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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ε Κ  Τ Η Σ  Π Α Λ Α Ι Α Σ  Δ Ι Α Θ Η Κ Η Σ

Κο» ίδια περ» τοΰ ιιακρο6ιοτέρον τών δέκα 

πρώτων Γ ε ν α ρ χ ώ ν ,  τού Μ αΟ ουίάλα, 

èv πρός τόν ê«t Νώε

Κατακλΐ'(ί{ΐόν.

!ΙΣ  τό ύπ’ άριθ·μόν 7647 καί ημερομηνίαν 7/20 
Νοεμβρίου μηνός έ. έ. φύλλον της ένταΰθα έκ- 

διδομένης έφημερίδος «Τηλέγραφος» δ κράτιστος φί
λος χ. Σωκράτης Λαγουδάκης ιατρός, πραγματευό
μενος οίκείον αυτώ θάμα, έν άλλοις λέγει καί τάδε: 

« Ό  Ποταγδς ( ’ ) δημοσιεύει έν τφ βιβλίω αότοΟ 
καί χρονολογικούς πίνακας, κατά τούς όποίους ό 
Μαθουσαλέμ έγεννήθη κατά μέν τούς έβδομη κοντά 
μεταφραστάς της Βίβλου τώ 4,204 πριν Χριστού, 
κατά δέ τούς σημερινούς χρονογράφους τφ 3 ,408  
π . Χρ.»

ε ’Λφοΰ λοιπόν έζησε 969 Ιτη, έξάγεται, δτι άπέ- 
θ-ανε κατά μέν τούς 70 τφ 3235 π. Χρ. κατά δέ 
τούς σημερινούς τφ) 2439 π. Χρ. Ά φ ’ ετέρου δ Κ α
τακλυσμός συνέβη κατά μέν τούς 70 τψ 3251 π. 
Χρ. καί κατά τούς σημερινούς, τφ 2 5 1 1  π. Χ ρ.»

(1) Ό  Ποταγός, Ιλλην Ιατρός, έπιχειρ^οαζ περιή- 
γησιν έν Άαίφ καί ’Αφρική, έ|48ιοκε βιδλίον υπό τήν 
έπιγραφήν «Dix années de Voyages dans l’Asie centrale 
et l’ Afrique équatoriale Paris. 1885.

Επομένως καί κατά τάς δύο χρονολογίας δ Μα- 
θουσαλέμ άπέθανε μετά τόν Κατακλυσμόν, ένώ γι- 
νώσκομεν, δτι έσώθ-η μδνον δ Νώε μετά της οικογέ
νειας αύτού, άνευ τού πάππου του.»

« ......... Παρακαλούμεν τόν Μεγ, ’Αρχιδιάκονον κ.
Κωνστ. Παγώνην, ί’να εύδοκήση καί λύση την ήμετέ- 
τέραν άπορίαν.»

Δηλαδή ιδού τι ζητείται: Κατά τόν Ποταγόν δ 
Μαθ·ουσαλέμ έγεννηθ-η τώ  4,204 ή 3 ,408  

» » έζησεν 969 669

» » άρα άπέθανε τώ 3,235 ή 2,439
άλλ’ δ Κατακλυσμός κατά μέν τούς 70 έγένετο τψ 
8,251 ήτοι 16 έτη μετά τόν θ·άνατον τού Μαθ»υσαλέμ 
κατάδέ τούς σημερινούς τψ 2511 ήτοι μττά 72 δλα 
Ιτη μετά τό έτος 2439 καθ’ δ άπέθανεν δ Μαθου- 
σαλέμ, καί ζητείται ή έπίλυσις τού άναχρονισμοΟ 
τούτου.

Ταϋτα γράφει καί αιτεί δ περισπούδαστος έμοί καί 
φίλτατος ιατρός κ. Σωκράτης Λαγουδάκης, εις δν 
έμολογώ ού τήν τυχούσαν χάριν καί δεότε ύπεριδών 
τήν έμήν πνευματικήν γυμνότητα, αυτός πολυίστωρ 
καί πολλά είδώς καί οίονεί βιβλιοφάγος, μέ κρίνει 
άξιον νά έπιλύσω τήν άπορίαν αυτού, καί διότι κάμοί, 
εύρισχομένω έν απορία ττρό ς έξεύρεσιν θέματος διά 
τούς καλούς εταίρους τού ί υλλόγου καί τού δμωνύμου 
αύτώ περιοδικού αΝέα Ζωή» μοί παρέσχε λύσιν, μέ 
τήν διαφοράν, δτι μ’ έξήγαγε μιας δυσχερείας, ίνα μέ 
ρίψη εις μυρίας, οιαι είσίν αί προκύπτουσαι έκ τών 
ζητημάτων, ών άπτεται ή* προβληθείσα μοι έρώτησις 
διότι καί περί Κατακλυσμού άνάγκη ν’ άναφέρωμεν 
γενικά τινα, καί περί τής παρ’ Έβραίοις χρονογρα
φίας και περί τών διαφόρων κειμένων τής 'Αγίας 
Γραφής καί τών μεταφράσεων Αύτης κ .τ .λ . Καί άν
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?~* ά'κρφ δακτύλιο άψόμεθα των συναφών τούτων ζη
τημάτων, καί πάλιν ούκ ολίγοι οί σκόπελοι, οϋς 
δέον νά ύπερπηδήσωμεν, ένεκα της περί αυτά δια- 
στάσεως καί συγκρούσεως των γνωμών. Μη δυνά- 
μενος δμως νά παρεκκλίνω την τόσφ εύγενώς γενο- 
μενην μοι πρόσκλησιν προειλόμην της οιγης τήν 
άπάντησιν καί ταύτην ούχ ώς βούλομαι άλλ’ ώς δύ
ναμαι* διό «νεμέσεως μηδέν βάλοι βέλος».

Πριν η δμως έπιχειρήσω την έπίλυσιν της προβλη- 
θείσης μοι άπορίας, προτάσσω συνοψίζων φδε, τάς 
περί ΚατακλυσμοΟ παρά τοΐς άρχαιοτέροις λαοΓς π α 
ραδόσεις εις καθορισμόν καί εύχερεστέραν κατανόησίν 
του ζητουμένου.

Α '.) Περί ΚατακλυσμοΟ.
Ή  ιστορία τοΟ Κόσμου άρχεται δι’ άποκαλύψεως 

μεγάλων τινων γεγονότων καί μεγάλων τινων αλη
θειών, αίτινες χρησιμεύουσιν ώς θεμελιώδεις λίθοι, 
έφ’ ών οικοδομεΐται ή ιδέα της άπό κοινοΟ τίνος γε
νάρχου καταγωγής Ολοκλήρου τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους. Πάντα σχεδόν τά έθ-νη διετήρησαν έκ παραδό- 
σεως ιδέας τινάς περί δημιουργίας, περί πτώσεως, 
περί ΚατακλυσμοΟ καί άλλων τινων συμβεβηκότων, 
ά"ΐνα συνέχονται μετά της πρώτης ιστορίας του 
Κόσμου καί άτινα φαίνεται δτι έλήφθησαν Ικ της 
αύτης πρωτοτύπου πηγης* ού μόνον δέ τά κυριώτερα 
ταΟτα ιστορικά συμβεβηκότα, τά ύπό τοΰ Μωϋσέως 
άναφαιρόμενα εις τό πρώτον κεφάλαιον της Γενέσεως 
ώς ή Δημιουργία, ή ευδαιμονία των πρώτων άνθρώ- 
πων καί ή πτώσις αυτών, άπαντώσιν εις τάς παρα
δόσεις καί τάς θρησκείας τών αρχαίων έθνικών, 
άλλά καί ή περί ΚατακλυσμοΟ παράδοσις φέρει κα
θολικόν χαρακτήρα, ώς άπαντώσα παρά πάσι τοίς 
λαοΓς καθ’ άπαντας τούς αιώνας. ‘ Ο δέ Ίώσηπος 
αναφέρει πολλούς έθνικούς συγγραφείς, οί'τινες έξι- 
στοροΟσι τά περί ΚατακλυσμοΟ καί της Κιβωτού 
κατά παρόμοιόν τινα τρόπον, καθ ’ ον έκτίθενται έν 
τή Γ ε ν έ σ ε Ρ ήμεϊς συντομίας χάριν παρατρέχοντες 
τά της Μωσαϊκής διηγησεως, άτινα ό βουλόμενος 
δύναται ν’ άναγνώση έν τφ 6φ 7φ 8φ καί 9φ Κεφα- 
λαίφ της Γ ε ν έ σ ε ω ς ,  συνοψίζομεν δσα περί Κατα
κλυσμοΟ φέρονται ώς παραδόσεις τών άρχαίων 
’Εθνών.

Κατά την Χ α λ δ α ϊ κ ή ν  π α ρ ά δ ο σ  ιν. ( ' )  ης 
γνώσιν Ιχομεν έκ περικοπής τίνος συγγράμματος ’Α 
λεξάνδρου τοΟ Πολυΐστορος (σοφού συλλογέως άκμά-

(I) Ό  πρώτος γράψας περί τών χαλδαϊκών τούτων 
παραδόσεων είνε δ Βηρωσσός, ίερεύς τοΰ έν Βαβυλώνι 
ίεροΰ ναοΰ τοδ Βήλου, διακεκριμένος της έποχής αύτοΰ 
έλληνιστής Χαλδαίος, άκμάσας περϊ τόν I” . π. Χρ. 
αιώνα και συγγράψας έλληνιστί τήν. άρχαίαν καί σύγ
χρονον αδτφ χαλδαϊκήν Ιστορίαν, ήτις δυστυχώς άπώ- 
λΕτο. Έκ τών περισωθέντων λειψάνων παρ’ Εύαεβίφ 
καί Ίωσήπω έξάγεται δτι ή ιστορία αύτοΰ καταπαύουσα 
τφ 268 π. Χρ. έπΐ Άντιόχου του Σωτήρος, ή το πολύτι
μος ως καί δ άνήρ, περί οΰ δ.Τατιανός λέγει »ότι δ 
Βηρωσσδς έατίν άνήρ ίκανώτατος καί τούτου τεκμήριον 
’Ιάβας γράφων περί Άσσυρίων παρά ΒηρωσσοΟ φησί 
μεμάθηκέναι τήν Ιστορίαν.»

σαντος έπί Σύλλα) διατηρηθείσης μέχρις ημών μετά 
πολλών άλλων περικοπών ύπό του Γεωργίου Συγκέλ- 
λου, καί έξ έτέρας περικοπής του άρχαιοτέρου άπαν- 
θιστοΟ ΆβυδηνοΟ, διατηρηθείσης ύπό Ευσεβίου του 
Παμφίλου (έν Ευαγγελική προπαρασκευή Βιβλ. Θ', 
κεφ. 12) μανθάνομεν, δτι ό Κρόνος έμφανισθείς κατ’ 
οναρ εις τόν Δωδέκατον Βασιλέα τών Βαβυλωνίων Ξί- 
σουθρον, άνηγγειλεν εις αυτόν, δτι τη 15 τοΟ μηνός 
Δαισίου ( ' )  οί άνθρωποι θέλουσιν έξολοθρευθή ύπό 
ΚατακλυσμοΟ καί διέτασσεν αύτόν νά λάβη τάς 
βίβλους, αίτινες έπραγματεύοντο περί της άρχης, τοΟ 
μέσου καί του τέλους πάντων τών πραγμάτων, νά 
κρύψη ύπό τήν γην έν τη πόλει τοΰ Ήλίου, ήτις έ- 
καλεΐτο Σίσπαρις, έπειτα δέ νά κατασκευάση πλοΓον, 
Γνα έμβη έν αύτφ μετά τών οικείων καί φίλων του 
καί νά παραδοθη άφόβως εις τήν διάκρισιν τών ύδά- 
των. Ό  Ξ’σουθρος ύπήκουσε, συνήγαγεν έκ πάντων 
τών τετραπόδων καί τών πτηνών άνά έν ζεύγος, έ- 
προμηθεύθη τροφάς καί είσηλθεν εις πλοΓον, δπερ 
κατεσκεύασεν πέντε σταδίων μήκος καί δύο πλάτος 
καί είτα ήρώτησε τόν Κρόνον πρός ποΓον μέρος 
έπρεπε νά πλεύση* πρός τούς θεούς, άπεκρίθη ό 
Κρόνος καί ηύχήθη εις τούς άνθρώπους παν αγαθόν. 
Ό  Κατακλυσμός έπηλθε καί δτε δ Ξισούθρας παρε- 
τήρησεν, δτι έπλησίαζε νά παύση, έξαπέστειλε πτηνά 
διά νά μάθη άν τά ύδατα ειχον κατασταλάξει, 
άλλά τά πτηνά έπέστρεψαν μή εύρόντα μέρος ν’ άνα- 
παυθώσιν* δτε δέ άπεστάλησαν καί δευτέραν φοράν 
έπέστρεψαν, άλλ’ οί πόδες αύτών ήσαν πλήρεις πη
λού, δτε δέ έξεπέμφθησαν καί τό τρίτον καί δέν έπα- 
νηλθον, ηννόησεν δ Ξίσουθρος δτι δ κατακλυσμός 
είχε παύσει, άπέβη εις τήν ξηράν μετά τής γυναικός 
καί του ναύκληρου του, ήγειρε θυσιαστήριον, προσέ- 
φερεν εις τούς σωτήρας θεούς θυσίαν καί είτα έγέ-
νοντο οί τρεϊς ούτοι άφαντοι  Τότε οί λοιποί έν τώ
πλοίφ μή βλέποντες αυτούς έπιστρέφοντας, άπώλε- 
σαν τήν ύπομονήν των καί ήρξαντο φωνάζοντες με
γάλη τη φωνή* τότε ήκούσθη φωνή λέγουσα νά 
ήνε πάντοτε ευσεβείς καί δίκαιοι καί τούς ειδοποιεί 
ή φωνή δτι εύρίσκονται εις τήν ’ Αρμενίαν κ.τ.λ. Ά ν  
δέ έρωτα τις περί τών λειψάνων τοΰ πλοίου, λέγει ή 
περικοπή, δτι ταϋτα μένουσιν έν ’Αρμενία έπί τοΟ 
δρους Κορκούρα (δηλαδή έπί τών Κορδιαϊκών όρέων), 
δπου πανταχόθεν πορευόμενοι εις προσκύνησιν οί 
ευλαβείς, λαμβάνουσιν έκαστος μικρόν τεμάχιον έκ 
τών λειψάνων ώς φυλακτήριον κατά παντός κακοΟ.

Κατά τάς άνασκαφάς έν Νινευή άνεκαλύφθησαν 
πλείστα Άσσυριακά συγγράμματα έπί όπτών πλίνθων 
διά σφηνοειδών γραμμάτων καί τά όποια θεωρούνται 
ώς λείψανα της βιβλιοθήκης του Βασιλέως Σαρδα- 
ναπάλου (Άσουρπανιβάλ 668 — 628 π. X .) Εις τά 
πλίνθινα ταΟτα συγγράμματα σώζεται έν 12 άσμα- 
σιν έ π ο ς  περί του ήρωος Ί ζ δ ο υ β ά ρ  εις τόν 
όποιον, ό προπάτωρ αύτ::0 Χασίς Ά δράς, δ Ά σσύ - 
ριος Νώε, θεός γενόμενοςν διηγείται τόν βίον καί τήν

(1) Μακεδονικός μην μεταξύ Μαΐου καί ’louvíou.
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άπό του ΚατακλυσμοΟ σωτηρίαν αύτοΟ. ( ι) Κατά 
τήν διήγησιν του Χασίς Άδράς «οί μεγάλοι θεοί 
άπεφάσισαν διά κατακλυσμού νά καταστρέψωσι τήν 
άρχαίαν πόλιν Σουριππάκ, έκτισμένην παρά τάς 
τότε έκβολάς τοΟ Εύφράτου, αίτινες έκειντο μεσογειά- 
τερον. Ό  Τ α ,  ό θεός τής θαλάσσης, παραινεί τόν 
Χασίς Ά δράς νά ναυπηγήση έπί τής ξηράς πλοίον, 
εις τό όποιον νά μεταφέρη άπασαν τήν περιουσίαν 
αύτοΟ, τροφάς, τήν οικογένειαν καί τά κτήνη του καί 
θηρία άγρια. Και κατ’ άρχάς μέν ήρνήθη ό Χασίς 
Ά δράς, άκολούθως δμως έναυπήγησε τό πλοίον καί 
έπιχρίσας τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν αύτοΟ πλευ
ράν διά πίσσης, είσήγαγεν εις αυτό τά υπάρχοντά 
του, διάφορα ζώα καί σίτον καί έπεβιβάσθη μετά τών 
συγγενών καί οικείων αύτοΟ. Τότε έγείρεται λαίλαψ 
καί καταιγίς, ύδωρ άνεξώρμησεν έκ τών έγκάτων τής 
γης καί δ Θεός της θαλάσσης επιφέρει τόν κατακλυ
σμόν. Σκότος έπεκάλυψε τήν γήν καί έπί έξ ήμέρας 
καί επτά νύκτας διήρκεσεν ή καταστροφή. Τέλος 
έπαυσεν ή καταιγίς, έγένετο πάλιν φώς καί τά ύ
δατα άπήλθον, τό πλοίον δμως έξώκειλε παρά τούς 
πρόποδας τών τό βαθύπεδον τής Μεσοποτο μίας πε
ριβαλλόντων ύψωμάτων τής Νιζίρης, ήτις ήτο τόπος 
κείμενος νοτιανατολικώτερον τής Νινευη. Ά κολού
θως δ Χασίς Ά δράς έξαπέστειλε πτηνά, ό δέ μέγας 
θεός Β έ λ δρκίζεται νά μή φέρη πλέον κατακλυ
σμόν, ή δέ θεά Ί  σ τ ά ρ άνυψοί πρός ένίσχυσιν 
τούτου τό μέγα τοΟ Ά  ν ί τόξον». ΤαΟτα ώς έπει- 
σόδιον εις τό έ π ο ς  Ί ζ δ ο υ β ά ρ  λέγονται περί 
τοΟ κατακλυσμοΟ, δστις πολλήν τήν όμοιότητα έχει 
πρός τόν έπί Νώε κατακλυσμόν.

Οί δέ Σ  ί ν α ι, οντες τό μάλλον πεπολιτισμένον 
έθνος τής Μογγολικής φυγής, έχουσιν άρχαιοτάτας 
περί εαυτών παραδόσεις, αίτινες άνατρέχουσι μέχρι 
του 8082 π. Χρ. άλλά τό πλείστον είσί μυθώδεις 
καί άβέβαιοι καί μόλις άπό του 782 π. Χρ. κατά 
τούς διασημοτέρους ιστορικούς αί περί αύτών ειδήσεις 
άποβαίνουσι πως άσφαλείς. ’Εκ δέ τών παλαιοτάτων 
τούτων Σινικών παραδόσεων φέρεται καί ή περί 
κατακλυσμοΟ ιδέα. Άέγουσι δέ γενομένους δύο κατα
κλυσμούς, δ μέν περί τό 2600 π. Χρ. έπί τής βασι
λείας τοΟ ΓΊι— Ιιϊ, δ δέ περί τό 2350 π. Χρ. έπί 
τής βασιλείας του Υ α ο , άμφότεροι οί άνδρες ούτοι 
φημίζονται ύπό τών Σινών ώς οί πρώτοι θεμελκοταί 
τοΟ πολιτισμού αύτών καί μεγάλοι νομοθέται. ‘ Η 
αύθεντικωτέρα τών Σινών βίβλος, ή έπιγραφομένη 
ΧοΟ— Κίγκ, άρχεται άπό τοΟ βασιλέως Υ α ο , ήτις 
καί περιγράφει αύτόν καταγινόμενον εις τό νά εύρη 
διεξόδους εις τά υδατα, τά όποια είχον ύψωθη μέχρι 
του ούρανοΟ καί έκάλυπτον έτι τούς πρόποδας τών 
ύψηλοτάτων ορέων, τούς λόφους καί τάς πεδιάδας.

