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Μετά τά έν τ<5 προηγουμε'νω τεΰχει τη ; Μνημο
σύνης περί τής Ιν Δυ^ραχίω έπιγραφή; είρημένα, 
αντάξιον τοΰ κόπου νομίζω ν ΐ λεχθώσιν ολίγα τινά 
xat περί αύτής τή ; πόλεως, "να μή μήνη εν τω  χρά. 
τει τής λήθης ή πάλαι τοσοΰτον μεγάλη χαί Ενδο
ξος αυτη πόλις, αλλά γνωσ6ή ("ρά; μή «ΐδόχχς 6 λό
γος μου) ή τότε λαμπρότης χαί έπισημότης αυτής 
προς τήν παρούσαν ταπεινότητα καί άδοξίαν, χαί πρός 
Εκείνην άποβλέποντις οί νΰν κάτοικοι αυτή:, φιλοτι- 
μηθώσι νά συντιλέσωσιν, διον αύτοΐς εφικτόν, εις 
τήν αυξηιιν τής πατρίδος αυτών (I ) .

Έπίδαμνός έο-τι πόλις έν δεξιά έσπλέοντι τον Ίό- 
νιον κόλπον προσοικοΰϊΐ δ’ αυτήν Ταυλάντιοί, βάρ
βαρο», ’Ιλλυρικόν έθνος. Ταυτην άπώκιπσαν μέν Κερ- 
χυραϊοι, οικιστής δ’ έγενετο Φάλιος Ερατοκλιίδου, 
Κορίνθιος τό γένος, τών άφ’ ‘Ηρακλέους, κατά δή τόν 
παλαιόν νόμον έκ τής μητροπόλεως κατακληθεις' συ"

/ I )  Ευχής εργον ^ν, έάν οί λόγιοι ημών, αντί 
-ιών πολλών μυθιστορημάτων, ένησχολοΰντο πιρί τήν 
αρχαιολογίαν και ιστορίαν, τουλάχιστον έκαστος τής 
Ιαυτοΰ πατρίδος, ώς ήδη τινές £δωκαν τό παράδειγ
μα, καί τάς «λείστας σελίδας τών περιοδικών έ- 
πλήρουν ταιαΰται πραγματεΐαι.

Τομ. Α '.

νώχησαν δέ καί Κορινθίων τινές καί τοϋ άλλου δω
ρικού γε'νους. Προελθόντος δέ τοΰ χρόνου, έγέ*ετο ή 
τών Έπιδαμνίων πόλις μεγάλη καί πολυάνθρωπο;. 
Θ.υκυδ. Α’. 24.

ΘΕΣΙΣ, ΚΤΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ.

ίΗ ’Επίδαμνός, η Τ() d  ιρράχιον, κιιμένη 4 1 ° , 
19’ , 3 0 '' βορ. πλ. 17°, 7 1 0 ’ μη*. Α. ΙΙζρισ.) 
ϊν ευφυέστατη θέσει έπί προεξεχοΰσης καί εις δυο 
άχρα£ άποληγοΰση; χερ'σοννήσου,καλούμενης καί ταυ· 
της όμωνύμως Δυρραχίου (στραβ. Ζ. 6. 3 1 5  Στεφ. 
Βυζ. έν λ.), ή παρεφθαρμένου Δορϊΐχίου (Σχολ. Θουκ 
Α'. 24 ), δίξίώς τώ είσπλέοντι τάν 16/ιον χόλπον, 
έν αργή τοΰ Άδρίου, έν τή χώρα, κατά μέν τάν 
Θουχυδίδην, τών 'Γαυλαντίων, κατά δέ Δίω»α τάν 
Κάσσιον, τών Παρθινών (2), ην πόλις έλληνίς, τώ  6 .

( 2 )  ‘Η χώρα, έν ή εκειτο ή Έπίδαμνός, άπετέ- 
λει μέρος τής Ιλλυρίας, καί πράς διάχρισιν άπά τοΐς 
λοιπή; βοριιοτέρας χώρας, τής βαρβαρικής ’Ιλλυρίας, 
‘ΕΛΛηπχή ΊΑ ΐυρία, έχαλεΐτο διά τό πλήθος τών έν 
αύτή ‘ Ελληνίδων πόλε<ον, ’Απολλωνίας (μ. ΠόλλιναΛ 
άποιχίας Κορινθίων καί Κερχυρα'ων, Αύλώνος, ’Qpt- 
κοϋ [ν. Έ ριχώ], άποιχίας Εΰβοέοιν, τών κατά τ ή ν  έξ 
Ίλίου έπι*τροφήν άποπλανηθέντων, Θρονιού, κτίσμα- 
τος τών άπά Θρονιού Αοχρών, Ά μ αντ ία :, κτί*μα- 
τος τών έξ Ε βοίας ’Αβά»των, καί άλλων. Μ ιτά δέ 
τήν ήτταν τοΰ Πιριε'ως, τοΰ τών Μακεδόνων βασι

Τ ενχ. ι Α .



Cut της 59 Ό λυμπ. ήτοι τώ  622  ir. χ . (Εύσεβ. 
Χρο».) ύπό Κερχυραίων άποικισδϊΐσα. 'Αρχηγός 8i, 
τής Κερκυρ^ΐ-ιή; ταύτη; άποικίας ήν δ Κορίνδιος Φά- 
λιος δ ‘Ερατοκλείδου, ‘Ηρακλείδης τά γένο;, κατά πα 
λαιόν Ιδος έκ τής τών Κερκυραίων μητροπόλεως Κο- 
ρίνθου κληθείς. Συμμετέσχον δέ τής αποικίας ταύτης 
μετά τών Κερκυραίων καί Κορίνδιοι καί άλλοι Δω
ριείς (Θουκ. Έ νδ’ άνωτ). Περί δέ τή ; διττή; ονομα
σία; διάφορα λέγονται, άλλων μέν δοξαζόντων, οτι 
μιχ καί τή αυτή πόλε! άρχαιότερον μέν έδίδοτο τά 
δνομα Έπίδαμνος, ύστερον δέ άπά ‘Ρωμαίων καί ε 
ξής τό Δυρράχιον, κατ’ ολλους δέ, οιον Παυσανίαν 
(ς·. 10), Δίωνα τόν Κάσσιον (ΜΑ'. 49 ) χαί ’'Ανναν 
τήν Κομνηνήν (βιβλ. Α '.) (3 ) διαφόρου οίίσης τής δέ* 
σεω; τών δυο πόλεων. Ταύτην τήν γνοίμην παραδε- 
μενο; δ Pouqueville (V oyage en Grece I, 1. σ. 
23  1), καί έπιβεβαιών αύτήν έκ τών ιχνών δύο δια
φόρων τειχών έν το?; έρηπίοι; τής πόλεως, διακρί
νει τήν Έπίδαμνον, Πελασγικήν άκρόπολιν τώ/ κ τ ι
στών αυτή;, άπά τοΰ Δυρραχίου, τοΰ κυρίως μετα
γενέστερον κτισδεντός λιμένος. Παρήγον δέ τών δνο- 
μάτων τούτων τά μέν Έπίδαμνος οί μέν εκ τινο; δ 
μωνύμουηρωος (Ά ππιαν. Έμφ. κολ. Στεφ. Βυζαντ.)

λέω ;, οι ‘Ρωμαίοι τήν χώραν ταυτην είς τήν Μα-’ 
κεδονίαν περιελάμβανον. "Υστερον δέ περιελαμβάνετο 
ε ί; τή» vsan ’Ήπειρον (''Κωνς-. Πορφυρογ, περί θεμάτ. 
Β ' .9. ‘ Ιεροκλ. Συνέκδ. σ. 65 2 y , ουτω; δνομαζομένην 
πρό; διάκρισιν έκ τή ; παλαιας ’Ηπείρου, καί άποτε- 
λρΰϊαν μέρος τοϋ έννάτου τών 12 δυτικών θεμάτων 
τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους. Περιοριζομένη δέ ή νέα αΰτη 
"Ηπειρο; Μ. υπό τινο; γραμμή;, έκ τοΰ μυχοϋ τοΰ 
κόλπου τή ; πόλεω; Ωρικοΰ (ν . Porto Baguseo^, 
κατά τά Κεραύνια ορη, μέχρι τή ; λίμνης τής Κα
στοριά: αγόμενης, καθ’ ην παρετείνοντο τά Πυρρη 
ναια οοη ''Τεωργ. Άχροπολ. ιστ.^1 κλάδο; τις τοΰ 
μεσαίου Πίνδου, ’Αν. υφ έτέρα; γραμμή;, άπά τής 
είρημένη; λίμνης μέχρι τοΰ δρου; Σκάρδου πρά; 
“Αρκτον, καδ’ ^ν παρετείνετο μεσημβρινός τ ι ;  *λά- 
δο; τοΰ ορούς τούτου, Β. ύπά τοϋ ποταμοΰ Δρί/,ω- 
νο;, έκ τών όρέων τούτων πηγάζοντο; καί περί τή 
πόλει Αίσσω ει; τόν Άδρίαν έκβάλλοντοσ, Δ. υιτ’ 
αύτοΰ τοΰ Αδρίου, /^μεταξύ τή ; 40°— 42° βορ. 
Π 'α τ καί 17°— 19° σγεδόν μηκ. 11*pt7.) έπί τών 
Βυζαντινών περιιϊχεν εννέα πόλει; Δυρράχιον, Σκάμ- 
π ιν ,  ’Απολλωνίαν, Βουλλίδα ίΠοριρ.) ή Βολίδα (Ίερ.) 
‘ Αμαντίαν, Πουλχεοιάπολιν, f is . τά νΰν Βεράτιον,,/ 
Αυλώνα, Άλυνιδον [Πορφ.] ή Αύλυνιδον /'Iep.y ^αντί 
Λυχ>ιδον, ή Λυχ·Ί?άν, ίσως χατ’ έσφαλμένην γρα
φήν ουτω τότε καλούμενη; τή ; μετά ταΰτα Αχρί
δα;, νΰν Όχριδο;,}, Λήττρωνα καί Σκέπτωνα [Πορφ.] 
ή Αιστρώνα καί Σκεπώ»α [ Ιερ.] (ονόματα παρεφδαρ- 
μένα καί άμ®ίβολα. περί ών ίδε Σχολ. ‘ Ιεροκλ. σ. 
654 ).

( 3 j  Καί δή έκτο; τών ?ρειπωδέντων τειχών τής 
πάλαι καλουμένης πόλεως Έπιδάμνου καλύβας έπη- 
γυντο [δ ‘Ροβέρτος Γυσκάρδος] [Άννα].

[4], οι δέ tx τοΰ Ιπ ιύημεΐτ ' διότι οί Έπιδάμνίοι συ- 
νεχώρουν παντί τώ βουλομένφ έπώ ημ εΐν  καί μ ίτ ο ι- 
x i ir  έν τνί πόλει αύτών (Αίλ. Ποι*. ‘ Ιστ. Η’. 16 ) 
τά δέ Δυρράχιον όμοίως ή έκ τοΰ οίκιστοΰ (Παυσ. 
ένδ’ άνωτ. Στεφ. Βυζ.) [5], ή ?κ τ ίς  δέσεως αυτής 
κειμένης έπί ΰνο ράχεων τής χερσοννήσου (άλλά τό 
τε Διρράχιον ην γραπτέον), ή, τό πιδα·ώτερον, έκ 
τής δυσπελάστου καί είς τά πλοία κινδυνώδους £α. 
χίας τοΰ κόλπου αύτής [6| Οί δέ 'Ρωμαίοι κυρι- 
ευσαντε; τή ; χωρα; ταύτη ;, προΰτίμησαν τά όνομα 
Δυρράχιον, καχον ottovov δεωροΰντε; τήν χρήσιν τοϋ 
Επίδαμνο;, είτε ώ ; συστοίχου τώ  dam m um  (ζη
μία) νομιζομενου, είτε ώ ; άνήκοντο; ε ί; τόπον πα 
λαιόν ήδη καί οίονεί έπιλελησμένον (P lin . 1 ist nat. 
I l l  26  Mela II. 4 P lan li Menaechm II, 1, 38 ).

ΑΥΞΒΣ1Σ ΚΑΙ ΕΓΙ1ΣΗΜ0ΤΗΣ 
ΓΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.

Ή  εύτυχήί καί πρός εμπορίαν εύδετωτάτη δέσις 
τοϋ Δυρραχίου γενικώ ; φημίζεται [Πλουτ. Ζητημ. έλλ. 
29 j και επειδή οι Επιδάμνιοι, εναντίον τοΰ Δωρικοϋ 
ήδου;, πάντα προσερχόμενον ξένον παρεδέχοντο καί 
οίκησιν παρειχον (Αίλ. ενδ’ άνωτ.) πρά; δε' καί έκ 

ΓΔυσποντίου τή; έν Ηλεία Πίσάτιδο; καταστραφέντο; 
νέου; άποίκου; προσέλαβον [Παυσ. ς-’. 2 2 . Στραβ & . 
σ. 35/ ], η πολι; προίοντο; τοϋ χρόνου ηύξήδη και 
έγένετο μεγά.Ιη καί ποΑυάνθρωπος [Θουκ. ά. 24 ]. 
Έ τ ι 3έ μείζονα σημασίαν ελαβεν ΰιτερον, δτ* οί ‘Ρω
μαίοι, τά κατακτητικά αυτών σχέδια καί έπί τήν Ά ,  
νατολήν έκτείναν,-ρε;, έξε/έξα’ντο τό Δυρράχιον ώ ; ά» 
ποβατήριον, ή ορμισμα τοΰ έξ Ιτα λ ία ; πλοΰ αυτών
(7 ) ,καί έξ αύτοΰ διά Θεσσαλονίκη; μέχρι; ‘Ελλησπίν-

( 4 )  Δυρράχιον π ίλ ι ;  ’Ιλλυρική, Έπίδαμνο; κλη- 
δεΐτα άπά Έπιοάμνου -οΰ άρχαίου ηρωο;, ου δυγά- 
τηρ Μέλισσα, ή ;  καί τοΰ Ποσειδώνο; δ Δυρράχιο;· 
άφ’ ή ; τόπο; Μελισσώνιο; [ουτω δηλ. Καλείτο δ"πε- 
ρ! Δυρράχιον τόπο;] Στεφ. Βυζ.

^5/Επιδάμνιοι δέ χώραν μέν, ηνπερ καί εξ αρχή;, 
πόίιν δέ ού τήν άρχαιαν έπί ήμών Ιχ^ουσιν, έχείνη; 
δέ άφεστηκυΐαν όλίγον. Όνομα δέ τη πόλει τη νΰν 
Δυρράχιον άπό τοΰ οίκιστοΰ. Παυσ.

((>) Δυσραχίον τ ’ Έπίδαμνο; έπ’ άγχιάλου χ̂ δο* 
νά; άκτή; [ ’Αλεξανδ. ό ποιητ. παρά Στεφ. Βυζ]„ 
Περί τά Κεραύνια ορη κεΐται καί ή τη ; νέα; Ηπεί
ρου μητρόπολις, η ποτε καλούμενη Έπίδαμνο;, ή'τοι 
τά Δϋρράχιον, δηλοΰν έκ τή ; τοιαύτη; κλήσεω; τ«ν 
τοΰ τόπου τραχύτητα’ δοσραχιον γάρ «στιν, ο έστι 
δυσέξοχον [Εϋσταδ. ε ί; Δ:ονυσ. τ. Περιυγ].

( 7 j  Ό  λιμήν τή ; ’Ιταλίας, έξ ου ή εΐ; Δυρρά
χιον διαπεραίωσις έγίγνετο, ή» τό Βρεντήτιον,η Βρεν- 
τέσιον, ή Βρενδήσιον [Brundusium|. Ή  άπόστασις 
τών δυο λιμένων ή< κατά μέν τά οδοιπορικά (Itiner. 
Auton. Aug. p. 497 ) 1400  σταδίων ή'τοι 35  μ ι
λιών, κατά δέ Στράβωνα [ ς ’. σ. 2 8 3 1 1800  σταδίων, 
ω συμφωνεί καί δ Πλίνιος (H ist. Nat. I l l ,  16) 2 2 5

του τήν Έγνατίαν δδόν (v ia  E gnatia) κατεσκιύασαν 
[Πολυβ ΛΔ’. 12]. Διά δ Κάτουλλος [XXXVI, 15.] 
δνομάζει αύτά H adriae tabernam* διότι ήν ίμπο- 
ρειον μεταξύ Ιταλίας, Μακεδονίας καί Θράκης. Ουχ 
ήττον άνυψώδη τό Δυρράχιον έκ τής περιστασεως, 
δτι έγένετο ή συνήδης διατριβή [8] έπιφανών Ρ ω 
μαίων, οίτινες, έκ ‘ Ρώμης καί Ιταλίας εξοριζόμε
νοι εύηρεστοΰντο νά διατρίβωσι καί πλησίον τής 
πατρίδος αυτών κ»ί έν άδιαλείπτω τη πράς αυτήν 
επιμιξία, άμφότερα δέ ταΰτα παρεΐχεν αυτοΐς το 
Δυρράχιον. Ό9εν άναγιγνώσκομεν παρά Κιχέρωνί
(Ερ. ad d ivers. χ ι ν ·  1)· D yrrhach ium  ven i, 
quod et lib era  civ itas est et proxim a lta lia e , 
καί (ad d ivers. X lv , 3). Nam ego eo no 
m ine sum D yrhach ii hoc tempore, ut quam  
celerrim e, quid aga tu r, aud iam  et sim tuto 
’Αλλ’ ούδέν ήττον έκ τίνος λόγου τοΰ αΰτοΰ Κι 
κέρωνος κατά Λ. Καλπουρνιου ίίεισωνος (κεφ. 40  
| 9 | μανδάνομεν ,  πόσα δεινά ύπέσ^η καί αυτη ή πόλις, 
ώς χ ιί αί άλλαι τών χωρών τούτων έκ τή ; αυ^*ι 
ρεσίας τής ρωμαϊ-.ής κυριαρχίας. Αί δασμολογίαι τοϋ 
Καλπο.ρνίου τούτου, άληδιϊ; άρπαγαί ούται, δέν ήσαν 
οί μόναι, ά ; ύπέμενον α! χώραι έκεΐναι έκ τών Ρω
μαίων* καί ομως τοΰτο τά παράδειγμα μόνον άρκιί 
πείσαι ήμας, δτι ΰπά τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν οΰοέ

σπινδήρ έλπίδος προς σωτηρίαν Ιμενε τ ί?ς  υπβτεταγ- 
μέναις πολίτείαις. "Αμα οί ‘Ρωμαίοι επάτουν σταδε- 
όν πόδα, εύδϋς μετεβάλλοντο είς δέατρον άκορέστων 

έπιδυμιών καί ακολασίας καί έν πολεμώ καί έν ε ί- 
ρήνι;. Το πλαστόν καί υιιουλον πρόσχημα τής ‘Ρ ω μαϊ
κής εύδυδυκίας δέν ήδύνατο νά καταψευση τήν άλη- 
δή κατάστασιν τών επαρχιών.—  ‘Η πράς τήν κυ
ρίως ‘ Ελλάδα έπιμιξία τών Έπιδαμνίων δείκνυται 
πράς τοις άλλοις και έκ τούτου, δτι έν Όλυμπία 
εΐχον δησαυράν, ή μάλλον δύο δησαυρούς, κτίσμα μέν 
Πΰρρου καί τώνπαιδων Λακράτους καί Έρμωνος, 
περιέχοντας δέ άγάλματα έκ κέδρου, κατά την τό 
τε ΰλην τής πλαστικής, τόν "Ατλαντα, άνέχοντα τόν 
πόλον, τάν ‘Ηρακλή μετά τοΰ δράκοντος, περί το 
στέλεχος τοΰ δένδρου τών χρυσών μήλων περιελελιγ- 
μένου, καί τάς πέντε ‘Εσπερίδας, μετατεδείσας ύ 
στερον είς τόν ναόν τής "Ήρας καί επί Ιίαυσανίου 
έχει ευρισκόμενός, άπαντα εργα Θεοκλέους τοϋ Ή γύ- 
λου, Λακεδαιμονίου (περί Ό λ. 54 ). Τά νομίσματα 
τοΰ Δυρραχίου είσί μόνον αΰτόνομα, καί Ιχουσιν έ- 
πίσημ* ά.) έμπροοδεν μέν τήν κεφαλήν τής ΙΙαλλά- 
δο; μετά δελφίνος καί Δ. όπισθεν δέ τάν πήγασον, 
^'.) έμπρ. τήν κεφαλήν τοΰ Ήρακλέους, 2πισ. τόν 
ιΐήγασον καί Λ, γ ,.| έμπρ. τήν κεφαλήν τοϋ Διάς, 
ογ.13. τρίποδα μετά τοΰ ΔΥΡ. καί ονόματα αρχόν
των· δ .) έμπρ. τήν κεφαλήν τής Δήμητρος, οπισ. 
ΔΥΡ. ΑΣΚΛΑίΙΟί". ‘Υπάρχουσι δέ καί Δυρραχηνά 
νομίσματα, επίσημον εχοντα βοϋν τάν μόσχον αυτής 
ίηλάζονσοιν, άπαραλλάχτως ώς τά τής ’Απολλωνίας.

μίλ. ρωμαϊ. λέγ&ιν, ο έστι 45  μιλ. σι;μ. Αλλ άμ 
φότεραι αί δηλώσεις ήτοι προφϊνώί έοφοιλμε>αι εί· 
οίν, ή οί αρχαίοι συγκατέλεγον χαί τινα άςιόλογον 
παρά τήν Ιλλυρικήν αύτήν παράπλ.ουν* 6;οτι κοιτά 
τούς νεωτέρους χάρτας μόνον 20 μιλιών σχεδόν δυ · 
v«Tat ή άπόστασις έκληφδήνα:.

/8 )  ”Ω,περ ή άδελφή χαί γείτων αύτής Απολλω
νία, έπι τών αύτοκρατόρων μάλιστα, έγένετο δνομα 
στή είρα έλληνικής παιδείας, ένδ α συνέρρεσν άπειροι 
νέοι ‘ Ρωμαίοι πράς παίδευτιν, προτιμώντες αυτήν τής 
τε ‘Ρόδου καί Μιτυλήνης καί τών άλλων τοτε παι-
δευτηρίων διά τήν εγγύτητα τής δεσεως. Ενταΰβα
έπαι^εύδη καί ό Όκταυΐανά;, δ μετα ταυτα Αυγου"
στος, ύπά τοΰ ρήτορος Aπ^λ^5δώpoJ τοΰ Περγ^μν
νοΰ, ον παρέλαβεν έκ ’Ρώμη;, καί τοΰ φιλοσόφου 
“Αρείου τοΰ Άλεξανδρέω:, συμμαδητεΰων τοι; ύίοΐ, 
αύτοΰ Διονυσίω καί Nixavopt. (Sueton Aug. 8 9 .94 ),

( 9 J  Omnes m em oriam  consulatus tu i facta 
mores, faciem denique ac nomen a republica de 
testan tur L egati, qu i una fuere, a l ie n a t i ; tri 
bun i m ilitum  in im ici ; centuriones et si qu i ex  
tanto exerc ita  re liqu i m iliies exstan t, non di 
m issi abste, sed d issipati, te oderunt, tibe p o 
stern exoptant, te exsecran tur. Acbaja exbausta 
T hessa lia  v en a ta ; laceratae A tb en ae ; D yr
rhach ium  et Apollonia e x in a n it a ; A m bracia 
d ire p ta ; Parth in i et Bullienses i l l u s i ; Epirus 
exc isa  ; Locri, Phocii, Bceotii exusti ; Acar naontani oppidis atque agris  e x te rm in a t i; cives 
n an ia  Amphilochia, Perrhaeb ia , A tham am um - Rom ani, qui in  iis  locis negotiantur, te unum 
que gens ^endita ; Macedonia condonata bar-j so lum  sum depeculatorum , vextorem , p raedo  
beris. Aetolia am issa ; Dolopes fin itim ique'nem , hostem venisse senscrunt.

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

‘Η Έ πίδαμνο;, καδό Δωριχή πόλι;, είχεν, ώ ; 
τά είκάς, δλιγαρχικόν, ήτοι αριστοκρατικόν πολίτευ
μα- καί τοΰτο διαβεβίΐοϊ ήμιν δ ’Αριστοτέλης (Πολιτ. 
Γ . 11, 1. Ε'. 1, 6 .) Τής πολιτικής εξουσία; ούση; 
κεγωρισμένης άπό τής πολεμικής, δπερ ήν πρυνοητι- 

όν μέτρον τών αριστοκρατών, ί'να μή τά πολίτευμα 
αύτών μεταστή είσ τυρανίδα, τής μέν προτέρας προί- 
στατο ε !: άίδιος, ήτοι διά βίου άρχω)·, ου τίνος ά* 
γνοοΰμιν τά ίδιον δνομα (δημιουργός, ώς έν ιίλλαις 
δωρικαΐς πολίτείαις, προσιάτης, ή τ ί άλλο ;)  τής δ’ 
έτέρας προΐστατο είς ορατηγός. Κατόπιν τών δύο 
τούτων αρχόντων ήρχετο ή κληρονομική εύγένεια 
τών φυλάρχων, ή φυλαρχών, γερουσίαν άποτελούντων 
καί τάς κατώτερα; άρχάς έ*λεγόντων. ’Αριστο
κρατικόν ήν έτι καί τοΰτο, οτι περί τά έπιτηδεύμα* 
τα καί τάς βαναύσους τέχνας ήσχολοΰντο ούχ οί 
,-νήσιοι πολΐται, άλλά δημόσιο·, έργάται (Άριστοτ. 
Πολ Β’. 4 , 13). Πράς δέ τοΰτο δπήρχον καί πβλ- 
λοί μέτοικοι (Αίλ. Ποικ. ίστ. 13, 16). Ά λλά τοΰ 
χρόνου προϊόντος ή άρχική ουτη δωρική ολιγαρχία



^ημοκρατιχώτιρον χίρακτήρα ελαβε, και αντί τή ; 
αρχαία; χ/η?ονομική,- ιύγενείας τών φυλάρχων έπει· 
σήλθεν η βουΛη | βεβαίως αίριτή όκως δήποτε]. 
’Αλλα καί τ ί;; ι ’ς αύτήν εισόδου τά δικαίωμα γένη 
τινά μονον ειχον' καί τούτο, αυξανόμενη; τή; εύη- 
μερίας τών πολι-ών, έδωκεν αφορμήν et; ταραχά; 
κοί στάσεις πολυχρονίου; (Θουκ. Α . 24 . στασιάσαν 
τ ι ;  δ’ έν άλλήλοις ετη πολλά) [ 1 0 ] ,  εως ου μικρόν  
πρά τοϋ Ιίελοποννησιακού πολέμου ΰπιρισχυσαντες οί 
δημοκρατικοί έξήλασαν τοΰ; άρυτοκρατίκούς. Ε ντεύ
θεν έξίρόάγη πόλεμο; μεταξύ Κορινθίων καί Κερ- 
*υραιων. ‘Ο Θ.υκυδιδης, ο; διά μαχρών διηγείται τά 
τή ; στάσεως ταύτη; καί τοΰ πολέμου, ούδεμίαν εί- 
δησιν παρέχει ήμΐν περί τή ; έκβάσεως αύτή;, ι ί  6. 
περ τών δημοτικών, ή τουναντίον, άπέβο ό ά'|ών. 
Αλλά κατά τάν ’.Αριστοτέλη (11) φαίνεται, ότι οί 

υπά Κερκυραίων χαταχθέντες άριστοκράται άνεχτή 
σαντο τά άρχο?.?. αότών δίκαια. Έν τοΐ; μεταγενε* 
σιιροις χρόνοι; ούδεμίαν ιιδησιν ιύρίσκομεν περί 
τή ς  έσωτερα; καταστάσεως τή ; μικρας πολιτείας.

