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Κατά τόν Ιούλιο* xat λυγουστον τοϋ 1850  τήν 
“Η πίΐρον καί ’ Α λ β α ν ία ν  περιηγούμ·νος, έν Δ υ ρ ό α χ ω  
«δον πρός τοΐς άλλοις χαί τινα πύργον, ε ;ω  τού νΰ» 
τεί/ου: τής πόλεως ταύτης περίπου εν τέταρτον τής 
ώρα; ΒΔ άπ’ αύτοΰ ίσταμινον. Έ στι 8’ & πύργος 
οϋτος οίκοδομία; τής Βυζαντινής, έξ ιύυεγέθων, χε 
τ ρ ι γ ώ ν ω ν ,  ε ί ρ γ α σ μ ϊ ν ω ν  όγκων ε γ χ ω ρ ί ο υ  πώρου κ α ί  
■πλίνθων οπτών ά< * μ ’£ κατεοκ*υασ μ «νο ς ,  τετράγωνος 
καί πάγιος, ώ : διίκνυται έ* τινοο κοιλώματος κατα 
τό άνω μέρος τής νοτιανατολιχή; πλευράς, οπερ έ»ε- 
ποίησαν εί; αύτόν, κατα τήν μαρτυρίαν τώ ν κατοί
κων, τινές Μο/ίμμετα-οΐ, Ι<α λάβωσι δήθεν τόν εν 
αΰτώ  έγκρυπτόμινον θησαυρόν. Είς σωρόν βέ χώμα 
τος καί λίθων κατακεχωσμένος, μδλλον μέν πρός τήν 
ΝΑ καί ΒΑ πλευράν, ήττον δέ π?ό; τάς άλλας δύο 
ίν τή παρούση «αταστασει παρέχει ΰψος 50 περίπου 
ποδών. Βα« άνασκαιή τις περί τήν βάσιν μή άνακα- 
λΰ'ίίΐ κοιλότητά τινα, ή οίκημα άνάλογον τοΰ πάχους 
τοΰ πύργου, προ: ετιρον σκοπόν χρήσιμο·., η νΰν 
χατάστασις αϋτοΰ καί τις επ’ αύτοΰ έπιγραφή ®αί 
νονται μαρτυροΰσαι, οτι ο πυρσός άνηκει εις τό πλή 
6ος τών πολυαρίθμων έκείνων μνημίίων, attva υπό 
διάφορ* οχήματα άπό τών αρχαίων εντι χρόνων ήγεί^ 
ροντο ού μόνον πρός άνάδεσιν ά«αθημάτο>ν ο ίο ι ,  οί 
δικρδε» τοΰ ύπό τό νότιον τείχος τή ; Άκροπ4λ*»ς 

Τ ο ι ι .  Α ’.

σπηλαίου τοΰ Διονύσου δύο κίονες μετά τριγωνί*ώ> 
«ιονοκράνων προς αναδεσιν τρίποδων καί τό έν τή 
όδώ τών Τριπόδων χορηγικό» μνημεΐον τοϋ Λυσικρα- 
του; (κοιν. Φανάρι τοΰ Δ ογένους) άλλά και προς 
*πομνημόνευσΐν καί διαιώνισιν άςιολόγων πράξιων, 
έσχάτως δέ καί ώ ; εργα πολυτελείας κοί κενοδο* 
ς ία ς, ο!αι αί θριαμβευτικοί άψιδίς και αί σ-ήλαι τών 
αύτοκρατόρων τή; ‘ Ι'ωμη;» καί ίκ  τών Βυ-α<τινών 
-/ρόνων ό έν τώ φόρω τοϋ Κωνσταντίνου (Τ . Ταβούκ* 
Ιίαζαρή) κιων τοΰ Μ. Κωνσταντίνου (Τ. Τζιμκερλί- 
-τά ;) καί ό έν τώ ίπποδρομ'.ω ( Α,τ μητανή) κτιστός 
οβελίσκος καί πολλά άλλα. Ως-t κατιλληλότερον ήδελε* 
όνομασθή σ:ήλη ^κτιστή) η πύργος πρός διαιώ*ισι* 
:οΰ όντως h'etferovc, κατά τήν έπιγραιρήν, κτίστου 
αύτής, Θεοοωρου τοΰ Κομνηνοΰ, έγηγιρμενη. —  ‘ Η 
ό’ επιγραφή χεΐται έπί δύο συνημμένων λίθινων πλα
κών είς τά άνω μέρος τής A. Β. πλευράς έντετοιχισ- 
μενω» καί περ δέ συνεχώς καί άνευ τ-.νός τών στίχων 
διαιρέοεως, ώς πιζός λογος, ^γραμμένη, άρχούντως 
όμως εμφαίνει έμμετρον τήν σύ·.θεσιν κατά τού; ου- 
νήθιις εκείνου; δωδ·κασυλλαβους Βυ,αντ νου, στίχοι);, 
ωδέ πως.

MaOhr, θεα τά , τ ις  ό πή ζας  ε* β ά θ ρω ν  
t d r  π ύργον ,  δ^περ χαθνρας χ τ ίσμ α  i e r o r ,  
θαύμαζε  τούτου τΐ)Υ άριοτοδουΑιαν.
Π ate oho ς άνδρος ίύτνχοΰς ’/ω": (άχνου)
σεδαστοχρατοροΰντος , αΐ'θους πορφύρας,
Θεόδωρος, μ έγ ισ το ς  έν σ τρα τηγ ια ις ,
Λούχας, Κομι-ητός, εύσθινης, Cριαρόχειρ,
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έχθροΐς απροσμάχητος, άχάμας πότοις.
"Ετους τρέχοπος ίζά δ ι μεν χ ιλ ίω ν , 
συν το?< έχατόν επτά δέ . . χύκλοις f \ j  
τριπλη δεχάδι χαΐ μοταπλη τριάδι, 
τρισκαιδεκάτην Ινδιχτιώνος, δρόμον 
Λ ή ξιν  φέροϊ τος i r  θ εώ  παντεργάτη.

Έκ τής έν τελεί τής επιγραφής τούτη; διττές χρο 
νολογεας τη ; άπό κτ. Κ. xat τή ; κατ' ΐνδικτιώνας, 
έξάγεται ότι ό πύργο; ιπάγη τώ  1225  μ. X. Άλλά 
πρό; άχριβεστέραν κατάληψίν τε τή ; εποχή; ταύτη; 
xat γνώσιν τοΰ τ ι  Θεοδώρου τούτου καί του πατρός 
αύτοΰ ’ ΐωάννου τοΰ σεβαστοχράτορος ρητέον δυο τινά. 
Α .) ίστοριχώτερον περί τοΰ o?xsu τούτων τών eξ ’Α γ 
γέλων Κομνηνών, τών μετά τήν 6πό Λατίνων αλωσιν 
τή ; Κωνσταντινουπόλεως συστησάντων τήν δεσποτείαν 
τή ; Ηπείρου χαί Θεσσαλία; χαί διιτηρησαντων αύτήν 
μέχρι σχεδόν τή ; ε ΐ; τα ; χώρα; ταύτα ; εισβολή; τών 
Τριβαλλών, ή Σλάβων· καί Β'. περί τή ; χατ’ ίνδ/ικτιώ- 
να ; χρονολογία;. Ά/.λά πριν ή προβώ εί; τήν εκθεσιν, 
δίκαιον, νομίζω, νά ύτοδείξω τώ άνβγνώστη τά ; πή
γ α ;, οθεν ή/τλησα τήν υΛην, i/a έχη πρόχειρον τόν 
έλεγχον τών τυχόν άχουσίιον έλλειμάτων μου. Είσί 
δ’ αυται ά.) ή ιστορία καί τό χρονικόν Γεωργίου τοϋ 
Άκροπολίτου, β’.) ή τοΰ Ν. Γρήγορα έκ τοΰ Α'. μέ 
χοι τοΰ Ε'. βιβλίου. Ώφιλήθην δ έν πολλοί; έκ τοΰ 
Fam iliae Byzantinae έπιγραφομένου συγγράμματος 
τοΰ Δουχαγγίου (Ducange) σ. 202  —: 207 . και τοΰ 
έν Άθήναις άπό τοΰ 1848 έκδιδομένου άξιολόγου πε
ριοδικού συγγράμματος, τοΰ Έλληνομνήμονος.

Α'.) Κωνσταντίνο; Ά γγελος, Φιλαδελφεύ;, έκ 
Θεοδώρα; Κομνηνή;, τής νειοτάτης τών θυγατέρων 
’Αλεξίου Α’. Κομνηνοΰ τοΰ αύτοκράτορος, έσχε πέντε 
υιούς, Μιχαήλ, Ανδρόνικον, Ίωάννην καί δύο Κων* 
σταντίνους. Τούτων ό μέν Ανδρόνικο; έχ τή ; Εύφρο* 
σύνη; έγίννησεν Ίσαάχιον χαί Αλέξιον τού; Α γγέλου;, 
αύτοκρατορήσαντας έν Βυζαντιω μετά τάν φόνον Ά λε 
ξίου τοΰ νεωτέρου, υίοϋ Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, ό δέ 
’Ιωάννης Ισχεν υιούς Κωνσταντίνον, Θεόδωρον Μα
νουήλ xat Μ χαήλ νόθον. Ουτος ό Ιωάννη; καί ό υιός 
του Θεόδωρό; είσιν, Ιμοί δοκείν, οί έν τή έπιγραφή 
μνημονεμένοι, ώ ; δείξει ή επομένη έκθεσις/Ο Ιωάννη;, 
’ Αγγελος μέν έπονομαζόμενος έχ πατρός, Κομνηνά; 
δέ έχ υητρός, χ*ί τήν δευτε'ραν ταύτην έπωνυμίαν 
προτίϋή ια ; τή ; προτέρα;, ύστερον δέ χαί τρίτην λα* 
βών τήν Λούχα;, xai τοϊ; άπογόνοι; βύτοΰ μετά τών 
άλλων διαμείνασαν, ύπά μέν Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ 
διωρίβδη στρατηγό; καί στόλαρχος έν το ϊ; πρά; Γυ- 
λιέλμον τάν Σικελία; βχσιλέα Ίταλιχοίς καί Σικελι-

( I )  'Ε ντεύθεν έίηφανίσθησαν δύο συλλαβαι 
( ϊε . άμα). Ενταύθα ομολογώ χαι το dxo0aior 
σφάλμα μου, δτι, i r  if/ αντιγραφή δεν ήδυνήθην ra  
διατηρήσω αύτά τά σχήματα τών γραμμάτων, ε λ 
πίζω/, δτι θέλω τύχει συγγνώμης, καθ' οσον μ ά 
λιστα. τά Βυζαντινά  γράμματα ού μεγάλην εχουσι 
τήν άζιολογότητα πρός τί/r παλαιογραφίαν.

λικοϊς πολέμοις τώ 1156 καί 1157 , xat έν τώ  πράς 
τόν σουλτάνο» τοΰ Ίχονίον τώ 1172 ' ύπά δέ Ίσαβκίοο 
τοΰ Αγγέλ»υ, τοΰ ανεψιοΰ αύτοΰ, σεβαστοχράτωρ όνο* 
μασβείς, μετά στρατιάς άπεστάλη χατά Βουλγάρων* 
αρκούντως δ' έκεί εύπραγησας,τυραννίδο; ύποπτο; γενό- 
μενο; άνεκληδη μέν τώ 1187 , άλλά κα! μετά ταΰτα 
διϊτέλεσεν υπηρετών τώ Ίσααχίω. Άλεξίω δέ τώ ά- 
δελφώ κ ιί αρπαγι τοΰ Ίσααχίου στεφομε’να) παρήν 5 
Ιωάννης μετα τών λοιπώχ προκρίτων, ήδη προβεβη- 
κω ; την ηλικίαν χαι χαιριώτιρον άοθενοΰντο; έχείνου, 
υπ Ευφρόσυνη; τή ; Αύγούστη;, ήτοι τή ; μητρός τοΰ 
Αλεξίου προυτά^η διάδοχο; έ ’Ιωάννη;. Γυνή δ αύτώ 
άποδέδοται ύπό τινων (Dutromannus) Ζωή ή Δού- 
χαινα Κωνσταντίνου τοΰ Δούχα έξ Ά ννη ; τή ; Κομνη· 
νής δυγάτηρ. —  Μιχαήλ ό νόδος υίός τοΰ Ίωάννου 
παρά Ισαχκίου τοΰ 'Αγγέλου, τοΰ έξαδέλφου του, έδόδη 
όμηρος Φριδιρκω Α . τώ αύτοκράτορι τή; Γερμανίας, 
διά τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας εις Παλβιστίνην 
μετββαίνοντι. Μετά δέ ταΰτα nap ’Αλεξίου τοΰ ’Α γ 
γέλου πρό; εΐσπραξιν τών φόρων τής Μυλασηνή; έπαρ- 
χ ίας πεμφθείς άπεστάτησεν* αλλά μάχη ήττη^είς και 
πρό; τάν σουλτάναν ’ ίκονίου 'Ρουκρατϊνον προσφυγών, 
διβ δυνάμεων αΰτοΰ βοηδίύμενος έπέτρεχε rά ; έπαρ» 
χ ία ; τή ; Ασία;' οδέ Α λέξιο ; έπεστράτευσ» μέν έπ’ 
αυτόν, άλλ οΰδέν κακόν ποιήσας εις τήν πόλιν έπανέ- 
κβμψεν ότε δέ μετά τήν υπό τών Φράγκων αλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως (τώ 1204  μ. χ .  ιβ '. ’Απρι
λίου) και τόν διαμελισμον του Βυζαντινοΰ κράτους με-· 
ταξύ τών τριών αρχηγών τοΰ σταυροφόρου στρατοΰ(2),

S 2 ) ‘Ο Βαλδΰυΐνος, αύτοχράτωρ άναγορευθε'ις, 
ελαβε τό τέταρτον της δλης αυτοκρατορίας, περ ιί- 
χor γα ιας i r  Θράκη, Μακεδονία xai BiOvria' τών 
δε λυ ιπώ τ τριών τετάρτων,  εις δύο ήμίσεα δ ια νε-  
μ ηθένιω ν, τό μi r  ετερον ημισυ M afcr b /Ιάνδο. 
λος, προσαγορευθεΐΓ, χαΐ δεσπότης' χαί τοϋτό ϊσ τ ι 
τό ύπό μ ίν  Γ. τοϋ Αχροχολίτον λεγνμ ινον. « Τά  
εζ  όλου πρός τόν δλor, 8 τό των Φράγχύίν εχτή- 
σατο γένος, τό τέταρτον, χαι τοΰ τετάρτου τό ήμι- 
συ. » Παρά δε τοΐς Λ ατίνο ις ουγγραφ. DominUS 
quartae partis et dimidiae imperii Romani. Τοϋ 
δ ετέρου ήμίσεως μέρος μ εν ίλαβ εν ό Μαρκίων, 
βασιλεύς (v e x ) άναγορενθείς, πεptέχor χώρας κα- 
τα την Α σίαν παρά τον Ε νζεινον, dc άντήλλαί^^  
ύστερον διά γαιών εν Μακεδονία, δπου συμπεριλη- 
φθείσης xai της θεσσαλοη'κης, εμορφώθη κράτος 
συμπαγές καϊ έγένετο βασιλείαν ιδ ια ιτέρ ά , πρός 
δέ, τήr  hpήτηr, ήν επώλησετ επειτα πρός τούς 
‘E rετoύς, τώ αύτώ ετει, ά ντ ί τ ινω ν i r  Έ λ λ ά δ ι πό’  
λεω r χαί τίνος ποσότητος χρημάτων τό δε λο ι
πόν μέρος διανειμάμενοι οί μικρότεροι ηγεμόνες, 
o v r ia ^ o a r  διαφόρους μικρας ηγεμονίας χατά τήν 
‘Ε λλαδα , τr/r δουκείαν, η δουκάτor 'Αθηνών, τήν 
μ aρ κ ιω rίa r Boδωrίτσηct τήν xoμητείar Σόλων% η 
Σaλωroς (  Αμφίσσηςj ,  r f r  δεσπoτείar ή κυριότη
τα Εύβοιας, τήτ βαρωνείατ Ζητουν ίου και τήν ή- 
γεμονείαν, ή πριγκιπάτον Ά χα ΐα ς . Τών 'Ε νετών

Βαλδουίνοϋ του κόμητος Φλανδρίας, Δανδίλου του 
ϊουχός Ένετίας καί Βσνίρατίου τοϋ μαρχιωνος, ή μαρ- 
χεσίου Μοντιφερράτου, χαί τών άλλων μικρότερων 
ήγεμόνων, διάφοροι Έλληνες, είτε έν -ίή συγχυσιι τη ; 
άλώσεω; τόν έκ τών Λατίνων χί.δυνον πρ»φυγοντι;, 
είτε xai πρότερον έπαρχοι τ :ν»ν  επαρχιών 'υ/ οντε ;, 
ή καί άπλώ; ίχανότητι τών άλλων προεχοντε;, αυ^ορ 
μητοί, ή παρά τών κατοίκων παρορμηΟεντες, eJX.^*· 
τισαν διάφορα αυτόνομα κράτη έ. τε Ασιι* και ϋυρω- 
*η· οίον Αλέξιος μέν, b μεγα; 'ΚοΗ-νηνος επίνομα^- 
αΘείς, περί τήν Τραπεζοϋντα, Δαυί5 δέ δ αδελφός αυτου, 
κατά τήν Παίλαγονία», Θόδωρο; δε, ο .χαι ί\1ωρο9εο- 
δωρος, ή Μ αγχαεδ; έπονβμαζόμενο;, περι την Φιλα 
δέλοειαν τή ; Φ ρυγί«;, Σάββας δέ τ ι ;  π ε ρ ι  τη . πολιν 
Σαμψών (παλ. Άμισόν) τοϋ Πόντου, Θεόδωρό; όε ο 
Α ϊσχαει; περί τήν Νίκαιαν τή ; Βιθυνία;, Ιγουρος ε 
ο Ναυπλ:εύ; περι Νβυπλίαν χαί Κόρινθον Λεων 
δ Xaμaoητo; έν Λακωνία, b Κομνηνό; Μιχαήλ εω ; 
τότε εύρισχόμενο; παρά τώ Βονιφατιιρ, _ χη?υ;αντι, 
οτι σ χ ο π ε ύ ί ΐ  αύτοχράτορβ χαταστήναι τόν εκ του Ισα 
αχίου υιόν τής γυ'/atxo; αύτοΰ Μανοοηλ, κ ιί ια τούτο 
κολλού; Έ λληνβ; προσελχύσαντ!, ίδών ματαίουμενα; 
τ ά ; ελπίδα; ταυτα;, παρεγένετο είς Δυρ^χιον, xai 
νυμφευθείς τήν θυγατέρα τοϋ έπϊ5 ρχου, έλαβ’.ν υπο 
τήν έπωνυμίαν δίύξ και τήν άρχήν ^
καί έξέτιινε τό χράτο; αυτοΰ προ; τήν Ηπειρον ε. 
χεΐθεν δέ συνοδευθείς μετά του Σγουροΰ κατά ιώ ν 
Δυτικών, έ*υρί υτ ι μέρους τη ; Θίΐ^αλίας χαί τής k i 
τωλίβς όλης μέχρι Νβυπάχτου, xa: τής Κερχι>?ας 
άπά τών Έ-ετών^ xai ουτω συνέστησε νεον χρατος 
δεσπ ιτεία ν Ηπείρου και Θεσσαλίας ένομβζόμενον. 
Ί να  δέ ματαίωση πάσας τά ; νατ’ αύτοΰ τών Λατίνων 
ποοσβολάς, τόν ΓΙάπβν 'Ονώριον Γ  ώχειωσατο. δια 
γραμμάτων ύποχαγήν τή ά ή α  εδρα ύπισχ/ουμενος. 
Ά λλά μετ’ ού πολύ δολοφονηθέντο; τοΰ Μ.χαη*^ νυ- 
χτωρ έπί τή; χλί<ης υ ιό  τ ; ν ο ;  τών υπηρετώ'/, Ρω- 
μαίου του/ουΐ7 , επιλαμβάνεται ( περί τό 1215 ) τη·; 
αρχή; ό άδελφό; Θϊίδοιρο;, ο: προτιρον uapa Θ*οοό 
ρω τώ Λίσκάρει διβτρίβων, τότε κ α τ ά  πρόσκλησιν τοΰ 
Μιχαήλ, ενηλίκων παίδων ει; διa?o _̂η/ στερουμένου. 
ηλθεν εΐ; Ήπειρον. Ουιο; ο θίόόωρο; ων, κατά^Γρη- 
γοραν ( βιβλ 2 ) * άνήρ δρβατη:ιο; καί καινα δεινό; 
έπινοήσαι πράγμοτα, xai « ι ί το·ΰ πλειονο; έφιέμενο;,^» 
έντό; ολίγοι» έπηύξησε τά χράτο; αύτοΰ έπί πλ ιϊ- 
στον, έχ τε τ ω ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ,  παρά την Βουλγαρίαν 
χαί τήν πλείστην Θράκην αρχόντων τοτε καί με
γάλου μέρου; τή ; Μακεδονίας, καί έκ τών Δυτι
κών κολλάς χώρας και πόλεις κτησαμενο;, εν αι, 
xai Αχρίδα ( νΰν Όχοιδα ), Πρίλαπον ( ν. Περλεπέ), 
Άλβαν'ον (ΐσ . Έ λ β α σ ά ν )  καί άλλα. Ίνα  δέ προλάβη 
τάς κατ αύτοΰ άποΐι-είρας τών Φ ρ ά γ κ ω ν ,  ωκειωσατο 
τόν πάπαν ‘Ονώριον τόν Γ. , καί αυτός, ως ό Μιχαήλ 
διά γραμμάτων υποταγήν τΐ^Ρωμαΐχή εχχλησια υ ιο 

ί) μερις σ ινίστατο εχ τών νήσο^ν xai πολλών  πο- 
λεω ν τοϋ Αιγαίου xai roV πόλεω/ τοΰ ’/orftoi/ xai 
ίΑδρίο\>·

σχόμενος. Ά λλ ’ έν τω  μεταξύ τουτω Πέτρο; δ Κοορ- 
τεναΐος, ό Άλτισσιοδωρίτης κόμης, ί  *π άδελφξ 
γαμβρός Βαλδουίνου Α’. τοΰ Βυζάντιοι» αύτοκράτορος, 
χειροτονηθείς (τώ  1216) ύπό τοϋ Όνωρίου Γ ’. διά
δοχος Έρρίχου Α\ άδελφοΰ χαΐ διαδόχου Βαλδουΐ/ο», 
είς Κωνσταντινούπολή διά Βρεντησίου κα! Δυρραχίου 
τήν πορείαν ποιούμενος, κυριεύει τήν πόλιν τβύτην. Ο 
δέ Θεόδωρο; τόν Πέτρον τοΰτον μετά τοΰ περί αυτόν 
στρατεύματο; τών Λατίνων, μικρόν προχωρήσαντα, 
εΐ; τά ; δυσχωρία; τοΰ Άλβάνου, ή εί; τά Τέμπη τής 
Θεσσαλία; κατ ’ άλλους, νικήτας κατά κράτο;, πάν
τα ; ηχμαλώτισε, τόν δέ Πέτρον αύτόν χατά μέν Γ . 
τάν Άκροπολίτην xat άλλους Βυζαντινούς ιστορικούς, 
έργον μ ν/ ϊίρα ; έποίησε, κατά δέ τού; Λατίνου; δόλω 
καί άπάτ^ συλλαβών, ή ίφόνευσεν, ή άφήχεν άποθανεΐν 
(1221 .) έν ειρκτή, έν ή περιώρισε καί τόν συνοδεύοντα 
αύτώ ληγάτον τοΰ Πάπα, Ιωάννη/ Κβλουμενον, ον 
ομω: υι·ερον ήλευθέρωσε. Μετά τόν θρίαμβίν τοΰτον 
ό Θΐόδωοο; παρεκτείνει τά ιρια τοΰ κράτου; αυτοΰ, ου 
μόνον ΘίσσαΛονίχην τήν ποωτευουσαν τοΰ ίταλικοΰ 
βασιλείου κυρίευσα; ( τώ 1222 μ. X .), άλλά καί 
πολλώ ταύτη ; άνατολικώτερον και βορειοτιρον, Σέρ- 
pa; χαί Μοσυνούπολιν και Ξάνδειαν καί Διδυμότοιχον 
καί Αδρίανούπολιν καί Βιζυην ελών, και μέχρι τών 
πυλών τή ; Κωνστϊντιτουπόλεω; καταντήσβς, λείαν τε 
πολλήν συνϊγαγών, χαί φόβον μεγαν εμοαλων τοί; κρα* 
τοΰσι Φράγκοις. Πορφύραν δέ περιβίλόμενο; καί έρυ- 
θίά πέδιλα' ύποδησ«μενο; χαί ύπό τοΰ Βουλγαρίας 
αρχιεπισκόπου διάδημα περιτεθεις, κυτοκράτωρ τε ά- 
ναγορεύεται κβι αύτοκρατοριχήν αύλήν συγκροτεί πιρι 
αύτόν, δισπότα; άναγορεύσά; καί σε^στοκράτορας 
χαί μεγάλου; δομεστιχου; χαι πρωτοβεστιαριβυ; κπί 
τήν > οιπήν πάσαν τάξιν τών ύποκένων αξιωμάτων. 
Έ πί των πρά;εων τούτων φαίνεται, οτιεστησε καί τον 
έν Δυρραχ ω πύργον εί; μνημόσυνον τών θριάμβων 
του, ώ ; συμπίπτει και ή χρονολογία. Οΰτω; ού· έπ- 
αυξήσα; τά  πράγματα δ Κομνηνό;, επειδή ώμόρει ήδη 
τοι; Βούλγαροι;, ιίς  σπονδά; συ<ήλθε τώ βασι/.ίί αυ
τών Ιωάννη Άσαν καί κηδεστίαν πρό; αύτόν έποιή- 
σατο, προ;λαβώ/ γυναίκα τώ αόελφώ Μανουήλ τήν ιχ 
παλλακήο έχιίνου θυγατέρα Μιριαν.Κατά δέ το 1229 
πρέσβει; Γ.έμ.ψας καί δώρα πολλά τώ ουτοκράτορι 
Φριδερίνω Β '.'χώ  Πυρρογενείω ( Barberousse ), φ ι
λίαν xat συμμαχίαν παρ αύτοΰ ητησατο. Αλλά μετ 
όΛίγον διαλύσα; τά ; πρά; Βουλγάρου; ^σπονδά;, χλϊ 
καταπολεμηθεί; ύπά τοϋ Ασάν, xai εχδιωχδείς ού 
μό/ον έκ πασών τών άρτι προικιχτημένων χωρών, 
άλλά καί μεγίστου μέρους τής προτέρβς έπιχρα- 
τείσς με/ρις Αλβανίας χαί Θεσσαλίας, αύτός δ̂έ 
ουλληφθεις ύπό τοΰ Άσάν ( 1230  μ. Χ·), κοτ αρ- 
χ ά ; μέν ίφ ιλοφρονε ΐτο ,  ά λ λ  ύστερον επι νεωτερι
σμοί; φωρσθεί;, έκτυφλουται ύπ’ αύτοΰ. Τών δ’ Ινα- 
πολειφθεισών πρό; τά δυτικά χ ω ρ ώ ν  κβί^πόλεω» τής 
έπικρατεία; αύτοΰ κύριος έγένετο ο αδελφός Μανουήλ, 
ουδόλως ύπό τών Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  ένοχλούμενος, χαθό γαμ
βρός τοΰ Άσάν, ώ ; είρηται. Ό πω ς δέ τού; κατα τών 
γειτόνων Φράγκων σφετερίσμους α’̂ τοΰ διατήρηση, δ 
Μανουήλ γράμματα έπιστειλας ( 1232 μ. X ) πρός



Γρηγόριον Β ’· τον πάπαν, ΰποτανήν ύπισχνεΐτο τή 
αΥία >ορα, χαί τοι Γερμανό; ό Κωνσιαντινο^πόλεω; 
πατριάρχη; υπόμνημα πρός αυτόν άποστείλας διά 
Χριστοφορον τοΰ μητροπολίτου ’Αγγύρα;, έπειρατο 
ματαίως άπό τοϋ βουλεύματος τούτοι» άποτρέψαι αύ 
τόν. Αλλά μετά ταΰτα δ Θεόδωρος «κδους τήν έαυτοΰ 
θυγατέρα Ειρήνην (3) ιίς διυτέραν γυναΰα  τω  τών 
ΒουΛγάρων βασιλεΐ ’Ασάν, συναΐνέσει αϋτοϋ έχβάλλει 
τόν αδελφόν Μανουήλ έχ τής Θεσσαλονίκη;, καί ταύ 
τη ; τε καί ής πρότερον ή :χε χώρας εγκρατής γίγνε- 
ται καί αυτός μέν διά το τών όιιθαλμών παδος, αύ
τοκράτωρ όνομασθήναι μή θε/ ή τα;, ά/αγορεύει ι  άν 
υίον Ιωάνην, πά ντ ι τά αΰτοχρατορικά παράσημα πε- 
ρ βαλών αύτόν Συμβιβασθείς δέ μετ' όλίγον τώ άδελ- 
φώ Μανουήλ, έλθόντι κατ’ αΰτοΰ μετα £ξ τριήρων 

Ιωάννου Δούκα τοΰ Βατάτζον, γαμβροΰ καί διά
δοχου Θεβδώροο τοΰ Αασκάρεως έν Νίκαια, Φαρσα* 
λίαν δέ Αά£;»σαν καί ΓΙλαταμώ/α κυριευιαντί, ήοχεν 
ουτω διά τοΰ υίοΰ, ενώ  καί οί άδελφ,,ί αΰτοΰ Κων· 
οτανίΐνο; καί Μανουήλ καί ό άνεψιά; Μιχαήλ, ό έκ 
παλλαιή ; υίός -c5 προχατόχου άδελφοϋ Μιχαήλ, είχον 
μέοί) τι»ά τής έπιχρατεία; ΰπό τήν έπωνυΐχίαν δεσπό 
ται. Ολίγον δ; χ.όνον διαρκεσάιης τϋς καταττάοεω; 
ταυτη; τών πραγμάτων, ό Θίσιαλονίκη; Ιωάννης 
υπο τού Λού/.α Ίωάννου τοΰ Βατατσου πολεμηθεί; 
μετά πολυαρίθμου στρατιά;, άπό τον κύτοκρατορικοΰ 
άςιώματο; είς δεσπότην υποβιβάζεται καί ΰποτελής 
αΰτοΰ γίγνεται. ϊο ΰ  δέ Ίωάννου μετ’ ού πολΰ άπο- 
θανόντος, διαδέχεται τήν αρχήν ό άδελφάς Δημήτριος 
epj οί; οροις καί έχεΐνο;· μετ’ ο λ ίγ ο ν  δ’ ό Δημήτριος 
διαβληθείς υπό τών περί αύτον τώ Δούχα ’ Ιωάννη έ 
πολιορκήΟη ΰπ’ αΰτοΰ έν Θεοσαλονίκη καί ήναγχασδη 
παραδοθήνα:, χαί έχεϊθίν είς Ασίαν άπαχθείς περιω- 
Ρ'-σθη είς τό φρούριον Λ&οντιανήν, Γ0  δέ πατήρ αύτίΰ, 
ό Θεόδωρο;, ή^χεν Ιτι τών περι Βοδηνού; καί Σταρί- 
δολα καί Στρόοον ( έν Μακεδονία) χωρών, ώς καί ό 
έςάδελφος Μιχαήλ νΰν περί Πελαγωνίαν xai ’Ay ρ.δα 
καί Πρίλαπον.