(1) Τά περί τών Ιν Νινευη άνασκαφών καί περί 
ΚατακλυσμοΟ ώς καί περί του έ πο υς  Ί ζ δ ο υ β ά ρ  
ϊδε τοΟ παρ’ ήμίν σοφοΰ κ. G. Maspero Histoire An
cienne des peuqles de l’orient classique σελ. 546,— Σχετικά 
περί του έπους τούτου άναφέρει καί δ κ. Κ. Μητσόπου- 
λος Καθηγητής, έν τφ συγγράμματι αύτοΰ «Στοιχεία 
Βιολογίας τομ, Α’, σελ. 436.»

Όμοιας καταστροφής μνημονεύουσι καί αί βίβλοι 
τών ’Ι α π ώ ν ω ν ,  ήτις συνέβη έπί τοΟ βασιλέως 
Περούν, δστις δίκαιος ών καί εύσεβής έβασίλευεν έν 
νήσφ τινι πλησίον τής Φορμόσης διαβοήτιρ διά τήν 
άσωτείαν καί τήν κακίαν τών κατοίκων της. Οί θεοί, 
μή ανεχόμενοι τήν διαφθοράν ταύτην άπεφάσισαν νά 
έξολοθρεύσωσι πάντας έκτός τοΰ έναρέτου βασιλέως 
καί τής οικογένειας αύτοΟ. Ειδοποίησαν λοιπόν κατ’ 
οναρ τόν Βασιλέα δ πως, δταν ΐδη έρυθράν κηλίλα 
έπί δύο ειδώλων, άναχωρήση, διότι ή νήσος θά  κατα- 
ποντισθη. Ό  άγαθός Βασιλεύς, εύσπλαγχνιζόμενος 
τούς ύπηκόους του, ίνα σωφρονίση αύτούς άπεκάλυ- 
ψεν αύτοίς τό δνειρον, έκεΓνοι δέ ού μόνον τόν έχλεύ- 
ασαν, άλλά έτόλμησαν διά νυκτός ίνα κηλιδώσωσι δι’ 
έρυθράς βαφής τά ύποδειχθέντα άγάλματα. Τούτο 
τό σημεΓον Εδών ό Περούν άνεχώρησε καί πάραυτα ή 
νήσος κατεκλύσθη ύπό τών ύδάτων, οί δέ κάτοικοι αύ
της έπνίγησαν* ό Περούν μετά τής οικογένειας του 
καί τοΟ πλοίου του έφθασεν εις τά παράλια τών Σινών 
οί'τινες ύπεδέχθησαν τόν θεοφιλή άνδρα καί εις τιμήν 
αύτοΟ έσύστησαν έορτήν, ήτις τελείται καί νυν έτι εις 
τάς μεσημβρινάς τής Σινικής αύτοκρατορίας έπαρχίας. 
Εις τιμήν του Περούν τελοΟσιν έορτάς καί οί ’Ιά 
πωνες. ( 2)

Κατά δέ τάς ίεράς βίβλους τών ’Ι ν δ ώ ν  ή πρώτη 
γενεά τών άνθρώπων έξωλοθρεύθη ύπό κατακλυσμοΟ 
καί ή μυθολογία τοΟ έθνους τούτου άναφέρει διαφό
ρους καταστροφάς, ας ή έπιφάνεια τής γής ύπέστη 
καί μέλλει νά ύποστη. Μία τών καταστροφών τούτων 
έχει πολλήν τήν όμοιότητα μέ τοΟ έπί Νώε κατα
κλυσμόν, τό δέ πρόσωπον τοΟ Νώε έν τφ δλέθρφ 
τούτφ παριστά ó Σ α τ υ α β ρ ά τ α ς μ έ  τήν διαφοράν, 
δτι ούτος έσώθη μέ επτά ζεύγη αγίων. Προσέτι έτε
ρος διάσημος συγγραφεύς βέβαιοί, δτι έν έτέρα κατα
στροφή περιγραφομένη έν τή ’Ινδική βίβλφ άναφέ- 
ρεται πρόσωπόν τι όμοιάζον μέ τόν Δευκαλίωνα τής 
ελληνικής μυθολογίας καί τό πρόσωπον τοΰτο είνε ό 
Κάλ— Τούν, δν οί οπαδοί του καλοΰσι Δέο, ήτοι θεόν 
ή δαίμονα (Δέο— καλ— ύούν=Δευκαλίωνα)* ούτος ήτο 
υίός του Γάργα τοΟ έπικαλουμένου καί Π ρ α μ α θ έ -  
ζ  α (προμηθεύς καί ó πατήρ τοΟ έλληνικοΟ Δευκα
λίωνος), δστις κατεφαγώθη ύπό τοΟ άετοΰ Δ α -  
ρο ύ δ α.

’Επίσης αί Α ί γ υ π τ ι α κ α ί  κ α ί  Σ υ ρ ι α κ α ί  
παραδόσεις διηγούνται περί κατακλυσμοΟ παρά τοΓς 
Αίγυπτίοις καί Σύροις. Ό  Πλάτων έν τφ διαλόγφ 
αύτοΟ τφ έπιγραφομένφ Τιμαίφ, εισάγει Αιγυπτίους

(2) ΈνταΰΘα καίτοι άσχετον, άλλ’ δμως δέν θεωρεί 
άνάξιον άναγραφής, δτι πρό του Χριστιανισμοΰ αύτών 
οί Ρώσσοι ώς είδωλολάτραι έλάτρευον θ-εούς τόν Π ε- 
ρ ο ύ ν (θ-εόν τής βροντήςι, καί τόν Β ο λ ό ς (θεόν τοΰ 
πολέμου), ούτω δ ήγεμών τών Ρώσσων Ό  λ έ γ καί οί 
Βογιάροι έν ταίς μετά τώη Βυζαντινών συνθήκαις 
(907 — 911) ώς καί έν τή έπί Ί* γ ώ ρ καί Ρωμανοΰ τοΰ 
Λεκαπηνοΰ (945) συνθήκη ώμνυον είς τούς άνω είρή- 
μένους θεούς, τόν Βολός καί Περούν. Ποία άρά γε ή 
σχέσις μεταξύ τοΰ Περούν τών Ρώσσων καί τοΰ τών 
’Ιαπώνων; τοΰτο δς έξετάσωσιν οί περί ταΰτα άσχο- 
λόϋμενοι. ,

t
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,νας ιερείς λέγοντας προς τον Σέλωνα, δστις ήρώτα 
αυτούς περί των Αρχαιοτήτων των, δτι «Μετά τινας 
περιόδους χρόνου τό πρόσωπον τής γής μεταβάλλεται 
υπό κατακλυσμού στελλομένου έξ ουρανού, καί δτι 
τό Ανθρώπινον γένος πολλάκις κατεστράφη πολυ- 
τρόπως, έκ τούτου δέ καί ή νέα γενεά των Ανθρώπων 
στερείται μνημείων καί ειδήσεων τίδν παρεληλυθότων 
χρόνων. Κ ατά τούς αύτούς ίερεΓς Αιγυπτίους κατε- 
κλύσθη έν τή έποχή ταύτη τού κατακλυσμού καί ή 
Άτλανιίς καί Απεχωρίσθη τής Αίγυπτου. ‘Ομοίως 
καί οί Σ  ύ ρ ο ι έβδξαζον, δτι συνέβη πάλαι ποτε 
κατακλυσμός μέγας καί έδείκνυον έν τώ ναφ θεάς 
τίνος αυτών τό στόμιον βαθέος σπηλαίου δι’ ού έπί- 
στευον, δτι είχον καταρρεύσει τά ΰδατα τού κατα
κλυσμού.

‘Ε λ λ η ν ι κ ή  π α ρ ά δ ο σ ι ς .  Γνωστοί είσίν οί 
μύθοι των ‘Ελλήνων περί κατακλυσμών συμβάντων 
έπί Ώγύγου καί Δευκαλίωνος. Μία των χρονολογιών 
έπί τού Ώγύγου κατακλυσμού τοσούτον πλησιάζει 
τήν έποχήν τού έπί Νώε κατακλυσμού, ώστε προφα
νέστατα έλήφθη αίίτη έκ τής περί Νώε παραδό- 
σεως. ‘Ο ΟύΑρρων ύπολογίζει, δτι ό έπί Ώγύγου κατα
κλυσμός, ον καί καλεΐ πρώτον συνέβη 400 έτη προ 
τού ’Ινάχου ήτοι 1600 έτη πρό τής συστάσεως τών 
’Ολυμπιάδων καί επομένως τώ  2376 π. Χρ. Τήν 
στενήν ταύτην σχέσιν τών δύο χρονολογιών παρετή- 
ρησεν καί ό Κυβιέρος, δστις φρονεί, δτι καί ό έπί 
Δευκαλίωνος κατακλυσμός ήτο ό αυτός μετά τόν έπί 
Ώγύγου καί τούτο ως έκ τής ασυμφωνίας τών χρονο
λογιών καί τοπικών παραδόσεων τών διαφόρων ελλη
νικών φυλών.

Προκειμένου ήδη περί κατακλυσμού παρά τοίς 
Άραψι, Πέρσαις, Τούρκοις, Μογγόλοις καί Ά βυσσι- 
νοίς δυνάμεθα μετά βεβαιότητος σχεδόν νά δϊϊσχυρι- 
σθώμεν, δτι αί περί αυτού παραδόσεις έλήφθησαν έκ 
τής ‘Εβραϊκής Βίβλου, δ δέ Ίώσηπος ισχυρίζεται, 
δτι καί ή παράδοσις περί τής έπί τών ορέων τής ’Αρ
μενίας καταβάσεως τής κιβωτού, ήτο έρριζωμένη παρά 
τοΐς περιοίκοις έκθεσιν, δτι έπί τής παρά τούς πρό- 
ποδας τού ’ Αραράτ θέσεως, δπου έστάθη ή κιβωτός, 
έκτίσθη εις διαιώνισιν τού γεγονότος πόλις, κληθείσα 
Ναχιτσεβάν, ήτοι πόλις καταβάσεως.

’Εκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων συνάγομεν, δτι δ 
πάνάρχαιος κόσμος ( ’Ινδοί, Σίναι, ΧαλδαΓοι, Αιγύ
πτιοι, Έλληνες κ .τ .λ .) σώζει τήν ιδέαν μεγάλου 
τίνος κατακλυσμού έπιμαρτυρουμένου καί ύπό τών 
ιστορικών καί αρχαιολογικών μνημείων καί έπ’ αυτών 
τών έρευνητών τής φύσεως. Έ κ  δέ τής δμοιότητος 
τής παρατηρουμένης μεταξύ τών παραδόσεων τών 
διαφόρων έθνών καί τής περί Κατακλυσμού διηγή- 
σεως τής Παλαιάς Διαθήκης, ώρμήθησάν τινες ν’ 
Αποδεχθώσιν, δτι πάσαι αύται έλήφθησαν έκ μιας 
καί τής αύτής πηγής καί δτι ή Χαλδαϊκή ή Ά σ -  
συριακή παράδοσις είνε Αρχαιοτέρα τής ‘Εβραϊκής, 
διότι έλλείπει έξ έκείνων ή φυσικώς Αδύνατος πληρο
φορία, δτι. ύπό τών ύδάτων κατεκαλύφθησαν καί τά 
δψιστα όρη· Αλλ’ εις Αντίκρουσιν τής γνώμης ταύτης 
προσάγονται τά έκ γεωλογικών καί έπιστημονικ·Τν

έρευνών συμπεράσματα, βασιζόμενα έπί τών Αφθόνων 
Αποδείξεων, ας τά απανταχού γής υψηλότατα ορη 
παρέχουσι, διότι τί Αλλο τεκμαίρουσι τά έπ’ αύτών 
Ανευρεθέντα όστρακα καί οί σκελετοί ιχθύων καί 
Αλλων θαλασσίων τεράτων, είμή, δτι ή θάλασσα 
έξεκένωσε τούς κόλπους αύτής έπί τών κορυφών τών 
όρέων τούτων; καί ταΰτα ούχί εις έν μόνον όρος ή 
μέρος γής, Αλλά πανταχοΰ, Αφού τά λείψανα πολ
λών ζώων Ανευρέθησαν ύπό σοφών έξερευνητών κεί
μενα πολύ μακράν τού τοπου τής γεννήσεως αύτών. 
Σκελετοί έλεφάντων, έχόντων κοιτίδα τήν Άσίαν ή 
’ Αφρικήν Ανευρέθησαν έν ’Αγγλία, κροκόδειλοι, γεν
νήματα τού Νείλου, Ανευρέθησαν εις τά ένδότερα 
τής Γερμανίας, δστρακδδερμα μή γινωσκόμενα Αλλα
χού ή εις τάς Άμερικανικάς θαλάσσας καί σκελετοί 
έτι φαλαινών Ανεκαλύφθησαν εις τά μεσογειότερα 
μέρη τής ’Αγγλίας κ.τ.λ. Καί δμως είσίν οί κοπι- 
ώντες, όπως διαψεύσωσι τό κύρος τής Μωσαϊκής διη- 
γήσεως, ώς δ 5ιΐθ88 (διαπρεπής έν Βιέννη έπιστή- 
μων), δστις έκ τών έπιστημονικών αύτοΰ έρευνών 
έξήγαγε τά έξής συμπεράσματα:

« Ό τι τό ύπό τό όνομα Κατακλυσμός έν τη 'Αγία 
Γραφή Αναφαιρόμενον φυσικόν φαινόμενον έλαβε χώ 
ραν πρό αιώνων έν τή κοιλάδι τού κάτω Εύφράτου, 
συνοδευθέν καί ύπό καταστρεπτικής πλημμύρας τού 
βαθυπέδου τού Εύφράτου » δτι « αιτία τής πλημμύ
ρας ταύτης ύπήρξε σεισμός ισχυρός, σείσας τήν πε
ριοχήν τού Περσικού κόλπου ή νοτιώτερον τούτου, 
ούτινος προηγήθησαν Ασήμαντοι τρόμοι» καί δτι 
«  λίαν πιθανόν, κατά τήν περίοδον τών ισχυρών τού 
έδάφους κραδασμών έπήλθε συγχρόνως έν τώ Περ- 
σικφ κόλπω καί τυφών καταστρεπτικός. » Τ φ Β ύεβδ  
τούτιρ συμφωνεί καί ό Καθηγητής τού ’Εθνικού ή- 
μών Πανεπιστημίου κ. Κ . Μητσόπουλος, δστις κατα
κλείει τό περί κατακλυσμού κεφάλαιον έν τώ συγ- 
γράμματι αύτοΰ « Στοιχεία Γεωλογίας » έν σελ. 440 
τού Α '. τόμου διά τών έξή ς : «  τελικόν πόρισμα είνε 
δτι πλήμμυραι, ύπό σεισμών συνοδευόμεναι, έγειναν 
πολλάκις ώς καί νΰν γίνονται, ας οί Ανθρωποι έν τή 
νηπιώδει αύτών καταστάσει ώς καθολικάς έξέλαβον, 
γενομένας ύπό τών θεών πρός τιμωρίαν τών Ανθρώ
πων. » ‘Ο δέ Βόλνεϋ (έν τφ Α '. τόμω τών έπί τής 
Ρωμαϊκής ιστορίας σκέψεών του) προήχθη εις τό 
ν’ Αποφανθή, δτι ή Γ έ ν ε σ ι ς δέν είνε Αλλο τι είμή 
Αντιγραφή τών παλαιών Βαβυλωνιακών παραδόσεων.

Τοιαΰται ίδέαι καί Αρχαί ανατρεπτικαί τού δλου 
οικοδομήματος τής έξ Αποκαλύψεως Αλήθειας σπα- 
νίως διεδόθησαν τόσω Ανεπιφυλάκτως· τό δέ λυπηρό- 
τερον είνε δτι Ασπάζονται ταύτας καί έκείνοι, οϊτινές 
χωρίς νά ώσι σύμφωνοι πρός τάς Αρχάς αύτών έπαγ- 
γέλλονται, δτι Ανήκουσιν εις τόν χριστιανισμόν, φ  τινι 
βάσις ύπόκειται ή 'Αγία Γραφή καί ‘ Ιερά παράδοσις 
τούτο ούδαμώς Αλλως δύναται νά έξηγηθή είμή δτι, 
ή έ ξ  Ατελούς καί Αχωνεύτου γνώσεως τής έπιστήμης 
Απέκλινον εις τοιαύτας'ιδέας, ή έκ παρερμηνειών καί 
έσφαλμένων έντυπώσεων τού κειμένου τής 'Αγίας 
Γραφής. ”Αν ό συγγραφεύς τής Γ ε  ν έ σ ε  ω ς , δ θεδ- 
πτης Μωϋσής, μή ήπάτησεν εαυτόν καί τούς Αλλους
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καί άν μή οί σοφοί ούτοι, τινές τών οποίων ύψιβάμονες 
Ανέβησαν νοερώς εις τά ούράν:α δώματα καί περιε- 
σκόπησαν καί έξηκρίβωσαν τήν σύστασιν τών Αστέ
ρων και τάς διαφόρους αύτών θέσεις καί φάσεις καί 
έπιτολάς καί άνακυκλισμούς, τινές δέ χαμαιβάμονες 
ούτοι, κατέβησαν εις τά καταχθόνια τής γής καί ίχνη- 
λατούντες προσδιώρισαν καί αύτήν τήν ηλικίαν της, 
άν μή λέγω, οί τοιοΰτοι σοφοί έπλησίασαν τούς Αν
θρώπους κρατούντες έν τή δεξιά τό ψεύδος καί έν τή 
Αριστερά τήν πλάνην αύτών, Ανάγκη ή ιστορία τής 
Μωσαϊκής διηγήσεως καί τά συμπεράσματα τής Α
ληθούς καί ειλικρινούς,έρεύνης είτε τών ιστορικών, 
νά διατελώσιν έν πλήρει καί τελεία αρμονία. Είνε 
ένδεχόμενον νά φαίνωνται έν τισι καί διαφωνίαι μεταξύ 
αύτών καί τής 'Αγίας Γραφής, Αλλ’ αύται ούχί καί 
Ακατανίκητοι, διότι μεταξύ τού λόγου τού θεού, 
δστις έστίν ή Αλήθεια καί τού έργου αύτών, σκοπούν- 
τος τήν εύρεσιν τής ^Αλήθειας, Αδύνατον νά ύπάρξη 
διαφωνία. ‘Ημέτερος σκοπός έν τή παρούση διατριβή 
δέν είνε βεβαίως νά συμβιβάσωμεν τήν φχινομένην 
ταύτην διαφωνίαν καί ν’ Αποδείξωμεν, δτι τά συγκρο- 
τοΰντα τήν Απειρον αλυσιν τών δντων και ή τάξις 
τής έμφανείας αύτών έν τώ σταδίω τής ύπάρξεως 
Από τής Αρχής τού φωτός και τής ζωής μέχρι τής 
πλάσεως τού Ά δά μ  και Από τούτου μέχρι τής έπο- 
χής τού Κατακλυσμού, μηδ’ αύτοΰ τούτου έξαιρου- 
μένου, Αντιστοιχούσι πρός τά έν τή Γ ε ν έ σ ε ι έξι- 
στορούμενα’ έν τούτο έπιδιώκομεν, δπως πεισθώσιν 
δτι, οί πρό τών ¿φθαλμών τών σοφών τούτων έκτει- 
νόμενοι πίνακες τής φύσεως διερευνόμενοι είλικρινώς 
και ερμηνευόμενοι Αληθώς μαρτυρούσιν, δτι δ θαυ
μαστός κάλαμος τού Μωϋσέως χαράττων τήν θαυμα- 
σίαν περιγραφήν τής Κοσμογονίας και έξιστορών τά 
περί παγκοσμίου τίνος Κατακλυσμού έπι Νώε, ώδη- 
γείτο ύπό τής χειρός τού ‘Γψίστου.

