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ΦίΛοι μου άκροαταΐ,
Διηγηθέντζς τό άρχαϊον έμπόριον άλλων έθνόν, προβαίνομεν ήδη 

είς την έξιστόρησιν τοϋ αρχαίου εμπορίου των ήμετέρων προγόνων.
Ή υλη αυτή είναι όγκωδεστάτη, άλλά, κατατέμνοντες καί ζαθαί- 

ροντες αυτήν, θά περιορισθώμεν εις τά χρησιμότερα καί τά αναγ
καιότερα.

Ό καλήτερος τρόπος καί δ ωφελιμότερος συγχρόνως του διδά- 
σκειν ιστορίαν οΐανδήποτε, είναι τό διηγεϊσθαι, πιστός καί άφελός, 
τά αλληλοδιάδοχα γεγονότα, χωρίς νά μεσολαβώσιν έπιχειρήματα 
λογικά, άτινα πάντοτε είναι επιδεκτικά άμφισβητήσεως. Τής τοι- 
αύτης ιστορικές διδασκαλίας ούδέν άλλο ?ργον ύπάρχει φιλανθρω- 
πότερον, διότι ή διδασκαλία τής ιστορίας είναι δ έπιούσιος ηθικός 
άρτος τοϋ λαοΰ, οστις, φωτιζόμενος έκ τόν προγεγενημένων, δύναται 
νά κρίνη ορθός καί άσφαλός, περί τε τόν παρόντων καί τόν μελ
λόντων. Ποιος δέ δύναται ν’ άρνηθή τόν άρτον αυτόν είς τόν λαόν; 
ό'σον κακεντρεχής καί &ν ύποτεθή δέν ήμπορεϊ νά μισή δλόκληρον 
λαόν διά νά τόν άφίση εις τό σκότος. Την προς τόν λαόν δέ αγάπην 
εύρίσκει δ άνθρωπος έν τ^ϊ ιδία αύτοϋ καρδίιγ, αδύνατον δέ είναι νά 
εύρη έν αυτή τό αίσθημα τοϋ μίσους καθ’ δλοκλήρου κοινωνίας.

Τό άρχαΐον έλληνικόν έμπόριον χρεωστεΐ την γέννεσίν του είς την

1 Το εργον τοϋτο, όπερ είνε ανέκδοτον, συνέγραψεν ό αείμνηστος άνήρ, κατά τό 
1870, χάριν τοΰέν Πάτραις ’Εμπορικού ΣνΛΛόγου Έρμου, δστις είχε τότε, τη 
προτάσει αύτοϋ, άναλάβει τήν διά δημοσίων αναγνωσμάτων διδασκαλίαν τόν κα
τοίκων τής πόλεως εκείνης. Τό πλεΐστον τοϋ έργου τούτου άπηγγέλβη ύπό τοϋ 
ίδιου συγγραφέως έν τή αιθούση τοϋ μνησθέντος Συλλόγου. Δί ήδη δημοσιευόμε· 
ναι διαλέξεις άφορώσι τήν ιστορίαν τοϋ έμπορίου τόν αρχαίων Ελλήνων.Τόμος IB’.— Ιούλιο; «αΐ Αύγουστος et
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γειτνιασιν τής Ελλάδος μετά τής Φοινίκης, κα'ι ε’ις τήν τοπογρα
φιών αύτής θέσιν. Τόπος βρέχόμενος άπό τά τρία αύτοΰ μέρη έκ 
τής θαλάσσης, τόπος έχων τοσούτφ έκτεταμένην παραλίαν, τοσού- 
τους όρμους και λιμένας, καί τοσαύτας νήσους, άδύνατον ήτο, μόλις 
άνεφάνη εις τόν κόσμον νά μη έπιδοθίί είς την ναυτιλίαν καί είς τό 
έμπόριον. ’Ιδού ή άρχή καί ή γέννεαις τοΰ έλληνικοΰ εμπορίου.

Αρχαιόθεν οί Ελληνες εΐχον οίκειωθ^ μέ την θάλασσαν. Ό στό
λος αύτών, 8ταν, κατά τόν Γ αιώνα π. X., έξεστράτευσαν κατά τ·?ίς 
Τρωάδος, συνέκειτο έκ χιλίων διακοσίων πλοίων. Καί κατ’ άρχάς 
μ.έν, παρήγγελον την κατασκευήν τών πλοίων είς την Φοινίκην, ή 
έφερον έκεΐθεν ναυπηγούς· άλλά, μετ’οΰ πολύ, καί ναυπηγούς όνομα- 
στούς άπέκτησαν, καί τά πλοία έναυπήγουν είς τούς έαυτών λιμένας. 
Έκ τών διαφόρων πολιτειών τής Ελλάδος, πρώτη ή πολιτεία τών 
’Αθηναίων άνεπτύχθη ναυτικώς, περισσότερον πάσης άλλης. Διά 
τοΰτο, ώς είναι γνωστόν, εύρέθη έτοιμη καί άντέταξεν Ικανόν πολε
μικόν στόλον, ότε κατά τό 480 π. X., ό Ξέρξης ήλθε, μετ’ άπει- 
ραρίθμου στρατού καί στόλου, νάκυριεύση την Ελλάδα. Ό Περικλής 
δέ είναι έκεΐνος δστις κυρίως προήγαγε την θαλασσίαν, τών ’Αθηνών 
δύναμιν είς τόν κολοφώνά της. Ή θαλάσσιος έκστρατεία τών ’Αθη
νών, ή ύπό τόν Άλκιβιάδην, κατά της Σικελίας, λαβοΰσα χώραν, 
κατά τό 415 π. X., παρουσιάζει την μεγαλειτέραν ναυτικήν πολε
μικήν δύναμιν, %τις έφάνη ποτέ είς τόν κόσμον, καί μέχρι σήμερον 
άκόμη. "Οταν θά περιγράψωμεν την άρχαίαν ναυπηγίαν, θά μνημο- 
νευσωμεν καί άλλους στόλους τών έποχών έκείνων, οϊτινες, διά την 
πληθυν τών πλοίων προξενοΰσι δικαίαν έντύπωσιν εις τούς νεωτέρους 
Ιστορικούς*  Η κυριωτέρα αιτία τής παρακμής καί'δυστυχίας της 
Ελλάδος, ό Πελοποννησιακός ι^όλεμος, έξησθένησε, πρό πάντων, την 

θαλασσίαν δύναμιν τών ’Αθηνών, καί ή Μακεδονική κατάκτησις εφερε 
την τελείαν καταστροφήν αύτής, ώς άκολούθως συνοπτικώτατα όφεί- 
λομεν νά κάμωμεν λόγον καί περί τούτου.

Άφ’ έτέρου τά πάντα συνέτρεχον τότε, δπως ή Ελλάς διαπρέψφ 
και εις την ναυτιλίαν καί τό έμπόριον. Ή ευρύχωρος καί εύστροφος 
έλληνικη διάνοια, ό θερμός έκεΐνος ζήλος τών έλλήνων πρός τά γράμ
ματα, πρός την φιλοσοφίαν, τήν ρητορείαν, τήν πολιτικήν καί τάς τέ- 
χνας, έξόχως δέ πρός τήν πολιτικήν τέχνην τοΰ κατασκευάζειν πο
λιτείας καί νόμους καταλλήλους, καί κυβερνάν αύτάς έλευθερίως, τά 
πάντα, έν ένΐ λόγφ, ύπεβόήθησαν καί συνέτρεξαν τήν άρχαίαν 
μας πατρίδα, ώστε τάχιστα ν’, άναδείχθή, έν τφ τότε γνωστφ κό- 

σμφ, και ναυτικώς καί έμπορικώς, καθώς άνεδείχθη καί είς πάν άλλο 
είδος γνώσεως καί έργασίας, διότι τά πάντα συνεβάδιζον εις τήν 
άνάπτυξίν της καί είς τήν δόξαν της.

Καί μολονότι,, οί ήμέτεροι πρόγονοι δέν ήσαν φιλοκερδείς, ώςήσαν 
οί φοίνικες, άγαπώντες μάλλον τόν πολιτικόν βίον, τήν άγοράν, τήν 
Πνύκα, τάς άρχαιρεσίας καί τήν διοίκησιν έν γένει τών κοινών, μό
λον τοΰτο κατώρθωσαν, διά τής σοφίας των, νά έκτείνωσιν είς άπω- 
τάτας χώρας τό ελληνικόν όνομα καί τό ελληνικόν έμπόριον. Τοΰτο 
δέ χρεωστοΰσιν είς γενικόν τινα σκοπόν, δστις έκυρίευε δλας τάς διά
νοιας, καί δ σκοπός ούτος ήτο ή δόξα τής πατρίδος. Διά τοΰτο, 
έντός τών πλοίων, διά τών οποίων έκομίζοντο έξω οί μέλλοντες ν’ 
άποτελέσωσιν άποικίαν τινα, πλησίον τοΰ έμπορου παρεκάθητο ό 
φιλόσοφος, δ πολιτικός άνήρ, δ ποιητής, ώστε έκάστη τών άποικιών 
των άπεικόνιζεν αυτήν τήν Ελλάδα, αύτήν τήν μητρόπολιν, διότι αί 
άποικίαι συνωδέύοντο καί μέ δλα τά ηθικά στοιχεία τής μητροπό- 
λεως, ήτοι μέ τήν φιλοσοφίαν της, μέ τάς τέχνας της, μέ τό έμπο- 
ριόν της καί μέ τήν πολιτικήν της. Οΰτω πώς, οπουδήποτε καί &ν 
έ'βαλε τόν πόδα της ή έλληνική άποικία έδημιούργησεν αυτόχρημα 
καί μίαν Ελλάδα.

'Ως μέσον δέ προόδου καί πολιτισμού, τό έλληνικόν έμπόριον, κατά 
τήν έποχήν τήν οποίαν διεξερχόμεθα, άν καί περιοριζόμενοι μόνον είς 
τά παράλια τής Ελλάδος, είς τά παράλια τής Μικράς ’Ασίας, είς 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, καί είς τό βορειοανατολικόν μέρος τής Με
σογείου, ύπήρξε μοναδικώτατον, καί ουδέποτε άλλοτε ή μεγαλουρ
γός δύναμίς του, έφάνη είς τόν κόσμον τοιαύτη. Τοΰτο δέ κυρίως 
χρεωστεϊται είς τάς σοφάς θεσμοθεσίας τοΰ τόπου, καί διά τοΰτο οί 
έλληνες δμολογοΰνται ώς οί διδάσκαλοι άπάντων τών έθνών καί 
άπάντων τών αιώνων έπί τής πολιτικής τέχνης. Καί σήμερον άκόμη 
δ,τι σώζει ήμάς, είναι αί περί πολιτείας καί φιλοσοφίας ίδέαι τών 
προγόνων μας. Είναι ψεΰδος μέγα δτι οί νεώτεροι έπενόησαν νέους 
πολιτικούς συνδυασμούς πρός τό κυβερνάν, άγνώστους είς τούς άρ- 
χαίους μας, διότι, ώς μαρτυροΰσιν οί περινούστεροι Ιστορικοί καί φι
λόσοφοι, δέν ύπάρχει μορφή κυβερνήσεως, άπό τής μάλλον άπολύτου 
μοναρχίας, μέχρι τής μάλλον άπεριορίστου δημοκρατίας, τήν δποίαν 
νά μήν έγνώριζον καί νά μήν άνέπτυξαν οί άθάνατοι πρόγονοι ήμών.

Τοιαύτη προοδευτική κατάστασις δέν ήτο δυνατόν νά μήν έπηρ- 
ρεάση ώφελίμως καί τό έμπόριον. Καί άν δ καιρός μάς έσυγχώρει, 
τήν έσπέραν ταύτην, νά σάς άναλύσωμεν μόνην τήν νομοθεσίαν τοΰ
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Σόλωνος,βεβαίως θά έβλέπατε εις αυτήν οτι αί νομοθεσίαι είναι ή 
κυρία αφορμή τής ευτυχίας ή τής κακοδαιμονίας έκάστου τόπου. Τό 
μέγιστον δέ τών πλεονεκτημάτων της έλληνικής διάνοιας ήτο νά 
συναρμολογώ την θεωρίαν μέ την πράξιν, καί νά είσδύγ),. έν τφ μέσω 
της άστασίας τών φαινομένων, μέχρι τών άναλλοιώτων αρχών. Έμ- 
πορικώς οί ρωμαίοι δέν Ιπραξαν ουδέ βήμα προόδου" τά πάντα έδα- 
νείσθησαν άπό τούς έλληνας, και τά έμπορικά έλληνικά θεσμρθε- 
τήματ-α έχρησίμευσαν, μέχρι τοΰ μεσαιώνος, ώς παγκόσμιος έμπο- 
ρικός κώδηξ. -

Άλλ’ οποία, αξιοπαρατήρητος διαφορά μεταξύ Σπάρτης καί Άθη? 
νών καί άλλων έλληνικών πόλεων. Ή Σπάρτη, πολιτευόμενη άριστο- 
κρατικώς, δέν εϊχεν, είς τήν αρχαιότητα, ούδεμίαν εμπορικήν αξίαν. 
Αί ’Αθήναι, ή Κόρινθος, και αί άποικίαι τής Μικρής ’Ασίας, έχουσαι 
δημοκρατικά συγκερασμένα πολιτεύματα, άπετέλεσαν τήν εμπορικήν 
δόξαν τής 'Ελλάδος. Διά τοΰτο, τό, κατ’ άρχάς, μέγα θέατρον τοΰ 
έσωτερικοΰ έλληνικοΰ εμπορίου, ύπήρξεν είς τήν ’Αττικήν, καΐ εις 
τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου. 'Η ιστορία άποδεικνύει οτι τό έμπόριον 
δέν ζή έν τή δουλεία, ένφ, έν τή έλευθερία, καί ζή καί άναπτύσσεται 
καί άνδροΰται.

Τό έμπόριον τών σιτηρών ήτο τό κύριον έμπόριον τών ’Αθηνών. 
Διότι δ τόπος ήτο, ώς καί σήμερον είναι, λεπτόγειος καί διότι ήσθά- 
νετο τήν άνάγκην νά μή καθυστερή τής πρώτιστης τών τροφών, καί 
διά τοΰτο ήτο άπηγορευμένη ή εξαγωγή τών γεννημάτων. Σπανίως 
δέ έπετρέπετο,καί μόνον όταν ύπήρχε πλησμονή. Καθώς καί σήμερον, 
ουτω καί τότε οί περί τόν Εύξεινον τόποι καί ή Ταυρική Χερσόννη- 
σος, ήτοι ή Κριμαία, ήσαν τά άνεξάντλητα μέρη,,οθεν μετεφέροντο 
οί σίτοι. Τό έμπόριον τοΰτύ ένηργεΐτο ε’ις τάς ’Αθήνας, ύπό τόν έλεγ
χον τής κυβερνήσεως, ήτις έφρόντιζε καί έ'φερε τά σιτηρά, διά 
πλοίων έμπορικών, συνοδευομένων ύπό πολεμικών, καί ή τά έπώλει 
είς τιμάς ευτελείς, ή, κατά τάς άνάγκας, διένειμεν αυτά δωρεάν είς 
τούς πτωχούς. Εις ούδένα έσυγχωρεΐτο νά έ'χγι παρ’ έαυτώ, περισ
σότερα σιτηρά τών πεντήκοντα μεδίμνων, καί τοΰτο διά τόν λόγον 
τόν όποιον εί'πομεν είς τήν προηγουμένην ήμών διδασκαλίαν, διότι 
έφοβοΰντο τήν άσυνείδητον κερδοσκοπίαν. "Εκαστος μέδιμνος πε- 
ριελάμβανε 48 χοίνικας, έκαστος δέ χοΐνιξ περί τάς δύω ένετικάς 
λίτρας, ήτοι όσον αρκεί, κατά μέσον όρον, διά τήν ήμερησίαν τροφήν 
ένος άνθρώπου'ώστε δ μέδιμ,νος ήτο μέτρον δυνάμενον νά χωρέσφ 33 
όκάδας, ώς έγγιστα, ήτοι περί τό έν καί ήμισυ κοιλόν.

Ή λέξις γοϊ/ιξ περιεσώθη καί είς τήν καθομιλουμένην. Είς δια
φόρους έλληνικάς χώρας, ιδίως έν Ήπέίρφ, aoirlxior άποκαλοΰσι 
μετρον τι σίτου, δπερ καί οί προπάτορες ήμών χοίνικκ καί χοινίκιον 
ελεγον. "Ας ψάλφ τώρα ό Φαρμεράΰερ δ,τι καί άν Οέλτι, ύποστη- 
ρίζων οτι δέν έΐμεθα γνήσιοι άπόγονοι τών άρχαίων έλλήνων !

Ήκούσατε δτι τά σιτηρά έκομίζοντο έκ τών παραλίων τής σημε
ρινής Ρωσσίας, καί δτι τά φορτηγά συνοδεύοντο ύπό πλοίων πολεμι
κών. Διατί; διότι καΐ τότε, καί μετά ταΰτα άκόμη, ή θάλασσα 
έ'γεμε πειρατών. Φαντασθήτε λοιπόν πόσον δύσκολον ήτο τό έμπό
ριον, καί πόσον έπικίνδυνον. ’Ιδίως δέ άπασα ή Μεσόγειος θάλασσα, 
καί κυοιώτερον αί νήσοι τοΰ Αιγαίου πελάγους, ήσαν τόσαί φωλεαί 
πειρατών, καί μέχρι τών ημερών μας, δτε άκόμη τά πλοία δέν εδ- 
ρισκον άσυλον παρά μόνον εις τόν Πειραιά. Ό Βύρων, κατά το 
1817, περιγράφων έ'ν τινί τών άμιμήτων ποιημάτων του, έλληνικής 
ύποθέσεως, τάς φύσικάς καλλονάς τής θαλάσσης καί τών νήσων τοΰ 
Αιγαίου, λέγει περί τών πειρατών τά έφεξής:

Σκιά μαύρη καί άγρια βράχων άποτομωτάτων
Έπί τών κυανοχρόων έπεκτύνεται ύδάτων, 
Ό άλιευτής μέ φόβον τήν κυττάζει ύποπτεύων 
Πειρατοΰ μήπως συνέβη νά ’ναι πλοΐον ένεδρεΰον. 
Θέλων τό πλοιάριόν του νά σωθή έκ τών κινδύνων 
Φεύγει τόν πλησίον ορμον, τόν έπίφοβον έκεΐνον. 
Καίτοι έξησθενημένος ολος έκ τής έργασίας, 
Καί βαρύ τό σκάφος έ'λκων άπό τούς πολλούς ίχθύας. 
Δυνατά κινεί τήν κώπην, καί τοΰ Πειραιώς πλησίον, 
Προσπαθεί νά φθάσγι οπού, άσφαλέστερον τό πλοΐον.

Μετ’ ού πολύ, φίλοι μου, δτε έξ άναγκης ή σειρά τής αγαπητής 
μας ταύτης ιστορίας, θά μάς φέρτ) είς τήν έξιστόρισην τής μεγάλης 
ισχύος τών τότε πειρατών, δτε θά διηγηθώμεν ιδίως τόν πειρατικόν 
πόλεμον, διά τοΰ οποίου άνεκουφίσθη δπωσοΰν τότε τό έμπόριον, θά 
έννοήσωμεν όποιον ήτο τό κράτος τών πειρατών τής έποχής έκείνης. 
Ήτο, άληθώς,ούχί κράτος έν κρατεί, ώς συνήθως λέγομεν, άλλά κρά
τος έν άπάσοις τοΐς κοάτεσιν, ήτο άληθής δημοκρατική παντο- 
κρατορία. Ή πειρατεία τότε είχε στόλους μυριοναύτας, είχε θεσμούς, 
είχε νόμους, είχε διοίκησιν, εϊχεν ύποτελεϊς φόρου, είχε ναυτικόν δί
καιον, είχε άρχηγούς, έκλειε μετά τών έθνών καί τών κυβερνήσεων 
συνθήκας ειρήνης καί συμμαχίας καί έκήρυσσε πολέμους. ’Αλλά τό 
πκραδοξότερον ! οί πειραταϊ έφιλοσόφουν. Θ’ άκούσητάι όποιας οί 
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πειραταί έδωκαν απαντήσεις είς τον μαθητήν τοΰ Άριστοτέλους,τόν 
μέγαν ’Αλέξανδρον, καί όποιας έδωκαν είς τόν μαθητήν τοΰ Πολυβίου) 
τόν Σκηπίωνα! 'Όταν δέ διηγηθώμεν τοΰ άρχιπειρατοΰ Δραγ ούτ-Ράη 
τήνκακόνοιαν καί τήν αγριότητα, τότε θά είπήτε, κύριοι—Και ηΐ° 
όννατόν να ύπήρχεν έμπόριον ! Και δμως ύπήρχεν, καί όποιον έμπό
ριον ήτο ! Καί διατί I διότι δ έμπορος ήτο στρατιώτης, ήτο ναύτης, 
ήτο τέλειος άνήρ, ώς ήσαν δλοι οΐ ελεύθεροι πολϊται τής έλληνικής 
άρχαιότητος. Καί τί νομίζετε! Καί αυτοί οί πειραταί ήσαν άνδρες 
τέλειοι καί έγνώριζον καί νά φιλοσοφώσι καί νά διοικώσι καί νά πο- 
λιτεύωνται πρδς άπαντα τά τότε έθνη, διότι μόνη ή υλική δύναμις 
δέν ήδύνατο νά διατηρήσιρ, έπί επτά δλους αιώνας, τό μέγιστον αυ
τών κράτος. Ούδείς δέ άλλος έζωγράφησε ζωηρότερόν τήν ίσχύν καί 
τήν πρός τό ζήν περιφρόνησιν τών πειρατών τής έποχής έκείνης δσον 
ό Βύρων, τοΰ όποιου καί πάλιν μικρά τεμάχια έξ άλλου ποιήματος 
του, πρός μείζονα υμών αναψυχήν, έκρινα καλόν νά σάς απαγγείλω· 
’Ιδού δέ ταΰτα:

Είς τό μαΰρον τής θαλάσσης, κυανοΰν, χαρίεν ρεύμα, 
Ή ψυχή είν’ έλευθέρα, καί έλεύθερον τό πνεύμα. 
'Όπου άνεμοι φυσώσι, καί τό κύμα έξαφροΰται, 
Παντού τό βασίλειόν μας κ’ ή πατρίς μας έξαπλοΰται! 
’Εδώ εϊμεθα μονάρχαι! δστις δήποτ’ απαντήσει 
Τήν σημαίαν μας, ώς σκήπτρον πρέπει νά τήν προσκυνήστρ· · 
Ή άγρια, θορυβώδης ζωή αύτη μάς ευφραίνει, 
ήτις είς τάς αναπαύσεις έκ τοΰ κόπου μεταβαίνει.

'Όταν δ έχθρός μας πέση. άποθνήσκομεν ασμένως· 
θάνατος δι’ ήμάς είναι ύπνος τις έκτεταμένος. 
Τήν ζωήν καλά τήν ζώμεν — άς έλθή λοιπόν άν θέλν)— 
"Αν ή πόλεμος ή νόσος μάς θερίσγ, τί μάς μέλλει;

Καί άντί έπιτυμβίου είς ήμέρας τών αιμάτων, 
"Οταν νικηταί, μοιράζουν μεταξύ τά λάφυρά των, 
συνωφρυομένοι κράζουν, μέ τήν λύπην είς τά χείλη. 
—Τί χαρά θά είχον τώρα οί καλοί πεσδντες φίλοι !

Γλυκητάτη δι’ έμέ άνάμνησις ! Αί έξαίσιαι αύται μεταφράσεις τοΰ 
Βύρωνος είναι έ'ργα άνδρογύνου, προσφιλούς μοι καί σεβαστού.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν ιστορίαν μας.
Ή’Αττική, πρός διατροφήν της, εΐχεν άνάγκην τότε 3,400,000 

μεδίμνων σίτου κατ’ έτος' μόνη δέ ή πόλις τών ’Αθηνών 2,500,000. 
Έκ τών άριθμών τούτων συνάγομεν τό συμπέρασμα οτι ή Αττική 
είχε, τότε, ύπέρ τάς 500 χιλιάδας κατοίκων, μόνη δέ ή πόλις τών 
Αθηνών περί τάς 400.

Οί άθηναϊοι ένεκα τής μεταφοράς τών σιτηρών, εΰρίσκοντο : εις 
τήν άνάγκην νά διατηρώσι μέγαν άριθμόν πλοίων, καί ώς έκ τούτου 
ένησχολοΰντο καί είς άλλας έμπορικάς έπιχειρήσεις, άλλ’ αύται πέ- 
ριορίζοντο είς τά έλληνικά πελάγη,καί είς τά παράλια καί τάς νήσους 
τής Ελλάδος καί τής Μικράς ’Ασίας. Πρός άνακάλυψιν τόπων νέων, 
ώς έπραξαν Οί φοίνικες καί οί καρχηδόνιοι, δέν έπεχείρησαν μάκρους 
πλόας ή άλλα ταξείδια. Μοναδικόν παράδειγμα έχομεν τόν Πυθέα, 
έπιχειρίσαντα, 300 έτη π.Χ., θαλασσίαν έκδρομήν πρός άνεύρεσιν 
τόπων νέων. Ό Πυθέας ούτος ήτο έκ τών πρώτων έλλήνων άποίκων 
τής Μασσαλίας. Άλλά, ταχέως, δ ελληνισμός ήννόησεν δτι δέν δύ
ναται νά έχν) ύπαρξιν μακροχρόνιον είς λίαν μεμακρυσμένας χώρας. 
.Καί μόνον έζησεν, ήκμασε, καί ζή είσέτι, έκεϊ δπου αί άπειραι έκεϊ- 
ναι λεπταί καί άκαριαϊαι μεταβολαί τής άτμοσφαίρας, παροξύνουσαι 
τήν άνθρώπίνην διάνοιαν καθιστώσιν αύτήν εύστροφοτάτην καί άνήσυ- 
χον.’Ιδού τό μεγαλεΐον τής έλληνικής διανοίας! Και'δμως, άγνοοΰντες 
τόν έθνογραφικον τούτον λόγον, πλησίον τών άληθινών έλαττωμά- 
των μα'ς, κακίζομεν άδίκως καί δ,τι καλόν έκ φύσεως έχομεν, ήτοι 
τήν ευστροφίαν τής διανοίας καί τήν άνησυχίαν τοΰ χαρακτήρος, 
αίτια είς τά όποια οφείλονται μέν δλαι αί φοβεραΐ περιπέτεια! τής 
Ελλάδος, συγχρόνως δμως είς αυτά τά .ίδια αίτιά χρεωστοΰνται καί 
τό μεγαλεΐον καί ή δόξα αύτής.

Αί ύπό τών φοινίκων κατά πρώτον καταληφθεΐσαι νήσοι, τάχι
στα μετεβλήθησαν, διά τής άποικήσεως, είς έλληνικάς χώρας.

Έν τφ Ίονίω πελάγει, ή Κέρκυρα, υποτελής ούσα είς τήν Κόριν
θον, κατεσκεύαζε καί έφώπλιζε πλοία, δι’ αυτήν. Ή εύφορος Εύβοια, 
ούσα υποτελής είς τούς άθηναίους, έδιδεν είς αύτούς έπικουρίας, οί 
δέ πλούσιοι τής Αττικής έπρομηθεύοντο έξ αύτής πλεΐστα άξιόλογα 
προϊόντα. Πολλαί δέ άλλαι νήσοι, έλεύθεραι ούσαι κάί άνεξάρτητΰ'ΐ, 
έν τφ έσωτερικφ αύτών, δέν είχον άλλην ύποχρέωσιν παρά νά βοη- 
θώσι ναυτικώς τήν Σπάρτην ή τάς Αθήνας. Μεταξύ αύτών αί ύπερέ- 
χουσαι ήσαν ή Κύπρος, ή Κρήτη καί ή 'Ρόδος. "Ενεκα δέ τής έξαι- 
ρέτου ποιότητος τών προϊόντων αύτών καί ένεκα τών εύρυχώρων καί 
άσφαλών λιμένων των αί νήσοι αύται είχον έμπόριον ζωηοότατον, 
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τόβω μάλλον, δσθν, ώς καί άλλοτε είπομεν, δλον τό έμπόριον τοΰ 
αρχαίου κόσμου συνεκεντροΰτο έντός τής Μεσογείου.

Αί μεταναστεύσεις έκ τής Ελλάδος πρός καταρτισμόν αποικιών, 
έπήγαζον έκ πολκών αιτιών. Ή Ελλάς τότε διηρημένη ήτο είς τόσα 
μικρά κράτη, καί δμως ή έθνικότης ήτο μία καί αδιαίρετος. Ταΰτα 
τά κράτη συνεχώς άλληλομάχων καί οΰδεμία άλλη έλπϊς δμενεν εις 
τούς νικηθέντας παρά νά φύγωσι μακράν της πατρίδας των. Αί έσω- 
τερικαί άνωμαλίαι είς έκάστην πολιτείαν ήσαν συνήθεις, καί αί έξο- 
ρίαι, ή καί αί αυθόρμητοι άποδημίαι, πρός εΰρεσιν τόπων ήσυχοτέ- ■ 
ρων, ήτο τό μόνον καταφύγιον. Δυσηρεστημένοι λοιπόν έκ τής κα-. 
ταστάσεως τών πραγμάτων, έξόριστοι ύπό τής πολιτείας, έφευγον 
μακράν' πολλάκις δέκαί αύταί αί κατά τόπους κυβερνήσεις διέτασσον 
τάς μεταναστεύσεις καί τούς άποικισμούς. Πλειστάκις δέ τό μετρον 
τοΰτο έλαμβάνετο πρός έξάπλωσιν τοΰ έμπορικοΰ πνεύματος καί τής 
έμπορικής δραστηριότητος τών κατοίκων, πρό πάντων δέ πρός έπεκ- 
τασιν τής πολιτικής ισχύος έκάστης πολιτείας, χάριν προστασίας 
πάλιν τών έμπορικών συμφερόντων τών μητροπόλεων.

Αί έν τή Μικριή Άσί<^ ιδίως άποικίαι, τοσούτφ έπολλάπλασιάσθη- 
σαν, ώστε τάχιστα έγένοντο αί άγοραϊ τών προϊόντων τών τριών 
μερών τοΰ κόσμου. Έκεΐ, ό ισπανικός άργυρος καί δ πρωσσικός ήλέ- 
κτρος, άντηλλάσσοντο μέ τά ινδικά αρώματα καϊ μέ τήν σμύρναν καί 
τόν λίβανον τής ’Αραβίας. Άπό τής έποχής έκείνης ή Μικρά ’Ασία· 
δέν είδε, ποτέ πλέον, λαμπροτέρας ήμέρας.

Γνωσταί είναι αί τρεϊς κυριώτεραι έλληνικαί φυλαί, ή Αιολική, ή 
Δωρική καϊ ή ’Ιωνική. Αι διάφοροι άποικίαι έφερον τόν χαρακτήρα 
μιάς έκαστης τών φυλών τούτων. Άλλ’ ή ’Ιωνική προοδέυσε καί ύπε- 
ρίσχυσε μάλλον τών άλλων δύω. Οί λόγοι τοΰ φαινομένου τούτου 
άνήκουσιν άποκλειστικώς εις τήν πολιτικήν ιστορίαν, Αί μάλλον 
περίδοξοι τών ιωνικών αποικιών ήσαν ή τής Μιλήτου; τής Φωκαίας, 
τής ’Εφέσου καί τής Κολοφώνος. Ή Μίλητος καί ή .Φώκαια ήοχι- 
σαν να παρακμαζωσιν έπί τής περσικής κατακτήσεως' ή ’Έφεσος 
καί ή Κολοφών δμως ήκμαζον μέχρι τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ή 
Μίλητος ητο μια των μεγαλητερων πόλεων τής άρχαιότητος, καϊ 
τό έμπόριον της είχε τά δευτερεΐα τής Τύρου' έμπορεύετο δέ μέ τόν 
Εΰξεινον, καί τοσαΰται ήσαν αί άποικίαι της ώστε, λέγεται, δτι 
έ'κτισεν ε’ις τά παράλια του Εύξείνου τριακοσίας πόλεις. Ένεργητι- 
κώτατον δέ έμπόριον ένήργει καί διά ξηράς μέ τά ένδότερα τής 
Ασίας. Περιώνυμα υπήρξαν ιδίως τά ύφάσματά της. 'Η Κολοφών 

έφημίζετο δτι είχε ναύτας έξαισίους και ναυτικόν άκαταμάχητον. 
*Η Φώκαια έξήπλωσε τό έμπόριόντης είς τά δυτικά παράλια τής 
Μεσογείου, καϊ πέραν άκόμη τών ήοακλειωτικών στηλών, συναγωνι- 
σθεΐσα μεγάλως, είς τά μέρη ταΰτα, μετά τών καρχηδονίων. ΙΙρός 
έπέκτασιν δέ τών έμπορικών έργασιών της άνήγειρεν είς την Ιτα
λίαν, είς τήν Γαλατίαν καϊ τήν Κορσικήν, άποικίας πολλάς. 'Οταν 
δέ, έπϊ Κύρόυ, οί Πέρσαι κατέλαβον δλην τήν Μικράν ’Ασίαν, οί 
πλεϊστοι τών κατοίκων τής Φωκαίας, παραιτήσαντες τήν γενέθλιον 
γην, μετέβησαν, διά τών πλοίων των, εις την μεσημβρινήν παρα
λίαν τής Γαλλίας, οπού άνήγειρον τήν πόλιν τής Μασσαλίας, καϊ 
έκεΐ άπεκατεστάθησαν. Τοιαύτην δέ ειχον ικανότητα οι αρχαίοι μας 
είς τήν εκλογήν τών καταλλήλων θεσεων, οχι μονον εις το έμπο- 
αιον, άλλά καϊ ε’ις πάν άλλο είδος, ώστε μέχρι, τής σήμερον ακόμη 
ή Μασσαλία λογίζεται ώς μία τών έμποοικωτέρων πόλεων τοΰ κό
σμου, καί προβλέπεται τό μέλλον αύτής μέγιστον. Η Μασσαλία αν- 
ηγέρθη κατά τό 560 π. X. Τότε δέ είσήχθησαν είς τήν Γαλλίαν 
ύπό τών Ελλήνων ή άμπελος και ή έλαια.

Οί ’Ίων'ες εΙχον προσέτι καϊ τάς παρά τήν Μικράν ’Ασίαν παρα- 
κειμένας νήσους Σάμον καϊ Χίον, εύφορωτάτας έκ φύσεως, καί παρα- 
γούσας έξαίρετα προϊόντα, ιδίως δέ ελάιον, οπώρας καΐ μεταξαν.

Οί Αίολεΐς, έ'κτισαν καϊ αυτοί πλείστας άποικίας, αί σπουδαιό- 
τεραι δέ αυτών ήσαν ή Σμύρνη, διαπρέπουσα καϊ σήμερον έπϊ έμπο- 
ρί<¥, ή τή Μικρφ Άσίιρ έπίσης Κύμη ή Κύμη αιολική καλούμενη, 
καϊ ή Μιτυλήνη.

Οΐ Δωριείς, όλιγώτερον τών ετέρων δύω φυλών, έπεδωκαν είς τάς 
άποικίας. Έρριψαν δέ τήν προσοχήν των δλην είς τήν Κρήτην, όπου 
πλείστας πόλεις άνήγειρον' είς τήν ’Ασίαν δέ ή Καρία έθεωρεϊτο, 
κατ’ έξαίοεσιν, ώς χώρα δωρική, έχουσα, κατά τούς άρχαιοτέρους 
καιρούς πρωτεύουσαν τήν ’Αλικαρνασσόν. Τών Δωριέων έπίσης αποι
κία ήτο κα'ι ή Ρόδος, διαπρέψασα ιδίως ώς ναυτικωτάτη νήσος, καϊ 
ή Κώ, διαπρέψασα καΐ αΰτη έπϊ γεωργία κα'ι έμπορία συγχρόνως 

Αί κατά τήν μικοάν Ασίαν άποικίαι, παράλιοι σχεδόν δλαι ου- 
σαι, κατείχαν μικράν έ'κτασιν γής. Έν τώ έσωτερικφ ύπήρχον άλλαι 
πόλεις, έλληνικαί έπίσης, άποτελέσασαι ίδια καϊ άνεζάρτητα βασί
λεια, ώς τά βασίλεια τής Φρυγίας, τής Καρίας κα'ι τής Λυδίας, ά
τινα, μετά τήν περσικήν κατάκτησιν, διηρέθησαν είς σατραπείας. 
Ή Λυδία έχουσα πρωτεύουσαν τάς Σάρδεις, έχρησίμευεν’ ώς άπο- 
θήκη τοΰ έσωτερικοΰ έμπορίου. Έξ αυτής άπεστέλλοντο είς την



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 479478 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ευρώπην, διά; τών παραλίων πόλεων, τά προϊόντα τής γής καί τής 
τέχνης τής Ασίας. Είς τάς Σάρδεις προσέτι έγένετο τό μέγα έμπό- 
ριον τών δουλών και συγχρόνως τό έμπόριον χειροτεχνημάτων έξαι- 
σίων και.λεπτοφυών, πολυτελείας απερίγραπτου. Έκεϊ, είναι ό πο
ταμός Πακτωλός, εκ τών άμμων τοΰ οποίου έσύναζον μεγάλας ποσό
τητας χρυσού' Ενεκα τούτου όταν θέλωμεν νά εί'πωμεν μέγαν πλού
τον, λεγομεν παχτωΜν, 'Η Φρυγία ήτο κυρίως τόπος γεωργικός, 
και δια τοΰτο έκαλλιέργει τάς βοσκάς, Ιχουσα απειράριθμα ποίμνια. 
Το μαλλίον τών προβάτων της, καί μάλιστα τών μαύρων προβάτων · 
και αί μεταξοειδείς τρίχες τών κουνελίων καί τών λαγών τής πό~ , 
λεως Άγκύρας, έχρησίμευον πρός κατασκευήν ύφασμάτων λεπτοτά- 
των, και δια τούτο ηγοράζοντο είς τιμάς λίαν ύψηλάς. ’Εντεύθεν καί 
τό λεγόμενον παρά τοϊς όθωμανοΐς εγχι,ουρι σάΛι, έκ . τού ονόματος 
τής Αγκυρας, δπερ κατά τάς ήμέρας μας έλογίζετο πολύτιμον. 'Η 
πρωτεύουσα τής Φρυγίας, Κελαναί όνομαζομένη,. έκειτο έπι τής με
γάλης οδού τής Βαβυλώνος καί τής Περσεπόλεως, καί. τούτο διηυ- 
κόλυνε τό μετά τής ’Ασίας έμπόριον της μεγάλως.

'Η ανάγκη τών γεννημάτων παρώρμησε τούς "Ελληνας'καί περαι
τέρω. Καί πάλιν τό μέσον τών αποικιών είς ενέργειαν. ’Από τού 
Ελλησπόντου μέχρι τού Καυκάσου νέας άποικίας. Μεταξύ αύτών διέ-’ 

διέπρεψαν ή Σινώπη, ή Λάμψακος καί τό Βυζάντιον. Ή άνέγερσις 
τής άποικίας τού Βυζαντίου είναι 1ν έκ τών άθανάτων έργων τών · 
προγονών μας. Τό έπαναλαμβάνομεν' οί άοχαϊοι- ελληνες ειχον ει
δικήν ικανότητα περί τήν έκλογήν τών θέσεων. Όστις -ιδίως είδε 
την θεσιν τών ’Ολυμπιακών άγώνων, θά έθαύμασε βεβαίως, όχι μό
νον την καλαισθησίαν των, άλλά πρό πάντων τήν καταλληλότητα 
προς τόν σκοπόν, διά τόν όποιον έγίνοντο οί ’Ολυμπιακοί αγώνες. 
Ούτως, άποικίσαντες καί τήν θέσιν τοΰ Βυζαντίου, έκρινον όρθώς 
οτι καταλληλοτέρα αύτής, διά τό παγκόσμιον μεταγωγικόν έμπό
ριον, δέν ήδύνατο νά ύπάρξγ, ιδίως μάλιστα κατά τήν εποχήν έκεί- 
νην, οτε αί έμπορικαί σχέσεις τής Ευρώπης μετά τής ’Ασίας, διά τού 
Εύξείνου, ήσαν, άσυγκοίτφ τφ λόγφ, ζωηρότεραι καί έξηπλωμέναι. 
εις βαθμόν πολύ μεγαλήτερον παρά τώρα. "Οταν δέ φθάσωμεν είς τό 
μέρος .έκεϊνο τής ιστορίας μας, δπου θά γνωρίσητε τάς λεπτομέρειας 
και την αναπτυξιν τού εμπορίου τού Βυζαντίου, τότε, κύριοι, θά 
πιστευσητε οτι, άν ό ’Όλυμπος ήτον ή κατοικία τών θεών, τό Βυ
ζάντιον ύπήρξεν ό ’Όλυμπος τού εμπορίου.

Ηδη, ή ανυπόμονος έλληνική δραστηριότης στρέφεται πρός τά 

άρατφα μέρη τού κόσμου. Ή Σκυθία, ήτοι η μεσημβρινή Ρωσσία, 
ή Ταυρική χερσ-όννησος, ήτοι ή Κριμαία, καί ο Καύκασος, ιδού το 
νέον στάδιον τής εύτολμίας τών ήμετέρων προγόνων. Κάτοχοι τών 
παραλίων τού Εύξείνου, ήνοιξαν οδούς καταπληκτικάς εις τό έσω- 
τερικόν καί έκοινώνουν έμπορικώς, τόσον διά τών οδών αυτών, ώς 
καί διά τοΰ μεγίστου ποταμού Βορισθένους. Φθάνοντες δέ μέχρι τής 
Κασπίας θαλάσσης, καί τής λίμνης Άράλ, καί, έξακολουθούντες τήν 
ποοείαν των μέχρι. Βακτριανής, περί τής οποίας άλλοτε, έλαλήσαμεν, 
είσήρχοντο ε’ις την μεγάλην όδον των Ινδιών και της Σινικής. Κά
τοχοι επίσης τής Μαιώτιδος λίμνης, ήτοι τής Άζωφικής, διήρχοντο, 
τόν Τάναϊν καί τόν Βόλγαν, καί άνέβαινον τά Ούράνέια οοη. Τήν 
αυτήν οδόν έξακολουθούσι καί σήμερον οί ρώσσοι μεταξύ Όρεμβούρ- 
γου και Κίβας. Σιτηρά, γουναρικά, κτήνη καί δούλοι, ιδού τά κυ- 
ριώτερα έμπορεύματα τής Σκυθίας. Δέν ύπάρχει δέ αμφιβολία οτι καί 
αύτή ή Σιβηρία ήτο τότε γνωστή, καί έσυχνάζετο, διότι περί τού 
χρυσού αύτής έχομεν έ'κτοτε πληροφορίας ίστορικάς. Τό μόνον δπερ 
αμφισβητείται είναι οτι οί ’Έλληνες, κατα την εποχήν περί τής 
οποίας λαλούμεν, δέν ειχον άμεσον έμπόριον μέ τήν Βαλτικήν θά
λασσαν.

Τό σύμπλεγμα, κύριοι, τών παραλίων αποικιών, έν τφ Ευξείνφ 
Πόντφ, καί τών είς τό έσωτερικόν τής Σκυθίας οδών διά νά μετα- 
βαίνωσιν είς τά απώτερα μέρη τής μεσημβρινής Ρωσσίας, και έκ τού 
ετέρου μέρους νά φθάνώσι μεχρις Ινδιών και Σινικής, εινε πράγμα 
έξαίσιον, τού όποιου παρομοίου δέν υπήρξε πλέον εις τους μετά 
ταύτα αιώνας.

Άλλ’ ένφ τό έμπορικόν πνεύμα τοσαύτας έδημιουργει αποικίας 
είς τόν Ευξεινον, σκοποί πολιτικοί καί ιύέαι κατακτησεως παρεκι- 
νησαν τούς έλληνας ν’ άποικίσωσι καί τήν κάτω ’Ιταλίαν, καί την 
Σικελίαν, καί ό ελληνικός πολιτισμός έρριψε ρίζας βαθείας εις τα 
μέρη έκεϊνα, τοσούτον ώστε, και αύτή ή 'Ρώμη ήσθάνθη την επιρ
ροήν του.

Κκ>τά τόν Η’, αιώνα π. X. οί πλάνητες τών ανθρώπων έζήτουν. κα- 
τοίκησιν ώρισμένην, έζήτουν πατρίδα. Πρώτοι μεταναστβυσαντες 
είς τήν Σικελίαν ήσαν οί Φοίνικες, κατόπι οί "Ελληνες, κυρίως δέ 
οί Πελοποννήσιοι, μετά ταύτα δέ οί Καρχηδόνιοι. Η Μεσσήνη και 
αί Συρακούσαι ήσαν άποικίαι καθαρώς έλληνικαί. 'Ως κεντρον έμπο- 
ρίου, αί Συρακούσαι, ήσαν περιώνυμοι, διότι έγίνετο απασα η εισ
αγωγή καί εξαγωγή δλης τής νήσου δι’ αυτών. Ειπομεν δέ άλλοτε 
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δτι ή Σικελία παρή,γαγεν'άφθονα σιτηρά, ώς έκ τούτου τό έμπόριον 
αύτης ύπήρξε, μέχρι τής παρακμής της ‘Ρώμης, μέγιστον και πλού
σιον. Έπί τής ’Ιταλίας δέ απείρους άπαντώμεν έλληνικάς άποικίας, 
καί, ακριβώς εΐπεϊν, άπασα ή κάτω ’Ιταλία ήτο άποικισμένη έξ έλ- 
λήνων, καί διά τοΰτο ώνομάσθη μεγάλη Ελλάς. Αί έλληνικαί άποι- 
κίαι ήρχισαν άπό τής έποχής τοΰ τρωικού πολέμου, ήτοι άπό τοΰ 
IB'. αίώνος π. X. Κατόπι οί Άργεϊοι κατφκισαν τό Κανύσιον, ήτοι 
τήν Κανόζαν, καί τό Βενουέντιον, ήτοι τό Βενεβέντον, και μετ’ ού 
πολύ άνεφάνησαν αί-άποικίαι τής Παρθενόπης, ήτοι τής Νεαπόλεως,. 
τής Συβάρεως, τής Κρότωνος, τοΰ Ταράντου, τοΰ ‘Ρηγίου καί ανα
ρίθμητοι άλλαι.

