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ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΥΘΗΡΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ1ΣΤΑ1 ΤΠΣ Δ1ΑΜΑΡΤΥ- 

ΡΗΣΕΩΣ.

Ο ΣΒΙΓΓΛΗΣ Π ΖΟΥΙΓΚΑΙΟΣ.

Ό έζάκουστος ούτος άναιχορφωτης έγεν- 
νήθη εϊς Τυγεμβοϋργον κατά τδ έτος <484, 
παιδευθείς δέ την εγκύκλιον μάθησιν παρά 
τινι αύτφ θείορ, μετέβη είς Βασιλείαν, κά- 
κεϊθεν εις Βέρναν" έν τή τελευταία ταύτη 
πόλει ήβουλήθη γενέσθαι μονάχος, άλλ’ 
αγνοιστός τις αιτία ήμπόδισεν αύτδν, δθεν 
μετέβη είς τδ τίς Βιέννης πανεπιστήμιου. 
Έπιστρέψας ειτα εις Βασιλείαν γίνεται 
καθηγητής" μελετών δέ τήν φιλοσοφίαν καί 
τήν θεολογίαν, ήρζατο άμφιβάλλειν περί 
τοϋ δρθοϋ τής έπικρατούσης εκκλησιαστι
κής διδασκαλίας. "Οθεν δτε κατά τδ έτος 
4 540 γυμνόπους τις μονάχος, Βερνάρδος 
Σαμψών, ήλΟεν είς τήν 'Ελβετίαν πρδς έμ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Π ) 

πορείαν τών συγχωροχαρτίων (δι’ ήν καί 
ό Τέτζελ περιήρχετο τήν Γερμανίαν) ήρξα- 
το τής άναμορφώσεως. Ό Σβίγγλής εύρεν 
άμέσως ύποστήριζιν παρά τή κυβερνήσει 
τής Ζυρίχης, ήτις τή συμβουλή αύτοΰ ά- 
πηγόρευσε τώ 1520 τοΐς ίεροκήρυζι τδ κη· 
ρύττειν παρά τάς άγιας Γραφάς. Ύπεοα- 
σπίσδη δέ τάς νέας μεταρ^υθμιστικάς ιδέας 
αύτοΰ ένώπιον δύο πολυπληθών συνελεύ
σεων τών κληρικών τώ 1523, προσβάλλων 
τήν παπικήν έςουσίαν, τδ έπισκοπικδν ά- 
ζίωμα, τήν προσκύνησιν τών εικόνων, τήν 
περί εύχαριστίας ώς θυσίας ιδέαν, τήν λει
τουργίαν, τάς νηστείας, τήν έκ τών έργων 
δικαίωσιν, τήν άγαμίαν καί τδν μοναχι
κόν βίον, καί υποστήριζε τήν αύστηράν έ- 
πιστροφήν είς τήν διδασκαλίαν τής άγιας 
Γραφής, ώς μόνης καθαράς πηγής.

Ό Σβίγγλης άποδυθε'ις είς τδν αγώνα 
τοΰτον βεβαίως κατηγορήθη ώς αιρετικός, 
δθεν κατ’ έντολήν τής κυβερνήσεως έγένετο 
τρίτη θρησκευτική σύνοδος τών δύο μερί
δων" έν αύτή δέ αί Οεωρίαι τοϋ Σβίγγλη 
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έφάνησαν τοσοΰτον καταπειστικαί, ώστε 
κατά τδ 1524 άπέβαλε τάς είχόνα; καί 
τήν λειτουργίαν' άλλη σύνοδος γενομένη έν 
Βέρνη τφ 1528 έδωκε τά νικητήρια είς την 
νέαν διδασκαλίαν.

'Ο κόμης τής Εσσης πειραθείς διά σκο
πού; πολιτικούς ΐ»α συνδιαλλάξω τούς άν- 
τιφερομένους, ευρεν αντίπαλον τδν Λούθη
ρον χαί Μελάγχθονα, οΐτινες έπαρουσιάσθη- 
βαν μετ’ άλλων ένδόξων αύτών έπαδών, 
ώς δ Σβίγγλης μετά πολλών θεολόγων" 
πλήν τδ αποτέλεσμα τής διαίτης ταύτης 
υπήρξε μηδέν, έμποδισθέντων μόνον τών 
διαφόρων κατ’ άλλήλων συγγραμμάτων.

Ο Σβίγγλης συνέγραψε σπουδαΐον σύγ
γραμμα (de Vera el falsa religione) περί 
αληθούς καί ψευδούς θρησκείας, έν φ υπο
στήριξε τήν διδασκαλίαν αύτού. 'Η μεταρ
ρύθμισές ταχέως έγένετο άσπαστη ύφ’ ό
λης τής 'Ελβετία?, δπου δέ είσήγετο, τήν 
εκκλησιαστικήν διοίκτσιν άνελάμβανεν ή 
πολιτική έξουσία, ή δέ λατρεία, καταρ- 
γουμένης τής λειτουργίας,άπετελεϊτο έκ τής 
απλής άναγνώσεως τής άγ. Γραφής καί τού 
κηρύγματος" έπειδή παρέμειναν τύποι τινές 
'Ελβετικοί είς τδν καθολικισμόν, ή'Ελβετία 
διηρέθη είς μεταρρυθμισμένη» καί καθολι
κήν, δέν έβράδυνε δέ ή διάστασις αύτή νά 
προκαλέση έμφύλιον θρησκευτικόν πόλεμον, 
καθ’ δν έπεσεν ί» τινι μάχη μαχόμενος καί 
ό Σβίγγλης τφ 1529.

Έδογμάτιζε δ’ δ Σβίγγλης ά δτι ή 
θυσία ούκ έστιν ούσιώδης θυσία,άλλ* απλώς 
άνάμνησις τής απαξ έπί τοΰ σταυρού γε- 
νομένης έκείνη; θυσίας" β' δτι ούδενδς άλ
λου μέσου ή μεσίτου χρήζομεν, είμή τού 
Χριστού, άποβάλλων ουτω τήν μεσιτείαν 
τών αγίων γ'. δτι διά Χρις-ού δικαιούμεθα, 
ύποπτεύων οδτω τήν άνάγκην τών άγα- 
θών έργων" καί άλλα πολλά κατέλεγε καί 
κατεφλυάρει δ ένθερμος όπαδδς τής τοϋ Λου
θήρου αίρέσεως.

Ο ΚΑΛΒΙΝΟΣ.

Τά συγγράμματα τού Λουθήρου, Σοίγ- 
γλη, Μελάγχθονος καί λοιπών αναμορφω
τών, καθ’ απασαν τή» Ευρώπην διασπα- 
ρέντα, ού διέφυγον τδ περίεργον όμμα τού 
περιφήμου Ίωάννου Καλβίνου γεννηθέντος 
έν ’Ελβετίςκ καί παιδευθέντος έν Παρισίοις 
καί Αύρηλία. Μεταβάς κατόπιν είς Γενεύην 
διετέλεσεν έπί πολλά έτη διδάσκαλος τής 
θεολογίας. Άπδ τδ έτος 1534 είργάζετο 
υπέρ τής άναμορφώσεως έν Βασιλείς, έν η 
έξέδωκε το έτος 1541 καί τδ σπουδαιότατου 
αύτού έργον (insliluliones religion's chri- 
Slianae), δπερ τοσοΰτον έγένετο άρε- 
στδν είς τούς κατοίκους τής Γενεύης, ώστε 
έδωσα» είς αύτό Ισχύ» νόμων πολιτικών. 
"Αμα δ καλβινισμός άνεφάνη πολυαρίθμους 
μέν εύρε τούς δπαδούς, ούκ’ ήδυνήθη δμως 
υπερισχύσαι καί τών πολιτικών λόγων. "Ο- 
θεν Φραγκίσκος δ Α' αύστηρώς κατεδίωξε 
τδν καλβινισμόν διά πολιτικούς λόγους καί 
ύποψίας. Τδ παράδειγμα δέ τούτου ήκο- 
λούθησε και δ αμέσως διαδεξάμενος αύτδν 
’Ερρίκος δ Β' καί τοσοΰτον άπηνώς κατεδί- 
ωξεν, ώστε έπί τών ήμερών αύτοΰ ή αίθου
σα τοΰ Παρλαμέντου ώνομάσθη αίθόμενος 
θάλαμος, διά τήν πληθύν τών Καλβινιστών 
τών καθ’ ήμέραν τώ πυρί παραδιδομένων. 
Τδν ’Ερρίκον διαδέχεται Φραγκίσκος δ γ' 
δεκαεξαετής τήν ήλικίαν, τόν τε νοϋν καί 
τδ σώμα άδύνατος, 8ν έπιτρόπευεν δ περί
φημος τών Γυϊζών ιστορικός έν Γαλλία: οί
κος. Οί Βουρβώνες βαρέως εφερον τήν άν- 
τιπροσωπίαν ταύτην, καί δι’ αύτό οί δύο 
ούτοι oixot είς δύο φατρίας ίσχυρώς διηρέ- 
θησαν, εχοντες οί μέν Βουρβώνες σύμμαχον 
και συναρωγδν τήν πληθύν τών Καλβινι- 
στών, οί δέ Γυίζαι τήν διοίκησιν καί τούς 
καθολικούς καί μεγάλας ενοποίησαν ταραχάς, 
χριστιανοί άπανθρώπως χριστιανούς κατα- 
σφάζοντες ! ! Οί Καλβινισταί, μή φέροντες 
τήν τοιαύτην θηριωδίαν, είσηγήσει βεβαίως 
τών Βουρβώνων σδνώμοσαν κατά τής Άμ- 

βασίας, άλλ’ άπέτυχο», άνακαλυφθέντων 
τώ» σχεδίων των.

Ό Φραγκίσκος δόλορ έν Αύρηλία συλλα
βών τδ» πρίγκηπα τού Κονδάτου ρίπτει 
αύτδν είς τά δεσμά καταδικάσα; είς θάνα
τον κατά συμβουλήν τών Γυϊζών, διϊσχυ- 
ρισθέντων, ότι, τούτου θανόντος, ή πρώτη 
κεφαλή τής πολυκέφαλου τών αιρέσεων καί 
αποστατών ΰδρας θά έξέλειπεν" ούκ ήδυνή
θη όμως έκτελέσαι τδ άποφασισθέν, άρπα- 
γείς άπδ τού θανάτου. Τόν βασιλέα, άνευ 
τέκνων άποθανόντα, διεδέχθη δ πλουσιό
τατος αύτοΰ άδελφδς Κάρολος δ θ', παιδίον 
δεκαετές, οπερ έπιτρόπευεν ή καλβινίζουσα 
μήτηρ αύτοΰ Αικατερίνη, ήτις εύθύς ήλευ- 
θέρωσε τδν δούκα τού Κονδάτου’ πλήν 
άλλά τίς ήδύνατο έλπίσαι ήσυχίαν άπδ τών 
τοιούτων συμβεβηκότων ; Οί Γυΐζαι έμά- 
νισαν, δ έλευθερωθείς δούξ ήθελεν έκδί- 
κησιν ! "Οθεν νέαι ταραχαί καί νέοι θόρυ
βοι.

Οί Γυίζαι φοβούμενοι τήν έναντίαν μερί
δα συνέστησαν τριανδρίαν, ής τίνος τά 
τρία μέλη ήσαν αύτδς δ στρατηγός τοΰ 
Μαρκεσίου καί έτερος στρατηγός, οΐτινες 
μεγάλων έν Γαλλία συμφορών καί σφαγών 
έγένοντο παραίτιοι. Ή Αικατερίνη, ΐνα κα- 
ταπαύση τάς θρησκευτικάς έριδας έπρότεινε 
σύνοδον, μέλλουσαν νά συνέλθη έπί παρου
σία μεγατίμου έκκλησιαστικών καί κο
σμικών δμηγύρεως, άλλ’ ή πρότασις δέν 
έτελεσφόρησε. Παραλείπομεν ένταϋθα τήν 
έν Οΰασίω δεινήν σφαγήν, τούς αιματηρούς 
έμφυλίους πολέμιους, τήν δεινήν καί μελά- 
νείμονα νύκτα τού άγ. Βαρθολομαίου (1572 
τή 24η Αύγούστου) καθ’ ήν έπιπεσόντες 
έκ συνωμοσίας αίφνης οί καθολικοί κατέ
σφαξαν μέγα πλήθος διαμαρτυρομένων. Ή 
άπάνθρωπος αΰτη σφαγή έκ Ιίαρισίων άρ- 
ξαμένη, δπου τό σύνθημα έδόθη έξ αύτών 
τών άνακτόρων, ευρεν άπομίμησιν καθ’ α
πασαν τήν Γαλλίαν, άριθμούσι δέ τά θύ
ματα αότής είς 100,000 ! ! ! ’Επί τή ά- 
πανθρωπία ταύτη, έφ’ ή έφρικίασεν άπασα 
ή Εύρώπη, μόνος δ άναμάρτητος Πάπας 

Γρηγόριος δ ΙΓ' έχάρη, διατάξας λαμπράν 
δοξολογίαν έν 'Ρώμη I ί !

Τδ έτος 1573 νέος πάλιν έξερράγη θρη
σκευτικός έμφύλιος πόλεμος, δστις μόλις 
έπαυσε τφ 1576, παραχωρηθείσης τοίς 
διαμαρτυρομένης θρησκευτικής έλευθερίας 
έν άπάση τή Γαλλία πλήν τών Παρισίων. 
Πόσον μέγα ήτο τδ πρδς τούς διαμαρτυρο- 
μένους μίσος τών καθολικών κατά τούς 
χρόνους τούτους, άπέδειξε καί τδ δτι δ δο
μινικανός μοναχός ’Ιάκωβος Κλήμης έδο- 
λοφόνησε τδν βασιλέα ’Ερρίκον τδν Γ' 
(1589), μόνον διότι ούτος ε’ιχε συνδεθή με
τά του καλβινιστού ’Ερρίκου τού έκ Νοβάρ- 
ρας. "Οτε δέ δ τελευταίος ούτος έμελλε νά 
άνέλθη τδν θρόνον ώς 'Ερρίκος Δ' έδέησε, 
μεταβάλλων δόγμα, νά γίνη καθολικός, 
καί ούτος ε’ναι δ έκδούς τδ περίφημον 
διάταγμα τής Νάντης, τδ παρέχον τοίς δι- 
αμαρτυρομένοις πλήρη έλευθερίαν έξασκή- 
σεως τής θρησκείας, συμμετοχήν είς τδ 
χοινοβούλιον καί συγκρότησιν συνόδων έκ- 
κλησιαστικών. Ό αύτδς άνεγνώρισε καί τά 
τών διαμαρτυρομένων έν Γαλλίφ πανεπι
στήμια· Άλλ’ ή δικαιοσύνη αΰτη πρδς τούς 
διαμαρτυρομένους έξήγειρε τοσοΰτον τδ μί
σος τών καθολικών κατά τοΰ ’Ερρίκου, ώσ
τε έδολοφονήθη ύπό τίνος 'Ραβαλιάκ 
(1611). Ό Λουδοβίκος ΙΓ' διέκειτο δυσμε- 
νώς πρδς τούς διαμαρτυρομένους, βιαιότε- 
ρον δ’ αύτοΰ κατεπίεσεν αύτούς δ τυραν- 
νόφρων Λουδοβίκος δ ΙΔ'., δστις άνεκάλεσε 
χαί τδ τής Νάντης διάταγμα. Έ κατάστα- 
σις τών έν Γαλλία διαμαρτυρομένων είχε 
καταστή τοσοΰτον άθλία κατά τούς χρό
νους τούτους, ώστε ύπέρ τάς 70,000 αύ
τών έφυγον άπδ τής πατρίδος, ζητοΰντες 
είς ξένας χώρας έλευθερίαν συνειδήσεω;, 
καί μόλις ή μεγάλη γαλλική έπανάστασις 
(1789) έξησφάλισεν αύτοϊς έν Γαλλία πλή
ρη έλευθερίαν καί ισότητα πρδς τούς κα
θολικούς. Τά άνήκους-α παθήματα τών δια- 
μαρτυρομένων καί τήν έ» Ίαρνάκφ πολι
ορκίαν, είς ήν οί πολιορκούμενοι Καλβινι- 
σταί ήσθιον τά τέκνα αύτών, παραλείπο
μεν.
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Μετά τδν θάνατον τοϋ Καρόλου, έβασί· 
λευσεν 'Ερρίκος I”, 8; παρηκολούθησε τδ
παράδειγμα τοΰ προκατόχου αύτοϋ, άλλά 
και τοΰτον διεδέχθη ό εκ τοΰ Βουρβωνικοΰ 
οίκου ’Ερρίκος ό Δ’ , 8; επέτρεψε τοΐς καλ- 
βινισταΐς νά έξασκώσιν έλευθέρως τά τή; 
λατρείας των, καί συγχρόνως παρεχισρησε 
φρούρια ισχυρά πρδς ιδίαν ασφάλειαν, άλλα 
δικαιώματα καί άπαντα τά πολιτικά αξι
ώματα' καί ουτω μόλις ήδυνήθη νά κα 
τευνάση άπάσας τάς Θρησκευτικά; ταρα- 
χάς, αι περ κατερήμωσαν απάνθρωπους τήν 
Οαυμασίαν χώραν τής Γαλλίας.

Ό Καλβϊνος έδόξαζε ά. δτι ό Χριστδς 
ήν μεσίττ,ς τών άνθρώπων πρδς τδν ουράνι
ον αύτοΰ πατέρα πρίν η άμαρτήσΐ) ό Ά 
δάμ καί πρίν ί προσλάβη δ λόγος τδ η- 
μέτερον φύραμα' β'. δτι καταβάς είς τδν 
άδην άνέλσ.βεν άπάσας τών κολαζομένων 
τάς τιμωρίας' γ'. δτι μόνος δ πρώτος άν
θρωπος είχε τδ αύτεξούσιον, οί απόγονοι 
δ’ δμως αύτοΰ άπώλεσαν τοΰτο διά τής 
παραβάσεως, δθεν καί κινούνται είς τά κα
λά ί τά κακά ύπδ τοΰ Θεού’ δ', οτι τδ 
σώμα τοΰ Χριστοΰ έν χρίσει 3ν έστί μυ
στήριον, έκτδς δέ χρήσεως ούχί, κτλ.

Ό Λούθηρος καί δ Σβίγγλης πάσαν τήν 
έκκλησιαστικήν έξουσίαν παρέδιδον ταΐς πο- 
λιτικαϊς άρχαϊς'δ Καλβϊνος δμως έθεώρει τήν 
έκκλησίαν ώς σώμα άνεξάρτητον άπδ τής 
πολιτείας καί αύτεξούσιον, άποδεχόμενος 
τδ έκκλχσιαστικδν υπούργημα ώς πηγάζον 
άπδ τής έκκλησίας. ’Απδ τοΰ 1540 έτους 
ένεργών υπέρ τής μεταρρυθμίσεως έν Γε
νεύη ήδυνήθη νά διαδώση καί γενικεύση έν 
Έλβετί^ τάς ιδέας αύτοΰ καί νά Θεωρηθή 
ώς δ δεύτερος μεταρρυθμιστής. Ό Καλβϊνος 
δεν είχε μεν τδν γόνιμον καί πρωτότυπον 
τοΰ Λουθήρου νοΰν, ούδέ τδ βαθύ αύτοΰ 
θρησκευτικόν αίσθημα, ητο δμως πολυμα
θέστερος καί συγγραφεύς γλαφυρώτερος έ
κείνου.

Τά διαβόητα συγχωροχάρτια, ή αναί
σχυντος τών θείων καπήλευσις καί ή ανή
κουστος τών ήθών διαφθορά, περί ών άπάν- 
των λόγον συντόμως έποιήσαμεν, έμελλον 

φυσικώ τώ λόγοι νά φέρωσιν είς τδν νεαρόν 
καί είς δλην τήν ακμήν τής παιδικής ήλι
κίας ευρισκόμενον τότε γερμανικόν λαόν 
αίσθημα άποστροφής καί άγανακτήσεως· 
έάν δέ είς τδν κοινόν λαόν τοΰτο συνέβαι- 
νε, πέσω μάλλον είς τους λογίους καί βα- 
Ούτερον θρησκευτικόν αίσθημα έχοντας, δ · 
ποιοι ησαν δ ^/ούά/?ρος, δ Μ ι.ΐάγχθωκ δ 
Κα.ΙβΐίΌς, ό ΣΰΙγγ.Ιηι; καί άλλοι, οϊτινες, 
έκ τής άναγνώσεως τής άγ. Γραφής καί τής 
περί αύτήν μελέτης καί σπουδής κατενόη· 
σαν πόσον ή Λατινική έκκλησία απείχε 
τοΰ νά ήνε ή τής άγίας Γραφής. "Απαντες 
δθεν οί μεταρ^υθμισταί ήρχισαν τδν πόλε
μον κατά τής τυραννίας τοΰ Βατικανού ώς 
κατανοήσαντες δτι υπδ τήν δεσποτείαν αύ
τοΰ μένοντες άδύνατον ήτο νά μορφώσωσιν 
ιδίαν έκκλησίαν, δπερ καί ταχέως εί; πέρας 
ήγαγον, οί μέν ώς μεγάλα προτερήματα 
είς τδ έπί τοΰ λαοΰ έπενεργεϊν έχοντες καί 
έν πράξει μεγάλοι, έγειναν οί θεμελιωταί 
τών νέων δοξασιών κατά πράξιν, οί δέ σο- 
εοί καί έπιστήμονες έγειναν οί κατά θεω
ρίαν πατέρες αύτής καί πρώτοι δογματικοί 
διδάσκαλοι.

Οί Μεταρρυθμισταί οί όρίσαντες τά δόγ
ματα αύτών έκ τής άγ· Γραφής, ώς αύτοί 
ταύτην ένόησαν, έπρεπεν δμως νά δρίσωσι 
καί τήν εκκλησίαν, ήτις έν τοϊς συμβόλοις 
ώς δόγμα πίστεως περιείχετο, είς β πάντες 
έπρεπε νά πιστεύσωσιν. Άλλ’ δ ορισμός ου
τος, ώς ήτον επόμενον, ήν άληθής δι αύ
τούς σκόπελος. Δύω άλήθειαι ησαν δι αύ
τούς ιστορικοί καί αναντίρρητοι. Πρώτον 
δτι δ Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός έθεμε- 
λίωσε μίαν εκκλησίαν διά τών Αποστόλων 
Αύτοΰ, καί δεύτερον δτι ή έκκλησία αυτή 
δέν ήτο η εαυτών, καθ’ δσον ταύτην αύτοί 
οί ίδιοι έθεμελίωσαν. Τί λοιπόν ποιητέον, 
είπον ; — άς άρνη,θώμεν τήν έξωτερικήν 
υπαρξιν τής έκκλησίας, καί άς καταστήσω- 
μεν αύτήν δλως ιδανικήν, ώστε άφ’ οΰ η
μείς δέν εϊμεθα ή άληθής ιστορική έκκλη
σία, ούδέ άλλη τις νά μή ήναι. Άλλ’ δ δ- 
ρισμδς ούτος τής έκκλησίας, ώς ιδανικήν 

I μόνον υπαρξιν έχούσης, είχε μεγάλα καί δ- 

λέΟρια άποτελέσματα. έπειδή έδείκνυε μή 
άναγκαίαν πάσαν έξωτερικήν κοινωνίαν καί 
έφερε* ή είς μυστικισμδν ή εί; αδιαφορίαν. 
Τί λοιπόν ποιητέον ; (είπον παλιν οί με- 
ταρρυθμισταί ) Δεΰτε καί ένώσωμεν τά ά- 
νένω-α, καί τά δλως διάφορα εί; 8ν συγ- 
χωνεύσωμεν καί τή ιδανική έκκλησία αι
σθητά καί ορατά σημεία δώσωμεν, ΐνα φυ 
λάξωμεν τήν ενότητα τής έκκλησίας ήμών 
δσον τδ δυνατδν, τδ μέν πρώτον μέρος αύ
τής τδ ίδανικδν εινε τήν μίαν άγίαν καθο
λικήν και άποστολικήν έκκλησίαν άντιτι- 
θέντες κατά τών θελόντων καταστρέψαι 
τήν εξωτερικήν εκκλησίαν, ήν ήμεΐς έθεμε- 
λιιόσαμεν. Καί τοΰτο ποιήσαντες ένόμισαν 
δτι έξησφάλισαν έαυτούς από τών άνωτέρω 
έκτεθέντων κινδύνων' άλλά συνέβη μάλλον 
τδ έναντίον, ώς ή ιστορία τή; διαμαρτυρο- 
μένης έκκλησίας δεικνύει" έπειδή άλλοι 
μέν έλαβον τδ δεύτερον μέρος καί κατήν- 
"τησαν σχεδδν είς τήν Λατινικήν περί έκ
κλησίας ιδέαν, οί δέ πλεΐστοι έλαβον τδ 
πρώτον μέρος τοΰ δρισμοΰ, καί τήν άληθή 
καί ούσιώδη καί κυρίαν έκκλησίαν ώς αό
ρατον καί ιδανικήν Οεωρήσαντες, έξέλαβον 
πάσας τάς υπαρχούσας ώ; άδιαφόρους ή 
περιττάς, καί έκαστος αύτών έδτ.μιούρ- 
γει, άν είχε τά μέσα καί τήν δύναμιν, νέ
αν τινά καί διάφορον έκκλησίαν.

Έν τούτω καταφαίνεται δ μεγαλείτερος 
κίνδυνος, δστις απειλεί τήν τών Διαμσρτυ- 
ρομένων έκκλησίαν. Τώ όντι" έάν ή κυρία 
έκκλησία είνε ή άόρατος, είς ήν διά ζώσης 
πίστεως τής έκ τής άγ. Γραφής καί τοΰ 
θείου λόγου έμποιουμένης ήμϊν κατατασσό- 
μεθα, τότε πρδς τί νά άνή,κωμεν είς τήν 
δείνα ή δείνα εκκλησίαν ; πρδς τί νά μέ- 
νωμεν είς τήν μίαν ή τήν άλλην, έν φ είς 
πάσας σωζόμεΟα ; Ή άρχή αυτή τής δια- 
μαρτυρεμένε,ς έκκλησίας παρήγαγε πάσας 
τάς αιρέσεις. Μεννονιτών, Βαπτιστών, Κου- 
ακέρων, Άρμινιανών, Κ ριτοκαλβινιστών, 
Θΐοπασχιτών, Όριγενιστών, Καθαριστών, 
Αδαμιτών, Σεβερτανών, Κλαιόντων, Πρε
σβυτεριανών, Τρεμόντων, Άγγλοκαλβίνων, 
Ποσκατοριανών, Σωκινιανών, Βαυγγμιστών, 

Γομαρις-ών, καί άνσρρυθμήτους άλλας, δι’ 
ών εί; άπειρα τμήματα ή έκκλησία αύτών 
έσχίεθη καί εξακολουθεί σχιζόμενη. Είνε 
δ’ απορίας άξιον, πώς έκκλησία τοιαύτας 
άρχάς έχουσα δέν έσχίσθη είς τοσαΰτα 
τμήματα, δσαι κεφαλαί πιστών εινε, καί ή 
απορία αυτή εξηγείται άν ρίψωμεν βλέμμα 
έταστικδν έπί τών διαμαρτυρομένων εκκλη
σιών τής έν ή, ζώμεν έποχής. Τά κύρια συγ- 
κρατοΰντα αύτάς αίτια είσί πρδ πάντων 
δύο' τδ πρώτον δτι έχουσι τήν ύπαρξίν 
των έν λασϊς φλεγματικοϊς καί ψυχροϊς, ό
ποιοι οί Γερμανοί καί "Αγγλοι, οϊπερ, άφ’ 
ού έλυτρώθτ,σαν άπαξ τοΰ παπικού ζυγού 
καί άφοΰ ή διάδοχος έκκλησία ούδεμίαν έ
ξουσίαν καί δύναμιν έχει έπί τής άνατρο- 
φής καί έκπαιδεύσεως των, δι’ ών μέ
σων ή καθολική έκκλησία κατέχει, δέν 
φροντίζουσι πολύ περί έκκλησίας, καί άν 
θεωρητικώς τάς άτελείας τής νέας έκκληπ 
σίας βλέπωσιν, άρκοΰνται είς τδ νά χαρα
κτηρίζεσαι μόνον αύτάς, καί καθόλου δέν- 
κατέρχονται εις πρακτικήν αύτών διόρθω- 
σιν, καθ’ δσον ή νέα έκκλησία, ώς προεί- 
πομεν, ούδεμίαν ούχί μόνον πίεσιν, άλλ* 
ούδέ έξουσίαν καί κΰρος έπ’ αύτών έχει. 
Αν δμως υπήρχε παρ’ ήμΐν τοϊς "Ελλησιν, 

ών ό ζωηρός καί θερμός χαρακτήρ έχει ά- 
κατανίκητον δρμήν νά φέργ είς συμφωνία» 
θεωρίαν καί πράξιν, έκκλησία τοιαύτας 
άρχάς έχουσα δέν θά έδύνατο νά υφίστα- 
ταΓ ούδέ δεκάς δέ έτών ήθελε παρέλθη καί 
ήθελον φανή τοσαΰται έκκλησίαι, δσαι κε
φαλαί, καί έπί τέλους ήθελε καταντήσει 
τδ έθνος είς γενικήν θρησκευτικήν άδιαφο- 
ρίαν ένεκα τών τοιούτων άρχών.

Έκτδς τοΰ λόγου τούτου είναι καί έτε
ρός τις ισχυρός δι’ δν ή Διαμαρτυρομένη 
έκκλησία διατηρείται' ή της πολιτικής ε
ξουσίας χειρ καί δύναμις, ής υπάλληλοι έν 
πάσαις σχεδδν ταΐς διαμαρτυρουμέναις έκ- 
κλησίαις οί κληρικοί εινε. Τό κράτος παρά 
Διαμαρτυρουμένοις άνέλαβε τήν τής έκκλη
σίας διοίκηβιν" έν Άγγλίςε λ. χ. βλέ
πομεν ύπδ τήν βασίλισσαν,ώς κεφαλήν, έκ
κλησίαν αρχιεπισκόπων καί έπισκόπων, ή" 
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τις μόρφωσιν μόνον ιεραρχίας έχει, τήν δέ 
δύναμιν αύτής εντελώς σχεδόν έχασε καί 
χαταστασα Αριστοκρατική και λόρδων πο
λιτική συνάμα καϊ έζκλησιαστική όμήγυρις, 
άπέβαλε πάσαν σχεδόν δύναμιν καί επιρροήν 
έπι της ανατροφής καί μορφώσεως τοϋ λα
ού, δστις, ώς είπομεν, εις μυρίας αιρέσεις 
διεσχίσθη κ’ έξακολουθεΐ διασχιζόμενος καί 
ίλως εις θρησκευτικήν Αδιαφορίαν θά καταν
τήσει- Παρά τοΧς Διαμαρτυρομένοις ή εκ
κλησία κατήντησε πολιτική ιεραρχία υπαλ
λήλων, οΐτινες είς τήν αύτήν σχέσιν πρός 
τούς υπουργούς τών έκκλησιαστικών καί 
τής παιδείας εύρίσκονται, είς ήν οί νομάρ- 
χαι καί οί λοιποί διοικητικοί υπάλληλοι 
πρός τούς υπουργούς τών έσωτερικών. Είς 
τοιαύτην δέ θέσιν όντες καί ευρισκόμενοι 
γίνονται οί πλεΐστοι δργανα τής πολιτικής 
έξουσίας, καί δή λησμονοΰντες τό £ητόν τοΰ 
Κυρίου «ή βασιλεία ή έμή ούκ έστιν έκ τοΰ 
κόσμου τούτου» άποδεικνύονται όργανα πο
λιτικής φατρίας, ήγουμένης έφημερίδος τίνος 
έκκλησίαστικής, «τοΰ Σταυροΰο λεγομένης, 
δι’ ής καταγίνονται νά καταστήαωσι τόγ 
χριστιανισμόν καθαρόν δργανον σκοπών κυ
βερνητικών, διεγείροντες οΰτω απάντων 
τών χριστιανών καί φιλελευθέρων τήν 
Αγανάκτησιν καί σκάνδαλον μέγα είς τόν 
λαόν γιγνόμενοι, καί ενεκα τοΰ φατριασμοΰ 
αύτών καθιστώντες είς τόν λαόν καί εκ
κλησίαν καί λειτουργούς αύτής μίσους χαί 
αποστροφής άξιους.

