίους έγραψα ταΰτα, άλλά
»δια ίδιωτας καί μόνον, ώς καί έγώ ιδιώτης, ινα οί ίδιώται ώς ίδιώται

άλλά πρέπει νομίζω νά πάραδεχθώμεν οτι ένεφιλοχώρησε παρεννόησίς τις

«άπεριεργως καί άκαταγνώστως άναγινώσκουσι ταύτην’Αναφέρεται δέ
η διηγησις αυτή τοϋ Κανανοΰ είς την έν έτει 1422 ύπο τοϋ Άμουράτη

Νορβεγίφ η χάραξις νομίσματος $το δικαίωμα μόνων τών ηγεμόνων, ούχί

«σονται φράσιν, έπεί κάγώ της άπειρίας μου τών γραμμάτων

τοΰ ανταλλακτικού έμπορίου εύθύς μέν πρώτον άναγινωσκόμενα φαίνον

τοϋ Κανανοΰ, ού οί λόγοι έχουσι ταύτην μόνην, την άληθη βάσιν, δτι έν

δέ καί τών πόλεων.

πολιορκίαν της Κωνσταντινουπόλεως, ητις έλυθη διά της καρτερικής Αν

Καί τά περί Αιβονίας δέ η Λιθουανίας λεγόμενα έν τη πεοιηγησει άνά-

τιστάσεως τών έγκατοίκων. ’Άρα πιθανώτατα κατά τούς αύτούς χρόνους,

γονται είς την κατάστασιν της χώρας κατά τάς άρχάς-τοΰ ιε' αίώνος.

νίτοι το πρώτον ημισυ τοϋ ιε' αίώνος, έγράφη 'η τε διηγησις καί ή ύπ*

Την πρωτεύουσαν αύτης 'Ρήγαν έκτισε περί το 1200 δ έπίσκοπος Αλ

οψιν περιηγησις ητις εινε κατά λόγον πιθανώτατον έργον τοϋ αύτοΰ συγ-

βέρτος von Apeldern, δςτις καί 'ίδρυσε τώ 1201 το ίπποτικόν τάγμα τών

γραφεως, έπειδη δ Ιωάννης Κανανός της Λιηγήσεως περί ΐοΰ έκ Κα>κ~

Λιθουανίων ξιφηφόρων, δπερ βραδύτερον τώ 1237 ηνώθη έίςηγησει το.ΰ

crramrovxoJst. γεγοκόϊος ποΛέμου καί δ Αάσκαρις Κανανος της ήμετέρας

Πάπα μετά τοΰ μεγάλου Τευτονικοΰ τάγματος (Deutscber Orden). Μετά

περιηγησεως εϊνε είς καί δ αύτδς άνηρ, ώνομασμένος έν μέν έκείνη έκ

δέ την έν έτει 1370 έν Budau μάχην ύπετάγησαν οί Αιθουάνιοι είς τον

τοΰ προωνυμίου, έν δέ ταύτη έκ δευτέρου τίνος δνόματος, τοϋ της με

μέγαν μα’ίστορα τοΰ τευτονικοΰ τούτου τάγματος,τον Weinrich von Knip-

γάλης οικογένειας τών Αασκάρεων ών κλάδος τις πιθανώς έκ κηδεστείας

rode, ου άρχοντο.ς το τάγμα έφθασεν είς την ύψίστην άκμην, ητις νίρξατο

έσυγγενευε μετά τοΰ οί'κού τών Κανανών.

κατ’ δλίγον έκπίπτουσα μετά την έν έτει 1410 παρά τό Tannenberg ,συγ-

Γ/Οτι δέ ή περιηγησις αυτή έγράφη άρχομένου τοΰ ιε' αίώνος πειθό-

μ*θα καί διά της έξετάσεως τών

έν αύτη μνημρνευομένων γεγονότων.

Πράγματι κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου η τε

Σουηδία καί η Νορβεγία ύπέ-

κειντο είς την Δανίαν, διατηροϋσαι μέν καθ’ έκάστας την ιδίαν άνεξαρ-12

κροτηθεϊσαν κατά τών Πολωνών μάχην, δτ’έφονεύθησαν τετρακιςμύριοι

τών ιπποτών. "Οπώςδηποτε δέ η τε Λιθουανία, καί η πόλις
έπαυσαν μέχρι τοΰ

'Ρήγα δέν

1562 άνηκουσαι εις το τευτονικόν τάγμ-α, συνάρχον

μετά τοϋ Αρχιεπισκόπου της 'Ρήγας. Κατά ταΰτα δέ δ πλην τοΰ άρχιε-

πισκόπου της 'Ρήγας άναφερόμενος έν τη πεοιηγησει δούξ μέγας μα'ίστωρ

1 Έν

δκδδσει της Βόννης ή διηγησις τοϋ Κανοινοϋ εΰρηται ?ν τφ τόμω τω πςριίχοντι
τδ χρονιζδν τοΰ Γεωργίου Φραντζη και τοΰ Ίωάννου ’Αναγνώστου την διήγησιν καί μονω
δίαν περί της’άλώσεως της Θεσσαλονίκης.
2 Έκδ. Βόννης^σ. 458,1—11.

τών λευκών ένδυμάτων καί τοΰ μέλανος σταυροΰ εύχερώς Αναγνωρίζεται

έκ τε της περιγραφές της στολής αύτοΰ καί έκ της άνωτέρω έκτεθείσης
l'Lelewell Numismatique du moyen age. Paris. 1835. Ill partie,,σ.51.
2 Lelewell ϊνθ. αν. σ. 52.

*
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τάγμ.ατος, δπερ .ο

νείας, καλούμενοι Suyginer, οί αύτοί όύς ήμεϊς καλοΰμεν έθνικούς έξ Αίγυ

Κανανδς εΐδεν ί'σως έν τή μεγίστη αύτοΰ ακμή προ της παρά τδ Tannen

πτου καί οΐτινες περιφέρονται έν ταϊς ήμετέραις χώραις κτλ.» Λέγει δ’ άλ-

berg μάχης.
Και ταΰτα μέν περί 'Ρήγας.Τδ δέ 'Ρήβουλε τοΰ Κανανοΰ εΐνε ή 'Ρεβάλη,

λαχοΰ αύτούς καταγομένους έκ χώρας τινδς Γύπης, ού μακράν, τής Μεθώ
νης, και τδ αύτδ δνομα εύρίσκομεν άναφερόμενον έν παλαιοτέραις έκθέσεσι

•ή της ’Εσθονίας νΰν πρωτεύουσα, ή'τις γερμανιστί μέν καλείται Keval ή

Γερμ,ανών προσκυνητών τοΰ άγιου Τάφου έπισκεφθέντων καί τήν Έλλάδά.

ιστορικής σημειώσεως ώς ο άρχηγδς τοΰ τευτονικοΰ

Rewel, έν δέ τή τών Αιθουανίων γλώσστΓΙΙβΙιννεΙο.

*Αν μή λοιπδν τδ ό'νομα Ζυγιώται εΐνε έν τώ κακογεγραφημένφ χειρό-

Καί δσα δέ λέγει δ Κανανδς περί.Τάντζικ μετάγουσιν ημάς πιθανώ-

γράφφ παρεφθαρμένον έκ τοΰ Γυπιώται, πάντως δμως φαίνεται συγγενέ

τατα εις τδν ιε' αιώνα άρχόμενον, επειδή ή πόλις αυτή δύναται να θεω

στατου πρδς τδ Suyginer τοΰ έκ Κολωνίας πατρικίου, άν ζητακίσωμεν

ρηθώ ώς προκαθεζομένη τής Πρωσσίας άπδ τοΰ 1310 μέχρι τοΰ 1454

τδ άρχαϊον σίγμα κατά τήν προφοράν πολλών Γερμανών και άναλογισθώ-

καθ’ ούς δηλαδή χρόνους άνήκεν εις τδ τευτονικδν τάγμα' τδ δέ 1454

μεν δτι ο Γερμανός περιηγητής άντικατέστησε τήν ελληνικήν κατάληξιν

παρεδόθη εις τούς Πολωνούς.

διά γερμανικής. Τήν γνώμ.ην μου δέ ταύτην, δτι οί Ζυγιώται τής Πελο

’Ασάφεια δέ και σύγχυσις επικρατεί έν τοϊς λεγομένοις περί Σθαβόυ-

πόννησου δέν εΐνε Σλάβοι άλλ’ Αθίγγανοι πλάνητες, έξήνεγκον πρδς τδν

νίας και Αουπήκ. Τις εΐνε ή επαρχία Σθαβουνία, τίς δέ ή πόλις Αουπήκ ;

έν Βερολίνφ καθηγητήν Wattenbach, ένα τών άριστα γνωριζόντων

Τίς ό αυτόθι κατοίκων λαδς δςτις εις τδν ήμέτερον περιηγητήν ενθυμίζει

κατά τόπους μεσαιωνικήν ιστορίαν τής Γερμανίας, δςτις μοι έ'γραψέν έπί

τούς Ζυγιώτας τής Πελοπόννησου ; Τίνες δέ πάλιν ούτοι ;

τοΰ προκειμένου τάδε' «πιστεύω μέν και έγώ δτι ύπήρξαν. Αθίγγανοι,

τήν

Έ προχειροτέρα τών έπερχομένων σκέψεων εΐνε δτι τδ Αουπήκ τοΰ

»άλλά .μόνον μάτην άνεζήτησα μνείαν τινά Αθιγγάνων έν χροηχοΐς τών

Ιίανανοΰ εΐνε ή γερμανική πόλις Liibeck, καίτοι δυςεξοιζονόμητος φαί

^γερμανικών έκείνων τόπων κατά τδν ιε' αιώνα, άλλά τοϋτο δέν σημαί-

νεται τότε ή σχέσις τής πόλεως ταύτης πρδς τήν Σθαβουνίαν.'Υποτιθε

»νει δτι και. πάντως δέν ύπάρχουσι τοιαϋτα χωρία, εΐνε δέ δυνατόν καί

μένου δτι πρόκειται περί Lubeck πειράζεταί. τις ί'σως νά ύποθέσγ δτι παρά

»νά περιεπλανήθησάν ποτέ έν έκείναις ταϊς χώραις ομάδες ών δέν γίνε-

τφ Κανανφ γίνεται λόγος περί Σλάβων και τοιαύτη τις περίπου ύπήρχεν

»ται μνεία παρά τοϊς χρονογράφοις.» »

εις ον εΐχον έπιδείξει τοϋτο

Διά τών ολίγων έκείνων γραμμών εικασίας μόνον έξήνεγκον, ούδ’ έπε-

τδ χωοίον. Άλλά καθ’ ά έξέθηκα άλλοτε έν τή ‘Ώρα,’ νομίζω δτι έν τοϊς

,χειρησα εις οριστική; τοΰ ζητήματος λύσιν, δπερ ένεκα τής άοριστίας καί

Ζυγιώταις τούτοις πρέπει νάναγνωρίσωμεν τούς ’Αθιγγάνους τούς zocrot-

συγχυσεως τοΰ χωρίου τοΰ Κανάνοΰ μ.οί φαίνεται λίαν δυςεπίλυτον. ΙΙε-

κοΰντας έν Πελοποννήσω. άπδ τοΰ ιδ' αίώνος μεσοΰντος. 'Ότι ’Αθίγγανοι

ριέμενον δέ και νάκούσω

ή γνώμη τοΰ έν Βιέννη γερμανιστοΰ Haupt

τήν γνώμην τών παρ’ ήμΐν ίστοριογραφούντων

κατώκησαν έν Πελοποννήσω ικανοί τδν άριθμδν, Υποδεικνύεται έ'κ τε τών

ΐνα ί'δω χυνόμενον πλειότερον φώς εις τά λεγόμενα περί Ζυγιωτών. Χαίρω

εις αύτούς ύπδ τοΰ Βενετοΰ τοποτηοητοΰ Όκταβιανοΰ Buono παραχωρη-

δέ δτι δύναμαι νά παραθέσω ένταΰθα τάς γνώμας ένδς τούλάχίστον, τοΰ

θέντων προνομίων καΐ^τοϋ άπαντώντος ένιαχοΰ τής Πελοπόννησου ονό

κ. Κωνσταντίνου Σάθα, τοΰ μόνου γράψαντος περί τοΰ προκειμένου. Κατ’

ματος Γυφτόχαστρον ώς και έκ τής συγγραφής τοΰ Μάζαρι, έ'νθα άναφέ-

αύτδν πλανώμαι νομίζων δτι οί Ζυγιώται εΐνε Αθίγγανοι, έν ώ εΐνε έ'ποι-

ρονται ώς κατοικοΰντες τήν Πελοπόννησον μετά έξ άλλων φυλών και

κοι καταγωγής γερμανικής, φαίνεται δέ δεχόμενος δτι Ζυγιώται εΐσιν οί

Αιγύπτιοί ’Έχομεν δέ και άλλας ρητάς μαρτυρίας Γερμανών περιηγη

κάτοικοι τοΰ Ζυγοΰ τής Μάνης, ή'τοι οί Μανιαται. «Καίτοι,λέγει έπί λέξει

τών τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος τελευτώντος, εύρόντων ούκ ολίγους

»ό κ. Σάθας, 5 Κανανδς Αάσκαρις δςτις περιώδευε τήν βόρειόν Εύρώπην

’Αθιγγάνους, μάλιστα παρά τήν Μεθώνην. Άλλ’ ί'σως άντιπαρατηρήσν) τις

»κατά τδν ιε' αιώνα, φαίνεται συγγραφεύς έλαφρδς,

δέν δυνάμεθα δμως

δτι τδ ό'νομα Ζυγι&ται εις ούδεμίαν ευρηται σχέσιν πρδς τους Αθιγγά

»νά ύποθέσωμεν δτι ύπήρξε τοσοΰτον άπλοΰς, ώςτε νά έκλάβγ τήν γλώσ-

νους. Άλλ’ έν τή συγγραφή τοΰ έκ Κολωνίας Πατρικίου προσκυνητοΰ Ar

,»σαν τών. Μανιατών ή τών Τσακώνων ώς διάλεκτον ήν ώμίλουν κατά τούς

nold von Harff (1496 - 1499) ευρηται περί τής Μεθώνης ό'ντος τοΰ λό

»χρόνθυς έν οΐς έ'ζη οί Γερμανοί τών άκτών τής Βαλτικής θαλάσσης, ή'τδι

γου τδ εξής χωρίον «ένταΰθα κατοικοΰσι πολλοί πτωχοί, γυμνοί άνθρω

job τοΰ Αύβεκ. Εΐνε δέ πιθανόν δτι έκ τών ξένων τιμαριούχων τών κα-

ποι έν μικροϊς. καλαμοσκεπάστοις οίκίσκοις, περί τάς τριακοσίας οίκογε-

»τασχόντων έπί χρόνον τινά μικρά φρούρια έν Αακωνίγ εύρέ τις τδ συμυ
»φέρον νά έγκαταστήση αύτόθι σταθμόν Γερμανών στρατιωτών. Πρά-

1 Όλίγαι λίξεις περί Σλάβων tv Πελοποννήσω και περί τών κληθίντών σλαβικών κτιρίων
τής ’Ολυμπίας έν "Ωρα τής 5 Μαΐου 1879 σ. 6.
2 ’Επιδημία Μάζαρι έν ”4δου παρά Boissonade έν Aueed. Graeca τόμ, Γ' σ. 174.

»γματι δέ εις τών άνωνύμων βκρώνων τής Λακωνίας φέρει τδ ό'νομα 'ΑΛαν/ιάκκος μαρτυρούν τήν γερμανικήν αύτοΰ καταγωγήν’ τδ δέ φρούριον. τοΰ
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άλλως οΐ περί τήν διάλεκτον ταύτην τά νΰν διατρίβοντες κηούττουσι μή

.

κάγίου Ήλία έπί τοΰ Ταΰγετου άνήκεν αύτώ. Τώ 1423 ή χήρα: τοΰ

άνηκούσας αύτή ,δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ώς ξένη τις θά έ'πλησσε

- κ’Αλαμάννου τούτου ύπανδρεύθη εις δεύτερον γάμον rov ’Aiay. Melpignano

τδ ους τοΰ Κανανοΰ ή διάλεκτος αυτή, άφ’ ού ούτος δέν άπάξιοΐ νά

»βαρώνα τδν Μύλων,φρουρίου κειμένου ού μακράν της Καλαμάτας [Hopf,

χυδαιογραφή, ποιών τι πάνυ διάφορον καί φυσικώτερον τοΰ καθαρολογοΰν-

sChroniques Grico-Romanes σ. 472, XIII). Ή δέ εικασία περί γερμανικής
. κάποικίας έν τή Πελοποννήσφ ήδύνατο νά ύποστηριχθή διά τών δύο εξής

τος Μάζαρι. ’Ανάγκη λοιπδν νά ταλανισθή ακόμη τδ περί Σθαβουνίας,

«γεγονότων, οτι σήμερον ετι άπαντώσιν έν Μάνη οίκογένειαι φέρουσαι τδ

Λουπήκ καί τής γλώσσης τών Ζυγιωτών ζήτημα, δπερ λυόμενον θά πλουτίσγ ημάς διά γνώσεώς τίνος σπουδαίας περί τής έθνολογίας τής Πελο

κονομά Ντουδέσκέα,ε (Tudesque) και δτι μεγάλη κώμη 342 κατοίκων ά-

ποννήσου κατά τδν ιε' αιώνα. ’Επί δέ τοΰ παρόντος άς έκφρασθή καί ή

«νήκουσα είς τδν^δήμον Τροπαΐυι, τής έπαρχίας Γόρτυνος ονομάζεται Βρε·

ύπόνοια μή Σθαβουνίαν έννοεΐ τήν ’Εσθονίαν δ Κανανδς, ύπδ δέ τδ τοΰ

'Άτεμβονργοτ, τουθ’ οπερ έ'χει γερμανικήν τήν αρχήν».1

χειρογράφου Λουπήκ ύπόκειται παρεφθαρμένον τδ ό'νομα τής κουρλανδι-

Διά τών παρατηρήσεων τούτων δέν προέβημεν έπαισθητώς

εις τήν

κής πόλεως Libau.

έπίλυσιν τοΰ άπασχολοΰντος ημάς ζητήματος. Μόνον δέ προςετέθη μία έ'τι

Ταΰτα άρκείτωσαν έπί τοΰ παρόντος, καί περ ούκ ό'ντα άμοιρα ένδοια-

■ εικασία, πρδς ήν άντιπαρατηρώ τά έξης. Ό κ. Σάθας άναφέρει δύο χώ

σμών καί άμφιγνωμιών, περί τής περιηγήσεως τοΰ Κανανοΰ είς τάς χώρας
τών Ύπερβορείων.