Άλλ’οί άποικοι Έλληνες μετέφερον μεθ’ εαυτών καί ολα τά καλά 
καί δλα τά κακά τής ’ιδίας των πατρίδος. Μετέφερον έπομένως κα'ι 
τάς πολιτικάς των ε'ριδας, κα'ι τάς πρός άλλήλους συμπάθειας καί 
άντιπαθείας. Καθώς δέ αί εσωτερικά! έριδες έξησθένισαν τήν κυρίως 
λεγομένην Ελλάδα, ούτως έξησθένισαν καί τάς έν Ίτάλίικ παμπλη
θείς άποικίας, α'ϊτινες έπί τέλους κατήντησαν λάφυρά τής ρωμαϊκής 
λαιμαργίας. ■

Δέν μάς μένει τώρα νά λαλήσωμεν ε’ιμή περί τής Σαρδοΰς, τής 
Κορσικής και τοΰ Σαλέντου έν τή Ίσπανίιρ, τοΰ καί Ζακάνθη άπο- 
καλουμένου.

Ή Σαρδώ καί ή Κορσική κατωκήθησαν ύπό Έλλλήνων, δτε ού- . 
τοι έφιλονείκουν τήν κατάκτησιν τής Σικελίας κατά -τών Καρχιδο- 
νίων. ‘Η Σαρδώ ύπήρξεν όνομαστή διά τό έμπόριον της. Είδικώτε- 
ρον περί αύτής, ώς καί περί τής Κορσικής, θά όμιλήσώμεν έν τή 
μέση έποχή τοΰ εμπορίου.

Ή δέ έν Ίσπανίρι Ζάκανθα λέγεται αποικία τών ήμετερων γειτό
νων Ζακυνθίων' καί δέν εινε τούτο άπίθανον, δταν έξετάση τις πολ- 
λάς έθνογραφικάς περιστάσεις τών Ζακυνθίων κατά τόν μεσαιώνα, δτε 
θά εύρη καί πράγματα ισπανικά καί λέξεις ίσπανικάς, τούτο δέ φα- 
νερόνει, δτι ύπήρξε σχέσις μεταξύ τών κατοίκων τής νήσου Ζακύν
θου καί τών άποίκων τής έν Ίσπανίρρ Ζακάνθας.

Δικαστικός υπηρέτης τοΰ βωμού τής δικαιοσύνης, δέν δύναμαι νά 
παραλειψω κατά πόσον μία τών έλληνικών αποικιών έχρησίμευσεν 
εις τό παγκόσμιον έμ.πόριον νομοθετικώς καί χρησιμεύει άκόμη καί 
σήμερον. Ή αποικία αύτη είναι ή τής 'Ρόδου. Είπομεν δτι ή νήσος 
αΰτη διέπρεψεν ε’ις βαθμόν έξαίσιον κατά τήν ναυτικήν τέχνην. Τά 
Εμπορικά της πλοία άπετέλουν στόλους ολοκλήρους καί αί ναυλώ
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σεις ήσαν τό κυριώτερον έ’ργον τού ναυτικού τούτου. Επόμενον λοι
πόν ήτο ν’ άναπτυχθή καί τό θαλάσσιον δίκαιον έν τω τόπω έκείνφ 
πρός κανονισμόν τών σχέσεων τού θαλασσίου έμπορίου έν γένει. Σώ
ζονται, έτι καί νΰν, πολλά τών τοιούτων νομοθετημάτων, έκ τών 
οποίων καταφαίνεται ή σοφία τών Ελλήνων νομοθετών. Τά κυρτό
τερα τών έμπορικών τής σήμερον συναλλαγμάτων ήσαν καί τότε 
γνωστά, άλλά πρώτην φοράν έκανονίσθησαν νομοθετικώς καί έτακτο- 
ποιήθησαν είς συλλογήν νόμων ύπό τών ροδίων. Τά συναλλάγματα 
τοΰ θαλασσίου δανείου, τής θαλασσίου ασφαλείας, τής παραγγελίας, 
τής ναυλώσεως, αί διάφοροι σχέσεις μεταξύ φορτωτοΰ καΐ ναυλωτοΰ, 
αί περί άβαρίών περιστάσεις, ταΰτα πάντα είναι κεκανονισμένα διά 
νόμων ειδικών. Τό θαλάσσιον δίκαιον τών ροδίων ίσχυεν έν συνόλφ 
μέχρι τοΰ μεσαιώνος καί αί νεώτεραι περί θαλασσίου έμπορίου νο- 
μοθεσίαι χρεωστούσιν είς τούς νόμους τών ροδίων τάς κυριωτέρας 
διατάξεις των.· Οί ρόδιοι ήσαν έχθροί άσπονδοι τής πειρατείας, καί 
διά τοΰτο κατεδίωξαν πάντοτε αύτήν μετά Ιδιαιτέρας έπιμελείας 
καί δραστηριότητος.

Έπληροφορήθην λίαν εύχαρίστως δτι τή προτροπή τού άξιοτίμου 
προέδρου τοΰ' ήμετέρου Συλλόγου έντός ολίγου θ’ άκούσωμεν άπό 
τής έδρας ταύτης καί τήν ειδικήν καί τήν γενικήν διδασκαλίαν τού 
έμπορικοϋ νόμου. Εύχομαι τούτο έκ ψυχής, ώς αναγκαιότατου. Θά 
μάθωμεν τότε ποΐαι είναι αί ύπό τών νεωτέρων έθνών έπελθοΰσαι 
μεταβολαί είς τό ναυτικόν δίκαιον τών ήμετέρων προγόνων έν γένει 
καί ιδίως είς έκεϊνο τών ροδίων.

Διά νά νοήσωμεν δέ τώρα, κύριοι, τί ήσαν αί έλληνικαί άποικίαι, 
’ιδίως έν τή Άσίορ, άρκούμεθα νά μνημονεύσωμεν ένταϋθα δτι τά 
τρία έκ τών έπτά θαυμάτων τού τότε κόσμου, εύρίσκοντο εις αύτάς. 
Ό μέγας καί περικαλής τής Άρτέμιδος ναός ύπήρχεν έν τή Έφέσω, 
τό Μαυσωλείου, ή τό μνήμα τοΰ Μαυσώλου ΐστατο έν τή Άλικαρ- 
νασσφ καί ό κολοσσός τοΰ Ήλιου ύψούτο έπί τοΰ λιμένος τής'Ρόδου.

Ήκούσατε, πρό μικρού, δτι, είς τάς άρχαίας άποικίας μας κατε- 
σκευάζοντο υφάσματα έκ τών τριχών τού κουνελίου καΐ τοΰ λαγοΰ. 
Πώς άρά γε αί τρίχες αύται ένήθοντο καί ύφαίνοντο ; Καί δέν αρ
κεί τοΰτο, διά νά συμπληρώσωμεν τήν εικόνα τού αρχαίου ελληνι
κού έμπορίου. Πρέπει προσέτι νά περιγράψωμεν καί τά τεράστια 
πλοία τής άρχαίας έλληνικής έποχής, διά νά γνωρίσωμεν δτι δ θαυ
μασμός μας διά τό μεγαλήτερον πλοϊον τής έποχής μας τόν Λεβιά
θαν ή τον μέγαν Ανατολικόν, είναι μηδέν άπέναντι τοΰ θαυμασμού 
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τόν όποιον θά αίσθανθώμεν, δταν μάθωμεν όποια ήσαν τά μέγιστα 
τών πλοίων τής αρχαιότητας.

Άς περιορισθώμεν λοιπόν, τήν εσπέραν ταύτην, εις τήν άχρι τοΰδε 
άναπτυχθεϊσαν ύλην. Άλλά προτού τελειώσωμεν, άς προσηλώσωμεν 
τήν ήμετέραν προσοχήν έφ’ δσων έως τώρα εί'πομεν περί αποικιών. 
Ήκούσατε, φίλοι μου, δτι, άπό τής Σκυθίας μέχρι τών ήρακλειωτι- 
κών στηλών, απειράριθμοι υπήρξαν αί έλληνικαΐ άποικίαι, άριθμού- 
μεναι ύπέρ τάς χιλίας γνωστάς. Και πώς νά μή πιστεύσωμεν τοΰτο, 
άφοΰ γνωρίζωμεν δτι μία μόνη επαρχία τής Πελοπόννησου, ή Λα>, 
κωνία, εΐχεν έκατόν πόλεις. Ό κόσμος δλος λοιπόν τότε ήτο κόσμος 
έλληνικός. Φαντασθήτε όποιον ήτο τό έλληνικόν μεγαλεϊον ! Καί τοΰ 
μεγαλείου τούτου δέν έμεινεν άλλο τι είμή ή αθάνατος γλώσσα, οί 
ολίγοι περισωθέντες συγγραφείς καί ολίγα ερείπια τής άκρας φιλο- 
τεχνίας τών άμιμήτων προγόνων μας. Τί νομίζετε ! Καί αύτή ή 
μικρά εύχαρίστησις ήτις σάς προξενεϊται, ώς έκ τής έξιστορήσεως 
τοΰ αρχαίου έμπορείου, δέν οφείλεται εις άλλο τι, είμή εις τό με- 
γαλεΐον αύτής τής φιλτάτης ήμών πατρίδος. "Οταν' έξιστορήσωμεν 
τό ρωμαϊκόν έμπόριον, τότε θά γνωρίσωμεν φιλοσοφικώτερον τήν 
μεταξύ αύτοΰ και τοΰ έλληνικοΰ διαφοράν. '

Ούτως ή μικρά, ή μικρά αύτη Ελλάς, είχε π.εριεζωσμένον, ού
τως είπεΐν, δλόκληρον τόν τότε γνωστόν κόσμον, διά τών αποικιών 
της. Άλλ’ αί άποικίαι της ήσαν τόσοι άπόστολοι τής σοφίας καί. 
τοΰ πολιτισμοΰ, και διά τοΰτο αί άποικίαι ποτέ δέν-άπεσπάσθησαν 
έκ τής 'Ελλάδος, άλλά πάντοτε, καί είς τάς εύπραγίας της, καϊ εις 
τάς δυσπραγίας της, κοινήν ειχον τήν τύχην, καί διά τοΰτο έπί τέ
λους μετ’ αύτής καί συναπωλέσθησαν.

Τώρα, κύριοι, συγκρίνατε τάς σημερινάς μεταναστεύσεις καί άποι
κίας μέ έκείνας τών προγόνων μας, καί θά εΐδήτε πόσον διαφέρουσι 
μεταξύ των. Ήξεύρετε δτι, άπό πολλών ήδη έτών, στήφη άνθρώ- 
πων άναχωρουσιν έκ τής γηραιάς Εύρώπης, καί μεταβαίνουσιν είς 
τόν νέον κόσμον, δπου άποκαθίστανται ώς άποικοι. Καί έταιρίαι 
πρός τοΰτο ύπάρχουσι καί αί κυβερνήσεις περί τούτου προνοοΰσιν. 
Άλλ’ οί άποικοι ούτοι, δέν μεταβαίνουσιν είς τούς νέους τόπους διά 
νά μεταφέρωσι καί μετεμφυτεύσωσιν έκεϊ τήν ιστορίαν τών προγόνων 
νων των, τήν θρησκείαν των, τήν γλώσσάν των, τά ήθη των, καί 
νά διατηρήσωσι δεσμόν άδιάρρηκτον μετά τής γενεθλίου γής των, 
μεταδίδοντες τά γράμματα, τήν φιλοσοφίαν, τάς τέχνας, τόν πολι
τισμόν έν γένει τής Ιδίας αύτών πατρίδος. Μεταβαίνουσι μόνον καί 

μόνον, διά νά εύρωσιν άρτον, τοΰ οποίου στερούνται έν τή πατρίδι 
των, μεταβαίνουσι μέ τήν άπόφασιν, ούχί νά πρωτεύσωσιν, ούχί νά 
έξομοιώσωσι τούς ήδη κατοίκους τοΰ νέου τόπου πρός έαυτούς, άλλά 
νά συγχωνευθώσιν είς τήν άρχαίαν κοινωνίαν, καί άπορροφηθώσιν ύπ’ 
αύτής. Διά τοΰτο, καί τήν έθνικότητά, καί τό θρήσκευμα, .καί τήν 
γλώσσαν μεταβάλλουσι, καί τά ήθη καί τά έθιμα τής πατρίδος των 
άπαρνοΰνται,· καί συγχωνεύονται καί σβύννουσιν έντός τοΰ έντοπίου 
στοιχείου, είτε πεπολιτισμένον, είτε βάρβαρον είναι τοΰτο. Οί τοι- 
οΰτοι άποικοι δέν έκτείνουσι τό κράτος τής πατρίδος των, ώς οί άο- 
χαϊοί μας τό έξέτεινον διά τών αποικιών των.

Αποβαίνει λοιπόν όμολογούμενον δτι οί ήμέτεροι πρόγονοι, μεταξύ 
τών έμπορικών λαών τής άρχαιότητος καί μεταξύ άκόμη τών σημε
ρινών εμπορικών λαών, κατέχουσι θέσιν δλως έξαιρετικήν. Καί άπέ- 
ναντι άκόμη τών φοινίκων, καί άπέναντι αύτών τών καρχηδονίων, οί 
πρόγονοί μας ή'σαν βεβαίως άνώτεροι. 'Η πρός τά γράμματα καί τάς 
τέχνας φιλομάθεια αύτών, ό θείος ούτος έρως, ό πρακτικός νοΰς 
τής Ελλάδος, έξ ού έγεννήθησαν οί μεγαλήτεροι πολιτικοί άνδρες, 
καί οί περιδοξότεροι καλλιτέχναι τής δλης τοΰ χρόνου διάρκειας, άφ’ 
δτου έγνώσθη το ανθρώπινον γένος μέχρι τών ήμετέρων ήμερών, μετε- 
δόθησαν εις τάς άποικίας, καί, διά τών άποικιών, έγένοντο κτήματα 
παγκόσμια. /Εντεύθεν έφωτίσθη ό κόσμος δλος, καί, έκτοτε, πάν δ,τι 
άνθρώπινον, παν δ,τι μέγα, πάν δ,τι ύψηλόν, παν δ,τι μεγαλοπρεπές, 
πάν δ,τι σοφόν καϊ έξαίσιον ύπάρχει έν τή παγκοσμίφ άνθρωπότητι. 
’Έκτοτε δ άνθρωπος έπαυσεν άπό του νά ήναι κτήνος^ καί έκτοτε δ 
άνθρωπος δύναται νά καυχηθή δτι είναι κατ’ εικόνα καί δμοίωσιν έκ
τοτε τοΰ Θεοΰ! ΓΙοΐον άλλο έθνος, κύριοι, προσέφερε μεγαλειτέραν 
έκδούλευσιν είς τό άνθρώπινον γένος!

Τάχιστα, φίλοι μου, θά προσπαθήσω νά σάς εύχαριστήσω, διη
γούμενος πρός ύμάς τά περί τής άρχαίας έλληνικής βιομηχανίας, καί 
νά συνθρηνήσω μαζί σας τήν καταστροφήν τής Κορίνθου, καί τήν 
καταστροφήν συγχρόνως τής έλληνικής έλευθερίας, μετά τής δποίας 
συνεκατεστράφησαν καί τέχναι, καί βιομηχανία, καί καλλιτεχνία, 
καί τό μεγαλεπήβολον καί έπιχειρηματικώτατον-, καϊ φιλανθρωπό- 
τατον έλληνικόν έμπόριον καί άπας δ μέγας έκεΐνος έλληνικός κό
σμος, δστις άδύνατον είναι νά έπανέλθή πλέον, έν τή παγκοσμίφ 
σκηνή, όποιος τότε ύπήρξε, διαπρέψας, ώς άστήρ φαεινότατος, καθ’ 
δλην τήν οικουμένην.
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ΦίΛτατοΐ μου ακροαταί,
Σάς έξιστόρησα τάς έλληνικάς αποικίας, καΐ σάς διηγήθην πώς διά 

τών αποικιών αυτών τό άρχαιον έλληνιζόν έμπόριον άνεπτύχθη και 
έξηπλώθη καθ’ δλον τόν γνωστόν τότε κόσμον. Θά σας εξιστορήσω 
τώρα τάς αρχαίας τέχνας, καΐ έν γένει τήν άρχαίαν βιομηχανίαν, 
καΐ θά προσθέσω δσα δυνηθώ περί τής αρχαίας ναυπηγίας καΐ ναυ^ 
τιλίας. Έν τέλει δέ θά περιγράφω τήν παντελή καταστροφήν τοΰ 
αρχαίου έλληνικοΰ κόσμου, μετά τοΰ οποίου συγκατεστράφη καΐ τό 
έμπόριον. Άλλ’έκ προοιμίων καταλαμβάνεται, δτι πρόκειται ν’άνα- 
πτύξω προ τών οφθαλμών ύμών ολόκληρον κόσμον, καΐ ποιον κόσμον! 
Αδύνατον λοιπόν νά ικανοποιήσω τήν ΰμετέραν φιλοπεριέργειαν μέ 
πολυπληθείς λεπτομέρειας, καΐ έξ ανάγκης πρέπει νά εύχαριστη- 
θώμεν εις γενικήν τινα έποψιν, ικανήν όμως νά δώση ιδέαν άπόχρώ- 
σαν τής τότε βιομηχανικής καταστάσεως. Πλήν καί είς τοΰτο περι- 
οριζόμενος πάλιν οφείλω νά σάς προδιαθέσω δτι ή ομιλία αυτή δέν 
θά ήναι έκ τών συντόμων. Προχωρών εις αυτήν θέλω όδηγηθή άν 
πρέπει νά έξακολουθήσω αυτήν ολόκληρον κατά τήν εσπέραν ταύτην. 
Ε’ις τοιαύτην περίστασιν ανταμείψατε, φίλοι μου, τήν μικράν μου 
φιλοπονίαν μέ τήν φιλομαθή υπομονήν σας. Χρείας δέ τυχούσης, 
θέλω προνοήσει περί μικράς τίνος διακοπής, έν άρμοδίω χρόνω, πρός 
άμοιβαίαν άνακούφισιν.

"Οπου πλούτη, έκεϊ καΐ τέχναι καΐ βιομηχανία, καΐ δπου βιομη
χανία καΐ τέχναι, έκεϊ καΐ έμπόριον. Ή ’Ασία ήτο, εινε καΐ θά vivat 
τό πλουσιώτερον μέρος τής γής. "Ενεκα τούτου αί κατά τήν Ασίαν 
κυρίως έλληνικαΐ άποικίαι καΐ αί κατά τόν Εύξεινον,καρπούμεναι καΐ 
τόπους καΐ θαλάσσας εύφορωτάτας και μεταλλεία προσέτι πλούσια, 
πρώται αμέσως μετά τόν τρωικόν πόλεμον ήρχισαν νά καλλιεργώσι 
τό έμπόριον. Καΐ ένώ έν Έλλάδι εις τρεϊς μόνον πόλεις κατ’ άρχάς, 
ήτοι ε’ις τάς ’Αθήνας, είς τήν Κόρινθον καΐ εις τήν Δήλον ύπήρχον 
τέχναι τινες καΐ αΰταΐ βάναυσοι, ε’ις τά παράλια τής μικράς ’Ασίας 
καΐ τοΰ Πόντου ή πρόοδος πάσης βιομηχανικής τέχνης έλάμβανε δια
στάσεις καταπληκτικάς, ό δέ πλοΰτος και ή πολυτέλεια αποικιών 
τινων κατήντησαν μυθώδεις. Διά τοΰτο άπό τής πρωτευούσης τής 
πλουσιωτάτης Λυδίας ήρχισεν ιδίως ή τελειοποίησις τών τεχνών, 
κυρίως δέ τής βιομηχανίας τών χειροτεχνημάτων τής κοινώς καλου- 
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μένης παρ’ ήμΐν μανιφατούρας. Εις τάς Σάρδεις λοιπόν, εις τήν πο- 
λυπληθεστάτην’καΐ όλβιωτάτην ταύτην πρωτεύουσαν τής Λυδίας, 
άνεπτύχθη κατά πρώτον ή υφαντική καΐ βαφική. Έκεϊ δέ αί πολυ
τελείς κλινοσρωμναΐ καΐ οί έτι πολυτελέστεροι τάπητες ή ψιλοτά- 
πητες, ώς τούς ώνόμαζον, βαρυτιμότατα αγοραζόμενοι ύπό τών βα
σιλέων τής ’Ασίας. Ή ’Ιωνική φυλή είς τάς αποικίας της άνέπτυξεν 
δλην τήν τρυφήν καΐ δλην τήν πολυτέλειαν τοΰ ανθρωπίνου βίου. Αί 
κλίναι των έστηρίζοντο έπί χρυσών καΐ αργυρών ποδών· οί στολι
σμοί τών γυναικών, έργα ύπερφυσικής λεπτότητας, περιεκοσμοΰντο 
ύπό λίθων πολυτιμοτάτων. Διάφορα μΰρα, διαφόρων τόπων, ήσαν 
άφθονώτατα καΐ κοινότατα. Περί τής καλλιτεχνίας τών ύφασμάτων 
θά λαλήσωμεν εΐδικώτερον. Άλλ’ έν τοσούτω έκ τής περιγραφής τών 
εξαίσιων τούτων έργων συμπεραίνομεν άναγκαίως, δτι πλεϊσται τέ
χναι είχον έκεϊ αναπτυχθώ καί είς άκρον τελειοποιηθώ). Πολλάκις 
διστάζει τις άναγινώσκων εις τούς αρχαίους μας τά αμέτρητα πλού
τη τής έποχής έκείνης έν ταϊς έλληνικαϊς άποικίαις τής ’Ασίας, 
πλούτη ασύγκριτα πρός τά πλούτη τοΰ νεωτέρου κόσμου. Άλλά δέν 
δυνάμεθα ν’ άμφιβάλωμεν, δταν γνωρίσωμεν δτι τά αγάλματα τών 
θεών καΐ τά πολυτελέστερα τών οικιακών σκευών καΐ κοσμημάτων 
κατεσκευάζοντο έξ έλέφαντος, έκ έβένου καί αχάτου, τά δέ προστυ- 
χότερα σκεύη καΐ έ'πιπλα έκ χαλκοΰ χυτοΰ ή ψυχρηλάτου, ήτοι πε
λεκητού άνευ πυρός, έκ πύξου, έκ κυπαρίσσου καΐ έκ μαρμάρου, πε- 
ποικιλμένα δντα διά λεπτοτάτων γλυφών ή έξωραϊσμένα διά πολυ
μόρφων ζωγραφημάτων ή περιχρυσωμάτων. "Ολα ταύτα άποδεικνύ· 
ουσι τήν ποικιλίαν τών τεχνών καί τήν πληθύν τών τεχνιτών, ένφ 
συγχρόνως μαρτυρούσι τήν τελειότητα τής έν γένει τέχνης.

Τά πλούτη, καΐ ή οικιακή ιδίως πολυτέλεια τοΰ καιρού έκείνου, 
δύνανται, έν μέρει, νά συγκριθώσι πρός τά πλούτη καί τήν οικιακήν 
πολυτέλειαν όλιγίστων οικογενειών τής Ρωσσίας. Ή μεγάλη Α’ικα- 
τερίνα έγραφεν ε’ις Παρισίους τά έφεξής περί τής οίκογενείας τού 
πρίγκηπος Στρογάνωφ, γόνος τής οποίας ήτο δ μακαρί^ τή μνήμγ), 
κατά τήν ήμετέραν έπανάστασιν, φιλανθρωπότατος καΐ φιλελληνικώ- 
τατος πρεσβευτής Στρογάνωφ :—Ή οικογένεια αΰτη τρεϊς ήδη αιώ
νας, προσπαθεί, παντοίοις τρόποις, να φθείρα την περιουσίαν της, 
και δέν δύναται να το κατορθώση. Καΐ γνωστόν είναι δτι ή οικο
γένεια τών Στρογάνωφ πλεϊστα δσα έπιπλα, ολόκληρα έξ αργύρου 
καΐ πλατίνης, έχει, καί, αφού έχει έπιπλα τοιαύτα, φαντασθήτε τά 
σκεύη της! Ένφ, άν περιέλθητε τήν Ευρώπην δλην, ούδαμοΰ αυτής Τόμος IB’.— ’Ιούλιος καί Αύγουστος *889  88 
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θά εΰρετε κλίνας έχούσας πόδας αργυρούς καί χρυσούς, ώς ειχον αί 
κλίναι τών αρχαίων Ελληνικών αποικιών τής ’Ασίας.

Άνέφερα τάς Σάρδεις, ώς ύπόδειγμα. Άλλά διά τό συντομώτερον 
θέλω ήδη λαλήσει έν γένει περί τών Ελληνικών τεχνών, διότι, άν 
έκάστης ιδιαιτέρως τών Ελληνικών πόλεων κα'ι αποικιών τάς τέχνας 
καί την βιομηχανίαν έπεχείρουν νά περιγράφω, ήθελα είσέλθει εις 
άχανές τι πέλαγος, πέριξ τοΰ οποίου δέν θά ήδυνάμην νά διακρίνω 
στερεάν, δπως προσαράξω.

Καί περί μέν τών γεωργικών τεχνών, τής γεωργικής βιομηχανίας,- 
και τής άλιείας, αρκοΰμαι νά εϊπω δτι οί οίνοι καί αί έξαίσιαι όπώ- 
pat, προς δέ οί ταριχευτοί ιχθύες τών πλείστων Έλληνικών αποικιών 
τής Ασιας καί τού Πόντου, άπετέλουν πλουσιώτατον και τρισμέγι
στον έμπόριον. Καί μη νομίσητε δτι ό αρχαίος κόσμος δέν έτρωγε 
περισσότερα και ποικιλότερα πράγματα άφ’ δσα τρώγομεν ημείς 
σήμερον. Ημείς δέν γευόμεθα έτι τό χιλιοστιμόριον άφ’ δσα έκεϊνοι 
καί έτρωγον καί έ'πινον. Ό σημερινός ’Άγγλος, δστις αιωνίως τρώ
γει βώϊον έψημένον κρέας, θά ήτο δι*  αύτούς δ,τι ήτο δ Αθηναίος 
δστις, καθώς καί τώρα, οΰτω καί τότε, ήτο λιτώτερος πάντων 
τών Ελλήνων εις τήν τράπεζάν του, καί διά τούτο ώνομάζετο λεπτο- 
τράπέζος. Μία τών μεγαλειτέρων άποδείξεων τοϋ άκρου πολιτισμού 
έϊναι καί ή τελειοποίησις τής μαγειρικής. Άν τήν μαγειρικήν καί 
τά μαγειρικά σκεύη τών άρχαίων μας έπεχείρουν νά σάς έξιστορήσω,’ ' 
ήθελα εύρεθή εις τήν άνάγκην τόμους ολοκλήρους τών δειπνοσοφι- 
στών καί άλλων νά έξαντλήσω ένώπιόν σας. Αρκεί δέ μόνον νά εί'πω 
δτι, τόσον μεγάλην άξίαν έδιδον οί πλούσιοι καί οΐ ισχυροί τών άρ
χαίων μας είς τήν μαγειρικήν, ώστε παντού άπαντώμεν συμπόσια 
μεγαλοπρεπέστατα, είς τά όποια καί οί σοφοί έλάμβανον συνήθως 
μέρος, καί έκεϊ έφιλοσόφουν. Άναγιγνώσκομεν δέ δτι ό τύραννος τών 
Συρακουσών Διονύσιος άπέστειλεν ένταύθα ποεσβείαν έπίτηδες διά 
νά προσκαλέσ·/), έπί άδροτάτω μισθφ, περίφήμόν τινα μάγειρον έκ 
τής πόλεώς μας.

Η άφθονία τών μεταλλείων είς τάς έλληνικάς άποικίας παρήγαγε 
τήν τέχνην τής έκ διαφόρων μετάλλων, ιδίως δέ έκ χαλκού χυτού, ! 
κατασκευής κολοσσιαίων αγαλμάτων καί άλλων έργων θαυμασίων, 
καί τήν τελειοποίησιν προσέτι τών μαγειρικών σκευών. Ή Σάμος καί ’ 
Ρόδος ύπερεϊχον κατά τά έργα ταύτα, καί απέκτησαν τεχνίτας λίαν 
ονομαστούς. Είς τάς πόλεις ταύτας παρηγγέλλοντο τότε, έξ δλης 
τής Ελλάδος, τά έκ μετάλλου κοσμήματα καί σκεύη, καί δ ναός 

τών Δελφών έκοσμεϊτο μέ πάμπολλα τοιαύτα άριστοτεχνήματα.
Ή κεραμεική καί ή άγγειοπλαστική έλαβον άνάπτυξίν τεραστίαν. 

Ό πηλός, είς τάς χεΐρας τών τεχνιτών έκείνων, μετεποιεϊτο είς 
σκεύη πολυτιμότατα. Είς τήν Κόρινθον δέ, μετά ταΰτα,. ήτο πεφυ- 
φυλαγμένον τό καλλιστεΐον τής τέχνης ταύτης, ώς καί πλείστων 
άλλων τεχνών

Ή έκ δερμάτων χαρτοποιία, πρό τής εύρέσεως τού παπύρου, άνε- 
πτύχθη Ιδίως είς τήν Πέργαμον, έξ ής καί περγαμηνές χάρτης ή 
περγαμηναί. Άπό τόν Ηρόδοτον δέ μανθάνομεν δτι τάς έκ περγα- 
μηνού χάρτου βίβλους δί^βέρας ώνόμαζον, έξ ού καί τό δεφτίρι, τ&ι 
πατέρων ήμών, δπερ δμως έντρεπόμεθα σήμερον νά λέγωμεν, νομί- 
ζοντες ίσως αύτό βάρβαρον.

Ή ύλοτομία τών δασών, καί έν γένει ή ξύλευσις οικοδομήσιμου 
καί ναυπηγήσιμου ξυλείας, ήτο βιομηχανία μεγίστη, τά δέ έργα- 
λεϊα αύτής τελειότατα. Παντού δέ ήσαν, είς τάς άποικίας μάλιστα, 
οί ποταμοί πλωτοί, καί παντού δδοί άμαξητοί, διά νά κατέρχονται 
τά διαφόρου μεγέθους ξύλα είς τάς παραλίας. Ή δδοποιία λοιπόν 
καί ή γεφύροποιία, καί ή άποξήρανσις τών έλών ήσαν τέχναι το- 
σούτφ γνωσταί, ώστε έργον πάσης άποικίας πρώτιστον ήτο ν’ άνοίξγι 
δδούς, νά γεφυρώση ποταμούς, ν’ άποξηράνη τά βαλτώδη μέρη, καί 
νά καταστήση πλωτά τά ποτάμια ΰδατα. Απερίγραπτοι ήσαν αί 
δδοί τού άρχαίου κόσμου, καί ένθυμεΐσθε πόσα άλλοτε είπομεν περί 
αύτών, Οί προπάτορες ήμών, καθώς καί οί σημερινοί Αμερικανοί, 
πρώτον ήνοιγον δδούς, καί έπειτα έφρόντιζον περί σχολείων, διότι 
πρώτιστη ανάγκη τού κοινωνικού ανθρώπου είναι ή συγκοινωνία.

Ή τοΰ χρυσού καί τών πολυτίμων λίθων καί όστέων έξεργασία, 
άπετέλει τέχνην πολυτιμοτάτην έξ ένός, άλλά καί λίαν διά τούτο 
έντιμον. Έκ τών γυναικείων κοσμημάτων, τών δποίων αί περιγρα- 
φαί περιεσώθησαν, συμπεραίνωμεν τήν τελειοποίησιν τής χρυσοχοϊ
κής, τής άδαμαντοκοπτικής, τής άδαμαντοκολλητικής καί τής λε- 
πτουργίας, όχι μόνον εις τήν έξεργασίαν τού χρυσού, τών άδαμάντων 
καί τών ποικίλων άλλων λίθων καί όστέων, άλλά καί ε’ις τήν γλυ
φήν έν γένει τών έπίπλων καί τών σκευών.

Ή κλινοποιία ιδίως, καί ή άμαξοπηγία, ήτοι ή τέχνη τής κα
τασκευής τών έπί^λων τής άναπαύσεως καί τής κινήσεως τοΰ άν- 
θρώπου, ύπερέβησαν πάν οριον καλλιτεχνικής καλλονής. Διά τούτο 
καί αί τέχναι αύται ήσαν κοιναΐ παντού, καί καθημερινοί ήσαν οί 
νεωτερισμοί αύτών, άποβλέποντες πρό πάντων είς τό δ’σον ένεστι
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άναπαυτικώτερον. Ή άμαξοποιία δέ ιδίως ήτο ανάλογος τών έξαι- 
σίων οδών. Άν [Λίαν άμαξαν έκ τών εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, 
ύπό τών κατά, καιρούς αλαζόνων κα'ι πλουσίων άποσταλεισών, ήθελον 
σάς περιγράφει, φόβος -ήθελε μέ καταλάβει μή, άναχωροΰντες τής 
αιθούσης ταύτης, ήθέλατε μέ κατακρίνει ώς άστεϊζόμενον μάλλον 
$ σπουδάζοντα,

Ή έν γένει μαχαιροποιία, οικιακή τε καί πολεμική ήτο λίαν ανε
πτυγμένη τέχνη. Ό πατήρ τοΰ Θουκιδίδου και δ πατήρ τοΰ Δη- 
μοσθένους, έργοστασιάρχαι μεγάλων μαχαιροποιίων έν Άθήναις ύ- 
περεπλούτησαν έκ τής τέχνης ταύτης.

‘Η ύποδηματοποιία, καί τά παντός είδους ένδύματα, ώς κα'ι τά 
παντός είδους χρήσιμα είς τόν βίον έργαλεΐα, καΐ μάλιστα τά πρός 
τήν υγείαν καί τόν καλλωπισμόν τοΰ ανθρώπου αναγκαία, άπετέλουν 
βιομηχανίας διαφόρους, ών ούκ ήν άριθμός. Και ώς πρός τά χρή
σιμα διά τήν υγείαν κα'ι τόν καλλωπισμόν τοΰ ανθρώπου άρκεΐ ν’ ά- 
ναγνώσωμεν τί ήσαν τά φαρμακεία τών αρχαίων μας, δπου καί Ια
τροί πάντοτε παρέμενον, συμβουλεύοντες τούς προσερχομένους νο- 
σοΰντας, καί τί προσέτι ήσαν τά βαλανεΐά των, ήτύι τά λουτρά 
των, καί τί τά καταστόλιστα αυτών κουρεία. Καί διά νά νοήσω- 
μεν καλήτερα ζα'ι τήν πολυτέλειαν τών αρχαίων, καί’ τήν ένεκα 
αυτής πολλαπλασίασιν καί τελειοποίησή τών διαφόρων τεχνών, ά- 
ναγκαΐον θεωρώ ν’ απαριθμήσω δσα έγώ τουλάχιστον ήδυνήθην ν' 
άνεύρω ονόματα υποδημάτων, καί ταΰτα είναι δέκα καί τέσσαρα 
τόν αριθμόν, ήγουν τά σανδάλια, αί έμβάδες, αί ήμεμβάδες, αί άφο- 
ροι έμβάδες, ήτοι αί μή προξενούσα: κρότον, αί κρηπίδες,' αί όπι- 
σθοκρηπΐδες, τά περιπόδια, τά άπλά πέδιλα^ τά εις σφυρόν άνατεί- 
νοντα πέδιλα, ήτοι τά ε’ις τόν σφυρόν προσδενόμενα, τά πέδιλα τά 
ε’ις γόνυ άνατείνοντα, οί κόθορνοι, οί ύποζόθορνοι καί οί έπισθοκό- 
θορνοι, καί έπί*  τέλους τά κολοφώνεια, ήτοι πέδιλα, ©εοόμενα έκ 
τής Κολοφώνος, ή κατασκευασμένα Ζατά τόν συρμόν τής Κολοφώ- 
νος. Καί έκ τούτων δλων, άλλα μέν περιεστοιχίζοντο έσωτεριζώς μέ 
γουναρικά, άλλα ήσαν χρυσοΰφαντα, άλλα έ'φερον τιμαλφείς λίθους, 
άλλα περίερραμμένα ήσαν μέ τρίχαπτα, καί· άλλα μέ στρόφια καί 
γλυφώματα. καί κροόσούς, κεκεντημένα καί πεποικιλμένα πολυτελώς 
καί διαφοροτρόπως. "Ωστε, πρέπει νά συμπερά^ωμεν δτι καΐ οί άο- 
χαϊοί μας είχον τούς συρμούς καί τούς νεωτερισμούς των, δανειζό
μενοι τοιούτους καί άπό άλλους τόπους καί άπό άλλα έ'θνη. Καί 
ναι μέν οί πλεΐστοι τών άνθρώπων ήσαν τότε ανυπόδητοι, άλλά 

ποιοι ; Όί απειροπληθείς δούλοι καί τινες τών φιλοσόφων. Καί έκ 
τών φιλοσόφων δμως πόλλοί φιλοχρήματοι καί πολυτελείς ήσαν.

Τί δέ νά εΐ'πωμεν περί τών διαφόρων τεχνών τών οποίων τά έργα 
ήσαν τά παντοίων ειδών άθύρματα ! ’Αθύρματα δέ ή άθυρμάτια 
ήσαν ποικίλα λεπτοτεχνουργημένα παιγνίδια τών παίδων, τά μικρά 
έκεϊνα καί χαριτωμένα κοσμήματα, διά τών οποίων, καί σήμερον 
ακόμη, διακοσμοΰμεν τάς οικίας μας, προ πάντων δέ τάς αίθούσας 
μας, χάριν' εύαρέστου διασκεδάσεως καί ήμών αυτών καί τών προσ- 
ερχομένων, ήγουν τά λεγάμενα τεφαρίκια καί γαλλιστί bigouteris. 
’Αλλά, ποίαν στερεότητα, καί ποιαν συγχρόνως ζωηρότητα, όπόσην 
δέ χάριν καί κομψότητα ειχον εκείνα, άπέναντι τών σημερινών ! Ώς 
καί αύτή ή κούκλα τοΰ παιδιού τής τότε έποχής έφαίνετο έ'χουσα 
ζωήν καί νοημοσύνην, διότι συνίστατο εις άγαλμάτιον, ή ε’ις προτο
μήν, ή είς άνάγλυφον, είτε έκ μαρμάρου, εϊτε έκ πηλοΰ όπτοΰ, είτε 
έκ μετάλλου, ένφ σήμερον είναι ξυλανθρωπάρια, περιτετυλιγμένα μέ 
ράκη, ή χαρτόκυρα, απομιμήσεις δέ αηδείς καί ταπειναΐ άσχή- 
μων καί τερατωδών δντων, ίκανών νά ταπεινώσωσι τήν φαντασίαν 
τοΰ παιδός καί νά μυάνωσι τήν καλαισθησίαν του. *0  παϊς τότε 
εβλεπεν είς μικρόν δ,τι μέγας γενόμενος ήθελεν ίδή είς μέγα έν τή 
οίκίφ, έν τφ ναω καΐ έν τή πολιτεί^ καί ούτω βαθμηδόν άνεπτύσ- 
σετο είς αυτόν τό φρόνημα, καί άπό τοΰ μικροΰ ΰψηλόφρονος κό
σμου μετεφέρετο είς τόν μέγαν. Πλεΐσται είναι αΐ όυσκολίαι σήμε
ρον διά ν’ άναθρέψωμεν τά τέκνα μας, δπως οί άρχαΐοί μας έξ άπα- 
λών ονύχων τά άνέτρεφον, διότι μέ τό άγαλμάτιον ή μέ τήν μικοάν 
προτομήν ή μέ σύμπλεγμά τι αναγλύφων προσώπων παριστανόντων 
σκηνάς τοΰ ιδιωτικού βίου ή προγονικόν τι κατόρθωμα, έγυμνάζοντο 
συγχρόνως ν’ άπαγγέλλωσι τούς άθανάτους ηρωικούς στίχους τοΰ 
'Ομήρου ή τάς συγκινούσας έκ βάθρων τήν καρδίαν τραγφδίας τοΰ 
Σοφοκλέους. Οΰτω δέ διδασκόμενα τήν μεγάλην ιστορίαν τών προγό
νων, τήν θρησκείαν τών πατέρων, καί τάς πατρικάς, στρατιωτικάς 
καί οίκογενιακάς άρετάς, έ'παιζον συγχρόνως προσηλωμένους έ'χοντα 
τούς οφθαλμούς είς τά μικρά έκεϊνα άπομιμήματα τής σοφίας, τής 
ανδρείας, τοΰ πατριωτισμού καί τής καλλιτεχνίας κάί δι’ δλων τών 
αισθητηρίων καί δι' δλω> τών πόρων τοΰ σώματος είσήρχετο είς τήν 
διάνοιαν καί είς τήν καρδίαν τοΰ παιδός ή πλήρης αναμνήσεων έν
δοξων τροφή, ήτις έ'μελλε νά τόν διαμορφώσ-ρ ε’ις άνθρωπον τέλειόν, 
είς πολίτην γενναΐον καί ένάρετον.

Καί διατί ή τοσαύτη διαφορά καί μεταξύ ακόμη τών παιγνίδίων 
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τοΰ τότε καΐ του σημερινού μικροΰ κόσμου, ήτοι τοϋ κόσμου τών 
παίδων; Φαντάζομαι δτι μαντεύετε την αιτίαν. Καϊ οί τεχνϊται τής 
άρχαιότητος ήσαν φιλόσοφοι, καϊ δέν προσεπάθουν άλλο, παρά, δσον 
ήτο δυνατόν περισσότερον ν’ άπομιμηθώσι τήν φύσιν, οι δέ σημερινοί 
τεχνϊται, δσον καϊ άν θαυμάζονται, δσον καΐ άν έπαινώνται, δέν 
κατόρθωσαν είσέτι νά τήν πλησιάσωσιν, δσον έκεϊνοι την έπλησία- 
σαν. Οΐ τεχνϊται τής έποχής έκείνης εϊχον τό πλεονέκτημα τοΰ συμ- 
βιβάζειν την χρησιμότητα των έργων, μέ την τέρψιν τής όράσεως καϊ 
τοΰ νούς καΐ μέ .τόν έζευγενισμόν της καρδίας, διά τής διδασκα
λίας της πολιτικής καΐ θρησκευτικές συνάμα ηθικές· Τά πάντα δέ 
ησαν τότε φιλοσοφία, ήτοι .μελέτη καϊ γνώσις ακριβής αύτής τής 
φύσεως.

Άλλά, διά νά νοήσωμεν, όποιον ήτο τό μεγαλεϊον τών τεχνών έν 
ταΐς άποικίαις έκείναις, πρέπει νά μάθωμεν προσέτι δτι καϊπανήγυ- 
ρις έτελεΐτο μεγάλη κατ’ έτος, είς Λέβιδον, μίαν τών δώδεκα’Ιωνι
κών πόλεων, δλων τών Ελλήνων τεχνιτών τής’Ασίας, τοΰ Αιγαίου, 
τής Προποντίδος, τοΰ Ελλησπόντου καϊ τοΰ Εΰξείν,ου. Ε’ις τήν πα- 
νήγυριν ταύτην, οί πεοι τόν Απόλλωνα, τεχνϊται, ώς ώνομάζοντο, 
έτέλουν καϊ δημοσίους άγώνας. ’Άλλοτε δέ θά εϊπωμεν τί ήσαν οί 
δημόσιοι αγώνες καί πόσον συνετέλουν εις πάσαν άνθρωπίνην πρόοδον.

Καί ούτως εϊχεν ή'Ελληνική βιομηχανία μέχρι τών μέσων τοΰ Η’ 
αΐώνος π. X. Άλλ’ άπό τές έποχής ταύτης ή φιλοσοφία, αί έπι- 
στέμαι καϊ ολαι αί είκαστικαϊ τέχναι ήρχισαν ν’ άναζωπυρώνται έν
τός τής άρχαίας Ελλάδος. Τότε άνέλαμψαν αί Άθήναι καί ή Κό
ρινθος, καί άπό τά μέσα ’ιδίως τής «Τ έκατονταετηρίδος,καΐ κατόπιν, 
αί τέχναι ήκμασαν εις τό άρχαΐον τούτο έδαφος. Τότε κα'ι τό έμ
πόριον τές Ελλά δος παρηκολούθησε τό έμπόριον τών άποικιών, α'ι- 
τινες, ώς τόσοι πρόδρομοι, έπροπορεύθησαν εις τό στάδιον τές κοι
νής εύημερίας καί δόζης. Ή αΰξησις τοΰ ΰλικοΰ πλούτου έζαρτάται 
έκ τές αύξήσεως τοΰ διανοητικοΰ πλούτου καΐ τάνάπαλιν. Ή φιλο
σοφία άνυψωθεΐσα είς τήν γενικήν τών δντων θεωρίαν έδωκε πλήρη 
τόν τύπρν της φύσεως είς τάς τέχνας καΐ ή ευημερία ήρχισε ν’ άνα- 
πτύσσεται' ο πλούτος δέ, δστις συνέρρευσε μετά τάς λαμπράς κατά 
τών Περσών νίκας τοΰ Μαραθώνος, της Σαλαμίνας, τών Πλαταιών 
και τής Μυκάλης, έζωογόνησε την πολυτέλειαν, καΐ ή πολυτέλεια 
έζωογονησε τάς τέχνας καϊ τό έμπόριον, διότι, δπου κατανάλωσις 
δέν γίνεται, έκεΐ τέχναι καϊ έμπόριον μαραίνονται. "Ολαι λοιπόν αί 
τέχναι τών άποικιών Ιλαβον τον τύπον τής φιλοσοφίας τής μητρο- 

πόλεως κάί ΰπό. τήν ευεργετικήν έπιρροήν αύτής, έτελειοποιήθησαν 
μέχρι θαυμασμού. Άν δέ, δταν αί τέχναι είσήχθησαν έκ τών άποί-. 
κιών είς τήν .'Ελλάδα, ήσαν τέλειαι, φαντασθητε δποΐαι έγειναν τε- 
λοποιηθεΐσαι. έτι μάλλον ιδίως, είς τάς Αθήνας καϊ είς τήν Κόρινθον.; 
Καΐ αί τέχναι καΐ τό έμπόριον δμως έλαβον προστασίαν σπουδαιο- 
τάτην έν Κορίνθφ μέν έκ μέρους του Περιάνδρου, έν Άθήναις δέ έκ 
μέρους τοΰ Περικλέους. Περιττόν νά περιγράψωμεν πάλιν τάς αύτάς 
τέχνας μετά τήν άκραν αύτών τελειοποίησιν. Τί ήσαν τότε αί Άθή
ναι καϊ τί ήτο τότε ή Κόρινθος άδύνατον νά περιγραφή ! Μέγιστοι 
πληθυσμοί κα'ι έργασία άδίάκοπος, ιδού πώς έγειναν τά τεράστια 
έκεϊνα έργα, έκ τών οποίων όλίγιστα μέν βλέπομεν .συντετριμμένα, 
άλλα δέ άκούομεν άτελώς περιγραφόμενα. Ή Ελλάς ήτο τότε δλη 
νοΰς καϊ δλη καρδία. Διά τοΰτο ούδέν άλλο έθνος κατώρθωσέ ποτέ 
νά συμβιβάσν) τοσούτφ άρμονικώς τάς άπαιτήσεις τοΰ νοός μέ τάς 
συγκινήσεις τής καρδίας. Τίποτε άλλο δέν έλειπεν είς τόν κόσμον 
έκεΐνον παρά δ άτμός.