Σχετικώς δέ πρός τό ήμέτερον θέμα, ούτινος τήν 
λύσιν έπηγγειλάμεθα δϊίσχυριζόμεθα, δτι ή Μ ω- 
σαϊκή διήγησις ύπερέχει πασών τών περι Κατα
κλυσμού παραδόσεων τών Αλλων έθνών ού μόνον κατά 
τό ύψηλόν αύτής πνεύμα και τό Αξιόπιστον, Αλλά 
και διότι προέρχεται και Από τού Αρχαιοτέρου βιβλίου. 
Κατά τάς έναργεστάτας πληροφορίας έπι είκοσι και 
πέντε αιώνας δ κόσμος έμεινεν ανευ γ ρ α π τ ή  ς 
ιστορίας (δέν Αναφέρω τήν σ υ μ β ο λ ι κ ή ν ) ,  και δ 
Μωύσής, πρώτος ιστοριογράφος, έγραψε τοιαύτην 
περί τό 1500 π. Χρ. καί Από τής έποχής ταύτης 
μέχρι τού 500 περίπου π. Χρ. οί συγγραφείς τής 
Βίβλου ήσαν οί μόνοι ιστορικοί. ( ι)  "Οτι δέ ή Μω-

(1) 'Ο Η ρ ό δ ο τ ο ς  δ έπικληθείς  π α τή ρ  τ η ς  ιστορ ίας  
έγεννήθη τ φ  484 π, Χ ρ .  ‘ Ο Θουκυδίδης τ φ  471 π. Χ ρ .  
Ό  Ξενοφών τ φ  460 κ τ .λ .  Π α ρ ’  Α ίγυπ τίο ις  δ Μανέθων 
260 π. Χ ρ .  Π αρά το ίς  Φοίνιξι δέν ύπ άρχουσι  π α ρ ά  τ ε 
μάχια  τών 9 βιβλίων τοδ  Σ α γ χ ω ν ιά θ ω ν ο ς ,  δ σ τ ις  λ έ γ ε τ α ι  
σύ γ χ ρον ος  του Μ ’ Α λεξάν δρ ου ,  π ρ ώ τ ο ς  δέ Φοινικικήν 
ιστορίαν έγβαψεν Φίλων δ Β ίβλιος  (200 π. Χ ρ . ) .  Ό  δέ 
άρχαιότε 'ρος  θ ρ η σ κ ευ τ ικ ό ς  καί  π ολ ιτ ικ ός  κ ώ δ ιξ  τών 
’Ι ν δώ ν ,  δ έ π ιγ ρ α φ δ μ ε ν ο ς  είς τήν σανσκριτικήν  «Μα- 
ν ου σ ά γ χ ιτα  Α ά ρ μ α  Σ ά σ τ ρ α »  Ι γ ρ ά φ η  κ α τ ά  τούς  Ε υ ρ ω 
π αίους  κ ρ ιτ ικού ς  π ερ ί  τό  1300 π. Χ ρ ,

σαϊκή βίβλος θεωρείται τό Αρχαιότερον πάντων τών 
παρά τοίς λοιποίς Αρχαίοις έθνεσι γραπτών βιβλίων 
καί. ύπομνημάτων όμολογεί καί αύτός δ τολμηρότατος 
καί φοβερώτερος πάντων τών τής Αποκαλύψεως αντα
γωνιστών, ό Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος, (-) 
δστις μετά έπίμονον έρευναν παρεδέξατο, δτι δ Σαγ- 
χωνιάθων ήτο δ Αρχαιότατος τών είδωλολατρικών 
ή έθνικών συγγραφέων, τά δέ συγγράμματα αύτού 
περιέχουσιν αποσπάσματα έκ τών βιβλίων τού Μωϋ
σέως. ’Εντεύθεν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, δτι, άν 
αί περί Κατακλυσμού παραδόσεις κοινήν έχουσι τήν 
καταγωγήν, τά λοιπά έθνη ήρύσθησαν τάς περί 
κατακλυσμού ιδέας των έκ της ‘Εβραϊκής Βίβλου, 
τής Αρχαιοτέρας πασών, καί ούχί οί ‘ Εβραίοι παρ’ 
έκείνων. ’Αφού δέ είδομεν δτι παγκοσμίως έπιβεβαι- 
ούται ύπό πάντων τών έθνών δ κατακλυσμός, ύπο- 
λείπεται νά καθορισθή καί δ χρόνος καθ’ όν συνέβη 
ούτος· πρός τούτο Ανάγκη ίνα είπωμεν γενικά τινα 
καί περί ‘Αγιογραφικής χρονογραφίας.

Ό  Μέγας Αρχιδιάκονος 

Κ . ΠΑΓΩΝΗΣ
Έ ν ’Λλεξανδρεία 20 Νοεμβρίου 1905.

(Α κολου θεί ) .

ΑΑΣΑΒΙΑ
Ή

Η Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Σ Α Β Α Ι Ω Ν

( Σ υ ν έ χ ε ι α ),

Γ.

ΙΣΤΕΓΟ ΓΣΙ δέ ούτοι είς τήν υπαρξιν πονηρών 
πνευμάτων, ατινα καλουσι «Μολοχόν». Είναι 

δέ ταΰτα διαφόρων ειδών καί θρησκευμάτων, τά μέν 
Ανήκοντα είς τήν Χριστιανικήν, τά δέ είς τήν 
Ιουδαϊκήν θρησκείαν, καί τινα μέν είς τό Μ ωαμεθα
νικόν, τινά δέ είς τό Σαβαϊκόν δόγμα, καί Αλλα 
Αλλο πρεσβεύοντα. Έ κ  τούτων δέ πάλιν τινά μέν εί

(2) ‘ Ο Π ο ρ φ ύ ρ ιο ς  γεννηθείς  τ φ  233 έν Β ατανείφ  
τή έν τή Παλ . Γ ρ α φ ή  Β α σ σά ν ,  άνήκεν είς  τήν Ν ε ο π λ α 
τωνικήν  φιλοσοφίαν  καί  έντεύθεν κ α τ ά  τδν Ιστορικόν  
Γ ίββονα ή μεγάλη  αύ τοδ  άντίθεσις  κ α τ ά  τοδ  Χ ρισ τιαν ι 
σμού· κ ρ ινδμ ενος  ώ ς  σ υ γ γ ρ α φ εύ ς  είνε π ολλοϋ  λόγου  
άξιος  και  θαυ μ ασ ίω ς  π ολυ μ αθή ς .  Ε ξ ή κ ο ν τ α  περίπου  
σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  Α ποδίδονται  ι ψ  Π ορφυρίω , ών 15 β ιβλία  
κ α τ ά  Χ ρισ τιαν ώ ν ,  είς Ανασκευήν τών  οποίων Ιγραψεν  
δ Ε ύσέβ ιος  έτερον σ ύ γ γ ρ α μ μ α  έξ 25 βιβλίων συγ κείμε 
νον. Ή  Απώλεια  τοδ  σ υ γ γ ρ ά μ α τ ο ς  τούτου Αποδίδεται  
είς τόν α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α  Θεοδόσιον τδν Β ’ . δ ι α τ ά ξ α ν τ α  τήν 
δημοσία: πυρπόλησιν  αύτοίμ έν Ιτει 465.
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ναι έντεταλμένα τήν κόλασήν των ψυχών έν τφ «Μ α- 
ταρούθους», τινά δέ έργον Ιχουσι τον πειρασμόν των 
άνθρώπων έν τφ κόσμω καί τήν βαθμιαίαν προσέλ- 
κυσιν αυτών εις τό πονηρόν, καί άλλα προορισμόν I- 
χουσι νά βλάπτωσι διαφοροτρόπως τους ανθρώπους· 
ταϋτα δέ δεν κατοικοΰσιν είμή εις τά σκότη, τάς άβά- 
τους έρήμους καί τους κατηρειπωμένους τόπους. Ούδέν 
δέ κακόν προσγίγνεται τοΓς άνθρωποι ς, ως ή μανία 
ό αιφνίδιος θάνατος, ή αύτοκτονία, ή άφ’ ύψηλοΰ 
πτώσις ή όπό τά έρείπια κατάχωσις, χωρίς νά Ιχη 
τήν προε’λευσιν έξ αυτών. Έ ν γένει δέ τά πνεύματα 
ταδτα κατέχουσι παρά τοΐς Σαβαίοις, ήν παρά το’ς 
λοιποις οί δαίμονες θ-έσιν.

Ή  δέ μυθολογία τής δημιουργίας παρ’ αύτοΐς τυγ
χάνει έκ των άπορρήτων, περί άτινα τοσοΰτον αύστη- 
ράν έχεμυθίαν τηροΰσιν, ώστε ούδ’ έάν τόν μαρτυρι
κόν θάνατον ύποστώσιν έκμυστηρεύονταί. Έ χει δέ 
αυτη έν περιλήψει, ως εξής:

Γνωστόν ήδη έκ τών προειρημένων τυγχάνει, δτι τό 
πρώτον παρά τοΐς Σαβαίοις δν, δπερ θείω νεύματι 
τό είναι προσελάβετο είναι ό «MoupoddapboÚTCU» 
ώ  τινι έπονται οί τριακόσιοι καί εξήκοντα σύντροφοι, 
οί όπδ τήν άρχηγίαν αυτού άνάσσοντες έν τφ κόσμω 
τών φώτων.

Τά πρόσωπα λοιπόν ταύτα συνελθόντα ήμέραν 
τινά παρουσιάσθησαν πρό τού «MaupoddapboÚTCu» 
τού άρχηγού αύτών καί δεσπότου, καί ήρώτησαν αυ
τόν λέγοντες: Ά ρ ά  γε αυτη είναι ή κτίσις ά'πασα, ή 
δέον προσδοκάν έτέραν δημιουργίαν; Ό  δέ άπεκρίνατο 
είπών: ’Εγώ μέν άδυνατώ νά άποφανθώ περί πράγ
ματος, ούτινος τήν πρόγνωσιν έαυτψ ό θεός έπεφύ- 
λαξεν άλλ’ είμαι τής γνώμης, δπως έν σώμα τι πρός 
αύτδν μεταβάντες έξαιτησώμεθα παρ’ αυτού τάς περί 
τούτου πληροφορίας. Οί δέ έπεκρότησαν μέν τήν γνώ
μην αυτού, έδειλίασαν δμως άναλογιζόμενοι τό δυσχε
ρές τού έγχειρήματος ένεκα τής λίαν μακράς άπο- 
στάσεως μεταξύ τού κόσμου αύτών καί τού θείου 
ένδιαιτήματος. Καίτοι δέ τούτοις δέδοται έν μια ώρα 
διανύειν, ήν οί λοιποί έν δέκα ήμέραις άπόστασιν, 
έν τούτοις δέος αυτούς κατέλαβε μή έν μέση όδφ λει- 
φθώσιν άπειρηκότες. Δεηθέντος δμως τού «Maupod- 
ιίαρίίούτου» πρός τόν θεόν δπως χαρίσηται αύτοΐς 
πλείονα δύναμιν, ί'να διανύσωσι τήν τεραστίαν έκείνην 
άπόστασιν ήρξαντο ιής όδοΰ, άδιακόπως πορευόμενοι, 
εις ούδέν στρέφοντες τήν προσοχήν, ούδέ τό παράπαν 
έαυτοΐς ζητούντες άνεσίντινα. Πλήν τοσοΰτον μακρά 
καί έπίπονος άπέβη αύτοΐς ή δδοιπορία, ώστε όσάκις 
διήνυον γήν τινα, ώροφούτο αύτοΐς έτέρα, μέχρις δτου 
κατέλαβεν αυτούς ό κάματος, παρ’ δλην δέ τήν έπί 
πλέον παρασχεθεΓσαν αύτοΐς νέαν δύναμιν Ιπεσον 
άπαντες μηδ’ αυτού τού «Μαυροάύαρίυούτου» έξαι- 
ρουμένου τελείως άποκαμόντες, ώστε νά μή δύνανται 
ούδέ εν μόνον βήμα νά προχωρήσωσι.

Ίδόντες δέ τήν περιβαλοΰσαν αυτούς άπέλπίδα ά- 
ποτυχίαν έπήραν έν δεήσεσι τάς φωνάς αύτών πρός τόν 
θεόν, iva προφθασα έγείρη αυτούς ή άρωγή αύτοΰ 
έκ τής οίκτράς έκείνης καταστάσεως. Καί ιδού περιέ- 
λαμψεν αύτούς φώς μέγα καταυγάσαν πάν τό πέριξ

αύτών, αστραπή δέ ούρανία έρριψεν αύτούς χαμαί 
πρηνείς. "Αμα δ ’ ένεφύσησεν αύτοΐς ό θεός νέαν δύνα- 
μιν, τείνας δέ τήν χεΐρα αύτοΰ πρός τόν «Maupod- 
dapboÚTOu» ήγειρεν αύτόν καί σύν αύτφ πάντας τούς 
λοιπούς τεθαμβωμένους έχοντας τούς οφθαλμούς έκ 
τού πανταχόθεν περιλάμποντος αύτούς άπλέτου φω
τός. Ά λ λ ’ ό θεός τέλος άφεΐλεν άπ ’ αύτών τό θάμ- 
βος έκεΐνο, διέταξε δ’ αύτούς νά καθήσωσι.

Τότε Ιλαβον ούτοι τόν λόγον πρυτανεύοντος τού 
« ΜaupodíΙα ρΐιούτου», μνησθέντες δέ τού σκοπού τής 
έλεύσεως αύτών ήρώτησαν αύτόν, έάν έσκόπει τήν 
δημιουργίαν νέου κόσμου έκτός έκείνου, έν ώ εύρί- 
σκοντο. Ό  δέ θεός άπεκρίνατο αύτοΐς άποτείνων τόν 
λόγον πρός τόν «MaupoddapboÚTou», καί δι’ αύτοΰ 
πρός τούς λοιπούς, δτι έκυοφόρει έν έαυτφ τήν ιδέαν 
τής δημιουργίας νέου κόσμου, ού τήν κτίσιν θέλει 
αναθέσει εις τόν «MaupoddapboÚTOu» έπιχέων έπ’ 
αύτόν έκ τής θείας αύτοΰ δυνάμεως, συγχρόνως δέ 
διεχάραξεν αύτώ τήν πορείαν, ήν έδει άκολουθήσαι 
είπών:

Θέλεις άποστείλει τόν «H iou il Ζιβού» εις τόν κό
σμον τόν καλούμενον «Ούλαμι D lahchoúchou», ένθα 
θέλει άναζητήσει και εύρει γυναίκά τινα δνόματι 
«Pouháía», συνεζευγμένην Ιξαδέλφφ τινί αύτής κα- 
λουμένω «Καραβιόν», καί έξ αύτοΰ έν γαστρί έχουσαν.

Αυτη λοιπόν άχθεΐσα ένώπιόν σου θέλει γεννήσει 
υιόν, ού έσται τό δνομα «Ούρ». Τό δέ παιδίον τούτο 
θέλεις τηρήσει παρά σοί, δπως βαστάση έπί κεφα
λής τόν μέλλοντα νεόδμητον κόσμον. "Οταν λοιπόν 
φθάση εις ήλικίαν έπιτρέπουσαν αύτψ τούτο θέλεις 
έπιχειρήσει έναρξιν τού έργου τής δημιουργίας. Τό 
πρώτον δέ, δπερ δφείλεις νά πράξης είναι ή μεταφορά 
έκ τού « ’Opoudavabchoóchou» (τόπου τινός έν τφ 
κόσμφ τών φώτων) έπτά δρακών έπτά ειδών δρυκτών 
κόνεως, σιδήρου, χαλκού, ύδραργύρου, μολύβδου, αρ
γύρου, χρυσού καί χώματος. Λαβών δέ τήν πρώτην 
δράκα τήν έκ σιδήρου καί τφ ύδατι δεύσας θεμελιώ
σεις τήν πρώτην γήν σιδηράν έσομένην, ποιήσεις δέ 
ταύτην βάσιν τοΐς ποσί τού «Ούρ». Όμοίως δέ λαβών 
καί τάς εξ λριπάς δράκας θέλεις κτίσει έξ αύτών 
άλλας εξ γαίας, Ίον έκάστη θέλει συνίστασθαι έξ ού 
έλήφθη δρυκτού, ταύτας δέ θέλεις έπιθέσει έπί τής 
κεφαλής τού «Ούρ»· τέλος θέλεις κτίσει τούς ούρα- 
νούς. Αήξας δ ’ ό θεός τών πρός τόν «Maupoddap- 
1)θύτου» προσταγμάτων άπέλυσεν αύτούς, οί δέ έπα- 
νέκαμψαν εις τόν κόσμον τών φώτων.

Έ κεΐ λοιπόν αύθις έγκαταστάντες συνεκρότησαν 
συμβούλιον ύπό τήν προεδρείαν τού «Maupoddap- 
Ιιούτου». Άποτεινάμενοι δέ πρός τόν «H tou il Ζιβού» 
άνεκοίνωσαν αύτφ τήν ύπό τού θεού άνατεθείσαν αύ- 
τφ άποστολήν του νά μεταβή εις άναζήτησιν τής μη- 
τρόςτού «Ούρ». ‘Ο δέ προθύμως άναδεξάμενος τήν 
έντολήν έξήλθετών δωμάτων τού «Maupoddapboú- 
του» έφοδιασθεις διά τών εύχών αύτοΰ, ΐνα πλείονα 
δύναμιν κτησάμενος έπιτυχώς διανύση τήν μακράν 
έκείνην άπόστασιν. Έξήλθον δέ εις προπομπήν αύτοΰ 
πάντες οί συνάδελφοι αύτοΰ πλήν τού «Moupoddap- 
boÚTOU», συνοδεύσαντες αύτόν οί μέν κατά γήν, οί δέ
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κατά θάλασσαν έπί λέμβων. Μακράν δ’ άπόστασιν 
έν τη συνοδεία αύτοΰ διανύσαντες καί μή δυνάμενοι 
ύπό τού καμάτου νά συνεχίσωσιν έπί πλέον τήν πο
ρείαν αύτών, τη έπιμόνω παρακλήσει τού H iou il 
Ζιβού» έπείσθησαν άποχαιρετίσαντες αύτόν νά έπα- 
νέλθωσιν εις τόν <·< Moupod d αρίιούτου», πλήν δύο έξ 
αύτών, ούς πρός φρούρησιν κατέλειπον έν τη συνοδεία 
αύτού, ών ό μέν έκαλεΐτο « Zabíp », ό δέ « Ζαρούν », 
καί οίτινες έμειναν έν τη σονοδεία αύτοΰ, άόρατοι μέν 
αύτφ καταστάντες κελεύσει τού «McupcddapboÚTOu», 
δυνάμενοι δμως νά βλέπωσι και νά άκούωσιν αύτόν.