ρας τής Πελοπόννησου, τήν Μάνην καί τήν Τσακωνίαν, ώς δηλουμένας
παρά τοΐς χρονογράφοις διά τοΰ όνόματος Ζυγός, αποκλίνει δέ πρδς τήν

Β'

γνώμην δτι δ Κανανδς Ζυγιώτας έννοεΐ τούς Μανιάτας.Ήμεΐς δέ νομίζομεν
δτι τδ ό'νομα άπαντ^ και άλλαχοΰ τής χερσονήσου, ούδ’ εϊνε χαρακτηρι

στικόν μόνον ώρισμένων τόπων,

πατρδς ίερέως καί μεγάλου οικονόμου τω 1694. Μόλις δ’ αύξηθείς καί

τών Ζυγών, ήτοι τών όρέων έφ’ ών χωρίζονται τά υδατα (Wasserscheide)

γενόμενος ετών δεκατεσσάρων έστάλη χάριν έμπορίας είς 'Ρωσίαν ύπδ τών

ή άλλως τών στενών" ώςτε δέν δυνάμεθα νάποφανθώμεν δριστικώς δτι
πρόκειται περί τώ> κατοίκων τής Μάνης. Χωρίς δέ νά θελήσω νά διαμ-

γονέων, ο'ίτινες ήναγκάσθησαν ί'σως νά έκπατρίσωσιν ουτω νεαρδν τή ήλι-

φισβητήσω έν γένει τήν υπαρξιν γερμανικού τίνος στρατιωτικοΰ στάθμου

κί<κ τδν υίδν, ένεκα πτωχείας μόλις δυνάμενοι νά διατρέφωίι τά τέκνα,
,ών πέντε προηγούντο τοΰ Βασιλείου" ί'σως δ’ εΐποντο καί άλλα μετά τήν

τή ποοκειμένγ περιστάσετ θεωρώ απίθανου τήν

γέννησιν έκείνου. Μετά δέ τήν έκεΐθεν έπιστροφήν βιώσας βραχύν χρόνον

έν Πελοποννήσφ,

έν

συσχέτισιν τών Ζυγιωτών τοΰ Κανανοΰ μετά τών Γερμανών έν γένει διά

τδν λόγον δτι- δ Βυζαντινός περιηγητής, πέριοδεύσας

άν μή δλ^νον τήν

Γερμανίαν, άλλά τουλάχιστον τήν Πρωσσίαν, ής ρητώς ποιείται μνείαν

πρδ τής αμφισβητούμενης Σθαβουνίας έν ή τδ Λουπήκ, θά-ήτο παράδοξον

νά μή κάμν; λόγον περί Γερμανών κατοίκων τής Πελοποννήσου εύθύς ώς

'

Ό Βασίλειος Βατάτζης έγεννήθη έν Θεραπείοις τοΰ Βυζαντίου παρά

άλλά σημαίνει καθόλου τούς κατοίκους

έν τή πατρίδι έπεχείρησε καί δεύτερον πλοΟν είς τήν ξενιτείαν
ταξιδεύσας μεν δίς καί τρις εως εις Μοσχοβίαν,
έπανακάμπτων δ’ αύθις δέ είς τήν έμήν πατρίδα.

Μετά πολλά δ’ έτη έπεχείρησε τφ 1727 καί τρίτην μακράν περιο
δείαν είς ’Ασίαν και Εύρώπην.

μνείαν τής Πρωσσίας. ’Άν ή'θελεν άπλώς νάναφέργ δτι οι

Τάς ειδήσεις ταύτας περί τοΰ Βατάτζη μανθάνομεν έ'κ τίνος ανεκδό

Ζυγιώται εινε Γερμανοί τήν καταγωγήν διά τί περιέμεινε νά το εί'πνι άμα

του ποιήματος αύτοΰ, έν ω περιγράφει τάς άνω μνησθείσας περιοδείας.1

τή άφίξει του είς Λουπήκ ;
Κατά ταΰτα οί Ζυγιώται, άν δέν εινε ’Αθίγγανοι, εινε πολλφ ολιγώτε-

Εύρον δέ τοΰτο τώ 1876 χειρόγραφον άποκείμενον έν τή πλουσιωτάτή

ρον Γερμανοί. Τί δέ εινε άναμφιρήστως, τότε μόνον θάλυθή δταν έξηγηθή

τής βιβλιοθήκης τοΰ λόρδου Γυίλφορδ" φέρει δέ άριθμδν Add. 10,075 και

σαφώς και ώρισμένως τίς ή Σθαβουνία καί ποιον τδ Λουπήκ περί ού δ :

εινε γεγραμμένον κατά τδ πρώτον ή'μισυ τοΰ παρελθόντος αίώνος.?

έποιήσατο

λόγος παρά τώ Κανανώ καί γνωσθή έντεΰθεν τίς ή αυτόθι λαλουμ,ένη

γλώσσα ήν έγνώριζεν έκ Πελοποννήσου δ περιηγητής.Πάντως δέ πρόκειται
περί ξένης τινδς γλώσσης, ούχί δέ διαλέκτου τινδς πελοποννησιακής. ’Άν
π. χ. δ προμνημονευθείς Μάζαρις έξενίζετο έπί τοΐς λακωνικοΐς ίδιωτισμοΐς καί άνέφερεν ιδιαιτέρως ώς τσακωνικάς φράσεις τινάς καί λέξεις?· άς
1 "13. Κ. Σά9α Μνημεία έλληνικής ιστορίας. Documents inedits. relatifs a 1’ histone de
•la Grdce au moyen age. Tome 1. Paris. MDCCCLXXX. σελ. XX11 σημ. 3.
2 Μάζαρι έπιδημία σ. 16ί.

βιβλιοθήκη τοΰ λονδινείου Βρεττανικοΰ Μουσείου, περιελθδν είς αύτήν. μετά

Περιλαμβάνει δέ περί τούς διςχιλίους έκατδν πολιτικούς όμοιοτελεύ1 Ό κ. Κωνσταντίνο; Σά9ας μή γνώρίζων τήν υπαρξιν τοΰ ποιήματος τούτου ?ν ώ περιίχονται αί περί Βατάτζη λεπτομερείς ειδήσεις ίλάχιστα λέγει περί αύτοΰ έν σ. 918 τής
«Νεοελληνικής Φιλολογίας», παραλαμβάνων ταΰτα 5κ τοΰ Γεόιγραφικοΰ τής ‘Ρουμουνίας
τοΰ Δ. Φιλιππίδου.
2 "Ισως σώζεται πλήν τούτου τοΰ άπογράφου και άλλο τι καθ’δ ίγίνετο πρί τινων ίτών
άνακοίνωσίς τις περί Βατάτζη ύπδ τοΰ κ. Άνδρ. Ίδρωμένου ?ν τω ήμετίρω συλλύγω.
Τόμος ST", Ί καί 8 — "Ιούλιος και Αύγουστος 1881
46
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τους στίχους, οϊτινες ούτε διά το εύ'ηχον, ούτε διά την άκρίβεικν περί

τδ οριοιοτέλευτον διακρίνονται και εινε γεγραμ.μένον είς γλώσσαν ητις

τοΰ' ποιήματος. Καί οί μέν στίχοι αύτοΰ εϊνε, ώς άνωτέρω εϊπον, κακό
ζηλοι, ούδέ την φαντασίαν έχει άφθονον, άλλ’ αί έλλείψεις αύται άνά-

μετέχει καί της καθαρευουσης καί της καΟωμιλημένης. Καί έχει μέν

πληροΰνται διά της μεγάλης άφελείας περί τη; διηγησιν καί τοΰ παρα-

γραφών πλήρη συναίσθησιν της άμαΘείας αύτοΰ, άλλ’ δμως δέν άποκνεΐ

τηρητικοΰ. Τά έ'μφυτα ταΰτα δώρα καθιστώσιν ένδιαφέρουσαν την άνα-

τδ μέν ινα ευχαρίστηση έαυτδν διά της αναγραφές τών πολλών τόπων
τινά

γνωσιν της περιηγησεως αύτοΰ, είς έν συνεχώς έγκατασπείρονται έπεισόδια λόγου άξια.

χρησιμότητα ή άφήγησις τών αποδημιών αύτοΰ. Διά ταΰτα λέγει (έν φ.

Έν τφ χειρογράφω προηγούνται κατά τά έν εκείνοι; τοΐς χρόνοις είω-

οΰς περιηγήθη, τδ δέ νομίζων δτι δύναται όπωςδήποτε νά έχη
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θότα στίχοι είς τδν συγγραφέα της βίβλου καί άφιερωτικά τοΰ ποιητΟΰ

19,β τοΰ κωδικός)·

Κ’ ήζουσα πάμπολλαις ■ φοραΐς- άνδρας τούς σοφωτάτους

έπιγράμματα διάφορα είς την Θεοτόκον καί τδν άπόστολον Παΰλον. Εύθύς

να δίδουνε άζρόασιν καί τούς άμαθεστάτους.
Τών αμαδών ώς είς κάγώ, ώς οΐδα διηγούμαι
καί Sv δόξη τινών μάταια την συγγνώμην αίτοΰμαι.

δ’ έν τοΐς πρώτοις στίχοις τοΰ πρώτου μέρους διδάσκει ήμΐν τά κατά την

'Η δλη περιηγησις τοΰ Βατάτζη διαιρείται είς δύο μέρη. Καί έν μέν
τφ πρώτφ άναγράφεται διπλή περιοδεία είς Περσίαν καί τά κατά την

'Ρωσίαν. Έν δέ τφ δευτέρω γίνεται λόγος περί της μετά πολλά ετη τφ
1727 έπιχειρηθείσης τρίτης οδοιπορίας, καθ’ ην έπεσκέφθη καί τάς ευ

ρωπαϊκά; χώρας. Άλλά περί τούτων ποιείται βραχύτερου λόγον ώς περί

γνωστοτέρων. Πολλαχοΰ δέ της περιγραφής αύτοΰ,δταν μάλιστα δμιλνί περί
τόπων άγνωστων είς τούς πολλούς, θέλει νά ταύτιση τούς λαούς περί ών
ποιείται λόγον πρδς τούς παρά τοΐς άρχαίοις γεωγράφοι; άναφερομένους,

ίδίως δέ ποιείται μνείαν Διονυσίου τοΰ Θργκός. Της περιηγησεως ταύτης

τδ δεύτερον μέρος εϊνε καί τδ περιεργότερον, έπειδη δ "Ελλην περιηγητής
φθάνει μέχρι Χίβας, Βουχάρας, Ύρκανίας, Άραλικές θαλάσσης καί άλλων

ενδοτέρων ασιατικών χωρών, περιγράφει δέ τδν Ταΰρον καί τά κατά την
Περσίαν. Ίδίως δ’ έκφράζει τδν πρδς τδν σάχην Ναδίρ θαυμασμόν αύτοΰ,
πκραπέμπων είς την πρδ τοΰ γεωγραφικοί ποιήματος συνταχθεΐσαν ύπ’
αύτοΰ 'Ιστορίαν τοΰ σάχη της Περσίας Ναδίρ, ής περίληψις έκ μνήμης
εξεδόθη ύπδ τοΰ Δανιήλ Φιλιππίδου έν παραρτηματι τοΰ γεωγραφικού
τές 'Ρουμουνίας, έκτυπωθέντος έν Λειψίγ τφ 1816. Κατά τδν έκδόντκ

τήν έπιτομην ταύτην Φιλιππίδην δ Βασίλειος Βατάτζης δςτις κατείχε

την ελληνικήν, την λατινικήν, αραβικήν καί περσικήν καί διαφόρους εύρωπαϊκάς γλώσσας διατρίψας πολύν χρόνον έν ΙΙερσίγ άπεστάλη πρέσβυς

είς 'Ρωσίαν παρά τοΰ σάχη Ναδίρ.1 ’Ως δέ μανθάνομεν έκ της Περιηγησεως
αύτοΰ, δ σάχης ένεπιστεύσατο αύτφ καί πρεσβείαν τινά είς 'Τρκανίαν, ής
τηρεί άπόκρυφον τδν σκοπόν.
Τών δύο μερών της Περιηγησεως τδ μέν πρώτον έγράφη προφανώς πρδ

τοΰ 1727, τδ δέ δεύτερον μετά τδ πέρας τών έν Άσίγ καί Εύρώπη ο

δοιποριών αύτοΰ, καί δή μετά τδ

1732 δτε έδηαοσιεύθη έν Αονδίνφ δ

χάρτης αύτοΰ, ο δ γίνεται μνεία έν φ. 31 ,β τοΰ λονδινείου άπογράφου
1 Παράρτημα γεωγραφικού τής 'Ρουμουνίας σ. 22.

γέννησιν καί παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν έν φ. 31,β κ. έ. έχΟντα ούτως*
Χριστοί μόνος ώς έφησεν έν τφ Εύαγγελίφ
παντί γάρ δίδει άδειαν γένει τφ άνθρωπίνφ,
Ελευθερίαν τοΰ γαμεΐν ώς μόνος του προςτάζει,
ό γάμος είνε τίμιος εις δλους τοΰτο κράζει.
Ούτω και ό γεννέτης μου έμοΰ τοΰ νεανίου
έσυνεζεύχθη γυναικΐ εις ό'νομα Κυρίου,
ώς πέφυκε Χρισνιανοϊς δλοις τοΐς δρθοδόξοις
δι’ ευλογίας ίερας έλπίζειν θείας δόξης,
"Όστις δέ ό γεννέτης μου μετά τήν συζυγίαν

χειροτονήθη Ιερευς. τοΰ λειτουργεΐν τά θεία.
Μετά δέ χρόνους μερικούς, ώς έκ θεοΰ έλέχθη,
κ’ έπειτα άλλων μ’ άδελφών * κάγώ τότε έτέχθην
έκτος μετά την γέννησιν τών άλλων άδελφών μου
καί γεννηθείς δοξολογώ τριαδικφ θεφ μου
κατ’ έτος το άπδ Χριστοϋ άνακτος τοΰ θεοΰ μας
τοΰ ποιητοΰ καί πλάστου μας και τοΰ δημιουργού μάς
χιλιοστφ έξακοστφ ένεννηντα τεσσάρφ*

διδ άεί δοξολογώ κράτει του τφ μεγάλφ.
Πατρίς ην με έγέννησε μήτηρ μου ή κυρία
ύπάρχει είς το κατάστενον 'ποΰ λένε** Θεραπεία
πλησίον τής περίφημου πόλεως Κωνσταντίνου
τής λαμπούσης έπί τής γης ώςπερ άκτίς ήλιου.
’Αναθραφείς δέ έπ’ αύτής τής περιφημισμ,ένης,
τής άνάσσης τών πόλεων, πόλις τής άκουσμένης, .
θεία προνοίςι δ’αύξηνθείς μετά τών γεννησάντων
ϊως έτών ών άριθμδν δέκα τε καί τεσσάρων
τήν τάξιν τε καί άσκησιν έπιθυμών έμπορων
καί περιήγησιν φιλών κόσμου καί πολλών χώρων
έν ήλικίφ ταύτη δέ, ώς άνωθεν φανίζω,
καί έν δνόματι Χριστοϋ, πρδς ξέν’άναχωρίζω*
μέ τάς εύχάς γεννέτων μου καί μέ τήν θέλησίν τους,
μέ έπεμψα; πρδς αρκτικά ώς ήτον ή βουλή τους.

* Κώδ. άλλον μ’ άδελφον
J* Κώδ. λέναι.
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Εις αύτήν δέ κ’οΐ ποταμοί δ Ώξος κ’Ίαξάρτης
,

εις γην λέγω ορθόδοξον 'ποΰ λάμπει Εκκλησία
καί εις την βασιλεύουσαν πόλιν την Μοσχοβία.

ρέουσι γάρ άμφότεροι εις τδ πέλαγος ταύτης,
καί ούχι δ’ ώς οί παλαιοί έδόξαζαν νά τρέχουν
εις τήν Κασπίαν θάλασσαν, ώς έξ άγνοιας λέγουν"
μάλιστα δ’ή Άραλική εως εις τήν Κασπίαν
διάστασιν έ’χει πολλών 'μερών όδοιπορίαν.
Τήν δ’ αύτήν τήν Άραλικήν τήν θάλασσαν ήν έ'φην
πρώτος τήν έφανέρωσα έγώ εις τήν Εύρώπην,
κ’ είς τήν Αονδών τήν ’δέχθηκαν εύχαρίστως οΐ δ'σοι
σοφοί 'ποΰ καταγίνονται τή γεωγράφων γνώσει.

Έξ ού δε βούλομ’ άρξασθαι δνηγησιν ποιήσαι,
πασάν μου περιήγησιν ώς δύνομ’ΐστορήσαι
πόλεων τών έξακουστών καί χωρών περίφημων
καί θαλασσών και ποταμών α οφθαλμοί μου εΐδον.

Έν τφ πρώτφ δέ μέρει ποιείτο» ήδη λόγον περί τοϋ σάχη κ<κΐ τών ά-

κολουθων αύτοΰ διά τών έξης (έν φ. 20,α)
*
συχνά δέ πάντα δι’ αύτοΰ αύλίζεται και ό σάχης
καί άρκετά Sv θές νά τον ίδής * εκεί πρέπει νά λάχης,

Περ'ι δέ Βουχαρίας οντος τοΰ λόγου και τών αύτγί πολεμίων

καθώς πολλάκις έ'τυχα κάγώ έκεΐ ’ςτδν φόρον
κ’ ειδά του την παράταξιν καί τών άνθρώπων τ’ όλων.
Βέβαια έβγαίνει ** μ’ αρκετόν πλήθος πολλών άνθρώπων,
καβαλλαρέων και πεζών και άρχόντων πολλών πρώτων.
Πολλάκις και έλέφαντα άκολουθοϋν \* μαζί του
μέ λιθοκόσμητα χρυσά έχουν τήν ένδυσίν του.
Φορέματα χρυσόφαντα φορούν καί αύτοί άτοί τους,
δμοίως κ’ οΐ ραβδούχο! f τους και δλη ή προπομπή τους.
Θαΰμα πολύ εΐνε ’ςτά χρυσά τήν έ’φεσιν όπώχουν- f f
σχεδδν άν ήτον δυνατόν χρυσήν σάρκα νά έχουν.

τζκων δ Βατάτζης λέγει τάδε (φ. 38,β-39,α)
*
κ’ έν τή έμή διατριβή εις τδ ^ηθέν Βουχάρι
αύθις οί ρηθέντες έχθροί ήλθον ώςπερ τδ πάλιν
κ’ αύθις έπολιόρκησαν δεινώς τήν Βουχαρίαν
οντες χιλιάδες Ικατδν καί ούχί παρά μίαν.
Έν ταύτη δ’ ό’μως τή μακρφ τή τετραμηνιαία
πολιορκίφ τή δεινή τή νυκτί καί ήμεροι
τίς αρα, τίς τά δυστυχή νά ’πή καί νά 'μιλήση
τά οσα πάσχει τών δεινών ή άνθρωπίνη φύσι;
Φεΰ φεΰ, θεέ τοΰ ούρανοΰ, άνθρώπους τίς νά βλέπη
νά τρώσιν άλλον άνθρωπον έκ τής πείνης καί βρέφη ;
Έν τούτοις δέ καί τά έμά θέλω νά παραστήσω
καί μέ άλλοίους στίχους δέ ήδη νά ιστορήσω.
Πότε μ’ έν δεινοΐς κάτ τύχη κατά σώμα
τύχη μέν τυχών, πνέουσ’ έν πόλεί τάδε,
άλωσιν, λιμόν, σαρκανθρωποφαγίαν.
*
Σώμα δ’ έμοί ύστατα πνέον έξδλου,
**
τοϋτο δ’ έκ πληγής αμα λειεντερίας.
Άλλ’ έν τούτοις κείμενος έκήδετό μοι

t

Έν δέ τίί άρχ$ τοϋ δευτέρου βέρους αναγγέλλει
*
άπαντα οδν κατά σειράν συντόμως Ιστορήσω
κ’ έκ τής πατρίδος δ’ αύθις δέ τδν δρόμον νά αρχίσω.
Έν έτει σωτηρίφ τε τφ χιλιοστώ λέγω
κ’ έπτακοσιοστφ όμοϋ είκοστφ τφ έβδόμφ
έξήλθον έκ Κωνσταντίνου, ήλθον εις Μοσχοβίαν

κ’ έκ Μοσχοβίας άρχισα μακράν οδοιπορίαν.

