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Ε ις  z $ r  μ ι .Ι έ τ η ν  τώ ν 'Ο μηρικώ ν Π α ιψ ά τω τ’ 

ί ' . τ ό  θ .  Kanovaoc (* ).

Α παντες βέβαια όμολογούμεν ό τι ή μελέτη τής 
Ελληνική; γλώσση; καί τώ ν Ελλήνων συγγραφέων 
αποτελεί τήν βάσιν όρθής και ελευθερίου αγωγής, 
οτι δ ιά  τής μελέτης ταύτης γευόμεθα τού δένδρου 
εκείνου τής κλασικής παιδείας καί μαθήσεως, δ~ερ 
τι μεγαλονοια τώ ν τμετερων προγόνων έφύτευσεν, 
¿καλλιέργησε, καί δ ι επιμονής καί καρτερία; απέ
δειξε τελεσφόρον χαί κάρπιμον’ καί άπαντες μα- 
καριζομεν ήμδς αυτούς ό τι έγεννήθημεν εις εποχήν 
καθ' $ν τό ειόος τούτο τής μαθήσεως κατέστη έφι- 
κτότερον καί μάλλον εύπρόσιτον εις τούς όρεγο- 
μενους δπως εί; αυτό μυσταγωγηθώσι, καδ ήν ή 
μέθοδος καί τά  μέσα τής παραδόσεω;ηϋξήθησαν,ά- 
πλουστεύΟησαν καί ποικιλοτρόπως έτελειοποιήθη- 
σαν σχετικώς ώς πρός τάς προγενέστερα; έποχά ; 
τής δουλείας καί τού σκότους.

Αλλ ά'παντες επαναπαυόμενοι εις τ ά ; δμαλο-

ί ΐ )  ' I I  β π τ ν δ α ϊα  ϊ ΰ τ η  δ ια τ ρ ιβ ή  τ ο ΰ  Κ . θ .  Κ σροόσου, Χ»1 δ ι ' 
ά λ λ ω ν  ά ξ ιω ν  λ ό γ ο υ  έρ γω ν  τ ιμ ή σ α ν τ ς ς  τ ή ν  II α  ν  ί  ώ  ρ α  ν ,  
ε σ τ ά λ η  ή μ ιν  ττρό μ η ν ώ ν . Λ υ-οόμ ιΟ σ  ί ί  Οτι τ ,νσ γνά ϊΟ η μ εν  ν α  
·ν α £ ά λ « ιμ ε ν  5 χ ρ ι  τ ή ς  αή μετ-.ν  τ ή ν  όη μ ο σ ίευ σ ιν  α υ τ ή ς . Σ .  Π .

γίας ταότας, ουδόλως άν ησυχούμεν όπως προβώ- 
μεν καί περαιτέρω, όπως σχνματίσώ μεν καθαράν 
καί διακεν.ριαένην ιδέαν μέχρ ι τίνος έχονται άλη- 
θείας α ί αξιώσεις αυτα ι, ουδόλως λαμβάνομεν τήν 
προσήκουσαν πρόνοιαν όπως θέσωμεν ήμΐν αύτοϊς 
τό ζήτημα , εις τ ί  συνίσταται ή Ελληνική παιδεία , 
•κατά τίνα μέθοδον πρέπει νά μελετώνται οι Ε λλη
νες συγγραφείς, πώς έρωτώμενοι άποκαλύπτουσι τό 
βάθος τώ ν νοημα'των αυτών, καί άνοίγουσιν εις 
τους σπουδάζοντας άκένωτον θησαυρόν γνώσεων.

Τού ζητήματος λοιπόν τούτου καί ημείς έπ ι- 
λαμβανόμ.ενοι προτιθέμεθα έπ ί τού παρόντος νά 
φέρωμεν συνοπτικά; τινας σκέψεις, ίκανάς ίσως έν 
μέοει τουλάχιστον νά παρέξωσι νύξιν τινά τοΐς 
νέοις ώς ποός τάν τρόπον, καθ’ 8ν διεξερχόμενο·. 
τούς Ελληνας συγγραφείς καί είσδύοντες εις τό 
πνεύμα’ τω ν, δύνανται νά ποριζω νται βεβαίαν καί 
πραγματικήν ωφέλειαν.

Λλλ’ επειδή Οέλομεν εμπέσειν εις αδιέξοδον λ α 
βύρινθον, έάν δεν έμπερικλεισθώμ.εν έντός ορίων, 
έάν δεν διαγράψωμεν προηγοιμένως τήν περιφέ
ρειαν έντός τής οποία; μέλλομεν νά περιστραφώ- 
μεν, ανάγκη έν τώ  μέσω τοσαύττ; πληθόο; καί 
ποικιλίας συγγραμμάτων νά εκλέξωμεν ¿> εΐδει 
παραδεί-γματος Sv μόνον εξ αυτών, καί έπ  αυτού 
τούτου έφαρμόζοντες τας παρατηρήσεις μας, ·<ά τό 
ποοτάξωμεν ώς τύπον καί δοκίμιον τής μέθοδον, 

' καθ’ ήν πρέπει νά μελετώνται καί ν ά νελ ίττω ν  
τα ι τά  προϊόντα τής Ελληνικής άριστονοίας.
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1 !; τοΜιΰτον δέ προτιμώ μιν εκείνο, δπερ χαίρει 
βεβαίως τα  πρεσβεία ένεκα τής ι ε  αρχαιότατης 
εποχής καί τ ι ς  μεγίστες έπιρροίαί αυτού έφ άπά- 
σης τ ι ς  μετά  τα ΰ τα  Ελληνικής Γραμματολογίας.