Έκ τής λίαν συντόμου ταύτης Αφηγή- 
σεως, χατεφάνη, πιστεύω, οτι μόνη 
πράγματι καθολική, οικουμενική, άποστο- 
λική καί πάσής πλάνης έλευθέρα έκκλησία 
παρέμεινεν ή ήμετέρα όρθόδοξος, καίπερ 
τοσοΰτον σκληρφ τυραννία καί ’Αντίχρι
στων βαρβαρική πιέσει περινεεσοΰσα.

Άς μή καυχώνται δθεν οί Αποσχισθέν- 
τες παρά τή; μόνης αγίας καθολικής καί 
άποστολικής όρθοδόξου εκκλησίας δτι δ 
Κύριος έπαίδευσεν αύτήν καί παιδεύει είσέ
τι, διότι καί ή αύτών άντιδοξούσα έκκλη
σία έγκαταλειφθεΐσα ύπό τής θείας χάριτος 
έπεσεν είς δουλείαν μυριάκις τής ήμετέρας 

οίκτροτέραν καί ιλεεινοτέραν, δουλείαν έσω- 
τερικήν.

Μητροφάνης έ Κριτόπουλος,’Αλεξάνδρειάς 
πατριάρχης (α), έν τή ομολογία αυτού,συγ- 
γράμματι θαυμασίω, λέγει περί τής ήμετέ
ρας εκκλησίας « Αλλά ταύτην, τήν ούτως 
εύσεβώς καί ύρθοδόξως περ'ι τά θεία διακει- 
μένην, έξητήσατο ό σατανάς παρά τοΰ Θε
ού σινιάσαι ώς τόν σίτον' καθ’ απερ τούς Α
ποστόλους περί τό κοσμοσωτήριον πάθος

ία) ΚύςιΗο; ό Λούκαρι; 8 πιρίδοξο; κληρικός τής 
Ιηο,ής του, ό τά: βτιονδάς αύτοΰ έν Πκταβϊφ ποίη
σα; καί ίπασαν τήν λοιπήν Ευρώπην, Ιδιω: δε τήν 
'Ελβετίαν πβριιλθων κ" έν Γενεύη γιωρισθΰ; μετά 
τών έπιοημοτίρων καλβινιστών θεολόγων μεθ’ ών συνήψε και φιλίαν, δ ποοσκολληΟεΙς μετά τήν επιστρο
φήν του παρά τώ σοφώ Πατριάρχη Αλεξάνδρειάς 
Μιλε’ίφ τώ Πηγά, ό πεμφβιΐς ύπό τοΰ ΙΙατριάρχον τό “τος <600 εϊ; Πολωνίαν, ϊνα ύποστηρίξη τού; έ- 
κεΐ Οπό τών καθολικών διωκόμενου: δρΟοδόζου:, ό 
τό 1602 διαδεχθεί: άποΟανόντα τδν Μελέτιον εί: τόν 
θρόνον τή; ’Αλεξανδρεία:, ό δεινό: ούτος πολέμιας ( 
τών ύπδ τήν προστασίαν τής Γαλλική; Πρεσβείας 
καταχθονίων Ιησουιτών, ό εί; μεγάλα; σχίσει; πρός 
τόν βασιλέα τής 'Αγγλία; Ιάκωβον ευρισκόμενος, 
ποός 8ν δή καϊ έδώρησε τό περίφημο* άρχαιότατον 
άλεξανδρινόν χειρόγραφον τής μεταφράσεω; τών θ', 
τό μετά ταύτα έν Όξωνίω ύπό Γραβίου έκδοθίν με
τά τή: διαστολής τοϋ Κλήμεντος πρό; τού; Κορινθί
αν:, όφιλίαν στενήν συνδέαα; πρό; τού: έν Κωνσταν- τινουπόλει πρέσβεις τών προτεσταντικών δυνάμεων, 
δπως δυνη·ή τή άρωγή αύτών νά καταπολέμηση 
τού; λατίνους άποτελεσματιν-ώτερον, δ τό <621- άνα- 
δειχΟείς Πατριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως, »αϊ πόντο· 
τε κατά τών ΊησουΙτών άγωνιζόμενο;, οΐτινες λίαν 
δυσαρέστω; είδον τήν άνάβασιν αύτοΟ εί; τήν Οι
κουμενικήν Πατριαρχείαν, ό πεντάκι; πατριαρχεύσας καϊ πάντοτε διά τής τών ’Ιησουιτών πολεμική; καί 
μοχθηρά; πρό; Ικεΐνον διαΟέσεως ένδοξω; καταβάς 
καί έπϊ τέλος καΟαιρεόεϊ; καϊ εις τδν δι' άγχόνης 
θάνατον καταδικασόεϊ; τή μοχθηρά βφδιουργία τών Ιησουιτών ώ. προτροπών δήθεν τόν λαόν εϊ: όπανά- 
στασιν ! ό μέγας ούτος άνήρ τής έποχήςτου, τδ τι
μαλφές έκεϊνα φόβητρου τών Ιησουιτών, προύνόηβε νά 
πεμφθή περί τό ίτο; 1601 ό Μητροφάνης Κριτόπου- 
λος εις "Αγγλίαν, δπω; συμπλήρωσή τάς θεολογικά; 
αύτοΰ σπουδά:, διότι έφρόνει τό φερόνυμον έκεϊνα 
άγαλμα τών αρετών κσΐ τής αύταπαρνήνεω, (Κύριλλος 
4_Λούκαρι;Ί ότι διά μόνης τής Ηεολογικής παιδείας 
ήδύνατο ή άνατολική έκκλησία άνυψουμένη άπό τής 
ταπ,ινώσεω:, είς ήν ε'χε μετά τή* άλωσιν περιπέσει, 
ν’ αποσόβησή τόν τής παπική: έκκλησία; άπειλού- 
μενον κίνδυνον. Ό Μητροφόνης έφάνη άξιο: τών 
πρ σδοκιών αύτοΰ, διότι δντω: άνεδεΐχθη είς τών σπου
δαιότερων τής εποχή: αύτού θεολόγων, δτε δ' έν 
Γερμανία διέτριβ-.ν έξέδωκε τό έτο; 1655 κατά παρά- 
κλησιν τών ΙΙροτεσταντών θεολόγων πολλοΰ λόγου 
άξίαν όμολογίαν τή: άνατολική: έκκλησία; εϊ: ήν Αν
τιτάσσει ’ή» διδασκαλίαν αύτής πρός τήν τή; δυτικής 
καϊ τών διαμαρτυρομένων έκκλησιών' ό άξιο: τοΰ Δου- 
κόρεω; προστατευόμενο; καϊ πολιός ούτο; Μητροφάνης 
έγένετο Πατριάρχη; 'Αλεξάνδρειά; τό ίτος 1650. 

τοΰ Κυρίου, καί πρότερον τόν δίκαιον έκεΤ- 
νον Ίώβ' 5 δέ θεός χρΐμασιν οίς αύτός οιδε 
παρεχώρησε ταύτην τώ έχθρώ, κελεύσας 
αύτόν, μόνον τήν ταύτης πίστιν μη βλάψαι 
τό παράπαν, καθ’ απερ πεποίηκε καί πεοί 
τοΰ θείου "Ιώβ' κακείνον γάρ παραδούς τώ 
αίτήσαντι πάσι μεν τοίς υπάρχουσι τώ δι· 
καίφ χρήσθαι συνεχώρησε τφ πολεμίω κατά 
τό αύτώ δοκοΰν, μόνην δέ την ψυχήν τοΰ 
άθλητοΰ κελεύει τόν βάσκανου άβλαβή διά 
τής τοΰ Χριστού εκκλησίας τόν προκηρυ- 
χθέντα έκεΐνον ’Αντίχριστου, τόυ άνθρωπον 
τής αμαρτίας, τόν υίόν τής Απώλειας, τόν 
ψευδοπροφήτην φημί τών Σαρακηνών (στ- 
γάσθω δέ τό μυαρόν εκείνου όνομα πολλών 
ένεκα) καί τήν εκείνου ψευδοδιδασκαλίαν, 
ου οί λατρευτοί καί διάδοχοι ούκ έστιν εί
δος κακίας 8 ούκ έπήγαγον, καί έπάγουσι 
καθ’ έκάστην τή τοΰ Χριστού ποίμνη» — 
(καί προβαίνων κατωτέρω σελ. 206—207 
λέγει) « ταΰτα καί πλείονα τούτων πάσχου- 
σα ή τοΰ Χριστοΰ έκκλησία ύπό τοΰ Αντί
χριστου, ούδαμώς τής πίστεως παρατρέπε- 
ται' Αλλά μένει τεθεμελιωμένη έπί τήν 
στερεάν καί Ακράδαντον πέτραν, ήτις έστιν 
ό κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, Αντεχομένη 
ακριβώς τής έκείνου διδασκαλίας, τών δέ 
τυράννων καί διωκτών καπακωμένη καί 
χλευάζουσα. «οΰ γαρ πύλαι άδου κατισχύ- 
σουσιν αύτής ποτέ, » τοιοΰτον θεμέλιον έ* 
χούσης. Προσδοκώμεν ουν τήν άπολύτρωσιν 
ού παρ’ άνθρώπων (ματαία γάρ ή τούτων 
βοήθεια) άλλά παρ’ αύτοΰ τοΰ Κυρίου Αμέ
σως' ού γάρ Ανέξετας έπί πλέον τήν έκ- 
κλησίαν,·^ν τώ ίδίω α'ίματι έαυτφ περιεποι- 
ήσατο, ζυγφ δουλείας καί τυραννίδος κατα- 
τρυχομένην δρφν' άλλ.’ έπισκέψεται ταύτην 
καί έν τάχει μέν τοΓ άποκτείνων μέν τόν 
άνθρωπον τής αμαρτίας, τόν υίόν τής άπω- 
λείας τή όξυτάτη καϊ τοομωτάτη μαχαίρφ 
τοΰ έαυτοΰ στόματος, εκείνην δέ άπαλλάτ- 
των τής τυραννίδος καί είς τήν προτέραν 
κατάστασιν έπανάγων, μάλλον δέ καί είς 
πολλφ κρείττονα' «εύλόγησε γάρ Κύριος τά 
έσχατα τοΰ Ίώβ μάλλον ή τά έμπροσθεν.»

Ταύτα έν συντόμω περί τής διαμαρτυρή- 
σεως, κτλ.

Διονύσιος Χαριχ.Ιής Ίτροόιάχοτος.

ΤΟ ΔΗΔΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

(Έχ τοΰ Les femmes des Gisars 
τοΰ B. Gaslineau·)

Κ.
Ό σίδηρος είναι δπλον σκαιόν καί βάρ

βαρον, έν ω τό δηλητήριου είναι τουναν
τίον δπλον δόλιον καί ούχί δύσκολου περί 
τήν χρήσιν' διό τούτο μέν είναι δπλον τών 
γυναικών, τού Αδυνάτου καί δολίου φύλου, 
εκείνος δέ τών άνδρών, τού βαρβάρου καί 
σκαιού φύλου.

Μήδεια, Λοκύστη, Τοφάνα, Βρινβιλλιέ- 
ρη, Αικατερίνη τών Μεδίκων, ιδού αί περί
φημοι βασίλισσα; τοΰ δηλητηρίου.

Προσορμισθεΐσα είς Κρήτην μετά τοΰ Ί- 
άσωνος ή Μήδεια έδηλητηρίασε τόν βασιλέα 
τής νήσου, ώς άρνηθέντα νά τοίς παρέξη ά- 
συλον. Είτα έγκαταλειφθείσα ύπό τοΰ Ίά- 
σωνος, έπεμψε τή θυγατρί τοΰ Κρέοντος, 
τή άντιζήλω αύτής Γλαύκη, έσθήτα δηλη- 
τηριασμένην, ήτις καί έπέφερε τόν θάνατον 
αύτής, μεθ’ 8ν καί ένήχθη ένώπιον τών δι
καστών' Αλ.λά τής τοξικολογίας μή ύπαρ« 
χούσης τότε καί τής τέχνης τής δηλητηρι- 
άσεως μή έννοουμένης ύπό τής ιατρικής, 
δέν εύρέθη ούδέν σημείου δηλητηριάσεως 
έπί τής Γλαύκης, διό καί ή Μήδεια έκηρύ- 
χθη αθώα·

'Η Κίρκη ύπήρζε καθ’ δλα άξια τής Α
δελφής αύτής. «Καί τήυ Κίρκην, λέγει Διό
δωρος δ Σικελιώτης, είς φαρμάκων παντο- 
δαπών έπίνοιαν έκτραπεϊσαν έξευρεϊν ριζών 
παντοίας φύσεις καί δυνάμεις άπιστουμέ- 
νας . . . πολύ δέ πλείω διά τής ιδίας έπι- 
μελείας έξευροΰσαν μηδεμίαν υπερβολήν ά- 
άπολιπεϊν έτέρα πρός επίνοιαν φαρμακείας.»

'II Κίρκη έδηλητηρίασε τόν σύζυγον αύ
τής, τόν βασιλέα τών Σκυθών. Διά ποτού 
δέ κατεσκευασμένου έκ μυστηριωδών χυμών
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καί δηλητηριωδών φυτών, μετέβαλεν εις 
σΰς τούς συντρόφους τοΰ Όδυσσέως, δστις 
δμως έσωσεν αύτούς, χάρις τή πρδς αύτδν 
εύνοία τοΰ Έομοϋ, ώς αναφέρει δ μύθος.

'Ρωμαΐαι δέσποιναι, πατρικίαι, διε-.-ήρουν 
έν 'Ρώμη έν καιρό» τής Δημοκρατίας σχο- 
λεϊον δηλητηρίων’ μέγας άριθμός πολιτών 
ήφανίζοντο, άπέθνησκον αίφνιδίως, δπερ 
καί έξελάμβανον ώς πανώλη’ άλλ* υπηρέ
τρια τις άπεκάλυψε τάς πράξεις τών ρω
μαίων δεσποινών,ές ών είκοσι περίπου συν- 
ελήφθησαν, αϊτινες καί προσεπάθησαν νά 
δικαιολογήσωσι τάς μυστικάς αύτών συνε
λεύσεις λέγουσαι δτι παρασκεύαζαν ιατρι
κά. Η Κορνηλία δμως καί ή Σερπία κατα- 
δικασθεϊσαι νά δοκιμάσ^σι τά παράδοξα 
ταΰτα ιατρικά, άπέθανον πάραυτα έν μέσο» 
φοβερών σπασμών’ διό καί ή 'Ρωμαϊκή Δη
μοκρατία έπεμψεν είς τδν "Λδην εκατόν έ- 
βδομήκοντα τοιαΰτας φαρμακευτρίας καί 
τδ δηλητήριον έπαυσεν έκτοτε νά βασιλεύη 
έν 'Ρώμη, άχρις δτου ή Αιβία τδ έπανέφερε, 
φονεύσασα διά δηλητηρίου τδν Μάρκελλον, 
τδν Γάϊον καί τδν Λούκιον, "ν’ άνοιξη τήν 
έδδν τήν πρδς τδν θρόνον άγουσαν. Βασι- 
λεύσας δ’ δ Τιβέριος άπεπεράτωσε τδ έργον 
τής μητρός του, δηλητηριάσας τδν Γερμα
νικόν δ-.ά τοϋ Πίσωνος, Πλανσίνου καί Μαρ
τίνου, οϊτινες καί άπώλυντο κακήν κακώς, 
δτε ό λαδς έζήτησεν έκδίκησιν κατά τών 
δολοφόνων, τοΰ μέν Μαρτίνου φυγόντος είς 
Βριντήσιον, δπου καί έδωκε πέρας είς τήν 
ζωήν του διά τοΰ υπολείμματος τοΰ δηλη
τηρίου, δπερ είχε κρύψας έν τινι πλοκάμο» 
τής κόμης του, τοΰ δέ Πίσωνος φονευθέν- 
τος τήν παραμονήν τής δίκης του.

Αί βασιλεϊαι τοΰ Τιβερίου, τοΰ Καλλι- 
γούλα, τϋ Κλαυδίου καί τοΰ Νέρωνος υπήρ
ξαν πλήρεις δηλητηριασμών, πάντων σχε
δδν προπαρασκευασθέντων ύπδ τής χειρός 
τής καταχθονίου Αοκύστης. Φαγητδν έκ 
μυκήτων έθανάτωσε τδν Κλαύδιον, τοϋθ’ 
οπερ ήνάγκασεν αύτδν νά εϊπη τώ Νέρωνι : 
«Οί μύκητες είναι φαγητδν τών θεών !»

Κατά διαταγήν τοϋ Νέρωνος ή Αοκύστη 
άνεδέχθη νά πα^ασκευάση ποτόν τι διά τδν 

Βρεττανικόν, Έπειδή δμως ή φαρμακεύτρια 
αΰτη δέν έπετύγχανε τοΰτο, ό Νέρων μα
νιακός τήν ήπείλησεν δτι θά τήν παρα- 
δώση τώ δημίφ, έως οΰ τώ υπεσχέθη τδ 
τοιοΰτον' αναφέρει δέ δ Τάκιτος Οτι είργά- 
ζετο πλησίον τοϋ δωματίου τοΰ Καίσαρος 
συνθέτουσα τά δηλητήρια αυτής μετά τα- 
χύτητος απερίγραπτου. Ό Βρεττανικδς πλήν 
δέν έτρωγε καί δέν έπινε τίποτε άλλο, 
παρ’ δ,τι έγεύετο πρίν παρά τίνος δούλου’ 
άλλά δέν ήδυνήθη έπί τέλους νά σωθή’ 
προσέφερον αύτώ ποτόν τι κατά τδ σύνη- 
Οες δεδοκιμασμένον παρά τίνος δούλου, 
δπερ δμως δέν ήδύνατο νά πίη, ώς 8ν λίαν 
καυστικόν' διδ καί δπως τδ δροσίση έχυσαν 
είς αύτδ ύδωρ, έν ω ήν άναμεμιγμένον τδ 
δηλητήριον, δπερ καί τοΰ παρέλυσεν, αμα 
τή γεύσει αύτοΰ, τόν τε λόγον καί τήν ζωήν.

’Από τούς Καίσαρας έλθωμεν είς τούς 
Βοργίας. Καθώς οί ρωμαίοι αύτοκράτορες 
οΰτω καί δ Αλέξανδρος Δ', ό Βοργίας έποί- 
ησε χρήσιν τοΰ δηλητηρίου ώς μέσον κυ
βερνητικόν. ’Εφάμιλλοι δέ τοΰ πατοός των 
έφάνησαν έκ τών πέντε αύτοΰ τέκνων ή 
Λουκρητία καί ό Καϊσαρ Βοργίας, δςτις καί 
έδηλητηρίασε τόν άδελφιδοΰν τοϋ Πάπα, 
τόν καρδινάλιον Ίωιίννην Βοργίαν, ούτινος 
έγλίχετο τά άγαθά. Ζηλότυπων δέ τοΰ ί
διου αύτοΰ άδελφοϋ, έδολοφόνησεν αύτόν 
καί έρριψεν αύτός ούτος τό σετώμά του είς 
τόν Τίβεριν. Πλήν τέλος δ τε πάπας καί 
δ υιός του Καϊσαρ, ένώ ειχον προσκεκλημέ
νους είς δεϊπνον έννέα καρδιναλίους, πρός 
οδς είχον παραθέσαντες δεδηλητηριασμένον 
οίνον, έξ απροσεξίας, έκ τής Θείας Προνοίας 
δλως προερχομένης, πιόντες καί ούτοι έξ 
αύτοΰ, έδωκαν πέρας αύτοΐ ούτοι είς τήν 
ζωήν των. Τό ευτυχέστερον δμως μέλος τής 
οίκογενείας ταύτης ήν ή Λουκρητία, ήτις ά- 
ποθανοϋσα ύπερπληρώθη τιμών καί ύμνήθη 
ύπό τών ποιητών.

Γ. Κ. Υ.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ

ί.ιΐ rir χωαωιΐιώ»' τοΰ Msrdrdpov xal tSir 
ποιηιιύτωΐ τού 'Ομήρου.

ύπό Κ. Ν. ΣΑθΑ.

Τώ 15'22 Βενετός τις ελληνιστής, διορ
θωτής τοϋ τυπογραφείου τοϋ Άλδου Μα- 
νουτίου, έν τώ μέσω τοϋ πρός τάς κλασσι
κής σπουύάς γενικού ενθουσιασμού, έρδιψε 
κραυγήν απελπισίας βεβαιόνων δτι μέγας 
αριθμός τών αριστουργημάτων τής ελληνι
κής ποιήσεως άπωλέσθησαν, ύπό τών ιερό
συλων χειρών τών τοΰ Βυζαντίου μοναχών 
καέντων. (α)

Ή διαβεβαίωσις αΰτη τού Πέτρου Άλ- 
κυονίου έφάνη τότε αρκετά πιθανή' έν πρω- 
τοις μέν ούδείς τών ύπ’ αύτοΰ άναφερομένων 
ποιητών ήτο τότε έκδεδομένος είτε ολόκλη
ρος, είτε έν άποσπάσμασιν, ειτα δέ ή γνώ-

α) Ιδού όλοκληρον τα τοΰ Άλκυονίου ά
πόσπασμα : Audiebam etiam puer ex De- 
metrio Chalcondyla, Graecarum rerum 
peritissimo, sacerdoles Graccos lama flo- 
ruisse auctorilate apud Caecares Byzanti- 
nos, ul Integra (illorum gratia) complu- 
ra de veleribus Grata's poemala combus- 
serint, imprimisque ea ubi amores, tur- 
pes lusus, et nequiliae amantium conline- 
balur, alque ila Mcnandri, Diphili, A- 
pollodori, Philemonis, Alexis fabellas, et 
Sapphus, Erinnae, Anacreontis, Mimner- 
mi, Bionis, Alcmanis, Alcaei carmina 
inlercidisse ■. turn pro his subsliluta Nazi- 
anzeni nostri poemala, quae elsi exci
tant animos noslrorum Itominum ad fla- 
granliorem religionis cultum, non tamen 
tcrborum Alticorum proprietatem, el 
Graecae linguae elegantiam edocent. » 
Med ices legatus, sive de Exilio, Venelits 
1523.

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΑ. Θ') 

μη, ήν έπεκαλεΐτο, ήτον "Ελληνος, τεθνη- 
κότος ήδη, τού Δημητρίου Χαλκονδύλη, δσ- 
τις εϊχε συνεισενεγκών πολυτίμους ύπηρε- 
σίας τοϊς ελληνικοί; γράμμασιν.

Μετά τινα δμως χρόνον ήρξαντο ν' άμ- 
φιβάλλωσι περί τής φιλαλήθειας τοϋ Άλ
κυονίου, καί δή τών συμπατριωτών αύτοΰ 
τις ούκ έφείοθη τών προσβλητικών αύτοΰ 
χαρακτηρισμών (β), ό σοφός έλληνιστής Σε- 
πουλβέδας (Sepulveda), ό καί σύγχρονος 
αύτοΰ, κατέδειξεν έν είδικώ τινι συγγράμ- 
ματι δτι ό αρχαίος διορθωτής τών Άλδων, 
άγνοών τήν ελληνικήν, παρεποίησεν δλως 
τόν Άριστοτέλην έν τή κακή αύτοΰ μετα
φράσει’ πρός τούτοις διεδόθη δτι τό κυριώ- 
τερον σύγγραμμα τοϋ Άλκυονίου de Exi- 
ho ούκ ήν, ή άντιγραφή τοΰ Κικερωνείου 
συγγράμματος de Gloria, δπερ ούτος είχε 
καταστρέψας.

Π δημοσίευσις τών περίφημων υπομνη
μάτων τοϋ Εύσταθίου, τοϋ τής Θεσσαλονί
κης επισκόπου, καί άλλαι μελέται έπί τών 
κλασσικών συγγραφέων έμηδένισαν απασαν 
τήν άξίαν τής παραλόγου διαβεβαιώσεως 
τοϋ Βενετοϋ’ οί δυστυχείς ούτοι μόναχοί 
τής Ανατολή; ούχί μόνον δέν έκαυσαν τά 
έξοχώτερα έργα, άλλά τούναντίον τά δπε- 
λήπτοντο σπουδάζοντέ; τε καί μελετώντες 
αύτά μετ’ ένθουσιασμοΰ, ύφ’ ού έπόθει άν 
τι; νά ένεπνέοντο καί οι τών ημερών ήμών 
συνάδελφοι αύτών.

Δυστυχώς είσί τινες έτι έν Γαλλία, τήν 
ύπό τοϋ Άλκυονίου έκφρασθεϊσαν γνώμην 
συμμεριζόμενοι καί οϊτινες έκ πεποιθήσεως 
εύαρεστοϋνται νά θεωρώσι τούς Βυζαντινούς 
ώ; τούς βαρβάρους καταστροφεϊς τοϋ Με
νάνδρου καί τών άλλων αριστουργημάτων 
τών μήπω ήμϊν περιελθόντων.

β) β Nec pudens magis quam pru- 
densB. P. Gyraldi, Dialogi de poelis 
nostri lemporis. "Ορα έπίσης τήν συζήτη- 
σιν τοϋ "Ελλισσεν έπί τοϋ χωρίου τούτου 
τοΰ Άλκυονίου έν τώ προοιμίιρ τής κωμω
δία; τοϋ Δημητρίου Μόσχου, Νεαίοας. Άν- 
νόβερον 1859.
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Ούκ έσχον τήν αγαθήν τύχην ν’ άνακα- 
λύψω τού; άπωλεσθέντας κωμικού;' δοκι
μάσω δμως καταδείξειν ότι αί κωμωδίαι 
τοϋ Φιλήμονος καί τοϋ Μενάνδρου, ύπομνη- 
ματισθεϊσαι ύπό τών βυζαντινών μοναχών 
άπό τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδος, έσώ- 
ζοντο έν Κωνσταντινουπόλει ήμισυν αιώνα 
μετίπειτα, άφ’ δτου ό Άλκυόνιος ττ,ν πα
ράδοξον αύτοϋ κατηγορίαν έξέφερεν.

’Εν τή τή; Βιέννη;» αϋτοκρατορική Βι
βλιοθήκη σώζεται κατάλογο; λίαν μακρύ;, 
άνέκδο το; τυγχάνω·', τών κατά τό 1570 
έν ταϊ; βιβλιοθήκαι; τή; Κωνσταντινουπό
λεως άποζειμένων χειρογράφων, συνταχθείς 
επί τή αιτήσει τοϋ περίφημου Λύγερίου 
Βουσβεκίου (Augerius Busbeckius), πρε- 
σβευτοϋ τότε τοϋ αύτοκράτορο; Φερδινάνδου 
παρά τώ Σουλτάνο» Σελήμ τώ Β'. Κατά 
την αύτήν έποχήν βιβλιόφιλο; τι; Γάλλο;, 
ό Αντώνιο; Βερδιέ {Antoine du Verdier, 
seigneur de I'auprivas), λαβών έτερον κα
τάλογον τών βιβλιοθηκών τούτων, έσπευσε 
νά έκδώση αύτόν περί τό τέλο; τοϋ συγ
γράμματα; αύτοϋ Suppiementum epitomes 
bibliolhcc ie Gesncrianae, έν Λουγδούνω 
τώ 1585 (σ 7 9). Ό Βερδιέ δίδει κατά 
τάλογον πλήρη σχεδόν τών κυριωτέρων βι
βλιοθηκών τή; Κωνσταντινουπόλεως τοϋτ’ 
έστι:

α) Τής τοΰ Πατριαρχείου, περιεχούση; 
χειρογρ. 55.

β) Τή; τοϋ ’Αντωνίου Καντακουζηνοϋ, 
χειρ. 41.

γ) Τοϋ Μιχαήλ Καντακουζηνοϋ, χ. 57. 
ο) Τοϋ Ιακώβου Μαρμορέτα, χ. 2'2.
ε) Τοϋ ήγεμόνο; Ίωάννου Σούτσου, χ 23. 
r) Τοϋ Μανουήλ Εύγενικοϋ, χ. 35.
καί ζ) Τοϋ Ίωάννου Γραμματικού, πε- 

ριεχούση; χειρογρ. 174.
Έν τή ιελευταίφ ταύτη βιβλιοθήκη, ή- 

τι; έστι καί ή πλέον ένδιαφέρουσα,άπέκειντο 
βυζαντιακοί τινε; χρονογράφοι, άγνωστοι 
τανϋν, καί διάφορα άλλα συγγράμματα 
ούχ ήττον πολύτιμα, ές ών άναφέρομεν με 
ταςύ άλλων τά άκόλουθα :

Philomonis {sic) Comocdiae.

ι Menandri Comocdiae inlegrae 24, ex
plicate a Michaele Psello. (Έπί τή; ωας 
τοϋ καταλόγου άναγινώσκει τι; τήν έπομέ- 
νην σημείωσιν, τό τελευταΐον τοΰτο χειρό
γραφον άφορώσαν : Extant guaedam, sed 
non omnes).

’Αγνοοΰμεν τί άπέγειναν τά χειρόγραφα 
ταΰτα, ατινα διασωθέντα υπό ευσεβών χει
ρών έκ τή; φοβερά; εισβολή; τών κατα- 
κτητών (γ), διεφυλάττοντο μετά περιπα- 
Θοΰ; εύλαβεία; υπό τών τελευταίων έπιζών- 
των τή; βυζαντιακή; εύγενείας' άλλά γνω- 
ρίζοντε; τήν τύχην, ήν ύπέστη ή τοϋ άτυ
χου; Μιχαήλ Καντακουζηνοϋ (δ) βιβλιοθή
κη, δυνάμεθα νά συμ-εράνωμεν, δτι πά
σαι αύται αί συλλογαΐ ύπέστησαν τήν αύ
τήν τύχην, δημευθεϊσαι δήλον δτι, διαρ- 
παγεϊσαι καί καταστραφεϊσαι ύπό τοΰ έπι- 
δραμόντο; έθνου;. Έν τούτοι; ού δυνάμεθα 
νά έπιμείνωμεν έπί τή λυπηρά ταύτη ήμών 
είκασί?, άτε μή γινώσκοντες έτι ακριβώς 
τό περιεχόμενον τών μήπω έτι άναδιφη- 
Θεισών βιβλιοθηκών τή; ’Ανατολή;.

(γ) Περί τή; διαρπαγή; καί τή; κατα
στροφής τών βυζαντιακών βιβλιοθηκών ύπό 
τών βαρβάρων καταχτητών άνάγνωθι τάς 
ένδιαφερούσα; λεπτομέρειας, ά; μετεβίβα- 
σεν ήμΐν δι’ αύτοπτών μαρτύρων δ Μιχαήλ 
Κριτόβουλος,δ ύπό Μυλλέρου έν ταϊ; Frag
ment hisloricorum graecorun τομ. Κ 
έκδοθεί;' (έκδ· Δ.δότου)' δρα καί Δοϋκαν, 
έν τώ Σώματι τών Βυζαντινών ιστορικών, 
(έκδ. Βόννη;).

(δ) Γνωστόν δτι οί κατακτηταί, άφοΰ ά- 
πηγχόνίσαν τόν δυστυχή τοΰτον εί; τήν 
θύραν τής οικίας αύτοΰ έν Άγχιάλοι; 
(1578), έπώλησαν ώς εύτελέ; έμπόρευμα 
τήν βιβλιοθήκην αύτοΰ καί άλλα πολύτιμα 
αντικείμενα, τά τήν συλλογήν αύτοϋ συνα- 
ποτελοΰντα. Ορα τό επίσημον υπόμνημα 
τοΰ πρεσβευτοΰ τή; Γαλλίας, (Chamere, 
Negotiations de France dans le Levant 
vol. III. p. 741—42). Καισάριον Δαπόν- 
την, (έν τή Μεσαιωνική μου βιβλιοθήκη,
111. σ. 21)., τό Jagebuch τοΰ Τερλαχίου

Ό Άλλάτιος (ε) άναφέρων κατά τόν 
Βερδ.έ τήν έπί τών ερμηνευμάτων τοϋ ψελ- 
λοϋ σημείωσιν, τήν τά; είκοσιτέσσαρας κω 
μωδίας τοϋ Μενάνδρου άφορώσαν, άνεφώ- 
νησεν : «Ο thesaurues »? χωρίς νά βεβαιώ 
ση δμω; ήμάς, έάν τό χειρόγραφον τή; τοΰ 
Γραμματικού βιβλιοθήκη; έσώζετο έτι έν 
Κωνσταντινουπόλει· άλλά δ κ. Γουλιέλμο; 
Γυ.ζώτο; (ζ) έν τή ωραία έπ1. τοϋ Μενάν
δρου αύτοΰ μελέτη ένόμισε καθήκον νά έ- 
λίγξη ρητώς τά; άβεβαίου; έλπίδα; τοΰ 
Άλλατίου, ποοελόμενος τήν τοϋ Άλκυονίου 
δι αβεβαίωσιν, καθ’ ήν δ Μένανδρο; είχε κα
ταστρέφει; ύπό τών βυζαντιακών μοναχών.