Καί περ δέ χηδεστίαν πίΐηιάίχενο; ό Μιχαήλ πρός 
τόν Λούκ,αν Ίωάννην τήν έ ι τοΰ υίοΰ Θεοδώρου έγγό- 
νη- τουτ*ι» Μ χρίαν τω enutoi υίώ Νικηφόρω μνη- 
στεύσας, ο; διά τοΰτο καί δεσπότης μετά τοϋ πατρός 
ά'ηνορεύδη 6 ·τό τοΰ Βχτάτζου' ό δέ στρατευσας επ’ 
αύτού; άμροτέρους, τόν μέν Μιχαήλ ήνάγκασε, πα- 
ραδοΰ: τά ; πόλεις Πρίλαπον, Βελεσόν, τό φρούριον 
Αλβανόν καί τάς Κρόας (ν. Ιίρόΐαν), νά χαδυποταγή 
πάλιν αΰτώ, τόν δί Θεόδωρον δέσμιον άκήγαγε κρα- 
τήσαι καί τώ* ύπό τούτου κατεχομένων πόλεων Ά * 
χρίδος, Δεαβόλεω;, Καστορίας και Βοδηνών (πάντα 
ταΰτα ουνέβησα·/ μέχρι τοϋ 1234 , οτε έτελεύτησεν δ

S3 ) Γνι-αϊχα δ έ εϊχεν. ό Θοόδωρος Ν. Π ετραλί- 
φαν, Πετραλίφου τοΰ μεγάλου Χαρτουλαρίου άδελ  
φήν.—  ίΐεχρα.Ιίφαι δ έ οί έκ τών Φράγκων γένους 
όρμώμενοι (τοΰ τ' εστιν έχ τον Pierre d’ Aulpes 
τής Β ρουϊγχίας) ,  και χατά τό Α ιδυμότειχον τήν ο ί 
χι/σιν εχοντες (Ν ιχητ. εις Μανουήχ Β'. 4 ).

Θεόδωρος Κομνηνάς, 6 έξ ’Αγγέλων). Έπί δέ τής 
βασιλείας Θεοδωρου Β . τοΰ Δούκα, υίοΰ καί διαδό
χου τοΰ Βχτάτζου, πάλιν ά«οστάς δ Μιχαήλ έκυ- 
ριευσε πασών των περί τό '*λβανον χωρών καί φρου
ρίων, πλήν μονον τοΰ Πριλάπου· τοϋτο δε πολιορχήσας 
έπί πολυ, μόλις μετα τριπ/.ή» έφοδον καί έπί τέλους 
προδο»ία ειλε. Περαιτέρω δέ προβάς'πάσας τάς μέ- 
χρι τοΰ ποταμοϋ Αξιοΰ χώρας καθυπέταξεν. ’Αλλ’ 
έπι Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, τοϋ διαδόχουΘ«οδώρου 
τοϋ Δοΰχα, καταπολεμηθείς ΰπό τοΰ αδελφού εκείνοι» 
Ιωάννου ΙΙαλαιολογου τοΰ σεβαστοχράτορος, κατά 

κράτος ηττηδη (τώ 1259 μ. X.) αίχμαλωτιιδέντος 
καί τοΰ νόθου αύτοΰ Ίωά,νου. Άλ/\’ ή νίκη αυτη του 
Παλαιολογου εμεΐνεν άτελεσφόρητο;' διότι εύδΰ; έπειτα 
& αίχμαλωτισθείς υιός τοΰ Μιχαήλ Ιωάννη, άποδράς 
ά “-ό τοΰ σεβαστοχράτορος, περί τήν Ά ρταν έστρα^ο- 
πεδευμένου, ερχεται πρός τόν πατέρα μετά τοΰ υίοΰ 
Νικηφόρου, τή ; συζυγου καί τινων άλλων τών περί 
αύτόν έν θαλάσση καί κατά τά ; νήσους Λευκάδα χαί 
Κεφαλληνίαν φοβω τής χαταδιώξεως τήν διατριβήν 
ποιουμενον ό δέ άναθαρρήσας έβάδιζε πρός τήν Ά ρ 
ταν, και ού μόνον έκ τούτης έξήλασε τά τοϋ Πα* 
λαιολογου στρατεύματα, άλλά καί έκ Βονίτοης χα: 
Ιωαννίνων, καί έν μάχαις τιοί τόν Στρατηγόπουλον 
Αλέςιον, τόν στρατηγόν Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου 
έπάταςε, ναι μην καί συνελαβεν αύιδ», καί οΰτω πά- 
σης Ηπείρου χαί Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, έτι δέ 
Θεσσαλίας κύριος αποκαδίσταται. Εγένετο δέ ταΰτα 
μ κρόν μετα την υπό τών ‘Ελλήνων άνάχτησιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως ( Ί 2 6 4  μ. X .), οτε χαί της 
Θεσσαλονίκης, η/ είχε πολιορκία άπά Μιχαήλ τοΰ 
Παλαιολόγου έξα(*πάσας, κύριος (dominus) ονομά
ζεται έν έπιστο'ή ϋύρβανοΰ Δ*, τοΰ Πάπα (wad· 
dingunn. 1283 . η. 7) Μετά δέ ταϋτα έν Θεσσαλο
νίκη έπειράδη υπά τοΰ αρχιεπισκόπου Αχρίδος αύτο
κράτωρ στεφδηναι. Απέθανε δέ δλίγον πρό τοΰ 1 2 6 9 . 
Σύζυγον εΤ/ε Θεοδώραν Πετραλίφην, Θεοδώρου Πε- 
τραλίφου άδεΛφήν (4). Τήν δ’ έπιχράτειαν αύτοΰ δ ιε- 
μερίσαντο οί υίοί Νικηφόρος καί ’Ιωάννης- καί ό μέν 
Νικηφόρος ελαβε τήν παλαιάν Ήπειρον, Θεσπρωτούς, 
Ακαρνανας, Αίτωλοΰς καί Δόλοπας περιλαμβάνουσαν, 
πράς δέ, κατά τόν Γρηγοραν (Βιβλ. Δ’, σ. 79 , 9 3 ) 
καί τάς νήσους Κέρκυραν, Κεφαλληνίαν χαί Ί8άκην(5).

( 4 )  Λύτη έστίν ft έν *Λρτη όσια Θεοδώρα, ής 
χαί τον βιον xai τήν άχοΛυνθίαν συνέταζε μοναχός 
τις Ιώβ , άχμάσας, ώς (ραίνεται, περι τόν 12 '. α ι 
ώνα. Λ αι ο μ έν  βίος έζεδόθη τό πρ ύ  τον έν Boy (α
νία, ( ιώ  1 5 7 4 ) ύπό Ιωάννου Ά ΐο νσ ίο υ  τοϋ Με~ 
Ί αρε.Ι.Ιου εν τή ύπ αύτοΰ γενομέντ) περιγραφή ιώ ν  
μαρκιανών κωδι/χων, ή δ’ άχο.Ιουθία μετά δύο 
ένετικάς εκδόσεις μετετυπώθη έν Ά θήνα ις τώ 1 841 
?ν  τώ τυπογραφεία) Π. Μαντζαράχη, δαπάν// το  ός 
e£ Λρτης. άποδήμοι, εύΛαζείας χάριν (Έ .ΙΛηνομν.
Τ. Α'. σ. 4 1 /

( ^ )  4.1.1 έν τή διαιρέσει ταύτη πιστευτε'ον, ο· 
ΐ ί  τ ινες τοποι περιείχοντο έκ προγενεστέρας δ ικα ι-

Άβέθανε δέ μετά τό 1294 (‘ Ελληνομ. Τ. Α . σ· 2 2 6 1. 
Διεδέξατο δ’ αύτόν δ κιός θ ^ μ α ; έν τή δεσποτία 
Α ιτωλία ; χαί Ακαρνανίας* άλλά καί ουτος έφονεύδη 
ΰπό τοΰ έχ τής άδελφής Μαρίας (την έτέραν άδελφήν 
Θάμαρ εΐχεν δ ήγεμών του Τάραντος Φίλιππος ο 
Καρόλου τοϋ Β’. τή ; Νεαπόλεως) άνεψιοΰ αΰτοΰ τοΰ 
υίοΰ τοΰ Λατίνου κόμητος Κεφαλληνίας Ίωάννου (τώ 
1318 ). Άλλά τών Ήπειρωτώ* άντ'ι τοϋ φονεω; 
τοΰ δεσπότου α’̂ τών τώ Κωνσταντινουπόλεως αυτο- 
κράτορι, ’Ανδρονιχω τώ πρεοβυτέρι^, αυθορμήτων 
ύτιοταγέντων, ώ ; μανθάνομεν έκ τίνος χρυσοβουλλου 
τούτου, πράς τοΰς Ίωαννίτας άπευδυνομένου (Έλλην.
Τ . λ\ σ. 459  χτλ . )  ή Ακαρναν ία , ή Α ι τ ω λ ία  καί ή 
πολλή  τή ς  ’ Ηπείρου καί τά λοιπόν τ ώ ν  ’ Α γ γ έ λ ω ν  
κ ρ άτο ς ,  πλήν τή ς  Κέρκυρας καί τ ώ ν  ά λ λ ω ν  τ ώ ν  υπό 
τοΰ  Κάρολον Α’. τοΰ έξ  ’Ανδηγανών κ ι τ α κ τ η δ έ ν τ ο ^ ,
Ιν οί; καί Βουδρωτόν χαί Βονιτζα καί Να.ιπαν·.το;, 
μιτέβη^αν ΰπό τήν κυριαρχίαν τού Βυζαντινοϋ αότο 
κράτορος (τω 1319J. ‘Ο δέ Ίω ϊννη ; ("Αγγελος Δού
κας Κομ«ηνάί) έλαβι τήν Φθιώτιδα καί τήν άλλην 
Θεσσαλία-, Λ^κροΰς άμφοτέρους καί Πάτρας, ένδα 
μάλιστα καί τόν δρόνον του έστησε' διό και παρά τοΐς 
Λατίνοις ουγγραφεΰσι Dux P alrarum  ονομάζεται 
Πολέμησα; δέ τώ άδελφώ Νικηφόρω, άφήρεσεν αύτου 
πολλας πόλεις' έτι δέ τώ αύτο«ράτορι Μιχαήλ τω 
ΙΊιλαιολόγω, παρ ου και σεβαστοχράτωρ η< ώ/ομα- 
ομένος, και τώ  υίώ καί διαδόχω τούτου Ανδρονικω 
τώ  πρεσβ/τέρω βοηθούμενος ύπά τοΰ δουκός ’Αθηνών. 
^Αποθανών δέ τώ 1 2 90 , κατέλιπεν υιού; δύο, Μ ι
χαήλ ("Αγγελον Δούκαν Κομνηνόν), ος έπ! Ανδρονί
κου τ»ΰ ποεσβυτερου έν Κωνσταντινουπόλει έφονευθη 
έν δειμωτηρίω ( ί ΐ αχυμ. Ζ'. 25  27 κτλ.) χαί 1ω 
αννην (’’Αγγελον Δοΰ/.αν Κομνηνόν), 3ς σεβαστοχρά- 
τωρ γενόμενο; και αύτάς, ώς ό πατήρ, άπέθανεν έπι 
Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου, πενδεροΰ αύτοΰ. Τή; 
δ’ έπικρατείας αύτοΰ μέρος μέν χατελαβεν αύτάς ό 
πενθ·ρός αύτοΰ, μέρο; δέ οί Κατϊλανοί, χαί μέρος 
άλλοι τών πρού'/όντων ‘ Ελλήνων, ών ήν χαί ό σεβα 
στοχράτωρ Στέφανος Γαβριηλάπουλος, μέρου; τινός 
τής Θίϊσαλίας δεσπότη:. Ουτος δ άπεδανε τώ 1334 
(Κανταχουζ. Β’. 28)» Οΰτως έσβέσδη ό οΐχος τ ώ ν  
’Ηπειρωτικών τούτων ήγεμόνων τών έξ Αγγέλων Κο- 
μνηνών. Τήν δέ λεπτομερεστέραν καί τών είρημένων 
καί τών περαιτέρων έρευναν καί άφήγ>;σαν τής έκ 
■προδέσεως τά τοιαΰτα έξετάζουσαν άφείς, μεταβαίνω 
έπί τά δεύτερον τών ΰπ’ έμοΰ προτεδειμένων.

ώ σ ίω ί μάΛΛον, η ένεστώσης κατοχής’ διότι ή μέν 
Κεφα.Ι.ίηνία διετέΛει τότε ύπό έζουσίαν Γά.ΙΑου 
τίνος κόμητος, ή δέ Κέρκυρα και ή μερις τής Η 
πείρου ποΛύν χρόνον είς ταύτην τήν διχτ,ιοδοσί- 
αν ύπαγομένη, ή άπό Αύ.Ιώνος μέχρι Φαναριού 
παραλία , xa i αύτό τό Ανρράχιον τώ 1271 , δοθεΐ- 
σα άλλοτε πρόιξ παρά τοΰ Μ ιχαήλ, τή θυγατρϊ Έ  
Λένη% συζύγω τοΰ Μαμφρέ, μετέβησαν υπό τήν κυ- 
ριαρχίαν τοΰ έξ ’Α νδηγανών νιχητοϋ, Καρόλου Α '. 
τοϋ βασιλέως τής Νεαπόλεως ( ιΕλληνομ. Τ. Α '.
<γ. 53 . 213 .

Β'.) Ίνδ ιχ τ ιώ ν , ή Ίνδ ικ τ ίω ν  (Indictio) Ίνδ ιχτος  
(Indictus) καί έπινέμησις ένίοτε (Κωδιν. περί ο?φιχ· 
τ . παλατιού τ . Κανσταντίνουπ) ώνομάζετο κατ α?- 
χάς έν ‘ Ρώμη φόρος τ ις  ( iD d ic t io  tribiltaria), ον 
συνέλεγον οί 'Ρωμαίοι κατ’ ένιαυτον κατά τρεις δό
σεις, τή ά. Ίαννουαρίου, τή ά. Μαίου και περι τά 
τέλος τοΰ φορολογιχοΰ Ιτους. ‘Ως βάσις τοΰ φορου 
έχρησίμευε βιβλίον τ ι τ ι Capitastrum και κατά πα- 
ραφθοράν Catastrum κατά τού; Μέσους Αιώνας λε
γόμενον, οπερ άνανιοΰτο έκ διαλειμμάτων, ίσως κατα 
παν μέν λοΰστρον (lustrum) διά τήν πόλιν, κατά 
τρία δέ λοΰστρα διά τάς έπαρχίας, έξ ου ύστερον 
καί δ δεκαπενταετής χρονολογικός κύκλος τών ίνδι- 
κτιώνων. — Έ πί τών αύτοκρατόρων ή λέξις indictio 
έ^ήμαινε καθαρώς καί άπλώς περίοδον πεντεκα’.δεχαετή, 
πρός δέ καί έκαστον ένιαυτάν τής περίοδοι» ταυτης. 
Ήρξατο δέ ώς τοιαύτη πρώτον έπί τοΰ Μ. Κωνσταν
τίνου τή 25 Σεπτεμβρίου τοΰ 312  έτους, μετά τήν 
χατά τοΰ τυράννου Μαξεντίου νίκην αύτοΰ καί τήν 
παραδοχήν τοϋ Χριστιανισμού. Μετά δέ τοΰτον παρά 
μέν τοΐς Β^αντινοΐς ή άρχή αυτής μετετέδη εις τήν 
πρώτην Σεπτεμβρίου, έν ή ετι χαί σήμερον τελείται 
ή μνεία αύτή; έν τή ’Ανατολική έχκλησία' παρά δέ 
τοΐς Πάπαις, χρωμένοις αύτή καί οήμερον, ώσπερ έν 
τή ’Ανατολή οί Πατριάρχαι, μετετέδη είς τήν ά. 
Ίαν-ουαρίου τοΰ 312 . Ά λ λ ’ ίνα προσεγγίσωσι» αύτήν 
μάλλον είς τήν τοϋ Χριστοΰ γέννησιν, ότισθοβατικώς 
λογυάμενοι, ευρον, οτι ή πρώτη έπρεπε να άρχ ι̂ση 
τρία έτη πρό τής X. γ . Οΰτω λοιπόν δοθεντος τοΰ 
μετα Χρ. έ'του;, πράς ευρεσιν τής μ ετ ’ αύτοΰ συμ. 
πιπτεύ;ης ίνδικτιώνος, ει μέν ζητείται ή ίνδικτιών ή 
συμπίπτουσα μετά τών πρώτων δ<τώ μηνών τοΰ μετά 
X. έτους, άπό Ίαννουάριον δηλ. εως Αύγουστον φθί- 
νοντο;, είς τά ούνολον τών μ. X. έτών προσθετέον 3 , 
καί τά κειάλαιον τοΰτο διαιρετέον διά 15. Και ει 
μέν ή διαίρεσις δίδει πηλίκον άνευ ΰπο/.οιπου, τοΰτο 
σημαίνει οτι ή πεντεκαιδεκάτη ίνδικτίων έστιν, ητοι 
τό 1 5 έτος τοΖ κύκλου τών ίνδικτιώνων, τά δέ πηλί
κον δηλοΐ μόνον τών παρελθόντων κύκλων τάν αριθμόν 
εί δί η διαίρισις άφίνει υπόλοιπον, τοΰτο δεικνύει τήν 
ζητουμένην ίνδικτιώνα. Πρός δ’ ευρεσιν τή ςίνδ ικτιώ - 
νος τή; συμπιπτίΰίης μετά τών τελευταίων τεσσά
ρων μηνών τοΰ έτους, άπά Σεπτεμβρίου αρχομενου 
μέχρι Δεκεμβρίου λήγοντος, εις τό σύνολον τών μ. X. 
έτών προστίθεται 4 , τά δέ λοιπά γίνονται, ώς καί έν 
τή προτέρα περιπτώσει. (Ίδε περί πάντων τούτων 
λιπτομερέστερον τό άξιόλογον ούγγραμμα τοΰ L u 
dwig Ideler τά έπιγραφόμενο» Handbucb der ma- 
thematischcn und technischen Chronologie Τομ. 
Α'. σ. 7 2 — 73. καί Τομ. Β'. σ. 3 4 7 — 3 6 4 — παραβλ. 
καί Real EneycJopaedie der classischen Alterthu- 
miwissenschaft κτλ. ύπό August Pauly. Τομ. B'. 
σ. 3 4 5 — 6 καί Dictionaire de la conversation  
et de la Iecturc Τομ. ΛΓ'. o 6.

Τούτων έφαρμοσθέντων είς τήν προκειμένην επ ι
γραφήν, καί τή άπό κτ. Κ. χρονολογία παραβληδε»» 
των, τών τελευταίων μάλιστα λέξεων ύπ οψιν λη* 
φδεισών « δρόμου λή ξ ιν  φεροντος» εξάγεται, οτι η



οικοδομή, ή τουλάχιστον ί; άποπιράτωσις τοϋ πύργου 
έγένετο κοιτά το Θέρος τοΰ 1 2 25  μ. X . καί τό τέλος 
της 13 ίνδικτιώνος, ήτοι τβΟ 13 έτους τοϋ 82  κύ
κλου τών ίνδιχτιώνων, τοϋτ’ Ιστι μ ιτά  τοΰ; μεγάλους 
θριάμβους Θεοδώρου τοΰ Κομνηνοΰ, τήν κατά Πέτρου 
τοΰ Κοορτεναίου νίκην καί τήν τη ; θεσαλονίκης αλω- 
οιν χτλ. (ίδ. ανωτέρω). Τεθέντο; δηλαδή, δτε οί έν 
τβ ΐ; στίχοι; 9 — 11 περιεχόμενοι περίεργοί χα! τοι; 
Βυζαντινοί; χρόνοις μάλιστα ιδιάζοντε; αριθμοί -ούδέν 
άλλο, ή τά άπό κτ. Κ. 67 33  ετος σημαίνουσιν, έάν 
έτέρωθεν μέν έκτοΰ άριθμοΰ τουτου άφαιρεθή δ 5 50 8  
έμφαίνων τό μεταξύ κτ. Κ. καί X. γενν. διάστημα, 
προκύπτει υπόλοιπον 1225 μ. X. έτέρωθεν δέ ιίς 
τόν τελευταΐον τοΰτον αριθμό·' προστεθή δ 3 , καί τό 
κεφάλαιον 1228 διαιρεθή διά 15 , προκύπτει πηλί- 
κονμέ* 81 (δ αριθμός τών συμπεπληροψένοιν κύκλων), 
υπόλοιπον δέ 13 (δ αριθμός τών έτών τοΰ άτελοΰς 
ετι 82  κύκλου).

Γ .) Ά φ ' ου διά τών ιίρημένων αρκούντως διεσα- 
φήθη, νομίζω, τό τε ιστορικόν καί δ χρόνο; της επ ι
γραφής καί τής οικοδομής τοϋ πύργου, δ ύπομονηπ- 
κός άναγνοιστης επιτρέψει μοι, ιλ π ζω , νά μεταβώ 
καί είς τινων λέξεων έν τή επιγραφή ίξήγησίν. Και 
πρώτον τό έπίθετον ιν τ ι χής επιγράφεται τώ Ίωαννη 
καταλλήλως, νομίζω, καί διά τάς ιδίας σύτοΰ πράξει: 
καί κατορθώματα καί διά τά ; τών ι/ιών, μάλιστα τοΰ 
Θεοδώρου (ίδ. ανωτέρω). Τά δέ οεβαντυχράτωρ έστίν 
ε?; τών πολυπληθών εκείνων πο/.λακις ξηρών τίτλων, 
ή επωνυμιών, τών άπ' αρχή; ήδη τής αυτοκρατορίας 
εις τό ‘Ρωμαϊκόν κράτος είσχωρησάντων, έπί Διοκλη. 
τιανοΰ άσιατικώ τώ τρόπω αύξηθέντων καί έπί Βυ· 
ζαντινών τέλος, μάλιστα έπί ’Αλεξίου Α'. τοΰ Κοανη 
νοΰ εις λεπτολόγον καί δυσδιάγνωστον πλή^ο; καταν. 
τησάντων. Τρίτον δέ βαθμόν κατέχων κατ’ άργάς 
μετά τόν αύτοκράτορα, δεύτερον δέ μετά τάν δίσπό- 
την, ουτω; όνομαζομένων πρώτον χβί κυοίως τώ- 
υιών καί αδελφών ιοΰ αύτοκράτορος, έπειτα δέ καί 
άλλων μή τοιούτων, χατά χάριν καί εύνοιαν, άνώτεοο: 
ών τυϋ σεβαπυϋ ( a u g u s tu s )  καί χαίσαρος (cae sa r )  
καί συστοίχου; έχων αΰτάν τάν σεβαστόr, τάν πρω- 
τοσέβαστον, καί τάν δκτάπηχυν πανυπερπρωτοσίβα- 
στρν, καί άπονεμόμενος πολλακι;, ώ ; καί άλλοι πολλοί 
τών δμοίων τίτλων, καί άνευ υπηρεσία; (6), συνεπάγων 
δέ ώ ; κόσμημα τοϋ.άξιώματος τάν στέφανον (Ν :κητ. 
έν Ά λεξ. Κομν. β. έ.), έδόθη πρώτον τώ Θεσσαλίας 
ήγεμόνι κληρονομικώς παρά τοΰ Μ. Κωνσταντίνοι; 
(Γρηγ. Ζ ) εί; δέ τήν αύλήν «ϊσήχθη ύπό ’Αλεξίου 
τοϋ Κομνηνοΰ, τδν αδελφόν αύτοΰ Ίωάννην εί; τά 
αξίωμα τοΰτο διορίσαντος (Ζωναρ. Κωδιν.),— τά a r  
θος πορφύρας, συνώνυμον δν τώ  πορφυρογέ^ητος, 
έδόθη τώ ’Ιωάννη, νομίζω, διότι πράς μητρός χατή- 
γετο άπά τοΰ βασιλικού οίκου τών Κομνηνών (ίδε

^6) Ό  δεσπότης μ έν, ό σεβαστοχράτωρ χαι ό 
χαΐσαρ ούδεμίαν υπηρεσίαν ίχουσιν, ear μήταχθώ- 
c ir  ι ΐς  υπηρεσίαν ( Κωδιν. περί όφφιχ, τοϋ π α λ α 
τιού τ. KmrcTarTiroi^ ) .

άνωτέρω έν άρχή τοΰ Α'.), έξ ου καί Ιλαβ. τήν επω
νυμίαν Κομνηνός. Πορφνρογέ^ητοι δ’ έλέγοντο τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρα*ν έχιΐνοι μάλιστα όσοι ιγεν- 
νώντο βασιλεύοντος ήδη τοΰ πατρδ; (Ducange. G k )S -  
sar. σ. 207) διότι τοτε εγιννιοντο ού μόνον έκ πα- 
τρός πορφύραν ένδεδυμένου, άλλά καί έν οίκήματι τοΰ 
παλατίοο, τώ ιδίως πορφύρα καλουμένω, διωρισμένω, 
κατ’ Άνναν την Κομνηνήν (7), »ϊς τούς τόκους τών 
βασιλισσών. 08τω  δ ωνομάσθη τά οίκημα πάλιν κατά 
τήν αύτήν Άνναν (βιβλ. Ζ'. 5. 190), διότι καί τά εδα- 
φοc και οί τοίχοι ήσαν έκ μαρμάρου πορφυρού. Ά λλοι 
δ άλλως εξηγοΰσι τών πορφυρογέννητων τήν ονομα
σίαν (Κορ. Ατακτ. Τ·μ. Α'. σ. 40 ) Τό Αούκας 
συνώνυμον δν κ α τ ’ άρχάς τώ Αούζ (Dux) καί τόν 
στρατηγόν σημαίνον κατηντησεν ύστερον οικογενειακόν 
όνομα ώς π. χ . τοϋ κατά τό 1059 τάν Βυζαντινόν 
θρονον παρα Ισκακίου τοΰ Κομνηνοΰ διαδεξαμένου 
Κωνσταντίνου τοϋ Δουκα, Ιωαννου τοΰ Δούκα τοΰ και 
Βατατζου, καί ως τοιοΰτον άπονέμεται καί τώ ήμε- 
τέρω Θεοδώρω ώ ; καί τοις άπαγόνοις αύτοΰ. Ή  δέ 
πλη^υς τών δ^κηρών επίθετων, τών άποδιδομένων 
αυτώ, ε; μέν μή χαθ δλοκληρί iv , τουλάχιστον έν μέρει, 
d t χ ο to λ ο γ 11 τ α £, νο[Α'.ίω, έκ τών κατορθωμάτων ίου 
Θεόδωρου, εν καιροίς μάλιστα σπανιόιητος μεγάλων 
π ίκξιω ν καί δαψιλείας μεγάλων καί στομφωδών ονο
μάτων.

Α 1 ■ Μανροφρνδης.

ΔΙΗΓΗΜΑ

Έ χ τοϋ Γαλλικού

Α'.

‘Εδώ καί δύω έτη, είχα λάβει έπιιτολήν άπό την 
θείαν μου Σωφρονίαν, τήν καλήν έλείνην γερόντισσαν 
ήτις, καθ’ δλον τά μακρόν τη; στάδιον, ένησχολεΐτο 
τόσον είς τό νά ’ νυμφεύη τούς άλλους, ώστε δέν ελαβε 
καιρόν νά συλλογισθή πώς νά νυμφευθνί ή ιδία' διά 
τοΰτο καί έκείνη μέν έμεινεν άνύπανδρος, έγώ δέ εΤμαι 
σήμερον κληρονόμος τη ;.

( 7 j  T iir βασιλίδα  χατά τό άφωρισμε’νον πάλα ι 
ταΐς τιχτούσαις τών βασ ιλ ίδω ν υϊχημα έπ ι ταΐς 
ώδίσιν εύρηχως. Πορφύραν δέ τοΰτο vi άνέχαθιν  
ονομα,ί,ουσιν. (ί, ον χαΐ τό τώτ πορφυρογέννητων ο
νομα είς την oixtνμένην διέδραμεν f ’A rr . Koμr. 
β ιβλ . ς·’. ο. 166.

Είχα λάβει λοιπόν επιστολήν άπά τήν καλήν θείαν 
μου Σωφρονίαν, καί ή επιστολή έκείνη ήτον καταδίκη 
θανάτου διά τόν άφροντιν καί άπερίσχεπτον άγαμον 
βιον, τόν δποΐον ποτέ χωρίς λυκην δέν έγκβταλειπο- 
μεν. ‘ Η σεβαστή μου κυρία Σωρρονία μοΰ είχεν εύρεΐ 
σύζυγον, juvοικέσιον λαμπρόν, έλεγε, τά δποΐον δέν 
έπρεπε ν’ άφήσωμεν νά μας φύγη. Ό λα, έγραφε, τά 
έσυμφώνησε χαί τά έτελείωσεν ή ιδία, καί άλλο δέν 
ίμενεν είμή νά ύπά/ω καί νά στεφανωθώ. "Οθεν χαί 
μ' έπροσκάλει νά μή χάσω καιρόν, άλλά ν’ αναχωρή
σω άμέσω;. Βλέπετε πόσον άπλα καί εύκολα έτελείο* 
νεν ή καλή μου θεία τάς ύκοθέσεις της.