Ευκόλως δέ π δ ς  τ ις  εννοεί δτι τούτο είναι ή 
Ομηρική ποίησις. Τό ζήτημα λοιπόν πώ ς πρέπει 
νά σπουδάζωνται τά  όμηρικά ποιήματα , πώ ς ε ί
ναι δυνατόν νά έξάγηται μείζων ωφέλεια έκ τής 
οσον ένεστι βαθύτερα; αύτών καί άκριβεστέρας μ ε
λέτης, ανάγεται εις τούτο, τίνες α ϊ διάφοροι φα'- 
σεις, τίνες αί διάφοροι επόψεις, ύφ άς πρέπει νά 
κατοπτεύωνται καί να εξετάζωνται.

Τούτων λοιπόν τήν άναδίφησιν καί -ημείς έπ ι- 
χειροϋντες προαναγγέλλομεν δτι θέλομεν τά  θεω- 
ρήσειν ύπό τρεις κυριωτέρας επόψεις. Πρώτον μέν 
ύπό τήν Λεκτικήν, δεύτερον δέ ϋπό τήν Π ραγμα
τικήν, καί τρίτον υπό τήν Γραμματολογικήν ή 
καλλιλογικήν έποψ-.ν.

Καί ώς πρός τήν πρώτην, ήτοι τήν λεκτικήν, 
βραχύ τ ι  ή ουδόλως κρίνομεν έπάναγκες νά ένδια- 
τρίψωμεν καθ’ όσον ή διδασκαλία τών όμσρικών 
ποιημάτων περί ταύτην συνήθως έν γένει στρέφε
τα ι. Ούδέ άρνούμεθα την έκ τής τοιαύτης δ ιδ α 
σκαλίας προσγινομένην ωφέλειαν, άποτελούσης τήν 
βάσιν κα: τήν στοιχειώδη αρχήν πάσης περαιτέρω 
έκμαθήσεως, άρκεϊ μόνον ή διδασκαλία τού μέρους 
τούτου νά γίνηται μ ετά  τής προσηκούσης ευστοχίας 
καί ορθής κρίσεως. Ας μή περιορίζηται ό διδάσκων 
εις στερεότυπόν τινα  τού κειμένου μετάφρασιν, «ς 
τήν διαποικιλλνι δ ι επ ιτηδείω ν καί προσφυών πα
ρατηρήσεων συντεινουσών πρός δσον έ-.εστιν εύχε- 
ρεστέραν καί εύρυτέραν κατάληψιν. Ας έμφιλοχω- 
ρή εις τάς φράσεις, τούς τρόπους καί τούς ιδ ιω τ ι
σμούς τής πρωτογόνου εκείνης όμηρικής Γλώσσης, 
συμπα¿ακολουθών αυτήν κατά  βήμα εις τά ς μετα- 
βολας καί τάς αλλοιώσεις, άς ΰπέστη εΐτε ώς πρός 
τόν σχηματισμόν, είτε ώς πρός τήν σημασίαν τών 
λεςεων, είτε ώς πρός τήν αύυταζιν κα ί τήν πλοκήν 
τού λογου, διατρέχουσα τού; αιώνας καί δ ιαδοχι- 
κώ; έναποθετουσα τά σ το ιχειά  της εις τάς εφεξής 
διαφόρους περιόδους τού Ελληνισμού μέχρι αυτής 
τής ένεστώσκς περιόδου τής καθομιλουμένης ήμών 
γλώσσης" δ ιότι καί αϋτη διασώζει βέβαια πλεί- 
στου; χαρακτήρας τής ποομήτορος. Λ ; άντικαθι- 
στώ νται εις τούς ποιητικούς καί άπηοχαιωμένους 
σχηματισμούς καί τύπους άλλοι συνηθέστεροι καί 
πεζικώτεροι. Ας περιαιρήται τό μέτρον καί ό ρυθ
μός, άς άπεκδύωνται τά  περικοσμήματα, οί τρό
πο ι, α ί μεταφοραί, α ί εικόνες καί πάν δ ,τ ι ιδιάζει 
είς τόν έμμετρον λόγον, μετατρεπομένων τών σ τί
χων εις πεζήν φράσιν, ϊνα γ ίνητα ι έπαισθητοτέρα 
ή μεταξύ τής ποιήσεως καί πεζογραφίας ύπάρχου- 
σα διαφορά καί δ άκρισις.

Ε π ί τέλους δέ οί διδασκόμενοι άς μή μένωσιν 
άμοιροι τή ς τ ε  όμηρικής προσωδίας καί τού ε π ι
κού μέτρου, δ ιότι καθώς ή μέν έννοια είναι, ούτως 
ε ίπείν , ή ψυχή ή ζωή τού σ τίχου , αί δέ λέξεις ή 
δλη ή τό  σώμα, οϋτω καί τό  μέτρον είναι τό εί

δος ή ή μορφή ή έπιχέουσα αύτώ ού σμικράν χάριν 
καί ευπρέπειαν, καθ’ δσον διά  τής ρυθμικής τών 
στίχων απαγγελίας καθίσταται έπαισθητάς ό μη
χανισμός τω ν, κα ί έκτιμώ νται προσηκόντως αί 
διάφοροι τών αντικειμένων περιγραφαί ε ίτε  ίλαραί, 
προσηνείς καί χαρίεσσαι, είτε , τό έναντίον, μελαγ- 
χολικαί, φρικώδεις κα ί διεγερτικαί φόβου καί 
έκπλήξεως.