“ ’Αλλά ού δύναταί τι; να δώση πίστιν, 
λέγει δ κ. Γυ-.ζώτος, εί; τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Άλλατίου, διατεινομέναυ δτι κατά τού; 
χρόνου; αύτοϋ έτι, τοϋτ’ έστι κατά τήν 
17ην εκατονταετηρίδα, διεφυλάττοντο έν 
Κωνσταντινουπόλει είκοσι τέσσαρες κω
μωδία! τοϋ Μενάνδρου, συλλεγθεΐσαι καί έ- 
ξηγηθεϊσαι ύπό Μιχαήλ Ψελλοϋ. « 'Q θη
σαυρό; ! » άνεφώνησε. θελκτική πλάνη, 
λέγομεν' χαρά απελπισίας ! Πώ; νά πιστεύ- 
ση τις δτι κατά τό έτο; 1072, ημερομηνί
αν τοΰ θανάτου τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ μέχρι 
τοΰ έτους 1611, ημερομηνίαν τοϋ θανάτου 
τοΰ Δημητρίου Χαλκονδύλη, τό πολύτιμον 
τοΰτο χειρόγραφον διεξέφυγε τά; φθορά; 
τών φανατικών καί τά; άναζητήσει; τών 
πεπαιδευμένων; » Άλλ’ δ Άλλάτιος δέν 
λέγει δτι το χειρόγραφον τοΰτο έσώζετο 
«κατά τού; χρόνου; αύτοΰ έτι», άλλά μό 
νον άπλώς άναφέρει τοΰτο κατά τόν κα
τάλογον τοϋ Βερδιέ, τώ 1787 έκδοθέντα : 
plura eliam, λέγει, enumerat Antonins 
Ferderius in Supplement Bibliothecae 
Gesnerianae ex bibliolhecis Constantino- 
polilanis.

At βυζαντιακαί σπουδαΐ αί πρό μιάς έ- 

καί τήν Τουρκογραικίαν τοΰ Μαρτίου Κρου- 
σίου.

ε) Dialriba de Psellis, LIN.
ζ) Guillaume Guizot, Menandre σελ 43· 

κατονταετηρίδο; λίαν στενώ; συνδεθεϊσαι 
μετά τών κλασσικών είσί δυστυχώς σήμε
ρον λίαν παρημελημέναι, ΐνα μή εϊπη τι; 
έγκαταλελειμμέ ναι' άριθμεϊ τι; έπί τών δα
κτύλων τού; έλληνιστάς, οϊτινε; έν Γαλλία 
καί Γερμανία θέλουσι νά συνενώσωσι τά; 
δύο ταύτα; άχωρίστου; έποχάς τή; έλληνί- 
δος φιλολογίας. Ούκ έχω τό δικαίωμα νά 
μεμφθώ τήν αμέλειαν ταύτην, μάλιστα 
διά τήν Γαλλίαν, ήτις ύπήρξε τό τοσοΰτον 
εύφορον λίκνον τών σπουδών τούτων, άλ
λά δύναμαι νά βεβαιώσω μεθ’ απάντων τών 
σοφών συναδέλφων μου, τών περί τήν φιλο
λογίαν τή; περιόδου ταύτη; καταγιγνομέ- 
νων, δτι αί βυζαντιακαί σπουδαΐ ούκ είσί 
τό αντικείμενου φιλομαθεία; αγόνου διά 
τά γράμματα' τούναντίον οί Βυζαντινοί 
συγγραφείς, δντες οί άληθεϊς φύλακες καί 
οί πιστοί διερμηνείς τών δοκίμων Ελλήνων, 
είσιν είς θέσιν νά δώσωσιν ήμΐν ένδιαφερού
σα; πληροφορία; περί τών συγγραφέων, τών 
μήπω ήμΐν περιελθόντων. Ούκ ευδοκιμήσει 
ποσώς ή πλήρης τής άρχαιότητος ιστορία; 
συγγραφή, έν όσω ούκ έχουσι γνώσιν τή; 
ύλης, -ην δύνανται νά παρέξωσιν ήμΐν τά 
χειρόγραφα τών Βυζαντινών συγγραφέων 
έπί -τών Θησαυρών, οϊτινες έσώζοντο πρίν 
ή ή βαρβαρότης άποστερήση ήμάς τούτων·

Ο Ψελλός ιδίως έστιν είς τών συγγρα
φέων, δστις ώφειλε νά μελετηθή έκ ποο- 
τιμήσεως. fO μέγας άριθμό; τών άνεκδό- 
των άποκειμένων συγγραφών αύτοΰ, τών 
έκ τοΰ υπερφυούς τούτου πολυγράφου πε- 
ριελθουσών ήμΐν, έξέπληξε κατά διαφόρους 
έποχάς τούς θελήσαντα; νά ένασχοληθώσι 
περί αύτάς. ’’Εστιν έν τούτοι; άνάγκη νά 
γνωρίσωμεν κάλλιον τά ακαδημαϊκά αύτοϋ 
μαθήματα, άπερ έκτό; τοϋ δτι θά δηλώ- 
σωσιν ήμΐν τόν τρόπον τής πρακτικής δι
δασκαλία; έν τή τοϋ Βυζαντίου Άκαδημί? 
περί τήν ένδεκάτην έκατονταετηρίδα, θά 
δώσωσ-.ν ήμΐν άναλύσει; καί άποσπάσματα 
συγγραφέων άπολεσθέντων.

II τοσοΰτον επίσημο; διαβεβαίωσή τοϋ 
Άλκυονίου δτι οί μοναχοί έν Βυζαντίιρ κα“ 
τέστρεφον τά ελληνικά αριστουργήματα,
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άντίκειται δλως τϊ) άληθεία. Ου μόνον δ 
Ψελλδς έσχολίασε τού; ποιητάς, άλλά χαί 
πρδ αύτοΰ ό μονάχο· Νικήτας, ό έν τη, αυ
τή. έδρα καθηγητής, ήραήνευσε τδν "Ομη
ρον, τδν Πίνδαρον, τδν Νίκανδρον, τδν ’Ε
πίχαρμον χαί τδν ’Αρχίλοχον. Τοΰτο δέ 
μαρτυρεί τδ ένταϋθα παρατιθέμενον έκ τοΰ 
ανεκδότου βίου τοΰ Νικήτα, τοΰ υπδ τοΰ 
φίλου αύτοΰ Μιχαήλ Ψελλοΰ συγγραφέν- 
τος, απόσπασμα, ληφθέν έκ τοΰ ύπ’ άρθμ. 
1 I 82 χειρογράφου τής έν Παρισίοις έθνικής 
βιβλιοθήκης :

«Τοΰ δέ τών ποιημάτων μέρους, δπως έ- 
φοόντισε, καί ώς ήδει ταύτα διακρίνειν κα
λώς, τί άν τις ζητήσειεν άλλο τεκμήριον, 
-5) τούς δσοι τής έκείνου γλώττης έμφορη- 
θέντες, παράδειγμα τοίς άλλοις έστάσι τής 
εξηγητική; περί ταύτα τέχνης τε καί δυ
νάμεω; ; ’Επειδή γάρ ήδει τού; "Ελληνας 
μυστηριώδεις όντας ζαί τελετικούς τά πολ
λά, καί άπόρρητον έχοντας τήν αλήθειαν 
ύπδ φαυλοτέρω τώ σχήματι, περιήρει τδ 
περικάλυμμα καί τδ έγκεκρυμμένον άπε- 
γύμνου θεώρημα. Τοιγαρούν αύτώ ή μέν 
καθιεμένη χρυσή παρ’ Ομήρφ σειρά, στάσις 
τι έδόκει τής περιφοράς τού παντδς, *Αρη; 
δέ δεσμούμενος, δ θυμδς έγινώσκετο ά^ή- 
τω δυνάμει τών λόγων, δς τις οίκοθεν άλ· 
λεται’ ή δέ φίλη πατρδς πρδς ήν οί περί 
τον Όδυσσέα άπδ τής καταφαρματούσης 
ήπείγοντο, ή άνω ύπενοεϊτο Ιερουσαλήμ, 
έν ή πρώτως γεγενημένους δ πολυπαΟής 
ούτο; χώρος έδέξατο, έν ώ δή, είμή πρδς 
έκείνην έπειγοίμεθα τή τής ηδονή; απάτη 
δελεαζόμενοι, εί; θηρίων ιδέαν άπδ τών 
κρειττόνων μορφών μεθιστάμεθκ.

«Τοιοϋτος Όμηρίδης έκεϊνο; ην, ού κα
τά τού; πολλοΰ; προσέχων τφ γράμματι, 
ούδέ Οελγόμενος τώ μέτρω τήν άκοήν, ου
δέ τώ φαινομένω διδοΰς, άλλά τδ άπόθε- 
τον κάλλος ζητών, λόγο» καί θεωρία δια- 
σχών τήν ύλην καί εϊσω τών άδυτων γενό- 
μενος.

«Ούτως αύτώ Έπίχαρμοί τε καί Άρχί- 
λοχοι, Νίκανδροί τε καί Πίνδαροι, καί ή 
λοιπή ποίησις έγινώσκετο, δση μή ά,ευ 

μουσική; έπιπνοίας έπί τδ λέγειν έχώρησε. 
Τοιοϋτος έκεϊνος περί ταύτα γενόμενος, καί 
πάσαν δμού θίλξας άκοήν καί διάνοιαν, δ
ση τε φιλόσοφος καί δση φιλόμυθος, τδ 
μέν, γλαφυρώς τώ μύθο» έπεξερχόμενο;, τδ 
δέ, ήρεμα τοΰτον ύπανοίγων καί δεξιώτατα 
λύων τού νοήματος τδν δεσμδν, τοΰ μείζο- 
νος ήξιώθη παρά ταύτα βαθμού, ένθα δή 
καί πλέον έζέλαμψε χωρούν τα τδν δίσκον 
τδ οίκεϊον φώς έφευρών.»

’Αλλ’ δ Ψελλδς είναι ό δώσας είς τήν 
κριτικήν τής κλασσικής άρχαιότητος άνα- 
πτέρωσιν άγνωστον άχρι τότε. Όνομασθιί; 
ύπουργδς ύπδ τού Κωνσταντίνου τού Μονο
μάχου (1043) κατέπεισεν αύτδν ν’άνοίξη, 
πάλιν τήν άπδ τοϋ θανάτου Κωνσταντίνου 
τού Πορφυρογέννητου κεκλεισμένην ’Ακαδη
μίαν έπιφορτισθείς νά διδάξη αύτδς ούτο; 
τήν φιλοσοφίαν καί τήν ελληνικήν φιλολο
γίαν.

Ή ευγλωττία τοϋ Ψελλοΰ καί αί μεγά- 
λαι αύτού γνώσεις προσέφερον αύτώ πολυ
πληθή συνάθροισιν άκροατών παντδς έ
θνους. "Ελληνες, "Αραβες, ’Ιταλοί καί Γάλ
λοι συνέρρεον είς Βυζάντιον, ϊν’ άκροασθώσι 
τών μαθημάτων τού περίφημου καθηγητοΰ, 
πρδς 8ν δ αΰτοκράτωρ άπένειμε τδν τίτλον: 
«δπατος τών φιλοσόφων.ο

Τών ακαδημαϊκών μαθημάτων τού Ψελ 
λού, τών περί τήν φιλοσοφίαν καί θεολογί
αν ιδίως περιστρεφομένων, δέν γνωρίζομεν 
ή μικρόν τι μέρος, δπερ άλλως έστίν όρκε- 
τά ένδιαφέρον. Όμιλών πρδς άκροατήριον 
τοσοΰτον πολυπληθές, δ Ψελλδς έπετόγχα- 
νεν όντως είς τδ νά δουλώση τήν προσοχήν 
αύτοΰ διά τής διηγητικής Λαλουμένης αύ
τοΰ μεθόδου’ διεσκέδαζε καί έδίδασκε τούς 
μαθητάς του διά παρεκβάσεων άείποτε ποι
κίλων. Ύπέσχετο παραδείγματος χάριν 
ν’άναλύση, λόγον τινά τοϋ αγίου Γρηγορίου 
καί μετά τινα λίαν βραχε'.αν εισαγωγήν ε
πί τής άξια; τοϋ συγγραφέα; καί τοΰ έν- 
διαφέροντος τοϋ άντικειμένου, έγκατέλειπε 
πάραυτα δλως κατά μέρος τούτο και έποίει 
τδν έπαινον τού Πλάτωνος καί τήν έπίκρι- 
σιν τών έχθρών τού «μεγαλειτέρου τών 

φιλοσόφων καί τού προδρόμου τοΰ χριστια
νισμού ’ ακολούθως έποίει τήν σύγκρισιν 
τοΰ Δημοσθένους καί τού Αυσίου, τού Άρι- 
στοφάνους καί τοΰ Μενάνδρου, έξιστόρει 
τάς άρχάς τοΰ νεοπλατωνισμού, τήν ιστο
ρίαν τών Χαλδαίων καί τής Αίγυπτου κα
τά τδν Χαιρέμωνα καί άλλους μήπω ήμϊν 
περιελθόντας συγγραφείς" μεθ’ δλα δέ ταύ- 
τα, τά λίαν μεθοδικώς έκτιθέμενα, έπα- 
νήρχετο τέλος έπί τδ θεολογικδν αυτού άν- 
τικιίμενον, δπερ ήν άπλή τις πρόφασις, 
ϊνα ύποκρύψη τδν λίαν ένθουσιώδη αύτδν 
έρωτα πρδς τήν έθνικήν αρχαιότητα.

Δυστυχώς άγνοοΰμεν έάν σώζωνται έν 
μέρει τά φιλολογικά αύτού μαθήματα καί 
μάλιστα τά ερμηνεύματα αύτού έπί τών 
κλασσικών συγγραφέων. Μέρος τών μαθη
μάτων τούτων άπαριθμεϊται έν τώ έπαίνω 
τή; μητρδς αύτού, κειμένω έτι άνεκδότω, 
είς τδ τέλος ού τίνος δίδει ήμϊν πληροφο
ρίας τινάς περί τοΰ βίου καί τών σπουδών 
αύτού καί έξ ού άποσπώμεν τδ επόμενον 
τεμάχιον : (η)

.... «Διά ταύτα καί σοφίας τής θύρα
θεν απτομαι, ούχ δση θεωρητική μόνον, 
άλλά καί δση πρδς ιστορίαν καταβαίνει καί 
ποίησιν. Καί γάρ καί περί ποιημάτων πρδς 
ένίου; τών ομιλητών φθέγγομαι καί περί 
'Ομήρου, καί Μενάνδρου, καί ’Αρχιλόχου, 
Όρφέως τε καί Μουσαίου, καί δπόσα καί 
τδ θήλυ ήσαν, Σιβύλλαι τε καί Σαπφώ ή 
μουσοποιδς, Θεανώ τε καί ή Αιγύπτια σο
φή. Πολλοί δέ με καί περί τών έν αύτοϊς 
ονομάτων κατελιπάρησαν, ώστ’ ειδέναι τί 
τδ άκράτισμα, τί τδ άριστον, τί δέ τδ έ- 
σπέρισμα καί τίς ή δορπίς, καί ή τοϊ; δεί- 
πνοις .... καί τίνες μέν έν έπεσι συνε 
γράψαντο, τίνες δέ τή κατά λογάδην λέζει 
έχρήσαντο’ καί τίς ή παρ’ Όμήρορ όρχησις, 
καί δλως τίς ό παρά τώ ποιητή ήρωϊκδς 
βίος, τί τε δψοφαγία, καί τί ή πολυτέλεια, 
καί τίς ή τών άκροδρύων χρήσις, καί ή όρ

η) "Επαινος τής μητρδς αύτοΰ χειρόγρα
φο; άποκείμενος έν τή τών Παρισίων έθνική 
βιβλιοθήκη,, άρ. 1 I 82.

χαιοΐέρά τών Τρωικών, τί τε τδ νέκταρ 
καί ή άμβροσία, καί τδ πρόπομα, καί τδ 
ύπδ γήν γεράνιον, καί ή άγρεωτόπο; γένε- 
σις’ έκλέγειν δπόσα μοι παρέχουσι πράγ
ματα’ τι; δ Άλεξις, καί ό Μένανδρος, καί 
ο αύτόσιτος Κρόβαλος, καί δ Κλήσαφος, 
καί εί τις έτερος ποιήσει λεγόμενος χρήσα- 
σθαι.»

Έκ τούτου ουν τοϋ άποσπάσματος μαν- 
Οάνομεν δτι δ Ψελλδς έγραψεν ερμηνεύμα
τα έπί τοΰ 'Ομήρου, τού Μενάνδρου, τού 
’Αρχιλόχου, τής δρφικής ποιήσεως, τοΰ 
Μουσαίου, τής Σαπφοΰς, τής Θεανούς, τής 
Ύπατίας καί τών Σιβυλλών καί έποίησε 
μαθήματα έπί τοΰ Άλέξιδος, τού Μενάν
δρου, τοΰ Κρωβύλου, τού Κλησάφου (sic) 
κ. ά. συνέθεσε δ’ έπίσης ειδός τι φιλολο
γικής ιστορίας τής Ελλάδος, ή βιογραφίαν 
ποιητών καί πεζογράφων. (θ)

Έκτδς τούτων συνέγοαψεν ειδικά; μελέ
τα; έπί τοΰ 'Ομήρου, έπί τή; πόλεως τής 
Τροίας, έπί τοΰ βίου τών ομηρικών ήρώων 
καί άλλων αντικειμένων, ώς αύτδς δ Ψελ
λδς άναφέρει έν τώ άποσπάσματι, δπερ ά- 
νωτέρω παρέθημεν.

Έάν έδυνάμεθα νά στηρίξωμεν τάς ήμε-

θ) Πιθανώς τοΰτο νά η ή συλλογή ή έπι- 
γραφομένη ’/ωκιά, γνωστή καί έκδοθεϊσα ύ
πδ τδ ό·ομα τής αύτοκρατείας Ευδοκίας 
τής Μακρεμβολίτισσας. Γινώσκομεν έκ τίνος 
έπιστολής τοΰ Ψελλοΰ πρδς τδν αύτοκράτο- 
ρα Διογένην 'Ρωμανδν τδν Γ . απευθυνθεί-* 
σης, διαρκούσης τής πρώτη; κατά τοΰ 
σουλτάνου Αρπ-Άσλάν έκστρατείας, δτι 
είναι αύτδς ούτος δ Ψελλδς, δ τήν κλασσι
κήν ταύτην συλλογήν συγγράψας, ίνα προσ- 
φέρη αύτήν τώ αύτοκράτορι μετά τήν έκ 
τής έκστρατείας έπιστροφήν αυτού. Γνωστδν 
δέ δτι ή αύτοκράτειρα Εύδοκία προσέφερε 
τώ συζύγω αύτή; τήν ’/ωπάχ, μετά τήν έ
πιστροφήν του. 'Η έπιστολή αυτή τοΰ Ψελ
λοΰ έξεδόθη έν τώ Ε'. τόμω τή; έμή; βι
βλιοθήκης, δςτις περιέχει συλλογήν 208 έ- 
πιστολών τοΰ περιφήμου πολ.υγράφου καί 
δστις έδημοσιεύθη παρά Μαιζονναίβ.
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τέρας κρίσεις επί τού χειρογράφου τή; τοϋ 
Γραμματικού βιβλιοθήκης, τοϋ τά Ερμηνεύ
ματα τοϋ Ψελλοϋ έπί τών είκοσι τεσσά
ρων κωμωδιών τοϋ Μενάνδρου περιέχοντος, 
ήννοοϋμεν άν τδ ένδιαφέρον τών μελετών 
τούτων, αϊτινες έστιν δτε ούκ ήσαν μόνον 
μικραί πραγματεϊαι, άλλά δή άληθή συγ
γράμματα. Γινώσχοντες συνάμα έχ τών φι
λοσοφικών μαθημάτων τοϋ Ψελλοϋ, τών 
ήμϊν περιελθόντων, δποί? άκριβεία έχράτο 
έν ταϊς έομηνείαις σκοτεινών χωρίων δοκί
μων συγγραφέων, παραβάλλων αύτά άλλη- 
λοις, δταν έπρόκειτο περί άμφιβόλου έννοι
ας καί δίδων τήν πρέπουσαν προτίμτ.σιν 
τώ δρθωτ/ρω, ού δυνάμεθα ή θρηνήσαι έκ 
βάθους ψυχής τήν τών θησαυρών τούτων ά 
πώλειαν.

’Εν τή άπογραφή τών φιλοσοφικών αύ
τοΰ προϊόντων ό γόνιμος ούτος πολυγρά- 
φος περιορίζεται νά άπαριθμήση μόνον τά 
μάλλον ένδιαφέροντα, έν φ κατέχομεν ύπδ 
τδ δνομα αύτοΰ πλήθος μικρών πραγμα
τειών, μή άναφερομένων δμως έν τή άπο 
γραφή ταύτη. Ύπήρχον μάλιστα μιας καί 
τής αύτής μελέτης λίαν διάφοροι εκδόσεις. 
Τά δύο έργα τοϋ Ψελλοϋ έπί τοϋ Ταντά
λου καί τοΰ Κρόνου, τά ύπδ τοϋ Κράμερ (ι) 
έκδοθέντα είσί διάφορα τών τδ αύτδ άντι- 
κείμενον πραγματευόμενων καί ών τδ μεν 
ίν (τδ περί Ταντάλου) έξεδόθη ύπδ τοϋ Ί
ωάννου Όπορίνου (έν Βάλη 1514), τδ δ’ 
έτερον (τδ περί Κρόνου) παρατιθέμεθα 
ώδε : (κ)

ι) Anecdota graeca cod. Mss Bibliolhe- 
carum Oxoniensium t. III. p. 408.

x) (Παρατιθέμεθα άνωτέρω τήν άλληγο 
ρίαν ταύτην τοΰ πολυγράφου Ψελλοϋ, ίνα 
καταδείζωμεν δτι οί Βυζαντινοί συγγραφείς 
ού στερούνται φιλολογικής και φιλοσοφικής 
αξίας' τών λόγων μου μάρτυρες τά διάφο
ρα τοϋ Ψελλοϋ έργα, άπερ ό χαλκέντερος 
Κ. Ν. Σάθας άπό τίνος έκδίδει καί δι* ών 
άριδήλως καταφαίνεται ή σφαλερά ιδέα, ήν 
περί τών προγόνων ήμών Βυζαντινών άχρι 
τινδς—καί, δδς είπεΐν, σήμερον έτι—πολ-

«Λόγος άλληγορών τήν τοϋ Διδς γένεσιν 
καί τδν καταποθέντα λίθον τώ Κρόνω, τήν 
τοΰ Διδς ανατροφήν ύπδ τών Κουρητών, 
καί τήν τοϋ Κρόνου άναίοεσιν.

Μύθος ώ; αληθώς άπας Ελληνικός μύ
θος, καί ώσπερ ούκ άν ύποσταΐέν ποτέ οσα 
μήτε ύφέστηκε, μήτε ύποστήναι δεδύνηται, 
οΰτως ούδ’ ή κενή τών Ελλήνων μυθολο
γία έν ύποστήματι σταίη ποτέ, ή πίστιν 
τινά δ διαλελυμένος αύτών λήψεται λόγος. 
’Αλλ’ ήμϊν γυμναστέον τδν λόγον ούκ έπί 
τοϊς ίσχυροϊς μάλλον καί δσα βάσιμα ρη
τορική πομπεία καί λόγοις φιλοσόφοις κα- 
Οέστηκεν, άλλ’ ούδέν ήττον καί τοϊς άνυ- 
πάρκτοις τήν άπδ τοϋ λόγου δατέον ύπό- 
στασιν, ϊνα μή μόνον άπδ τών ποτίμων να
μάτων, άλλά καί άπδ τής θύραθεν άλμη; 
γλυκάζουσαν πόσιν παραδεχιόμεθα.

Πατροκτονεϊ τοιγίροϋν παρά τοϊς "Ελ- 
λησιν ό μυθευόμενο; παρ’ αύτοίς Ζεύς. Ό 
γάρ τοι Κρόνος τή 'Ρέφ έπιμιγεις, έπειδή 
έγκυον αύτήν ήγήσατο είναι, ύπερκείμενον 
θεδν έρωτ$ περί τοϋ τεχ(θησομένου παιδός' 
ό δέ, άνεϊλεν αύτώ, ύπ έκείνου άναιρεθή- 
σεσθαι. Έντεΰθεν δ Κρόνος έτήρει τήν 'Ρέαν 
ούσαν Επίτοκον' ή δέ, έπεί μή λαθεϊν οϊα 
τε έγεγόνει, τδ μέν βρέφος άποτεχθέν Κο- 
ρύβασί τισι καί Κουρήσιν έκδίδωσιν, έπι- 
σαλπίζειν τώ κλαυθμυρισμώ τοϋ παιδδς 
τούτους κελεύσασα, λίθον δέ τοϊς σπαργά- 
νοις έλίξασα, Εξαπατά τδν γαμέτην' δ γάρ 
Κρόνος, άντί τοϋ παιδδς τόν λίθον κατα- 
πεπωκώς ήγνόησεν' ό δέ Ζεύ; είς άν ρδς ή
λικίαν έληλυθώς, άναιρεϊ μέν τδν πατέρα, 
αύτδς δέ τήν έκείνου ήγεμονίαν εί, έαυτδν 
άναρτά.

'Ο μέν μύθος ούτος' δ δέ λόγος, τδ κρυ- 
πτόμενον ίσως έν τώ μύθω άνακαλυπτέτω 
μυστήριον, ή μάλλον αύτδς άναπλαττέτω 
ύψηλοτέραν διάνοιαν τοϊς μυθικοϊς δνόμασι 
κατακολουθών. Δύο μέτρα τών δντων καθέ- 

λοί έχουσιν. Ή άλληγορία δ’ αΰτη έξή- 
χθη έκ τοΰ ύπ’άριθμ. 1182 χειρογράφου 
τής έν Παρισίοις δημοσίας βιβλιοθήκης. 
Σημ. Γ. Κ. Τ.)

έμφυτον φτ,μί τδν κάτωθεν άπδ τών κοι
λάδων τής ψυχής άναβλύζοντα, δ δέ, διά 
γλώττης £έων έξω καί προφερόμενος, 8ς δή 
καί εϊδωλόν έστι τοΰ κυρίως Διδς, καί ούδ’ 
οΰτω μαλακός τε καί εΰεικτος, ώστε ταϊς 
νοηταϊς σφραγίσιν ύφίεσθαι, άλλά λιθώδης 
ώσανεί καί άντίτυπος, ού δή καί μόνου ά- 
πογεύεσθαι δ χρόνος' ισχύει- Τού; μέν γάρ 
έν γράμμασι λόγους δ πάντα τά καλά μα- 
ραίνων χρόνος άπαναλίσκει, οί δή είδωλά 
είσι τοϋ Εμφύτου λόγου, τοΰτον δέ μόνον 
έλεϊν ού δεδύνηται, άλλά καί πυκνά πεφό- 
βηται καί τήν οίκείαν ύποπτεύει γονή ν' δ 
δέ, ήβήσας καί γεγονώς έαυτοϋ γενναιότε
ρος, άναιρεϊ μέν τδν πατέρα, ύπεράλλεται 
δέ καί χρόνον καί φύσιν. Νηπιάζων μέν 
γάρ δ λόγος ύπδ σπαργάνοις έστι, καί που 
και κλαυθμυρίζει, καί θηλή; δέεται, εις 
δέ ήβην έληλυθώς καί γνούς δθεν ού παρα- 
γέγονε, τδν μέν κάτω ρέοντα μεθίησι πο
ταμόν, άναχεϊται δέ πρδς αίωνίαν ζωήν' 
ή τοίνυν άνήβησις αΰτη χρόνου τώ αίνιγ- 
ματιστή ίνοήθη άναίρεσις' ή γάρ τοι ψυχή, 
αισθητών ούσα καί νοητών σύνδεσμος, καί 
έκατέρων έν μεσότητι ταχθεϊσα τών φύ
σεων, άμφοτέραις παρά μέρος προσομιλεϊ 
καί νϋν μέν χρόνον άποτίκτεται, νΰν δέ ά- 

ναιρεϊ τδν γεννήσαντα.
Άλλά νϋν μέν άναιρούμενος δ Κρόνος, 

οΰτω άνήρηται' οί γάρ άναιροϋντες αύτδν 
Ζήνες, οΰπω τοσοΰτον δεδύνηνται, άλλ’ 
οί μέν, ύπερπηδήκασι τοΰτον, δ δέ, έτι τον 
μακρδν έλίσσει πόλον, τοϊς ποάγμασιν ά- 
ναιοήσει δέ τοΰτον ές τδ παντελές δ θείος 
καί πρώτος λόγος, δπότε κατά τήν αψευδή 
αύτοΰ επαγγελίαν, μετακοσμήσαι βουλη- 
Οείη τδ σόμπαν, καί άπδ κινήσεως εί; στά
σιν μετατρέψαι τάς ούσίας ήμών' δ γάρ 
τι χρόνος, μέτρον κινήσεως, ής άναιρεθεί- 
σης, μάταιον δ χρόνος παρακολούθημα' τη- 
νικαϋτα γάρ έσται δ θεός κατά τδν ’Από
στολον τά πάντα ίν πάσιν, ούρανδς, ή
λιος, άέρος πνεϋσις, ή σύμπασα ζωή καί 

τροφή.
Τοιαύτην ό μΰθος, ώσπερ άπόκροτος πέ

τρα ά'έδωκε τήν πηγήν' μηδέν ουν παρα-

στηκεν, ονόματα τούτοι; χρόνο; τε καί αι
ών' άλλ’ δ μέν αιών, δ τών κυρίως δντων 
πατήρ, έναγκαλίι,εται τά οικεία γεννήματα, 
καί ούδέν τούτων άπόλλυσιν, άλλά δεικνύει 
φερώνυμα, άθάνατα ώς αληθώς καί αιώνια' 
δ δέ χρόνος, 8ν βραχύ τι μεταποιήσαντες, 
Κρόνον οί Ελληνες ώνομάκασιν, ούχ οΰτω 
περί τά έκγονα διατίθεται, άλλ’ άπαναλί- 
σκει πάντα τή έαυτοϋ φύσει' δσα γάρ άπδ 
χρόνου τήν σύστασιν έχε·., ταΰτα τή περί 
οχή τούτου συγκαταλύεταΓ διά ταΰτα καί 
τή 'Ρέα τοΰτον μιγνύουσιν οί σοφοί, ήτις ή 
ρέουσα φύσις έστίν' έπεί καί συνάμφω ταϋ- 
τα, χρόνος καί φύσις, καί άσχιστος άπ’ 
άλλήλων ή συζυγία.

Άλλά τών μέν άλύων απάντων ό χρόνος 
κρατεί, μόνος δέ δ Ζεύς τοΰτον αποδιδρά
σκει, ειτα καί άδρυνθεί; άναιρεϊ' έστι δέ ού- ' 
τος ό θείος έν ήμίν καί ζωήρρυτος λόγος, 
8; πρώτος μέν έστι καί χρόνου καί φύσεως, 
μετά δέ χρόνον καί φύσιν άνεφάνη καί ή
μϊν' άναβλύζει γάρ άπδ τών ψυχών, αί 
δε ψιίχαί σύν τοϊς σώμασι, τά δέ σώματα 
σύν χρόνιο, ή ύπδ χρόνον. Ούρανδ; μέν γάρ 
χρόνω συναπεγεννήθη καί φύσει, τά δέ 
λοιπά τών σωμάτων μετά ταΰτα γεγόνασι. 
Μόνος γοΰν δ λόγος τήν χρονικήν άποφυγ- 
γάνει τέλεον δύναμιν’ καί τά μέν άλλα τώ 
χρόνω συμπαραρ^έοντα θνήσκει τε καί 
διόλλυται, μόνος δέ δ λόγος άνθεϊ τε καί 
-άνηβά καί κραταιότερος γίνεται' έπεί δέ 
σωματωθεΐσιν ήμϊν παραγίνεται, μαιεύεται 
τοΰτον ή φύσις, έκδοτον ποιούσα δυνάμεσί 
τισι ύψηλοτέραις καί κρείττοσιν, αϊ δή καί 
τδ νηπιώδες τούτου έπικαλύπτουσαι, έπει- 
δάν άδρυνθέντα θεάσωνται, κατά τοϋ πα
τρδς Κρόνου όπλίζουσιν' ασθενής γάρ έστιν 
ή καθ’ ήμάς φύσι; τδν έμφυτον λόγον ά· 
ναγεννηθέντα παρ’ αύτής σπαργανοϋν καί 
μαιεόεσθαι' διά ταΰτα αί μετά θεδν τε- 
ταγμέναι φύσεις παραλαβοϋσαι τοΰτον άπδ 
τής άτελεστέρας φύσεως, τιθηνοϋνται καί 
άνατρέφουσιν.