I ΙΟ ; Γήν αφορμήν τής κατά τών αριστοκρατών 
οτάσεως ιών δημοτικών ουτω πως έκτίθησιν ό ’Αρι
στοτέλη; (ΙΙολιτ. έ 3 , 4). Μετέβαλε δέ καί έν Έ - 
πιοχμνψ ή πολιτεία έχ γαμ ικώ ν ύπομνηστευσάμε- 
’■ο; γάρ τις θυγατέρα, ώ ; έζημίωσεν αύτάν ό τοϋ 
ύπομνηστιυθέντος πατήρ, γενόμενος τών αρχόντων, 
άτερος συμπαρέλαβε τοΰς έκτά; τή ; πολιτεία;, ώς 
έπηρεασθείς.

ί\  \) .Εί; δέ τήν ήλιαίαν Ιπάναγκές έστίν ετι τών 
ιν τώ πολιτευματι βαδίζει» τά ; άρχά;, οταν έπιψη-! 
φίζηται άρχή τις. Όλίγαρχιχάν δέ καί ό άρχων ό 
εί; η» έν τή πολιτεία ταύτη· πανχαχοΰ γάρ διά τό 
άνισον ή στάσις, ου μή τοΐς άνίσοις υπάρχει άνά
λογον· άίδιος γάρ βασιλεία όίνιοος, έάν η έν ?:οις· ο 
λω ; γάρ τά ίσον ζητοΰντε; σταιιά 'ουσιν (Άρισχοτ. 
Πολ. έ. τ , 6). Έν τή περιόοω ταυτη πρώτον μέν 
συντάττοντας ήΛιαίαν τών έν τώ ποΛιτεύματι., τή» 
ηλιαίαν έκληπτέον ή ώς τήν εκκλησίαν τάΰ δήμου, 
ουτω καλουμένην εν Έπιδάμνω, ή δικαστήριόν τι τών 
Ιν τώ πολιτευματι, τών άριστοκρατών (οπερ πιθα- 
νώτερον), ουτω καλουμενον υπά τοΰ Άριστοτέλους 
κατ’ αναλογίαν τοΰ άττικοΰ πολιτεύματος. Τά δέ ό
ταν έ.’τιψηφίζηταί άρχή τις, ίνα δοθή έννοια ανάλο
γος τή έπικρατούση εν πάσ^ τή περιόδω δλιγαρχι* 
κ;) έννοια, έξηγητέον ίσως, οταν α ί άρχαΐ όιχογνω- 
μ ώ σι περί τίνος πράγματος κα ί τ ις αύτών Λόγους 
ποιήται περί τούτον, ήζοι προτείντ) πρύζασίν τ ινα , 
ή περϊ αύτον άπύγασις έχχα ΐεϊτα ι ενώπιον τής ή . 
.Ιικίας ητοι, τον δικαστηρίου τών έν τώ ποΛίζεύ- 
μαζι, ζών άριστοκρατιχών. Τούτων οΰτω τιθέντων, 
τά λείψανα τής ολιγαρχίας έπί ’Αριστοτέλους ετι 
ησαν ά.) ή εκκλησις, ή Ιφισις τής διάφορά; τών αρ
χών ενώπιον τοΰ δικαστηρίου τών εύπατριδών. β’.) ό 
εΐς άρχων δ άίδιος [Γδβ W . W achsm utb , Helle* 
uisclie Alterthums kunde, Μ. Α'. Γμ. B'. a 
458 ].

Επί Κικέρωνος ε'τι έ.Ιενθέρα πό.Ιις (lib era  civitas) 
Ονομά,εται |ιδι άνωτ.| άλλ’ ό Π/ίνιος coloniam  "ήτοι 
‘Ρωμαϊκήν αποικίαν ( ί  2) Ονομάζει αύτήν.

ΙΣΤΟΡΙΑ.

Αφ ου η δημοτική μερίς, ώ ; ειρηται, κατισχυ- 
σα σα τών άριστοκρατών, έςή',ασιν αύτοΰ; i t  τής 
πολεως, οΰτοι δέ προσφυγόντες παρά τ ;ΰ ;  γείτονας

' ( 1 2 ) Colonia παρά τοΐ; ‘Ρωμαίοι; σημαίνιι κοι- 
νότη .α, έκ Ρώμη; ε ί;  χώραν τινά χατακεκτημενην, 
έν κατω<ημένφ τόπω, διά νόμου καθεοταμενην, κα- 
.ά παραοιίγμα τοΰ πoλιτευματoc τή ; μητροπόλει^ς 
διωργανίσμινον καί άπ’ αύτής πολιτικώς έξαρτωμε'· 
νην· colonia est coetus hom inura, qui un iversi 
[έν χοινώ] deducti sunt in  locum cerium , aed ilic iis 
m unitum  quern certo ju re  obtinerent Ά λλα τα 
περί τής τετραχή αυτών διαιρεσεως χα:ά τάν σκο
πόν τής ουστασεω;, τα πιρί χής τ ριχή ώ ; έκ τής 
φυσική; θεσιω; έν ηπείρω, ή έπί θαλασσή, ώ ; έκ τής 
πολιτικής θέσεω; έντά;, ή έκχάο τής Ι τ α 'ία ;, καί ώς 
έκ τών άποικιζομενων ά/θρώπων, Λατίνων ή ‘Ρωμαί
ων πολιτών, τα περί τής έσω καταστάσεως και τοΰ 
συντάγματος αυτών χαί τών απέναντι τή ; ‘Ρώμη; 
δικαίων,^ καί είτι άλλο ένταΰθα άναφέρεται, πάντα 
ταΰτα ουτε τής έμής προθέοεω; καί δυνάμίως, ουτε 
τοΰ παρόντος καΐροΰ χαί τόπου οντα, εί; τά περί 
Ρωμαϊκή; ιστορίας συντάγματα παραπέμπων, λέγω 

Ολίγα τινα περί τών επαρχιακών [provincialesj λε
γομένων, πράς τ^ ; Ιταλικά; [ita licae ] άντιδιαστιλ- 
λομενων. 1ά ούνταγμα τών έπαρχιακών τούτων ά* 
ποικιών ην καθολου άπεικόνισμα τών έν Ιταλία, 
καί ^μαλίστα ου πολΰ τών έν ταΐς έπαρχίαι;. ίσοπο· 
Χιτίδων πόλεων [m unicipales] παραλλάοσον καί αί 
μέν πολίτικα:, ητοι άστυκαί ^civium y ιϊχον τά αύτά 
δίκαια, καί αί έν ’Ιταλία ομώνυμοι, αι δέ λατίνι, 
σμίΰ (latin itasj άπολαυουσαι eiyov μόνον τά Λ ατινι
κόν δίκαιον | ju s  la l i iy  αί δέ καθαρώς έπαρχιακαί τε - 
λευταΐον^ οϋοεν άλλο ησαν ή συνηί)cic έπαρχιακαί πό
λεις, υπο ύπη».όων, ή ξένων καθιδρυμέναι. Πασαι δέ 
ιν γένει έστεροΰντο δίκαιων τινων, ώνπερ ε'χον αί έπί 
τή ; Ιταλική; χώρα;· 1] τής έπιτηδειότη-ος τής γής 
του είναι κυρίτική ^quiritum y1 κτήσι;, 2] τή ; -ο ί 
εγγείου καί κεφαλικοϋ φόρου άτελεία;. Τ αϋτατάδύο 
δικαιώματα, η προνόμια', τή; ’Ιταλική; yaipa; άχώ- 
ριστα οντα καί τά Ιταλικόν λεγόμενον δίκαιον ^'jus 
Ualicum^ συναποτιλοΰντα είχον κατ’ άρχά; *αί οί 
έν τα ΐ; έπαρχίαι; πολιτικαί, ή άστυκαί άποικίαΐ' άλλ’ 
υσ.ερον, οτε λίαν ιπληθυνθησαν αι ά^οιχίαι καί ιίς  
τάς στρατιωτικάς προσελαμβάνοντο καί πολλοί ξε- 
νοι ( peregrin iy , έκλιπόντα, κατ’ έξαίρεσιν μόνον έ· 
χορηγούντο πρό; τ ινα ; έπαρχιακάς· οίαι ^σα. ή 
Κωνσταντινουπολις, ‘Ιερουσαλήμ" Τύρος, Βηρυτάς, 
Λαοδίκεια, Παλμυρα, Σινωιιη, Σελινοΰς, Κα^θαγέ- 
νη, Υτίκα, Φίλιπποι, Δυρράχιον καί άλλαι. [Ency- 
clopeaied. classicb , A lterthum skunde ύπά Auff. 
P a u l j  Τομ. Β'.]

βαρβάρους, βοηθε^ αυτών ίλθόντε; έπολιόρκουν κατά 
γήν καί κατά θάλασσαν τήν Έπίδαμνον, of δημοτικοί 
πρισβείαν πέμψαντις πράς τήν μητρόπολιν αύτών 
Κέρκυραν βοήθειαν έζήτουν- τής δέ άλιγαρχιχή; Κέρ
κυρας άπαρνηθιίσης τήν αίτουμένην βοήθειαν τή δημο
τική φατρία τή ; Έπιδάμνου, ουτοι έν τή αμηχανία 
αύτών, κατά συμβουλήν τοΰ έν Δελφοί; θεοΰ, παρε 
δωκαν έαυτοΰ; εις τήν προστασίαν τών κυρίων γεναρ
χών αΰτών, τών Κορινθίων. Οί δέ Κορίνθιοι, καί άλ
λως δυσμενώ; διακείμινοι πράς τοΰς Κερκυραιου;, 
διότι ή ά ιί άκμαιοτέρα καί ΐσχυροτέρα (13) γιγνομένη 
οΰ:η άποικία των, τή ; πράς τήν μητρόπολιν εΰιεβεία; 
πάντοτε έπί μάλλον άμελοΰσα, ούδέ τά νομιζόμενα 
γέρα καί τάς «υνήθει; τιμάς παρειχεν αύτή, έδείχθη. 
σαν πρόθυμοι πράς τήν αΐτησίν τών Έπιδαμνίων. 
Προσεκλήθησαν λοιπόν πάντες οί βουλόμενοι νά προ* 
τεθώσιν είς τήν νέαν έκ Κορίνθου πρός Έπίδαμνον 
αποικίαν. Παρέπεμψι δέ τήν άποικίαν ταύτην φρουρά 
Κορινθίων μιτά κα: Άμβρακιωτών καί Αευκαδίων, 
άλλά φόβω τοΰ ναυτικοΰ τών Κερκυραίων πεζή 
επορεύθησαν εις ’Απολλωνίαν, έκεϊθε» μέλλοντες είς 
Έπίδαμνον μεταβήναι. Ταΰτα μαθόντες οί Κερκυ- 
ραΐοι, παροτρυνόμενοι δέ και ύπά τής άριστοκρατί- 
κής μερίδος τής Έπιδάμνου, επεμψαν στόλον 4U 
νεών καί μετά τών προιοίκων βαρβάρων έπολιόρκουν 
τήν Έπίδαμνον, άπαιτοΰντε; παρά τών Έπιδαμνίων 
νά καταγάγωσι τοΰς Ιξορίστους συμπολίτας των καί 
άποπέμψωσι τού; τε νέου; άποίκου; καί τήν φρουράν 
τών Κορινθίων. Τών δ Έπιδαμνίων οΰ δεξαμενών 
τας τών Κερκυραίων προτάσεις, ουτοι διά τοΰ ναυτι- 
κοΰ αΐηών άποφασίσαντες νά έξαναγκάσωσι τήν κά
θοδον τών έξορίϊτων, έπολιόρκουν τήν Επίδαμνον. 
Ταΰτα μαθοΰσα καί ή Κόρινθο; μεγάλα; παρασκευάς 
ήτοίμασε ,κατά τής Κέρκυρα; καί νέαν άποικίαν τήν 
Επίδαμνον εκήρυξε, βοηθουμένη καί ΰπό τών συμμα
χώ/ αύτής Μεγαρέων, Επιδαυρίων, ‘ Ερμιονέων, 
Γροιζηνίων, Λευκαδίων, Κεφαλλήνων, Άμβρακιωτών, 

Θτ,βιιων, Φλίασίων και ‘ Ηλείων. Έ ν τούτοις, οί 
Κερκυραΐοι πρέσβεις άποστείλαντες είς Κόρινθον ητουν 
ειρηνικήν διάλυσιν τών διαφορών, προτείναντες νά 
καθυποβάλωσι τά πράγμα ΰπά τήν δίαιταν τινων 
Πελοποννησιακών πόλεων, α ; ά< άμφότιροι έπιδοκι- 
μάσω^ιν, ή τοϋ μαντείου τών Δελφών. Τών δέ Κο* 
ρινθιων άποκριναμένων, δτι, έά ' πρότερον οί Κερκυ- 
ραΐοι δ·αλύσωσι χήν πολιορκίαν τή ; Έπιδάμνου, δύναν- 
ται ε ί; λογου; περί συμβιβασμού έλθεΐν, ουτοι άμοι- 
βαιω; άπητησαν ή τήν έξοδον τής φρουρά; τών Κο- 
ρίνθίων από τής Έπιδάμνου, ή, τούτου μή γενομένου, 
τουλάχιστον ανακωχήν οπλών έπί τών περί ειρήνης 
διαπραγματεύσεων. Αλλ οί Κορίνθιοι τή παρασκευή 
αυτών πεπο ιθ ίτε;, άπέρριψαν τάς προτάσεις ταύτας, 
εκηρυξαν πόλεμον κατά τών Κερκυραίων καί άπέ- 
στειλαν 75 τριήρει;, ναυαρχούντων Ά ριστέω ;, Καλ" 
λικρατους καί Τιμάνορος, καί έπ’ αύτών δύναμιν

(\ Ζ )  Κατά τήν εχρηξιν τοΰ Πελοποννηιιακοϋ ποι 
λέμοο *ίχ·ν 120 τριίιριις έξηρτυμένας.

πεζικήν δισχιλίων διίλιτών, η ; ΐστρατήγει Άρχέτομος 
χαί Ίσαρχίδας. Οί δέ Κερκυραΐοι μετά 80  τριηρών 
άντιπεξελθόντε; κβτά τών Κορινθίων, παρατώ  άκρω* 
τηρίω Ά κτίω  συνικρότησαν μ ετ ’ αύτών (436  Π. X.) 
ναυμαχίαν, έν ή ήττήθησαν οί Κορίνθιοι καί οί 
σύμμαχοι αΰτών, 15 τριήρεις άπολέσαντες· Τή δ 
αύτή ημέρα καί ή έν Έπιδάμνω φρουρά ήναγκάσθη 
παραδοίή»ΐ*ι. Οΰτως έτελεύτησεν 5 άγων ουτος ώς 
πράς τήν Έπίδαμνον. Ποΐα δέ αποτελέσματα έσχε 
πρό; αύτήν ή τοιαύτη αύτοΰ έκβασις, δ μέν Θουκυ
δίδη; ού λέγει, εστιν δμως είκάσαι, ί< τή ; μεταγε- 
νεστέρας μάλιστα μαρτυρίας του Άριστοχέλου; (ίδε 
ανωτέρω), οτι αί άρχαΐαί σχέσεις πάλιν άποκατε- 
στάθηταν. Τοΰτο δέ τά συμβεβηκάς ΰπήρξεν ή έγγυ- 
τέρα άφορμή τοΰ πάσαν τήν ‘Ελλάδα κλονήσαντος 
έκείνου πολέμου, τοΰ Πελοποννησιακοΰ.

Έν διαστήματι περίπου 200  έτών μετά το γεγονός 
τοΰ to ή Έπίδαμνός ούδαμοΰ μνημονεύεται. Τότε δ’ 
αναφαίνονται οί παρά θάλασσαν Ιλλυρικοί λαοί μετά 
άξιολό/ου ναυτικοΰ καί μετέρχονται έκτεταμένην 
πειρατείαν" ονομάζονται δ ^μΐν Ιλλυρίός τις βασιλεΰς 
Άργων καί ή '/ήρα αύτοΰ Τεΰτα υπέρ του άνηλίκου 
υ!οΰ αυτής Πιννέως βασιλεύουσα, ώς ήγεμόνες φο
βερού έν Ιλλυρία πειρατικού κράτους. Ουτοι, π ε ι- 
ρώμενοι τών κυριωτέρων λιμένων τή ; μεσημβρινής 
Ιλλυρικής κυριευσαι, έπέβλεψαν ιδίως έπί τήν Έ π ί

δαμνον καί τήν Κέρκυραν* οθεν έξ έφόδου χαταλα- 
βόντες τήν Έπίδαμνον, έκράτησαν μέρους αύτή; (14) 
Ά λ λ ’ ούκ ήδυνήθι»σαν έν τή «ποπείρα ταύτιρ έμμεΐνάί, 
άποβληθέντες πάλιν έκ τής πόλεως ύπά τών Επιδα- 
μνίων, γενναίως βοηΟησάντων. Ά λλά τ ις επίμονος 
ύπ’ αύτών πολιορκία τή ; πόλεως Κέρκυρας έκινη σ ε 
τοΰς Κερκυραίους όίμα καί Έπιδαμνίους καί Απολ* 
λωνιάτας να αίτήσωσι παρά τών Α χα ιώ ν καί Α ίτω - 
λών βοήθειαν, ήν καί ελαβον. Οΰτω παρά τή νήσω 
Παξών ναυμαχίας συγκροτηθείσης, ένίκηοαν οί Ιλ - 
λυριοί, καί ήνάγκασαν τού; Κερκυραίους νά είσδε- 
χθώσι φρουράν Ιλλυρικήν ύπά τήν ήγεμονίαν Δημη- 
τρίου τοΰ Φαρίου. Ήδη δέ καί ή Έπίδαμνός ησθάνθη 
τήν ίσχΰν τών ’Ιλλυρικών οπλών. Άλλά καί οί ‘Ρ ω 
μαίοι ησαν πολλά παθόντες έκ τής πειρατεία; τών 
Ιλλυριών, μάλιστα καί ενα πρέσβυν αύτών φονευσάν-

( 1 4 )  Κ ατ ’ άρχάς στρατήγημα μετεχιιρίσθησαν 
οί Ίλλυριεΐς πρός τήν είς τά άττυ είσοδον, όπερ έκτί- 
βησιν ό Ιίολύβιος (Β\ 9 )  οΰτω. Μέρος δέ τι [τών 
’Ιλλυριών] προσέσχον τάν τών Έπιδαμνίων λιμένα, λό
γω μέν ύδρεία; καί επισιτισμού χάριν, Ιργω δέ επ ι
βουλή; καί πράξεως έπί τήν πόλιν. Τών δ’ Ειτιδα* 
μνίων άκάκως άμα καί ραθύμω; &ύτοΰ; παραδεξα- 
μένων, εί^ελθόντε; έν αύτοί; το ΐ; περιζώμασιν, ώς 
ύδρευσόμενοι, μαχαίρα; έχοντε; έν τοΐ; κεραμίοις, 
ουτω κατασφάξαντε; τοΰ; φυλάττοντα; τήν πύλην, 
ταχέως έγκρατιΐς έγένοντο τοΰ πυλώνο;. Επιγενο- 
μένης δέ κατά τά ουντιταγμένον ένιργώς τή ; άπά 
τών πλοίων βοήθειας, παραδεξάμενοι τούτους ραδίως 
κατεΐχο» τά πλιιστα τών τειχών.



τωκ* δι6 έχήροξαν χατ' αυτών πόλεμον, τάν πρώτο* 
Ιλλυρικόν δνομασθέντα (230  Π. X.). Οί ύπατοι Γ. 
Φουλβιος καί Α . Ποστούμιος, μ ίτά  δυνάμεως άξιο· 
λόγου άπάραντες χατέπλευσαν πρώτο» ε ί; Κέρκυ
ραν' ό Ss Δημήτρίος δ Φάριος, δυτμενώς ηδη εχων 
τ ?  βασιλίσση Τεύτα, παρέδωχε τήν πόλιν τοις ‘ Ρ ω 
μαίο ι;, χαί ούτως ή Κέρκυρα προσήλθεν δτεό τήν 
προστασίαν τών ‘Ρωμαίων. Κατόπιν αΰτή; χαί 5) 
Απολλωνία χαί ιζ Επίδαμνος τήν αύτ^ τύχ ην  ελαβον, 

τών Ιλλυριών διαλυσάντων τήν πολιορκίαν αΰτών' 
αυτοί δέ οί Ίλλοριοί ΰπά τών ‘ Ρωμαίων καταναγκα- 
σθέντες έδέξαντο τήν εΐοήνην (22 8  II. X .) Πολυβ 
Β ’. 9 — 12 (15 ).

Ούτως ου* οί ‘Ρ ω μ α ίο ι  ελαβον σταθερόν πόδ* Ιπί 
τής Ιλλυρικής xat ηπειρωτικής αύτής, καί διά τοΰτο 
έν xij συνθήκη τη γενομένη μεταξύ τοϋ Βασιλέως τών 
Μαχεδόνων Φιλίππου καί τοΰ Αννίβα μετά τήν έν 
Ιίάνναις μάχην (21 5  Π. X.) ρητώς ώρίζετο, μή έξεε 
ναι τ α ς  ‘Ρωμαίοις έν τή κατοχή τής Κιρκύρας, 'Α
πολλωνίας, Έπιδάμνου καί τής λοιπής Ιλλυρικής 
παραλίας μένειν (Πολυβ. ΐ .  9). Αλλ’ δτι' ή Έπίδα- 
μνος μετά τδν δεύτερον Καρχηδονιχόν πόλεμον (202 
Π. X .) έντελώς ΰπά τήν έξουσίαν τών ‘Ρωμαίων με* 
τέβη, άναμοίβολόν έστι, χαί Ιχτοτε ΰπά τό ονομα 
Δυ^δάχιον έν τοις Μακιδονιχοΐς πολέμοις έγένετο τό 
χυριώτατον άποβατήριον, ή ορμισμα τοις ‘ Ραιμαίοι; 
έχ Βρεντηιίου. Ευθύς μετά τήν νίκην τών Μακεδό- 
νων οί 'Ρωμαίοι πάντοτε μείζονα έπιρροτ,ν έπί τής 
Ανατολήίς λαμβάνον-ες, χαί διά τοΰτο ταχύτερα,: 
πρό; αυτήν σχέσεως ανάγκην Ιχοντε:, κατεσκεύασαν, 
ώς είδη εί'ρηται, τήν μεγάλην Ιχείνην στρατιωτικήν 
δδόν, τήν άπά Δυρραχίου καί ’Απολλωνίας διά Θ<σ- 
σαλονίκης μέχρις Ελλησπόντου, ής τά ονομα μόνον 
Έ γνα τ ίη  oJor/'via Egnatiay διετήρησεν ό Στράβων 
(Ζ. σ. 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 7 , 329)' περί δέ τοΰ χρόνοι»
τής κτίσ ιω ; αυτής, ώ ; καί πιοΐ τοϋ κτίστου, ούδέν 
άλλο γιγνώσχομεν, ή δτι ή3η δ Πολύβιος έγίνωσκεν 
αύτήν, ώς εξάγεται έκ τών τοϋ Στράβωνος. Τά δέ 
Δυρράχιον ώς έκ ταύτη; τής όδοϋ διετήρησεν επ’ 
αιώνας μεγάλην σημασίαν. Έ πι τών μεταξύ Καίσα- 
ροςκαί ΓΙομπη'ίου εμφυλίων πολέμο>ν ^49— 48 Π.Χ.^Ι 
το Δυρδάχιον και ή περί αύτό θάλασσα τε καί ήπει
ρος έγένετο Θέατρον μέρους αύτώ ν έκείνη ή θάλασσα 
έξηγριωμένη ηχούσε μετά τοϋ κυβερνήτου τοΰ πλοια
ρίου έχ του στόματος τοΰ μεγάλου άνδρος τά δρυλ- 
λούμινον έχεΐνο' «ίθι, γενναίε,τόλμα, καί δέδιΘι μηδέν. 
Καίσαρα φέρεις, καί τήν Καίσαρος τύχην συμπλέου* 
σαν» ( ϊίλ ο υ τ . β. Καίσ. 38^. ‘Ο Πομπήΐος φυγών 
τάν Καίσαρα έχ τής ’Ιταλίας (49 Π. X .) έστρατο. 
πέδευσε παρά τώ Δυρραχίω χαί έπειρατο μάλιστα

Α 5 ^  'Ω δέ πως εί"/εν ή συνθήκη, « Φόρους τε 
τους διαταχθέντας οίσειν, πάσης τε άνα·/ωρήσιιν τής 
Ιλλνυρίδος, πλήν ολίγων τόπων' καί τά συνέχον, 

δ μάλιστα πράς τούς Έ λληνας διέτεινε, μή πλεύσειν 
πλέον, ή δυσί λέμβοις έξω του Αίσιοι», χαί τουτοις 
άνόπλοι; [Πολυβ. Β'. 12]. »

$ιά τοΰ χατ’ Ικεί*ην τήν θάλασσαν στόλου αυτοΰ, 
νά έμποδίση τάν, άντίπαλόν του άπά τής εϊς τήν 
’Ιλλυρική* άκτήν μιταβάσεως* άλλ’ δ Καΐσαρ έν 
®ΡΧ? τ0  ̂ 48  Π. X. μετά ίσχυροΰ μέρους τοΰ στρα· 
τοΰ αύτοΰ έκ Βρεντησίου διαπεοαιωθεί;, έ* τή περί 
Δυ^άχιον χώρα παρά τω ποταμώ Ά ψω  ( ν. ποταμός 
τοΰ Βερατίου^ έστρατοπέδευσε κατάντιχρυ του Πομ- 
πηΐου, καί ένίχα μέν πολλάκις δί άκροβολισμών, τέλος 
δ’ ένικήθη καί μικρού δεϊν συνετρίβη καί τήν στρατιάν 
άπεβαλε, τοΰ Πομπηίου λαμπρώς άγωνισαμένου. Διά 
τοΰτο καί διά τήν Ιλλειψιν τών έπιτηδείων συμφο. 
ρώτερον Ικρινεν δ Καΐσαρ νά μετενέγχη είς Θεσσαλίαν 
τά δέατρον τοΰ πολέμου (καί γνωστή ή υπέρ Κ αί
σαρος Ικβασις τής έν Φαρσάλω έκείνης μά^ης, τή 20 
Ί-υν. 4 S  Π. X .)