Έν τούτφ τώ ριέρει περιέχονται και τά έξης περί της Άραλικης θαλασ

σής, έν οϊς ό "Ελλην περιηγητής άξιοι τήν άνακάλυψιν αυτής (έν φ. 33,α)
*
και μετά ταΰτα ού μακρά, λέγω δέ πρδς τήν Χίβαν

έως ημέρας έξ Ιπτά λέγω οδοιπορίαν
έφθά,σαμεν ’ςτήν θάλασσαν ήν οί πάλαι ούκΐ'σαν

•

και οί έξής Ιστορικοί ήν δ'λως άγνοοΰσαν,
λέγω δέ τήν Άραλικήν, εις ήν δ’ταν έπήγα
τ’ άλμυρόν της δοκίμασα γλώττη μοι τή ΐδίφ,
έχουσα άπαράλλακτα 'σάν θάλασσα εις πάντα·
ή δέ περιφέρει’ αύτής εΐν’ ήμερών τριάντα.

* Κώδ. τδν ειδής.
** Κώδ. εύγένει.
*#* Έχειδρθώς. Τδδέ έλέφαντα άκολουθοθν σημαίνειένταΰθα παρεχουσιν αύτφ
Ακόλουθον έλέφαντα.
-}· Κιΰδ. ^αβδοΟγοι.
Κώδ. όπόχουν.

'

γυμνοσοφιστών τις τών εις τά έκεΐσε
οςτις έν μια έλθών ’πισκέψασθαί με
κ’ ίδών με, ώς οΐ'ομαι, κατηφή σφόδρα
ταΰτα τάδε μ’ έλεξε σύν πολλφ ζήλφ·
—’Έχεις σύ θεόν;—Έγώ καίμάλα,έ'φην.
αύθις δ’ αύ αύτδς μετ’ εύθαρσίας έ'φη·
—τί δ’ οδν κατηφής, τί δ’ δ'λως καί λυπεί σε;
καί γάρ θεόν έχων ούν, τί ούν λυπεΐσαι
Καί πρδς εαυτόν τάδ’ αύθις αύτδς έφα
*
«Χουδά δαρέμ, τζέ γάμ δαρέμ;»
θεόν έ’χω έ'γωγε, τί λύπην έχω;

Κ’

* Κώδ. σάρκ’ άνθρωποφαγίαν.
** Κώδ. πνέων έξύλου.
* Κώδ. λυπήσαι.
%

; .

Κασά-t
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Τοΐα δ’ οϊν ταΰτα και τάμά τά έν τή Βουχβρ'φ
ών τά πολλά έγώ ’λειψά διά τήν συντομία.
ΟΙ ρηθέντες δμως έχθροί αδθις μή δυνηθέντεί
πορθήσαι τήν Βουχάρίαν κ’ έξ έζεΐσ’ άπελθόντες,.
πάντες ήλευθερώθημεν κ’ ή πόλις έλυτρώθη,
τω βουλομένφ άπελθεΐν ό δρόμος ήνεφχθη·
Τότες κφγώ ’βουλήθηζα τδν δρόμον μου νά κάμω
και δι’’Ινδίας νά έβγώ*’ςτήν Ευρώπην νά 'πάγω.

,
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άλλά δώσοι με νοΰν καινόν κ’ έξ ώδε μετοικίαν
κ* είς δν λιμένα βούλεται ψυχής τήν σωτηρίαν.
Τά δ’ αύτά δ τλησίπονος Βατάτζης ίστορήσας,
τλήσας μεν τλήσας τά πολλά, άλλά περιηγήσας.

Είς το λονδίνειον τοΰτο άπόγραφον τής Περιηγήσεως τοΰ Βατάτζη είνε
προςδεδεμένον καί έν άντίτυπον τοΰ χάρτου §ν έξέδωκεν έν Αονδίνω δ

περιηγητής διά λιθογραφίας τώ 1732. Καί τδ μέν χωρογραφικδν μέρος του
χάρτου κατέχει τδ μέσον τής λιθογραφίας, τά δέ περιθεώρια φέρουσι. δια

Έπιστρέψας δέ μετά πολλάς έν Άσία περιπλανήσεις είς τήν 'Ρωσίαν,

φόρους έπιγραφάς. καί σημειώσεις.

άπέρχεται έκεΐθεν διά 'Ρήγας είς Γερμανίαν, είτα είς 'Ολλανδίαν, Γαλ

λίαν και ’Αγγλίαν, και διά βραχέων περιγράφει πάσας ταύτας τάς χώ-

Καί αριστερόθεν μέν ύπάρχουσι διάφοροι έρμηνεΐαι καί σημειώσεις περί

τας. ’Άξια άναγνώσεως είνε τά εξής ύπ’ αύτοΰ λεγόμενα περί Αγγλίας’

τών χωρών καί εθνών τών έν τώ.χάρτη περιλαμβανομένων, γεγραμμέναι
ελληνιστί, δεξιόθεν δέ αί αύταί λατινιστί. ’Άνω δέ γέγραπται ελληνιστί

Έγώ δε κ’ άπ’τήν Φράντζ’ αύτήν, ήτοι άπ’τήν Γαλλίαν,
έπέρασα τήν θάλασσαν κ’έπήγα ’ςτήν** ’Αγγλίαν.*,*
Εις τήν Αονδών έστάθηκα, πόλις εΐν’ γνωρισμένη
πολλά τε πολυάνθρωπος και παντού άζουσμένη.
Είς αύτήν κ’ ή καθέδρα δε εΐνεψ τής βασιλείας
τοΰ βασιλέως τών Άγγλων κ’ολης τής Βρεττανίας.
Περαιτέρω δε ούκ έμδν εινε νά Ιστόρησα»
τών Άγγλών τάξιώματα έγώ νά παραστήσω.
Καί γάρ είς πάντας εΐν’ γνωστή ή πλουσιότητά τους
καί ή ισχύς ’ςτήν θάλασσα και ή σοφότητά τους.
Μάλιστα τδ φιλέλληναν εις αύτούς πλεονάζει

'

καί λατινιστί ήδε ή επιγραφή’ «Χάρτα, δι’ ής τοΐς φιλομαθέσι παρέχεται

»είδεϊν μέρος τι τής ’Ασίας 8, ούδείς τών περιηγητών έως τοΰ νυν ίδεϊν
ϊταυτοψί, καί ώς είδώς είπεϊν τι καθαρώς εύμοιρήσατο, ένεκεν τών τής
«κατεκεΐσε δδοιπορείας (ώς οίμαι) πολυειδών κινδύνων καί απείρων καμά-

ετων. Νϋν πρώτοις τύποις έκδοθεΐσα παρ’ έμοϋ Βασιλείου Βατάτζη υίοΰ
»τοΰ ποτέ μέγα Οικονόμου τής έν τή Κωνσταντίνου αγίας του Χρίστου

«Μεγάλης ’Εκκλησίας. Έπεί ή φορά τοΰ περιτρέχοντος κύκλου τών άν«θρωπίνων πραγμάτων (καί τάμά ώς ύπαυ,τής εί'ποι τις, άλλως έξ άλλου

»άόκνως περιφερόμενα) μετά καί άλλων προτούτου γαιών τε καί έθνών
»καί τοΰ ώδε σημειωθέντος Άσιατικοΰ μέρους κατά το αψκζ0* έ'τος (μέχρι

καί ’ςτάς άκαδημίας τους ές δώναμιν άκμάζει.
Κα'ι αύτούς δε τούς "Ελληνας, Γραικούς ώς ονομάζουν,
καί τους τιμοΰν καί άγαποΰν κ’ είς πάντα τούς δοξάζουν.
Έγώ δμως πρδς ταλλά τε δπούδα ’ςτήν ’Αγγλίαν
Ιστόρησα με θαυμασμόν και τήν ακαδημίαν,
’κείνην λέγω τήν ’ξάκουστον 'ποΰλέσι ’ςτ’Όξοφόρτι,

1

»τοΰ αψλ°“) περιηγητήν μέ άνέδειξεν. Πρδς τούτοις δέ καί τής άξιοθεά-

«του μεγάλης Βρεττανίας ή'δη θεατήν γενέσθαι με ούχ ύστέρισεν».

Τέλος δ’ έν τή ωα κάτωθεν πλήν σημειώσεών τινων καί άπεικονισμάτων άναγινώσκονται τά εξής’ «Έν Αωνδώνη τής Βρεττανίας. ’Έτει σωτη-

είς ήν κάθ’ έπιστήμης δε διδάσκεται ή γνώσι,
είς ήν κάγώ τ’ έπρόσφερα τήν χάρταν 'ποΰχα κάμει
δι’ ήν μ’ εύχαριστήσασιν ο'ι έκεΐσε πάντες πάνυ.
Έν αύτφ δε τφ Όξφδρτ εΐν’ κ’ ή βιβλιοθήκη,
άλλ’ ούκ οΐδα Sv εΐν’ κ’ άλλου βιβλίων τόσων πλήθη.

ρίφ αψλβ' κατά μήνα ’Οκτώβριον».
Ό χάρτης ουτός κατέστη σπανιώτατος, ί'σως δέ καί μοναδικός. Έγώ

τούλάχιστον μόνον τοΰτο τδ λονδίνειον άντίτυπον είδον. Έν Όξωνίω έζή-

τησα αύτδν, προςενεχθέντα, ώς ρητώς άναφέρει δ Βατάτζης έν τφ άνω-

τέρω άνακοινωθέντι άποσπάσματι, άλλα δέν εύρίσκετο άντίτυπον αύτοΰ,
Τέλος δ’ έπιστρέφων είς 'Ρωσίαν

διά τής βορείου θαλάσσης καί τής

τούλάχιστον έν τή βοδληϊανή βιβλιοθήκη.

Βαλτικής επισκέπτεται και τήν Κοπενάγην. Τελευτή δέ διά τών εξής*
Λ
Άλλ’ είθε τδ συμπαθές δμμα λέγω τδ θειον
είς δ έλπίζω δ’εγωγε θεοΰ τοΰ πανοικτίρμον
εύσπλάγχνως καί έμβλέψοι με καί δτι έλεήσοι
καί ετ’ άμαρτωλοΰ τοΰ ’μοΰ θάνατον ού θελήσοι^
* Κώδ. εύγώ.
** Κώδ. στήν ώς καί κατωτέρω στάς κτλ.
*,* Κώδ. Άγκλίαν ώς καί κατωτέρω Άγκλών κτλ.
f Κώδ. είνε πάντοτε,

Ζ .

Τοιαΰται αί γεωγραφικαί συγγραφαί καί δημοσιεύσεις τοΰ Βατάτζη ου
ή Περιήγησις είνε αξία νά έκδοθή ποτέ καί δλόκληρος. Προςτιθεμένη

είς τάς συγγραφάς τοΰ Κανανοΰ, τοΰ Νουκίου, τοΰ Δρομοκα’ίτου, τοΰ Νο’

ταρα καί τών δλίγων άλλων παρ’ ήμϊν κατά τούς παρελθόντας αιώνας
συγγραψάντων περιηγητών δύναταί νάποτελέση εύπρόσωπόν ποτέ σύν
ταγμα τών έπί Τουρκοκρατίας Ελλήνων Γεωγράφων.
Σπυρ. Π. Λάμπρος.
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ήτο ώσεί βλασφημία τις προφερομένη έν τή ορμή έπιστημονικοΰ λόγου.

. Τά λείψανα έκεΐνα έφαίνοντο φρικώδη.

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

Έρριψε βλέμμα πρός τόν άνθρωπον τόν ίστάμενον προ τοΰ κατωφλιού καί
αμέσως έζηκολούθησε τόν καθαρισμόν, Απωθούσα τάς Ακαθαρσίας καί τά

χώματα μεταξύ τών ποδών τοΰ Οχληρού έπισκέπτου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ IB'.*

Άλλ’ αυτός Απεφάσισε τέλος
ΕΝΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΛΙ Ο ΤΙ ΕΖΗΤΕΙΤΘ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΖΙΙΤΕΙΤΟ.

Κατά την αύτήν εκείνην πρωίαν, περί την δεκάτην ώραν, άνθρωπος

νΑνοίξγ

τό

στόμα καί. β©εί-θεία-α,

ήρώτησεν, «ή-ήξεύρετε νά-ά μοΰ εί-είπήτε εις ποΐ-ποΐον πά-πά-πάτωμα

κα-α-τοικεΐ ή Σε-Σε-Σε-ραφίνη Μι-Μι-νού-νου-νου-τολο ;»

Εις τήν πρώτην λέξιν ή γυνή ειχεν ύψώσει τούς οφθαλμούς έπί τοΰ Αν

πλέον ή μεσήλιξ καί προφανώς ύπό της τύχης καταδιωκόμενος παρουσιάσθη

θρώπου έκείνου, καί διά βλ έμμασος αστραπιαίου καί διαπεραστικού . είχε

εις την συνοικίαν Πάτταρη άρ. 3.

"Εφερε μεταξωτόν πράσινον επίδεσμον έπι τοΰ,άριστεροΰ Οφθαλμού* ητΟ
τραυλός, 'χωλός, και έπι τοΰ προσώπου του, ωρίμου ή'δη, έφύετο μύσταξ
μέλας Αποτελών γελοίαν άντίθεσιν πρός τήν μιξοπόλιον κόμην του.

παρατηρήσει, αυτόν από κεφαλής μέχρι ποδών. Έστηρίχθη έπί τοΰ ξύλου

τοΰ σαρώθρου, καί περιέμενε τό τέλος τής φράσεως, ή'τις τή έφάνη μα-

κροσκελεστάτη.

Είχε περισκελίδας έκ βάμβακος πάλαι ποτέ κυανοχρόου, έπενδύτην

—- Έπί τέλους ! έκραύγασεν, έπήγαινα νά ζητήσω το τσεγκέλι διά νά

βελούδινου χρώματος άλλοτε μελανός, περιλαίμιου έκ δέρματος, οΐον φέ-

σοΰ τραβήξω Από τό στόμα τήν τραυλαμάρα σου. Άνάβα Ακόμη'ένα πά

ρουσιν οί στρατιώται, καί πίλον δστις έκλινε πρός τό ύπέρυθρον, συνεπείς

τωμα, καί θά ευρης τήν Σε-Σε-Σε-ρα-φίνα σου Μι-Μι-νούτολο* ώ κούκού-τσαβλε τοΰ διαβόλου, ποΰ νά σέ πνίξη^ό διάβολος.

τών μακρών ύπηρεσιών τάς οποίας παρέσχε τφ κυρίφ του.
Ό άνθρωπος ουτος Ανήλθε τήν κλίμακα έκπέμπων βαθεΐς στεναγμούς

καί σύρων μετά κόπου τήν άκαμπτου κνήμην του. Άλλά μεθ’ δλα ταΰτα
άνήλθεν άνευ δυσάρεστου τίνος έπεισοδίου μέχρι τοΰ έβδομου πατώματος
καί έστη έκεΐ ϊνα Αναπαυθ?) Ολίγον. Εύρέθη κατέναντι Ανοικτής τίνος θύρας καί πέριστοιχούμενος ύπό Απεριγράπτου ρυπαρότητος καί Αταξίας.

Έν τφ δωματίφ γυνή τις έσάρωνε, καί Απώθει πρός τήν κλίμακα τάς
Ακαθαρσίας. ’Ητο ύψηλή τό ανάστημα, ισχνή

ώς οί στάχεις τοΰ Φαραώ

.

"ίνα μή ένοχλήσωμεν τόν αναγνώστην, θά παρέλθωμεν ταχέως τό υ

πόλοιπον τοΰ διαλόγου έκείνου, άφοΰ μάλιστα ή γυνή ή'ρχισε τραυλίζουσα

καί αύτή έμπαικτικώς.

— "Ενα πάτωμα ακόμη ; έκραύγασεν ό άνθρωπος* δόστε μου λοιπόν
μίαν κλίμακα διά νά άναβώ είς τόν ούρανόν·, έκτος έάν διά τούτου εν

νοείτε δτι άπέθανε.
Τό δωμ άτιον τής γυναικός ή'τις συνωμίλει μετά τοΰ Ανθρώπου έκείνου

μέ τήν κόμην πολιάν σχεδόν, Ακάθαρτον καί άνορθουμενην. ’Ητο ένδεδυ-

εύρίσκετο κάτωθεν τής οροφής τής οικίας, καί μάλλον έπί τοΰ δώματος

έάν δύναται νά κληθή ένδυμασία τό λείψανου τής

τό όποιον χρησιμεύει ώς οροφή είς τάς οικίας τής Νεαπόλεως, καί ή'τις

μένη δπως δπως,

έσθήτος, τό οποίον έφθανε μέχρι μέσων μόνον κνημών. Οί πόδες της ήσαν
γυμνοί, φερόμενοι έ^τός εί'δους τινός έμβάδων, μικρόν δέ βαμβακερόν υπο
κάμισου έμαρτύρει τήν άπουσίαν τοΰ καθ’ αυτό υποκάμισου,

το οποίον

ήπλοΰτο πρός Αποξήρανσιν έπί τοΰ παραθύρου.

Ή γυνή έκείνη, έ'χουσα έστραμμένα τά νώτα πρός τόν Ανελθόντα, έμο-

νολόγει.
Ό άνθρωπος σιωπήσας έπερίμενε μέχρις ου ή έργασία τοΰ σαρώματος

παρασύρν] τήν γυναίκα μέχρι τής θύρας τοΰ δωματίου. Τοϋτο πράγματι
καί μετ’ ολίγον συνέβη, οπότε τά δύο έκεΐνα δυστυχή δντα συνηντήθησαν.

άστριαύα Ονομάζεται.
— Καί τί τήν θέλεις αύτήν τήν Σε-Σε-ραφίνα σου ;
—- Ό έπίτροπος τής έκκλησίας τοΰ αγίου Ματθαίου, Γεννάρος Κοκκά-

λας, μέ στέλλει πρός αύτήν.
—- Δέν τόν γνωρίζω αύτόν τόν κύριον. Πήγαινε ’ςτή δουλειά σου, πτωχέ

τοΰ αγίου Γεννάρου.

Κ

—; Κυρία δούκισσα, ειπεν ό άνθρωπος ώργισμένος, έγώ δέν είμαι πτω

χός τοΰ Αγίου Γεννάρου* έγώ ζώ μέ τά είσοδήματά μου.
— Τό υπέθεσα δά, έφώνησεν ή γυνή είρωνικώς. Καί λοιπόν ;

Δέν ήδύνατό τις νά εί'πη οποία ύπήρξεν ή γυνή έκείνη εις παρελθόν-

—- Ό έπίτροπος μοί εϊπεν δΐι αύτή ή Σεραφίνη Μινούτολο, Αγαθή γυνή;

τας χρόνους, Δέν είχε πλέον ηλικίαν* ή μορφή της παρίστα σκελετόν μό
νον τόν όποιον έκάλυπτε δέρμα βμοιον πρός τό δέρμα τής Κορδούης, δι’ου

τής ένορίας μας, μετήρχετο τό έπάγγελμα τής ραπτρίας. Μήπως ήπατήθη,

έκάλυπτον ποτέ τά καθίσματα, καί Οφθαλμούς τών οποίων ή ακτινοβολία
* "Be «λ. 453.