Αλλ’ αί βραχεϊαι αύται σκέψεις μας δέν άφο- 
ρώσιν είμή μόνον τό λεκτικόν μέρος τών περί ών 
6 λόγος ποιημάτων, δέν περιστρέφονται είμή είς 
αΰτό τό κατώφλιον τού υψηλού καί εύρέος οικο
δομήματος. Πρόκειται, ΰπερβάντες τόν εξωτερι
κόν τούτον περίβολον νά είσέλθωμεν καί εντός, 
ϊνα περιεργασθώμεν έκ τού σύνεγγυς τήν αρμονικήν 
αναλογίαν, συμμετρίαν καί διάταξιν τού α ρ χ ιτε 
κτονικού τούτου σχεδιάσματος, πρόκειται, έν ά λ 
λοι; ρήμασι, νά διερευνήσωμεν τό αριστούργημα 
τούτο τής επικής τέχνης καί ύπό ύψηλοτέραν επο- 
ψιν, πρόκειται, έξερχόμενοι έκ τής σφαίρας τών 
ιδεών τών αισθημάτων καί τών εθίμων τής ένεστώ- 
σης εποχής, καί εκλυόμενοι έκ τών δεσμών τών 
έπικρατουσών προκαταλήψεων νά παλινδραμήσω- 
μ.εν επέκεινα δισχιλίων ετών, νά έξοικειωθώμεν 
μέ τά  ήθη καί έθιμα, με τά ς δοξασίας καί τά  α ι
σθήματα τών Ηρωικών χρόνων, νά γίνωμεν, εί δυ
νατόν, μέλη τής τότε κοινωνικής καταστάσεως, άν 
μέλλωμεν έμβατεύοντες είς τήν τού Ποιητού δ ιά 
νοιαν νά συμπαθώμεν μ ε τ  αυτού, καί ν’ άντιλαμ- 
βανώμεθα τά  γεγονότα ύπό τό πρίσμα τών ιδίων 
αύτού αισθημάτων καί έντνπώσεων, καθ’ δσον ή 
φύσις τού πράγματος επ ιδέχετα ι.

Αλλά πώς έπιτυγχάνομεν τού σκοπού τούτου ; 
Επιπροσθέτοντε; βέβαια είς τήν σπουδήν τού λε
κτικού καί τήν τού πραγματικού, ένδιαιτώ μινοι 
εί; τά  διανοήματα, τάς κλίσεις κα ί τά  έργα τής 
παναρχαίας εκείνης εποχής, καί προσπαθούντες ό 
πως όια τής ακριβούς μελέτης καί ά/αλύσεως αύ
τών τούτιυν τών Ποιημάτων, δυνηθώμεν νά έξά ξω- 
μεν έκ τώ ν σπλάγχνω ν αύτών" (επειδή στερούμεθχ 
άλλων πηγών), καί νά προςδιορίσωμεν δσον ένεστι 
τά  καθεστώτα, εντός τών οποίων καί αύτός ό Ποιη
τής έζη καί δ ιέτμ β ε , λαμβάνων έξ αύιών τάς εμ
πνεύσεις του" διότι ευκόλως εννοεί πάς τ ις  πόσον 
συντείνει είς τήν κατάληψιν οίουδήποτε συγγράμ
ματος ή έξοικείωσις μέ τήν ιστορίαν τής παραγ*- 
γούσης αύτό εποχής, ή καθολική γνώσις τών δοςα- 
σιών καί τών πεποιθήσεων, αιτι-.ες κατείχον καί 
έδέσποζον τόν συγγραφέα ούχ ήττον ή τούς συγ
χρόνους του.— Καί τωόντι ό μέγας Ποιητής, ό μέ- 
γας πολιτικός, ό μέγας φιλόσοφος, έν γένει δέ ό 
μέγας άνήρ είναι καί αύτός τέκνον τών περιστοι- 
χιζουσών αυτόν περιστάσεων, όθεν όσονδήποτε 
καί άν ύποτεθή πρωτότυπος, όσονδήποτε καί άν 
έπενεργή δια  τής μεγαλοφυΐας :ιαί τής πλαστουρ- 
γ ική ; τού νοός του δυνάμεω; έπ ί τής έποχή ; του, 
δέν δύναται δμως νά ύπέρτίηδήση αύτήν, δέν δύνα· 
τα ι νά μ.ήν έπιρρεασθή μάλλον ή ήττον ύπ αύτΐρ

ώς πρός τήν ούσίαν τών ιδεών καί τώ ν αισθημά
των του.

Τί λοιπόν έδόξαζεν ό Ομηρος σύμφωνα μ έ τόν 
αίώνά του περί τού φυσικού καί ηθικού κόσμου, τ ί  
περί ανθρώπου, τ ί  περί οικογένειας, τ ι  περί πολ ι
τεύματος, τ ί  περί θρησκείας; Ιδού ό ,τ ι αποτελεί 
τό πραγματικόν μέρος τών Ομηρικών ποιημάτων, 
ϊδού δ ,τ ι όφείλομεν νά σπουδάσωμεν ϊνα είσδύσω- 
μεν είς τόν Ομηρικόν τρόπον τού διανοείσθαι καί 
αίσθάνεσθαι.

Πρός διασάφησιν δέ τών λεγομένων ά ; ίύωμεν, 
χάριν παραδείγματος, τίνες α ί κ α τ’ εκείνην τήν 
ίποχήν δεσπόζουσαι δυ ΐασ ίχ ι περί ανθρώπου ψυχο- 
λογικώς τε  καί ηθικώς θεωρούμενου, περί πολιτεύ
ματος, καί περί θρησκείας.

Καί πρώτον, τ ίς  ό Ομηρικός τρόπος τού θεω- 
ρεϊν ψυχολογικώς τόν άνθρωπον ; lilναι βέβαια αν
τίθετος τού ήμετέρσυ Χριστιανικού" δ ιότι, ένώ η
μείς λαλούντες περί τής μεταξύ τού σώματος καί 
τής ψυχής ύπαρχούσης σχέσεως,τήν μέν ψυχήν χα- 
ρακτηρίζομεν διά τής αντωνυμίας ί'γω, αύτι'κ , τό 
δέ σώμα ώ ; τ ι  έκτό; αυτής κείμενον, ώς τ ι  έ;ω τε- 
ρικόν, απεναντίας ό Ομηρος τήν μέν ψυχήν παρι
στάνει διά τού ίδιου αυτή; ονόματος, τό ύέ σώμα 
διά  τής Αντωνυμίας a ité c .