Έ πί τών Βυζαντινών το Δυρράχιον ην πρωτεύουσα 
και μητρόϊολις τή ; έπαρχίας νέας Ηπείρου, ώ ; έξά- 
γετα'· χαί έκ τώ< τής έν Χχλχηδόνι συνόδου σ. 5 6 5 , 
ένδα λέγεται «Λουκάς έπίακοπο; Δυρραχίου, μητρο
πόλεως νέας ’Ηπείρου». Πολύν δε χρόνον μήλον τής 
Ιοιδος γενόμενον μετ»ξύ ‘ Ελλήνων, Βουλγάρων χαί 
Σλάβων, έπί δέ τοΰ αύτοκράτορος Ζήνωνος προδοσία 
τοΰ Σιδιμούνδου ( 1 6 J  χυριευθέν ^479 Μ. X./ ΰπά 
τοΰ Όστρογότθου Θεοδωρίχου τοΰ Ούιλαμίρου καί 
υπά τοϋ Σαβινιανοΰ στρατηγοΰ έπιδεξίου, χαταλαβόν- 
τος έξ εφόδου κα! κατανιχήσαντος τήν πράς Θΐοδώ- 
ριχον έρχομένην επικουρίαν, και τήν τε αποσκευήν 
αύτής καί 20 0 0  άμαξας τροφίμων πλήρεις χυρίεΰ* 
σαντος, πάλιν άνακτηθέν, έ*ί τέλους ΰόώδ« ε;ς ήγε· 
μονίαν υπό τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ του Δίΰκα

( 1 6 )  Ό  Σιδιμοϋνδος εύτος, Γότθος τά έδνος, έκ 
τής αύτή; ώ ; χαί ό Θεοδώριχος ουλή;, τής τών Ά μ ά- 
λων, έν Δυρραχίω νενυμφιυμένος, κατεΐχεν έκτετα- 
μένας γαίας παρά τ >3 πόλει ταύτη. Ααμβάνων δέ 
σύνταξιν παρά τοΰ αύτοκράτορος, καί ανεψιάς ών Αί- 
δοίγγου τοϋ άρχοντας τών δομεστικων καί εύνοου- 
μένου της Βερίνης, έπιστευετο άφωσιωμενος « ΐ; τήν 
υπηρεσίαν τοΰ χράτ^υ;' άλλ ’ έν τή περιστάσει ταύ
τη προυτίμησε τά τοΰ δμοφυλου συμφέρον παρά τά 
τοΰ αύτοκράτορος τών ‘Ρωμαίων. Διά δόλου λοιπόν 
πανικόν φόβον έμβαλών ε ί; τούς Δυρραχηνούς, έξήγα- 
γεν αυτούς τε καί τήν φρουράν τή ; πόλεωί, έκ διςχι- 
λίων άνδρών συγκίΐμένη» καί ικανήν καί κατ άπροσ- 
δοχήτου έπιδέσεως τήν πόλιν ΰπιρασπίσαι, καί ούτως 
έρημον τήν πόλιν παρέδωκε τώ  Θεοδωρίχω (Λεπτό- 
μερέστιρον περί τούτων ιδε H isto ire du Bas em 
p ire par Lebeau. T. y i l -  5· H O — 119). ‘Ο δέ 
Σαβινιανός ένίκησε μέν κατά κράτος τήν όπισδοφυ- 
λακήν τοΰ στρατοΰ τοΰ Θεοδωρίχου, λαβών μάλιστα 
έκτος τών 2 0 0 0  φορτηγών αμαξών χαί υπέο τού»' 
5 0 0 0  αιχμαλώτους, άλλ’ υπό τοΰ θανάτου προλη- 
φθείς δέν ήδυνήθη νά έξελάση τάν Γότδον έκ τοΰ 
Δυρραχίου, τοΰχο δέ παρέδωχεν ΰστιρον αυθόρμητος 
δ Θεοδώριχο;, αντάλλαγμα λαβών παρά τοΰ Ζήνω
νος μέρος τ ι τής Ααχίας εϊς ιδιοκτησίαν χαί τό τοΰ 
στρατηγοΰ άξίωμα (ίδ. ενθ’ άνωτ. σ. 125).

(1 0 7 2 — 1078^  χαΐ έπίτράκη ήγιμόνι, ή έπάρχω 
Νικηφόρω τώ  Βρυεννίω, τώ  άλχιμωτάτω ίν  τω  6α- 
βιλιι'ω άνδρί- άλλ’ ευτος ύστερον ΐπαναστάς χατά τοΰ 
αύτοκράτορος χαι εύθΰς καταπολεμηθείς χαι σολλη- 
φθείς υπό ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ τ ίΰ  Νοβιλισσιμου, 
έξετυφλώθη χατά διαταγήν τοϋ νέου αύτοκράτορος, 
Νικηφόρου τοϋ Βοτανιάτου. Τήν αύτήν τύχην ίλαβεν 
δ έν τή ηγεμονίοι διάδοχος αύτοΰ, Νικηφόρος δ Βα- 
σιλάκιος (1 0 79 ), τά αύτά έκείνω πράξας [Νικηφ· 
Βρυεν, έν Βοταν. 1 ,2 .  έν Μιχαήλ 2— 8 Ανν. 
Κομν. Α'. 2 , 3 , 4 , 5]. Τότε ήτοίμάζετο καί δ οουξ 
τής Άπουλίας, δ Νορμαννος 'Ροβέρτος Γυσχάρδος, 
υίός τεΰ περίφημου Ταγκρέδου, νά ειεβαλη είς την 
Ελλάδα. Μετά τήν άναίμακτον κατάληψιν τής Κέρ
κυρας καί τών παραλίων πόλεων τής Ηπείρου [1081 
μ. χ,]ό Γυσχάρδος ήγαγε στρατόν χαι στολον προ του 
Δυρραχίου. ‘ Η πόλις αυτη ΰπερασπίζετο ΰπά τοΰ 
πατρικίου Γεωργίου τοΰ Παλαιο/ογου και τινων επι* 
λέχτων άνδρών. Καί τοι δέ πολλά κα! παντοΐα ουστυ- 
χήματα έκώλυον τάς προόδους τοϋ Γυσκαρδου’ οιοτι 
χ ιιμών μέν μετ’ άπλετου χιόνος κατέστρεψε μεγα 
μέρος τοΰ στόλου, τά δ’ ετερον μέρος ΰπεχώρησεν έν 
αιματηρά ναυμαχία τή τυχη καί τ?} τέχνη τών Ενε
τών, υπέρ τοΰ Βυζαντινού κράτους πολεμουντων, 
έξοδος δέ τ ις τών πολιορκουμένων έίήνεγκε τρομον 
καί φόνον μέχρι τής σκηνής του Νορμάννου, μετά δέ 
τή* άποβολήν τής θαλοσσοχρατίας οί νήσοι χαι αι 
παράλιαι πόλεις άπηρνοΰντο είς αύτόν υποταγήν χαι 
τροφάς κα! τέλος λοιμώδης νόσος ένέσκηψεν είς τους 
πολιορκοΟντας, 10 ,000  αύτών, έν οίς 500  ίππεϊς, 
παρέδωκεν είς ανωφελή καί άδοξον θάνατον δμως εν 
τώ μέ;ω  τοσούτων συμφορών μόνος δ Ροβέρτος εμει· 
νεν άκαμπτος καί άκαταβλητος χαί έξ Απουλίας και 
Σιχελίας νέους μαχητάς εις άναπΛηρωσιν τής προτέ- 
ρας απώλειας προσχα^έσας, μετ' άκαμάτου δραστη- 
ριότητος προσέβαλεν, ή υπέσχαψεν τά τείχη τοΰ Δυ^- 
^αχίου. ’Αλλ’ ή τέχνη καί ή άνδρεία του ευρεν ισην 
ανδρείαν καί υπερέχουσαν τέχνην, χαί ή απαραδειγ
μάτιστος άμυνα τών πολιορχουμένων έδωχε τώ  διαδό* 
γ ω  τοΰ νωθρού Νικηφόρου, τω  αύτοκράτορι Αλεξ ω 
τώ Κομνηνώ, ικανόν καιρόν, Γ<α ουναγάγη τήν δύνα 
μιν τής αύτοκρατορίας. ’Αλλ’ δμως δ Αλέξιος και 
οί 7 0 0 0 0  Έλληνες αύτοΰ έν τή αιματηρά πρό τοΰ 
Δυρραγίου μάχη ( 6  Οκτωβρίου 1081) υπεχώρησαν τή 
άπελπισ·α τών ΙΝορμάνων' τά άνδος τοΰ ελληνικού 
στρατοΰ άπώλετο μετά πολ)ών έπιφανών άνΟρών' ο 
δέ αύτοκράτωρ μόλις διασωθείς κατεφυγεν εις Αχρίδα 
άφιίς καί τά στρατόπεδον καί τήν αποσκευήν τοϋ 
στρατοΰ τώ  πολεμίω' μετά δέ τής απώλειας τοΰ 
στρατοΰ καί τή ; άνακλήσεως τοΰ ανδρείου Παλαιολό- 
γου συναπώλοντο χαί πασαι αί έλπίδες τής φρουρά;. 
’Αλλ’ ούδέν ηττον ή άλωσις τής πόλεως άπέχειτο είς 
τήν προδοσίαν εύγενοΰς τίνος Ένετοϋ, άνοίξαντος 
πράς τούς νικητάς τάς πύλας αύτής. Αφοΰ ή πολιορ
κία διήρχεσεν επτά σχεδόν μήνας, πιρί τά μεοονύ- 
κτιον κλίμακες εκ σχοινιού κατεκρεμάσδησαν έκ τών 
τειχών, εύχίνητοι Καλαβροι υπιρέβησαν τάς έπάλξεις, 
χαί τοΰ πορδητοΟ αί σάλπιγγες {ξύπνησαν τοΰς υπνώτ·

τοντος Έλληνας. ’Αλλά και ούτως, άφου τά τείχη 
έχυριεύθησαν ύπά τών Ν ορμάνων, ή μάχη διήρκεσεν 
έν ταΐς άγυαΐς τής πόλεως τρεις 2λας ήμέρας. Μετα 
τής πτώσεως τοΰ Δυρραχίου άπαντα τά δυτικά μέρη 
τοΰ Κράτους έμειναν ανοικτά, καί δ Γυσχάρδος 3ΐσή- 
λασε μέχρι πλησίον τής Θεσσαλονίκης, δ δέ υιός του 
Βοημοΰνδος έπολέμησεν έν τοις πεδίοις τής Ααρίσοης» 
’Αλλά μετά τον δάνατον τοΰ Γυικάρδου τά Δυρρα- 
χιον πάλιν μετίβη υπό τοΰς Έλληνας διά προδοιίας. 
ΙΙάλιν δ Βοημοΰνδος τώ  1107 έπήνεγχε τά οπλα 
αύτοΰ ιίς τά παράλια τή ; Άλβανίαο, καί δι έπιπό* 
νου, μέχρι τοϋ έπιόντος έτους παραταθείσης, πολι
ορκίας παρέλαβε τό Δυρράχιον, άλλά νΰν άνευ δρι~ 
στικής επιρροής είς τήν ολην πορείαν τοΰ πολέμου.

Τω 1185  δ Σικελός βασιλεύς Γυλιέλμος δ ’Αγα
θός άφήχε τά Διρράχιον ΰπά τοΰ τυρανικοΰ Ανδρο
νίκου άρπαγήναι' μικρόν δ’ ύστερον άπέδωκεν αύτά 
Ισχαχίω τώ Αγγέ/ω. Τώ δέ 1203 ή/αγκαοθη ΰπά 
τοϋ ‘Ενετικοΰ στόλου νά αναγνώριση αύτοκρατορα 
’Αλέξιον τάν Ά γγελον. Έ πί δέ της ΰπά τών Λατίνων 
διανομής τοΰ Βυζαντινού κράτους ή πό)ις αΰτη έλα·/ε 
τοΐς ‘ Ενετοϊς. Ά λλά πριν ή ούτοι καταλάβωσιν αύτήν, 
ή μετά τήν κατάληψίν των |άμφίβολον τοΰτο] κατε- 
σχέθη ΰπά Μιχαήλ του έξ ’Αγγέλων Κομνηνοΰ, και 
έκτο-.ί διετέλεσεν ικανόν χρόνον πρωτευουαα, ή μια 
τών πρώτων πόλεων τής δεστοτείας Ή πιιρβυ χαι 
Θεσσαλίας, τής ύπό τους έξ ’Αγγέλων Κομνηνούς, 
μέχρι τοΰ 12 7 1 , οτε παρεδόδη έχουσίως Καρόλω τώ  
έξ 'Ανδαγαυΐας βαοιλεΐ τής ίΝεαπόλιω; [‘Ελληνομ. Γ. 
Α". σ. 213 ). Τώ δε 12 73  κατεστράφ/ι ύπά σεισμοΰ 
και διηρκάγη ύπά τών ’Αλβανών, -εϊτα πάλιν ΰπά 
τεύτων έκτίσθη καί κατωκήΟη. Έν αρχή του 14 αίώ- 
νος ή ήίη ’Αλβανική αυτη άποικία φαίνεται ΰποτεταγ- 
μένη τά Σέρβω ηγεμόνι Κωνσταντίνα), τούλάχιστον 
έπί νομισμάτων |παρά Zanetti, diss. de uum m is 
regum  Mysiae] ό Κωνσταντίνος έπιφαίνεται δεσπό
της τοΰ Δυρραχίου. Άποθανόντος δέ του Κωνσταν- 
τίνου έν τη πράς τάν αδελφόν ούτοΰ, τάν τών Σΐρίων 
βασιλέα Στέφανον τόν Ούρόσχον Γ . διάφορά, Φ ίλιπ
πος δ ήγευών τοΰ Τάραντος, νεώτερος τών υιών 
Καρόλου τοΰ Β'. βασιλέως τής Νεαπόλεως, έχ τών έν 
τή Σέρβική βασιλεία τούτων διαταράξεων ωφεληθείς, 
είς τάς μετά Θάμαρ,δυγατράς τοΰ δίσπότουτής Η πεί
ρου Νικηφόρου τοΰ έξ ’Αγγέλων Κομνηνοΰ,προικοδοτη- 
(ίείσας χώρας προσέθηκε καί τά Δυρράχιον (1315  — 
1332). Τοΰ δέ Φιλίππου άποθανόντος, ή δουχεια Δυρ
ραχίου μετέβη παρά τάν νεώτερον αύτοΰ αδελφόν τάν 
πριγγίπα Ίωάννην, ο;τις τέως φέρων τήν επωνυμίαν ))- 
γ(μώ ν Tt)c Ά χ α ΐα ς , άντήλλαξεν αύτήν τή δονζ Λνρ- 
ραχίου. Τάν δε Ίωάννην άποθανόντα (2 4  !\Ιαρτ. 1335) 
διεόέξατο δ έκ τής δευτέρας γυναικός το υ ‘ Α*;νής πρε- 
σβύτατος τών τριών υιών Κάρολος. Ουτος δε υπο
πτευθείς οΰ πάντη δικαίως συμμέτοχον τοΰ φόνου 
τοΰ Βασιλέως τή ; Νεαπόλεως ’Ανδρέου, έφονεύθη 
πράς έκδικησιν [12  Ιανουάριου 1348] ΰπο τοΰ άδελ- 
οοΰ τοΰ’Ανδρέου Λουδοβίκου τοϋ βασιλέως τών Ούγ
γρω ν τήν δ’ άρχήν αύτοΰ παρελαβεν δ επι τή θυγα- 
τρί ’Ιωάννη, δουχήσση Δυρραχίου, γαμβρός αύτοΰ, ό



πρίγκιψ Λουδοβίκος δ εκ Ναυά^ας. Ουτος διενοεϊτο 
νά έχτείν»} τήν κυριαρχίαν αυτοΰ διά καταχτήσεων έν 
τή 'Αλβανία, προς δι καί τήν χώραν Ζένταν νά αφαί
ρεση από τοΰ Βάλσα, καί ήδη έπι τω σκοπώ τούτω 
ειχε •υλλέξει έκιλέκτους τινάς Ναυαρραίους πολεμι-| 
στάς έν Δ υ^αχ ίφ , οτε δ Θάνατος κατέλαβεν αύτόν 
έπί τίνος διά τής Άπουλίας δδοιπορίας 11372 j. Μετά 
τόν θάνατον αύτοΰ οί έ» Δυρραχίω Ναυαρραιοι έπώ- 
λησαν τήν πόλιν ταύτην άντΐ 600 0  δουκάτων Γ·*· 
ωργίω τω  Βάλσα, τω Κόμητι τής Ζέντας [17] 
Γστερον το Δυρράχιον, ώς καί ή Α υλών, άπινταται 

ώς κτήσις του πενθιροΰ τοΰ Σκενδίρβεη, τοϋ Μριδί 
του Γεωργίου Άριανίτου Κομ/ηνοΰ Τόπι* Γόλεμ. 
Παρά δε τούτου καί ’ίωάννου τοΰ Κας·ριώτου, τοΰ 
πατρός τοΰ Σκεντέρβεη τ ί  τε Δυρράχιον και ή Κρόιι 
και ή περί αύτάς χώρα μετέβι] υπό τήν κυριαρχίαν 
τοΰ Σχεντέρβίη [18] ΤοΟ δέ Σχεντέρβεη τόν τε άνή- 
λιχον υίόν καί το κράτος ύπό τή/ τώ/ ‘ Ενετών κηδε 
μονίαν καταλιπόντος, τό Δυρράχιον, ώς καί ή περί 
αύτό χώρα, ιιχότως μετέβη ύπά τήν ‘Εμετικήν αριστο
κρατίαν, καί παρά ταύτης έξίρπασεν αύτό ό Β ϊϊαζή· 
της Β . [1592. ιδ. ίστ. τ . Όσμ. κράτους ύπό Ham
m er, γαλλ. μεταφρ. τομ. 40 . 71]

( 1 7 )  Ούτως ώ/ομάζετο ή παρά τη Σκόδρα λίμνη 
(π. Λαβεάτι;), καί έκ ταύτης όμωνύμως κ»! απασα 
ή περί αύτήν ίπρρχία.

( 1 8 )  Γνωστόν, ότι οί ιστοριογράφοι τοΰ Σκεντέρ- 
βεη ως ορια τοϋ βασιλείου τοΰ ήγεμόνος τιύτου δη 
λοΰσι τόν κόλπον τής Άμβρακίας μεσημβρ. χαί τά 
στόμια τοΰ Καττάρου άρκτ. πρός άνατολάς δέ μέ 
χρι τής Σερβίας χαί Μακεδονία; έκτείνουσιν αύτό. 
Ά λλ ’ έρευνώντες προσικτικώ; τήν ιστορίαν αύτοΰ, 
εύρίσχομεν, ©τι, άχριβώ; είπειν, περιελάμβανε μόνον 
τήν Κρόϊαν, τήι Λίσσον, τό Δυρράχιον καί τό μέ
ρος τής Μουσαχίας, τά παρκτεινόμενΟν χαδ' όλην τήν 
διξιαν όχθην τοΰ Αψου. ’Εκτός τούτου ό Καστριώ- 
της Γεώργιος, ώς στρατιώτης τοϋ Χριστοΰ (ή»πεο 
έπωνυμιαν αυτός εαυτώ έδωκεν) ήν αρχηγός δισμοΰ, 
έκ λατίνων συγκείμενου δεσποτών, οΓπνε; ύπό δια
φόρους έπωνυμίας, άρχοντες, κόμητες κ. άλ. κατεΐ 
χον τας χωράς τής άνω Αλβανίας. ’Αρκτικώς μέν 
ησαν οί δεσποται τή ; Ζαδρίμης περ! τήν Ααβεάτιδα 
λίμνην καί τής Δαί'ΐης έν Δαρδανία1 άφ’ ετέρου ό 
ΠαΟλος Δουχαγΐνος, ά?ελρός του Νικολάου, δισκό* 
του τών Δουκάδων καί τής Κανίνης, αί ά'/ιξάρτητοι 
φυλαί τής Χειμα'ρας, οί βαρώνοι του Άρ^υροχάστρου 
τής Τιτοπόλεως [ν. Τιπελένι] χαί της Χωμίλης, χ ω 
ρίου ερυμνβΰ παρά τώ Ζουλατίω Έν τώ  καταλόγω 
τουτ&» ουτε περί Ά ρτης γίνεται λόγος, οΰτε περί 
ωαννίνων, δντων τότε έν τή άχμή αύτών καί ήδη υπό 
τών Τούρκων αλοντων· ούδέ τό τοΰ Βερατίου φρού- 
ριον κατεΐχεν, αποπειραθείς μέν κυριεΰσαι αύτοΰ, ήδη 
ύκό τοΰ Σουλτάνου Μουράτ κεχρατημένου, άποτυχών 
δε. Κατά ταΰτα λοιπόν ην άρχηγάς μεγάλου δεσμοΰ 
ισχυρών μέν, άλλά μικρών ηγεμόνων· ή δέ ευχλεια αύ
τοΰ έξηρτατο μάλλον έκ τών προσωπικών του αρετών, 
ί  ** 'ή ς  έκτάσιωςτών ύπ αύτοΰ κατεχομένων χωρών.

Έ κτοτι τό Α υ^άχιον,πιρ ιτετκχισμε^ν,κατά Τουρ
κικόν τροπονώχυρωμένον καί ρρουρουμενον,διατίΑεί ύπό 
την Ουναστιίαν τώ/ Όσμανιδών, διά τήν παντελή έλάτ- 
τωσίν το» πληθυσμού αύτοΰ, διά τήν έρήμο,σιν τή ; πίριξ 
χωράς έκτων είρημένων αλλεπαλλήλων «ολεμικώ/πε?!- 
πιτειων,διά τό νοσερό* τοΰ κλίματος ενεκα τών πα ;α- 
κιιμίνων ελών καί διά τόν έπισφαλή δρμον α(,.0^  : π !_ 
σραλες-ερον γινόμενον έκ τής νωδείας χαί άμελείας τών 
κρατουντών, άπολεσαν πάντα τά πλεο/εχτή^ατα, τα 
καΚυτωντα αύτά άξιόλογον έμπορεΐον τοΐς Έλλησ<» 
τοΐς ‘Ρωμαίοι; καί δή χαί ύστέροις κατακτηταις. 'Γήν 
σήμερον, χάρις είς τήν πρόοδο/ τώ/ αιώνων, οί χρι
στιανοί κάτοικοι καί πάροιχοι δέν ύπόκ.ινταί μέ/ είς  
αυθαίρετους άρπαγάς και λεηλασίας καί φόνους! άλλ’ 
^οί/ ηττον στερούνται έτι, πρός πολλοί: άλλοις ί ι -  
“αιοις, τοΰ άνδρώπου, ένός τών πρωτίστων, τή ; 
«Αευδέρας προσφοράς τής πράς τόν ‘ Ύψιστον λα- 
^ρείας, καταδίδιχασμίνοι νά έχχλησιάζωνται χαί 
ορθόδοξοι καί δυτιχοί έν έχχλησία στίνοτάτη, τα- 
πεινοτάτη χαί ολω; άνεπαρχεΓ εΓς τέ τό πλήθος’ τών 
εκ/άησιαζομέ/ων χαί ε ί; τάς έπηρείας τών ώ :ών, αύ- 
τ®/.Ρ̂ μα σπηλαίω, ούδέ διά πολλώ/α ιτήσεω ν  χαί’ άνα- 
?ορών τυ(όντες παρά τής Κυβερνήσεως τής Κ ων
σταντινουπόλεως τής άδειας νά μεγεδύ/ωσι τόν οί
κον τοΰ Θεοΰ. Ούδ’ έμπορικώς ό Λιμήν τοΰ Δυρρα
χίου παντυάχίνητός «στιν, εϊ μή Ιχει τήν πάλαι π^τέ 
ζω ή ν ,  χαί το5το διά τούς προειρημένους λόγους· δ ετι 
μ ιτά  τής Αύ'λώνο:, μεσημβρ. αύτοΰ 17 περίπον ώ ;ας 
άπ.χούσης, κα ίτή ς Σχοδρας, άρκτιχώς ε"ως 19 ώρας 
ίπεχούσης αποτελεί τά τρ;α,έμπορ»ΐα τής άνω μέσης 
χαί κάτω Άλβαίίας, ατινα έξάγουσι μέν, είς τήν 
Τεργέστην κυρίως, εγχώρια προϊόντα, ελαιον, σίτο·/, 
αραβόσιτον, εριον, 'δέρματα κυρίως προβάτων, λινό 
σπορον καί όσπρια, εΐσάγουσι δέ χειροτεχνήματα 
Γερμανικά χαί άλλα Εύρωπαϊχά προϊόντα διά πλοίων 
Δαλματιχών, ένιοτε δε και Έ λ λη ν ίνώ ν ,  πάλιν έκ 
Τεργέστης. Πόσον ενεργότερος ή5ύν»το είναι καί 5 τοΰ 
Δυρραχίου λιμήν καί οί άλλοι δύο, έάν ή εκτεταμένη 
έκείνη πεδιάς έχαδαρίζετο έκ τών διακοπτόντων αύτήν 
πολλαχοΰ τελμάτων, καί έκαλλιιργ;ΐτο πλιιότερον χαί 
καλλίτερον, έάν ήνοίγετο συγκοινωνία εύκολωτέρα χαί 
ταχυτέρα μεταξύ τών μεσογείων πόλίων χαί κ ω μ ώ ν ,  
εαν πρός τού; δυστυχεί; καί απόρους τά πλεΐστον 
κατοίκου; τής χώρας παρείχιτο πόρος καί ασφάλεια, 
εαν έ<αδαρίζοντο οί λιμένες έκεϊνοι χαί έτ.ρομη6ενοντο 
μετά προκυμαιών καί κρηπιδωμάτων καί άγχυρο?ολίων 
καί έφοίτώντο ύπό άτμοχινήτων! ’Αλλά, κατά τόν
Pouqueville [voyage en Grece 1 σ. 319 ] L ’ave- 
n ir n ’est pas l ’o b je tde la prevoyance des M aitres. 
Πρό ήμισείας έκατονταετηρίδος τά Δυρράχιον χατω- 
κεΐτο, εί πιστευτέον τώ Pouquiv ille περί τουτου, ύπό 
6 0 0  οίχογενειώ» δυτικών χριστιανών μετά λατίνου 
αρχιεπισκόπου, ον εκτοτε οί χαταδιωγμοί τών α λ
λοθρήσκων ήνάγκασαν, τήν ε5ραν αύτοΰ νά μεια- 
δέση είς Κορβίναν, έν τή έπαρχία τής Κροΐας, πλη- 
σιέστερον τοις δμοδόξοις αύτοΰ τοΐς φιλοπολέμοι; Μ ι- 
ριδίταις, μετά έκκλησίας τοΰ άγιου 'Ρόχου, ήτις ύπό 
τών Νορμάννων κτισθιΐσα, τώ 1809 δ.ά δωρεών

Γάλλου τίνος στρατηγού άνεχαινίσβη, πρός δέ καί 
υπό 400  οί*. Μοχαμμετα/ών περί δέ ορθοδόξων 
Χριστιανών παραδόξως ουίείς λογος παρά τε τώ 
Pouqueville καί άλλοις. Τήν σήμερον ό μέν τών 
Μοχαμμετανών άριθμός σχεδόν ό αύτός έστ:ν, δ δέ 
τών δυτικών Χριστιανών λίαν ήλαττωμένος, μόλι; 
είς 15 οίκογ, συμποσούμενος, οί'τινες ^υτε έ«κλησιαν 
ίίίαν Ι'/ουσιν, ουτε έπίσχοπον κατοιχοϋσι δέ και 
8 0 — 90 οΐκογένειαι άνατολιχώ/ Χριστιανών, και 
ίιίανάς άριθμός παροίκων έχ τών πλησίον πόλεων Κα" 
βαίας, Βερατίου, ΐυράνων, ή Τράννη; κ. άλ. χάριν 
έμπορίας. Κατοικσΰσι δε οί μεν Χριστιανοί έκτο; 
τών τειχών [οπερ κοινόν πάόο; πολλών τουρχικών 
πόλεων, ώ ; π. χ . χαι τών Ιωα/vivtov], εν τω ποοα 
στείω, όπερ χαλεΐται Βχρόχε, έ-τός δέ τών τειχών 
δ:ά δυο πυλών κλειόμενων, τή; μι» πράς ξη;αν, τή ; 
δέ πράς θάλασσαν, είσίν αί ο’κ ί«: τών Μοχαμμιτα 
νών μετ’ όλιγίστων χριστιανιχώ/, ή άγορά, τά εμ
πορικά καταστήματα «αι τα άρχεΐα. Εκκλησιαστιχώς 
τά'Δυρράχιον αποτελεί ίδιαν αν,τρόπολίν δμώνυμον, 
ής δ μητροπολίτη; εδρεύει συνήδω; έν Ελβασανίω χαι 
Τυράνοις, ή Τράνη, υπαγομε'νοις, ώς χαί ή Καβάΐα, 
ΰπό τήν δικαιοδοσίαν αυτου. Πολιτιχώς δε υπάγεται 
είς τά σαντζάκιον τών Βιτολκον, χαί κυβερνδται ι»τό 
£ΐονοε·1·Ιίμον,—  Διατριβει δε και Αυστριαχος υποπρό
ξενος. [Εύκταιότατόν ίστίν, έάν καί ή Ελληνική χυ· 
δε'ρνησις καθίστα προξενείο-/, ότε μάλιστα εύρίσκονται 
έγχώριοί έμποροι, προθύμω; άναδεχόμενοι τήν ύπη 
ρεσίαν ταύτην άμισθί ύΐέρ τή ; τιμής τοΰ Ελληνικού 
όνόματο;]. Έπιχρατοΰσα διάλεκτος έν Δνρ^αχίω έ- 
στίν ή ’Αλβανική,δυΓλεϊται δέ μεταξύ τών άνδρών καί 
ή Ελληνική,καί ή Ιταλική  διά τήν συχνήν πράς Ι τα 
λούς καί Ίταλί'οντας επιμιξίαν. Σχολΰον Ελληνικόν, 
κυρίως είπεϊν, άξιον τοΰ ονόματος δυστυχώς δέν υ
πάρχει' άλλ' έλπίζω ί* τής φιλοτιμίας τών Δυρ^α 
χηνών, μαλιστα των ν ε ω ν ,  οιτίνις καί ε/ Ιωαννίνοι^ 
καί έν Άθήναις σπουδάσαντες καί σπουδάζοντις χαί 
καθεχάστην μ ιτά  πεπολιτισμενων καί πιπαιδιυμένων 
λαών, ώς έ* τοΰ εμπορίου έπιμιξίαν λαμβάνοντις, 
έχτιμώσι μάλλον τών γερο/τοτέρων καί έμφιλοχω- 
ρουντων τά ίκ τ/)ς παιδείας αγαθά, οτι έντός ολίγου 
Θέλουσι μοι παράσχει τήν μεγίστην χαράν νά ^διακη
ρύξω τά ονόματα αύτών ένώιτιον τοΰ φιλομαθούς καί 
πολιτισμένου κόσμου, καταστήσαντις έν τή πατρίδι 
αΰτών, πρός έκπαίδιυσι/ τών τ ι  άδιλφώ* καί τών 
■πενεστίρων συαπολιτών καί φωτισμόν τής έν τώ σχό- 
τει τής άμαβιίας καί βαρβαρότητος βυθισμένης έχεί. 
νης -/ώρας [2 0 [, ενδιαίτημα ελληνικής παιδείας, ήτις

/20/ Μιυιούμινοι μάλιστα τούς γείτονας αύτών 
Βερατινοΰς. οίτινις είς τό άπά ικανού χρόνου υπάρ. 
χον ‘Ελληνικά* σχολλεΐον καί δεύτερον προσέθηκαν, 
προσκαλίσαντις ενα τών ενθάδε σ*ουδαζόντων συμ. 
•πολιτών αύτών νέων. Μή άποκάμιτ* έπιτείνοντες 
τόν πιρί τήν παιδείαν ζήλον ύμών, ώ φιλόμουσοι καί 
φιλομαθείς ΒερατινοΙ, καί θέλετε ποτι πολλαχώς 
απολαύσει τών άγλαών καρπών τής περί τά καλά φι· 
λβτιμίας &μώ* I

μό/η καταστήσει αυτούς άξιους διαδόχους των πρώ
των χατοίχω* τή ; ένδόζου ‘Ελληνικός Επιδάμνου και 
γνησί'/υ; άδιλφοΰ; τώ/ ‘ Ελλη/ων , και χ ατατά ,ιι
αυτού; ι ί ;  τή* τάξιν τών ποπολιτισμενων λαών.