περί τής καλής ταύτης γυναικός ;

— Ήπατήθη, καλέ μου άνθρωπε* δέν ράπτει πλέον κανείς έδώ.
•—Δέν ράπτει; ήρώτησεν ό άνθρωπος ρίπτών έταστικόν βλέμμα έν τώ

-
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δωματίφ. *Έ, κυρ»:, μήπως έκέρδησες ποτέ είς κάνέν λαχεϊον ;
— ’Όχι’ άλλά θά κερδήσω τόρα παίζουσα τούς άρίθμούς σου, κλέφτη’

1
;

λους ύπεσχέθη νά ράψγ τά_ύποκάμισά μου, καί μοί είπε'νά υπάγω μετά

άπήντησεν ή μέγαιρα. Τά στραβά σου μάτ’κ άριθ. 7, τά μουστάκια σου

ί,

δκτώ ημέρας, διά νά τά παραλάβω.

.••2* *Α 1 μαντεύω τήν ιστορία σου, κύρ δεκανέα, έκείνη ή χριστιανή θά
έφαγε τά ύποκάμισα..

‘σάν ουρά αλόγου άριθ. 71, ή γλώσσά σου διά σάλτσα καυτερή άριθ. 43.
"Ε! νά οί τρεις άριθμοί 7, 71, 43.

— ’Όχι τά ήπ’ε, άλλά τοΰτο τής έβγήκε σέ καλό- ’Έπαιξεν είς τδ

■;

>

— Μή περιπαίζγς,άθλια,τά φυσικά μου έλαττώματα,άλλ’ άπάντησέμου.

λαχεϊον δλα αύτά ποΰ έ'βρασε τοΰ λοχίου μου. Τά ύποκάμισα άριθ. 37,

τδν λοχίαν 61, τδ άστεϊον, — νά κλέψγι ένα πτωχόν άνθρωπον τδ έπήρε
διά άστεϊον—άριθ. 84.’ οί τρεις αύτοί αριθμοί έκέρδησαν είς τδ λαχεϊον 48

— Τά έλαττώματά του; νά χαρώ σε! όχι! δέν δουλεύω πΐά τώρα.’Έχω

κτήματα.

τάλληρα’ ή'λλαξε κατοικίαν, καί ό λοχίας μου έ'μεινεν άνευ υποκαμίσων
διά τδ επόμενον έτος.

—- Τδ φαντάζομαι,—είπεν εκείνος ξέων τήν άριστεράν του κνήμην.

Θά έ'χγς μικρά ποίμνια έδώ.

— Ό καϋμένος, εϊπεν ή γυνή.
—— Διά τοΰτο, έξηκολούθησεν δ γέρων, ή καλή μου έκείνη κυρία ήθέ-

— Καί θρέμματα χονδρά ‘σάν και σένα, άπήντησεν ή γραία άναλαμ-

βάνουσα το σάρωθρον.

λησε νά ράψουν τά έφετεινά-, ύποκάμισα άσφαλέστερα χέρια καί περί τού·?

----- "Οταν κανείς γεννάται ύπο κακόν ζώδιον είναι πάντοτε δυστυχής.

του ήρώτησε τδν ,έφημέριον δστις τή έσύστησε τήν Σεραφίναν Μινούτολο.

—’Έζησες εξήντα χρόν’α, διά νά σχηματίσεις αύτήν τήν φιλοσοφικήν

Ποΰ είναι λοιπόν αύτή ή Σεραφίνα, σέ παρακαλώ ;

γνώμην ;

— Σκέπτομαι τόν πτωχόν μου λοχίαν.
— ΎΑ ! έ'χομεν καί λοχίαν’ είναι άπό τήν ιδίαν ενορίαν μέ σένα, S ;

— Δέν τήν γνωρίζω, κύρ δεκανέα.

— ’Όχι" έκαμα λάθος’ δ λοχίας μου είναι τυχηρός’ μοΰ έχάλασες τάς

-— Ποιδς είναι αύτός ; νά καί ένα τά ’κάμε θαλασσα διά τήν ώρα.

— Είναι τδ όνομα τοΰ λοχίου μου.
— Ωραίο όνομα, κύρ δεκανέα.

— Πήγαινε νά κάμγς τά παράπονά σου είς τήν άστυνομίαν.

— Είναι παράβγαλμα. Τδ άληθές του όνομα είναι Πέτρος Κόλίνης.

-— Φαντάσου, κυρά, έξηκολούθησε, μή διακοπτόμενος ύπό τοϋ βάναυ

‘Η γυνή, μέχρι τής στιγμής έκείνης έξακολουθοΰσα νά σαρώνγ, έστάθη

σου τρόπου τής γραίας,—δτι πέρυσι μία καλή κυρία ...

αίφνιδίως καί διά του βλέμματός της παρετήρησεν άτενώςτδν Αμιλοΰντα

— Στκσου ·’ Στάσου ! έ'χομεν καί μίαν καλήν κυρά. Μαρκήσιε, νά μέ

γέροντα. Άστραπιαίως τδ δέρμα της έκ κίτρινου έγένετο φαιόχρουν’ άλλά

συστήσης σέ παρακαλώ είς αυτήν’ έ'τσι θά έχομε σωστόν τδν άριθμό..

τά πάντα μετά έν δευτερόλεπτον ήσύχασαν.'Η γραία ή'ρχισε πάλιν καθα-

— Πήγαινε ’ςτδν διάβολο, παλγογυναϊκα. Μου ταράττεις καί τδ μνη-

ρίζουσα τδ δωμάτιον μετά βίας περισσοτέρας ή πρότερον. '© δέ άνθρωπος

μονικόν μου καί καταστρέφεις τήν χάριν τής διηγήσεώς μου.

δέν έπρόσεξεν είς τδ διαβατικόν έκεϊνο νέφος, διότι έφαίνετο συγκεκινη-

— Θέλεις μίαν πολυθρόνα; θέλεις νά σοΰ φέρω καφέ μέ τδ γάλα ; τήν

μένος.

εφημερίδα καί -μίαν πίπαν ;

— Κυρά, είπε, δός μ,οί έν κάθισμα.

— Τελειόνω’ ή καλή μου κυρία, στέλλει κατ’ έ'τος έξ ύποκάμισα είς

— Τί τδ θέλεις ;

τδν λοχίαν μου ....
. .·-— ’Έξυπνος λοχίας αυτός! νά ένας άνθρωπος ποΰ πρέπει νά ήναι πλού

— Διά νά καθίσω έπ’ αύτοΰ τήν συγκίνησίν μου. 'Οσάκις σκέπτομαι

σιος άπδ πουκάμισα’ έγώ σέ τρία έ'τη δέν άπόκτησα παρά δύο μόνον

παλαιάς τίνας ιστορίας. ...
Ή γυνή τδν παρετήρησεν έκ νέου, παραδόξως προσηλώσασα τά βλέμ

πουκάμισα.
— Τδ βλέπω δτι δέν έ'χεις μεγάλην πολυτέλειαν είς τά άσπρόρρουχα.

ματά της, μεθ’ δ έπανέλαβε ψυχρώς’
—-Μήπως θέλεις καί κάνένα δυναμωτικό; άφησέ με νά άνάψω τήν πίπαν

Τδ άληθές είναι, κυρά, δτι πέρυσι έ'φερα τά εξ ύποκάμισα τοΰ λοχίου μου

σου τούλάχιστον. Τήν έσβυσες μέ τά δάκρυα σου.

είς γυναίκα τινά ποΰ σοΰ ώμοίαζε; Νομίζω μάλιστα δτι κάπως καλήτερα

διετηρεΐτο άπδ σέ. Εϊχε μεταξωτά περιπόδια’ πιστεύω νά ήτο δώρον κά-

-

— Ό φτωχός μου «τάκαμε θάλασσα» δέν έχει τύχην.

σκέψεις, γραία.

«
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—'Υπάρχουσι πράγματα είς τδν κόσμον, τά οποία συγκινοΰσι πολύ

νενδς ίερέως, διότι ήσαν κόκκινα. ’Έφερε άκόμη έπί κεφαλής κά^υμμοε

τήν καρδίαν, γερόντισσα, ώστε καί αύτή' ή ίδική σου γεροντική καρδίκ

κίτρινου χρώματος, προεοχόμενον βεβαίως έκ τής αυτής πηγής. Έπί τε-

δύναται νά συγκίνηθή δλίγον.

— Τδ πιστεύεις ; μάννα μου !

’
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γραίας. Αησμονήσας δτι ήτο χωλός, έξεπήδησε ταχέως έκ τοΰ δωμ.ατίου

— Είπον "λοχίικς. “Οχι· δ πτωχός μου Πέτρος Κολίνης ήτο ταγματάρ

είς τδν διάδρομον, κραυγάζων

χες, ιππότης τής λεγεώνος τής τιμής, Βαρώνος καί άν δ Ναπολέων δέν

— *0 διάβολος νά σέ πάργ! Έάν έπρόκειτο μόνον

ή'θελε καταστραφή, θά τδν ώνόμαζε κόμητα καί στρατηγόν' έπί τοΰ πε

δι’ εμέ, μητρυιά

γ— Σύ λοιπδν τδν έκατέβασες άπδ ταγματάρχη λοχία, κυρ δεκανέα;

τοΰ Σατανά. ...
Δέν έπρόφθασε νά προσθέσή άλλο, διότι τδ σάρωθρον κατηνέχθη βαρύ

•—Σιώπα, στρίγλα" όχι έγώ, εκείνοι.

κατά τοΰ προσώπου του. Ένώ δέ κατεκρημνίζετο έπί τών κλιμάκων,άνέ-

δίου της μάχης τοϋ Βατερλό.

— Ποιοι εκείνοι ;
. — Οί έπανελθόντες Βουρβώνοι’ δ λοχίας μου ούτος άναχωρών έκ Νεα-

πόλεως άφησε μίαν γυναίκα.

τρεψε σχεδδν νεάνιδά τινα, ή'τις άνέβαινεν δλως άφγρημένη.
Ούδέ είχε τδν νουν νά τδν παρατηρήσγ,

πρδ πάντων διότι ή κλίμαξ

ήτο σκοτεινή. Ό κύρ Γαβριήλ έσταμάτησεν έπί τοΰ διαδρόμου τοΰ πέμπτου

·

πατώματος, παρατηρών πρδς τά άνω. Διέκρινε τήν Σεραφίνην άκόμη κα-

. — "Ητις τφ έ'ρραπτε τά υποκάμισα ;

τάδιώκουσαν αύτδν, έ'πειτα είδεν αύτήν κρατουμένην ύπδ τής νεάνιδος, καί

— 'Γην δποίαν ήγάπα, και την δποίαν έ'μελλε νά νυμφευθή κατά την
είς Νεάπολιν έπάνοδόν του. ’Ήθελεν όμως ν’ άφήση προστάτην τινά είς

έπί τέλους ή θύρα τοΰ δωματίου έκλείσθη δρμητικώς.

τδν μικρόν υιόν του, άναχωρών έκ,Νεαπόλ^φς. Εννοείς τόρα, στρίγλα ;

Ό κύρ Γαβριήλ έσκέπτετο ν’ άνέλθη έκ νέου, δπως δυνηθή νά άκούση

’Αλλά τίποτε. Ή ’Ιωσηφίνα, νομίζω δτι τοιουτοτρόπως ώνομάζετο ή ωραία

τι διά τοΰ κλείθρου τής θύρας. Άλλά κρότος βημάτων καί ήχος φωνής,

εκείνη νεάνις, είχεν άναληφθή.

κατά τήν στιγμήν έκείνην, έμπόδισαν αύτδν νά πραγματοποιήσει τδ σχέδιόν του. Κατήλθε καί εύρέθη έν τή αύλή πρόσωπον πρδς πρόσωπόν μετά

Ό γέρων προσήλωσε τούς οφθαλμούς έπί τής γυναικδς, ή'τις άεννάως
έξηκολούθει σαρόνουσα, χωρίς νά γνωρίζγ τί πράττει, σπασμωδικώς κινου-

τίνος γραίας, ή'τις είχεν άρχίσγ) καί αύτή άσθμαίνουσα νά άναβαίνή.
Ό κύρ Γαβριήλ άπεμ.ακρύνθη άφοΰ τήν παρετήρησεν. ΎΙΙτο ένδεκάτή

μένη καί μέ τρέμουσαν χεϊρα, πάντοτε δέ έστραμμένα έ'χουσα τά νώτα

ώρα. Έπορεύθη πρδς τδν Βρούτον καί τώ διηγήθη τά συμβάντα.

πρδς αυτόν.

— Κατά τήν γνώμην μου,

■— Καί άπέθανε λοιπόν αύτή............... πώς τήν λες ; αυτή ή εύ'μορφη

κοπέλλα;
— Ό ταγματάρχης μου ούτως ένόμιζε καί νομίζει άκόμη. Τδ δέ δω-

συνεπέρανεν δ κύρ Γαβριήλ, ή γυνή αύτη

είνε ή νέα τοΰ 1814, ή έρωμένη τοΰ λοχίου μας.
Ό Βροΰτος άπδ τής στιγμής έκείνης απεφάσισε νά μεταβάλή κατοικίαν.

μάτιον είς τδ όποιον άναχωρών τήν έγκατέλιπε, καί τδ όποιον εύρίσκετο
είς τήν στενωπόν τοΰ Ήλιου, κατά τήν έπιστροφήν του κατφκεϊτο ύπδ

.

f

ένδς μαγείρου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΓ'.

— Είναι άλήθεια δυστυχής αύτδς δ ταγματάρχης λοχίας.
— Έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του, δπου περνφ τδν καιρόν του διδά

Ο ΑΝΙΙΡ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, Η ΓΤΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-

σκων τά παιδιά τοϋ χωρίου του. Είπέ μου τώρα, που κατοικεί αύτή ή

Ό Βροΰτος είχε συμπατριώτην τινά φαρμακοποιόν κατοικοΰντα έν τή
δδώ Φορία,πλησίον τοΰ Βοτανικοΰ κήπου. Ό καλός αύτδς άνθρωπος συχνά-

Σεραφίνα Μινούτολο ;

—’ Έτελείωσες λοιπόν τάς ιστορίας σου, παλήόγερε σπίοΰνε ;

κις τδν προέτρεπεν ίνα έκλέξη κατοικίαν έν τή συνοικίγ, έν τή δποί% πρδ

— Ποίας ιστορίας ;
— Μήπως είσαι κατάσκοπος τής αστυνομίας ; έτραύλισεν ή. γραία.

-

,

— Τί μουρμουρίζεις αύτοΰ, στρίγλα κατηραμένη ; Μέ υβρίζεις ;

— Έγώ είμαι ή Σεραφίνα Μινούτολο’ καί έπειτα ; τί μέ θέλεις λοιπόν;
— ’Εάν δέχεσαι τοιουτοτρόπως έκείνους οί όποιοι σοΰ φέρνουν έργασίαν,

πώς θά δέχεσαι τδν οίκοκύρην, δταν έ'ρχεται νά σοΰ ζητήσγ τδ ένοίκιον.;
— Τώρα σοΰ δείχνω έγώ πώς τδν δέχομαι, άνέκραζεν ή Σεραφίνη,

ύψοΰσα τδ σάρωθρον κατά τοΰ κύρ Γαβριήλ, ον δ αναγνώστης άνεγνώρι-

σεν ή'δη.
.
.
Άλλ’ δ κύρ Γαβριήλ έπρόλαβε τήν πρακτικήν ταύτην .έκδήλφσΐν τής

εικοσαετίας αύτδς κατώκει, καί έν τή δποίφ έγνώριζεν όλα, ύποσχόμενος
νά τδν συνδράμή. Ό Βροΰτος έπεζήτησε νά τδν εύ'ρή, δπως τφ άνακοινωσή τήν άπόφασίν του νά έπιτύχγ κατοικίαν γειτονεύουσαν μετά τοΰ.

φαρμακείου.

-

Ό φαρμακοπώλης Γελαστός είχεν άκριβώς δ,τι δ Βροΰτος έχρειάζετο,

μικρόν, οί'κημα κενόν, τδ όποιον ήτο ιδιοκτησία ένδς τών πελατών του,
κείμενον έπί τοΰ υψώματος τοΰ λόφου, έφ’ ού δ Βοτανικός κήπος, πλησίον

τής Παναγίας τών ’Αγγέλων. Ή θέσις ήτο ωραία, καίτοι ολίγον απόκεν
τρος. Τδ ένοίκιον δέν ήτο πολύ ακριβόν.

Ό οικοδεσπότης εξαίρετος άντ
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Ορωπος, άν καί ήτο συχνάκις ασθενής, καί περιεστοιχεϊτο ύπδ οικογένειας

είκοσι δουκάτα

καχεκτικής.
Ό Κύρ Γελαστός είχε συντάξει συμβόλαιον, κατά τδ δποϊον δ ιδιοκτή

χης θά -?)νε έδώ.

της ύπεχρεοΰτο νά παραχωρήσν; τδ οί'κημα, ο δε ιατρός την έπιστήμην

του καθ’ δλον τδ έτος» 'Ο Βρούτος ύπέγραψε μέ κεκλεισμένους όφθαλμούς
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διά τδ ταξείδιον’ τοΰ λέγω ν’άναχωρήσν) άνευ θορύβου

διά νά μη έξυπνησν) την άστυνομίαν’ καί έντδς δκτώ Ημερών δ ταγματάρ

— Άλλα διαβατήριον ;
»— Θά φροντίση αύτός. Θά είσέλθγ διά νυκτδς είς Νεάπολιν, έν στολή

τάς συμφωνίας ταύτας.
’Ακριβώς την αύτήν ημέραν μετά τδ δεΐπνον έγένετο ή μετοίκησις. Τά

λοχίου την όποιαν δέν υποπτεύονται.

έ'πιπλα και άί οίκονομίαι τοΰ Κύρ Νώε ούδέ έν άμάξιον έπλήρουν. Έντδς

Portici, την δείνα ημέραν, την τάδε ώραν, είς τήν δείνα θέσιν, καί θά

τών δωματίων τοΰ νέου οικήματος τοΰ δόκτωρος Βρούτου τά πτωχικά

ύπάγωμεν νά τδν παραλάβωμεν.

έκεΐνα έ'πιπλα παρεΐχον έντύπωσιν οποίαν η θέαμυίας έ?τδς μητροπόλεως.

— Έδώ χρειάζονται πολλά πράγματα, έ'λεγεν δ Βροΰτος διερχόμενος

—’Άς έλθγι,

ειπεν κύρ Γαβριήλ. Είπε του τέλος νά σταματήση είς

θά τδν άφησω έλεύθερον τά γνωρίζει καλλίτερα άπδ ήμ£ς.

Τήν επαύριον δ κύρ Γαβριήλ ή'ρχισε τδ έ'ργον.