όθεν έν αρχή της ϊλιάδος άναφέρει δτ ι, ενεκα 
τής τού Αχιλλέως οργής, α ί μέν j'/νχα ΐ τών Πρώων 
προεπέμφθησαν είς τόν “λδην, α ύτυ ΐ δέ κατελείφθη- 
σαν σπαράγματα είς τού; κύνας καί τά  σαρκοβόρα 
δρνεα. Επομένως δέ παρ’ όμήρω  ή ψ υ χή  δηλοί μό
νον τήν αναπνοήν ώς δρον τής ζωής, ουδέποτε δέ, 
ώς παρ’ ήμ ίν , τό πνεύμα ή τήν διανοητικήν καί 
βουλητικήν άρχήν. Π ψυχή, ώ ; λέγει, διαμένει έν 
'Α,δου, άλλ’ δ χ ι τό πνεύμα, δπερ ούδαμού θεωρεί 
ό Ομηρος ώ ςτι καθ εαυτό καί αυθύπαρκτου" καί 
ή πεοί τούτου δοξασία του είναι τοσούτον υλική 
ώστε άποφαίνεται δ τ ι οί έν "Αύου στερούνται τής 
χρήσεως πνευματικών δυνάμεων, δ ιότι στερούνται 
σώματος, καί δτι πρός άνάκτησιν ζωής πρέπει να 
πίωσιν αίμα.

Ινα δέ καταστήσωμεν έτι μάλλον καταληπτήν 
τήν Ομηρικήν ταύτην περί ψυχής δοςασιχν, παρα- 
τηρητέον δτι οί δύο κυριώτεροι δροι τής ζωής, οδ; 
γινώσκει ή Ομηρική έποχή , είναι ή αναπνοή καί 
τό  αίμα" κατά δέ τόν θάνατον ή ψυχή ή ή ανα
πνοή πορεύεται εί; τόν "Α,δην, τό δέ α ίμα  υπολεί
π ετα ι έπ ί τού άνω κόσμου έν τώ  σώ ματι, ή έκ 
τίνος πληγής χύνεται κατά γης. Οθεν αί σκιαί 
τών άποθανόντων στερούνται α ΐματο; καί ζώσι 
μόνον άφ’ ήμισείας, δ ιότι δέν ύφίσταται είμή ό είς 
έκ τών δύο όρων τής ζωής, ή ψυχή, ή ή αναπνοή" 
έκλείποντος δε τού αϊματος είναι άνευ σωματικό- 
τητος, άλλά μετά  τής οωματικότητος επανέρχεται 
τό  πνεύμα, δταν αί σκιαί πίωσιν αίμ.α, όταν τούτο 
προστεθή είς τήν i.'-rp /r. Ούτως ή ψυχή Τειρεσίου 
τού μάντεως τότε μόνον δύναται νά μαντεύσϊί, 
άφού έπιεν α ίμα  (όδυσ. Λ*. 9 6 ) . Η ψυχή τού Α
γαμέμνωνος τότε μόνον αναγνωρίζει τόν όδυσσέα,
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άφού έπιεν α ίμα  (αυτόθι, 3 8 7 ). όσαύτως δέ καί 
ή μήττ.ρ τού Οδυσσέω; τόν υιόν της (αύτοθι, 141 ).

Εκ τών είρημένων λοιπόν έπετα ι δτι αί π-.ευ- 
μ α τικα ί ενέργειαι παριστάνονται μόνον ώ ; ιδ ιότη
τες καί δυνάμει; τού δλου ανθρώπου, αϊτινες δ.αο- 
κούσιν ένόσω καί τό σώμα ζή, τούτρυ δέ έκλεί
ποντος έν ώρα θανάτου έςαφάνι,οντα ι ώ ; αύτή ή 
ζωή. II σκέψ-.ς δεν ε ί/ε ν  ¿κόμη τοσούτον πσο/ω - 
ρήσει, ώστε νά έν-οή τήν ζωήν μετά  θάνατον διαε- 
κούσαν ώς τ ι ένυπόστατον, άλλ ή πίστ-.ς είς τήν 
δ .ά ρ κ ε ά ντη ; έβασίζετο έ·τί αισθητικών αντιλή 
ψεων" διότι επειδή ή ψυχή δ ίν  είναι άλλο τ ι είμή 
ή αναπνοή, άποθνήσκοντος τού ανθρώπου, ή έγκα- 
ταλείπουσα αύτόν πνοή π α ρ ίϊτα τα ι είς τήν αϊσθη- 
σιν ώ ; α ιτ ία  τής ζωής καί τού θανάτου" οίχομέ- 
νης δ ' εκείνης έναπολείπονται τα άλλα μέρη τού 
σώματος, όθεν ε-.είνη μόνη διαρκεϊ είς τή,ν "Α.δην, 
άλλ ώς φάσμα καί εΐδωλον διατηρούν μόνον τήν 
έςωτερικήν μορφήν καί τό σχήμα τού πρώην π ρ α 
γματικού ανθρώπου. Ουτω π . χ . ό Πάτροκλος έμ.- 
φανίζεται είς τόν φίλον του Λχιλλέ* τοιούτο; οίος 
ήν ζί.ν  κατά τό μέγεθος, τό σχήμα, τήν δψιν, τήν 
φωνήν καί τά ίμ ά τια  ( 1λ. Ί  ’. Go), .ό τε  6 όδυσ- 
σεύ; καταβάς εί; τόν 'Λ δην προσέφερε θυσίαν καί 
έπλησίασαν είς τό α ίμα  πο. λαί σκιαί έμφανισθεί- 
σαι ύπό τήν προτέραν αύτών μορφήν, ώς νέοι, γ έ 
ροντες κ .τ.λ . 6 όδυσσεύς αναγνωρίζει αμέσως τήν 
μητέρα του, τόν Α χιλλέχ , τόν Α 'αντα , κ .τ .λ . Τό 
εΐδωλον επομένως είναι τά άπεικόνισμα, τό ομοίω
μα τού αληθινού ανθρώπου. Ο λόγο; δέ τής π ί-  
στεως ταύτη ; βασίζεται έπί πάντη αισθητικής πα- 
ραττάσεως, ήτοι τήν έξακολούθησιν τής ζωής δεν 
ήόύνατό τις νά εννοήση άλλως πως είμή ώ ; συνέ
χειαν τής παρούοης καταστάσεως" δέν ήδύνατο νή 
εννοήση τήν ζωήν είμή ώ ; περικλειομένην έντό; 
χώρου, καί εάν μ.έρο; τ ι  τού ανθρώπου μέλλη νά 
διαρκή, ανάγκη πάσα ή μορφή του νά ήναι ανθρώ
πινος.