“Ινα δέ άποβή δπωσ/ΰν τελειοτεοον τοδι το δοχι- 
μ:ο*, έδ*ι βιοαίω; καί -πολλά τών ιίρημινων λεπτομε- 
ρέστε^ον νά έκτεθώσι καί ά^λα τινά, ουδολως μνημο- 
νευθί'/τα, νά προστεθώσιν, οίον ή έρευνα τών, είτε 
μικρών, είτε μιγάλων, λειψάνων τής άρχαίότητος,^ έν 
τή πόλει ταύτη, χατάλογός τις τών οπωσδήποτε Εχθ
ρικών άνδρών, c&; εγέννησι κατά διαφόρους χρόνους, 
καί εί τ ι άλλο τοιοΰτον' άλλ έγώ έπί του παρόντος 
τοσαΰτα μόνον ή^υνήδην, κυρ/αν αφορμήν λαβών Ικτίνος, 
έχδιθησομένης επιγραφής, άλλοι δε εύχομαι καί περί 
τοϋ αύτοΰ αντικειμένου χαί πιρί άλλων δμοίων τελιιο- 
τέρα; νά παραγάγωσι πραγματείας. ‘ Η δε παρούσα 
εί μέν κριθή οπως5ηποτε προσο'χής τίνος αξία,, η χ ά 
ρις εστω τω παροτρυναντί μ ι' ι ί  δέ μη, ριφδητω 
καί αύτή t£; τάν οωράν τών ού σπανίων συγγραφικών 
αμαρτημάτων.

J .  1. Μαυροφρύδης.

1 1 .

‘Υπάγετε προς βορ^αν καί νότον πρδς άνατολάς καί 
ίυσμάς' διτου άν σταθήτι θέλετε εύριϊ πάντοτε άν
θρωπον έτοιμο/ νά οας διώξη έκεϊθεν λ ίγω ν

α δ τόπος ουτος ανήκει είς εμέ. »

Ά φ ' ου δέ περιίλθητε πάσας τάς χώρας,^ θέλετι 
έπιστρίψει πληροφορημενοι οτι δέν ίιπάρχει ουτε γω 
νία γής, όπου ή κοιλοπονοΰσα ήδη συζυγος Σας νά 
γεννήση τά πρωτότοκον τικνον της, όπου νά άναπαυ- 
θήτι δ'πωσοΰν μ«τά τοΰς μόχθου;, οπου τέλος πάν
των, άφ' ου φθάσητι τοΰ σταδίου τής ζωής το τέρμα, 
τά παιδία Σα; νά θάψωσι τά  δστα Σας ώς είς τόπον 
οίκιϊον καί άδιαφιλονεικητον.

‘ Οποία παράδοξος καί έλειινή κατάστασις !
Καί ομως δέν πρέπει νά λυπώμιθα δί αύτήν άπα- 

ρηγορήτως· έπειδή γέγραπται πιρί τοΰ «χώσαντος τό
ανθρώπινον γένος. ( ,

. Αί άλώπικις τής γής φωλεούς ίχουσι και τα πε- 
τεινά τοϋ ούρανου κατασκηνώσιις· δ δέ υιός τοΰ άν- 
θρώπου ούκ Ιχει που τήν κιφαλήν κλίνη. τ>

‘Ο θεός τωόντι έγεννήθη πτωχός διά νά μας^διδάξη 
νά δποφέρωμιν καρτιρικώ; τήν πτωχείαν. ΤοΟτο δέ/ 
άποδειχνυει δτι ή πτωχεία προέρχιται άπό τόν θιο^ν ! 
ά π α γ ι! Αύτήν ε’ φερεν ή διαφθορά καί ή πλεονιξια

(1) Lamennais.



τώ» άνθρώπω». Όθ«» »φ’ όσο» ο! άνθρωποι Start- 
λοΰσι» αρπαγές, άδικοι, αίσχροχερδιίς, aauvciSij-cot, 
άθεό?οβοι, ή πτω χιία  δέν Osacc έ<λιιψ« άπό τή< γή».

‘Η πτωχεία άρα υπάρχει γέ<»ημα καί θρέμμα 
τής αμαρτία;, ήτις έμφωλιύει et; τά» άνθρωπο», xat 
τής αδίκου Κυδιρνήσιως, ητις έπιχρατιί ιίς  τάς χοι 
vinviac.

θέλουσίν εύρίσχεσθαι πά»τοτε πτωχοί· έπειδή ό 
®»θρωπος δε» θέλει εκριζώσει ποτέ εντελώς τή» ά' 
μαρτία» άπό τό βάθος τής καρδίας του.

θέλουσι» δλιγοστεύει οί πτωχοί·, έφ’ os ο» ai κοι* 
»ω»ίαι βελτιώσωσι τό» τρόπον τής πολιτεία; των, 
πληροφορηθιΐσαι έχ τής μακρας κείρας ότι φθισιώσι χαι 
*ποθ»ή*χουσι μάλιστα μυριάδες άνδρώπων ώ ; θύματα 
έλιιΐνά της πλεονεξίας χαί άδικίας ολίγων τινώ» 
μόνων.

Ά ν  θέλητε νά έκλειψη ή πτωχεία , εξαλείψατε τήν 
αμαρτία» πρώτο» μέν άρ’ εαυτών, έπειτα δέ από τών 
άλλων καί τρίτον άπό τών Κυβιρνήσεων.

‘ Η πτωχεία οί* χαταστρέφιται όταν λαμβάνωμεν 
το ξένον πραγμα’ διότι τότε αυξάνομε» τό κακόν’ 
έκαστος όφειλει *ά διαφυλάττη ο,τι άπέκτησεν επειδή 
χατ άλλον τρόπο», ούδείς ήθελεν είναι χάτοχος- 
πά»τες όμως πρέπει νά άποχτώμε» διά μόνης τής 
εργασίας ο,τι δε» έχομε»' έπει2ή άνευ τούτου ή πτω 
χεία δα ιωνιζιτα ι.

I  2.
Ό ταν δένδρον τι τύχη μόνον, προσβάλλεται πα»· 

ταχοδεν ύπο τώ» άνεμων,χαί γυμνοΰται άπό τά φύλλα 
του, οι δέ κλάδοι άντί νά ύψωδώσι ταπεινοΰνται, ώ ; 
α» έζήτουν τήν γή».

Ό ταν φυτό» τ ι εύρίσχηταί μόνον, μή σκεπόμενον 
κατά τοΰ ηλιακίΰ καύσωνος, μαραίνιται ταχέως και 
αποθνήσκει.

Αλλά καί δ άνθρωπος οταν ύπα'ρχη μόνος, δ άνε
μο; τή ; ισχύος καί τ ί ς  βίας τόν κάμπτει εις τήν γή*, 
ή δέ άνθρώτινος πλεονεξία τών μεγάλων και δυνατών 
άπορ^ορα τή» ΐ<μά5α, έκ τής δποία; τρε'φεται.

Μή είστε ω ; τό φυτόν, ή τό δένδρον> τά δποΐα 
εΰρίσχονται μόνα, άλλ’ ένωθήτε καί βοηθεΐσθε άμοι· 
βαίως κατά πασαν περίστασι» ώ ; χριστιανοί.

Διότι άν τύχητε διηρηυένοι, έκαστος δέ υμών φρον- 
τ ί 'η  περί έϊντοϋ, μή έλπιζετε ά/,λο παρά θλίψεις, 
δυστυχίας καί καταδυναστεία».

Ά λ λ ’ υπάρχει άρα γε οι άσθενέστερον παρά τό 
στρουθίον (τόν σπορίτην, πυργίτΐ)*) ή άλλο άοπλότερον 
παρά τήν χελιδόνα; Καί ομω: όταν άναφαίνηται δ 
Ιέραξ μακρόθϊν, τά πτηνά τσΰτα, αί χελιδόνες καί τά 
στρουθιά, χατορθ;ΰσι να τόν διώξ<.>σι· διότι συναθροιζό 
μινα πέριξ, τό» έξελαύ«ουσιν άθρόα.

Λάβετε πσράδειγμα τό στεουθίο» χαί τή» χελιδό»», 
xat ποτέ δέν θελιι ύπερισχύσει καθ’ ήμών ή άδιχία 
δποιαδήποτι τύχη.

Ό στις αποχωρίζεται έχ τών άδιλφώ» του, δ φόβος 
τό» καραχολουθεί περί.τατούντα, χαθηταί «λησίον του,

όταν άναπαύηται, ο ίτ ι δέ καθ’ υοον ποτέ τόν άφίν« 
ήσυχο».

Ά ν  Λοιπόν έρωτηθήτε πόσοι ε’οτε ; ι ί ;  άποκρίθητι* 
διότι πάντες πρέπει νά άπβτελήτε ώ ; ε«α μόνο» άν
θρωπον.

‘Ο θεός έπλασε πάντας ίσους. Ά λ λ ’ έξ αύτών 
τινές μέν έτυχε νά έχωσι πλίιοτέραν οωματικήν δύ- 
ναμιν, όξύτερο» »οΰ», σταδερωτέραν θέλησιν αυτοί, 
συμφέρει νά όδηγώσι τους λοιπούς άλλα τινες ζητοΰσι, 
πολλάκις μάλιστα χαί μακρόθεν ερχόμενοι, νά ύποτά- 
ξωσι τούς άλλους καί νά τρέρωνται ώ ; κηφήνες άπό 
τους κόπους των.

‘Ο θεός προβλέπων τοΰτο, διέταξε τούς ανθρώ
πους νά άγαπώνται διά νά εύρισκωνται πάντοτε ήνω. 
μένοι, ώστε οι αδύνατοι νά μή γίίνωσι θήραμα καί 
παίγνίον τών δυνατών, ά  U πτωχοί τώ  πνεύματι νά 
μή άγωνται καί φέρωνται ώς κτήνη άπό τού ; ιύφυ .ΐς .

/ ΙΙίριπατών τ ις άνθρωπο; εις τά όρος έφθασε- είς 
τόπο», όπου μέγα; βράχος χυλισθείς κατέλαβα όλο» 
τό^πλάτος^ τής δδοϋ, ώστε δέν ε'μενε τόπο;, ουτ’ έχ 
οε,ιών, ουτ έξ άριστερών ιις τόν διαβάτην νά προ- 
χωρηση πράς τά έμπροσθεν.

Τότε δ άνθρωπος βλέπω» ότι ήτο άδύνατον εις 
αύτόν νά εξακολούθησή τόν δρόμον του, έδοκίμασε νά 
μετακινήσΐ] τό* βράχον άλλ αί προσπάθεια! του άπε. 
βησαν ματα.αι, άν καί δ Γδρώ; του έστα<Γι κρουνηδάν 
άπά τον κόπον.

Απηλπισμένος καί περίλυπος λοιπόν έκάθησε. Τ ί 
θέλω γίνει, ΰπεν, όταν μέ καταλαβη ή νύξ έν μέσω τής 
ερήμου ταύτ/,ς άνευ τροφή;, καί σκέπη;, καί ύπερα- 
σπίσεως οίαςδηποτε, οτε τά άγρια θηρία έξέρχονται 
οια νά χορτασδφσι μέ σάρκας καί οιμα ;

Έ ν ω δ έ  ταΰτα ^διελογίζβτο, ιδού χαί ετερος ό5οι- 
πόρος προφδάνει· άλλά καί αύτός δοκίμασα; νά με* 
τακυλίσ>) τάν λίθον δέν έπέτυχε μαλλο- τοΰ άλλου.

Μετά δέ  ̂ ταΰτα ήλθον και άλλοι πολλοί· ού$είς 
ομω; ο^δ’ έξ αύτών ευτύχησε πλειότερον είς τόν ποο* 
κείμενον άθλο».

Τέλος εί; έξ αΰτών ιιπεν είς τ=ύς λοιπούς. Αδελφοί, 
άς παρακαλέσωμε» τόν "ΐ'ψ[στο»· ισως μας εύσπλαγ- 
χνισθή ιίς  τήν δΐινήν ταύτην συμφοράν.

 ̂ Πάντις τότε σύνδεσαν χαί δμοθυμαδάν ίκε’τευσαν 
τόν ουράνιον ήμών πατέρα.

Τούτου ίέ  γενομένου δ οημηγόρος ειπε κοί ταΰτα, 
Αδελφοί ο,τι ούδείς ήμών έδυνήθη νά κατορθώσ^, ίσως, 
τ ί; οίσε, κατορθώσωμεν δμοΰ πάντες, ά» έπινειρή-
σω μεν .

Εύδύς δέ έγερθεντες ωδησαν συνάμα arcavTEC τό» 
βράχον και πραγματικά»: δ μέν βράχος μετιχυλίσθη, οί 
ίέ  δυστυχιΐς έκει.οι έδυνήθ^σαν νά έξακολουδήσωσι 
τόν δρόμον των.

'̂Οδοιπόρος ύπαρχε^ δ άνθρωπος εις τό» κόσμο» 
τοΰτο», όδος δε ή ζωή, δ δε βραχοί παρις-άν^ι τά κακά, 
όσα  ̂ ιίς τον^ δρόμον του άπαντα. Ούδείς άνδρωπος 
κατά μέρος δύναται νά μετακίνηση τόν βράχον τοΰτον 
άλλ ά Θ.ος έζυγισε τά βάρος του τόσον άκριβώς βίς 
τής δικαιοσύνη; τήν άλανθαςον πλάς-ιγγα, ώς-ι δέν ίμ - 
,ποδι*,ιι Β^τέ τους συνοδοιπορούντας καί δμογνώμονας.

Πάσα δυστυχί* x»i χ*τά^λιψις υποχωρεί πάντοτε 
ίίς τ ή »  δμόνοια» χα! τή» άγάπην.

Ά λλ ’ ΰπάογει πάντοτε ή ομόνοια χαί ί; ΐγ ίπ η  οΰ 
τη; Φεΰ ! Πόσοι δουλεύοντες είς τόν Σ-ζτσνα' καί του; 
άγγίλου; αύτοΰ εγουσι τσΰτο χαί μόνον εργον κ ιι 
ψώμισμα νά σπείρωσι» έ<θι» καί ενδεν τή ; όιχονοία; 
τα ζιζάνια !

I  3-

"Οτα/ τις άδικήταί, ή βϊδίζων τήν οδό» τοΰ βίου 
όποσκεΑίζητϊΐ καί καταπατήταί άπά τάν άρπαγα και 
τά» π λ ε ο νέ κτ η ν , πϊρχπονίΐται έξ ά·άγκη:, ούδεί; ομως 
του άκούει.

‘ Η φωνή τοΰ δυστυχοϋ; ί».*δ»·νει μέχρι τοΰ 0  οΰ' 
άλλά δέν φδάνει εί; τά αύτια τοΰ σκληρού ανθρώπου

ΓΙοία άρά γε ή αίτια τοΰ χα*οΰ ·ξουτοο ; ειπα πολ 
λάκι; κατ’ έμαυτά». Μήπως ο θεά ;, όστι; έπλασε τό- 
πτωχόν, καθώ; καί τον πλούσιον, τάν δυνατά», καδώ 
καί τάν άίυνατο», ήίέλησεν οί μέν νά μη έχωσι πλεο 
κανένα ©όβον εις τάς παρανομίας των, οί δε καμ- 
μ ίιν  ελπίδα εΐ; τήν άθ>ιότητά τω» ;

‘ Η υπόδεσις αυτη μοί έφά.τ πά-τοτε φριχτή κατο 
τ :ΰ  Ο ου βλασφημία1 όθεν τήν άπέκρουσα όλαις δ^»α 
μεσι. ifai έσιτούδασι»ά τήν έςαλέίψω άπά τάν νοΰν μου

Ά λλά διατί τέλος πάντων δέν άχοόιται ή φωνή 
τοΰ πάσχοντο; καί βασανιζομένσυ ; Διατί ! Διότι πρώ
τον έκαστος ήμών άγαπα έαυτάν μόνον, γίνεται κέν 
τρο» τοϋ σίπτήματο;, »ομίί,ιται ασφαλής ω ; χαδη' 
μένος ήσυγος εις γωνίαν τινα τοΰ πλοίου, ένώ τοΰτο 
κινδυνεύει "νά χαταπο»τ«σδή αύτανδρον καί δεύτερον, 
διότι εχαστο; ήμών άποχωρίζεται τών άλλων, διότι 
μένει μόνος, όδεν καί η φω·-ή τοο μόλις προφερομενη 
διασκιδάζιται ιίς  τδν άερα άνηκουστο;.

Ό τε έ» χαιρώ τοΰ εαρος άναζωογονήται όλη »; 
βύσις, έξέρχεται κάτωθι» τών χόρτων θροΰς τις ως
διαρκής συριγμός. >

Ό  θροΰς αυτός συγκροτούμενος άπά άναριδμητους 
άλλους κατά μέρο; υπάρχει φωνη πλήθους μικρών 

xai «φανών δ'το>ν.
Μόνη ούδεμία έξ αύτών Ιμελλι ν’ άχουσδή· ήνω* 

μέναι όμως καί άθρόαι άκουονται.
Ά θλ ιο ι! ιΓμεθα καί ημείς κρυμμένοι υποκάτω 

τώ» χόρτω»* άλλοι διατί ουώεμια φωνή εξεργ^εται
Ό τα» θέλωσιν οί ά»θρωποι νά διαβώσι βίαιον xai 

^αγδαΐο» ποταμέ», ουνδέο»ται ε’ς δύο μακράς σειράς 
χα! ουτω συνημμένοι ϋιτερβιίνουσι τοΰ ρεύματος τήν 
δρμήν, εις τή» όποια» οόδείς καδ’ έκαστον έδύνατο νά 
βντίσταδη.

Έά» μιμηθώμεν τδ παράδειγμα τοΰτο, θέλομεν 
άναχαιτίτιι τόν χείμαρρο» τής ά»ομίας, 2στις παρα
σύρει, ή x*t κατασυντρίβει μάλιστα ημδί  «*ί 
6χθας, α» δέν φθάση εντελώς νά μας πνίξη.

Ά ς  σκεπτώμιθα βρα έω ; έπί τοιούτων πιριστά- 
σεω», άλλά τταθερώς.

*Αν δέ μας ήδίκηιαν άνδρες αιμάτων καί δολιότη- 
τος, άς άποβάλωμεν πρώτον έκ τής χαρδίας τό κατ’ 
βυτών μίσος, £πιιτα δέ άτιν;ζο»τις ttpe; τό» ουρανόν

5; έπικαλώμεθα τδν αιώνιον ήμών πατε’ρα, λεγθ»τ«ς
ω; έγγιστα τά έ ;ή ;.

ί ί  πασερ! Σύ ύπάργεις δ προστάτης του αδωου 
*οί τοϋ άδικουμένου, διότι ύπ’ άγαδότητος έδημιουρ- 
γησα; τόν «όσμον, ή δί δικαιοσύνη Σου τον διεπει.

Αύτή θέλεις νά βασιλεύη έπί τής γής" άλλ δ γ.ο- 

νηρός παραβαίνων τήνδείανΣου έντολήν, άντίπραττιΐ. 
Λιϊ τοΰτο άπεφάσισα; νά τόν πολεμήτης.

Ώ Θεέ μου φώτισον τόν νοΰν ήμών, ένίσχυσον δέ 
τήν άτδενειαν.

Οΰτω δέ προσευχόμι»οι, ά ; άνταγω»ισδώμεν πρός 
•ήν παρανομίαν- ίσως ή νί*η κατ άρχάς στροφή πρός 
ιύτήν, άλλ’ ή δοκιμαοία αυτη δέν πρέπιι νά μας 
ιποδειλιαστ;.

I  4.

Είτδε υιοί τοΰ αυτοΰ πατρός xat ή αύτή μήτηρ σδς 
έδήλασε. Δ ιιτ ι λοιηόν δέν άγαπα'.δε άμοιβαιως ώ ' 
άδελφοί ; Διατί δέ καταδιώκιοδε τούναντίον ώς ΐχδριι
άσπονδοι ;

Έ πκατάρατος οστις δέν άγαπα τάν όδελφό» του,, 
τόν συμπολίτην, τόν συμπατριώτην, τόν δμόδρησκον. 
Άνάδεμα εστω οστις τάν κατατρέχει δυνάμενος καί 
όφιίλων νά τάν ώρελήοι;, ώς οί Αιγύπτιοι έργοδιώ 
χται τούς ‘ Εβραίους.

Ά λλ ’ άν ώς τέκνα τής αύτής πατρίδος άγαπασθε 
*αί συμβοηθήσθε, δέ» έχετε νά φοβηθήτε ούτε έ ο ω τ ι. 
pucu;, ούτε εξωτερικούς έχθρούς.

Αυτοί ίσχυουσι μόνον διότι Σεΐς εισθ* αδύνατοι, 
τούτεσιιν διαχωρισμένοι, ως μη αγαπωμινοι, ως μ ι
σούμενοι μάλιστα χα1 ουκοφαντουμενοι χαί προδιδομενοι 
συναλλήλως.

Νήπιοι! Μή ε ΐίη τ ί, ήμ«ΐί άνήχομεν είς ταύτη» 
τήν επαρχίαν, ή ιίς  εκείνον τόν δήμον. Διότι πάντε 
καταγόμεθα ίχ τοΰ αύτοΰ πατρός, χαί ενα μονον χ , 
*.ό» αύτό» Θεό* γνωρίζομεν· παντες εχομιν κοινά συμ 
φέροντα, πάντες έγεννήθημιν εις μιαν καί τή» αυτη* 
χώρα», άνεπνεύσαμε» τόν αύτόν αερα.

Ό ταν πλήττωμεν μέρος τοΰ σώματος, όλο» τό σώμα 
πονεΐ· έπειδή δέ ήμιθα εν σώμα, οστις καταδυναστιύει 
καί άδικιί ενα μόνον έξ ήμών, καταδιώκει χυρίως όλη»
τήν κοινωνίαν.

Ό τα» δ λύκος ίπιπισΐ) είς τό ποίμνιο» δέν τό 
κατατρώγει παριυδϋς ολον, άλλ’ αρπάζει εν πρόβατον 
καί τό χαταβιβρώσκει" έπειτα δέ πεινάσας^ πάλιν αρ
πάζει χαί άλλο καί τδ καταβροχθίζει όμοίως· ΰ»τε· 
ρον 8έ xat τρίτον καί τέταρτον μέχρι τοΰ τελευταίου- 
διότι ή πεΐνά του επανέρχεται πάντοτε.

Μή ^στε ώς τά πρόβατα, τά δποΐα τρομα^ουσιν είς 
μίαν σ τιγμ ήν, ΰστ.οο» δέ πάλιν άρχίζουσι νά βόσχωσιν 
έπειδή νομίζουσι» ίσως δ λύκος εύχαριστηθη μέ ε», 
ή μέ δύο πρόβατα, τ ί μοί μέλει h  τά κατατρώγη- 
τού»α»τίο» μάλιστα δέλει περισσεύσει δί έμέ τό
νόρτον. , , ,

Ούτως έσχεφθησα» πά»τοτε οί μωροί ως τα πρό
βατα* οΰτω συλλογίζονται ιίσέτι οί φίλαυτοι χαί οί 
ά»όητοΐ' ΪΚ Ϊ k  »ληροφ»ρη6ώσιν δτι υπάρχουσ: χαί



αυτοί σημειωμένοι διά νά καταφαγωθώσιν άπό τό 
θηρίον, τό όποιον τρέφεται με σάρκας χαί αίμα.

Οστις λέγει καθ’ εαυτόν' εγώ διαφέρω τών άλ* 
λων ανθρώπων, αύτο! δέ μοί έδόθησαν ώ ; ύπεξούσιοι 
δι* νά άποφασιζω πιρί αΰτών χαί τών χατ| αύτούς 
αΰθαιρέχως, αυτός υπάρχει υίος τοΰ Σατανά. ‘Ο Σα 
τανα; Κυβέρνα ως βασιλεύς τοΰς οΰτω σκοποΰντας 
χαί βουλομένους καί πράττοντας.