τά δωμάτια. Δεν δύναμαι νά δεχθώ ούτω τούς πελάτας μου,, έάν έ'χω,

Πόθεν ήδυνήθη νά οίκονομήσγ, δέν ήξεύρω. Αληθές δμως εινε δτι έξέ-

και νά τούς παρακαλέσω νά καθησωσιν έπι τών σανίδων τοΰ πατώματος.
·—Βεβαιότατα, ανέκραξαν έν χορφ δ κύρ Γελαστός και δ κύρ Γαβριήλ.

θαψε περιεργοτάτην συλλογήν καθισμάτων, εδρών, άνακλίντρων, έρμαρίων,

τραπεζών, παραπετασμάτων, ταπήτων. Τδ δλον άπετέλεί άσυμφωνίαν,

. —- Καί πόσα νομίζετε σείς δτι θά μοΰ στοιχίσουν, έδραι, ανάκλιντρα;

άλλ’έκαστον ίδίφ έ'πιπλον ήτο μία χαρά. Μέσον καθισμάτων τοΰ ΙΕ' αίώνος
καί ύψηλών εδρών, αϊτινες έφερον γεγλυμμένον φύλλωμα καί ήσαν κεκα-

κλίνη, ώρολόγιον, έρμάριον....
— Εμπρός, έμποδς. .... άγάλματα, εικόνες, τάπητες, έ'; ειπεν δ κύρ

λυμμέναι έκ δέρματος τής Κορδούης πεποικιλμένου δι’ έπιχρύσων κρίνων,

έγειτόνευον κατγσχυσμένα άφθονα βαμβακερά παραπετάσματα τοΰ 17' αί

Γαβριήλ.

— Μοΰ ήλθε μία ιδέα, παρετήρησεν δ Βροΰτος. Άφοΰ πρέπει νά καλ

κυανοΰ καί έπιχρύσου, μέ τά άραβουργή αύτών κεντήματα, μ.έ τά άνθη,

λωπίσω τά δωμάτιά μου, θά τά καλλωπίσω λαμπρά.

----- Έν τοιαύτγ πεοιπτώσει ή κληρονομιά τοΰ θείου σου καταβροχθί

’

ζεται αυθωρεί, λέγει δ κύρ Γελαστός.

ώνος, άνάκλιντρα δέ τοΰ ΙΗ', έξ υφάσματος βαρυτίμου καί ξύλου στιλπνοΰ

'

~

— Έπανω-κάτω, παρετηρησεν δ κύρ Γαβριήλ; Αύτδ εΤνε φοβερόν. Μά,

μέ τούς φυσιγνάθους έρωτιδεΐς των, ήμιλλώντο

μετά δύο ιματιοθηκών

τοΰ ΙΖ' αίώνος έκ μαρμάρου κίτρινου καί ξύλου έπιχρύσου, μετά γλυφών

άνθέων λεπτών ώς κέντημα.

άφοΰ έχει μίαν ιδέαν έπί τής ύποθέσεως ταύτης, εινε άνάγκη νά την πραγ

’Ώ! άν τά έ'πιπλα έκεΐνα ήδύναντο νά διηγηθώσιν δ,τι ή'κουσαν καί δ,τί

ματοποίησή διά τοΰ καλλίτερου τρόπου. Δέν μοΰ άρέσκουν αί ίδέαι,αί όποια1

είδον, πόθεν προήρχοντο, όποιας περιπετείας διηλθον, πώς είχον κυλίσθη

μένουν γεροντοκόραι. "Οταν έ'χν) τις μίαν ιδέαν, άνάγκη νά τήν„γονιμο

τόσον χαμαί, καί πώς άπδ της σκοτεινής άποθήκης τοΰ παλαιοπώλου,

ποίησή, έστω καί αν παραγάγη μικρά τέρατα.

έν ή έσήποντο, μετέβησαν δπως ευρωσιν άνάπαυσιν

— Τότε; . . λέγει δ Βροΰτος.

■— Τότε, θά μέ άφήσετε νά ενεργήσω έγώ ; Έγώ, γνωρίζω δλην την

αί'θουσαν τοΰ υίοΰ ένδς κουρέως, τοΰ μέλλοντος ίατροΰ, δστις ουδό
λως τά έξετίμα καί θά έπροτίμα άλλα έξ άνακαρδίου ή έκ παλισάνδρου
μετά μετάξινων έπιστρωμ,άτων !

Νεάπολιν, και τούς άνθρώπους καί τά πράγματα.
— Σοί δίδω πληρεξουσιότητα.

έπί τέλους είς τήν

’Ώ, άν τά έ'ντεχνα έκεΐνα άντικείμενα ήδύναντο νά έπαναλάβωσίν ήμΐν

1

— Χωρίς βέβαια νά μεταβληθη είς βασιλικόν άνάκτορον, προσέθηκεν δ

κύρ Γαβριήλ, δέν θά ήνε δμως καί κατοικία ένδς φαρμακοπώλου.
— Άρχίζομεν αέριον, λέγει δ Βροΰτος. Άνάγκη τδ δωμάτιόν τόυ νά

ήνε έτοιμον έντδς δκτώ ημερών.

τδν λόγον τοΰ μαρκησίου, τούς ερωτύλους στίχους τοΰ άββά καί τά άπαίσια σχέδια τοΰ βαρώνου ! 'Οποίας άναμνήσεις καί οποίαν ιστορίαν έχει

πολλάκις έν άνάκλιντρον, εις σκίμπους, έν προσευκτήοιον !
Τούς σοβαρούς τούτους λόγους ύπεψιθύριζον ί'σως μεταξύ των τά ώοαΐα

— Τδ δωμάτιο,ν τίνος ;

έκεΐνα έ'πιπλα, συνηγμενα έκεΐ ώσεί είς εορτήν μάγου τινδς, δπόταν ή

— Τίνος ; δι’ ό’νομα Θεοΰ, τοΰ ταγματάρχου! Τφ γράφω αύριόν νά έ'λθγ.

πτωχή Χελώνη τά έκαθάριζεν άπδ τήν κόνιν έπιμελώς, σταυροκοπουμένη

—- Καί τώ λέγεις δτι ή σύζυγος καί ή κόρη του εΐνε είς τάς διατα

γής του;
—- ’Έχω τδν νοΰν μου ώς έχει.

καθ’ δλον τδ μήκος *καί πλάτος τοΰ σώματος αύτης καί άναμασσώσα τινά

'Άγιος δ Θεδς καί τινα Θεοτόκε Παρθένε, έπί T-jj θέα τής άσεμνου γυμνόΤοΰ γράφω' έ'λκ !

καί τοΰ στέλλώ

τητος εικόνων τινών τών υφασμάτων.
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πρόνοιαν περί τοΰ περιφήμου δωματίοο του. Φαν-

τασθητε δέ δποίκ ύπηρξεν ή έκπληζις της Χελώνης, δτε εϊδε νά φερωσιν
ορειχαλκίνην κλίνην διά δύο άτομα, έν έρμάριον μετά κατόπτρου, άνάκλιντρον άναπαυτικόν καί πολθρόνας! Ταΰτα. πάντα έδήλουν άπόφασιν

προμεμε'λετημένην.'Η διασκευή αυτή δεν ήτο η διασκευή κοιτώνος άγαμου.
Ούδ’ εις τοΰτο περιωρίζετο αύτη. Ό Βροΰτος διέταξε νά στρώσωσι τδ

δωμάτιον διά τάπητος'

ήγόρασεν έν κομωτήριον έκ μαρμάρου

μετά

σκευών άγγλικών έκ πορσελάνης, και ικανόν αριθμόν φιαλιδίων της Βοη
μίας, παχύμυρα, έλαια καί κολκοέμ. Μάλιστα ! ώς και κολκρεμ, ως και
ποΰδραν !

Τέλος αύτά βλα ένέπνευσαν ύπονοίας ακόμη και είς τόν κυρ

Γαβριήλ.
Έπί τέλους πάσα άμφιβολία έξέλιπεν δτε ειδον νά φέργ έν,σάλιύν, έν

έπώμιον,ψέλλια, ένώτια άαί ζώνην χρυσήν. Βεβαίως πάντα ταΰτα δέν ήσαν

.

προορισμένα διά την Χελώνην.
Ή πτωχή αυτή γραία δέν έτόλμησε νά ζητήστ) έξηγήσεις· άλλ’ δ κύρ

Γαβριήλ δέν έδίστασε νά έρωτήσγ.
—■ Είναι παραγγελία κυρίου τίνος έκ Μολιτέρνου,δ^τις νυμφεύεται, καί
jz.’ έπεφόρτισε νά τφ άγοράσω τά εί'δη ταΰτα, άπήντησεν δ Βροΰτος.

Ή άπάντησις αύτη ουδόλως ικανοποίησε τόν κύρ Γαβριήλ'

έν τούτοις

προσεποιηθη δτι ήρκέσθη είς την τοιαύτην έξηγησιν, γινώσκων δτι δταν ή

Ό Βροΰτος τήν συνήντησε δίς ή τρις, δέν ήδυνήθη δμως νά τή δμιλησν}
δότι ήτο παρούσα ή μήΐηρ αύτης. Δέν. έτόλμα νά έρωτήσν; τούς γείτονας^·
δπως μ,ή. έγείργ ύπονοίας. Ήέπίβλεψίς του λοιπόν δέν ήτο πολύ έπιτυχής
καί τελεσφόρος. Ό κύρ Γαβριήλ καταγινόμενος είς τήν πολυάσχολον δια

σκευήν καί τακτοπο.ίησιν της νέας οικίας, δέν έσχεν εύκαιρίαν δπως βοη- ,
θησγ;, τόν Βροΰτον. Είς το σημεϊον τοΰτο ήσαν τά πράγματα, δτε έφθα

σεν δ ταγματάρχης.
ΎΗτο εσπέρα τοΰ Σεπτεμβρίου. Τά παράθυρα ήσαν άνοικτά. Κατ’ έκείνην την ώραν δ κύρ Γαβριήλ έδιδε παράστασιν εις το θέατρον της Δόνας
ΙΙεππας. Ό Βροΰτος έμελέτα. Ή Χελώνη υπναλέα προσήύχετο έντός τοΰ
δι’ αύτήν προορισμένου μικροΰ δωματίου, έν τφ δποίω εϊχεν έγκαταστή

ούχί ώς θεράπαινκ άλλ’ ώς οικονόμος,

τής υπηρέτριας. .
Ό ταγματάρχης άφίκετο πεζή, ένδεδυμένος ώς λοχίας τών άπομάχων,

φερων άντί πάσης άποσκευής έν ύποκάμισόν περιτετυλιγμένον έντός έφημερίδος καί έν ζεΰγος περικνημίδων, κρεμάμενον άπό τών ό'πισθεν θυλα
κίων τοΰ επενδυτου. Δεν εϊχε κάν άνάγκην νά ζητηστ) τήν διεύθυνσιν της
οικίας' έπί χάλκινης πλακός προσηρμοσμένης έπί της θύρας άνεγινώσκετο

ή έπιγραφή:
Βροϋΐος Ζοΰγκος, ίατγος καί χίφονργός.

καί τότε θά ήδύνατο νά εί'πν) την γνώμην του. Δυσηρεστεΐτο μόνον βλέδ κύρ Γαβριήλ έπεθύμει νά έξοικονομησρ διά τόν Βροΰτον δσα τούλάχι-

στον έπήρκουν πρ'ός συντήρησιν

αύτοΰ έπί δυο έ'τη, δπως δύναται νά

περιμένγ άνέτως τούς πελάτας.

,

Δέκα ημέρας μετά την έγκατάστασιν τοΰ Βρούτου είς τό νέον οί'κημα,
έφθασεν δ ταγματάρχης.
Ό κύρ Γαβριήλ καί δ Βροΰτος ειχον συνεννοηθη

δπως τω άποκρύψωσι

πάν δ,τι έγίνωσκον περί της Ίωσηφίνης καί της Ελένης, μέχρι της στιγ

μής καθ’ ήν άρυόμενοι τάς αναγκαίας πληροφορίας ή'θελον εϊσθαι βέβαιοι
δτι δέν έπρόκειτο ν’ άνακοινώσωσιν αύτφ άνεπανόρθωτον συμφοράν.

'Ο συνταγματάρχης ένόμιζε την Ίωσηφίνην θανοΰσαν' δέν ητο λοίπόν

φρόνιμον νά έγείρωσιν αύτην από τοΰ τάφου, καί νά την ψίψωσιν είς τάς

άγκάλας του ένσεσαρκωμένην έν τή Σεραφίνγ. Ώς πρός την Ελένην, ειχον
καθήκον νά ποοσπαθήσωσιν ινα σώσωσι την νεάνιδα ταύτην καί την άπομακρύνωσι τής μητρός της. ΤΙερί τούτου έσκέπτετο δ Βροΰτος.

Ή Ελένη 'ητο η'δη έτοιμη νά ύποκριθή πρόσωπόν τι έν νέα κωμφδίφ
έν τφ Θεάτρφ Fiorentini. Διηρχετο τήν πρωίαν είς τάς δοκιμάς. Όπότε
δέν εϊχεν έργασίαν είς τό

θέατρου,

π^οέμενεν οί'κοι

ένασχολουμένη.

house Keeper ώς λέγουσιν οί

"Αγγλοι, οπερ εϊνε κατώτερον της οίκοδεσποίνης, άλλά κάτι τι ανώτερου

ύπόθεσις θά έφθανεν είς την λύσιν, αύτοΰ πρώτου θά έζητεϊτο η συμβουλή,

πων δτι τά τρισχίλια δουκάτα τοΰ κύρ Νώε εϊχον σχεδόν έξαντληθη, καί
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Έσήμανε τον κώδωνα' ή Χελώνη ή'νοιξε τήν θύραν.
. τ—Ποΰ εϊνε ; ήρώτησε ·ίήν ύπηρέγριαν.

/'Επειτα, χωρίς νά περ'ιμένγ τήν άπάντησιν, είσηλθε κραυγάζων:
—- Έ ! Βροΰτε ! ήλθα:, μά τό όνομα τόΰ Θεοΰ !

Ποΰ διάβολο

εϊσαι ;

εΙζ> τό παλάτι σου ! Μά τήν τιμήν μου, αύτό τό παιδί κατοικεί είς τόν
Κεραμεικόν!

_

Ο Βροΰτος ηκουσε την γνώριμον αύτώ φωνήν, ητις έπλήρου τόν προ
θάλαμον και την αίθουσαν, ώρμησε παραχρημα κ’ έδέχθη τόν φίλον του
είς τάς άγκάλας του.

...

'Ο γηραιός στρατιώτης καί δ μαθητής ίου ήσαν συγκεκινημένοι.

Ή

Χελώνη εφωτιζε την σκηνην διά της λυχνίας-άφωνος καί ήμ,ίσειαν μόνον
ώραν βραδύτερου εννόησαν . δτι δ λοχίας ήτο βεβαίως έκεΐνος τόν οποίον
δ Βροΰτος έπερίμενε.

Πώς, κατεργάρη, εϊπε.ν έπί τέλους δ ταγματάρχης,· πώς ούτε μίαν
λέξιν έγραψες περί έκείνης είς τήν έπιστολήν σου ;
— Διότι, φίλτατέ μου ταγματάρχα. ...

....

'— Πώς ;

.·“ Συγγνώμην, στρατηγέ.μου..

.
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—- Βρούτε ?
-—Μή δργισθήτε, κύριε βαρώνε, κύριε κόμη,άν ήδυνήθημεν νά είσχω-

— Σάς παρακαλώ, ταγματάρχα. ”Ας πεοιμείνωμεν νά τελειώσγ.
Ό ταγματάρχης συνεστάλη είς τήν έδραν του καί έφάνη άποκοιμηθείς., Ή Ελένη έψαλε νέον μέλος, πολυσύνθετον καί παραδοξοφανές,

Δέν είνε σφάλμα ίδικόν μας.'

είδος φωνητικού πυροτεχνήματος έκ λαρυγγισμών καί φθόγγων άσυνήθων,

ρήσωμέν μέχρι τών μικρών «ας μυστικών.

Μάς εξουσιοδοτήσατε νά έρευνήσωμεν, καί εκείνη ή φλύαρος αστυνομία...
— Άλλά τότε, εκείνη. ...
,
— Οίκοι ! μάταιαι ήσαν αί έρευναί μας και απώλεια καιρόΰ.

οϊτινες άλλοτε ή'χουν άγριοι ώς συριγμοί θυέλλης καί άλλοτε ή'ρεμοι ώς άνα-

πνοή νεάνιδος κοιμωμένης. Τά χειροκροτήματα έπανελήφθησαν θορυβώδη.

Ό ταγματάρχης δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξγ έπί πλέον καί έξήλθεν.

'Ο ταγματάρχης έκάθισεν. Ήτο κατάκοπος έξ άλλου και έμεινε σιωτ
πηλός.
Ή ύποδοχή ής ήξιώθη τδν συνεκίνει.
'Η έβδομάς τοΰ μέλιτος παρήλθεν ευχάριστος διά πάντας. Έσπέοαν'

’Άλλως τε τό δράμα έληγεν. Ό Βροΰτος τδν συνώδευσεν. Έπέστρεψαν
δπίσω χωρίς ν’ άνταλλάξωσι λέξιν.
Ό ταγματάρχης ήσθάνετο ημικρανίαν καί κατεκλίθη άμέσως. Ό Βροϋ- .
τος περιήρχετο τό δωμάτιόν του μέχρι τής δευτέρας ώρας μετά τό με

τινα δ Βροΰτος τώ είπε:
— Ταγματάρχα, μοϊ παρεχώρησαν δύο εισιτήρια διά το θέατρον* επι

σονύκτιον, καί έμεινεν άγρυπνών δι’ δλης τής νυκτός.

θυμείτε νά έλθητε ; .
—— ’Ολίγον μ’ ενδιαφέρει, τή άληθείγ’

Συνεζήτησαν άν ώφειλον νά γνωστοποιήσωσιν είς τδν ταγματάρχην τήν

άλλ’ άν αύτδ σ’ ευχάριστή,

Τήν επαύριον έσχεν ουτος μακράν συνέντευξιν μετά τοΰ κύρ Γαβριήλ;
άνεύρεσιν τής πκλαιάς του ερωμένης μετά τής θυγατρδς αύτής.
Ό κύρ Γαβριήλ έφρόνει δτι ούδέν έπρεπε νά τφ άναφέρωσι, διότι ή

φίλε μου. ...
— Πολύ. ‘

>

γραΐκ τω έφαίνετο έπί μάλλον καί μάλλον αισχρά και αχρεία. Ό Βροϋ-'

,

' Τότε άς ύπάγωμεν.
— Δέν αγαπάτε ί'σως πολύ το πεζόν δράμα ;
— Ούδέ τούς στίχους άγαπώ περισσότερον. ’Έρχομαι μόνον χάριν σοΰ.