Μετά πάροδον λοιπόν πολλών ένιαυτών καί αιώνων 
άφίκοντο εις τά δρια τού «Ούλαμι ΠΗ^ίΈούχου ». 
Έσπευσε δέ ó «H io u il Ζιβού» πάραυτα είςσυνάντη- 
σιν τού βασιλέως τής χώρας έκείνης, δστις έκαλεΐτο 
’ A c h d ó m » . Άνακοινώσας δ’ αύτφ τόν σκοπόν τής 
έλεύσεως αύτοΰ ήρώτησεν αύτόν περί τού τόπου, ένθα 
διέμενεν ή γυνή. ‘Ο δέ άπεκρίθη, δτι ούδέν περί τού
του έγίνωσκε, συνέστησε δ’ αύτφ νά μεταβή πρός 
έτερον βασιλέα άλλης χώρας μακράν τής έπικρατείας 
αύτοΰ κειμένης, δστις ίσως ήδύνατο νά δδηγήση αύτόν. 
Τότε ó « H io u íl  Ζιβού» ζητήσας καί λαβών πρός 
πίστωσιν τόν δακτύλιον αύτοΰ άνέκρουσε πρύμναν 
κατευθυνόμενος πρός τήν χώραν τού ρηθέντος βασι- 
λέως, ένθα μετά μακράν όδοιπορίαν άφικόμενος, καί 
πρός τόν βασιλέα «Ά νοθόν» καλούμενον έμφανισθείς 
άφηγήσατο αύτφ τήν ύπόθεσιν έπιδείξας αύτφ εις 
πίστωσιν καί τόν δακτύλιον τού πρώτου βασιλέως. 
Τήν αύτήν δ’ άπάντησιν παρ’ αύτοΰ άκούσας, ζητήσας 
δέ καί λαβών καί τούτου τόν δακτύλιον μετέβη εις 
τρίτου βασιλέως ύποδειχθέντος αύτφ τήν χώραν, εις 
ήν μετά μακράν έπίσης όδόν άφικόμενος, έρωτήσας 
περί τού βασιλέως έπληροφορήθη, δτι διέμενεν έν τοΐς 
άνακτόροις αύτοΰ έκτός τής πόλεως. Μεταβάς δέ πρός 
αύτόν καί ένώπιον αύτοΰ παρουσιασθείς εύρε πρό 
αύτου γίγαντα τεραστίων διαστάσεων, ού δέν ήδύνατο 
ό όφθαλμός νά περιβάλη τά άκρα. Έκαλεΐτο δ’ δ 
βασιλεύς ούτος « ’Ακρών», έχων έπώνυμον «Toúpoud- 
Ιιάσρού» ήτοι τό σαρκώδες δρος. "Αμα δέ είσελθών 
έχαιρέτισεν αύτόν λέγων : «Οιαλούμου λάκ ’Ακρών 
Toópoudbáapou», ήτοι χαΐρε ’Ακρών, τό σαρκώδες 
όρος. Ό  δέ σφόδρα όργισθείς έκ τού χαιρετισμού τούτου 
άπήντησεν αύτφ μετά τραχύτητος είπών: «Έ άν  δέν 
ΐστασο ύπό τήν στέγην τών άνακτόρων μου ήθελες 
ύποστή τήν πρέπουσαν τιμωρίαν διά τήν αόθάδειάν 
σου». Τούτο ίδών ó « H iou íl Ζιβού», έξελθών τών 
άνακτόρων άνέπεμψε πρός τόν Θεόν τήν εξής δέησιν: 
«Κύριε, σύ με άπέστειλας πρός τόν άνθρωπον τούτον, 
ΐνα εις πέρας άγάγω τό έργον τής έμής αποστολής- 
έξ άλλου δέ βλέπεις, δτι χωρίς έγώ νά πράξω πρός 
αύτόν κακόν τι, μετήλθε πρός με τοσαύτην τραχύ
τητα, δείξας διά τούτου, δτι ού κατά τό σόν θέλημα 
διαπορεύεται. Έμπνευσον λοιπόν αύτφ πνεύμα πειθή- 
νιον, ΐνα δυνηθώ έγώ νά έκπληρώσω τό έργον τής 
έμής άποστολής». Λήξας δέ τής προσευχής ήκουσε 
φωνήν ούρανόθεν έπιτάσσουσαν αύτφ τήν πρός τόν 
βασιλέα αύθις έπάνοδον. Έπανελθών δέ πρός αύτόν 
εύρεν αύτόν σιγώντα ώσεί έμβρόντητον, λίαν δέ μετα-

μεμελημένον, δι’ δπερ διέπραξε σφάλμα. "Αμα λοιπόν 
είσελθάντα φαιδρός καί περιχαρής ύπεδε'ξατο αύτόν. 
Παραυτίκα δέ ήρώτησεν αύτόν περί τού σκοπού τής 
έλεύσεως αύτού ό δέ άνεκοίνωσεν αύτφ τά δέοντα. 
Τότε δ βασιλεύς είπεν αύτφ, ιδού ό δακτύλιός μου λάβε 
αύτόν, ιδού δέ καί ή κλείς αυτη μιας τών πυλών τής 
πρωτευούσης μου άποκλειστικώς εις έμέ άνηκούσης. 
Έ ξ  αύτής λοιπόν είσελθών εις τήν πόλιν κλεΐσον 
αύτήν αύθις, θέλει μένει δέ αυτη κεκλεισμένη εις τόν 
αιώνα τόν άπαντα, ούδενί δέ ούδ’ έμοί αύτώ άνοιγήσε- 
ται, ί̂ άληθώς εί παρά τού Θεού άπεσταλμένος. ( ')  
Ό  δέ «Η ϊοιιίΐ Ζιβού» λαβών τόν δακτύλιον καί τήν 
κλείδα έξήλθε κατευθυνόμενος εις τήν πόλιν, εις ήν 
άφικόμενος είσήλθεν έκ τής ρηθείσης πύλης. Ά να - 
ζητήσας δέ εύρε τήν οικογένειαν τής «Ροΐιάϊα», ής 
τά μέλη φιλοφρόνως ύπεδέχθησαν αύτόν μεγάλας 
τιμάς αύτφ έπιδαψιλεύσαντες. Ά φ ’ ού δέ παρέμεινε 
παρ’ αύτοΐς ήμέρας τινάς προέτειναν, ΐνα έκδώσωσιν 
αύτφ εις γάμου κοινωνίαν κόρην τινά αύτών άνόματι 
«Ζαηριήλ». ‘Ο δέ προσποιηθείς συγκατάθεσιν ώρισεν 
αύτοΐς τεσσαράκοντα ήμερών προθεσμίαν. "Οτε δέ 
προσήγγιζε τό τέλος τής προθεσμίας άπεφάσισεν 
ό «Η ϊοιΐίΐ» Ζιβού» νά έγκαταλείψη τήν πόλιν. Με
ταμορφωθείς λοιπόν εις σχήμα άδελφοΰ τίνος τής 
«Ροΐιάϊα» έν άλλη πόλει διαμένοντος προσεποιήθη, 
δτι ήλθε πρός έπίσκεψιν αύτής, ούτως ώστε αυτη 
δέν άμφέβαλεν, δτι πράγματι ήτο ό άδελφός αύτής. 
Παραμείνας δέ παρ’ αύτη δύο ή τρεις ήμέρας έδήλω- 
σεν, διιήπείγετο νά έπανακάμψη εις τήν πόλιν αύτοΰ. 
Έ ν ω δέ άπεχαιρέτιζεν αύτήν είπεν, δτι ικανόν είχε 
διαρρεύσει διάστημα, καθ ’ δ έκείνη δέν έπεσκέφθη 
τήν έν τη πόλει αυτού οικογένειαν, καί δτι καλόν θά  
ήτο νά συνοδεύση αύτόν έπανακάμπτοντα, ή δέ συγ- 
κατένευσε. Τότε έξελθών μετ’ αύτής έκ τής πύλης, 
δι’  ής είχεν είσέλθη διηυθύνθη εις τόν κόσμον τών 
φώτων.

Μακρά δέ λίαν άπέβη αύτοΐς ή όδοιπορία, ήγγιζε 
δέ καί ό τοκετός τής «Ροΐιάϊα», δν ύπέθεσεν δ 
«Ηϊουΐΐ Ζιβού» γενησόμενον πρό τής άφίξεως αύ
τών εις τόν, πρός δν δρον, πράγμα, δπερ ένέβαλεν αύ
τόν εις φροντίδα καί άνησυχίαν, δθεν έδεήθη πρός 
τόν θεόν λέγων: «Κύριε, ού άντιλήπτωρ μοι έγένου 
έν τφ έξαγαγεΐν τήν γυναίκα αύτήν έκ μέσου τών 
συγγενών αύτής. Καί πλεΐστοι μέν ένιαυτοί είχον τότε 
διαρρεύσει, μέχρις δτου καταλήξωμεν εις τήν πόλιν 
έκείνην, έάν δέ έτερον τόσον διάστημα παρέλθη κατά

(1) Τό έθος τούτο επικρατεί έν τώ ’Οθωμανικό) 
κράτει, τό νά μένμ, δήλον, ϋτι, κεκλεισμένιι Λ 
πύλη έκείνη, έξ ΐις εισέρχεται Σουλτάνος τις είς 
πόλιν τινά. Διό μέχρι της σήμερον έξακολουθεϊ 
κεκλεισμένη μία τών πυλών της πόλεως Βαγδάτης 
δι’ ΐις είχεν εϊσέλθμ κατακτιιτίις αύτής Σουλτάνος 
«Movpad» ό Δ ', έτει 1638. Παράδλ. καί τό τής 
'Αγίας Γραφής : *

«Και είπε Κύριος πρός με Τΐέ άνθριόπου, ή 
πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται, ούκ άνοιχθήσεται, 
καί οΐδεις ού μή διέλθμ δι’ αύτής· δτι Κύριος ό 
θεός τού ’ Ισραήλ εϊσελεύσεταιδι’ αύτής, καί έσται 
κεκλεισμένη». (Ίεζει^ήλ 44:2).

i
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τήν έπάνοδον ήμών τί άρα πράξω, δσον αφορά εις τδ 
έκ τής «Ροΐιάϊα τεχθησόμενον παιδίον;». Τότε δ 
θεός ένέπνευσεν αύτφ θάρρος καί γαλήνην πνεύματος 
διαβεβαιώσας αύτφ, δτι θέλουσι φθάση πρδ τού τόκε- 
τοΟ. Έδωρήσατο δ’ άμφοτέροις τεραστίαν δύναμιν, 
ώστε νά διανύσωσιν έν βραχυτάτφ χρόνφ, ολοκλήρων 
έν.αυτών διάστημα. "Οθεν δεν έβράδυναν νά φθάσωσιν 
εις τδν κόσμον τών φώτων, ού τοΓς πολίταις άπαξά- 
πασιν άπέβη ή ημέρα έκείνη ήμέρα χαράς καί άγα- 
λιάσεως, πάντων τών συναδέλφων τοΟ «ΗϊουίΙ Ζι- 
βοΟ» έξελθόντων εις προϋπάντησιν καί κατασπασμδν 
αύτοΟ.

"Αμα δέ τή άφίξει αύτοΟ ήρξατο δ «ΗϊουίΊ ΖιβοΟ» 
οικοδομών μέγαρον παμμέγεθες έκ σιδήρου, μήκους 
όκτακισχιλίων παρασαγγών, έν φ  έτοποθέτησε τήν 
ο Ροϊιά'ία» . Μεταβάς δέ ύστερον έν συνοδεία πάντων 
τών συναδέλφων αύτοΟ παρουσιάσθη πρδ του «Μ αυ- 
ρoddαpboύτoυ», ω έξέθετο τά πεπραγμένα, ήρώτησε 
δ’ αύτδν περί τοΰ πρακτέου, δσον άφορά εις τδν 
«Ούρ» μετά τήν γέννησιν αύτοΟ. Ό  δέ ένετείλατο αύ- 
τψ, Γνα άναγγείλη αύτφ τούτο έν καιρωΤνα έκδώση 
αύτφ τάς δεούσας δδηγίας.

Έγένετο δέ ή άφιξις τού «ΗϊουίΙ ΖιβοΟ» εις τδν 
κόσμον τών φώτων τή δεκάτη όγδοη τού πρώτου μη- 
νδς τής έαρινής περιόδου ήμέρα έορτής παρά τοίς 
Σαβαίοις καλουμένη «Δαίιοιιννόιι Η β η ίη οιι» , ήτοι 
ή έλάσσων έορτή. Δώδεκα δέ ήμέρας μετά ταύτα ήτοι 
-τή πρώτη τοΰ άκολούθρυ μηνδς έτεκεν ή «ΡοΠάία» 
τδ προσδοκώμενον βρέφος, ήτοι τδν «Ούρ», δστις έν 
βραχυτάτφ χρόνφ έπι τοσούτον άνεπτύχθη, ώστε 
κατέστη γίγας φοβερός. Τριάκοντα δέ μηνών γενό- 
μενος ήρώτησε τήν μητέρα αύτοΟ περί τού πατρδς 
αυτού. Ή  δέ άπεκρίνατο, δτι δ πατήρ αύτού εύρί- 
σκετο Ιν έτέρφ κόσμφ, έξ ού αύτη άνηρπάγη ¿λίγας 
ήμέρας άπδ τής γεννήσεως αυτού εις τδν τόπον έκείνον 
άχθείσα, ένθα ούδείς άλλος έκ τής οικογένειας αυτού 
πλήν αυτής εύρίσκετο. ‘Ο δέ έζήτησε νά μάθη τις ήν 
δ άρπάσας αυτήν καί στερήσας αύτδν τής τών συγγε
νών αύτοΟ γνωριμίας Γνα έκδίκηθή έξ αύτού. ‘ Η δέ 
μήτηρ άπήντησεν : Μή ώ τέκνον μηδόλως μελετάς 
τήν έκτέλεσιν τοιούτων σχεδίων, διότι ήμείς θείφ 
κελεύσματι μετηνέχθημεν ένταύθα. Πρδς τούτοις δέ 
έάν σύ θελήσης έκδίκησιν νά λάβης παρά τού άπα- 
γαγόντος ήμάς εις τδν τόπον τούτον, δέν θέλεις κα
τορθώσει τούτο, διδτι έκείνος ¡είναι ίσχυρότερός σου.

Τριάκοντα δέ μηνών ήλικίαν συμπληρώσαντος τού 
«Ούρ» μετέβη δ «ΗϊουίΙ Ζιβοΰ» πρδς τδν «Maυpod- 
dapboότoυ», καί γνωστήν αύτφ κατέστησε τήν γεν- 
νησιν αύτού. Ό  δέ είπεν αυτφ: «Πορευθείς εις τδ 
«Ό pdoυ ΔαηΙιοίιοΒ οιι» λάβε τάς ύπδ τού θεού 
παραγγελθείσας επτά έκ κόνεως δράκας. Παραλα
βών δέ και τδν 4θύρ» άρχήν ποίησον έκ τής πρώτης 
δρακδς πλάττων έξ αυτής τήν σιδηράν γήν έφ’ ής 
στήσεις τδν «Ούρ». “Γστερον δέ κτίσας τάς άλλας εξ 
γαίας έπίθες αύτάς έπί τής κεφαλής αυτού. Ά πελ- 
θ ώ ν δ έ δ  «ΗϊουίΊ Ζιβοΰ», ώς προσέταξεν αύτφ, καί 
λαβών τάς έπτά δράκας μετέβη εις τδ σιδηροΰν μέγα
ρον. Μδλις δέ έπεσεν έπ’ αυτού τδ βλέμμα τού «Ούρ»

άνεγνώρισε πάραυτα, δτι έκεΓνος ήν δ αίχμαλωτίσας 
τήν μητέρα αύτού, καί έν τφ ά'μα ώρμησε κατ’ αυτού 
Γνα φονεύση αυτόν. Ά λ λ ’ δ «ΗϊουίΊ Ζιβοΰ» έξέπεμψε 
κατ’ αύτού φώς ουράνιον θάμβους έμπλήσαν τούς 
δφθαλμούς αύτού. Ά παγαγών δ ’ αύτδν μετά τής 
μητρδς αύτοΰ εις τδν διά τήν δημιουργίαν προσδιορι- 
σμένον τόπον, δστις ήτο μεγάλη έκτασις ύδατδβρε- 
κτος, Ιλαβε πρώτον τήν έκ σιδήρου δράκα, ήν Ιρριψεν 
έν τφ ύδατι έπιφιθυρήσας λόγους τινάς καί παρα- 
χρήμα μετέβαλεν αύτήν εις γήν σιδηράν, λαβών δέ 
τδν «Ούρ» έστησεν αύτδν έπ’ αύτής. ‘Ομοίως δέ 
πράξας διά τών λοιπών εξ δρακών, λαβών τάς έξ 
αύτών σχηματισθείσας γαίας έτοποθέτησεν αύτάς 
τήν μίαν κατόπιν τής άλλης έπί τής κεφαλής τού 
«Ούρ» στήσας παρά τδ πλευρδν αύτού καί τήν «Ρ ο- 
Ιιάϊα» τήν μητέρα αύτού.

★ *
*

Λήξας δέ δ «ΗϊουίΊ Ζιβοΰ» τής δημιουργίας τών 
γηίνων στρωμάτων μετέβη πρδς τδν «Maυpoddapboύ- 
του» καί άνεκοίνωσεν αύτφ τά πεπραγμένα. ‘Ο δέ 
έίπεν αύτφ, δεύρο νύν καί Ιναρξιν ποίησον τής τών 
έπτά ούρανών δημιουργίας, ών δ πρώτος δέον άπέχειν 
δωδεκακισχιλίους παρασάγγας άπδ τής γής. Λήξας 
δέ τής τούτων δημιουργίας λάβε δλίγον έκ τοΰ ύδατος 
τής ζωής, καί ποτίσας έξ αύτού τήν «Ροΐιάϊα» Α
πάγγειλαν τάς εξής τρεις μυστηριώδεις λέξεις: 
«Ο ιβη ιοΐιβη τϊβΐ, Ό οιιηκίοιιιηϊύΐ, καίΙ]άαΙιϊη1», 
ή δέ συλλαβοΰσα πάραυτα γεννήσει ετέρους έπτά 
υιούς, οΓτινες θέλουσιν είσθαι έπτά πλανήται. Έ π ι- 
χέας δέ έπί τών πλανητών τούτων τδ φώς θέλεις 
τοποθετήσει αύτούς έπί άρμάτων.

Ό  Άρχιμ. Η Λ ΙΑ Σ  ΔΙΠ .
( ά κ ο λ ο ν θ ε ί ;.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑι ■ <. · .· * - '  . »

τ  τγ καθολική ιστορία έθνους τίνος περιλαμβάνει
πολλούς καί διαφόρους κλάδους. Πρωτίστην 

I θέσιν κατ’ έμήν γνώμην μεταξύ τούτων κατέχει 
/  ό Γλωσσικός. Ούτος είναι διφυής διαιρούμενος 
εις δύο μέρη ούχί άνεξάρτητα άπ ’ άλλήλων άλλά 
συμφυή ούτως ώστε τδ μέν προϋποθέτει τδ δέ. Είναι 
δέ ταύτα τδ μορφολογικδν καί τδ σημαντικόν ή ση- 
μασιολογικόν. Καί τδ μέν πρώτον άποτελεΐ τρόπον 
τινά τδν κορμδν ον περιβάλλει ποικίλη καί διάφορος 
άμφίεσις σχέσιν έχουσα πρδς τήν φυσικήν καί πρωτο
γενή τού κορμού σύστασιν. Άμφοτέρων ή έξέτασις 
είναι σπουδαία, διδακτική καί άπαραίτητος ούτως 
είπείν διά τδν άνθρωπον, άν θελήσωμεν νά άξιώσω- 
μεν προσοχής τά λεγόμενα τού νομοθέτου Χαρώνδα
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νομοθετούντος «τού μέν ζήν τήν φύσιν αιτίαν ύπολη- 
πτέον, τού δέ καλώς ζήν τήν έκ τών γραμμάτων συγ- 
κειμένην παιδείαν».

Ά λ λ ’ έν τή βιολογική καί ψυχολογική έξετάσει 
έθνους τινδς μεγάλην έχει σπουδαιότητα ή σημασιο
λογία διότι ή ίξέλιξις αύτής παρέχει εις τού; έξετάζον- 
τας έθνος τι ύπδ τάς άνωτέρω περιπτώσεις ποικίλα 
φαινόμενα τά όποια μαρτυροΰσι τήν κατά βαθμίδας 
βαίνουσαν πολιτικήν αύτού ιστορίαν. Τά ήθη καί 
έθιμα, ή πολιτική καί κοινωνική πρόοδος, δ χαρακτήρ, 
ή τοιάδε καί τοιάδε τών άποτελούντων τδ έθνος έκείνο 
κλίσις, πάντα ταύτα άπαστράπτουσιν έν τή γλώσση 
αύτού. ’Αρκεί δ έρ’ευνητής νά ή προσεκτικός, άρκεί 
μετ’ έπισταμένης καί μεθοδικής παρατηρητικδτητος 
νά βαίνη έπί τά Ιχνη τών έρευνών αύτού Γνα ή κριτής 
άσφαλής τών πολλαπλών φαινομένων τά δποία πα
ρουσιάζει ή γλώσσα.

Ή  έπιστήμη αύτη, ήτις είναι καινοφανής ήτο σχε
δόν άγνωστος παρά τοίς άρχαίοις καί μόνον σποραδικά 
σημειώματα εύρίσκομεν παρ’ αύτοίς. Καί ή μορφολο- 
γική ιστορία γλώσσης τινδς είναι έπίσης σπουδαία άλλ’ 
αύτη έχει μεγαλυτέραν σχέσιν πρδς τδν δργανισμδν 
τού λαλούντος αύτήν έθνους ή πρδς τά λοιπά αίτια. 
’ Εννοείται δτι καί εις τήν μορφολογικήν κατάστασιν 
γλώσσης τινδς μεγάλως έπιδρώσιν έξωτερικαί συνθή- 
και, άλλ’ ή σημασιολογία προκύπτει ώς έπί τδ πλεί- 
στον έκ τοιούτων έπιδράσεων άς άνευρίσκει δ οξυδερ
κής παρατηρητής. Καί πολλάκις λέξις τις έν τή 
σημασιολογία αύτής άποτελεΐ σειράν μεταβατικών 
σταθμών, αίτινες άνευρίσκονται έν τή πολιτική τού 
έθνους ιστορία.