Μάχη αναίμακτος μεγάλη θέλει συγκροτηθή, δ $' 
άγγελος τής δικαιοσύνης καί δ άγγελος της άγάπης 
θέλουσι υπερασπισθή τοΰς έφοπλιοθησομένους την παν. 
τεοχιαν της πιστιως. τοΰ γνησίου πατριωτισμοϋ, τής 
καρτερίας καί τοΰ δάρσους διά νά άπ^καταστήσωσιν 
εις τόν κόσμον τήν βασιλείαν τής δικαιοσύνης καί τήν 
βασιλείαν τής αγάπης.

Πολλοί δέλ ουσι πέσει κατ αΰτήν τήν κρατιράν καί! 
άγχέμαχον πάλην' άλλά τά όνόματά των δέλουσι 
διαμείνει έπί τής γής ώ ; μία άκτίς τής δόξης τοΰ 
Θεοΰ τών δυνάμεων.

Διά τοΰτο οσοι υποφέρετε άνδρίζεσθε, Ιχετε υπο
μονήν, διότι έγγίζει ο καιρός τοΰ φωτισμού, τής 
αληθούς παιδείας, τής απαλλαγής τών κακών, τής 
αδικίας, τής αρπαγής καί τοϋ δόλου.

I  5.

"Οταν βλέπητε άνθρωπον άπαγόμενον εις φυλακήν; 
ή εις βαίανιστήρια, μή βιασθήτε νά είπητε' 6 άνθρω. 
πος οΰτός παρηνόμησεν, ή έχακούργησε κατά τών 
άλλων.

Διότι ίσως δ άνθρωπος αύτός. υπάρχει άγαδάς, ίσως 
μά/ΐστα ήθέλη-ε καί νά ώφελήση άλλους ανθρώπου;, 
καί διά τοΰτο τιμωρείται άπό τοΰς δώχτας των.

‘Ομοίως δέ οταν βλέπητε καί λαόν δέσμιον, ή 
πάσχοντα χαί βασανιζόμενον, μή άποφθέγγεσθε ώς έχ 
τρίποδος ό λαός ουτος υπάρχει βίαιος, ανήσυχος καί 
ήδελε νά ταράττη τήν ειρήνην τής γής.

Διότι πρό δεκαοκτώ αιώνων είς πόλιν τ ινά  τή; 
Ασιας, οι αρχιερείς καί οι βασιλείς τοΰ καιροΰ εκείνου 

προσήλωσαν έπί τοΰ ςαυροΰ, μας-ιγώσαντες ώς όχλα- 
γωγόν καί βλάσφημον αυτόν τόν υίόν τοΰ Θεοΰ καί 
σωτήρα τοϋ κόσμου.

I  6·

Διατί τά άλογα ζώα εΰρίσκουσι τήν τροφήν των 
ε<αστον κατά τό ειδός των ,· Έπειδή ούδέν αΰτών 
αρπάζει τήν τοϋ άλλου, έκαστον δέ ευχαριστείται είς 
δ,τι ικανοποιεί τάς χρείας του.

Ά ν  εντλς τοΰ σμήνους μία τις μέλισσα Ιλεγεν. 
‘Ολον τό μέλι τοΰ οίμβλου τούτου ανήκει εις εμέ' 
καί οΰτω διέθετε τόν καρπόν τής κοινής φιλοπονίας 
κατά τήν αρέσκειάν τη ;, τ ί ήδελον γίνει αί λοιπαί 
μέλισσαι;

‘Η γή δέν διαφέρει τοΟ σίμβλου, οί δέ ά,θρωποι 
άναλογοϋσι πρός τάς μέλισσας.

Ά λ λ ’ έκαστη μέλισσα εξουσιάζει τό άρκοΰν μόνον 
είς τροφήν της μέλι1 άν δέ μεταξύ των άνθρώπων

τινες βτερώνται τών αναγκαίων, τοΰτο προέρχεται 
άπό τήν ελλιιψιν τής δικαιοσύνης καί του «λέου· άλλ’ 
ή δικαιοσύνη καί δ έλεος χορηγοΰσι τή . άληθή ζωήν.

Ό  θέλων εΐναι πρώτος έστω πάντων έσχατος.
Ό  νόμος τοΰ θεοΰ ύπαρχε» νόμος αγάπης, ή δέ 

αγάπη ουδέποτε υπεραίρεται ύπεράνω τών άλλων, άλλά 
θυσιάζεται υπέρ αΰτών.

Φ Π Ι Κ Π  ΙΣΤΟΡΙΑ.

Πρό όλίγωι έτών (1845 ) άνεφάνη είς τό Ιμπόρεον 
ούσια. τις φυτική ΓκουιαΠέρχα λεγομένη επιτήδειος 
νά χρησιμευση εί; διαφόρους τεχνίκάς χαί οΐκιαχάς 
χρείας. Εχχοχε δέ μεταφέρεχαι άκαταπαυσχως καί 
παμπληθώς άπά τάς νήσους τή; μεγάλης Ά σ ία ς1 πό- 
δεν ομως χαί πώς έξάγεχαι μένει εισετι άμφισβη- 
χούμενον. Γνωοίζομεν δέ μόνον όχι έμι>·εριεχειαι εις 
τήν κατιοΰσαν ικμάδα δένδρου τινο; isonandra pej- 
cha παρα τών Βοτανικών όνομασθέντος. Αΰχά ύψοΰχαι 
μ^χρις είκοσι μέτρων ενίοτε,=χει δέ όγκον ένός. Τά ξύλο ν 
αύχοΰ ώς ινώδες καί μαλακόν περιφρονεΐται ύπά τώ* 
τεκτόνων. Αλλά τά έλάχτωμα τοΰτο άναπληροδται 
άπά την Γ/ouxa πέρκα, τής οποίας έ'χαστον δένδρο» 
αποδίδει κατά συνεγγισμάν ώς τριάκοντα εξ λετρας. 
Καδώς τά ελαστικόν κόμμι προπίνεται χαι αύτή έκ 
τών χυμών είς σχήμα πειάλων λεπτών, τά όποΐα 
αλλεπάλληλα επιτιθέμενα άποχελοΰιιν ογχου; ύποπυρ- 
^°υ;, ή φαιού; πεμπομένους κατ’ έτος εις χήν Ευρώπη» 
καί τήν Αμεριχην. Εξ άμνημονεύχων ήδι; χρόνων οί 
=Υλ“ ?101 μαλάσσοντες θερμήν τήν ΰλην ταυτην έσχη- 
μαχι,ον σιυλεοΰς άξυνών διαμένοντας μετά τήν ψόξιν 
τοΰ̂  καύματος ευκάμπτους κα! έξαιρέχως ισχυρούς.

Η Γκουιαπέρχα ουχ! μόνον μετασχηματίζεται τοιου
τοτρόπως διά τοΰ θερμού ύ'δατος, άλλά καί συγχολλα- 
τοι μέ άλλην, άποβαίνει δέ άφ* ου κρυώβη, στερεά ώς 
η βυρσα (είργασμένον δέρμα, ) έπειτα σχέγει πάνχα 
τά συνήθη υγρά δηλ. διαμένει αδιαχώρητος ύπ αΰτών, 
καθώς χαί ύπό τοϋ ήλεκτρικοΰ ρ«υστοΟ, δυσχόλως οέ 
προστριβεται, ή φθείρεται. Διά τά τοοαΰτα χαί τουϋτα 
πλεονεκτήματα ή. χρήσις χή; δλης ταύτης έξηπλώθη 
δαυμαοίως εις παμπόλλας χρείας. Ά λ λ ’ ή ποιόχης 
αύχής καδαριζομένη λαμβάνει μεγαλητέραν άξ;αν. 
Επειδή ξύεχαι, ουιως ειπειν, δια τοΰ ψυχροΰ ΰδαχος, 
ώς άποχωρίζονχος πολλάς οργανικά; ουσίας, ευδιάλυτα 
άλατα, κ^δως καί γαιώδεις υλας καί ξυλώδεις· ό κα- 
δαρισμός δε ουτος άποπερατοΰται πλυνομένης ιή ς 
Γκουχαπέρκας άλληλοδιαδόχως διά χλιιροΰ υδατος, 
έπειτα δε τό γενόμενον αναδεύεται ώς ζύμη, δερμαίνει 
ται επί κακκαβιού διπλοΰ διατηρουμένου είς διρμότη- 
τα 100 βαδμών δι άτμοΰ άεννάως άναδιδομένου.

Γοιουιοτρόπως σκευασδεΐσα ή γκουταπέρκα γίνεται 
μαλακή χαί ευσυγχολλητος· χωρίζεται μέν εις ταινίας 
καί φύλλα διαφόρου μεγέθους καί σχήματο;, ελχεχαι

δέ σχεδόν, ώς 5 υελο;, icpic σχηματισμόν σωλήνων καί 
δοχείων όποιασδήποτε διαμέττροι», λαμβάνει πολυειδεΐς 
μοοφά;, ψυγείσα δέ διατηρεί τήν πρώτην αύτής στε- 
γανότητα.

Διά τής γκοιιταπέρκας περιτυλίσσονται τά ήλεκ- 
τριχά σύρματα πράς κατασκευήν τών ήλεχτρικών τη·· 
λειοάφων διότι δέν άφινει, ώς εϊρηται, τά ήλεκτριχόν 
ι̂ευσχάν νά διέλθι;, ή νά διασχεδασδή- - άλλά χαί ή δερ* 

μότης δυσχόλως τή/ δαπερδ. ’Εξεταζόμενη διά τοΰ 
μι*ροι<θΓ.ίου φαίνεχαι πορώδης· διά τοΰτο έχει καί 
όλιγοτέραν παρά τήν τοΰ δοαχος βαρύχηχα' δδεν έπι 
πολάζει είς αύχό. Ά ν ομως πιεσδείσα σφοδρώς είς 
μιχρά πέταλα απαλλαγή πανχάς άερος πληροΰνχο; τά 
διαφανή μέρη. ή άραιώμαχα αύχής, τότε συμπυκνουμένη 
γίνεται βαρύτερα καί καταβυθίζεται πραγματικώς είς 
τά υδωρ' διόχι έρ'όσον καχόπιν διαστ/λλεται, γεμί 
ζουσι τά άραιώμαχα ταΰτα ΰπό υ?αχ*ς άντί τοΰ άέρος.

Χημικώς ή γχουταπέρκα άντέχει εις τό ψυχρόν υ 
δωρ καί τήν υγρασίαν, καδώς χαί είς πάσας τάς ου
σίας δσαι έμποιοΰσι τόν όξώδη, ή άλκουλιχόν οργα
σμόν προσέχι δέ εις πάντα τά. άλκο/ικά διαλύματα, 
άλλά κα! είς -ά  μαλερώτατα αύτά καυστικά, τήν άμ* 
μωνίαν, χά διάφορα άλαχα διαλελυμένσ, τά πλήρες ά»" 
θραχιχοΰ άέρος υδωρ, τά πολυειόή όργανικά ή ανόρ
γανα όξέα όπωσοΰν διαλελυμένα, τά άλκολιχά ποχά 
έν γένει· «όλι; δέ ή £αχί διαλύει τινά ούχή? μόρια. 
Ά λλά  χό ΰδροχλωριχόν, θειΈκάν κοί νιτρικόν όςΰ πυ
κνά, ή άνυδρα προσβάλλουσι καί διαλύίυσι τήν γχου- 
ταπέρκαν, σχεδόν τών το ούτων ΰγρών δέν δύ<αχαι 
νά χρησιμεύτη ώς δοχείο» ή πολύχιμος αΰιη ούσία. 
Διαλύεται δ’ Ομοίως κα! ύπά άλλων χινων ο!ι»ν τοΰ άλ- 
χολιου, τοΰ αίδέρος, τοΰ ελαίου τής τερεβινθίνης, 
ιοΰ θειούχου ανδραχος, τοΰ χλωροφόρμου. Διά τούτων 
έξεταοδιΐσα παρά ποϋ χημ.κοϋ Payen εΰρέδη οτι σύγ- 
χειχαι χυρίως εχ τριών στοιχείων, χής κυρίως δηλαδή 
λεγομένης καί χαθαρα: γκούτ®ς χαί δύο εΐδώ» ρητίνης.

—  Αποστελλομένου παρά τής Γαλλ. Κυβεονή^εω; 
πλοίου είς τήν νότειον Αμερικήν ·χάριν επιστημονικών 
ερευνών είς άνακάλυψιν, δ υπουργός τής παιδείας έΐή- 
τηοεν άπά τήν ακαδημίαν τών επιστημών εισηγήσεις 
καί οδηγίας πράς τόν διευδύνοντα τά έργα Emille 
Deville.

Τά μέν πάλαι ζωγράφος παρακολουδών τοΰς τοι* 
ουτους άποπΑους έπρεπε νά εΐκονίζη τόν τύπον τών 
διαφόρων φυλώ;, δοας έμελλε νά άπαντήση εις νήσους, 
ή παράλια· «πητεΐτο ομως τοσαύχη επιχηδειότη;, ώσχε 
διά τήν έλλειψίν της ολίγον χατά τοΰχο ώφελεΐχο ή επ ι
στήμη διότι τά παρι,στανόμενα πρόσωπα ήσαν ώς επί τά 
πλεϊσχον Εύρωπαιοι μετενδεδυμένοι ξενικά φορέμαχα. 
Μετα χήν έφεύρεσιν ομως τής φωτογραφίας δ άνδρω· 
πος άπηλλάγη τοΰ χόιχου τούτου, ή δέ επιστήμη έκέρ- 
δησε χατά τήν άχρίβειαν. "Οθεν έπειδή δ υπουργός τής 
παιδείας, εζήτησεν άπό τήν Ακαδημίαν τών έπις-τμ-ον 
τή ; Γαλλίας εισηγήσεις χα! παραγγελίας έπισχημονικάς 
ώ ; δδηγοΰ; είς τάςέρεύνας τών άποσχελλομένων, δ Κ. 
Serre ώς καθηγητήν τής Ζωολογίας παρήγγειλε νά με- 
ταχειριοθώσι τόν jusixsv τοΰτον έξειχονισμίν, πολλά.

πλασιάζοντες τά άντίχυπα άνδρών τ ί καί γυναικών χατά 
διαφόρους ήλιχίας.Έζήτησε προσέτι νά λαμβάνωσι χαί διά 
τοΰ γυψ ιυ έχτυπώματα τής κεφαλής, τών ώμων χα! τοϋ 
τραχήλου, ιδιαιτέρως δέ ιής κοιλίας καί τής χειράς- 
τής μέν πρώχης, διόχι παριστάνει τήν θέσιν τοΰ όμ- 
ραλοΰ κατά χε τό γένος καί τήν ήλικιαν, έξ ού ε ι. 
καζεχαι πόσον ιό ήπαρ άναβαίνει, ή καχαβαίνεΓ τής 
δε δευτέρας, έπειδή μία έκ τών διαφόρων πτυχών τής 
παλάμης αί δποίαι σχηματίζουσιν είδος Μ. δέν 
εΰρίυκεχαι σταθερώς εις πάσας τάς φυλάς δηλ. έπί μέν 
τής δεξιάς ή πρώχη κεραία, έπ! δέ τής άρισχερας ή 
δευτέρα· εΰρίσχίται ξμως είς πάσας χάς διαφοράς τής 
λευχόχροος χαυκασική;) λεγομένης φυλής. Καί ώς 

είς μέν χήν Μογγολικήν μόλις φαίνεται, είς δέ τήν 
Αίθιρίπκήν λείπει παντελώ;· ώιχε καί έχ μόνου σχε
δόν τοϋ σημείου τούτου ύπάρχονχος, ή λείποντος δύ* 
ναται >ά είιάση δ ζωολόγος ά/ οί μεαημβρινο! Ά μ ε- 
ριχανοί χαχάγονται άπά τήν Πολύννησον (μέγαν ’Ω
κεανόν). Έχ ιών βορίίων όμως όιοι έλθόντες πρό χινων 
έτών είς ΙΙαρισίους έρευνήθησαν άμυδρά σημεία έφερον 
χής γραμμής ταύτης, χαθώς κα! οί Σήρες 'Κινέζοι)

Βύρίικεχαι είς χήν Αμερικήν φυλή τις Ιχουσα τήν 
χεφαλή» έπίπεδον έπειδή δέ τά όσχα τοιούχων χρανίων 
άπανχώντοι εις μεγάλην γής εχτασιν, εΰλόγως τεκ. 
μαιρόμεθα ότι οί πρώτοι τής Αμερικής κάτοικοι, είτε 
αΰχόχδονες, άνήκον είς τήν φυλήν ταύτην. Διά τοΰτο 
οί πεμπόμ.νοι επιστήμονες περίηγ^τα! θέλουοιν ενα- 
σχολτ,θή ιδιαιτέρως εις τήν άνεύρισιν καί έκχύπώσιν 
χοιοϋτων κρανίων, καδώ; χαί είς χήν σύγκρισή οΰχών 
με τά κρανία άλλων φυλών.

Ιίαρηγγέλθησαν προσέχι νά έξερευνήσωσι καί τά τοϋ 
χρώματος τών κατοίκων- διότι οί μέν μεσημβρινοί 
’Αμερικανοί φαίνονται αί3ο!, ο! δέ μεσόγειοι πυρροί 
μέχρι τοΰ ερυθρού οσον προχωροϋμεν είς άρκτον. 
Επειτα αί χροιαί αΰται συνδυαζόμεναι άποχελοΰσι 

διαφόρους άλλας παραλλαγάς.
—  Άναφε'ρεχαι παρά τών ζωολόγων καί φυτολό

γων παράσιχό* τι ζοΰφιον, τά δποΐον κατά χινα; πε- 
ρΌίάσεις προσβάλλει χά έδώδιμα, μάλισχα δέ τήν 
ζύμην χα! καλύπτει αύτά δί ί’ρυθρας βαφή.-. Οΰιως 
εϋρίσχομεν αίρνηδίως ώς αίμα καχακόκκίνα πχηνά 
εκ τής “προτεραίας μαγειρευμένα έφθά, ή όπχά, 
δμοίως δέ καί λάχαηα διάφορα οίον ανθοκράμβην χχλ.

Τά χρώμα τοΰτο έπί χών χρόνων τών δεισιδαιμο
νιών άπεδίδοτο εί; μαγείας, ή έθεωρεΐτο ώς απαίσιος 
οιωνός,

Ζωολόγος τις Γάλλο; έσχάχως εΰρήχεν είς χάν 
αγρόν ξε»ιζόμε»ος διάφορα ό’]ια ύπό τοιούτου χρώμα- 
χος σκεπαζόμενα.

Αμφισβητείται όμως άν χό φαινόμενον τοΰχο ΰπάρ· 
χη ζωύφιον (monas prodigiosa) καθώ; διατείνεται 
δ άπό Βερολίνου μικροσκόπος "Ε^ρεμβερν, ή μάλλο» 
μύχης ώς θέλει δ Sette.

Ά ρά  γε δέν δυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν ομοίως 
περί τής άληδοϋς φύσεως τοΰ άναφανενχος παρασίτου 
επί τών αμπέλων, άν δηλ. συνίσταχαι έχ μυχήχων, ί



%Ητοτ υγειρος !

Ώ σά? fireipo βΧέπω στο νοϋ μου
Ταΐς άχτίδαις τής πρώτης χαρας σον, 
O taν είχες στη δύΧια άγχαΧιά σον 

Τηγ άφράτη μοοφή τον παιδίον μου.

Ά χ  !  ύπύταν γεΧοϋσε με χάρι
Λησμοτονσες τό πρώτο χαχό μας,
Τά μαρτύρια π  ον άφήχε στους δυό μας 

Τό διπΧό τών άγγεΧωΥ ζινγάρ ι.

Τό ποτήρι τής μοίρας γιομάτο
Αοχιμάσαμε, * ’ είπαμε β φθάγει !  » 
Φοβερή τώΥ εΧπ ίδα>γ μας π  Χάγη !  

Η tor χαι α.Ι.Ιο φαρμάκι στόγ πάτο.

Συμφοράς είχε σπόρο ρ ιμ μ ίϊο
E ra  χέρ ι κρυφό στή χαρά μας,
Γό άγγεΧονδι εμαράθη μπροσθά μας 

Μια,ς στιγμής ΧονΛονδάκι άνθισμέγο.

Λυστνχή !  μή τά στήθηα σου dtfprrit,
Σβύσ τηγ φΧόγα τής Χύπης τή ς τόσης 
Καί dr zhr μαύρη καρδιά ζερριζώσχ/ς 

Αποχεί, ποΰ i i r a i  αύτό, δεγ τό φ ίρ τεις.

Γ. X .

0  ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

ΑΛΕΕΑΝΔΡΟι.

Έ χ 'Ρώμης.

Ilupxctz έξε(5ράγη χδέί ιή» νύκτα i t ;  τήν πλατείαν 
τοΰ άγιοι» Πέτρου πλησίον τοΰ Βατικανού, χαθ’ η» 
«ρα» οί γέροντις καί τά παιδία έτι χοιμώνται, μόνον 
<!έ οί ίυσ ιυγ  εις χαί αί μητέρες άγρυπνοΰσιν

Ουδέποτε ίσιας έμπρησμός έφάνη μανίωδέστερος· 
διότι ετιαπϊίλει νά πυρπόληση ολην τήν ‘ Ρώμην, έκ- 
ριποζόμινος άπο σφοδρόν άνεμον ζοφερωτάτη δέ νΰξ 
ηδξανε τήν θέα* τοΰ βλιβεροΰ τούτου συμβεβηκότος.

Νομίζω ότι είσέτι βλέπω τή» σχηνήν τή; τρισ- 
αδλίου ταύτης τραγωδίας, καί ότι άχοΰω τόν 
δοΰπον τών καταπιπτό»τω» κτιρίων, τόν καγχασμόν 
τώ» φλογών, τών οργάνων τό» κτύπον, τά; κραυ 
γά ; τοΰ όχλοι», καϊ τήν βοήν κινδ^νευόηων άνδρω 
«ο .* αί δλολυγαί μάλιστα τών μητέρων, καθώ; και 
τών ιταίδων αί κλαυδμηραί φω»αι σπαράιτουσιν άδια 
κόπω; τά σπλάγχνα μοι».

Διήλδον τήν αποφράδα έκείνην εσπέρα» εί; ιά πέρις 
τοΰ Βατικανού. ’Επιστρέφω·» 5έ είς τή» οί«ίαν μου 
μόλις έμβήκα είς τήν πλατείαν τού άγίου Πέτρου 
βλέπω φλόγας, αί όποΐαι πιτόαεναι από τά αποτε 
φρωμένα στέγη τών πτωχών ά»εΐρπον ώς πελώριοι 
όρεις διά τών κιό«ων μέχρι καί αϋιης της κορυφή; τοΰ 
Βατικανού.

Έμενο» εκστατικός ένώπιον τοιούτου γοεροϋ θεά* 
ματος οτε ι5ιέβ·/ trxon πόδα; μακρά» μου νέο; τις 
βαστάζων γέροντα έπ! τών ώμων, καδω; τόν πάτε
ρα του Άγχίσην ό ευσεβής Αινείας. Αλλά χα\ αύτός 
ό δυστυχής ή<ο πατήρ καδώς παρειήρησα άπό τήν 
ποοσο'/ην τοϋ υίοϋ, μή τόν τινάξ») περίπατων· αναρ- 
πασδεΐ; δέ έξοίφνης έκ τής κλίνη; του, οπου ά»ε- 
παυετο, διεσώδη με» άπό τό πΰρ, άλλά δέ< έρωρι^εν 
cuts ποΰ ήτο, οΰτε πόδεν ήρχετο, ουτε που έπορευετο, 
tu n  έπί τέλους τί συνέβη. Έ ν τουτοις δέ παιοιον μικρό» 
προηγίΐτο, έπειτα δέ γροιϊά τις σχεδόν γυμνή έτρεχε 
κατόπι» ϊέρουσα τοΰ γέροντος τά ένδόματα.

Τούτων νι»ομένων είδο* έ*εΐ πλησίον καί άλλον »εον, 
όστις έδιώ«ετο άπό τάς περιστο ίχ ισα; ουτόν φλό
γας καί κρατούμενος μέν άκό τά; παραστάδα; καιο. 
μένη; δυρίδο:, κρεμάμενος δέ γυμνός εί; τον το;χον 
έζήτεί νά ευρη διά τής δ^άσεως τό» ηττον επικίνδυνο■· 
τόκον έπί τοΰ έδάφου:, όπου έσκόπευι νά πέση !

Εις τό φώς τής πυρκαΐας κυρίως δυναταί τις να 
Γδη όλην τήν καρδιάν μητρός φι) οστόργου. Πώς από 
τό δψος τοΰ δώματος γυνή τις προσέφερε πρό; 
τόν άνδρα της κάτω ίστάμενον τό» καρπόν τής συ-

χιίλη  τής γυναικός προσφυο'μίνον! τέλος μετοξΐ» 
τών ή.εωγμένων βραχιόνων τοΰ πετράς καί τής μη* 
τρός κοιμώμινον τό βρέφος είς την κοιτίδα του. . . .
. . . άλλ’ ιίς τό αξιοδάκρυταν δέαμα τοΰτο απ ί- 
στρεψα μετά φρίκης τά προ3ωπόν μου καί εφυγον οιά 
νά μή βλέπω πλέον.

Διαβάς δέ τήν πλατείαν βπήντησα φείιγουσαν άπά 
χαταναλωδέντα οίκον καί κλαίουσαν, κρατούσαν δΐ διά 
τή; χιιρος έμπροσδέν της δύο γυμνά παιδία άλλην 
τ.νά γυναίκα, υψηλήν τό ανάστημα, ιΰπάρυφο» και 
μ'εγαλοπρεπή. Ex δέ τών παιδίων τό μιχρότιρον β λ έ *  
πων δρηνοΰσαν τήν μητέρα του εκλαιε καί αύτό, ή δέ 
ευειδής αδελφή του τρέμουσα άπό τό ύύχος έδοχίμαζε 
νά πιριβάλΐ) καί καλύψη μάλιστα τ ί  τϋυφιρόν καί πε
ρικαλλές σ-ομά της διά τών χοσμίων χιιρών τ/,;· ώ 
άδλία μήτηρ! είχε* ά^ωλέσει ήδη εν παιδίον ! διά 
τοΰιο κρατούσα τά δύο ώλόλυζιν απαρηγόρητα, έτρεχε 
δέ καί έκόπτετο ώ ; μανιαχή I

Έν ιοΰτοις ή πόλις ολη ήγετο ά·ω χαί κάτω ώς ε’χ 
βάδρων oy εδον άνάσταιο;1 γέροντες δέ χαΐ παιδία, ίε- 
οιΐς χαί ςοα^ιώτοι, πλούσιοι χ ίί πτωχοί έπεοωρευοντο 
παντα/όϋεν συναδροιζόμε^οι, ή έκινοΰ/το ώ ; κύματα 
έ<6»ν κα/.εΐ»δε» ΰπά τής ανεμοζάλες ο-ρόμενα. Οί 
μέν έμβαί»ουοι» «ίς τήν εκκλησία» ιοΰ άγίου Πείρου, 
οί δέ ίξέρ'/ο»ται, άλλοι ίέ  υμνωδούμενοι, κρημνίζονται 
πλησίο» μου. Ίό τι μιτε*ομίοΟη έπιμαχαιρώ» δ^εςαυ' 
ρο)[».ίν(«ν καί νεά ι, λυποδυμοΰσα! πόσον ήιο ωραία! ή 
αυγή τοϋ πυρός ελαμπι» είς τά ώχράν αύιή; μέτω- 

ήτ/ν̂ ι π . τά oroii ΙΐόιΟν εκ τώ» όιδαΑυ,ώνπον, τα ίε  δκκρ»α, τά όποια έρ’ρεον εκ τώ» όιδαλμών 
της, έφαί»οντο ώ ; δρόσου σταγόνες είς τάς άπαλάς 
παρειά; τη;.