Ή πολυτέλεια τότε άνεπτύχθη εις τόν ύπατον βαθμόν, καϊ είς 
τούς άνδρας καϊ εις τάς γυναίκας. Ό Αριστοφάνης περιγράφει τόν 
στολισμόν τών γυναικών. "Οπόσα ονόματα 1 Καί τί δέν έφόρει τότε 
ή γυνή! Άλλά καϊ όποιος ό τότε πλούτος ! Έκ τού καταλόγου τών 
στολισμάτων δέν λείπει τίποτε έκ τών άπαιτουμένων είς μίαν σημε
ρινήν κυρίαν, διά τόν χορόν έτοιμασθεΐσαν. Άλλ’ δ χορός τότε ήτο 
πολύ διαφορετικός. Ό Βύρων παραλληλίζων τούς άρχαίους χορούς μέ 
τούς σημερινούς, λέγει δτι, διά νά χορεύσγ τις τόν χορόν τόν λεγό
μενον βάΛσερ, πρέπει νά είναι ή τρελλός ή μεθυσμένος. Οί στολισμοί 
δμως καϊ αύτοί ειχον τό κόσμιον καϊ τό σοβαρόν, έτερπον τήν δρα- 
σιν, άλλ’ άπώθουν τάς αύθάδεις καί πονηράς άντιβλέψεις. Οί στολι
σμοί έζέφραζον φιλανθρωπίαν, διότι, αντί νά βλέπη τις έκ τοΰ τρα
χήλου καΐ τών ώτίων τής γυναίκας κρεμαμένους δφεις ή μολυντήρια 
έκ χρυσού, έβλεπε περιστεράς, είκονιζούσας τόν έν γάμφ έ'ρωτα, 
έβλεπε περιδέραιου έκ λίθων διαφόρων, έκαστος τών δποίων έφερε γε- 
γλυμμένην μίαν θεότητα ή ένα ηρώα, καΐ ούτως έν τοΐς κόλποις τής 
έλληνίδος μητρός έναπετίθετο δλη ή έλληνική ιστορία, διά νά μετα
δοθώ όμοΰ μέ τό γάλα είς τό τέκνον, τό όποιον μόνη της ώφειλε 
νά διαθρέψη.

Τώρα, φίλοι μου, άς δμίλήσωμεν είδικώς περί ύφασμάτων κα'ι βα
φικής, διότι περισσότερον περί τούτων ένδιαφερόμεθα.

Τά ύφάσματα είναι ό δεύτερος άρτος τοΰ άνθρώπου, διότι, καθώς
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Θέλει νά τρώγγ, οΰτω θέλει καί νά ένδύηται, καί καθώς επίσης θέ
λει νά τρώγγ πολυτελώς, οΰτω θέλει και νά ένδύηται πολυτελώς.

Εις τάς Έλληνικάς άποικίας ήτο γνωστός ό βάμβαξ, τό λίνον, ή 
μέταξα, ή κάνν'αβις καί ολαι σχεδόν αί ύφαντικαΐ ΰλαι. Ή σιρική 
μέτάξα, η σήμερον έν χρήσει, έγένετο γνωστή εις την Ελλάδα βρα- 
δύτερον, καί πρό τοϋ βάμβακος. Ό ’Αριστοτέλης διηγείται δτι ύπήρ- 
χεν άλλο τι είδος μεταξοσκώληκας, δστις ητο μέγας, ε'χων οίον κέ
ρατα, μεταβαλλόμενος είς καμπήν, ήτις μετεποιεΐτο εις βομβύλιον 
(κουκούλι), καί έκ βομβυλίου μετεβάλλετο εις νεκύδιον, ήγουν ε’ις 
νεκρόν τι ζωΰφιον, έξ οΰ έγεννάτο χρυσαλίς. Ό σκώληξ αύτός," προσ
θέτει δ ’Αριστοτέλης, έλάμβανεν δλας αυτάς τάς μεταβολάς, έντός 
έξ μηνών, το δέ βομβύλιον άνέλυον αί γυναίκες, άναπηνιζόμεναι, και 
επειτα υφαινευσαι. Ο σκώληξ αυτός δέν είναι ό έν χρήσει σήμερον 
σκώληξ τής Σινικής. Θά . ύπάρχν) βεβαίως έν τγ φύσει, άλλά κατήν- 
τησεν άγνωστος, εως ού πάλιν οξυδερκής τις όφθαλμ,ός άνευρη αυ
τόν, καί τόν χρησιμοποιήση.

Ό δέ Παυσανίας, θαυμάζει τήν γείτονά μας ‘Ηλείαν διά τήν 
γενικήν, έπί τών ήμερων του, καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος, δστις, 
εις ουδέν άλλο τής ‘Ελλάδος μέρος έκαλλιεργεϊτο.

Προσθέσατε τώρα τά μαλλια τών έξηυγενισμένων προβάτων τής 
Φρυγίας, τής Μιλήτου, τής Κώ καί άλλων μερών, περί τών οποίων 
ώμιλήσαμεν. Προσθέσατε τάς τρίχας τών λαγωών καί τών κουνε- 
λίων και περιπλέον προσθέσατε άξιοπεριέργους άλλας τινας τρίχας, 
περί τών οποίων ομ.ιλεΐ ό Θεόφραστος. Αί τρίχες αύται συνελέγοντο, 
έπιμελώς, έκ τίνος βολβαρίου τής θαλάσσης καί άπετέλουν ειδός τι 
λεπτότατου μαλλιού. Καί τό βολβάριον τοΰτο θά ύπάρχγ βεβαίως 
άλλ’ είναι είς ήμάς και τοΰτο άγνωστον. '

Ούτως έχομεν ύπ’ δψιν δλον το ύλικόν τής άρχαίας ύφαντικής.
Τά υφαντήρια ήσαν τόσα, είς τε τάς άποικίας καί τήν Έλλλάδα, 

ιδίως δέ εις τήν Κόρινθου, ώστε έτελεΐτο έξ αύτών ή μεγίστη δλων τών 
βιομηχανιών. Ή ύφαντική ήτο συνδεδεμένη μετά τής πλεκτικής, είς 
τήν όποιαν συμπεριλαμβάνεται και τό ήμέτερον κέντημα. Υφάσματα 
λοιπόν καί πλέγματα λινά, βαμβακερά, μεταξωτά καί μάλλινα καί 
τρίχινα, έκ τών τριχών περί τών όποιων προείπομεν, ήσαν διαφόρων 
ποιοτήτων καί διαφόρων χρωμάτων. Ή άπαρίθμησίς των είναι άδυ- 
νατος. Τα κυριωτερα εξ αυτών ησαν τά άμφίμιτα, ήτοι τά δίμιτα, 
τα τρίμιτα, τετράμιτα, πολυμ,ιτα τέλος πάντων, ώστε έκ τών πολ
λών ή ολίγων μίτων; ώς φαίνεται, ήτοι έκ τών πολλών ή ολίγων
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μιταρίων, έξηρτάτο ή ποιότής, ήτοι ή στέρεότης, ή ή καλλονή, ή 
ή λεπτότής αύτών. Κατόπιν ήρχΟντο τά τελειότερα, άτινα ήσαν τά 
λεπτοφυή, τά παχέα, τά διάφανή, τά αραχνοειδή, τά θισσανωτά 
ή κροσσωτά, τά άμφίμαλλα, τά έτερόμαλλα, τά ανάμικτα, τά τρι
χοειδή, τά έκ λίνου, καννάβεως καί μαλλιών συνυφάινόμενα, έξαι- 
σιώτατα διά τήν πολύτροπον ΰφανσίν των, καί άλλα μυρία οσά; 
πλέγματα ιδίως, τών δποίων τήν άπάρίθμησιν παραλείπομεν. ’Αλλά, 
τά πλεΐστα τών υφασμάτων καί τών πραγμάτων τών άρχαίών μάς 
δέν ήσαν άπλά, διότι έφερον εικονογραφίας, ένοφάντους κ“αί άνοφάν- 
τούς, ί'σιαις καί άναβαταΐς, ώς λέγουσι σήμερον αί γυναϊκές μας. 
Αί εικονογραφία 1, αύται παρίστανον άπόψεις, τοπεϊα, άνθρώπους, 
κτήνη, δένδρα, άνθη καί άλλας ποικίλας καί φιλανθρώπους μορφάς, 
ώς είναι σήμερον τά έξαισκυτερα τών γυναικείων φορεμάτων, τα σι 
νικά ή κινεζικά, τά γνήσια δμως τής σινικής φορέματα, τιμώμενα 
χιλιάδων φράγκων, καί ούχί αί κομψαί μέν, άλλ’ ασθενείς απόμιμη- 
σέώς τών έργοστασίών τής Λυών. Χάριν δέ άμίμητον, ιδίως είχον 
οί πέπλοι, ήτοι αί σκέπαι, τά ΐιαλιστί λεγόμενα relli, διά τε την 
άραχνοειδή ποιότητά των, καί διά τά έξαίσία κεντήματα αύτών, λε- 
πτοφυέστατα καί κάλλιτεχνικώτατα έξειργασμενά. Φαντασθήτε, φί
λοι μου, τί-θά ήσάν οί ιστορούμενοι πέπλοι τής Άθηνάς καί τής 
Βερενίκης ! Οί δέ τάπητες, διά τήν πύκνωσιν τοΰ ύφάσματος ή τοΰ 
πλέγματος, άλλά συγχρόνως καί διά τήν άκραν αύτών μαλακότητα, 
ποοσέτι καί διά τήν ζωηρότητα τών έπ’ αύτών άπεικόνιζομενων 
Ιστορημάτων, έκ τής μυθολογίας ή τής ιστορίας, άπετέλει έμποριον 
πλουσιώτατον, τό όποιον άδρώς έφορολόγει τούς πλουσίους καί τους 
ήγεμόνας. Ό Θεόπομπος άποκαλεΐ τούς έλληνικούς τάπητας, μα- 
λακωτέρους καί αύτοΰ τοΰ, ύπνου.

Άλλ’ δ,τι λείπει κυρίως άπό τήν σημερινήν ύφαντικήν είναι ή 
βαφική τέχνη, μ’ δλας τάς προόδους τής χημείας. Ή φυσικότης 
καί ή ζωηρότης τών χρωμάτων, τών δποίων τήν τελειότητα πλεϊ- 
σται τών Έλληνικών άποικιών κάί πόλεων, είναι πράγμα τό όποιον 
οί άνθρώπινοι οφθαλμοί, κατά τάς σωζομένας περιγραφάς, δέν θά 
ίδωσι πλέον ! Ή βαφική τέχνη είχε, φαίνεται, καί τότε τά μυστή- 
ριά της, καθώς λέγουσιν δτι έχει καί τώρα, καί διά τοΰτο άδύνα- 
τος άποβάίνει ή άπομίμησις τών χρωμάτων τών γοβελινών τής Γαλ
λίας ταπήτων.

Κάι διατί ή χρωματιστική τέχνη έφθασεν ε’ις βαθμόν τοσαύτης 
τελειότατος ; Ό λόγος ύπάρχει εις τήν άγάπην τώντό^ί άνθρώ-
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πωνπρος τά χρώματα, τά ζωηρά καί τά ποικίλα. Τό μέλαν χρώμα 
διόλου <Ην τούς ήρεσκε, καθώς άρέσκει σήμερον είς ήμάς, καί, ιδίως 
είς τούς άνδρας, οϊτινες είμεθα πάντοτε μελανοφορεμένοι. ’Όχι μό
νον έκαστον τών δύω φύλων είχεν-ιδίαν όρεξιν είς τά χρώματα, άλλά 
ακόμη κα'ι έκάστη τάξις ανθρώπων. Ούτως, οΐ άνδρες- ήγάπων τό 
χρώμα τό πορφυροΰν ή τό φοινικοΰν, ήτοι τό βαθύ κόκκινον, ή την 
βατραχίδα, ήτοι τό βαθύ πράσινον, αί δέ γυναίκες τό κροκωτόν, 
ήτοι τό χρώμα τοϋ σαφιρα, τό, καί κατά τήν εποχήν ταύτην, παρ’ 
αυτών άγαπώμενον καί συνειθιζόμενον. Ήγάπων προσέτι αί γυναί
κες τό χρώμα τής παραλεργίδος, ήτοι τό λευκόν, μέ σειράς πορφυ
ρές, καί περιπλέον, το όμφάκινον, ήτοι τό ανοικτόν πράσινον. Τό 
χρώμα τοΰτο ύπερήρεσκεν καί είς τόν μέγαν ’Αλέξανδρον. Τό φ,αιόν 
ή τό ύπομέλαν, ήτο τό χρώμα τής στολής τών φιλοσόφων, καί τό 
φοινικοΰν τών ρητόρων. Ήσαν δέ καί μυρία άλλα χρώματα, καί 
ποικιλίαι χρωμάτων, ώς τό κίλλιον ή όνόαγρον, τό παρ’ ήμΐν λεγό
μενον γρίζοτ^ τό ύδροβαφές, τό θάψινον, ήτοι τό ωχρόν κίτρινον, 
τό τηλαυγές, τό τηλεβαφές, τό ΐοβαφές, ήτοι το. σημερινόν lilas, 
καί πλεΐστα άλλα. Κατ’ έξαίρεσιν δέ ή ’Ιωνική φυλή ήγάπα τά 
ποικιλόχροα ένδύματα καί τά χρυσά υφαντά καί κεντητά· συνή
θεια μεταδοθεΐσα καί εις ήμάς, ’ιδίως δέ είς τούς στρατιωτικούς 
μας. Τά χρυσούφαντα τής Κώ ήσαν έργα έξαίσια, καί τ«ΰτα έμει
ναν συνειθιζόμενα μέχρι τών ημερών μας. ,

Ή ύφαντική λοιπόν, ή πλεκτική, ή ποικιλτική καί ή βαφική 
ήσαν έκ τών πρωτίστων καί μάλλον τελειοποιημένων τεχνών. Έν 
καί μόνον παράδειγμα αρκετόν είναι νά μάς κάμη νά έννοήσωμεν 
πόσον μεγάλης αξίας ήσαν τά ένδύματα τών αρχαίων μας. *0  Συβα- 
ρίτης Άλαισθένης είχεν ίμάτιον, δεκαπεντάπηχες, πορφυροϋν. Τό 
ίμάτιον τοΰτο έπληροΰτο έκ ζωγραφημάτων πόλεων διαφόρων καί 
απόψεων χαριεστάτων, είς δέ τάς δύω αύτοΰ άκρας έφερε τήν είκονα 
τοΰ ΐδίου κτήτορος. Τό μοναδικόν τοΰτο ίμάτιον έξετίθετο πάντοτε 
είς τήν έν Λακινίφ τής ’Ιταλίας μεγάλην πανήγυριν τής Ήρας, ώς 
πράγμα λίαν άξιοθέατον. Μετά τόν θάνατον δέ τοΰ Άλαισθένους, 
έπωλήθη είς τούς Καρχηδονίους αντί είκοσι ταλάντων, ήτοι αντί 
έξακοσίων είκοσι περίπου χιλιάδων δραχμών !

Λείψανον βεβαίως τής αρχαίας υφαντικής είναι τά μεταξωτά τής 
Προύσσης, καί μάλιστα τά λεπτότατα έκεϊνα, τά όποια τοσαύτην 
αξίαν έχουσι παρά τοΐς ’Άγγλοις. ’Επίσης δέ καί τά χρυσούφαντα, 
Ιδίως τών γυναικών μέ τά όποια καί αύταΐ αί μητέρες μας ένδύον- 

ται,καί λάθος είναι νά Οεωρώμεν αυτά ώς προϊόντα βιομηχανίας 
τουρκικής. Εννοώ τά σεζένια τούς σεζιρ,ιϋες^ τά σεβαγια καί τά 
παρόμοια. Περί δέ τής άκρας τελειότητος τής βαφικής καί τής δι’ 
έγκαυσμάτων (σμάλτων) έξεικονίσεως, ούδείς δύναται νά ύπάρξγι δι
σταγμός. Ίδέτε τά, έπί εϊκοσιν ήδη αιώνας, έν τή γή τεθαμμένα 
αγγεία τής Κορίνθου. Παρατηρήσατε τά ζωγραφήματά των 1 Είναι 
ανεξίτηλα, καί άν μυριάδας έτι αιώνων έμενον ύπό τήν γήν. Καί 
οποία ζωηρότης, οποία φυσικότης, οποία λεπτότης, οποία τελε.ιότης 
είς τά ,άπεικονιζόμενα ! Παραβάλλετε αυτά μέ τά αγγεία τής Σέβρας 
καί μέ τά αγγεία τής έν Άγγλίγ βασιλικής αγγειοπλαστικής έται- 
ρίας, μέ τά,αριστουργήματα, ταΰτα τής νεσ>τέρας τέχνης, καί αμέ
σως θά αΐσθανθήτε οποία μεγάλη διαφορά ύπάρχει I Καί σημειώσατε 
OTt τά πάντα τών αρχαίων μας οί Ευρωπαίοι απομιμούνται, διότι 
τελειότητα μεγαλειτέραν δέν έλπίζουσι νά έπιτύχωσιν. Ώς καί αυτά 
ακόμη τά σχήματα τών αρχαίων αγγείων, είναι ήναγκασμένοι ν’ ά- 
πομιμώνται, διότι ώραιότερα καί κομψότερα δέν δύνανται νά έφεύ- 
ρωσιν.

Άφοΰ: ήκούσατε τήν περιγραφήν τών αρχαίων ύφασμάτων, συγ
κρίνατε αυτά μέ τά νεώτερα. Ούτε αί γαζαι, ούτε τά zapJazar, 
ούτε τά τρίχαπτα γιπούρ, ούτε τά έξαίσια καί μοναδικά τής Λυών 
μεταξωτά, δύνανται ν’ άντιπαραβληθώσι μέ έκεϊνα. Άπέχουσι τά 
άρχαΐα άπό τά νεώτερα, όσον απέχει ή αλήθεια άπό τό ψεύδος. 
Όταν δμ.ως έλθωμεν είς τήν έξιστόρησιν τών. σημερινών υφαντή
ριων καί τών σημερινών υφασμάτων, τότε θά όμιλήσωμεν περί τών 
θαυμάσιων άληθώς εφευρέσεων τής νεωτέρας τέχνης, ύπηρετούσης 
κυρίως τήν ταχύτητα, καί τότε θά όμιλήσωμεν περί τών τρόπων διά 
τών οποίων γνωρίζεται ή έσωτερική άξία τών λεπτών ύφασμάτων, 
άναλόγως τοΰ ύλικοΰ των, διότι τό βάρος χρησιμεύει μόνον πρός 
έξεύρεσιν τής εσωτερικής άξίας μόνον τών χονδρών ύφασμάτων.

"Ας άφήσωμεν τώρα, φίλοι μου, τήν ξηράν, καί ας έλθωμεν είς 
τήν θάλασσαν.

Τά θαυμαστότερα τών άρχαίων ναυπηγείων ύπήρξαν είς τήν Κέρ
κυραν καί είς Κόρινθον, είς τήν Ναύπακτον τής Αίγυπτου καί εις 
τήν Σάμον.

Καθώς, μετά τ-αχύτητος άκατανοήτου, of άρχαΐοί μας άνήγει- 
ρον κολοσσιαία οικοδομήματα καί τείχη είς τήν ξηράν, ούτω, μετά 
τής αυτής ταχύτητας, έναυπήγουν καί άπειράριθμα πλοία. Οί,στό- 
λοι των δέν συνεκροτοΰντο, καθώς σήμερον έκ τριάκοντα, ή τεσσα
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ράκοντα πλοίων [/.όνον δ,τι δέ ή γλώσσα έξέφραζεν ήτο άληθέστά- 
τον. 'Μυριοταυς στο,Ιος έλεγαν, κα'ι τφ δντι αναρίθμητα ήσαν τά 
πλοία τών πολεμικών στόλων των, Ό κατά τής Τρφάδο; έκπλεύ- 
σα; Ελληνικός στόλος συνέκειτο έκ χιλίων καϊ διακοσίών πλοίων. 
Ό τών ’Αθηναίων μόνων κατά τοϋ Ξέρξου, έκτος τών συμμαχικών 
πλοίων, απετελεϊτο έκ διακοσίών πεντήκοντα. Ό ύπό τόν Άλκι- 
βιαδην κατά τής Σικελίας έκ χιλίων πεντακοσίων- ώσαύτως έκ χι
λίων πεντακοσίων άπετελεϊτο και ό στόλος Δημητρίου τοϋ Πολιορ- 
κητοϋ, ο δέ κομίσας τά λείψανα τοΰ πατρός αΰτοϋ ’Αντιγόνου,. έκ 
διακοσίών πεντήκοντα.

Τα Ελληνικά πλοία ήσαν διαφόρων σχημάτων, ώς τριγωνοειδή κα'ι 
στρογγυλά και δίπρωρα κα'ι δίπρυμνα. Τούτων άπομίμησις είναι καϊ 
τα εις τον λιμένα μας έρχόμενα ’Αγγλικά ατμόπλοια τά έχοντα δύω 
πρώρας. Απομίμησις έπίσης τών αρχαίων πλοίων είναι, τών κατα- 
φράκτων και πυργοειδών, τά σημερινά θωρακωτά καϊ τά έ’χοντα πύρ
γους πολεμικούς. Άπομίμησις τέλος πάντων εινε καϊ ή τών στεοεών 
σιδηρών έμβόλων έν ταΐς πρώραις τών πλοίων προεξοχή.

Πρώτη ή Κόρινθος έναυπήγησε τό μακρότερον πλοΐον τής άρχαι- 
οτητος. Κατόπιν έναυπηγήθησαν καϊ άλλα άλλαχόσε. Άλλά τά μέ
γιστα τών αρχαίων πλοίων έναυπηγήθησαν έπί τών απογόνων τοϋ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου καί ιδίως έπί τών Πτολεμαίων, οϊτινες πολλά 
μέγιστα πλοία κατεσκεύασαν καί διετήρουν ΐδίαις δαπάναις, Δύω. δ;έ 
έξ αυτών ήσαν τά θαυμαστότερα κατασκευασθέντά ύπό Πτολεμαίου 
τοϋ Δ . Καί τό μέν πρώτον είχε μήκος διακοσίών όγδοήκοντα πήχεων, 
χωρούν έπτά χιλιάδας άνδρών διά τήν εσωτερικήν του ύπηρεσίαν. Διά 
νά νοήσωμεν δέ τό μέγεθος τοϋ πλοίου τούτου, δέον ν’ άναμνησθώ- 
μεν, οτι δοκιμώτατοι ’Άγγλοι ναυπηγοί ύπολογίζουσϊ τό μήκος του 
τετράκις σχεδόν μεγαλείτερον αγγλικού τρικρότου έκατόν κανονιών. 
Τό δέ δεύτερον ήτο θαλαμηγός διά τήν ποταμοπλοΐαν τοΰ Νείλου, 
μήκους ίσου μέ τοΰ μιλίου. Τής θαλαμηγού ταύτης ή διακό- 
σμησις ήτο έκ χρυσού, έξ έλεφαντείων όδόντων, έξ αλαβάστρου, καί 
έξ ινδικών λίθων άλλων, ποικίλων καί πολυτιμοτάτων.

Άλλά τό παμμέγιστον καί ύπέρλαμπρον τών πλοίων τής άρχαιό
τητος ήτο ή ύπό τοϋ τυράννου τών Συρακουσών Τέρωνος κατάσκευα- 
σθεΐσα θαλαμηγός, τής οποίας ναυπηγός μέν ύπήρξεν δ περίφημος 
Κορίνθιος Άρχίας, άρχιτέκτων δέ δ μέγιστος τής άρχαιότητος φυσι
κομαθηματικός Αρχιμήδης. Τό ύλικόν τής θαλαμηγού ταύτης έκλε- 
χθέν δι’ έπίτηδες άπεσταλμένων έκ τών διαφόρων μερών τοΰ κόσμου, 

έκομίσθη διά ταχύτητος απίστευτου, ήτοι έντός έξ μηνών. ’Άμ*  έπος 
άμ’ έργον. Τό Πάγιον τούτο έκφράζει τήν Ελληνικήν ταχύτητα.

Άλλά πώς νά περιγράφω τό θαυμασιώτατον τών πλοίων άφ’ οσα 
γνωρίζει έως τώρα δ κόσμος ; Τί πρώτον, τί ύστερον νά διηγηθώ, 
άφού μάλιστα αί δυνάμεις καί έμοΰ καϊ ύμών πλησιάζουσιν ίσως νά 
έξαντληθώσι, σπουδαιότερα δέ άλλα έχομεν άκόμη νά εϊπωμεν; Όλί- 
γιστα λοιπόν θ’ άκούσητε, καΐ εύχομαι έξ αυτών νά δυνηθήτε νά 
συμπεράνητε τό σύνολον τού έξαισίου αύτοΰ έργου.

Ή θαλαμηγός αυτή ήτο εΐκοσήρης, ήτοι ειχεν.είκοσι σειράς κω
πηλατών, καί προσέτι ήτο τριπάροδος, ήτοι έκτος τού κήτους τού 
πλοίου, τοΰ κοινώς λεγομένου αμπαριού, είχε τρία καταστρώματα, 
έκαστον τών όποιων εϊχεν έξ σειράς κωπηλατών, δυω δέ άνωθεν, και 
ούτως έγένοντο δλαι είκοσι. Φανπασθήτε έκ τούτου όποιον βάθος 
εΐχε τό πλοΐον αύτό! Καί έξωτερικώς μέν ήτο έστεγασμένον μέ πλά
κας μολυβδίνόυς, έσωτερικώς δέ είχε πολλά καί άλλα απερίγραπτα, 
κυρίως δέ οκτώ πολεμικούς πύργους έπί τοΰ άνωτάτου καταστρώμα
τος, εϊκοσιν ΐππώνας, ιχθυοτροφείου, κτηνοτροφεΐον, κήπους παντο
ειδείς, περιπάτους κέκαλυμμένους ύπό κισσού καί άμπελοκλημάτων, 
θαλάμους παμπόλλους, έξ ών πλεΐστοι ήσαν περίπτεροι, ήγουν περ.ί- 
στηλοί, ναόν δέ περικάλλέστατον τής Αφροδίτης, τού όποιου το 
έδαφος ήτο κατεσκευασμένον έν άβακίοις (ψηφηδωτσν) έκ λίθων αχά
του καϊ άλλων πολυτιμοτάτων, κα'ι τού οποίου αί θύραι ήσαν έξ 
έλέφαντος καί θύου. Έν τφ ναώ δέ τούτφ ύπήρχον ζωγραφηματα 
έξαίσιά, καί άγάλματα μαρμάρινα καλλιτεχνικώτατα, σκεύη δ’ ύπερ- 
βαλλόντως κομψά καί πολύτιμα. Περιείχε δέ προσέτι τό τερατώδες 
έκεϊνο πλοΐον σχολαστήριον, ήτοι άναπαυτήριον. καί σπουδαστηριον 
συνάμα, μέ κλίνας καϊ άνακλιντήρας καϊ μέ έδρας μυθώδους αξίας. 
Περιείχε βιβλιοθήκην, λουτρά θερμά καϊ ψυχρά,-τών όποιων οί λου
τήρες ήσαν έκ λίθου ταυρομενίτου- περιείχε μυλους προς αλεσιν, ζυ
μωτικάς μηχανάς, καϊ άλλα πλεΐστα σκευή και έπιπλα. Δωδεκα- 
κισχίλιοι ναύται ύπηρετουν, έξ ών έξακόσιοι έμενον πάντοτε, εις 
τήν πρύμνην διά νά μεταδίδωσι τά προστάγματα.

■ 'Ολόκληρον τό πλιΐον έσωτερικώς ήτο έζωγραφισμένον τεχνικώ- 
τατα. Τρεις τών θαλάμων του παρίστανον τό ώραιότερον ίσως τών 
έργων τής άρχαιότητος, ήγουν ήσαν έστρωμένοι, έν αβακίοις πάλιν, 
έκ παντοίων λίθων- διά τής θαυμασίας δέ συναρμολογής αύτών, 
έξεικονίζετο δλη ή ιστορία τής ’Ιλιάδος τού Ομήρου, ως βέβαιοί 
περί τούτου καϊ δ Άθήναιος, καϊ δ προ αυτού’ Μο,σχίων.
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Τό παμμέγιστον αύτό πλοϊον είς ολίγους λιμένας ήδύνατο νά είσ- 
έλθ·/)· πολλαί δέ παράλιαι πόλεις, φοβούμεναι αύτό,·δέν έ.πέτρεπον 
τήν είς τούς λιμένας αύτών προσάραξίν του. 'Ένεκα-τοΰ μεγέθους 
του, άπαραλλάκτως ώς ό Λεβιάθαν τών Ημερών, μας, άπεδείχθη, 
έπειτα, λίαν έπικίνδυνον είς μάκρους μάλιστα πλόας. Ό 'Ιερών έδω- 
ρήσατο αύτό πρός τόν Πτολεμαίον, δστις μετωνόμασεν αύτό άπό 
Συρακουσίαν εις Αλεξάνδρειαν.

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ άρχαϊος Έλληνικός πολιτισμός, καί κατά τάς 
άποικίας, καί κατά την ναυτικήν, καί κατά τήν σοφίαν, καί κατά 
τάς τέχνας καϊ κατά τό έμπόριον. Ό μέγας έκεΐνος κόσμος, ούτε 
έφάνη πλέον ούτε θά φανή. Ήλθε δέ-στιγμή, κατά, τήν οποίαν ά- 
πασα ή Ελλάς συνεκεντρώθη είς μόνην τήν Κόρινθον. Έκεϊ, έν τφ 
•μέσφ τών λαμπρότερων τής άρχαιότητος οικοδομημάτων, κατέφυγον 
καί σοφία, καί. πλούτη, κα'ι τέχναι, καί βιομηχανίαι, καί έμπόριον, 
όχι μόνον τό έμπόριον τής Ελλάδος, άλλά τό έμπόριον ό’λου τοΰ 
κόσμου, καί μάλιστα τό μεταγωγικόν έαπόριον, διά τό όποιον ή 
θέσις τής Κόρινθου είναι προσφορωτάτη ώς έχουσα τάς δύω θαλάσ- 
σας έκατέρωθεν, δι’ ών συγκοινωνοΰσιν άμοιβαίως ή Ανατολή μετά 
τής Δύσεως. Τί δέ ήτο τότε ή Κόρινθος! Ούδέν άλλο δύναται νά 
έκφράσγ ζωηρότερου τήν μεγαλοπρέπειαν τής βασιλίδος ταύτης έμ- 
πορικής έλληνικής πόλεως παρά τό γνωστόν ον παντός πΛεΐν είς 
Κόρινθον: ,

Πιστεύσατε, φίλοι μου! Όσάκις διαβαίνω τόν ’Ισθμόν, καί έκ τοΰ 
μέσου αύτοΰ διακρίνω τάς δύω θαλάσσας, και ρίπτωέπειτα τά βλέμ
ματά μου είς τόν Άκροκόρινθον, μοΰ φαίνεται ότι ή άκρόπολις αύτη 
διηγείται ολόκληρον τήν Ελληνικήν ιστορίαν, καί ότι, προσεγγί- 
ζουσα μέ τήν κορυφήν της τόν ούρανόν, έπιτελεϊ μυστηριώδη τινα 
ικεσίαν καί συνεννόησιν. Τότε, άνακουφίζεται ή ψυχή μου έκ τοΰ 
βάρους τής σημερινής καταθλίψεω; ! Παντοδύναμος Ελληνική ιστο
ρία, έξεφώνησα, όσάκις καί άν διέβην έκεϊθεν, οποία παρηγοριά εί
σαι είς τήν καρδίαν μου ! Αμέσως δέ ή μνήμη μου άνεπόλει τούς 
άθανάτους τούτους στίχους τοΰ Βύρωνος, διά τών δποίων, έν τή 
προσωποποιήσει τοΰ Άκροκορίνθου, περιγράφεται δλόκληρον τό Ελ
ληνικόν μεγαλεϊον, δλόκληρος ή Ελληνική δόξα, καί ό’λαι αί Ελλη
νικά·. περιπέτειαί καί. συμφοραί. ’Ακούσατε, φίλοι μου τούς στίχους 
αύτούς.

Ό χρόνος, καί ή φοβερά μανία τών άνέμων, 
καί τών χειμώνων ή πνοή, κ*  ή λύσσα τών πολέμων,
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τόν Άκροκόρινθον πολλούς αιώνας τόν μαστίζουν, 
πλήν δέν τόν σείουν θύελλαι, σεισμοί δέν τόν κλονίζουν. 
Έλευθερίας προμάχων άκράδαντος, άρχαϊος, 
είς γήν, ήτις άνέκτησε τό παλαιόν της κλέος, 
έγειρες μέχρι νεφελών, τό γαΰρον μέτωπόν του 
καί δύω βρέχουν θάλασσαι τά άκρα τών ποδών του. 
Καί φαίνονται τά κύματα αύτών ώς νά ποθώσε 
νά σμίξωσι πρός άλληλα, καί νά συνενωθώσι. 
Καί συνωθοΰνται, καί πολύν άγώνα πάντα έ’χουν, 
πλήν είς τήν γήν θραυόμενα, όπίσω πάλιν τρέχουν. 
Άλλ’ άν τό αίμα τό χυθέν άπό άνθρώπων φόνον 
έδώ, περί τήν γήν αύτήν, έξ άπωτάτων χρόνων, 
άφοΰ τοΰ Τιμολέοντος δ άδελφός έσφάγη, 
ή άφοΰ είδεν είς αυτά δ Ξέρξης τά πελάγη, 
νικώμενον, Οραυόμενον, μυριοναύτην στόλον, 
άν έκ τής γής άνέβλυζε τό αίμα τοΰτο δλον, 
δ ρύαξ δστις έμελλεν έντεΰθεν νά προκύψγ, 
ήθελεν άπαν τοΰ Ίσθμοΰ τό πρόσωπον καλύψει. 
Ή, άν, τών δσοι έλαχον έδώ νά φονευθώσι, 
ήδύναντο τά κόκκαλα όμοΰ νά σωρευθώσι, ' 
ή πυραμίς θά έφθανε αύτή είς τόν αιθέρα, 
ύψηλοτέρα παρά σέ, καί μετεωροτέρα. 
Πυργοϋψής άκρόπολις, ήτις τά νέφη σχίζεις, 
καί φαίνεσαι τοΰ ούρανοΰ τδν θόλον νά έγγίζγς.

Γονείς φιλόστοργοι, είπατε είς τά τέκνα ύμών, άφοΰ καί ταΰτα 
είναι τέκνα Ελλήνων, είπατε είς αύτά, νά μή παύσωσι ποτέ, μελε- 
τώντα τήν πάτριον ιστορίαν ! Καί σείς, φίλτατοι νέοι, δσοι έδιδά- 
χθητε, έν τοϊς σχολείοις, τήν ιστορίαν τών προγόνων, καί τυγχά
νετε, τήν στιγμήν ταύτην, συμπαθείς έμοΰ άκροαταί, είπατε, άν 
άφοΰ διηκούσατε αύτής, δέν ήσθάνθητε τήν παρθένον σας καρδίαν 
νά πάλλν) τούς γλυκυτάτους παλμούς τοΰ ένθουσιασμοΰ καί τής 
φιλοπατρίας! ·

Άλλά, ποΰ τό τόσον μεγαλεϊον τής. πατρίδος, δπερ . περιγράφο- 
μεν ! Έσβέσθη έν άκαρεί, καί διά παντός έτάφη ! Καί πώς έσβέσθη !

Ή τύχη έκάστου τόπου κεΐται είς τήν φιλοπατρίαν καί τήν φρό— 
νησιν τών πολιτών. Έν δσφ ή Ελλάς είχε πόλίτας τοιούτους, όχι 
μόνον έσώζετο άπέναντι τών ίσχυροτέρων έχθρικών δυνάμεων, άλλά 
καί, μεγαλοφρονοΰσα, διεποάξατο κατορθώματα, καταπλήξαντα τόν 
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κόσμον δλον. Άλλ’ έπήλθεν έποχή άποφράς,. έποχή Επικατάρατος, 
δτε, κακόβουλοι, μοχθηροί, ματαιόδοξοι, σπουδάρχαι καί ανίκανοι 
πολϊται, περιέπλεξαν αυτήν εις έριδας άτελευτήτους,. μεταξύ των 
διαφόρων πολιτειών, και μεταξύ αυτών τών πολιτών, μιάς καΐ τής 
αυτής πόλεως καΐ έπροκάλεσαν οΰτω την ύπουλον τής 'Ρώμης αν
τιπάθειαν, καΐ έπί τέλους την άμείλικτον οργήν της. Ό λαός, τα
λαιπωρηθείς, καΐ κατάκοπος γενόμενος, ώς έκ τών καθημερινών έμ- 
φυλίων πολέμων, ένεκα τών οποίων ποταμοί Ελληνικού α’ίματος α
δίκως έχύθησαν, κατήντησεν εις τοσαύτην αναλγησίαν καΐ άδιαφογ 
ρίαν, ώστε δέν ήθελε καν ν’ άκούση περί τών συμφερόντων τής πα
τρίδας, άφοΰ έβλεπεν δτι τό ιερόν τοΰτο δνομα δέν έπροφέρετο πλέον, 
ώς άλλοτε, άλλ’ έχρησίμευεν εις βεβήλωσιν καΐ αυτών τών ίερωτέ- 
ρων. Τό καθήκον τοΰ ύπερασπίζειν την πατρίδα καΐ την αυτονομίαν 
της δέν ήτο πλέον άναπόσπαστον άπό τήν ιδιότητα τοΰ πολίτου. 
Τόν οπλίτην, δνομα σημαίνον τον ύπέρ τής πατρίδος ώπλισμένον πο
λίτην, άντικατέστησεν δ μισθοφόρος, δστις δέν έμάχετο ύπέρ πα
τρίδος, άλλ’ ύπέρ τοΰ μισθού. 'Η Ελλάς τότε δέν. "εΰρισκε την σω
τηρίαν αύτής εις τάς ιδίας της δυνάμεις’ έζήτει ήδη αυτήν άπό 
τούς ξένους.

Αί άντιζηλίαι καί αί έριδες περί της ήγεμονίας τής 'Ελλάδος ύπήρ- 
ξαν αί πρώται άφορμαΐ τής καταστροφής. Τρεϊς μεγάλαί πόλεις διε- 
φιλονείκουν συνεχώς πρός άλλήλαζ τήν Ελληνικήν κυριαρχίαν, τουτ 
τέστιν έφιλονείκουν ποία έξ αυτών νά λάβη θέσιν ύπερτέραν τών άλ
λων δύω, έφ’ ολου τοΰ λοιπού Ελληνικού κόσμου. Αί πόλεις αύται 
ήσαν αί Άθήναι, ή Σπάρτη καί αί Θήβαι. Μετά την έπον&ίδιστον 
συνθήκην τού Άνταλκίδα, ή Σπάρτη έταπείνωσε. τάς ’Αθήνας. Κα
τόπι δι’ άλλας αιτίας αί Θήβαι έταπείνωσαν τήν Σπάρτην, καΐ άφοΰ 
αί Θήβαι δέν ειχον πλέον ’Επαμεινώνδας καΐ Πελοπίδας, έταπεινώ- 
θησαν καΐ αΰταί, καΐ έπί τέλους κατεστράφησαν ύπό τοΰ. Άλεξάν-, 
δρου. Τό μέγα έπεισόδιον τού, ένεκα έρίδων πάλιν, προκληθέντος 
Πελοποννησιακού πολέμου, τόν όποιον καλήτερα θά έκαμνον οί ιστο
ρικοί νά όνομάσωσιν αδελφικόν πόλεμον, έξησθένησεν έπί τοσούτφ 
τήν 'Ελλάδα δλην, ώστε έφαίνετο μέν ζώσα εΐσέτι, άλλ’ ήτο παρα
λυτική. ’Επέστη ό Φίλιππος τής Μακεδονίας,, καί ένώ ή Ελλάς εύ- 
ρίσκετο εις αυτήν τήν κατάστασιν, αί έριδες έξηκολούθουν καΐ έπε- 
τείνοντο μάλιστα, χωρίς νά γίνηται ούδεμία φροντΐς περί τής κοι
νής σωτηρίας. Δέν ήτο πλέον ό καιρός τών Περσικών, δτε ή φωνή 
τού Θεμιστοκλέους έβαλεν δλους τούς πολίτας τών ’Αθηνών εις τά
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πλοϊα. At πανουργίαι τών πολιτικών, καί,ή άδι,αφορία'έπΡύ λαού 
έματαίωσαν πάσαν αυτού προσπάθειαν. Είς μάτην κατηναλώθη καΐ 
ή φρ.όνησις κα'ι ή άρετή τού Φωκίωνος. 'Ο Φίλιππος νικά. τήν '^Ιλλάδα 
έν Χαιρωνεία. Άλλος εμφύλιος πόλεμος, δ ιερός λεγόμενος ή μάλλον, 
ό ανίερος, διότι κατ’ αυτόν έ'γειναν τά άνιερώτερα καΐ τά. ασεβέ
στερατών πραγμάτων, ήνοιξε δεξιά καΐ αριστερά τάς Ούρας είς τόν 
Φίλιππον. Καΐ ύπομονή έως έδώ, διότι καΐ οί Μακεδόνες οπωσδή
ποτε ήσαν “Ελληνες. Άλλ’ έντός ολίγου αναφαίνονται ε’ις τόν κό
σμον οί 'Ρωμαίοι. Τό κλέος τών Αθηνών, τής Σπάρτης, τών ©ηβών 
έσβέσθη. Ή Αχαϊκή συμμαχίά, ή'ή ομοσπονδία πόλεών τινων τής 
Πελοποννήσου ιδίως, προσεπάθησε νά συγκεντρώσνι ε’ις έαυτήν πάσαν 
δύναμιν, δπως κατορθωθή ή ένότης ύπέρ τής έλληνικής αυτονομίας. 
Άλλ’ ή Σπάρτη καΐ ή Μεσσήνη, άντιζήλως φερόμεναι, καί ύπό τής 
'Ρώμης, ύποθαλπόμεναι, δέν συναινοΰν. Οί γείτονές μας Αίτωλοΐ μυ-, 
ρία δσα κακά τότε έπραξαν κατά τής Πελοποννήσου καΐ Ιδίως κατά 
τ,ινων πόλεων τής Άχαίας διαρπάζοντες καΐ λεηλατρϋντες αύτάς.. 
Αυτοί έγειναν άφορμή τής έκρήξεως τού συμμαχικού λεγομένου πο
λέμου, δστις μάλλον κατέστρεψε τάς συγκεντρωθείσας περί τήν άχαϊ- 
κήν ομοσπονδίαν δυνάμεις. Ή Σπάρτη άνέδειξε δύω μεγάλους άνδρας 
τόν Άγιν καί τόν Κλεομένην’ ό Κλεομένης μάλιστα ήτο,Εξαίσιος 
άνήρ. Άλλ’ δ άρχηγός τής ’Αχαϊκής συμμαχίας, δ Άρατος, έφερε 
τόν Αντίγονον, παραδούς είς αύτόν τάς πέδας τής 'Ελλάδος, ήτοι 
τόν Άκροκόρινθον, καί δ Κλεομένης νικάται είς τήν έν Σελμ,σίφ μά
χην. Τό αληθές δμως εινε δτι καθώς ειχον καταντήσ·/] τά έλληνικά 
πράγματα, ούδείς ήδύνατο νά σώση πλέον τήν Ελλάδα άπό τήν ρω
μαϊκήν παντοκρατορίαν. Οί 'Ρωμαίοι, ώφεληθέντες έκ τών αδιάκο
πων έμφυλίων πολέμων, άφού κατόρθωσαν νά καταστήσωσι ρωμαϊ
κήν έπαρχίαν τήν Μακεδονίαν καΐ δέν έφοβοΰντο πλέον τήν,'Ελλάδα, 
οσον τήν έφοβοΰντο πρότερον, έμεθοδεύθησαν πάντα τρόπον, δπως 
διαλυθή ή Αχαϊκή δμοσπονδία καί τοιουτρόπως ύποδουλώσωσιν ολην 
τήν Ελλάδα.’Ήρχισαν λοιπόν νά έπεμβαίνωσιν είς τά Έλληνικά πράγ
ματα καΐ ολίγον κατ’ ολίγον έγένοντο οί, αυθαίρετοι διαιτηταί τών 
Ελληνικών διενέξεων. Διά τοιούτου πονηρού συστήματος καΐ διά τής 
καταστροφής έπί. τέλους ύπέταξαν καί τήν Ελλάδα καί τόν κόσμον 
δλον. Οί προύχοντες τών ελληνικών πόλεων δινιρέθησαν είς κόλακας 
καί ε’ις έχθρούς τής 'Ρώμης, είς ρωμαίζοντας καΐ μή ρωμαΐζρντας. 
Οί κόλακες έσυκοφάντουν τούς ολίγους έναρέτους πολίτας. ‘Η δημα
γωγία καί ή άκολασία. άπεφάσιζον τά πάντα. Οί . αισχρότεροι τών Τόμος IB’·—’Ιούλιος καί Αύγουστος 188». 54



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 503502

άνθρώπων έβουλεύοντο περί τών κοινών καί έδιοίκουν τον τόπον. Και 
περί μέν τών βουλευομένων ό Πολύβιος λέγει δτι. τοσαύτη ήτο ή δη
μαγωγία, ώστε αί πόλεις, ωσιΐερ επίτηδες^ άπέστελλον τούς αισχρό
τερους τών πολιτών είς τό Συνέδριον τής Συμμαχίας,. καΐ διά νά 
έκφρασθώμεν, ώς δ ίδιος Πολύβιος έκφράζεται, άπέστελλον, λέγει, 
έχθρούς τών θεών καΐ λοιμούς άνθρώπων, ήγουν οΛαιη ταΐς πατού- 
χΛαις τον κόσμον. Περί δέ τών διοικούντων, προσθέτει άλλοθι δ αυ
τός συγγραφεύς, ότι τοιούτους ανθρώπους, όποιοι ήσαν οί τότε διοι- 
κοΰντες την Ελλάδα, δέν ήτο εύκολον νά τούς ευργ τις, δσον καΐ άν 
ήθελε τούς ζητήση· «ου ράδίοκ εΰρεΐκ.» Πότε είς τό Α’ίγιον καΐ πότε, 
εις τήν Κόρινθον, ένίοτε δέ καΐ είς τήν Σικυώνα, συνήρχετο τό έκ 
δημαγωγών κα'ι κολάκων κατά τό πλεΐστον μέρος συγκείμενον Συνέ- 
δριον τής ’Αχαϊκής συμμαχίας. Τοιαύτη δέήτο ή διαγωγή αύτών, 
ώστε δ αγαθός πατριώτης Φιλοποίμην άκούσας έν τώ Συνεδρίφ ρω- 
μαίζοντά τινα διαρρηγνυόμενου νά δεχθώσιν δ,τι άν ή 'Ρώμη άπαι- 
τήσγ, — ώ, άνθρωπε. τώ είπε, μη σπεύδης την πεχρωμέτηΓ της 
ΕΛΙαδος επίδείν! "Ωστε ή ώρα τής ύποδουλώσεως ήτο είσέτι άγνω

στος, αλλά τήν ύποδούλωσιν καΐ αύτοΐ οί καλλίτεροι τών πολιτών 
έθεώρουν πλέον βεβαίαν. '

Ό Πολύβιος περιγράφωυ τήν ακόλαστον καΐ άφρονα διαγωγήν τών 
τότε· διοικούντων τήν Ελλάδα, έκ τής απελπισίας του θρηνολογεί 
τό έ'θυος άποκαλώυ συνεχώς αύτό ταΛαίπωρον!