Έ ν τούτοι;, τίποτε θετικόν περί τής νέας οικογέ
νειας μου δέν έγνώριζα, έκτος τοΰ ποσοΰ μόνου τής 
προιχός, τά δποΐον άληθώ; παρέλυε πασαν κατά τών 
υαμβουλών τής θεία' μου άντίστασιν. ‘Ο μέλλων πεν- 
θερός μου ήτον έμπορος πλούσιος, δ καλητερος τών 
άνθρώηων, καί περιπλεον χήρος, προτέρημα στολίζον 
καί τελειοποιούν τά λοιπά του προτερήματα.

"Οσω διά τήν νύμφην, ή θεία μου τήν ώνόμαζεν 
αληθή μαργαοίιην. Δυστυχώ;, πρό πολλών έτών ή 
θεία μου «φόρει δμματοϋάλια, καί παράξενον δέν ήτον 
αν ή εκλογή Ιγείνε μέ τά μέσον τών φωτιστικών τού 
των έργαλείων άλλά τέλος πάντων έλαβα καί μικράν 
τοιαύτην απάτην πρό δφθαλμών, τήν προίκα τήν ευ 
ρίσκα άξιόλογον, καί έπρεπε νά ήναι τέρας ή μνηστή 
μου, ώ^τε ή οκιά τβιαύτ/ις προιχός νά μή δυνηθϊ) νά 
τήν σκεπάση.

Έπήρα λοιπόν τόσον μόνον καιρόν, όσο; έ'/_ρειά ε̂το 
εις τό νά βάλω εί; τάξιν τά φορέματα μου. Τήν θέσιν 
μου τήν είχα συμφωνήσει διά τήν αΰριονείς τό Γραφεΐον 
τών ‘Οδοιπορικών ‘ Αμαξών. ’Απεφάσίσα δέ ν’ ανα
χωρήσω χωρίς νά ΐδώ κανένα, καί φανερώσω τάν 
σκοπόν μου, διά τάν δποΐον, νά είπώ τήν αλήθειαν, 
έντρεπόμην όλίγον. Έ γώ  δ άλλοτε τόσον δύσκολο; 
φαινόμενο; είς τήν έκλογήν τοΰ γάμου, ν αποφασίσω 
αίφνης νά νυυφευθώ νέαν άγνωστον! Τότι όμω; είδα 
διαφορετικά τά πράγματα' έθεώρησα τάν γάμον ώ ; 
καθήκον κοινωνικόν, τά δποΐον έπρεπε μίαν φοράν νά 
εκπληρώσω' καί τά καθήκο»·δ φρόνιμος άνθρωΒο; τά 
«κπληροΐ καί δέν παραπονεΐται. Τά παράπονα είναι 
τον μωροΰ, ειπεν δ ποιητή;.

Άνέβημεν εις τήν άμαξαν περί τήν έδ?όμην1 ώραν 
τής εσπέρας. Είχα δικαίωμα εις τήν πρώτη* θέσιν τοΰ 
Ιμπροσθεν μέρου;'άλλά μέ είχε προλάβει άλλο;, διότι, 
άνοιχθείσης τή ; θυρίδος, είδα δύω δδοιπόρους καθημέ- 
νους ήδη, άνδρα καί γυναίκα. Μολαταύτα, άν έπήραν 
τήν δέσιν μου, μοΰ είχαν αφήσει τήν άλλην γωνίαν' δί 
έμέ ?(τον τό ίδιον, ο9εν καϊ δέν είπα τίποτε,

Υποθέτετε βεβαίως οτι τήν άλλην γωνίαν κατεΐχεν 
ή γυνή έκείνη, τής δποΐα; άκόμη άλλο τ ι δέν έβλεπα 
παρά τούς μακρούς κα; ξανθού; βοιτρύχους, έξερχο- 
μένους άπό βελούδινον μαΰρον πέτασον. Παντάπασιν. 
Ό  σύντροφός της είχε καταλάβει άδιαφόρως τήν κα· 
λητέραν θέσιν, καί τόσον καλά είχε χωθή, ώ ιτε  
Ιλεγες πώς έκαρφώθη ίκεΐ νά μένη αιωνίως. Ό  άν 
Ορωπος ζτον πεντηκοντούτης, παχύ;,· παχύ^ριν, κόκ

κινος, φαιδρός, και κο ινότατη ; κατά πάντα φυσιο· 
γνωμονίας.

Ή  δέ νεανίς, ή διά τήν ολως άφιλόφρονα τοϋ » υ ν  
τρόφου της αδιαφορίαν, πλησίον μου καθημένη ^διότΕ 
νεανις ητον, ή μάλλον παιδίον), στρέψασα πράς τό 
μέρο; μου τήν κεφαλήν, μέ τήν άφροντιν έκείνην 
καί μηχανικήν πράς τά αδιάφορα οντα περιεργίαν, μ 
εβαλεν εύθύ; είς θέσιν νά ίδώ τά ούνολον τής ώραίας 
χαί άγγελικής της μορφής. Φαντασθήτε τό καθαρώ- 
τερον ώοειδές πρόσωπον τοΰ κόσμου, τάς χαριεστέρας 
γραμμας, επιδερμίδα ξανθής μέν χροιάς, άλλ’ εχουσαν 
τά δροσερόν έκιΐνο, τό μηδέν κοινόν ίχον μέ την λυμ- 
φατικήν χροιάν τών πλείστων Άγγλίδων' δφθαλμούς 
γαλανούς καί ζωηροτάτους, καί άπαυγάζοντα; εύτολ- 
μόν τι καί ριψοκίνδυνον ύπά τήν δειλήν καί άγνήν τής 
παρθένου συστο/.ήν' χείλη ροδόχροα καί παχέα δ· 
πωσοΰν, έπαυςάνοντα ουιω  τοΰ γοητευτικού εκείνου 
προσώπου τά θελγητρον. Ά ν είχε φθάσει τά δεκαε
πτά έτη, ουτε μίαν ώραν δέν τά ύπερέβαινεν· ήτον 
vtavt;, άλλά μόνον άπό χθες. Προχθές ακόμη,· ήτον 
παιδίον, καί μέ τά παιδία έπαιζε τρέχόυσά. ' Αλ*λά , 
μεταξύ τή; χθέ; καί τής προχθές πολλάκις μεσολαβεί 
άβυσσος. Τά παιγνίδια διαδέχεται ή σύννοια, τήν 
άφοοντισίαν ή σκέψι;' χαί τό στήθος-, τό δποΐον έλογί- 
ζετο κενόν θησαυρού κιβώτιον, άνακαλύπτεται αίφνης 
περιέχον καρδίαν, καί καρδίαν πάλλουσαν ΐσχυρώς. 
Όποιον παράδοξον δν ή γυνή I

Μήπω;, έλεγα κατ’ έμαυτάν, δ κύριο; ούτος είναι 
της μικρας ταύτης δ σύζυγος; Αλλόκοτος θά ήτον 
ή ενωσις, άλλ’ όχι απίθανος· διότι τοιαΰται συζυγίαι 
είναι συχνόταται εί; κοινωνίαν όπου οί άνθρωποι νυμ
φεύονται δΐ ολας τάς αιτίας, έκτός τής μόνης ίσως 
ήτις· έπρεπε νά xaVrfl τόν τοΰ γάμου δεσμόν διαπαν
τός άδιάρ^ηκτον. Έ γώ  μολαταύτα ηύ'/αριστούμην διά 
τό άγροΐκον τών τρόπων του, διότι άντί νά έχω αυτάν 
πλησίον μου, είχα τήν ώραίαν συνοδοιπόρον του. Ερω
τικού; σκοπού; δέν είχα βεβαίως, ώς άνθρωπος δςτις 
έπήγαινα νά νυμφευθώ· έπροτίμων μόνον —  καί τοΰτο 
δύσκολον δέν είναι νά έννοηθή —  τήν έλαφράν άρήν 
λεπτοΰ γυναικείου ενδύματος παρά τήν δχληροτέραν 
προστριβήν γονάτων καί ώμων παχύσαρκου άνδρό;.

’Αναβάντων ήδη δλων τών συνοδοιπόρων, έκλείσθη- 
σα» αί θυρίδες τής άμάξης, ήχησεν ή σάλπιγξ τοΰ 
οδηγοΰ, δ ηνίοχος έξέσχισε τόν άέρα μέ τά κλασικόν 
έκεΐνο κτύπημα τή ; μάστιγος, τό τόσον καταληπτόν 
είς τούς ίππους, ή αμαξα έ/.λονήσθη καί διέτρεξε καλ- 
παζουσα τάς δδούς τών Παρισίων, τάς όποιας δέν 
έβράδυνε ν’ άφήση όπίσω της.

Καί ένόσω μέν διββαίνομεν τάς ρύμας τής πόλεως, 
δ οφθαλμό;, ώς λυπουμενος ίιω ς. αύθορμήτως διότι 
άφίνει χώραν προσφιλή, κύπτει είς τήν θυρίδα, μετα~ 
βαίνων άπό έργαστήριον ιίς έργαστήριον, παρατηρών 
ταχέως τά έν αύτοΐς, καί ζη-ών περιέργως ύαλίζουσάν 
τινα πω'ήτριαν, ώς νά ήτον δυνατόν, περιστάσεω; τυ- 
χούση;, νά σταθή ή αμαξα καινά  συνεργήση είς έρω- 
τικού; σκοπούς. Τ ότι, δέν προσέχει άκόμη δ ανθρω> 
πος εις τούς συνοδοιπόρους του, διότι έχει καιρόν νά



τού; ίδξ, * « ί ν“ τβύ« xat νά συνδέσΐ) σχέσεις
καί γνωριμίας μετά ταΰτα.  ̂ ^

Μόλις δμως περάσωμεν τάς πύλας τής πόλεως, 
αλλάζει πλεό» ή θέσις, τά έχτός τής άμάξης δέν μα; 
ίνδιβφέρουν τόσον, το βλέ,ιμα κουράζεται περιπλανώ- 
μενον, χαί αρχίζει χατ' δλίγον νά έναιχολήται ε ΐ; τά 
βμέσως περιστοιχίζοντα αύτό πράγματα- καί τοτε 
άρχίζομεν να παρατηρώμιθα προσεκτικώς, χαί νά έξε 
τάζη διά τοΰ βλέμματος ό εί; τόν άλλον. Ε;χα λη 
σμονήσει λοιπόν δλωσδιόλου τήν πλησίον μου νεανιδα, 
χαί τότε έμισογύρισα αιφνιδιως, χαι ουτω; ηουνηθην, 
έν άνέσει χαί προσποιούμενος άδιαφοοιαν, νά την πα- 
ρα-ηρήσω.

Έπειδή τήν έβλεπα πλαγίως, ο βελούδινο; πέτασος 
δέν μ’ έσυγχώρει νά ίδώ άλλο, παρά τά ; άκρα; τών 
βοστρύχων, καί μέρος τή ; δοδίνης ρινος. Κατι έβλε
πα βεβαίως, άλλα δέν ήτο* αρκετόν. Γο εμποδιον 
τοΰτο μέ ήρέδισε, καί ήθίλα να στείλω εις χιλίους 
διαβόλους τόν βελούδινον πέτασσον, οταν ή νεανις, χ ω 
ρίς νά ύποπτεύη άναμφιβολω; την χατ αυτοΰ μανίαν 
μου, ελυσε βραδέω; τα ; ταινίας, xat τέλος πάντων 
τόν έσήκωσεν ολωσδιο^ου. Μου ήλδε τοτε άπο την 
χαράν μου νά ριφδώ ε ί; τον λαιμόν της ! Ιίοτέ δεν 
είδα δαυμα-Ηωτεραν, εξαισιωτέραν χόμην ! Οπισθεν 
μέν τής χε©αλή; έδενετο στρεπτή μέ πολλην απλοτη~ 
τά , δύω δέ κτένια 03τρα*ινα έκράτουν έπί τώ< κρο
τάφων δύω μεγάλου; πλοκάμου;, κατεβαίνοντας μέ 
χρι τοΰ λαιμού. Καί άλλην ωραιότητα άν-δέν ειχε, διά 
μόνην τήν κόμη·* ταυτην θά ήτον θελκτική κ«ί αξιέ
ραστος.

Έκρέμασε πρώτον τόν πέτασον είς τό σχοινίον τή ; 
άμάξη;, καί έπειτα, έξάγουσα μαντίλιον μεταξωτίν 
έχ τοΟ σάκκου τη ;, τό ιδιπλωιεν ω ; λαιμοδέτην. Φαί
νεται δτι ήτοίμαζε τήν νυκτικήν της σιολήν· και πραγ· 
ματικώ ; έτύλιξε τά αύτί* και έδεσε κόμβον ύπό τόν 
λαιμόν. Έπειδή τοΰτο δέν μ’ έμπόδιζεν άπό τ ιΰνά  την 
βλέπω, τό μαντίλιον δέ» το έμισησα' ό πέτασος ομως 
εσάλευε κρεμάμενος εί; τά λωρία τή ; άμάξης- καί κα
λά νά τοϋ γε ίνη ! Τήν σήμερον κρεμιΰν διά πολύ 
μικρότερα αδικήματα.

Θεωρών προσεκτικά»; τό έράσμιον τοΰτο  π λ ά σ μ α ,  
δέν ε ίχ α  λάβει ά<όμη καιρόν νά κά μ ω  έ ξ ε υ τ ελ ισ τ ικ ή ν  
τ ι ν α  δΐ εμέ παρατήρησ ιν- ότ ι  δηλαδή έβλ επα  καί δέν 
μ ’ έβλεπαν . Λέν τ ο λ μ ώ  τ ω ό ν τ ι  νά  β εβα ιώσω  ούτε  οτι 
β λ έ μ μ α  άκλοΰν  ίρρίφθη έ π ά νω  μου

Σκοπόν τινα πλάγιον έπί τής νεάνιδος ταύτης ουτε 
ειχα, ούτ’ ήδυνάμην να εχω" διότι, ω ; ειπα, υπη 
γαινα νά νυυφευθώ, χαί 8α ήμην ασυγχώρητο;. Ά λλ ’ 
άν καί χωρίς σκοπόν, ποιο; εΐναι οςτι; δέν Θέλει νά 
προξενήση μικράν τινα έντύπωσιν, καί έγώ επρεπε, μέ 
άκραν μου ταπείνωσιν, ν’ άναγνωρίσω δτι ?έν Ιπροξέ 
νησα κάμμίαν. Τοΰτο δέ δέν ητον ουτε ένθ^ρυντικάν 
χαί εΐ; τόν κύριον αύτόν σκοπόν τοΰ ταξειδίου μου

Ό  κύριο; έκοιματο κήδυμον ύπνον.
Έν τούτοι:, ερ/ε νυκτώσιι δλοτελώί· ή σελήνη δέν 

ε ίχ ιν  άκόυη άνατείλει, καί σκότος βαθύ μα; έπερι- 
στοίχιζεν έξωθεν. Τί καλήτερον παρά vdJ κοιμηδή κά
νει; τότε ; Τά φανάρια τή ; άμάξης μα; έ^ριπτα»

μέσα δλίγον φώς, άλλά καδαρώ; δέ* ι’βλεηόμεδα. Α ρ 
μόδια λοιπόν δέν ζτον ή στιγμή νά συντριβή δ παγε
τός τής σιωπής καί νά συνδέσωμιν γνωριμίας· τό σκό
τος, τό όποιον πολλάκις ενθαρρύνει, τρομάζει πάντοτε 
τήν άδωότητα, φύσει ούσαν προφυλαχτικήν άν καί ά 
πειρον' άνέβαλα λοιπόν εις τήν αύριον τήν αρχήν τής 
συνομιλίας, άν ή τύχη μέ ήξίονε νά συνταξειδεύσω έπί 
πολύ μέ τούς συνοδοιπόρους μου εκείνους.

Η νεα·ις —  κόρη ή γυνή, διότι ακόμη δέν ήξευρα 
άν ήτον σύζυγος, θυγάτηρ ή έπιτρΟίευομένη τοΰ κοι* 
μωμένου —  μετά τόν βραχύν έκεΐνον νυ<.τοστολισυάν 
ένόμισε καλόν νά τόν μιμηδή' χαι έντός δλίγου ό μόνος 
έκ τών τριών ανοικτούς εχων τού; οφθαλμούς ή μη ν 
έγώ. Τή άληδεία, κα: μέχρι τής δευτέρα; Παρουσίας 
άν έκοιμώντο άμφότεροι, μοϋ ήτον άϊιάφορον. Άκούμ- 
βησα λοιπόν τά πρόσωπόν ε ί; τό ερεισμα τή ; άμαξη;, 
καί, μή εχων τ ί καλύτερον νά κάμω, άρχισα νά σκέ- 
πτωμαι.

Καί μήπως δέν ειχα τι νά σκειΌώ ; Ένέδωκα άπε · 
ρισκέπιω; είς συμφωνίας συμφερούσα; ί ιω ;  εις τήν 
δείαν μου άπειράκι; περισσότερον πσρότι ε ί; έμ»’ η 
μνηστή μου ισως δέν ήτον τόσον τή; όρέξεω; μου δσον 
αυτή Εφαντάζετο- και έγώ ακόμη —  τ ί παράξενον ; —  
ισως δέν ήρμοζα εϊ; την όποιαν είχε περί συζύγου 
ιδέαν ή μνηστή μου αύτή. “Βχομεν τήν προίκα είναι 
βέβαια πολύ, διότι αύτή παριστάνει τήν υλικήν ευε
ξίαν. \>λ' υπάρχει και άλλη τις εΰεξι*, πιρί τής 
όίιοία; δέν φροντίζομεν δσον πρέπει. Καί πώ ; ! τί πει
ράζει άν καταδικασδή; νά συζή; μέ πρό-ωπον δυσά. 
ρέστο», ά/αρι, άντιπαδέ;, μέ δν όλοις άντίδετον πρός 
σέ κατά τά ; κλίσεις, τά ; άρμάς, τάς περί τοΰ βίου 
κοινάς ιδ έα ;! Ά^ίνοντε; κατά μέρο; τήν *αρδίαν, καί 
περιοριζόμενοι ε ί; τά πραγματικώτερα καί δετικώ- 
τερα, είναι άρά γε τόσον’άϊιάφορον είς τήν εύδοιμονιαν 
νά ευρίσχωμεν ε ίς τήν εστίαν μας μορφήν μειδιώσαν 
ε ί; τήν προσέγγισίν μας, άγκάλας νά μά; περιπτύσ" 
ίωνται είλικρινώ;, καρδίαν νά μας άγαπα και νά μας 
μεταδίδρ τή« άγνήν εκείνην τοΰ τίμιου έρωτο; μέθη·/ ; 
Καί σημειώσατε δτι όμι/ώ μόνον π«ρι ei'ttlnC  συμ- 
φω.ώ νά δυσιάζωμεν, άν θέλετε, τά πάντα ύπέρ τή ; 
ευεξία;' άλλ' όχι καί νά δυσιάζωμεν εί; τήν φυσικήν, 
είς την σωματικήν ευεξίαν, καί τήν ευεξίαν ακόμη τής 
καρδίας, ώς καί τήν ψυχικήν, τήν διανοητικήν ευεξίαν. 
Καί ό έρως αύτάς εμφαίνει είς τήν ευεξίαν, διότι άλλως 
δά έγίνοντο δλιγώτεροι γάμοι ενεκα χρημάτων, καί 
πλειότιροι ενεκεν ερωτος.

Ουτω λοιπόν, δλίγον κατ’ δλίγον έβυδίσδην ε ί; βα- 
δεΐαν σύννοιαν, ουλλογιζόμενο; τήν μνηςήν μου. Έ το» 
ώ^αία- άλλά ποίας λογής ώρα:α ; δ ότι είναι πολλών 
ειδών ώραιότητις. Πώς είχε τό στόμα; τήν ρΐνα; τούς 
ορδαλμούς; Τέ/ος πάντων, κατώρθωσα νά σχεδιάσω 
θέμα, έπί τοϋ όποιου έκέντ* έρωτικώς διαφόρων χρω
μάτων κοσμήματα δ λογυμός μου1 έλησμόνητα δλω ;- 
διόλου τεύς νείτονά; μου, δταν μουρμουρισμό; αίρνί. 
?ιος τοΰ παχυσάρκου άνδρός μέ άφήρπασεν άπό τήν 
περιπλάνησίν μου είς τά βασί1 ειον τών ιδεών καί τώ» 
δνείρων.

—  Έ λα  δσ καί σύ, Πιπίνα, δέν ήξεύριις πώς νά

σταθής ; ε’ λεγ.ν δ φίλος· μ’ έπλάκωσίς* ώς προσκεφά-
λαιόν σου μ’ έπήρες ; , . „

Ά πά  τήν μεμψίμοιρο» ταυτην εχφωνησιν εμαδα οτι
ή γειτόνΐ.σά μ ο υ  ώνομάζετο Ί-σηπ-να, δνομα τ·£i δ
ποίου τό χυδαΐον υποκοριστικόν είναι το ΙΙιπινα. Και 
τά δύω δέν ησαν τής δρίξεώ; μου’ άν έπρόκειτο να 
εκλέξω έγώ, έπροτίμων τό όνομα  ̂Μαρία, ονομα, 
ώ ; είχα μάθει, τής μνηστής μου κυρία; ΚουρβίΛλη;· 
ά/.λά τί σηααίνει ή άσχημία τών δνοματων ;  άσχημα 
« ν  είναι τά όνόματα, άσχημα είναι τα πρόσωπα. 
Έ ννώ ίΐσε ποτέ κάνει; γυναίκα ωραιαν με ονομα άσχη
μο·/ ; 'Ή  ώραία γυνή έχει προνόμιον ώ ; δ Μ ιία ; ν* 
μιταυορφόνη καί έξωραίζ») ολα οσα έγγι^εΐ.

Ιδού τώρα τί συνέβη καί πω ; εξηγούνται τά πα 
ράπονα καί at μεμψιμο.ρίαι τοΰ φίλου.

‘ Η κυοία Ι Ι ι π ί ν α -  έπειδή Π ιπ ινα ν  πλέον την■ ί λ ε -  
γ α ν  _  δέν έβράδυνεν, ώ ς  ε ιπ α ,  ν' άποκοιμηδη- α λ λ  η 
Οέσις τη ς  δέν ήτον π ο σ ώ ;  κ α τ ά λ λ η λ ο ;  π ρ ο ;  τον ύπνον. 
Κλονου^ένη  άπό τόν σάλον τ ή ;  ά μ α ξ η ; ,  ευρ ισκετο ω ;
■τό άθλιον φυτόν έκεΐ.ο, τοϋ δποίου τό στελεχο; οει.ι 
ό άνεμος ά κα τα π α ύσ τ ι>;, καί μία τελευταία «ροσβολη 
μέλλει νά τό ρίψ? κ*^ά γή;· ‘ Η κεφαλή τη ;, κυυασα 
πρώτον έπί τοΰ ώμου τη ;, είχε παρασύρει ανεπαι- 
σδήτω; καί τά λοιπόν τοΰ σώματος, και το οΛον οεν 
θά έστέκετο εΐ; τήν πτώσίν του, άν δεν προσεκρουεν 
έπί τοΰ άλλου κοιμωμένου. Τό βάρος του αόυ-ατου 
καί άβροΰ τούτου σώματος δέν ήτον βεοαιως μεγα, 
καί επρεπε νά ήναί τ ις άγροικος ώστε νά τόν όυσα- 
Ρ,στή/η τά τοιοΰτον έράσμιον θάρρος. Τον επαιρε δια 
προσκεφάλαιον, καί αύτός παρεπονίιτο ! Γο# έπλα^ 
κονεν, ελεγε, χαί τό βάρο; μόλις έζυγιζε δεκα δραμ,ια ! 
Τωόντι δέν ήτον άξιος δ άνθρωπος εκείνος τοιαύτη;

ά ρ ή ;! , , , , ,
Ή  πτωχή νέα, καταπεπονημένη από τα τιναγματα 

τή ; άμάξης, έξυπνήσασα καί σιμωμένη συγχρόνως, 
άπέσυρε μηχανικώς τήν κεφαλήν, χωρίς να είπή λεςιν, 
χωρίς νά συνέλθΒ έντ.λώς, και ήδέλησε νά ίπαναλαβζ 
τάν κακώς διακοπέντα ύπνον της. Τοΰτο δύσκολον δεν 
ήτσν, διότι δέν εΐχεν εντελώς άνοίξει το ύ ; οφθαλμού;, 
καί μετά τρία δεύτερα λεπτά έβυθισθη παλιν ει; τόν 
ύπνον ώ ; πρότερον. Εννοείται οτι δ κυρίος ,.ατηρτη-, 
δ κύριος σύζυγό; της, δ κύριος θείος, η ο κύριο; *η 
δεμών αύτή; —  δπω; θέλετε —  άπεκοιμήδη έπίση;, 
άφοΰ έξεπλακώδη πλέον απο το φοβερον εκείνο βάρο;. 
Αμφιβολία δέν ήτον. Πολλοί, θέλοντε; νά διασκεδά
ζουν εις τήν αργίαν τοϋ ταξειδίου, Ιχουν^ ταμβακο- 
δήκας μέ μουσικήν- δ ά'θρωπος αυτός ηδυνατο άξιο- 
λογα ν’ άναπληρώιη είς εμέ τήν τοιαύτην διασκεδασίν 
έρρογχάλιζεν ώ ; σύριγξ παμμεγέθους οργάνου . . . .  
τή ; Βαρβαρίας δηλαδή.

Έχ φύσεως δέν είμαι καθ υπερβολήν φιλο; τή; 
μουσικής, χαί μόλις ή καλή μουσική ευρίσκει^ είς τά 
αύτία μου χάριν είς πασαν περίστασιν, ή ύπέρ τά 
δέον παράτασι; αύτής δέν μ’ ευχαριστεί. Φαντασδήτε 
λοιπόν άν έκείνη τήν δποίαν ή διευθυνσις τών Οδοι
πορικών 'Α μ α ξ ώ ν ,  έν άγνο^ αύτής καί δωρεάν, μοϋ 
έπρόσφερεν, ήτον δυνατόν νά μέ θέλξ^. Τ ί τρομερά, τ ί, 
άνυπόφορος μουσική ! Πασαν στιγμήν μοϋ ηρχετο.

τρελλή δρεζις νά εεισω δυνατά τό* βραχίονα τοΰ μου
σικοδιδάσκαλου, καί νά τον παρακαλεσω νά σταθή και 
ν’ ά·απνεύϊη· και πιθανώτατα θα ενέοιδα εις τον π ε ι
ρασμόν τοΰτον, άν άλλο τ ι εί; τον ι4ιον καιρόν δέν 
έσυρε τήν προσοχήν μου. Τό άλλο τοΰτο, καθώς θά 
ίδήτε, επρεπε νά μέ ένασχολήση τόσον, ωστε να μέ 
καταστήση κωφόν πρός τήν έπίρρινον έκείνην καί κα- 
ταχδόνιο# αρμονίαν.

Συγχρόνως τότε ή σελήνη, ή ξανθή οΰτη καί μελαγ
χολική Φοιβη, ή άγαθή καί προσφιλής είς τού; έρα- 
στά; θεά, άρχιζε νά δείχνη τό γαλανόν τη ; πρόσωπόν 
ε ί; τά βαθύ κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ χρώμα, καί νά φω- 
τίζΐ) τό έσωτερικόν τής άμάξης, ώστε έβλεπα καδώς 
τήν ημέραν. Οί δφδαλμοί μου, ώς έννοεϊτε, δλίγην 
προσοχήν ε"δωκαν εις τό μαγευτικόν αληθώς θέαμα 
τών δένδρων, τών κοιλάδων, τών λόφων, τή; χλόης, 
τοΰ όρίζοντος, ζωγραφουμένων δλων ώ ; επί μολυβδί- 
τιοος, ώς φωτογραφικής δηλαδή εΐκόνος. Είχα άλλο τι 
δαυμασιώτερον καί μαγευτικώτερον ένώπιόν μου.

Τά πρόσωπόν τής νεάνιδο;, φωτιζόμενον άπά τήν 
φωσφορικήν έκείνην λάμψιν, άν έχανεν δλίγον άπά την 
ροδίνην χροιάν της, έκέρδαινεν άλλως άνεκλάλητον χά* 
ίΐν. Τά μακρά καί ξανθά της βλέφαρα έκάλυπταν 
αιδημόνως μεγάλους γαλανούς δφδαλμούς, πλήρεις πυ
ράς καί ζέσεως. Όσοι ποτέ ήγαπήσατε, ήξεύρετε 
πόσον ό ύπνος καλλύνει γυναικών τινων τά πρόσωπα1 
άλλά προσώπου ώραίου παρδενικευ γνωρίζετε τίποτε 
γοητευτικώτερον, βυρανιωτερον ; Ο ύπνος τη^ είναι 
καδαράς, αίδέριος ώς αυτή' αίσδάνεσαι ότι δ άγγελος, 
άν καί μετ’ ούπολύ μέλλει νά χάσγ, τάς πτέρυγάς του, 
τάς έχει άκόμη, καί οτι δέν εδεσε τόν ουράνιον^πόδα 
του είς τόν γήϊνον ημών βάρβαρον. Τά κατ’ έμέ, δέν 
έγόρταινα δαυμάζων τό πρό τών δφδαλμών μσυ άξιο 
λάτρευτον πλάσμα καθ’ όλην τήν φυσικότητα καί ά- 
πλότητα τής μόλις άνθουσης καλλονής του. Όποιος 
θησαυρός διά τόν προωρισμένον ν ' άνάψ5 τδ πΰρ τη ; 
ζωής καί τοϋ πάθους είς τά χαριέστατον τοΰ:ο άγαλ- 
μάτιον, τό δποΐον νά ζήση μόνον καί νά αΐ*θανδή
έζϊΐτει. (

Ιδού κραυγή έρωτική; έπιθυμιας, θα μοϋ είπήτε1 
κραυγή άνάρμοστο; εί; τό στόμα άνδρός μεμνηστευμέ- 
νου, άνδρός σχεδόν νυμφευθέντος. Σύμφημι, κατά 
δυστυχίαν.