Έ »  υ . έ ^ ω  τ ή ;  κ ο ι ν ή ς  α μ η χ α ν ί α ς ,  ό τ ε  ή  δ ε ή λ α τ ο ς

» / n' \ \ ' ΐ ' SI f *επη:δία αυιη to wpojtuyrv επενδμειο, ecc^xe c t  ό ζ ο  

τα; οικία;, με έτρόμα-ζε μάλιστα έκ διαλειμμάτων 
έιταναλαμβανομενκι ή σιωπή τού άνεμου- διότι τότε 
ή.',ουο*το καί άντήχουν πα*τοΰ πνιγμένοι καί βαδιΐς. 
στεναγμοί, ό βρόμο; τοΰ πυρός καταβιβρώσκοντος 
παια» τή» μεταξύ υλην, ο κρότος τών κρημνιζομένων 
κτ;ρίων καί ό κλαυδμός τών γυναικών.

Αίφνηδίως δέ τότε ένεφανίσδη σταυρός είς δυρίδα 
τοϋ Βαιικάνοι» πλησίον τής πυρκοΐάς καί ίερεΐς έκι- 
νοϋντο προηγούμενοι iv στολή τοΰ Ποντιφικος. Είδυς 
δέ τό πλήθος γονυκλιτήσα» άλλάλαξε, μυριάδες όμμά' 
τ ω ν  δαχρυόιιτων άπεβλεποι» είς αύιό», μυριάδες 5ε χει- 
ρών ίχετί3ο>ν ύΐίωδησαν είς τόν άέρα, φωναί γοεραί 
καί δεήσεις ήκούοντο, ό δέ πάπας άτενισας είς τόν 
ουρανόν προ.·ηύχετο- κατά τοΰτο δέ τόν έμιμήδη έν 
τώ O.J.OL καί ό λαό;' ώστε ή πάνδημο; ουτη λιτανεία 
5 άνεμο; <αί ή πυρχαΐά άπετελοϋν ανήκουατον τιν* 
καί παραδοξον συμφωνίαν.

Ά λλά πώ ; »ά ζωγραφήσω διά τών λόγων ο,τι τότε 
προσεβαλε τοΰ; όρ6αλμού; μ'-ι> ;

Ε ί ;  μία* έκ τ ώ ν  άνω βαθμιδών τής εκκλησία; ίστα- 
μένη μονη άλλη μήτηρ έδλιβε διά τών χειεών τη; τάς 
χεΐρας τοΰ παιδίου της καί τάς διευδέτει ώς έπί



παρά τους πόδας αύτ^ς τουναντίον χαθημένη χαί μέ 
τά νώτα πρός τό Βατικάνον ακίνητος χαι ω ; εμβρόν
τητος άλλη γυνή τήν έχύτταζε, τό δέ παιδίον της 
ίπ α ιζ ε ν  είς τό στηθός της.

‘Ο πάπας άνέστη μετά τή» δέησιν, δ δέ λαός τό» 
Ιβλεπεν άτενώς περιμένω» τό άποβησόμενον. Τότε 
αύτός ολος ευελκις καί γαληνίϊίος εϋλογήσας τό» 
λαό» έξεφώ»ησε θρησκευτιχάς τινας λέξεις. Έ ν τω 
άμα δέ είτε 0αΰμα, είτε ώ ; έχ θαύματος μόλις έχε- 
λείωσε χοί»; χελευιαίου; λόγου; χαί οι άνεμοι έχόπασαν 
παντελώς, αί φλόγες επιπτον έπί τώ» φλογών μαραινό
μενοι, έλώφησεν ή πυρκαϊά, δ καινός άνεφέρετο έ» 
είδες μελαινών στροφαλίγγων, καί περικυκλώσας τόν 
τόπον τοΰ έμ^ρηιμοΰ έσβεσε μέ» τό πΰρ έπανέφερε δέ 
τής νυχτός τό σκότος.

Α ! ποσον έθαύμασα τή» εικόνα ταύτην τοδ ‘Ρα 
φαήλ κειμένην εις τό Βατιχάνον !

Τώ αν τώ Φριαχάτι. ΤοΰσχΛογ (Tusculum )

‘Οδηγήσατε με είς τό αγροκήπιο» χοΰ Μάρκου Τυλ- 
λιου Ιίικερωνος’ επιδι,μώ πρό παντός νά άναπνεύοω 
τόν άε'ρα τής χαριεστάτη; εκείνης καί μουσοτρόφου 
έξοχης, οπου ό ρήτωρ τής ‘Ρώμη; άνεπαύετο άπό 
τοΰς πολιτικοί»; άγώ»ας, ή συνέγραφε τά μελισταγή 
φιλοσοφικά του μελε-ιήματα.

Φεΰ ! αυτη δέ» αναγνωρίζεται πλέον οΰτε μέχρις 
ένόματος, χαί ή ένδύμησις δέ τοΰ αρχαίου τόπου έξέλιπε 
παντελώς.

Έ ξ άνάγχη; άρα έπεσκέφδην άλλας νιωτέρας άγροι 
κίας τήν [Ιάμφιλι, Μονδραγόνε καί Λουδοβί'^η. Είδο 
τά ΰδατα, τά δένδρα, τά παλάτιά τω ν  άλλά δέν θέλω 
πλέον νά τά ΐδώ.

Τά θέλγητρα τών έπαύλεω» τούτων δέν δύ»ανται 
νά έλχύσωσι περιηγητήν ίδόντα τό άλσος τοΰ ‘ Ερ- 
μενονβίλ, (1) τήν κοιλάδα τοΰ Μωπερτουί.-, (2), τό 
Μονμορανσΰ,τό Ά γγέ» (3) καί τόσα άλλα τερπνά άνα 
χωρηχήρια, τά δ recta συνιστώσι διάφοροι τής Γαλλίας 
καί τής Γερμανία; ποταμοί,οίον ό Σηκουάνας, ό Λείγηρ, 
ό ‘Ρήνος κτλ είς τάς όχθας των.

Τά παλάτια τών χωρίων Φρασκάτι Ιχουσιν άπέ- 
ραντον εκταη»' άλ^ά δέν διαφέρουσι a y εδόν άπό πε
τρών σωρείας, διότι έγυμνώδη?αν άπό τόν αληθή αύτών 
χ/λλωπισμόν τά άγάλμαχα καί τους πίνακας.

Οί κήποι διάχεινται Ιλεεινώς. Κσί χαταρρέουβι μέ», 
ώ ; χό πάλαι, χά υίατα πανταχόδεν έκ τών όρέων, δι · 
αυγή, ψυχρά καί άφθονα- άλλ' άμα φθάσωοι», άντί 
νά φέρω»ται άπό σκοπέλου εις σκόπελον, καί άπό πε- 
διάδος είς πεδιάδα, κελαρύζοντα καί άναπηδώντα κατά 
φύσι», πβρ.κλείονται είς διώρυγας xai δεξαμι»άς. |Οδε»

( \ )  'Εξοχη, οπου άπ ίθαγεγ ό *Ρονσσώ , χτήμα
τοΰ Λ . Girardin,

( V  Δήπος είτε ήΧύσιον {όντως ώνομάζετο)  
ανηχωγ ι ίς  τήγ οίχογέ* ιια ν  τοΰ Μο>τεσχιοΖ.

/Ζ) Περίφημοι είοχαΐ ιώ γ  Παρισίων.

μονον διά καταρρακτών, ή έρσυδρών άναβρυοοσιν* ά λ 
λοτε δέ έκχέονται άπό κρήνας, αί δποΐαι μιχροΰσι», 
ούτως είπεΐν, ως κλιψύδραι τό ^ειίρόν τω» καί ρυθ- 
μίζϋυσι τό» ψιβυρισμό» των. Οίηω, έ» γενιι εξευτε
λίζονται δια παιδικών και γελοίων τεy νουργημάχω» 
τά άείζωα ταΰτα »άματα προωρΕ3μέ»α παρά τή; φύ
σεως να ιμπνέωσι τή» φαντασίαν τώ» ποιητών, νά 
υποτρίφωσι τοΰ; ρεμβασμού; τοΰ εύαιοδήιου χαί νά 
χαταψύχωσι τόν ύπνον τοΰ φιλήδονου χαί τρυφηλοΰ.

Κα! τοιαΰτα όμως επιτηδευόμενοι οί Ιταλοί δέν 
έδυνήδηιαν νά χαταστρέψωσι τά ; χερπνοχάτας χαύτσς 
τοποθεσίας, νά χρύψωσΐ τόσον γραφικάς θέας, ούτε νά 
ξηράνωσι τήν ζωογόνο» ικμάδα, ητις καλλύνει πάντας 
του; λόφους τούτοος διά χλόης άειθαλοΰς: Οί ζέφυροι 
ε’πιπνέουσι πάντοτε ήδέως είς τά μονήρη τσΰτα χ ω . 
ρία, ό ήλιος τά φωτίζει μέ λαμπράς ήμέρας, τά δέ 
ερωτικά πτηνά γεμίζουσιν άπο μελωδικοί); ήχους τήν 
έρημίαν των.

Αλλ έγώ έθαύμασα μάλιστα τήν ποικιλία», τή» 
όποία» ευρίσκει ή ορασις άπό τό» λόφον τής Μονδρα- 
γονε' επειδή εξ αριστερών μέν βλέπεις όάχιν, ή π ς 
διανόπτουσα τόν δρίζοντα πλησιάζει μέχρι της πεδιά
δάς, ώ ; είδος παραπετάσματος ίξηπλωμένη· άναβιί- 
νουσα δέ καί καταβαίνουσα όμαλώς ή ράχις αυτη |χ· 
πομπεύει ως εν άμφιθεάιρω τοΰς θησαυρούς τής με
γίστη; ευφορίας δηλ. έπί μέ» τών πρανών άναρύονται 
θάμνοι διαφόρων χρωμάτων κα! σκιασμάτων, είς δέ 
τή» υπώρειαν ανυψ^ΰται πλήθος άνάριδμον δενδρυλ* 
λιων, έπειτα δέ ώ ; βρίθοντα καρπώ» κάμπτονται εί; 
αψίδας χα! θυσάνους σμαραγδίζοντας, πορφυρούς, ή 
χρυσοειδεϊ;, ή δέ κορυφή στεφανουται υπό πολυκάρπων 
έλαιών, μελαγχο^ικών κυπαρίσσων καί πυραμιδοειδών 
πιτύων.

Εκ δεξιών δέ τοΰ υψώματος φαίνεται ή λίμνη ‘Ρή- 
γιλλος,οπου ή ‘Ρώμη ένίκησε τήν πρώτην τιςς νίχη»,(1) 
οι λοφοι τών Τιβουρω», τοΰ; οποίους έμόροωσα» δ 
Κατουίλος καί ή Αεοβια, οί αγροί, τοΰς οποίους ήρο* 
τρια δ πρεσβύτης Κάτω», τά τελ^αχα, όπου ησαν τό 
παλαι τοΰ Αουχούλλου οί κήποι χαί χά αγροτικά ενδιαι
τήματα, ενδα εσχέπιετο b Κιχέρων. Μεταξύ τών 
θεαμάτων τούτων είχον εί; τοΰ; πόδας μου τή» πεδιάδα 
τής ‘Ρώμης, υπέρ τή< χίφαλήν μου τον δόλον του 
ούρανοΰ, έμπροσδέν μου χοΰ ήλίου χό» δρόμον, εις δέ 
τάς έσχατιάς τοΰ όρίζοντος τήν ‘Ρώμη», τα ’Απέν»ι»α 
καί τή» δάλασσα».

\)  Κατά Λ ατίνων.

Ο Α Ρ Χ Α Ρ ΙΟ Σ  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ.

Γ  Αρθρον Έ ο ν.)

Ποια ή χαταιζενη τών σπερμάτων 

xai τών χαυΛών έν γένει.

Άρχόμεθαήδη τή ; ιστορίας καί π ερ ιγρ α φ ικώ ν  
ουνδέτω» οργάνων τοΰ φυτοΰ' πρί» όμως προχωρήσω 
με» είναι άπαραιτήτως άναγκαϊυν νά έξετασωμεν ώ ; 
έν παρόδω τό* οργανισμό» τών σπερμάτω», και την 
πρώτην άνάπτυξιν α ύ τ ώ ν ,  έξ ών γεννώνται παντα 
τά έπί γής φ>τά, ά ιό  τής κολοσσα'.ας Αδινσωνίας 
καί τή ; Κέδρου τοΰ Αιβάνου, μέχρι τοΰ «ΰρώτος 
( μούχλας) χαί άλλων μικροσκοπι/.ών μυκήτων ( μα 
νιταρίων.)

Έ άν έξετασωμεν σπέρμα φασιόλου λ. χ. δέλομεν 
ίδ ιΐ ότι σΰγκειται· ά. άπό τό ελυτρον (testa) ήτοι τό 
εξωτερικόν αύτοΰ μεμβρανώδες πιρκαλυμμα β · από 
ογκον τινα φύσεως άλευρώδους περιβαλλομενον υπο 
τοΰ έλυτρου, καί διαιρούμενον εις δύο μέρη παχεα, 
έσωτίρικώς μέν έπίπεδα καί συνιφαπτόμενα, έξωτε* 
ρΐκώς δέ κυρτά. 'Γάμε?·») τα^ΰτα καλοΰνται zorw- 
Ληόόνες /'cotyledonesy καί είναι ελεύθερα ^μεν καθ 
ολην αΰτών τήν περιφέρειαν, συ»η»ωμένα δέ πρός τα 
πλάγια άπαραλλάκτως ώ ; αί δυο δυρες ένός^ όστρυ 
δίου. Πρός δέ τό μέρος τής συνοχής των έξωτερι- 
χώς μέν υπάρχει σωμάτιόντι κωνοειδές καί έςίχον 
καλοΰμενον ριζίδ ιον  ( radicula, ) έτωτερικώς δέ ε- 
τερο» «ωμάτιον κρυπτόμενον εις μικράν κοιλοτητα 
καί καλοΰμενον φύτρα ( plunaula).

Έ ν  τέλειον λοιπόν σπέρμα φχσιολου, χυάμου, »; 
αμυγδάλου σΰγκειται άπό τό ίΛοτρον,τάς δυω χοτυ- 
Ληδόναο, τό ρ ιζίδ ιον, χαί την φύ ιραν. Εχ τούτων 
δ’ έν καιρώ τή ; βλαστή»ιω ; τά μέν ελυτρον, διαρ- 
ρήγνυται καί καταιτρέφεται, αί κοτυληδόνες μετοι- 
βάλλονται είς δύο πρώτα φύλλα, τό ριζίδιον μηχυνο· 
μενον μεταμορφοΰται εις ρίζαν, καί ή φύτρα, ή εν με- 
οω τών 2 κοτυληδόνων πάντοτε χειμένη αναπτύσ
σεται εις καυλόν, έπί του δποίου γε»νώ ντιι φύλλα, 

«κλάδοι,άνθη, καί χαρποί. Εί; τό σπέρμα, λοιπόν, έ»ϋ- 
πάρχουσιν ώς έν μικρογραφία τα ουσιωδέστερα μερη 
τοδ φυτοΰ, ήτοι ή £ίζα, δ καυλός, καί τά φύλλα.

Ά λλ ’ έάν έξετασωμεν κόκκον σίτου, θέλομεν εύρη 
UJC0 τό έλυτρον όγκον συνεχή άμυλου, περί δέ τό α- 
κρον τούτου καί τοΰ σπέρματος τό φυτικό» ίμβρυον 
έμφωλεΰον χό δέ έμβρυον τεΰτο έχει ουχί πλέον^δυω 
άλλά μ ία ν μόνην κοτυληδόνα, χατά συνέπειαν ο σί
τος έν τί) βλαστήσει του έ* μόνον φυλλον αναπτύσσει 
τό πρώτον" τόν αύτόν δέ οργανισμόν Ιχουσι τά 
σπέρματα τής χριθής, τοΰ αραβοιιτου, κ»ί του φοι 
νικος.

'ϊ'πάρχουσι προσέτι σπέρματα άλλων φυτών ( τ ΰ ν  
χρυπτογάαων ) εντός τών όποιων οεν ήδυνηδτοσαν μέ
χρι τοοδε »ά διβκρίνωσι κατ’ ούδένα τοοπον ουτε 
κοτυληδόνα;, οΰτε ριζίδιον, ούτε φύτραν. Γαΰτα συγ
κείμενα ύπό υλης τίνος ομοιομόρφου, εν καιρώ τής 
άναπτύξίώς των βλας·άνουσι» ώς νημάτια, η μεμβρα- 
»αι άκσνόνίστοι, αίτινες βαδμηδόν μορφουμεναι και 
τελειοποιούμενοι μετασχηματίζονται είς τό είδος_το5 
φυτοΰ τό όποιον τά παρήγαγε. Τοιαΰτα π. χ. ·ΐ*αι 
τά σπέρματα τής πτερίδος. ( κοινώς φτέρι)  τών μυ
κήτων (μ α ν ιτα ρ ίω ν) καί άλλων αναλογών φυτών.

Έ κ τών τοιούτω» λοιπό» χαρακτήρων τών σπερ
μάτων τά φυτά άπαντα διηρέδησαν παρά τών Βοτα
νικών ε ί; τρεΐς μεγάλας διαιρέσεις, καΐ^ έκλήθησαν 
μέν ΑιχοτυΑήδονα, έάν τά σπέρματα έξ ών παρήχδη- 
σαν εΐχον 2 κοτυληδόνας, καί κατά τήν βλάστησιν 2 
πρώτα φύλλα- ΜονοχοτυΛήδονα δέ έάν τά σπέρ
ματα αΰτών ειχον μιαν κοτυληδονα, καί κατα την 
Βλάστησιν εν μονον πρώτον φυλλον. Λχοτν.ίηδονα 
δέ (τά καί χ^υπτόγαμα) έάν δέν είχον κάμμίαν κοτυ
ληδόνα.

Έ κ δέ τών επομένων δ αναγνώστης ημών θέλει 
πεισδεϊ οτι αί διαιρέσεις αυται δέν ε'γειναν παρά τών 
Βοτανικών έκ συστήματος πρός διευκόλυνσιν τής 
σπουδής τών φυτών, άλλ’ ότι ιίς τούτους τοΰς χ α 
ρακτήρας επονται καί άλλοι πολλοί συνυπάρχοντες, 
ίξ  ών καταδεικνύεται ότι ή φύσις «δημιούργησε τρεΐς 
τύπους φυτών, διαφέροντας ούσιωδώς μεταςυ των.

Τό έκτεταμένον τοΰτο προοίμιον έβιάσθημεν νά 
χάμωμεν είς τόν αναγνώστην μας, διότι, θελομεν συ- 
νεγώ ; μεταχειρισδεϊ τάς λέξεις διχοτυΧηδονον, μο- 
νοχοτνΧήδονον, χαι άχοτνΛήδονον^ fj χρυπτόγαμον. 
Ά ς  ίδωμεν τώρα π ο ιο ς  δ οργανισμός τών καυλών, 
καί ας λάβωμεν ώς «αράδειγμα^τόν καυλόν τών δι- 
κοτυληδόνων τόν δποΐον άφ’ οΰ καλώς έξετάσω- 
μεν δυνάμεθα άκολούδως διά βραχέων νά έξιστο- 
ρήσωμεν εκείνον τών μονοκοτυληδόνων καί άκοτυ- 
ληδόνων, παραδάλλοντες πρός τόν τελειότερον τοΰτον 
τύπον τούς λοιπού; δύω.

Ό ταν ή φύτρα ένός διχοτυληδόνου σπέρμαιος ά- 
ναπτυχθή είς καυλόν, δ καυλός ουτος έν αρχή σύγ- 
κειται καθ’ ολοκληρίαν ύπό κυτταρώδους ίστου· μετ 
δλίγον όμω; κύτταρά τινα τοΰ ίστοΰ τούτου λαμβα. 
νουσιν έπίμηκε; σχήμα κλωστήρων καί όργανίι,ονται 
είς ινας, άλλα δέ « ν α  μεταξύ αύτών μορφόνονται εις 
άγγεϊα' άποτελουσι δέ οΰτω μετασχηματιζόμενα καί 
μεταμορφούμενα, δέσμας κυκλικώς διαχειμένας, και 
ύπό κυτταρώδους ίστοΰ πιριβαλλομένας.

Προιούσης τής αύξήσιως, έν τώ  μέσω τοΰ κυττα 
ρώδους ίστου, όστις διεχώριζεν αύτάς, άναπτυσσονται 
κατά τόν αύτόν τρόπον είς τά  πλάγια τών προυπρρ- 
νουσώ», άλλα. παρόμοιαι ινώδεις δέσμαι,διαχωριζόμε
νοι ύπό λεπτού στρώματος κυτταρώδους ιστού, και 
άποτελοΰσαι μετά τών πρώτων κύλινδρον συνεχή.

‘Η δριζόντιος τότε τομή τοϋ καυλοϋ_παρουυιάζει τρεΐς 
δμοχέντρους χαί παραλλήλους ζώνας, ώ»,ή μέν κεντρική, 
χαθ’ έλίχληρίαν ύπό κυτταρώδες ίςου συγ«ιαενη  είναι

Ο



ό μνε.Ιός ή Έ περ ιώ νη  (medula)' ή δέ μέση, ή συγ· 
κειμένη άπό ται; περί ών δ λόγο; ίνώδιις δίσμβς xai 
τ «  ά γγ ιί» , «ίναι τό ζύΛον (lignum)- η δέ πρός τήν 
πιριφέριιαν είναι ό γΛοιός (cortex). Kat τό μέν

(Ε ίκ ώ ν  1 . )

'Οριζόντιος τομή πρω τοετές καυ.Ιοϋ 
διχοτυΛηδόνου φ ιτον.

Κάθετος τομή

Ινώ δους δέσμης μ εγά ίω ς  αύζηθείσης.

εσωτερικόν μέρος τών ινωδών δεσμών, τό έραπτόμε 
νον μετά τη ; έντεοιώνης καλείται σωΛήν, ή θήκη τ ίς  
εντεριώνης (canalis m edullaris), τά δέ λ ιπτά  ς-ρώ- 
ματα τοΰ κυτταρώδους ίστοΰ, μεταξύ τών ινωδών 
δεαμώ', τά μετά τής έντεριώνης καί τοΰ φλοιοΰ 
συγκοινωνοϋντα καλοΰνται άκτΐνες τής ίντεριώνηι, 
(radii medullares).

Είς τά ετήσια φυτά, δηλ. τά βλαστάνοντα, άνδοΰν- 
τα, καρποφοροΰντα, καί δνήσκοντα έντός ενός έτους, ό 
εσωτερικός δργανισμός τοΰ καυλοΰ, άφ’ ou φδάση εΐ; 
τοιαύτην άνάπτυξίν δέν προχωρεί περισσότερον· άλλ' 
είς τά ξυλώδη φυτά, καί τά δένδρα, συμβαίνουσιν, ώ ; 
παρακατιών θέλομεν ίδεΐ, ουσιώδεις προσθήκαι.

Καί ή μέν εντεριώνη σύγκειται άπό αραιόν κ υτ
ταρώδη ιστόν· κατ άρχάς είναι πλήρης χυμοϋ, βραδύ- 
τερον δέ καθίσταται σπογγώδης καί κενή· σχηματίζει 
είς τό κέ»τρον τοΰ καυλοΰ στήλην ώ ; έπί τό πλεΐστον 
κυλινδρικήν, Ινίοτε δε τρίγωνον, ώς ε ί; τήν κοινήν 
Ροδοδάφνην (Nerium Oleander)άλλoτε δέ τετράγωνον, 
ή πολύγωνον.Ή διάμετρός της δέν είναι πάντοτε ή αύτή 
είς τά διάφορα είδη τών φυτών· μετά δέ τήν εντός τοΰ 
πρώτου έτους έντελή άνάπτυξίν της δέν αυξάνει πλέον, 
άλλά μένει στάσιμος μέχρι τοϋ γήρατος τοϋ δένδρου. 
’Αν δέ xat έθιωρήθη παρά τών παλαιών ώς τό χίντρον

της ζωής^ τοΰ φυτοΰ, ή πείρα άπέδειξεν όμως δτι δύ- 
ναται νά ^καταστραφή μετά τήν νηπιώδη ήλιχάν 
αυτοΰ, χωρίς νά βλαφδή ούδόλω; ή ζω« αύτοΰ’ μαρτύ. 
ριον δέ τούτου είναι τά κοιλαινίμινα χολοσσσΐα δένδρα, 
άτινα χαίρουσι πλήρη υγείαν. Ή  έντεριώνη είς τά  
ταχέως βλαστάνοντα φυτά άπο^ροφάίτβι ένίοτε, καί οί 
χβυλοί αύτών κενούμενοι άποκαδί» τανταί τότε μεσό* 
κοίλοι xai συριγγώδεις- άλλοτε δέ πάλι» άπορό3φαται 
χατά στρώματα επικείμενα, ώς είς τή» κοινήν κα- 
ρυαν (Juglans regia). Τό χρώμα της eivat ώ ; έπί 
τό π/εΐστον λευκά*, ένίοτε ομως φαιόν, σπανίως δέ 
ύπερυδροΰν κα: ύποπρο'σι»ον.

Γό δε 4ύ.Ιον (είχ.1.) αύγκειται άπό τριγώνων μερί- 
οων, ινωίών θεσμών παρίχειμ^νων *αί χυκΌειδώ; τήν 
εντεριώνην π«ρ βαλλουσών έχάς-η τούτων ιών δεσυ,ών 
συ<τίθετα: άπά ινας σχληράς, μακράς, καδέτως καίκα- 
τακορύφως συμπλεχομένας. Διά τοΰτο είναι μέ» εύκολο» 
»ά σχίσωμεν τεμάχιο» ξύλου πλήττοντε; αΰτά κατακο- 
ρυφω; οιά πελίκυος, δύσχολον δέ νά διχάσωμεν αύτά 
οριζοντίως- εις την πρώτην περίστασιν άποχωρίζομεν 
τας ινας, ιίς δέ την δευτέραν είναι ανάγκη νά τάς 
χοψωμεν. Εν μεσω τών ξυλωδών ίνών «ύρίσκον- 
ται άνα δύω, ή άνά τρία, ενίοτε δέ xai μεμονωμένα 
τά άγγεΐ», διακρίνόμενα οπό τό μιχροσκόπιαν άπό 
τή» μεγαλι;τέραν αυτών διάμετρον χαι χωρητιχότη- 
τα. Ίά  άγγ ιία  ταΰτα t ’.vai στικτά , γραμμωτά χαί 
σπανίως δακτυ.ίιωζά. Ιίρά; τό έσωτεριχώτερον δέ 
μέρος, οπου έκαστη ί.ωσης δέπμη εφάπτεται μετά 
ιή ς εντεριώνη;, συντελοϋτα εις τάν σχηματισμόν τοϋ 
περιεχοντος ταύτην σωλήνος, εύρίσκονται μονον αί 
τραγεΐα ι, ήτοι τά περίεργα’έχει»α άγγεϊα, τά όποια 
άλλοτε πίριεγράΐαμεν, καί έντός τών οποίων υπάρ
χει σπειροειοώς δεδιπλωμένον ελαστικόν τι vijυια.