Τά δεινά έκορυφώθησαυ. Αί συκοφαντίαι καΐ αί αντεγκλήσεις καθ’ 
έκάστην έπολλαπλασιάζοντο. Τά πάθη έβραζου. 'Η φιλοπατρία άπε- 
μωραίνετο ήμέρ<>: τή ήμέρ«£ καΐ ή άοπλος αναλγησία καΐ άδίαφορία 
τοΰ λαοΰ άφινεν άφ’ ένός μέν τούς δημαγωγούς νά πράττωσιν δ,τι 
ήθελόυ, άφ’ έτέρου δέ προητοίμασεν τήν 'Ελλάδα νά πέση άμαχητεΐ 
ε’ις τάς χεΐρας τών ρωμαίων. Πρεσβεϊαι έπί πρεσβειών άπεστέλλοντο 
έζ Ελλάδος, συγκείμ.εναι ώς έπί τό πλεΐστον έξ αντιθέτων κατά τε 
τά συμφέροντα καί τά φρονήματα άνθρώπων, πολλάκις δέ καΐ έκ προ
δοτών, προσονεννοημένων μετά τών ρωμαίων. Ή ‘Ρώμη κατά πρώ
τον παρέστη ώς άλώπηξ, έ'πείτα δέ ώς λύκος καΐ ούχί ώς λέων μεγα
λόψυχος. Ωσαύτως καΐ έκ 'Ρώμης έστέλλοντο πρεσβεϊαι είς τήν Ελ
λάδα κομίζούσαι παραινέσεις, συμβουλάς καΐ πλαγίας απαιτήσεις. 
Το Αχάίκον Συνέδριον παρεφρόνει έν τή άδυναμίιγ του καΐ διά τών 
κομπασμών προεκάλει ταχυτέραν καΐ καταστρεπτικωτέραυ τήν ύπο- 
δουλωσινΑυτός δ Πολύβιος λέγει δτι οί πολιτικοί τής έποχής έκεί- 
νης nspetcaioy τοΐς Λογισμοΐς, ήτοι ήσαν έξώ φρευώυ.

Είς τήν εκθεσιν τής . τοιαύτης καταστάσεως δέν ήκολούθησα 
χρονολογικώς τήν ιστορίαν, διότι κύριος σκοπός μου ήτο νά σάς άπα-· 
ριθμήσω τά αίτια τής Έλληνικής καταστροφής. Τά τής Αχαϊκής 
συμμαχίας ήρχισαν άπό τοΰ 250 έτους π. X. καί έληξαν τό 146 μέ 
τήν καταστροφήν τής Κορίνθου, γενομένην ολίγους.μήνας μετά τήν 
καταστροφήν τής Καρχηδόνος. Έντός τής έποχής ταύτης τρεις καΐ 
μόνοι Πελοποννήσιοι άνδρες άνεφάνησαν καθ’ δλην τήν Ελλάδα, οϊ
τινες ήννόησαν μέν καλώς τόν κίνδυνον καΐ έ'πραξαν δ,τι ήδυνήθησαν 
πρός σωτηρίαν τής αύτονομίας τοΰ τόπου, προσπαθήσαντες νά συμπή- 
ξωσιν είς έν σώμα καΐ είς μίαν δύναμιν δλην τήν Πελοπόννησον 
άλλ’ είς μάτήν ! Καΐ οί τρεις ούτοι άνδρες ύπηρέτησαν πιστώς τήν 
’Αχαϊκήν συμμαχίαν, τήν όποιαν έθεώρουν ώς τό μόνον κέντρον τής 
σωτηρίας, ώς τόν μόνον δεσμόν μεταξύ τών έλληνικών πόλεων, ώς 
τό μόνον φόβητρου, τό όποιον ή Ελλάς ήδύνατο νά παρουσιάσν; πρός 
τήν ρωμαϊκήν Σύγκλητον. Πρώτος αύτών ήτο δ "Αρατος, δστις διά 
τής έπιτηδείας μάλλον πολιτική; του άλλοτε μέν περιποιούμενος καΐ 
άλλοτε άπειλών τούς έν τή.’Ανατολή και τη Δύσει έχθρούς τής Ελ
λάδος, προσεπάθησε νά σώσν) τήν αύτονομίαν. Ήτο δμως άτυχης 
στρατηγός, ά’ν καί ή ιστορία άπαριθμή ύπέρ αύτοΰ : κατορθώματά 
τινα στρατηγικά, διαπραχθέντα εις τάς έμφυλίους ρήξεις, καθ’ άς 
άπήλλαξέ τινας τών Έλληνικών πόλεων άπό τούς τυραννίσκους των. 
Πλήν τοΰ Άράτου ή μεγάλη προσπάθεια ήτο ή συγκέντρωσις πάσης 
Έλληνικής δυνάμεως είς τήν Συμμαχίαν, καί ή έξέγερσις τοΰ πατρι
ωτικού αισθήματος ύπέρ τοΰ τόπου. "Οπως δήποτε δ "Αρατος Ελλη
νικήν καΐ φιλάνθρωπον πολιτείαν πολιτευσάμενος, διότι τάς πόλεις 
συναγαγών, γρεν αύτάς είς άξίωμα καΐ δύναμιν, συνετέλεσεν οχι ολί
γον είς τό ν’ άναβληθή, έπί ίκανόν χρόνον, ή πεπρωμένη ώρα τής 
Ελλάδος.

Δεύτερος κυρίως έρχεται, κατά χρονολογικήν σειράν, ο Φιλοποί
μην άλλά προτάττω τόν Αυκόρταν, τόν πατέρα τοΰ Πολυβίου, καί 
τοΰτο πράττω, διότι, τήν έσπέραν ταύτην, θά μοΰ συγχωρήσητε νά 
εύχαριστήσω καΐ έμαυτόν. ’Επιθυμώ τελειονων την ομιλίαν νά 
κλείσω τά μαραμένα μου χείλη μέ τό γλυκυτατον και προσφιλέστα
του όνομα τοΰ Φιλοποίμενος. Θλιβερά εύχαρίστησις ! Άλλ’ ένθυμη- 
θήτε, φίλοι μου, δτι έγώ έγεννήθην διά θλιβεράς ευχαριστήσεις.

Ό Λυκόρτας ήτο πλούσιος και Ισχυρός, άνήρ δέ συνετός, καΐ 
στρατηγός διάσημος. Ήτο συμπολίτης τοΰ Φιλοποίμενος καΐ .συνα
γωνιστής τοο, καί πιστός φίλος του, Ο Λυκόρτας απεσταλη καΐ



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
504 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πρέσβυς είς 'Ρώμην, καί δ υιός του Πολύβιος ήτο είς έκ τών χιλίων 
δμήρων, τούς οποίους έζήτησαν και ,έλαβον οΐ Ρωμαίοι έκ τής 'Ελ
λάδος, καί τούς οποίους δέκα καί έπτά δλα έτη έκράτήσαν έν τή 
Ίταλίρι. Έκεΐ ό Πολύβιος έσχετίσθη [κετοέ τοΰ Σκιπίωνος, ώς άλλοτε 
εϊπομεν, καί ριετά πολλών άλλων ισχυρών Ρωμαίων, παρά, τοϊς δποί- 
οις έσυνηγόρει πάντοτε ύπέρ τής ’Ελλάδος. Ό Λυκόρτας λοιπόν, 
ύπήρξεν ό μέγας βοηθός τών πατριωτικών ένεργειών τοΰ Φιλοποί- 
μενος, καί, δ διάδοχος αύτοΰ, έν τφ άξιώματι τοΰ στρατηγού της 
Συμπολιτείας. '· .

Ό Φιλοποίμην, άμα άναδειχθείς είς το στρατιωτικόν στάδιον, 
ήσθάνθη τήν ανάγκην νά έξεγείρφ τό πατριωτικόν αίσθημα καί νά 
έπαναφέργ την ύπεράσπισιν τής πατρίδος εις τάς χεΐρας τών πολι
τών. Άλλά, πώς νά κατορθώσγ τό δυσχερέστατου τούτο έργον, άφοΰ 
οί πολϊται, πρό πολλον, εΐχον έγκαταλείψει τά όπλα καί τάς στρα- 
τιωτικάς ασκήσεις, άμαχοι δέ καταντήσαντες, ήσθάνοντο αποστροφήν 
καί είς αύτό τό άλλοτε έντιμότατον δνομα τοΰ οπλίτου ! Καί δμως, 
τί δέν δύναται ό φιλόπατρις καΐ συνετός άνήρ νά πράξτ) ! ’Έπεισε 
τούς έν ηλικία νά όπλισθώσι καί έμετρίασε τήν μωράν πολυτέλειαν 
τών στρατιωτικών’ Τότε, λέγει ό Πλούταρχος, άξιον ήτο νά βλέπγ 
τις δτι τά έργοστάσια μεστά κατακοπτομένων κυ.Ιίκων καί άηρια- 
Λείων., (στρατιωτικών σκευών καί ποτηρίων) χρυσουμένων όε θωρά
κων καί καταργυρουμένων θυρεών και χαΛινών, τά όέ στάόια πώΛωχ- . 
δαμαζόμενων, και νεανίσκων όπΛομαχούντων έν δε ταΐς χερσί 
τών γυναικών κράνη και πτερά βαρραΐς κοσμούμενα, και χιτώνων 
ιππικών και στρατιωτικών χ.ίαμύδων διηνθισμένων. Οϋτω δ'ε ταχύ 
πάντας ίπεισε και παρώρμησε πρός τό στρατιωτικόν, και πάντας 
τούς νέους εγύμναζε και διεπόνει, προθύμως ύπακούοντας και <ρι- 
Λοτΐμως.

Άλλ’ ένώ ταΰτα δ Φιλοποίμην έπραττέν, οί πολιτικοί ραδιούργοι 
έξηκολούθουν τό εργον των, καί συνεχείς άποστασίαι τών συμμάχων 
πόλεων άπό της Αχαϊκής συμ.μαχίας έλάμβανον χώραν καί αΐ κατά 
τών έναρέτων πολιτών συκοφαντία! πρός τήν 'Ρώμην έπληθύνοντο. 
Ό Φιλοποίμην γνωρίζων τήν ΰπουλον διάθεσιν τής 'Ρώμης, έποοσ- 
πάθει νά παραστήσγ) τήν Ελλάδα ζώσαν καί σφριγώσαν, τρέχων παν
τού μετά τοΰ Λυκόρτα, καί έξαναγκάζων, διά τών δπλων, τούς ,άπο- 
στάτας είς ύπακοήν καί ομόνοιαν. Καί τοΰ Φιλοποίμενος καί τοΰ 
Λυκόρτα δ σκοπός ήτο, καθώς καί τοϋ Άράτου πρότερον, νά δια-τη- 
ρήσωσι τόν Αχαϊκόν σύνδεσμον, προβλέποντες δτι, άν διελύετο, δ

λαός, κατάκοπος γενόμενός," κάί άπό τάς ταλαιπωρίάς καί άπο τάς 
αδικίας τών αρχόντων τού άπαυδήσας, ήθελεν αύθορμήτως προσκα- 
λέσει τούς· 'Ρωμαίους πρός σωτηρίαν του. Άλλ’ έπί τελεί, ή ρωμαϊκή 
δωροδοκία έματαίωσε τά πάντα, καί οί έν Έλλάδι ρωμαΐζοντες ή- 
σαν αναρίθμητοι. .......... ...

Άπεθανεν δ Φιλοποίμην, άπέθανε καί δ Λυκόρτας. Τότε, κατά 
τό 150 έτος π. X. έξελέχθή στρατηγός τής Αχαϊκής Συμμαχίας 
αΐσχρόβιός-τις, Δίαιος καλούμενος, κατόπι δέ τούτου, άλλος παρά- 
φρων, Δημόκριτος ονομαζόμενος, δστις έ'πεισε τούς Αχαιούς- νά έκ- 
στρατεύσωσϊ 'κατά τής Σπάρτης. Άλλά τόν Δημόκριτον τούτον πά
λιν· διεδέχθη δ κακοηθέστατος Δίαιος. Ή ‘Ρώμη, έν τώ μεταξύ, 
ύπέσχετο νά στείλγ πρεσβείαν δπως συνάρμοσή τά έν Έλλάδι δΐέ- 
στώτα, ώς έλεγεν. Άλλ’ άνέβαλεν έπίτηδες, έπί διετίαν σχεδόν, 
τάς αποφάσεις της, δπως έξαντληθή πάσα ελληνική δύναμίς είς τάς 
εμφυλίους ρήξεις καί έπΐπέσή κατ’ άύτής ψυχορραγούσης·.' Τέλος 
πάντων, κατά'τό 147 έτος π. X. φθάνει ή πρεσβεία έίς τήν Κό
ρινθον’ προίστατο αύτής δ Αύρήλιος, δστις έπρδτεινεν είς τήν Σύνο
δον δτι ή βουλή τής ‘Ρώμης νομίζει δίκαιον ν’ άπόσπασθώσι τής 
Συμμαχίας, ή.Σπάρτη, ή Κόρινθος, τό Άργος, ή Ηράκλεια, καί άλ- 
λαι πόλεις, νά περιορισθή δέ αΰτη είς μόνας τάς κυρίως λεγομένας 
Άχαΐκάς πόλεις. Μόλις έγένετο ή πρότασις αΰτη, καί δ οχλος τής 
Κορίνθου, έξαναστάς, εξύβρισε τούς πρέσβεις. Άλλος τότε άνηγο- 
ρεύθη στρατηγός, καί ούτος ήτο δ Κοιτόλαος, παράφρών καί άύτός, 
δημοκόπος, δστις κατορθοΐ νά πείσή τήν Σύνοδον νά κηρύξτ; έκ νέου 
τόν'πόλεμον κατά τής Σπάρτης. Τότε άποστέλλεταΐ έκ Μακεδονίας 
ό ρωμαίος στρατηγός Μέτελλος διά νά έμποδίση τόν κατά τήςΣπάρ- 
της πόλεμον, άλλά, μή είσακουσθείς, καταπίπτει κατά τού Κριτο- 
λάου πολιορκοΰντος τήν Ήράκλειαν, δ δέ Κριτόλαος, άν καί εϊχεν αρ
κετόν στρατόν, νικάται καί άναγορεύεται καί τρίτην φοράν στρατηγός 
ό Δίαιος, δστις έπιχειρεΐ νέας στρατολογίας καί κατορθοΐ ν'άπορρίψη 
ή Σύνοδος τάς έπιεικεϊς περί ειρήνης προτάσεις τοΰ Μετέλλου. Τότε ή 
‘Ρώμη πέμπει έκ τής Ιταλίας μετά στρατού καί στόλου είς τόν ισθμόν 
τής Κορίνθου τόν ΰπατον Λεύκίον Μόμμιον, οστις άπόπέμψας τόν Μέ- 
τελλον είς Μακεδονίαν, έπιπίπτει κατά τού Δίαίόύ, καί κατατροπό- 
νει αύτόν γενομενος οΰτω κύριος τοΰ ’Ισθμού. Ή Κόρινθος έθεωρεϊτο 
πόλις άκαταμάχητος. Ό Άκροκόρινθος έλογίζετο ή κλείς τής Ελ
λάδος. Ή οχυρά καί μεγαλοπρεπής αΰτη άκρόπολις, ήτίς έχρησί- 
μεύσε πάντοτε ώς δρμητήριον είς δλους έκείνους, όϊ'τινες ήθελήσαν 
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νά ύποδουλώσωσι την Ελλάδα φρουρουμένην πέριξ' ύπό έπτακοσίων 
χιλιάδων κατοίκων δικαίως έθεωρεΐτο άπόρθητος’ άλλ’ δμως δ Μόμ.- 
μιος είσήλθεν εις αύτήν άμαχητί, και είσελθών, έφόνευσεν ό βάρβα
ρος, άπαντας τούς πολίτας, έξηνδραπόδισεν ολας τάς γυναίκας καί 
τούς παιδας, ήρπασε τάς περιουσίας καί τά αριστοτεχνήματα, καί, 
μετά ταΰτα κατέσκαψεν έκ βάθρων την πόλιν, καί κατεπυρπόλησε 
την άπέραντον έκείνήν αποθήκην τών τεχνών, τής βιομηχανίας καί 
τοΰ τον κόσμον δλον δεσπόζοντος, διά τών δύω θαλασσών, έλληνι- 
κοΰ έμπόρίου. Κατόπι δέ, περιελθών την λοιπήν Πελοπόννησον, κα
τέστρεψε τά τείχη τών πόλεων, άφώπλισε τούς κατοίκους, διέλυσε 
τά συνέδριά των, άπηγόρευσε την ιδιοκτησίαν, καί κατεδίκασεν εις 
ποινάς, βαρυτάτας, πολλούς έξ αύτών. Ούτως, ή μ.υρίόπολις Πελο
πόννησος κατήντησεν, έν βραχυτάτω χρόνω, γή Μαδιάμ, ώστε, έπί 
έκατόν δλα έτη, ούτε ίχνος άνθρώπινον έφάνη πλέον εις; τό έδαφος 
τής Κορίνθου καί εις πολλά άλλα αύτής μέρη.

Φαντασθήτε. τώρα, τί έ'γεινεν έντός τής μεγαλοπόλεως έκείνης 
δταν ό Μόμμιος είσήλθεν εις αύτήν, σφάζων, άρπάζων, έξανδραπο- 
δίζων καί πυρπολών ! Τής μεγάλης αύτής συμφοράς, λεπτομερή 
περιγραφήν δέν έχομεν, διότι τά περί αύτής τεύχη τοΰ Πολυβίου 
άπωλέσθησαν. Άλλά, δύναται νά ύπάρξη περιγραφή τοιαύτης καί 
τοσαύτης συμφοράς ! Δέν δυνάμεθα λοιπόν άλλως'νά σχηματίσωμεν 
άμυδράν τινα τής καταπληκτικής ταύτης καταστροφής εικόνα, είμή, 
άναλογιζόμενοι, την φρίκην, τόν τρόμον καί τήν -άπελπισίαν τών 
άτυχών έκείνων άνθρώπων λεηλατούμενων, σφαζομένων καί πυρπο- 
λουμένων συγχρόνως. Βεβαίως φιλανθρωπότεοοι τών ρωμαίων έφά- 
νησαν οΐ Όθωμ.ανοί κατά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς 
άλλοτε θά όμιλήσωμεν καί περί τούτου. Και διά νά νοήσωμεν τήν 
έν τή φρικώδει έκείνη καταστάσει άπελπισίαν, άς άκούσωμεν τί ό 
Πολύβιος λέγει. Kara τας παραμονας τής καταστροφής της Κο
ρίνθου, λέγει δ μέγας πελοποννήσιος ιστορικός, τοσαύτη επεκράτει 
είς τας έ-Μηνικας πόΛεις ακρισία, ταραχή και δυσθυμία, ώστε xoJ- 
Joi των ανθρώπων παρεφρόνησαν, ποΛΛοι εγένοντο αύτόχειρες, και 
ο.ίοι έθεώρων τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν ώς ευεργέτημα, Μγοντες 
κοινώς « τόσον ταχύτερον θα σωθώμεν,οσον ταχύτερου ,απο.ΐεσθώμεν* .

Έν τοιαύτη καταστάσει, άδύνατον ήτο νά ζήση τό έμπόριον. Ουδέ 
ίχνος αύτοΰ πλέον ύπήρξεν έν Κορίνθω. Τότε, δλον τό έλληνικόν έμ
πόριον συνεκεντρώθη είς τήν μικράν νήσον Δήλον, καθώς, έπί τής 
έπαναστάσεώς μας, συνεκεντρώθη εις τήν Σύρον, καί τοΰτο πάλιν, 

χάριν τής. θέσεως τής Δήλου, κειμένης μεταξύ ’Ανατολής καί Δύ
σεως, καί. χάριν προσέτι τοΰ πολιούχου τής Δήλου Θεοΰ, υπό τήν 
προστασίαν τοΰ οποίου τό έμπόριον εύρεν άσυλον. Άλλά και εκεί, 
κατόπι, δέν ήδυνήθη νά εύδοκιμήση, ώς άλλοτε θέλομεν πληροφο
ρήσει υμάς.

Είπωμεν οτι δ Φιλοποίμην άπέθανεν, Άλλά, ποΰ καί πώς άπέθα- 
νεν ! Είς ηλικίαν έβδομήκοντα καί οκτώ έτών, έπεσε θΰμα τών έμ- 
φυλίων σπαραγμών. Άνήρ πονηρός καί άκόλαστος, δ μεσσήνιος Δει- 
νοκράτης, έπεισε τούς Μεσσηνίους ν’ άποστατήσωσι πάλιν κατά τής 
’Αχαϊκής συμμαχίας. 'Ο Φιλοποίμην έτρεξε διά νά άναγκάση αύτούς 
είς ύποταγήν. Εις τόν εμφύλιον τούτον πόλεμον, δ ίππος του σφα
λείς είς πετρώδη καί παράκρημνα μέρη, κατέβαλεν αύτόν είς τήν 
γήν, και ή κεφαλή αύτοΰ έπαθε κακώς. Ζωγρηθείς δέ ύπό τών Μεσ- 
σηνίων, έφέρθη είς οίκημα κατώγειον, θησαυρόν καλούμενον, τό ό
ποιον έκλείετο διά μεγάλου λίθου, και ούτε άήρ, ούτε φώς είσήρχετο. 
Καί άλλοι μέν έφώναζον—θανατωθήτω ί άλλοι δέ— στρεθΛωθήτω ! ' 
‘Όταν δέ οί περί αύτόν καί αΐ πόλεις τής Αχαϊκής συμμαχίας έμα- 
θον τήν σύλληψίν του, έπεμψαν πρεσβείαν πρός τόν Δεινοκράτην ά- 
παιτοΰντες .αύτόν καί συγχρόνως ήτοιμάζοντο εις στρατείαν. ‘Ο 
Δεινοκράτης, φοβηθείς μή δ Φιλοποίμην, άπολυόμενος, έπαναλάβη 
τόν άγώνα, καί θέλων νά προλάβη τούς σκοπούς τών Αχαιών,ήνοιξε 
το δεσμωτήριον, καί είσέπεμ,ψεν οΐκέτην, φέροντα φάρμακον, προστά- 
ξας αύτόν νά τό δώση εις τόν Φιλοποίμενα, και νά σταθή έκεϊ, 
έως δτου τό πίη. Ό οίκέτης εύρε τόν ήρωα κατακείμενον έν τφ 
χλαμυδίω αύτοΰ, ούχί κοιμώμενον, άλλά λύπη καί θορύβφ κατεχό- 
μενον. Τότε, ίδών φώς, καί συνελθών, άνεκάθισε καί ήρώτησε τόν 
άνθρωπον μήπως έχη πληροφορίαν τινά περί τών ιππέων του καί 
περί τοΰ Λυκόρτα. Τοΰ δέ οίκέτου άπαντήσαντος οτι δλοι έφυγον, 
λαβών τήν κύλικα, έπιε τό ©άρμακον, καί, πάλιν κατακλιθείς, τα
χέως έτελεύτησεν.

Άμα δέ έφθασεν ή εϊδησις τοΰ θανάτου είς τάς πόλεις τής Αχαϊ
κής Συμμαχίας, κοινή κατήφεια καί πένθος κατέλαβε πάντας. Έξ 
δλων δέ τών πόλεων πρόβουλοι έχειροτανήθησαν καί εις τήν Μεγα- 
λόπολιν άπεστάλησαν. Έκλεχθέντος δέ στρατηγού τοΰ Λυκόρτα, 
είσέβαλον εις τήν Μεσσηνίαν, καί κατέστρεφον τήν χώραν, καί ού
τως ήναγκάσθησαν οί Μεσσήνιοι καί έδέχθησαν τούς Αχαιούς. Kaj 
δ μέν Δεινοκράτης έπρόφθασε καί αύτόχειρ έγένετο, οί δέ λοιποί, ο[ 
ζητήσαντες τόν θάνατον ή τήν στρέβλωσιν τοΰ Φιλοποίμενος, συλ-
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ληφθέντες, έφονεύθησαν, ή άλλως έτιμωρήθησαν. Λαβόντες 81 οί 
Αχαιοί τό σώμα τοϋ Φιλοπρίμενος' έκαυσαν' αυτό/ κατά τό τότε 
έθος, καί τά λείψανα είς ύ'δρίαν άποθέντες, συνεκρότησαν κηδείαν, 
αληθώς Επίσημον καί δημοτελή, μεγάλως δμοιάζουσαν πομπήν Επι
νίκιον, διά τε την μεμελετημένην προπαρασκευήν καΐ τάξιν, κα’ι διά 
τήν έζ άπάσης σχεδόν ’ της Ελλάδος συρροήν απεσταλμένων Επίτη
δες, όπως τόν μέγιστον τών Ελλήνων πολιτών προπέμψωσιν είς 
τόν τάφον τών πατέρων του. Καί έκ τών προπεμπόντων, άλλοι μέν 
ήσαν έστεφάνωμένοι καί δακρύοντες, άλλοι δέ τούς Εχθρούς δέσμιους 
άγοντες. ‘Η δέ ύδρία μόλις διεκρίνετο έκ τοΰ πλήθους τών στεφάνων 
καί τών ταινιών. Έκόμιζε δέ αύτήν δ ήμέτερος Πολύβιος/ό πάϊς 
τοΰ στρατηγού-τών ’Αχαιών Λυκόρτα.· Πέριξ δέ αύτοΰ έπορεύοντο οί 
πρώτιστοι τών πολιτών τής Αχαϊκής Συμμαχίας. Τούτους ήκολόύ- 
θουν-οί. στρατιώται,· ώπλισμένοι,- καί τούς ίππους αύτών κεκοσμή- 
μένους έχοντες,'. ούτε κατηφεΐς τόσον, ένεκα τοΰ πένθους, ούτε γαϋ- 

• ριώντες, ένεκα τής νίκης. "Ας άκολουθήσωμεν λοιπόν άαί ήμεϊς 
τελευταίοι τήν κηδείαν ταύτην τή’ς πατρίδος. ’Η νεκροπομπή, άνα- 
χ'ωρήσασα έκ Μεσσήνης, έμελλε νάφθάσγ είς Μεγαλόπολιν,’όκτώ 
σχεδόν ώρας άπεχουσαν. Έκ τών διά μέσου πόλεων καΐ κωμών, έξ- 
ήρχόντο οί άνθρωποι, δεξιούμενοτ τόν Φιλοποίμενα, ώς έπιστρέφον.τα 
έκ στρατείας, καί τήν ύδρίαν μέ τάς ταινίας των περιέδεον, τά άκρα 
αύτών-βαστάζοντες, καί συνακολουθούντες μέχρι Μεγάλης πόλεως. 
Τοΰτο δέ, τό τών ταινιών έθιμόν, καί τότε, καί τώρα, κατά μίμησιν 
τών. προγόνων, εμφαίνει τήν ύπό τών ζώντων τοΰ νεκρού πλησιεστά- 
την μέχρι τοΰ τάφου συνοδείαν καί τόν μεταξύ ζώντων και νεκρών 
άδιάρρηκτον τής αγάπης καί -τής μνήμης δεσμόν. Οΰτω, καί πολύ 
αρχαιότερα ακόμη, έκηδεύθη καί δ Πάτροκλος. 'Ως^ δ*  έφθασεν ή κη
δεία είς τήν Μεγαλόπολιν, καί οΐ πρεσβύτεροί άνεμίχθησάν μετά 

.γυναικών καί παίδων, ολοφυρμός έπλήρωσε καί άπαν τό στράτευμά, 
---- —Ί·- - και .μαρδ-ως φερου- 

σαν, ώς αίσθανομένήν ότι άπώλεσε τό πρωτεύειν έν ταΐς Άχάιοϊς. 
Έτάφη λοιπόν ό Φιλοποίμην 'ώς έπρεπε, καί πέριξ . τού μνημείου 
αύτοΰ, οί Μεσσήνιοι αιχμάλωτοι έλιθοβολήθησαν. ■ ’

,Ω ! ή καρδία τής Ελλάδος δέν πάλλει πλέον είς ισχυρούς παλ
μούς τήρ έλευθερίας, ούδέ ή μεγαλεπήβολος διάνοιά της. μεγαλο- 
φρονεΐ πλέον ! Τό μεγαλουργόν αύτής πνεύμα άπεσβέσθη όλοτελώς, 

- ένφ άπέσβύννετο καί ή γενναία καί φιλόπατρις ψυχή τοΰ έσχάτου 
τών Ελλήνων. Ούτος δέ, ό έσχατος τών Ελλήνων, ήτο ό Φιλοποίμην.

■καί άπασαν την πόλιν, Επιποθοΰσαν τόν άνδρα,

αύτοΰ, οί Μεσσήνιοι αιχμάλωτοι έλιθοβολήθησαν.

·>

-==®©®:

. ΕΥΓΕΝΙΟΥ TO r ΒΟΪΑΓΑΡΕΩΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ *>
Τών ανεκδότων τοϋ περιπύσΐου άνδρός συγγράμματίων τήν δημο- 

σίευσινσυνεχίζοντες έκδίδομεν ήδη, ά') τήν πρός τήν αύτοκράτειραν 
Αίκατερίναν τήν Β’ Άναφοράν..αύτοδ περί τών αύτοκρατορική κελεύ- 
σει έκ τής ρωσικής είς τήν έλληνίδα φωνήν ύπ’ αύτοΰ μετενεχθει- 
σών Είςηγήσεων, ήτοι ύποθήκών περί τής αγωγής τών έάυτής έγ- 
γόνων ’Αλεξάνδρου καί Κωνσταντίνου, ών τόν'τελευταϊόν τοΰτον 
προητοίμαζεν, ώς γνωστόν; είς διαδοχήν τοΰ-θρόνον; ταΰ ήρώϊκώς 
ύπέρ πατρίδος καί πίστεως πεσόντος- Κωνσταντίνου τοΰ ΙΙαλαιολό- 
γου- καί β') τήν περί Πέτρου τον ΚΛερκίου νΰν
έκ τής άναγνώσεως αύτής μανθάνομεν, έγράφη μετά τήν πρός αυ
τόν άποταθεΐσαν Επιστολήν, περί ού έξεφράσαμεν, έη- τοΐς πρόσθέν 
αμφιβολίαν πατέρα προηγήθη τής άλλης, δήλον οτι πριν ή άναγνώμεν 
αυτήν. -■...

'Ο Κλέρκιος (Le Clerc) ύπήρχε Γάλλος τό γένος,γεννηθείς-έν Bu- 
.chy τής Νόρμανδίας τφ 1706. Έχρημάτισε διδάκτωρ τοΰ'τών Πα- 
ρισίων -πανεπεστημίου καί ΰποδιάκονος τής έν Ψοτομάγφ (Rouen) τοΰ 
κάτω Σηκουάνα Εκκλησίας. "Ενεκα δέ τής Ενθέρμου προςηλώσεως αύ
τοΰ. είς τήν τοΰ Ίανσενίου ®) περί προορισμού- καί -χάριτος διδασκα
λίαν, ήν ή ρωμαϊκή άπεκήρυξεν Εκκλησία καί κατεδίκασεν, -ήναγκά- 
σθη,νά καταφύγγ εις ‘Ολλανδίαν άλλά καϊ Εκεί άναμιχθείς είς τάς 
έριδας τών ίανσενιστών άφωρίσθη καί κατεδικάσθη ύπό τοΰ έπισκό- 
που τοΰ παλαιού Τραϊέκτου (U-treeht). -Φαίνεται, δ' ό άνήρ άστατου 
φρενός ών παλίμβουλός τε καί Εριστικός.- Άπέθανε τφ 1780. Τών 
συγγραμμάτων αύτοΰ τά κυριώτερά είσιν του άγΙου^Γρη-

*) "Ορα προήγουμ. τεύχ. σελ. 453 έφ.
2) Κορνήλιος δ Ίανσένιος (Jansen), τό γένος ‘Ολλανδός, ύπήρξεν έπϊσκόπ&ς τής 

έν- Βελγική πόλεως "Υ’πρας {Ypres).-Ούτος πρώτο’ς - ειςήγάγε: νέαν Οεολόγικήν 
περί προορισμού καί χάριτος διδασκαλίαν, ήτις ώς άπ’ αύτοΰ Ίανσετισμδς είτε 
’ίανσεπχη έπεκλήβή. Έτελεύτησε τώ 1633. ' λ 
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γορίου γαΛΛιστ'ι μεταγΛωττισθεΐσαι.— ’Ararροπή της τε θρησκείας 
και τών θείων καί ανθρωπίνων νόμων ύπό πασών τών πρό διάκο- 
σίων σχεδόν ετών εκδοθεισών παπικών βουΛΛών και θεσπισμάτων 
κατά Batov, ’/ανσενίου και ΚαισνέΛου (Qaesneiy—Ίδεαι περί τοϋ 
βίου καί τών συγγραμμάτων τοϋ Αε Ουιττου (G. De Witte), — Βίοι 
Λόγου όίζιοι ποΛΛών μοναζουσών τοϋ ΒασιΛείου Αιμίνος (Port- 
Royal, γυναικείας ποτέ μονής τών Παρισίων οΰτω δη καλουμένης). 
—’Αστρονομικά τινα.

ΆΟήνησι Σεπτεμβρίου μεσοϋντος 1889.
Ί. Χ'ζκζελόων.

Κραταιοτάτη τριςσέβαστε αύτοκράτορ 
πανευσπΛαγχνικωτάτη κυρία !

’Ιδού καί ελληνιστί έκφρασθεϊσαι αί θαυμασταί Είςηγήσεις, καθ’ 
πρέπον ητο νά άνατραφώσι, πρός ευδαιμονίαν έθνών παντοίων 

καί λαών απείρων, οί Γαληνότατοι πρίγγιπες ’Αλέξανδρός τε καί 
Κωνσταντίνος, οίθεόςδοτοι έγγονοι τής Σής αύτοκρατροικης τριςσε- 
βάστου Μεγαλειότητας.

Ή μετάφρασις έγινεν είς την γλώσσαν έκείνην, ήτις υπέρ τάς άλ
λας διαλέκτους διαφερόντως ήξιώθη τών βασιλικών έπαίνων έν αύτφ 
τφ συγγράμματί" έγινε πίστη καί ακριβής, ακολουθούσα όσον δυνα
τόν τά ίχνη τών έννοιών τοϋ ίεροΰ πρωτοτύπου. Καί διά τά δύο 
ταΰτα είναι ελπίς ότι ή έρμηνεία αΰτη δέν θέλει φανεί πάντή αδό
κιμος.

Χαίρει ό ερμηνευτής καί έναβρύνεται δΓ ήν έλαβε 'τιμήν καί χάριν 
έξαίρετον νά ύπηρετήση καί κατά τό παρόν ε’ις τοΰτο, καθώς καί πρό 
εΐκοσιπέντε ήδη χρόνων έξυπηοέτησεν είς τό περί τής Νομοθεσίας 
σοφόν τε καί άξιάγαστον έκεϊνο ‘Υπόμνημα.

Είς έκεϊνο καί αύτός, μετά τής πεφωτισμένης Ευρώπης άπάσης, 
έθαύμαζε τοΰ μεγάλου ρωσσιακοϋ κράτους τήν νομοδότιδα, καθώς 
καί ένας ήρωϊκός καί φιλόσοφος βασιλεύς 1 θαυμάζων τότε δικαίως 
τήν ένεθρόνιζεν μεταξύ Λυκούργου καί Σόλωνος. Είς τοΰτο τώρα 
θαυμάζει δ αύτός έρμηνεύς, καθώς καί αί έφεξής γενεαί θέλει θαυ
μάζουν εύλόγως τήν πάνσοφον καί προνοητικωτάτην τής ‘Ρωσσίας 
μητέρα, ήτις καί διά τής άρίστης ανατροφής τών αυτής απογόνων, 

1 Ύπαινΐττεται δ λόγος Φριδερικον τής Προυσίας τον Μέγαν,

μεγάλην άνέλαβε τήν φροντίδα καί έπιμέλειαν διά νά-προοικονομήση 
καί τήν είςέπειτα ευτυχή κατάστασιν τών λαών τνις. ‘Υψηλή καί 
μεγαλοπρεπής ή πρόθεσις ! Πρόνοια τφ δντι θεία ! ,’Επιχείρήσις ύπερ- 
φυής, νά έπιμεληθή τις καί έπεκεινα τών δρων τοΰ βίου νά βασιλεύ·»), 
ή (δπερ έστιν δμοιον) τό νά φροντίση πώς νά εύεργετή τό ανθρώπι
νον καί μετά θάνατον ! Προνόμιον τοΰτο ή ίσον ή τό μόνον δεύτε
ρον μετά τό προτέρημα τής αθανασίας.

Έσυλλογίσθη σοφώτατα ή έν Σοι υψηλή καί μεγαλεπήβολος σύνε- 
σις, ώ Κυρία, οτι τής Νομοθεσίας ή προφύλαξις είναι ή χρηστοήθεια’ 
δτι άν οί νόμοι διευθύνουσι τά ήθη, τά ήθη άντιστρόφως διασώζουσι 
τούς νόμους’ δτι έκεΐνοι είναι ή ράβδος καί ή βακτηρία, ταΰτα εί
ναι τά δμματα όπου βλέπουσι προκειμένην τήν βασιλικήν δδόν δτ 
τά τοιαΰτα δμματα διανόίγονται διά τής ορθής καί σπουδαίας Ανα
τροφής είς τόν άνθρωπον, καί δτι μία τοιαύτη ανατροφή άπρεπε νά 
δοθή εις τούς Γαληνότατους πρίγγιπας, οί'τινες μετά τον θεοφρούρη- 
τόν Σου διάδοχον, τόν αυτών γεννήτορα, μέλλουσι νά είναι οί πρώ
τοι τών νόμων τηρηταί, καί προστάται, καί διεκδικηταί, τά πρώτα 
καί μεγάλα παραδείγματα, είς τα όποϊα έχουν νά αποβλέπουν τά 
μυριάριθμα πλήθη τών ύπηκόων τής κραταιάς βασιλείας Σου.

"Αχ ! άν οί βασιλείς καί αύτοκράτορες. τοΰ αθλίου μου γένους ήκο- 
λούθουν κατά καιρόν τήν πάνσοφόν Σου ταύτην καί συνετωτάτην 
προμήθειαν! άν άνελάμβανον εύκαίρως μίαν τοιαύτην πατρικήν κη
δεμονίαν! άν έπεμελοΰντο καί αυτοί νά παιδαγωγώσι καί νά άνα- 
τρέφωσιν έξ άπαλών ονύχων τοιουτοτρόπως τούς απογόνους καί δια
δόχους τοΰ κράτους αύτών ! άν Λέων δ Σοφός, καί κατά μίμησιν τοΰ 
πατρός καί δ υίός άύτοΰ Κωνσταντίνος, συμά είς τήν φιλοτιμίαν δπου 
ειχον νά μελωδώσιν άσματικά Τροπάρια διά τάς έκκλησιαστικάς συν
άξεις, έπιχειρίζοντο νά τονίσουν καί έναρμόνια ήθη εις τούς μέλλον
τας χοροστατεϊν έπί τής βασιλικής συστάσεως.....! Έγραφεν. έπειτα 
δ Πορφυρογέννητος, δ έξ έκείνου, τινά εις καθοδήγησιν ‘Ρωμαν.οΰ 
τού ίδιου υιού. ’Έγραφε καί Μανουήλ δ Παλαιολόγος μετά ταύτα 
εις νουθεσίαν τού υίοΰ δμοίως καί διαδόχου Ίωάννου’άλλ’ αί τού
των παραινέσεις άπέβλεπον περισσότερον είς τήν έξωτερικήν, κατά τών 
έπεμβαινόντων. έθνών ασφάλειαν τοΰ βασιλείου παρά είς τήν έσωτε- 
ρικήν τού πολιτεύματος διακόσμησιν, έξ ής μάλιστα έκείνη έξήρτη· 
ται. Καί ήσαν τά έξ έκείνων περισσότερον αναληπτικά παρά προφυ- 
λακτικά έπιβοηθήματα, καί ταύτα έξω τού καιρού προςδιοριζόμενα,
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δταν ή βασιλεία σφοδράς πολλάχόθεν πάσχουσα- τάς πράςβολάς τε 
και έπηρείάς ένόσειβαρέως ή έπνεε' σχεδύΥ τά όλοίσθιά (οδη»/.-

Έδώ ή προφυλαχτική πρόνοια οίκονομεΐται έν φ καιρφ τό ρωσσι- 
κόν θεοστήρικτον κράτος διά τής έν 5Σοϊ σοφίας τε και συνέσεως παν- 
ευτυχώς διοικούμενον προέβη είς τόν κόλοφώνα τήςδόξης καϊ.τής 
δυνάμεως. "Όταν είς την ακμήν εύρίσκεται έκείνη, έφ’ ής άλλαι βα- 
σιλεΐαι ή κορυφωθεϊσαι $ προςεγγίσασαι φαίνεται νά έπαναπαύωνται 
-έπΐθαρροΰσαΓ είς μίαν τοΰ λ'οιποΰ άμέριμνον καΐ σφαλερών διά- τοΰτο 
πεποίθησιν. Έδώ ούχ ούτως. Έδώ οί βασιλικοί παΐδες διορίζονται 
ν’ άνατοαφοΰν μέ τήν άκριβεστέραν προςοχήν τε καΐ δυνατήν έπιμέ- 
λειαν, διά νά άναδειχθώσι μιάς μεγάλης βασιλείας άνδρες μεγάλοι 
καΐ μεγαλοπρεπέστατοι ήρωες. Καΐ ή τούτων ανατροφή έν ταΐςσυγ- 
γράφεϊσάΐς διάτάξεσιν, ώ πώς έπιστήμονικώς διαμεδοδεύεται καΐ πάν- 
στόφως ! Λ; - ' :

' Στηρίζονται πρώτον τών ύψήλογενών τροφίμων αί φυσικαΐ σωμ,α- 
τικαΐ δυνάμεις, καί έπομένως έπ’ αύταΐς έποικοδομοΰνται αΐ τής ψυ- 
χής διαθέσεις, αί κλίσεις, αΐ προαιρέσεις, αί ορέξεις, αί έπιχειρήσεις, 
αΐ πράξεις. Ό τόνος τοΰ σώματος προοδοποιεϊ καί συνέχει καΐσυμ- 
πληροϊ την τόΰ πνεύματος’άρμονίαν. Ό έξώτερικός άνθρωπος προευ- 
τρεπίζεται εις 'παραδοχήν' καϊ στερέωσιν τής τόΰ,έσωτερικοΰ τελει-ό- 
τητός. 'Ό Προμηθέύς έδώ πλαστουργεί πρώτον καΐ προκατασκευάζει 
τ0'πήλΐ'νο~ν5’σκεΰό'ς,”?πεϊτά ένεϊςάγεΐ τήν άρίστην' μόρφωσίν τής λό? 
γικής όύσιώσεώς, καί προηγουμένως τόν νάρθηκα,5 έν ω μέλλει νά έν- 
άποθέση τό πΰρ τό άπ’ ούρανου καταγόμενον. Τοιαύτην έγώ βλέπω 
έδώ τής δϊαταχθείσης ανατροφής τών Γαληνοτάτών πριγγίπων την 
ύψ'ηλήν ιδέαν καΐ μέθοδον.

Εύδαίμονες οί λαοί οί τής τοιαύτης προμήθειας παρά τών βασι
λέων αυτών" άπολαύοντες ! Εύδαιμονεστάτη ή ‘Ρωσσία, ής ή μεγάλη 
άΰτοκράτώρ καΐ νομοθέτις άμα καϊ μήτηρ, ούτως έπεμελήθη νά άνα- 
θρέψή τούς αύτής βασιλόπαιδας διά νά τούς καταστήση ού μόνον 
αρετής άρχέτυπα παραδείγματα,άλλά καϊ αρχιτέκτονας τούς αύτούς 
καΐ δημιουργούς άρίστους έκ τής τών ύάήκόων ευζωίας τε καΐ ευδαι
μονίας διά τοΰ άγαθοΰ πολιτεύματος.

Μιάς τοιαύτης βασιλείας τίς δέν έπιθυμεΐ νά είναι υπήκοος; “Οθεν 
καΐ έγώ ειλικρινέστατα, ώ Κυρία, έμαυτδν πολλά μακαρίζω, δτι κάτ 
εύκληρίαν έμην καΐ αυτός ήξιώθην νά σΰναρίθμηθώ εις μετά τών ύπό· 
τασσόμενωντώ θεοφρουρήτω καΐ θεοδοξάστφ Σου θρόνφ, ζήσας ευ
τυχώς έν τελεωτάτγ άνέσει καϊ έν καταστάσει εΰδαίμονι τό τρίτον 
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σχεδόν τών έπϊ τής γής ημερών μου μέρος, το τιμιότερου, καί πλου- 
τήσας την εύκπαιοτάτην χάριν, νά ήμπορώ καϊ έγώ νά ύποσημειοΰμαι

Της τριςσεβάστον i)tuar αντοχρα,τορικηςΜεγαΛέιότηχος
πιστότατος κα,ι ύποκλινέστατσς ύπήκοος καί δοΰλος και διά βίου 

προς Κύριον ευχέτης . ,·
ταπεινός αρχιεπίσκοπος

■■■ ΕΥΓΕΝΙΟΣ -,..,··..-
Μηνδς ’Οκτωβρίου 1793.

ΔΗΛΩΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΡΚΙΟΥ
τοι» υποδιακόνου τί^ς 'ί®οδομ.αγηνσ£ας εκκλησίας τοΟ 

νεωστε ζητήβαντος τήν μετά τής ορθοδόξου ήμών α
νατολικής Έκκληβεας κοενωνέαν καί ενωσεν.
*0 Πέτρος ό Κλέρκιος, ό τής ‘Ροδόμαγηνσίας έκκλήσίας υποδιάκο

νος, άπό τής συμμορίας τών τοΰ Ίανσενίου οπαδών προερχόμενος, δέν 
είξεύρω πόθεν,ή άπό τό πνεΰμα τής έριδος κινηθείς, ή άπό τήν δύναμιν 
τής αλήθειας, ήνοιξεν όπωςοΰν τά νοερά δμματα τής ψυχής, κεκλει- 
σμένα ήδη έκ νεαράς καΐ ΐσχυράς προλήψεώς, καϊ έφθάσε νά γνώρίσ7) 
έπιεικώς, δτι ή λατινική ’Εκκλησία, εις ήν έγεννήθη, καϊ άν'ετράφη, 
καϊ ηυξησε, καϊ έπαιδεύθη, καί έπροβιβάσθη εις τόν τής ύποδιακονίας 
βαθμόν, εις πολλά κεφάλαια έξέκλινέ τής όρθότητος. Καθό ίανσε- 
νίτης έδυςαρεστήθη καϊ παρωξύνθη κατά τής ‘Ρώμης, ήτις παντοίαις 
μηχαναΐς πολεμεΐ καϊ διώκει τά τόΰ Ίανσενίου περί προορισμού τέ 
καΐ χάριτος δόγματα, μεταχειριζόμένη είς τόν αγώνα τούτον τούς 
Ίησουΐτας θερμούς ποοπόλεμιστάς καΐ προμάχους.· Παροξυνθεϊς είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην έλαβεν ακολούθως υποψίας οχι αλόγους και εις 
δσα άλλα ή ρωμαϊκή ’Εκκλησία έν άπολύτφ τή έξόυσίρρ 5 έπιθεσπίζει 
κάί δογματίζει. ‘Η υποψία καταβιβάζουσα τήν ΰπόληψιν γεννή τήν 
δυςπιστίαν, ή δυςπιστία φέρει τήν έ'ρευναν, καί ή έρευνα τέως δδη- 
γεΐ ε’ις τήν αλήθειαν, τήν όποιαν ή έμμελώς και προςεκτικώς ύιέ- 
ρευνώσα ψυχή, άν δέν τήν έπΐτύχτρ έντελώς, καν την πλησιάζει. 
Τοΰτο συνέβη ε’ις τόν εΐρημένον Κλέρκιον. Ο ίανσενισμος τον μετε- 
κύλισεν είς τόν άντιλατινισμόν, καί δ άντιλατινισμός τόν έπεισε νά 
έπιστρέψη τόν νοΰν είς τά άκήοατα και άμώμητα δόγματα τής ’Εκ
κλησίας ήμών τής ανατολικής, είς τήν δποίαν έστοχάσθη ,. νά βλέπή 
ώς διά νέφους τής λατινικής πωρόσεως, άποθέμενος έν μέρει τήν «ρβ- 
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ληπτικήν παχύτητα, ακίνητα καί ανεπηρέαστα τής παλαιάς ορθο
δοξίας τά διδάγματα.

Έκ τοιαύτης άρχής κινηθείς, καί διά τοιούτων μέσων χωρή.σας, 
και εις τοιοΰτο τέλος σπεύδων, έρριψε τέως το προςωπεϊον καί άπε- 
ρικαλύπτως έπαρρησιάσθη εις τό θέατρον, παρασταίνωντας ώςάν τρία 
διάφορα προςωπα εις την Εκκλησίαν. Ό αύτός αντιποιείται άναπο- 
σπάστως τών ιανσενιακων δογμάτων, καί έκ τούτου άντιφέρεται 
κατά τών παπικών. Άντιφέρεται κατά τών παπικών, καί διά τοΰτο 
ομοιάζει νά θέλη νά πρεσβεύη τά άνατολικά. Ό ίανσενισμός τόν 
νικά- δ παπισμός τον λυπεί' δ άνατολισμός φαίνεται πώς τόν θέλγει·. 
Εις τό πρώτον φρόνημα άκλινώς καί άδιασείστως θέλει νά θεμελιοΰ- 
ται καί νά στηρίζεται' καί τό δεύτερσν μέμφεται καθό τόν δια
σαλεύει άπό τό πρώτον.' καί τό τρίτον άσπάζεται έπιθυμών νά τό 
έχγ) σύμφωνον κατά πάντα μέ τό πρώτον καί όχι διάφωνον κατά 
πάντα άπό τό δεύτερον. Τοιουτοτρόπως αύτό είναι ένα θρήσκευμα έν 
κινήσει καί έν τώ γίγνεσθαι. Είναι μία άπερινόητος. εντελέχεια τοΰ 
δυνάμει όντος γ τοιοΰτον' ψυχρότης ή δποία σπεύδει είς τήν θερμό
τητα, και θερμοτης ακόμη δέν είναι' τό πολύ χλιαρ'ότης κινοΰσα 
εις έμετον.

'9 Χοερικκτ*)ρ άνδρός ζωγραφίζεται μέ έκεΐνα τά χρώματα, τά 
δποία ο ίδιος αυτός μάς δίδει είς τά ίδιά του συγγράμματα, ή 
νά είπώ καλλίτερα αύτός..μόνος έαυτόν ζωγραφίζει.

Είς τό Περί της ανατροπής της θρησκείας βιβλίον αύτοΰ ιστορεί 
πρό πάντων τάς άδικους κρίσεις δποΰ είς τήν 'Ρώμην έγιναν κατά 
τών ιανσενιακών δογμάτων καί τάς αθεμίτους καί άσεβείας πλήρεις, 
ώς αυτός λέγει, βούΛΛας^ μέ τάς δποίας οί πάπαι, τόν ίανσενισμόν 
ή κατακρίνουσιν ή άπαγορεύουσι καί διείργουσιν. Έίς τό Περί τοϋ 
βίου; πάλιν καί τών συγγραμμάτων τοϋ Λεόθίτε, διαπρυσίου ίανσε- 
νίτουΛ ιστορεί τά τοΰ άνδρός τούτου διά τε συγγραφής καί διαλέξεως 
μεγάλα κατά τών άντιιανσενιτών άγωνίσματα*  δμο.ίως δέ καί είς 
τά λοιπά συγγραμμάτια αύτοΰ δέν λείπει νά διασπείργ ένθεν κάκεϊ- 
θεν λαμπρώς τοΰ Ίανσενίου τό δόγμα, διϊσχυριζόμενος νά συστήση 
ολαις δυνάμεσι τήν χάριν καθ’ έαυτήν δραστήοιον, καί τήν θελησιν 
τοΰ Σωτήρος μή εύδοκοΰσαν έπίσης είς άπαντας. ’Ιδού ή πρώτη εΐ- 
κών ή παριστώσα ήμϊν τόν ίανσενίτην έμπν.ουν, καί έμβιον, καί ένθερ
μον. Διά τών αύτών τούτων αύτοΰ συγγραμμάτων, τοΰ τε Περί 
της ανατροπής λέγω τής θρησκείας καί τοΰ Περί τοϋ βίου τοϋ Βίττε, 
παρίσταται ζώσα καί ή δευτέρα εΐκών του άντιπαπιστοΰ. Έξαιρέτως 

ό’μως ή έπιτομή τής καταγγελίας αύτοΰ είναι μία συνεχής καί αδιά
λειπτος καταφορά κατά τής ‘Ρώμης καί τής ρωμαϊκής άρχής^ έν ή 
δείκνύται ούκ άπαθώς μέν, δμως ούδέ άλόγως, δτι ή Βαβυλών αύτή 
ή μεγάλη κατέστρεψε καί σχεδόν έξηφάνισε τήν 'Ιερουσαλήμ τής 
χάριτος· καί οί έν αύτή είτε Νεμβρώδ, είτε Ναβουχοδονόσορες έξε-. 
γιγαντώθησαν καί έξεθεώθησαν, θέλοντες νά νομοθετούν καί είς τήν 
γήν καί είς τόν ούρανόν κατά τήν αύτών αρέσκειαν, καί ζητοϋντες 
δτι νά ΰποτάσσωνται είς τά έαυτών νεύματα καί πάσα βασιλεία καί 
σύμπασα ή Εκκλησία.

Άλλ’ ιδού δ θερμός ούτος παπομάστιξ παρρησιάζεται τέλος πάν
των καί ανατολικός· αύτη είναι ή τρίτη τοΰ άνδρός ε’ικών. Ή έντευ- 
ξις, ώς αύτός δ ίδιος δμολογεΐ, ένός τίνος τών άνατολικών αρχιε
ρέων διατρίβοντος κατά θείαν πρόνοιαν είς τά τής 'Ολλανδίας μέρη 
έγινεν είς· αύτόν -εύτυχής άφορμή νά στήστ) τήν άλογον δρμήν, δι*  
ής κατεφέρετο κατά τής ’Εκκλησίας ήμών, νά μελετήση νουνεχώς 
καί έπιμελώς τάς Γραφάς, καί τά συνοδικά^ καί τά τών Πατέρων 
συγγράμματα, καί νά διασκεδάση τήν παχεϊαν άχλύν τοΰ πάθους, 
καί τής προλήψεως, και τής άγνοιας, και τέως νά ίδή δτι ή τών 
Γραφών Εκκλησία δέν είναι κατ’ούδέν άξιοκατάκριτος είς δσα οί 
δυτικοί άλόγως τήν διαβάλλουσιν. Έκ τούτου άποτινάζας τόν λή
θαργον, καί έζυπνήσας ώς άπό βαθύν κάρρον (οϋτω), βλέπει, λέγει, 
δτι οί άνατολικοί φυλάττουσιν άπαραχάρακτα άπαντα τά παλαιά 
τής ’Εκκλησίας δόγματα, άπαράλλακτα τά φρονήματα^ άμεταποί- 
ητα τά έθη. Άδει ακολούθως τήν παλινωδίαν θεάρεστον καί - έπαι- 
νετήν· γίνεται δ Σαΰλος Παΰλός' δ διώκτης ύπερασπιστής· καί ό 
κάλαμος δποΰ έσταζε φαρμάκι κατά τών άνατολικών γίνεται κάλα
μος γραμματέων καί όξυγραφεϊ τής ορθοδοξίας τά όργια. Συλλαμ
βάνει κατ’ ιδέαν μίαν ιστορικήν έκθεσιν τής άρχή£, καί τής προόδου, 
καί τόΰ τέλους τοΰ μεταξύ ήμών τε καί Λατίνων σχίσματος, δι’ ής 
έν είδει πανδήμου καταγγελίας σκοπόν έχει νά καταθριαμβεύσν) τήν 
παπιπήν άστασίαν, μέ τό νά άποδείξγ) δτι άνέκαθεν οί ποντίφηκες 
έπαρθέντες κατά πάντων τών νόμων θείων τε καί-άνθρωπίνων,-άνα- 
στάτωσαν τά τής’Εκκλησίας πράγματα-καί έπήνεγκαν είς τά τής 
άμώμήτου θρησκείας τών χριστιανών μυρίά άτοπήματα, καί έν δόγ- 
μασι, καί έν έθεσι πολλά καινοτομήσαντες. Όθεν καί τής ’Εκκλη
σίας αύτής μέρος μέν ύπέταξαν ύφ’ έαυτοΐς, μέρος δέ, όσον δέν έδυ- 
νήθησαν νά υποτάξουν, καθώς τήν ’Εκκλησίαν ήμών, τυρανικί) βί^ι 
πάντοίως κατεδυνάστευσαν καί έκάκωσαν. Καί συλλαμβάνει μέν αυ- 
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τόςκα.τ’.·.ίδέανΛ ,ώς ;:είπον τό μέγα καί πολύπονον τούτο σύγγραμμα';: 
έν δσφ δέ νά τό έκδώση είς φώς, κα'ι χρόνου κα'ι κόπου πολλοΰ δεό- 
μενον, προλαμβάνει καί προεκδίδωσι μίαν έπιτομήνκαταγγελίας, 
οΐρνεί. βραχύ σχεδίασμα τοΰ μελετωμένου διεξοδικού εκείνου - πονή
ματος, και .διά ταύτης τής βραχείας.τε καί έπιτετμημένης ιχνογρα
φεί τήν .δλόκληρρν .ηαί τελείαν ,έκείνην δποΰ ύπόσχεται, πλήν, μέ 
τόσρν ζήλον (άλλος ήθελεν , είπή. πάθος), ωςτε όπου, πρόχειρον είναι 
νά είκάσν) τινάς τό. ύφασμα καί. τόν λέοντα, βλέπωνκάποιον τι 
περισσότερον παρά μόνον τό κράσπεδον καΐ τόν όνυχα· Ούδείς ποτέ 
τών,ανατολικών συνέγραψε κατά, τοΰ παπισμού μέ τόσην δρμήν καί 
καΐ μ| τόσην καταφοράν. Ούδείς δέν έξετραγωδησε τόν διωγμόν καί 
τήν έπήρειαν τής ’Εκκλησίας μέ τόσον πνεύμα καί μέ τόσην δύναμιν.

Εκείνο όμως δποΰ τόν άνδρα τούτον ώς ανατολικόν κατά τό φρό
νημα τόν ειδοποιεί καί τόν χαρακτηρίζει, είναι τά πρός τούς ανα
τολικούς ήμάς αύτοΰ γράμματα.

Γράφει Α'0'1 Έκθεσίν τινα πίστεως, καί έν αύτή δμολογεΐ καί 
αποδέχεται τό έν Νίκαια σύμβολον άνευ τής προςθήκης’ τάς οίκου- 
μενικάς Συνόδους μόνας τάς έπτά" τά Μυστήρια, κα'ι δσα, καί ώς
τά έπιτελεί άπαραλλάκτως ή καθ’ ήμάς Εκκλησία’ καί τάς παρα
δόσεις άπάσας, τάς όποιας αύτή κρατεί καί πρεσβεύει.

Γράφει Β'ον Έγκύκλιόν'τινα έπιστολήν πρός τούς πατριάρχας τών 
τεσσάρων άποστρλικών θρόνων, τόν Κωνσταντινουπόλεως, τόν/Αλε
ξάνδρειάς, τόν ’Αντιόχειας, τόν.'Ιεροσολύμων καί..ρι;ρός;.<άπανταςτούς 
αρχιεπισκόπους, μητροπολίτας, έπισκόπους, κληρικούς, λογάδας, ύφ’ 
ών ώραίζεται καί κατακοσμεΐται όέπαν τής άπανταχού ανατολικής 
Εκκλησίας τό πλήρωμα. Καί γράφων έκθειάζει τήν πίστιν, τήν ευ
σέβειαν, τήν ακεραιότητα, τόν ζήλον, μέ τόν όποιον ή Εκκλησία 
αυτή κατέχει καί διεκδικεΐ τά πατρώα δόγματα. Ειτα επαγγέλλεται 
οτι καί άρτος είναι τών τοιούτων δογμάτων πρεσβευτής καί δκδικος.
Έπί τούτοις μετά πόθου τήν μεθ’ ήμών κοινωνίαν καί θέλει καί 
γνωρίζεται .αύτής τής μάνδρας κα’ι αυτός πρόβατον. ..

Γράφει Γ’°ν καί πρός τήν έν /Ρωσσίιγ ίεράν Σύνοδον, καί. διαμαρ- 
τυρόμενος καί έν τοΐς πρός αύτήν γράμμασι, τά αυτά ζητεί παρ’ αύ
τών συνδρομήν τινα λογικήν καί συνηγορίαν είς τούς κατά τών πα-
πιστών αγώνας. > ,

Γράφει τελευταΐον καί ίδigt πρός ,τήν έκκλησίαν τών Χίων, καί 
δτι ’ιδιαίτατα πρός τόν (Δ), προςκαλών οΐονεΐ τούτον συνασπιστήν 
τε καί σ.ύμμάχον',,διάΛ'ά δυνηθή πληρέστερον νά άπολογηθή καί νεα· 

νικώτερον νά άπαντήση,είς τινα τών άναφερομένων αύτφ .κεφάλαιά.·.-: 
Α'ον. Περί τών παρ’ ήμΐν νεοφανών, άγιων, εί τινές είσιν έν τή άνατο.-ύ 
λική Έκκλησίγ καί μετά τό σχίσμα κανονιζόμενοι, Β'°ν. ΕΙ τελοΰντ. 
ται έν αυτή καί καθ’ ήμάς σημεία, καί θαύματα, καΐ δυνάμεις, τής 
ορθοδόξου πίστεως αναντίρρητα όντα τεκμήρια. Γ’ον. Περί τών έπητ. 
ρειών καί καταδυναστειών, τάς όποιας άνέκαθεν ή.'Ρώμη όΕχρες ήμών 
καθ’ήμών έτέλεσε καί τελεί’ περί ών άπάντων έγενετο πρός αύτόν,. 
καί ή προςήκουσα καί αυτάρκης άπάντησις. ’Ιδού καί ή τρίτη τού. 
άνδρός είκών, καθ’ ήν παρίσταται είς ήμάς ανατολικός.

Μέ δλα ταύτα, καί έκ τούτων αύτοΰ τών γραμμάτων ούδέν ήττον 
ή έκ τών ανωτέρω βιβλίων, τά όποια, είς γαλλικήν διάλεκτον έξεδό- 
θησαν τετυπωμένα, δύναται τινάς νά κρίνη τόν άνδρα, ανατολικόν 
ύποσαλευόμενον, καί έν κινήσει (ώς είπα ανωτέρω), καί έν τφ γίγνε-> 
σθαι. Αύτός είς τήν ομολογίαν τής πίστεως αυτού είχε παρασημει- 
ώσει, δτι τό περί τής έκάορεύσεως δόγμα είναι ε’ιςετι άκριτον καί 
άδιόριστον’ δτι αύτός ευρίσκει τινάς μέν τών Πατέρων δογματίζον
τας τό έκ τοΰ μόνου τοΰ Πατρός, τινάς δέ, μόνον τό έκ τοΰ Πατρός^ 
τινάς δέ, καί τό έκ τοΰ Υιού, τινάς δέ, τό διά τοΰ Υίοΰ. "Οτι Σύν
οδος οικουμενική τελεία περί τοΰ τοιούτου δόγματος δτι ούδέν έθέ- 
σπισεν. Είς ταύτα γοΰν ,έγράφη πρός αύτόν, δτι τό δόγμα είναι
έκπεφρασμένον σαφώς έν Εύαγγελίοις· δτι τόαύτό διωρίσθη καί έκυ- 
ρώθη ύπό τών οικουμενικών τελείων Συνόδων’ δτι οί έκ του Πατρός 
λέγοντες Πατέρες νοοΰσι τό μόνου’ οτι τινές τό έκ τοΰ Υίοΰπρο- 
δήλως άπαναίνονταΐ’ δτι Οί ;καί : έκ. τοΰ ΥίΟυ λέγοντες νοοΰσι τό 
όμοούσιον· οί δέ τό διά τού Υίοΰ, τήν χρονικήν πέμψιν τής χάριτος, 
καθώς αύτοί εαυτούς άναπτύσσουσι. Τούτων αύτφ γραφέντων, φαί
νεται δτι μετέβαλε τήν δόξαν είς τό όρθότερον. Όθεν τήν μέν. έν. 
τή δμολογίιγ τής πίστεως αύτοΰ παρασημείωσιν έκείνην ίδίορ χ,ειρ,ί 
έξήλειψεν ύπογράψας τήν άθέτησιν. Πρρςέτι δέ καί σύγγραμμα άνετ
βάλετο έκδοΰναι, έν ώ διά πολλών μαρτυριών ύπόσχεται άποδεΐξαι 
τήν τοΰ ήμετέρου δόγματος άλήθειαν. Τού συγγράμματος τούτου 
δέν έφάνη ή δκδοσις ή παντελής, παρεκτός. τινων ολιγάριθμων φύλ« 
λων. Είναι όμως καί άλλα τινά, δΓ & εύλόγως τόν άνδρα δτι δπο- 
πτευόμεθα.

Είναι ή ύπόθεσις τοΰ ίανσενισμοΰ,. τήν δποίαν έρρωμένως καί πά- 
σαις δυνάμεσι διϊσχυρίζεται, ώς είπομεν. . . .

Είναι ή ύπόθεσις τής.. Ευχαριστίας περί τε τής ύλης τοΰ Μύστη*  
ρίου καί περί τοΰ είδους’ ύπόθεσις,· περί.ής ήμεϊς πρός. τούς,δυτι-Τόμος IB*. --’Ιούλιος καί Αΰγουβτος 1889 88 
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κούς μεγάλως διαφερόμεθα, αυτός δέ ουδόλως ουδέ γρυ περί αύτής 
άποφαίνεται, άλλά την νομίζει τάχα μικρών, καί άδιαφορών περί 
αύτήν προςκυνεϊ έτι καί μεταλαμβάνει τά άζυμα.

-Είναι ή ύπόθεσις τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί ής φρονεί 
δτι ούδέ ποσώς κατά θειον θεσμόν, άλλ’ ή κατά νομοθεσίαν άπλώς 
άνθρωπίνην ή τάζις τών ιερέων τής τών άρχιερέων ύπεροχικής τε- 
λεταρχίας διαφέρει καί διακρίνεται, ώς διά πολλών αγωνίζεται νά 
τό κατάσκευάση έν μιφ τών έπί τής καταγγελίας αύτοΰ σημειώσεων.

ΙΙρόςθες καί. δτι έκθειάζει ώς άγιώτατα καί μονονουχί άποστολικά 
τινά βιβλία, τά όποια άσεβώς, λέγει, ή 'Ρώμη άπηγόρευσεν, άλλ’ εις 
τά όποια, διά τινα τών περιεχομένων, ουδέ ημείς τέλεον άρεσκόμεθα.

Έπί πάσιν εκθειάζει καί μεγαλύνει Φραγκίσκον τινα Δε-Πάρις 
ώς άνδρα άγιώτατον, καί διηγείται περί αύτοΰ θαύματά τινα υπερ
φυή, καί παράδοξα, καί δλως τερατώδη, οία ούδέποτε ήκούσθησάν, 
πληροφορών άδιαστάκτως (ουεω) άπαντας δτι καθ’ έκάστην τελούν
ται ■ τοιαΰτα έξαίσια, ών ούκ έστιν αριθμός, έπί του τάφου αυτού, 
άνδρός· ’ιανσενίτου καί λατινόφρονος, τόν όποιον ή μέν 'Ρώμη απο
τροπιάζει ώς παλαμναϊόν τινα καί κατάρατον, ή δέ καθ’ ήμάς Εκ
κλησία ούδέ οιδε πόθεν έστί.

Ταύτα κατασκέυάζουσιν εις ήμάς ύποπτον τόν άνδρα. Καί τούτο 
δμως προςτεθέν, τό όποιον μέλλω νά ε’ιπώ, αύξάνει τήν ύποψίαν μας. 
Αύτός ομολογεί τά άνατολικά δόγματα καί θέλει, ώς λέγει, νά έχη 
τήν κοινωνίαν τής ’Εκκλησίας μας. ’Έστω. Άλλά διατί δέν φρον
τίζει νάπροςέλθγ είς τήν Εκκλησίαν ταύτην διά νά μυσταγωγηθή 
έμπράκτως καί νά τελεσθή ώς έφίεται; Ή θρησκεία δέν είναι πράγμα 
άπλώς θεωρητικόν, άλλ’ έιναι δμοΰ καί πρακτικόν. Δέν φθάνει μονον 
νοερώς τινας νά άσπάζηται τά τής Εκκλησίας δόγματα· άνάγκη 
είναι νά πράττν) καί τά-τής Εκκλησίας, καί νά πολιτεύεται καί έν 
αύτή καί τά κατ’ αύτήν ανελλιπώς, άν θέλη νά είναι μετά τών λοι
πών τεκνών αύτής έναρίθμιος. .
Έσχατον ήδη σύνέγραψεν δ αύτός καί μίαν έπιστολήν γαλλιστί 
πρός τήν έκλεκτήν τοΰ Χριστού Εκκλησίαν τήν έν Χίφ. Ό σκοπός 
τού γράμματος τούτου ό κυριώτατος είναι νά προτρέψη τούς Χίους 
είς τό νά τόν μιμηθώσι μέ τό νά γράψωσι καί αύτοί έν είδος κα
ταγγελίας σχεδόν όμοιας μέ τήν ίδικήν του, καταβοώμενοι καί κα- 
ταστηλιτεύοντες τάς παπικάς καινοτομίας και τάς τούτων τυραννικάς 
βίας, δι’ ών έπολέμήσαν άείποτε καί πολεμούσι τήν’ Εκκλησίαν τού 
Χριστού. Συμβουλεύει δέ τούς Χίους αύτούς έν τούτφ τφ γράμμάτι 

νά καταφέρωνται ούχί κατά τής λατινικής Εκκλησίας, άλλά κατά 
τής ρωμαϊκής αύλής καί κατά τών ποντιφίκων ώςάν νά ήτον άλλη 
ή λατινική Εκκλησία άπό τήν Εκκλησίαν τής 'Ρώμης καί άπό δσας 
άλλας εύρίσκονται άπανταχοΰ ύποπειθεϊς ταύτή καί ύποκείμεναι.

Ταύτην τήν λεπτήν διαίρεσιν τήν άπαντά τινας καί ε’ις διάφορα 
άλλα μέρη τών είρημένων τού άνδρός συγγραμμάτων. Καθώς δταν 
διατείνεται, δτι ή άνατολική Εκκλησία δέν είναι ,διεσχισμένη άπό 
τής λατινικής, άγκαλά καί έναντιώτατα αύτή φέρεται εις τά παρά 
Λατίνοις ύπό τών ποντιφίκων καί έν δόγμασι καί έν έθεσι καινο- 
τομηθέντα. Τί άρά γε νοεί αύτός οΰτω γνώμης καί φρονήματος 
έχων ; Τί θέλει τοιαΰτα λέγων,· ή λατινικήν ’Εκκλησίαν λέγει τήν 
πρό τού σχίσματος, ή τήν μετά τό σχίσμα’ καί έάν ταύτην, ή τήν 
ύποκειμένην καί έπιπειθομένην τώ πάπςρ, ή τήν άπό τοΰ πάπα άπο- 
σκιρτήσασαν, οίαι ή λουθηρανική, ή καλβινική καί άλλαι, καί πρός 
ταΐς άλλαις ή ίανσενική. Άνίσως λοιπόν λατινικήν έννοεϊ ’Εκκλησίαν 
τήν πρό τοΰ σχίσματος, έχει καί ήμάς ε’ις τό λεγόμενον συμφώνους 
δ Κλέρκιος. Καί ήμεϊς δμολογούμεν, δτι πρός τήν τοιαύτην Εκκλη
σίαν ούτε διαφοράν δλως τινά, ούτε σχίσμα έ'χομεν, άλλά τήν γνω- 
ρίζομεν ’Εκκλησίαν ορθήν καί άληθινήν νύμφην τού Χριστού ώςάν 
καί τήν έδικήν μας, καί μακράν άπό τό νά καταφερώμεθα κατ’ αύ
τής, καί τήν άσπαζόμεθα εΐλικρινώς, καί τήν εύλαβούμεθα, καί τούς 
κατ’ αύτήν άκμάσαντας άγιους τε καί διδασκάλους σεβόμενοι ένστερ- 
νιζόμεθα καί προςκυνούμεν. Εί δέ ’Εκκλησίαν άλλως λατινικήν άπό 
Τόΰ σχίσματος καί κάτω, τήν παρούσαν έννοεϊ ώςπερ νΰν έχει, καί 
ταύτην είτε τήν ύπό τφ 'Ρώμης τελούσαν καί, ώς χαρακτηρίσαντας 
ειπεϊν, τήν παπικήν, είτε τήν κατά τού 'Ρώμης φερομένην καί, οΰτω 
φάναι, άντιπαπικήν, ώς αί τών προτεστάντων καί αί τών ίανσενιτών 
έχουσιν Έκκλησίαι, τί κοινόν πρός τήν έν ταύταις άχλύν καί τή ’Εκ
κλησία τής φαεσφόρου ’Ανατολής; «Τί xotror φωτΐ πρδς σχότος 
Πώς άπό τήν λατινικήν ήμεϊς Εκκλησίαν σχίσμα δέν έχομεν,; Πώς 
μέ τούς άντιφρονοΰντας νά έπαγγελλώμεθα τήν ειρήνην ; Πώς κατά 
μέν τού πάπα καί τής περί αύτόν αύλής, νά άποκλαιώμεθα καί νά 
κατακράζωμεν, κατά δέ τών φρονούντων, τά τρύ πάπα,ή πάντα έπ*  
άκριβές, ή τινά μέν καί έπ’ αύτοϊς άλλα έτι τούτων χείρονα, γλώσ
σαν ούδέ κάλαμον νά κινώμεν ;

’Ενδέχεται δ Κλέρκιος νά έννοή άντί λατινικής ’Εκκλησίας κα-

1 Β'. Κορινθ, ς·', 14.
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viva συστήμα, οΐ'ον τό-περί αυτόν, άνδρών μή τυφλώς άκολουθούντων 
τοΐς πάπίκοΐς κάτά πάντα δόγμασί τε καΐ έπιτάγμασιν, άλλά τά μέν 
άσπαζομένων, τά δέ άθετούντων καί τήν οικουμενικήν Σύνοδον, ήτοι 
τήν καθ’ δλου Εκκλησίαν έπικαλουμένων, ήτις μόνη έξουσίαν έχει 
νά νομοθετεί είς τον χριστιανισμόν καΐ νά δογματίζη. Ήμεΐς δμως 
όπου όνομάζομεν τα σϋχα σϋχα, την μικράν ταύτην μερίδα j εΐ τις 
έστι, τήν όνομάζομεν τής λατινικής ’Εκκλησίας Ινΐδιον κόμμα καΐ 
μίαν παρασυναγωγήν. "Οθεν τής άγριελαίας ταύτης έπίσης μέ τάς 
ρίζας άπορρίπτομεν τάς παραφυάδας, καί δέν περιποιούμεθα ούτε τα-ύ- 
τας,έωςού δέν έγκεντρισθώσιν, ώς δέον, εις τήν καλλιέλαιον. ,

■ * Ώς τόσον καΐ τό νά συνηχώμεν καί νά συνδιαμαρτυρώμεθα,: ώς δ 
Κλέρκιος άπαιτέΐ, καί ήμεΐς οί ανατολικοί μετά τών τοιούτων συ
στημάτων, τά τοΰ πάπα και τής παπικής αύλής κατά τής ’Εκκλη
σίας' δεινά γράφοντε'ς καί έκδίδοντες κοινάς τινας καί πανδήμους, ώς 
αύτός θέλει, καταγγελίας, τό κρίνομεν καί απρεπές είς ήμάς καί πε
ριττόν. Απρεπές μέν, διατί δέν είναι ούτε σεμνόν, ούτε πρεπον, 
ούτε άλλως ασφαλές είς τήν παγκόσμιον άνατολικήν ’Εκκλησίαν νά 
σύνάπτν) τά έαυτής έπιχειρήματα μέ τάς πράξεις τών έν μέρει λα
τινικών κομμάτων, τά όποια εί'τέ κατά πάθος, είτε πρός άμυναν ιδίαν 
'τινών άτοπων ώς τά πολλά δοξασμάτων παρασκευάζονται, καί κατά 
τοΰ άλικου συστήματος αυτών άντίφέρονται. Δέν χρειάζεται τών Ισ
ραηλιτών τό. πλήρωμα τήν συμμαχίαν τών Γάβαωνιτών κατά τών 
Χαννάνάίών. Τό πολύ δέχόνταΐ' τοδς δειλάίους’ τούτους'-ώς υδροφό
ρους τής ίεράς σκηνής καί ξυλοφόρους, οχι ποτέ ώς συναγωνιστάς 
κάί συμμάχους. ’Εάν τούς παραλάβωσιν ώςί ειλικρινείς καΐ πιστούς 
προςηλύτους, τότε "μόνον εις τάς ίδίάς έκστρατείας τούς πάρατάτ- 
τόύσι, κάί δπλίζούσι τάς χεΐρας αύτών,' ώς χεΐρας τοΰ λαοΰ τοΰ Θεοΰ 
κατά τών άϊτερίτμήτών. Ούτε δ Δαβίδ, άγκαλά καί διωκόμενος είς 
τήν τοΰ ’Αβέσσαλώμ έπανάστάσιν, κάί ένδέής ών-καΐ χειρών κάίπλή- 
θόυς, δέν'δέχεται ευθύς τήν συμμαχίαν" Έθί τοΰ Γέθαίΰυ μετά τών 
έξακοσιών τών συβ'ίράτέυομένων αύτφ, άν δέν πλή'ρόφορηθφ π'ρώ- 
Jtov μέ τελειότητά είς τήν-πίστιν αύτών. Πώς ; δ νέηλυς,- δ χθιζός^ 
δ’ μόλις·:γνωρισθείς, εύθύς εύθύς συνέκδημος, καί συναγωνιστής, καΐ 
σύστρατιώτής.··; «Εί εχθίς Λαραγέγονας, χαϊ, σήμερον χινήσωσε με&’ 
ημών ;· ’Όχι, λέγει. Δέν ήμπορώ νά στερεώσω έπάνω σου τό θάρ
ρος' μού/Σέ" υποπτεύομαι έτι’ «Έίΐιστρίφου χαϊ - εγώ πορεύσο^ιαιΖ 
ού ίαν Λορευΰώ·»1.

* Β', Βασιλ. ιε'. 20
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Έπειτα τοΰτο είναι κίνημα περιττόν, τό νά γράφωμεν ήμεΐς οί 
ανατολικοί,-ώς. είς τοΰτο δ Κλέρκιος. μάς ΰπαλείφει, κατά τοΰ πάπα 
καί τών αύτοΰ πάνδημους καταγγελίας τε καί κάταβοήσεις. Ήμεΐς 
άπό χιλίων ήδη χρόνων δέν έπαύσαμεν νά καταγγέλλωμεν τά τοι- 
αΰτα, καί νά καταβοώμεθα καί έν μερικωτέραις συστάσεσι, καΐ έν 
οίκουμενικαΐς Συνόδοις, καΐ έν αύτοπροςώποις προςλαλιαΐς καί διαλέ- 
ξεσι, καί έν μυρίοις βιβλίοιςτε καί συγγράμμασι, καί ένέκκλησιαστι- 
κοΐς τόμοις τε καί ψηφίσμασιν. ’Ήχησε καί ήχεΐ έτι καί νΰν ή σύμ- 
πασα οικουμένη. Έσείσθησαν λαοί, έταράχθησαν έθνη, καί βασι- 
λεΐαι δέ-έτι κραταιαί αί μέν έσαλεύθησαν, αί δέ έκλιναν, αί δέ περιε- 
τράπησαν, αί δέ, εί μηδέν άλλο, κατέθροήθησαν άπό δσους ήμεΐς 
ύπέρ τών ήμετέρων ορθών δογμάτων ύπέστημεν άθλους καί αγώνας 
καΐ σκάμματα. Έκεϊνα τά όποια τώρα διά τών αύτοΰ καταγγελιών 
δ Κλέρκιος αγωνίζεται κατά σύγκρισιν πρός τά παρά τής ’Εκκλη
σίας ήμών άχρι τούτου διηγώνισμένα, είναι ώς φωναί βατράχων πρός 
τάς τοΰ ούρανοΰ έξαισίους βροντάς.

Συμπεραίνω τοίνυν, δτι ούτε ή φιλόχριστος καί έκλεκτή ’Εκκλη
σία τών Χίω.ν, ούτε άλλη τις, καί έτι πολύ όλιγώτερον ή δλοσχερής 
ανατολική Έλκλησία, δέν πρέπει νά άκούη τάς τοΰ Κλερκίου προ- 
τροπάς τε καΐ συμβουλάς είς τό νά συντάττη νέας καταγγελίας κατά 
τοΰ πάπα καί τής παπικής αύλής μέ σκοπόν τάχα νά θεατρίσγ τήν 
τών ποντιφίκων τυραννίδα τε καί άπόνοιαν. ‘Ο ήλιος έν σταθερφ 
μεσημβρία δέν πρέπει νά δακτυλοδειχθή είς τούς βλέποντας. Τό βάθύ 
σκότος καί ψηλαφητόν, καί αύτό, καί μή βλεπόμένον βλέπεται. Συμ
βουλεύω μάλιστα έγώ καί άπας ορθόδοξος τόν καλόν Κλέρκιον, άφ*  
ού ήνοιξε τά δμματα δπωςοΰν, νά τά άνοιξη καί δλοτελώς, μή 
έξαρκούμενος νά βλέπη μόνον τούς άνθρώπους ώς δένδρα περιπατοΰν- 
τας, τό όποιον είναι ένα βλέμμα έγγύτατον τής αβλεψίας, άλλά ζη
τών, καί έπιθυμών, καί πάντα τρόπον έπιμελούμενος νά προςέλθη 
πραγματικώς και έμπράκτως είς τοΰ Σιλωάμ τήν κολυμβήθραν, τήν 
ορθόδοξον ήμών Εκκλησίαν, καί νιψάμενος νά άναβλέψγ έντελώς κάί 
νά ίδη καθαρώτατά τό φώς τό σωτήριον. Αμήν.



ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 523ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΪΠΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΩ «ΠΑΡΝΑΣΣΩ»

«Τους ξυνετούς δ’ άν τις πείσειε τάχιστα, λέγων εύ, 
»οί' περ καί ράστης εΐσΙ διδασκαλίας». ·

(Ενητον Πα,ρίον λείψανα έκδ. 1829)

Παντού και πάντοτε οί συνετοί άνθρωποι διακρίνονται διά: τήν 
ευστοχον, άκριβή καί οξυδερκή άντίληψιν τών πραγμάτων, δσφ 
καί άν ωσι ταΰτα δεινά, δσω καί άν φαίνωνται δυσεπίλυτα, δσας 
δυσκολίας καί άν παρεμφαίνωσιν είς τήν πορείαν "αυτών διό καί 
δταν τις όμιλήσγ καταλλήλως περί αυτών δύναται νά καταπείστ) 
ευκολότατα καί ταχύτατα τούς συνετούς· διότι οί συνετοί ού χρή- 
ζουσι πολλής καί έκτεταμένης διδασκαλίας- μόνη αύτοϊς αρκεί 
ή επίκαιρος ύπόδειξις τών πραγμάτων, ήτις διαλευκαίνουσα σημεΐά 
τινα χρήσιμα ε’ις τήν έντελή κατανόησιν τών σοβαρών ζητημάτων,. 
παρέχει τήν άναγκαιοΰσαν πρδς τήν άπρόσκοπτ,ον αύτών πορείαν 
όθησιν καί κατ’ ακολουθίαν τήν έπιτυχή αύτών λύσιν. Εύτυχώς 
ή δυστυχώς είς τάς σημερινάς περιστάσεις τής Ανατολής έμφανί- 
ζονται πολλά ζητήματα σοβαρά πρδς λύσιν, ών ή άστοχος ή ή 
εύστοχος λύσις πολύ έπιβαρύνει τήν είς τδ μέλλον πορείαν τοΰ ‘Ελ
ληνικού Έθνους. “Εν τών ζητημάτων τούτων όμολογουμένως εινε διά 
τούς συνετούς καί τδ'Αλβανικόν, περί ού νΰν πρόκειται νά ποαγμα- 
τευθώμεν. ’Επ’ αύτοΰ δέ σύντονον έπικαλοΰμαι τήν προσοχήν τοΰ 
σεβαστού μοι ακροατηρίου, καί τήν έπιείκειαν καί εύμένειαν αύτοΰ, 
παρακαλώ νά μοι χορηγήσγ έπί τινας στιγμάς, ώς δέν αμφιβάλλω’ 
διότι πρός τήν φυσικήν περιέργειαν τού ‘Ελληνικού πνεύματος έπι- 
προςτίθεται καί τδ ένδιαφέρον τό έθνικόν, περί ού πάς τις τών Ελ
λήνων, καί δ έσχατος, έπιθυμεΐ νά έχγι γνώσίν τινα.

Τό ’Αλβανικόν ζήτημα έστι σπουδαιότατον ύπό έθνολογικήν, γλωσ- 
σολογικήν καί πολιτικήν έποψιν, ύπδ τήν τελευταίαν μάλιστα θεω- 
ρούμενον ίδί<ρ άποτελεϊ 1ν τών ζωτικωτάτων διά τδ μέλλον καί τήν

τύχην άμφοτέρων τών στοιχείων τού τε Ελληνικού καί Σκηπετα- 
ρικοΰ, ήτοι ’Αλβανικού. '

Έν τή έποχή, καθ’ ήν ζώμεν, αί μικράί έθνικαί όμάδες, οίαι νή 
'Ελληνική καί Σκηπεταρική, διατρέχουσι κίνδυνον άπορροφήσεως, 
έάν μ-ή σωφρονώσιν, ύπδ τών μεγάλων έθνικών όγκων, οΐτινες ώς αί 
χιονοστιβάδες τών ’Άλπεων, καταπληκτικώς κυλιόμενοι πρδς τά 
κάτω άπδ βορρά πρδς νότον μέλλουσι νά καταπλάκώσωσιν αυτάς 
περισφίγγουσαι πανταχόθεν.

Έν τή έποχή, καθ’ ήν ζώμεν, οί μεγάλοι έθνικοί όγκοι, δπως οί χεί
μαρροι πάν τδ προστυχδν έν τή δρμή αύτών συμπαρασύρουσιν ακά
θεκτοι έν ταΐς πλημμύραις καί τρομεροί άποκαθιστάμενοι, οδτω καί 
αύτοΐ δσημέοαι έπεκτεινόμενοι καί πάν τό προστυχδν έθνικόν στοι
χείου άφομοιοΰντες, έξογκοΰνται- απειλητικός καί βλοσυρά τά βλέμ
ματα στρέφουσι πρδς τούς έλάσσονας, καραδοκοΰντες τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν τήν άρπάγην αύτών νά έκτείνωσιν έπ’ αύτών καί καταβρο- 
χθίσωσιν έν δέ τφ στομάχφ αύτών ύπόστήσονται τήν" άνάϊίόφέυ- 
κτον τής φύσεώς των άλλοίωσιν, ής ένεκα φυσικώς έπεοχεται καί ή 
έντελής άφομοίωσις, καί συνεπώς δ πολιτικός θάνατος τών μικρών 
άπας διά παντός.

Δυστυχώς τοιαύτη εινε ή θέσις σήμερον τοΰ τε Ελληνικού καί 
Σκηπεταρικοΰ στοιχείου καί ίδίρε έν Ήπείρφ, Άλβανίρ: καί Μακεδο- 
vic>:. Κείμεθα έν τφ μέσφ τριών φοβερών χιονοστιβάδων, τριών όγ
κων γιγαντιαίων, άφ’ ενός τοΰ Σλαυϊκοΰ κολοσσοΰ, άφ’έτέρου τοΰ 
Γερμανικού καί Λατινικού. Τί τδ ποιητέον λοιπόν, δπως δϊάφύγω-· 
μεν τόν κίνδυνον καί σωθώμεν άμφότεροι, οϊ τε 'Έλληνες κάί Σκη- 
πετάραι ; Διότι πρέπει νά τδ έννοήσωμεν καλώς τοΰτο καί οί Έλλη
νες καί οί Σκηπετάραι, δτι ούδ’ οί 'Έλληνες άνευ τών ΣκηπεταρΦν 
δύνανται νά πραγματοποιήσωσι τήν μεγάλην αύτών έν τή ’Ανατολή 
άποστολήν καί έν γένει τδν προορισμόν αύτών, τδν ε ρίγαν χάϊ ύβη- 
Jor» έν τή άνθρωπότητι, ούδ’ οί Σκηπετάραι δύνανται νά διασώ- 
σωσι τά πάτρια αύτών ήθη και έθιμα, καί έν γένει τήν έθνικήν αύ- 
τών αύθυπαρξίαν άνευ τών Ελλήνων. "Οθεν άνάγκη πάσα νά συσφιγ- 
χθώμεν άδελφικώτατα πρδς άλλήλους κάί στενότατα νά συντρέχω- 
μέν καί συνδράμωμεν δ είς τήν άλλον έν πάστ) εΐλικρινείορ καί πλή- 
ρει άδελφική άγάπγ, καί οΰτως άποτελέσωμεν όγκον έθνικόν ούκ εύ- 
καταφρόνητον, αρκετά ισχυρόν, έχοντα φλοιόν αδιάτρητου ύπδ Τών 
έχεπευκών βελών τών ισχυρών τής Γής. Άλλ’ δπως έννϋηθή καλώς 
τδ σχέδιον τοΰτο άνευ προκαταλήψεων είΟτιχών η ρισαιωνοΛογι-
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χώζ·», δέον νά εξετασθή ή θέσις τοΰ ’Αλβανικού στοιχείου ύπό τε 
έθνολογικήν, γλωσσαλογικήν καί πολιτικήν Ίποψιν. Καί τοΰτο έπι- ; 
χειροΰμεν ήδη πάντοτε βασιζόμενοι έπί τής εύμενείας τοΰ σεβαστού ( 
καΐ προσφιλούς μοι ακροατηρίου, ό’περ μέχρι τέλους τής ομιλίας μου ! 
ταύτης παρακολουθούν εύμενώς τάς σκέψεις μου θέλει κρίνει κατά > 
πόσον έφάνημεν έπιτυχόντες έν ταΤς έπιστημονικαΐς έρεύναις, έν αΐς ! 
χωροΰμεν ψυχρώ τφ αΐματι καΐ σύμφωνα μέ τούς νόμους τής κριτικής. 