Υποτίθησι δέ τώ Κρόνω ή 'Ρέα εΐδωλον 
άντί τοϋ άληθοϋ; Διδς, δτι διττός ό λό
γος' S μέν, κυρίως ών καί καλούμενος, τδν
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μείβωμεν ρφδίω; τών έν ταϊ; όδοϊ; τών 
δελτών κειμέΑων, άλλά κα! τήν πέτραν i- 
ρύττωμεν, κα! τήν θάμνον άναζαθαίρωμεν, 
μιμούμενοι τούς έν μεσόγεια ζαθιδρυμένους, 
παρ’ οϊς ψαφαραί τινες πέτρα·, κα! εύθρυ
πτοι ύποτύφουσιν άλας θαυμάσιου, 8 δή 
βραχεία οΐον έφολκ'ι; ζατακαλύπτει, καί 
ταύτην παραξύσαντες, άροΰσι τδ βάθος, κα! 
άνορύττουσι, κάντεΰθεν ούκ άνάλωτα αύ- 
τοϊ; τά πέμματα γίνεται’ άλλ’ εκείνοι μέν 
Αμμωνι τού; αλας δή τούτου; άνατιθέα- 

σιν, ήμεΐς δέ το έκ τής πέτρας άναχωσθέν 
θεώ άναθήσομεν, παρ’ οϋ πάν δώρημα τέ
λειον ζαταβαίνειν εΐς ήμάς ε'ίωθεν».

Ό Τζέτζης κρίνοι ν τήν έπί τών στίχων 
1—ί τής Δ’, ραψωδίας τής Ίλιάδος (οί δέ 
θεοί πάρ Ζην!) μελέτην τοϋ Ψελλοϋ, λέγει 
δτι ούτος άνέμιξε τήν αστρονομίαν καί τήν 
ιστορίαν τών άρχαίων βασιλέων τής Χαλ- 
δαίας’ έν τούτοις διατηρείται έπ! τών αύ
τών στίχων έτερόν τι συγγραμμάτων (λ), 
δλως διάφορον έκείνου, δπερ ειχεν ύπ’ οψιν 
ό Τζέτζης. (μ).

Τρεις συγγραφείς είσιν, οδ; δ Ψελλδς δ
λως ειδικώς εκτιμά και προ; οΰ; υπερβολι
κόν τι σέβας τρέφει : ό Πλάτων, δ "Ομηρος 
κα! δ Μένανδρος. Ό πρώτος φαίνεται είς 
τούς οφθαλμού; τοΰ Βυζαντινόν πολυγρά
φου δ ήγεμών τών φιλοσόφων’ τδ εύγλωτ
του καί ή ήδύτης τοΰ λόγου αύτοϋ είσιν 
αμίμητα* καί τοι τή; διδασκαλίας αύτοϋ 
απομακρυνόμενη; τοΰ χριστιανισμού, ές αύ 
τής ταύτη; δμω; έλήφθησαν τά χριστιανικά 
δόγματα περί τή; αθανασία; τή; ψυχή; καί 
περί τή; δικαιοσύνη;. Ό Ομηρος, δ θεσπέ- 
σιος ούτος ποιητής, δ σοφδς ζωγράφος τή; 
άνθρωπίνης ζωής καί τών θείων, (ν) Ό Μέ-

λ) (Το συγγραμμάτων τοΰτο μετά κα! 
άλλων έκδίδωσιν δ κ, Σάθας κατόπιν τή; 
διατριβή; ταύτης. Σημ. Ύπ )

μ). Exegesis in lliadcn έκδ. God. Her
mann, 1812, σ. δ, 128.

ν). «Ότι μέν σοφέ; δ ποιητή; (δ "Ομη
ρος δήλον δτι) ου τά άνθοώπινα μόνον, 
άλλά κα'ι τά θεία κα! τά δαιμόνια, ούκ άν 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ.

νανδρος, δ άβρδς ούτος κωμικός, δστις δι
δάσκει μή προκρούων ούδαμοϋ, ούδ’ υβρί
ζω·/, άλλά Οέλγων διά τοϋ ήδέος κα! με
γαλοπρεπούς αύτοϋ λόγου, πρδς 8ν δέν δύ
ναται νά παραβληθή τδ τοΰ Άριστοφάνους 
γλωσσικόν, δς τις διά τών βαναύσων αύτοΰ 
χαριεντισμών υβρίζει τήν κωμικήν σκη
νήν. (ξ).

Μή διατρέξας δτι άπαντα τά χειρόγρα
φα τοϋ Ψελλοϋ,(τά έν άπάσαις σχεδόν ταϊ; 
βιβλιοθήκαι; άποκείμενα), δέν είμαι είς θέ
σιν νά ιΐπω τί άνευρίσκετο άν έκ τοΰ Με
νάνδρου κα! τών άλλων άπωλεσθέντων συγ
γραφέων έν τοΐς συγγράμμασι τοϋ πολυγρά- 
φρου τούτου’ δταν τελειώσω τάς άναζητή- 
τεις μου, εί; ά; καταγίγνομαι ήδη, θά δώ
σω άπαντα τά αποσπάσματα, άπερ, ώς 
δύναμαι άπδ τού νύν νά κρίνω, δέν Οά ώσιν 
έλλειπή ενδιαφέροντος τίνος, (ο)

(ακολουθεί).

τι; άντερεΐ », λέγει αύτδς δ Ψελλδς έν 
τή τέως άνεκδότω αύτού αλληγορία, ήν νϋν 
τδ πρώτον δ κ. Σάθας έκδίδωσιν.

ξ). «Τών δέ Κωμικών, ’Αριστοφάνη; μέν 
βάναυσός έστι τά πολλά κα! Θηλυμανής, 
παίζων έν τοϊ; σχήμασιν, αντίθετοι; κα! 
παρίσοι; κα! τοιούτοις δή τισι βωμολόχοι; 
παίγμασιν ή σπουδάσμασι τήν κωμικήν 
καθυβρίζων σκηνήν’ τά δέ γε Μενάνδρεια, 
τούτων μέν καταπεφρόνηζε, μεγαλοπρεπή 
δέ εισι κα'ι διερρυηκότα τοΐ; απαλοί; ρή- 
μασι». Χργρ. 1182 φύλλ. 169. Φαίνεται 
δτι δ Ψελλδς έγίνωσκε τδ τού Πλουτάρ
χου σύγγραμμα (Σύγζρισις Άριστοφάνους 
καί Μενάνδρου), ούτινος άποσπάσματά τινα 
περιήλθον ήμΐν’ λέγει γάρ «τδ φορτικόν φη- 
σιν (δ Πλούταρχος δήλον δτι) έν λόγοι; κα! 
θυμελικδν κα! βάναυσου, ώς έστιν Άριστο- 
φάνει, Μενάνδρο» δέ ούδαμώ;».

ο) Πληρεστέρα; πληροφορία; περί Ψελλοϋ 
κα! περί τών έπ’ αύτοϋ άνακαλύψεων τού κ. 
Σάθα πβλ. Μεσαιωνική; αύτοϋ Βιβλιοθήκης 
τόμ. Δ', έν προλεγομένοι; κα! Annuaire de 
Γ Association etc. έτ. Η', σελ. 196 κε. βλ. 
κα! τοϋ αύτοΰ έτ. σ. 391. Σημ. 'Υπ.

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΙΙΣ ΥΠΟ 
ΦΥΣΙΚΉΝ ΈΠΟΨΙΝ.

'Π ευγένεια τών τεχνών, ώ; καί ή τοϋ 
γένους, φαίνεται βασιζομέ·-η έπί τριών 
λαμπρών προνομίων. Ταύτα δ’ εισίν’ ή άρ- 
χαιότη; τής καταγωγής, ή καταφανής δύ- 
ναμις καί τδ πρδς αύτήν σέβας τών λαών’ 
τριπλοΰν πλεονέκτημα, δπερ άναμφισβη- 
τήτως κέκτηται ή Μουσική, καί δπερ έν τή 
παρούσρ πραγματεία προτιθέμεθα ν’ άπο- 
δείξωμεν.

’Επικρατεί παρά τοϊς τήν ίτορίαν τών 
’Επιστημών καί τών Τεχνών συγγράψασι, 
πλημμελές τι, ούτινος μετέχουσιν εξίσου 
καί οί ιστοριογράφοι τών έθνών καί τών 
έπικρατειών. Καί οί μέν καί οί δέ, ύπδ 
τοϋ παραόόζου μάλλον ή τοϋ ά.Ιηθοϋς Χ-α.- 
τεχόμενοι, άπέδωκαν πολλάκις τώ μύθιο 
τήν καταγωγήν τών ύπ αύτών ίστορουμέ- 
νων’ καί δτέ μέν έξελέζαντο, ύπέρ τού 
έθνους ή τή; τέχνης ήν έζύμνομν, ό'εούς 
διά προγόνου; ή έφευρετάς, δτέ δέ περιε- 
κάλυπτον τήν καταγωγήν αύτών διά τοϋ 
σεβασμίου πέπλου τοΰ σκότους τών αίώ- 
νων. Οί πλεΐστοι δ’ αυτών ούδόλω; ήβου- 
λήθησαν ν’ άρκεσθώσιν εί; άπλώς καί κοι
νά; άρχάς, λησμονοΰντες δτι οί μεγαλο
πρεπέστεροι ποταμοί δέν ύπήρξαν τδ πρώ
τον έν τή ροή αύτών, είμή άσθενεϊς ρύακε; 
έξ άγνωστου πηγή; πολλάκι; έλκοντες τήν 
άρχήν αύτών. Ύπδ τοϋ παραδείγματος 
τών τοιούτων ένισχυόμενοι, ήδυνάμεθα καί 
ήμεΐς νά σύρωμεν μυστηριώδη; πέπλον έπί 
τή; κοιτίδο; τής άρτιγεννήτου Μουσικής, 
ή ν’ άπονείμωμεν αύτή μυθώδη έκ θεών 
καταγωγήν έπ! ιδανικού τινο; Όλυμπου ή 
Παρνασσού. Άλλ’ ή Μουσική ύπήρχεν έτι 
πολύ πρίν ή οί θεοί ουτοι, έργον άνΟρώπων, 
άναφανώσιν έν τώ Μύθοι. Ήδυνάμεθα πρδ; 
τούτοι;, τω Πυθαγόρα επόμενοι,, καί τάς 
πομπώδεις αύτοϋ δοξασία; άσπαζόμενοι, νά 
έξυμνήσωμεν, ώς αύτδς, τήν μεγαλοπρεπή 
μουσικήν τών άστέρων, τήν μελορδιηήν αύ
τών πορείαν, τάς έναρμονίου; αύτών-περι-

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. ©’.) 

όδους κα! τήν εξοχον έκείνην σ,υναυλίαν 
τήν ύπδ πάντων τών ουρανίων σωμάτων 
άποτελουμένην’ άλλά πρδς έπικύρωσιν τών 
ρηΟησομένων ού χρείαν έχομεν τοιούτων 
π,αραλογισμών. Ας έρωτήσωμεν μάλλον τά 

τ°ΰ κόσμου, άπερ εισίν οί νικήτα! 
τή; λήθης, οί μάρτυρες απάντων τών αιώ
νων καί οί σύγχρονοι άπασώ,ν τών Τεχνών. 
Ταΰτα δέ μα; λέγουσιν, δτι ή Μουσική ά
ριθμεϊ τοσούτου; αιώνα; διαρκεία; ,δσ.ου; 
κα! τδ Σύμπαν, δτι ή αξιέραστο; σύζυγο; 
τοϋ πρώτου άνθρώπου ύπήρξεν ή εφευρέ
τη τών πρώτων εμμελών ήχων, δτι, άμα 
αύτη ήκουσε τά χαρίεντα άσματα τών 
πτηνών, πρδ; αύτά άμιλλωμένη, έπειράθη 
τοΰ λάρυγζν; αύτής, καί εύρεν έν αύτώ εύ“ 
καμψίαν, ευστροφίαν τέως άγνωστον, χάριν 
θελκτικωτέραν τής τών πτηνών’ καί δτι, 
τέλος, αναζητούσα καθ’ έκάστην έν τή φω
νή αύτής κινήσει; έλαφροτέρα; καί ηθ
μούς λεπτότερους, διδαχθεϊσα άλλως τε 
κα! ύπδ τών έρώτων τών μετ’ αύτής συα- 
φυέντων, δέν έβράδυνεν δπως σχηματίση 
τέχνην τινά ωδής, δώρον ούρανόπεμπτον, 
δι’ ής, μετά τήν έπελθοϋσαν τώ άνθρωπίνω 
γένει θείαν δυσμένειαν, ήδύνατο πολλάκις 
νά καταπραύνη καί καταθέλγη τά; θλί
ψει; κα! τά; φροντίδας τού έκ τοϋ Παρα
δείσου άποβληθέντο; συζύγου της. Άνοί- 
γοντες δθεν τά; Ίεράς Γραφάς, εύθύς έν 
τώ πρώτω βιβλίφ άναγινώσκομεν, δτι δ 
Ίουβάλ, υίδς τοΰ Λάμεχ, ήν δ διδάσκαλος 
τών ψαλλόντων τδ έαρ τής φύσεως καί τά 
πρόσφατα εύεργετήματα τοΰ Δημιουργού 
έν ψαλτηοίω καί κιθάρα. «Καί έτεκεν Άδά 
«τδν Ίωβέλ’ οϋτο; ήν δ πατήρ οίκούντων - 
«έν σζηναΐς κ.τηνοτρόφων. Καί ονομα -τώ 
«άδελφώ αύτοϋ, Ίουβάλ’ ούτος ήν δ ζα- 
«ταδείξας ψαλτήριον καί κιθάραν.» (Γενεσ : 
Κεφ: 4. 20 κα! 21.) ’Εξ ου-εύλόγως συμ- 
περαίνομεν δτι, έτι ζαί πρδ τού Ίουβάλ, 
ή ωδή ήν τέχνη, καθότι έν τή έποχή αύ
τοΰ, ή τήν φωνήν συνοδεύουσα οργανική 
μουσική είχεν ηδη έφευρεθή, είτε τής θελ
κτική; ταύτη; έφευρέσεω; αύτομάτως ύπδ 
τοΰ νοδ; γενομένη;, εϊ'.ε άπομιμητική; τε.
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χνης ουσης- κα'ι δη, Ιι τή τελευτά'^ ταύ- 
τΐ) υποθέσει, ώς τά πτηνά ε’χον ήδη χρη
ματίσει διδάσκαλοι ήμών είς τά περί τίς 
ωδής, οΰτω καί οί ζέφυροι ει’ς τά περί τών 
μουσικών δργάνων* καί κατά συνέπειαν, ή 
πνοή αύτών, είτε κινοΰσα τά φύλλα τών 
δένδρων δι’ έλαφρών ψιθυρισμών, ή διά μέ
σου τών καλαμώνων μελωδικώς στενάζου- 
σα, παρήγαγε τους αύλους, τά ύπδ τής τέ
χνης συναρμοσθέντα μέταλλα κα'ι έν γένει 
πάντα τά δργανα τά ύπδ τοΰ άέρος έμ- 
ψυχούμενα και έκζωούμενα. Άλλ’ έκ τής 
νεότητος τοΰ κόσμου ας προβώμεν εις τήν 
άλλεπαλουχίαν τών αιώνων,καί άνευρήσομεν 
άνά πάν βήμα ίχνη τής αρχαίας εύγενείας 
τής μουσικής, θεωρούντες αύτήν μεταβαί- 
νουσαν άπδ καλλονής είς καλλονήν, άπδ έ
θνους εϊς έθνος καί άπδ θρόνου είς θρόνον. 
Γεννηθεϊσαν έν τή ’Ανατολή,τή πρώτη ταύ
τη κοιτίδι τής φαντασίας καί τής ευφυΐας, 
έκαστος αιών έναμίλλως τή προσνέμει νέας 
χάριτας : Ό Εβραϊκός λαδς, ή ευδαίμων 
’Ασσυρία, ή έπιστημών Αίγυπτος καί ή 
σοφή ’Ελλάς κατατάττουσιν αυτήν έν ταϊς 
θεσμοθεσίαις αύτών. ’Απανταχού τής γής 
χαθίσταται αΰτη δ θεματοφύλαξ τών ιστο
ρικών μνημείων τής πατρίδος. — Έζηγού- 
μεθα :

Έν τοΐς άρχαίοις χρόνοες, καθ’ οΰς ή ■ 
γνόουν έτι τήν τέχνην τοΰ γράφειν καί ά- 
πεικονίζειν τήν φωνήν, οί λαοί δέν διετή- 
ρουν τά χρονικά αύτών, είμή έν τοΐς ποι- 
-ήμασιν, ατινα συνήθως έψαλλαν ίνα διαι- 
ωνίζωσι τήν άνάμνησιν αύτών. Διά τής πα- 
ραδόσεως ταύτης άνεκάλουν είς τήν μνήμην 
τήν καταγωγήν των, τ’ άνδραγαθήματα 
τών ’Ηρώων, τά διδάγματα τών Τεχνών, 
τους ΰμνους τών θεών, πρδς δέ καί τήν 
ήθικήν, τήν μυθολογίαν καί τήν θρησκείαν 
αύτών. Άλλά καί ή θρησκεία αΰτη έπερεί- 
δετο έπι τής Μουσικής- δι’ αύτής οί πρώ
τοι νομοθέται τών έθνών ήσαν βέβαιοι δτι 
ήδύναντο νά προσελκύωσι, νά πείθωσι καί 
νά ύποδουλώσι τά πνεύματα- δέν ήγνόουν 
δτι ούδέν κερδίζει άσφαλέστερον τάς καρ
δίας, είμή τδ δέλεαρ τής ηδονής- δτι ή 

τέρψις διευκολύνει τήν έκπλήρωσιν τοΰ κα
θήκοντος- δτι δέον νά περικοσμώσι τήν ά- 
λήθειαν, νά φαιδρύνωσι τδν λόγον, νά ί- 
λαρύνωσι τήν σοφίαν, νά άγλαΐζωσι τδ λο
γικόν, καί νά περιβάλλωσι μέ χάριτας τήν 
αυστηρότητα τών νόμων καί τήν Θλιβεράν 
απαγγελίαν τών άληθειών. Έγίνωσκον κα
λώς δτι ό άνθρωπος εύχερώς συλλαμβάνε- 
ται έν κεχρυσωμέναις παγίσιν, δμοιος ών 
παιδίω νοσοΰντι, πρδς θεραπείαν τοϋ όποι
ου έφείλουσι νά περιβάψωσι τά χείλη τοϋ 
ποτηριού τοΰ περιέχοντος τδ ιαματικόν 
φάρμακον, δπερ άνάγκη νά πίη, δι’ ύγροΰ 
τίνος εύαρέστου τή γεύσεΓ ώστε, ύπδ τοϋ 
σωτηριώδους τούτου τεχνάσματος δελεαζό- 
μενον, ν’ άναλαβη διά τής πόσεως τήν ύ- 
γείαν καί τήν ζωήν. Τοιουτοτρόπως ό Έρ
μης δ Τρισμέγιστος, δ Όρφεύς, δ Ζωροά- 
στρης, οί γυμνοσοφισταί καί πάντες οί ί- 
δρυταί διαφόρων θρησκειών, γινώσκοντες 
τήν φυσικήν τοΰ άνθρώπου ^οπήν πρδς τάς 
εύαρέστους συμφωνίας καί επωφελούμενοι 
αύτής άπένειμαν τή Αρμονία τήν πρώτην 
θέσιν έν τοϊς άδύτοις τών ναών. Δίδοντες 
Θεούς τοϊς έθνεσιν ένεπιστεύθησαν τή δυνά
μει καί τφ ρυθμώ τής μουσικής, τήν ιστο
ρίαν τών θεοτήτων τούτων, τούς ΰμνους, 
τούς νόμους τών έορτών, τά έθιμα τών Ου
σιών, τα άσματα τών νικών, τών υμεναίων 
καί τών κηδειών, πεπεισμένοι δτι ή θρη
σκεία των, τιθεμένη έπί τοϋ βωμοΰ παρά 
τή φιλησύχω άρμονίορ, ήθελε διατηρεϊσθαι 
έπί μακρότεοον, ή έάν τύ κΰρος αύτής ένε- 
χαράσσετο απλώς έπί τοΰ "μαρμάρου ή έπί 
δρειχαλκίνων πινάκων, ή έάν έβασίλευε μό
νον διά τοΰ τρόμου, έν μέσιρ φλογών, καί 
κεραυνούς κρατούσα έν ταϊς χερσίν.

Άλλ’ ίσως ένταΰθα τοΰ λόγου ήθελέ τις 
ειπει. * Ομολογοΰμεν τήν άρχαιότητα τής 
«Μουσικής- άλλ’ δποία τις ήν αΰτη παρά 
«τοϊς άρχαίοις ;'ίίτο άναμφιβόλως μουσι- 
«κή έν τή νηπιότητι αύτής διατελοΰσα : ώ- 
«δαί άνευ κομψότητος, φωναί άνευ εύαι- 
«σθητικότητος, ήχοι άνευ συγκινήσεων, ορ
ίγανα άνευ ψυχής, αρμονία άνευ έκφραστι- 
«κότΆος κα1. βοαί άνευ συμφωνίας. Το νά 

(I) Σεϊστρον (sislrom) μουσικόν δργανον 
άλληγορικόν ή μυστικόν, είς χρήσιν παρά 
τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοις, έν ταϊς θρησκευτι- 
καΐ; αύτών τελεταϊς καί ιδίως έν τή λα
τρεία τής "ίσιδος. Έκρατεΐτο δέ διά τή; 
δεξιά; χειρός καί έσείετο, έξ ού καί ή επω
νυμία αύτοΰ «σεϊστρον.»

Περί τοΰ οργάνου τούτου δ Πλούταρχος 
αναφέρει πρδς τοΐς άλλοις καί τάδε :

« Τή δ’ άψίδι τού σείστροσ κατά κορυφήν 
»έντορεΰουσιν αίλουρον άνθρώπου πρόσωπον 

«παραβάλλη άρα τις τήν τών άρχαίων 
«μουσικήν πρδς τήν τών νεωτέρων αιώνων, 
«ήθελεν εΐσθαι τδ αύτδ ώς εί ήβούλετο 
«συνκρϊναι, τδ εωθινόν λυκαυγές, τήν υπο- 
«φώσκουσαν αυγήν, πρός τήν μεσημβρινήν 
«τοΰ ήλιου λάμψιν.» Φεΰ τή; συνήθους 
πλάνης τών προλήψεων ! Οί αιώνες άμοι- 
βαίως είσίν άντίζηλοι καί πολέμιοι άλλή- 
λοις. Ό παρών αιών νομίζει πάντοτε δτι 
ύπερέχει τών πρδ αύτοΰ, καί δτι ούδέν εγ
καταλείπει τώ ύπερχομένω πρδς τελειοποί 
ησιν. ’Αλλ’ ύπδ τών αποδείξεων τοΰ Doin 
Calmet ένισχυόμενοι, τοϋ έμβριθεστάτου 
τούτου ειδήμονας τής άρχαιότητος, θαρρούν- 
τως άποφαινόμεθα δτι, άπ’ εναντίας, ή 
μουσική ούδέποτε υπήρξεν εύρυθμοτέοα καί 
κανονικωτέρα ή παρά τοϊς πρώτοις λαοϊς. 
Τότε αΰτη, έν τφ έαρι αύτής, ώς νέα Νύμ
φη, ώραία άνευ έντρίψεως χρώματος καί 
ψευδών καλλωπισμών, ζωηρά άνευ προσ- 
ποιήσεως, διετέλει συμπαρεμαρτοΰσα μετά 
τής άξιεράσ-ιου φύσεως. Άλλά μετά τούς 
πολυτίμους εκείνους χρόνους, έκπεσοΰσα 
τής τελειότητος καί άδιαλείπτως παρακ- 
μάζουσα, αγωνίζεται τά νΰν μάλλον, δπως 
άνακτήσηται τάς άπολεσθείσας αυτής καλ
λονής, καί ούχί δπως άναζητήση ή έ- 
φεύρη νέας. Αληθώς δ’ είπεΐν, μήπως τά 
πρώτα τέκνα τής φύσεως, τα υπ αυτής 
εύνοούμενα, έκέκτηντο ήττον ήμών τδ δώ- 
ρον τής έφευρέσεως ; Ή, μήτοι οί αρχαίοι 
ένεφοροΰντο ύπδ έλάσσονος πάθους πρδς 
τήν ώραίαν τής μουσικής αρμονίαν ; Παρ’ 
αύτοϊς οί μουσουργοί ήσαν διασημότεροι παρ’ 
αύτοίς ή μουσική παρήγεν εξαίσια ίποτε- 
λέσματα, ούδόλως πλέον ύπδ τή; ήμετέ
ρας παραγόμενα : δι’ αύτής έβλεπαν τότε 
στάσεις κατευναζομένας, μάχας άναστελ- 
λομένας, τυράννους καμπτομένους, φρενη· 
τιώντας πραΰνομένους, καί αύτούς εστιν οτε 
τούς νεκρούς έκ τοΰ "Αδου άνακαλουμένους. 
Και πώς ήθελέ τις άμφιβάλλει περί τών 
θαυμαστών τούτων γεγονότων, τών ύπδ 
τών εθνικών συγγραφέων άνομολογουμένων, 
άφοΰ άπαξ άναμνησθή τά ύπδ τών ίερών 
Γραφών ιστορούμενα;—’Ενθάδε βλέπομεν 

Ίσραηλίτας, αίφνης προφήτας γινομένους 
ύπδ μόνον τδν ήχον τών μουσικών δργά- 
νων, καί ύπδ τοϋ θείου πνεύματος έμφορου* 
μένους τά μέλλοντα προαγγέλλοντας. «Καί 
«έσται ώ; άν είσέλθητε έκεϊ είς τήν πόλιν, 
»καί απαντήσεις χορώ προφητών καταβαι- 
«νόντων έκ τής Βαμά, καί έμπροσθεν αύ- 
»-ών νάβλα, καί τύμπανα, καί αύλδς, καί 
«κινάρα, καί αυτοί προφητεύοντες, καί έ- 
Βφαλεϊται έπί σέ πνεΰμα Κυρίου,καί προφη- 
»τεύσε·.ς μετ’ αύτών, καί στραφήσρ είς άν- 
»δρα άλλον. » (Βασιλειών. 1, 10, 5 κτλ.) 
Έκείσε πάλιν, τδν πρώτον βασιλέα τοΰ 
Ισραήλ, αναψυχήν λαμβάνοντα, τδ πονηρόν 
πνεΰμα άπωθούμενον, καί έν ψυχική γαλήνη 
άποκαθιστάμενον διά τών τερπνών τής κι
νάρας συμφωνιών. « Καί έγεννήθη έν τώ εί- 
»ναι πνεύμα πονηρόν έπί Σαούλ, καί έλάμ- 
»βανε Δαυίδ τήν κινύραν καί εψαλλεν έν 
»χειρί αυτού, καί άνέψυχε Σαούλ, καί άγα- 
»θδν αύτώ, καί άφίστατο άπ’ αύτού τδ 
«πνεύμα τδ πονηρόν· » (Βασιλ. 1.16. 23.) 

Τοσαΰτα λαμπρά κατορθώματα έπιτρέ- 
πουσι πλέον αμφιβολίαν ή καί άγνοιαν τών 
θελγήτρων τής άρχαίας αρμονίας ; Μή λε- 
γέτωσαν δτι ή αρχαία Μουσική ήν λίαν α
πλή καί ήκιστα ποικιλόμορφος- ό ελεφάντι
νος οδούς, ό χαλκός καί οί πολύτιμοι κλά
δοι δένδρων ε’χον ήδη έμψυχωθή ύπδ τών 
λεπτών δακτύλων τής αρμονίας. Έγίνωσκον 
μάλιστα τότε πλεϊστα δργανα, δλως νύν 
άγνωστα παρ’ ήμϊν. Πού νΰν αί άρχαΐαι λύ- 
ραι, αί Αζούρ τών Εβραίων, τά χρυσά σεΐ- 
ς-ρα (1) τής Μέμφιδος, αί κινύραι τής Τύοου 
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καί αί νάβλαι τή; Σιδώνος; Μόλις τά δ»ό 
ματα αύτών διεσώθησαν μέχρις ήμών. ΊΙ 
μνήμη μέν αύτών έξέλιπεν, άλλά διαμένει 
έσαεί ή αληθή; μαρτυρία δτι τ’ αποτελέ
σματα αύτών ησαν τεράστια. Τρανή αΰτη 
καί νικηφόρο; άπόδειξις δτι ή αρχαία Μου
σική δέν έστερεϊτο ούδέ δυνάμεω;, ούδέ χα- 
ρίτων καλλονής—τοΰθ’δπερ προσεπιμαρτυ- 
ρεΐ τήν ευγένειαν τής τέχνη,ς ταύτης.

’'Αλλως τε ή δύναμις αύτή; άρκούντω; 
έστίν αποδεδειγμένη. Τδ κράτος τή; φύσε
ως κράτος έστί τή; Μουσικής. Παν τδ άνα- 
πνέον έν τώ κόσμω καί μετ’ ευαισθησίας 
πεπροικισμένον ύπείκει τφ νόμοι αύτής. Ό 
περί τούτου τολμών αμφισβητεί» ύπδ απαί
σιου αστέρα καί έν τή απουσία τών χαρί- 
των, άσπλαγχνος τορόντι έγεννή,θη. Έγεν- 
νήθη βεβαίως έν μέσω βράχων αποτόμων 
καί άγριων θηρίων.. . . Άλλά τί λέγω ; Καί 
αυτοί οί βράχοι καί τά θηρία εύαισθητοΰσι 
πρός τά; θελκτικά; συμφωνίας καί πλειο 
τέραν κέκτηνται φιλανθρωπίαν % ή αδυσώ
πητο; καρδία αύτοΰ. Πρδ; τή.ν φωνήν τής 
Αρμονίας, τής άςιεράστου ταύτης βασιλί- 
δος τών αέρων, καί τά μελαγχολικώτερα 
οντα φαιδρύνονται και τά θηριωδέστερα μα
λάσσονται. Ιΐανταχόσε οθεν αΰτη διαβαίνει, 
ή φύσις καθωραΐ,εται, ό ούρανδ; έκλάμπει 
καί τά άνθη αναπτύσσονται. Ιδού αΰτη είσ- 
ερχομένη έν έρημία άφωνο» καί θλιβερά 
καί αμέσως τά πάντα άνεγείρονται, ί φρι 
κώδης σιωπή άπέρχεται- τά πάντα άκού 

ουσι καί λαμβάνουσι φωνήν ινα έπευφτ.μή- 
σωσι : λόφοι, ^όακες, κοιλάδες, σπήλαια 
τών δασών, τδ πάν έφαμίλλω; καί συγχρό
νως πρδς αύτήν άνταποκρίνεται’ ό αήρ δ-.ά 
τή; γλυκείας αύτοΰ πνοής, τδ ύδωρ διά τοΰ 
μορμυρισμού του, τά πτηνά διά τοΰ κελα
δήματος αύτών, τά δένδρα διά τή; άοαονι- 
κή,ς κινή,σεω; τών φύλλων των’ οί δέ ζέφυ
ροι παρεκτείνουν τήν χαρίεσαν ταύτην ηδο
νήν άπδ ήχοΰ; εις ήχώ, άπό όχθη; εις ό
χθην. Ό ’Αμφίων κρούει τη,ν λύραν- τά όρη 
έμψυχούνται, οί λίθοι ζωοποιούνται, τά 
μάρμαρα αναπνέουν, οί βράχοι βαδίζουν, 
πύργοι άνεγείρονται, τείχη οίκοδομοΰνται, 
νέα πόλι; άνίδρυται... Βλέπω τά; Θήβα;.

Άλλ’ όποιον θλιβερόν θέαμα παρίσταται 
ένώπιον τών δφθαλμών ήμών ; Οϊμοι τοΰ 
εγκλήματος ! Φιλάργυροι ναυβάται ^ίψουσιν 
όσονούπω είς τδν βυθό» τή; θαλάσσης τδ 
εύνοούμενον τέκνον τή; Πολύμνιας... Σκλη* 
ροκάρδιοι, στήτε. ’Επιτρέψατε τούλάχιστον 
αύτώ πρδς ολίγον ϊνα λάβη μίαν έτι φοράν 
εις χεϊρας τήν λύραν του.... Παίζει ήδη αυ
τήν. Είς τού; ήχου; δ’ αύτής, ιδού ή Αμφι
τρίτη γαλήνια, οί ψυχροί άνεμοι άφίπταν- 
ται μακράν, τά δέ θαλάσσια τέρατα ύπέρ 
τ?,; έπιφανείας τών ίρεμούντων κυμάτων 
άνυψούμενα,πέριξ τοΰ άνη.λεοΰς πλοίου συν
εγείρονται. Ο Άρίων ρίπτεται έκ τού κα
ταστρώματος. Δελφίν αναλαμβάνει αύτδν, 
τδν μεταφέρει διά μέσου τών κυανών κυμά
των καί τδν άποβιβάζει έπί τή; Λεσβίου 
ακτής.