Ήδελα όμως νά σα; ΐδώ εις τήν θεσιν μου, διδά
σκαλοι τής αύστηρας ήδική;· ή μάλλον οχι, διότι τήν 
θέσιν μου δέν τήν έδιδα οΰτε ώς άντάλλαγμα αδτο- 
κρατορία;. Έ  παιδίσκη έκείνη μ' έμάγευε. Σας ό- 
μνύω ότι έφυγ* τότε άπό τήν μ%ήμην μου^ή παρά τής 
φιλτάτης θείας μου φυλαττομένη δΐ έμε ώραιότης, 
τήν δποίαν έτρεχα νά νυμφευθώ έπί καλή τη πίστει 
καί u i κλειστού; οφθαλμούς· μόνον έν τούτοις μέσον 
τό όποιον συμβουλεύω είς Scrou; βαοανίζει δ πειρασμός 
τοΰ γάμου.

Ή  κυρία Πιπίνα, ύπακουουσα ει; τήν όχληριάν^ια- 
ταγήν τοϋ «ατρό; ή τοΰ κηδεμόνοςτης — διότι τίποτε 
άκόμη καλώς περί τών σχέσεων αΰτών^ δέν έγνωρι^α 
—  είχε ^ιφθή είς τά δπίσω xat, επομενω;, ολίγον τι
πρός έμέ. ^



‘Η ώραία της κεφαλή, μή δυναμένη πλέον νά κρα* 
τηθη, κοί ματαίως ζητούσα ατήριγμα, έταλαντεύετο 
επί του λευκού της λαιμοΰ, μακροΰ μέν δπωσοΰν, άλλά 
χαριίστάτου ώς λαιμού κύκνου. Ιΐροεΐδα, σκιρτών 
άπο χαράν άνεκλάλητον, τ ί έίμελλεν άφεύκτως νά 
συμβΐ)' κατά παν τίναγμα τής άμάξης ή κλίσις έγί~ 
νετο μιγαλητερα, 6 ώμός μου έραίνετο ενεργών έπι 
τής περικαλλούς ταυτης κεφαλής ώς δ μαγνήτης έπί 
τοΰ σιδήρου, έλχυων αύτήν πρός εαυτόν μ άτη ν  ή κε
φαλή έπάλαιεν- έκρατεΐτο άκόμη, άλλ’ ήτον φανερόν 
οτι τά ίδιον βάρος της έμελλε τέλος πάντων νά τήν 
συ ρη.

Μέ ποιους παλμούς άνυπομόνου έλπίδος ίπρόσμεινα 
τήν στιγμήν καδ’ ην, άποκρουσθεΐια δεξιόθεν, έμελ- 
λεν αριστερόθεν νά ζητήση έρεισμα, διά τό όποιον, χήν 
φοράν ταύτην, δέν 0ά εΰριακεν άπάνδρωπον άρνητιν ! 
Μέ ποιον φόβον προσέτι μήν έξυπνήση αύτή, μον «ξυ- 
πνήση δ πατήρ, δ δεΐος, δ σύ’,υγος ! Ό ,τ ι ομως μ’ ένε- 
θάρρυνε περί τοϋ τελευταίου, ήτον ή πολύκροτος μου
σική του, έξαλεζθοΰσα έπί τοϋ αύτοΰ πάντοτε μέλους, 
χωρίς νά φαίνεται οτι προσεγγίζει εις τό τέλος της. 
Μόνος λοιπόν φόβος μοΰ έμενι, μήπως ή νεδνίς, προσ· 
εγγίζοντος εϊς αύτήν ξένου σώματος, έξυπ'ήση.

"Οταν έρχεται πρός ήμας φίλος, καίδένηναι έκ τών 
φιλώ» τοΰς οποίους άποφιυγομεν, δ,τι δλιγώτερον ήμ*ι 
ποροΰμεν νά κάμωμεν είναι τό νά διλήσωμεν νά τόν 
άπαλλάξωμεν άπό τά ήμισυ τοΰ δρόμου' ούτως έ'χαμα 
λοιπόν άπέναντι τής ξανθή; έκείνης κεφαλής, ητις ώ- 
λιγόστευε, κατά παν δεύτερον λεπτόν, διά τών κατα- 
κτήσεώ ν της, τά μεταξύ αυτής καί έμοΟ διάστημα. 
Έπλησίασα ήσυχως τό σώμά μου, κατέλιπα πονηρώς 
τήν -'ωνίαν μου' όλίγον δέ κενόν έμενε νά πληρωδή μέ
χρι τής τελείας προσεγγίσεως.

Έν τουτοις, όλίγας γραμμάς μακράν τοϋ σκοπού 
έστάδην, διότι έσύμφερε νά μήν εκληφδώ ώ ; συνένο
χος μετά τά έξυπνημα. 'Η καμπύλη έπί τά μάλλον 
κα! μάλλον έχυρτόνετο, χαί μαχράν δέν ήτον ή στιγμή 
καδ’ ή1' ή άξιέραστος κεφαλή έμελλε νά χάση τά κέν 
τρον τής βαρύτητος αυτής καί νά ζητήση τά πλησίον 
της στήριγμα’ τή» έπερίμενα μέ παλμούς, μέ σκιρτή
ματα, μέ συγκίνησίν άνέκφραστον. Οποία προσδοκία, 
φίλοι μου ! Εκατομμυριούχος ήδελα νά ήμαι, καί νά 
δυνηδώ, μέ όλην τήν περιουσίαν μου, ν’ άγοράσω μίαν 
άλλη ν  στιγμήν ώς έκείνης, οσον βραχεία καί άν ήτον !

Καί ή στιγμή ή άκόλουδος !
Ά ς  άφή:ωμεν τήν περιγραφήν* ’είναι απερίγραπτος.
Άκούμβησε λοιπήν ιίς  τάν ωμόν μου, κοιμωμένη 

μέ τήν  αύτήν άσφάλειαν, μέ τήν αύτήν γαλήνην, ώς 
έπί τοϋ συνήθους μεταξωτού προσχελαίου της! 'Η γλυ- 
κιΐα καί ταχτιχή πνοή της άνεσή<ονεν εις ίσα διαστή 
μ ζ τ ι χ  χρόνου τάς δύω πτέρυγας ρινος λεπτοφυοϋς ώς 
οί έρωτες- τά ήμίχλειστον στόμα της άνεκάλυπτε μ ι
κρούς καί συμμέτρους οδόντας, λευκούς ώς μαργαρί
τας καί λεπτού; ώς άδόντας γαλής. *Ω! πό;ον καλώ; 
γνωρίζει δ διάβολος τήν τέχνην του, χα! πώς δαυμα- 
σίως ήξίύρει νά λοίβιρ τά μέτρα του ώστε νά μή τοΰ 
διαφυγή δ άλαρτωλάς άνδρωπος ! ή απέναντι δυρίς ήτον

ανοικτή, καί δΐ αυτής εμβαΐνεν αήρ δροσερός, χαρμό
συνος καί, έξ αύτή; άχόμη τής χινήσιως τής άμαξης, 
διάτορος. Πρό τινων ή:η λεπτών, έδεώρουν μέ μαγευ- 
μένούς άφδαλμούς τήν ώραίαν παιδίσκην, εύχόμενο; έκ 
βχδους ψυχής νά μήν εξυπνήση ταχέως, καί αισθανό
μενος, άπά στιγμήν είς στιγμήν, είσδυουσαν είς τάς 
φλέβας μου φλόγα καταναλίσκουσαν, οταν ριπή δυνατή 
άνέμου, είσβαλοΰσα διά τοΰ παραπετάσματο;, ερριψεν 
είς τό προσωπόν μου τάν κρεμάμενον είς τάν άνεστραμ- 
μένον λαιμόν τής κοιμωμένης μαχράν καί ξανθόν πλό. 
καμον.

Β\

Έδώ θέλω κάτι νά σας έοωτήσω, κύριοι Άν&· 
γνώσται.

Ά ς ύποδέσωμεν οτι βυνέβαιν» χαί εις σας τοιοΰτο 
άπροσδόκητον ευτύχημα1 τί δά έκάμνετε, σας παρακα
λώ ; Θά έμποδίζετε τά χείλη σας τούλάχιστον, προσ- 
εγγίζοντα τήν ^οδόπνουν κόμην, άπό τήν άνέλπι- 
στον εκείνην άφήν, καί ά», κατά «ερίστασιν, εφέρετε 
έπάνω σας οδοιπορικόν ψαλίδιον, Οά είχετε τήν δύ- 
ναμιν ν’ άντισταδήτε εϊς τάν πειρασμόν τοΰ νά κό
ψετε ολίγας —  έστω και τρεις μό'ας —  τρίχας τοΰ 
όρεκτιχοϋ βότρυος, τόν «ποιον ή τύχη ή ό διάβολος 
έφερεν εμπροσβέν σας ; Έ γώ  ήξεΰρω τί δά έκαμνα 
άν είχα ψαλίδιον. Κατά δυστυχίαν —  κατ’ ευτυχίαν 
δέλω νά εΐπώ —  δέν εΐχα. ’Έπρεπε λοιπόν έξ άνά- 
j-κης νά εΰχαριστηδώ είς μόνον τά δώρον τής ιύχης. 
"Επειτα, δέν είχα καί αιτίαν νά παραπονεθώ.

Άνεπαισδήτως^ τά λοιπόν τού σώματος ήχολούδη- 
σε τή» κεφαλήν, καί έβάσταζα ολον τό βάρος του. 
Φ=ΰ ! δ ύπνος τής νεάνιδος, καθ’ δλα τά φαινόμενα, 
θά ήτον βραχύτερος τοΰ άλλου υπνου, τ ίΰ ψάλλον· 
τος πάντοτε μέ τή* αύτήν επιμονήν καί δυναμιν. Όθεν 
•ήθελα νά χαρώ τήν εύδαιμονίαν μου ώς οί άποδνή. 
0κοντες, τών δποίων ήριδμήθησαν αί ήμέραι, καί διά 
τοΰτο δέλοντες νά ώφεληδοϋν καί άπά τάο τελευταίας 
τοΰ βίου τω» στιγμάς.

‘Ο αήρ άπά στιγμήν εις στιγμήν έγίνετο δριμυ- 
τερος. Είχα μανδύαν πλατύν, καί έσυλλογίσδην τόν 
άγιον έχιΐνον οστις Ιδωχεν είς τάν πτωχά* τά ημισυ 
τοΰ έδιχοΰ του' ήθέλησα λοιπόν νά μιμηθώ τήν χρι
στιανικήν ταυτην φιλανθρωπίαν. Τόν έσυρα ήσύχως 
πράς έμέ, καί, φέρω* αύτόν έπί τών γονάτων τής 
κοιμωμένης,τήν έσκέπασα μέ φιλοστοργίαν μητρός πράς 
τά τέκνον της.

Όσον έλαφράν ήτον τό κίνημά μου τούτο, οί φόβοι 
μου δυστυχώς άλήθευσαν. ‘ Η νεανις έκινήδη τά δύω 
ή τρία σπασμωδικά κινήματα, τά προηγούμενα τής 
έξυπνήσεως, καί άνοιξε βραδέως κεχαυνωμένους ά«ό 
τόν δπνον ΰφδαλμούς. Σας ομνύω — καί δέν αστεΐ
ζομαι τοΰτο λέγων —-  οτι άρχισα νά τρέμω ώς μα- 
δητή'ς καταλαμβανόμενος έπ’ αύτοφώρω είς πταίσμα 
τήν προτεραία» εορτής. Νά ύπος·ώ κατ’ άρχάς μέ* 
τήν έκπληξιν, μετά ταΰτα τήν άγανάκτησιν τοΰ βλέμ
ματός της, ή νά υποκριθώ τόν νεκρόν ; ‘Ως άληθής

««ανδρος, {προτίμησα τό τελευταΐον. Έχαμήλωσα κώση ήού·/ως τήν σχεπάζουσαν αΰτήν δκραν, χαΐ νά 
ποντ,ρώς τά βλέφαρα —  δ^ι τόσον δμως ώστε νά μη τήν σπρωξ; πράς εμέ.
Ελ'πω ώ ; νά d y α ανοιχτούς τοΰς δ ϊθ ιλμσΰ ; —  καί Εως τότε δεν είχε δώσει προσοχήν είς έμε· είχο-
1 . *· ____λ ;  λ  _______________ A. i... 2.___  λ , . ' .Χ Ι .Λ .  , λσαετής ή τεσ^αραχονταετής άν ήμην, δυσχόλως δά τά 

έγνώριζε. Καί μολαταύτα ή θωπευτική τόλμη μου 
ί,ΰξανεν ή ώλιγόστει/ε κατά τήν ήλιχίαν. Οθεν καί 
άρχισε τότε νά ι/έ παρατηρή άπό κεφαλής μέχρι πο
δών, μέ προσοχήν κοί μέ θάρρος.

Εΰρέθην τότε είς τήν θέσιν τοΰ νεοσυλλέκτου οταν 
δ αξιωματικός έξενάζη τά όπλα του· έπρόχειτο νά έ· 
ξέλδω εύσχήμω; άπο έξέτασιν εις τή* δποίαν δέν είχα 
καιρόν νά έτοιμ^οθώ. Βίβ»ίως διά χορόν δέ» ήμην 
ένδυμένος' εις τόν λαιμόν έφόρουν )αίμοδέτην μαϋρον 
μεταξωτόν, αμελέστατα χομβοδεμένον βραχίον μαυ- 
ρε:δερόν- μανδύαν κυανου» μιχρόν πίλον οδοιπορικόν, 
έστρίμιχένον τότε άτάκτως είς τά άιιίσω τής κεφα
λή:, ώ ; θέλοντα νά διευκολύνη τήν γενομένην έπ έμοΰ 
έξέτασιν. Κα6ώ; βλέπετε, ή φορεοία μου δέν ήτο» 
τοιαύτη ώ^τε ν  ̂ έπαυξήση τά φυοικά μου πλεονεκτή
ματα' άναμίιβό^ω: ή καταδίκιο μου ήτον άφευκτος, 
ά< δ κριτής μου δέ* ήτον έπιειχέστατος καί συγχα- 
ταβατίκώτατος.

Μή μοΰ εί-ήτε δέ ότι τοΐ·το μοΰ ήτον άδιάφορον, 
χαί δτι, οταν δ άνθρωπος άπεφάσισε νά νυμ®ευθή, 
παύει έντός αΰτοΰ πασα ανθρώπινη ματαιότης. Νά 
νυμφευδώ ! Πολΰ δά τά έσυλλογιζόμην ! ή καί άν ήρχε- 
το εις τόν νοΰν μου, κατηρώμην μόνον τήν θείαν 
μου ήτις άπεφοίσισε τά περί έμοΰ χωρίς να μ ’ ε 
ρώτηση.

Νά νυκφευδώ ! Ά λλ ’ ά* ή μνηστή μου τούλα'χι- 
στον ώμοίαζε τήν ώραίαν αΰτήν κόρην, υπομονή. Πλήν 

λίγας στιγμάς, τόν εύτυχέστερον -ών άνδρώπω»'έγώ έγώ «κείνην τήν έσχεδίαζα οποία έπρεπε νά fvai, ύ .
δμως'έφάνην γενναίος κα» έμεινα ακίνητος. Ά λλο  δενίψηλή* καί άχαριν ξανδήν, δυτκαμπτον ώς πάσσαλον,

άρχισα νά προσποιηδώ οτι 'κοιμώαα·. ‘Ο oxouo; της 
έφευρέοεώς μου ταύτης ήτον ν' άιοφυγω τήν πρώ 
την διά τήν τόλμην μου δρμήν, καί νά κανονίζω τήν 
διαγωγή» μου έν άνέση κατά τά άποτέλεσμα τ ίς  πρα 
ξεοί; μου.

Ή  ·εαν, ίσως ένόμισε, κ^τά τάς πρώτας στιγμάς, 
οτι εΰρίσχετο dc τά σινδόνια χαί είχε τήν κεφαλήν 
έπί ποοικεια)αίου· άλλ’ δ διά τής δυρίδο; είσδυων 
δροσερά; άήρ xai. δ κρότος τών τροχών δέν έβράίυναν 
>ά διυκεδάϊουν τοΰ; κυματίζοντας είς τόν εγκέφαλον 
της πυ<»οΰς άτμοΰ;, ώατε συνερχόμενη νά γνωριση 
«οΰ εύρίσκετο. Ήκολουθουν καί τά παραμικράτης κ ι
νήματα μέ περιεργια» καί συγχίν/.σιν συ»άμα. ‘ Η σε
λήνη έφώτ ζεν ολόκληρον τό έράσμιυν έχίΐνο πρόσω
πον μέ τήν λευκήν της λάμψιν* έγώ δέ ήαην εις θε- 
σ:ν νά μή χάσω τίποτε άπά τάς διαφόρους φάιεις τής 
φυσιογνωμονίας της.

Πρώτη αυτής άναχάλυψις η^ον ότι τό χρησίμευαν 
εϊς αΰιήν ώ ; προσχεφάλαιο* ήτον ώμος, καί οτι δ ώ 
μο; ουτος δέν ή<ον δ τοΰ πατρό;, συζύγου, θείου η 
κηδεμό»ος της, Λνωρθοίθη παρευθυ:, με τή* αυτιών 
ταχύτητα τοϋ αίθίοπος όταν άνακαλΰπτη οχι, τρία βή
ματα πληοίον του, ηλιάζεται κοιμώμενος μεταξύ τών 
φυτών παμμεγέθη; βόας Τούτου γενομένου, έρρ'ψε 
πρός τό μέρος μου βλέμμα πλήρες έντροπής καί θλί 
ψεως, σκοπεύουσα άναμφιβόλως νά μοΰ ζητήση συγ
γνώμη». Ά ν  ήτον άλλος είς τήν θέσιν μου, θ’ άρινε 
νά τοΰ ζητήσουν συγγ»ώμην διόχι τόν έκαμαν, δΐ ο

έμενε, πράς ουμπλήρωσιν τής άπατης, είμή νά ρογ- 
χαλίσω καθώς δ γείτων uou' άλλ δμολο^ώ οτι ό ζή- 
λός μου πρός τήν μίμησιν τής φυσεως δέν ιιροέβη
σ ·* %εω ς  εκεί.

Βλέπουσά με κλειστού; εχοντα τοΰς οφθαλμούς, α
νοικτόν τά στόμα, τά σώμα ολον εις τήν θέσ ιν  αν
θρώπου βαθέως κοιμωμενου, ή πτωχή νεάνις έξέπεμ- 
ψ» στεναγμό* άνακουφίσεως' είχε βάρος μυριάδων λί
τρων όλιγώτερον είς τοΰς ώμους της. Έκοιμώμην 
άρα δέ* ένόησα τίποτε, άρα ήτον ώς τίποτε νά μν.ν 
εΐχε συμβή’ τίποτε δέν ήξευρα, τίποτε δέν υπώ- 
πτευα· είς μάτην άρα έφοβήθη. Έπρεπε μόνον νά 
προσέξη νά μή* ύποπέση καί πάλιν εις τό αΰτά αμάρ
τημα, διότι δ δεύιερος ΰπνος μου δέν θά ήτον ισω; 
τόσον βαρυρ.

Τήν έπαραμόνευα ύπό τά χαμαί νεύοντα βλέφαρά 
μου, καί άνεγίνωσχα, καθαρώς ώς έπί βίβλου, έπ! 
τής εΰχινήτου χαί έχφραστικής αύτή; μορφής. Τά ήμι* 
ου τής δδοϋ τώ* έκπλήξεων ειχε βαδίσει Ιως τότε' καί 
ήθελα νά ίδώ τούς μορφασμούς της όταν θά έβλεπε 
τήν μανδύαν μου. Πολλήν ώραν δέε επεριμενα.

Καταβιβάσασα τό βλέμμα, άπόπληκτος έμεινεν ΐ 
δοΰσα τό τύλιγμα τών γονάτων της. Ά ν  ήυ.η* έξυ

έπιτετηδευμένην εις ολα, μέ τό ναϊσχε κα! μέ το 
οχεσχε είς ιό στόμα άντί ί;ά»ης άλλης άπαντή- 
σεως, καί τοΰτο διά τόν ήδονιχώτατον λόγον δη ή 
σεμνότης καί ή συστολή είναι τά πρώτιστα τών καθη
κόντων πάσης καλώς άνατεθραμμένης νεάνιδος.

Ή  κυρία Πιπίνα μ’ έκύτταζε περιεργότατα, καί δέν 
ήθελα νά τήν διακόψω" ό,τι εΰτυχεστερον ήδυνάμην νά 
έλπίσω ήτον νά μή προξενήσω δλωσδιόλου κακήν έν_ 
τύπωσιν, διότι, έν συνειδήσει, δέν έπερίμενα νά καθυ
ποτάξω μέ πρώτον τήν καρδίαν της' καί, έπειδή άρ
χισα εΐλικρινώς νά έξομολογώμαι, δέν άρνοΰμαι δη  
ώς καλάν οιωνόν έθεώρησα τήν βραδύτητα τής περιέρ
γου έκείνης έξετάοεως. Ήξευρω δτι νικητής δέν ε- 
πρεπεν ακόμη νά θεωρηθώ, άλλά τέλος πάντων, αφου 
τόαον προσεκτικώς μ έπαρατήρει, ευρισχε βεβαίως οτι 
άξιζα τάν κόπον. Δέ» συλλογίζομαι καλώ ς;

Οΰτως ή άλλως, ή άνατομική έκείνη έξέτασις δέν 
έπρεπε νά ήναι αίωνία. Ησαν αί τρεις περίπου μετα 
τό μεσονύκτιον έβραδυνε λοιπον ακόμη νά εξημερω 
ση, καί οί δέλοντες νά ώφελώνται έκ τοΰ χρόνου ει* 
χαν τρεΐς τούλάχιστον ώρας ακόμη, α* οχι τέσϊαρας, 
ν’ απασχολήσουν έπικερδώς. Οταν δέ ηναι τις δεκα. 
επταετής, κοιμάται πανταχοΰ ανεμποδίστως, κοιμάται

πνος, βεβαιότατα θά έδειχνε δυσαρέσκεια*' άλλ’ έκοι-|έπΙ τών ‘Ηφαιστείων, κοιμάται βομβουντων τών πυ- 
μώμη* τί εΐχε v i είπή ; περιωρίσθη λοιπόν ν’ άναση-'ροβόλω», καί, πολΰ ευχολωτερον, κροτουντων μονοτόνως



τών τροχώ» τη; άμάξης. Καί ή ώραία μοι» λοιπόν γει- 
τόνισσα, κυριευθεϊσ* πάλι* άπύ τον ύπνον, δέν έβρά- 
δυνε ν’ άποχοιμηθη.

—  Α ξιόλογα! κυρία μου, έλεγα κατ’ έμαυτόν, ά- 
πέρ^ιψες τον μανδύα μου- είχες άδικον, διότι δ άήρ 
γίνιται άπό στιγμήν »ίς στιγμήν δριμύτερος, καί θα 
σέ κόλληση κατάρρους, άν εγκαίρως δέν προλάβω τά 
άδΐυκτα της αφροσύνης σου αποτελέσματα. Α ! νο
μίζεις δτι τό καιώρθωσες, άπωθήσασα τό προστατευ
τικόν σκέπασμα· μάθε δτι άπατάσαι, ώραία μου κυ
ρία. Είμαι κρί έγώ πεισματάρης έ* φύσεως, καί μοΰ 
έκαρφώΘη είς τόν νοΰν δτι θά οέ προφύλαξη άπό τήν 
βλαβεράν δριμύτητα της νυκτερινής ταύτης αυ;ας, καί 
τοΰτο 0ά γεί*ί), »α! θά γείνη άφεύκτως' μ εννοείς ; 
Πιθανόν νά πειραχθης κύριον, δταν έξυπνήσης, άλλά 
τότε τά γινόιεενα δέν απογίνονται, και δ μανδύας θά 
σ' Ιχη προφυλαγμέ*ην άπό τήν δρυμίτητα του ψύχους, 
καί αύτό είναι τό ουσιώδες. Όσω διά τόν αΰρινέν θυ
μόν σου —  διότι έλπιζω δτι δέν θά έξυπνήσης μόλις 
οέ σκεπάζω, καθώς τήν πρώτη* φοράν—  νά σου είπω 
τήν αλήθειαν, δέν μέ πολυτρομάζει, Τ ί δαίμονα I ό 
a «οπός ^τον καλός, και, ώς δίκαζα και έπιεικης, δέν 
θά βραδυνης νά τό άναγνωρίστς.

ΙΙεράνα; τόν μονόλογον τοΰτον, άρχισα αμέσως καί 
νά έχτελώ τήν καλή» μου άπόρασιν. Τήν πρώτην <ρο>· 
ράν έμοιράσθην μέ τήν ώραίαν κοιμωμένην τάν μανδύ
αν μου- τήν δευτέραν δμως, εγώ μέν έξεσκεπάσθην ό
λο xt\&c, τήν δέ μανδύαν άπέθεσα δσον ήδυνάμην προ 
σεχτικώτερον εις τά γόνατα τής νεάνιδος, τήν οποίαν 
έτρεμα ολως μην έξυΓ.νίσω, άδίκως όμως, διότι έκοι- 
ματο ύπνον βαθύτατο». Τήν φοράν ταύτην, ύπερέβην 
τήν άρετήν τοΰ άγιου, διότι έχεϊνος μέν έδωκε το η- 
μισυ, έγώ δέ τό όλο» τοΰ μανδύου μου.

Είναι αληθές δτι ό άγιος άπέβλεπε μόνον είς τόν 
Θίόν, καί δέ* ειχεν άλλο της πράξεώς του έλατήριον 
εΐμή τήν ελεημοσύνην, έγώ δέ έκινοόμην ολίγον καί 
άπό τόν διάβολον, καί ή πραξίί μου δέ* ητον δλωσ-| 
διόλου άμέτοχος αίρέσεως’ καί τοΰτο δλιγοστεύει δ- 
πυσοΟν τόν ηρωισμόν τής θυσίας μου- τό δμολογώ. 
Ά φ ’ ετέρου ενόουν δτι, τότε μόνον ήδυνάμην νά συμ- 
μερισθώ μέ τήν ώραία* κόρην τόν ευτυχή μανδύαν, δ 
ταν εύρισκόμην είς τάς αύτάς περιστάσεις τή; οίκειό- 
τητος καί σχέσεως, εις τάς δποίας εύρισκοντο κοί οί 
έραιμίας μνήαης έκεΐ-οι Παΰλος καί Βιργι/ία· πριν 
φθάσω όμως εως έχει, μοΰ έμενε πολύς άκόμη δρόμος.

‘ Ι κ α ν ή ν  ώιαν ήιθανόμην ήδονήν άνεκλάλητον θεω
ρών κοιμώμενον τά πρό τών όρθαλμών μου γοητευτι
κόν πλάσμα, καί κοιμώμενον ύπνον γαληνόν χαί άτά- 
ραχον. Βεβαίως, οί δνειροί «ϊοήρχοντο διά τή; έλε- 
φα*τ£*ης πύλης, καί κατικυρίευαν τά πνεΰμα της ώς 
ή δειλή έκείνη ουρά, ή προίψαόουσα χωρίς νά ρυτι. 
δώση τήν ομαλήν επιφάνεια* ‘ Ελβετικής λίμνης. Ση
μειώσατε 5τι, εις όλα ταΰτα, δ σύζυγός μ α ς—  πατήρ, 
θείος η κηδεμών —  έπαιζε διά τών ρωθώνων τήν 
αυτήν πολύχροτον μουσικήν, καί τίποτε δέν Ιδειχνεν οτι 
προσηγγίζαμεν εις τό τέλος τής συμφωνίας του.

Είτε τό ναρκωτικόν τοΰ ρογχαλίσματος τούτου μέ
λος, είτε ή παρατεταμένη ένός καί του αύτοΰ Αντικει

μένου θεωρία, είτε συ'^χρόνιος δ κόπος χαί ή άνάγχη 
τής ά*απαύσεως, έπέφεραν, χωρίς νά τό θελω, χωρίς 
νά τό αισθανθώ, είς τά βλέφαρά μου νυσταγμόν· έ- 
σβεοθησαν οί όφθαμοί μου, έσβέσθη ή διάνοια μου, καί 
άπεκοιμήθην βαθέως.

Μ’ έξύπνισεν Ιντρομον φωνή δυνατή καί βραγχώ- 
δης, ή φωνή τοΰ παχυσώμου συνοδοιπόρου μου.

—  ‘Αμαξα, άμαξα, στάλου, άνοιξε ! θέλω ν’ άνα· 
βώ πεζός τόν ανήφορον.

Έξημέρωσεν έντελώς, άλλ’ ή πέριξ ήμών χώρα 
έτυλίσσετο άκόμη άπό παμμεγέθη ταινίαν άτμών, 
ποικιλλομένων άπό τάς άχτΐνας τοΟ άνατέλλοντος 
ήλίου. ‘Η άνάβασις ^τον μακρά καί όρθία, καί ή 
διάρκεια αυτής πιθανώς υπέρ τά είκοσι λεπτά. νΕξο. 
χον λοιπόν υπηρεσίαν άπένεμε* είς τοΰς άσθμαίνον- 
τας ίππους δ παχύσαρκος έκεΐνος, άπαλλάττων αυτούς 
τοιούτου άξιολόγου βάρους. ‘Η προθυμία δέ μέ τήν 
όποιαν δ αμαξηλάτης ένέδωκεν είς τήν αϊτησίν του 
απέδειξε τό πρός τά δυστυχή ταΰτα ζώα επωφελές τής 
προτάσεως.

Μή νομίσετε ώςτόσον δτι άπλή εύσπλαγχνία ητο» 
τής συγχαταβάσεως τοΰ δδοιπόρου μας ί) α ιτία ' ό λε
πτός σωλήν μικράς έκ σηπίου καπνοσύριγγος έξήρχετο 
τοΰ'θυλακίου τοΰ δδοιποριχοΰ του έπενδύτου, καί άπά 
τό έρωτικώς πράς αύτήν ριφθέν άκαριαιον βλέμμα του, 
ένόησα δτι σκοπός δλως προσωπικός Ινήργει μετά τοΰ 
άλλου καί ίσως ύπερ τόν άλλον. ’Αλλά διά λεπτολό
γων τοιουτων παρατηρήσεων , ήμποροΰμε» νά καταν- 
τήσωμεν εις τό νά μή γνωρίζωμε» ποσώς χάριν εις 
toll; άλλους δί δσα καλά πράττουν υπέρ ήμών’ οθεν 
καί δέν είμαι της σχολής ταύτης μαθητής. ‘Ο καλός 
μου γείτων, καταλείπων τήν θέσιν του, μοΰ άφινε το 
στάδιον ελεύθερον, καί έχρεώστουν νά ?;μαι πρός αύτόν 
ευγνώμω ν, ώς έ'χοντα ρητόν σκοπόν νά πράξη εργον 
είς έμέ χαί είς τούς πέντε ίππους εδάρεστον.