Μετά δέ τάς νύξεις ταύτας περί τής ψυχολογικής 
ζωής τού Ομηρικού ανθρώπου, έπιχειρούντες ήύη 
γενικήν τινα  σκιαγραφίαν τής ήθικότητο; αύτού 

| καί τής φυσιογνωμίας τού χαρακτήρός του, εύρί- 
! σκομεν αυτόν μεριμνώντα περί τών ίύίων ούχ ή τ 

τον ή πεοί τών κοινών άσχολούμενον είς τά  τής 
ι γεωργίας, τής θαλασσοπλοΐας καί τού πολέμου.
| Επειδή δέ έκ τής φιλοπονίας γεννάται ή αρετή,
: διά τούτο οί απλοϊκοί τά ήθη Ελληνες παριστά- 

νονται ειλικρινείς καί π ιστοί είς τάς δοσοληψίας 
| των, φιλόστοργοι πρός τήν οικογένειαν, φιλόφενοι, 

οίκτίρμονες πρός τούς πάσχοντας, εύσεβεί; καί εύ- 
γνώμονες περί τά  θεία.

Παρατηρούντες δέ εγγύτερον τίνα τά  ϊδιάζοντα 
χαρακτηριστικά τών ανθρώπων τής έποχή ; εκείνης, 
τίνες α ί άτομικαί αύτών άρεταί, κατά πρώτον μέν 
άντιλαμβανόμεθα υψηλόν βαθμόν ά ) θρο)Χΐχου χ ι ι -  

1 ραχτήρος  εί; τάς σχέσεις μεταξύ συζύγων, μεταξύ 
j γονέων καί τέκνων, μεταξύ δεσποτών καί δούλων, 
1 μεταξύ φίλων καί ξένων. Ας άναγνώσφ τις τόν ά-
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ποχωρισμόν τού Εκτω :ο; άπό τής συζύγου καί τού 
τέκνου του, ά ; παρχτηρήση τόν τρόπον, καθ 8ν ό 
πο ιητή ; παριστάνει τόν Α χιλλέα διαλεγόμενον περί 
τή ; ευδαιμονία; κα ί κακοδαιμονία; του ανθρωπίνου 
βίου, περί πλούτου, τιμ ή ;, γενναιοψυχία;, καρτε
ρ ία;, φρον/,σεω;, έγκρατεία;, φιλοξενίας, πραότα
τος, τής πρό; τού; θεού; εύσεβεία;. Οποία μαθή
ματα  ανθρωπισμού απαντιόνται εί; αυτόν, κα τά  τά ; 
εκφράσεις τού Ερδέρου. Καί αϋτός 6 πλέον σκλη
ρό; κα ί άμείλιχος πολεμ ιστή; δέν είναι άμοιρος 
φιλάνθρωπων αισθημάτων. Τοιαύτη είναι ή σκηνή 
τής Ε' Ραψωδίας, καθ’ ήν ό μέν Πρίαμο; προσπί
π τε ι είς τού; π όδα ; τού εχθρού του Αχιλλέως, κυ
λ ιέτα ι κατά γή ; έξαιτούμενο; τό π τώ μ α  τού φο- 
νευθέντο; υιού του Εκτορος, ό δέ Αχιλλεϋς άναμνη- 
σθείς κα ί αϋτός τόν γηραιόν πατέρα  του Πηλέα 
κλαίει στενάζων" διότι έν τή  καρδία αϋτού, καί 
το ι ύψηλοφρονοϋντος έπ ί ήρωίσμώ καί πολεμική 
δόξρ, έμφιλοχωρεΐ όμως καί τό υίϊκόν αίσθημα' τό 
πάθος νικαται υποχωρούν εϊ; τήν φιλανθρωπίαν. 
Ο Α χιλλεϋ; άναπολών είς τόν νοϋν τοι* ό’τ ι ό π α 
τήρ του Πηλεύ; θρηνεί δ ι αύτόν καθώς τώρα ό 
Πρίαμος διά  τόν υιόν του Κκτορα, συγκινεΐται, κα- 
ταπραϋνεται, καί παραχωρεί είς τόν γέροντα Πρία
μον τό πτώ μα  τού υίοϋ του.