Καΐ πρώτον έξετάσωμεν γεωγραφικώς την "Ηπειρον καΐ Αλβα
νίαν, ώ,ντά όρια παρά πολλοΐς έν άντιθέτφ προς την ακρίβειαν σχέ- 
σει διατελοΰσι καΐ μάλιστα έν τισι γεωγραφίαις έν αύταϊς ταΐς ’Αθή
να ις,έκδ ο θείσαις, Καΐ ή μέν’Ήπειρος έξ Α. πρός Δ,, έκτείνεται άπό 

. τοΰ Άμβράκικοΰ κόλπου μέχρι τοΰ "Αψου, ποταμού πέραν τής Αύλώ- 
νος καΐ τού Βερατίου, άπό Β. δέ προς Ν. άπό τών ορίων τής Μακε
δονίας έως τού Ίονίου πέλαγους· έλεγετο δ’-έπί βυζαντινών καΐ Πα - 
data ''HxtigoC περιέχει δέ πόλεις: ’Ιωάννινα, Πρέβεζαν, Κόνιτσαν, 
Άργυρόκαστρον, Δέλβινον καί ά'λλας μικροτέρας πολλαχού τών χω
ρών αύτής, olov Πάργαν, Παραμυθίαν, Αυλώνα κλ. κλ. Ή δέ ’Αλβα
νία, ήτις καί ’Ιλλυρία τό πάλαι ύπό τε τών ‘Ελλήνων καΐ τών 'Ρω
μαίων έπεκαλεΐτο, έκτείνεται άπό τών ορίων τής Ηπείρου έξ Α. πρός 
Δ. έως τού Μαυροβούνιου, φ καΐ συνορεύει- άπο δέ Β. πρός Ν. άπό 
τών δρίων τής Σερβίας έως τού Ίονίου καί τοΰ Άδριατικοΰ πελα

ργούς· έπί βυζαντινών δέ κα'ι Νέα 'Ήπειρος έπεκλήθη· περιέχει δέ· 
πόλεις παραλίους μέν τήν Σκόδραν, . ήτις κάτ’ αναλογίαν εινε ώς ή 
Θεσσαλονίκη τής Μακεδονίας πρωτεύουσα, τής ’Αλβανίας διά πολ
λούς λόγους τό Δυρράχιον, ώς ό Βώλος τής Θεσσαλίας,. μεσογείους 
δέ Τυρανα, Κρόΐαν τήν πρωτεύουσαν τού περιφήμου Σκενδέρμπεη, 
Λίβραν, Ίπέκι, Πρισρένην, Σκόπια, Αχρίδα, Κορυτσάν καΐ άλλας 
μικροτέρας- άλλά τάς τελευταίας θεωρούσί τινες Μακεδονικάς. Ση- 
μειωτέον δέ οτι.δ ύπό τής «Ζ7ΰ.έης» σχηματισθεΐς προ τού έν Βερο- 
λίνφ συνεδρίου ’Αλβανικός Σύνδεσμος έπί σκοπφ νά μή λάβη ή Ελλάς 
τά ’Ιωάννινα, τό Σούλιον, τήν Πρέβεζαν καί τά λοιπά μέρη μέχρι τοΰ 
ποταμού Θυάμιδος (Καλαμά νυν), ώνόμασεν είς τάς πρός τάς διαφό
ρους Εόρωπαϊκάς Αυλάς άνακοινώσεις αύτοΰ τήν μέν’Ήπειρον, Κάτω 
’Αλβανίαν, τήν δέ *χνρΐ<ύς  'Altiarlar» "ΑνωΑλβανίαν εξεπίτηδες, 
όπως συμπεριλάβωσι καί τήν "Ηπειρον έν τή Άλβανίρε, καΐ έπομέ- 
νφς ή. 'Ελλάς ούδέν δικαίωμα έθνολογικόν κέκτητάι έπί τής ’Ηπεί
ρου, ουδέ δύναται διά τοΰτο νά συμπεριλάβγ έν έαυτή χώρας κα- 
θαρώς Άλβανικάς. Άλλ’ αύτά τ,ά τεχνάσματα τής ΪΙύλης ώφέλη- 

σαν μέν προσωρινώς αυτήν, αφύπνισαν δμώς παρά τοΐς Μώαμεθα- 
νοΐς Άλβανοΐς καί ΐδίι»: παρά τοΐς Άλβανοΐς Πασάδες, Μπέηδες καί 
Άγάδες’τά έθνικά αισθήματα, ώστε τόΰ λοιπού νά φροντίζωσι περί 
τής ιδίας έαυτών έθνικότητος άσχέτως πρός τόν Μωαμεθανισμόν 
διότι τά αισθήματα ταύτα ειχον πρότερον μόνον οί ’Ορθόδοξοι Χρι
στιανοί ’Αλβανοί, οί δέ Μωαμεθανοί παντελώς ήγνόουν- οί δέ Καθο
λικοί ή οπαδοί τοΰ Πάπα ’Αλβανοί1 έχοντες ίδιον αρχηγόν, τόν 
Πρεγκ—dozar, άγονται καΐ φέρονται ύπό τού παπικού κλήρου δτέ 
μέν πρός τήν ’Ιταλίαν άποκλίνοντές, δτέ δέ πρός τήν Αυστρίαν· διό
τι λόγφ θρησκευτική ουδόλως δύνανται νά συμφωνήσωσι ταΐς δυσίν 
άλλαις μοίραις τών ’Αλβανών, ήτοι τών Μωαμεθανών καΐ ’Ορθοδό
ξων, έπειδή έκατέρα τούτων τείνει πρός τό δμόθρήσκον, ή ’Ορθόδο
ξος μερΐς πρός τήν ‘Ελλάδα, ή δέ Μωαμεθανική, ή καΐ πολύπληθε- 
στέρά, πρός τήν ‘Υψ. Πύλην, άφ’ ής πάντάπάσιν ούκ άποσπώνται 
άνευ ανάγκης μεγίστης*  μάλιστα θιασώτάι αύτής έκθυμοί είσι καί 
ύποστηρικταί πιστότατοι, καΐ διά τούτο πλεΐστοι οσοι έξ αυτών 
διατελούσιν έν ΰψηλοΐς ύπουργήμασι καΐ έν αύτοΐς έτι τοΐς άνακτό- 
ροις τοΰ Σουλτάνου, πράγμα, όπερ διαθρύπτει τήν έαυτών φιλοτι
μίαν· ούδέν ήττον όμως καί τοΰ έθνικού αύτών αισθήματος ούκ 
άμελοΰσιν, ούδέ κάθεύδουσίν αύτών οί λογιότεροι. Όθέν καί μακράν 
τόΰ Βυζαντίου, έ'νθα αί τής πονηράς ‘Υψ. Πύλης ύπόνοιαι ού δύναν
ται, ώς νομίζουσιν, έφικέσθαι, συνετέλεσαν πρός σύστασιν Αλβανι
κού Συλλόγου έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας ύπο τήν ’Αλβανικήν 
έπ'ωνυμίαν «Zlriito», τουτέστι «Φώς», έ’χοντος καί ομώνυμον εφημε
ρίδα έκεΐσ*  έκδιδομένην, ής σκοπός, ποός δν τά έχεπευκή βέλη, ή 
'Ελλάς καί αί 'Έλληνες κυρίως δπως μή δμονοήσωσί ποτέ ’Αλβανοί 
καί 'Έλληνες καί ούτως άπότελέσωσιν ένα πυρήνα λίαν σπουδαϊον 
έν τή ’Ανατολή άκαταπόνητον καΐ άκαταμάχητον. Ένεργοΰσι δέ 
καΐ προσηλυτισμόν καί παρά τοΐς Όρθοδόξοις Χριστιανοϊς καί παρά 
τοΐς Καθολικοΐς, δπως συνδαυλίζωσι τά φυλετικά μίση, έπαυξάνωσι 
τήν διχόνοιαν καί έξουδετερούντες ούτω τήν συνεννόησιν έξάσθενί- 
σωσί πρό πάντων τό έλληνικόν στοιχεΐον, σκοπός, είς δν κάί ή Δι
πλωματία ισχυρών τινων Κρατών τής Εύρώπης ένδιαφέρεταΓ έπειδή, 
καταπονουμένου ούτω τοΰ ‘Ελληνικού, τό ’Αλβανικόν άπορροφάται 
ευκολότατα ύστερον καί άπονώτατα.

1 Ουτοι λέγονται κοινώς «Μιρδΐται».— ("Ιδε καΐ histoire et description de 
la haute Albanie ou Guegarie par Hyacinthe Hecquard consul de France 4 
Scutari, Paris,
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’Ενταύθα έγκειται δ κόμβος τοΰ ζωτικού τούτου ζητήματος διά τε 
τούς Έλληνας καί Αλβανούς· έστιν δ Γόρδιος δεσμός, έφ’ ού την 
λύσιν ούτοι άμφότεροί είσι προωρισμένοι, έάν σωφρονώσιν; ’Αλλ’ δπως 
ή λύσις ορθή γένηται καί αίσιος διά τά δύο άδελφά στοιχεία, τό τε 
'Ελληνικόν καί ’Αλβανικόν, δέον νά δρισθή πρότερον ή ’Εθνολογική 
σχέσις αύτών πρός άλληλα έν ακριβείς καί έν επιστημονική έρεύνη 
άκραιφνεϊ, καί τότε εύρίσκεται ή αλήθεια, ένώπιον τής οποίας οφεί
λει νά ύποκύψν) πάσα παρά τόν ορθόν λόγον άξίωσις δπουδήποτε 
καί παρ’ οίουδήποτε προερχομένη- διότι ή αλήθεια έστι κυρίαρχος 
έν πάσι τοϊς ζητήμασιν εΐτ’ εθνολογικούς, είτε γλωσσικοΐς, είτε οί- 
οιςδ,ήποτε άλλοις· πάς δέ δ τή αλήθεια άντιστρατευόμενος απόβλη
τός έστι παρά τοϊς συνετοΐς καί τοϊς όντως τήν αλήθειαν έπιδιώ- 
κουσιν άνδράσι.

Ποία λοιπόν ή καταγωγή τοΰ.τε 'Ελληνικού καί ’Αλβανικού ή 
Σκηπικού φύλου ; είσι ταΰτα δμοίμονα καί άδελφά, ώς έκ μιάς καί 
τής αυτής εθνολογικής ρίζης προελθόντα, ή ου ; Είς ταΰτα τά ζη
τήματα δίδομεν νΰν τήν άρμοδίαν επιστημονικήν λύσιν, ώς φρονοΰμεν.

Καί τό 'Ελληνικόν καί τό ’Αλβανικόν φΰλον ελκουσν τήν κατα
γωγήν έκ μιάς καί τής αύτής ’Εθνολογικής ρίζης, ΠεΛασγιχηςτ>^ 
ή δέ Πελασγική εις τό Άριανόν τού ανθρωπίνου, γένους στέλεχος 
ανάγεται, ώς έστι γνωστόν σήμερον παντί τφ περί Έθνολογικάς καί 
Γλωσσολογικάς έρεύνας άσχολουμένφ.

Πρόκειται δέ νΰν νά άποδείξωμεν : ε’ι όντως αληθής έστιν ή κα
ταγωγή αύτη" διότι άνευ άποδείξεως ούδέν παρά τή έπιστήμη απο
δεκτόν, ούδέ τή αληθείς έπομένως προσιτόν- εύνόητον. δέ δτι τό 
έργον τοΰτο γενήσεται ένταύθα δσον τό δυνατόν περιληπτικώς καί 
οσον έπιτρέπουσι τά όρια πραγματείας ώρισμένης πρός άνάγνωσιν 
έν Συλλόγφ, ούτινος ή ύπομονή δέν πρέπει νά έζαντληθή, ούδέ ή 
ευμενής προσοχή νά έπιβαρυνθή.

Καί περί μέν τοΰ 'Ελληνικού ούδείς αμφιβάλλει σήμερον δτι κα
τάγεται έκ Πελασγών, τούλάχιστον οΰτω δοξάζουσιν οί σπουδαιό
τεροι τών γλωσσολόγων, οίον δ Βόπ, Μάζ-Μύλλερ καί λοιποί- έγρά- 
φησαν δέ πολλά περί τούτου, ώστε περιττή αύτών ή έπανάληψις 
ένταύθα καί μάλιστα ένώ σπεύδω κυρίως πρός τήν τοϋ ’Αλβανικού 
έκ Πελασγών άπό.δειξιν καί τό δμόφυλον αύτοΰ διά τοΰτο πρός τό 
'Ελληνικόν.

Οί ’Αλβανοί, ή δπως όνομάζουσιν αύτοί έαυτούς, οί ΣκηΛΐάραι^ 
κατάγονται καί αυτοί έκ Πελασγών. ’Αλλά διά τίνος μέσου δυνά- 

μέθα νά άποδείξωμεν τοΰτο κυρίως καί σχετικώς έν.άκριβείφ; 1 
Προσφυέστερον δέ μέσον πρός άπόδειξιν καί πρός έρευναν άκριβέ- 

στερον θεωρείται ή γλώσσα, καί μάλιστα ή τής πρωτογόνου ήλικίας, 
καθ’ ήν, ώς γνωστόν τοϊς περί τήν Γλωσσολογίαν άσχολουμένοις, 
διατελοϋσιν έν χρήσει αί μονοσύλλαβοι λέξεις, αί τάς πρώτας πρός 
συντήρησιν τοΰ ανθρώπου άνάγκας έκφράζουσαι, ώς π. χ. «haj» 
Άλβανιστί, σημαίνει δ,τι τό 'Ελληνικόν «^άγε», δπερ μετά τοϋ 
δίγαμμα εινε τό Σκηπικόν «haj®- προσθέσατε το δίγαμμα συν 
τή προφορά τού φ καί έχετε τό φάγε- έκ τούτου τό «^ηγός»=.φαγός 
(ή βαλανιδιά) μετά τού δίγαμμα, Λατιν. fagUS, ή χορηγούσα τοϊς 
πρωτογόνοις πρός τροφήν τήν βάλανον, διεσκεδασμένοις έν τοΐς δά- 
σεσι καί έν ταΐς όπαΐς τής γής οΐκοΰσι σχεδόν άγρίοις άνθρώποις, καί 
ούτως είπεϊν κατά Δαρβΐνον, άπογόνοις πιθήκων. Καί τήν μέν βα
λανιδιάν, έξ ής έτρέφοντο οί πρώτοι έκεΐνοι άνθρωποι, «ίρϋκ» έκά- 
λουν οί αρχαίοι Έλληνες, καί παρά τφ παναρχαίφ τής Δωδώνης 
Πελασγικώ Ίερφ ταύτην έθεώρουν ίεράν διά τόν λόγον ίσως τούτον, 
καί έξ αύτής έμαντεύοντο οί ιερείς τού Δωδωναίου Διός, οί Σελλοί 
έπικαλούμενοι κλπ. Τήν Δρύν οί Μολοσσοί, οί ίσχυρώτεροι τών λαών 
τής ’Ηπείρου, ειχον ώς ίεοόν σύμβολον. Άλλά καί οί Σκηπτάραι 
ήτοι οί Αλβανοί πάν ξύλον «άρον» καλούσι, προφερομένου τού υ ώς 
ου, καί συνεκδοχικώς καί τήν δρύν. Μετά τό φαγητόν έρχεται το 
ποτόν «πί» μονοσυλλάβως λέγει δ Αλβανός, «πιε» λέγει καί δ 
Έλλην- «βέμ» λέγει δ Αλβανός καί «^άζ», «βαίνω» δ αρχαίος 
Έλλην, έξ ού καί «βετε';» είρωνικώς οί Αλβανοί άποκαλοΰνται 
ύπό τών Ελλήνων σήμερον- «σγνα» μονοσυλλάβως ίκηπιστί, δ γυ
μνός έλληνιστί, άλλά καί «ζόρκ» καί παρ’ Ήπείρώταις «£όρ*ος»,  
δπως καί τά πτηνά «ζόκ» tswtws-ii., ώς έχοντα τήν φυσικήν ένδυ- 
μασίαν, τά πτερά- δ δέ τών δασών άνθρωπος τών παναρχαίων χρό
νων είχε τήν τότε φυσικώς δασεΐαν καί μακρυλήν τρίχωσιν τού 
σώματος, ήτις έκάλυπτε τό δλον σχεδόν πλήν τού προσώπου 2, 
τού θέναρος τών χειρών καί τοΰ πέλματος τών ποδών διό καί 
πολύ φυσικώς οί Σκήπαι έκάλουν «ζόρκ~Ά τόν άνθρωπον τούτον τού 
δάσους.

1 Τινές τών εθνολόγων θεωροϋσι τούς ’ Αλβανούς καταγόμενους έκ τοϋ Καύκα
σού τής’Ασίας, παρ’ ω άπαντμ ’Αλβανία- άλλα ποια σχέσις μεταξύ τών ονομά
των Σκη.ττάρ, Σκη.τιρία, καί ’Αλβανία, καί Καύκασος ;

2 Διά τοΰτο καί κυρίως πρόσωπον άποκαλεΐτα·. διά τό πρός τήν«οπα» μόνον 
ψιλόν τριχών μέρος.
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Τό μονοσύλλαβον παρατηροΰμεν κάί είς τάς διαφόρους ονομασίας 
τών μελών τοΰ σώματος, ώς π. χ. «σΐί» οί οφθαλμοί, καί «σι» 
συγγενέςτφ Όμηρικφ «ό<7σ·«» · «βέσΙι» τά ώτα, συγγενές τφ πα- 
ναρχαίω «^άοτ»ϊ=ώτός, συναιρέσει τοΰ αο=ω- «ίόμ» ή χειρ· «αάρ» 
ή κεφαλή, «αάρα» έλληνιστί καί ·χόχ» ή κορυφή αυτής «xplj» κλ. 
Έν τοιαύτν) παραθέσει δλόκληρον Comparatif dictionnaire ήδυ
νάμην νά συντάξω.

Αλλ’ έλθωμεν ήδη καί είς τήν Β’ περίοδον τής Εθνολογικής άνε- 
λιξέως, καθ ήν οί άνθρωποι έγκατάλιπόντες τά δάσή) τήν συνήθη 
αύτοΐς διατριβήν, έπεχείρησαν νά κατάσκευάζωσι καλύβας καί κώμας 
έκ τοιούτων συγκειμένας ώσπερ τών καστόρων. Έν τή πέρΐόδω 
ταυτν) ήρξατο νά τίθηται είς χρήσιν τό δισύλλαβόν τών λέξεων τής 
γλώσσης, καΐ τήν μέν καλύβην οί Σκήπαι Πελασγοί έκάλουν «αασδ^», 
τάς δέ τόΐαύτας'κώμας «fcarotfr»· έννοείται δέ δτι καί τό μονοσύλ
λαβόν ήν έτι έν χρήσει, κα'ι μάλιστα είς τά ονόματα οίκειακών 
ζφων, απερ διά την έκπλήρωσιν τών αναγκών αύτών ήρξαντο τότε 
να έξημερόνώσιν, ώς τόν κύνα π. χ;, δν έκάλουν «κέκ», δπως έ'μεΐνε 
παο αύτοϊς καί μέχρι σήμερον τό άλογον, δπερ έκάλουν «.χάΛ», 
Ονομα λίαν συγγενές τφ ‘Ομηρικφ «κέ-Ιης·», διότι έάν τρέψητε τό 

■έ εις α έχετε το Ο.χα.1» ώς φορτηγόν τό δέ «ΐΛΛος» ουπερ ή έτυ- 
μολογια δυσνόητος, ακριβέστατα όιά τοΰ Σκηπικοΰ «ιπ» ανευρί
σκεται· διότι άλβανιστΐ «ιπ» σημαίνει τό κοινόν ««αί&ζΛα»· 
«ιλλτχ» δέ ρήμα «χα,ββαΛιχεύυατί»· τουτέστίν δ ίππος μόνον διά 
καββάλαν τό δέ <ίχάΛτ> διά φορτηγόν ήν έν χρήσει παρ’ αύτοΐς’ 
«ίχχος» κατά τό Μέγα Ετυμολογικόν, έξ ού τό Λατινικόν egUUS1.· 
δ βοΰς «χάου», «χαΐ» δπως έν τή Σανσκριτική «χάους»' «,Λιόπ» 
ή άγελάς, συγγενές τφ Όμηρικφ «βοώπις·»- μΰς (δ ποντικός) παρά 
τοϊς άρχαίοις, «μϋ» καί παρά Σκήπαις" περίεργος δέ ή ρίζα «,κάσ» 
τής καλύβης, »· έπειδή εινε τό «cast» τών άλλων γλωσ

1 “Ιδε καί «’Ελλάδα», Περιοδ. τοϋ έν Άμστελοδάμφ Φιλελλ. Συλλ. Φυλλάδ. 
Α’, σελ. 9—10 κτλ. ένθα εις πλάτος τά περί τούτου εκτίθενται.

σών και το «χάσυ τής έλληνικής, δπερ άπαντφ πρώτον συνθετικόν 
είς τήν λέξιν «.κασίγκητος» καί σημαίνει άνθρωπον τής αύτής στέ
γης, τής αύτής καλύβης' ή κριθή «εΛπ»· δ σίτος «γροίρ»έκ τοΰ 
αγρού, άφαιρέσει τοΰ «ά» «ά'/>», έξ ού τό έλληνικόν άρουρα, άρο
τραν κλ. κλ. Έπιλείψει με τά πάντα ένταΰθα άριθμοΰντα δ χρόνος.

Έν τφ σχηματισμώ οικογένειας: «μέμ» ή μήτηρ- «τάτ» καί 
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παρά τοΐς Ήπειρώταις «τάτος» καί «εαεΰ<», έξ ού έσχηματίσθη 
τό μοναδικόν έλληνικόν «ώ τάζ», δπερ έρμήνεύεται έν τοΐς Έλλην. 
Λεξικοΐς: ώ ’γαθέ, ώ φίλε· άλλά διά τής Σκηπικής, ώ πάτερ, «.& 
τάτο» έρμηνεύεται, δπως καί σήμερον πολλοί · χωρικοί λεγουσι τους 
προβεβηκότας, «γεροειαυέρα» «οταυροΛαΐερα» και τά ομοια. Λε- 
γων δμως ταΰτα δέν ισχυρίζομαι, άλλ’ έκφέρω μίαν γνώμην παρά 
τοΐς έπαίουσι γλωσσοδίφαις, διότι πολλας ρίζας έλληνικάς σαφώς 
έρμηνεύω έν τή έτυμολογί^ διά τής Σκηπικής, ώς π. χ. τό «ζ/ΐοι 
ΠεΛασγοΙ» τοΰ 'Ομήρου, δ Εύστάθιος, τα- Λεξικά και οί Σχολιασται 
έξηγοΰσι «θείοι Πε.ΙασγοΙ», έκ θεών τήν καταγωγήν έλκοντες, τοΰ 
Διός πρό πάντων, καί συνεπώς ευγενεΐς· διά τής Σκηπικής όμως 
άκριβής σημασία έμφαίνεται οί «ί?αμΛγ>βί»^ «έτίοζοι»· διότι «δι» 
λέγουσι τό φώς οί Σκήπαι, ώς καί τήν λαμποάν ήμέραν «ίιτ», 
ώς λαμπομένήν ύπό τοΰ ήλιου, δπως καί οί Ελληνες εκ τοΰ «σεΛ» 
«ίρωί?»., χ,χθχ άπεφήνατο δ.σοφός Γερμανός Σχοίμαινος, και άλλα 
πολλά τοίαΰτα παρετήρησά. Άλλ’ δ θέλων να μαθή πλείονα περί 
τούτων παραπέμπεται είς τό σοφον πόνημα τοΰ. Ιταλού Δημητρ. 
Καμάρδα, τοΰ έξ Αλβανών καταγομ.ένον, τών έπι Σκενδερμπεη έξ 
’Αλβανίας είς ’Ιταλίαν καταφυγόντων διά τόν. φόβον τών Τούρκων·. 
έπιγράφεται δ’Ίταλιστί «Saggio di grammatologicaCornpa- 
rata sulla lingua Albanese per Demetrio Camarda. Livorno, 
1864" είς τό τοΰ Βικεντίου Δόρσα «Studi Etymolbgici della 
lingua Albanese. Cosenza, 1862, καί είς τό τοΰ G. I. Ascoli, 
Studi Critici. Milano, 1861.

Άλλ’ ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενοι δέν δυναμεθα νά παραλειπω- 
μεν τό σπουδαιότατον πάντων, δτι ή Αλβανική την αυτήν συμβο
λήν παρέχεται είς τήν ορθήν κάτάληψιν τής συμβολικής έρμηνείας - 
τών'διάφόρων όνομαστών θεών τής Έλλην. Μυθολογίας, οϊαν καί ο 
σοφάς Γερμανός Κρέοϋζερ & τή Συμβολική αύτοΰ Ελληνική Μυθο
λογία (έκδ. 18 16—1821). Τοΰτο δέ γίνεται κατάδηλον έκ τών έξής.’

Κρόνος κάί 'Ρέα. ή σύζυγος αύτοΰ,. άλληγοροΰνται δ μέν Κρόνος 
είς τόν χρόνον Τροπή τοΰ χ είς χ κάί ή 'Ρία εις γήν κατά·.τούς ·άρ*  
χαίους· άλλ’ άκριβεστέρα αύτών: -έρμήνεία γίνεται διά τήςνγλωσσο- 
λογικής έρέρνης, διότι δ Κρόνος έν τή Σκηπταρική διαλέκτφ έομη- 
νεύεται διά τής ρίζης Λ'ρέκ, ήτις σημαίνει τόν φέροντά τι ε’ις φώς, 
ήτοι δημιουργεί τι καί συνεπώς τόν Δημιουργόν, ώστε ή ρίζα Κρεκ 
συγγενής λατινικφ ςτβυυίότ και τφ γάλλικφ .c Γί'ΜίβιΐΓ αποδείκνυ*  
ται· ή δέ 'Ρέα άλβανιστΐ ρε σημαίνει τι νέον, καινόν τή κατασκευή.
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Έπειδή δέ δ Κρόνος καί ή 'Ρέα, κατά τήν Έλλην. Μυθολογίαν, 
έπεσαν τοΰ θρόνου κα’ι έγένετο κύριος τού;Ούρανοΰ ό Ζεύς, δ δέ Κρό
νος κατά τούς αρχαίους κα’ι Ουρανός έπεκαλεϊτο, ή λέξίς Ουρανός 
έξηγεϊ κατά την ’Αλβανικήν γλώσσαν αύτήν την πτώσιν τοΰ Κρό
νου, διότι άλβανιστί ουράν σημαίνει έπεσαν, ή δ’ αρχαία έτυμολο- 
γία παριστφ την τοΰ ορίου της όράσεως σημασίαν, έκ τοΰ ορος ούρος 
καί τά δμοια σχηματίσασα τό Ουρανός, έν ω εις τόν ’Αλβανικόν δρον 
ούράν έάν προσθέσητε τήν έλληνικήν κατάληψιν ος αμέσως έχετε 
ορον ακριβώς άνταποκρινόμενον είς τάς έλληνικάς μυθολογικάς πα
ραδόσεις.

Αυτός δ Ζεύς, αΐολιστί Λεός, δωριστί Σάεύς, έξ ού τό Ιωνικόν Ζεύς, 
έξηγεΐται πύριος, άεσπόζής έν τ'?) Αλβανική, παρ’ ή δύο ύπάρχουσιν 
δροι σημαίνοντες τόν κύριον Ζότ καί Ζέ. Καί δ μέν Ζότ σημαίνει κύ
ριον, δεσπότην, δ δέ Ζε σύλλαβε κα’ι γενοΰ κάτοχος τοΰ πράγματος*  
σαφέστατα δ’ άλβανιστί ερμηνεύεται ή ρίζα τοΰ Διός ζ/Ζ, καί σαν- 
κριτιστί 4ίυ σημαίνουσα ^><ϋς ώς τών Πελασγών τό Φώς λατρευον
τών. Ή "Ηρα σύζυγος τοΰ Διός άλληγορεϊται ε’ις τόν αέρα*  άλβα- 
νιστί δέ δ άήρ καλείται έρ, ρίζα, έξ ής έγένετο δ δρος "Ηρα κα’ι κατ’ 
αναγραμματισμόν άηρ. Γνωστόν δέ τό τών αρχαίων λογοπαίγνιον 
διά τΤϊς συχνές έπαναλήψεως τοΰ ονόματος “Ηρα, δπερ έκαστος δύ-' 
ναται αμέσως νά πράξη ένταΰθα καί νά ύπομειδιάση διά τοΰτο 
καί κατά την Πλατωνικήν έκφρασινβεις ζην άρχήν (τοΰ ονόματος) 
έπι τήν τεΛευτήν· γνοίης S' άν, εί ποΛΛάκτς Λέγοις ζότης "Ηρας 
>/1 ονβμ,α. ι.

1 Πλάτ. Κρατυλ. §21 τόμ. Δ’ σελ. 262. Έγκυκλοπαιδ. Κομητα.
2 Συμβολ, Μυθολογ. Κρέϋζερ σελ. 448.

Περί δέ τοΰ δυσεξήγητου ονόματος της Άθηνάς ή αλβανική προσ
φέρει μεγάλην υπηρεσίαν τη έπιστημονικη έρεύνη*  γνωστόν δ’ δτι οί 
γλωσσολόγοι άμφισβητοΰσιν εΐσέτι περί τής γνήσιας καταγωγής τοΰ 
ονόματος. Καί οί μέν λέγουσιν αύτό Αιγυπτιακόν παράγοντες παρά 
τώ Νηίθ, όνόματι τής έν Σάϊδιλατρευομένης Αιγυπτιακής θεάς Νηΐθ, 
ίδίφ δ’ δ σοφός Θείρσχιος*  άλλοι δέ θεωροϋσι Σημιτικόν, ίδίφ δέ δ 
σοφός Κρέϋζερ παρά τφ Έβραϊκφ «0«λ*ά»,  σκέπτεσθαι κα'ι «.αίθάν» 
ίσχύν, παριστφ έν τΤι Συμβολική αύτοΰ Μυθολογίφ δτι τινές τών 
σοφών παράγουσι τό όνομα»της θεάς 2. Άλλ’ αί τοιαΰται σχέσεις 
καί παραγωγαί, λέγει δ πολυμαθής Σχοίμαννος, εινε φαντασιοκο
πήματα, άπερ ή λαμπάς τής Κριτικής γυμνά πραγματικότητος άπέ- 

δείξε V Περίεργος δέ μοι φαίνεται ή τοΰ Ζούγκερ άπόφανσις δτι 
τό όνομα τής Άθηνάς προέρχεται έκ τής πόλεως ’Αθηνών 1 2. Άλλά 
τότε πόθεν αί Άθήναι έλαβον τήν ονομασίαν ; ώστε τό ζήτημα 
πάλιν μένει άλυτον*  διό καί λίαν προσφυής θεωρείται ή πρός έπίλυσιν 
αύτοΰ Αλβανική έρμηνεία ώς άνταποκρινομένη ακριβέστατα ε’ις τήν 
αλληγορίαν τοΰ ονόματος. Κατά τήν ερμηνείαν λοιπόν τοΰ Σκηπι- 
κοΰ δρου τουόε. κά-ΰέν = 8χειν Λόγον, υποδεικνύεται άριδηλότατα δ 
-Ζογος*  τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, δ έκ τής κεφαλής τοΰ Διός γεννη
θείς μυθολογικώς καϊ έκ παντός συνετού ανθρώπου καθ’ έκάστην γε- 
νόμενος έν πάσαις ταΐς άναστροφαϊς αύτοΰ*  διό καί θεά τής φρονή- 
σεως κατά Πλάτωνα έθεωρεϊτο καί έλατρεύετο 3.

Ή θεά τοΰ κάλλους Αφροδίτη έρμηνεύεται άλβανιστί τό άσζρον 
τής αυγής, ό Αύγερινός κοινώς καλούμενος, έπειδή αιρρ—άίζ σημαί
νει κατά τήν Αλβανικήν πλησίον τοΰ φωτός τής ήμέοας, ήν όίζ κα- 
λοΰσιν έκ τής ρίζης <Κ=τό φώς, καθ’ ά εϊπομεν έν τοϊς ανωτέρω*  
τό δέ άιρρ είνε τό δμηρικόν ά^>αρ='πλησίον*  σημειωτέον δ’ ένταΰθα 
ό'τι μεγάλη παρατηρεϊται σχέσις μεταξύ τής δμηρικής γλώσσης καί 
τής σκηπικής, .άλλά τοΰτο καταληπτόν γίνεται έν άκριβείι^ μεταξύ 
τών ειδημόνων τής τε Αλβανικής καί Έλληνικής. Έπιπόλαιον δέ 
καί ανάξιον προσοχής τίνος παοά τοϊς μή ε’ιδόσιν ή έμ.βαθύνασιν είς 
τάς σημερινάς γλωσσολογικάς έρεύνας, αί'τινες νέον φώς ώς γνωστόν 
έπιχέουσιν ε’ις τάς πρός άλλήλους σχέσεις τών γλωσσών καί νέας 
βάσεις επιστημονικής καί συνεπώς άληθεϊς καί άκλονήτους τιθέασι 
τής καταγωγής αυτών καί τών λαλούντων αύτάς έθνών φυσιζφ τφ 
λόγω. Διό καί έκρίναμεν καλόν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών 
παρ’ ήμϊν λογίων κα’ι πρός τήν Αλβανικήν διά τούς έφεξής σπου- 
δαιοτάτους καί σοβαρωτάτους λόγους.

α'. ΓΙάν δ,τι άπαντφ έν τη Ανατολή χρήζει τής περιεσκεμμένης 
ήμών έρεύνης καί μελέτης, έάν πράγματι σκεπτώμεθα νά φανώμεν 
όντως έκτελεσται τών μεγάλων καί ύψηλών ιδεών τοΰ Ελληνισμού 
έν ταϊς Άνάτολικαϊς χώραις.

β'. "Οπως ή Σανσκριτική καί Λατινική χρησιμώταταί ε’ισιν έν ταΐς 
έπιστημονικαΐς έθνολογικαϊς έρεύναις και λοιπαϊς γλωσσικαΐς παρα- 
τηρήσεσιν, ουτω καί ή Σκηπική ή Αλβανική γλώσσα έστιν έν πολ— 
λοϊς χρησιμωτάτη. Άλλά τοΰτο έννοοΰσιν οί ειδήμονες άμφοτέρων

1 Έλλ. Άρχαιολ. Σχοιμ. Φιλίστ. τεύχ. ιε', σελ. 1U0.
* *Ένθ ’ άνωτέρ. τεύχ. β'.
3 ΙΙλχτ. Κρατ. . 
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τών γλωσσών, τής τε ’Ελληνικές καΐ ’Αλβανικές*  ύπομειδιώσι δέ οί 
μή ειδήμονες δσάκις άκούουσι περί τοιούτων πραγμάτων νά γίνηται 
λογος- έάν δ’ ουτω σκεπτόμενοι έχουσι δίκαιον κα'ι παρά τη επιστήμη 
καν παρά τή πολιτική συνέσει, ημείς ένταΰθα δέν έξετάζομεν, άλλ’ 
έξακολουθήσωμεν έπ’ ολίγον άκόμη τάς έρεύνας ταύτας τάς γλωσ- 
σολογιάάς καί μυθολογικάς μη παρεκκλίνοντες τοΰ σκοπού ίιμών,αεί
ποτε έχοντες προ οφθαλμών τό τοΰ εύφυεστάτου Λουκιανού «δεινόν 
γε ή άγνοια καί πολλών τοΐς άνθρώποις κακών παραίτιος γίγνεται».

1 Πανσαν. Λακωνικ. Βιβλ. Γ'. II.

Η Θέτις, θεά τής θαλάσσης παρά τοΐς άρχαίοις, άλλά και παρά 
Άλβανοΐς κ/έτ ή θάλασσα καλείται. Δευκαλίων, δ έπί τοΰ έλληνι- 
κοΰ μυθολογούμενου κατακλυσμού διασωθείς, ώς δ Νώε τές Γραφής, 
έν τή κιβωτφ έπ'ι τοΰ ορούς Όρθυος, έρμηνεύεται διά τές ’Αλβανι
κές άλληγορικώς αυτό τοΰτο τό φυσικόν γεγονός- έπειδή κατά την 
’Αλβανικήν τό δνομα τοΰτο φαίνεται σύνθετον έκ τών έφ’ έξές λέ
ξεων : κ/έ—?5j—κα-—Ιίόνε, αΐ’περ δηλοΰσι γην—ϋόωρ—εχει.—κα- 
ταλίπει έν μεταφράσει είς τό έλληνικόν, ήτοι έν/άλλοις δροις έκφρά- 
σεως: Ιπαυσεν ό κατακλυσμός' διό καΐ ή γυνή αύτοΰ Πύρρα, κατά 
την μυθολογίαν, δπως καΐ δ Δευκαλίων μετά τόν, κατακλυσμόν έδε- 
ήθησαν τφ Διΐ νά παραχώρηση αύτοΐς, ώστε δσους λίθους (λάας 
τότε τούτους κατά την γλώσσαν τές έποχές έκείνης καλούμενους) 
ρίψη όπισθεν έκάτερος άνδρας καϊ γυναίκας γίγνεσθαι- δθεν καΐ λαοί 
έκλήθησαν έκτοτε οί πολυπληθείς δμάδες- έσώθη δί έν Μάνη ή ήέξις; 
.?άα=λίθος, καΐ σήμερον έν χρήσει διατελοΰσαέν μικρφ τινι δια
φορά- λαλοϋόα λέγουσιν οί Μανιάται την πέτραν καΐ λαγίαν δέμον 
τές άνατολικές Μάνης τές έπαρχίας Γυθείου, έκ παναρχαίου προ- 
ομηρικές πόλεως Λάας καλούμενης, κατά Παυσανίαν1, ής σφζονται 
καΐ σήμερον έπί τοΰ βουνοΰ Κυκλώπεια έρείπιά.

Δήμητρα, ή θεά τές γεωργίας κατά τούς άρχαίους, κατά: δέ τήν 
Αλβανικήν di—με—τρα άλληγορικώς έρμηνεύεται: γη οργωμένη 
με ξύλονκατά τήν κοινήν έκφρασιν έν μεταφράσει, καί σημαίνει τήν 
πανάρχαιον τών Πελασγών γεωργικήν κατάστασιν, καθ’ ήν άλέτρι 
μέ ξύλον κατά πρώτον κατεσκεύασαν ϊνα οργ&τωσι τήν γέν οί παν- 
άρχαιοι έκεΐνοι κάτοικοι τές Ελλάδος, οΐτινες.τότε διηροΰντο εις 3 
■τάξεις άναλόγως τές διαίτης αύτών καΐ τοΰ βαθμού τές έξημερώ- 
σεως. '

α’. Είς βαλανηφάγους, οΐκοΰντας ε’ις δάση καΐ σπήλαια καΐ 

τρε,φρμένους διά βαλάνων, καθ’ ά πρ.οείπομεν, καΐ ,κατά τόν1 σοφόν 
άκαδημαϊκόν τής Γαλλίας Μωρΰν mgrigeurs de glands, έλληνιστΐ δέ 
^ΰαπ’αζ',ώς έν μέσφ τών δρυών βιοΰντας.

β'.Έίς λιμναίους, marecageuses,, ώς έν τ,αϊς λίμναις..ώσπερ οί. κάτ 
στορες, τάς καλύβας αύτών ,πηγνύον,τας.

γ’. Ε’ις πεδινούς, habitants, des plaines Γ Ούτοι οί κάτοικοι τών 
πεδινών μερών έγκαταλιπόντες τά ορη,έφ’,.ών ώκουν πρότερον, κατέ- 
βησαν εις τάς πεδιάδας καΐ ;ήρξαντο γεωργεΐν αύτάς κατά πρώτον 
ξυλίνω.άρότρω καθ’, οδηγίαν τές Δήμητρος, ήτις έδίδαξεν αυτούς νά 
σπείρωσι, νά θερίζώσι κλ. Άλλ’ ,άλις τά περί τών θεών τών 'Ελ
λήνων- διότι ένταΰθαάποβαίνει άδύνατος ή έξάντλησις τής έλλη- 
νικές τών Θεών ονοματοθεσίας.

Μεταβώμεν νΰν έπ’ ολίγον καΐ εις τήν έρμηνείαν τών ονομάτων 
τών κυριωτέρων φυλών τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους, καΐ εις τήν τών 
ονομασιών «Γραικικοϋ και Σκηπτάρ·», καΐ οΰτω νά δώσωμεν τέλος 
είς τήν δμιλίαν μας ταύτην.

Α'. ’Ίωνες έκλήθησαν ύπό τοΰ "Ιωνάς κατά τήν ‘Ελληνικήν Μυ
θολογίαν- άλλ,ά κατά τήν Αλβανικήν <tj0vsy> καΐ tjdva» σημαί- 
νουσι τούς δμοφύλους οί δροι ούτοι καΐ ούδέν άλλο ®, δπως καΐ οί 
Δωριείς παρά τοΰ Δώρου, άλλ’ έν τή Σκηπηρίδι δ δρος «Λώρ*  ση
μαίνει μεταφορικώς τόν ισχυρόν έν βραχίονι- έπειδή «κ/δ.ο» καλοΰσι 
τήν χεΐρα άλβανιστΐ καΐ συνεκδοχικώς τήν ίσχύν, καΐ κατ’ άκολου- 
θίαν τόν έν βραχίονι Ισχυρόν, ήτοι τον πολεμιστήν δπως πράγματι 
οί Δωριείς ήσαν φοβεροί πολεμισταί, οί έν ταΐς μάχαις ήγέται σύμ- 
παντος τοΰ Ελληνισμού -διά τών Σπαρτιατών, ώς γνωστόν.

Β’. Γραικοί έκαλοΰντο οί πανάρχαιοι κάτοικοι τές Ελλάδος πριν 
ή όνομασθώσιν "Ελληνες, καΐ ιδίςρ οί κάτοικοι τών κορυφών τών 
όρέων, έφ’ ών κατά Διονύσιον τόν Άλικαρνασσέα φκουν, «δς περ ην 
τοΐς πάλαιοΐς τρόπος οϊκήσεως συνήθης^' άναλόγως δέ τών τόπων 
έλάμβανον καΐ διαφόρους ονομασίας, κατά τόν άκαδημαϊκόν Μω
ρΰν, λέγοντα τάδε- «Εη comparant toutes ces figures Mytho- 
logiques, dont les noms varient suivant les lieux, mais

(l) Observations sur l’or.igine et l’ancienne histoire des premiers habi
tants dela Grece par Frerete p. 87—86.— Maury, hist, de la rellg. de la 
Grece antiq. les populations primitives e. c. p. 2.

\Jahresbericht fiber das Konigl. Joachims gymnasium womit zu der ann. 
29 76p. August. Meineke et,

* Διον. Άλικαρν. 'Ρωμαϊκ. Άρχαιολ. Βιβλ. Α'. Κεφ. 9 κεξ.Χύμος IB* —’Ιούλιος κ«1 Αύγουστος 1889 88 
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dont l’origine ont la meme. et. et.» *.  Οδτω π. χ. έν Κρήτη 
έλέγοντο «’Μαϊοε» διά τάς δασώδεις «"Mac» τών όρέων, έφ’ αίς 
κατφκουν- «”10aty> δ’ αί δασώδεις κορυφαί· κατά Παυσανίαν, «r<5r 

χωρίων τά δασέα, νπο τών ανθρώπων «,'Ίδας·» τδτκ όνομάζε- 
σθαίϊι 2· τήν σημασίαν ταύτην έπικυροΐ κα'ι ό Ηρόδοτος έν τοϊς 
έξής" «Ή δέ χώρη σφέων πάσα- έστι δασέη «’Μησι» παντοδαπήσι3, 
καί παρακατιών δ αύτός «ϊνα «”Μ»ρ> re ναυπηγήσιμος έστιν άφθο
νος, και πολλοί κωπέες, και μέταλλα άργύρεα»^· οδτω, κατά Στρά
βωνα, έκαλοΰντο Ναπαΐοι διά τάς νάπας, Φαρυγαΐοι διά τάς φά- 
ραγγας, Βησσαϊοι διά τήν Βήσσαν, δρυμώδη τόπον κλ. κλ. 5. Αύται 
δ’ ήσαν πανάρχαίοι όνομασίαι, μαρτυρούμεναι ύπό τε τοϋ Όμήρου 
καί Ησιόδου.

Και δ μέν “Ομβρος ύπό τόν τύπον «rajop)»;» λέγει’

«Οϊω τώ γε λέοντε δύω δρεός κορυφήσιν» 
«Έτραφέτην ύπό μητρϊ βαθείης «τάρφεσιν» ύλης 6. Τάρφη

δέ, κατά Κοραήν, τά πυκνά καί δασέα 7. · , . -
Ό δ’ Ησίοδος’ «ναίουσιν άν’ ουρεα βησσήεντα»®.
Έπειδή δ’ οί Αλβανοί καλοΰσι τά στενά τών όρέων .«Γρΐχα», πι- 

θανώτατον εινε, κατά τά ανωτέρω, νά προήλθεν ή πανάρχαιος ονο
μασία «/μαι^ός» έκ τοϋ παναρχαίου τούτου τύπου «Γρΐχ» 9, ση
μαίνοντος συνεκδοχικώς καί τόν έν τοϊς στενοΐς τών όρέων καϊ φά- 
ραγξιν οΐκοΰντα, τόν ορεινόν, .κατά τόν -Μωρϋν, λέ-
γοντα· «D’apres le systeme d’Etymologie propose par Mr. F. 
«Bergmann, les Pelasgesse seraient di vises en «Grades ou

1 Religion des populations primitives de la Grece, pag. 204.
2 Παυσαν. Φωκικ. XXII. 7.
3 Ήροδ. Βιβλ. Δ'. 109.
♦Άΰτ. Ε’, § 23.
5 Στράβ. Γεωγραφ. Βιβλ. Θ', σελ. 203, § 5—6, έκδ. Κοραή.
6 Όμήρ. Ίλιάδ. Ε', στίχ. 554—555.
1 Στράβ. Γεωγρ Μέρ. Β'. Βιβλ. θ', σελ. 197.
8 Ήσιόδ. "Εργ. καί Ήμέρ.
’ Τδν τύπον τούτον διατηροΰσι καϊ σήμερον οί Αλβανοί λέγοντες εις ερωτή

σεις «ίε'ρεις Ληνιχά ;» «’£ δί Γριχίστ;» ον φ,Ινάσ Γριχίστ ’κτλ. «Γρίχγιε;» 
"Ελλην είσαι ; δταν δέ θέλωσι νά εί'πωσι ρωα-ρορ είσαι ; λέγουσι «χαονρ γιε'·,» 
και τδ μέν «χαονρ» σημαίνει άπιστον, τδ δέ «γιε» εστι τδ δεύτερον πρόσωπον 
τοϋ εϊμί, δπερ άπαντα; έν τή Σκηπική έν τή παναρχαίω αύτοΰ μορφή, ώς Ρέμ, 
F0, εστ. Δυϊκόν ούκ εχει, ώς ή Λατινική. Πληθυντ. Γέμι, Ftvi, Γιάν. κλ. μετά 
τοΰ Αϊολικοΰ δίγαμμα, δπερ σύνηθες τή Άλβανίδι.

»montagnards», radical, que l’on retrouve dans le gadligue, 
«Crunch, mon.ceau, montagne, et en «Hellenes ou hellos», oxi 
«habitants des plaines, et des marecages. Καϊ παρακατιών δ 
αύτός· «Car l’etymologie du nom porte par un grand nom- 
»bre, d’entre elles implique l’idee d'habitants des montagnes, 
»d’hommes de la colline, tels sont les noms de Kariens, de 
«Kranaens, (Od. Muller Orchomenos und die Minger 2e edit. 
»pag. 119—120) Ε Ή ρίζα «gvi» άπαντά καϊ εις τό Γερμανικόν, 
οϊον «griechenland, griechischen·» ώσαύτως καϊ έν τή άρχαιο- 
τέριη Γαλατική, κατά Buchon «Corthiae, c’est une riche abeye 
de moines Griss»1.