Καί δπως σειρά τις νομισμάτων μιάς άρχαίας πό- 
λεω; φανερώνει τούς διαφόρους πολιτικούς, θρησκευτι
κούς καί κοινωνικούς σταθμούς αύτής, ούτω συμβαίνει 
πολλάκις νά φανερώνη αύτά ταύτα καί μία μόνη 
λέξις. Λ . χ. έν τοίς νομίσμασι τής πδλεως Άπτέρας 
( πδλεως τής Κρήτης.) φέρονται σύμβολα διαδοχικά 
γυνή, πρόσωπον ήμωος, τοξότης,.βούς, αιξ, ναύς κτλ. 
ταύτα παριστώσι τήν πολιούχον θεάν, τδν ιδρυτήν 
αύτής, τδ σύνηθες έπάγγελμα, τδν γεωργικόν, τδν 
ποιμενικόν βίον, τήν ναυτιλίαν κτλ. Ταύτα δέ τά νο
μίσματα δέν είναι σύγχρονα άλλά διαφόρων έποχών. 
Τούτ’ αύτδ παρατηρείται καί εις τάς λέξεις. Λ . χ. Ή  
λέξις π α ρ α κ α λ ώ  σημαίνει καλώ τινα πλησίον 
μου. Τήν σημασίαν ταύτην διετήρησεν ή λέξις έφ’ 
δσον και ή ‘Ελλάς διετήρησε τήν έλευθερίαν αύτής. 
Ά λ λ ’ άφ’ ής έποχήζ έδουλώθη ύπό τών Ρωμαίων ή 
λέξις ήρξατο νά λαμβάνη τήν σημασίαν τού ϊ κ ε- 
τ ε ύ ε ι ν, ήτοι μετεχειρίζοντο τήν λέξιν μόνον οί έχον- 
τες άπόλυτον άνάγκην τινδς καί άδυνατοΰντες νά 
έπιβληθώσιν αύτφ διά διαφόρους λόγους, επομένως 
ή έκαλεϊτο ό καταχτητής ύπό τίνος πρδς βοήθειαν 
καί άποτροπήν κινδύνου σοβαρού, ή έπειδή ό κατα
χτητής έπέβαλλε β'αν καί αύθαιρεσίαν εις τδν ύπό- 
δουλον ήνάγκαζεν αύτδν νά προσκαλέση μετά παρα
κλήσεων τδν δμορον αύτοΰ γείτονα εις βοήθειαν. Ε ν 
τεύθεν τδ ρήμα π α ρ α κ α λ ώ  κατήντησε νά. ση- 
μαίνη ι κ ε τ ε ύ ω .  -

Καί δέν μανθάνει ταύτα μδνον δ έρευνών τήν ιστο
ρίαν τών λέξεων άλλά συγκρίνων ταύτοσημάντους λέ
ξεις δύο συγγενών ή ού έθνών άνευρίσκει τήν διαφοράν 
τού χαρακτήρος καθ ’ δλου αύτών, Π. χ. δ ο ύ λ ο ς  
καί χβϊ'ύΐιχ σ τ ρ α τ η γ ό ς  καί ¡ιναΙ,οϊ' σ υ μ π ό σ ι ο ν  
καί (:οηοίη'ΜΊη, χ α ί ρ ε  καί υαΐβ. ’Εκ τούτων συγ- 
κρίνοντες τάς δύο τελευταίας λέξεις εύρίσκομεν-τήν 
μέν άφορώσαν εις τού σωματικού όργανισμοΰ τήν 
εύεξίαν, ήτις είναι ούσιώδης καί άναγκαία εις. τδν 
στρατιωτικόν τοΰ άτόμου βίον, τήν δέ χ α ί ρ ε  άπο- 
βλέπουσαν εις τήν ψυχικήν διάθεσιν τού άνθρώπου. 
Κατά ταύτα οί μέν "Ελληνες είχον πρδ δφθαλμών τά 
άποτελέσματα οί δέ Ρωμαίοι τάς αιτίας. Οί μέν ζη - 
τούσιν εύρωστίαν οί δέ καλή καρδιά. ‘Ο μέν Ρωμαίος 
είναι έργατικδς φιλόπονος καί στρατιωτικός, δ δέ 
Έ λλην είναι φαιδρός, φιλόγελος καί διαχυτικός. 
’Εκείνοι έφάνησαν άνώτεροι εις τά έργα. άτι να άπαι- 
τούσι σωματικήν ρώμην, οί δέ Έλληνες έδείχθησαν 
ύπέρτεροι εις τά έργα τά όποια έπιτελοΰνται διά πνευ
ματικών δυνάμεων. Οί Ρωμαίοι έδούλωσαν τδ σώμα, 
οί δέ "Ελληνες ύπέταξαν τδ πνεύμα. ’Εκείνοι θά  
ήφανίζοντο άμα τή πτώσει τΟύ Ρωμαϊκού μεγαλείου, 
έάν δέν έμφορούντο ύπδ τού Ελληνικού πνεύματος, 
ένφ οί "Ελληνες έπέζησαν παρ’ δλας τάς δουλώσεις.

Συνωδά πρδς ταύτα είναι καί τδ σ υ μ π ό σ-ι ο ν καί 
βοηρίηίΗ ΐη. Έ ν τφ  οοη ν ίη ίη η ι  έπικρατεί ή έννοια 
τής συμβιώσεως έν η  άρμόζει ήρεμος νηφάλιος καί 
πολιτικός β?ος, Ιν δέ τφ συμποσίφ ιδιάζει ή έννοια 
τής άπολαύσεως, ένθα είσχωριάζει δ εύτράπελος δρ- 
γιαστικδς καί θορυβώδης βίος. Έ κεί άρχει ή ιδέα 
τής συντηρήσεως ένταύθα δεσπόζει ή  έννοια .τής γη- 
θοσύνης. Οί Ρωμαίοι άπέβλεπον εις τήν άρχήν, οί 
Έλληνες εις τδ τέλος. Καί οί μέν καί οί ,δέ εύω- 
χούντο, καί οί μέν καί οί δέ έπινον. Ά λ λ ’ οί μένέφρό- 
νουν δτι κύριος σκοπός τού συμποσίου είναι τδ έσθίειν 
καί δέον τά καταναλίσκηται δ μείζων χρόνος ε'ς 
τούτο, οί,δέ "Ελληνες τδ πίνειν. Διό, καί.ό περί τδν 
πότον χρόνος Ιδει νά ή μάλλον μακρδς καί άπεριδρι- 
στος. Διά τούτο καί παρ’ ‘Ομήρφ δέν εύρίσκομεν 
φαγητδν άνευ οίνου. Καί αύταί αί τού ’Αλκινόου »θε
ραπαινίδες αί μεταβάσαι μετά τής Ναυσικάς πρδς 
πλύσιν τών ένδυμάτων φέρουσι μεθ’ . εαυτών οίνον. 
Οί δέ παρά τήν Τροίαν στρατιώται είχον άπόλυτον 
τούτου άνάγκην. "Οθεν δλκάδες φορτηγοί έκόμιζον 
έτησίως τδν άπαιτούμενον οίνον έκ τών περικειμένων 
νήσων εις τδν πολιορκοΰντα τήν πόλιν Ελληνικόν 
στρατόν. Ά λ λ ω ς τε πώς θά  έπήρχετο ή χαρά ή 
εύθυμία καί ή λησμοσύνη τών βιωτικών θλίψεων 
άνευ τού θείου δώρου τού Βάκχου. Οί Ρωμαίοι ήσαν 
άρχήθεν σοβαροί, νήφοντες, περιεσταλμένοι καί αύστη- 
ροί τδ ήθος, ένφ οί Έλληνες κατά τδ κλειστόν, .ήσαν 
χαρωποί, γηθόσυνοι, ζωηροί καί άνειμένοι. Τούς θεούς 
τών Ρωμαίων έχαρακτήριζεν ή αιδημοσύνη, ή έμβρί- 
θεια καί ή σκυθρωπότής, ένφ οί θεοί τού Όλύμπου 
ώργίαζον, εύωχούντο καί γέλωτα άσβεστον έγέλων.

Αί λέξεις λοιπόν είναι κάτοπτρον κρυσταλλώδες, 
έν φ απεικονίζεται δ ιδιωτικός, κοινωνικός καί πολι
τικός βίος ένός τίνος έθνους καί είδικώτερον φυλής
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-ινος του έν λόγιρ έθνους. ’ Εάν τις θελήση νά πα- 
r-αβάλη το μορφολογικόν καί σημαντικόν είδος των 
λέξεων έν ταίς Έλληνικαίς διαλέκτοις θά άνευρη την 
φυλετικήν διαφοράν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ ’Ιώνων, 
Αίολέων καί Δωριέων.

ΤοΟτ’ αυτό παρατηρείται καί σήμερον εις τά γλωσ
σικά ιδιώματα άτινα μεταχειρίζονται οί κάτοικοι των 
διαφόρων χωρών ένός καί τοΟ αύτοΰ έθνους. Τα ιδιώ
ματα αύτά, ώσπερ αίγλήεσσα καί φωτεινή είκών, 
παριστώσι τάς συνήθειας, τάς άρχάς, τόν χαρακτήρα, 
τα φρονήματα καί τάς τάσεις του λαοΟ τούτου. Λ. χ. 
έπί τής σημασίας τοΟ ά ρ χ ε ι ,  φ θ ά ν ε ι ,  δ Κρητι
κός λαός έχει εύχρηστον καί τό ρήμα δ ι ο ι κ ώ  =  δικώ 
(  ή δοικώ), Τουτέστι τό πολιτικόν τοΰτο ρήμα είσα- 
χθέν εις τήν ιδιωτικήν χρήσιν έλαβε τήν σημασίαν 
ταύτην.

ΤοΟτο άποδεικνύει δτι έργον ώπωςδήποτε δυσχερές 
παρουσιάζει ή διοίκησις λαοΟ, οίος ό Κρητικός. Διό 
καί τό ρήμα τοΟτο έλαβε τάς άνωτέρω μεταφορικάς 
σημασίας. ’Επειδή δέ ό άγέρωχος και έλευθέριος χα- 
ρακτήρ άπήτησεν αυστηρά μέτρα πρός διοίκησιν καί 
χαλιναγωγίαν, διά τοΟτο καί τό συνώνυμον αύτοΟ 
ρήμα κ υ β ε ρ ν ώ  περιέπεσε εις τήν σημασίαν νά ση- 
μαίνη έξοικονόμησιν καί σωτηρίαν άπό έπαχθών του 
ζυγοΟ ένοχλήσεων ή θεραπείαν τών πολυειδών στε
ρήσεων του άτόμου.

Πολλάκις δέ άκούει τις καί σήμερον άκόμη τους 
Κρήτας όπό τόπον φιλοτησίας νά ευχωνται πρός άλ- 
λήλους καλήν κυβέρνησιν, κληρονομική ευχή, λη- 
φθείσα άφ’ ής έποχής δ δύστηνος Κρητικός λαός 
έκάμπτετο υπό του επαχθούς τής δουλείας βάρους.

’Εν τή σημαντική τών λέξεων δυνάμει μεγάλην 
σπουδαιότητα έχει ή δμοιότης έφ’ ής έρείδεται ή με
ταφορά. Καί δπως έν τή μορφολογία έχει ίσχυράν 
δύναμιν πρός άφομοίωσιν τών τόπων ή άναλογία, 
ή'τις δύναται νά άναπτυχθή είτε έν τή μερική τών 
τύπων όμοιότητι, είτε έν τή σημασιολογικη συγγένεια, 
είτε καί έν τή άντιθέσει, ουτω καί εις τήν σημα
σιολογίαν μεγάλως συντελεί ή καλουμένη μεταφορά. 
Ταύτης δμως δέον πάντοτε νά γίνεται συνετή καί λε - 
λογισμένη χρήσις ί'να μή περιπίπτωμεν εις τήν λεγο- 
μένην κ α τ ά χ ρ η σ ι ν .  Άμφότεροι είναι εύχρηστοι 
τού λέ γ ειν τρόποι καί παρά τοίς άρχαίοις καί παρ’ 
ήμίν, άλλ’ είναι δυνατόν πολλάκις νά μας ώθήσωσιν 
εις υπέρμετρον χαρακτηρισμόν έθνους τινός καί νά 
ρίψωσιν ήμάς εις αισθητικά πλημμελήματα.

Αί πλείσται δέ τών λ,έξεων έχουσι καί μεταφορικήν 
σημασίαν, ένφ καταχρηστικώς λαμβάνονται πολύ όλί- 
γαι. Έ ν τή ιστορία τών λέξεων έμφανίζεται ή κυρία 
σημασία καί αί μεταφορικαί αΓτινες άνήκουσιν εις δια
φόρους περιόδους καί άποτελοΰσι τάς διαφόρους περι
πέτειας ας κατά τους αιώνας όφίστανται αί λέξεις.

Κατά τήν περιπέτειαν δέ ταύτην είναι ένδεχόμενον 
λέξις τις νά έλθη εις σύγκρουσιν πρός άλλας συγγε
νείς σημασιολογικώς καί νά έπικρατήση αυτών δλων 
έν τφ άμοιβ-α'ω άγώνι έκείνη, ήν έπέβαλε άρχουσα 

•δύναμις καί εξουσία κρατούσα ή έκείνη, ή'τις είχε 
περισσοτέραν διάδοσιν εις τήν γλώσσαν τού έθνους ή

εξεπροσώπει ίσχυράν άνάγκην, ή ιδίαζε μάλλον εις 
τόν χαρακτήρα. Άναγράφοντες τήν ίστορίαν ολίγων 
λέξεων έξ εύρυτέρας συλλογής θά  προσπαθήσωμεν 
νά παραστήσωμεν τήν άλήθειαν τών άνωτέρω.

Άγγαρρεύω-άγγαρεία τό ρήμα άγγαρεύω παρήχθη 
έκ τής λέξεως άγγαρος ή όποία ήδη είναι άχρηστος 
καί μόνον εις τινας τών παλαιών συγγραφέων άπαντά. 
Ή  λέξις λοιπόν άγγαρος είναι νόμισμα άρχαϊκόν δπερ 
έχει τήν άξίαν αυτού μόνον έν τοίς λεξικοίς έν οίς 
ευρηται άποκεχρυσταλλωμε'νη. Ά μφ ότερατάέξ αυτής 
παράγωγα εύχρηστούσι σήμερον παρ’ ήμίν μετά τής 
αυτής σημασίας ήν είχε καί κατά τούς πρώτους 
αιώνας τού χριστιανισμού. Καθώς δέ παραδίδεται 
ήμίν ή λέξις άγγαρος είναι Περσική σημαινουσα γραμ
ματοκομιστήν ή άγγελιαφόρον έφιππον "Ινα δέ ταχύ- 
τερον διανύωνται αί άποστάσεις καί συντομώτερον 
διαβιβάζωνται αί βασιλικά! διαταγαι είχον ίδρυθή διά
φοροι σταθμοί έν οίς παρέμενον ά γ γ α ρ ο ι .  Ούτοι 
δέ λαμβάνοντες διαδοχικώς παρ’ άλλήλων τάς άγγε- 
λίας έκόμιζον ταχύτερον αύτάς εις τόν πρός δν δρον.

Ά λλοτε δέ δέν μετεδίδετο διαδοχικώς ή ύπηρεσία 
αδτη άλλ’ ό αύτός άγγαρος ελάμβανεν έκ τών είρημέ- 
νων σταθμών ίππους εύδρόμους καί όγιείς δπως έκ- 
πληρώσει άς έλαβεν έντολάς. Ό  Αισχύλος δστις προσ
παθεί διά τών λέξεων νά παραστήση καί αύτά τά 
πράγματα ζωντανά καί νά χαρακτηρίση αύτά μεγα
λοπρεπέστερα, καλείμεταφορικώς ά γ γ α ρ ο ν  τό πυρ 
έκείνο δπερ άνακαιόμενον έν διαφόροις σταθμοίς άντι- 
καθίστα τόν σημερινόν οπτικόν τηλέγραφον καί έχρη- 
σίμευεν ώς τηλεπομπός είδησις γεγονότος τινός.

‘Ο τρόπος δέ ούτος τών τηλεγραφικών ειδήσεων 
άπό τής έποχής τού Τρωικού πολέμου εύχρήστει παρά 
τοίς Έλλησι. Διά τούτο άναγιγνώσκοντες τούς άρ- 
χαίους συγγραφείς άπαντώμεν πολλαχοΰ τήν φρυκτω- 
ρείαν καί τούς πυρσούς σημεία τηλεγραφικά.

Ά λ λ ’ ή λέξις άγγαρος έκτός τής είρημένης σημασίας 
σημαίνει καί τον π ρ ε σ β ε υ τ ή ν, ώς μαρτυρεί ί Θεό
πομπος. Πρώτος δέ δστις μετεχειρίσθη τήν λέξιν άγ- 
γ α ρ ο ς  είναιό 'Ηρόδοτος.Καί ήτο πολύ πιθανόν ό ‘ Η
ρόδοτος δστις ήτο κάτοικος τής ‘Αλικαρνασσού και δστις 
είχενέλβηείς πολλαπλάς σχέσεις μετά τών Περσώννά 
παραλάβη έκ τής Περσικήςσυνηθείας τήν λέξιν ταύτην, 
έάν δέν εύρεν αυτήν έν χρήσει παρά τοίς κατοίκοις 
τής Μικράς Ά σίας, οίτινες ήσαν ύπόδουλοι τών Περ- 
σών. Ούτως ή άλλως ή Περσική δυναστεία είσήγαγεν 
ε?ς τήν Ελληνικήν γλώσσαν τήν λέξιν ταύτην κα
θώς πολλάς άλλας, ή όποια έξελληνισθείσα παρήγαγε 
καρπούς άξιους τού ονόματος της. Διότι οί άγγαροι 
ούτοι άνάγκης τούτο καλούσης πριν ή φθάσωσιν εις 
τινα έκ τών ιδρυμένων σταθμών ήγγάρευον τών άλ
λων τά ζώα καί μάλιστα έάν άνήκον εις τούς υπο
δούλους. Τής περιπτώσεως ταύτης έφαρμο ζομένης 
πανταχοΰ έν έμπολέμω καταστάσει, έν ειρήνη δέ 
πολλαχοΰ πρός έκτέλεσιν ώρισμένων δημοσίων έργων, 
έχομεν οί Κρήτες λυπηράς άναμνήσεις έπί τής ένετο- 
κρατίας καί τουρκοκρατίας. Ά λ λ ’ έπί τής ένετοκρα- 
τίας ήτο δικαίωμα ή άγγαρεία τού άρχοντος μόνον ή 
τής πολιτείας. ’Επί δέ τής τουρκοκρατίας τού δικαιώ
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ματος τούτου έγίνετο χρήσις υπό πάντων τών πιστών 
κατά τών άπιστων. Ούαί δέ εις τον χριστιανόν εκείνον 
δστις είσήρχετο εις τάς πόλεις άνευ τής προστασίας 
ισχυρού πάτρονος Γενιτσάρου. Ήδύνατο νά άλλάσση 
καθεκάστην κ ύ ρ ι ο ν  μέχρις δτου ηύδόκει ό τελευ
ταίος καμπτόμενος ύπό τών δεήσεων τού έν άγγαρεία 
άπιστου νά άπαλλαγή αύτής καί νά έξέλθη τής πό· 
λεως πρός συνάντησιν τών οικείων, οίτινες άνυπόμονοι 
περιέμενον τήν έλευσίν του. Διά τούτο ό σύζυγος χω- 
ριζόμενος τής συζύγου ήσπάζετο αύτήν καί τούς λοι
πούς οικείους διότι ήγνόειόποία τύχη περιέμενεν αύτόν. 
ύπήρχον δέ ούκ ¿λίγοι χωρικοί οίτινες δέν έγνώριζον 
τάς πόλεις εϊμή μακρόθεν. ‘Ο πάππος μου καίπερ 
διετέλει ύπό τήν προστασίαν ισχυρού Γενιτσάρου μεθ’ 
ού συνετήρει πολυάριθμον αίπόλιον άπαξ καθ ’ δλον 
αύτοΰ τόν βίον είσήλθεν εις Χανία άφοΰ έξησφάλισεν 
έκτών προτέρων καί τήν είσοδον καί τήν εξοδον αύτοΰ.