Δεύτερον δέ ά ·τ·.λ«μβανόμεθα βαθμόν τινα  γρ ο · 
νήσεως, ε γχ ρ α τε ία ;  καί μ ετρ ιύ τη το ς , ίίστις δ ιε 
γείρει θαυμασμόν καί έκπληξιν. II φρόνησι; καί 
ή  μετριότης αναφαίνεται έκ πολλών τεκμηρίων* 
οϋτω π . χ .  έκ τής καταδαμάσεω; του πάθους μά
λιστα  δέ τής όργή; καί τ ή ; έκδικήσεως, καί αυτός 
ό εμπαθή; Α χιλλεϋ; κα ί το ι βαρέως καθυβρισθείς 
ϋπό τού Αγαμέμνονος, μετριάζεται όμως καί ώθεΐ 
πάλιν τό  ξίφος εϊ; τήν θήκην' ωσαύτως δέ και ό 
όδυσσεϋ; αναγκαζόμενο; νά ύποφέρη τάς υβρει; 
τω ν μνηστήρων καί τάς ακολασία; τών Οεραπαι- 
νίδων μ έχρ ι; ου φθάσν) ό καιρό; τ η ; έκδικήσεως 
κατέχει εαυτόν, καί ενώ ή καρδία αύτοϋ ένδον ϋ- 
λάκτει σφόίρα όργιζομένου διά  τά  άνόσια έργα, 
λέγει καθ έαυτόν' ϋπόμεινον καρδία μου, συ άλ
λοτε  ύπεμεινε; κ α ί άλλο βαρύτερον (ό δ . Τ ’ 17).

Τρίτον σημείον τού χα ρα κ τίρ ο ; είναι ή  άπλό- 
τη ; καί ή εΟικρίνει» δ ι ' ή ; κρίνει τ ι ;  έαυτόν ούχ 
ήττον ή καί τού; άλλους. Οϋτω; 6 Λ χ ιλ /εϋ ; πα- 
ρ ίστατα ι λέγων, μ ο υ  είναι μ ιση τό ς  ώς ύ "Α δης ΰς· 
τ ις  ίί.Ι./α  . ϊ ε γ ε ι ,  χα ΐ ίί.Ι.Ια ύπ ο χρ ΰπ τε ι είς τή ν  
ψ υ γ ή ν  του  (Ιλ. I. 3 ¡2 ) . Οί όμηρ.κοί άνθρωποι 
δέν ήξευραν νά ύποκρύπτωσι τά  αισθήματα καί τά ; 
επιθυμίας των, άλλά παρρησία έξέφραζον ό',τι διε- 
νοοΰντο καί ήσθάνοντο. II ανυπόκριτο; αϋτη παρ
ρησία παντού δείκνυται σαφώς μάλιστα  δέ όταν 
μέμφηταί τ ι ;  τούς άλλους, ιός π . χ . ά παρωργι- 
σμένο; Α χιλλεύ; καλεϊ τόν Αγαμέμνονα άναίσχυν- 
τον (1λ. Λ -. 158 . 2 2 3 ) , ή  ό .Μενέλαος ότε έπρό- 
κειτο  νά γείνρ συνθήκη μεταξύ Τρώων καί Ελλή
νων εκφράζεται άσυστόλω; ότι οί πα ΐδε; τού βα- 
σιλέω; Πριάαου είναι υπερφίαλοι κα ί άπιστοι" η 
τελο ; ό Αγαμέμνων πρό τής μάχης έπ ιπλήττει
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τού; άλλου; ηγεμόνα; (Ιλ. Α'. 330 ). Αλλά καί 
ή συνήθης περιαυτολογία πολλών ηρώων δύναται 
νά θεωρηθή ώ ; αποτέλεσμα τής καθόλου έπικρα- 
τούση; παρρησία;" δ ιότι κ α τ’ έκείνην τήν έποχήν 
καθ’ ήν δέν είχον παρεισδύσειν είς τά  ήθη αΐ έ- 
θιμοτυπίαι καί ή ύπόκρισις, έκαστος κΰμολόγει μετά 
πεποιθήσεως ό ,τι έπίστευε νά ήναι, ή πρα γμ α τι- 
κώ; ήτον. ό χ ι  μόνον κα τά  τήν μάχην έγκωμιά- 
ζουσιν εαυτού; οί ήρωες πρό; έκπληξιν τών πολε
μίων, άλλά  καί καθόλου προκειμένη; ύπερασπί- 
σεω; τών δικαιωμάτων, έξυμνοϋσι τ ό ;  ιδ ία ; αυτών 
άρετάς. Οϋτω; ό Εκτωρ άποκαλεΐ έαυτόν θειον 
(Ιλ. I I '. 75).

Τό ί" ¿¡υ,όν κλέος οΰπ-,τ’έλβΤται (αύτέΟι, 9 1 ).

Ο ΐδομενεύ; καί ό Μηριόνη; έπαινούσιν έαυτού; 
ώς ανδρείου; (Ιλ. Ν '. 9.62 — 269), καί ό όδυσσεύ; 
γνωστοποιεί έαυτόν ε ί; τού; Φχίχκας διά τούτων 
τών λέξεων" α Ιιγώ είμ.αι ό όδυσσεύ;, όστι; ϋπο- 
» λήπτομαι παρά τών ανθρώπων διά τού; πάν
ε τοίου; δόλου; μου, καί ή φήμη μου φθάνει έω; 
π ε ί; τόν ουρανόν (0δ . Τ .  19). Τέλο; δέ πάντων 
τό αίσθημα τή ; τ ιμ ή ; είναι τό μάλλον άνεπτυγμέ- 
νον εί; τόν Ομηρικόν άνθρωπον, όστι; ένθέρμως ά -  

ω νίζετα ι όπως διατηοήσρ τήν  τιμήν του άκηλί- 
ωτον. Ο Εκτωρ, καί το ι βέβαιο; ώ ν ότι σ έσεται 