’Εν τώ μεταξύ, ή νεανις είχεν έξυπνήσει.
Ά λλ ’ όταν είδε τόν μανδύαν μου εις τά γόνατά της, 

δ γείτων είχε γενή άφαντος. Περιποιήσεις τινές, όσον 
άν συνοδεύωνται μέ ένδείξεις εΰλαβείας καί σεβασμού, 
είναι κατ’ ουσίαν αΰθαδέσταται, καί έφοβήθην, τό ομο
λογώ, μή συγκαταριθμηθη καί ή περιποίησίς μου έκείνη 
μεταξύ τιύτων.

Βλέμμα ταχύ έρ^ίφθη επάνω μου.
Ά ν μ’ ευρισκε μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς, θά 

περιωρίζετο πάλιν εις τά ν’ άπομακρυνη άπ’ επάνω της 
οσον τό δυνατόν ήσύχως τόν άτυχή μανδύαν μου. Αλλ 
οι οφθαλμοί μου ήσαν ανοικτοί ώς φεγγΐται, καί δέ» 
ήϊύνατο νά άπωθήση τάν μανδύαν μέ τάν πόδα χωρίς 
λέξιν καν μία» φιλοφροσύνης πρός τόν κύριόν του, 
εστω καί τής ψύχρας εκείνης καί άγερώχου φιλοφρο
σύνης, ητις θεραπεύει διά παντός γαργαλισμούς τοιου- 
τους δυσάρεστων πράς τούς άλλους περιπτιήσεων.

Ένόμισα λοιπδν καλάν νά τήν απαλλάξω τής άμη- 
χανιας τής εϋχαριστήσεως, νά δικαιολογηθώ δηλαδή δτι 
τήν άπηλλαξα τοΰ κατά^ρου ! καί έσπευσα νά φέρω 
τά πρόχειρα πρός απολογίαν τοΰ ύπερβολικοΰ μου ζήλου 
ίπιχειρήματα.

-— Κυρία μου, είπα μέ πλήρη Υποκρισίας ταπει 
νωσι*, συγχωρήσατέ με δτι ετόλμησα νά σάς έπιθεσω 
τό βάρος τοΰτο. ’Αλλ’ δ κύριος πατήρ σας είχε λη 
ομο»ήσ»ι νά κλείση τήν πρός τά μέρος του θυρίδα, καί 
έοΓ/.ώθιο τή* *ύκτα δρίμΰς καί παγετώδης άνεμος, 
κατά τοΰ δποίου τό δπωσοΰν ελαφρό* φόρεμά σας δεν 
σας επ:οφύλαττεν άρκου*τως. Νά σας εξυπνίσω ητον 
οχληρά', και δέν μοΰ έβάσταζεν ή κ^ρδία, ένώ σα; 
έβλεπα χοιμωμένην τόσο* ήσύχως.

‘ Η νεανις έκατακοκχίνισεν ώς χερασιον.
—  Κύριε, έτραύλισε μέ τρέμουσαν φω*ή* άπομα- 

κρύ»ουσα τόν μανδύαν, σας ευγνωμονώ καταπολλα . . .  
Ά λλ ’ έχοιμήθην δλην τήν νύχτα" κατ αυτο» το* τρό
πο* δέ* αισθάνεται τις τό ψΰχος.

—  Κνί δ κύριος πατήρ σας έκοιμηθη ολην τήν 
νύκτα.

—  “Ω ! είς τήν αμαξαν κοιμάται πάντοτε, καί 
κοιμώμενος ^ογχαλίζ» δυνατά. Γό παρετηρησατε ισως;

—  ’Ολίγον, ειπα χαμόγελών.
—  Τό ύπώπτευοα- δέν θά σας άφησε νά κοιμηθήτε. 

Είναι πολύ κακή συνήθεια. Έ γώ  κοιμούμαι πλέον] 
ήσυχα.

Έμαθα ό,τι δέ* ήξευρα' δ καλός μου γείτων ^τον 
πατήρ, οχι σύζυγος. Α. Ε . lip o c

(άχολουθεΐ)

ΣΥΝΟΊΊΣ TOS HETiBOAfiS ΐ Β Σ  Γ Β Σ .

Εφήμεροι είς τοΰτον τάν κόσμον,  ̂ μάλλον οδοι
πόροι ταχέως διαβαίνοντες ουτε τήν άρχήν ούτε τό 
τέλος τοϋ δρόμου έμβριθώς διανοούμεθα, διά νά άνυ- 
ψώσωμεν τήν φαντασίαν είς εύγε*έστερα τής υλης 
Θεωρήματα- μόλις στρεφόμεθα είς τά όπίσ» διά νά 
έρευνήσωμεν τά γεγονότα, άπά τά δποΐα επρεπε νά 
ώφελώμεθα' σπανιώτατα δε σχεδόν άναβλέπομεν είς 
τό άπειρον τοΰ μελλο/τος, όπου απα<·τες έντός δλίγου 
μέλλομεν νά «υγχωνευθώμεν, ώς άμυδροί τινες ^ύακες 
είς τάς αχανείς αβύσσους τοΰ ώκεανοΰ βυθιζόμενοι.

Δυστυχείς ! άν τουλάχιστον μόνοι εκινούμεθα το 
οοΰτον βια ίως! Ά λλά καί ή γή, ητις μα; φέρει ώς 
τούς έπιβάτας τά πλοΐον, κινείται άνωμάλως εις τό 
γάος τοΰ παντός, πολλάκις συνεκρούσθη μετ άλλων, 
ένίοτ* δέ καί αύτανδρος νά καταποντισθη έκινδύνευσεν, 
ώστε ουτε αύτή, ουτε τά έπ ’ αύτής οντα ύπήρχον 
τδ πάλαι, ώς καθ’ ήμας φαίνονται’ άλλ’ εκείνη μέν 
επαθε διαφόρους περιπετειας καί κατά τήν θέσιν αύτήν 
ίσως παρηλλαξεν, έκ δέ τών δργανκών μάλιστα σω
μάτων τινά μέν καί παντελώς έξε'λιπον, άλλα δέ νεο
φανή τήν Ιλλειψίν των άνεπλήρωσαν.

Πάντες οι φιλόσοφοι τής ’Ινδίας έπρέσβευον τήν άλ- 
ληλοδιάδογον ταυτην ανατροπήν καί καινουργίαν τής 
φύσεως. Τά δέ δόγμα τοΰτο βλε'κομίν σαφώς έκφραζό-

Ιμενον είς τάς Εισηγήσεις τοΰβραχμα»ος Menu [Μηνά] 
βιβλίο* ίεράν καί θιόπνευστον |1] τών Ι-δων κατά ο
κτακόσια καί όγδοήκοντα ίτη τής χριστιανικής χρόνο, 
λίας άρχαιότερον

«Πλάσας με, [λέγει δ Menu] καθώς xai τάν λοιπόν 
κόσμβν δ παντοδύναμος Θεός έπανήλθεν εις τούς κολ- 
πους τής πνευματικής αΰτοΰ μεγαλειότητος, μετηλλαξε 
δέ τάν καιρόν τής έντελεχείας είς ώραν ανέσεως.»

« "Οταν ή παντοδυναμία αύτοΰ ένεργϊ), τά σύμπαν 
όργα' ήρεμούσης δέ ταύτης καί αύτά καταρρέει' διότι 
τά ένσαρκα πνεύματα παύουσι τοτε εργαζόμενα, και 
αύτάς δέ δ υπέρτατος νοΰς διατελεΐ είς άοράνειαν. #

■ Ούτως ή αναλλοίωτος αυτη δυναμις έναλλάξ άνε- 
γειρομένη καί αναπαυόμενη καθαιρεΐ χαί ανοπίοογονεϊ 
άίδιως ολον τό σύστημα τών τε κινητών χαί ακινή
των κτίσμάτων. β

• Πολλαί τοιαΰται ύπήρξαν περιοίοι καταστροφής 
καί δημιουργίας, έξ ώ» έχάστη περιλαμβάνει πολλάς 
γενεών χιλιάδας’ έκτελεΐ δέ *ά έργα ταΰτα δ Θεάς εύ- 
χερώς καί ώς παίζων διά τήν κοινήν σωτηρίαν. »

Είς τή* τοιαύτην τών Βραχμάνων κοσμογονίαν 
εύρίσκονται μέν άνάμικτοι καί γελοιώδεις άλλοι υδλοι 
παντοΐοι, ώστε άμαυροϋται πάντοτε το σπουδαίον 
καί ή άλήθεια’ αναφαίνονται ομως σποράδην καί λογου 
άξιαι παρατηρήσεις καί σκέψεις. Ουτω π. χ . λεγεται 
ότι κατά τάν βόρειον πόλον το έτος διαιρείται είς 
μίαν μακράν ημέραν καί νυ* τα , κα ι οτι έκιινη μέν 
γίνεται κινουμένου τοΰ ήλίου πρός άρκτον, αυτη οε φε* 
ρομένου τούτου πρός μεσημβρίαν.

Σημεία δέ άποδεικνυοντα τήν άκατάπαυστον ταύ
την τής πλάσεως παλίρροιαν παρείχε καί ή τύχη, 
έκτάς τοΰ λογικοΰ, είς τά άσιατικά έθνη* διότι κατά 
βάθος πολλάχις τήν γήν άνασχάπτοντα πράς κατα
σκευήν διο)ρύγο>ν, πυραμίδων χαί άλλων τοιουτων 
κτιρίων ούχί μόνον είς τάς κοιλάδας καί φάραγγας 
ευρισκον όστα διαφόρων ζώων, άλλά καί εις τών 
λόφων αύτών τάς κορυφάς θαλάσσια κογχυλια.

Διάφοροι συγγραφείς "Ελληνες παρέδωκαν εις ήμας 
τάς περί φθοράς καί άναγεννήσεως ιδέας χαιτών Ιερέων 
τή ς Αίγυπτου. [2 ] Αύτάς δ’ έπραγματεύετο καί δ Όρ* 
φεύς κατά τόν ΠΛούταρχον [3] είς τά* διάσημον εκεί
νον δμνον του. ‘Η περίοδος τής παγγενοΰς κατα
στροφής έπανήρχετο διά τοΰ μεγάλου λεγομένου 
ένιαυτοϋ, καθ’ ον δ ήλιος, ή σεληνη καί οί λοιποί 
πλανήται κατελάμβανον διά τής περιφοράς των τό 
αύτά σημεΐον, οθεν άνεχώρηταν. ‘Υπελογίζετο δέ ο 
κύκλος ουτος διαφόρως παρά διαφόρων’ έπειδή δ μέ» 
Όρφεύς τάν περιώριζεν είς 12 0 ,0 0 0  έτη, άλλοι οέ 
τάνάνεβίβαζον εις 3 0 0 ,0 0 0 , τινές δέ καί είς 3 6 0 ,0 0 0 . 
‘Η δέ ιδέα τής δ;αστροφήί, ή έξαχρειώτεως τώ» 
άνθρώπων καί ή τής τοΰ ολέθρου αύτών ώς ποινής

[1] Institutes of Indoo Lav/, or the ordinances 
of Menu from Sanscrit translated by S ir W i l 
liam Jones (χατά τάν Lyell). Principes of ge .logy.

[2] Prichard Egyrt. myth.
[3] He pi ix J t 'lo in o n u r  χρηστνί



συνδέονταί σχεδάν πανταχίΰ χαί £πί της αγροίκου 
αύτής χαταστάσεως τών κοινωνιών. (4) Ουτ*·ς ι ί ;  τον 
Σόλωνα είπαν οί ίερεΐς τής Αίγυπτου δτ: διά τ ίς  άμαρ- 
τίας τών ανθρώπων έ Ζευς άπεφάσιοε νά καταβύθιση 
μετ’ αλλεπαλλήλους σεισμούς την ’Ατλαντίδ* νή
σον, [5 ] Καί καθ’ ήμας δέ έτι ίερεΐς τής Χριστιανι
κής θρησκεία; χατέπευαν πολλούς τών κατοίκων τοϋ 
Χ ιλί, πιστεύοντες ίσως καί αύτοί, δτι δ μέγας σεισμός 
τοϋ 1822 ητο άπόδειξιςτής δργής τοΰ ούρανον διά 
τήν γενομένη/ αυτόθι μεταπολίτευσή. [6]

Μινθάνομεν δέ (Π λα τ. Τ ιμ ) οτι κατά τούς Αί 
γυπτίους b κόσμος ύπέχειτο έναλλάξ είς έμπρη- 
σμού; καί κατακλυσμ«ύς, ώστε δί αύτών άνεχαί- 
τιζον οί θεοί τήν άχαθεχτον τής πονηριάς τών άνθρώ· 
πων δρμήν, έκαθάριζον δέ τήν γην έχ τής πλιοναζού 
σης ακολασίας. Καί κατ'άρχάς μέν πάσης άναγεννή- 
σεως οί άνθρωποι διήγον εύσεβώς καί σωφρό/εβς, όθεν 
καί εϋημέρουν' βαθμηδόν όμως έπειτα έχφαυλιζόμενοι 
παρεξετρέποντο »ίς τά συνήθη τών προηγουμένων 
γενεών πλημμελήματα. Έ<τεΰθεν βεβαίως έγεννήθ/; 
έ μύθος τής παρακμής τοΰ χρυσοΰ αίώνος είς σιδηροΰν.

Άπό τόν χείμαρρον τών προλήψεων τούτων χαί οι 
Στ&.'ύοί παρασυρόμενοι παρεδέχοντο δύο τακτιχά ο ρ* 
γανα θείας έκδιχήσεως, τόν μέν κατακλυσμόν κατα 
ποντίζοντα πάντο τά, φυτά καί τά ζώα,τήν δ’ έχπύρω 
σιν άνατρέπουσαν έκ βάθρων ένίοτε καί αΰτήν τήν υ
δρόγειον σφαίραν. Επίστευον δέ ότι άπεπλανήίη ό 
άνθρωπος έκ τής πρώτη: αΰτοΰ άθωότητος καί ότι 
μετά τήν καταστροφήν ή Άστραία καταβαίνουσα 
παλιν είς τήν γην έπανέφερεν αΰτοθι τόν χρυσοΰν 
αιώνα.

Ό  Πυθαγόρας διατρίψας επέκεινα τών εικοσιν έτών 
είς τήν Αίγυπτον, περιηγήδη έπειτα τήν ’Ασίαν, συνω' 
μίλησε δέ καί μετά τών τής Περσίας φιλοσόφων· οδεν 
έπανελθύν είς τήν πατρίδα είσή(αγε τήν περί τής προ'ί 
ούσης διαφθοράς τοΰ ανθρωπίνου γένους και τοϋ μετα ' 
σχηματισμοί τών επιγείων πραγμάτων διδασκαλίαν, 
τήν όποιαν ώ , διαργάιρει ό ’Οβίδιος, [7] πρέπει δέ νά θαυ 
μάζωμεν ούχ ήττον παρά τάς άστρο<ομικ*ς αύτοΰ πα. 
ρατηρήσεις, πρόδρομον τοΰ Κυπερνιχειου συστήματος.

« Ούδέν άπόλλυται είς τόν κόσμον τοΰτον [λέγει

[4] δ ιηγε ίτα ι έ σοφός Χονμβόλδος οτι φονευ- 
θέντος πλήθους κατοίκων τής Αμερικανικής έπαρ. 
χ ίας Cumana νπό σεισμού συμβάντος τω 1766 
έπήλθυν έπειτα ραγδαΐαι βροχαί, α ΐτ ινες εφερον 
μεγάλην τών καρπών εύθηνίαν κατά τό άχόλουθον 
ετος. °Οθεν κατ' άρχαιοτάτην επιχωριάζυνσαν δει' 
σιδαιμονίαν έώρταζον οί Ινδο ί ευωχούμενοι καί 
ορχοϋντες τήν καταστροφήν τοΰ κόσμου καί τήν 
προσεγγίζουσαν έποψήν τής Αναγεννήσεως τον.

[Humoboltdt et Bonbland Relat. hist.]
[ 5 1 Lyell. αύτόθι.
[6] Πλατ. Τιμ.
171 Ovid metamorph. Lib. 15.

5 φιλόσοφος], πάντα 81 μεταποιούνται μόνον, ή όπως· 
δήποτε μετασχηματίζονται* ώστε γένεσις μέν σημαί
νει οτι πραγά τ ι λαμβάνει ήδη καινότροπόν τινα χαί 
διάφορον τής προτέρας σύστασιν, ή μορφήν· ό δέ θάνα
τος έμφαίνει ά τλώ ; τήν παϋσιν τής τοιαύτης συστά- 
σεως, ή μορφής. Καί όμως πάντων τών άλλων μετα
βαλλόμενων μόνος δ ήλιος διαμένει άναλλοίωτος.

Ακολουδως απαριθμεί ό ποιητής κατά τόν φιλόσο- 
φον τα εξής παραδείγματα τών διαφόρων μεταβολών.

1 | Η ήπειρος μετετράπη εί; θάλασσαν.
2.] Η δαλασσα μετεβλήδη εις χέρσον, ώστε κογ- 

χυλια ευρισκονται είς διαφόρους δέσεις τοΰ μετεωρΐ' 
σθέντος είς τά υψη πυθμένος της, χαί άγκυρα πλοίων 
εχειτο είς τήν κορυφήν τώ ν  λόφων.

3·] Κοιλάδες διωρύχθησαν υπό τών ύδάτων, κύμα
τα δέ τοΰ πέλαγους έσκέπασαν τά βουνά.

4.1 Τά ελη έξηράνδησαν.
5 .] Αί αΰχμώδεις χώοαι έγειναν λίμναι καί τέλ

ματα.
6.] ‘Υπό του σεισμού άνεφάνησαν νέαι πηγαι, (8) 

πολλαί δέ άλλαι κατεβυθίσδησαν. 0 !  ποταμοί κατέλιπον 
τάς χοίτας [τάφρου; των] καί άνέβρυσαν άλλαχοΰ, χα
δώ; ό Έρασΐνος είς τήν 'Ελλάδα καί ό Μΰσος είς τήν 
’Ασίαν.

7 .] Τά νάματά τινων ποταμών άλλοτε πότιμα 
έπιχράνθησαν,καίώ; τό τοΰ Άνίγρου (9) είς τήν Τρι- 
φυΛιαν [τής Ηλείας]. ,

8] Νήσοι συνήφθησαν μετά τής ηπείρου διά προσ· 
χωμάτων, χαδώς *) Λέσβος μετά τή ; Άντίσσης, ή 
Φάρος δέ μετά τής Αίγυπτου. (10)

9./ Χερσόννησοι άπεσπά-,δησαν έκ τής ηπείρου 
καί άπενησώδησαν, χαδώς ή Λευχάς, τό πάλαι δέ καί 
χαί ή Σικελία αύτή, διασγ ισδέντος τοϋ ΐσδμοΰ ύπά τής 
θαλάσσης.

10 )  Ή  ξηρά κατεποντίσθη (χατεχώσθη) ύπά τών 
σεισμών. Αί Έλ)ηνικαί πόλεις Έλίκη χαί Βοΰρα 
(τής’λχαίας) κατέστησαν υποβρύχιοι καί τά τείχη των 
φαίνονται είσέτι πρανή ύπά τήν θάλασσαν. [1 1 1

11J  Πεδιάδες άνυψώδησαν είς λόφους, άναφυσωμέ- 
νου βιαίως τοΰ καταχλειστου άέρος, καδώς εις τήν 
Τροιζήνα τής Πελοποννήσου.

12 Η χρασις τών πηγών μετεβ'ήθη κατά διαφό
ρους καιρούς

(8) Καθώς ή πηγή τής ' Αρεθοΰσης κρήνης τής 
Χ αλκίδος ά π  ο τ ν φ λ  ω θ ε ΐ  σ α άνεβλησε κατ' 
άλλο στομιον, άφ οΰ σειημένης τής γής ήνοίχθη 
χάσμα sic τό Λ ήΐαντον πεδίον. ( Στράβων) .

( 9 )  Ίσω ς εννοεί τάς πηγάς των αυτοφυών 
ύδάτων. Lyell

(\Q ) 4Ο Πειραιεύς νησίδριον μετά τής (ηράς.
(  Σράβων ) .

ί\  \ j  Ή  * Λρνη χαί Μίδεια κατεπόθησαν ύπό τής 
Κωπαίδος λίμνης. ( ό αύτός.)

13. Ά λλω ν δε τά ΰδατα άνεφλέχθησαν [9|.
14. Σκόπελοι καί νήσοι, άφ’ ου έπί πολύ έσάλευσαν 

όριστικώς, Ιστερεώδησαν, καθώς ή Δήλος καί αί Κυα 
νεαε, είτε Πλαγκταί καί Συμπληγάδες νήσοι.

15. Πυριπνόων όρέων κρατήρες μετήλλαξαν τήν θε 
σιν των. Τά πάλαι ή Αίτνα δέν έξέπεμπε φλόγας· θελει 
δέ παύσει ποτέ καί τοΰ λοιποί κατασείομένη καί πυ
ροβολούσα, όταν ή άλλα στόμια άντί τών υπαρχόντων 
άνοίχθώσίν, ή καταναλωθή ή ύπάρχουσα καύσιμος υλη.

Ό δέ Σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρεί τάς συμβαινού 
σας έχ διαλειμμάτων καταστροφάς ώ ; φυσικών δυνά
μεων, είτε νόμων τοΰ ούμπαντος άποτελεσμα. 
Κατ’ αύτόν τοΰ Δευκαλίωνος ό κατακλυσμός έβλαψε 
τήν Ελλάδα διά τήν άβρόαν τών ποταμών πλημμύραν 
άλλά τοιοϋτοί χειμώνες δέν έπισκήπτουσιν έχ περι 
τροπής είς τήν αύτήν χώραν. (10) Ο δέ Κΐνσωρί'ος 
άναφέρει ώς γ*ώμην τοΰ Άριστοτελους ότι οί ουμβαί- 
νοντες γενικοί κατακλυσμοί διαδέχονται τάς έκπυ- 
ρώσεις, ή τούς έμπρησμούς' καί εκιί/οι μέν συμπιπτουσιν 
ώς χειμώνες (τινες) τοΰ μεγάλου ενιαατοΰ, ουτοι δέ 
είς τή» ακμήν τής άλέας έπιγίνονται ώς καυματηρότητα 
θέρη. (11 ) Ή  γή δέ μεταβάλλεται τόσον βραδέως, 
ώστε λανδά»ει τάν άνθρωπον βρα'/ΰβιον όντα. (12) 11 
δέ εναλλαγή τής δαλάσσης καί τής ξηίάς συμβαίνει 
πιδανώς κατά γενικού; τινας κανόνας τοΰ όλου συστη 
ματος. Έπειδή δέ ό μέν χρόνος ύπάρχει άπειρος, ο 
δέ κόσμος άΐδιος, οΰτε ό Τάναΐς, ούτε ό Νείλος ερ- 
ρεον άείποτε" ούτως οί ποταμοί άλλνιλοδιαδό^ως άνα· 
βρύουοι xai έκλείπουσιν καί ό μέν ήδη κατάφυτος το· 
πος ήτο χέρσος τά πάλαι, καί αύτάς ίσως ξηρανδή' 
άλλους δέ θέλουσι καλύψει τά υδατα' διότι ή θαλασσα 
άποσυρομένη κατά τινας χώρας πλημμυρεΐ κατ’ άλ 
λας, ώστε παντοΰ καί διά παντάς δέν ύπάρχει ή αύτή 
ξηρά, ή θάλασ»α, άλλα κατά καιρούς μεταβαλλεται.

Ό  Στράβων ομως προχωρών περαιτέρω άναζητεΐ 
κατά τ^ν Ερατοσδένην (13) καί διά τίνα λόγον κογ- 
χύλια θαλάσσης εύρίσχονται άπόθετα είς ορεινούς τό
πους πολύ τών αίγιαλών άφεστώτας. Παρενείρει δέ 
τήν γνώμην τοΰ Λυδοΰ 2άνθου ότι ή θάλασσα πλα
τυτέρα χατ’άρχάς συνεστάλη έ’πειτα ξηρανθεΐσα,καδώ; 
έπ’ αύτοΰ έξηράνδησαν πολλαί λίμναι καί ποταμοί κα; 
φρεατα κατά τινα αύχμώδη δέρη' άκολούδως έπιφερει 
καί τήν τοΰ Στράτωνος δάξαν ότι διά τήν κατακυλιομέ- 
νην παρά τών ποταμών ΐλύν ό Εύςεινος Πόντος ύψώθη 
τόσον, ώστε ύπερέβη διαρ^ήξας τόν διείργοντα Βόσπο
ρον καί συνήφθη μετά τής Προποντίδος,ώσιε ή αριστερά 
αύτοΰ πλευρά διέμεινε τελματώδης. Ουτω δέ καί ή 
Μεσόγειος ύπερέβη διασχίσασα τάν πορθμόν τών Γα

( 9 j  Τοΰτο συμβαίνει είς τήν πρός δυσμάς τής 
Κασπίας θαλάσσης επαρχίαν Baku, καθώς καί εϊς 
τήν Pietra Mala τών Ά π ε ν ν ί ν ω ν ,  οπου ΰπερπολάζα  
*ΰφλεκτον πνεύμα. ( ό αυτός)

/ΙΟ ; Μετεωρ. Β ιβλ. 1. κεφ. ί - .
( \ \ )  De die nat. παρά Lyell.
/12y Μετεωο. Β ιβλ. 1 1 , 14, 15, 16,
£ \3) Γεω^ρ. Βιβλ. Α.

δείρων καί έχύθη είς τά1» ατλαντικόν ωκεανόν. Τα δί 
παρά τάν ναάν τοΰ Άμμώνος άφθονα τή ; Αφρικής 
χογχύλια ίσως άπετέθησαν παρά λιμνοθαλάσσης, 
ήτις διορύξασα διέξοδον έξέρ^ευσεν.

Αύτάς ομως κ ιθ ’ εαυτόν ό Στράβων ύποτοπάζει οτι 
ή αύτή γή εναλλάξ υψοΰται καί ταπεινοϋται, έπομένως 
δέ καί ή παρακείμενη δάλασσα πάσχει άναλόγως χαί 
πλημμυρήσασα πρώτον, ύστερον παλιρροεΐ είς τά 
άρχαΐά της όρια, ώστε τό φαινόμενον πρέπει νά άπο- 
δοθή κυρίω; ιίς τά ύποβρύχιον και ψαδυράν, ή απαλόν 
έδαφος τής θαλάσσης ύπό τών ήφαιτσιίων σεισμών 
άνυψούμενον, συμπιπτούσης δέ, είτε ύποχωρούση: τής 
γής ταύτης καταδύεται καί ή δάλασσα, ώστε ούτως 
έβυθίσδησαν ή Βοΰρα καί ή Βιζώνη. ( \ 4 )  κτλ. Ουτω 
καί παρά τήν νήσον τής θήρ«ς άνέδυ έκ τοΰ βυδοΰ τής 
δαλάσσης τώ 1709 νέον νησίδρ'ον κα'1 έντός ένάς μηνάς 
ελαβε περίμετρον εν μίλιον, υπερείχε δέ τών ύδάτων 
25 πόδας.

Άναφέρων δέ ότι ή Σικελία άπεσπάσδη τής Ι τ α 
λίας λέγει ότι σπανίως έπί τοΰ παρόντος χατασείεται 
ή παράλιος ταύτης χώρα, ώς ότε ελειπον αί νήσοι τοϋ 
Αιόλου ( Λ'.πάραι/ αί Πιδηκεϋσαι, ή Αίτνα κτλ. δΐ ών 
εκσφενδονίζονται εύκόλως αί εύτρηιτοι υλαι. . .

Τελευταΐον βέβαιοί ό Στράβων ότι και οί Δρυιδαι 
αύτοί πρεσβεύοντες τόν κόσμον αίσιον εδοςαζον υπόκει- 
ται είς καταστροφήν δί ύδάτων και πυρος ^ 1 5 / καί οτι 
ή περί τούτου ιδέα μετέβη εις αύτους έχ τής Α ϊίας 
διά τών Ελλήνων, τών όποιων μετεχειρίζοντο τά 
γράμματα καί είς τούς αριθμητικούς των ύπολογισ- 
μούς χατά τόν Καίσαρα ί\& ). .

Έχ δέ τών νεωτέρων φιλοσόφων δ μαδηματικωτα- 
τος Λάϊβνίτσ ( \ 7 )  παρέστησε τήν γην ώς μύδρον διά
πυρο ν βαθμηδόν ψυχόμενον έκ τών Ιςω είς τά έσω καί 
συμπηγνύμενον. Τούτου δε γενομενου συμπιληθε’ν- 
τες οί άναδ:δόμενθΐ άτμοί άπετέλεσαν τάν ωκεανόν, 
οςτις έκάλυπτε κ α τ ’ άρχάς όλην τής γής τήν επιφά
νειαν. Έπειδή δέ τής καταψύξεως προχωρούσης έσχη- 
ματίσθησαν έντός τής γής φάραγγες καί σηραγγώδη 
κοιλώματα είσρεύσαντα αύτόθι τα πληθοντα υίατα 
έχαμήλωσαν τά επίπεδον τών ύδάτων ^18^ αφήκαν δέ 
έκ διαστημάτων ύπαίθρους τάς ύποκειμένας υφάλους 
καί χέρσον, ή τέναγος τάν βυθόν αυτόν.

Τής γνώμης ταύιης έφάνησαν μεν ζηλωταί καί άλ
λοι τινές, μάλιστα δέ πάντων ό Βυφφών καί δ Δελουχ 
παραδεχόμενοι ώς πρωταίτιον τής άνατροπής τών 
ύφεστώπων τού; έκικλυσμους, ή τας πλημμύρας τών 
ύδάτων καί αντίθετα φρονοϋντες προς τον Hutton, 
Hook καί άλλους αποδίδοντας τά πλεΐστα τών τοι
ούτων φαινομένων εις τους σεισμούς τών Ηφαίστειων

1^14^ Στραβ. αύτόθι.
( 1 5 )  Β ,βλ. J .
( 1 6 )  Lib. v i c. 13.
(\ 7 )  Protogaea 1680.
^18 .' Παρετηρήθη διά τής επανειλημμένης άνα ■ 

μιτρήσεως οτι ή Βαλτική θάλασσα χαμη ΐονται 45  
δακτύλους χατάπάντα αιώνα.