Άλλά τδ κράτος τή; Γή; καί τδ τής Αμ
φιτρίτης δέν άρκούσιν ούδόλως τί) ισχυρά 
Άρμονίφ. Αΰτη μεταφέρει ήδη τάς κατα
κτήσει; αύτής καί πέραν τοΰ ορατού κόσμου 
έπί παραλίων άγνώστων τώ Φοίβορ Απόλ
λων;, τφ φωτεινώ τή; ήμερα; Θεώ. 'Π Εύ- 
ρυδίκη αποθνήσκει, δ δέ αβρός σύζυγο; αύ
τής, δ τής Θράκης άοιδδς, έγκαταλιπών 
τή» γήν τού φωτδς, καί ύπδ τή; λαμπάδο; 
τού έρωτος, τοΰ άδιαλείπτως ττ,ν καρδίαν 
αύτοΰ φλέγοντος, ύπαυγαζόμενος, διαπερά 
τάς βαθείας ερήμους τοΰ χάους, καί κατα
βαίνει ζών έν τώ κρατεί τών νεκρών. II 0pt-

αμβευτική αύτοΰ λύρα διαχαοάττει ήδη αύ
τώ όδοΰς, ά; ούτε δ χρυσός, ούτε τά όπλα, 
ούτε τδ κάλλος ήνέωξάν ποτέ άνθρωπίνω 
δντι. 'Οδεύει ατρόμητος. Είδη διέρχεται 
πάς ό'χθα; τοΰ Πυριφλεγέθοντος, προβαίνει 
συνοδευόμενος ύπδ τοΰ πτερωτού σμήνους 
τών ’Ερώτων, διασπώντων τά μαύρα ΰδατα. 
Ιδού, δ Όρφεύ; άδει. Είς τού; μελωδικούς 
αύτού ήχους, ί, άίδιος νύξ απωθεί τήν φρί
κην αύτής, ή διηνεκής σιωπή καταλήγει, 
έκλείπει, δ αιώνιος ύπνος διακόπτεται, δ 
θάνατος αναστέλλει τάς βασάνους αύτοΰ, αί 
πολυπληθείς σκιαί περιϊπτάμεναι περιστοι 
χούσι τδ τέκνον τής Καλλιόπης, καί αί 
στρεβλώσεις τοΰ Ταρτάρου αναβάλλονται- 
δ Πορφυρίων, δ Σίσυφος, δ Ίξίων καί δ 
Τάνταλος άπολαύουσι γλυκυτάτων ς-ιγμών, 
ή Τισιφόνη αφοπλίζεται, αί Μοίραι σχολά- 
ζουσιν, ί Μέγαιρα μαλάσσεται καί ό τέως 
αδυσώπητος μονάρχης τών ψυχών τών τε- 
θνεώτων έξίσταται θαυμάζω» διά την ιδίαν 
αύτοΰ εύαισθησίαν. Τρίς μέν άνθίσταται, 
άλλά τρίς πάλιν καμπτόμενο; υποχωρεί τώ 
άοιδώ.....

Τοιαΰται έν περιλήψει αί λαλοΰσαι εικό
νες, αί εύγλωττοι άλληγορίαι δι’ ών ή άρ- 
χαιοτη; εύαρεστιΧται "να περιγράφω ήμίν 
τή» δύναμιν τή; Μουσικής άπδ τών ηρωικών 
έτι χρόνων. Άλλ’ ΐνα δδεύσωμεν άσφαλέ- 
στερον πρδς την αλήθειαν, ας άφαιρέσωμεν 
τδν φλοιόν τούτο» τώ» μύθων καί τδν πέ
πλον τού ψεύδους, καί άναμφιβόλως διά τών 
έμψυχουμένων έκείνων δένδρων, διά τών 
συγκινουμένων έκείνων βράχων, διά τών 
μαλασσομένων έκείνων τεράτων, θέλομεν εύ- 
κόλως έννοήσει, δτι οί πρώτοι άνθρωποι έν 
τοΧς ιχνεσι τοΰ χάους έτι διατελοΰντες, ά
νευ ήθών καί άνευ πατρίδας έτι περιπλανώ- 
μενοι, καί έντδς αγρίων σπηλαίων έτι ένοι- 
κοΰντες, έξτ.μερώθησαν τέλος καί εί; πόλει; 
συνηγέρθησαν καί είς βίον εύρυθμον καί έν- 
νομον καθυπετάγτ,σαν διά τών μουσικών 
συμφωνιών εύαρίθμων τινών θνητών, ήδη 
μάλλον έκπολιτισθέντων, οΐτινες έν έπαγω- 
γοΐ; άσμασιν έξύμνον αύτοΧς τά κάλλη τοΰ 
λογικού, τά πλεονεκτήματα τών κοινωνιών 

καί τά θέλγητρα τής τάξεως καί ευνομίας. 
Διά δέ τών καταχθονίων έκείνων βασάνων, 
τών προσωρινώς άναστελλομένων καί ήρε— 
μούντων, θέλομεν έπίσης έννοήσει δτι α
ληθώς ή Μουσική καταθέλγει πολλάκις τάς 
συμφοράς καί διασκεδάζει τούς πόνους. (4) 
Άλλ’ ή σωτν.ριώδης σου δύναμις, ώ θελκτι
κή Αρμονία,έκδηλοΰται έτι μάλλον έπί τής 
βαθείας λύπης τοΰ νοός. Σύ μόνη γινώ- 
σκεις τας διόδους τής καρδίας, σύ μόνη δύ- 
νασαι νά κατευνάζρς τά; οδυνηρά; λύπας, 
νά καταπαύτ,ς τάς πυκνά; φροντίδας, νά 
διασκεδάζτ,ς τά ζοφερά νέφη τής μελαγχο
λίας- μόνη σύ διά τής δρμής τών ήχων σου 
δύνασαι ν’ άποδίδτ,ς τφ αΐματι, βραδέως έν 
ταϊς φλεψί ρέοντι, κυκλοφορίαν ταχυτέραν, 
τοΧ; άπονεναρκωμένοις πνεύμασι ρευστότη
τα εύκολωτέραν καί τοίς βεβαρυμένοις μέλε- 
σιν ένέργειαν άνετωτέραν. Βεβυθισμένος ών 
είς τή» κατήφειαν τής σιωπή; καί τήν λη- 
θαργίαν τών ρεμβασμών, ποΰ θέλω άνεύρει 
τή» θεραπείαν τής έπιμόνου άνίας καί τών 
μελαγχολικών ιδεών ; Είς την δύναμιν τά
χα τοΰ λογικού;.. Τδ προσκαλώ είς βοήθειαν. 
Προσέρχεται. Έλάλησεν. Οϊμοι ! Στενάζω 
έτι. ’Εν δέ τοϊ; θλίψεσιν ήμών τδ λογικόν 
αύτό νεα έστί Ολίψις.Μήπως είς τή» εύθυμίαν 
τών διασκεδαστικών συνδιαλέξεων καί συ
ναναστροφών ; Φεύ ! Δύναταί τις νά δια
σκέδαση μετά τών άλλων, δτε διάκειται 
κακώς μετά τοΰ ίδιου έαυτοΰ ; Μήτοι τέλος 
είς τά πομπώδη ήμών συγγράμματα, ύψη - 
λόφρονες Φιλόσοφοι ! Αγέρωχοι Στωϊκοί ? 
Άπέλθετε οχληροί παραμυθηταί. Είς μάτη» 
ύπό κεκαλλιεπημένους λόγους μέ προτρέπε
τε είς άλαλον υπομονήν, μοί διδάσκετε έ- 
ξοχον άπάθειαν, μοί κηρύσσετε έπιδεικτική» 
αταραξίαν. Ή θεωρητική ύμών άρετή, ή 
χιμαιρική ύμών φιλοσοφία, έπιψαύει άπλώς 
μόνον τη,ν έπιφάνεια» τή; ψυχής, χωρίς νά 
είσδύση είς τά ένδόμυχα αύτής καί νά τήν 
θεραπεύστ). Τό Οανατηρόν λοιπόν βέλος μέ 
διεπέρασε, καί ή Ολίψις κατέστη αήττητος 
καί ανίατος; *Οχι! Πρόσελθε, διαχύθητς έν

(Ι)ΊδεΆθήναων (Βιβλ. IV. {Ί). 

«έχοντα, κάτω δέ υπδ τά σειόμενα, πή μέν 
«’Ίσιδρς, πή δέ Νίφθυος πρόσωπον, αίνιτ- 
“τόμενοι τοϊ; μέν προσώποις γένεσιν καί 
»τελετήν, (αύται γάρ είσι τών στοιχείων 
Βμεταοολαί καί κινήσεις),τφ δ’ αΐλούριρ τή» 
»σελήνην διά τδ ποικίλου καί νυκτουργδν 
καί γόνιμον τοΰ θηρίου.» (Πλουταρχ. Περί 
"ίσιδο; καί Όσίριδος. L XIII.) ήτοι, έν 
άλλαι; λέξεσιν, έν τφ σείειν διά τή; χειρός 
τά τέσσαρα έκ μετάλλου έλάσματα τά έν
τδς τής άψίδος τοΰ σείστρου, υπτ,νίττοντο 
οί αρχαίοι τη,ν κίνησιν καί μεταβολήν τών 
τεσσάρων στοιχείων τοΰ κόσμου.
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τή καρδία μου γελώεσσα αρμονία. Θελκτι
κή φωνή προσβάλλει ήδη τήν ακοήν μου, ή 
ηδονή εισδύει είς τάς αισθήσεις μου' εικόνες 
χαριεσσαι διαλάμπουσιν έν τώ πνεύματί 
μου, ανευρίσκω έμαυτδν, παρηγοροϋμαΓ ή 
μελωδική συμφωνία τοϋ έξοχου μουσιχοϋ 
Λούλη, διασκεδάζει τάς λύπα; μου μάλλον 
Ζ οί έπιτετηδευμένοι συ.Ι.ΙογισμοΙ τοϋ φι
λοσόφου Σενέκα.

Θέλετε ετι περισσοτέραν άπόδειξιν τή; 
δυνάμεώς τής Άρμονίας’,Διέλθετε μετ’ έμοϋ 
τήν φύσιν, έρωτήσατε, έρευνήσατε αύτήν’ 
ού μόνον παρά τοΐς έξησκημένοις πνεύμασι, 
παρά τοΐς πεπαιδευμένοι; χαρακτήρσιν,έν οΐς 
η άνατροφή μετά τοϋ πεφωτισμένου νοός έ· 
νέπνευσαν τήν κλίσιν πρός τάς ώραίας τέ
χνας,άλλά καί παρ’ αύτοϊς έκείνοις, τοΐς ύπδ 
μόνης τής ένδιαθέτου ορμής κιν&υμένοις,ήτοι, 
τοΐς νηπίοις, τοΐς κατοίκοις τών έξοχών, τοΐ; 
αγρίοις και βαρβάροις λαοΐς καί αύτοίς τοϊς 
ζώοις’ καί θέλετε απανταχού άναγνωρίσει 
οτι πάντα τά δντα κέκτηνται έκ φύσεως 
σχέσεις, ούσιώδεις αναλογία;, αναγκαίας ά- 
ναφοράς μετά τής γλυκείας μελωδίας.

Ας έρωτήσωμεν τήν φύσιν έν τώ σκότει 
τής νηπιότητος Βλέπω κοιτίδα’ ασθενές 
νήπιον κλαίει έν αύτή' μήτηρ τεθορυβημένη 
τδ άπειλεΐ, παραφέρεται, οργίζεται, τδ νή 
πιον διπλασιάζει τούς κλαυθμούς. Ή μή- 
τηρ τέλος άρχεται τοϋ άσματος, καί ιδού 
αύτδ καταπραόνεται, διακόπτει τάς κραυ- 
γάς "να άκούση τήν μελωδίαν τών ήχων 
της’ άπομιμούμενον δε μάλιστα αύτούς, 
άνταποκρίνεται δι’ άνάρθρου ψιθυρισμού, 
καί παρόμοιον πρδς τδν νεοσσδν, τδν ύπδ 
τήν πτέρυγα τής μητρός του διδασκόμενον 
τδ κελάδημα αύτή;, σπουδάζει τδ μέλος, . 
τδ έπαναλαμβάνει, καί πρίν ή έτι λάβ^ τήν 
πρώτην αύτοϋ πτήσιν, προπαρασκευάζεται 
διά τά; συναυλίας τών δασών.

Α; έρωτήσωμεν τήν φύσιν έν τή άπαι- 
δευσία τών χωρίων. Βλέπω ένταΰθα λαδν 
άγροϊκον, ηλίθιον, άπαίδευτον. Ας άναπτύ- 
ξωμεν ένώπιόν του τά πλούτη τή; ποιήσε
ως, τάς χάριτας τής ευγλωττίας, τήν τέ
χνην τής ναυτικής, τδ κάλλος τή; αρ

χιτεκτονική;’ έστερημένος μαθήσεως καί 
διαγνώσεως, ακούει χωρίς νά έννοή, βλέπει 
χωρίς νά θαυμάζη, ϊσταται απαθής και α
ναίσθητος, αγνοεί τάς ήδονάς ταύτας. ’Αλ
λ’ άς άντηχήση είς τά ώτα αύτοΰ η ωραία 
μεύαιδία τών μουσικών δργάνων, καί αίφνης 
άνεγείρεται τής άπαθείας, προσέχει, συγκι- 
νεϊται, ή αϊσθητικότης του άναλάμπει, και 
ή ανθρώπινος φύσις έκδηλοϋται έν αύτώ. 
Ουτω θεωροΰμεν καθ’ έκάστην τούς κατοί
κους τών χωρίων, έπιστρέφοντας έκ τής έρ
γασίας των καί εισερχομένου; έν ταϊ; ποί- 
μναις αύτών, ύπδ τοϊς ήχοι; τών πλαγιαύ
λων καί τών ποιμενικών ασκών, άμα τδ ά
στρον τή; έσπέρας άναφανη έπί τού 5ρ ίζον- 
τος’ ουτω θεωροΰμεν αύτούς ωσαύτως έν 
ταΐς έορταϊς χορεύοντας καί σκιρτώντας 
έπ1. τοΰ ποικιλοχρόου έδάφους τών ανθηρών 
λειβαδιών ύπδ τοϊ; ήχοι; καί τοϊς άσμασι 
τών ποιμενικών συρίγκων.

Άς έρωτήσωμεν τήν φύσιν έν τή φρίκη 
τών άγριωτάτων χωρών, τών νήσων έκείνων 
τών κεχωρισμένων έκ τοϋ έπιλοίπου κό
σμου, τών βαρβάρων έκείνων γαιών, ών οί 
κάτοικοί είσιν έπίσης άγριοι ώ; καί οί μετ’αύ- 
τών συνδιαιτώμενοι λέοντες καϊ άρκτοι. Οί 
θεοί τών άλλων τεχνών ούδέποτε έσχον να
ούς ή βωμού; ύπδ τούς μελαγχολικού; εκεί
νους ούρανούς’ μόνη δ’ ή Αρμονία ήδυνήθη 
νά καταστήση πάντα τά έν ταΐς χώραι; έ- 
κείναι; ύποτελή τών Οελγήτρων της’ αύτη 
μόνη ήδυνήθη νά είσδύση είς τάς πάσαις 
ταϊ; άλλαις χάρισιν άπροσίτους έκείνας 
καρδίας. Ο έρως τής Αρμονίας διέρχεται 
διά μέσου καϊ τής πυκνοτέρα; βαρβαρότη
τας, διαπερών τάς παγωμένα; ζώνα; τής 
Αρκτου, ώ; καϊ τάς διακεκαυμένα; τοϋ Ί- 

σημερινοϋ Οί άσπλαγχνοι Ούρώνοι, οί σκλη
ροί Μακασσάροι, οί αιμοχαρείς Καραΐβαι καί 
οί απάνθρωποι Καννίβαλοι έχουσι τήν Μου
σικήν των, αδουσι τά ειρηνικά, τά πολε
μικά ή θριαμβευτικά αύτών άσματα, πρίν 
ή ποιήσωνται έναρξιν τών αιματηρών έκεί
νων συμποσίων έν οϊς κατατρώγουσι τούς 
αιχμαλώτους τού; δποίου; ή νίκη τοϊ; έχο
ρήγησε. Πλήρεις άγρια; χαράς συγκροτοϋσι

μελωδικούς χορού; πέριξ τών θυμάτων, ών 
μέλλουσι νά γείνωσιν αύτοί οί ίδιοι τάφοι’ 
ού μήν άλλά, καί αύτοί ουτοι άδουσι τδν 
ίδιον αύτών θάνατον. ’Εν μέσφ τών βασά
νων καί τή; βραδέως καιομένη; καί περι- 
στοιχούσης αύτούς πυράς, οί βάρβαροι ουτοι 
ήρωες άνακαλοϋσι τούς παλαιούς αύτών 
θριάμβους έν τοϊς νεκρικοί; αύτών άσμασι, 
καί ύπδ τής γλυκείας ταύτης άναμνήσεως 
παραμυθούμενοι, έκπνέουσιν έν τοϊς κόλποι; 
τής Αρμονίας καθιεροϋντε; αύτή τήν τε- 
λευταίαν αύτών πνοήν. (άκολουθεϊ).

Έ/ι Γlarraxd.tovJoc.

ΕΣΧΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΟΡΑΣΕΩΣ.

Ή δξύτης τής δράσεως έξαρτάται έκ δύο 
αιτίων, έκ τής εύαισθησίας τοϋ δικτυοειδοϋς 
χιτώνος, δι’ ού παρατηροϋμεν λεπτοτάτας 
διαφοράς φωτδς, δηλ. αντικείμενα λάμποντα 
πλέον ή ήττον έν τή έκτάσει, έφ’ ής προ
βάλλονται, καί έκ τής τελειότητος τών δι
αφόρων μερών τοΰ βολβοΰ τοϋ δφθαλμοϋ, 
ήτις έπιτρέπει νά βλέπωμεν αντικείμενα 
μικρότατα ή νά διακρίνωμεν σημεία λίαν 
συμπεπυκνωμένα καί κωλύει τάς εικόνας 
άπδ τοϋ νά συναρπάζωνται καί συγχέωνται 
ένεκα τής ακτινοβολίας.

Κατά μέσον δρον παραδεχόμεθα δτι 
πρδς διάκρισιν άμαυροϋ τίνος σημείου έπί 
λαμπρας βάσεως καί πρδ; προσδιορισμόν 
τοΰ σχήματα; φωτεινοϋ τίνος άντικειμένου 
έπί σκοτεινής βάσεως, χωρίς τοΰτο νά φαί· 
νηται ώς σημεϊον περικυκλούμενον ύπδ 
πλαστών άκτίνων σχηματιζομένων έν τώ 
ήμετέριρ δφθαλμώ, πρέπει δπω; τδ άντι- 
κείμενον ύποτείνη γωνίαν ένδς λεπτοϋ τού
λάχιστον. Άλλ’ ένταΰθα ένεστιν ή ποικι
λία. Ο Ι’ασσένδη; δέν ήδύνατο νά ιδη διά 
γυμνοϋ δφθαλμοϋ (ώπλισμένου μόνον διά 
βαθυχρόου ύάλου) ηλιακά; κηλίδας έχούσας 
διάμετρον ένδς λεπτοϋ καί ένδς τρίτου ή 
80 δευτερολέπτων’ έτεροι δέ τών αστρονό

μων, ών ή δρασις έξησκήθη διά τής συνή
θειας, διακρίνουσιν άνευ δργάνου ηλιακά; 
κηλίδας έχούσας διάμετρον 50 δευτερολέ
πτων.

Καθαράν καί άσέληνον νύκτα πάντες 
βλέπομεν άστέρας μέχρι τοϋ έκτου μεγέ- 
Οοος, δηλ. δισχιλίου; περίπου άστέρας άνά 
τδ ούράνιον ήμισφαίριον τδ όρώμενον κατά 
πάσαν στιγμήν ύπεράνω τοΰ όρίζοντος, ή 
τετρακισχιλίους άνά τδν ούρανδν δλον. 
Άλλ’ είς εύνοϊκωτάτας περιστάσεις, έν α
πουσία παντδς φέγγους, — δήλον δτι λυ
καυγούς, πολικού ή ζωδιακού φωτδς, ή άν- 
τανακλάσεως γη'ί’νων φώτων, —δταν ή α
τμόσφαιρα άρτι έκπλυθεϊσα ύπδ βροχής εϊναι 
λίαν υγρά καί οί άστέρες σπινθηρίζουσιν 
ίσχυρώς, μάλιστα δ’ άν εύρισκώμεθα μα
κράν τών πόλεων καί είς μεγάλα υψη ύπε
ράνω τών κατωτέρων στρωμάτων τοϋ άέ
ρος, οί μεταξύ τοϋ έκτου καί έβδόμου με
γέθους περιλαμβανόμενοι άστέρες άκτινο- 
βολοϋσι τήν νύκτα έναλλάξ άπαστράπτον- 
τες καί άφανιζόμενοι. "Ενεκα δέ τής άντι- 
Οέσεως ταύτης τής άποσβέσεως καί έμφα- 
νίσεως πάλιν τοϋ φωτδς, συμβαινούσης ένε
κα τών φάσεων τής μαρμαρυγής,στιγμιαίοι; 
μόνον Οεώμεθα αύτούς.

Έν τοιαύταις περιστάσεσι, δι’ δράσεις έ- 
ξησκημένας ύπδ τής συνεχοϋς παρατηρήσε- 
ως, δ άριθμδς τών ορατών άστέρων έν τώ 
ούρανώ δλω άνέρχεται είς ένδεκα χιλιάδας 
(ών τδ ήμισυ κατά μέσον δρον δρατδν άνά 
πασαν στιγμήν). Ό δ’ άριθμδς ούτος έξά
γεται έκ τών άλλήλαις συναδουσών παρα
τηρήσεων, άς έποιήσαντο οί άστρονόμοι 
Χέϊς 1) έν Μύνστερ καί Γούλδ έν Κορδόβα.

Πάντες βλέπουσι διά γυμνοϋ δφθαλμοϋ 
έξ άστέρας έν τώ συμπλέγματι τών Πληϊά- 
δων" άλλ’ δ άριθμδς ούτος αύξάνει διά τάς 
ύπεροχικάς δράσεις’τινές μέν δρώσιν 7 αστέ
ρας, έτεροι δέ οκτώ, δ δέ κ. Χέϊς άριθμεϊ

1) Περίφημος Γερμανός αστρονόμος, τοϋ 
δποίου δ κατά τδ 1872 έκδοθείς χάρτη; τοϋ 
ούρανοϋ δικαίως έπεσπάσατο τούς επαίνου; 
τών έπιστημόνων. Σ. Μ.
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δέκα, "Αγγλος αστρονόμος έκ Βριστώΐχς ό 
κ. Δέννιν βλέπει δέκα τρεϊς καί Μοιστλϊνος 
δ τοϋ Κεπλέρου διδάσκαλος έβλεπε δεκα- 
τέσσαρας.

Ό κ. Χέϊς κατέχει τά δυο είδη τή; τε
λειότατος τή; δράσεως, τδ βλέπει» δήλα δή 
ασθενέστατα φέγγη καί διακρίνει» λίαν πυ
κνά φώτα είκονιζόμενα έπί τοϋ δικτυοει- 
δοΰς χιτώνος αυτού ώς λαμπρά σημεία, ών 
αί διεστηκυϊαι ακτίνες μικροτάτην έχουσιν 
έκτασιν. Καί χάρις μέν είς τήν εύαισθησίαν 
τής δράσεώς του διακρίνει, μεσοΰντος τοϋ 
ήλίου, τήν ’Αφροδίτη», τδν Δία και τδν 
Έρμήν καί, τής νυκτδς ασέληνου ουσης, 
τήν 'Εστίαν καί τδν Ούρανόν" χάρις δέ είς 
τήν καθαρότητα τής δράσεώς του διακρίνει 
έν παντί καρώ τούς πλησίον καμένου; ά- 
στέρας τοϋ τής Μεγάλης "Αρκτου καί τούς 
απέχοντας 6', 30" καί γνωστούς όντα; υπδ 
τδ δνομα α τοϋ Αίγόκερω" έπί τέλους δέ, 
αίθριωτάτου τοΰ ούρανοϋ όντος, διακρίνει 
έπίσης τδ ω τοϋ Σκορπίου, τδ δ τής Λύρας 
καί αύτδ τδ ε τής Λύρας, ού τά συνθετικά 
μέρη διίστανται μόνον 3,27". Καί δμως 
δ κ. Χέϊς ούδέποτε εΐδεν άνευ τηλεσκοπείου 
τούς δοροφόρους τοϋ Διός !

Ύπάρχουσι λοιπδν, ώς Οέλομεν ίδεϊ, μεί· 
ζονες έτι όξυδέρκειαι. Μέγισται είσίν αί 
δυσχέρειαι -ένεκα τής μεγάλη; λάμψεως τοϋ 
πλανήτου καί τής μεγάλης προσεγγίσεω; 
τώ,ν μικρών αστέρων, ών δ πρώτος δέν α
πέχει -πλέον δύο λεπτών καί τετάρτου καί 
ό τέταρτος πλέον εννέα λεπτών καί τριών 
τετάρτων καί επί τέλους τοσοΰτον κατά 
τήν λάμψιν ποικίλουσιν, ώστε κατέρχονται 
εί; τδ έβδομον μέγεθος καί κατωτέρω, δ
περ καθίστησιν αύτού; απολύτως άοράτους 
άνευ οργάνου. Μείζων καί λαμπρότερος εί
ναι δ τρίτος, 8ς ήττον σπανίω; δράται. 
'Ο Βράγγελος συνωμίλησεν έν Σιβηρία μετά 
θηρευτού, δστις έβλεπεν αύτδν καί παρε- 
τήρησεν ετι τάς εκλείψεις του" δ κ. ’Ιάκω
βος είδεν αύτδν έν Μαδράς, δ κ. Βούφχαν 
έν ’Αγγλία, δ δέ .κ. Μαζίν τήν 1 5 ’Απριλίου 
4 863 έν τή αύτή χώρα.

Ό δεύτερος καί δ τρίτος έθεάθησαν χω- . 

ριστοί καί εύδιαζρίτως ύπδ τοϋ κ. Βούΰδ 
τήν 4 5 Ίανουαρίου 4 860, δ δέ κ. Βέβ διά 
τών διόπτρων του είδε τδ τρίτον καί τδν 
τέταρτον έν ’Αγγλία τήν 4 ην Σεπτεμβρίου 
4 832. Οί αύτοΐ δορυφόροι (τρίτο; καί τέ
ταρτος) έθεάθησαν ύπδ τοϋ κ. Δέννιν έν 
Βριστώλη τήν 3ην Απριλίου 4 874 αύτδν 
τδν πλανήτην προκαλύπτοντες. Ό ράπτης 
Σχοϊνος έν Βρεσλαυΐα, έβλεπεν έν τή μεγί
στη αύτών άποστάσει τδν τρίτον καί τδν 
πρώτον δορυφόρον, τδν καί δυσχερέστερου 
νά διακοιθή ένεκα τής γειτνιάσεως τοϋ 
Διός" δ Βαίξ είδεν άπαξ τδν πρώτον καί 
τδν δεύτερον συνηνωμένους, ώσαύτως άπαξ 
είδε τδν τέταρτον καί συχνάκις τδν τρίτον" 
δ μαρκίων Όρμόνδης είδε τούς δορυφόρους 
έν τή κορυφή τή; Αϊτνης ών, καί δ ιεραπό
στολος Στοδάοδος είδεν αύτού; πλειστάκις 
έπί τών υψηλών δροπεδίων τή; Περσίας κα
τά τδ λυκόφως, δτε ή διάφανσις έμείου 
τήν ακτινοβολίαν τοϋ πλανήτου.

’Εν τή αύτή χώρα καί ύπδ τάς αύτάς 
περιστάσεις ώράθη γυμνοϊς οφθαλμοί; έν ή
μεροι διά βαθυχρόου ύάλου ή μηνί; τής ’Α
φροδίτης. Ή παρατήρησις αύτη είναι ετι 
σπανιωτέρα τής τών δορυφόρων καί μό»ον 
τρις έγένετο" έν Περσία δήλον δτι, ώς ηδη 
είπομεν, κατά τδν κ. Φλαμμαρίωνα, έν 
Χιλή, ένθα δ Θεόδωρος Πάρκερ είδε γυμνοϊς 
όφθαλμοί; τήν μηνίδα καί έν Γαλλία, ένθα 
δ άββά; Άνδρέα; καί πολλοί έτεροι άνενέ- 
ωσαν τήν παρατήρησιν, δτε ή μήνις λε- 
πτοτάτη ουσα ύπέτεινε διάμετρον γωνιαίαν 
56 ώς έγγιστα δευτερολέπτων τής μοίρας.

(Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού

ύπδ Στεγ. I. ,ΠαηαιιιχάΑη).

ΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ 
ΤΙΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ’

(Συνέχεια).

Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τάς δυτικός.χώ
ρας.

Ειδομεν δτι ό στρατηγός Κάουφμαν είχε 
παραιτηθή προσωρινώς τών σχεδίων του 
έπί τών όχθών τοϋ Άμού Δαριά ένεκεν τών 
συμβάντων ατινα κατέστησαν άναγκαίαν 
τήν ένοπλον έπίμβασιν τών Ρώσσων είς 
τάς δυτικός έπαρχίας τής Κίνας καί δτι 
περκορίσθη είς νά κατοπτεύοη συγχρόνως 
άμφοτέρας τάς όχθα; τού ποταμού έ» τή 
χώρα τής Χίβας. Ό χάνης, ίδών δτι απει
λείται ύπδ τών φαλάγγων τού Γολοβατσέφ 
καί τοϋ Μάρκοζώφ καί φοβούμενος μή τδ 
κράτος του γείνη λεία τών εχθρών, ήναγ- 
κάσθη ν’ άρχίση διαπραγματεύσεις" πλήν 
οί πρεσβευταί του δέν έγένοντο δεκτοί καί 
προσεκάλεσαν αύτδν ρητώς καί έντόνως ν’ 
άπελευθερώση τούς 'Ρώσσους αιχμαλώτους. 
Ούτως άποτυχών, δ Σείτ Μωχαμέτ έξητή- 
σατο τήν προστασίαν τών ’Αγγλων" ούτοι 
δέ συνεβούλευσαν αύτδν νά δεχθή τάς αι
τήσεις τής 'Ρωσσίας και νά διάγη τού λοι
πού φιλικώ; μετά τής δυνάμεως ταύτης. 
Έν τώ μεταξύ οί 'Ρώσσοι έςηοεύνησαν τήν 
χώραν πρδς τδ μέρος τού Κρασιοβόδσκ (Σε
πτέμβριον τού 4 87’2) καί έπέστρεψαν μη- 
δεμίαν έπενεγκόντες ζημίαν τώ χάνη, δστις 
ήρχισε ν’ άναπνέη έλευθερώτερο» καί έξη- 
κολούθησε νά καταχράται τήν ύπομονήν 
τών Ρώσσων. Τέλος δέ τφ 4 873 άπεφα- 
σίσθη νά δώσωσι τέλος εί; τάς πρδς τδν 
ηγεμόνα έκεϊνον διαφοράς προσβάλλοντες 
αύτδν ταύτοχρόνως έκ τού Καυκάσου, έκ 
τού Όρεμβούργου καί έκ τοϋ Τουρκεστάν. 
Ή ιστορία τής τριπλή; ταύτης καί έπιιυ- 
χούς έκστρατείας είναι τοϊς πάσι γνωστή.