Τήν έννάτην ώραν, δτε άρχονται αί παραστάσεις έν Νεαπόλει, έθεώντο:
έπί δύο θέσεων τής πλατείας τοϋ Θεάτρου Fiorentini. Τήν εσπέραν
εκείνην παρίστατο νέον τι δράμα : ’Ο κατασκενασΐης ζ&ν βιο.Ιίαιν της
εύφυές έργον, ή ύπόθεσις του οποίου περιστρέφεται περί τήν
μονομανίαν τοϋ κατασκευαστοϋ, οσ^ις έζηλοτύπει πρδς τήν άνθρωπίνην

Κρεμόκης,

φωνήν καί ιδίως πρδς τήν γυναικείαν. Άοιδός τις έκ Μιλάνου έκδικεϊται

κατ’ αύτοΰ, πείθουσα

αύτδν νά παραλαβή

μουσουργόν,

αύτής, δστις

έραστήν

ώς μαθητευόμενον νέον τινα

διδάσκει τήν θυγατέρα τοΰ κατα-

σκευαστοΰ, καί καθιστεί αύτήν μίαν τών αρίστων άοιδών, καί τφ τήν
αρπάζει όπως τήν μεταφέρη είς θέατρον τι τοΰ Μιλάνου, έν ώ ψάλλει τον
ε’Αχιλλέα έν Σκύρφ» τοΰ Παεζιέλλου.
Ή θυγάτηρ τοΰ κατασκευαστοϋ τών βιολιών, Όνδίνα, εψαλεν

θέν γλυκύτατόν τι

έ'σω-'

^σμα τοΰ μελοδράματος έκείνου, αληθές τι άρι-

τος τδν έκάλεσεν είς γεΰμα τήν έπομένην.
Τδ γεΰμα ύπήρξεν ευθυμον.

'

Άφοΰ πίωμεν τδν καφέν, είπεν δ Βροΰτος, θά έξέλθωμεν. Σοί προε
τοιμάζω απρόοπτόν τι πρδ δεκαπέντε ή'δη ημερών. Θάσε
παρουσιάσω είς
τινα γνωστήν οικογένειαν.

—''Οποίαν οικογένειαν; ήρώτησεν δ κύρ Γαβριήλ,
—— Τήν οικογένειαν τής μνηστής μου* νυμφεύομαι.
— Πώς! έφώνησαν έν χρρφ δ ταγματάρχης, δ θεατρώνης

ρόσπάστων καί ή Χελώνη.

τών νευ-

— Ναί θά σάς παρουσιάσω είς τήν μνηστήν μου. Δέν τήν προειδοποί
ησα περί τούτου, άλλά είμαι βέβαιος δτ,ι ή έπίσκεψίς σας θά τή προξε-

νήσγ πολλήν χαράν.

Έπηκολούθησε στιγμών τινών σιωπή. 'Η Χελώνη άπεσύρθη εις τό δω- ■
μάτιόν της^ δπως θρηνήσγ.

Ό λοχίας ή'ναψε τήν καπνοσύριγγα* δ κύρ Γαβριήλ έσταύρωσε τάς χει

$σματος έξερράγησαν έν τή πλατείς

ρ ας όπισθεν, δ Βροΰτος έ'χωσε τάς. ίδικάς του έντδς τών θυλακίων του καί
έξεκίνησαν. Ένόμιζες δτι ήκολούθουν κηδείαν. Ήσαν καί οί τρεϊς σιωπή ί

■φρενητιώδη χειροκροτήματα'καί έζητήθηή έπανάληψις αύτοΰ.
Τδ άσμα έπανελήφθη καί ή άοιδός έκλήθη είς τό προσκήνιον. Ήτο ή

λοί. Διέτρεξαν ουτω τήν οδόν Φορία, τό Τολέδον καί κατόπιν άνελθόντες
διά τής δδοΰ τών Τριών Βασιλέων καί κάμψαντες πρός άριστεράν, είσήλ-

στούργημά. Μετά το πέρας τοΰ

'Ελένη. 'Η καλλονή αύτής μετέβαλε

τήν έπιτυχίαν είς ενθουσιασμόν.

Παρέστησε θαυμασίως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ μέρους της. Ό Βροΰτος

παρετήρησεν δτι δ ταγματάρχης έγένετο σκυθρωπός.
— Μήπως είσθε ασθενής, ή σάς συγκινεϊ τό δράμα ; ήρώτησε.

—· Μου έρχεται νά σφυρίξω αύτήν τήν νέαν ηθοποιόν. ’Άς έξέλθωμεν»

<

'

Ζ

θον είς τήν δδον Σπεραντζέλλαν.
— Ποΰ πηγαίνομεν, καλέ; ήρώτησεν δ κύρ Γαβριήλ.

•—’Ολίγον μακράν άπ’ εδώ, άπήντησεν δ Βροΰτος.
—· Μήπως, είς ...; είπε μετ’ άγωνίας.

ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑ
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— Δύο βήματα Ακόμη, στρέψατε προς δεξιάν . . . εκεί. Εΐμεθα είς τδν

δρόμον. Είς τον Αριθμόν 3. Γνωρίζεις αύτήν τήν οικίαν, κύρ Γαβριήλ ;

— Τδ είχον μαντεύσει. Δεν πειράζει. Είσαι καλός νέος και ο διάβολος .
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τρων περίπου ύπδ την επιφάνειαν της γης, εύρέθησαν τείχη Αοχαίου οίκοδομ ηματος, αποτελοΰντα είδος ύδραγωγείου έ'χοντος πλάτος ένδς μέτρου
και 25 εκατοστών καί ύψος μέτρου ένδς και 40 εκατοστών’ άνωθεν τοΰ
υψους τούτου άρχεται βάσις οικοδομής ασβεστοκτίστου, έ'νθεν δέ καί έν

νά πάρη οποίον δέν σέ Αγαπ^·
— Θά Αναβώμεν είς τδ έβδομον πάτωμα, ταγματάρχα’ μήπως είσθε
κουρασμένος ;
— Προχωρείτε’ σάς ακολουθώ και είς τδ δέκατον.

Ό Βροΰτος κτυπ? την θύοαν’ τίποτε ! Κτυπγ έκ νέου· σιωπή ! δ κύρ
Γαβριήλ κτυπ<^ την θύραν μέ την πυγμήν" σιωπή ! Ό ταγματάρχης

την κρούει διά της ξύλινης κνήμης του. Κάνεις δέν παρουσιάζεται.
— Θά έξήλθον λέγει δ Βροΰτος.
Ανοίγεται η θύρα τοΰ έκτου πατώματος. Γυνή τις προβάλλει, ίσταται

είς τδ επίπεδον της κλίμακος και λέγει’
— Τίνα ζητείτε, κύριοι;
— Την Σεραφίναν Μινούτουλο, Απαντά δ Βροΰτος μετά φωνής δειλής.

Έγεινεν άφαντος πρδ τριών ημερών, αύτή και η θυγάτηρ της, είπεν η γυνή.
— Πώς ; άνέκραξεν δ Βροΰτος.
— ’Ηλθον νά ζητησωσι την Ελένην’ είνε γυναίκες τοΰ Θεάτρου κα
ταλαμβάνετε. Ούδ’ αύτη, ούδέ η μητηρ της κατοικεί πλέον έδώ. Αύτά

εΐνε δσα δύναμαι νά σάς είπώ.
— Πρέπει ν’ άρχίσωμεν έκ νέου! εΐπεν δ κύρ Γαβριήλ. ’Εμπρός! λοι-

θεν ύπάρχουσι μάρμαρα μεγάλα, αποτελοΰντα τά τείχη τοΰ ύδραγωγείου
περιέχοντος αξιόλογον πόσιμον ύδωρ.

’Επίσης ολίγον κατωτέρω τοΰ μέρους, έν φ εύρέθη τδ οικοδόμημα αύτδ,

Ανεκαλύφθησαν αί βάσεις έτέρου οικοδομήματος τετραγωνικού και έπί
μιάς πέτρας αν’σιστρόφως Αναγινωσκονται τά δνόματα ταΰτα.
Κλεόνικος Δυσανίου
’Απολλόδωρος Άριεμιδώρου
Διονύσιος Διονυσίου
Καί τούτου υιός Διονύσιος
Κλεόνικος . . . κλέομς
Πάνοπλος Δημητρίου
.... ήλος Δημητρίου
Σώσος Χάριτος
Διονύσιος Δημητρίου
Ποσειδόνιος ’Αριστομάχου
Διοσκουρίδης Άντινόου
Άσκληπιάδης Άντ. ...
"Ιουλος Μενίππου
Μάνθος 'Ελλανίκου
Απολλώνιος '. . . ναίου

. .

*Ετι δ’ εύρέθη ενεπίγραφος λίθος φέρων την επιγραφήν

πδν έκ νέου είς τά ί'χνη των.
Ό ταγματάρχης ούδέν έ'μαθεν. ’Ήρχισε και αύτδς νά έρευν^ είς την

Νεάπολιν πρδς Ανέρευσιν. της Ίωσηφίνης.
Α. Φραβασίλης

A.FXJklOJkOr’IKLA.

«'Ο Δήμος Μάρκον
Αίβιον Δροΰσον τόν πα
τέρα Ιουλίας Σεβαστής
μεγίστων καλών αίτιον
γεγονότα τώ κόσμφ».

”Ετι δέ βάσις αγάλματος φέρουσα τρεις κεφαλάς βοών και την επιγραφήν
«'Ο Δήμος Γαίφ Ούίβίφ Ποστουμίω τό
τρις άνθυπάτφ ήρω εύεργετηη.

ΕΙΔΗίΕΙί

Έν. ταϊς έν Έπιδαύρω άνασκαφαϊς της Αρχαιολογικής εταιρίας, πλήν

των εύρεθέντων Αγαλμάτων πεοί ών έγράψαμεν έν τφ φυλλάδίω τοΰ ’Ιου
νίου Ανευρέθη καί έτερον γυναικεϊον άγαλμα δπερ δμως είναι έ'ργον ρω*
μαϊκών χρόνων. Εύρέθη δέ και βάσις κολοσσιαίου αγάλματος· της Αιβίας

μετ’ επιγραφές και πολλά τεμάχια ελληνικών και ρωμαϊκών Αγαλμάτων.
-—Ένεργουμένης έν Σάμφ της ίσοπεδώσεως της δδοΰ Τηγανιού καί Ανα-

σκαφής γιγνομένης πρδς έξόρυξιν πετρών είς βάθος τεσσάρων γαλλικών με-

— Αί έν Δηλω διενεργούμε ναι ύπδ τής γαλλικής σχολής ανασκαφαί
έφερον εις φώς κατά τδν πρώτον μήνα τά έξής εύρημ.ατα. a'J δύο μαρ-

μ.αρινα Αγάλματα Άρτέμιδος πανάρχαια και φυσικοΰ μ.εγέθους’ τούτων
τδ έτερον έξεχει διά τήν σωζομένην αύτοΰ κεφαλήν και είνε σχεδδν έπα-

νάληψις τοΰ πρδ τριών ετών εύρεθέντος περίφημου δμωνύμου Αγάλματος,'

τοΰ φεροντος αρχαιοτάτην επιγραφήν βουστροφηδόν γεγραμμένη), παραβαλλόμενον δμως τδ νέ ον εύρημα πρδς εκείνο δεικνύει πρόοδόν τίνα καί

βελτίωσιν τής τέχνης κα'ι ουτω συμπληροϊ τά τής βαθμ.ιαίας Αναπτύξεως
και τελειοποίησε»; τής Αρχαίας τέχνης, δπερ ούδέν Μουσεϊον τής Ελλά/

Ί3Α

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

5ος διδάσκει ημάς τόσον έναργώς, δσον τδ τνίς Δήλου, β') Κορμός ρωμαϊ
κός- ευτελούς έργασίας. γ') Γυναικείος κορμός μικροσχήμου αγάλματος
καλής τέχνης. 5') Πλέον τών πεντήκοντα έπιγρκφών, ών πολλαί σώζον

ται ολόκληροι. Διαιρούνται δ’ αύται, ώς καί αί κατά τά παρελθόντα έτη
εύρεθεΐσαι είς καταγραφές τής περιουσίας τοϋ ναοΰ, είς άναθηματικές καί
είς }ίν$)/σ/ιαΓα. Εύρέθησαν δμως έχέτος και τρεις γορηγικαι έπιγραφαί.

— Κατά τήν εφημερίδα τοΰ Αίγίου Σημερινοί Καιροί ανεκαλυφθη παρά
τήν πόλιν εκείνην έν τφ ύψώματι τών αγίων ’Αναργύρων παρά τά Καλύ
βια τής Μαμουσίάς θέατρον άριστα διατετηρημένον, δπερ δι’ ολίγων δα

πανών καί προχείρου Ανασκαφής δύναται νά έκκαθαρισθή.
—- Έν τή Άκαδημεία τών επιστημών τών Παρισίων δ ναύαρχος Σέρρ

άνέγνω μακράν πραγματείαν περί τής Αθηναϊκής τριήρεως, Ανασυστήσας

αυτήν καθ’ δλα της τά μέρη.
— Ό αίδέσιμος κ. Β. Αιούϊς καθηγητής έν Κανταβριγί^ ώμίλησεν έν

τώ άγγλικώ άρχαιολογικώ ίνστιτούτφ περί των αρχαιοτήτων τής Κων

σταντινουπόλεως. Έν τή διατριβή του ταύτη έπέστησεν ίδίφ τήν προ
σοχήν τής δμηγύρεως έπί τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών

έκκλησίών αύτής, συστήσας ιδιαζόντως τδ βιβλίου τοϋ κ. Πασπάτη Βυζαντιναΐ Μελέται. Έκ τών έκκλησίών άνέφερε κυρίως τήν Παναγίαν τής
χώρας (Καχριέ Τζαμεσί) καί τήν έκκλησίαν τών άγιων Σέργιου καί Βάκ
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-— Έν τή πόλει ’Εμμ,κούς τής Παλαιστίνης δ κ. Clermont Ganneau ,δδοιπορών έσχάτως Ανεΰρεν ιωνικόν κιονόκρανου δπερ φέρει Αφ’ ένδς μέν ελ
ληνιστί τήν έπιγραφήν ΕΙΣ ΘΕΟΣ Αφ’ ετέρου δέ Αρχαϊκοΐς εβραϊκοί; χα-

ρακτήρσι τήν έπιγρκφήν «Τδ όνομά σου ευλογημένου είς τούς αίώνας».'ΙΙ .

εποχή τοΰ μ/ημείου τούτου ανάγεται είς τδν ς' ή ζ' αίώνα Απδ Χριστού.
— Τδ Αρχαιολογικόν Αμερικανικόν ινστιτούτου άπέστειλεν έπιτροπείαν

ητις ποιείται Ανκσκαφά; έν τή παρά τήν Τροίαν πόλει Άσσφ. Ή Ακρόπολις τής Άσσοΰ διατηρείται έν Αρίστη κχταστάσει ύπερκειμένη χιλίους
πόδας Αγγλικούς τής έπιφανείας τής θαλάσσης και στεφομένη ύπο ναοΰ

δωρικού ρυθμού. Είς τούς πρόποδας τής Ακροπόλεω; έκτείνεται τδ θέα
τρου,τής πόλεως, έν τών ώρκιοτάτων θεάτρων τής Μικρά; ’Ασίας καί

δπερ πρδ ού πολλών ετών διετηρεΐτο άριστα ώς Αναφέρουσι περιηγηταί.

Δυστυχώς έκτοτε τδ θέατρον έ'παθε πολύ διότι οί Τούρκοι Απεκόμιζδν πρδς
οικοδομήν λίθους έξ αύτοΰ. Ή σκηνή τοΰ θεάτρου είναι κεκαλυμμένη νΰν

ύπδ χωμάτων, Αλλ’ ή έκσκαφή αύτής είναι εύκολοτάτη. Πλήν τούτου είς
καλλίστην κατάστασιν διατηρούνται τά τείχη τής πόλεως κτινκ παρέ-

χουσιν είς τήν Άσσον όλως έξαιρετικήν ό'ψιν. Φαίνονται δ’ έπί τών τει-,

χών τούτων καί τά τρία εί'δη τής οικοδομικής ή μάλλον αί τρεις περίοδοι
αύτής, ή τε Κυκλώπεια, ή πολυγωνική καί ή τών Μακεδονικών χρόνων,
ίς τά κατασκευάσματα είναι τά άριστα πάντων διατηρούμενα.

χου (Κουτσούκ άγ’ά Σοφ’ά), άς περιέγραψεν έκτενώς. Έν τέλει δ’ ώμί-

λησε καί περί τών έν τφ αύτοκρατορικώβμουσείφ Κωνσταντινουπόλεως

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Αρχαιοτήτων.
—Έν τή έπί τοΰ πορθμοΰ τής Μάγχης κειμένη Αγγλική πόλει Δούβρφ α-

νευρέθησαν ρωμαϊκοί λουτρώνες άξιοι λόγου καί άγαλμα γυναικδς έν αύτοΐς.
— Προσεχώς θέλει έκδοθή έν Νέα Ύόρκη κατάλογος πλήρης της συλ*

Άποφάσει τής έφορείας τοΰ Συλλόγου Ανετέθη είς τδν καθηγητήν κ.

λογής τοΰ στρατηγοΰ Cesnola τών Κυπριακών Αρχαιοτήτων, τών άποκει-

Ίω. Μεσολωραν μέλος τακτικόν τοΰ Συλλόγου ή έπιθεώρησις τών έν Πά-

μένων νΰν έν τφ μητροπολιτικφ μουσείφ τής Νέας Ύόρκης. Ό κατάλο

τραις, Ζακύνθφ, Νέα Πικέονη καί Τραγανού σχολών τών Απόρων παίδων,

γος ούτος θά άποτελήται έκ τριών τόμων’ έκαστος δέ τούτων έκτδς τοΰ

τών ύπδ τοΰ Συλλόγου διατηρούμενων, είς δέ τδν καθηγητήν κ. ’Ιάκωβον

κειμένου θά περιέχη 150 πίνακας είς φύλλον. Ό πρώτος τόμος θά περιέχη

Δραγάτσην ή έπιθεώρησις τών έν Συοφ καί ’Άνδρφ όμοιων σχολών.

τά έκ μαρμάρου, Αλαβάστρου ή καί λίθου έν γένει έργα τέχνης’ δ δεύτε

"Ενεκα τής έπικρατούσης κακής ύγιεινής καταστάσεως τής πόλεως Ανε-

ρος τά έκ χαλκού, αργύρου, χρυσοΰ, ύέλου ώς καί τούς δακτυλιόλιθους’ §

βλήθη ή έναρξις τών εσπερινών μαθημάτων τής έν Άθηναις σχολής τών

τρίτος τά έξ οπτής γης καί τάς έπιγοαφάς. Ό κατάλογος θά έκδοθή μό

Απόρων παίδων.

νον είς 500 Αντίτυπα.

Άπεβίωσαν κατά τούς δύο τούτους μήνας μέλη προσφιλή τφ Συλλό-

— Έν τή έτησίιιι εκθέσει τοΰ Αμερικανικού Αρχαιολογικού ινστιτούτου·

γφ ό Γεώργεος Κουρέας μέλος έπίτιμον, γυμνασιάρχης έν Χίφ, συν

δημοσιεύει δ κ. Στίλμαν σύντομον έκθεσιν τών έν Κρήτη ανακαλύψεων

εργάτης τοΰ περιοδικού τούτου καί ύπέρ τοΰ Συλλόγου αείποτε ένεργών

αύτοΰ.'Η σπουδαιοτάτη άνακάλυψις είναι ή γενομένη έν τή άρχαίη Κνώσσώ.

καί

Εύρέθησαν έκεϊ Αρχαιότατα τείχη, τών δποίων ή διάθεσις,καί ή τοποθέ-

γράφος μέλος έπίτιμον έν Αιβόρνφ. Ό Κ.λεομ.έν^ς ΙΙαπαδόπουλος

'τησις περιέχόυσι τήν βεβαιότητα δτι Αποτελοΰσι τδν διάσημου λαβύριν

έφορος τών έν Σπάρτη Αρχαιοτήτων μέλος αντεπιστέλλον τοΰ Συλλόγου,,

θον. Δέον δέ νά έρευνηθή ό/χώρος διά τακτικής Ανασκαφής.