όρεων* ύπβρεβαλε δέ πάντας τούτους τούς φυσιολι5- 
γους δ Σάξων W erner οστις καί πατήρ τη ; όρυκτο- 
λόγιας άξίως έπωνομάϊθη.

Ά λ λ ’ εϊ; τού; υπάρχοντα; ηϊη τοσούτους λόγους 
προσέθηκεν ό Γάλλος Cordier καί τήν θιωριαν τοΰ 
κιντρογειου πυρές ώ ; ένδελεχοΰς καί άκαταπαύστου 
άίορμής παντοίων μεταβολών. Απέδειξε δέ τωόντι 
πρώτο; ότι τά ενδόμυχα, ούτως είπ ιϊν, τής γής κατα- 
χαίονται ύπό έμφυτου θερμότητος, ε ί; τήν δποία* 
άποδίδιι χαί τήν αρχικήν αυτής ^ευστότητα· ή θερ- 
μότης δέ αυτη πλεονάζιι κατά λόγον τοΰ βάθους, 
ούχί ομως δμαλώς καί παραπλησίως παντοΰ- αυξάνει 
δέ το ούνολον κατα βαθμόν ενα εί; 25  μέτρων βάθος, 
ώστε είς 2500  μέτρα  ̂112 λεύγαν^ κάτω τής επι
φάνειας τό t)Scop διαλύεται είς άτμούς, είς 6 ,0 0 0  δέ 
μέτρα αναλύεται καί ό μόλυβος* άλλ’ ουτε πέτρα, 
ουτε μέταλλον αντέχει έ®’ οίον προχωροϋμεν είς τά ; 
20 , ή 25  λεύγας βάθους.

Ποτέ ίσως δ άνθρωπος δέν θέλει έξιχνιάσει τά βάθη 
τής γή;· έπειδή μόλις κατιβη μέχρι τοϋδι είς 300 , 
ή 4 0 0  μέτρα- άλλά τ ι σημαίνει τοιαύτη άπόστασις 
ουγκρινομένη πρός τήν ήμιδιάμιτρον τής γή ; συγκιι 
μένην έκ 1435 λευγών, έ*φ μόλις γνωρίζομιν τό γενδν! 
έχον τό 1 [1 15 0 0  μέρος τής ήμιδιαμέτρου ταύτης;

Καί δμως ή θεσ;ς τών ό:υχτών, μάλιστα δέ φυτών 
καί ζώων τ*δαμμένων άπ’ αϊώνος είς τή ; γή- τά 
σπλάγχνα, βοηθεΐ πολύ είς τά ; άρχαιολογικάς καί 
φυσικά; ένταυτώ έρευνας. “Ισως καταφρονοΰσί τινες 
άπερισχέπτως τά τοιαΰτα τών παρελθόντων αιώνων 
ναυάγια· ό επιστήμων ομως θεωρεί αυτά ώς μνη
μεία τή ; φύσε»; πο)ύ άξιοπιστότερα παρά τά 
νομίσματα και τά βιβλία καί τά χειρόγραφα καί 
τάς ίπ ιγριφάς καί τά κτίρια- διότι έκ τ ο ύ τ ω ν  
τινά εύκολα»; παραποιοΰνται υπό τής τέχνης, άλλα δέ 
διαφθείρονται αυτομάτως. Καί ό^ως μεγάλα χάσματα 
τής ιστορίας τών αρχαίων έδνών ά'απληροΰνται καί έχ 
τών ερειπίων τούτων τής ανθρώπινης βιομηχανίας.

Τά πλ ίΐττα  τώ* άηυρισκομένων όργανικών όρυ'.τών 
άνήκουσιν είς τά ζω ίφυτα, τά μαλακ α, ή τά κογ- 
χυλια κτλ.

Άλλά πώ ; γνωρίζονται τά όργανικά ορυκτά ταΰτα;!
Διατηροΰσιν εντός τής γής τήν φυσικήν των μορφήν 

καί συστα-ιν’ άποβάλλίυσιν όμως τάς χημιχά; ιδιό
τητα?, ώ ; έχλιποόσης τή ; ζωϊκής υλης, καί ούτως 
άποβαινουσιν ιυθρυπτι καί ευδιάλυτα- ενίοτε δέ άπο- 
λιδοΰνται παντελώς καί μόνον έκ τον σχήματος δια- 
χρίνονται. Αλλοτε πάλιν βλέπομεν μόνον τόν τ ύ π ο ν  
τοΰ φυτοΰ, ή τοΰ ζωου έπί τών διαφόρων χωμάτων 
ώ ; έκιιαγιΐον σφραγίδο; έπί τοΰ κηροΰ, αύτό δέ τό 
ζώον ήφανίσΟη έκ πολλοΟ ήδη άλλά καί τό άμυδρόν 
αύτό σημιίο» άποχρώντως άποδεικνύει τήν υπαρξίν 
του, καθώς τά ί χ ν η  μαρτοροϋσίν εις τόν κυνηγόν τόν 
δρόμον τοΰ άγριμαίου. Διετηρήθησαν δέ τά τοιαΰτα 
διά τοΰ υδατο;, ή έντός τοΰ υδατος άπαλλαγέντα ου- 
τω  τής έπιρ^οής τοΰ άέρος, ήτις φθείρει καί τά 
ζώντα φυτά καί ζώα, πολύ δέ μάλλον τά ζωής ήδη στε 
ρημένα. Τέλος εύρίσκονται περιτυλιγμένα ώς έντός 
έλύτρορ εί; τίτανώδη, ή άλλην τινά ύλην.

Τά όρυχτά φυτά xai ζώα βρίσκονται εις διάφορα 
βα'4η,^διότι χαί χατά διαφόρους καιρούς χατεχώσθη · 
σαν, ώϊτεάποτελοΰσιν άΜεπαΜ ήΑονζ στοιβάδας, αί 
όποιαι όμως έκ τών άνω *ί; τά κάτω έξεταζόμεναι 
συγχιφαλαιουνται είς κυρίως Uo  παντοίων ό.υχτών 
χαι συστάσιως διαφόρου χαραχτηριζομένας, δηλαδ. 
I) εις την μεταχαταχΛνσμαίατ /'έπιπόλαιον,1 2 )  τήν 
χαταχ.ΙυσιιαΙαγ 3 )  τήν προχατax.lva u a ia r  (τρίττν) 

/ rV  δευτερευουσαν 5 )  τήν διάιε.σον'δέν άναφέρομεν 
■τηγ κεντρικήν, ή πρωτογενή διότι αυτη δέν πιρ ιένει 
ορυκτά, φυτά καί ζώα.

Είς τήν Διάμεσον ευρεθησαν μαλάκια, ζω ό ^ - 
τα, ιχθύες, σαρκοφάγοι, /ώς φέροντις όίόντας 
κυνικούς καί αίχμήεντας/. Μεταξύ δέ τούτων δια- 
κρίνεται^ άγνωστόν  ̂τ ι σήμερον ζώον μεγαΜ χθνς 
παρά  ̂τοΰ^Ελβετοΰ Ά γασίζ έπικληδέν. Σημειωτε^, δ’ 
ένταΰθα οτι εατα τούς ζωολόγους τά σαρκοφάνα 
έφανησαν έπι τής γής κατόπιν τώ* ποηφάγων έπειδή 
αν έ^εννώντο συγχρόνως, ήτο αδύνατον τά ποηφάγα νά 
διατηρηθώσι και πολλαπ^ασιασθώσιν υποκείμενα ιίς  
τήν βοράν τών άλλων.

Είς τήν δευτερεύονσαΥ εδρίσχονται ερπετά έντός 
ελωδών προσχωμάτων χατά τάς όχδας τών ποταμών, 
οίον τά άγνωστα σήμερον <5 μηνύτωρ, ό γαιώσαυρος

12, 13 ποδών μήκους,/ ό μεγαΑόσανροι-, ζώον γ ι- 
γαντιαΐον άνάλογον τοΰ κροκοδείλου, 30  καί 60  πο
δών μή<ους· έκ τών όξέων όδόντων του ίκρινιν δ 
--UTier ότι ήτο θηρίον παμβορώτατον. Ό  πτερό, 

δάχτυ.ίυς ούτως όνομασθείς παρόσον εφιρεν υμε
νώδη πτερά, ώς ή νυκτερίς, είς τά δάκτυλα' d χρο- 
χοδειΜαζ, είδος κροκοδείλου, ό τίΛεόσαυροζ, ή μάλλον 
άχρόσανροΐ'ίύ; είς τά μεθόρια, οΰτω; είπειν, τών σαύ- 
ρων κείμενος, μίγμα μαστοφόρου χαί κροκοδείλου, δ 
Μωσόσαυρος, ευριθείς ιιαρά τόν Μώ»αν ποταμόν τής 
αλτικής φερων σιαγόνα 33 ποδών μήκου; καί επέκεινα, 

ωστε αποτελεί τό ΐ [ 6  σχεδόν τοΰ όλου σώματος. (24)
Ο ΐχθνόσαι foe φέρων μήχ.5 — 15ποδ3 ρύγχος ώς τοΰ 

δελφίνος, όδόντας κροκοδείλου, χηλάς χήτου;, όθεν ένή- 
χετο ι ί ;  τά πελάγη, καί δύο μέγιστα όμματα. ‘Οπ.Ιη- 
οιόσαυροζ έγγύ;, τό πληοίον τών σαύρων κείμενον ζώον, 
μήκο; 3 μέτρων ξ σαυροχέγαΛος·, μήχο; 6 — 8 ποδών. 
χε 'ώ να ι άγνωστοι γιγαντιοΐαι χτλ. ίχθύε; πανιοιο: 
νιοφανεΐ;, otov ο noixuliac, ό παΛαιόθρισσος, ύ μ α - 
χρνχεφα.Ιοζ, ο στρωματευς, δ άπαόΛοβοζ, ποτάμ'οι 
χαι θαλάσσιοι ανάμικτοι.

Πτητα ςπανιω; ευρεθησαν οίον σκολόπαξ,περιστερά, 
πέλεια κτλ.

Θηλαστικα δεν υίήρχον έτι κατά τού; πλιιστουί 
τών ζωολόγων.

Εί; τήν προχαταχ.Ιυσμαίαν (τριτευουσαν) ευρίσκον- 
ται προσχώματα θαλασιών καί ποταμών μεταξύ δ’ αύ* 
τών ιχθύες, σελαχη, φυτά, χογχύλια, έντομα κτλ.

1Ερπετά, κροχόδιιλβι, βάτραχοι κτλ.
θη.Ιαστιχα  ενάλια, φώκαι νέου είδους, δελφίνε;, 

j θαλασσιαι άρκτοι' φάλαιίαι. "Ενμόνον όστοΰν κήτους 
εύρεθέν είς τήν δδόν τών Παρισίων Dauphine έζύγ ζεν 
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Πτηνά άπεδιίχθηΜν δπάρχοντα, ότι ίλειπεν έτι δ 
άνθρωπος άπό τήν γήν’ τά πτερά τω* ήσαν έντυπω- 
μένα είς τόν γύψον, άνεκαλυφθησεν δί χαί ώά όρνίθων, 
χαί κόπρος άλλων ζώων.

Θη.Ιαστιχα χερσαία  πάντ^ άγνωστα1 πολλά πα- 
χύδίρμα, οίον οί παλαιόθηρες, οί άνοπλόθηρες κτλ.

Οί πρώτοι είχον ΰψος μιχροΰ Γηπου, σκέλη νιυρώδη 
καί βραχέα, πόίας τριδακτύλους μώνυχας, ρΰγχος δέ 
έν είδει προβοσκίδος.

*0 δ χοβουνος ( ! ! )  ούτως ώνομάσθη, διότι εΐ-/ε 
του; τραπεζίτας διηρημίνους είς δύο στίχους, ή έξο
χ ά ; (βουνά!) δ γαιροπόταμος, ή χοιροπότα/ιοζ, δ 
ά ι θραχύθηρ ιύρεθείς μεταξύ γαιανθράκων κτλ. δ μα- 
croifoyc, είδος έλέφαντο;, φέρον προβοσκίδα καί γαυ 
λιοΟοντα;, τώκ δποίων ή κορώνη είχε φύματα ώ ; θη* 
λά ; μαστοΰ, έτρέφετο !κ χόρτων καί ριζών χοίρου 
ήδη άγ^ωοτον έφ ήμών κτλ.

‘ Β Καϊακ.ίυ<τραί·η εποχή περιλαμβάνει τά σημεία 
πολλών τοπικών καί αλλεπαλλήλων κατακλυσμών, οί 
όποιοι μετικύ/ιοαν άπό τά ορη ε ί; τάς πεδιάδάς καί 
τάς ©αραγχα; όγκ«>δίστάτους λίθους χαι απείρου; 
μυριάΐα; ζώων ποηφάγων καί σαρκοφάγων πνιγέντων, 
έ ;  ώ< πολλά έςέλιπον ήδη άπό προσώπου τή ; γή ;, 
τινα δέ Ευ;ίσκονται ε ί; άλλα κλίματα θερμότερα.

Τά λείψανα τών ζώων τούτων φαίνονται είςτήνίλύ 
χαί τά προσχώματα τών πλημμυρησάντων ποταμών 
ές άμμου, χαλήκων κτλ. Είς τά βαθύτερα στρώματα 
άπαντώνται ώς έπί τά πολύ ποηφάγα ζώα, μαμού- 
θπ , έλέφα»τε;, μαστόδοντις, ιπποπόταμοι, ρινόχερω; 
Ιλαροί, δόες κτλ, είς δέ τά ανώτερα και ακολούθως 
νεωτερα εύρισχονται σοίρκοφάγα καθώς καί είς ολό
κληρα άντρα, ή είς τάς σχιτμάς τών πετρών άλλά 
λιίπουτι τά ένάλια κογχύλια, ιό  δποΐον τοΰτο άπο- 
δεικνύει έλλειψιν πλημμύρας Θαλάσσης.

‘Η ευφορία τής γή ; όργώσης τό πάλαι ίσως έπ/ή- 
θυνε τά ποηφάγα ζ^α· άλλ’ οί έπιλδόντες κατα
κλυσμοί κατέστρ«ψαν πολλά αύτών είδη- δ λεγόμενοε 
μαμούθ φαίνεται ει5ος ίλέφαντος ίκείνης τή ; έποψης, 
ήτ5 όγκωΟίσ'ε ος χαί υψηλότερος τοΰ Ίνδιχοΰ καί 
τριχωτό:. Ιίολλοί ιύρέθησαν τοιοΰτοι παρά τού; πο 
τ^μού; τή ; Σιβηρία; έκ'βϊΛλοντα; είς τόν χατεψυγ. 
t1 ε /ο - ώκ?α·όν, τινές μάλιστα έρερον καί τό δέρ j α 
καί τά ; σϊρ/.ας των. Τόν ελέφαντα τοΰτον δ Βλου 
μενβάy  ώνόαασε προκατακλυσμαΐον. Ευρεθησαν «έν καί 
εί: -ή Εύ:ώπην καί τήν Άαερικήν όςα αύτοΰ ό:υκτα 
χυρίως όμως πλήθουσιν είς τή< Σιβηρίαν,όπου πρό άμνη 
[λθ <εύτω - ·/ ;ό·ων ήσαν ΰποκιιαενον κερδαλέα; εμπορία;.

Γώ 1577 ε ί;  τήν ρίζαν δρυός πέριξ τής πόλεω; 
L ucerne άνωρύχβησαν οστα τοιαΰτα, τά δποΐα δ Fe 
l ix  P later καβηνητής τή; ιατρική; έν Βασιλε α έδεώ
ρηιεν ώ ; άνθοώηινα.

‘Ο σοτό; I/■,σο-.ί .τ,ζ K ircher [Mundus Stib terra 
neus; άναφερ»; τάφον Γιγαντο; άνευρεθέντα είς τήν 
Ιαπ/ορίαν ( Κ αλϊβ ι’.αν),

Επι Λ 'υΐ'βιχου XIII. ε ί; τήν έπαοχίοί' τής 
Γαλλία; Dauphino άνε^ρεθη οχελετόν ( ίσ ω ; έλιφαν. 
τ ο ;  ) το όποιαν α-εδ.δον εί; τόν Teutobochus 
βασιλέα των Κ’.μβρων, καταπολιμηθέντα παρά τοΰ 
Μάριου' ύτ-ήρχε os t.iy tται καί ίπιγραρή έίτός τοΰ 
τάφου, ή έζή; « 1 e u lo b o ih u s  r e x » .

Έν γενει φαίνιταί ότι *ά»τα ^ααν έ ίτ α  έλιράν- 
τ « ν  μοιστοδότων χαϊ ^ινοχέρβν.

Ά λλ ’ άνδρώπων όστα βεδαίως άποδιδιιγμίνα *ΰ- 
ρέθησαν οιρά γέ ποτε ιίς  τοιαυτας άνα ικαφάς;

Ό  Σπαλαντσάνης έπίστευεν ότι ίδρήκ» τοιαΰτα ιίς  
τάς ^ωγμάς τών ΐχοπε'λων τής νήσου τών Κυδήρων, 
ενωμένα μετά όστέων άλλων ζώων.

‘Ο Ά γγλος περιηγητής Bowles έβιβαίωσιν βτι 
«ιδεν όμοια τοιαΰτα είς τάς ρ«*γμάς τοΰ Concud.

Ά λλ’ ώς άναμφισβητήτως άνδρώπινα όστα θεω
ρούνται τά άνευρεθέντα έν μέσω άργίλλου είς χάσματα 
βουνών τιτανώδη χατά τό 18 2 0  παρά τοΰ Βαρώνος 
Schlotthein είς τήν Σαξωνίαν. Β γαιωλογιχή θέσις 
των άπέδειξεν ότι ήσαν έχει τεθαμμέ*α πρό τών tsTO- 
ρικών χρόνων’ άν δέ καί παρίσταναν δψηλόν άνάστημα, 
δέν ειχον όμως τό μήκος τών γιγαντια ίων ύπολαμβα* 
νομένων.

Άνευρέθησαν ομοίως έπειτα καί παρά τόν ποταμόν 
Ester έ*τός ρωγμών καί κοιλωμάτων άναμέστων άρ* 
γίλλοο ήσαν δέ άνάμιχτα μετά όστέων διαφόρων χερ
σαίων £ώων καί πτηνών ένύδρων.

Κατά τ ;ύ ς  τελευταίου; χρόνου; δ ναύαρχο; Κο· 
κράν (Cochrane) κυριεύσας τήν Γαλλικήν νήσον 
Guadeloupe μετίφιρεν είς τήν Α γγλίαν εν μέρος 
σκίΛετοΰ άνθρωπίνυ θεωρουαένου παρά τών ζωολόγων. 
Τοιοΰτον δέ ύπάρχ^ει καί ετερον εί; τό μουσεΐον τών 
Παρισίων έκ τοϋ αύτοΰ προελθόν τόπου.

Οί φυσιολόγοι διϊσχυρίζοντο μέχρι τοϋ δε οτι δέν 
εύρίσκονται όρυχτά όστα ανθρώπων ίυγχρόνων μέ τά 
τώ* έκλιπόντων ζώων, τά δποΐα άνακοιλύπτονται είς 
προσχώματα κατακλυσμών, πλημμυρών κτλ. δ δέ 
Cuvier έδόςαζεν δτι δ άνθρωπος έγεννήθη μετά τάς 
φυσικάς καταστροφάς, αί δποΐαι συνέβησαν είς τήν γήν
πρό 500 , ή 600  έτών.

Ά λλ  εΰρέδη, είπαν, δ τύπος (!) τών ποδών άνδρώπου 
είς τήν νότειον Ά μιρ ιχήν δ δέ Κύριος Iiazoum ow ski 
ζωολόγο; καί φιλαλήθης άνεΰρε όστέα ανθρώπων είς 
τάς άοιμουν τοϋ Baddau· έπεβεβαιώθη δέ ύπό τοΰ 
Germar καί Keferstein ότι ύπήρχον όστα τοιαΰτα καί 
εί; τά : ρωγμάς σπηλαίων, ή βουνών τής Δαλματία;, κα- 
θώ; πρό πολλοΰ διετείνετο ό Σπαλλαντζάνης' δ δέ Boue 
άνίΰρε τοιαΰτα τώ 1823 π'ησίον του Bade περιεχο* 
μίνα είς προσχώματα τής κοιλάδος τοϋ ‘Ρήνου, ά 'α - 
αεμιγαένα δέ μ ίτά όστέων άλλων τών έκΑιπότzo>r, ή 
άγ>Ίόσιων ήδη ζώων.

"Υστερον είς τόν νομόν τοΰ Aude τής Γαλλίας, ο 
Κ T ouruar «υρεν εντός σπηλαίων όστα άνδρώπων 
κ^ί ύα .νώ ν, ή άλλων ζώων αγνώστων, προσέτι δε και 
έργα άτε.Ιηΰζ κεραμικής.

Ωσαύτως δέ παρετηρήθησαν άνθοωπινα οστα και 
ε ί; άλλον νούόν τοΰ H erau lt καί Gard ύπό τών ζωο
λόγων Ε Dumas χαί Christol.

Εί; τά σπήλαιον τοΰ Poudres ευρεθησαν καί τεμ ά 
χια αγγείων άογιλλώδου; κιραμιχής.

Εί; τό τοΰ M ialet («ομόν τοΰ Gard) τώ 1831 δ 
T eissier άνεκάλυψι καί ττολλά σκεύη, οίον λύχνους καί 
είδώ/.ια ΐκ πηλοΰ όπτοΰ, ψέλλια χαλχα, κεράμους κτλ.

Ό  Schm erling άπό Liege εύρήκεν όμοίω; μετ,αξύ 
συγκριμάτων άργίλλου,χαλήκων χαίτιτανου ός·α ανδρω ■ 
πων γνησιώτατα μετά άλλων άνηχοντων ιίς  αλλα ζώα



τώ δέ 1 8 3 5  καί ετερα είς αίλλο σκήλαιον τοΰ Chokier.
Μεταξύ τών όστεοστρώτων «πηλαίων άναφέρονται 

ώς πολλά χαι άλληλοχούμενα, χατά διάφορο» μάλι. 
στα δψος, τά τώ» Καρπαθίων (σπήλαιο» τών Δρα
κόντων) τά τής Παβαρίας έπι τής άρΐίτεράς όχθης 
τοΰ W iesen t, τά τής ’Αγγλίας, Γαλλίας κτλ. Πολλά 
έκ τών σπηλαίων τούτων καλύπτονται καί άπά σταλα 
κτίτας κομψοτάτους έχοντας διάφορα σχήματα.

‘Ο Γέφερσω» πρόεδρος τών Όμοσπ. έπαρχιώ» ανήγ
γειλε τώ 1797 καί διέγραψε πρώτος άγνωστό» τι ζώον 
τοΰ ιπποιι ύψηλότερον, μεγαλώνυμα  παρ αΰτοΰ όνο— 
μασθέν’ εύρέθη δέ αύτά είς σπήλαια τής Βιργινίας.

Είς τήν μετακατακλυσμαίαν^  νεωτάτην εποχήν δέν 
εύρίσκονται σπονδυλωτά ζώα θαλάισια’ αλλά ςρώματα 
ά»θρακίτιδος υλης έντδς τών κοιλάδων περιεχουσίν 
όστα άλχης, κάπρων, βίών κτλ. Περίεργον δέ φαίνεται 
οτι τό τελευταΐον τοΰτο κτήνος, τό οποίον δέν εΐδον 
ποτέ ζώον εις τήν ’Αμερικήν οί άνακαλύψαντες αύτήν 
Ευρωπαίοι εύρίσκεται όρυχτάν αυτόθι. (1)

Ποσάκις ή αμάθεια έξέλαβεν ώς λείψανα ύπερ- 
φυοΰς τίνος γεννίδς άνθρώπω» τά ό ,α  μεγάλων ζωων, 
βιον τοΰ έλέφαντος, άνορυχθέντα έκ τοΰ βάθους τής 
γής, ή έκβρασθέντα ύπό τών κυμάτων ιίς τόν α ίγ ια- 
λόν, καθώς ή φάλαινα, ή άλλα κήτη !

Ά λλά  τοιοΰτοι τερατώδεις άνθρωποι υπήρξαν 
άρα γε ποτε επί τής γής; Οί περί αύτώ» μΰθοι, καί 
ή άπ’ αίώνος εις διαφόρους λαούς παραδοθεΐια φήμη, 
είχέ ποτε αρχή» άληθείας; Άπαδει είς τόν ορθόν 
λόγον νά πιστεύσωμεν ότι έζησε κατά τους ώγυγίους 
εκείνους χοό»ους καί έπέκεινα φυλή άνθρωπων πελώριος, 
ώς οι Παταγόνες, άναλόγως πράς τά μέγεθος τώ» τότε 
φυτών, ρωμαλαιοτέρα δέ καί μακροβιωτέρα τών υπαρ. 
χόντων ανθρώπων;

Ό  ‘Ηρόδοτος ιστορεί οτι εις τήν Τεγέαν άνωρύχθη 
τό σκελετό» του Όρέστου έπτάπηχυ κατά τά μήκος.

‘ Ο Παυσανίας άναφέρειετερον άνορυχθέν είς την νή 
σον Αάδαν καί θεωρούμενον ώς τό σώμα το} Αστεριού 
υίοΰ τοΰ Α’αντος. "Αλλο δέ πάλιν άνευρεβέν είς τή» Σα 
λαμινα ένομίζετο αύτοΰ τοΰ Αίαντος. 'Εκτός τούτων 
δ ειρημενος γεωγράφος διηγείται οτι είδε» αύτοψει 
γιγαντια ϊα όστα (ανθρώπου σχήμα παριστάνοντα) είς 
νησίδριόντι τής Λυδίας. Τοιαΰτα δέ άνεκαλύφθησαν καί 
άλλαχοϋ, οιον εις τήν ’Αρκαδίαν, τήν υπώρεια» τοΰ 
'Ολυμπου και τών λοιπώ» όρέων τής θεσσαλομακε- 
δονίας.

Έ πί Τιβερίου αύτοκράτορος ήνοίχθη υπό σεισμοΰ 
δ τάφος πολλών Γιγάντων, οπου εύρέθη όδούς ενός 
ποδός κατά τό μήκος.

‘Ο Φλέγω» (1) συγγραφεύς άχμάσας έπί Αδριανοϋ) 
αναφέρει οτι ευρέδησαν κατα τάς ήμέρας του είς 
σπήλαιον τής Δαλματίας σκελετά έχοντα μήκος υπέρ 
τούς 1 5 πήχεις. Ά λλ ' έντάς τύμβου ά»ακαλυρθέντο; 
πλησίον καί αύτών τών ’Αθηνών έκτιινομίνου δέ είς 
εκατάν όργυιάς υπήρχε» δ νεκρός άλλου γίγαντο ί.

‘Ο νέος Φιλόστρατος άποδιδοΰς, κατά τά» Παυσα
νίαν, είς τό» Αία»τα πολλούς πήχεις ά»αστήματος,

(1) J . J . Huot. ossemens et Coquilles fossiles. 
(1) Encyclopedie methodiquc art. geant. an ti

q u ity .

Ιπροστίθησιν ότι άνωρύχθη παρά τό» Όρο\τη» σκελε
τός άλλου Γίγαντος έχων πε»τήκο»τα πέντε πήχεις 
μήκους, τάφος δέ ός"έων τοιούτων παρά τά Σίγειον τής 
Τρωάδος έκτείνετο είς είκοσιδυο πήχεις. Εΐ; δέ τή» 
Αήμ»ον ά»ευρέθη κεφαλή τοσοΰτο» μεγάλη, ώστε μό
λις επληροΰτο άπά τά υδωρ δυο Κρητικών λαγήνων.

‘Ο Σερτώριος έκπορθήσας τήν πρωτεύουσαν τής 
Μαυριτανίας Τ ίγγιν διέταξε νά άνοιχδή δ τάφος τοϋ 
Γίγαντος Ανταίου'ιύρέθη δέ τά μήκ.τοΰ σώματος60πήχ.

‘Ο Σκαΰρος μετεκόμισεν είς τήν ‘ Ρώμην περίφημον 
σκελετόν άνορυχθέντα είς τήν έπαρχίαν τής 'Ιόππη;, 
είς δέ τάν Μέτελλον έδειξα» άλλον 33  πηχεων.

‘Ο Πλίνιος διηγείται οτι βουνοΰ τίνος τής Κρήτης 
καταχωσθέντος ύπά σεισμών άνεφάνη σκελετόν όρδιο» 
46  πήχεων μήκους.

Καταβαλλόμενων τών θεμελίων τής έν Κωνσταν- 
τίνουπόλει έχκλησίας τοδ αγίου Μηνα, άνευρέθησαν, 
κατά τά» Σουίδαν, όστα Γιγάντων, τά δποΐα δ αΰτο- 
κράτωρ άπέθηκεν είς τά άνάχτορα.

Γέλος άπά τάν ΙΑ’, αιώνα άνευρε®·»] παρά τή» 
Έρυκα τής Σικελίας άλλο λεγόμενον τοΰ Πολυφήμου!

Τό ίερώτατον τών βιβλίων ή Πεντάτευχος μνημο
νεύει τών Γιγάντων (Γεν. κεφ. 21 )' όθεν πολλοί πα
τέρες τής έκκλησίας έξέλαβο» κατά γράμμα τήν 
πανάρχαιον ταύτην παράδοσιν έπιχυρωθιΐσαν καί παρ 
αύτοΰ τοΰ θεοπνευστου Μωσέως. Εξ αύτών δέ δ Αύ- 
γουστΐνος ίδών (1) είς τήν ‘ Υτίκην όδόντα Ικατοντα- 
πλοΰν τοΰ ανθρωπίνου έτίμησεν αυτόν ώς γιγάντειον ! 
τά δέ παράδοξον ότι τοιαΰτα όστα έξετίθεντο καί είς 
τάς έκκλησίας τών Δυτικών ώς άξια τής εύλαβείας τών 
χριστιανών λείψανα ! Ούτως δ βασιλεύς ‘ Ρενέ έκέ- 
λευσε νά κατατ%θώσί τινα εί; τή* έ*κλησίαν τής πό
λεως Bourqes (τώ  1500).