Γά ξυλώδες μέρος τοΰ καυλοΰ περικαλύπτει ό 
γ.Ιοιόc, οστις σύγκειται ά. άπά τήν επιδερμίδα , της 
όποιας τήν^σύνδεσιν ή?η ήξιύρομεν βον άπά τό y i J -  
■ ίώδες λιγομενον στρώμα τά οποίον αυντίδεται ύπό 
χυττάρων φαιών, ξηρών, ελαστικών, -τραπεζοειδών, 
χαι κενών. Τά φυλλώδες τοΰτο στρώμα είς τινα δέν- 
ορα ω ; εις χήν φεΛΛογόρον δρϋν, (Quercus suber) 
αναπτύσσεται μεγάλως, καί άποσπαται εί; πλάκας 
δύω xat τριών δακτύλων πάχος έχούιας’ διά έσφαλ- 
μένως νομίζουσι τινές ότι ό φελλός είναι φΛοιός δέν
δρου καδότι «ϊ»αι το έζωτερικόν μόνον μέρος τοϋ 
ψΛοιοϋ άνανεούαίνον κατά πασαν τριετίαν ή πενταε
τίαν γο<· απο το ποώδες περιχα.ίυμμα  συγκείμενον 
έκ στιβάδος κυττάρων, άκανονίστων, καί πρασίνων1
4 . απο την βίβΛον (liber) ητις είναι στρώμα ίνών 
μοικρών, ισχυρών, μέ παρειάς παχεία :, καί Εον άπό 
μίαν, ή δύω σειράς κυττάρων, αιτινες ένόνουσι τόν 
φλοιόν μετά τοΰ ξύλου.

Τοιοΰτον οργανισμόν ε'χουσιν ή έντεριώνη, τό ξύ- 
λον, καί b φλοιός. Ά ς  ίδωμεν τώρα ποίαι ουσιώδεις 
προσδήκαι συμββίνουσιν μετά το πρώτον έτος ιίς  τούς 
καυλου; τών ξυλωδών φυτών, κροωρισμένους νά ζή~ 
σωσιν επί σειρσν πολλών έτών, xai νά καταστβδώσι 
στελέχη μεγάλα και ύψικόρυφα.

Κατά τό πρώτον έτος οί χαυλοί τώ» μεγάλων

δένδρων ey suit τον αύτόν σχεδόν δργινισμόν μέ τους 
καυλούς τών ετησίων φυτών" άλλά τά επόμενον έτος 
τά φυτόν άναπτύσσον τάν κατακόρυφον όφδαλμον του 
είς βαλλάν αύξάνει πρό; υψος. Ώ ; δέ · ί; τό περί 6ρέ 
ψ·ως τών φυτών κεφαλβιον θέλομεν πρ» ("ματευθεΐ, 
συγχρόνως σχηματίζεται δυνάμει τοΰ διά τώ» φύλλων 
κατειργασθέ»τος καί καταβαίνοντος χυμοϋ, μεταξύ 
φλοιοΰ καί ξύλου, εν στρώμα ξύλου έξωτεριχώς τοΰ 
ύπάρχοντο; ξυλου, καί εν στρώμα βίβλου προς το 
έσωτερικώτερον μέρος τοϋ φλοιοΰ. Γα νεα ταΰτα 
στρώματα έξακολουθοϋσι νά αύξανωσι δια τ ίς  ποοσ- 
δήχης νέων στοιχειωδών οργάνων, μέχρι τή^ έλευιεω; 
τοί ' j ειμώνο;, καθ ην ή δραστηριίτη; τοΰ οργανισμού 
τών φυτών άποναρκοΰται, xai χαθ ην τά δένδρα 
προσφυώ; δύνανται νά παραβληβώσι μέ τινα ι,ώα ψυ
χρών κλιμάτων, καδ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ ψ ί 
you; είς νεκρικόν τινα λήθαργον άποκαρουμενα. ‘Ο 
καυλός όμως τοΰ παρελδόντος έτους έπροικίσδη μέ 2 
ζώνας ξύλου xai 2 σ τ ρ ΰ ^ τ α  βίβλου, πρά; δέ τήν 
κορυφήν μέ βλαστόν αύξήσαντα τά υψοςτου,καί έχον- 
τβ τάν όογανισμόν ετησίου καυλοΰ.

Τό τρίτον έτος έξακοληυδοΰσα ή φύσις τήιΐ αύτήν 
πορείαν, καί άναπτύσσουσα πά/,ιν τάν κατακόρυφον 
όρθαλμάν είς κλάδον διευθυνόμενον πρός ουρανόν, αΰ

(Ε ικ . 2 .J

μονοετής 6.1αςό

διετής βΛαοτόι

τριετής 62α<;τό<.

Κάθετος τομή τριετονς δένδρου.

ξάνει τό άνάστημα τοΰ δένδρου. Οργανίζουσα δε εν 
οτρώμα ξύλου καί ε» στρώμα φλοιοΰ συντελεί είς τήν 
κατά πάγος αύξησιν αύτοΰ, ώστε, ή τριτοετής βασι; 
του φέρει τρ ία  τρώματα ξύλου καί φλοιοΰ, ήδιυτιροε* 
τής αύτής συνέχεια δύω, xat ό νέος βλαστός ιι\ Ε ίκ  2 )

Κατ’ αύτό* όδεν τόν τρόπον τελούμενης τής αύξή- 
σεως τοϋ φυτοΰ, παρεβλήθη παρά τινων 5 κορμός τών 
διχοτυληδόνων μέ κώνους, τών όποιων έκαστος περιε- 
χει έντός αύτοΰ το ύ ; άλλους,(ίδε είκ.2 .) χαί διά τοΰτο 
οί κορμοί τών δένδρων μας παχεις xai εύρωστοτεροι 
Χατά τήν βάσιν,λεπτύνονται βαθμιαίως πρός τήν κορυ
φήν. Έάν ίέ  ήδυνάμεδα νά άριθμήσωμεν τας χαταχο- 
ρύφους έτησίβς προσθήχα;, ήθέλαμεν ευρει τήν η
λικίαν τοΰ δένδρου άλλά τοΰτο μετά 5 ή 6 ετη 
καταντδ άδύνατον, διότι αύξανομένου έτησίω; τοΰ 
δένδρου χατά πάχος, χαταστρεφονται τά έζωτερικα 
ταΰτα σημιϊα. Δυνάμιθα όμως μέ τήν μαθηματικήν 
ακρίβειαν νά εΰρωμεν τή* ήλικίαν του, έάν μετά ο
ριζόντιον κατά τήν βάσιν το') κορμοΰ τομήν, μετρί,- 
σωμεν τά περί τήν έντεριώνην, καί κεντρον ταυτην

(Ε ίκ . 3 .)

ιΟ(,ιΚ<»τΑος τομή όχταετι.νς κορμοί Jpvbc έν ή 
με τρώνται πες>ϊ τήν έντεριώνην οκτώ 

παρά.ΠηΛα στρώματα ξύ.ίου.

έχοντα ξυλώδη στρώματα μέχρι τοΰ φλοιοΰ, ων έ
καστον πβριστα εν ετος. Κατ’ αύτό* τάν τρόπον 
έμετρήδη ή έκ ’δΟΟΟ έτών ηλικία τής ΛακτικΙω- 
τής Ά δανσω νία ς , περί τής όποιας ίπραγματεύ^η- 
μεν είς τό προηγούμινον τεύχος τής Μνημοσύνης.

"Ο,τι δέ ειπομεν περί τοΰ καυλοΰ, ή χορμοϋ, εφαρ
μόζεται χαί εί; πάσας τάς διακλαδώσεις αύτοΰ, διότι, 
ή φύσις διβτηρεΐ καί «ίς τή» άνάπτυζιν τών κλάδων 
τήν αύτή» τάξιν καί ακριβ«ιαν.

Οί κορμοί τώ» δικοτυληδονων δένδρων έκτος τοΰ 
τοιούτου ίδιάζοντος είς αύτούς έσωτεριχοΰ όργανισ- 
μοΰ, φίρουσιν ώς χαρακτηριστικά, ά Τήν κολοσσαιαν 
αύτών άνάπτυξίν, καί β'. τήν έπ’ άπειρον διαχλάίω- 
σιν αύτών, ώστε, άφ’ ου καλώς σχηματιοθή ή χεφαλή 
τοΰ δένδρου, είναι δύσκολον νά εύρη τ ις πλέον τήν 
συνέχειαν του πρώτου άξο*ο;, χ»ί τό» κυρίως κατα- 
χόρυφον ίφδαλμόν. Τά δικοτυλήδονα δένδρα τά όποια 
λαμβάνουν τήν μεγαλητέραν άνάπτυξίν είς τό κ/ιμα
μας είναι ή πλάτανος (Platanus orientalis), ή χαρυα 
(Juglans regia,) ή έλάτη( Abies Apollims,) ή κα- 
στανέα^ΟβΒίβηββ vesca,) ή λεύκη (Populus a lba>; 
ή δρϋς (Quercus segilops) χαί τινα άλλα.

Ά ς  ίδωμεν τώρα ποιος τ ι ;  ιίναι δ δργανισμάς
τών Μονοκοτυληδόνων καυλών.



Έ ν τη αρχική βλαατήϊίΐ αύτών οί κουλοί των μο
νοκοτυληδόνων ιιναι καδ’ ολα όμοιοι μέ τοίις τών δι- 
κοτυληδόνων δηλ. συγκεινται χαβ’ δλοχληρίαν άπό 
κυτταρώδη Ιστόν. Όταν δέ άναπτυχδώσιν εντός τοΰ 
ίστοΰ τουτου αί πρώται ινώδεις δέσμαι διάχεινται 
επίσης κυχλικώς. Άλλ* δτ«ν βραδύτερον αί δέσμαι αυ 
τα ι άρχίσωσι νά πληδύνωνται χαί νά πολλαπλασιά- 
ζωνται, τότε διαχρίνομεν ούσιώδεις διαφοράς. Διότι, 
αντί νά σχηματίσωσι ξυλώδη κύλινδρον περιβάλλοντα 
τήν εντεριώνην χαί περιβαλλόμενον ύπά φλοιοΰ, σκορ
πίζονται άνιυ ούδιμιας τάξεως έ*τός τοϋ κυτταρώδους 
ίστου* γεννώμεναι δ’ έν τώ κέντρω του χαυλοϋ ώδοΰν* 
ται πρός τήν περιφέριιαν αύτοΰ όποο συμίΓίικνοΰνται.Ή 
δρίζόντιος όδεν τομή ένός μονοκοτυλήδονου κορμοϋ, του 
φοίνιχος λ. χ . δέν π*ρουσιάζει ούτε εντεριώνην έν τώ

/Είκ. 4 . )

'Οριζόντιος τομή τοϋ φοίνιχος (Phanix dactylifera)

κέντρω , cute φλοιόν iv  τή  περιφερεία έχοντα  τόν πο
λυσύνθετον εκείνον οργανισμόν, ουτε ομόκεντρα σ τρ ώ 
μ α τα  ξύλου, ουτε άκτΐνας εντεριώνης συνεχούσας τάν 
φλοιόν μ ε τ ’ α υτή ς.

Αί ξυλώδεις δέσμαι δμως έχουσι τήν αύτήν σύν- 
Οεσιν ώς καί αί τών διχοτυληδόνων, διότι, συγκεινται 
άπο ί*ας καί άγγιϊα  καί φίρουσιν είς τό μέ τό χέντρον 
τοΰ καυλοΰ άντιστοιχοΰν άκρον των τάς τραχείας.

Ό  πρός τό κέντρον ίστός τοΰ καυλοΰ τών μονο- 
κβτυληδόνων πολλάκις ενεκα της ταχύτατης άναπτύ- 
ξεως αύτοΰ άπο^οφαται ώς λ, χ . εις τόν κάλαμον 
(Arundo donax κοινώς καλάμι), εις τήν χριδήν, καί 
τά παρόμοια.

Είπομεν οτι φλοιόν τά μονοκοτυλήδονα δε'ν έχουσι- 
οί έξωτερικώτεραι, λοιπόν, ινώδεις δέσμαι είς τά με
γάλα μονοκοτυλήδονα καί αί έμμένουσαι βάσεις τών 
κατ’ Ιτος καταστρεφομένων φύλλων άντικαδιστώσι 
τόν φλοιόν. ‘ Η δέ οδξησις αύτών δέν γίνεται άπό πε- 
ριφερείας, ώς είς τά Δικοτυλήδονα, άλλ’ άπό κέντρου. 
Αί άπό τούτου τοΰ μέρους διηνεχώ; άναπτυσσόμεναι 
ινώδεις δέσμαι ώδοΰσι τάς προϋπαρχούσας πρό; τήν 
περιφέρειαν, συντελοΰσαι ουτω είς τήν παγίωσιν τοΰ 
κορμού, καί τήν κατά διάμετρον αύξησιν αύτοΰ· διά 
τοΰτο τινές έχάλεσαν άπό τοΰ τρόπου τούτου τής αύ- 
ξήσεως τά μέν δικοτυλήδονα εζωγενή  τά δέ μονοκο
τυλήδονα ενδογενή.

‘Ως έξωτεριχόν δέ χαρακτηριστικόν φέρουιιν οί 
καυλοι τών μονοκοτυληδόνων, τά ισοπαχές αύτών, τήν 
υπαρξιν ενός μόνου κατακορύφου οφδαλμοΰ, και τήν 
μή διαχλάδωσίν αύτών. Τά μεγαλητερα δέ μονοκο
τυλήδονα τά ζώντα έν ‘Ελλάδι, ιιναι, ό έξ 'Αφρικής 
μιτακομισβιίς δακτυ.Ιοφόρος φ ο ίη ξ  (Phoenix d ac ty 
life ra  κοινώς χουρμαδά) xat χίΛαμος ύ δόναξ 
(Arundo donax.)

Οί χαυλοί τών μονοκοτυληδόνων, καί ιδίως οί τών 
φοινίκων,αίρονται είς μέγα υψος. ‘Ο δέ Κύριος Χουμ- 
βολδτος περιγραφών μέ έπιστήμονος ακρίβειαν, χ®{ 
ποιητού φαντασίαν τά δάση τοΰ νέου Κόσμου, λέγει 
οτι τά ύψ>;λότατα στελέχη τών φοινίκων, ύπερβαίνον. 
τα τά ; κορυφάς τών λοιπών δένδρων, σχηματίζουσι 
δάση έπί δασών.

Τών δέ άκοτυληδό-νων, ή κρυπτογάμων οί καυλοι 
(οταν υπάρχουσι, διότι ταΰτα δέν Ιχουσι πάντοτε 
καυλού:) άλλοτε μέν συγκεινται καδ’ ολοκληρίαν άπό 
κυτταρώδη ιστόν (ώ ; εις τινας μύκητας) άλλοτε δέ 
έν τώ κέντρω τοΰ κυτταρώδους ίστοΰ, οπου κεΐται ή 
έν-εριώνη είς τά δικοτυλήδονα, εύρίσκονται ταινιοει
δείς τινες ινώδεις δέσμαι, έλικοειδώς κατά τά άκρα 
αύτών συμπλεκόμενοι,ώ; είς τά Ανκοπόδια, άλλοτε δέ 
πάλιν αί δέσμαι αυται, μιλαναί τά χρώμα, καί λαμβά- 
νουσαι παραδόξους μορφά; σχηματίζουσι δακτύλιον με- 
γάλον περιβαλλόμενοι ύπ} κυτταρώδου; ίστοΰ, χαί π ε
ριβάλλεσαι κυτταρώδη ίστον, ώς εις τάς δενδροειδείς 
πτερίδα; τών Τροπικών, αίτινες είναι τά μόνα σωζό- 
μενα χαί χαριέστατα λείψανα τή ; προκατακλυσμιαίας 
βλαστήσιως.

Οί τρεΐ;, λοιπόν, τύποι τών σπερμάτων άναπτύσ-. 
σουσι καυλού; Ιχ ΐντας διάφορον τόν έσωτερικάν ορ
γανισμόν, ώστε, άν χαί μικρόν τεμάχιον ξύλου ΐδή 5 
κάτοχος τών στοιχείων τής έπιστήμης, δύναται άνευ 
ούδεμιας άμφιβολίας νά βιβαιώσΐ) είς ποιαν τ ώ ν  τριών 
μεγάλων διαιρέσεων τοΰ φυτικοΰ Βασιλείου άνήγετ» 
τά φυτόν έξ ου άπεκόπη τά ξύλον. Τοιαύτην άκοιβη 
κατεργασίαν Ιχουσι τά εργα τής θείας πρόνοιας χι- 
νοΰντα τόν δαυμασμόν χαί τόν πρός τήν σπϊοδήν ζή
λον τοΰ φιλοσόφου, περιφρονούμενα δέ, ώς μή ώρειλεν, 
ύπό τών άξίων περιφρονήσιως.

θ .  Γ. Ορφανίδης.

II 0 1 Κ I \ L

( Έ ζ  άναγνώ σεω ν.)

Δικηγόρος τις εις Τουλούζην καλούμενος Άδάμ 
συνέθετε τάς δημηγορίας τάς οποίας ό τοΰ δικαστη
ρίου άμαδής πρόεδρος είς είδικάς τίνος περιστάσεις 
άπήγγειλε. Συνέβη δέ ποτε νά μεταβή ό δικηγόρος 
ιίς  Παρισίίυς, χαί έν τη απουσία του, συνεργεία δια.

δόλου, ν* λάδι) άνάγχη* δ πρόεδρο; ένός λόγου. Συ
νέταξε λοιπόν αύτόν όπως ήδυνήδη χαί τόν άπήγγει* 
λεν, άλλ’ ούχί μέ τόν στόμφον εκείνον δί ου άπήγ- 
γειλε τού; παρά τοΰ Άδάμ συνταχδεντας λόγου;. 
Τήν αιτίαν τή ; συστολή; ταύτης τοΰ Προέδρου καί 
τά προηγούμενα γινώσκων είς τών άκροατών εύφυώς 
προσεφώ*ησε τά τή ; Γινεσεως « Ά δάμ Αδάμ που 
ι ί ;  » —  Πόσου; Προέδρους δικαστικών χαί πολι 
τιχών σωμάτων είδομεν κατά καιρούς έν ‘ Ελλάδι 
έχοντας άνάγκη» έ*ός δικηγόρου Αδάμ, καί πόσαι 
Σελήναι παρ ήμΐν δανείζονται τό φώ ; τ » ν  άπό κε 
κρυμμένους καί αγνώστους ήλιους ! Κατά τοΰτο τού" 
λάχιστον νομίζω ότι υπερτεροΰμιν τά λοιπά έδνη.

—  Ή  συρροή τοΰ πλήθους δέν εκφράζει ούτε τάν 
δαυμασμόν ουδέ τήν άγάπην τήν όποιαν τρέφει δ λα
ό; πρός τούς μεγάλους άνδρας. Διά τοΰτο όταν ό 
Κρόμβελ ιίσείρχετο ποτέ ώ ; έν δριάμβω είς Λονδΐ- 
νον καί τις τών κολάκων του τώ είπεν. α Παρατή- 
» ρήσον πόσον πλήθος συνηδροίσδη διά νά σέ ίδί) καί 
» νά σέ διυμάσηο προσφυώς άπεκρίδη « — περισσό
τεροι ίσως ηθε.Ιον αυναθροισθή έάν έπρόχειτο νά 
χαρατομηθώ. β

—  Αί γυναίκες καδ’ ojov άφορα τήν ηλικίαν των 
φυλάτιουσι τήν μεγαλιρτέραν έχεμυδε αν, καί ώ ; λέ 
γει δ Φοντενέλλος, τοΰτο ιιναι τά μόνον μυστι
κόν τά όποιον διατηροΰσι μέχρι τοΰ τάφου. Πολ- 
λαί γυναίκες, προσδέττεί, μ3ΐ ένεπιστεύδησα/ τά ; 
οημαντϊκωτέρας των ύποδέσεις έξ ών έκριματο ή ζωή, 
ή τιμή, καί τά συμφέροντα των, πίλλαΐ δέ μοί έ- 
ν»πισ«ύ9ησαν καί αύτού; τούς έρωτας των, άλλά δέν 
άπήντησ* ούδεμίαν εχουσαντήν γενναιότητα νά μοί εί- 
πη άχριβώς τήν ηλικίαν της χωρίς νά ύπεξαιρέσζ 
χρόνοι; τινα;.

—  Οί Όδωμανοί ήξεΰροοσιν ούχί μόνο; έκ στή 
6ους τό ’Αλκοράνιο*, άλλά καί πόσας λέξεις, καί πόσα 
γράμματα αύτά περιέχιΐ' t s o o v t o v  σέβα; έχουσι πρός 
τά ιερά των βιβλία* περ έχει δέ κατ’ αύτούς 7 7 ,63 9  
λέξεις καί 3 2 3 ,0 1 5  γράμματα.—  Τίς έξ ημών γνω 
ρίζει τά κεφάλαια κάν τώ* τεσσάρων Ευαγγελιστών

—  ‘Ο άλχημικός Πηνότης, άφ’ ού πολύν καιρόν 
χατέγινε πράς άνεύρεσιν τοΰ ψι.ίοσοψικοϋ Λίθου, I 
γίνε πενέστατος, χαί κατή^τησεν εις τό νοιοκομεΐο». 
Άπίδνήσκων δέ δέν ηΰχήδη άλλο τι εις τούς έχδρού; 
του, εΐμή όΛίγην χ,Αίσιν πρός τήν άΑγημιίαν !

—  ’Αρχαίος τις ήγεμώ' έν Γερμανία ή^έλητι 
ζώσης έτι τής γυναικό; του νά νυμφευδή τή* ερωμέ 
νην του- έζήτησε δέ πρός τοΰτο τήν άδειαν τή ; εκ
κλησιαστική; άρχής, ήτις καί τώ έδό5η μέ τοιαύτην 
δικαιολόγησιν. « Επειδή δ ήγιμών Ιχει ανάγκην και 
» μια; γυναικός χατωτε'ρας ποιότητος δυναμένης νά 
» τά* άκολουδή ε ί; τήν Δίαιταν τής Αύτοκρατορίας, 
» όπου ή εύζωία καδιττα άδύνατον τήν εγκράτειαν 
» διά τοϋτ» τώ συγχωριιται κτλ. »

—  Έσφαλμένως νομίζονσι τινες ότι δ τετράχορος 
[c o n t r ed a n se .  κοινώς κουαδρίλια] είναι καταγωγή; 
Γαλλικής. Τά είδος τοΰτο τοΰ χοροΰ είναι αγγλικόν 
καί COntrydanse αγγλιστί σημαίνιι χορός τω ν χωρι- 
χ ώ ν  έγνώσθη δ’ έν Γαλλία έπί Λουδοβίκοι) ΙΔου.

—  Ήρώτησαν ποτέ τον ποιητήν Κρεδιλλιώνα δια- 
τ ί ιίχ ε  περί αυτόν πληδύν σχύλλων.» Διό vt έγνώ- 
)ΐσα τούς άνδρώπου;, άπεκρίδη. »

—  Κατά τήν πρώτην παράστασιν νέου τινο; δρα- 
ματος ιού Βολταίρου άποτυχόντος χαί ουριχδέντο;, ό 
Άββας Πελεγρϊνος, κακός ποιητής τής έποχής έκείνης, 
παρεπονέδη μεγάλη τή φωνή είς τάν Βολταΐρον διότι 
τοΰ εκλιψε πολλού; στίχους του. —  Πώς «ύ ό πλου- 
σιώτατος, τώ ιίπε, χατεδέχδης νά πάρης τήν ιχίχράν 
διοχτηϊίαν ήμών τών άλλων I —  ’Αντέγραψα σ τ ί

χους ίδικούς σου; τάν ήρώτησε μετ άπορίας ό Βολ
ταΐρος. —  Μάλιστα Κύριε! —  Τώρα λοιπόν έννόη* 
σα, άπεκρίδη δ Λουκιανός τής Γαλλίας, 2ιατί τό 
δράμα μου έσυρίχδΐ) τόσον έλειίνά.

—  Φίλιππος βασιλεύ; τή ; Ισπανίας άφ’ ού άπώ- 
λεσε τά βασίλειο» τής Πορτουγαλλίας χαί πολλάς 
άλλας έπαρχίας, άπεφάσισε νά έκικληδή ΛέεγαςΙ 
'Ισπανός τ ις Μεγιστάν,ιϊς τήν τοιαύτην περίστασιν εί- 
π*ν « δ Βασιλεύς ήμών καί Κύριο; ομοιάζει μέ τάς 
τρύπας τάς έπί γής, άπό τά ; δποίας όσον άφοιρεΐ τ ις 
χώμα τόσον εύρύνονται χαί μεγαλύνονται.

—  Νέος τ ις άπήντησεν εί; τήν οικίαν τή ; έρωμέ* 
νη; του τάν άντεραστήν του, άνδρα όπωσοΰν προβεβη- 
κότα τή* ήΛίκίαν, διά νά τόν περιπαίξιρ δέ χαριέντως 
τάν ήρώτησε ποίας ήλικία; είναι —  « Δέν δύναμαι νά 
» σοί είπω, άπεκρίδη έκεΐνος, άκριβώς τού; "χρόνους 
» τής ηλικίας μογ, δύναμαι όμω; νά σέ βεβαιώσω ότι 
» γαίδαρος είκοσι χρόνων είναι γεροντώτερος άπά ά ι-  
ν δρωπον πεντηκοντούτη. »

—  Ζωγράφος τις δέλων άλληγοριχώ; νά πορα5τή> 
ση τήν άδλίαν κατάστασιν τών φιλόδικων, είκόνισε τά 
άντρον τή ; στρεψοδικία; άπό τοΰ όποιου έξήρχοντο δύω 
άνδρωποι, έξ ώ/ ό μέν ήτον όλ«ος δ.όλου γυμνός, καί 
ιίχόνιζε τάν άπωλέσαντα τήν δίκην, ό δέ Ιφερι μόνον 
ύποχάμυσον καί παρίστα-ε τόν κιρδίσαντα αύτήν.

—  d  φιλαυτία ομοιάζει μέ τήν φιλαργυρίαν, λέγει 
ευφυής τις συγγρ«φ«ύ;. Διότι ό μέν φιλάργυρο; κύπτει 
οιά νά σιί'άξη ρυπαρόν τι ράκος,ό δέ φίλαυτος ταπιινοΰ* 
ται διά νά άχούση άνόητόν τινα επα.νον.Ίοού άστειον τι 
ίνέχδοτον καταδεικνΰον τόν άνώ-ατον τής φιλαυτίας 
βαδμόν. Σιγήρό; τ ι; ,  καδηγητής έν τώ Πανεπιστημίω 
τή; Β.ττεμβέρ-^η; έχάραξε τήν ιϊκόνα του άνωδεν τοΰ 
Εσταυρωμένου μέ ταυτην τήν επιγραφήν.—  Κύριε Ίη- 

σοΰ Χριστέ μέ άγαΓ.α: ; ( δ 8έ Ίησοΰ; έφαίνετο απαν
τώ») α Ναι έκλααπρότατε, έξοχώτατε, καί σοφώτατε, 
» Κύ ριε Σεγηρι, έστεμμένε ποιητά τή ; Αύτοΰ Αύτο~ 
ο κρατορικής Μεγαλίΐότητος,καΐ αξιότατε ΓΙρίτανυ τή ; 
• ά^αδη^ίας τή ; Βιττεμβέργη:, ναι, σέ άγαπώ. »

—  ’Επειδή είσαι άξι^ς άνατόμος, είπε τ ι ;  ποτέ είς 
τόν Π ετίτ, χρίπει νά 6epaiie0>;; ολας τά ; «σδενε;ας. 
E i/αι άληδές, άπεκρίδη ό σοφό; Ιατρό;- άλλά δυστυχώς 
δμοιαζομεν μέ τού; χαδαρίζοντας τάς οδούς τών 11α- 
ρισίων, οίτινες γνωρίζουσι μέν καλώς αύτάς άγνοοΰσιν 
όμω; τ ί συαβαίνει έντό: τών οικων.