έργαζόμενος. Ό 3πυρ£δων Ζαμ,πέλεος ό διάσημος ίστοριογρά-

καί ό Α^ίΛή-τρεος Βχοελεέου φαρμακοποιός έν Άθηναις, έκτακτον

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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μέλος και ευεργέτης τοϋ

ΣΤΜΜΓΚΤΆ

Συλλόγου έπί έ'τη πολλά δωρεάν πκρέχων τά

άνκγκαιοϋντκ φάρμκκκ τγ έν Άθηνκις ημετέρα σχολόί τών άπορων.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Διζών

29,800

240

.‘Πηγαίον

Μασσαλία

215,200

186

Ποτάμιον

Βορδώ

140,000

170

Γένουα .
Γλασκόβη

140,000

120

»

329,000

100

Λιμναίον

2,500,000

95

Ποτάμιον

1,727,000

90

Ποτάμιόν κ;αί πηγαίον

Ποτάμιόν

Λονδϊνον

*ΤΚ·3®τος κατανάλωσες.—Κκτά τάς ημέρας ταύτας δτε μέγας καί

·.

Παοίσιοι

. Πηγαίον

πάλιν γίνεται λόγος περί προμήθειας υδατος διά την πόλιν τών Αθηνών

Μάντσεστερ

360,000

84

παρέχομεν τάς έξης περί υδατος σημειώσεις.

Βουξέλλκι

263,000

80

»

75,000

75

Πηγαίον

"Εκαστον άτομον καταναλίσκει κατά μέσον όρον 2 λίτρας (1 λίτρα
ι'ση πρδς 312 δράμια) καθ’ έκάστην υδατος διά πόσιν και παρασκευήν τοϋ

Άθηναι

" Γενεύη

40,000

74

Ποτάμιον

φαγητοΰ, 18 δέ λίτρας διά τάς άλλας αύτοΰ άνάγκας. 'Γπολογίζουσι πρδς

Φιλαδέλφεια

• 250,000

70

»

τούτοις δι’ έκαστον 'ίππον καθ’ έκάστην 75 λίτρας, διά τδν καθαρισμόν

. 110,000

60

Πηγαίον

έκάστης άμάξης καθ’ ημέραν 50 λίτρας, διά κατάβρεγμα έκαστου τετρα-

Νάντη
Έδιμβοϋργον

195,000

55

»

γωνικοϋ μέτρου όδοΰ μίαν λίτρκν'έν Παρισίοις κατά'τούς μεγάλους καύσω

"Αβρή

62,500

45

»

νας τδ κατάβρεγμα τοϋτο έκτελείται τρις της ημέρας. Διά δέ τδν καθα

Μέτζ

ρισμόν τών ύπονόμων δαπανώνται κατά κρουνόν 5000—6000 λίτραι
καθ’ έκάστην.
Ή πόλις τών Αθηνών λαμβάνει κατά τάς τελευταίας καταμετρήσεις

έκ της δεξαμενής αύτης 14 όκάδας υδατος περίπου ήτοι 5600 δράμια.

“Εν δράμιον: υδατος σημαίνει κατά συνθήκην τδ ποσδν τοΰ υδατος τδ

57,700
»
25
Έν Παρισίοις νί άνκλογΐκ τών 190 λίτρων καθ’ έκαστον κάτ■οικον ϊσχυε
κατά τδ 1877 μετά την αποπεράτωσιν όμως τών ύδοαυλι:,κών έ'ργων
θ’ άντιστοιχώσι 200 λίτραι καθ’ έκαστον κάτοικον ήτοι θά δια«κλαδώνται
είς τά υδραγωγεία τών Παρισίων 900 οκάδες υδατος αντί τών' 14 οκάδων

όποιον ρέον έπι 24 ώρας δύνκτάΐ νά πληρώσγ δεξαμενήν χωρητικότητας

τών είσρεουσών είς τάς ημετέρας δεξαμενάς.
'Γπολογίζουσι συνήθως δτι 150 λίτραι υδατος άντιστοιγοϋσαι είς έκα

ένδς κυβικοΰ μέτρου ή'τοι 1 δράμιον υδατος παρέχει 780 όκάδας νίτοι 1000

στον κάτοικον έζαρκοϋσι διά πάσας τάς άνάγκας της πόλεως. Οΰτω π. χ.

λίτρας υδατος είς 24 ώρας· τά 5600 δράμια λοιπδν της δεξαμενής άντι-

ύπελόγισαν είς 140 λίτρας κκτά κάτοικον τδ διοχετευτέον υδωο εις Βε-

στοιχοΰσι πρδς 5,6'00,000 λίτρας άνά 24 ώρας.

ρολίνον. Άλλ’ό υπολογισμός ουτος ισχύει διά πόλεις πυκνώς κατφκημένας, ούχί δε βεβαίως διά τάς ’Αθήνας αϊτινες καί αραιότατα κατοικοΰντκΐ

Ύπολογιζομένων είς 75000 τών κατοίκων τών ’Αθηνών καί είς 20

λίτρας κκτά τ’ ανωτέρω τοϋ άνκγκκιοϋντος είς έκαστον τούτων υδατος

ύπολείπονται διά πάσας τάς λοιπάς χρείας της πόλεως μόνον 4,000,000
λίτραι άνά 24 ώρας.

αί δέ οδοί αύτ^ς
■

slvat άστρωτοι.
*
* *

ΛέεΟνής έκθεσες τοΰ ηλεκτρεσμ.οΰ έν ΙΙαρ'εσέοες.—Την 10

’Εννοείται ότι οι υπολογισμοί ούτοι ίσχύουσιν αν η ποσότης

τών 14

Αύγούστου δλίγον πρδ της μεσημβρίας ο πρόεδρος της γαλλικής δημοκοκ-

Κατωτέοω παραθέτομεν πίνακα τοϋ άντιστοιχοΰντος ποσοΰ υδατος είς

τιας επεσκεφθη τδ πρώτον την έν Παρισίοις διεθνή έ'κθεσιν τοΰ ηλεκτρισμοΰ, ητις ηνέωξε τάς θύρας αύττϊς είς τδ άνυπόμονον κοινόν τών Παρι-

έκάδων ·?ιναι ακριβής.

τινάς πόλεις είς έκαστον κάτοικον άνά 24 ώρας.
Πόλεις

Πληθυσμοί

Άναλογοδν ύδωρ ε’ς
εκαατον κάτοικον

σίων άμέσως την έπομένην Ημέραν.
Φόσις το5 υδατος

Λίτραι

σμιον έ'κθεσιν, μόλις έπηρκεσε νά δώσγ άσυλον είς τάς πκντοίας εφευρέ

'Ρώμη

175,000

944

Πηγαίο ν

Νέα Ύόρκη

450,000

410

Ποτάμιον

Καρκασόννη
Βεζανσών

18,00.0

400

»,

43,500

.

246

Τδ έν τφ μέσφ τών Ήλυσίων πεδίων κείμενον μεγαλοπρεπές, μέγαοον,
τδ οποίον ηδυνηθη έν έτει 1855 νά συμπεριλάβγ Ολόκληρον την παγκό

Πηγαίον

σεις, αϊτινες ίδίφ κατά τά τελευταία έ'τη έγένο/το είς τδν ηλεκτρισμόν'.
Ο εισερχόμενος είς τδ μεγαρον τ·ης έκθέσεως διά της μεγάλης πύλης

ευρισκεται μετ’ ολίγον ένώπιον ύψηλοϋ πύργου, έν τώ μέσφ άκριβώς τοϋ

μεγάρου κειμένου έφ’ ού επιβαίνει μεγαλοπρεπής ηλεκτρικός φάρος έκπέμ»

738■
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πων άπλετον φως πρδς δλα τά σημεία τοϋ δρίζοντος.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Κ,χτχ την νύκτα

'

.
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τγ αίθούσγ έφαρμόζουσι τά τηλέφωνα είς τά ώτα αύτών, γινόμεύοί μάρ-·'

αί έν τφ μεγάρφ παμπληθείς ηλεκτρικά! έ.στίαι καθιστώσι κκτάφωτον την .

τυρες τ’%ς ωράιοτερας τών άνακαλύψεων, ην έ'φερεν είς φώς η μέγαλοφυ'ία

ύελίνην στέγην τοϋ μεγάρου τ·ης έκθέσεως, αί δέ απειροπληθείς φωτειναί

τοΰ ’Αμερικανού Graham Bell. Ού μόνον η συμφωνία τ·ης δρχηστρας μετα
δίδεται πληρης καί τελεία, άλλά καί οί λεπτότεροι ελιγμοί της φωνής

άκτϊνες έπί τοϋ νεφελώδους ούοανοϋ τών Παρισίων προσπίπτουσαι και εκεϊθεν διαχεόμεναι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καθιστώσιν δρατδν μακρόθεν

τοΰ φ.δοντος καθίστανται καταληπτοί, αισθάνεται τις δέ τδν ήθορτοιδν με-

τδν χώρον, δστις εγκλείει τά μάλλον θαυμάσια έργα της άνθρωπινης με-

ταβαινοντα άπδ τοΰ ένδς μέρους της σκηνης είς τδ άλλο, ύποθέτων αύτδν

γαλοφυίας.
*0 έν τφ μέσφ Ηλεκτρικός φάρος περιβρέχεται διά τών ύδατων μικράς
κυκλοτεροΰς λίμνης, έντδς της οποίας πλέει ηλεκτρική λέμβος,εφ’ ης επι

δπισθεν τοϋ τάπητος ενώπιον τοΰ οποίου ΐσταται.

βαίνει αύτδς ούτος δ ευφυής έφευρέτης Τρουοε.
Τδ πρδς τά δεξιά ημισυ τοΰ ισογείου κατέχεται ύπδ τών Γάλλων εκ
θετών,τδ δέποδς τά άριστεοά ύπδ τών ξένων εθνών κατα ταξιν αξίας ήτοι
ύπδ τ·ης Αμερικής, της Αγγλίας, της Γερμανίας, τοΰ Βελγίου, της Αυ
στρίας, της ’Ιταλίας, της 'Ρωσίας, της 'Ελβετίας και της 'Ολλανδίας.

Μεταξύ πάντων τών εκθετών την πρώτην βαθμίδα κατεχει ομολογου-

;

Έν ΙΙκρισίοις, 14 Αύγοδστον <881.
Τ. Λ.

'■'*/·

* »

:

ί;

.

'Ο Οεδέπους τύραννος έν Παρεσέοες---- Την 9 Αύγούστου έδιδάχθη έν Παρισίο,ις άπδ της σκηνης τοΰ πρωτεύοντος γαλλικού θεάτρου ;
τοΰ δράματος (Com4die Francaise), δ ΟϊδΙπους τύραη'Οζ τοΰ Σοφοκλέους

κατα την υπδ τοΰ ’Ιουλίου Αακροά γενομένην μετάφρασιν. 'Η σκηνικη δια
σκευή εγενετο άρχαϊκη μέν άλλά συμβιβαζόμενων, καί τών άπαιτησεων
τοΰ νεωτερου δράματος, τούτέστιν ητε θυμέλη καί η δρχηστρα * Ηταν -έπί ’

μένως δ μεγαλοφυής ’Έδισσων, δστις ού μόνον εν τω αμερικανφ τμηματι
κατέχει σπουδαίαν θέσιν άλλά και δύο μεγάλας αίθουσας ηδυνηθη να

της σκηνης. Ό χορός δέ παρίστατο ύπδ δύο νεανίδων εναλλάξ λαμβα-

πληρώσγ;. διά τών παμπληθών και θαυμαστών αύτοΰ άνακαλυψεων. Πάσαί

νουσών τδν λόγον καί συνοδευομένων ύπδ μουσικής έκ τών παρασκηνίων,

αί ύπ’ αύτοΰ έπινοηθεϊσαι συσκευαί, άς χαρακτηρίζει πρωτοτυπία τίθενται

συντεθείσης επι τουτφ ύπδ τοΰ μελοποιοΰ Μαμβρέ καί καταλληλοτάτης'
προς τδ διδασκόμενον έ'ργον. 'Η τραγφδία δ’ έπέτυχεν καί έκίνησεν άκρως

μυστηριωδώς είς λειτουργίαν κινοΰσαν αληθώς τδν θαυμασμόν. Αι αιθουσαΐ

τοΰ ’Έδισσων φωτίζονται τδ εσπέρας διά μεγάλων αριθμού ηλεκτρικών λύ
χνων,οΐτινες έκπέμπουσι φώς γλυκύτατον καί σταθερδν την εντασιν, δυνα-

το ενδιαφέρον.τών Παρισινών. Τδν Οίδίποδα ύπεκρίθη δ διακεκριμένος ηθο

μενον ν’ άντικαταστησγ τδν έν ταΐς αίθουσαις φωτισμόν δια φωταερίου^ ,

αύτοΰ έπαινος

άν αληθώς ώς δ έφευρέτης διατείνεται, η δαπάνη είναι μικρότερα, τοΰθ

απο της σκηνης καθ’ ην δ μάντις Τειρεσίας έμ.βάλλει είς τδν Οίδίποδά
τας φοβέρας υπόνοιας, δ Σουλλύ δεικνύει δτι κατέχει πληρέστατα τδ μέ->

δπερ η παρούσα έκθεσις θέλει καταδείξει.

ποιός Μουνε-Σουλλύ δστις συνήθως διδάσκει τά κλασικά δράματα. Ό ύπέρ

τών εφημερίδων είναι ειλικρινέστατος. Έδίδαξέν άριστα

Την περιέργειαν τοΰ κοινοΰ εξεγείρει ούκ δλίγον το ηλεκτροκίνητον χερόστατον τοΰ Τισαντιέ, τδ δποΐον διά σύρματος καθοδηγουμενον διελαυ-

ρος αύτοΰ. Σοβαρός,

νέι κατά πλάτος τδ μέγαρον της έκθέσεως, καθώς και ο ηλεκτροκίνητος

Άλλά κυρίως κατά την πέμπτην πράξιν δ Σουλλύ ,διεκρίθη έξόχως.

σιδηρόδρομος τών έκ Βερολίνου άδελφών Σίμενς, δστις αναχωρών εκ της
πλατείας τ·ης 'Ομονοίας καί διασχίζων τά Ήλύσια πεδία λήγει εν αυτώ

*Η εί'σοδος τοΰ τυφλοΰ βασιλέως έ'χοντος καθγμαγμένους τούς οφθαλμούς

τούτφ τφ μεγάρφ της Έκθέσεως.

λόμενου πρδ της τελευταίας βαθμίδος συνεκίνησεν ολόκληρον τδ .θέατρον;·
"Οτε δ’ έν τέλέτ έναγκαλίζεται τάς θυγατέρας αύτοΰ τυφλός και έκρηγνυ-

Άλλ’ ούχ Ηττον θαυμασία είναι καί; ή τηλεφωνική συγκοινωνία της
έκθέσεως μετά τοΰ μεγάλου θεάτρου τοΰ μελοδράματος άφ’ ενός και τοϋ

θεάτρου τοΰ δράματος άφ’ ετέρου.
Δυο μεγάλαι αί’θουσκι κατεκαλύφθησαν διά βαρυτίμων ταπήτων οπφς

έμποδίζωνται οί έζωθεν έρχόμενοι νίχοι. Είς εκαστην τών αιθουσών κρε-

μανται πέριξ τριάκοντα ζεύγη τηλεφώνων Ader ως τα εν τώ υπουργειφ
;τών ναυτικών έν Άθηναις. Ταΰτα συνδέονται δι’ απλών συρμάτων με μι- -

σκεπτικός, κατειλημμένος ύπδ λυπηρών προαισθή

σεων βαίνει μέχρι της φοβέρας σκηνης τοΰ μετά της Ίοκάστης διαλόγου.

κατερχόμενου δέ ψηλαφητέ! την κλίμακα τοΰ άνακτόρου καί καταβαλ

ται είς λυγμούς, -δλόκληρον τδ θέατρον έξερράγη είς δάκρυα

Την Ίοκάστην δ’ έδίδαξέν η κ. Αερού, καίτοι δέ τδ μέρος τοΰτο είναι αχάριστου,
άλλ’ δμως ηδυνηθη νά διακριθ·?) έν αύτφ.
: ■ V
*

-

Έλληνες εν Κανα^α.—Κατά σημείωσιν ην εύγενώς άποστέλλει

Υ-

ημϊν δ ταγματάρχης κύριος Huguet-Latour έν Montreal τοΰ Καναδά δια
μονών οί καθ’ άπαντα τδν Καναδά 'Έλληνες άνέρχονται-είς 39, έπί πλη

/ψούμένής τ·ης αύλαίας κλείονται τά ηλεκτρικά κυκλώματα, πάντες οι εγ

θυσμού 3,485,761. Έκ τούτων επτά μέν οίκοΰάι: την έπαρχίαν Κουεβέκ

κροφωνικάς συσκευάς Ader έν,τ·?) σκηννϊ τών θεάτρων

ευρισκομενας.
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ή'τρι άνά εις είς Τζάταμ καί "Αγιον Άνδρέαν, τέσσαρες έν Μονρεάλ καί εις

σιν τών έν ταΐς βιβλιοθηκαις χειρογράφων, περί ων έδημοσίευσεύ έκθεσιν

έν Αέβις. Επτά δέ την έπαρχίαν Όττάριο ήτοι τρεις μέν έν Πιτζβούργ

άξίαν λόγου.

καί άνά εις έν West-Ward, St. James Ward, Wellington και Nabb. Εις είς

την επαρχίαν τοϋ νέου Βροΰνσβικ και εί'κοσι τέσσαρες την έπαρχίαν Νέας
Σκωτίας καί ιδίως εις Αουνεμβούργ. Ό πληθυσμός τοϋ .Καναδά

δστις τδ

1871 άνήρχετο είς 3,485,761 ψυχάς, κατά την τελευταίαν άπαρίθμησιν
τοϋ 1881 άννίλθεν είς 4,350,933, ήτοι έντδς δεκαετίας ηύξησε

κατά

—- Ό έν Βελγίφ πρέσβυς τής Υψηλής Πύλης Μόυράτ έφέντης έξέδοτο
έν Αειψίι»: έν τρισί τόμοις άπαντα αύτοΰ τά δραματικά έργα.
*

* *

> ■ t· ■

Τέχυαε καί έίΐεστ^μαε.—Έν Φολκεστόνη τής ’Αγγλίας έωρτάσθη

έπ’έσχατων ή τριακονταετηρίς της γεννήσεως τοΰ Χάρβεϋ καί ένεκαινίσθη
δ πρδς, τιμήν αύτοΰ άνιδρυθείς άνδοιάς. 'Ο Χάρβεϋ είναι δ άνακαλύψας την

664,337 ψυχάς η 18.02 τοΐς εκατόν.