Τήν 29 Μαΐου τά ρωσσικά στρατεύματα 
είοήλΟον είς Χίβαν έξ έφόδου, δ δέ χάνης, 
δστις είχε τραπή εί; φυγήν, προσεκλήθη 
νά προσέλθη είς τδ ρωσσικδν στρατόπεδον, 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ, Θ' ) 

δπερ καί έπραξεν" ύπεδέχθησαν δ’ αύτδν 
μετά τιμών καί άποκα τέστησαν είς τδν 
θρόνον, συστήσαντες π ’ αύτώ διβάνιον ή 
συμβούλιον έκ Ρώσσων αξιωματικών καί 
έγχωρίων υπαλλήλων. Πρώτιστον δέ καί 
κατεπεϊγον ζήτημα, χρήζον άμέσου λύσεως, 
ήν τδ τής δουλείας, περί ής εύθύς ήσχολήθη 
τδ συμβούλιον, κατά έπίμονον πρόσκλησιν 
τοϋ στρατηγού Κάουφμαν, καί τήν 6[ 18 
Ιουνίου (δημοσίευσε διακήρυξιν καταργού
σαν τήν δουλείαν καί άπαγορεύουσαν τδ 
δουλεμπόρων· Οΰτω δέ τεσσαρακοντακισχί- 
λιοι ΙΙέρσαι ώφειλον τή» έλευθερίαν των 
είς τούς 'Ρώσσους. Διά τής συνθήκης ταύ
τη; δ χάνης τή; Χίβας άνέλαβε τήν ύπο- 
χρέωσιν νά παραχώρηση είς τήν 'Ρωσσίαν 
χώρας κειμένας έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ 
Ωξου, καί κυρίως τδ Τσουραχάν καί τδ 

Τσίμποη, ατινα ακολούθως άπετέλεσαν τήν 
περιφέρειαν τοΰ Άμού-Δαριά.

Σήμερον τδ χανάτον πράγματι είναι η
γεμονία ύποτελής τή ^ωσσική αύτοκρατο- 
ρία, σφήκαν δ’ αύτώ σκιάν ανεξαρτησίας, 
διότι ή 'Ρωσσία ύπεσχέθη τή ’Αγγλία δτι 
δέν Οά εξόντωση αύτδ δλοτελώς" άλλως 
δέ ή ρωσσική κυβέρνησις προτιμά, φαίνε
ται, νά παρατείνη τήν νύν ΰπαρξιν τής Χί
βας, διότι ή πόλις αύτη χρησιμεύει ώς προ
πύργιο» εί; τάς έπί τού "Ωξου ρωσσικάς 
κτήσεις αϊτινες τοιουτοτρόπως είσί προπε- 
φυλαγμέναι κατά τών έκδρομών τώ» Τουρ- 
κομάνων" πρδς τούτοις τδ χανάτον τελεί 
φόρον άξων λόγου. Ή γειτνίασις δέ τών 
'Ρώσσων άπέφερε τούς καρπούς της, διότι 
τδ δουλεμπόριον σχεδδν έντελώς έπαυσεν. 
Ό χάνης βοηθεϊ τούς 'Ρώσσους είς τάς έρεύ- 
να; των έν τή άρχαίαι κοίτη τοϋ "Ωξου καί 
είς τήν κατασκευήν έδών καί άλλων τα
κτικών μέσων συγκοινωνίας μεταξύ τής 
Κασπίας καί τοϋ κάτω μέρους τοϋ Άμού- 
δαριά" άφ’ έτέρου δέ ή παρουσία ^ωσσικών 
στρατευμάτων άποδεικνύεται χρησιμωτάτη 
τώ Σείδ Μωχαμέτ, ού τήν έξουσίαν άνα- 
γνωρίζουσιν ήδη οί Τουρκομάνοι υπήκοοί 
του. ΙΙροσφάτως έγένετο λόγος περί προ
σεχούς προσαρτήσεω; τή; Χίβας είς τήν 
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μωσσικήν αύτοκρατορίαν χαί έλέγετο δτι δ 
χάνης έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά παραίτη
σή τοΰ θρόνου χαί νά ζήση έν 'Ρωσσία, 
λαμβάνων τήν σύνταξιν ήν πρόκειται νά τώ 
πλήρωσή ή κυβέρνησις’ προστίθεται δέ δτι 
χαί έν Χίβα υπάρχει ισχυρόν κόμμα, δπερ 
θέλει ν’ άποπέμψη τόν χάνην καί νά ζη· 
τήση τήν προσάρτησιν τής χώρας είς τήν 
μεγάλην αυτοκρατορίαν τοϋ λευκού τζάρου. 
Φυσικφ τώ λόγω ή ρωσσική κυβέρνησις έ
χει τόν δάκτυλόν της είς τάς μηχανορρα
φίας ταύτας κατά τής εξουσίας τοΰ χάνου’ 
ούδόλως δθεν παράδοξον νά έκραγ^ κατ’ 
αύτάς έπανάστασις είς Χίβαν καί νά πάθη 
δ Σεΐδ Μωχαμέτ δ,τι έπαθε καί δ Χουδο- 
γΐάρ, δ πρώην ήγεμών τής Χοκάνδης.

Είς τά δυτικά τοΰ χανάτου καί είς τάς 
πέριξ τής Κασπίας θέσεις ζώσι πολλαί 
τουρκομανικαί φυλαί’ τινες δέ τούτων ά- 
ναγνωρίζουσιν ήδη τήν έξουσίαν τοΰ τζάρου 
καί πληρόνουσι τούς φόρους τακτικώς, ώς, 
παραδείγματος χάριν, οί Φορνοϋδαι. Οί 
Τουρκομάνοι ούτοι βαθμηδόν έξοικειοΰνται 
πρός τήν τοιαύτην τών πραγμάτων κατά- 
στασιν καί συντόμως θά παραιτήσωσι τόν 
νομαδικόν βίον, τά άγρια καί βάρβαρα έ
θιμά των. Τώ 1875 ούτοι μετέφερον τό 
ρωσσικόν ταχυδρομείου είς Χίβαν καί έχοη 
σίμευον ώς δδηγοί εις τούς έμπόρους οϊτι- 
νες διήρχοντο διά τής χώρας των’ οί δέ 
Ρώσσοι έπωφελήθησαν τήν ησυχίαν ήτις έπε- 
κράτει παρά τοίς νομάσιν, έξετέλεσαν διά
φορα έργα, ώφελιμώτατα διά τό έμπόριον, 
καί πέρυσιν ήρχισαν νά χαράττωσι τήν με
γάλην δδόν ήτις θά ένωση τήν πρωτεύου
σαν τής Χίβας πρός τόν λιμένα τοϋ Κρασ- 
νοβόδσκ έπί τής Κασπίας’ ηδη σκέπτονται 
τίνι τρόπω νά έμψυχώσωσι τήν γεωργίαν 
εν τοίς μέρεσι τούτοις μετοχετεύοντες ύδωρ 
έκ τοΰ Άμού-δαριά εις τήν άρχαίαν κοίτην 
τοΰ "Ωζου.

Έκ τών Τουρκομανικών λαών τών οί- 
κούντων τήν βόρειον κλιτύν τοΰ Καπέτ-δάγ, 
οί Τεκέ άπολαύουσι τής προστασίας τοΰ 
λευκοΰ τζάρου. Ό Άτρέκ άποτελεϊ τό δριον 
μεταξύ Περσίας καί 'Ρωσσίας, άλλά θ’ ά- 

ποδειχθή ίσως άναγκαϊον νά όρισθή τό δ- 
ριον τοΰτο μεσημβρινώτερον, διότι οί 'Γουρ- 
κομάνοι τής κοιλάδος τοΰ Άτρέκ, οΐτινες 
κατά τό μάλλον ή ήττον ύπόκεινται τή 
Ρωσσία, διαμένουσιν οκτώ μήνας του έτους 

είς τήν δωσσικήν χώραν καί τέασαρας είς 
τάς. γειτνιαζούσας έπαρχίας τής Περσίας, 
καί τοι δέν ύποφέρουσιν τήν παρ’ αύτοϊς 
παρουσίαν τών περσικών άρ^ών. Είτε ένω- 
ρίς, είτε αργά, ή 'Ρωσσία δφείλει νά κα
τάχτηση ή καθυποτάξη ού μόνον τούς Τουο- 
κομάνους, άλλά καί τούς έπί τής δεξι
άς όχθης τοΰ Άτρέκ διαμένοντας λαούς 
τούς πλησίον τοΰ Καμπουσάν’ δσον δ’ α
φορά τήν Βουχάραν, αΰτη ένεκεν τοΰ πο
λέμου τού 1867—1868 έχασε τήν ίσχύν 
ής οί έμίραι της άπήλαυον έν Άσία έπί 
πολλούς αιώνας’ άλλά κυρίως οί Ασιανοί 
συνησθάνθησαν τήν άπώλειαν τής Σαμαρ- 
κάνδης, τής αγίας πόλεως, τής αρχαίας 
πρωτευούσης τοΰ Ταμερλάνου, τοΰ xerrpou 
τυΰ χόσμον. Μικρόν μετά τήν πτώσίν 
της δ εμίρης Μουζαφάρ έπραξε πάν δ,τι έ- 
δύνατο δπως άνακτήση τήν Σαμαρκάνίην 
καί έστειλεν είς Πετρούπολιν αλλεπαλ
λήλους πρεσβείας, ή δέ Αγγλία έσπευ- 
σε νά υποστήριξή τήν αϊτησίν του καί δ 
σίρ Μπούχαναν (δ παρά τώ άνακτοβουλίω 
Πετρουπόλεως πρεσβευτής τής Αγγλίας) έ- 
πελήφθη διαπραγματεύσεων’ είς μάτην δ
μως. Ή Σαμαρκάνδη ήν πολιτικώς καί 
στρατηγικώς θέσις σπουδαιοτάτη διά τήν 
'Ρωσσίαν’ διό ούδόλως συνήνεσε νά τήν ά- 
ποδώση είς τόν έμίρην, δστις έδει νά υπο·- 
μείνη. Έν τώ μεταξύ δ υίός του Καττή 
Τσίουρίά, έπωφεληθείς τήν δυσαρέσκειαν 
τών κατοίκων καί τήν θρησκομανίαν τοΰ 
μωαμεθανικού κλήρου, ύψωσε τήν σημαίαν 
τής έπαναστάσεως καί έκήρυξεν έκπτωτον 
τοΰ θρόνου μέν τόν Μουζαφάρ, πόλεμον δέ 
εϊί τούς απίστους. Οί 'Ρώσσοι έσπευσαν ε
πίκουροι τοΰ έμίρη καί ούτω συνετέλεσαν 
ϊνα καταπνιγή ή έπανάστασις, ήτις είχεν 
άρχίσει νά διαδίδηται καί είς τάς έπαρχίας. 
Ό Μουζαφάρ, καταβαλών τούς έπαναστά- 
τας, έστρεψε τά δπλα του κατά τοΰ Χισάρ, 

Κουλιάπ, Δείναν καί άλλων μικρών χω
ρών, αιτινες είχον κηυυχθή ανεξάρτητοι κα
τά τόν προλαβόντα πόλεμον’ έτιμώρησε δ’ 
αύστηοώς τάς έπαναστάσας πόλε·.ς, άπεδί- 
ωξε τόν βέην τοϋ Κουλιάπ καί ήθέλησε νά 
τιμωρήση τόν βέην τοΰ Καρατεγήν, υποτε
λή τής Χοκάνδης. 'Ο Σίρ Άλή έφυγε καί 
έζήτησεν άσυλον παρά τώ ΧουδογΙάρ χάν. 
Έπέκειτο δθεν πόλεμος μεταξύ τών δύο 
γειτόνων, άλλ’ έν τώ μεταξύ έπενέοη δ 
στρατηγός Κάουφμαν καί άποκατέστησεν 
είς Καρατεγήν τόν Μουζαφάρ σάχ, δστις 
ην δ νόμιμος ήγεμών τής χώρας. Μετ ου 
πολύ καί πάλιν οί Ρώσσοι εξυπηρέτησαν 
τά συμφέροντα τής Βουχά.ας, καταστρέ- 
ψαντες είς τήν κοιλάδα τοΰ Ζαραφσιάν πολ
λά τών ληστών καταγώγια, ήτοι τό Φα- 
ρσπ κα1. Μαγιάν, ών αί βέηδες άτιμονρητεί 
διήρπαζον καί έκάκουν τούς γείτονάς των, 
καί άνακτήσαντες ύπέρ τής Βουχάρας τό 
Σαοισίάπ. Εκτατέ δ έμίρη; διάγει ειρηνι
κό»; πρός τήν 'Ρωσσίαν, άλλ’ έχει δυσπί- 
στως, μόνον δέ τά ρωσσικά τάγκατα ά- 
ναγκάζουσιν αύτόν νά σέβηται τάς συνθή- 
κας, οΐτινες πράγματι είσί διαταγαί διδό
μενοι ύπό τών νικητών ύπό χαρίεντα τύ 
πον Κατά τήν είς Χίβαν στρατείαν έπέ- 
τρεψε τοίς Ρώσσοις νά διαβώσι διά τής χώ 
ρας του καί έσπευσε νά χορηγήσ») άρτον 
καί άλευρον εί; ρωσσικόν άπόσπασμα δπερ 
έμελλε σχεδόν νά λιμοκτονήση έν ταϊς έρή- 
μοις’ δ.ό η Βουχάρα πρός άμοιβήν έλαβε 
τήν άγοκοκ καί ερημοκ χώρατ, ητις πε
ριορίζεται ύπό τής δεξιάς όχθης τοϋ Άμού- 
δαριά καί διήκει μέχρι τών δρίων τών μωσ
αϊκών κτήσεων. 'Π τελευταία συνθήκη τοϋ 
Ι»73 διαγράφει τά σύνορα τής Βουχάρας,ά- 
νοίγει τόν πλοϋν τοΰ Άμού-δαριά καί άλ
λα μέρη εί; τό ψωσσικόν έμπόριον, συγχρό
νως δέ κανονίζει τήν άπόδοσιν τών κα
κούργων, καταργεί τό δουλεμπορίαν καί ε
πιτρέπει είς τά δύο κράτη νά έχωσίν αντι
προσώπους ή πράκτορας προξενικούς είς 
Τασκένδ καί είς Βουχάραν. 'II ηγεμονία 
τής Βουχάρας, καί τοι απολαμβάνει εσω
τερικής αυτονομίας, έξαρτάται δλοσχερώς 

έκ τής 'Ρωσσίας. Έπί τών ημερών ήμών 
τρία τινά επιδιώκει ή 'Ρωσσία’ τήν άνάπτυ- 
ξιν τών εμπορικών σχέσεων, τήν είρηναποί- 
ησιν τών πέριξ έπαρχιών, είς άς οίκοϋσι νο
μάδες, καί τόν περιορισμόν τής είς τά 
ρωσσικά συμφέροντα επιβλαβούς επιρροής 
ήν τυχόν οί Αγγλοι καί οί γείτονες τής 
μεσημβρινής Ασίας έδύναντο νά έξασκή- 
σωσιν έπί τοΰ έμίρη τής Βουχάρας. 
Δέν είναι εύκολον νά έμποδισθη δ ήγεμών 
ούτος "να διατηοή σχέσεις πρός τό Αφγα
νιστάν’ άφοΰ δμως διατηρή τήν συνθήκην, 
καί τοι ζημιούμενος, συμφέρον έχει νά δι- 
άγη φιλικώς πρός τήν 'Ρωσσίαν, ήτις χρη
σιμεύει ώς προπύργιου κατά τοϋ άγγλίζον- 
τος Αφγανιστάν, ού αί σχέσεις πρός τήν 
ρωσσικήν αύτοκρατορίαν δέν είναι τόσον δι
ευκρινισμένοι.

Άπλουστάτη είναι ή ίστρορία τής κατα- 
κτήσεως τής Χοκάνδης. Ό ωμός καί ά
πληστος Χουδογιάρ, άφοϋ πολλά ύπό τών 
Ρώσσων έπαθεν, ήναγκάσθη επί τέλους, ΐνα 
διατηρήση τόν κλονούμενον θρόνον του, νά 
ύποταχθή εις τό θέλημα τής 'Ρωσσίας, υ
πέγραψε συνθήκην εμπορικήν, έξυπηοέτησε 
καλώς τά συμφέροντα τής ρωσσική; αύτο- 
κρατορίας καί έλαβε μάλιστα τό παράση
μου τοϋ άγιου Στανισλάου, ώς καί τόν τί
τλον υψηλότητας (α) Εντούτοις δ χάνης 
ένόει δτι έπέκειτο τό τέλος τή; βασιλείας 
του’ δό ήθέλησε νά έπωφεληθή τήν τελευ- 
ταίαν ώραν, δπως πλουτήση έκ τών υπη
κόων του’ άλλ’ ή ώμότη; καί ή πλεονεξία 
ώθησαν είς έπανάστασιν τόν λαόν καί τούς 
Κιπτσάκας’ οί δέ νομάδες ούτοι, οδηγού
μενοι ύπό τοΰ Άπτερραμάν Άβτομπατσή 
έξεθρόνισαν αυτόν καί ήνάγκασαν νά ζητή- 
ση άσυλον παρά τοίς 'Ρώσσοις. Είς τόν θρό
νον ά«έβη δ υίός του Σεήδ, άλλά δέν διετή- 
ρήθη έπί πολύ. Οί κάτοικοι τής Χοκάνδης, 
οΐτινες τά δεινά των άπέδιδον είς τού; 
.Ρώσσους, έποίησαν έκορομήν είς τό ρωσσι-

(α) «Βισοκοστεπένστβο» είναι δ επίση
μος τίτλος βν οί 'Ρώσσοι άπονέμουσιν είς 
τού; χάνας τής κεντρικής Ασίας.
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κδν έδαφος καί οΰτω προεκάλεβαν κατ’αύ
τών εχθροπραξίας. Οί 'Ρώσσοι έξεστράτευ- 
σαν καί έπί τέλους προσήρτη,σαν είς τδ α
χανές κράτος των τήν Χοκάνδη,ν, ήτις νϋν 
καλείται Φεργάν" ήδη δέ ασχολούνται δπως 
καθυποτάξωσι τούς Κιργισίους, οΐτινες εί
ναι πολυάριθμοι είς τάς άνατολικάς έπαρ
χίας, καί πρ δ μικρού είχον προχωρήσει μέ
χρι τοϋ οροπεδίου τοΰ ΙΙαμίρ καί τής λί 
μ.νης Καρακούλ. Ο Χουδογιάρ και ό επ’ ο
λίγον χρόνον διάδοχός του ζώσιν έν 'Ρωσ- 
σίφ" μόνον δ’ εί; αντιπρόσωπος απολείπεται 
τής οικογένειας τών χάνων Χοκάνδη.;, ό 
Άπτούλ Γκαφάρ, δστις έφυγεν είς τδ ’Αφ
γανιστάν, εύρε δέ άσυλον καί προστασίαν έν 
τή Ινδική.

Πρδς τά νοτιοανατολικά τού χανάτου 
τής Βουχάρας, είς μέρος ορεινόν καί δια- 
βρεχόμενον ΰπδ ποταμίσκων, υπάρχει σύμ
πλεγμα μικρών κρατών πρός ά άχρι τοΰδε 
ούδεμίαν ή 'Ρωσσία έχει σχέσιν' ταΰτα δ’ 
είσί (πρδς βορράν) τδ Καραδεγήν, τδ Δαρ· 
βάζ, τδ Σιγνάν, τδ Βαχάν καί τδ Βαδαχ- 
σάν. Άλλοτε ίδύνατό τις ν’ άναφέρη καί 
τδ Άνδόη, τδ Σιμπαρχάν, τδ Σιριπούλ καί 
τδ Μαϊμενέ, άρχαίας κτήσεις τοΰ έμίρη 
τής Βουχάρας, περιλαμβανούσας τάς οάσεις 
τάς κειμένας είς τούς πρόποδα; τοΰ Παρα- 
παμίσου (Paropamiz') καί περιελΟούσα; 
βαθμηδόν είς την έξουσίαν τοΰ ’Αφγανι
στάν. Τδ Καραδεγήν, κείμενον κατά μήκος 
τοΰ ποταμοΰ Σουράπ, όμόρρου' τοΰ “Ωξου, 
έχει σχεδδν 4 00,000 ψυχάς" περιβάλλε
ται δέ δλον υπδ δρέων καί πρό τίνος έγέ
νετο αφορμή διενέξεων μεταξύ Βουχάρας 
καί Χοκάνδης. Μετά τήν προσάρτησιν τοΰ 
τελευταίου τούτου χανάτου, ό σάχης τοΰ 
Καραδεγήν έπεζήτησε τήν φιλίαν τών 'Ρώσ
σων· δσον δέ άφορα τδ Δερβάζ καί τδ 
Σιγνάν ή τελευταία κατά τών Κιργισιών 
τοΰ Άλαν καί τοΰ Παμΐρ εκστρατεία έθη- 
κεν αύτούς είς έπαφήν μετά τών 'Ρώσσων. 
Οί ήγεμόνες τών χωρών τούτων ισχυρίζον
ται δτι κατάγονται άπδ τοΰ Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου. Τδ Κουλιάπ, κρατίδιον άλλοτε 
άνεξάρτητον, κείμενον πρδς δυσμάς τοΰ

Δαρβάζ, αποτελεί μέρος ιΐ,ς Βουχάρας, ό 
δέ πρώην ήγεμών του. Σαρή μπέης, εύρί - 
σκεται εις Καμπούλ καί ζητεί νά έπανέλθη 
είς τήν πατρίδα του διά τών όπλων. "Ισως 
ό Σίρ Άλής βοηθήση αΰτδν ν’ άνακτήση 
τδν θρόνον του ή καταστήση αύτδν δργα
νον τών σχεδίων του, κατά τά; περιστά
σεις, δπερ Οά έπιφέρη νέας περίπλοκά;, 
καθ’ δσον μάλιστα οί Βουχάριοι εχουσιν α
ξιώσεις έπί τοΰ ’Ανδόη καί τών λοιπών ε
παρχιών αϊτινες έλαχον είς τδ ’Αφγανι
στάν. Τδ Βαχάν κεΐται έπί τοΰ Σαριάδ καί 
τοΰ Πιάντζ, έπί τής όδοΰ ήτις άγει άπδ 
τής κλιτύος τοΰ Άράλ είς τό λεκανοπέδιον 
τοΰ Λδμπ-Νδρ, διά τοΰ όροπεδίου τοΰ Πα- 
μίρ* ή θέσις άρα τοΰ Βαχάν είναι έξαιρε- 
τικώ; σπουδαία, διότι χωρίζει τδ Κασγάρ 
άπδ τδ Αφγανιστάν, κράτη έπίσης έχθρι- 
κώς διακείμενα τή 'Ρωσσία- διό ό κόμη; 
Μπρουνώφ, πρώην πρεσβευτής τή; 'Ρωσσίας 
έν Λονδίνφ, προσεπάθησεν ινα έξασφαλίση 
ύπέρ τοΰ Βαχάν πλήρη ανεξαρτησίαν. Τδ 
Βαδαχσάν, δπερ κατά τδ 1874 διετήρει 
τόν ήγεμόνα του, Τζεγανδάρ σάχ, πολιτι- 
τώ; είναι τδ άξιολογώτερον δλων* διότι 
κατέχει τδ εύφορώτερον μέρο; τοΰ λεκα
νοπεδίου τοΰ Ώξου καί δύναται νά δι- 
αθρέψη πολυάριθμον λαόν. 'II 'Ρωσσία διά 
τής κατοχή; αύτοΰ Οά κατωρΟώση νά γίνη 
κυρία δλου τοΰ Τουρκεστάν καί δλων τών 
χωρών τών πρδς βορράν τοΰ Ίνδοκούς, ένώ 
Οά κατέχη τά; διόδους αϊτινες άγουσιν είς 
τήν κοιλάδα τοΰ Κανάρ, είς ήν εύρίσκονται 
τδ Τσιτράλ καί τδ Μαστούτ, ατινα είναι 
είσέτι άνεξάρτητα καί πολύ άπέχουσι τών 
άγγλικών κτήσεων. Δυστυχώς δμως διατε- 
λεϊ ύπδ τήν έξουσίαν τοΰ έμίρου τοΰ Κα- 
βούλ. Άπωτέρω βλέπομεν τδ Βαδαχσάν, 
τδ Κουνδούζ καί τδ Μπάλχ, σταθμούς τών 
Αφγανών η “Αγγλων, δπερ τδ αύτό* τέ
λος δέ έρχονται τδ Άνδόη, Σιριπούλ, Σιμ- 
παρχάν καί Μαϊμενέ, άτινα διέρχεται ή ο
δός άπό Μπάλχ είς Χεράτ. Αί μικραϊ αύ
ται χώραι είσιν αί τελευταϊαι δάσεις τών 
στεππών τοΰ Τουρκεστάν, οίκούμεναι ύπό 
τών Ουσβέκων* ύπέστησαν δέ τήν αύτήν ήν 

κτοβούλιον ήμπόδισε τήν Περσίαν, σύμμα
χον τότε τής 'Ρωσσίας, νά καταλάβη τδ 
Χεράτ, δτε δέ τώ 1859 δ σάχης τή; Περ
σίας, έπωφελούμενος τήν έπανάστασιν τών 
Σιπαίων (’Ινδών στρατιωτών έν υπηρεσία 
τή; ’Αγγλίας κατά τόν μεταξύ Κίνας καί 
Αγγλίας έκοαγέντα πόλεμον) ήθέλησε νά 
ποοσβάλη τδ ’Αφγανιστάν, οί Άγγλοι δέν 
έδίστασαν νά προβώσι μέχρις άπειλών καί 
οΰτω ν’ άναχαιτίσο,σιν αύτόν. Κατόπιν οί 
ύπουργοί τή; βασιλίσσης Βικτωρίας έπί πο
λύ διεπραγματεύθησαν πρδς τήν ρωσσικήν 
κυβέρνησιν ϊνα έκ συμφώνου χαοάξωσιν ού- 
δετέραν γραμμήν μεταξύ τών Ασιατικών ο
ρίων τών δύο έπικρατειών" άλλ’ έν τή ού- 
δετέρα ταύτη καί άπαραβιάστω ζώνη ή 
Αγγλία ήθέλησε νά περιλάβή ούχί μόνον 
τό κυρίως ’Αφγανιστάν, άλλά καί τάς χώ
ρας τών Ούσβέκων καί τών Τατζίκων, τάς 
κειμένας’πρδς βορράν τοΰ Ίνδοκούς καί είς 
τδ άνω μέρος τοΰ Ώξου' τώ δέ 178 4 έ- 
ς-ειλεν είς τόν Γιακούπ,τόν άποβιώσαντα έ- 
μίρην τής Κασγάρης (α), προγυμναστάς, α
ξιωματικούς, δπλα καί πολεμεφόδια, ένώ 
συγχρόνως άπεπειρατο νά ύποκινήση τούς 
Τουρκομάνου; κατά τής 'Ρωσσίας. Ό άγ- 
γλικδς τύπος συνεχώς έπαναλαμβάνει δτι 

νά ύπτρασπισόώσι τάς ’Ινδίας κα
τά τής είσόοΑής τών 'Ρώσσων did στιφών 
τονρχομανιχών χα Ιώς ίζωπΑισμΙνων καί 
όιοιχουμένων ύπό πεπειραμένων αξιωμα
τικών. Τά έν Αγγλία περί τοΰ ζητήματος 
τούτου δημοσιευόμενα φυλλάδια είσιν ίμ- 
παθέστατα.Ό Χρόνος έπεθύμει ϊνα ή 'Ρωσ
σία, χάριν έχπυΑιτεοτιχών Αόγων, κατα
λάβη άπάσα; τάς έρημου; μέχρι τοΰ μεγά
λου τείχους τή; Κίνας κα’. τών Ίμαλαίων . 
Τίς λοιπόν είναι δ σκοπός τής άγγλικής πο
λιτική; ;—νά έξασθενίση βαθμηδόν τήν Κί
ναν ϊνα καταλείψη είς τήν 'Ρωσσίαν καί νά

(α) 'θ θάνατο; τοΰ δραστήριου Γιακούπ 
βέη έπιβεβαιοϋται ώς καί δτι οί Κινέζοι βα- 
δίζουσι κατά τοΰ Κασγάρ, ού ή θέσις είναι 
κρισιμωτάτη’ διότι δ διάδοχο; τοΰ έμίρη 
δέν φαίνεται άξιος.

καί τδ Βαδασχάν τύχην. "Ο εμίρης τής 
Βουχάρας ηρχε τών χωρών τούτων μέχρι 
πρδ μικροΰ, τδ δέ Μαϊμενέ μέχρι τοΰ 1863 
διετήρει τήν έλευθερίαν ·;ου. ’Εν τούτοι; ή 
Ρωσσία κατά τδ 1873 άνεγνώρ-σε τά δι

καιώματα τοΰ ’Αφγανιστάν έπί τών χωρών 
τούτων. Ο; Ούσβέκοι καί οί Γατζίκαι έν ι 
γένει διάκεινται έχθρικώς πρδς τού; ’Αφγα
νούς. Μεταξύ τοΰ Άνδόη καί τοΰ Μαϊμενέ 
άφ’ ένδς καί τοΰ κυρίως ’Αφγανιστάν άφ’ 
ετέρου ύπάρχουσι χώραι όρειναί ών οί κά
τοικοι, άποτελούμενοι ύπδ Έζχρεϊτών, 
Τζεμτσίδων, Κιπτσάκων,Μογγόλων, Φιρούζ, 
Κουχέ καί άλλων λαών, άποστρέφονται 
τδν ζυγόν τοΰ έμίρου καί έν άνάγκη θά έ 
δύναντο νά τείνωσι χεΐρα βοήθειας είς τού; 
Τουρκομάνου; τών περί τά; οάσεις πεδιά
δων δπως άπδ κοινού ένεργήσωσι κατά τοΰ 
έμίρου τοΰ ’Αφγανιστάν.

'Η Αγγλία άκολουθεϊ μετά τίνος αγωνί
ας τήν προοδευτικήν πορείαν τών 'Ρώσσων 
εί; τάς χώρας τή; κεντρικής ’Ασίας, διότι 
ύποπτεύεται ότι άπασαι αί κατακτήσει; 
αύται είσί προανακρούσματα μεγάλης έκ- 
στρατείας, σκοπόν έχούσης τάς έν τή Ιν
δική άγγλικάς κτήσεις.