Αί λέξεις λοιπόν άγγαρεύω καί άγγαρεία λέγονται 
έπί πάσης ύπηρεσίας ήτις έπιβάλλεται βία καί άνευ 
τής οικείας συγκατανεύσεως τού ύπηρετούτντος. Ά ρ α  
αί λέξεις είναι δηλωτικαί σημασίας ήν έπέβαλλε καί 
έπιβάλλει αυθαιρεσία καί παράνομος τού ίσχυροτέρου 
έπιτακτική βούλησις, καί ή αυθαιρεσία αΰτη άπέβη 
παλαιόθεν δικαίωμα προνομιοΰχον τού κρατοΰντος. 
Ούτως έξηγείται καί τό χωρίον τού εύαγγελιστοΰ Μ ατ
θαίου- « Τούτον ήγγάρευσαν ίνα άρη τόν σταυρόν 
αυτού» άλλά σύν τφ  χρόνω προσκτάται ή σημασία 
καί βίαιον χαρακτήρα καί σατραπικόν λεγομένης έπί 
παντός (παρβλ. Ματθ. 5, 41). Ά ν  καί ή λέξις άγγα
ρεύω καί άγγαρεία άπαντώσιν παρά τοίς άρχαίοις συγ- 
γραφεΰσιν ουχ ήττον ή μνεία τοΰΣουίδα άποδεικνύει 
δτι ήσαν εύχρηστοι έν τή Ελληνική καθ’ δλου συνή
θεια συνηθέστεραι μέν έν τή Ά σ ία  μεταδοθείσαι δέ 
έκ τής Ά σίας εις τήν κυρίως ‘Ελλάδα.

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΝΤΑΔΑΚΗΣ

Κ αθ η γ η τή ς  έν τ φ  Ά β ε ρ ω φ ε ί φ  Γ υ μ ν α σ ίφ .

Ι Τ Α Λ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ύ ί ΕΤΑΞΓ τών έν τή συγχρόνω ιταλική φιλολο- 
γία διαπρεπόντων τανΰν συγγραφέων εις πρώ- 

την γραμμήν ίσταται καί υπό πολλών ώς καθηγεμών 
πάντων θεωρείται ό Αντώνιος F o g á zza ro , διά τό 
διαλάμπον αυτού έξοχον πνεύμα, τάσιυ έν τή ποιήσει 
δσιρ τε καί έν τή μυθιστοριογραφία. Γεννηθείς τφ 
1842, έν Βικεντία, δέν έβράδυνε, μετά λαμπράς σπου- 
δάς, νά δημοσιεύση δοκίμιά τινα φιλολογικά καί φι
λοσοφικά, άτινα άμα φανεροΰντα τήν έμβριθή καί έ
κτακτον αύτοΰ μεγαλοφυίαν, τφ προεμήνυον εις λίαν 
προσεχές μέλλον τιμήν καί δόξαν έν τή τών λογίων 
πολιτεία.

Προκειμένου δέ νΰν νά έξετάσωμεν δσον ένεστι καί 
δι’ ολίγων ποίας τίνος φύσεως είναι τό αίσθημα τό έπι- 
κρατούν έν τφ δλω τού F o g á z z a ro  έργω, δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν, δτι τούτο είναι θρησκευτικόν σύναμα 
δέ έξέλιξίν τινα πεπονθός καί ούτινος τήν θ εω 
ρίαν έζήτησε νά διατυπώση έν τινι φίλοσοφικφ αμτοΰ 
έργω «L e  A s ce n s io n i u m a n e »  έπιγραφομένω. 
Δέον δέ νά προσθέσωμεν, δτι έάν τό ένυπάρχον έν 
τοίς μυθιστορήμασι τού F ogázzaro  προρρηθέν αί
σθημα προσδίδει τούτοις ιδιαιτέραν τινά χροιάν, δέν είναι 
δμως αύτό τούτο τό έπαυξάνον πλειότερον τήν άξίαν 
αύτών.

‘Ο αύστηρός τρόπος καθ’ δν κατανοεί ó F o g á z 
z a ro  τό τής τέχνης έργον καί ούτινος άλλους τε, ού- 
δέποτε έξετράπη, τοσούτω άριδήλως έν τοίς μυθιστο- 
ρήμασιν αύτοΰ καταφαίνεται, ώστε δύναταί τις είπείν, 
δτι τά έν αύτοίς δρώντα πρόσωπα παρέχουσιν ήμίν 
εικόνα τής ιδέας, ήν ούτος έχει περί τού έμψύχου τών 
αισθημάτων, μεταξύ τών όποιων δέον νά πρωτεύωσιν 
ή πίστις, ή πρός τόν Θεόν άγάπη καί ή παντελής 
πρός τόν πλησίον άφοσίωσις, ή μάλλον είπείν αύτα- 
παρνησία ώς τούτο έμφαίνεται έν τφ άριστουργή- 
ματι αύτοΰ τφ έπιγραφομένω D a n ie l C ortis  (1885) 
έν ω ό έρως δύο όντων, έάν ούτος ή πνευματική Ινωσις 
δύο ψυχών, εύρίσκει τό ζώσιμον αύτοΰ έξηυγενισμένον 
ύπό τίνος ίσχυράς θελήσεως άνευ τής όποιας άναγ- 
καίως πως ύποκύπτει.

‘Ενί λόγω ó F o g á zza ro  καί δεδομένου δτι υπάρχει 
τό πεπρωμένον, κατ’ ούδέν παραδέχεται άναγκαίαν 
καί προκαθεστηκυίαν τήν πράξιν τής βουλήσεως, 
ήττς τφ κακφ συναινεί, άπ’ έναντίας δέ φρονεί, δτι 
ή θεία πράξις είναι έκείνη ή'τις διά τής έπεμβάσεως 
αύτής έπάγει τήν τε άνθρωπίνην.

’Εν τφ P ic c o lo  m o n d o  A n tico  (1896) πρόκει
ται περί δύο όντων, άτινα έάν ήσαν ήνωμένα, θά  άπε- 
τέλουν τήν ιδανικήν συνείδησιν Έ ν τφ μυθιστορήμαη 
τούτω ή μέν L u isa  είναι ή θέλησις άνευ τής πίστεως 
όδέ F r a n c o  είναι ή πίστις άνευ τής θελήσεως, δύο 
τύποι άντίθετοι, οίτινες συναντώνται καί συμπλη- 
ροΰνται έν τινι μεγάλη άλγηδόνι, έν τινι μεγαλοφανεί 
ένθουσιασμφ οία ή οδύνη καί ό πάτριος ένθουσιασμός. 
Καί έν τφ αύστηρφ τούτοι τής ζωής νέμω δέν έγκει
ται, έπιλέγει ó F erra ri, ή μόνη άξια τού έργου τού 
F o g á z z a ro , δπερ κυρίως διακρίνεται καί διά τήν 
κοινωνικήν αύτοΰ άξίαν καί διά τό υγιές τής τέχνης 
ιδεώδες. Καί έν μέν τφ «D a n ie le  C o r lis »  βλέπομεν 
τδν έρωτα χάριν τού καθήκοντος ήρωϊκώς θυσιαζό- 
μενον, έν δέ τφ P ic c o lo  m o n d o  m o d e r n o —  
τοΰθ’ δπερ συγκινεί καί συνταράττει ήμάς βαθέως—  
τόν P ie r o  M a iron i άμφίρροπον μεταξύ τής πίστεως 
καί τού ορθού λόγου, μεταξύ τής θρησκείας τής αύ
τοΰ ψυχής καί τής τών κληρικών δήλα δή τής καθο
λικής έκκλησίας, άφ’ ής όλονέν άποσύρεται ή ζωή, 
καί έν ή τά πάντα είσ’ιν» άπηρχαιωμένα, ταλαντευό- 
μενον τέλος μεταξύ τής άλύσεως, τής φοβέρας διά τό 
άδιάρρηκτον αύτής, ήτις τόν προσδέει εις μίαν παρά- 
φρονα καί τού ισχυρού, τού άκαταμαχήτου πάθους 
τού παρασύροντος αύ^ν πρός τήν Ιωάνναν D essa le
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*ού συνδέοντος αύτδν εις αυτήν διά τής έπιθυμίας 
.ώντε αισθήσεων καί τής ψυχής τού  προξενούντός 
αύτφ άηδίαν έπί τή σκέψει ήδονής άνευ έρωτος, τού 
πληρούντος δμως αύτδν άνεκφράστου ήδονής έγκειμέ- 
νης έν τφ έρωτι.

‘Η του F oga zza ro  τέχνη είναι πάντως ιδανική, 
άμοιρος υπερβολών, εύγενής, έξηκριβωμένη, άποφα- 
σιστική και άκλόνητος έν τφ δν έπιδιώκει σκοπφ, 
έν ή έλλείπει, ναι μέν, τδ ύπερύψηλον τής φαντασίας 
ούχί δμως ή άπλότης των τρόπων καΕ ή πιθανό της.

Τδ μυθιστόρημα « P ic c o l o  m o n d o  a n t ic o » ,  
θεωρείται διά τήν δμαλήν αύτοΰ πλοκήν, διά τήν 
φυσικήν τών γεγονότων έξέλιξιν, διά τήν εύφυά άλλά 
σώφρονα ευτραπελίαν, διά τήν έμβριθή τής φόσεως 
γνώσιν, ως τδ μόνον έκ τδ&ν ιταλικών μυθιστορημάτων 
τδ μάλλον παρεμφερές τφ όπδ του διασήμου A lessa n 
d r o  M a n zon i συγγραφέντι και «I  p ro m e ss i sp o s i»  
έπιγραφομένψ μέ τήν έξής δμως διαφοράν δτι δ F o
g a zza ro  έπ’ ώφελεία αύτοΰ θεωρεί τδν έρωτα ώς 
καλλιτεχνικόν στοιχείον μεγάλης άξίας.

ΤοΓς προμνημονευθεΓσι πονήμασι συγκαταριθμοΰν- 
τάι καί τά εξής:

M a lo in b ra  μυθιστόρημα (1881) U n p e n s ie ro  
d i E rn ies  T o rra n z a , διήγημα (1882) F ed e le
(1887 ) E va  ποίημα (1892) II m is te ro  d e l p o e la
(1888) P e r  la b e llezza  d i u n  id ea  (1893) L ’o r i -  
g in e  d e ll ’ u o m o  e il sen tim en to  re lig io so , 
(1 8 9 3 ) καί άλλα τινά ά παραλείπομεν έπ’ ίσης με
γάλης άξίας. "Αμα περαίνοντες τήν μικράν ταΰτην 
βιογραφίαν τού F og a zza ro , καλόν ώς καί άλλοτε 
έθεωρήσαμεν νά δώσωμεν έν μεταφράσει τοΓς άνα- 
γνώσΐαις τής Νέας Ζωής λαμπρόν τι τεμάχιον έπι- 
γραφόμενον «Μόνον τά δπλα» καί δπερ άπεσπάσαμεν 
έκ τίνος πονηματίου έχοντος τδν εξής τίτλον: «S o n - 
n atine B izza rre »  (παράδοξα μελίσματα).

ΜΟΝΟΝ ΤΑ Ο Π Λ Α ;

Τή άληθείφ, δέν δύναμαι νά μή συνταχθώ τφ 
καθ ’ οίον δήποτε τρόπον τήν ειρήνην κηρύττοντι, 
δέν δύναμαι νά έννοήσω τούς καταδικάζοντας τδν 
ύπέρ τής ειρήνης ίερδν άγώνα, έπί τφ  λόγω, δτι δή
θεν ό πόλεμος άνέκαθεν όπήρξε δι’ δλα τά έμψυχα 
όντα, τοΟ άνθρωπίνου γένους μή έξαιρουμένου, ισχυ
ρός τής προόδου παράγων. Ό  πόλεμος ούδέν άλλο 
είναι ή όδύνη καί έάν φυσικός τις νόμος έξάγει έκ 
τής όδύνης άγαθόν τι, πάντη άδιαφοροϋμεν. 'Γπάρχει 
δμως καί νόμος υπέρτατος καταδικάζων ήμάς νά 
άποθάνωμεν, *αί άμφότεροι ουτοι οί. νόμοι δύνανται 
νά ώσι σωτήριοι έίς τδ άνθρώπινον γένος, έν ή τό γε 
νυν εύρίσκεται καταστάσει, άλλ’ ούτοι δρώσιν ύπέράνω 
ήμών, άνεξαρτήτως τής ήμετέρας βουλήσεως καί 
δυνάμεως κατά τδν αύτδν τρόπον καθ ’ δν αί δυνάμεις 
τής φύσεως φίρουσι τδ ήλιακδν ήμών σύστημα διά 
τοΟ άπειρου τών ουρανών εις δλως άγνωστον τύχην. 
Υπάρχει δέ καί έτερός τις νόμος, δστις ένεφύσησε 
ήμΓν τδ πρδς τδν θάνατον καί τήν όδύνην μίσος,

δστις απαιτεί, "νά διά τής έπιστήμης καί τής άγάπης 
συντελέσωμεν κατά δύναμιν εις τήν παράτασιν τής 
ζωής καί τής ειρήνης, ου μόνον ήμών αυτών, άλλά 
καί τών άλλων. Θά ήτο αυτόχρημα μωρία πάσα ά- 
πείθεια πρδς τδν νόμον τούτον χάριν τής άνθρωπίνης 
προόδου, χάριν κινήσεως ούχί ύφ’ ήμών διευθυνομέ- 
νης, όπδ διαφόρων καί δή αντιθέτων ένεργειών παρα- 
γομένης, ύπδ μηχανήματος τέλος έχοντος πλείσθ’ 
δσους κινητήρας καί άναστολεΓς, οί'τινες δέον πάντες 
νά λειτουργώσι συμφώνως τή φύσει αυτών.

Τδ τής ειρήνης όνομα, έν τούτοις, έχει τι τδ το- 
σούτιρ άγιον, ώστε δυσανασχετώ όσάκις ακούω τούτο 
μάτην προφεράμενον. ‘Ο μεταξύ τών έθνών πόλεμος 
είναι έξωτερική τις κρίσις προκύπτουσα έκ τίνος έσω- 
τερικής αυτοφυούς νόσου. ’Ανωφελής δέ θεωρείται 
ή καταπολέμησις τής κρίσεως ταύτης, ώς καί τών 
άμέσων αυτής αίτιων, έάν πρώτον δέν καταπολεμηθή 
έν ταίς ρίζαις αυτής ή ένυπάρχουσα νόσος, καθ ’ δν 
τρόπον άνωφελής θεωρείται ή έπίθεσις καταπλασμά
των έπί τού πελιδνού ένδς ύστερικού δέρματος. Διά 
παρόμοιον τινά λόγον τά τής ειρήνης συνέδρια φαί
νονται τοίς πολλοίς μάταια. Τά σπλάγχνα τού άνθρω
πίνου γένους πάσχουσιν όπδ φιλοπολέμου νόσου, διό 
καί χρήζουσιν άνυπερθέτου θεραπείας πρδς έπίτευξιν 
τής όποιας δέον νά έρευνήσωμεν ποίας δυνάμεις έμ- 
περιέχει έν έαυτφ καταλλήλους ό κοινωνικός οργα
νισμός, δπως άντιδράσωσι κατά τής νόσου καί άς δυ
νάμεις πρέπει ήμείς νά βοηθώμεν καί νά διευθύνωμεν.

‘ Η οικονομική κίνησις, ή πολλαπλασίασις μεταξύ 
λαού καί λαού τών χάριν συμφέροντος σχέσεων, ή 
δλονέν έπί τά πρόσω άνάπτυξις τών ένεργητικών 
δυνάμεων αΓτινες πλειότερον χρήζουσιν ειρήνης, ιδού 
βεβαίως μία έκ τών σωτηρίων έκείνων δυνάμεων, 
ή τις άφ’ έαυτής ένεργεί μή έχουσα άνάγκην παρορμη- 
μάτων. Ούχ ήττον τή δύναμει ταότη, δυνάμεθα νά 
παράσχωμεν έμμεσον βοήθειαν πολεμούντες παν 
δ,τι παρακωλύει ή έπιβραδύνει τήν πραξιν αυτής. ”Ας 
είπωμεν λοιπόν, κάτω οί τελωνειακοί φραγμοί, κάτω 
τά μονοπώλεια, κατω πάντα τά πεδώντα τήν ελευ
θερίαν τού έμπορίου καί τής βιομηχανίας.

•Γπάρχουσι δέ σύν τούτοις, δύο άλλαι μεταρρυθ- 
μιστικαί δυνάμεις, αίτινες διά διαφόρων όδών τεί- 
νουσιν εις τήν έσωτερικήν τής άνθρωπότητος ειρή- 
νευσιν, ήν διαφέρει ήμίν τά μέγιστα νά έπιβοηθήσω- 
μεν καί νά διευθύνωμεν. Είσίν δέ αύται ό Σοσιαλι
σμός καί ό Χριστιανισμός. Άμφότεροι έξασκοΰσι ίσχυ- 
ράν ένοποιητικήν δύναμιν. Καί ό μέν πρώτος ενώνει 
τούς ανθρώπους έν τφ μίσει, δυνάμει ιδανικής έπι- 
γείου δικαιοσύνης, ό δέ δεύτερος τούς ενώνει έν τή 
άγάπη δυνάμει ιδανικής ουρανίου δικαιοσύνης. Ουτοι 
δύνανται έναλλάξ ν’ άντιμάχωνται, άλλ’ ό άνταγωνι- 
σμδς αυτών δέν είναι άναγκαίος, τής δικαιοσύνης 
ούσης μεθ’ δλα ταΰτα μιδς έπί τής γής καί έν τφ 
ούρανφ, τής άγάπης τού δικαίου καί τού μίσους τού 
άδικου άποτελούντων τάς δύο όψεις μιας σημαίας. 
Καί δμως είτε άντιμαχονται είτε δέν άντιμάχονται 
έταιρεία έργατών, διεθνής όνομαζομένη καί έτέρα 
θρησκευτική, παγκόσμια συνέλευσις καλουμένη ά-

γουσι μοιραίους πως καί αί δύο εις τήν μεταμόρφωσιν 
τής περί πατρίδος ιδέας καί τών αισθημάτων άτινα 
έν αύτή έχουσι τάς ρίζας αυτών, εις τήν μικράν κατά 
μικρόν μεταβολήν πατριωτισμού περιωρισμένου, μα
ταιόδοξου, όπερφιάλου, φιλυπόπτου, πλήρους προ
λήψεων, άξιου δόξης έν τφ παρελθόντι, άξίου φρονί
μου σεβασμού έν τφ  παρόντι, άξίου βδελυγμίας έν 
πόρρω μέλλοντι.

Ή  κοινωνική κίνησις είναι δ άσπονδότερος έχθρός 
τού σεμνοτίμου τούτου πατριωτισμού· καί νυν μέν 
δύναταί τις νά μή ή θετικός σοσιαλιστής διότι είναι 
δύσκολον νά πιστεύση εις τά πανάκεια ά ό Σοσιαλι
σμός μέχρι τούδε προέτεινε, ούχ ήττον έάν τις τυγ- 
χάνη φίλος ών τής ειρήνης άνάγκη νά κηρυχθή 
τούλάχιστον άρνητικδς σοσιαλιστής, νά άναγνωρίση 
δτι έν τή κριτική ό σοσιαλισμός έν πολλοίς έχει δί
καιον, δτι μέλλουσα μεταμόρφωσις— μέ πνεύμα ώφε- 
λείας καί δικαιοσύνης— τών κοινωνικών τάξεων είναι 
βεβαία, δυνάμει νόμων γενικών καί όπερτάτων, καθ’ δν 
τρόπον είναι βέβαιοι οι παρεληλυθότες μετασχηματι
σμοί δτι τέλος είναι φυσική μία συμμαχία μεταξύ έκεί
νων οίτινες άνευ διακρίσεως πατρίδος, έπιδιώκουσι καλυ- 
τέραν κοινωνικήν άνασύνταξιν. Ά ς  είπωμεν λοιπόν 
άπδ τούδε κάτω οί ύπέρ τδ δέον δοξασμοί τού περιω- 
ρισμένου πατριωτισμού, κάτω αί κατά τού Σοσιαλι
σμού καταστολαί τού μή τή βία χρωμένου, κ ά :ω  αί 
καταδίκαι πάσης πράξεως, δι’ ής είρηνικώς άνακη- 
ρύττεται ή τών πάντων έργατών άλληλεγγύη.