Έ πειτα  δ Charles Moren, καθηγητής είς Gand, 
εύρήκεν όστα διαφόρων ζώων, καστόρων καί ^ινοκέρων 
άλλου είδους· μεταξύ δέ αύτών καί ανθρώπινα άνήκοντα 
είς τήν ’Αφρικανικήν φυλή», σύγχρονα δέ Γσως τών έλε* 
φαντών καί καστόρων τών καθ’ ήμας τόπων. Έπειδή οί 
γεωλόγοι φρονοΰσιν ότι οί πρώτοι άνθρωποι άνήχουσιν 
είς γενεάν θερμών κλιμάτων, χαθώ; καί τά ζώα καί τά 
φυτά τής έποχής τής ληξάσης διά τοΰ κατακλυσμοΰ 
άνήκουσιν ώσαύτως είς διακεκαυμένας χώρας.

Έκτος τούτων ομως τώ» ύλικών τεκμηρίων πείθει 
ημάς καί ή άναλογία ότι ύπήρχον άνθρωποι κατά τόν 
καιρόν τών κατακλυσμών’ επειδή άν ουτω κρίνοντις οί 
αστρονόμοι παραδέχωνται οτι *αί οί άλλοι πλανήται 
κατοικοΰνταί, καθώς ή γή, πολύ εύλογώτερον πρέπει 
νά πιστεύωμεν ότι ύπήρχον έκπαλαι οί άνθρωποι, άλλά 
είς τόπους καταποντισθέντας, ή μή έξερευνηθέντας μέ·· 
χρι τοΰδε, οιον ή ’Ασία έν γένει, ή Ινδία καί Κίννα, 
όπου πιθανώς τό πρώτον συνεκεντροΰτο τά ανθρώ
πινον γένος. Οί δέ διασωθέντες διατηροΰσιν άϊδίως 
τήν μνήμη» τής μεγάλης ταύτης καταστροφής, ώστε 
εύρίσκεται αδτη είς λαούς ούδαμώς πράς άλλήλους 
κοίνωνοΰντας. Τόσω δέ μάλλον τοΰτο φρονούμε* 
όσω καί ή ιερά ήμών θρησκεία παραδέχεται ώς δόγμα 
σχεδόν τήν παγγενή τών άνδρώπω» καταστροφήν, 
έκτος μιας οικογένειας μόνης τής τοΰ Νώι.

(1) Encyclopedie methodique. αύτόθι.

Έπισφαγίζοντες δέ τήν πραγματείαν ταύτην προσ-| 
θέτομεν ώς τελευταΐον καί άπλοΰν έπιχιίρηιια κατό| 
τόν Huot ότι άμα ή κράσις τής γής έπέτρεπε τήν ζωην, 
τοΰ άνθρώπου, δ άνθρωπος ύπήρξεν έπειδή δέ εύρι-| 
σκονται ορυκτά ζώα, οιον δ βοΰς, ά ίππος, τά πρόβα· 
τον, δ λύκος, Ιχοντα ανάγκην τής αύτής θερμότητος, 
δ άνθρωπος ήτο πιθανότατα αύτών σύγχρονος.

I. Ν . Α .

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΛ11 D O T M I M  
Α Μ Α ί ϊ Τ Ε Μ .  (■>

Διασπείρασα ή ευεργετική χειρ τής φύσεως τά  φυ 
τά έπί τοΰ Πλανήτου μας διά τάν διπλοΰν σκοπό» 
τής καλλωνής, καί τής πρός συντήρησιν τών ζώων 
ανάγκης, έστόλιεεν έκάστην αύτοΰ ζώνην μέ βλάστη· j  

σιν ιδιάζουσαν· δ δέ άπά τών Πολικών Κύκλω» τούς 
παραλλήλους τοΰ ’Ισημερινού διερχόμενος, καί πρά; 
αυτόν βαδίζων, είς παν βήμα διπλασιάζει τάν θαυ
μασμόν αύτοΰ, διότι, είς παν βήμα βλεπει διπλάσιά- 
ζομένην τήν παντοδυναμίαν τοΰ Δημιουργού. Ανα- 
γωρών άπά βλάστησιν μικροσκοπικήν, νάνον, καί χα 
μερπή, προχωρεί είς δάση άδιά^ατα καί πελώρια, τών| 
δποίων ή μεγαλοπρεπής καλλωνή έκπλήττει τήν φαν
τασίαν. Έ κεΐ, τά κολοσσαΐα τής Ά δανσω νία ς  στελέ- 
χει γιγαντιαίους έκτείνουσι βραχίονας· έκεΐ, τώ» Φοι 
νίχω ν  οί χαριέστατοι κορμοί φιλονεικοΰσι τά υψη μέ 
τήν πτήσιν τοϋ άετοΰ· έκει, τό κομψόν χαί λεπτό 
»χιδές φύλλωμα τών δενδροειδών Πτερίδων σαλευό- 
μενον είς τή» λεπτοτέραν τοΰ ζεφύρου αύραν, άποκοιμί- 
ζει τά χρυσοστίλβοντα πτηνά τής Βεγγάλης. Νέας 
άκαταπαυστως διερχόμενος χώρας, μέ νέα τέρπεται 
πανοράματα, καί ί  χείρ του τρυγά καρπούς νέους καί 
προϊόντα νέα, πολύ τώ* προλαβόντων διαφέροντα. 
Εύρίσκεται δέ ώς είς θέατρο» οπου αί σκηνογραφία ι

( \ )  Τό παρόν άρθρον απόσπασμα μεγάλης τι'\ 
roc xai εκτεταμένης πραγματείας περί τής ιΕ  λ  
λ η ν ι κ ή ς  β  Λ α  σ τ ή  σ t ω ς  βιαζόμεθα νά  J&T 
σωμεν παραχαίρως είς φώς, διότι, φθονερά έχίδνη^ I 
γΛωσσα , χαιάναιδοΰς άγύρτου αυθάδεια , άφ ’ ού 
νφος άγοραϊον μας έζύδρισεν είς τόν άηδΐςατον χαι \ 
έμετιχάτατον εκείνον ΛίβεΛΛον τόν χατ ευφημίαν 
Β ε Λ τ ί  ω ο i r  κα.Ιοΰμενον, διεχοίνωσεν, άπό πα  | 
χυΛήν άμάθειαν, χαι την ιδέαν οτι μ ε τ ά  τ η ν  
Έ  π ι σ τ  η μ  o r ι χ η ν  ά π ο  σ τ ο Λη  r  τ ώ τ  
Γ ά λ λ ω ν  ΐ  r  ' Ε Λ λ  ά δ  ι, χ ά μ μ ί  α π  λ  έ- 
o r  ά ν α χ ά λ ν ψ ι ς  β ο τ α ν ι κ ή  δ ε ν  δ ύ-  
y a  γ α ι ν  ά λ  α δ η χ  ω ρ a  r ,  t d ΐ  t, α ν* I 
τ ο Ι  π ι ρ ι έ γ ρ α ψ α ?  "Ο A  Α  !  τ ά  έ ν\ 
α ν τ η β λ α σ τ ά ν ο π α  φ υ τ ά .  Κατά συνέ~\
πειαν οσα φυτά ό Κύριος Εωασσιέρος, ό Κ. Χ ε.Ι- 
δράϊχ ό Α . Σπροΰνερος, xai έγώ , άνεχαλύ^αμεν,] 
χαΐ διηνεχως άναχα.ίύπτομεν i r  ‘Ελ.Ιάδι, είνα ι πρό 
πολλοΰ γνωστά t ίς τήν 'Επιστήμην, άγνωστα δε 
tic ήμας τ ο ύ ς  ά μ α θ ε ΐ ς χ α ί  ά γ  ύ ρ τ  α ς !  
οίτινες φρονοϋμεν αύτά r i a .  Εύρέθημεν λοιπόν 
ι ί ς  τήν άνάγχην r a  δώσωμεν είς τούς άταγνώ·

διανεκώς καί πρός τό χαταπληκτικώτερον άλλάσσουσαι 
[έπιρρεάζουσι μαγευτιχώς πως τά  αισθητήριά του.

’Ας άναγνώση τις τά πολυειδή καί γραφικώτατα 
συγγράμματα τοϋ Χουμβόλδτου, τοΰ νέου τούτου Α· 
ρίστοτέλους τοΰ αίώνος μας, καί θέλει πεισθή ότι κα- 
| τό παν βήμα, δ περιηγούμενος άπό τούς Πόλους πράς 
τούς Τροπικούς, καί άπό τούς Τροπικούς πρός τόν 
Ισημερινόν, μεταβαίνει είς νέον δρίζοντα οίονεί πλα- 
σθέ*τα δί ίδιόν τι»α σκοπόν άπαντα δέ πάντοτε άν- 
τικείμενα τά δποΐα πριν δέν άπήντησε, καί τά δποΐα 
δέν θέλει άπαντήσει μ ετ ’ όλίγον, διότι, μέλλουσι νά 
τά διαδεχθώσιν άλλα περιεργότερα. Τοιαύτη είναι ή 

'ποικιλία, η τήν έπιφάνειαν τή ; Γής διακοσμούσα, ήν δ 
άνθρωπος πολλάκις περιφρονήίας, μετέβαλε τάν πα
ράδεισον έν μέσω τοΰ δποίου τάν εθεσεν δ θεάς, εΐς 
"Αδην άγενών παθών, είς γέαιναν θλίψεων καί στεναγ
μών, καί είς σκηνήν τερατωδών κακουργημάτων !

Έκαστον λοιπόν κλίμα, έκαστη γωνία τής Γής, 
φέρει ίδιάζοντα τινα χαρακτήρα, φέρει τάς σφραγίδας 
έκείνας δί ών ή φύσις τάν έπροίκισε πράς διαστο
λήν τών ομόρων χωρών. Κατά συνέπειαν, ούχί μόνον 
ή Εύρώπη, η Ά σία, ή ’Αφρική, ή Αμερική, καί η Ω
κεανία ε/ουπ τά ιδιαίτερα αύτών ζώα, φυτα, και 
ορυκτά, άλλ’ έκαστη χώρα, έκαστη έπαρχία, έκαστον 
πολλάκις όρος έταρχίας παράγει άντιχείμενα ζωο
λογικά, φυτικά ή όρυκτολογικά χαρακτηρίζοντα την 
φύσιν του, καί μή άπαντώμενα είς κανέν αλλο τής 
γής μέρος. Τά δέ άντικείμενα ταΰτα ευρίσκονται 
[πάντοτε είς αρμονίαν καί σχέσιν μέ τήν πέριξ φύ- 
σιν, μέ τήν γην, τάν άέρα, τήν θερμοκρασίαν, το ύ 
ψος, τά πλάτος, τήν θέσιν, καί πολλάκις με τάς 
άνάγκας τών έπί τής χώρας ταύτης δντων.

‘ Η έπί τής έπιφανείας τής Γής κατά κλίματα 
διανομή τών φυτών, αί περί τής πατρίδος ενος έκα
στου αύτών γνώσεις, άποτελοΰσι σήμερον ίίίαιτερον 
τινα κλάδον έ» τή Βοτανική επιστήμη τόν τή ; Βο
τανικής Γεωγραφίας, τοΰ δποίου τα ; μέν βάσεις ε ·

σ ια ς μας μικράν ιδέαν περι τών κατά χαΐξονς έν 
,‘Ε λλάδ ι γενομέτων άναχαλύψεα^, περι τών ά π ·  
ία ντλή τω ν θησαυρών τής Ε λλη ν ικ ή ς χώρας, ούχί 
(?ίά φωτίσωμεν την ζηράν χεφαλήκ τοΰ Συντάχτι υ 
\τής Βελτιώσεως ( διότι άν αΰτη ήτον έπιδεχτιχί, 
[φωτισμού,  ή άνθρωπισμοΰ, ήθελε φωτισθή δ τ α ν  
ί  π  ρ 'ε  π  ε ,)  ά^λά διά νά  ϊδη καϊ τό /iotror, και 
?} Κυόέρνησις, ότι πολλά είσέτι υπόσχεται τό Ε λ 
ληνικόν έδαφος, χαΐ οτι ε ίνα ι πλέον καταισχύνη  
Ε θνική , άφ ού συνέστημεν είς "Εθνος αυτόνο
μ ο ς  και άνεγείραμεν Π ανεπιστήμιον, να περι- 
μένωμεν ξένους περιηγητάς, ξένους Επιστήμονας 
did r a  μας χάμωσι γνωστά τά φυσικά άντικείμενα. 
ra  όποΐα πατούμεν ύπό τούς πόδας μ α ς,^ χα ι τά 
όποΓα πανταχόθεν μας περιχυχλονονσιν. Ο,τι δέ 

\γράφωμεν δέν ε ίνα ι ούτε ύ δ ρ ο ω ρ ο λ  ο γ  ί  ω r  
Ι έ φ ε ύ ρ ε σ ι ς ,  ούδέ κ α ύ σ ι μ ο ν  { ώ r  τ ω  r  
χ α ρ χ ί ν ω τ ,  ούδέ ε ν  χ α ι  τ ο ϋ  ά γ ι ο υ  
Τ ρ ί  φ ω r  ο ς πρός χαταστροφήτ τής νόσον τών  

[σταφιδαμπέλων ε ίνα ι άλήθεια ι Έ πιστημοηκαί 
μετά κόπου πορισθεΐσαι άπό πολλά συγγράμματα, 
xai Βοταηχάς συλλογάς.



6 ίϊ» »  δ Χουμβόλϊτος, άλλά του δποίου τ ί  σύνολο» 
είναί ιίε έ τ ι άτιλές, χαι δέν δ ίλ ιι π ιραιωθιϊ, εΐμή άφ' 
•ϋ οί χατά τόκους Βοτανικοί μ ιλ ιτήτμαι μ ιτ ’ έπι· 
στασίας, ζήλου, χαι άκριβιίας τά φυτά τ ί ;  ιδίας πα
τρίδος των, άφ’ ·υ έξαντληδή, ούτως ιίπ ιΐν , ή φύσις 
όίπασα, χαί άφ’ ου μάδωμιν λιπτομερώς πόσα χαί ποια 
ρυτά καλύπτουοι τή» έπιφάνιια» της Γής.

Κατοΐκοΰντες τήν ‘ Ελλάδα, ητις ιιναι ή γέφυρα 
τρόπον τινα ή συνδέουσα τήν βλάστησίν της Εύρώ- 
πης μ’ έκείνην τής ’Ανατολής, χαί άφιιρώσαντις τήν 
ζωήν ήμών πιρί τήν σπουδήν τής θελκτιχωτέρας τών 
έπιστημών, έπιχιιρήσαμιν προ πενταετίας τήν με 
λέτην χαί έξακρίβωσιν όλων τών αύτοφυώς βλαστοί- 
νόντων έπί τοΰ ‘Ελληνιχοΰ εδάφους φυτών. Περιηγου* 
μενοι δέ μικρόν χατά μικρόν χαί ίδ ία ις δαπάναις 
αυτήν, ήδέλαμεν δπισδοδρομήσει χαί καταπτοηδή άπό 
τό πλήδος τών δυσχερειών, τάς δποίας δ περιηγούμι- 
νος τήν ορεινήν ήμών χώραν άπαντα' ήδέλαμεν δυσ- 
ανισχιτήσει και είς τοΰ θέρους τούς άφορήτους χαύσω- 
νας, χαί είς τούς παγετούς τών χειμώνων, καί είς τών 
ληστών τάς ινίδρας, έάν ευτυχές αποτέλεσμα δέν 
ένιψύχονε τόν πανταχόδεν καταδλιβόμενον ζήλον μας, 
έάν άνά παν βήμα άντιχείμενα σπουδαία, παρατηρή 
σεις άξιαι λόγου, χαί φυτά άγνωστα δέν μας υπέ- 
σχοντο τών πεπαιδευμένων τόν έπαινον, τών Σοφών 
τής Ευρώπης τήν ίνδάρρυνσιν, χαί τής Πατρίδος ημών 
τήν ευλογίαν, βραβεία πολύτιμα τά όποια πα ; έπιστή
μων ύπό τοΰ ιερού πυρός τής φιλοτιμίας φλεγομενος 
δέν άπαξιοΐ ν’ άνταλλάξη μέ του Κροίσσου τούς θη* 
σαυρούς, χαί των Σαρδαναπάλων τάς άπολαυσεις.

Ανέκαθεν ή ‘Ελλάς [1 ] έπέσυρε τήν προσοχήν τών 
Βοτανικών τής Ευρώπης, έν τή νηπιότητι μάλιστα τής 
επιστήμης δλαι αί Βοτανιχαί γνώσεις πιριωρίζοντο 
ιίς  τά  παρά τοδ Θιοφράστου χαί Διοσκορίδου άνα- 
φιρόμενα. Ά λλά μ ιτ ’ ολίγον, ou  οί ιπίστήμονις έν- 
νόησαν δτι έπι τοΰ μιγάλου τής φυσεως βιβλίου πρέ
πει νά γ ίν ιτα ι ή τοιαύτη σπουδή, χαί ούχί σχολά· 
ντιχώς έπί τών άρχαίων συγγραμμάτων έντός χλιι- 
βτοΰ φροντιστηρίου- δτι πρέπιι πρός χατάληψιν τών 
παρατηρηδίντων άπό άλλους νά παρατηρήσωμεν χαί 
νά έξιτάσωμεν χαί ήμΰς τά αύτά άντιχιίμ ινα, τότε 
ήρξαντο περιηγήσϋς χαί ταξιίδια διαφόρων έπιστημό- 
νων ιίς  τήν πάτριον ήμδν γήν. Συνιτέλεσι, λοιπόν, ή 
‘ Ελλάς ιίς  τήν γέννησιν χαί πρόοδον τής Βοτανιχής 
Επιστήμης, ούχί μόνον διότι έν αύτή ό πρώτος τού
της σπινθήρ έξέλαμψεν, άλλά xai διότι πρός αύτήν 
τό πρώτον έστράφη ή προσοχή τών Βοτανικών π ι·  
ριηγητών, χαί ταύτης τά φυτιχά προϊόντα έχρησιμιυ- 
σαν ώς πυρήν, τόν δποΐον μετά ταΰτα περιέβαλον τά 
έτ ι μάλλον πιριιργότιρα φυτά τοΰ Νέου Κόσμου χαι 
τών άλλων Ή πιίρων, χαί έσχημάτησαν τόν χατα

Α έγοντες Έ  Λ Λ ά δ α έννοονμεν αύτήν ύπό τά 
αρχαία έχτεταμένα oped της. Ή  Μικρά 'Α σία οθεν, 
ό Βόσπορος, ή ΘεσσαΜα, ή Κρήτη, ή Χ ίο ς, ή Σά
μος, ή 'Επτάννησος καί αΛΛαι χώραι άποτεΛοΰσι 
μέρος τήβ 'Ε  λ  λ  η ν  ι κ η ς χΛωρίδος. Ή  ’Ε π ι
στήμη d ir  αναγνωρίζει τά δρια τά όποια έθεσεν ή 
ΠοΛιτιχή.

πληχτικόν έχιΐνον 2γχον τόν σ υγχ ιίμ ινο ν σήμιρον άπό 
έχατόν δέχα χ ιλ ιάδας ιίδω ν !

Πρώτος έπισκίφθη τήν ‘ Ελλάδα χατά τό 1546 δ 
Βελίνιος (2) μ ιτ ’ αυτό/ δέ χατά τά 1700— 1701 δ 
Τουρνεφόρτιος, Γάλλοι άμφότεροι· δ τιλιυταΐος έξέ- 
τασι ουστηματικώτιρον τήν Κρήτην, τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου, χαί τήν Προποντίδα, χαί άνιχάλυψι πολλά 
νέα φυτά (3). Κατόπιν τούτων δ Ά γγλος Σιβθόρ- 
πιος, χαδηγητής τής Βοτανικής είς τά έν Όξονίω 
Πανιπισιήμιον έπιχείρησι κατά τά 1785 τό 1793— 
1795, συλλογήν καί περιγραφήν τών ‘ Ελληνικών φυ
τών, xai τών έπιτοπίων αυτών όνομάτων, πρός κατά ' 
ληψιν τών έν τω  Διοσκορίδη άναφερομένων Βότανών. 
‘Ο Σιβδόρπιος περιήλδι έπί πενταετίαν τάς Νήσους 
τοΰ Αιγαίου, τήν Στιραιάν ‘Ελλάδα, τήν Πελοπόν
νησον, τά Βυζάντιον, τάν Εύξεινον Πόντον καί τήν 
Βιθυνίαν, συνέλιξε δέ 2588 ιίδη φυτών (4) καί επ ι. 
χείρησε τήν έκδοσιν τοΰ λαμπρού έχείνου καί βαρυ
τίμου συγγράμματος, τής ΈΛΛηνιχής ΧΛωρίδος ^5). 
Απέθανεν δμως δυστυχώς μετά τήν ίναρξιν τής τυ- 

πώσεως αύτοΰ, καταλιπών τό έργον άτελές, άλλοι δέ 
Βοτανικοί Ιχοντες ύπ’ οψιν τάς σημειώσεις, τάς ιΐκά- 
νας, καί τήν Βοτανικήν συλλογήν του φιλοτίμως τό 
επεραίωσαν. Ά λ λ ’ έχ διαφόρων έν αύτω έλλείψιων 
πείδονται οί περί τήν σπουδήν τής Ελληνικής βλα- 
στήσιως καταγινόμενοι, δτι πολλάς πολυτίμους πα" 
ρατηρήσεις συμπαρέουριν είς τόν τάφον του δ Ά γ 
γλος Βοτανικός· διότι, οί άνερευνώντις τούς δησαυ» 
ρούς πλουσίας φύσιως, καί μεγάλης χώρας έσπιυμέ- 
νως τάς έκτάσεις διαπερώντες, σημιιοΰσι τάς περισ- 
σοτέρας τών παρατηρήσεών των είς τάς εύρεΐας τής 
μνήμης δέλτους, καταδέτουσι δ’ ιπ ί τοΰ χάρτου οσα 
εύκόλως δύνανται νά διαφύγωσιν αύιήν. Πολλάκις δέ 
καί αύταί αί σημειώσεις των γίνονται έκ τοΰ προχεί
ρου, χαί έπί τό ίερογλυφιχώτιρον συμβολικά!' ιις δέ 
κλάδος, εν μόνον φυλλον, ή άνθος, έπινθυμίζουσιν ιίς  
αύτούς σειράν ολόκληρον έπιτοπίων παρατηρήσιων, 
τών δποίων τήν εύφραδή γλώσσαν ούδέ ύποπτιύονται 
χάν αί ξεναι αίαδήσιις. Τούτου ούτως Ιχονχος ιιμα ι, 
δσον τό κατ’ έμέ, πεπεισμένος δτι δ Σιβδόρπιος, πα* 
ρετήρησι πολλά, καί έσημιίωσε πολλά έν τή μνήμ$ 
του πιρί τών ‘Ελληνικών φυτών, άλλ’ όλα ταΰτα συν* 
ετάφησαν μετ’ αύτοΰ, διότι, άλλως δέν έξηγιΐται ή 
σιωπή του έπ: φυτών χαρακτηριζόντων ιδίως τήν βλά 
στησιν τών έξετασδέντων πα^ αύτοΰ μερών (6).

(2) Β e 1 ο n. Observations de plusieurs sin- 
gulartez memorables trouvees en Grece. —  
Paris 1554 .

(3) T o u r n e f o r t  —  Relation d’ un voyage 
du Levant, tom. 1 —  2 Paris.

(4) S m i t h .  —  Prodromus in  F rora Graeca. 
Lond tom. 1— 2.

(5) S i  b t b o r  p.— Flora Graeca. tom 1—  10.
( 6 )  Οΰτω Λ. χ .  d ray  ι  p i t  ώς φυόμενον iy  ‘E J-  

Λάδι τό Xantbium Strumarium , τό όποιον H r  π ι
στεύω δτι ε ϊp εr ούδείς τ ώ ν  ΒοτανιχωΥ έν αύτή, 
i r  ώ d ir  άΥαψέριι τό Xantbium Spinosum τό παΥ- 
ταχοΰ κοινώς ψυνμεγογ χατά τό <ρθινόπωρογ. ’Ara~  
y ip tt τό σπαν(ω« περί τάς 'Αθήνας βΛαντάνον

Μ ιτά τόν Σ<β9όρπ·.ον πολλοί έπετκέοδησαν επιπ» 
λαίως διάφορα τής ‘ Ελλάδος μέρη, οίον, ό ’ΟΛιίίιέ. 
ρος (7) Κλάρκιος, Καστάγνιος, χαι ό Ναύαρχος 
Δουρβίλλιος. ‘Ο τελευταίος ittp ήλδι τάς νήσους τοΰ 
Αί- αίου, καί τόν Ευ;«νο» Πόντον κατά τό 1819 — 
1820 συνέλλιξε 95U ιίδη φυτών, καί έδημοσίευσιν αύτά 
ε'*: ίδιον συγγραμμάτιον,έν ώ περιιγράφησαν καί άνεγνω- 
ρίιδησαν τά 54  έξ αύτών ώς εΒη νέα καί άγνως-α(8).

Τούτους διεδέχθη Αύχέριο; .'Ελωσς οστις συνέ/.εξεν 
άπειρα Ανατολικά καί Ελληνικά φυτά, (τά όποια ό 
Κ. Βωασιιέρος περιέγραψίν) καί δ Σΐίβέρος οστις 
έξέτασε μ ετ’ επιστασίας τήν βλάιτησιν τή ; Κρήτης.

Με τ’ αυτούς ήλδον είς Ναύπλιον χατά τήν τοϋ 
Βασιλεως ελευσίν δ Βίργερος, ό Αίνχιος κα! ° 
άγαδόκαρδος ήμών φίλος Σβρτόριος φαρμακοποιός τή ; 
Α. Μ. ‘Ο τελευταίος έξέτασε πρά -πάντων τήν βλά- 
στησιν τής Άργολίδος, άνεχάλυψε πολλά είδη νέα, καί 
πολλά γνωστά μεν έν τή ’Επιστήμη, διά πρώτην δμως 
φοράν έν ‘Ελλάδι άπαντώμενα. 'Ακολουδών δε λόγω 
υπηρεσίας τήν Βασιλικήν συνοδίαν ιίς τά χατά και
ρούς ταξείδια τής Α. Μ. έν ‘Ελλάδι, εύρε πολλά 
περίεργα φυτά, άν χαί μόλις ήδύνατο νά δποκλέψη τόν 
πράς τοΰτο άναγκαιοΰ»τα καιρόν· διά τά όποΐα δμως 
σπανίως τώ  άπεδόδη παρά τών έν Εύρώπη άνταπο- 
χριτών του άνήκουσα δικαιοσύνη, διότι, ουτοι έδη. 
μοσίιυσαν f  αΰτα ύπά ίδικόν tiov δνομα χωρίς καν νά 
ιάναφίρωσΐ τόν άνακαλύψαντα.

’Ολίγον χρόνον μετά τήν έλευσιν τοΰ" Βασιλεως 
ήμών έπισκέφδη τήν Πελοπόννησον καί τάς Κυκλάδας 
ή παρά τής Γαλλικής Κυβερνήσεως άποσταλεισα επι
στημονική έπιτροπή. ‘Η έπιτροπή α υ τη  έκαμε πολλάς 
καί σπουδαίας παρατηρήσεις καδ’ δσον άφορα άλλα 
αντικείμενα· καδ’ οσον δμωο άφορα τήν Βοτανικήν δέν 
επροξεν ουτε άναλόγως τών μέσων της, ουτε άξίως 
τής αποστολής της. Ά φ ’ ου έπί πολλά έτη πιριήλδε 
τά μέρη ταΰτα τής Ελλάδος συνίλεξι παρέργως φυτά 
τινά, άιιά τών δποίων προέχυψεν είς Παρισίους σύγ
γραμμα ύ*ό τάν τίτλον Χ ΙωρΙς τής Πε1οπογγήσου 
χαί τών ΚυχΛάδων, είς τό όποιον πολλάκις άντεγρά- 
φη δ Σιβδόρπιος, ώς πρός τά φυτά τά δποΐα δέν άνεΰ- 
ρον οί πιριηγηθέντίς, πολλάκις δέ κα! μιγάΛη περί τήν 
βυνωνυμίαν έγένετο σύγχυσις. ‘Ο συγγράψας τό σύγ
γραμμα Σιωβάρτος, τοΰ όποιου τήν άιχφίβολον αξίαν 
πολλοί γνωρίζουσίν είς Παρισίους, έσύγχισε τά πάντα 
εις λαβύρινθον αδιέξοδον ένίοτι. Μόλις δέ κατώρθωσε 
νά διακρίνΥ) μεταξύ τών τυχαίως συλλεχδέντων φυτών

Heliotropium Europaeum iv  ώ τό χαταχαΛύπτον 
τους άγρονς τών ’Αθηνών μετά τό θέρος Heliotro
pium villosum δεν ιό ά/αψέριι. A ir  χάμνει μ νείαν  
τοϋ Πάρνηθος, δςτις ε ίνα ι τό πΛουσιώτερον δρος τής 
'Α ττικής ώς πρός τήν βλάστησιν, i r  ώ ονομάζει τά 
Λοιπά περί τάς 'Αθήνας δρη χαί θέσεις. χτΛ.

(7) O l i v i e r  —  Voyage dans Γ Empire 
Othoman, tom 1— 7 avec atlas.

(8) D u m o n t  D’ U r v i 1 1 e. —  Enume
r a t e  plantarum quas in insulis Archipelagi, aut 
littoribus Ponti-Euxini collegit atque detexit 
Dumont D' Urville. — Parisiis tom. I.