ήμαρ δτ’ άν π ο τ’ όλώλν) ίλιος ΐρή καί Πρίαμο;, 
καί λαό; έϋμμελίω Πριάμοιο, » καί το ι προαισθα
νόμενο; όποια δυστυχήματα έπαπειλούσι τήν σύ
ζυγον καί τό τέκνοντου, λέγε ι δμω; (!λ. Ζ’. 441) 
ότι έντρέπεται τού; Τρώα; καί τ ά ; Τρωάδας, έάν 
ώ ; δειλό; άποφεύγη τήν μάχην, καί ότι ή καρ
δία  του δέν τόν προτρέπει εί; τούτο, επειδή έσυν- 
είθισε νά μ ά χη τα ι ε ί; τ ά ;  πρώ τα; τ ά ξ ε ι; τών 
Τρώων, άγωνιζόμενο; βπω; σώζη τήν μεγάλην φ ή
μην τού πατρό; του, καί τήν ιδίαν έαυτού. Τό α ί
σθημα τή ; στρατιω τική; τ ιμ ή ; έςά π τετα ι εί; τόν 
όδυσσέα, οπότε ό Αγαμέμνων δυ ιπ ισ τεί ε ί; τήν 
άνδρίαν καί τόν πολεμικόν του ζήλον (¡λ. Δ'. 330). 
Οϋτω καί ό Διομήδη; βλ.έπων έαυτόν μόνον εναν
τίον τώ ν Τρώων αποσοβεί τού; διαλογισμού; τού 
φόβου διά  τών έφεξή; λέξευυν" ο Δ ιατί ή καρδία 
ο μου διελογίσθη ταύτα ; γινώσκω ότ. οί μέν δειλοί 
» άποφεύγουσι τόν πόλεμον" όστι; δέ άριστεύνι εί; 
» τήν μάχην, ούτο; οφείλει νά έμμένη είτε πλη·· 
ϊ  γόνεται είτε πληγόνει άλλον. » 0  Αίας παρο
τρύνει τούς Αργείου;" α Ω φίλοι, άνδρε; έστέ, καί 
ο αϊδεϊσθε άλλήλου; εί; τήν μάχην, δ ιότι οί φεύ- 
» γοντε; ουδέποτε λαμβάνουσιν ούτε δόξαν ούτε 
η ΐσχύν (Ιλ. Ο". 561 ).

Εάν δέ τέλο; πρέπει νά κάμωμεν μνείαν καί 
τού έ )η χ ο ΰ  αισθήματος  καί τού π α τρ ιω τισ μ ο ύ , ή 
ιστορική πείρα υ ά ; διδάσκει ότι εί; λαού; είσέτι 
άμορφώτους, μηδέ προοδεύσαντα; εί; τόν πο
λιτισ μόν, επ ικρατεί δ εγωισμό; όστι; δέν έπεκτεί- 
νεται επέκεινα τών δρίων εκείνων, έντό; τώ ν ό
ποιων ικανοποιεί τάς χρείας του. όθεν καί παρά 
τοίς Ελλησι τώ ν ηρωικών χρόνων μόλις απαντώ·.
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μεν ίχνος τ ι  γενικού εθνισμού καί πατριωτικού έ- I 
ρωτος" απεναντίας τά  άτομα παριστάνουσι τό α ϊ- I 
σθημα τούτο ϋπό τήν μορφήν τής αγάπης πρό; I 
τόν γενέθλαιν τόπον, τήν εστίαν, τήν οικογένειαν 
καί τά  κ τήμ ατά  τω ν. Εκτός δέ τούτου δέν ήδύνατυ 
είσέτι ν άναπτυχθή μεταξύ τών Ελλήνων γενικόν 
τ ι  αίσθημα εθνισμού, επειδή ή Ελλά; ήτο τότε διη- 
ρημένη εί; πολλά ; μικρά; ήγεμονίας, ών οί ηγε
μόνες ένίοτε μόνον συνδέοντο πρό; αλλήλου; είτε 
κα τά  συμβεβηκός, είτε ένεκεν ιδιαιτέρου τινό; συμ
φέροντος.

Αλλ’ εντεύθεν λαμβάνοντε; τό ένδόσιμον όπως 
άναφέρωμεν όλίγα τινά καί περί τού πολιτεύματος 
τώ ν Ομηρικών χρόνων, παρατηρούμεν πρώτον ό τι ή 
μοναρχία ή ή βασιλεία είναι τό άρχαιότερον είύο; 
τώ ν έν Ελλάδι πολιτευμάτων, ή τ ι; ούσα ή εναρξι; 
τού Ελληνικού πολιτικού βίου φέρει μεθ’ έαυτή; τά 
έφεξή; χαρακτηριστικά. Α-. Δέν προήλθεν από σκέ- 
ψιν καί έπίγνωσιν, άλλ’ άπό τήν φύσιν τού πο λ ιτι
κού βίου, ώ ; έκτύπωμα τή ; οικογενειακή; κατχ- 
στάσεως. όθεν ή βασιλεία εφάνη, άναλόγω; τή ; έν 
τή  οίκογενεία πατρικής εξουσία;, ώ ; τό καταλληλό- 
τερον μέσον πρό; συντήρησιν τής κοινωνικής τά- 
ζεω;" όπερ ϋ πα ιν ίττετα ι κα ί ό όδυσσεύ; (Ιλ. Β 
20  4) λέγων, ε ίς  χοίρανος εστω . Εντεύθεν προσέτι 
έπ ετα ι, ότι ό λαό; άνεγνώριζε τήν βασιλείαν ώ ; 
θειον δώρον, καί έθεώρει τού; βασιλείς ώ ; παρά 
τώ ν θεών τό γένος έλκοντας. 0  βασιλεύ; λοιπόν 
όστι; ένέμενεν εί; τήν θείαν του αποστολήν εκαλεί
το  άγαθό; καί δίκαιος. Διά τής δικαιοσύνη; του 
καί άγαθότητο; παριστάνετο έπί τή ; γή ; ώ ; άπει- 
κόνισμα τού Ολυμπίου Διός.