Δύναταί τις, είπον ήδη, ν ά μ ή ή  σοσιαλιστής, δέν 
δύναται δμως έάν έξ άπαντος βούληται τήν ειρήνην, 
νά μή ή χριστιανός, καθ’ δτι όπάρχει έν τφ κόσμιυ 
θρησκεία άπαγορέύουσα πάσαν πρδς τούς ήμετέρους 
αδελφούς ΰβριν, έπιβάλλουσα τοίς ύβρισ&είσι τήν συγ- 
χώρησιν, θρησκεία άπαγορέύουσα τήν τού ξένου δι
καίου θυσίαν χάριν ίδιοτελούς συμφέροντος καί έπι- 
τάττουσα τήν άπόδοσιν παντός τού άδίκως καί αύ- 
θαιρέτως άφαιρεθέντος* οΐα, άγαθά, έλευθερία, άνε- 
ξαρτησία, θρησκεία αύστηρώς άπαγορέύουσα πάσαν 
κατά τής άνθρωπίνης ζωής άπόπειραν καί έπιβάλλουσα 
τφ άρχοντι τήν φοβερωτέραν εύθύνην, όπισχνούσα 
τοίς αύτής όπαδοίς, ώς άμοιβήν ύψίστην, τήν έπί τής 
γής καί έν τφ ούρανφ ειρήνην.

Ά φ ’ ου λοιπόν όπάρχει τοιαύτη θρησκεία, μωροί 
όμείς, οί'τινες άνευ αύτής πράττοντες ζητείτε νά είρη- 
νοποιήσητε τδν κόσμον. Καί έάν δέν είσθε χριστιανοί 
δέον νά προσποιήσθε δτι είσθε, έάν δέν πιστεύητε εις 
τδν Χριστόν άνάγκη νά προσπαθήσητε νά ύπακούσητε 
εις τούς λόγους αύτοΟ. Κ άτω λοιπόν ό κατά τού χρι
στιανισμού πόλεμος, ό κατά τής διδασκαλίας τών 
θρησκευτικών μαθημάτων, κάτω αί προλήψεις τών 
στενοκεφαλών, οίτινες έν τφ καθολικισμφ βλέπουσι 
μόνον τδ ζήτημα τής ιταλικής πολιτικής, όσφραίνονται 
δέ μόνον τήν κακήν οσμήν μικράς έξουσίας άποθα- 
νούσης καί ούχί άκόμη ταφείσης !

-Άλλά τούτο δέν άρχει, δέον νά ζητήσωμεν μετά 
τού οικείου σεβασμού μερικήν τινα μεταβολήν είς. τά 
τής έκκλησίας. Φραγκίσκος d ’A ssis i ό δσιος έτο-

ποθέτησε ήμέραν τινα τέσσαρας έκ τών δπαδών του, 
άπέναντι τών τεσσάρων άνέμων καί είπε τάδε ! ίτε, 
κηρύττετε τήν ειρήνην.

Άνάγκη νά έπαναφέρωμεν έν τή έκκλησία τδ όψη.- 
λδν καί διάπυρον τούτο πνεύμα, νά ζητήσωμεν παρ’ 
αύτής δπως άντιτάξη ούχί μειλίχιον συμβουλήν, 
άσθενή τινα παράκλησιν, τυπικήν έπίδειξιν, άλλ’ 
δλην αύτής τήν ίσχύν. Δέον νά ζητήσωμεν παρ’ αύτής 
δπως άποβάλη πάσαν τήν έν τφ κόσμω έπιβαλλομένην 
περίνοιαν, κάμη δέ χρήσιν τής τών αγίων τόλμης. 
Άνάγκη νά ζητήσωμεν παρ’ αύτής έμφορούμενοι πί- 
στεως καί ζήλου, νά μή λάβη ποσώς όπ’ όψιν έγκο- 
σμίους καί πολιτικούς λόγους, άλλ’ άδεώς ν’ άγωνίζητα: 
ύπέρ τού δικαίου παρά τοίς ίσχυροίς, τοίς ήγεμόσι, 
τοίς λαοίς, έστω καν έλπίζη ή μή παρ’ αύτών χάριτας. 
Ά νάγκη, ναι, νά ζητήσωμεν παρ’ αύτής δπως παύ- 
σηται τών δοξολογιών τών έπί τοίς νικηφόροις σφα- 
γαίς ψαλλομένων·, τών εύλογιών τών πολεμικών 
πλοίων, καί νά εύχηται μόνον έν παντί χρόνω, έν 
παντί τόπω έν τφ μέσω τών νικώντων καί τών νικω- 
μένων ένθέρμως ύπέρ τής ειρήνης, ύπέρ τής δικαιο
σύνης. ΙΙάς ό άνευ χριστιανισμού κατά τού πολέμου 
έργαζόμενος έν όνόματι τού οίκτου, τής φρίκης, πει- 
σθήτω δτι μάτην έργάζεται. Ό  οίκτος καί ή φρίκη 
ά έμπνέει τδ χυθέν αίμα όμιλοΰσι φύσει τοσούτω 
ίσχυρώς είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν, ώστε οίαδήποτε 
ρητορική ούδέν δύναται νά προσθέση, άλλά περί τού 
προκειμένου δυνάμεθα νά είπωμεν δτι πλειότερον 
τών αίσθηματικφν λόγων συντελοΰσι αί φοβεραί έ- 
φευρέσεις δι’ ών καθ’ ήμέραν πλουτίζεται ή στρατιω
τική έπιστήμη, ήτις όλονέν έπιστρέφει τούς άνθρώ- 
πους είς τήν ειρήνην διά τού φόβου τής κολάσεως, 
άλλά προτιμώτερον καθ’ ήμάς είναι ίνα ούτοι είς αυ
τήν έπιστρέφωσι διά τής τού Θεού άγάπης.
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ΛΙ1Μ. I. ΚΑΛΟ ΓΕΡΟ ΙΙΟ ΤΛΟ ν «Σελίδες».
'Τπό τόν Ανωτέρω τίτλον έξεοόθιι πρό ολίγου 

άπό των έν Άθήναις καταστημάτων Άνέότη Κων- 
όταντινίδου μετά πολλής φιλοκαλίας τομίδιον 
Διηγημάτων χαριεότάτων, των όποιων συγγραφεύς 
είναι ό καί εξ άλλοιν αύτοΰ έργων λίαν εύφήμως 
γνωστός μεταξύ των παρ’ ήμίν λογίων κ. Δημ. I. 
Καλογερόπουλος.

Τάς «Σελίδας» ταύτας, τάς ύποίας ύ έγκρι
τος λόγιος έστειλε καί εις τήν «Νέαν Ζωήν», 
άνεδιφήσαμεν άπ’ άρχής μέχρι τέλους μετά το- 
σούτου ενδιαφέροντος όπερ Αμέσως άπό τής άρ- 
χής ζωηρότατα διεγείρεται, ώστε ομολογούμεν 
τήν λύπην ήμών καθόλου, διότι θά έπεθυμοΰμεν 
νά έχώμεν ύπ ’ όψιν ήμών πρός άναδίφηόιν άκόμη 
καί άλλας τοιαύτας. Καί τά μέν « Λησμονημένα 
όνειρα» διακρίνει παρατηρητικότης βαθεΐα τού 
έξωτερικοΰ κόσμου μέ δλας αύτοΰ τάς λεπτεπί
λεπτους λεπτομερείας. ’Αλλά καί ή φυόικότης έν 
τη ηθογραφήσει τών προσώπων είναι τοσοΰτον 
Αξιοζήλευτος, ώστε ό Αναγνώστης Ανευρίσκει 
πλειστάκις έν τμ περιγραφμ τούτοιν ζωντανήν ά- 
ναπαρΑόταόιν τών αΐουημάτων καί τών σκέψεων 
καί ονειροπολημάτων της Ανθρώπινης καρδίας 
καί διανοίας. Εισερχόμενος π . χ. μετά τοΰ Ουγ- 
γραφέως «εις μίαν αίθουσαν» (τό πρώτον των «Λη
σμονημένων ονείρων» του), νομίζει ότι επισκέ
πτεται καί θαυμάζει τάς οίονεί έκτεθειμένας πρό 
τών όμμάτοιν του έξαιόίας εικόνας έμψύχου ή 
άψυχου κάλλους, τάς οποίας ό κάλαμος έκείνου 
παρουσιάζει εις αυτόν. Καί έτι μάλλον διεγείρεται 
ό θαυμαάμός του διά τής άντιθέόεως μεταξύ τής 
άπό τών τελευταίων πικριών άπογοητεύσεως καί 
τής διά τών καλλιτεχνικών Απολαύσεων τής περι- 
ηγηθείόης αιθούσης άναζωογονήσεως τής λιποψυ- 
χησάσης καρδίας. 'Ο «Νυκτερινός περίπατος» έχει 
τόσον τό άπολαυστικόν καί συγκινεϊ καί τέρπει 
τόσον βαθέως διά τήν γνησίαν άναπαράστασιν τών 
καλλονών ύπό τό μυστηριώδες φως τής σελήνης 
καί διά τά όνειροπόλα αισθήματα τών κυριωτάτιον 
αύτοΰ προσώπων, ώστε δέν προξενεί ούδέ τήν 
έλαχίστην κόπωόιν αν καί είναι λίαν μακρός καί 
παρατείνεται πολύ πέραν τοΰ μεσονυκτίου. Τό 
ύπο τόν τίτλον «Έ κάς οί βέβηλοι» είναι ζωντανή 
καί πραγματική άπεικόνισις τών αισθημάτων καί 
πόθων τής ψυχής τών έμπνευσμένων καλλιτεχνών 
άλλά διεγείρει τήν λύπην διά τήν Αποδιδομένην 
εις αύτούς άστασίαν είς τά αισθήματα τής καρ
δίας.

"Ισως δέ καί δικαίως ό συγγραφεύς παρέστησεν 
οΰτω τήν καρδίαν τών ίεροφαντών τοΰ καλοΰ, 
διότι ούτοι, φαίνεται, ένδιατρίδοντες έν ταΐς ού- 
ρανίαις σφαίραις τοΰ άπειρου καί άσυλλήπτου 
ιδεώδους τοΰ καλοΰ μεθ’ όλων τών άπειροπληθών 
αύτοΰ έκδηλώσεων ληόμονοΰσιν, ούτως είπεϊν, 
καί παρατρέχουσι πρό τής θέας τοΰ γενικοΰ τάς 
μερικός τούτου είκόνας. Έ κ  τών ώραιοτέριον είναι 
καί « Ό  φύλαξ του κήπου» οπερ Απεικονίζει έν τφ

προσώπω τοΰ γέρω-Μαθιοΰ τήν άνθρωπίνην ψυ
χήν, ήτις εύρίσκεται πολλάκις είς τήν άνάγκην 
νά θυσιάσμ καί τό καθήκον αύτό πρό τών έπιθυ- 
μιών καί κλίσεων τής καρδίας. ’Επίσης ώραιότατον 
είναι καί τό ύπό τόν τίτλον «Τό χωριό μου» είς 
τό όποιον ή άντίθεσις μεταξύ τής άληθείας τών 
αισθημάτων καί τής άπλότητος τοΰ βίου τών 
χωρίων καί τοΰ έπιπλάστου καί έψιμυθιωμένου 
βίου τών πόλεων τοΰ ψευδοπολιτισμοΰ είναι τό
σον μεγάλη καί ζωηρά," ώστε συγκινεϊ μέχρι δα
κρύων.

Αί δέ «Πεθαμένες ελπίδες» άμιλλώνται πρός τά 
« Λησμονημένα όνειρα» ώς πρός τό κΑλλος τής 
περιγραφής καί τόν πλοΰτον καί τήν πιστήν άνα- 
παράστασιν τών εικόνων, Γιν καί περιέχουσιν αι
σθήματα καί ιδέας κοινός καί συνήθεις, άλλά λίαν 
συγκινούσας διά τής άπολαύσεως αύτών την καρ
δίαν. Τό ώραιότερον τών «πεθαμένων έλπίδων» 
είναι «τό Τουφέκι» ουτινος ό ήρως μεγάλως συγ- 
κινεΐ τόν Αναγνώστην διά τό ψυχικόν μεγαλεΐον 
όπερ δεικνύει έμδάλλων τόν σεβασμόν εις ήμας 
τούς μικροψύχους, άφ’ ού κατώρθωόεν έν μέσω 
τοΰ ψυχικοΰ του βρασμού, ύφ’ ού κατέχεται πρό 
τής θέας συζύγου άτιμαζούόης αύτόν νά συγκρα- 
τήόμ τό άληθώς ú ψηλόν καί άκήρατον έγώ του 
τοσοΰτον ύψη2.α, ώστε νά κρίνμ άνάξιον νά τιμω- 
ρήσμ τήν προδότιδα διά τού τιμημένου καί δοξα
σμένου καρυοφυλλιού τοΰ πάππου τοΰ άγωνιστοΰ 
τοΰ 21, όπερ θα έκηλιδιόνετο άπό τό βδελυρόν καί 
άτιμον τών ύδρισάντων αύτόν αίμα.

Τά ύπό τόν τίτλον «Μεταξύ ζωής καί τάφου» 
έπίσης έξαίσια καί φυσικά έν τμ συλλήψει καί τμ 
έκτελέσει συγκινοϋσιν όχι όλιγώτερον τών προη
γουμένων διά τό ζωηρόν καί δραματικόν τής περι
γραφής καί τήν Ακρίβειαν τής πράξεως μέχρι καί 
τών τελευταίων λεπτομερειών, ίδίως έν τώ «παρα- 
ληοήματι», όπερ μετά τού «ΙΙάτερ Άνανία» είναι 
Απ”ο τά ωραιότερα. Καί είς μέν το πρώτον ό άνα- 
γνώστης παρευρισκόμενος μετά τοΰ συγγραφέως 
είς τό νοσοκομείον, ένθα πρόκειται νά γίνμ έγχεί- 
ρηόις έπί παρθενικοΰ σώματος έξαισίου κάλλους, 
αισθάνεται βαθύτατα είσόυούόας είς τήν ψυχήν 
τάς σωματικής καί ψυχικάς άλγηδόνας τής έγχει- 
ριζομένης καί συγκινείται μέχρι δακρύων διά τήν 
άποκά?^υψιν τοΰ μυχιαιτάτου αισθήματος αύτής, 
όταν παραληρμ ύπό τήν έπίδραόιν τοΰ χλωροφορ
μίου εύριόκομενη, έν φ οί περί αύτήν πάντες Απο 
τοΰ χειρούργου καί τών λοιπών βοηθών μέχρι τών 
νοσοκόμων καί ύπηρετών κατέχονται ύπό τής 
χαρακτηριζούσης αύτούς άπαθείας. ’Επίσης συγ
κινητική είναι καί Λ έπιθανάτιος έξομολόγηόΐς 
τοΰ άμαρτήματος τοΰ «Πάτερ Άνανία» είς τόν 
ύποτακτικόν Προκόπιον αύτόν έκεΐνον, όότις 
ήτο καρπός τοΰ Αθεμίτου παραπτώματός του 
καί τέκνον κατ’ έπίφασιν τοΰ Ατιμαόθέντος άνδρός 
τόν όποιον είχε φονεύσει σκληρώς ό νΰν ετοιμο
θάνατος μοναχός καί ύπό τών τύψεων τής όανει- 
διίσεως κατασυντετριμμένος. Τ π ό  τών αύτών 
αισθημάτων βαθείας συγκινήσιως μέχρι ρίγους 
κατέχεται Λ ψυχή τοΰ άναγνώστου, όταν ή παρα- 
κολουθμ μετά τοΰ συγγραφέως τούς συναντώντας 
τό πτώμα τοΰ άτυχους έπαίτου «στό χανδάκι», 
καί Ακούει τάς έντυπιόσεις των ή έπισκέπτηται 
τό νεκροταφεΐον, ίνα ϊδμ καί άκούσμ τάς έντυπώ- 
σεις τών νεκροθαπτών είς τά «Κόκκαλα» καί τήν 
άπάθεΐαν τούτων.

Οΰτω βαθέως συγκινοΰντα τά Διηγήματα τοΰ 
κ. Δημ. I. Καλογερυπούλου μετά τών έν τώ 
τέλει έύφυεότάτων «ύτοΰ σκέψεων, περιεχομένων 
είς τά ύπό τόν τίτλον «Τί σκέπτομαι» άποτελοΰσιν 
άνάγνωσμα Αξιαγάπητον καί Αληθές εντρύφημα 
ψυχικόν είς πάντας * τούς Αληθείς τοΰ καλού έρα-

Ν Ε Α  Ζ Ω Η 271

στάς, ών τήν εύγν ωμοσύνην διά τάς γνήσιας Α
πολαύσεις καί συγκινήσεις δύναται νά είναι βέ
βαιος · ότι έπισπήται έφ’ εαυτόν ό έμπνευόμένος 
συγγραφεύς αύτών καί δεξιός χειριστή*, τοΰ καλά
μου καί λίαν δόκιμος τών παρ' ήμίν λογίων. Καί 
είναι όντως άξιος συγχαρητηρίων ό κ Καλογε
ρόπουλος, διότι μετά τοσοΰτον ευσεβούς χάριτος 
γνωρίζει νά θυσιάζμ , πρό. τοΰ σεμνού βωμού τής 
Ελληνικής τέχνης.

Τό di-νέόριον τής όΟίόεως. — Τό πρώτον παγ
κόσμιον συνέδριον τής φθίσεως εΰρεν ήχώ παντα- 
χοΰ τοΰ πεπολιτκίμένου κόσμου, αν καί άπυ έπι- 
,^τημονικής άπόψεως ούδεν ιδιαιτέρους ενδιαφέρον 
παρουσίασεν έκτος δήλα δή τής Αμφιβόλου ύπο- 
σγέσεως τοΰ κ. Behring περί τοΰ ôuvu cou τής θε
ραπείας τής φθίσεως, τίποτε σχεδόν νί,ον δεν Ανε- 
κοινώθη είς το συνέδριον. Ή  μεγίστη όμως έπιτυ- 
χία του ποοήλθεν έκ τοΰ ότι έξήταοεν άπό κοι
νωνικής άπόψεως πρόβλημα κοινιονικόν ήθέλη- 
σαν οί διοργανοιταί τοΰ συνεδρίου, οί εύγενείς 
τής έπιότήμης σκαπανείς οί πανταχόθεν συρρεύ- 
σαντες νά έπισύρωσι τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ 
έπί τοΰ σοβαρωτατου τούτου προ62.ήματος, ήθέ- 
λησαν νά έμβά?α· οΊν είς τήν κοινήν γνώμην τήν 
πεποίθηΟιν ότι ή φθίσις δέν είνε άναγκαϊον κακόν 
τοΰ πολ,ιτιόμοΰ μας, ότι δυνάμεθα να Αντεπεξέλ- 
θωμεν κατ’ αυτής καί ότι ύφειλομεν νά τήν άπο- 
φύγωμεν.