κυκλοφορίαν τοϋ αίματος. Ό νέος κόμης Μοντγομμερύ βληθείς κατά μέ

σον τοϋ στήθους ύπδ ένεδρεύοντος έχθροΰ έλαβε πληγήν βαθεΐαν άποκαλύψασάν την καρδίαν. Έκάλεσεν ώς1 ιατρόν τδν Χάρβεϋ, οστις πρακτικώς

ΧΡΟΝΙΚΑ

ούτως έπείσθη περί τών μελετών του καί άνεκάλυψε την βάσιν τοϋ άνθρωπίνου δργανισμοΰ, 'Η άνακάλυψις αύτη άνεστάτωσε τούς έπιστήμονας

*ϊ*ελολογ£α..—Κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν τοΰ 1880—-1881

καί πολλοί παρέστησαν οί έναντίοι αύτης, μόλις δέ μετά ένα αιώνα έπεί-

έν τοΐς είκοσι Πανεπίστημίοις της Γερμανίας μη περιλαμβανομένφν τών

σθησαν πάντες περί τούτου. Ούτως δ Χάρβεϋ σ.ημειοΐ έπιφανώς την άρ- .

της Αυστρίας καί, της γερμανικής Ελβετίας ένεγράφησαν και έφοίτησαν

χην της νεωτέρας ιατρικής και κατά τινα τών έκφωνηθέντων λόγων έπί

21, 164. Έκ τούτων είς τδ Πανεπιστήμιου τοΰ Βερολίνου

τη πρδς τιμήν αύτοΰ τελευταίγ πανηγύρει «πρδ αύτοΰ ήν τδ σκότος, μετ’
αύτδν δέ τδ φώς».

έφοίτησαν

4,107, είς τδ της Αειψίας 3,326, είς τδ τοϋ Μονάχου 1890, είς τδ τοϋ
Βρεσλάου 1281, είς τδ της Χάλλης 1211, είς τδ της Τυβίγγης 1074, είς
τδ της Γοτίγγης 959, είς τδ τοϋ Βυρτσβούργου 921, είς τδ της Καινιξ-

ναυάρχου Μουσσέζ'μουσείου αστρονομικόν πολλά καί ποικίλα περιέχον πε

βεργης 788, είς τδ τοΰ Στρασβούργου 745,. είς τδ τοΰ Μαρβούργου 604.,-

ρίεργα. Μεταξύ άλλων άπεταμιεύθησαν όργανα διάσημων αστρονόμων, έν

είς τδ της Γραϊφσβάλδ 599, είς τδ της 'Αϊδελβέργης 543, είς τδ της

οις καί τά τοΰ Άραγώ πάντα, καί πυξίδες περίεργοι τοΰ παρελθόντος αίώ

Έρλάγγης 473, είς τδ τοΰ Φριβούργου 463, είς τδ της Ίένης. 438, είς

νος καί χρονόμετρα παλαιά καί ηλιακόν φοινικικόν ώρολόγιον κατασκευάσθέν κατ’ άρχαΐον πρότυπον. Μία τών αιθουσών τούτων προσεχώς δοθη-

—Έν τφ Άστεοοσκοπείφ τών Παρισίων ίδρύθη ύπδ τοΰ διέυθυντοϋ αύτοΰ

τδ τοϋ Γκίσσεν 391, είς τδ τοΰ Κιέλ 284, είς τδ τοϋ 'Ροστδκ 200,
— Ή μέθοδος τοϋ Ahn πρδς έκμάθησιν της γερμανικής γλώσσης έφθα-

σομένη είς θέαν θά περιέχη τάς εικόνας τών

σεν ήδη είς την εκατοστήν αύτης έ'κδοσιν. Έξεδόθη τδ πρώτον τφ 1843,

έν αΐς η μέν τοΰ Νεύτωνος έκ χαλκογραφίας τής έποχης, ή τοΰ Γαλι

μέχρι δέ τοΰ 1870 έ'σχεν είκοσιοκτώ έκδόσεις’ έ'κτοτε μετά τδν γαλλογερμανικόν πόλεμον έντδς ένδεκα και μόνον έτών έ'σχεν έβδομηκοντα

λαίου έκ τοϋ έν τώ Φλωρεντιακω μουσείφ πρωτοτύπου,, ή τοΰ 'Γύχωνος

δύο εκδόσεις. Έκαστη έ'κδοσις περιλαμβάνει ίκανάς χιλιάδας αντιτύπων.

Κέπλερ προσήνεγκεν ώς δώρον είς κάτοικον τοΰ Στρασβούργου,

— Τή επιμελείς τοΰ έν Παρισίοις συλλόγου πρ·'ς ένθάρρυνσιν τών ελ
ληνικών σπουδών καί συνεπείς συνεισφοράς είς ήν. καί πολλοί τών ημετέ"
ρων μετέσχον ένεκαινίσθη την 2/14 Αύγούστου ορειχάλκινος προτομή τοϋ
Γάλλου έλληνιστοϋ Courtaud Diverneresse έν τγί γενεθλίω αύτοΰ πόλει

Folletin.
— Άπεβίωσεν εν Όξωνίφ της ’Αγγλίας δ διευθυντής της αυτόθι Βοδ-

διασημοτέρων άστρονόμων

Βράχη έξ είκόνος της έποχης, η δέ τοΰ Κέπλερ έξ είκόνος ήν αύτδς δ

—— Ή Σινική κυβέρνησις διέταξε την σύστασιν καθ’ άπασαν την Σινι
κήν έπικράτειαν πλήρους, τηλεφωνικού διοργανισμοΰ. 'Η δυσκολία ην πα
ρουσιάζει ή Σινική γραφή ειχον έμποδίσει μέχρι τοΰδε τήν άνάπτυξιν τοϋ

τηλεγράφου έν τω Ούρανίφ Κρατεί, άλλ’ η'δη διά τής έφαρμογής τοϋ τη
λεφώνου πκσαι αί δυσκολίαι αύται αίρονται.

ληϊανης βιβλιοθήκης αΐδέσιμος I. Ο. Κδξ, άνήρ πολλής άξίας καί φίλοί

——Ή άστυνομία τής πόλεως Σικάγο τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Άμε->
ρικής διωργάνωσε θαυμασιώτατα πλήρη τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν έν τή

ακραιφνής τής Ελλάδος. Είς τοϋτον οφείλεται η σύνταξις τοϋ καταλό

πόλειίνα πληροφορώνται άμοιβκίώς καί παρευθύς πάντες οί αστυνομικοί

γου τών έν ταΐς βιβλιοθηκαις τοϋ Όξωνίου, τήτε βοδληϊανή καί ταΐς τών
κολλεγίων, άποκειμένων ελληνικών χειρογράφων. Πρδ τριακονταετίας δέ

σταθμοί πέρί παντός καί τοΰ ελάχιστου συμβαίνοντος άνά τάς ύδούς. Πρδς
τοΰτο δ’ ίδρύθησαν άπανταχοΰ της πόλεως εκατόν πεντήκοντα μέχρι

εστάλη ύπδ της αγγλικής κυβερνησεως είς την ’Ανατολήν πρδς έξερεύνη-

τοΰδε σκοπιαί άστυνομικαί έν αίς υπάρχει έναποτεθειμένον τδ τηλέφωνο?,

C
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Έν ταϊς σκοπιαϊς ταύταις συγκοινωνούσαις μετά των Αστυνομικών σταθ

μών και μετά της κεντρικής διευθύνσεως μένουσι διαρκώς κλητήρες οΐτινες

■ ως τι συμβη δίδουσιν εΐ'δησιν Απανταχού καί σπεύδουσιν έν τώ αμκαί ας·υ-

ΈκΒέσεες, ΣΕυνίΰρεα. — Τ·ί! 12 . Σεπτεμβρίου |. ν. συνέρχεταί έν
Βερολίνφ· τδ Ε' Διεθνές Συνέδρων τών Ανατολιστών,είς 8 θέλουσι συζητηθη
διάφορα ζητήματα Αφορώντα την

φιλολογίαν, τδν βίον καί τά η'θη τών

νομικαί έπικουρίαι. Πλην δέ τούτου και τά μεγάλα ιδρύματα, otov τρά-

λαών

πεζαι Ασφαλις·ικαι, έταιρείαι, έργοστάσια καί τά τοιαΰτα συνδέονται ομοίως

παρά τοΰ κ. Α^'Ραγκαβη πρεσβευτοΰ καί τοΰ κ. Σπυρ.

διά τηλεφώνων μετά τών αστυνομικών σκοπιών και τών σταθμών και

μέλους τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.

ούτως έν περιπτώσει κλοπής 'η πυρκαϊΑς ή παρεχόμενη Αστυνομική συν-

δρομη εινε ταχύτατη.
— Οί Κινέζοι σκέπτονται περί της κατασκευές σιδηροδρόμων έν τώ

. Απεράντφ αύτών κράτει. Τελευταίως έδημοσιεύθη ύπόμνημα τοϋ Κινέζου
. μηχανικού Αιέν-Μίν-Κούαγγ προς τδ συμβούλων, τοϋ κράτους καθ’ 8 δύο

γραμμαί κυρίως πρέπει τδ κατ’ άρχάς νά κατασκευασθώσιν'. αμφότεραι
δέ Αναχωροΰσαι έκ νότου διευθύνονται πρρς την πρωτεύουσαν. Ή μία δι
έρχεται την έπαρχίαν Σαντούγγ Αναχωρούσα έκ της πόλεως Σίν-Κιάγγ: Φού, η δέ άλλη την έπαρχίαν Χουάν Αναχωρούσα έκ Χάγκοβ. Τρίτη δέ

γραμμή Αναχωρούσα έκ Πεκίνου θά μεταβαίνγ πρδς Ανατολάς είς Μουκ-

της ’Ανατολής. Ή Ελλάς θέλει Αντιπροσωπευθνί έν τφ Συνεδρίφ

— Έν Βερολίνφ κατά μήνα Νοέμβριον

θέλει συνέλθει Συνέδρων,

ου

νης Γερμανίας. Είναι

τδ

σκοπός η μελέτη, τοΰ ζητήματος τών ένδεών

πρώτον γερμανικόν συνέδρων ύπέρ τοιούτου
— Την 16

τοϋ

Σεπτεμβρίου

Παπαγεωργίου,

σκοπού γινόμενον.

θέλει συνέλθει έν Μαδρίτη

συνέδρων

Άμερικανιστών. Έν τούτω θά έξετασθγ η γεωλογία, η ιστορία, ή Αοχαιο-

λογία, η έθνολογία, η γλώσσα και η παλαιογραφία τές

’Αμερικής

πρδ

της Ανακαλύψεως αύτης ύπδ τοΰ Κολόμβου.
— Τδν προσεχή Μάϊον θέλει γίνει έν Βερολίνφ έ'κθεσις οικοσήμων καί
σφραγίδων ύπδ την προστασίαν τοΰ πρίγκηπος Καρόλου. Έν τγ εκθέσει

ταύτη θέλουσιν έκτεθγ καί πάντα τά άναφερόμενα είς την έραλδικην»

δέν και πρδς δυσμάς είς Κάγκ-Σου.
— ’Ήρξατο τών μεταξύ Αιβερπούλ καί Νέας Ύόρκης ταξειδίων τδ χτ~

ιατρικόν, ού μετέσχον τρισχίλιοι περίπου ιατροί διαφόρων

μόπλουν ‘Η πόλις 'Ρώμη της εταιρείας ’Ίνμαν, τδ μέγιστον τών -δσων

Τδ συνέδρων διγρέθη είς δεκαπέντε τμήματα καί έξητασε πάσας τάς

ποτέ έναυπηγηθησαν μετά τδν Μέγαν Ανατολικόν. Ή πόλις 'Ρώμη έχει
176 μέτρων μέκος, 16 μέτρων πλάτος έν τώ μέσω καί 11 μέτρων βάθος.
’Έχει 9000 τόννων χωρητικότητα και η δύναμις τών μηχανών δύναται

νεωτέρας έφευρέσεις τές ιατρικής.

— Έν Αονδίνφ συνήλθε τδν ληξαντα

Αύγουστον διεθνές συνέδρων
έθνικοτητων,

— Έν τη παρά την Βενετίαν πόλει Κονελιάνφ Απδ τές 1 μέχοι τές

.20 του προσεχούς Νοεμβρίου γενησεται διεθνής έ'κθεσις τών μηχανών καί

νά φθάσγ είς 10000 ίππους. "Ομοια πρδς τδ πλοΐον τοϋτο θέλουσι ναυ-

μηχανημάτων έν γένει τών Αναφερομένων είς την οινολογίαν, την Αμπε-

πηγηθη και άλλα ύπδ της αύτης εταιρίας.

λοφυτίαν καί την κατασκευήν πνευματωδών ποτών έκ τών Απολειμμά-

—— Έν Γερμανία είσηχθησαν Αντί τών έναερίων τηλεγραφικών γραμ
μών αί ύπόγειοι, ούτω δέ Αποφεύγεται ο κίνδυνος της συχνής διακοπής

των τών σταφυλών. Παράρτημα της έκθέσεως θά Αποτελί) έ'κθεσις διδα
κτική πρδς σπουδήν της Αμπελοφυτίας καί οινολογίας.
*
* *
Α-Κογραφεκα,. ’Επίσημος στατιστική περί της κατασκευές τοΰ
χάρτου γνωρίζει οτι εις άπασαν την ύδρόγεων σφαίραν εύρηνται περί τά τε-

προερχομένης έκ μυρίων λόγων. Τελευταίως έπεραιώθη δ μεταξύ Βερο

λίνου

και Στεττίνου υπόγειος τηλέγραφος και δ μεταξύ Κολωνίας

Άκυϊσγράνου.
. — Τδ αγγλικόν περιοδικόν Scientific Reporter

καί

Αναγράφει τά έξης, έξ

Κατά παρατηρήσεις ’Άγγλου

τρακισχιλια χαρτοποιεΐα, εν οις κατεργάζονται τά ράκη, τά άχυρα, τδ
ξυλον και διάφορά χόρτα. Πλην τούτου τοΰ χάρτου, παραγομ,ένου ύπδ τές

φυσιοδίφου η γλώσσα αύτη τών μυιών δέν είναι αίσθητη είς τδ Ανθρώπι

ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ύπάρχει καί δ έξ ορυζίου χάρτης δν παρέχει ημΐν

νον ους, αί μυϊαι δμως μεταξύ αύτών Αντιλαμβάνονται αύτης άριστα. Δέν

η Κίνα και η ’Ιαπωνία. "Απαντα ταΰτα τά έργοστάσια δμοϋ λαμβανό-

παρά τών

μενα παοαγουσι ποσον χάρτου ενός δισεκατομμυρίου χιλιόγραμμων κατ’

ουτος προέρχεται έκ ταχείας τών πτερύγων

έτος, αντιπροσωπευοντων έπιφάνειαν κατά μέσον δρον τεσσαράκοντα δισε

ών Υποδεικνύεται δτι αί μυϊαι δμιλοϋσιν.

ποόκειται βεβαίως περί τοΰ βόμβου ον συχνάκις

μυιών παραγόμενον,
κινησεως, Αλλά

διότι

περί ιδιαιτέρων

Ακούομεν

ήχων ούς μεταχειρίζονται

και δί’ ών

συνεννοούνται. Οί ήχοι ουτοι έγένοντο αισθητοί διά τοϋ μικροφώνου. Μυϊα

κατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Ήέκτύπωσις τών βιβλίων καί τών
εφημερίδων ■ καταναλίσκει περίπου τδ ημισυ τοΰ ποσοΰ τούτου, 'τδ δέ

τεθεΐσα έπι της επιφάνειας τοΰ δργάνου, παρηγαγεν ήχους καταληπτούς

άλλο ημισυ κατκναλισκετάι ύπδ τών δημοσίων γραφείων, τών σχολείων,

είς τδν παρατηρητήν καί προσομοιάζοντας πρδς τδν ,χρεμετισμδν τοϋ ίππου,
•
'
■
*
·:
: ■..
‘ ■
■' * *
'

τοΰ εμπορίου καί της βιομηχανίας,

παραγούσης μυρία έκ χάρτου μικρο

τεχνήματα. Διάσημος ανθρωπολόγος προέτεινεν

δπως ό αιών ημών όνοι
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μασθη αιών τοϋ χάρτου, όπως άλλοι πρότεροι αιώνες ονομάζονται λίθινοι,

σίδηροί, χρυσοί κτλ.
·
— Κατά νεωτάτην στατιστικήν αί καθ’ άπαντα'τον κόσμον σιδηρο
δρομικά! γραμμαί διατρέχονται άπδ 105,000 Ατμομηχανών παρουσιαζου-

σών δύναμιν 30,000,000 ’ίππων" η δέ δλη δύναμις τών Ατμομηχανών έν
γένει ανέρχεται είς 46,000,000 ’ίππους. ’Άν παραδεχθώμεν ότι η δύναμις
τοϋ ίππου του Ατμοΰ Αντικαθιστά την εργασίαν τριών πραγματικών ίππων,
δτι δέ ό 'ίππος παράγει εργασίαν

άνάλογον

προς την επτά ανθρώπων

εν δτι αί ατμομηχαναί σήμερον άντιπροσωπεύουσιν εργασίαν ενός,
δισεκατομμυρίου Ανθρώπων ήτοι του διπλάσιου

περίπου τών επί γης ερ

γατών. ΎΑραη Ατμομηχανή καί ό άνθραξ έδιπλασίκσαν την παραγωγικήν
τοϋ Ανθρώπου δυναμιν.

'

·.— Κατά τδ 1880 οί Γαλλικοί σιδηρόδρομοι είσέπραξαν 1,028,000,000

φράγκα. Κατά τδ 1877

είχον είσπράξει 845,000,000, κατά τδ 1878

905,000,000 καί κατά τδ 1879 965,000,000.
— Κατά την τελευταίαν απογραφην τδ Αονδΐνον Αριθμεί σήμερον
3,814,571 κατοίκους ήτοι 560,311

επί πλέον της πρδ δεκαετίας γενο-

μένης Απογραφης.

— Κατά τδ 1880 έν Γαλλία παρηχθησαν 19,500,000 τόννοι γαιαν
θράκων ήτοι δυο εκατομμύρια τόννων πλέον τοϋ 1879. Έν τουτοις η πα
ραγωγή αυτή δεν Αρκεί είς την Γαλλικήν κατανάλωσιν τών γαιανθράκων
καί κατά τδ αύτδ έτος είσηχθησαν έξωθεν πλέον τών 8 εκατομμυρίων

τόννων.

Λεάφορα.·— Την 15 Αύγουστου έδεικνύετο έν τώ κηπω τώνΒερσαλ-

νάμει καί Ανθεί τακτικώς.
— Ό βασιλεύς τών Βέλγων ώρισε βραβεϊον έξ 25,000 φράγκων Απονε-

μηθησόμενον’τώ 1882 εις την συγγραφήν, ητις θέλει περιλάβει τάς καλλίστας καί προχειροτάτας μεθόδους

πρδς προμήθειαν, είς τάς

μεγάλας

πόλεις Αφθονου καί καλού ποσίμου υδατος

. — Ό γνώστδς Βιενναΐος μουσουργός ’Ιωάννης Στράους έώρτασεν έπ’έσχάτων περίεργον πεντηκονταετηρίδα" την πεντηκονταετηρίδα τοϋ πρώτου

αύτοϋ στροβίλου, ον συνέθεσεν είς ηλικίαν έξ έτών, τον Αύγουστον τοϋ
1831. Κατά τά πεντηκοντα ταϋτα έτη δ Στράους έγραψε 398 χορούς
παντός εί'δους, έτι δέ καί ικανά έλαφρά μελοδρκμάτια.