είδη 44  ώς νέσ, τών δποίων τά ς  εικόνα; παρ'δεσεν »ίς 
τά τέλος τοΰ σ υγγρ ά μ μ α το ς. (I)

Κατά δέ τά 1838 ό Μιργότος κ ιί b P iU rit j; i·  
δήμουί«υσι» συγγραμμάτιον άξιο» i tw Ααμβά-
»ον 6 2 6  ©υτα τή ; νήτοι; Ζικύν&ο' ,̂ μεταξύ τών οπ- ι̂ω* 
διαπρέπουτιν 7 είδη ν«α. (2 )

Αλλά κατά τήν αύτην εποχήν ό Κύριο; Σ.τρουνερο;, 
ΒασίΛίκος φαρμακοποιός, έκαμε διά τοΰ ζήλου του πε
ρισσότερον παρ ολόκληρος ή έπιστημονική έπιτροπή, 
καί τά περιεργότερον, έντός ένός μόνου μικρού Νομ^ΰ 
τής Ελλάδος, τή ; ’Αττικής. Ά πά τού i -προυνέρου άρ- 
γετα ι νέα δραστήριος έποχή ώς πρός τάς έν'Κ/.Λοοί 
βοτανικάς άνακαλύψεις, τώ» όποιων ή κατωτέρω /ε 
πτομε:ής έκδεσις θέλει έκπλήξει τούς άναγνωστ^ς 
μας. Μ ιτ’ αύτόν έφδασεν έκ Γενεύης έν Ελλοδι φι/,ο- 
πο»ώτατος, πλουσιώτατος καί έξοχος Βοταακος ό 
Κύριος Βωασσιέρος, καί κατόπιν αύτοΰ ό Κύρ.οςΘίό. 
δωρο; Χελδρά'ίχ, ήμέτερος φίλο; καί συνβργάττ.ς έν 
τώ άpτ!σJστάτω Βοτανικω κήπω τών Αθηνών. I Ιί 
δύω ούτοι έμπνεόμενοι άπά ζήλον άκάδικτον άνικά/υ- 
ψ«ν υεγάλον άριθμόν αγνώστων φυτών* ώς δέ νά 
εφιλοτιμήθη ή φύσις διέσπιιρεν ύπό τά βήαατά τω ; 
τά ώρα ότερα κοσμήμιτα τής ΈΛΛηνιχήc ΧΛωρίδος. 
Εις Κρήτην, ε ί; Μικράν Άοίαν, ι ίς  'Αττικήν, είς Τ αΰ
γετον, ι ί ;  Κυλλήνην, χα! άλλα τής Ελλάδος μέρη, 
έδρεψαν ουτοι άνθη, άπο τών όποιων έπλεξαν άμαραν- 
τον διά τό όνομά των στέφανον.

Τελευταίος ηλθον έγώ κατά τό 1848 , εχων κατ’ 
άρχάς μάλλον ανάγκην νά μάθω τά γνωστά, ή νά 
τρέξω κατόπιν τών άγνωστων. Ά φ ’ ου έξέτασα τήν 
Α ττικήν, τήν νήσον Σύρον, καί τήν Αργολίδα, πρά 
δύω έτών, διέτρεξα τήν Κυνουρίαν, καί τό έν αύτή 
όρος τοΰ Πάρνωνος (Μαλεβοΰ) μίτέβην τό έπόμινο» 
ιτος έπί τής Κυλλήνης (Ζίρίας) τής Κορινθίας, καί 
έφέτος έπί τών Αροανίων (Χίλμοΰ) παρά τάς πηγάς 
τής Στυγός, κα! νομίζω ότι κατά τάς μικράς ταύτας 
περιηγήσεις μου δέν έδοιπάνησα είς μάτην τόν καιρόν.

(1) “Ιδε B o r y  e t  C h a u  b a r t  —  Elore de 
Peloponnese et des Cyclades. Paris. Τό μέτρω ν  
τοΰτο σύγγραμμα ε ίνα ι χατά τήν αμναΛον χιφαΛήν 
τοΰ Κυρ ΠύρΛα εκείνο τό όποιον περιΑαμβάνει 
*()ΛΑ τά ψντά τής ‘ΕΛΛάδος, εκείνο τό όποιον 
κΛ ιίιι τψ· βύραν πάσης μεΛΛούσης άνακα.Ιύψβως ! 
χαί τοΰ όποιου ή τιμή άναβαίνει είςχιΛ ιάδας φράγ
κων !  ( ζωηρότης U νρΛισμοΰ ! )  Α ιά νά  φωτίσω - 
μεν τόν 'Α ναγνώστην μας τοΰ Λέγομεν, πρώτον μ εν  
δτι τό Σύγγραμμα τοΰτο τιμαται μόνον φράγκων 
45  αΛΛως δεν ήτο δυνατόν νά εΰρίσκεται είς τήν 
ιδ ία ν βιβΛιοθήκην μ ας' δεύτερον δέ, δτι περιγρά· 
φο>ται έν αύτω  1821 μόνον είδη φυτών, ήτοι 767  
είδη ό Λ ι γ ώ τ ι ρ ο ν  άπό τά έν τω συγγράμματι 
τοΰ Σιβθορπίου’ χαί πότε τοΰτο ; έν έτει 1 8 3 8 ! 
Καί πότε ό Σιβθύρπιος περιηγήθη τη> ιΕΛΛάδα ; 
έν έτει 1 7 8 5 /  δηΛ. πεντήκοτα έτη πρ ιν. A ir  π ε -  
ριΛαμβάνει Λοιπόν ούδέ δσα ό Σιβθύρπιος πρό 50  
έτών έγνώρισε καί έδημoσiευσεr, άν καί ποΛΛά*.ις, 
ώς εΐπον , άντεγράφησαν α ί περιγραφαί του.

( 2 , / M a r g o t  e t  R e u t e r .  —  Essai d’ une 
F lo re de Γ ile de Zante.



‘Η πληθύς τών άνακαλυρδέντων ύπό τών Κυρίων 
Ηωασσιέρου και Χελδράΐχ φυτών, χαί η ελπίς διηνε
κών ανακαλύψεων, ήνάγκασε τον πρώτον νά έκδώση 
σύγγραμμα ίδιον κατά περιόδους άτάκτους είς τομί
δια ευμεγέθη άναραινόμενον ύπά τόν τίτλον <ι δ ια γνώ 
σεις τών νέων Α νατολικών φυτών.*  Τοϋ Συγγράμ
ματος τούτου άπό τοΰ 1841 μέχρι σήμερον άνερά- 
νησαν τομίδια ενδεχα, καί ei)pi*xo*Tai ήδη υπο τά 
πιεστήρια ετερα δύω ή τρία. Εϊς τοΰτο περι^ράρονται 
σήμερον όλα τά νέα ‘Ελληνικά ρυτά. (1)

‘Ο άριθμάς τώ ν  άνακαλυρδέντων φυτών άπό τοΰ 
1 8 4 0 — 1852 έν τη έλευθέρα καί δούλη ‘Ελλάδε ει 
ναι μέγας· καί οταν λάβη τις ύπ’ δψιν οτι καί πριν 
τής έποχής ταύτη; διάροροι πεοιηγηταί ώς περιοδι
κά πτηνά διερχόμενοι τήν ‘Ελληνικήν χώραν, διη:εύ- 
νων τήν πλουσίαν αΰτή; βλάστησιν, δταν άναλογι* 
σθή ότι τό ομοιόμορφον αύτής κλίμα, καί τό σχεδόν 
ισοϋψές τών σημαντικωτίρων αυτής δρέων δέν δύνα- 
ται νά περιλαμβάνη την άνεξάντλητον εκείνην ποικι 
λίαν μέ τήν δποίαν ή φύσις δαψιλώς έπροίκησεν άλ 
λα ευτυχέστερα κλίματα, δέλιι άληδώς δαυμάσει, άν 
μάδη, οτι έν διαστήμιτι δώδεκα έτών άνεκαλύρθησαν 
1039 ! νέα εΐδι} ρυτών, άγνωστα όλως διόλου ιίς τήν 
’Επιστήμην.

Τά ρυτά ταΰτα δύναται τις νά διαίρεση είς τρεις 
κατηγορίας, ήτοι.

Αον. Είς ρυτά χαρακτηρίζοντα τήν βλάστησιν τή 
Μικρας Ά σίας, άνακαλυρθέντα έν αΰτ>;,κ»ί συμποσού-
μενα εΐς είδη...............................................................5 7 4

Β'. Εϊς ρυτά άνακαλυρθέντα έντός τής 
Ιλευδέρας ‘Ελλάδος, καί συμποσούμενα είς
είδη  ............................................... , . 321

Γ '. Εΐς φυτά άνακαλυρθέντα έν Η- 
πείρω καί θίσσαλία , μέχρι Βυζαντίου 
καί Βιθυνίας, συμποσοΰμενα είς «ίδη 144

Τό ολον 1039 
Είς τό ποσόν τοΰτο πρέπει νά πρίστεδώσιν ετερα 

3 0 0  είδη, τούλάχιστον, περιγεγραμμένα εΐς τά Χ ρο
νικά  τής Φυσικής Ιστορ ίας, είς τοΰ Κανδολλίου τόν 
Πρόδρομον [De candolle Prodromus) τήν Αιναϊκήν 
εφημερίδα, καί σποράδην είς άλλα επιστημονικά συγ
γράμματα έχδ.δόμενα ύπό τών σορών τής Ευρώπης. Γό 
όλον, λοιπόν, τών έν Έλλάδι άνακαλυρδέντων ειδών, έν 
δίαστήματι δώδεκα έτών άναβαίνει, εις ει4η 1 3 4 0 — 
1 3 5 0  είς τά δποΐα δέν συμπεριλαμβάνω 150 είδη γνω- 
ς·ά μέν έν τή έπιστήμη προ πολλοΰ, ανευρεδεντα ομως 
κατά τό διάστημα τοΰτο διά πρώτην φοράν έν ‘Ελλάδι, 
καί κοσμήσαντα τήν πλουσιαν αυτής Χ λωρίδα.

Έ κ τών 574  ειδών άτινα άνεκαλύρδησαν εν Μικρά 
Ά σία συμπεριλαμβανομένων καί τινων Νήσων 

Άνεκαλύρδησαν εΐς Κρήτην . . «ίδη 4 0
» εΐς ‘Ρόδον . . » 3
d είς τά πέριξ τής Σμύρ

νης, τά ενδότερα τής Μιχράς Ά σίας, καί 
τά  παράλια αύτής . . . ; . β 531

Τό όλον 574

1) Β ο i s s ie  r, — Diagnoses plantarum Ori- 
eutalium  aorarum . fasc. 1.— XI.

Έ ξ αύτών δ’ άνεκαλύρθησαν καί πιριεγράρησαν ύπό 
τοΰ έν Γενεύη Κυρίου Βωασσιέρου είς τό πολλοΰ λόγου 
άξιον μνημονευδέν σύγγραμμά του <α δ ια γνώ σεις  i u r  
νέω ν 'Α νατολικώ ν <ρντώνι> (Diagnoses Plantarum 
Orientalium novarum) . . . είδη 413

’Ανεκαλύρδησαν μέν ύπό τοΰ Κυρίου 
Χελδράΐχ, περιεγράρησαν δέ ύπό κοινόν 
ονομα Βωασσιέρου καί Χελδράΐχ (Boiss. 
et Heldr) . . . . . είδη 154

Άνεχα/ύρθησαν καί περιεγράφησαν παρ 
άλλων δ ια ρ ό ρ ω ν ..................................... είδη 7

Τά όλον 574
Έκδέ τών έν τή ιλευδέρά ‘ Ελλάδι ά/ακαλυρδέντων 

321 ειδών, άνεκαλύρθησαν
Είς Κ ό ρ ινδ ο ν .................................. 4
Είς Ίσδμόν Κορίνθου . . .  2
Είς ’Αργολίδα·............................ 9
Εΐς τά πέριξ τών Άδηνών καί 

τήν λοιπήν ’Αττικήν . . . 7 2
Εΐς Σ ύ ρ ο ν ..........................................2
Έ πί τοΰ Ταϋγέτου. . . .  49 
Έ π ί τοΰ Παρνασσού . . , 3 1
Έ πί τοΰ Τυμφρηστοΰ 9
Έπί τής Οίτης . . . .  6
Έ πί τής Κυλλήνης (Ζίρίας). . 23 
Έ πί τών ’Αροανίων (Χελμοΰ) 18 
Έ π ί τοΰ Ώλενοΰ . . . .  6
Είς Μ εσσηνίαν................................11
Είς άλλα τής ‘Ελλάδος μέρη 79

Τό όλον 321 
Έ ξ αύτών, άιεκάλυψε καί περιέγραψεν δ Κ. Βωασ- 

σιέρος είς τάς δ ια γνώ σεις  του . . . .  είδη 57
’Ανεκάλυψε καί περιε'γραψεν δ Κύριος 

Σπρούνερος πρώην Βασιλικός φαρμακοποιός 4
Άνεκάλυψε μέν δ Κύριος Σπρούνερος, πε

ριέγραψε δε υπό κοινόν ονομα δ Κύριος 
Βωασσιέρος (Boiss. et Sprun.) . . είδη 56

Άνεχάλυψε καί περιέγραψεν δ Κύριος
Θεόδωρος Χ ε λ δ ρ ά ΐχ ...................................είδη 16

Άνεκάλυψε μέν δ Κύριος Χελδράΐχ, περι
έγραψε δ’ δ Κύριος Βωασσιέρος ύπό κοινόν 
δνομβ [Boiss. et Heldr.] . . . είδη 125

Άνεκάλυψαν καί περιέγραψαν ύπό κοι
νόν ovoua el ΚΚ. Χελδράΐχ καί Σαρτόριος 
Βασιλικός φαρμακοποιός . . . .  είδη 9

’Ανεκαλυψα,περιέγραψα έγώ[*]καί έδημο" 
σίευσα πράς τοΰς έν Ευρώπη Βοτανικούς εΐς 
τάς παρ έμοΰ έκδιδομένας Ε κατοντάδας 
τής άπεΙηραμένης'ΕΛληνιχής Χ λωρίδος είδη 30 

'Ανεκάλυψα μέν έγώ, περιέγραψε δ ’ δ
Κύριος Χελδράΐχ . είδη

Ανεκάλυψε μέν δ Κ. Χελδράΐχ περιέ
γραψαν δέ διάφοροι Βοτανικοί . . είδη 22

Τά όλον είδη 321 
Τά δέ εν Θεσσαλονίκη, Ά θωνι, Ήπείρω, καί Μα

κεδονία άνακαλυρθέντα 144 είδη περιέγραψεν εΐς τό

(* )  ’Α ν με δίδΐ] εϊς τοΰτο τήν άδειαν ό όγδοοί 
τών έπζά σοφών τΐ\ς( Ελλάδος Σ υντ.τήςΒ ιλτιώ σ '-

έξαίριτον δίτομον σύγγραμμά του ο Γρισεβάχιος, 
(Grisebach, Spicilegium Florae Rumeliea; et Bi- 
thynicae).

Άνήκουσι δέ τά έντός τής έλευδέρας Ελλάδος άνα- 
καλυφβέντα 321 είδη είς τάς άκολούθους οίκογενείας 
τοϋ Φυτικοΰ Βασιλείου

τών Σιτηρών (Graminae).. είδη —  6
τών Κολχικών (Colchicaceae) » 2
τών Κρίνων (L iliaceae). . » 17
τών Σχοίνων (Juncaceae) . » 1
τών Ιρίδων (irideae). » 3
τών "Ορχεων (Orcbideae) . » 2
τών Κωδωνίων (Campanulaceae) 9
τών Συνθέτων (Compositae) » 54
τών Διψάκων (D ipsacea) . » 6
τών Νάρδων (Valerianeae) . · 2
τών Αΐγοκλιμάτων (Caprifoliceae) 3 
τών Άποκύνων (Apocyneae), » 2

Εϊς τήν οίκογ 
Ε'.ς τήν >
Είς τήν »
Είς τήν »
Ε ίς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν ·
Είς τήν »
Είς τήν ®
Είς τήν »
Είς τήν *
Είς τήν »
Ε ίς τήν »
Είς τήν *
Είς τήν »
Ε ΐ; τήν »
Είς τήν *
Είς τήν »
Είς τήν »
Εΐς τήν »
Ε ίς τήν *
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Εΐς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν » '
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Είς τήν »
Εΐς τήν *
Είς τήν »
Είς τήν »
Ε ίς τήν »
Είς τήν »
Etc τήν »
Ε ίς τήν κλά»ιν τών Ό ϊπρίων (Leguminoseae) »

των Έρυδροδάνων (Rubiaceae) » 11
τών Περιπλοκάδων (ConvolvuIacea3) 1 
τών Βουγλώσσων (Borragineae). 15 
τών Γαλιόψεων (Scrophularineae) 24 
τών Άσκιδιορύλλων (U tricu laris) 2 
τών Σραιρανδίων (Globulariae) » 1
τών Χειλανδών (Labiatae) . . » 22
τών Μολυβδίνών (Plumbagineae) 2
τών Έρεικών (Ericaceae) . . » 1

τών Μυριχώ» (Tamariscineae) » 
τών Ύπερικών (Hypericineae) » 
τών Μαλαχών (Malvaceae) . » 1
τών Εύρορβίων (Euphorbiaceae) 
τών Πολυγάλων (Polygaleae] » 2
τών Γερανίων (Geraniaceae].. » 1
τών Αίνων ^ L in e a e ^ ..................  2
τών Σρενδάμνων (Acerineae). » 1
τών νΙων (y io la r ia e ) ...................  4
τών Σταορανδών (Crucifereae) » 16
τών Καπνών (Fum ariaceae) . » 2
τών Βατραχίων (Ranunculaceae) 6 
τών Πολύγονων (Polygoneae) » 2
τών Καρυορΰλλων (Caryophylleae) 28 
τών Παρονυχιών (Paronychieae) 2 
τών Ά ειζώων (Crassulaceae) » 4
τών 'Ριβησίων (Ribesiaceae) * 1
τών Σαξιρράγων (Saxifrageae) t 5  
τών Σκιαδορόρων (Umbelliferae) 11 
τών ’Αριστολοχιών (Aristolochiae) 2

άρα θησαυρούς δέν τρέρωσι τά περι τήν Τρίπολιν 
καί τήν Καρύταΐναν ίρη, ή ίσω Μάνη, αί πράς τό 
άκρωτήρι^ν πλευραί τοϋ Ταΰγετου, ή Εύβοια, δ Ό 
λυμπος τής Θεσσαλίας, τό Πήλιον, ή Ό σ ια , καί άπασα 
ή Ελληνική χώρα κατά τήν άρχήν τοΰ εαρος, ή τό 

ΐνόπωρον, έποχάς, καθ’ ας ποτέ δέν τήν έπεσκέρδη- 
σαν οί Βοτανικοί;

‘Ο άλικος αριθμός τών έ* Έλλάδι φυόμενων φυτών, 
κατά τά άρχαΐα αύτής όρια, δέλει ΰπερβιι, τά κατ* 
έμέ, βεβαίως τάς επτά χιλιάδας ειδών, έάν ίξακολου- 
δήσωσι μέ τόν αύτόν ζήλον αί πρός τοΰτο έριυναι.

Ή  Βοτανικά, λοιπόν, έπιστήμη όσον οΰδεμία άλλη 
ευρίσκει εν ‘Ελλάδι τροφήν, καί οί ταύτην έπαγγελ- 
λόμενοι Ιχουσι στάδιον επίπονον μέν, άλλ’ εΰρύ, εί< τό 
τέρμα τοϋ δποίου εύρί»κεται άγωνοδίτης βραβεύων 
τούς άμιλλωμένους κατ άξίαν.

Είς ιδιαίτερον άρδρον δέλομεν άλλοτε εξετάσει τήν 
Ελληνικήν βλάστησιν σχετικώς πρός εκείνην τής 
Εύρώπης, καί πρός τάν κοινωνικόν βίον, δέλομεν έκθέ- 
σει τά ώρελήματα, τά δποΐα και δ λαός καί ή Κυ- 
βέρνησις δύνανται νά Ιχωσιν έξ αύτήί, έγκλιματί- 
ζοντες τά ξένα ρυτά καί δένδρα, ατινα είς άλλα Κράτη 
έγένοντο παραγωγά πλούτου, καί άτινα ύπό τά ευ- 
κρατον τής ‘Ελλάδος κλίμα υπόσχονται άσραλεστέραν 
επιτυχίαν. Θ. Γ. Ό ρφανίδης.

ών 'Ρόδων (Rosacae) . 5
32

321
Εκτός τών ανωτέρω υπάρχει εις τήν Βοτανικήν 

συλλογήν μου, εΐς εκείνην τοΰ Κ. Χελδράΐχ, καί ιίς 
έχείνην τοΰ Κυρίου Βωασσιέρου μέγα πλήδος ρυτών 
άμριβόλων καί άπροσδιορίστων, ϊυλλεχδέντων εΐς 
ϊιάρορα μέρη τής ‘ Ελλάδος, μεταξύ τών δποίων βε
βαίως πολλά δέλουσιν κριδεΐ νέα, προστεθεί δέ καί αυ
ξήσει τόν άριδμόν τών άνωτέρω ανακαλύψεων.

Τ! δέ δέν υπόσχονται τόσα τής Ελλάδος ανεξέ
ταστα μέρη, τόσα! Νήσοι, τόσα Όρη, όπου ακόμη ή 
χειρ τοΰ έπιστήμονος δέν ίδρεψί ούδέ 'έν άνθος; Ποιους

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ·
Ό  άδλ ιο :! κ ϊί πνέων ήδη τά λοίσθια έρρόντιζε νά 

συνεισρέρη τάν έρανόν του είς τήν σύνταξίν τής Μνη
μοσύνης! άλλ’ ή διατριβή, τήν οποίαν μακρόθεν προ- 
ητοίμαζεν, ήτο τά άσμα τοΰ κύκνου’ είς τά εξής δέν 
έμέλλομεν πλέον νά τάν άκούσωμεν !

Ά λλοι ίσως έπιδείξωσι γραμματικάς γνώσεις πε- 
ρισσοτέρας π*ρά τόν δποΐον θρηνοΰμεν συνάδελφον 
Σταΰρον Σταθόπουλον. Ούδείς όμως τών έξ Εύρώπης 
έπανελδόντων ‘Ελλήνων Ιρερε συνημμένην τήν επ ι
στήμην μέ τήν φιλολογίαν, καί τήν κρίσιν μέ τήν εΰ- 
φυίαν τάς λέξεις μέ τά πράγματα και τοΰς λόγους 
μέ τήν ιδέας. Και πάλιν ήτο τόσον μετριόρρων ! 
έπειδή ί ρθασε νά πληρορορηθή έκ πείρας ότι δ κύ
κλος τών θετικών γνώσεων υπάρχει απέραντος, καί 
μόνον όστις έπι ποσόν τάν διέδραμε συναισθάνεται 
’■άς έλελίψεις του! Πόσον διέφερε κατά τοΰτο τινών 
οί δποϊοι έκτοπιζόμενοι εΐς τοΰς πρό πολλοΰ ήίη 
ήμών απέχοντας αιώνας, νομίζουσιν ότι ζώσι 
μεταξύ τής άνεπιστρόρου γενεάς τών μακαρίων έκεί- 
νων πνευμάτων της άρχαιότητος, καί οτι έκληρονόμη- 
σαν μάλιστα τήν μεγαλορυίαν τω ν  οδεν βρενδύονται 
χαΐ κομπάζουσιν ώ ; άν ήσαν πανδέχται όλης της Έ\· 
ληνικής σορίας! ! ! Τά άνερμάτιστα πλοία δέν ρέρονται 
τόσον μετέωρα άπά τούς άνεμους, όσον οί σχολαστικοί 
άπά τήν γελοιώδη των ταύτην οίησιν. Αύτός δέ του
ναντίον έκτιμών δεόντως τάςΈλληνιχάί μούσας έσποΰ- 
δασεν έκ παντάς τρόπου νά άναδειχθή άξιος καϊ τής 
έποχής δπου Ιζη' διά ώς ριλεργός μέλισσα άπήνθησεν 
είς τάν εύδαλή λειμώνα τών τής Ευρώπη: Λυχείω * ιι 
Άχαδημιών ό,τ ι δ άνδρώπινος νοΰς εξεΰρε νεωτιρον 
είς τάς μαδηματικάς καί ρυσικάς έπιοτήμας· αύτών 
κυρίως ήτο ζηλωτής, είς αύτάς έκ ρύσεως έκλινε κα
θώς δ Πυθαγόρας, δ "Ιππαρχος, δ Ά ρατος, δ Ε ρατο
σθένη; καί άλλοι ιοιοΰτοί καί έκ προαιρέσεως



χαί υυντόνω; ένηιχολήθη. Ίσω ς μ άλΐίτα  ή ύκιρ6ο 
λιχή βΰτή φιλο(Λαθ«(α συνέτιμι τόσον έλιεινώς τήν 
ζ ω ή ν  του’ ί'ϊω ; δί αύτήν i f  ερι πρωίμως άχοίμητον 
•ίς τά σπλάγχνα του τον σχώληκα τή ; φθορά; καί 
έχ πολλοί ηΐη 7tept«!pep*To νικρό; περιπατητικός, 
ζών αβιος, είίος αμορφον, ως·ι άπέδανιν, ούτως είπειν, 
/εκτομιρώς χαι άλΑηλοδ{αδόχως !

Ποσάχις 5 άγαβό; καί ο<τω; φιλόπατρι; θεΐό; του 
Κ. ‘ Ρήγας Παλαμήδης προσήλθεν εϊ; τή» Κυβέρνησιν 
(it-τιτιύων uitep τοΰ εύρυεστάτου τούτου νέου, καί ποτέ 
με» «,ητει αύςησιν τή ; συντάξιώ ; του, ποιέ δέ παρά- 
ττυ ιν  τή ; δεδομένη; είς αύτό» προθεσμίας πρό; άπο 
πέραrtoσιντώ> σπουδών του ! \ν έδύ*ατο νά προμαν· 
τεύση ποΰ ειίελλον νά αποληςωτιν οί άγώνε; οϋτοι . . .

Αλλ’ ήλπιζε διχαίως οτι ό Σταθόποu a o ;  ήθελεν ώ- 
®£'η:ει την πατρίδα του,και παρηγορήσει τού; συγγε- 
νεϊ; του Πόσον ήπκτήδη χαί κατά τοΰτο,άν καί Ιμπει 
ρσΜ c'.rrcp τις ϊλλο ;, των π:α [,ϋάτω« ο ί  τών άνΟρώ 
π ο , τ ί  -β'.Λη,ΐχή; πολιτεία; ! Ό  νέο; ήτο προωρι- 
• μενο; β ί ό ι ι ω ;  να δ:απρεψη άλλ’ είχε φανεοάν άνα ·  
γχην ένθαορύνσεω;- η:ο προε;ησ<ηχένο; ήν/) ά8-| 
/ητή άλλ·» το ιταοον ερ^νη κλεισαένο» εί; αύτό/ 
χ ιι ά ίωνο6:τη; έλειπ»»· έπιιδή δ Στα5ό*ουλος δέν 
κατεν./ετονά κολακιύΐ) κ ι: νά έςανίραποο ζ ιτα ι, δίνί 
έγ ωρ ζε τή , paosovpvuv, ή όπο:α εΰδϊχιμεί xat 6ρ*.«α
UuiV ΰ ;  τοΰτον τόν τόπο<, Ιπειτιόλος ό πλοΰτόςτου 
ήτο διανοητικός. αόνο» δέ θιατώται τών Μουσώ»ί

έδύναντο νά τό» έχπμήσωπ»· ί* ρ ιπ ι λοιπόν άφιυκτως 
να παραγκωνιαθ;?· ούτως ή μειλίχιος φωνή τοι» διέμεινεν 
ανήκουστος ώς έν μέίω  τοΰ κρωγμοΰ κορα'κων, 4 τό
πος, οθεν έμ ιλλ ι νά διδάσκη, κατισχέθη έξ έφόδου 
παρ α^λων,ή δέκαθέδρα,όπου ήδελι διαπρέψει προϊόντος 
τοΰ χρονου, ίγε ιν ιν  ερμαιον τών σκιυωριών, λάφυρον 
της άγυντίας, δργανον κομματικών παραχωρήσεων.

,i?X‘ 're τήν θχσον, ή από τήν Αίγυπτον
ίσω ; πλειότερον ιύηριστει χαί έ ιι ιτ ύ γ χ α ν ιν ....................
Γοιαυτη ενίοτε έπικρατιι δικαιοσύνη καί φιλοκαλία είς 
τήν πρωτεύουσαν τής ‘ Ελληνική; εύφυίας.

Αλλ είς τ ί ήθιλι τω  χρησιμιύσει ή αληθής φιλο
σοφία, τήν οποίαν δί άτρυτων πόνων δλης του τή ; 
ζωή; έθησαύρισιν, άν δέν ε’μαθι νά διατιλή αύτάρχης 
χαι αταραχος, άνώτερος δέ τών πιριπιτειών τή ; τυ - 
χ η ;, χαδως χαί τώ» ευτελών παθών, άπότά όποΐα κι - 
νοΰνται πολλάκις ο? διέπο»τι; πράς καιρόν τά δημόσια;

Τοιαΰτα φρονώ» ιΰχαριστήθη ίδιωτικώς τουλάχιστον 
νά ώρελή τήν πατρίδα, έν ώ έδύνατο νά έκτείνη τήν 
έτιρ^ήν τή ; διδασχαλίας του «ίς πλατύτιρον όρίζοντα. 
ΙΙροχωρήσα; δέ περαιτέρω εί; τήν τύοβηνκαί τού; περι- 
σπατμου; τοϋ βίου (δ·ιςε χαί ώ ; σύζυγο; καί ώ ; πατήρ 
νέα αισθήματα άλλα τα όποιοι έτίμων τόσον τήν γεν- 
να ·αν και τρυοιράν ψυγην του, όσον δλιβουσι καιρίως 
ση,αρον του; συγγενείς εκείνου;, οί όποιοι ήσα» τό 
ά»τιχ«Ιυ.ενον των.

Αλλ αν u e i i  τουτου* ιτοτντοις συγχωρήται καί είς
ύ ; φίλους νά έχφράσω^ 
τό πάθος τή ; καρδίας 
Λ/υναμεδα νά βίβαιώ. 
>μΐν δτι ό/ίγοι περίσ
τερον παρ ήμα; ήσδάν-
σαν τη» έλλεκΐιιΦιν του
αδοΰ τούτουχαι πολυ- 
:θοϋ; άνδρός, ή θελου- 
θρηνίΐ ειλικρινέστερα 

» δανατό» του.

0  Ρ Α ΦΑΒΛΟ Ϊ .

Ή  εί-ών ουτη παρι* 
Ζ τρν κορυι^ΐον τώ* 
/ών Ζωγράφον ‘Ρα- 
ζλον, otmvo; τά έΕαι- 
έ’̂ γα δ ϊυμάζιι σήμε- 
5 Κόσμο;. Βραδύ 

ον ή Μνηυιοίύνη θιλέι 
ιδιάσει τοΰ μεγα/ο- 
Οζ -ούτου άνορό; τήν 
ρ τ ο ’.α·.

γ . χ  τ
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