Πολλούς οί Αγγλοι έχουσι λόγους δπως 
φοβώνται τήν γειτονίαν τοΰ ρωσσικοΰ κρά- 
του' διό μέ κακόν όμμα βλέπουσι τάς τα
χείας προόδους τών άντιπάλων των καί 
προσπαθοΰσι νά έγείρωσι προσκόμματα είς 
έκαστον αυτών βήμα. Καί τοι ή 'Ρωσσία 
ούδέποτε διενοήθη σπουδαίως ν’ άποδιώξη 
τού; Άγγλους έκ τή; χερσονήσου τών'Ιμα- 
λαίων (έξαιρουμένων χειμαιρικών τινων 
σχεδίων έπελθόντων εί; τήν διάνοιαν τοΰ 
αύτοκράτορος Παύλου 8ν έξεθάμβωσε καί 
ήρέθισεν ή έπ’ Αίγυπτον στρατεία τοΰ 
Ναπολέοντος Βοναπάρτου), έν τούτοι; ό 
φοβος μή οί Κοζάκοι φθάσωσιν ήμέραν τινά 
εί; τά πρόθυρα τών Ινδιών άπδ πολλοΰ έ- 
πητχόλησε τούς πρωτίστους πολιτικού; 
άνδρα; τής Μεγάλης Βρετανίας, άπδ δέ τοΰ 
1839 ό λόρδος Πάλμεστων έθεώρησεν ώς 
αιτίαν ποΑίμου πτ,ι κατάκτησιν τή; Χίβας. 
Κατά τήν αύτήν έποχήν τό άγγλικδν άνα-
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Αναθέση ταύτη τδ βάρος Αχανών ίρήμο-ν 
καί άγονων στεππών οίκουμένων ύπδ λαού 
θρησκομανούς καί φιλοταράχου" αυτή Οά η
το ή καλλιτέρα έγγύησις ύπέρ τής βρετα
νική; εξουσίας έν τή Ινδική καί έν τή με
σημβρινή ’Ασία. ’Αλλ* ή πολιτική αΰτη 
άρά γε δέν Οά δημιουργήση μάλλον κίνδυνον 
διά τάς πρός τήν κεντρικήν ’Ασίαν αγ
γλικά; αποικίας ; Δέν ένοοΰμεν διά τού
του δτι ή 'Ρωσσία διατρέφει έλπίδα τινά 
νά προσάρτηση μετ’ ού πολύ εις τδ κρά
τος της τάς χώρας τάς διαβρεχομέ- 
νας ύπδ τοΰ Γάγγου καί τοΰ Ινδού-—ούχί" 
διότι ϊνα πραγματιώση τήν χείμαιοαν ταύ
την, ήτις ίσως ύπομειδιά εις κόμμα τι έ- 
πιρροήν έχον έν τή αύλή τής ΙΙετρουπόλεως, 
ανάγκη νά ύποβληθή είς μεγάλα; θυσίας, 
νά διατηρή πλησίον των Ινδιών στρατόν 
μέγαν, νά έχη οπλοστάσια, σιδηροδρόμους 
καί πολλά μέσα αναγκαία πρδς Λτάκτη- 
σιν χώρας φύσει καί τέχνη οχυρά;. Άν έν 
τώ νϋν κατά Τουρκίας πολέμω ή ’Αγγλία 
έλαμβανεν άμέσως ή εμμέσως μέρος ύπέρ 
ταύτης, ευθύς Οά έστέλλετο έκ ΙΙετρουπό- 
λεως διαταγή ϊ»α γίνη έπίδει ξις έχΟρική I 
κατά τών άγγλικών κτήσεων καί κινηθή 
στρατός πρδς έπίθεσιν κατά τοΰ Αφγανι
στάν καί τοΰ Κελάτ, συμαάχων τής Με
γάλη; Βρετανίας. Αύτη ήξεύρει κάλλιστα τί 
τρέχει καί λαμβάνει τά μέτρα της, ύπο- 
χρεοΰσα τούς ηγεμόνας τοΰ Αφγανιστάν 
καί τοΰ Κελάτ νά διατηρώσιν εί; έμπόλε- 
μον κατάστασιν πολυαρίθμου; στρατού; 
δι’ ών παρέχει έκείνοι; ποσών χρημάτων, 
καταλαμβάνουσα τά; κυριωτέρας στενοπο
ριάς αϊτινες άγουσιν εί; τήν κοιλάδα τοΰ 
’Ινδού, έγείρουσα όχυρώματα καί κατασκευ- 
άζουσα σιδηροδρόμους, έπλοστάσια, απο- 
θήκας τροφών, κτλ. Ιδού διατί πεπείσμεθα 
δτι ή Ρωσσία δέν δύναται συντόμω; νά έ- 
ποφθαλμιά είς κατακτήσεις, δπω; πιστεύ- 
ομεν καί δτι ή ρωσσική κυβέρνησις δέν θά 
χάση τήν εύκαιρίαν, άμα παρουσιασθεϊσαν, 
νά λύση τδ ανατολικόν ζήτημα είς τάς 
άμμώδεις πεδιάδας τής Άσία; καί είς τά 
στενά τών Ίμαλαίων. ’Εν δσω μεταξύ τών 

! ρωσσικών καί τών άγγλικών κτήσεων ύ
πάρχουσι χώραι Ανεξάρτητοι, αληθείς φω- 
λεσί ταραχοποιών καί ληστών, ούδεμίαν οί 
'Ρώσσοι έχουσιν ησυχίαν καί ή έ νωρίς ή 
άργά θ'άναγκασΟώσι νά τάς καταστρέψω- 
σι, καθυποτάσσοντες αύτάς διά τής βίας" 
τοιαύτη τύχη προορίζεται είς τδ ’Αφγανι
στάν ιχετά τών κτήσεών του καί είς τά 
πρδς τά βορειοδυτικά τοΰ Ίνδοκούς κρατί
δια.

Συμβουλεύθητε τήν ιστορίαν τών κατα- 
κτήσεων τής Ρωσσίας είς τά μέρη ταΰτα 
καί Οά ϊδητε δτι πάντοτε τά αύτά αίτια 
έπέφεραν τά αύτά αποτελέσματα. Καθ’ ?,ν 
ημέραν οί 'Ρώσσοι συ/αντηθώσιν είς τούς 
πρόποδας τών μεγάλων έπάλξεων τής Ινδι
κής, ά; ή φύσις άνήγειρε, πάσα αιτία έχθρας 
μεταξύ τούτων καί τών 'Αγγλων θά άρθή 
καί Οά δυνηθώσι νά ςρέξωσι άλλήλαις τήν 
χεΐρα ίνα άπδ κοινού φέρωσι τήν σημαίαν 
τοΰ πολιτισμού εί; τάς μεμακρυσμένας χώ- 
ρας τής ’Ανατολής. Ούδόλως πλανώμεθα" 
πολύς θά παρέλθη είσέτι χρόνος έως ου οί 
'Αγγλοι παραιτηθώσι τού προσφιλούς σχε
δίου των περί πολιτικού καί στρατιωτικού 
μονοπωλείου έν Άσία, πολύ Οά χυθή αίμα 
είς τάς αγόνους πεδιάδας τής ’Ανατολής,καί 
ταΰτα διά ζήτημα φιλοδοξίας, υπεροχή; καί 
εθνική; φιλοτιμίας μάλλον ή διά ζήτημα 
ύπάρξεώς καί συμφέροντος τών δύο μεγά
λων έπικρατειών.

Μετά τήν βραχεΐαν ταύτην ιστορικήν έ- 
πιθεώρησιν τή; βαθμιαίας προόδου τών 
'Ρώσσων έν τή κεντρική Άσία, ίδωμεν τίνα 
είσί τ’ αποτελέσματα τής κατακτήσεως καί 
οποία ή νύν κατάστασι; τών ρωσσικών κτή
σεων είς τδ μέρος τοΰτο τής ’Ανατολής. Ά
πασα ή τής κεντρικής Άσία; έκτασις, ή 
περιλαμβανομένη είς τά σύνορα τής ρωσσι- 
κής αύτοκρατορίας, αποτελεί άχανή χώραν 
σχεδδν 62,000 τετραγωνικών γεωγραφικών 
μιλλίων, μετά πληθυσμού 4,800,000 κα
τοίκων, νομάδων καί μονίμων. Διοικητικώς 
η χώρα αΰτη διαιρείται είς δύο μέρη’ τδ 
πρώτον υπάγεται είς τούς γενικούς διοικη- 
τάς τής δυτικής Σιβηρίας καί τοΰ Όρεμ- 

βούργου καί είς τδν Αντιβασιλέα τοΰ Καύ
κασού, περιλαμβάνει δέ τάς έπαρχίας Σε- 
μιπολατίνσκ, Άλμολίνσκ, Τουργάη, τού 
Ούράλ καί στρατιωτικόν τι τμήμα, διαι- 
ρούμενον είς τάς έπαρχίας Μαγχιβλάκ καί 
Κρ.χσνοβόδσκ' τδ δεύτερον μέρος σύγκειται 
άπδ τάς έπαρχίας Σεμιρετσιέ, Κούλτζας, 
Σίρ Δαριά, Φεργάν (Χοκάνδ'ης) καί τών 
διαμερισμάτων τοΰ Άμούν Δαριά καί τού 
Ζαραφσιάν, καί Αποτελεί μέρος τού γενικού 
κυβερνείου τού Τουρκεστάν. "Απασα η έκ- 
τεταμένη αΰτη χώρα βρίζεται πρδς βορράν 
μέν ύπδ τοΰ ποταμού Ούράλ, ύπδ τού κυ 
βεονείου τού Όρεμβούργου, τών τόπων τών 
Κοζάκων τού Όρεμβούργου, τών κυβερνείων 
Τοβόλσκ καί Τόμσκ (δυτικής Σιβηρίας), 
πρδς άνατολάς δέ ύπδ τή; άλύσου τού με
γάλου Άλτάη, τού Τσόρνι-’ίρτίλ, τών όρέ
ων Ταρμπογατάη καί Άλατάσα, τών ομό
ρων έπαρχιών τής Τζουγκαρίας καί τού 
Τζιτισάρ καί τής μεγάλης άλύσου τού Τιάν 
Τσάν μετά τών όρέων Χάν-Τεγγρή, καί 
πρδς μεσημβρίαν ύπδ τού Οροπεδίου τού 
Ιίαμίρ, δπερ χωρίζει τήν χώραν άπδ τοΰ 
Κασγάρ, ύπδ τής ανεξαρτήτου χώρας Κα- 
ραδεγήν καί τής Βουχάρας. Άπωτέρω τά δ- 
ρια εκτείνονται πρδς βορράν, άπτοντα τήν 
χώραν τής Βονχάν καί διευθυνόμενα πρδς 
τδν Άμού-Δαριά, ού άκολουθούσι τήν δεξι
άν όχθην μέχρι τής λίμνης τοΰ Άράλ" έ- 
κεϊθεν δέ κατέρχονται πρδς μεσημβρίαν, 
έγγίζουσιν είς τδ χανάτον τή; Χίβας καί, 
άφοΰ διέλθωσι διά τή; αρχαίας κοίτης τού 
Ώξου, εκτείνονται είς τάς ερήμους τάς οί- 
κουμένα; ύπδ τής τουρκομανικής φυλής τών 
Τεκέ μέχρι; τών όρέων Κοπέτ-δάγ καί Ά- 
τρέκ, ποταμού χρησιμεύοντος ώς μεθόριον 
μεταξύ Περσίας καί Ρωσσίας. Τέλος πρδς 
δυσμάς εύρίσκομεν τήν Κασπίαν.

Έν τή χώροι ταύτη, ή; τά πλεϊστα τών 
ορίων έχαράχθησαν ύπδ τών χειρών τής φύ
σεως, απαντάται τδ μάλλον τών αλλόκο
των σύνολον κλιμάτων, ήτοι αχανείς 
χλοηφόροι στέππαι, αϊτινες έκτείνονται έπ' 
άπειρον καί χρησιμεύουσιν είς βοσκήν τών 
πολυαρίθμων ποιμνίων τών νομάδων Κιργι

σιών, αύχμηραί καί Αμμώδεις έρημοι, ών 
τήν μονοτονίαν διακόπτουσιν άπδ καιρού είς 
καιρόν λόφοι κινουμένης άμμου καί μεγάλα 
δάση σαχσαού.Ι άνισκίων ή ποταμού ού 
αί δχθαι είσί κεκοσμημέναι ύπδ βάτων, ο
άσεις αϊτινες χάνονται έν μέσοι τών άμμων 
άς καταφλέγει 4 ήλ·ος καί αρδεύουσι με
γάλοι ποταμοί καί είς άς σπεύδαυσι ν’ ά- 
ναπαυθώσιν αί μεγάλαι έμπορικαί συνοδίαι 
καμήλων,πλούσιοι καί γόνιμοι κοιλάδες πί- 
ριοριζόμεναι ύπδ όρέων δυσβάτων, ών αί κο- 
ρυφαί είσί πάντοτε χιονοσκέπαστοι. Νομί
ζει τις δτι ή φύσις έπραξεν ιδιοτροπίαν πε- 
ριβαλοϋσα τά μέρη ταύτα διά τών π/ουσι- 
ωτάτων καί ένταυτώ θλιβερωτάτων καλυμ
μάτων" ήθέλησεν, οΰτω; είπεΐν, νά ύπερα- 
σπίση τδ θαυμάσιου έργον της δημιουργούσα 
εί; έκαστον βήμα προσκόμματα καί προ- 
στατεύουσα αύτήν κατά τών έκ τού Βορρά 
εισβολών δι’ Αχανούς έκτάσεω; έλών καί έ
ρημων.

'II κεντρ·κή Άσία περιβάλλεται ύπδ πε
λωρίων όρέων. Πρδς μεσημβρίαν ύπάρχει ή 
άλυσις τοΰ Έλμπούρς καί τδ δρο; Δεμα- 
βέντ, έχει ύψος 18500 ποδών, παρέκει, 
πρδς μεσημβρίαν, εΰρηται άπειρος κύκλος υ
ψωμάτων, άποκλίνων πρδς τήν βόρειον ά- 
λυσιν τής Ταύρας, πρδς τήν διεύθυνσιν τού 
Νισαπούρ' άπδ δέ τού Χεράτ ύψούνται καί 
αυθι; κολοσσιαία δρη, ό Παραπάμισος, τά 
Ίνδοκούς, τδ Παμίρ, τδ Τιάν Τσάν καί τδ 
Άλτάϊα, έκτεινόμενα έκ μεσημβρίας πρδ; 
βορράν καί χωρίζοντα τά λεκανοπέδια τής 
κεντρικής Ασίας άπδ τά είσέτι Ανεξερεύνη
τα μέρη τής Περσίας, τού Άφχανιστάν, τοΰ 
Κασγάρ καί τής δυτική; Κίνας. Ό κύκλος 
ουτος τών γιγαντιαίων ύψωμάτων έν μέρει 
μόνον ορίζει τά σύνορα τών ρωσσικών κτή
σεων, Αλλ’ 4 αιών δέν θά παρέλθη δίχως 
αυτα·. νά φθάσωσι μέχρι τών διαφόρων κρί
κων τής Ασιατικής άλύσου.

Όπισθεν τοΰ προμαχώνος τούτου ρέουσιν 
οί δύο μεγάλοι ποταμοί τής κεντρικής Ασί
ας,ό Άμού Δαριά (κατ’ άλλου; Άμδν-Δαρά) 
καί ό Σίρ Δαριά, έκ τών οχθών τών όποιων 
παρήχθη ό Αρχαίος πληθυσμός τών λαών 
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τοΰ Τουράν, αύτοΰ δέ άπαντώνται είσέτι 
ti κυριώτερα τοΰ πληθυσμού κέντρα, ή 
Χοκάνδη, τδ Ναμαγκάν, τδ Μαργελάν, τδ 
Χοτζέντ, τδ Τασκέντ, τδ Άζρέτ, τό "Γσεμ- 
κέντ, τδ Περδβσκ καί τδ Καζαλίνσκ, ώ; 
καί τά έρείπια πολλών αρχαίων πόλεων 
κειμένων έπ'ι τοΰ Ίαξάρτου καί αί πρωτεύ
ονται Χίβας, Βουχάρας, Καρσή, Σαμαρκάν 
δης, Γουϊσάρ, Μπάλχ καί άλλαι πρωτεύου
σαν χανάτων. Ό 'Οζος καί ό Ίαξάρτης ρέ- 
ουσι διά όρεινών χωρών, κοιλάδων καί δα
σών, αί δέ γαϊαι αύται, άρδευόμεναι ύπδ 
πολυαρίθμων διωρύγων, είσίν εύφορώταται" 
άλλά καθόσον απομακρύνεται τις τών όρέων 
καί διευθύνεται πρδς τήν λίμνην τοΰ Άράλ 
άπαντά άγόνους γχίας καί έρημου; αμμώ
δεις, έν αί; σπανίως ευρηνται μικραί δασείς. 
Ή λίμνη τοΰ Άράλ, περιβεβλημένη παντα- 
χόθεν ύπδ όρέων αμμωδών, ών τά περιφη
μότερα είσί τδ Μπαρσούκ, τδ Καρά-Κούμ 
καί τδ Τζουβάν-Κούμ, είναι λίαν ίχθυώδης’ 
ευρηνται δέ διάφορα ζώα καί πτηνά. Μετά 
τδν Σίρ Δαριά καί Άμούν-Δαριά έπεται ό 
Ζαραφσιάν, δστις διαβρέχει τήν εύφορον 
κοιλάδα τοΰ Μιαγκάλ καί τήν Σαμαρκάν- 
δην καί Βουχάραν" ου μακράν δέ τή; Σα- 
μαρκάνδης δ ποταμός διαιρείται είς δύο 
βραχίονας, οΐτινες συνενοϋνται έπί τών με 
θορίων τή; Βουχάρας καί άποτελοΰσι τήν 
νήσον Μιαγκάλ, λίαν έπιμελώς καλλιεργου- 
μένην, παράγουσαν βάμβακα,δρυζαν,κριθήν, 
κέγχρον καί μηδικήν πόαν καί κεκοσμημέ- 
νων ύπδ παντοειδών δένδρων" έπίσης γόνι
μος είναι καί ή μεταξύ Χοκάνδης, Μαργε- 
λάν, Νομαγκάν κτλ. χώρα, γνωστή νΰν ύ
πδ τδ όνομα Φιργάτ. Έκ τών όρέων δέ ά- 
τινα περιβάλλουσιν αύτήν πρδς βορράν,πρδς 
άνατολάς καί κυρίως πρδς μεσημβρίαν, πη- 
γάζουσι πολλοί ποταμοί καί είς άπό^ασιν χι
λιομέτρων τινών πρδς βορράν άρχονται αί 
στέππαι καί αί αμμώδεις έρημοι, ά; οί κά
τοικοι καλοΰσι Κιζίλ-κούμ (έρυθραί στέπ- 
παι) καί αΐτινε; έκτείνονται μέχρι τών έκ- 
βολών τοΰ Σίρ-Δαριά καί τής λίμνης τοΰ 
Αράλ. Εν ταϊς έρήμοις ταύταις ολίγα φύ- 
’ονται δένδρα, καί ταΰτα μικρά.

Έτέρα καλλιεργημένη πεΟιάς, εχουσα 
μεγάλην εκτασιν (30 τετραγωνικά μίλλια) 
κατάλληλο; πρδς άποικισμδν, κεϊται μετα
ξύ τοΰ Ίαξάρτου καί τών όρέων Καραταού, 
Κιζιρκούρτ καί Κενδερταού. Αύτοΰ κεϊται 
τδ Τασκέν, τδ κέντρον τής ^ωσσικής έξου- 
σία; έν τή κεντρική Άσί? καί αύτοΰ ύπάρ- 
χουσι πολλαί πόλεις καί κωμοπόλεις καί 
οί ποταμοί Άρίς, Τσιρτσέκ καί Άγγρέν, 
οΐτινες άρδεύουσι πλουσιωτάτου; άγρού; κα
τέχοντας εκτασιν 125 τετραγωνικών μιλ- 
λίων. Οί κάτοικοι τοΰ μέρους τούτου τοΰ 
Τουρκεστάν, ώς καί τοΰ Ζαραφσιάν είσί 
γεωργοί. Τδ ύπόλοιπον τής έπαρχίας Σίρ- 
Δαριά, ου τά βόρεια δρια άποτελοΰσιν δ 
Τσού καί δ δμόρρου; Κουοογάτα, περιέχει 
ξηρούς καί άμμώδεις έρημους καί έλη.

Έπί τής ανατολικής γωνίας τών έν τή 
κεντρική ’Ασία ^ωσσικών κτήσεων άπαντά 
τις έν πρώτοι; τήν έπαρχίαν Σεμιρετσιέ, ή
τοι έπταπόταμον χώραν, καί τήν έπαρχίαν 
Κούλτζας, άμφοτέρα; αποτελούσα; μέρο; 
τοΰ Τουρκεστάν. Ή Σεμιρετσιέ περιλαμβά
νει δλον τδ λεκανοπέδιου τοΰ Μπαλκάς καί 
έχει επτά ποταμού; έκβάλλοντας εί; τήν 
λίμνην ταύτην, ήτοι τδν Λέψα, Μπασκάν, 
Σαοκάν, *Ακ-Σού, Κΐδκ-Σού καί Ίλή. 
Προσθετέα προσέτι τά δρεινά διαμερίσματα 
τοΰ Τιάν Τσάν μετά τή; μεγάλη; λίμνη; 
των Ίσίκ Κούλ (έχει περιφέρειαν 116 τε
τραγωνικών μιλλίων') καί τάςγραφικά; κοι
λάδα; τοΰ Ναρίν, τοΰ Τσεκαλλή Σού κτλ. 
Ίΐ έπαρχία Σεμιρετσιέ (έκτασι; 402,202 
τετραγωνικά χιλιόμετρα) είς τά δυτικά έ
χει μεγάλης έκτάσεις κινουμένης άμμου, 
έν η όλίγα φύονται φυτά" άλλά πρδς άνα
τολάς ή γή είναι λίαν εύφορος καί ύπάρ- 
χουν δάση παρθένα. Κυρίως δέ ύπάρχουσι 
πολλαί νομαί, εί; ά; βόσκουσιν άπειρα ποί-

’) Ιδού ή έκτασι; τών λοιπών έπαρχιών 
καί χωρών τοΰ Τουρκεστάν : Σίρ Δαριά 
429,930 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περιφέ
ρεια Άμού Δαριά 1 03,535,επαρχία Φεργάν 
(ή τέως Χοκάνδη) 73,113 καί περιφέρεια 
Ζαραφσιάν 50,93 f. 

μνια προβάτων καί καμηλών, μάλιστα τδν 
χειμώνα. Είς τδ λεκανοπέδιον τοΰ -αρή- 
Τζάζ άνεκάλυψαν πέντε μεγάλους κρυσταλ- 
λώνας και θάλασσαν πάγου μάλλον έκτε- 
ταμένην τής περίφημου έν τή ελβετική 
Chamounix. Έν γένει δέ ή χώρα περιβάλ
λεται ύπδ όρέων.

Οί ποταμοί τής έπαρχίας έν γένει είναι 
μεγάλοι. 'Ο Ίλή πηγάζει έκ τών όρέων τή; 
Κίνας καϊ έχει μήκος σχεδόν 700 βερστί 
ων" μετ’ αύτδν επεται ό Τσού καί έπειτα 
δ Καρατάλ, άπαντες δυνάμενοι νά κατα- 
στώσι πλώϊμοι" ύπάρχουσι δέ πολλοί άλλοι 
μικρότεροι, πηγή πλούτου διά τού; γεωρ
γούς.

Άξιολογώτερος τών ποταμών, οΐτινες 
έκβάλλουσεν εί; τήν λίμνην Μπαλκάλ, είναι 
δ Λέψας, ού η κοιλά; έχει πλουσία; νομά;. 
Τά μέρη άτινα οίκοΰσι σήμερον οί 'Ρώσσοι, 
ήτοι αί σταΐίτσαι (διαμερίσματα) τής Λέ
ψας καί τοΰ Κωνσταντίνου, είναι λίαν εύ
φοροι, τδ δέ κλϊμα εύκρατον.

Ή έπαρχία Σεμιρετσιέ έχει ωσαύτως λί- 
μνας είς τά ορεινά μέρη" τινες τούτων δέν 
παγόνουσιν, άπασαι δέ είσίν ίχθυώδεις. Ε
κεί πλησίον οί Κιργίσιοι καλλιεργούσε σί
τον, κριθήν καί κέγχρον. Πρός άνατολά; δέ 
τής έπαρχία; ταύτης κεϊται ή χώρα τοΰ 
Ίλή ή έπαρχία Κούλτζας, ήτις δέν διαφέ
ρει πολύ τής δυτικής κλιτύος τοΰ Τιάν- 
Τσάν" έκεϊθεν δέ πηγάζει δ ποταμός Ίλή. 
Ή καλλιεργήσιμο; γή κατέχει έκτασιν 70 
μιλλίων, οί δέ κάτοικοι δι’ έπιμόνων έργα- 
σιών έτελειοποίησαν τδ τή; άρδεύσεως σύ
στημα. Δάση πολλά ευρηνται, καί έν αύταϊ; 
έτι ταϊς πεδιάσιν, δπερ σπανιώτατον έν τή 
κεντρική Άσίφ.

Άπδ τοΰ 'Γαρμπαγατάη καί τών δυτι
κών διακλαδώσεων τοΰ Τζουγκάρ Άλαταού 
μέχρι τής Κασπίας έκτείνονται αί κυρίως 
στέππαι τής κεντρικής Ασίας, ούσαι σχε
δόν δμαλαί καί άδενδροι, κεκαλυμμέναι είς 
διάφορα μέρη ύπδ κινουμένων άμμων ή ά- 
ποτελοΰσαι δτέ μέν λόφους, δτέ δέ άλα- 
τώδει; πεδιάδας μετά πολυαρίθμων λι
μνών πρδς δυσμάς. Αύτοΰ κεϊται ή έπαρχία 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. θ'.) 

Σιμιπολατίνσκ (ίκτασις 427,673 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα) μέ τδν μέγαν ποταμόν, 
τδν Ίρτίς, πηγάζοντα έκ τή; λίμνης Νδρ 
Ζαϊσάν. Μεγάλα πλοία δύνανται νά πλεύ- 
σωσι τδν ποταμόν καταπλέοντα είς Ούστ- 
Καμενογάρσκ, Σεμιπολατίνσκ, Παβλοδάρ 
μέχρι Σιβηρίας. Μετ’ αύτήν επεται ή έ
παρχία Άκμολίνσκ (545,339 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα), άρδευομένη ύπδ τριών κυριω- 
τέρων ποταμών, τοΰ Ίσίμ πρδς βορράν, 
τοΰ Κουρά πρδς τδ κέντρον (εκβάλλει είς 
τήν λίμνην Δεγκΐζ) καί τοΰ Σαοή-Σού πρδς 
νότον. Ό ποταμός ούτος ρέει διά αλμυρών 
καί άγόνων στεππών, άρδευομένων ωσαύ
τως ύπδ άλλων τινών ποταμών, ξηρών τδ 
θέρος" έπ1. τών οχθών δέ τούτων οί Κιργί- 
σιοι καλλιεργούσε σίτον, κριθήν, πίσον καί 
κέγχρον. Έν γένει τδ κλίμα τών έξ άμμου 
στεππών είναι μάλλον ήπιον, ένεκεν δέ 
τούτου καί τής αφθονίας τών νομών, τδν 
χειμώνα πολλοί νομάδες έρχονται. Οί ρύα- 
κες τών στεππών μόνον άρχομένου τοΰ έ- 
αρος έχουσιν ύδωρ, ξηραίνονται δέ κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τοΰ θέρους. Εν τώ έ
σωτερικώ τής χώρας ύπάρχει λειψυδρία, αί 
δ’ άπδ Τουρκεστάν είς Άκμολίνσκ μετα- 
βαίνουσαι συνοδίαι όφίστανται σκληράς στε
ρήσεις έάν δέν άπαντήσωσι τά τήδε κακεϊ- 
σε άνωρυχθέντα φρέατα.

Τέλος πρδς άνατολάς κεϊνται αί έπαρ- 
χίαι Τουργαή (523,656 τετραγωνικά μίλ- 
λια) καί Ούράλ (366,402), ώς καί ή πε
ριφέρεια τής περί τήν Κασπίαν χώρας (327, 
068). ’Από τής άλύσου τοΰ Μουγατζδρ-τα- 
ού, ήτις χωρίζει τά λεκανοπέδια τοΰ Ίγ- 
γΐζ καί τοΰ Τουργαή άπδ τά τοΰ "Εμπα 
καί τοΰ Ούράλ, άπαντάται σειρά ύψωμά- 
των διηκόντων πρός τδ Ούστ-Ούρτ, κατω
τέρω δέ ύπάρχουσι τά όρη Μπαλχάν, ών 
είς τού; πρόποδας ύπάρχει ή αρχαία κοίτη 
τοΰ Άμού ή Άμού-Δαριά. Είς τά μεσημ
βρινά δρια τής βωσσική; αύτοκρατορία; ευ- 
ρηται ή κοιλάς Άτρέκ, περιοριζομένη ύπδ 
τών όρέων Κοπέτ-δάγ, άτινα έκτείνονται 
έν μέσω τών έρήμων τών Τουρκομάνων. 
Εκτός δέ θάμνων τινών καί βοσκών, τδ
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λοιπόν τής χώρας παριστά οψιν πεδιάδος έ
ρημου, καθισταμένης ,βορβορώδους είς τούς 
πρόποδας τού Οΰστ-Οΰρτ, ένώ ή λίμνη τοϋ 
Άράλ πρδς βορράν περιβάλλεται ύπό τής 
άμμου τοϋ Μπαρσούκ, ήτις πιστεύεται δτι 
άλλοτε άπετέλει τόν πυθμένα θαλάσσης 
άποξηρανθείσης. ’Εν περιλήψει η φύσις είς 
τρία διήρεσε τάς έν τή Άσίιχ κτήσεις τής 
'Ρωσσίας- πρός βορράν είς τήν χώραν τών 
στεππών, είς τό κέντρον είς άμμώδεις καί 
έρημους τόπους μετά εύφόρων βάσεων, καί 
πρός μεσημβρίαν καί άνατολάς είς πλού
σιας, χλοανθεϊς καί βρεινάς χώρας, μέ ΰ
δατα πολλά καί κλίμα εΰκρατον.

Είς τά όρη Άλαταού ζώσι πολλαί άρ
κτοι, είς δέ τά δάση ευρηνται τίγρεις, 
πάνθηρες καί μονιοί* υπάρχει δέ αφθονία 
ίππων, βοών, κααήλων, προβάτων καί αι
γάγρων καί διαφόρων πτηνών. Πολλά ύ- 
πάρχουσιν βρυκτά καί μέταλλα ατινα δέν 
έκμεταλλεύονται δι’ έλλειψιν βραχιόνων, 
ήτοι γραφΐτις, γαιάνθραξ, χαλκός, άργυ
ρος, στυπτηρία καί θεϊον (είς τά όρη Τορ- 
ρ.παγατάη-έν Σεμιπολατίνσκ), ώς καί χρυ
σός, άργυρος καί μόλυβδος έν τή κοιλάδι 
τοΰ ’Ιλή, άλλαχού δέ νάφθα (μόνη ή νήσος 
Τσελεκένη έν τή Κασπία παράγει έτησίως 
4 1 5,000 πούτια) καί βρυκτόν άλας,είς Κα- 
ραμπουγάζ.

Τό δέλτα τοϋ ”Ωξου, δπερ πρό τοΰ 
4 873 άπετέλει μέρος τής βάσεως τής Χί
βας, καλείται Αίγυπτος τής χεχτριχής 'Α
σίας καί σήμερον ανήκει είς τήν περιφέρειαν 
τοϋ Άμού (πρωτεύουσα Πετρο-Άλεξαν- 
δρόφσκ), είναι δέάληθώς άξιοσημείωτον καί 
βφείλει τήν γονιμότητά του, δπως καί ή 
Αίγυπτος, είς τάς πλημμύρας τοΰ ποτα
μού κα’ι είς τό φιλόπονον τών κατοίκων. 
Κυρίως παράγει ορυζαν, κριθήν, κέγχρον, 
φακήν, λινάριον, κάνναβι, βάμβακα, κα
πνόν καί πολλάς οπώρας καί άλλα όσπρια 
καί χόρτα. Εί; κόκκο; κέγχρου άποδίδει 
300, βρύζης 35, φακής 30, σίτου 4 4. 'Η 
βαμβακία αποδίδει 25 έως 30 πούτια 
(325—390 βκάδας) βάμβακος κατά 
ζαχάπ (2(5 τοϋ πλέθρου), δ καπνός 25 

πούτια’ παράγει δ’ ή χώρα καί σταφίδας. 
Εν τή χώρα ταύτη ζώσι διάφορα είδη ζώ

ων, ήτοι τίγρεις, θώες, όνοι, άγριαίλουοοι, 
βόες, ίπποι, πρόβατα, κάμηλοι, κτλ’ ιδίως 
δέ ωραίοι είναι οί ίπποι. 'Η λίμνη Άράλ 
παράγει πολλούς καί καλούς ιχθύς, ήτοι β- 
ξυρρυγχου; (μεοσίνια), γλανίδας, πρός δέ 
καί φωκάς.

Εύφορωτάτη τών ύπό τήν ^ωσσικήν κυ
ριαρχίαν χωρών είναι τό «μεσηυβρινόν Του- 
ράν,» περιλαμβάνον τήν Χοκάνδην, τό Ζα- 
ραφσιάν καί τά διαμερίσματα Τσεμκέντ, 
Κουραμίνς, Άουλιέ-Άτά, Χοτζέντ καί Τζι- 
ζάζ (Σίρ-Δαριά, δπερ περιλαμβάνει κα'ι τά 
διαμερίσματα Καζαλίνσκ καί ΙΙερόφσκ’) 
έκει φύεται ή συκαμινέα, ή αμυγδαλή, ή 
άμπελος, τό έρυθρόδανον, ή ορυζα, κτλ. 
Αφθονία ύπάρχει σίτου διαφόρων ποιοτή
των, ού ό κόκκος αποδίδει 30 καί έπέκεινα. 
Αφού συγκομίσωσι τόν σίτον, σπείρουσιν 

είς τούς αύτούς αγρούς κέγχρον, άραβόσι- 
τον, βπιον καί δαυκία. 'θ κέγχρος αποδί
δει 400 καί 500 κόκκους, καί χρησιμεύει 
είς τήν κατασκευήν ποτού καλουμένου 
μπουζΰ, (α). Τό τζςνγαρά, άλλο δημητρια- 
κόν προϊόν, χρησιμεύει πρός τροφήν τών 
πτωχών καί δίδει πλουσίαν συγκομιδήν. 
Κριθήν, σίκαλον καί πίσον βλίγον σπείρου- 
σιν. Ό βάμβαξ απαντάται εις τά θερμά 
μέρη τοϋ Τουράν, ήτοι είς τό Μιάν-Κάλ, 
είς τό Φεργάν καί είς τάς όχθας τού ΏξοΟ. 