Άλλά και τό όνομα Σχηπτάρ σημαίνει έπίσης τόν ορεινόν κάτοι
κον τής ’Ιλλυρίας (κυρίως Αλβανίας) έκ τοϋ άλβανικοϋ Σχήπ, οπερ 
δηλοϊ τόν άετόν έλληνιστί, τόν δρμητικώς καταπίπτοντα έκ τών 
κορυφών τών όρέων, έν αίς. διαιτάται, είς τό έπϊ τάς κοιλάδας κείμε
νον θΰμα· τοΰτο γάρ δηλοϊ ή παραγωγή τοΰ ονόματος έκ τοϋ ρήμα
τος άω=φυσώ δρμητικώς, έξ ού καϊ dsdda καϊ τό 'Ομηρικόν αεΛ~ 
Λόποδες καϊ αύτό τό δνομα τοΰ θεοΰ τών άνεμων Αιόλου. 'Ως λοι- 
πόν άπό τοΰ άω αετός, έκ τοΰ νίφω νιφετός, έκ του πάγω παγετός, 
δω ύετός κλ. κλ. ούτως έκ τοΰ σχηπ τοΰ σημαίνοντος τήν δρμήν γί
νεται τό έλλην. σκήπτω, σκηπτός—δ κεραυνός, δ δρμητικώς κατα- 
πίπτων έπϊ τής γής έκ τών νεφών καϊ έξ αύτοΰ τό αλβανικόν Σχηπ, 
Σχήπε,Σχηπτάρ, δνομα δι’οΰ καλοΰσιν αύτοϊ έαυτούς οί Άλβα- 
νοϊ 2· ώνομάσθησαν δ’ οδτω, καθ’ δ ορμητικής φύσεως, μαχίμου, 
άτρομήτου, ώς ή φύσις τοΰ άετοΰ’ συνεκδοχικώς δέ Σχηπετάρ=’ΰρει- 
ννς, όπως καϊ δ Γραιχδς, καθ’ά προείπομεν’ ή δέ κατάληξις τα,ρ εινε 
ή πανάρχαιος Δωρική τορ άπαντώσα έν άρχαίαις Δωρικαΐς έπιγρα- 
φαϊς· καί αυτή άλλος αύ κρίκος έστι συνδέων στενώς τήν άρχαίαν 
μορφήν τής δωρικής μετά τής αδελφής σκηπταρικής τής ώσαύτως 
πανάρχαιον τύπον φερούσης καϊ διατηρούσης.

Έστωσαν λοιΛον κατά ταΰτα 'Έλληνες καϊ Αλβανοί άδελφοϊ 
δμάίμονες. Άλλ’ έπειδή τά γλωσσικά αύτών ιδιώματα έχουσι τοσαύ- 
τας σχέσεις στενάς καϊ συναφείας έν πλείστοις δσοις, καθά εϊδομεν 
έν τοϊς προηγουμένοις. Άρα έξάγεται άναμφιρρήστωί, δτι 'Έλληνες 
καί ’Αλβανοί είσι τής αύτής καταγωγής, έκ τής αύτής έθνολογικής

1 Buchon Collect. Vol. III. pag 223.—Φιλολ. Συνέκδ. φυλ. θ', σελ. 303.
8 ’ Αλβανοί έκλήθησαν πολύ βραδύτερου καί δή ύπό τών Ευρωπαίων, κατέστη 

δέ γενικόν ΐδί? άπό τής τοΰ περιφήμου Σκενδέρμπεη εποχής. 
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φύτρας άναφυέντες, κλώνοι έκ τοΰ αύτοΰ έθνολογικοΰ κορμού και τοΰ 
αύτοΰ στελέχους ποοελθόντες, δπερ έδει δεϊξαι.

Άλλά τίνος κορμού ; έκ τίνος στελέχους ; έκ τοΰ Πελασγικού ; 
Ημείς παραδεχόμεθα έκ τοΰ Πελασγικού άμφότεροι- δτι κατάγον
ται οί τε Έλληνες καί Αλβανοί. Άλλ’ δπως άποδειχθή τοΰτο, 
δέον νά ύποδείξωμεν έν πρώτοις τοΰ ένος άδελφοΰ τήν καταγωγήν, 
του δ’ έτέρου εστ’εύνόητος πλέον διά τό δμόρριζον τών γλωσσών 
αύτών, δπερ άπεδείξαμεν έν τοΐς έμπροσθεν.

Ό Μέγας Αριστοτέλης, ή πηγή τής έπιλύσεως πλείστων δσων · 
ζητημάτων, λέγει τά έξής περί Γραικών «Ή αρχαία Ελλάς έστιν . 
»ή περί την Δωδώνην καί τόν Αχελώον- ωκουν γάρ ο.ί Σελλο'ι έν- 
«ταΰθα καί οί καλούμενοι τότε μέν Γραικοί, νΰν δέ <ι"Ε22ή^ες»^. 
Ένταΰθα καταφαίνεται καθαρά, δτι οί Έλληνες πρότέρον έκα- 
λοΰντο Γραικοί, καί ύστερον έλαβον την ένδοξον έκείνήν ονομασίαν. 
Άλλά πόθεν έπήλθεν ή μεταβολή αύτη τοΰ ονόματος; τί συνέβη; Ή 
μεταβολή τοΰ ονόματος προήλθεν έκ της προόδου, τοΰ αιωνίου τού
του νόμου, έκ της έπί τό κρεϊττον μεταβολής γλώσσής καί δίαίτης 
τών Γραικών, οϊτινες, ώς είδομεν έν τοΐς έμπροσθεν, ήσαν πρότέρον 
ορεινοί, τραχείς καί βάρβαροι. Άλλ’ ή έπί το κρεϊττον μεταβολή δέν 
έπέρχεται διά μιάς καί γενική έν άπάσαις ταΐς κατά χώρας κοινω- 
νικαΐς όμάσιν, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον καί μερικώς κατά 
πρώτον, έωςούγενικευθή, καί τότε καθίσταται τό γνώρισμα πεπο- · 
λιτισμένου λαού, πεπολιτισμένης ’ΕθνικήςΆμάδος; δτε^σΰνήθως έπί 
τό εύγενέστερον καί τό δνομα μεταβάλλεται δπως συνέβη καί- παρά 
τοΐς Γραικοΐς- ιΚαθ’ έχάστου per ήδη τή όμιΛ'γ paJJor χα,ΛεΖσθα,ι 
»’Ε2Ληνας»>λέγει ό μέγας Θουκυδίδης, καί παρακατιών- <ι θί δ’ ovr 
ΐώς έκαστοι ”Ε22ηνες χατά πόάειςτε, όσοι ά22ή2ων ξυτΙεσαν,χεΛ 
*σύμπαντες ύστερον κλήθέντες».’ κλ. 2 Καί- ούτω τό όνομα <t“E2— 

'Ληνίς*  κατέστη τό γνώρισμα τών έξηύγενισμένων καί πεπολιτισμέ · 
νών Γραικών τοΰ λοιπού, ώς παραδέχεται καί ό γέρων ’Ισοκράτης έν 
τφ πανηγυρικό» αύτοΰ λέγων- «Καΐ τό τών’Ελλήνων όνομα πεποίη- 
*κε μηκέτι τοΰ γένους,’άλλά τής διανοίας δοκεϊν είναι, καί μάλλον 
»"Ε22ηνας καλεϊσθαι τούς τής παιδεύσέως τής ήμετέρας, ή τονς 
* τής χοινής ρύσεως μετέχοντας»3. Ναι μέν ταύτα πάντα καλώς 
έχουσι, δύναταί τις είπεΐν, άλλά πρός τό ζήτημα τής πελασγικής

1 Άρίστοΐέλ. Μετεωρολογ. βιβλ. 1, κεφ. ί4.
* Θουκυδ.’ Συγγραφ. βιβλ.Ά', § Γ.
8 Ίσόκρ. έν τώ πανηγυρ.
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όύδέν τό έναργές, ούδέν; τό άκριβές παρέχουσιν- ευτυχώς δ τσοετνιρ 
τής ‘Ιστορίας ‘Ηρόδοτος λύει άκριβέστατα καί ένεργέστατα τό ζή
τημα τοΰτο λέγων τά έζής*  «Άποσχισθέν μέντοι άπό του Πελασγι- 
»κοΰ, έόν άσθενές (τό έλληνικόν), άπό σμικροΰ τέο τήν άρχήν δρμεό- 
• μενον, αΰξεται είς πλήθος τών έθνέων, πολλών μάλιστα προσκεχω- 
«ρηκότων αύτφ, καί άλλων έθνέων βαρβάρων συχνών Γ Καθαρώ- 
τατα λοιπόν βλέπομεν ένταΰθα, δτι τό πρότέρον μέν Γραικικόν, ύστε
ρον δ’ έλληνικόν έπικληθέν, άπεσχίσθη άπό τοΰ πελασγικού ώς δ 
κλώνο; δένδρου τίνος άποσχίζεται άπό τόν κορμόν αύτοΰ. Άλλά τίνι 
τρόπφ άπεσχίσθη ; Διά τής άπό τής βαρβαρότητος άπομακρύνσεως 
καί άπαλλαγής· ή δ’ άπαλλαγή αύτη καί άπομάκρυνσις διά τής έπί 
τά πρόσω προόδου έπέρχεται ώς αύτός οΰτος δ πατήρ τής ‘Ιστο
ρίας άποφαίνεται έναργέστατα έν τοΐςδε· «Έπείγε άπεκρίθη έκ πα- 
«λαιοτέρου τοΰ βαρβαρικοΰ έθνεος τό Έλληνικόν, έόν καί δεξιώτερον 
»xai εΰηθίης ήΛιθίοο άπη22αγμμένου paJJor»^. Εννοείται δέ δτι 
ή έπί τό κρεϊττον μεταβολή φύλου τίνος έθνικοΰ (tribu) ού μόνον 
έπί τήν δίαιταν καί τό ήθος, άλλά καί έπί τήν γλώσσαν τροπήν τινα 
έπί τό βέλτιον συνεπάγεται, ώς συνέβη παρά τοΐς Άττικοϊς, πελα- 
σγοΐς καί αύτοΐς ούσι, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ηροδότου τήνδε- «Τό 
»’Αττικόν έθνος, έόν πελασγικόν, άμα τή μεταβολή τή είς Έλ- 
»ληνας καί τήν γλώσσαν μετέμαθε 3 άποκλίνον έπί τό βέλτιον», δη
λονότι έως ού τφ χρόνφ έσχημάτισε τό άκρον άωτον τής γλώσσης, 
τήν «linquam deorum» τοΰ Κικέρωνος. Τήν τοιαύτην βελτίωσιν 
φαίνεται καί δ θείος Πλάτων παραδεχόμενος, όταν λέγν] έν τφ Κρα- 
τύλφ «Διά τό πανταχοΰ στρέφεσθαι τά ονόματα, ούδέν θαυμαστόν 
άν ε?η, εί ή χαΛα,ια ρωνή Λρος τήν νυνί, βαρδαριχής μηδέν διαρέ- 
ρει» κτλ. Τό ζήτημα τόσφ καθαρά λελυμένον ύπό τών άριστονόων 
τής άρχαιότητος ού χρήζει πλειόνων.

Τούτων ούν ούτως έχόντων καί τοΰ ένός άδελφοΰ έκ πελασγών 
άναντίρρήτως τήν καταγωγήν έλκοντος, ώς είδομεν, φυσικφ τφ λόγφ 
καί ή τοΰ έτέρου κασιγνήτου <ζΣχηπτρά» έκ τών πελασγών ή κα

ί Ήροδ. βιβλ. Α', § 58.
2 Αΰτ. § 60 κεξ.
3 Ένταΰθα ό όρος ε'ΈΛΛηνες·» εθνολογικήν σημασίαν ού κέκτηται. άλλ’ εκ

πολιτιστικήν, καθ’ ήν σημαίνει τάς εξημερωμένα;, καθό μάλλον τών άλλων ε’ις 
τον πολιτισμόν προηγμένας έθνικάς όμάδας,ών ή μάλλον ανεπτυγμένη ήν λαμπρά 
έλλή καί σέλλη έκ τοϋ σέλας- έτυμολογικώς γάρ καί γλωσσολογικώς <ιαΕΛΛηγες» 
—λαμπροί_διά τό σέλας τοΰ πολιτισμού, δϊοι=εΰγενεϊξ. 
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ταγωγή άποδεικνύεται ούσα, ώς έκ τών γλωσσολογικών ερευνών 
τοΰτο άρίδηλον έγένετο ένταΰθα.

'Επειδή λοιπόν "Ελληνες κα'ι Σκηπτάραι εϊμεθα γνήσιοι άδελφοί, 
όμαίμονες, έκ του αύτοΰ έθνολογικοΰ κορμοΰ προελθόντες, πρός τί νά 
χωρισθώμεν; προς τί νά παραδεχθώμεν εισηγήσεις ξένων τεινυύσας 
-πρός διαχωρισμόν τών δύο τούτων αδελφών; "Ισως οί ξένοι έχουσι 
τό ένδιαφέρον νά βλέπωσιν ήμάς διχονοοΰντας, καϊ διά τοΰτο μετα
χειρίζονται παντοΐα μέσα δπως διασπάσωσιν ήμάς, ήτοι ιεραποστό
λους έν Άλβανίιγ χάριν προσηλυτισμού έξαποστελλουσιν, υποσχέ
σεις μυρίας δίδουσίν ώς έπιθυμοΰντες δήθεν τό καλόν τών αδελφών 
’Αλβανών, δαπάνας πρός έκπαίδευσιν, πρός σύστασιν ’Αλβανικών 
Σχολείων, ήτοι ώς καλοΰσιν αυτά έκεΐνοι κάταβάλλουσι,
συλλόγους καθιστώσι τήν έθνικήν δήθεν άποκατάστασιν τών ’Αλ
βανών επιδιώκοντας, όργανα τοΰ τύπου ώς τό «Σκηπτρά». νεωστΐ 
έν Βουκουρεστίφ και τοΰτο συσταθέν, πρός διάδοσιν τών εθνικών 
’ιδεών, καϊ έν γένει πάν μέσον εκμεταλλεύονται δπως ένσπείοωσι τήν 
δυσπιστίαν μεταξύ Ελλήνων και ’Αλβανών κα'ι άναρριπίσωσιν έπο
μένως τήν αντιζηλίαν και τήν διχόνοιαν έξεγείρωσι μεταξύ αυτών- 
έπειδή γινώσκουσι καλώς οί τά τοιαΰτα έπιχειροΰντες· οτι άν κα- 
τορθώσωσι τοΰτο, τήν μέν Ελλάδα έξασθενοΰσιν είς βαθμόν άπί- 
στευτον, έμπήγοντες είς τά πλευρά αυτής σφήνα λογχοειδή μή έπΓ 
τρέπουσαν <ινα άνασάντι» κατά τό κοινόν λόγιον, διά τής έπεκτά- 
σεως τής ’Αλβανίας, μέχρι Πρεβέζης ' καϊ έν γένει άπορροφωμένης 
τής ’Ηπείρου άπάσης μέχρι τοΰ Άμβρακικοΰ. κόλπου καΐ τοΰ Ίονίου 
άφ’ έτέρου- τήν δέ ’Αλβανίαν μηδαμόθεν ύποστηριζομένην οδτω, θέ- 
λουσι καταστήσει εύχείρωτον καϊ εύάλωτον έν τή δοθείση πρώτη 
περιστασει. Αύτή εΐνε ή καθαρά θέσις σήμερον τοΰ ’Αλβανικού ζητή
ματος έν άληθείορ.

Τί τό ποιητέον. λοιπόν; «ο» γαρ ώραν χαθεύδειν», κατά τον Ξε- 
νοφώντα, άλλά νήφειν έν πάσιν, έάν θέλωμεν ΐνα μή ημάς προλά- 
βωσιν άλλοι νηφαλιώτεροι ούτως ήμών γινόμενοι. -

Ποια μέτρα πρακτικά πρέπει νά λάβωμεν, άπό τοΰ βήματος τού
του δέν πρέπει νά λέγωνται, ουδέ πολιτικής συνέσεως έργον εΐνε 
τοΰτο- πολλά έγράψαμεν άλλοτε περί τούτων ε’ις τάς έφημερ ίδας*  
πρός δέ κα’ι ’Αδελφότητα ένταΰθα συνεστήσάμεν μετ’ άλλων άδελ- 
φών ύπό τήν έπωνυμίαν «Ήπειρο-ΆΑβανϊκη ’ΛδεΛφότης» ώς γνω
στόν- τό ήμέτερόν καθήκον ώς οιόν τε έξετελέσαμεν καΐ ού παύσο- 
μεν τό γ’ έφ’ ήμϊν έκτελοΰντες αύτό κα’ι έφεξής. Άλλ’ οί άρμόδιοι,

πιστεύω, δτι έν τή καταλλήλω ώριρ θέλουσιν εϊπει τοϊς ύπεναντίοις 
τό τοΰ άρχαίου χρησμοΰ-

»Μέγα μ’ αιτείς- Άρκαδίην αιτείς- ουτοι δώσω.» 
«Πολλοί γάρ βαλανηφάγοι έασιν, ο'ί σ’ άποκωλύσσοι

Ούδέν ήττον δμως γενικώς δμιλοΰντες έπικαλούμεθα τό λόγιον : 
«Προσοχήν εις την ’AJ^arlar» καΐ προσοχή έγκαιρος άπαιτεΐται, 
άπό τοΰδε τό έδαφος προλειαίνουσα, έφ’ ού αΐ άρμόδιαι είς τό μέλλον 
έργασίαι θέλουσι γίνεσθαι- σύσφιγξις τών πρός άλλήλους άνέκαθεν 
ύπαρχουσών παντοειδών στενών σχέσεων μεταξύ ’Ελλήνων καϊ Σκη- 
πταρών" σύνδεσμος στενότατος μεταξύ αύτών, άποκαθιστών αύτούς 
άχωρίστους έν τώ μέλλοντι ύφ’ όποιας δήποτε έπόψεως. Τοιαΰται 
σχέσεις καϊ τών ’Αλβανών σώζουσι τό αύτοτελές καϊ τών 'Ελλήνων 
τό άκαταμάχητον. Οί μεγάλοι εθνολογικοί δγκοι δυσκόλως έν τή 
κινήσει αύτών θέλουσιν έπηρεάσει αύτούς. 'Όθεν "Ελληνες καΐ ’Αλβα
νοί, άδιοίσπαστ'α καϊ άδιαχώριστα τέκνα τοΰ Πελασγικού ^ωδω- 
ναίου Διός διατελοΰντα, θέλουσιν έκπληρώσει τόν μέγαν αύτών έν 
τή ’Ανατολή προορισμόν, θέλουσι διατηρεί πολύ ύψηλά τήν σημαίαν 
τής έλευθερίας έν τώ μέσω τών ’Ανατολικών λαών, οί όποιοι περί- 
παθώς στρέφουσιν ένδακρυ τό βλέμμα πρός τό νέον τοΰτο λάβαρον 
τής άνθρωπότητος, έφ’ ού είσι γεγραμμέναι αί άθάνατοι λέξεις «Ίσό- 
της, ΆύεΛφΑτης καϊ ΈΛενθερΙα.·» πάντων τών λαών τής Γής.

Άθαν. Κετρίδης Ήπειρώτης
Σχολάρχης.

Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ

ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΝ
ΑΝΤΑΗΟΚΡΙΣΪΣ ΤΟΥ ΕΚ ΛΟΓΙΟΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΟΣ

ΠΑΓΚΟΥ ΛΟΓΑΔΗ *

Έν ταΐς διακοπαΐς τοΰ σχολικού έτους 1871—·72 έκδραμών είς 
τήν έπιτερπή έξοχήν τής έπαρχίας Πυλάρου τής Κεφαλληνίας έπε- 
σκεψάμην καϊ τόν έν τή παραλίρρ αύτής περικαλλή ναόν, δς τιμάται 
έπ’ όνόματι τής άγιας Εύφημίας καϊ φκοδομήθη δαπάνη τοΰ όντως 
φιλότιμου καϊ σεμνοπρεπούς αρχιμανδρίτου Σωφρονίου. 'Ο διαπρεπής

1 Ήρόδ. βιβλ. Α’, 15.
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ούτος Λευίτης φιλοθέου ζήλου έμφόρούμενος όΰ μόνον περί πλείστου 
έποιήσατο την εύπρέπειαν τοΰ αυτόθι οίκου’ τοΰ-Θεοΰ, άλλά και 
πλουσιοπαρόχως προικίσας τον ναόν αυτόν έ’σχε καί την πρόνοιαν 
τής άνεγέρσεως πτωχοκομείου έντός τοΰ προαυλίου τοΰ περί ού ό λό
γος ναοΰ, καί εύγνωμονικώς τούτου ένεκα άπό γενεάς είς γενεάν θέ
λει παραδίδοσθαι ή αθάνατος μνήμη τοιούτου ευεργέτου τής νήσου 
τών μεγαθύμων Κεφαλλήνων. Αύτόθι λοιπόν έγνωρίσάμεν κα'ι τόν 
εύπαίδευτον διδάσκαλον Ιλάγκον τόν Λογάδην, άνδρα καί διά τ·?ίς 
θύραθεν παιδείας κατηγλαϊσριένον. Έκτοτε λαβόντες παρ’ αύτοΰ τάς 
•ήδη νΰν είς έκτύπωσιν διδομένας έπιστολάς, άμα δέ και τό πιστο
ποιητικού τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής 
είς τόν είρημένον διδάσκαλον, · όψέ κατά τό πασίγνωστου ιταλικόν 
λόγιον (meglio tardi che mai), προάγομεν είς φώς αυτά, άτινα καί 
διά τό περιεχόμενον καί διά τόν γλωσσικόν χαρακτήρα κρίνομεν έπ- 
άξια δημοσιεύσεως έν τώ περιοδική τοΰ πολυωφελοΰς συλλόγου Παρ
νασσού, έν ω κατ’ έξοχήν άξιοΰνται τοΰ δημοσιογραφικού φωτός τοι- 
ουτότροπα έγγραφα Γ - ...

Έν Άθηναις Άπριλίω τελευτώντι, 1889. ‘ ‘ :
TW. ΙΧετρής.

(τακτικός συνεργάτης τοϋ Παρνασσού).

Πύλαροο. Έν Άγίφ Βΰφημίςι τής (Κεφαλληνίας τη 20ή-Αύγουστου 1870’ 
Πρωτότυπον.

Παναγιώτατε} Θειότατε^ .Σο^ώΐατε, καί Οικουμενικέ 
Πατριάρχα και Λέσχατα,

«Τό έλαττον ύπό τού Κρείττονος εύλογεϊται χωρίς πάσης άντιλο- 
γίας» θεοπνεύστφ τή φωνή φησιν ό Απόστολος. Κάγώ τοίνυν έλάχι- 
στος καί χαμαί έρπων παροπηδών τοϊς θείοις τε καί άποστολικοΐς 
έντάλμασι/τολμώ πρώτον αίρων χεΐρας ίκέτιδας, όπως έξαιτήσω- 
μαι τάς θεοπειθεϊς εύχάς τε και ευλογίας της Υμετέρας πανσεβά- 
στου Παναγιότητος, έσομένας μοι αρωγούς έν τφ μετά σώματος

1 α') Αναφορά τοδ Ί. Λογάδη προς τδν παναγιώτατόν οικουμενικόν Πατρι
άρχην Κωνσταντινουπόλεως, β') επιστολή τοϋ αύτοΰ Ί, Λογάδη πρδς τδν Μέγαν 

' Πρωτοσύγκελλον, γ') Άπόκρισις τοΰ Μεγάλ. Πρωτοσυγκέλλου Ευσταθίου Κλεο
βούλου εις τδν προμνησθέντα Ί. Λογάδην, καί δ') ΙΙτυχίον τής Μεγ. Σχολής 
τοϋ Γένους.

βίφ, καί άλεξητήρια φάρμακά τών πολλών άμαρτάδών μού’ ειτα 
δέ ϊν’ ύποκεντήσω τό εύαίσθητον τών Ύμετέρων Ιερών ακοών, καθυ- 
ποβάλλων παράκλησιν, ούκ άπήδουσαν δλως τή'Υμετέρςρ προθέσει 
πρός άγαθοεργίαν, καί εύελπις ών διά τήν έπιτυχίαν. "Ο,τι δέ τό 
ΰποκινήσάν με αίτιον ε’ις τήν πρός τήν Ύμετέραν θεοδόξαστον Πα- 
ναγιότητα ταπεινήν μου παράκλησιν, τοΰτο προυργου άν είη διά 
βραχέων διεξελθεϊν, ϊνα μάλλον εύληπτος γένωμαι. Άπάρας πρό διε
τίας ήδη, Παναγιώτατε Δέσποτα, έκ τής Βασιλευούσης τής φίλης 
πατρίδος, καί τή ‘Ϋμβτέργ έπινεύσει καί αρωγή, τοΰθ’ δπερ ού λέ- 
ληθε δήπουγε τήν ‘Υμετέραν περίνοιαν, καί άφικόμενος είς Κεφαλ
ληνίαν έτυχον ξενίας αξιοπρεπούς έν τή ιερή μονή τής άγιας Εύφημίας, 
άνιδρυθείσν) μεγαλοπρεπώς άναλώμασι τοΰ γεραροΰ καί τρισσεβάστου 
πατρός άγιου 'Αρχιμανδρίτου Κυρίου Κυρίου Σωφρονίου 'Αγιοπαυλί- 
του, άνδρός τά μάλιστα έπί ευαγγελική πολιτεία καί αρετή διαπρέ- 
ποντος, αγαθοεργού τοϊς πάσιν, έμοί δέ εύεργέτου ανέκαθεν. "Έκτοτε 
ούν έσπευσα πρός έπίτευξιν διδασκαλικής τίνος θέσεως’ καί εύρον. 
μέν, άπέτυχον δ’ ές γεί, στερούμενος έπισήμου πτυχίου τών ών έσπου- 
δακα μαθημάτων’ έπειδή σπουδάσας καί έκπαίδευθείς τήν έλληνίδα 
φωνήν παρά τφ άοιδίμφ έμφ πατρί Νικολάφ τφ Λογάδή έκ παλαιών 
ήδη χρόνων, ούδεμίαν έσχον άνάγκην πτυχίου· άλλως τε καί ούδενί 
τών τότε τελειοπουμένων εις τήν έλληνικήν έν Κωνσταντινουπό- 
λει άπεδίδετο πτυχίον ού γάρ ήν σύνηθες καί έν χρήσει· δ δή καί 
ή ‘Υμετέρα Παναγιότης ούκ άγνοεϊ.

Έν τοιούτοις ών κακοϊς, καί τή διανοίςρ -περισκοπούμενος πώς άν 
οίκονομήσαιμί τήν πάροΰσάν κατάστασιν, έπήλθέ μοι κα’ι αύθις προσ- 
δοαμεϊν είς τόν Δεσπότην μου δπως εΰρω χάριν καί έλεος όσημέραι 
έκπηγάζοντα τής ‘Υμετέρας παναγάθου καί θειοτάτης ψυχής, καί 
άφθόνως άρδεύοντα τούς έν δίψη προστρέχοντας. Ταύτή τοι έκλιπαρώ 
καί πότνιώμαι, Παναγιώτατε Δέσποτα, δπως τοόποις οίς οιδεν ή 
Υμετέρα μεγαλόνοια έπιτάξή καί διευθέτησή τά δέοντα μετά τοΰ 
σοφοΰ Σχολάρχου Κυρίου Βρυεννίου καί τών σοφών καθηγητών τής 
Μ. τοΰ Γένους Σχολής πρός έκδοσιν τοΰ πτυχίου μου, επικυρωμένου 
καί παρά τής ‘Υμετέρας θεοσόφου Παναγιότητος. Ή δέ σύνθεσις τοΰ 
πτυχίου ώς έπίπάν έίπεϊν, κατά τό έμοί δοκοΰν, έσεται ούτως : Ό 
’Ιωάννης Λογάδης δούς τάς άπαιτουμένας έξετάσεις, ώς κάτοχος 
τής έλληνικής παιδείας, γραμματικής δηλονότι, ποιητικής καί Ρη
τορικής, ένεκρίθη άξιος τού πτυχίου’ ή ώς άν άλλως οιδατε.

Έγώ μέν ούν, Παναγιώτατε Δέσποτα, άφοσίών τάς ελπίδάς μου 
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πρός την 'Υμετέραν θεοείκελον Παναγιότητα, κεκτημένην καΐ δύ- 
να|Λΐν τή βουλησει ίσοφαρίζουσαν, δέομαι γονυκλιτώς δπως δσον 
τάχος συντελέσητε πρός. έπίτευξιν τοΰ πτυχίου μου- άλλως γάρ κιν
δυνεύω περί τών όλων έν τϊί άλλοδαπή μετά τοΰ άθώου παιδός μου, 
απορών παντός μέσου καΐ τρόπου πρός διατήρησιν. καΐ άποκατάστα- 
σιν αυτού έν τινι τών έν Άθήναις έκπαιδευτΛκών ιδρυμάτων- δπερ 
ουκ ανεκτόν, οΐμαι, τή ίερφ 'Υμών ψυχή. 'Υπεκδεχόμενος τοίνυν τήν 
αισίαν τοΰ πράγματος έκβασιν, μικράν μέν 'Υμ,ϊν έσομένην φροντίδα, 
έμοΐ δέ μεγίστην ωφέλειαν, καΐ έξαιτούμενος αϋθις τάς σωτηριώδεις 
έμοι ευχάς τε καί ευλογίας 'Υμών, διατελώ διά βίου

Τηί Ύμετερας Θειοτάτης και Σοφωτάτης Παναγιοτητος 
νιος πνευματικός και θεράπων υποκΛινέστατος

Πυλαρος. Έν Άγίμ Ευφημία τής Κεφαλληνίας τή 20ή Αύγούστου 1870.

Πρωτότυπον τής άποσταλείσης έπιστολής εις τόν Μέγαν 
Πρωτοσύγκελλον έν Κωνσταντινουπόλει. -

Την ύμετεραν σεβασμίαν μοι και περΐάοζον αύτης πανοσιοΛογιότήτα 
προσκυνώ, άσπαζόμενος τά ιερά αύτης μετακάρπια.

Αναλαβων το τοΰ λόγου.πτερόν δπως διαβιβάσω καΐ αύθις διά με
λανός καί γραφής τή ύμετέριε σοφωτά,ττι πανόσιό,λο,γι.ότητι.τάεύ- 
γνώμονα πρός ύμάς καΐ. άπό ειλικρινούς καρδίας προϊέμενα αισθή
ματα μου μετά διετίαν ήδη, άφ’ ού μετά πένθους έγκατέλιπον τήν 
φίλην μοι πατρίδα, τήν άνθοΰσαν Κωνσταντινούπολή, σπεύδω, πρώ
τον έξαιτήσασθαι εύλαβώς τάς ύμετέρας ευχάς τε καΐ ευλογίας, 
ένισχυούσας με κατ’ άμφω τόν άνθρωπον.

Ε’ιδώς δ’ έπομ ένως έκ πείρας αυτής τάς περικοσμούσας αυτήν άρε- 
τοίς, μάλιστα δέ άνάγραπτον έχων έν τφ τέμένει τής διανοίας μου 
την ΐδιάζουσαν πρός με εύνοιαν τής ύμετέρας περισέπτόυ . πανοσιο- 
λογιότητος, σεβόμενος δέ καΐ άγαπών τούς τών Μουσών θεράπον- 
τας καΐ διαπρέποντας έπί εύσεβείγ, καΐ μεμνημένος τό τοΰ ’Απο
στόλου. «ή τελεία άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον», καΐ «τόλμγ) δι- 
καία καΐ Θεός συλλαμβάνει» τό τοΰ Μενάνδρου, παρίσταμαι διά τής 
παρούσης μου δλος έν θάρρει ϊν’ ύποθήξω τό εύαφές καΐ εύαίσθητον 
τών ύμετέρων άκοών, έκφραζόμενος παράκλησιν, συνρίδουσαν τή προ- 
αιρέσει ύμών πρός τό εύποιεΐν” ού τί άν γένοιτ’ άλλο θειότερον καΐ 
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έπιτερπέστ.ερον ; Δέον δέ πρώτον καταλέξαι έπιτροχάδην τά προύρ- 
γιαίτατα διά τό εύληπτότερον, Χαίρειν έάσας πρό διετίας, ώς έφθην 
εΐπών, τήν Κωλισταντινούπολιν, άφϊγμαι εις Κεφαλληνίαν. Πρωτίστη 
ούν φροντίς μοι έγένετο τό τυχεΐν διδασκαλικής τίνος έδρας, άλλ’ ού 
κατ’ ευχήν μοι έβη τό πράγμα· καΐ γάρ έτυχον μέν, άπέτυχον δ’ 
Αείποτε δι’ έλλειψιν έπισήμου πτυχίου περί ών μεμάθηκα έσπουδα- 
κώς. Σπουδάσα.ς γάρ κα'ι έκπαιδευθεΐς τήν έλληνίδα φωνήν παρά 
τφ έμφ πατρΐ Νικολάφ τφ Λογάδη διά πολλών ήδη χρόνων, ουδό
λως έσχον άνάγκην πτυχίου- άλλως τε καΐ ούδενΐ τών τότε έκμανθα- 
νόντων τήν έλληνικήν παιδείαν έν Βασιλευούστι άπελύετο πγυχίον 
ούτε γάρ ήν σύνηθες καΐ έν χρήσει, ώς καΐ πάντες οΕ έπί παιδεία 
έκτοτε διαπρέποντες οΐδασιν. Έν τοιαύτνι άμηχανία καΐ άπορίρρ ούδέν 
ύπελείπετό μοι, σοφώτατε καΐ ύπέρτιμε άνερ, ή κάμπτων γόνυ ϊνα 
έξαιτήσωμαι παρά τής ύμετέρας σεβαστής μοι πανοσιολογιότητος, 
δπως συντελέσητε δραστηρίως καΐ έπιμόνως πρός τήν έκδοσιν τοΰ 
πτυχίου μου μετά τής Αύτοΰ Θειοτάτης Παναγιότητος, μετά τοΰ 
σοφοΰ Σχολάρχου Κυρίου Βρυεννίου. καΐ τών σοφωτάτων καθηγητών 
τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής, ους καΐ προσκυνών τά εΐκότα δι’ ύμών 
προσαγορεύω· καΐ έξ αύτων γάρ έμαθήτευσαν παρά τφ άειμνήστφ 
πατρί μου, σχολαρχήσαντι . πολλάκις. Ώς έκ τής Οέσεως ύμών καΐ 
ίκανότητος περί τήν παιδείαν κέκτησθε καΐ λόγον ισχυρόν καΐ πειθώ, 
καΐ τήν βούλησιν δέ τή δυνάμει ’ισορροπούσαν. Άρηξον ούν δέομαι 
άνδρΐ δυστυχοΰντι καΐ έν άπογνώσει διατελοΰντι, μεμνημένος τό 
τοΰ τραγικού φιλοσόφου :

«Άνδρας δ’ ώφελεϊν άφ’ ών τις εχοι, κάλλιστΟς πόνων».

Έν άπογνώσει έφην- στερούμενος γάρ θέσεως διδασκαλικής, στε
ρούμαι, καΐ τοΰ τρόπου πρός διατήρησιν τοΰ άθώου παιδός μου καΐ 
άποκατάστάσιν αύτοΰ έν τινι τών έν Άθήναις εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων- δπερ άπαράδεκτον ύμΐν, άνδρΐ τό ιερόν άξίωμα μετιόντι καΐ 
τήν τοΰ Χριστού άγιστεύοντι θέμιν. "Οτι δέ ούκ αδίκως ουδέ έξαπα- 
τών ύμάς δι’ άπαιδευσίαν, έπιμένω μετά παρακλήσεως πρός έκδοσιν 
τοΰ πτυχίου μου, δήλον έκ τών έντεΰθεν. Πρώτον δτι κάγώ έγενόμην 
άκροατής καΐ γνήσιος οπαδός, ώί άνωτέρω δεδήλωκα, τών τής Μεγ. 
τοΰ Γένους Σχολής μαθημάτων, οϊον γραμματικής, ποιητικής καΐ 
ρητορικής-, παραλείπω δέ σειράς φιλοσοφίας καί τής καθ’ ήμάς με- 
γαλωνύμου θεολογίας. Μάρτυρες δέ τών λεγομένων μοι άναβήτωσαν 
πολλοί μέν καΐ άλλοι συμμαθητεύσαντες έμοί, μάλιστα δέ οί γνωστοί 
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και ύμΐν καί περίβλεπτοι, αί Αυτών 'Υψ. Κ. Κ. Μιλτιάδης Άριστάρ- 
χης, και Παύλος Μουσοΰρος, 4ι Αύτοΰ Ένδ. Κ. Γιάγκος Μουσοΰρος, 
t Αύτοΰ Έξ. Κ. Σαράντης Άρχιγένης, καί δ έμός αδελφός Κωστά- 
κης δ Λογάδης· ουτοι εΐπάτωσαν περί έμοΰ. Δεύτερον, δέ, τεκμήριά, 
αποδείξεις καί εξετάσεις τών μαθημάτων [/.ου έστωσάν ΰμϊν αί τε 
πρόσθεν προς υμάς έπιστολαί μου καί αί παροΰσαι’ πάντως γάρ τον 
ειδοτα συνταττειν καί συναρμολογεΐν λεξίδιά τίνα κατά κανόνας τοΰ 
Ελληνος λογου, ουκ αμαθή φήσομεν είναι καί μηδέν έξεπίστασθαι, 

αλλά γε τά ίσα δύνασθαι καί έτέροις καθηγητάΐς. Ένταυθί τοΰ λόγου 
γενομενος έξαιτοΰμαί εύσεβάστως την συγγνώμην ύμών άπάντών διά 
το ψυχρόν καί ευτελές τές μικράς μου περιαυτολογίας’ τό γάρ περι
αυτολογεί κακοηθως, σμικροπρεπές καί βλακεία άντίκρυς έστί τε 
καί λέγεται. Άλλά τί καί γένοιτ*  άν τών πραγμάτων ούτως έσθ’ δ'τε 
χωρούντων, καί τές ολίγης περιαυτολογίας έκ περίστάσεως καθίστα- 
μένης έκ τών ών ούκ άνευ, πρός άπόδειξιν καί ΰπεράσπισιν δικαίων 
άπαιτησεων. Είεν.

Παρακαλώ δέ ίκετεύων ύποκλινώς την δμετέραν μεγάτιμον καί 
τρισσεβαστόν μοι πανοσιολογιότητα όπως διευθέτηση τά δόξαντα 
μετά της Αύτοΰ Θειοτάτης ΓΙαναγιότητος δσον τάχος περί τές απο
στολές τοΰ πτυχίου μου1 ούτω γάρ διπλέν έση την χοεριν κατατε- 
θεικώς κάμοί τε καί τφ υίφ.

«Τάς χάριτας δστις εΰγενώς χαρίζεται, 
«ηοιστον έν βροτοϊσιν» δ Ευριπίδης φησί.

Τό σμικρόν ού σμικρόν, πάτερ ύπέρσεμνε, δταν έσφέρη μέγα, κατά 
τόν είπόντα’ η σμικρά ούν έσομένη φροντίς ύμΐν περί τοΰ πτυχίου, 
μεγίστην ημΐν παρέξεται την ώφέλειαν δπερ άρεστόν καί Θεώ καί 
άνθρώποις. Τό δέ περιεκτικόν τοΰ πτυχίου καθόλου, είπεΐν, δσα γε 
κάμέ είδέναι, έσεται ούτως; Ό ’Ιωάννης Λογάδης δούς τάς άπαιτου- 
μένας έξετάσεις γραμματικές δηλονότι, ποιητικές καί ρητορικές, έν- 
εκρέθη άξιος τοΰ πτυχίου’ έ ώς άν άλλως οϊδατε. Καί έρρωσο, πά
τερ πανσέβαστε καί σοφώτατε, είς πολλάς Πλειάδων περιστροφάς.

Της ύμετερας μουσοστεφους και τρισσεβαστόν 
πανοσιοΛογιότητος τέκνον πνευματικόν καί Θερσιτών 

ευπειθέστατος.

Ύτγ. Ή διεύθυνσις τοΰ πτυχίου πρός με γενησεται ώς έφεξές. 
Πρός τόν εύγενέστατον Κ. Κ. Γεώργιον Φλωριάν Δικηγόρον είς 

Άργοστόλιον τές Κεφαλληνίας παρ’ ού ληψομαι αύτό ασφαλώς.

‘ΕΛΛογιμώτατε καί περισϊτούδασΐε φΙΛε, Κύριε ’Ιωάννη νΐογάάη. 

f Ήδέως άναγνούς τό άπό τές 20 Αύγουστου σεσημειωμένον 
άσπάσιον γράμμα τές ,ύμετέρας φίλης έλλογιμοτητος, και γνους οτι 
αναγκαίοι αύτφ τό δίπλωμα τές Μ. τοΰ Γένους Σχολές, ώς χρησι- 
μεΰσον αύτφ έν Κεφαλληνία προς έπιτευξιν διδασκαλικές έδρας, 
έσπευσα κατ’ έπίνευσιν καί τές Α. Θ. Παναγιότητος, κομισαμένης 
δμοιον γράμμα, καί ταΐς πατρικαΐς Αύτές εύχαΐς καί εύλογίαις κα- 
ταστεφούσης, είς διενέργειαν τέί έκδόσεως ’τοΰ αίτηθέντος πτυχίου’ 
τοΰτο διαπέμπών τφ ύμετέρα περισποϋδάστω εύγενεί^, εύχομαι αύ
τφ, δπως γένηται αποτελεσματικόν άναλόγως ης απολαύει παρά 
πάσι τοΐς γνωστοϊς τε καί φίλοις δικαίας αγάπης και υποληψεως 
διά την αρετήν καί παιδείαν αύτφς·

1870 ’Οκτωβρίου 1.
Της ύμετέρας άξιαγάστου και περισπουοάστου μοι έΛΛογιμότητος

φίλος πρόθυμος
ψ- Ό Μέγας ΠρωτοούγκεΛΛος Ευστάθιος ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Ό Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόρεος
έπεβεβαεοϊ οτε έστέν ί'βον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω.

Άρ. 108.
Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Ό Γιάγκος Λογάδης, Βυζάντιος την πατρίδα, τέκνον γνήσιον τές 

ορθοδόξου ’Ανατολικές ’Εκκλησίας, έ'ρωτι' παιδείας έκκαιόμενος, 
φέρων έδωκεν έαυτόν έν τοΐς μαθημασιν. Έδιδαχθη ουν έν τφ 
κατά την Ξηροκρηνην Μεγάλη του Γένους Σχολφ, μεγίστη έπι- 
μελείοι χρώμενος, άπασαν την έγκύκλιον παιδείαν: γραμματικήν 

■φήμι, ποιητικήν καί ρητορικήν. ’Ήκόυσε δέ καί φιλοσοφίαν καί την 
καθ’ ημάς μεγαλώνυμον θεολογίαν, έν οίς άπασιν έξετασθεις ευδοκί- 
μησεν άριστα. ’Έζησε · δέ Αν χρηστότητι ηθών, διατελέσας κατά 
πάντα άμώμητος καί άγαπώμενος τά μάλιστα διά τοΰτο. Αμφο- 
τέρων ούν ένεκα, λέγω δέ τές τε έν τοΐς μαθημασιν ευδοκιμησεως 
καΐ τές τών ηθών χρηστότητας,?κρίνεται·1άξιος, εί μέν αυτφ βου- 
λομένφ έστί καί δύναμις ·περίεστιν 'άκροάσασθαι καί' τών έπιλοίπων 
τές-φιλοσοφίας είδώνί1 άλλη πη, πόιούτους τέςρφιλοσοφίας ·. απαιτου-
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σης τούς Ιδιους αύτής μύστας' εί δέ μή, ού μόνον κατ’ οίκους διδά
σκει, άλλά και κοινήν άναδέξασθαι Σχολήν. Διό δέδοται τό παρόν 
αύτφ δικαίως, ΐν’ έχοι δποι άν άπέλθη τό άξιόπιστον.

Έν τή, τοΰ Γένους 'Ελληνική Σχολή, τω αωκε', τή α’ Αύγούστου.

' Ό της τοΰ Γένους Μεγ. Σχοάής * ΑρχιδιδάσκαΛος

ΣΑΜΟΥΗΛ ίεμομο’καγο? Κύπριος. 
Νικόλαός Λογαδης βέβαιοί.

Οί ^φοροο.
•ψΌ Κυζίκου Ματθαίος βέβαιοί. -^'0 Χαλκη^όκος Αγαθάγγελος 

βέβαιοί. Ό Μύγας Λογοθέτης Α. Άριστάρχης βέβαιοί. Σ. Καλ.Ιιά- 
δης βέβαιοί. Κωκστ. Φεκερλής βέβαιοι.

Άντίγραφον έξαχθέν έκ τοϋ Κωδικός τής Μεγ. του Γ. Σχολής. 
1870, 25 Σεπτεμβρίου. -

(Σφραγις τής Μεγ. τοϋ Γ. Σχολής.)
. , '° Σχ°Λάρχης

Άρχιρακόρίτης ΦΙΛΟΘΕΟΣ, ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ.

'<? Γραμματείς

Β. Δ. Καλλιφρών.

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘίϊΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ Σ. Δ. ΕΚΔΟΣΙΝ

ΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ

"Οταν πάς τις κινήται ύπό τοϋ ζήλου, εΐτ’ έν έπιστήμη εΐτ*  έν 
τέχνη, νά κινή πάν μή καλώς έχον, ν’ άποφαίνηται δσον οιόν τε όρ- 
θάς γνώμας περί αντικειμένου, δπερ έσπούδασε, τφ δντι συντελεί ε’ις 
τήν πρόοδον, πρός ήν οφείλει πάς νοϋν έχων ν’ άποβλέπη. Σκοπός 
άρα καί τών έπικρίσεων (εί καί δεινώς παρ? ήμϊν μάλιστα ώλιγωρήθη) 
πρέπει νά είνε ή έπανόρθωσις έσφαλμένων δοξών, αϊτινες δύνανται 
βλαβερώς νά έπιδράσωσιν έπί παντός άναγινώσκοντος έκδοθέν τι βι- 
βλίον, καί ή συμπλήρωσις έπαισθητών έλλείψεων προελθουσών, εΐτ’ 

ΠΡΟΣΘΗΚΑI ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ 547

έξ αβλεψίας, είτε έξ άγνοιας τοϋ διαπονησαμένου. Τοΰ τοιούτου 
σκοποϋ ουδόλως -άφιατάμεθα.

Ή προκειμένη τής Ήλέκτρας έκδοσις περιέχει εισαγωγήν είς τήν 
τραγφδίαν, κριτικάς σημειώσεις καί σχόλια.

Καί περί μέν τών κριτικών σημειώσεων δέν διστάζω νά εί’πω έξ 
αρχής δτι εινε άτελέσταταΓ τοΰτο δέ τοσούτφ μάλλον ψεκτόν 
θεωρώ, καθ’ δσον έν τφ έξωφύλλφ φέρεται «κείμενον κατά τάς κεω- 
τέμας· (γρ. νεωτάτας) τής κριτικής (!) διορθώσεις»· γνωστόν δέ παντί 
περί τόν τραγικόν άσχολουμένω τυγχάνει, δτι τών νεωτάτων σχεδόν 
μελετών είνε καί αί τοϋ Wecklein (Studien zu Euripides) δημο- 
σιευθεΐσαι έν Jahrbuch fur class. Philol. Suppl. Bd. VII Heft. 
3)‘ άλλά ταύτας δέν ειδεν ό κ. Δ. εί καί ΰπάρχουσιν έν τή Έθν. 
Βιβλιοθήκη, έξ ών έδύνατο πολλά καί εύστοχους διορθώσεις νά πα- 
ραλάβη. II. χ. στίχ. 162.