Ή  κυριωτέοα ιδέα τοΰ συνεδρίου είνε ότι δυνά
μεθα πολύ περισσότερον νά άποφύγωμεν τήν φθί- 
σιν παρά νά την Οεραπεύσωμεν. Καί δυνάμεθα νά 
άντεπεξέλθωμεν κατά τής τρομερής αύτής μάστι
γος διά τής τελείας προφυλάξεως. Τό βακτηρίδιον 
τοΰ Κώχ θά έμενεν άνίκανον, έάν δέν εύριόκεν κα- 
τάλληλον έδαφος, τό όποιον προπαρασκευάζει 
ή ελλειψις οξυγόνου καί φωτός, Λ ύπερβολική κό- 
πωσις, ή άνεπαρκής καί μή καθαρά τροφή, αΐ διά
φοροι καταχρήσεις μεταξύ τών όποιων σπουδαίαν 
θέσιν κατέχει ό Αλκολιόμός. ‘ Η έξυγίανσις τών 
πόλεων, Λ πλάτι-νσις τών όδών, Λ κατεδάφισις 
τών οίκημάιων, έν οίς βασιλεύει τό σκότος, ή ει
σαγωγή πανταχοΰ τοΰ καθαροΰ άέρος καί τοΰ 
φωτός, τών κυριωτέρων τούτων παραγόντων τής 
άπολυμάνόεως έπιβάλλονται ώς τά πρώτιστα τών 
ληπτέων μέτροιν ύπό τών άρμοδίων. Ά φ ’ έτέρου ό 
ιδιώτης πρέπει νά έννοήσμ ότι ή καθαρά τροφή 
καί ή τακτική ζωή καί ή μή ύπερβολική" κόπΤασις 
συνδυαζόμενα πρός τά άνωτέρω" μέτρα θά τόν 
προφυλάξωσιν άπό τής τρομερής " μάστιγος, ής 
τά θύματα ετι καί έτι αύξάνουσιν.

Οί κ.κ. Βαλασσόπουλος καί Legrand άντιπρόσω- 
ποι τοΰ Αίγυπτιακοΰ Συνδέσμου κατά τής φθί- 
σεεος παρουσίασαν άνακοίνωσιν είς τό συνέδριον 
ήν έδημοσίευσεν ή Réforme καί έξ ής άποσπώμεν 
τά έξης λίαν ένδιαψέροντα: 'II φθίσις κατά τάς

άρχάς τού 19ου αίώνος φαίνεται ότι ήτο σχεδόν 
άγνωστος έν Αιγύπτιο, καθώς παρετήρησεν ό 
Franck, ιατρός έκ τοΰ στρατού τοΰ Ναπολέοντος. 
"Εκτοτεόμως τά πράγματα άλλαξαν τφ 1904 εϊχο- 
μεν 2700 θανάτους έκ φθίσεως έπί 1 1)2 εκατομ
μυρίου κατοίκων (άριθμός όστις άντιπροσωπεύει 
τον πληθυσμόν τών πόλεων).

Είσαχθέντα τά σπέρματα τής φθίσεως τό πρώτον 
είς μικράν ποσότητα ύπό πλουσίων ασθενών, 
τιορα εύρίσκονται έν μεγάλη ποσότητι ένεκα τών 
ε υ κ ο λ ιώ ν  τής συγκοινωνίας τόσω μήλ?.ον, καθ’ 
όσον μέγας άριθμός ιατρών έν Εύρώπμ πιστεύει 
άκόμη είς την άνευ ορίων άποτελεσματικότητα 
δ ι ’ όλας τάς άσθενείας τών άναπνευστικών οργά
νων.

Ά φ ’ έτέρου άλλος σπουδαίος είσαγωγεύς σπερ
μάτων φθίσεως, ετι σπουδαιότερος, καθ’ ό στερεί
ται πάσης άνατροφής ύγιεινής, προσετέθιι κατά 
τά τελευταία έτη- οί πτωχοί έργάται έξ Ευρώπης 
καί ίδίως έξ ’ Ιταλίας καί 'Ελλάδος καθώς καί οί 
Άροένιοι καί Σύριοι μεταναστάται συνήθως έξ 
’ Αμερικής έπανερχόμενοι, οϊτινες έρχονται είς τάς 
όχθας τοΰ Νείλου τήν έργασίαν συνάμα καί τήν ύ- 
γείαν ζητοΰντες. Οί ιθαγενείς δέχονται όλα αι’:τά τά 
σπέρματα χάρις είς τήν προδιάθεσιν τής φυλής (Α
ναιμία όφειλομένη είς τό κλίμα καί τήν Ανεπαρκή 
τροφήν) καί είς τήν κακήν δίαιταν. "Εδαφος κα
τάλληλον εύρίσκουσιν τά βακτηρίδια τού Κώχ είς 
τάς μίκράς οικίας (échèches) μέ τά στενά καί άνή- 
λια δωμάτια, οί άσθενεΐς πτύουσι χαμαί καί αί 
Απειροπληθείς μυϊαι άναλαμβάνουσι νά μεταφέ- 
ροισιν είς πήσαν διεύθυνσιν τά μικρόβια καί νά τά 
έπιθέτωδι έπί τών τροφίμων. Έ ν Εύρώπμ οί φθι- 
σικοί ύποκύπτουσι κατά τήν πτώόιν τών φύλλων, 
έν Αίγύπτω άν καί πολλοί άποθνήσκουσι τόν Δε
κέμβριον, οί πλεϊστοι καταβάλλονται τό έαρ, μέ τά 
άποπνικτικά χαμσίνια.

Κατά τής καταστάσεως ταύτης, ήτις έτι καί έτι 
καθίσταται σοβαρωτέρα, τά πρώτιστα ληπτέα μέ· 
τρα είνε τά εξής; νά περιορισθώσι όσον τό δυνα
τόν τά είσαγόμενα σπέρματα καί νά καταπολεμη- 
θώσι συστηματικώς τά ήδη έν τμ χώρα εύρισκό- 
μενα.

¥ *
A i αύλακες τών αρχαίων όϊίών. — Αί αϊν.ακες, 

τάς οποίας παρετήρησεν δ κ. Henri Ferrand έπί 
τής ρωμαϊκής όδοΰ, ής επιβλητικόν λείιΐιάνον είνε 
Λ πύλη τοΰ Bons-en-Oisans, είνε συνήθεις· τοιαΰται 
άπαντώσι πο?.2.αι έν Έλλάδι καί Σικελία, ίδία 
πρό αύτών τών Αθηνών έπί τής όδοΰ τής άγούσης 
έκ τοΰ Πειραιώς, είς τήν ’Αγοράν έπί τής' μεγάλης 
όδοΰ άπό Σπάρτης είς Έ λον καί είς τά περίχωρα 
τοΰ Όρχομενοΰ καί τών Συρακουσών. Αύται ύπό 
τοΰ Ανθρώπου κατασκευασθεϊσαι καί ίσοπεδωθεϊ- 
σαι έμελετήθησαν ύπό τοΰ γερμανοΰ σοφού Κουρ- 
τίου, όότις κατά τό 1855 έπαρουόίασεν έν Βερολίνο) 
θέσιν περί τής κατασκευής τών όδών παρά τοϊς 
άρχαίοις" Έλληόι : «'Όταν λέγει τό έδαφος τής 
όδοΰ ήτο βράχος γυμνός ή λίθος κεκαλυμμένος διά 
2.επτού στρώματος γής οί "Ελληνες δέν καθίότων 
αμαξιτήν καθ’ όλον τό πλάτος τήν όδόν, άλλ’ ήρ- 
κοΰντο είς στοιχειώδη ίόοπέδωόιν καί έπειτα 
έλάξευον μετά μεγάλης φροντίδος αύλακας διά 
τούς τροχούς, ούτως ώστε τό άρμα νά δύναται νά 
βαίνμ έπί τοΰ πυθμένος τής αύλακος μετ’ άσφα- 
λείας καί εύκολίας, co<| έπί έπιφανείας τελείως 
ομαλής, μεταξύ δέ τών δύο αύλάκων, όταν τό 
έδαφος δέν ήτο όμαλόν, έρριπτον άμμονή χάλικας».

’Έτερος γερμανός ό κ. Guhl έν τώ περί τής ζωής 
τών Ελλήνων όυγγράμματι αύτοΰ (Βερολϊνον 1864) 
λέγει: «Καί σήμερον έτι ή Ελλάς διασχίζεται δι’
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όδών έπί τού βραχώδους εδάφους τών όποιων 
έλάξευόαν αύλακας διά τούς τροχούς τών 
αμαξών. Τοιουτοτρόπως ήδύναντο να μετα- 
φέρωόιν εύκόλως τά άγάλματα τών θεών άπό τό
που εις τόπον. Μεταξύ τών αύλάκων Λ έπιφάνεια 
τής όόοΰ καθίότατο βατή δι’ άμμου ή διά χαλί- 
κων». Ό  Mure, Άγγλος ταξειδιώτης ετι περιόόό- 
τερον βεβαιώνει ταϋτα. "Οταν λέγω περι τών 
αύλάκων τών όδών, τούτο δεν πρέπει νά ληφθμ 
ύπό την έννοιαν κοιλότητος ή άνωμαλίας όχη- 
ματιόθείόης έπί ομαλής όδού έκ τής μακράς χρή- 
Οεως ή έξ άμελείας. ’Εννοώ αύλακα χαραχθειόαν 
όκοπίμως εις άπόόταόιν ύπολογιόθεΐόαν έπί πλά
τους όδού άρματος ϊνα έξαόφαλιόθμ ή διεύθυνάις 
τών τροχών καί νά εύκολυνθμ ή κίνηόις τών άρ- 
μάτων έπί έδάφους βραχώδους καί άνωμάλου. Αί 
αύλακες αύται όμοιάζουόι πρός τάς γραμμάς τών 
όημερινών όιδηροδρόμων καί άληθώς δυνάμεθα 
νά τάς όνομάόωμεν: όδόν μετά λίθινης γραμμής 
«stone railway (Journal of a tour in Greece τομ. Il Οελ. 
251). Ή  δμοιότης πρός τούς όημερινούς τροχιο
δρόμους εινε πληρεότέρα διά τών έκτροπών (cour
bes d’ évitement) δπως εύρίόκονται έπί τής άπό 
Σπάρτης είς "Ελον όδού, αϊτινες καταλλήλως κα- 
ταάκευαζόμεναι έπέτρεπον είς δύο άρματα νά δια- 
όταυρωθώόιν έπί μιας όδού.

Ai αύλακες αύται παρ’ άρχαίοις έλέγοντο «ίχνη» 
έν φ αί ύπό τών άμαξών έπί τού έδάφους όχημα- 
τιζόμεναι έκαλούντο άρματροχίαι (Ήόύχιος άρμα- 
τροχίαι αί τών τροχών έν τμ γμ άποχαρράξεις). 
'Οδός ολίγον όυχναζομένη καί ώς έκ τούτου μή 
εχουόα εκτροπήν ώνομάζετο άτραπός ( Ήόύχιος 
άτροπος (όδός μή έχουόα έκτροπάς). Εύνόητος 
εΐνε Λ δύόκολος θέόις είς τήν όποιαν εύρίόκοντο 
δύο άρματα άντιθέτως βαίνονΤα έπί άτραπών ή 
έπί όδών τών όπ οίων ai έκτροπαί άπεΐχον πολύ ή 
δταν ούδείς έκ τών οδηγών ήθελεν νά παραμερίόμ. 
Ούτω βλέπομεν είς άρχαίαν έπιγραφήν νά εύχεταί τις 
είς φίλον τό «άβλαβες ίχνος» Απερχόμενον (Corpus 
Jnscriptionum Graecarum Ν° 3Î56 τομ. Π όελ. 749).

'Ο κ. Caiilemer έδειξεν έν άνακοινώόει του γενο- 
μένμ τώ 1809 έν τώ όυνεδρίω τών Sociétés Savantes 
έν ΙΙαριόίσις ότι ή εύχή αύτη δεν ήτο διόλου Α
νωφελής, άφ’ ού δυόοίωνον ίχνος προεκάλεόε τόν 
φόνον τού Λαίου ύπό τού Οίδίποόος. Ή  άπό- 
όταόις Λ χωρίζουόα τάς δύο αύλακας ήτο κατά 
τόν Henri Ferrand 1,44 μ. καί τό πλάτος τούτο έτη- 
ρήθη καί έπί τών πόλεων αί όποΐαι ύπέότηόαν 
τήν ελληνικήν έπιρροήν. ΤΗόαν δέ αί γραμμαί 
αύται άπλαί καί ουχί διπλαί ώς αί τών τροχιο
δρόμων.

Α ί άτηόόόαιραι τού Ποάειδώνος καί τού Oi’r- 
ρανού. —  Ή  μεγίότη άπόόταόις τών δύο τούτων 
πλανητών δέν έπέτρεφε μέχρι όήμερον είς τούς 
άότρονόμους νά λάβωόιν άκριβή ίόέαν τής άτμο- 
όφαίρας των καί νά άναγνωρίόωόιν, άν νεφελώδεις 
ταινίαι καλύπτωόι τήν_ έπιφάνειάν των. Κατέφυ- 
γον είς τήν άνάλυόιν των φαόμάτων: οί πλανήται 
άντανακλώόι τό φώς τό ήλίακόν, τό όποιον τούς 
φωτίζει· τό ύπ’ αυτών λοιπόν άντανακλώμενον φώς 
παρουόιάζει τούς χαρακτήρας τού ήλιακοΰ μέ 
μερικάς διαφοράς πάντοτε, αϊτινες έξαρτώνταΐ 
έκ τής χημικής όυότάόεως τής άτμοόΦαίρας, ήν 
διαπερώόιν αί φωτεινοί άκτϊνες τουχο μέν όπως 
φθάόωόι τό έδαφος τών πλανητών ή τά νέφη των 
τούτο δέ όπως άντανακλώμενοι φθάόωόιν είς ήμάς.

Ό  κ. V .— Μ. Slipher τού άότεροόκοπείου Lowiell 
. έν Flagstaff τη βοήθεια ίόχυρών οργάνων τά όποια 
είχεν είς τήν διάθεόίν του, κατώρθωόε νά λάβμ 
μετά μεγάλους κόπους δύο φωτογραφίας τού φάόμα · 
τος τού ΙΙοόειδώνος, έπί ίόοχρωματικών πλακών.

Ώ ς φάόμα όυγκρίόεως έλαοε τό γνωότόν φάόμα

τού άότέρος β τών Λιδύμων, πολύ όμοίαζον τφ  
ήλιακώ, όπερ καί έφωτογράφηόε παρά τό φάόμα 
τού ΙΙοόειδώνος κατά την ότιγμήν, καθ’ ήν ό 
άότήρ β τών Διδύμων ήτο είς τό αΰτό ύύος μετά 
τού ΙΙοόειδώνος, ϊνα μ ή ένέργεια τής γηΐνης άτηο- 
όφαίρας ή αύτή έπί άμφοτέρων τών φωτογραφιών.

Είς τό φάόμα τού ΙΙοόειδώνος τό ίοειδές χρώμα 
ήτο λίαν ζωηρόν, ιός νά ήτο ό Ιΐοόειδών όώμα αύ- 
τόφωτον. Έ ξ"άλλου τό πλάτος τής γραμμής Η β 
δεικνύει κατα πάόαν πιθανότητα τήν ύπαρξιν 
άρκετής ποόότητος έλευθέρου υδρογόνου έν τή 
άτμοόφαίρα τού πλανήτου."Οόον ά^ορα είς τόν Ου
ρανόν έλάβεν ώς φάόμα όυγκρίόεως τό όεληνιακόν 
εκ τών έπιτευχθειόών φωτογραφιών ένδέχεται νά 
ύπάρχη τό ήλιον έν τη άτμοόφαίρα έν μεγάλη 
ποόοτητι· τούτο δμως δέν εΐνε βέβαιον. ’ Κπίόης 
δυνατόν νά ύπάρχη έλεύθερον ύδρόγονον, άλλ’ 
όλιγώτερον πάντως τού έν τη άτμοόφαίρα τού Ποόει- 
δώνος.’Εκ τής όυγκρίόεως τών γραμμών τών φαόμά
των φαίνεται δτι ή άτμόόφαιρα τού ΙΙοόειδώνος εΐνε 
πολύ ύύηλοτέρα. "Εκ τινων γραμμών προκύπτει 
δτι διάφορα άέρια άγνωότα είς ήμάς εύρίόκονται 
έπί τής άτμοό'φαίρας τών δύο τούτων άπωτάτων 
πλανητών. Ό  Slipher λέγει αΰταΐς λέξεόι: «Διά νά 
εΐνε τόόον άφθονον τό έλεύθερον ύδρογόνον είς 
άτμοόφαίρας τών πλανητών πρέπει καί άλλα ά
γνωότα φωτεινά άέρια άνάλογα πρός τό ύδρογόνον 
καί τό ήλιον νά δρώόιν έν αύταις. Έ άν τοιαΰτα 
άέρια δέν άνευρέθηόαν είς τούς άπλανεΐς άότέρας, 
τούτο πρέπει νά άποδοθή είς τήν έν αύτοΐς κρα- 
τοΰόαν ύψηλήν θερμοκραόίαν».

Ραβδώόεις τινες παρατηρηθεΐόαι είς τά φάόματα 
όυμπίπτουόι μετά τής όμάδος τών γραμμών τών 
άτμών τού ύδατος. Φαίνεται λοιπόν ότι τό ότοι- 
χεϊον τούτο άπαντα έπί τών δύο τελευταίων γνω- 
ότών πλανήτων.

Ή  καλλιέργεια τών Χρυσανθέμων. — Τά χρυ- 
όάνθεμα εΐνε άνθος λίαν διαδεδομένον, είς δέ τάς 
μεγάλας καλλιέργειας μεταχειρίζονται διάφορα λι- 
πάόματα φυόικά, Ιδίως φλαμανδικόν λίπαόμα. 
Παρετήρηόαν δμως δτι τούτο όυνέτεινεν είς μεγά· 
λην εύρωότίαν τών φυτών κατά τήν πρώτην περίο
δον, έν ω έπειτα ή αύξηόις έγίνετο έλαττωματική 
καίαί προόβολαί τών παραόίτων όυχνότεραι. Οί 
κ.κ. Hebent καί Truffaut έζήτηόαν νά μάθωότ τόν 
μηχανιόμόν τής θρέύεως τών χρυόανθέμων καί 
πρός τούτο έξερρίζωόαν δύο όειράς χρυόανθέμων 
καλλιεργημένων άνευ λιπάόματος έπί παχέος έδά
φους, μίαν μέν άμα τμ πρώτμ έμφανίόειτών καλύ
κων καί τήν άλλην άφ’ ου ήνοιξαν έντελώς. ΙΙαρε- 
τήρηόαν δτι κατά τήν δευτέραν περίοδον, μετά 
τήν έμφάνιόιν τών καλύκων, τά φυτά ταύτα άπερ- 
ρόφήόαν τρεις φοράς περιόόότερον άζωτον καί άζω- 
τικόν κάλι (πόταόόα), 7 φοράς φωόφορικόν όξύ, 16 
φοράς άόβεότον παρά κατά τήν πρώτην περίοδον 
επομένως κατά τήν περίοδον ταύτην έπρεπε νά 
ένιόχνθμ ή καλλιέργεια διά τών λιπαόμάτων.

Έ π ίό η ς  παρετηρήθη δτι έν τφ  φλαμανδικφ λι- 
πάόματι ή  άναλογία τού άζωτικοΰ καλίου καί τού 
φωόφορικού όξέως πρός τό άζωτον εΐνε μικροτέρα  
π αρ α είς τά  φυτά τά  οποία πρέπει νά θρέφμ. 'Ε π ο
μένως τά ότοιχεΐα τή ς εύφορίας έν τώ λιπάόματι 
δέν εύρίόκονται έν άπαιτουμένη άναλογία διά τά  
χρυόάνθεμα, καί έκ τούτου προκύπτουόιν αί άτα- 
ξίαι τής θρέύεως. "Αλλα πάλιν λιπάόματα περιέ- 
χουόιν έν πολύ μεγαλειτέρα, ποόότητι τό  άζωτον.

"Οθεν οί καλλιεργούντες τά χρυόάνθεμα πρέπει 
νά ρυθμίζωόιν ούτω πως τά λιπάόματα, ώότε νά 
περιέχωόι τά διάφορα θρεπτικά ότοιχεΐα έν τμ  
αύτμ άναλογία, ίΛχΘ’ ήν εύρίόκονται καί έν τφ
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