—  Μιταξύ τών ’ Ινδών τής Μαδουρέ, φυλή τις ή 
),εγομένη τώ* Καραδούκων φρονεί έκ παραδόσεως ότι 
κατάγεται άπό τ  να όνον- κατά συνέπειαν, τάντες ο[ 
εκ τή ; φυλής ταύτης δεωροΰσι τούς όνους ώς άδελιούς>



Ε ι; Ικ τούτων λέγεται καί δ Κ. Αλ. Λυχοϋογος, 
γνωστός xat διά τδν ένδοξον πρωταγωνιστήν τής 2αμου 
καί γερουσιοιητήν τής ‘Ελλάδος πατέρα του, χαΐ διά 
τήν ιδίαν αΰτοΰ προς τά εκκλησιαστικά χαί Θεολογικά 
ζητήματα έμφυτον χαί ευστοχβν χλίβιν.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

ΓΛΛΛΙΛ

‘Ο Πρόεδρος περιέρχεται τάς μεσημβρινάς επαρ* 
χ ίας τοΰ Κράτου:, λαμβάνει δέ παντοΰ έν&ουτιώίη 
παρά τών λαών υποδοχήν.

—  Πολλαχοΰ, καδώ; εις το Λούγδουνον, δ Πράε 
δρος άνευφημεΐτο ύπό τοϋ λαοΰ διά τοΰ έπιφθέγματος- 
Ζήτω δ αΰτοχρά'ωρ. Αί λέξεις αΰται άλλοΰ, καδώς 
είς τό Sain t Etienne, έφαίνοντο έπιγεγραμμέναι καί 
εις πολλάς τροπαιοφόρους άψί§« - άνεγειρομένας πρός 
τιμήν αΰτοΰ.

—  Ό  άρχιεπίσκοπος τών Παρισίων περιηγείται 
είς τήν Γβρμανίαν διά νά συνεννοηδή μετά τών αύτόδι 
έκκλησιαστικών αρχών δπέρ τής προόδου τοϋ ‘Ρωμαϊ" 
κοΰ δόγματος.

ΑΓΓΛΙΑ.

Άπεθανεν δ Λόρδος Οϋελιγκτών αΐονγ,δίως τή 2 
( 14 ) Σεπτεμβρίου..

Ούδείς έκ τών ηρώων τοΰ πολέμου έβραβεύθη οΰδ 
έτιμήθη παράτε τής πατρίδος του *αί τών άλλων ήγε- 
γόνων πλειότερον. Διότι εκτός τών πολυαρίδμων 
■παρασήμων, τά ό ποια έ'φερεν, καί τών υπέρογκων μ ι
σθών, έδόδησαν είς αύτό> εκατομμύρια φράγκων καδ’ 
έκάστην ν ίκην ,  δηλ. 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , μετά τήν  έκς·ρατείαν 
τής Πορτογαλίας, J 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , μετάτήν τής 'Τ  ο- 
λώσσης καί 5 ,0 0 0  00 0  μετά τήν τοΰ Βατερλώ 
νίκην. Ό  Δοΰξ Ούελιγκτώ' ήτο 8 4  έτών· μέχρι ίέ  
τής τελευτής του διήγε βίον λιτόν σωμασκούμενος 
διά τής ιππασίας, κοιμώμενος έπι σκληροΰ στρώμα
τος, έ’χων πάντοτε προσκεράλαιον έκ δέρματος 
γεμάτον άπό τρίχας ίτπου, τό δποΐον καί έρερεν 
οπου άπήοχετο- έγείρετο ιτολυ πρωι κ*θ’ έκάστην 
ήμέραν, άπεΐχεν οίνου καί άλλων μεθυστικών ποτών. 
Ενδυόμενος ποιέ δέν έβοηδεΐτο ΰπά τοϋ θαλαμηπό
λου, ώς άλλοι' έξυρίζετο 8έ μόνος επειδή συνείδειζε νά 
λέγιρ « όστις Θέλει νά ιδή τό εργον του καλώς τετελε- 
σμένον οφείλει αυτός ουτος νά τό επιχείρηση,» άνε. 
γίνωσκε πάσας τάς εφημερίδας και έξηκολούθει ίδιο 
χείρως έκτεταμένην άλληλογραφίαν.

At «ροπαρασκευαί τής κηδείας τοΰ Ούελιγχτών 
διηρχουν δυο καί τρεις εβδομάδας.
—  Ο κατά τών Βιρμάνων πόλεμος θέλει έπαναληφθή 
έπανελΟουσης τής ά.μοδίας ώρας τοΰ έτους. Έ ντο- 
σουτφ c\ "Αγγλοι έκυρίευσαν τήν όχυρωτάτην τ£>ν 
παραλίων τοΰ βασιλείου τούτου πόλιν τήν Πρόμαν.

—  Εξακολουθεί είσέτι ή κατασκευή τοϋ σιδηρο
δρόμου τοΰ Βομβαί ιίς  τήν Ανατολικήν Ίδδ α ν  προ· 
παρασκευαί δ4 γίνονται καί διά τήν κατασκευήν άλ
λων μελλόντων νά συνάπτωσι τά χυριώτερα μέρη 
τών Ινδικών καταχτήσεων, όλην τήν κοιλάδα τοΟ 
Γάγγου, τό Δ«λΐ, Ββναρές Λαχώρ κτλ. ” Ενασχο- 
λοΰνται δέ δμοίως οί “Αγγλοι καί είς άλλο είδος πο
λύ ταχυτερας κοινωνίας τώ> διαφόρων τούτων τό 
πων δηλ. τήν κατασκευήν -ηλεκτρικών τηλεγράφων.

—· Η λιβοξοια τοΰ περιρή^ου άδάμαντος Κο'ι'νοόρ 
(ορος φωτός) προβκί»ει ευτυχώς, ίσιος δέ άποπερ ι. 
τωδή εντός ενός μηνός· ή$η το κεντρον τής μέν μιας 
πλευρά; έσχηματίσδη έΐϊίπεδον, κύκλωδεν δέ τουτου 
φαίνονται οκτώ έ’δραι υποδιαιρούμενοι κατωτέρω είς 
πλήδο: άλλων όμοιων καί είς γωνίας’ ή δέ έτέρα ιμορ- 
φώθη πυραμιδοειδώς' έξαλείφθησαν δε καί τινα νεφέ
λια, τά δποΐα έκινδύνευον ν’ άμαυρώσωσι τήν μεγά
λην τοΰ έςαΐϊίου τούτου χειμηλίου στιλπνότητα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Είς τό μέγα δουκάτον Δαρμστά? έξεδόθη διαταγν 
τοΰ υπουργείου νά διατηοήται αύστηρώς ή άργία τών 
Κυριακών καί .εορτών. "Οδεν πάντα τά εργα τών 
τεχνητών καθώς καί τής γεωργίας άταγορεύονται 
κατ αΰτας τας ημέρας, οι δέ μύλοι κλείονται" έμ- 
ποΟίζονται αί μουσικαί καί οί χοροί εις δημοσίους 
τοπους, ώς καί τό τυφέκισμα καί τό κυνήγιον. ’Ιδιαι
τέρως δέ κατά τάς άγιας μεγάλας έορτάς ·>-ών χρι
στιανών, τήν κυριακήν τών Bat ον καί τήν μεγάλην 
εβδομάδα ούδεμία διά'/υσις ’ δημοσίου έπιτρέπεται' 
έπιβάλλονται δέ %αί πρόστιμα είς τοΰς παραβα'τας 
κατά τό βάρος τοϋ πταίσματος καί τάς περιστάσεις.

—- Ανεφάνη χολέρα καί ε ίί τό Βειολΐνον.
—  ‘Ο ‘ Ρήνος πλημμυρήσας προξένησε μεγάλην 

φθοράν είς τάς παρά τάς όχθας αΰτοΰ πεδιάδας καί 
οικοδομάς.

—  Τά αυτό σχεδόν συνέβη καί εις τόν ‘Ροδανόν,

ΑΪΣΤΡΙΑ.

Κατεδικάσθησαν καί άλλο! ένοχοι τής κατά τήν 
Ουγγαρίαν έπαναστάσεως, οί μέν είς θάνατον, οί δέ 
είς ειρκτήν 5  καί (j έτών.

ΙΤΑΛΙΑ.

Ληστεΐαι συμβαίνουσι συχνότατα άπό τίνος εις 
τάς δημοσίους όδοΰς τοΰ ‘Ρωμαίκοΰ κράτους.

—  Μέχρι τοΰδε ή ’Αγγλία ε'·/ει 'Αγγλον πρόξενον 
είς την ‘Ρώμην. Προς διεκπεραιωσιν ομως εύκολωτέ* 
ραν τών παρεμπιπτουσών υποθέσεων έζήτησε διά τοΰ 
αΰτόδι σταλέντος εκτάκτου πρέσβιως Henry B ulw er 
νά δεχθή τοΰ λοιποΰ ή έχκλησιαστική άρχή πρέσβυν 
τακτικόν* άλλ ο Παπας δεν εΐσήκουσε τήν πρότασιν, 
πριν ή Αγγλία αΰτη δεχθή άποστολίχόν πρέσβυν τής 
‘ Ρώμης.

τοΰς ύπερασπίζβνται, έγχαλοϋσιν είς τό δικαστήριον’ό- 
αους βάλλουσιν έπ’ αΰτώνβαρΰ φορτίον,καΐ όταν βρεχϊ 
προφυλάττουσίν αΰτοΰς, άφίνοντες τού; κυρίους των εκ
τεθειμένους είς τήν βροχήν- Οί αρχηγοί σήμερον τής 
Μαδουρέ, (έποχήν καθ’ ήν γράφει δ συγγραφεύς, έξ ού 
έρανιζόμεθα ) κατάγονται έξ ούτής τής φυλής, κατα συ
νέπειαν, οί γαίδαροι είς όλην τήν επικράτειαν κατήν- 
τησαν σημαντικά υποκείμενα χαίροντα απεριόριστον 
ύποληψιν.

—  Σπανίως, Γσως. θέλει άπευθύνει τις άπάντησιν 
εΰφυεστέραν έκείνης ήν δ Φοντενέλλος άπεύθυνεν είς 
λιβελλογράφον’ δ άνθρωπος ουτος άφοΰ άλλοτε έξύ- 
βοισε τον Φοντενέλλον δί ένάς λιβέλλου του, παρουσία· 
οθη είς αύτόν χαί έζήτει συγγνώμην. —  Σέ βεβαιώ, 
φίλε μου, τώ ειπεν ό γάλλος φιλόσοφος, ότι άπο σε 
πρώτον μανθάνω ότι ύβρίσθην. »
—  Ήρώτησαν τινα, τίς ή διαφορά μεταξύ τών αγαλ

μάτων χαί τών μεγάλων υποκειμένων ενός τόπου- δ δέ 
άπεκρίθη « Όσον πλησιάζει τις πρός τά αγάλματα τω 
φαίνονται μεγαλητερα, όσον πλησιάζει τις τους μ«γα- 
λους τω φαίνονται μικρότεροι. »

—  « Ποτέ, έ'λεγε φρόνιμός τις, μή φιλονειχήί μέ 
τούς έξ έπαγγέλματος άγύρτας, διότι θελεις βιασδει 
νά όμολογήσης ότι έχασες τάν πολύτιμόν σου καιρόν. 
Δέν είναι δέ δυνατόν ούτε νά τούς διορθώσης f διότι δ 
έκ φύσεως αγύρτης δεν διορθοΰται ποτέ, )  ούδέ νά προ* 
κύψη κάμμία εκ τής μετ’ αύτών φιλονεικίας ώφέλεια. 
Έαν δέλης νά τούς μηδενήσ>;ς καί νά τούς χαταστησης 
γελοίους προσπάδησον νά τονς θυμώσης. Τοτε at α 
τακτοί καί άσυνεπεϊς ίδέαι των συγχύζονται έ it περισ. 
οότερον, ή άκάθεκτος λύσσα των άφαιρεΐ άπερισκεπτως 
τήν λεοντήν δΐ ής ίκρυπτον τά όν:κά ω τία  των, 
καί δ πλατύς γέλως τών άχροωμένων θελει άρκουν 
τως σέ ικανοποιήσει » —  Συμβουλή πολύτιμος την 
όποιαν πρό τ ινω ν ήμερων έβιάσθην νά βάΛ.Ιω είς 
π ρ ά ξ ιν ,καί τήν bnoiα< τολμώ νά ΰπενθυμήσω εις τούς 
τούς άναγνώστας τής Βελτιώσιως (άν έχη).

θ .  Γ. Ό ρφ α ν ίΰ η ΐ'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Τό περ! διαδοχής τοΰ ‘ Ελληνικοΰ θρόνου σπου- 
δαιότατον ζήτημα ένασχολεΐ πρό πάντων τάς ‘ Βλλη- 
νιχάς έφημερίδας χαΐ τό κοινόν. Λέγεται δέ ότι ό 
νεώτερσς άδελφός τής Α. Μ τοΰ Βαοιλέως δέχεται 
νά βαπτισδή άπό τής σήμερον.

—  ‘Η ‘ Ιερά σύνοδος έξακολουδεΐ νά προτείνη άνά 
τρία ονόματα καθ| έχάιτην εβδομάδα πρός χειροτονίαν 
ενός επισκόπου.

—  Τή 21 τοΰ μηνός έχειροτονήθη ώς Τδρας έπί- 
οκοπος ό Κ. Νεόφυτος Κωνσταντινίδης· άλληλοδιαδο- 
χως δ ’έπειτα θέλουσι χειροτονιθή ώς λέγεται, Εύβοιας 
άρχιεπίσκοπος δ Ιί.Καμπάνης,’Αργολίδος ό Κ. Παγω* 
νης, Φδιώτιδος ό ιεροχήρυξ Κ. Καστόρχης, Φωκίδος δ 
Κ. Ιωσήφ Διστομίτης, καί "Ανδρου ό Κ. Προκόπιος 
Οΐκονομόιτουλος, άμφότεροι ώφελήσαντες τήν πατρίδα 
καί διά τής πολυετοΰς διδασκαλίας των.

ΑΘΗΝΑ. —  Έχειροτονήθη καί δεύτερος άρχιερεύς 
τή 13 Σεπτεμβρίου ώς άρχιεπίοκοπος Αιτωλίας χαί 
’Ακαρνανίας ό Κ. Θεόφιλος Πρωτοσυγγελος τοΰ μα
καρίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού,

—  Άπεκεφαλίσδησαν τή 13 Σεπτ. δ Ζυγούρης 
φονεΰς τοΰ Κορφι^τάχη χαί είς ληστής.

—  ‘Ο μέχρι τοΰδε διοικητής Σάμου Κ. Κονεμένος 
άνηγορεύθη Βέης παρά τοΰ Σουλτάνου πρός άνταμοιβήν 
τον περί τήν ύπηοεσίαν συνετοϋ ζήλου.

—  Ό  αρμοστής τώ ν Ίονίω ν νήσων άπήλδεν είς 
Κ ω νσταντινουπολιν λέγετα ι δέ οτι έπ ιστρέψας έ κ ιϊ-  
δεν θέλει έπ ισκιφθή  τάς ’Αθήνας.

—  Αί Β^υλαΐ τής ‘Επταννήιου άνεβλήδησαν μέχρι 
τοΰ 1854 έτους.

ΑΙΩΝ. —  Μ ε'μφεται χαί άποκαλεΐ νεόμορφον τήν 
είσαχθεϊσαν ομολογίαν τώ ν έν Ά δήναις χεφοτονου- 
μένων επισκόπων, ώ ς παρασιωπωμε'νης τή ί μεγάλης 
τοΰ Χριστοΰ εκκλησίας, τής όποιας τό όνομα ενθυμίζει· 
μ άλ ισ τα  δέ ώ ς παραλείπουσαν τή/ περίοδον ταύτην 
τής εν τώ  εΰχολογίω  φερομένης ομολογίας.

« Προο*υνητής είμι σχετικώς, άλλ’ οΰ^λατρευτικώς
τών θείων καί οεπτών εικόνων................. καί έπί τά
πρωτότυπα τήν πράς ταύχας διαβιβαζω τιμήν· τούς δ’ 
ά λλω ς, ή ού ’.ω  φρονοϋντας, ώ ς  άλλοτριόφρονας άπο* 
βάλλομαι. 'Α ναθεματίζω  “Αρειον και τούς αύ<ώ οόμ- 
φρονας καί κοίνωνούς τής αΰτοΰ μανιώδους χακοδο- 
ξίας· Μακεδόνιον χαί τούς περί αυτόν χαλώς όνομα- 
σθέντας πνευματομάχους· ‘Ω σαύτως ΙΝεστόριον καί 
τούς λοιπούς αίρεσια'ρχας κ τλ .»

—  ’Α γγλ ικά  πλοία μετεκόμισαν ικανήν γαιανθρά
κων ποσότητα είς Πειραιά διά τόν περ ιμενόμενον’Α γ· 
γλ ικά» αύτόθι στόλον.

—  ‘Ο Λόρδος Ούάοδ ά :μοστής τής Έ πταννήσου 
δ ι έ λ υ σ ε  τήν Βουλήν, διότι άπε'ρριψε διά πλειονοψηφίας 
τάς παρ αύτοΰ γενομένας έπί τβΰ συντάγματος μεταρ- 
ρυΐμ ίοεις.

—  Ά ντί του Κ . Μιοαήλ Άποστολίδου διωρίσθη 
καδηγητής τής θεολογίας ό ίερεύς Δαμιανός, άρχαΐός 
μαθητής τοΰ Πανεπιστημίου, διατριψας έπτά έτη έν 
’Αγγλία.

— ‘Ο Γαλλιστί ε’κδιδόμενος Ταχυδρόμος τών Α
θηνών επουσεν' οθεν κατηργήθη καί ή άνιίπαλος αύτοίί 
εφημιρ'ις τής Κυβερνήσεως Γαλλική, δ Παρατηρητής 
τών Άδηνών. ‘Ο έκδοτης τής πρώτης Γοως διορισθή 
Γραμματεύς τής έν Παρισίοις ‘Ελληνικής πρεσβείας, 
άντί τοϋ άποβιώσαντος Δομνάνδου, τοΰ όποιου δ/εδέ- 
χθη καί τήν είρημένην εφημερίδα.

—  Πέμπονται ώς σπουδασταΐ τής θεολογίας παρά 
τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας τρ·Γς νέοι' δύο μέν είς 
τήν ‘Ρωσσίαν, 4 δέ τρίτος tti τήν Γερμανίαν.



i m i o m .
Έπ»ι5ή άν'αφέριται ύπό τών ‘ Ελληνικών έφημιρί- 

ίω ν άν’ *άλυψις δίτέων άνηκόντων εις προκατακλυ 
συιαΐα δη:ία, ένομίσαμεν περίεργβν νά συνοψισωμε» 
ίνταΰθα τήν χρονολογικήν ιστορίαν τών γενομένων 
χαί άλλαχοΰ τοιούτων άνευρέιιων, άναβάλλοντις είς 
άλλο τεύχος νά έρευ««σωμιν τάς περί αύτών σπουδαίας 
τών νεωτέρων γεωλόγων θεωρίας χαί τά περί τών 
έπιγείων οντω/ πιριεργότατα συμπεράσματα.

Άπό τάς άρχάς ή$η τοΰ 18 αίώ*ος οί φυ»ολίγο ι 
Ιπραγματεύοντο πιρί σπηλαίων χειμώνων πλησίον τή 
Γερμανιχής πόλεως ‘ Ερλάγγης· έχ τούτων το εν έχει 
8 0  πόδας μήχος, 3 0 0  δέ πιρίμετρον, χαί ύψος άνα 
λογον πάντων δέ το έδαφος σκεπάζεται άπό γή» 
συγκιιμένην έχ ζωικής υλης καί γέμε» άπό όδόντα; 
διαφόρων τετραπόδω*’ μέρη τούτων εύρίσκονται προ 
σέτι χαί εις τοΰ; τοίχους τών σπηλαίων. Τά όιτα 
αυτά δέν ήταν άπολιθωμένα, άλλ’ έκαίοντο εύκόλως 
άνήκουσι δέ κατά τά τρία τέταρτα εί; δ.ίο είοη άρ 
κτου μή υπάρχοντα ή5η, τό δέ λοιπό» τέταρτον άπο· 
δίδοται εις γενεάν τινα υαινών. Εύρίσκονται ομω; 
έχτός αΰτών σποράδην χαί όστα τίγρεων, λιό<τω», 
λύκων, χυ·ών, άλωπέκων χτλ. ούχ'ι δέ ρινοχέρων,ιύτε 
Γππων, ή βουβάλων καί έλεβάντων, καδώς άλλοΰ, είς 
τήν Α γγλ ίαν δηλ. χαί τήν Σιβηρίαν, ούτε δέ προσέτι 
θαλασσίων ζώων.

ΑΓόγχαι παμμεγέθιις εύρέθησαν πολλαχοΰ τής 
Ευρώπη;, δηλ. εί; Ε λβετίαν, Γιρμανίαν, Ίταλίανχτλ

Παμπληθή όστα γιγαντιαίω» θηρίων μή ύπαρχό»* 
των νΰ» έπί τής γής άνεκαλύφθησαν χαί αλλαχό?, 
μάλιστα δέ ιίς  τήν Σιβηρίαν.

Άπό τά μεταλλεία τής Θουριγγίας κατά τό 1806 
Ιτος ιίς  βάθος πεντήκοντα όργυιών τή ; Λειψίας έξη 
χθη σκελετόν κροκοδείλου, ζώου όιαιτωμένου ιίς τήν 
Αίγυπτον κτλ. εις δέ τή» ’Ελβετίαν τώ 1754 ίφα· 
νησαν άπολιθωμέναι χ ιλώναι. Κατά τόν αύτό» δέ 
σχεδόν χρόνον εύρέθηταν εις τήν Σιβηρίαν δττα τερα 
τωδες'άτου τίνος ζώου δ»ομαζομέ*ου μαμμούθ (1) υπό 
τών Ταρτάρων, μαστόδοντο; δέ ύπό τών φυσιολόγων 
Πολλοί άδόντες αΰτοΰ είχον δέκα ποδών μήκος, έζύ* 
γιζον δέ 100, 1 40  καί 148 λίτρας’ Ομοίως δέ εύρέ- 
θησαν αύτόθι παρά τάς οχθας τοΰ ποταμοΰ Άναδίρ 
δδόντις έλεφάντω», ζώων δηλ. γεννωμένω» εις τά θερ* 
μά κλίματα.

Τώ 1 7 3 4 — 4 0  άνωρύχθησαν άπό ασβεστώδεις 
βράχους τών πιριξ τής Ίτιλι<ής πόλιως Βερό*ης λεί 
ψανα ιχθύων γνωστών καί αγνώστων' έκ τώ» πρώτων 
-κολλά σήμερον εύρίσκονται μόνον είς τοΰς αΐγιαλοΰς 
τής Ά σ ία ςκα ίτή ς ’Αφρική;, ή χαί τή ; ύπό τόν Ίση. 
μιρίνόν Αμερικής.

Τώ 1771 ολόκληρον πτώμα ρινόκερω εύοεθη ύπο. 
χάτω τώ* πάγων ιίς τήν Σιβηρίαν φέρον τό δέρμα

( \ )  Λ ατά τους Α ιν ιζυ ιχ  τό (ωογ τοΰτο ενρίσχε- 
tai. ετι την σήμερον etc χηραμονc rijc βορείου 
‘Ρ ω σσ ίας, ζυγ ίζ ε ι δε 1 0 χιΛ ιάδας Λίτρας.

τό σύνηδες λίπος καί τοΰς μυς, τά πάντα σχεδόν σώα. 
Τό ζώον ειχε 10 παλάμας* υψους, 15 μήκους· ή 
κεφαλή του μακρά δύο καί ημισυν πόδας «ύρίσχεται 
είσέτι εις τό μουϊίΐον τής Πιτρουπόλεως.

Ά λ λ ’ ό φυσιολόγος Παλλάς άνεγνώρισεν είς με- 
γάλην έχτασι» γής παρά τάς οχδας τοϋ ποταμοί 
Jr tisch  καί δ ιτα  δ ιφθαρμένα έλεφάντων, βουβάλων, 
^ινοκέρων χωμένα ύποχάτω τής άμμου, καθώς καί 
όστα θαλασσίων ζώων μεγάλων.

Τώ 1773  ιύρέθΐ) έντε*ώ; άπολιθωμέ»ος ίχθΰς 
ΐντός λατομείου άσβεστωδών λίθων κ ιτά  τήν έπαρ· 
χίαν τής Γαλλίας Βουργουνδίαν· φαίνιται δέ μέχρι 
τουδι κατατεθειμένος ιίς τό μουσεΐον τή ; Φυσικής 
ιστορίας τών Παρισίων.

Τώ 1775 άvωpύyθησαv πλήθος άλλων όστέων 
κατά τήν εισβολήν τών Σιβ^ρικώ» ποταμών Λένα κ ιΐ 
Ινδιγέρχα’ άνήχον δέ ταΰτα είς μεγάλα χαί τερα
τώδη τετράποδα άγνωστα έφ’ ήμών, έπλεάναζον δέ 
μάλιστα δ3ό»τες καί όστα τοΰ είρημένου μαμμούθ, 
ή ρινοχέρων καί βουβάλων. Τοιαΰτα δ :τα  άπιτέλουν 
®χεδόν δλοζλήρους νήσους κατά τό μάλλον καί 
ήττο» τής γής άπεχούσας, ώστε φαίνεται ότι έξ 
άμνημονεύτων χρόνων οί ποταμοί ουτοι παρέσυρα» 
αύτά, καθώς καί οί ποταμοί τής Άιχεριχή; κυλίουσι 
μεγάλους βράχους καί άπειρον άριθμόν δένδρων, 
έξ ών έσχηματίσθησαν έ* μέσω τή ; θαλάσσης πάμ- 
πολλαι νήσοι.

Τω 1776  ιίς  τήν Άρ αγωνίαν εύρέθησαν τοιοΰτ» 
δ ιτα  κατέχοντα μεγάλη/ γής (κτασιν.

Άλλά τώ 1779 άνεκαλύφθησαν όστα καί τοΰ θα ' 
λασσίου κήτους Καρχαρίου λεγομένου έντός άργιλλώ. 
δους γής είς τό κίντρον αύτό τής πόλεως τών Παρι
σίων κατά τήν δδόν τήν λεγομένην Dauphine

Τώ 1780  εύρέθησαν γιγαντιαίων θηρίων όστα είς 
τά λατομεία τή; Βελγικής 9 0  πόδας υποκάτω τοΰ 
έδάφους.

Τώ 1786 είδος Ί>δικοϋ κροκοδιίλου(gav ia l) εύρέδη 
είς τή» Νορμανδίαν- ειχε δέ 18 ποδών μήκος.

Τώ 1796 χαί έφιςής άνωρύ'/θηταν ι ί ;  τά προάς·εια 
τών Πσρισίων (Μονμάρτ κτλ.) όστα πλήθους ζώων 
αγνώστων, τινά δέ καί γνωστών, άλλ’ ίύρισχεμέ*ων 
νΰν είς τή* νότιον ’Αμερικήν καί Νιαν ’Ολλανδίαν.

Τώ 1801 ιύρίδησαν περί τήν Γαλλικήν πόλι» 
Soissons τεμάχια φοίνικος καί άλλων έξωτεριχών 
δίνδρων άπολιθωμένα. Είς δέ τήν Αμερικήν (Ohio) 
άνεχαλύφθησαν οστά τοΰ μαμμούθ χαί βουβάλων καί 
δορκάδων πέριξ δέ τοΰ Μονσπελιιρου όστα έλεφάν
των χαί ^ινοκέρων χαί ιπποπόταμων.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
α*τιΣελ.

241 Μιτά τα έν τώ προη ■ Πρό τών έν τώ έπομέ>ω
γουμένω . . .  ει’ρηιιένα . . . ρηθησομενων.

2 4 8  τών Οσμανιδών διά τώ* Όσμανιδών, άλλά
τήν παντελή διά τήν πανίιλή

248  άπολέοα» άπώλισε