Ού μίτραισι γυνή σε 
δέξατ’ ούδ’ επί στεφάνοις 
ξίφεσι δ*  άμφιτόμοις λυγράν 
Αίγίσθου λώβαν θεριένα 
δόλιον έσχεν άκοίταν.

Ένταΰθα, λέγει, ούδείς έννοεϊ δτι τό Αίγίσθου προέκυψεν έκ γλωσ
σήματος καί έπομένως προσπαθεί νά δώση έρμηνείαν τϊνά είς τό σκο
τεινόν χωρίον. Οδτω ό μέν Heath έξηγεΐ : όλεθρίαν άδικίαν τοϋ Αί
γίσθου έπιδοκιμάζουσα ή έπικυροϋσα' δ Reiske : άλλά λυπηράν συμ
φοράν διά τοϋ Αίγίσθου έπενεγκοϋσα κ.τ.λ. "Οτι τό■λυγράκ Λώβακ 
θεμέκα δύναται μόνον νά σημαίνη: Λυγρως Λωβησαμ,ίκη δήλον τυγ
χάνει. Πρέπει άρα νά προσαρτηθή εις τό λα>6ακ θερ,ύκη γενική, ήτις 
νά δηλοϊ τόν ’Αγαμέμνονα. Τό Αίγίσθου θά προήλθε πιθανώς έκ 
γλωσσήματος «Αΐγισθον», δπερ ήρμήνευε τό άόλιοκ άκοίτακ. Τό Αί
γίσθου λοιπόν προήλθεν έκ τής συνδέσεως : Αΐγισθον σοΰ. Ή έ'ννοια 
άπαιτεϊ : σοΰ, πάτερ, λώβαν θεμένα. Μετά τοσαύτης περινοίας καί 
κριτικής δεινότητος διορθοϋνται τά χωρία. Μετέφρασα σχεδόν πάντα 
δσα έπιφέρει ώς δικαιολογητικά τής διορθώσεως αύτοΰ, ϊνα τάς λοι- 
πάς άπλώς καταλέξωμεν· ό δ’, αναγνώστης θαυμάζων ένταΰθα τήν 
έμβρίθειαν τοΰ κριτικοϋ ρ^δίως πείθεται είς τάς λοιπάς. *Ας  μοι έπι- 
τραπή δμως νά μεταφράσω καί οσα έπιφέρει δικαιολογών τήν έν 862 
διόρθωσιν

νικάς στεφανοφορίαν
κρείσσω τοϊς παρ’ ’Αλφειού ρεέθροις τελέσας 
κασίγνητος σέθεν.
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Έκ τοΰ χωρίου τούτου ό Canter έξήγαγεν έννοιαν διά τών διορ
θώσεων : νίκα καΐ κρείσσω τής. Ή πρώτη εΐνε ορθή. Τό σ-τοΰ νίχας 
προήλθεν-έκ τοϋ αρχικού τής ακολουθούσες λέξεως γράμματος. Τό 
κρείσσω τής καίτοι κατάλληλον έννοιαν παρέχει, δέν συμφωνεί όμως 
τφ.έν'τή άντιστρο>φ7ί γαίας. Τό μετρον έπηνώρθωσεν ό Dindorf διά 
τοΰ : οί'αν, θεωρήσας τά κρείσσω τοϊς (τής) ώς παραγλωσσήματα. 
"Οτι δμως διά τοΰ οιαν ή έννοια τοΰ.κρείσσω τής δέν άποδίδοται 
καΐ δτι δ ερμηνευτής ήψατο τής ορθής έννοιας, μαρτυρεί ή έπανά- 
λ'/ιψις τής έννοίας έν στίχ. 883.

"Ηκεις γάρ ουκ άχρεΐόν έκπλεθρον δραμών 
αγών’ ές οίκους, άλλά πολέμιον κτανών.

Δέον λοιπόν τό κρείσσω τής νά θεωρήσωμεν γλώσσημα ταύτοση- 
μάντου έκφράσεως καΐ νά γράψωμεν :

νικά στεφανοφορίαν
ώς ού παρ’ Άλφειοϋ £εέθροις τελέσας κτέ.

Στ. 874. τδ δ’ άμέτερον _ -
χωρήσεται Μούσαισι χόρευμα φίλον.

Τό χωρήσεται δ μέν Seidler διώρθωσεν εις χορεύσεται, δ δέ Wec- 
klein εις όρχήσεται· διά δέ τής διορθώσεως ταύτης έπανορθόΰται ή 
συμφωνία τοΰ μέτρου πρός τά έν στίχ. 861 πήδημα κου .. .

Στ. 1245.. Φοίβος τε Φοίβος—άλλ’ άναξ γάρ έστ’ έμδς 
σιγώ .

1)Άνακρ>ίβειαι καϊ έΰφαΛμέναι έρμηνεΐαι.

Στ. 9. θνήσκει γυναικδς προς Κλυταιμνήστρας δόλφ·
'Η δοτ. 3ό7ω λέγει δτι είναι ηθική καΐ έξηγεΐ δια δόΛου. Δήλον, 

δτι σημαίνει τό μέσον ή τόν τρόπον.
Στ. 25. Έπεΐ δέ καί τοϋτ*  ήν φόβου.πολλοΰ πλέων, 

μή τω λαθραίως τέκνα γενναίφ τέκοι κ. τ,. λ.
Τό τοΰτο δέν άναφέρεται είς τά προηγούμενα « εΐδεν έν δόμοις ούδ’ 

ήρμοζε νυμφίφ τινΐ » ώς δέχεται δ κ. Δ., άλλ’ είς τήν:;άμέσως έπο- 
μένην πρότασιν (26)'

Στ. 54 Ώ νύζ μέλαινα χρυσέων άστρων τροφέ.
Ό κ. Δ. έξηγεΐ: παραγωγέ τών χρυσιζόντων (;.) άστρων κ. τ. τ. 

Νομίζω δτι σημαίνει: ώ μέλαινα νύξ, ήτις διατρέφεις κ.τ.λ., διότι ή 
νυζ δέν γσνν^ί τά άστρα, άλλ’ ένδείκνυται τό φώς αύτών.
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Σ. 55. στήλη σημ. 1,19. δ φιλοξενούμενος (ξενοδόχος) ! !
Στ. 50. "Οστις δέ μ’ έΐνάί φησί μωρόν εί λαβών 

νέαν ε’ις οίκους παρθένον μή θιγγάνω, 
γνώμης πονηροί; κανόσιν. αναμετρούμε νος 
τδ σώφρον ιστω καυτός άν τοιοΰτος ών.

Τούς δύο τελευταίους στίχους έρμηνεύει ώς έξής : «μαθέτω δτι 
τήν έμήν σωφροσύνην άλ'αμετρα διά τών μέτρων τής ακολάστου αύ
τοΰ (γρ. αύτοΰ) διαθέσεως καΐ δτι αύτός μόνος (καΐ δχι άλλος τις) 
θά προσεφέρετο πρός τήν Ήλέκτραν άκολάστως». Πόθεν έξήγαγε 
τοσούτους λόγους δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν’ ή ήμετέρα ερμη
νεία έχει ώςέζής- «δστις δέ λέγει δτι είμαι μωρός, έάν παραλαβών 
είς τόν οικόν μου νέαν παρθένον δέν τήν έγγίζω, άς μάθνι δτι, έπειδή 
μετρεϊ μέ πονηρόν κανόνα τήν σωφροσύνην, καΐ αύτός εινε έξ άλλου 
μέρους τοιοΰτος, δηλ. μωρός».

Τό καυτός άντιτίθεται είς τό μέ. Πρβλ. Δημοσθ. 4, 1 «εί μέν ή- 
ρεσκέ τί μ.οι τών υπό τούτων ρηθεντων, ήσυχίαν άν ήγον, ει δέ μη, 
τότ’ άν καύτός έπειρώμην» κ.τ.λ. Ό μέγας φιλόλογος Weil έν τφ 
φυλλαδίφ τοϋ Μαίου (1886) τοϋ περιοδικού Journal des savants 
ικανά είπε περί τής άντιθέσεως τοϋ καυτός είς τό ύπο τούτων, α- 
τινα μ.ετήνεγκον έν τή) «Έβδομάδι» (τ. Γγ σ. 311)’ νομίζω δέ οτι 
καΐ έν τούτφ. τφ χωρίφ οΰτω πρέπει νά έκλάβωμεν τόν καϊ τοΰ 
καυτός : καΐ έγώ έξ άλλου μέρους».

Στ. 82. Πυλάδη, σέ γάρ δή πρώτον άνθρώπων εγώ κ.τ λ.
Ό έκδοτης λέγει δτι δ γαρ αιτιολογεί παραλειπομένην τινά πρό- 

ζασιν, ήτις εινε τό : αγαπητέ (!). ’Ολίγον τις έάν έπισκοπήση τά 
επόμενα, έννοεΐ πόσον άνόητον εινε τούτο' έννοεΐ προσέτι, δτι δ 
γαρ αιτιολογεί τήν παραλειφθεΐσαν μέν άλλ’ εύκόλως έκ τών συμ- 
φραζομένων έννοουμένην : πρός σε αποτείνομαι.

Στ. 103. "Εξω τρίβου τοϋδ’ ίχνος άλλαξώμεθα
’Εξηγεί: άς μεταβάλλώμεν (γρ. μεταβάλωμεν). Ή έρμηνεία εΐνε 

ανακριβής καΐ σκοτεινή· διότι τί σημαίνει : άς μεταβάλωμεν ' τό 
ίχνος έξω κ.τ.λ. ; "ΐνα μή περιττολογώ παραπέμπω ε’ις τήν έμήν 
μετάφρ. ‘Εκάβης σ. 23 κ. έφ. σημ. έν στίχ. 481.

Στ. 133. Πατρωοις έπί συμφοραϊς.
Λέγει δτι ή έπί δηλοϊ τον σκοπόν, δπερ έσφαλμένον. Ό Pflugk 

έν Εύρ. Έκάβ. 647 έπί δορΐ καΐ φόνφ κ.τ.λ. λέγει δτι ή πρόθεσις Τίμιος ΙΒ’.—Ιούλιος παί Αύγουστος 1889 87



δδό ΠΑΡΝΑ2ΣΟΪ

σημαίνει τό άποτέλεσμα, δπερ οΰ πάνυ ορθόν. Φρονώ, δτι ή εΛΪ ση
μαίνει : προωρισρέχηκ όιά, ήτις σημασία προέκυψεν. έκ τής τοΰ δρου 
ή συμφωνίας. Πρβλ. Δημοσθ. 21,30*  άλλα; τουναντίον νόμοις έθε- 
σθε προ τών αδικημάτων έπ’ άδήλοις μέν τοΐς άδικήσόυσιν» κ.τ.λ.

Στ. 135. "Ελθοις τώνδε πόνων έμοί
τα μελέος λυτήρ, 
ώ Ζεΰ Ζεΰ, πατρί 0’ αιμάτων, 
οΐκτίστων επίκουρος, "Αρ
γεί κέλσαι πόδ’ άλάταν.

Τό χωρίον μεταφράζει έν σελ. 59. 1, 2· «Είθε νά έ'λθης είς έμέ την 
δυστυχή νά μ’άπαλλάξγς τών βασάνων καί σύ, ώ Ζεΰ, νά δλθης βοη
θός τφ πατρί τιμωρών τόν άθΛιεστατον φόνον, φόρων εις τό ’Άργος 
πολυπλάνητον πόδα». Σημειοΐ δ’ έν σελ. 58. 1. τέλ. «Ή Ήλέκτρα 
έπιζαλεΐται μέν τόν Δία ώς τιμωρόν, ποθεί δέ τόν Όρέστην» κ.τ.λ. 
Ταΰτα πάντα εινε εσφαλμένα, διότι τό «ω Ζεΰ Ζεΰ» εΙνε άναφώνη- 
σις παρεντεθεϊσα έπί τό μεγαλόπρεπέστερον ώς έν Σοφ.Οίδ.Τυρ. 1196.

"Οστις καθ’ ύπερβολάν '
τοξεύσας έκράτησε τοϋ πάντ’ εΰδαίμονδς όλβου, 
ω Ζεϋ, κατά μέν φθίσας κ.τ.λ.

Καί τοΰτο άρα τό χωρίον, κατά την έρμηνείαν τοΰ κ. Δ., θά 
έξηγούμεθα: δστις (Οΐδίπους) έπιτυχών .... καί σύ, ώ'Ζεΰ, κατα- 
στρέψας την Σφίγγα! ! Προσέτι δ Δημοσθένης λοιδορών τόν λαμπρό- 
φωνον Αίσχίνην έν 19,113 λέγει: «αυτός ών οίμαι θαυμάσιος στρα
τιώτης, ώ Ζεΰ!»

Στ. 175. Ούκ έπ’ άγλαΐαις, φίλαι, ’ ,
θυμόν ούδ’ έπ’ιχρυσέοις .
δρμοις εκπεπόταμαι. -

Τό αγΛαίαις έρμηνεύει ήδογαΐς άλλοι έορταΐς. Δέν θεωροΰμεν δλως 
άλογον την δευτέραν έρμηνείαν, διότι ό χορός προσκαλεϊ. την Ήλέκ- 
τραν, ΐνα μετάσχη τής έορτής. Άλλ’ έπειδή έννοεΐται δτι, ΐνα τις 
μετάσχη εορτής, οφείλει καί νά κοσμήται καλώς’ (ίδέ Ξενοφ. Οίκον. 
9, 6.) και μάλιστα ή γυνή, ήτις προσπαθεί νά διαφέρή τών άλλων, 
διά τοΰτο έξ άρχής έγώ έθεώρησα τό άγίαία ένταΰθα ισοδύναμον' τφ 
ήμετέρω: λοΰσα, πολυτέλεια. Δύναταί τις νά πεισθή περί τοΰ όρθοΰ 
^ής έμής ερμηνείας πρώτον μέν έάν γινώσκη καλώς τάς σημασίας τής 
λέξεως, &ς δύναται νά ΐδη έν τφ λεξικφ τοΰ Pape, έπειτα δέ έάν 
ά'.άλογισθνί τό του Μουσαίου έν τάΐς καθ’ Ήρώ καΡ Άέανδρον 37.
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Καί γάρ έπ’ άγλαΐ'ης ζηλήμονές εΐσι γυναίκες.
Τέλος έάν έντείνη την προσοχήν έπί τών διά τοΰ οΰίέ συνδεόμενων,, 
έννοιών, . · . ■ ■ - J ο ■

. Στ. 201. · Οΐμοι τοϋ καταφθιμένου
τοΰ τε ζώντος αλατα.

Ερμηνεύει : Άλλοίμονον καί δια φονευθέντα (πατέρα μου), καί 
διά τόν πολυπλάνητον εαν ζϊ) (άδελφόν μου). Άγνοοΰμεν ύπο ποίου 
παραγόμενος Ερμήνευσε τό ζώτζος : ί&ν ζή. Το ζωκΐος αντιτιθεται 
τφ καταφθιρένον έπειτα άν -ή Ήλέκτρα άμφέβαλλε περί τής ζωής 
τοΰ Όρέστου ένταΰθα, δέν θά έλεγε κατόπιν*.  ,

δς που γάν άλλαν κατέχει κ. τ. έ. ...   ..
Στ. 224. Όρ. Ούκ έσθ*  δτου θίγοιμ’ άν ένδικώτερον.

To ετδικώΐεροχ ερμηνεύει: εύλαβέστερον ! ! παρά την πασιφανή 
εννοιάν του. Ό Όρέστης λέγει δτι δικαιοΰται νά όΐψηται τής Ήλέκ- 
τρας μάλλον ή άλλου τινός, διότι εινε άδελφ*ή  του. Η φράσις ισο- 
δυνάμει τή

οΰδενδς θίγοιμ’ άν ένδικώτερον η σοϋ.
’Εν Στ. 281 ή Ήλέκτρα λέγει : '

θάνοιμι μητρ'ος αΐμ’ έπισφάξασ’ έμής.
Ό κ. Δ. σημειοΐ ·* « Αδύνατον νά μη φρικιάση τις έπί τή άγρία 

τής Ήλέκτρας άιίοΛαύσει !» Τί έστιν ένταΰθα άπόλαυσις; Άντ'ι τοΰ 
φρίττειν κα'ι λυπεΐσθαι έπρεπε μάλλον νά δώση προσοχήν ε’ις την 
φράσιν εηισ<ράζ,ασ’ αίρα ρηΐρος ερής, ήτις εινε ανώμαλος καί ύπο
πτος διαφέρουσα τής έν 92

πυρά τ’ έπέσφαξ’ -αίμα μηλείου φόνου.
Στ. 288. Ό κατθανών δέ σδς πατήρ τύμβου κυρει;

Ό κ. Δ. σημειοΐ : Τύμβος τό έπί τής τέφρας καί τών οστών έπι- 
κεχυμένον χώμα. Άντ'ι τούτων έδύνατο νά εϊπη, δτι τύμβος ση
μαίνει πολλάκις (ώς ένταΰθα) ταφήν*  νά έρμηνεύση δέ «ό δέ νεκρός 
πατήρ σου έτυχε ταφής ;» καί νά παραπέμψη ε’ις τήν Εύριπ. Έκάβ. 
49 κ. έφ.

Τούς γάρ κάτω σθένοντας έξητησάμην 
τύμβου κυρήσαι κείς χέρας μητρος πεσεΐν

Τοιαΰτα δ’ άπαιτοΰμεν παρ’ αύτοΰ καθ’ δτι διαβεβαιοΰται, οτι 
θά έκδώση πάντα τόν Εύριπίδην.

Στ. 294. "Ενεστι δ’ οίκτος άμαθίςι μέν οΰδαμοΰ 
σοφόΐσι δ’ άνδρών*  οΰ γάρ ούδ’ άζήμιον 
γνώμην ένεΐναι τοΐς σοφοΐς λίαν σοφήν.
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Τοΰ χωρίου τούτου αυτός δ Weil ειπέν οτι δύσκολος εινε ί) έρ- 
μήνείά. Ό κ. Δ. έρμηνεύει’ «και ούδαμώς μέν οί άμαθεϊς αισθάνον
ται οίκτον, άλλ’ οί σοφοί τών άνδρών διότι δέν εινε αβλαβές νά μή 
?χωσιν οί σοφοί λίαν σοφήν γνώμην» καί κατ. διότι μεγάλως ί) άν
θρωπότης θά έβλάπτετο έάν παρά τοϊς άμαθέσι (γρ. προς τοϊς) καί 
οί σοφοί ήσαν αναίσθητοι». Τό πρώτον ον ό μέν Weil άποδίδωσιν ώς 
έπιτατικόν τή έπομένη άρνήσει, τινές δ’ άλλοι (δπερ καί δ κ. Δ. 
επιδοκιμάζει) εις τό ενεΐναι. Σέβομαι μέν την παρατεθεϊσαν ίννοιαν 
τοΰ χωρίου, άτε μη ούσαν δλως άτοπον, άλλ’ ή ερμηνεία εινε άσαφής 
καί τοΰτο προήλθε, διότι δ μέλλων νά έκδώση άπαντα,τόν Εύριπίδην 
δέν προσέσχε τόν νοΰν εις τό χωρίον τοΰ ‘Ιππολύτου στ. 117 κ. έφ. 
Ό θεράπων αποτείνεται τη Αφροδίτη’

Χρή δέ συγγνώμην εχειν
ε*.τις  σ’ ύφ*  ήβης σπλάγχνου έντονόν φέρων 
μάταια βάζει’ μή δόκει τούτου κλύειν, 
σοφωτέρους γάρ χρή βροτών είναι θεούς.

Τό σοιρωτίρονς βεβαίως δέν δύναται ένταΰθα νά εχη τήν συνήθη 
σημασίαν, διότι τίς ήρνήθη δτι οϊ θεοί είνε σοφότεροι τ,ών ανθρώ
πων ; Έν τή μεταφράσει μου ήρμήνευσα (σ. 16) : «διότι πρέπει νά 
εινε οί θεοί μάλλον οΐκτίρμονες τών ανθρώπων». Έκ τοΰ χωρίου τού-, 
του παραγόμενος ήρμήνευσα καί τό χωρίον τής Ήλέκτρας ώς εξής, 
«διότι δέν,εινε άβλαβες τό νά ένυπάρχη είς τούς σοφούς παραπολύ 
οΐκτίρμων ψυχή». 'Ομολογούμένως τό χωρίον δεΐται πολλής ft’pWb- 
χής, διότι, ώς καθοοάται, άπό τής μιάς έννοιας περιεπέσαμεν εις 
άλλην δλως έναντίαν. Θεωρώ δμως ώς μάλλον πιθανόν εις τό άζή~ 
μιον δτι πρέπει ν’ άποδοθή ούχί τμ άνθρωπότητι άλλά : τω έχοντι 
Λίαν σοφήν γνώμην. 'Υπολείπεται άρα νά καθορισθή τούτο’ ψέγει 
άρα ό Ευριπίδης καί βλαβεράν θεωρεί τήν ύπερβολικήν (Λίαν) εύ- 
σπλαγχνίαν ή ου. Τό έν Ίππολ. 264 κ, έφ.

Οΰτω τό λίαν ήσσον επαινώ 
τοϋ μηδέν άγαν 
καί ξυμφήσουσι σοφοί μοι

’Ολίγον ήμάς βοηθεϊ πρός λύσιν τοΰ προκειμένου ζητήματος.
Στ. 326. μέθη όέ βρεχθείς τής έμής μητρός πόσις 

δ κλεινός, ώς λέγουσιν, ένθρώσκει τάφω 
πετροις τε λεύει μνήμα λαίνον-πατρός.

Ό κ. Δ. σημειοϊ’ ως Λέγουσιν άναφέρεται ε’ις τό μέθη βρεχθείς, 
καί δχι είς τό χΛεινβς, διότι ούτω θά είρωνεύετο τόν πατέρα αύτής
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(γρ. αύτής) δπερ άαεβές ! ! ! Περιττόν θεωροΰμεν νά έλέγξωμ’εν το- 
σοΰτον πασιφανές Αμάρτημα. Τίς δύναται ν’ άπατηθή καί νά μή 
έννοήση δτι διά μέν τών : τής έμής μητρός πόσις έννοεϊ τόν Αί'γι- 
σθον ή Ήλέκτρα, διά δέ τοΰ πατρός τόν Άγαμέμνονα ; Πώς λοιπόν 
ειρωνεύεται ή θυγάτηρ τόν πατέρα διά τοΰ κλεινός &ς Λέγουσιν.

Στ 345. 7Ω φίλτατ’ εις ύποπτα μή μόλης έμοί.
Ταΰτα έρμηνεύει .’ μή μ’ άδικήσης αισχρόν τι ύποπτεύσας. Πάς 

έννοεΐ τό,σαθρόν τής έρμηνείας. 'Ομοίως καί ή έν 364—365.

συνεκκλέπτων γάμους τούς σούς.
=τή συναινέσει σου υπεκφεύγει τά έκ τής συζυγίας καθήκοντα 

λανθάνων τόν ΑΓγισθον, άμφότεροι υπεκφεύγετε τήν συζυγίαν λαν- 
θάνοντες τόν Αί’γισθον ! ! Μετά τοιαύτας έρμηνείας άσαφή ονομάζει 
τήν σαφεστάτην : una nuptias tuas celat quales sint !

Στ. 369. “Ηδη γάρ είδον παΐδα γενναίου πατρός.
Έρμηνεύει ■ «διότι άπό πολλοΰ πλέον χρόνου, άφ’ δτου ένόησα 

τόν κόσμον .(ώς σύνηθες λέγεται). Τώ ήθη άντί τοΰ νϋν χρώνται οί 
σήμερον έξ άμαθείας. Άν ήνοιγε τοΰ Passow τό λεξικόν, θά εΰρι- 
σκε ; άπό τοΰ 'Ομήρου συχνότατα : νΰν, ταχέως κ.τ.λ. καί κατωτ. 
ή ήδη χάρΐς=(1ΐθ gegenwartige Gunst, καί δέν θά κκτεγίνωσκεν 
αύθαιρέτως τών άλλων άμαθίαν.

Στ. 370. τό μηδέν οντα=τό νά ήνε τίποτε ! !
Στ. 379.' Κράτίστον είκή ταϋτ’ έάν άφειμένα.

'Η έρμηνεία τοΰ στίχου τούτου : σοφώτατον εινε νά μή ζητή τις 
νά ρυθμίζη τήν τύχην (!) κατά νόμ.ους» εινε λίαν βεβιασμένη καί 
έλευθέρα.

Στ. 394. ώς έμοί πένής
ε“ή πρόθυμος πλουσίου μάλλον ξένος.

Έρμηνεύει : είθε νά επιτυγχάνω πάντοτε ξενίας παρ’ άνδρός πέ- 
νητος μάλλον άλλά προθύμου ή παρά πλουσίου. Άντί τούτων έδύ- 
νατο άπλούστατα νά έρμηνεύση’ διότι προτιμώ (ε’ίη έμοί μάλλον) 
νά φιλοξενούμαι ύπό προθύμου πτωχοΰ ή ύπό πλουσίου. Τήν δ’ άνω 
έννοιαν τή φράσει:

Πρίν χωρήσω κατωτέρω καλόν θεωρώ νά δείξω σφάλματά τινα 
έλαφρότερα ίσως τών παρατεθέντων.
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Sv 143. Ίαχάν, Άίοα μέλος
κάτω γάς ένέπω γόους, πάτερ, σοί.

•Ερμηνεύει: ’Ολοφυρμούς, ασμα νεκρικόν, πρός την γην θρήνους σοι 
ι^αΧέω. Ή ήμετέρα ερμηνεία έχει ούτω; θρήνον, νεκρικόν ^σμα ε’ις 
σέ, πάτερ, ύπο τήν γήν (κείμενον) άπευθύνωκαΐ ολοφυρμούς.

Στ. 225. Ήλ.—Ούπώποτ’ εύνής τής έμής έτλη βιγεϊν.
Όρ.—“Άγνευμ*  έχων τι θειον, ή σ’ απαξιών.

Τον δεύτερον στίχον έρμηνεύει: μήπως ύπέσχετο τοϊς θεοϊς νά 
μείνγ) άγνός ; Ούδείς δς ούκ έννοεΐ δτι ή μετοχή εινε αίτιολογική· 
έρμηνευτέον άρα: Πότερον, έπειδή έχει (έ"άξ»/) (θρησκευτικήν) <5εγνό— 
τητα ή έπειδή σε καταφρονεί ; . <

Στ. 305. ..... ύπο στέγαισί τε
οιαισι ναίω βασιλικών έκ δωμάτων.

’Εξηγεί: «έν ω κατώζουν είς βασιλικά δώματα». Ή νομίζο- 
μεν, ίσοδυναμεϊ ένταΰθα τώ ήμετέρφ ύστερον άπό, Ούτω καϊ Εύρι- 
πίδ. Έκ. 55"

, φεϋ !
ώ μήτερ ήτις έκ τυραννικών δόμων 
δούλειον ήμαρ είδες κ.τ.λ. , .

Στ. 207, Αυτά δ*  έν χερνήσι δόμοις 
ναίω ψυχάν τακομένά.

Αύτά, παρατηρεϊ=μόνη έν χ. δ.ιππείς πτωχικήν καλύβην. ’Επι
φέρει δέ τό τοΰ Άριστοτ. (Πολ. 3, 4)· Χερνήτές είσιν—:οί ζώντες 
άπό τών χειρών. Τότε λοιπόν έδει νά έρμηνεύση εν χειροποίητα 
χαΛόβρ, Τό αυτά δέ δέν σημαίνει μόνη, καθότι ή Ήλεκτρα συνφκει 
τφ αύτουργφ, άλλ’ άπλώς ίσοδυναμεϊ τή προσ. άντων. εγά.

Μικρά δέ τινα καΐ πάνυ ευνόητα άμαρτήματα, οΐα τά ·" ενέα (σ. 
75,2 καί αλλαχού), τάν πόλει κακά, άντΐ τάν (στίχ. 298)· άμα 
ήθελε χύσω (σ. 73, 1, 5. 875 17), καταβίσβ (σ. 59, 2-, 10). Λη-. 
μοσθ. (!) πρός Δημόνικον (54, 2, 1.) άντΐ Ίσοκρ. καΐ κατωτ. Δημ· 
Περί Πρεσβ. άντΐ Παραπρεσβείας, παραλείπομεν ΐνα μή ένοχλώμεν 
τούς άναγνώστας.

Έν τέλει δέ κρίνω καλόν νά επισυνάψω τάς δεούσας παρατηρήσεις 
είς τό έξής χωρίον.

Στ, 413 κ. εφ. Κέλευε δ’ αΰτδν ε’ις δόμους άφιγμένον .
ελθειν ξένων τ’ εις δαϊτα πορσϋναί τινα
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Ό Nauck (έκδ. στερί σ. 82) άναφέρων τήν διόρθωσιν τοΰ Czwa
lina : , -

κέλευε δ’ αΰτδν δαϊτα πορσϋναί τινα
..  έλθεϊν ξένων τώνδ’ είς δόμους άφιγμένων

διορθοϊ άντΐ δαϊτα πορσϋναί τινα, δαιτϊ πορσϋναί τι, δπερ δέν έγέ
νετο πρός κρείττονα θεραπείαν ώς δέχεται καΐ δ κ. Δ., άλλά του
ναντίον δίέστρεψε τήν έννοιαν δεινώς· διότι θά έξηγήσωμεν ουτω: 
παρακάλεσον δ’ αύτόν (τόν τροφόν, δστις έβοσκε άπωθεν τής πόλεως 
τά ποίμνια) άφ’ ού προσφέρη τι διά τό δεϊπνον νά έλθη, έν ω πρότε- 
ρον θά έλθη κάί έπειτα θά προσφέρη. Ή διόρθωσις τοϋ Czwalina 
έχει πολλά τάνώμαλα. Ποϋ θ’ άναφέρωμεν τό τινά ; είς τό δαϊτα ; 
Άλλ’ εΐνε άτοπον άλλά πόθεν έξαρτάτάΐ τό δαϊτα · Πότερον τών 
άσυνδετων άπαρεμφάτων άποδίδοται τφ κέλευε; Έν γένει πολλαΐ 
έγείρονται δυσκολία; διά τής τοιαύτης διορθώσεως. Νομίζομεν δτι 
τοϋ Weil ή διόρθωσις εινε πάνυ λογική" ούχ ήττον δμως καΐ τών 
χειρογράφων ή γραφή δέν εινε άτοπος" τουλάχιστον κατ’ έμέ Ιν έγεί- 
ρεται ζήτημα, τόδε." Ποιους δόμους έννοεΐ" άλλά νοουμένου δτι ό 
γέρων εΐχέ τινα καλύβην, πασιφανούς δ’ δντος δτι καΐ τάς καλύβας 
ό ποιητής καλεΐ δόμους (74 καί άλλαχοΰ), δυνάμεθα κάλλιστα νά 
έρμηνεύσωμεν." Παρακάλεσον δ’ αυτόν άφοϋ έπιστρέψη είς τόν οι- 
κόν του νά έλθη έδώ καΐ νά προσφέρη τι διά τό δεϊπνον τών ξένων, 
ad convivium aliqua praebere. Ουτω δέ δείκνυται δλως άχρη
στος ή διόρθωσις τοϋ Czwalina, ήν έδέξατο ό κ. Δ. Μή λησμονώ- 
μεν δέ (δπερ καΐ δ κ. Δ. παρέλιπεν), δτι δ Musgrave έγραψεν άντΐ 
άφιγμένον άφιγμένος, δηλ. άφ’ ού ύπάγη εις τήν καλύβην του κ.τ.λ. 
άλλά τούτφ πολλαΐ έπακολουθοϋσιν άπορίαι. Έν έπομένη ήμών δια
τριβή θά δείξωμεν έν όλίγοις καΐ τό άνωφελές τοϋ έργου.

Γεώργιος Μ. ΤΒαζόρραφος.

. — ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ■
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Έν πάσι τοϊς εύνοουμένοις Κράτεσιν ,ύπάρχουσι διερρυθμισμένα 
συστηματικώς τά τών Αρχείων. Καΐ έν αύτή τή Τουρκία ύφίστα- 
ται λειτουργούν άπό τεσσάρων αιώνων τό άρχεϊον Βιργχιοϋ Έμα- 
νετί. δπερ έν άρχή εκαλείτο Λεδτέρι Χαχανί, καί δπερ περιέχει τά
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παντοειδή είς την ακίνητον ιδιοκτησίαν άφορώντα έγγραφα. Παρ’ 
ήμΐν τά τών αρχείων έχουσι λίαν άμελώς, καίτοι δ άριθμός των έγ
γράφων, όίτινα περιλαμβάνρυσιν ή έδει νά περιλαμβάνωσι, δέν εινε 
κολοσσιαίος, ένεκα τοΰ βραχέος διαστήματος, καθ’ δ βιοΰμεν ώς αυ
τόνομον Κράτος.

Έκ τών άξιολογωτέρων ’Αρχείων τοΰ Κόσμου καΐ ϊσως τά άξιολο- 
γώτατα, τυγχάνουσι τά ’Αρχεία τοΰ Γαλλικοΰ έπϊ τών ’Εξωτερικών 
Υπουργείου. Έπισκεφθέντες αυτά ύπό τήν φιλόφρονα οδηγίαν τοΰ 
Διευθυντοΰ κ. Girard de Rialle καί τοΰ 'Υποδιευθυντοΰ κ. Kaulek, 
έλάβομεν παρά τών εγκρίτων τούτων υπαλλήλων πάσας τάς ένδια- 
φερούσας ειδήσεις.

Τά ’Αρχεία ταΰτα περιλαμβάνουσιν έγγραφά τινα χρονολογούμενα 
άπό τοΰ.Μεσαιώνος’ άλλ’ ή συστηματική καΐ αδιάλειπτος σειρά τών 
έν αύτοΐς έγγράφων άρχέται μόνον άπό τοΰ έτους 1660. Τά προ τής 
χρονολογίας ταύτης έν τοΐς Άρχείοις σφζόμενα έγγραφα περιήλθον 
αύτοΐς τμηματικώς, διά μεταγενεστέρων άποκτήσεων. Οδτω τά έγ
γραφα τοΰ Μαζαρίνου καί Richelieu περιήλθον είς τά ρηθέντα ’Αρ
χεία μόνον κατά τόν ΙΗ’ αιώνα, τοΰθ’ δπερ έπέτρεψεν δπως καταστή 
σχεδόν πλήρης ή σειρά τής ΠοΛιτι,χης άΛΛηΙογραφΙας άπό τοΰ 1624. 
’’Αλλως προ τής έν Ούεστφαλίφ Συνθήκης, δτε τά τής διπλωματι-. 
κής.δπηρεσίας διετέλουν καθ’ δλην τήν Εύρώπην πάντη ακανόνιστα, 
ρί 'Υπουργοί καΐ έκτακτοι άπεσταλμένοι έθεώοουν δτι ή άλληλογρα- 

_φία, ήν διήμειβον περί τών δημοσίων πραγμάτων, ήτο. κτήμα αύ
τών καΐ συνήθως έκράτουν αύτήν παρ’ έαυτοΐς, μή κατατιθέντες εις 
τά δημόσια ’Αρχεία.

Άπαρτίζουσι δέ τά έν λόγφ ’Αρχεία περί τάς 30 χιλιάδας χρυ- 
σοδεμένων τευχών, ε’ις σχήμα 4ον, τοΰθ’ δπερ παρέχει αύτοΐς τήν 
δψιν βιβλιοθήκης χειρογράφων. Τά προ τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
δεδεμένα τεύχη έφερον έξωθεν τά Βασιλικά σήματα τοΰ Κράτους, 
άπερ δμως, μετ’αύτήν, έκαλύφθησαν διά τεμαχίου δέρματος σφζομέ- 
νου εΐσέτι έπί τινων τευχών. ’Από τών πλείστων δμως' άφηρέθη τό 
κάλυμμα τοΰτο μετά τήν Παλινόρθωσιν, φαίνονται δέ τά ίχνη τών 
τοιούτων μεταβολών.

Διαιροΰνται δέ τά έν τοΐς Άρχείοις έγγραφα είς συναγωγάς, ών 
έκάστη περιλαμβάνει τά είς έκαστον ξένον Κράτος άναγόμενα. Έκά- 
στη συναγωγή ύποδιαιρεϊται είς τρία τμήματα, ήτοι α’) Memoires 
et Documents, β') Correspondance politique καΐ γ') Correspon- 
flance consulaire.
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Ή παρά τφ ‘Υπουγείω τών Εξωτερικών ειΐΐ των 4 εΛ-Ιωματι,κών 
Αρχείων ’Επιτροπή. ήτις συνέστη τφ 1874 καΐ άναδιωργανώθη διά 
τοΰ Προεδρικοΰ Διατάγματος τής 7 Φεβρουάριου 1880 καΐ ήτις σύγ- 
κειται έκ προσώπων διακεκριμένων έπί ιστορική και διπλωματική μα- 
θήσει, καταγίνεται ε’ις τήν άνερεύνησιν καί κατ’ εκλογήν δημοσίευ- 
σιν τών έγγράφων καΐ είς τήν σύνταξιν καΐ δημοσίευσιν Καταλόγου 
εις χρήσιν τών λογίων, τών έπιθυμούντων ν’ άντλήσωσιν έκ τοΰ πο
λυτίμου εκείνου Ταμείου. Μέχρι τοΰδε ή ’Επιτροπή αυτή έδημοσί- 
ευσε 12 τόμους.

Ή αύτή έπιτροπή, συνερχομένη κατά μήνα, άποφαίνεται περί τής 
αποδοχής τών αιτήσεων τών ιδιωτών τών δι’ άναφοράς αίτησαμένων 
-παρά τοΰ 'Υπουργού τών ’Εξωτερικών τήν άδειαν δπως μελετήσώσιν 
έγγραφα σχετικά πρός άντικείμενον, δπερ πρέπει νά δρίζωσιν έκ τών 
προτέρων. .

Είς»τά·Άρχεΐα ταΰτα παραδίδονται κατά τό τέλος τοΰ έτους 
-πάντα τά έγγραφα τοΰ‘Υπουργείου τών Εξωτερικών’ διότι έκαστον 
τών Τμημάτων τοΰ ρηθέντος ‘Υπουργείου τηρεί παρ’ έαυτφ προσω
ρινόν Άρχεϊον περιλαμβάνον τά έγγραφα, τά άναγόμενα εις τήν τρέ- 
χουσαν αλληλογραφίαν. ΙΊαραδιδόμενα δέ, ταξινομοΰνται δριστικώς 
καΐ βιβλιοδετοΰνται καί κατατίθενται έν τφ ίδίφ χώρφ.

Έν αιθούση ίδίφ φυλάσσονται τά πρωτότυπα τών μετά τών ξέ
νων Κρατών Συνθηκών.

Έλπίσωμεν δτι τά άνωτερω θά συντελέσωσιν ϊσως κατά τι εις τήν 
κατάληψιν τής ανάγκης δπως βσον έ'νεστι τάχιον βελτιωθώσι καΐ 
τά τών παρ’ ήμΐν Αρχείων. Τά Αρχεία εινε ή έπίσημος ιστορία τοΰ 
■Έθνους.

Έν Παρισίοις, τή 18/30 ’Ιουλίου 1889.

3Ετ. Ά. Άντωνόπουλος.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
%

Αραβία *Ι*ελολογία.  Έπιστολιμαία διατριβή περί τοΰ οροο 
«Γαρασδοειδής» ύπό Άθ. ΠέτρΙδου σ. 19.

Φιλοσοφικαϊ έρευναι ύπό Μ. Α. Βαίερ σ. 234, 274.
Προσθήκαί καϊ διορθώσεις εις την ύπό Σ.Α. έ'κδοσιν της Εύριπί— 

δου Ήλέκτρας ύτϊό Γεώργ. Μ. Σακορράφού σ. 546.
ΛίέίοΐέρβΙ Φ'Ολό'ϊίίιγία. Τό ταξεΐδι τοϋ Κυρίου Περισσών, κώ- 

μωδία έίς πράξεις 4 τών Eugene Labiche καί Ε. Martin ύπό Ν. 
Γ. ΜαντζαβΙνου σ. 69.

Σύγχρονος ρωσική φιλολογία ύπό Θ. A. ΒεΛΜάνΙτου β. 253.
Η συζυγόί "ίου Κλαύδίου, δράμα ’Αλεξάνδρου Δουμά υιού ύπό. 

Λεωνίδα II. ΚανεΛ.ΙοποΰΛου α, 385.
Φραγκίσκος ΚόΛπέ ύπδ Ιωακείμ ΒαΑαδάνη 2Ί. ’ "
Τά αρχεία τοΰ γαλλικού ύπουργείου τών Εξωτερικών ύπό Στ. Ά.. 

ΆντωνοπούΑου σ. 555.
ΛίεοεΧΧϊ^υεζή *1>ελολογ£α.  ’Επιστολή τών έν Πέτα οπλαρχη

γών προς τόν Βονδίτζης Δανιήλ ύπό Π. Γ. ΖερΜντη σ. 34.
Ή αλληλογραφία παρά τοϊς Μικράσιανοϊς ύπό ’Ιωακείμ Ba.la.6-- 

άνη σ. 49.
Επιστολή αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας, επιστολή Στεφάνου Μπα— 

τόριη κα'ι πληρεξούσιον τοϋ βασιλέως τής 'Ρωσίας ύπό Κ. Π. σ. 37.
Τά μουσικά χειρόγραφα τής έν "Ανδρφ μονής Ζωοδόχου Πηγής ή. 

Αγίας ύπό Ί. Α. Τζέτζη β, 134.
Αί έξετάσεις τοϋ Γυμνασίου Σύρου τφ 1834 ύπό Ά. Κ. Χούμη- 

σ. 185.
Ή Βασιλόπητα (έπι τφ νέω έτει) ύπό Θ. Ή. Πανουργία σ. 193.. 
*Ασμα Πατμιακόν ύπό Έ.ι. ΆΛεζάκη σ. 324.
Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως ’Ανέκδοτα ύπό Ί. ΣακκεΑίωνος σ. 453..
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Γράμματά Πατριαρχικά πρός ’Ρώσους ήγεμόνας ύπό Κ. Ά. Πα- 
ΛαιοΛόγού σ,‘461.

Ή πρός την έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην τοϋ Γένους Σχολήν 
άνταπόκρισις τοϋ έν λογίοις Κεφαλλήνος Γιάγκου Λογάδη ύπό Ν. 
Πετρή σ. 539.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Αί έν Κορωπίω αρχαιότητες ύπό Θεμ. ΠοΛυκράτους σ. 205.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Φιλικού ’Απομνημονεύματα (’Εκ τών τοϋ Π. Σέκερη) σ. 149.
‘Ιστορία τής πόλεως Πατρών, βιβλιογραφία ύπό Ν. Πετρή σ. 182.
Περί τού- άρτιφανοϋς ΐστοριογραφηματος τοϋ Γαϊγκερ ύπό Λ7. Πε

τρή ο. 308.’
’Ηπειρωτικά Μελετήμκτα ύπό Π. Γ. ΖερΛέντη σ. 311, 366.
Άνδρέας Θεοτόκης ύπό Φρ. Αε-Μέντου σ. 357.
Πεοϊ τοΰ αλβανικού ζητήματος ύπό Άθ. Πετρίδου σ. 522.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ

Σχολεία έν Ούγγαρί^ ύπό Ί. Β. Τέ.Βρυος σ. 129.
Μασσαλία καί Μασσαλιώται ύπό ΛΤ. Γ. Μαντζαδινου σ. 168.
Περί ταχυδρομικών ταμιευτηρίων ύπό Λ7. Καζδζρ σ 213-
Περ’ι τοΰ πνεύματος τνίς θρησκείας ύπό Ά. Λιομήδους Κυριάκου 

σ. 289.
Ψεύδη ών ούκ άνευ ύπό Αημ. Ε. Ήΐ!.οπού.1ου σ. 333.
Περί τής άνά τάς Κυκλάδας σωματεμπορίας έπί Τουρκοκρατίας 

ύπό Κ. ’Α. ΠαΑ,αιοΛόγου σ. 246.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

’Εγκύκλιοι τού ‘Υπουργείου σ. 4, 5.
Έργασίαι Συλλόγου σ. 48, 150, 204, 329, 467.
Εκθεσις περί τών έργων τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού 

(1875—1888) σ. 7.
Διαγωνίσματα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού έπϊ τή είκοσι- 

πενταετηρίδι αυτού σ. 42.
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Λογοδοσία τεε,ρΐ τών έν τφ Συλλόγφ γενομένω.ν κατά τά έ'τη 
Κ', KA', ΚΒ' καϊ ΚΓ' ύπό τοΰ προέδρου κ. Σιμού Κ.-ΜπαΛάκου 
σελ. 153.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Τ Ο Τ 1Β' ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

’Επαμεινώνδας Άλεξάκης, Στ. Δ. Άντωνόπουλος, Μ. Α. Βάϊερ, 
’Ιωακείμ Βαλαβάνης, Θεόδ. Α. Βελλιανίτης, Π. Γ. Ζερλέντης, Δημ. 
Ε. Ήλιόπουλος, Ν. Καζάζης, Λεωνίδας Π. Κανελλόπουλος, Ά. Διο<· 
μήδης Κυριάκός, Ν. Γ. Μαντζαβϊνος, Φρ. Δέ-Μέντος, Σ. Κ. Μπα- 
λάνος, Κ. Ά. Παλαιολόγος, Θ. Η. Πανουργίας, Θ. Παπαδημητρα- 
κόπουλος, Ν. ΙΙετρής, Άθ. Πετρίδης, Θεμ. Πολυκράτης, ’Ιωάννης 
Σακκελίων, Γεώργ. Μ. Σακόρραφος, Ί. Β. Τέλφυς, Ί. Δ. Τζίτζης, 
Ά. Κ. Χούμης.

Παροράματα

Σελ. 456, στίχ. 18 αντϊ τοΆρ γράφε Γόαρ.
» » » 32 » ΕνΛογίον » ΕυχοΜγίον.

Έκ τυπογραφικής παραβλεψίας παρελείφθη το όνομα τοϋ συγγραφέως ’Αλε
ξάνδρου Δουμά (υΐοΰ) τοΰ οράματος «ή σύζυγος τοΰ Κλαυδίου», δπερ έδημοσιεύθη 
έν τω προηγουμένω φυλλαδίφ τοϋ «Παρνασσού» κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Λεω- 
υίδου Κανελλοπούλου.