£>■ ύισιάτιχ (σχεδόν πλέθρον) βάμβακος 
άποφέρει έτησίως καθαρόν κέρδος 90 ρού
βλια' πλήν τό προϊόν τοΰτο δέν καλλιερ
γείται πολύ’ άπ’ έναντίας έξετάθη λίαν ή 
καλλιέργεια τοϋ καπνού. ’Επίσης πολύ 
καλλιεργούσι καί τάς αμπέλους, ών τό προ
ϊόν είναι λίαν άφθονον. Όπώραι πολλαί καί 
ποικίλαι ύπάρχουσιν, έκ δέ τών καρύων 
παράγουσιν ελαιον. Οί μήκωνες (κεφαλαί 
τοϋ φυτού τοΰ βπίου) βράζονται είς τό δ

ία) Ό μποζάς κατασκευάζεται ύπό Αλ
βανών καί εις τά μέρη μας έκ κέγχρου’ τοϋ· 
τον δέ καλοΰσι χούμ-όαρή κα\ (ΐποζά-δαρή 
καί έξ αύτοΰ κατασκευάζουίι καί άρτον. 

δωρ καί παρέχουσι ποτόν εύάρεστον, δπερ 
οί οπαδοί τοΰ προφήτου πίνουσιν άντί οί
νου. Είς τό Καραταού (μέλανα όρη) ύπάρ
χουσι στρώματα άξιολόγου γαιάνθρακες καί 
πλούσια μεταλλεία μολύβδου, άτινα έξεμε- 
ταλλεύθησαν ού μόνον οί έγχώριοι τής Χο- 
κάνδης πρό τή; άφίξεω; τών 'Ρώσσων, άλ
λά καί οί Κινέζοι, δτε ή εξουσία τούτων έ- 
ξετείνετο άπό τού Σίρ-Δαριά μέχρι τού Ει
ρηνικού Ωκεανού. Τά γνωστότερα γαιαν- 
θρακωρυχεϊα είσί τά τού Ταταρινόβου, με
ταξύ Τσεκμέντ καί Άουλιέ-Άτά (τώ 4 872 
άπέδωκαν ταΰτα 150,000 πούτια), τά τού 
Χοτζακέντ καί τά τού Κοκινεζάη. Ο·. γαι
άνθρακες τού Ταταρινόβου καίονται έπί 
τών άτμοπλόων τού στολίσκου τοΰ Άράλ. 
Είς πολλά μέρη τοΰ Τουρκεστάν ύπάρχει 
σίδηρος, βν δέν έκμεταλλεύονται, είς δέ τά 
μεταλλεία μολύβδου τού Κόκ-Κίού έξάγον- 
ται έτησίως 3000 πούτια. Μικραί χρυσού 
ποσότητος ευρηνται πρός βορράν τοϋ Καρα
ταού καί είς τήν κοιλάδα τοΰ Τσιρτσίκ.

Κατά τήν ’Επετηρίδα τού Τουρκεστάχ, 
είς τά διαμερίσματα τοΰ Τσεμκέντ, Κωρα- 
μίνσκ, Χοτζέντ καί Τζιζάκ ύπάρχουσιν 
4 36,000 κάμηλοι, 276,000 ίπποι, 4 38, 
000 βόες, 2,900,000 πρόβατα καί αί
γες’ έπί τή ύποθέσει δέ δτι οί κάτοικοι καί 
έν τοϊς λοιποϊς μέρεσι τού Τουράν έχουσι 
τήν αύτήν άναλογίαν ζώων, εύρίσκομεν δτι 
έν άπάση τή χώρα ύπάρχουσι 4 0 εκατομ
μύρια. Άλλά καί άλλων ζώων υπάρχει ά- 
φθονία, ήτοι όνων καί ήμιόνων, άποδεικνυ- 
ομένων λίαν χρησίμων διά τήν μεταφοράν 
τών έμπορευμάτων καί προϊόντων τοΰ τό
που. Ή σκωληκοτροφία είναι πολύ ανε
πτυγμένη, ασχολούνται δ’ είς αυτήν οί ι
θαγενείς καί οί 'Ρώσσοι άποικοι. Τρί; καί 
τετράκις, πρός δέ καί πεντάκις τού έτους, 
οί μεταξοσκώληκες παράγουσι κουκούλια’ 
πλήν ή ποιότης δέν είναι τότον καλή’ διό 
οί ’Ιταλοί έμποροι, οϊτινες ήθέλησαν ν’ ά- 
γοράσωσι σπόρον έκεϊθεν, άφοΰ ή ασθένεια 
τών μεταξοσκωλήκων ένέσκηψεν έν Ευρώ
πη, μόνον Sv ή δύο έτη έκαμαν άγοράς’ 
σημειωτέον δμως δτι καί αί έγχώριοι άρχαί 

παρενέβαλαν προσκόμματα έπί τή ιδέα 
νά προστατεύσωσι τήν βιομηχανίαν τού 
τόπου.

(ακολουθεί)·

Λ. Ο. Σ.

Η ΣΑΜΟΣ

κατά τά έτη 1874—1876.

Άπό τριών περίπου έτών δ κ. ’Επαμει
νώνδας Σταματιάδης δημοσιεύει έν.αυσίαν 
τής Σάμου έπιθεώρησιν, ής ή ίςορική »ξία 
μεγάλως έξετιμήθη κατά τούς νεωτέρου; 
τούτου; χρόνους έν τή ήμετέρφ φιλολογία 
διά τάς πολλάς καί διαφόρου; περί αυτή; 
σοφάς πραγματείας του, έν αίς μάλα ακρι
βώς καί έπιμελώς συγκαταριθμεί πάσαν πε
ρί τής νήσου εϊδησιν εκάστης έποχής.

'Η έπιθεώρησις αΰτη, συνισταμένη έ·» 
τριών μέχρι τούδε τευχών, παριστά έν πα- 
ση λεπτομερεία τήν έτησίαν προαγωγήν τής 
νήσου έν τε τώ έμπορίω καί τή φιλολογία 
καί τή πολιτεία. ’Επειδή ή σημερινή αυτή; 
κατάστασι; είναι άγνωστος τοϊς πλείστοις 
τών δμογενών εΰλογόν έστι νά σημειωθώσιν 
ένταΰθα έν συντομία άπογραφικαί καί στα
τιστικοί τινες πληροφορίαι περί τής έκ- 
παιδεύσεως καί τού έμπορίου έκ τών ειρη- 
μένων επιθεωρήσεων, ίνα καταφανή οΐας 
προόδους έποίησεν ή μικρά αυτή έλληνική 
'Ηγεμονία διά τή; δραστηριότητος καί τών 
έπιμόχθων προσπαθειών τών τε κατοίκων 
καί τής κυβερνήσεω; αύτής.

Ό πληθυσμό; τή; νήσου άνέρχεται μέχρι 
σήμερον εί; 35878 ψυχάς. Έν όέ τώ με- 
σαίωνι φαίνεται δτι ήτο όλιγοκάτοικο; διό
τι τινέ; τών περιηγητών αύτή; άναφέρουσιν 
δτι ή νήσο; είχε καταλειφθή έρημος, μετα- 
ναστευσάντων τών κατοίκων αύτής εί; Χίον 
καί εί; διαφόρους άλλα; νήσου; καί πόλεις.

Ό δέ άνιρκισμός αύτή; χρονολογείται ά
πό ιό 4 573 έτος καθ’ 8 δ βθωμανό; ναύ
αρχος Κιλίτζ Άλή πασάς ύπισχνούμενιν.
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άσιδοσίας ένήργησε τον άνωκισμδν αύτής, 
προσελκύσας πολλούς έποίκους έκ διαφόρων 
τοΰ κράτους μερών' έννοεΐται δέ οτι οί 
πλεΐστοι τών έπόίκων θά ήσαν έκ τών πρό
τερον μεταναστευσάντων Σαμίων, οϊτινες 
έπεπόθουν παλινοστίαν και έκαραδόκουν εύ- 
μενϊι πρδς τοΰτο περίσ^ασιν.

Ό κ. Σταματιάδης έν τή έπετηρίδι τοΰ 
1875 παοαθέτων τδν κατάλογον τών οικι
ών καί χωρίων, τών άναφερομένων ύπδ τών 
κατά διαφόρους έποχάς έπισκεψαμένων ττ,ν 
νήσον περιηγητών,υπολογίζει δτι μέχρι τέ
λους του 17 αίώνος ό πληθυσμός τ%ς Σά
μου άντ,ρχετο εΐς 19,250 κατοίκους, άλλά 
κατά τδν 18 πάλιν αιώνα οί κάτοικοι φαί
νονται όλιγώτεροι τοΰ προτέρου. Ιίαρατη* 
ρητέον δέ ένταΰθα δτι διά νά γνωρίζω τις 
κατά τδ μάλλον καί ήττον τδν πληθυσμόν 
τών ελληνικών χωρών δέν πρέπει νά βασί- 
ζηται είς δ,τι περί τούτου άναφέρουσιν οί 
εύρωπαΐοι περιηγηταί' διότι πάντων σχε
δδν σκοπός κύριος εΐς τδ ζήτημα τοΰτο ήν 
τίνι τρόποι νά άποδείξωσιν δτι ό άριθμδς 
τών έν ’Ανατολή 'Ελλήνων ήν δσον τδ 
δυνατδν δλιγώτερος χάριν τών έν ταΐς χώ
ροι; ταύταις διπλωματικών καί κατακτη
τικών σκοπών των. Ή έθελόκακος αΰτη 
πορεία έξακολουθεϊ καί νΰν ετι ώς πρδς ή
μάς χάριν τών αύτών πάλιν σκοπών, ώς 
πρόσφατα παραδείγμα απέδειξαν.

"Οθεν άναγκαιον καθίσταται ή στα
τιστική έκάστη,ς ελληνικής χώρας νά έ- 
νεργήται κατ’ έτος έντοπίως. Είς τδ σπού
δασμα τοΰτο, δπερ έστιν έν τών κυριωτέ- 
ρων πολιτικών μελετημάτων τής παρούσης 
γενεάς, έντ.σχολήθησαν κατά τδ μάλλον 
καί ή^τον οί έν τή εύρωπαίκή Τουρκία ομο
γενείς διά τών συλλόγων καί ειδικών έπι- 
τροπών, αϊτινες κατέστησαν ήμΐν γνωστόν 
τδν πληθυσμόν τών έν αύτ^ ελληνικών έ- 
παρχιώ», ήτοι ’Ηπείρου, Θεσσαλίας, ’Αλβα
νίας, Μακεδονίας καί Θράκης. Υπολείπεται 
δέ έτι νά άπογραφη ό πληθυσμός τών έν 

ταΐς Σποράσι νήαοις τ·ΰ Αιγαίου, τών έν 
Συρία, Παλαιστίνη, Αίγύπτοι καί μάλιστα

έν Μικρά Άσία, ένθα πολλά, πράγματι,έκα-* 
τομμύρια ομογενών έγκαταβιούσι πρδ αιώ
νων, διατη,ρήσαντα ποΰ μέν τήν θρησκείαν 
καί τήν γλώσσαν, ποΰ δέ ττ,ν θρησκείαν 
μόνον- πολλοί δέ έξ αύτών εΐς απόκεντρα 
μέρη τής Ασίας κατοικοΰντες όμιλοΰσι καί 
ττ,ν άρχαίαν τής χώρας ελληνικήν διάλε
κτον.

Έκ τώ ν Σποράδων νήσων καλδν ήδη πα
ράδειγμα στατιστικής δίδει ήμΐν ή Σά
μος διά τής έπετηρίδος ττ,ς, έν η ό κ. Στα- 
ματιάδης παραθέτει άκριβεστάτους πίνα
κας δηλοΰντας τδν έτήσιον αΰξοντα πληθυ
σμόν, τάς γεννήσεις, τούς γάμου; κτλ. Κα
τά τήν άπογραφτ,ν τοΰ Ϊ874 οί κάτοικοι 
πάσης τής νήσου ήσαν 34141, έξ ών 
7453 άνδρες, 8390 γυναίκες, 18298 παι
δία, ών άρρενα μέν 9723, θήλεα δέ 8575. 
Κατά τήν άπογραφή* δέ τοΰ επομένου έ
τους δ πληθυσμός ηύξήθη κατά 727 ψυ
χάς, ών 9G άνδρες, 86 γυναίκες, 545 παι
δία θήλεα καί άρρενα. Κατά δέ την τοΰ 
1876 παρετηρήθη αΰξησιςΙΟΙΟ ψυχών, 
ών 42 άνδρες, 83 γυναίκες, 885 παιδία, 
ές ών άρρενα μέν 429, θήλεα δέ 456.

Ώς παρατηρεϊται τό θήλυ γένος αύξάνει 
λίαν έν Σάμω* διό δ κ. Σταματιάδης μάλα 
εύλόγως άποφαίνεται περί τούτου ώς έξής : 
«Παοατηροΰμεν, λέγει, οτι ή τοΰ πληθυ
σμού έλάττωσις επιδρά, ιδίως έπί τδ άροεν 
φύλλον, έφ’ δσον έν έτει μέν 1 828 δ πλη
θυσμός τών άνδρών ύπερτέρει τοΰ τών 
γυναικών κατά 425 άτομα, έν έτει δέ 
1875 δ πληθυσμός τών άνδρών ήλαττώθη 
τοΰ τών γυναικών κατά 14'27 άτομα. Έάν 
δέ κατά τήν αύτήν αναλογίαν έξακολουθή" 
σΐ) τδ πράγμα έπισυμβαϊνον, δέν θέλει πα- 
ρέλθει χρόνος πολύς καί λειψανδρία μεγί
στη έπελεύσεται έν Σάμω. Καί πόθεν αρα 
προέρχεται ή τοιαύτη χαλαρά τοΰ άπο- 
γραφικοΰ έν Σάμω πληθυσμού άνάπτυξις ;

! Καί πόθεν άρα προέρχεται ή όσημέραι κα- 
ταφιινομένη έλάττωσις τού ανδρικού γέ
νους ; Τά αίτια τούτων άποδοτέα πάντως 
εΐς τήν μετανάστευσιν τών Σαμίων έκ τής 

ί πατρίδος αυτών, άρξαμένην ιδίως άπδ τού 

4 852 καί έπιταθεϊσαν μέχρι τού 1856, 
δτε διά τήν έπελθούσαν καταστροφή» τών 
άμπέλων ύπερδεκακισχίλιοι Σάμιοι έξεπα- 
τρίσθτ.σαν, έξ αύτών μόλις δισχιλίων έπι- 
βτρεψάντων είς τά ίδια. »

Ύπδ τήν έπιγραφή» «δημοσία έκπαίδευ- 
βις» καί αί τρεις επιθεωρήσεις περιέχουσιν 
άκρίβεΐ; καί λεπτομερείς πίνακας τού βαθ
μού τής έ» Σάμω έκπαιδεύσεως. Έν πρώ- 
τοις δ κ. Σταματιάδης διηγείται δποία τις 
ήν ή κατάστασις τής παιδείας πρδ τή,ς συ
στάσεως τής σαμιακής Ηγεμονίας. Επίση
μος δ’ δπωσοΰν σχολή μία μόνον ύπήρχεν 
έν τή πρωτευούση, χρονολογουμένη άπδ τά 
τέλη τοΰ 18 αίώνος. Σήμερον ή Σάμος ϊχει 
8ν Γυμνάσιον, δπερ έστί τδ άνώτατον έλλην. 
έκπαιδευτήριον ού μόνον αύτής τής ήγεμονεί 
ας άλλά καί τώ» περικειμένω» μικρών νήσων 
καί πόλεων τής Άσίας'έσυστήθη δέ τώ 1 855 
έπί τής ήγεμονείας τού Ίωάννου Γκίκα. Μέ
χρι σήμερον διηύθυναν αύτδ οκτώ γυμνασι- 
άρχαι διά τών πρσπαθειών τών δποίων έ- 
φθασεν είς τη» τελειότητα αύτού. Σήμερον 
διδάσκουσιν έν αύτώ έπτά καθηγηταί. Κατά 
τδ 1874 δ άριθμδς τών μαθητευόντων ά" 
νήρχετο είς 47,τώ έπομένω έτει είς 62, τώ 
δέ 1876 είς 73. Μετά τδ Γυμνάσιον κοσ- 
μούσι τήν νήσον 4 σχολαρχεία, ιδρυμένα έν 
τώ πρωτεύοντι δήμω έκάστου αύτής τμήμα- 
ματος. Τδ τοΰ τμήματος τού Βαθέος ήρίθ* 
μει κατά τδ 1874 μαθητάς 101, τώ έπο
μένω έτει 85, τώ δέ παρελθόντι 97. Τδ 
σχολαρχεΐον τού τμήματος τής χώρας, ώς 
πάντοτε, άριθμεϊ καί σήμερον 47 μαθητάς. 
Τδ τού τμήματος Καρλοβασίων, τώ μέν 
1874 ήρίθμει 80, τοϊς έπομένοις δ' έτεσι 
87. Έπεται τδ τού Μαραθοκάμπου, δπερ 
ήρίθμει τδ παρελθόν έτος 26 μαθητάς. Έν 
δλοις δέ τούτοις τοΐς σχολαρχείοις διδά- 
σκουσι δέκα πρόσωπα. Μετά τά μεσαία ταΰ
τα έκπαιδευτήρια έπονται αί ελληνικά! καί 
δημοτικοί σχολαί άνερχόμεναι είς 35'έν αύ- 
ταΐς διδάσκονται 2077 παϊδες. Άξιοπαρα- 
τήρητον δέ δτι έκαστον χωρίον τής Σάμου 

έχει άνά Sv τοιοΰτον σχολεϊον καλώς ώργα- 

νισμένον καί ύπδ ττ,ν Ενιαύσιον 'Ηγεμονικήν 
έπιθεώρησιν.

Έκτδς τών έκπαιδευτικών τούτων κατα
στημάτων ύπάρχουσι καί τέσσαρα παρθενα
γωγεία καθ’ δλην τή» νήσο», περιλαμβά- 
»οντα 533 μαθήτριας έκτδς 319 άλλων δι- 
δασκομένων έ» τοΐς δημοτικοί; σχολείοις 
τών χωρίων. Διδάσκονται λοιπόν σήμερον έν 
Σάμω 3058 ψυχαί. Έάν ή,δη συγκρίνωμεν 
τδν άριθμδν τοΰτον πρός τδν τοΰ 1874, πα
ρατηρούμε» δτι τά έ» τή έλληνική ταύτ$ 
νήσω έκπαιδευτικά κατας-ήματα έν δυσίν έ- 
τεσιν τ,ϋξησαν έπί 1025 μαθητάς. 'Η κατά- 
στασις αύτη είναι βεβαίως λίαν εύχάριστος 
διότι προοιωνίζει μέλλον λαμπρόν έν τή μι- 
κρ$ ταύτή 'Ηγεμονία. Μεθ’ δλην τη» κα
ταπληκτικήν ταύτην έπίτασιν τής παιδείας 
έν τή νή,σιρ, οί Σάμιοι φροντίζουσι καί διά 
τήν εισαγωγήν έντελώ» έπιστημών καί ούχί 
έγκυκλίων μόνον μαθημάτων, έφ’ ώ καί έ- 
σύς-ησα» κατά τδ 1875 καί Ιερατικήν Σχο
λή», έπί τοΰ νΰ» εύκλεώς ήγεμονεύοντος 
Κωνς·· Φωτιάδου, ήτις άριθμεϊ 14 μέληέκ- 
παιδευόμενα παρά τριών ειδικών καθηγητών 
τήν επιστημονικήν καί πρακτική» θεόλο' 
γίαν χάριν τής μελλούσης γενεάς αύτής 
τής νήσου. Ιδού πώς έκφράζεται ό κ. Στα
ματιάδης περί τοΰ σκοπού τής είρημένης 
Σχολής'οί λόγοι αύτού εισίν Εκφραστικότε
ροι πάσης άναλύσεως «Άλλά τό επιστέγα
σμα τής 'Ηγεμονικής μερίμνης ύπέρ τής έν 
Χριστώ μορφώσεω; τού Σαμιακού λαού έ- 
πετέθη διά τής έν Μαλαγαρίω συστάσεως 
Ιερατικής Σχολής, ής σκοπός είναι ή δημι
ουργία κλήρου εύμαθοΰς καί σεβασμίου, 
προωρισμένου ϊνα ποδηγετήσω τδν λαόν εΐ; 
τήν όδδν τής άρετής καί χειραγωγήσω αΰ
τδν είς τήν τρίβον τής εύθύτητος καί τής 
δικαιοσύνης . . . Πληροί δέ ή σύστασις τής 
Ιερατικής Σχολής ταύτης κενόν μέγα έν 
ήμΐν καί καταφανές τοϊς πάσιν άπδ πολλοΰ 
δν’ έφ’ δσον, ά» ή κοινωνία δήται μορφώ- 
σεως πνευματικής καί ποδηγεσίας τής έν 
άρετή, άλλά τούτων δέν δύναται εύκοπώ- 
τερον καί άποτελεσματικώτερον νά εύχω 
είμή διά κλήρου, συνοιδότος τήν Ιερότητα
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τής αποστολή; αύτοΰ και ταύτην έκπλη- 
ροΰντος.»

Πρέπει νά προσθέσωμεν ένταϋθα δτι έν 
Σάμω υπάοχει καί Εν τυπογραφεϊον, πέπλου 
τισμένον διά τριών πιεστηρίων καί πάντων 
τών άναγκαιούντων* δι’ αύτοΰ έκδίδεται ή 
'Ηγεμονική Εφημερί; «Σάμος» ήτις διατρέ
χει νΰν τδ 1 4ον αύτής έτος, άπαντα τά 
ηγεμονικά, δικαστικά, έμπορικά κτλ. Εγ
γραφα, καθώς καί τά βιβλία τή; Εγχωρίου 
φιλολογίας, ών δυστυχώς άγνοοΰμεν τδ πε· 
ριεχόμενον και τδ ποιόν. Ταύτα ίκανώς 
νομίζομεν άποδεικνύουσι τήν Εκπαιδευτικήν 
π.όοίον. Αλλά τήν καθόλου παιδείαν χώ
ρας τινδς δηλοΰσι καί τά Μουσεία καί αί 
δημόσιοι Βιβλιοθηκαι. Ούδαμοΰ αί μέχρι 
τοΰδε δημοσιευθεϊσαι τρεις Επετηρίδες φ’α- 
νερώνουσιν έάν ή λαμπρά καί εύνομουαένη 
αΰτη νήσος κοσμείται καί διά τίνος Βιβλιο
θήκης μετά Μουσείου έμπερικλείοντος τάς 
αρχαιότητας αύτής.

Καί ύπδ τήν έπιγραφην «Έμπόριον καί 
ναυτιλία» άπαντώμεν έν ταϊς Έπετηρίσι 
ακριβείς πίνακας δηλοϋντας τήν ένιαΰσιον 
υλικήν πρόοδον τών κατοίκων. Οί Σάμιοι, 
ώς γνωστδν, ανέκαθεν άνεδείχθησαν Επί
σημοι Εμποροι καί ναυτικοί. Καί νΰν πάσαι 
σχεδδν αί πόλεις τής Τουρκίας, 'Ελλάδος 
καί πολλών άλλων κρατών περιέχουσι Σα- 
μίους έμπόρους. ’Αλλά καί ή νήσο; αύτή 
έστίν έκ φύσεως Εμπορική, Ενεκα τών δια

φόρων αύτής προϊόντων άτινα ζητούνται 
εις πολλά μέρη τοΰ κόσμου. Κατά τού; πί
νακας τή; Εξαγωγή; τών τριών τούτων Ε
τών 4 874 — ί876 τά Εξαχθέντα προϊόν
τα έτιμήθησαν 39,061,493 γρ. Τά δε εί- 
σαχθέντα κατά τδ 1 8?5—6 ’ έτιμήθησαν 
22,575,076. Έκ τών εξαγομένων τά 
μάλλον έπιζητούμενα είσί κρόμμυα, δέρμα
τα, Ελαίαν, λεμόνια, σταφΐς, και οίνος.

Σήμερον ή νήσο; περ έχει 271 πλοία δι
αφόρου μεγέθους, άπαντα τόνων 5601. 
Συγκριτικώς δέ πρδς τδ 1 874 καί 1875 Ε- 
γενετο αύζησις δεκαεννέα σκαφών, τά δποϊα 
ηυξησαν τού; τόνου; τή; καθόλου ναυτιλί
α; κατά 637.

Τοιαΰται είσίν Εν συνάψει αί κατά τά 
τρία ταύτα Ετη πληροφοοίαι περί τή; ηθι
κή; και υλική; προόδου τή; νήσου. Τά; Ε
πετηρίδα; αύτά; κοσμούσι καί διάφοροι ί- 
στορικαί καί άρχαιολογικαί πραγματεϊαι, 
Εν αί; ο κ. Σταματιάδης, χρήσιν ποιούμε
νος τών ειδικών αύτού μελετών, άναπτύσ- 
σεΐ διάφορα σκοτεινά μέρη τή; ιστορίας. 
Εύκταίον όπως έξακολουθή ή εκδοσις τής ε
νιαυσίου ταύτη; έπιθεωρήσεως, ήτις περι
ποιεί τιμήν Επίζηλον ού μόνον είς τδν συγ
γραφέα αύτής άλλά καί είς τήν νήσον άπα- 
σαν.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΓΣ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ρωμαϊκής Συγκλήτου έν τω νΰν Άδραμυττείφ.

........................................ .. AT.ΟΝ. ..
. ........................................ ων καλανδών

.................................. Δ]ομετίω μετά 

................................. έ]πεγνωκότα δο- 
5 ................................. του περί χώρας η

 ογια Εστιν δημόσιοι 
 περγαμηνούς. Έν τω 
βουλευτηρ]ίω παρησαν Κόϊντος καί 
Κόϊντος Κ]οΐντου υίδς Ά[ρν]ήνσης, Γάϊ- 

10 ος καί Γά]ϊος Γαίου υίδς Μελιηνία, Μά-
αρκος] Πούπιος Μαάρκου Σκαπια, Γά
ϊος Κο]?νήλιος Μαάρκου Στηλατεί- 
να, Λε]ύκιος Μέμιος Γαίου Μελιη- 
νϊα, Κό[ϊντος Ούάλγιος Μαάρκου 

15 .... ία, Λεύκιος Ιούλιος Σέξτο[υ
.... να, Γάϊος Κοίλιος Γαίου Αίμυ- 
λία, Π]όπλιος Άλβιος Ποπλίου Κυρε[ί- 
να, Μά]αρκος Κοσκώνιος Μαάρκου 
Τηρ]ητείνα Πόπλιος Γέσσιος

20 Ι1ο]πλίου Άρνήνσης, Λεύκιος Ά[λ]έ-
[ρι]ος Λευκίου Φεντείνα, Γάϊος Ρού- 
βριος Γαίου Ποπιλλία, Γάϊος Λικίνιος 
Γαίο(υ) Τηρητείνα, Μάαρκος Φαλέριος 
Μαάρκου Κλαυδία, Μάνιος Αευκε[ι 

25 λιος Μαάρκου Πωμεντείνα, Δεύ-
κιος Φίλιος Λευκί[ου]...ωρα.είνα, Γάϊο[ς 
Δίδιος Γαίου Κυρ[είνα], Κόϊντος Κλαύ- 
δ]ιος Άππίου Ιίολλία, Λεύκιος Άνό- 
τιος Γαίου Μενεινία, Σπ[όρ]ιος Καρο-

30 υίλιος Λευκίου Σα . . τείνα, Πόπλ[ι-
ος Σείλιος Λευκίο[υ Β]αλερία, Γάϊος 
'Λννιος Γαίου Άρνήνσης, Γάϊος Σεμπρ[ώ- 
ν]·.ος Γαίου Φαλέρνα, Γνάϊος Όκταύιο[ς 
Λ]ευκίου Αίμυλία, Μάαρκος Άππολήι-

35 ος Μαάρκου Καμιλλία, Λεύκιος Άφείνι-
ος Λουκίου Λεμωνία, Γάϊος Ναύτιος 
Κοΐντου Ούετυρία, Γάϊος Νεμετώ- 
ριος Γαίου Λεμωνία. Λεύκιος Κορνήλ[ι·
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ος Μαάρκου Ρωμυλία, Γνάϊος Πομπή[ι-
40 ος Γναΐου Κροστομείνα, Πόπλιος Πο-

ύ]λλιος Ποπλίου Τχρητείνα, Δεύχ[ιος

Τό ανωτέρω ψήφισμα τής Ρωμαϊκής Συγ
κλήτου εύρίσκεται χεχαραγμένον έπί λίθου 
υψ. 0,70, πλ. 0,30 περίπου, υψ. γραμ. 
0,1, έκτισμένου έν τφ τοίχο» δεξαμενής 
χειμένη- έντός τοΰ κήπου τού Άλή-Καβάση 
εν τώ νΰν Άδραμυττείφ, έξ ού καί αντέ
γραψα αύτό χατά τό 1872.

Έν στ. 23 παρέλειψεν δ χαράκτης τό υ 
τής λέξεως Patou.

Τήν επιγραφήν ταύττ,ν έδημοσίευσα τό 
πρώτον έν τφ 111 άριθ. τής έφημερ. ’Ιω
νίας χαί έπειτα έν τώ ά. τεόχει τοΰ Μου
σείου τής Εύαγγελικής Σχολής ύπό βτοιχ. 
ζβ" άλλ’ έν άμφοτέραις ταϊς έχδόσεσι γε- 
νομέναις άνευ τής δεούσης επιστασίας πα
ρεισέφρησαν λάθη τινά, ατινα διορθοΰνται 
έν τή παρούση. Ένόμισα δέ άναγκαίαν τήν 
άναδχμοσίευσιν αύτής, διότι έπιτυχώς άνα- 
πληοουμένη έθεωρήθη ώς λίαν ένδιαφέρου- 
σα τήν ιστορίαν τής υπό τών Ρωμαίων κα- 
τακτήσεως τής Μικρ&ς ’Ασίας χαί ιδίως τήν 
ιστορίαν τών ‘20 ή 30 τελευταίων έτών 
τής π. χ. έκατονταετηρίδος, καθ’ ήν έ
ποχήν έχαράχθη, ώς γίνεται δήλον έκ τοΰ 
σχήματος τών γραμμάτων καί τοΰ περιε
χομένου αυτής, καί διότι έξ αυτής γίνον
ται γνωστά ήμϊν πολλά τών ονομάτων τών 
Ρωμαίων συγκλητικών τής έποχής έκείνης 
χαί δ τρόπος καθ’ δν έςελληνίζοντο καί έ- 
προφέροντο.

"Οπως δέ μή έκληφθή ώς άνήκουσα άνευ- 
δισταγμοΰ εις τό άρχαϊον Άδραμύττειον ή 
έπιγραφή αΰτη, εύκαιρον κρίνω νά σημειώ

σω ένταΰθα δτι τό νΰν ’λδραμίττειον δέν 
χεϊται έπ’ι τής θέσεως τοΰ αρχαίου καί δτι 
αιτία τής γενικώς παραδεδεγμένης περί 
τούτου πλάνης έγένετο ιδίως τό δμώνυμον 
τών δύω τούτων πόλεων, έζ ών τής αρχαί
ας τά έρείπια άνεκάλυψα κατά τό 1870, 
2 1]? ώρ. περίπου πρός νότον τοΰ νΰν Ά- 
δραμυττείου καί 1[4 τής ώρ. μακράν τοΰ 
έπινείου τοΰ Κεμερϊοΰ, κατά τήν θέσιν Κα- 
ρά-Τάς, ώς έν έκτάσει θέλω αποδείξει έν 
τφ γ . τεΰχει τοΰ Μουσείου τής Εύαγ. Σχο
λής, έν τή συνεχείς τής περί τοΰ «Προσδι
ορισμού τής άγνωστου θέσεως αρχαίων πι
νών πόλεων τής Μυσίας» διατριβή μου’ 
ώστε ή παρούσα έπιγραφή αμφίβολον μένει 
άν έκ τών έρειπίων τούτων μετεκομίσθη έν 
τφ νΰν Άδραμυττείφ ή έξ έτέρας τινός 
τών πλησιόχωρων αύτοΰ αρχαίων πόλεων.

Γ. ’Εαρινός.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ Δ1ΟΡΘΩΣ1Σ.

Έν τφ Η', φυλλαδίφ τής πράγματείας 
Άπογ-ραφικα,ι πΛηροφορΙαι σελ'ις 347, 
παρελείφθησαν οί εξής διδάσκαλοι" μετά τόν 
Νικολαίδην ώς ιδιωτικός Π. Βιτωρίδης 
Σμυρναϊος, Άλκ· Σακελίων Πάτμιος καί ό 
έπί τριετίαν ήδη ώς Δημοδιδάσκαλος καί 
ψάλτης "Αγγελος Μ. Γλυκοφρύδης. Έπίσης 
έν τή αυτ-fl σελίδι αντί εις τόν Καϊμακά- 
μην Άϊδινίαυ Καϊμακάμη? Ναζ.Γιον.