Καθ" όσον δ’ άφορά τήν  ίσχϋν τών βασιλέων πα - 
ρατηροϋμεν ότι δέν έξήσκουν απόλυτον κυριαρχίαν 
έπ ί τών υπηκόων των, ώ ; οί Ασιανοί δεσπόται" άλ
λ ά , καθώς καί αύτός ό πατήρ τών θεών υποτάσσε
τ α ι εί; ύπεοτέραν τινά τάξιν τήν είρμαμένην, οϋτω 
καί οί βασιλείς υποτάσσονται εί; τήν ιδέαν τού δ ι
καίου, τήν Θέμιν τήν έν τοϊ; θεοΐ; διατοίβουσαν, 
ή ; τήν γνώσιν παρέλαβον ενεκεν τής πρό; εκείνους 
συγγένεια; τω ν. Οθεν παρίσ τατα ι ό μάντις, ό διερ- 
μηνεύ; τού θείου δικαίου, όπως τό άναγγέλλ/ι εί; 
τόν ηγεμόνα τόν άγνοούντα ή παραβιάζοντα αύτό, 
κα ί τόν ύπομιμνήσκτ, τήν έπικειμένην αύτώ θείαν 
δίκην. Είς τήν σχέσιν ταύτην τών βασιλέων πρό; 
το ύ ; θεού; έπιστηρίζεται ή άγνότη; τού γίνου; καί 
τ ή ; αξίας των, ούχ ήττον ή ή ένέργεια αύτών καθό 
δικαστών, στρατηγών καί επιτηρητών τών θρησκευ
τικών πραγμάτων" ϋπό δέ τήν τριπλήν αυτήν έπο- 
ψιν ό όμηρικό; βασιλεύ; έξασκεϊ ύπεοτάτην άρχήν.

Πρό; σύσκεψιν δέ καί ϋποστήριξιν τών βασιλέων 
ησαν αί συτε.Ιεΰσεις, αίτινε; διειρίνσντο εί; α γο 
ρ ά ν  καί βου.Ιήν. Καί ή μεν άγορά ήτο συνέλευσι; 
τού λαού, ή δέ βουλή τώ ν γερόντων. Φαίνεται δέ 
ό τι 6 βασιλεύ; συνήθως συνεβουλεύετο πρώτον μετά 
τών γερόντων έν τή  βου.Ιή  δ ,τ ι ήθελ.ε νά προτείνη 
εί; τήν τού λαού συνέλευσιν, ένθα ή όμά ; ή, του
λάχιστον οί πλείστοι έλάμβανον μέρος, εος εςάγε-

τ α ι έκ διαφόρων όμηρικών χωρίων, ό τ ι  όμως ό 
βασιλεύ; ώφειλε νά συγκαλή τήν μέν ή τήν δέ εν
τός ώρισμένη; προθεσμία;, τούτων ούδέν ίγνο ; α 
παντάτα ι. Αί συνελεύσεις συνεκαλοϋντο ούχί μό- 
μον Οπό τών βασιλέων, άλλά καί ϋπό τίνος ήρωος, 
ώ ; βλέπομεν τόν Α χιλλέχ πρό τή ; Τροίας ( ίλ . Α' 
ά ί — 19— 40), ούχ ήττον δέ καί ύπ ' άλλου οίου- 
δήποτε μέλλοντος νά διακοινώσγ τ ι  εί; τόν λαόν" 
καί αύτός δέ ό λαό; είς εκτάκτου; περιστάσεις 
συνεδρίαζεν αΰτεπάγγελτος. Λ ; έπιτοπλείστον ό 
βασιλεύ; κα ί οί περί αύτόν άγορεύουσιν, ένίοτε δέ 
καί μόνο; ό βασιλεύ;, όστι; καί διαλύει κατόπιν 
τήν συνέλευσιν. Δέν δυνάμεθα δμω; εντεύθεν νά 
συμπεράνωμεν ότι ό λαό ; συνεκαλείτο μόνον ϊνα ά - 
κροάζηται" δ ιότι έάν έπετρέπετο εί; πά ντα  τινά  
νά συγκαλή τόν λαόν, έπόμενον είναι ότι ε ίχε καί 
τό δικαίωμα νά άγορεύη" έπειτα  καί έκ διαφόρων 
χωρίων τού ποιητού εξάγεται ότι ό λαό; ε ίγε τό 
δικαίωμα νά έκφράζγ έλευθέρως τήν γνώμην καί 
τήν θέλησίν του.

Καθ’ όσον δέ άοορϊ τ ά ; γεν ιχά ς  υποχρεώ σεις  
τού λαού πρό; τόν βασιλέα, ώφειλον αί χρεΐα ι τού
του ν’ άναπληρώνωνται δ ιά  δασμών" .οΰτω ; ό Ο- 
δυσσεύ; λέγει (ό δ . Ψ ' 3 5 7 ) πρό; τήν  Πηνελόπην 
ότι ό λαό; θέλει τόν αποζημιώσει διά τά  πρόβατα 
ά'τινα τόν κατέκειραν οί μνηστήρες. Ó Αλκίνοο; δέ 
(όδ . Ι\”  1 4) ότι θέλει συνάξει παρά τού λαού όσα 
ε ί /ε  προσφέρειν εί; τόν όδυσσέα. Ε ί; τ ά ; εκστρα
τε ία ; ώφειλεν εί; τουλάχιστον έξ έκάστη; οίκογενεία; 
τών ύπτκόων του ό κλήρω λαχώ ν νά τόν συμπαρα- 
κολουθή ( Ιλ.Ω 400 ). Οϋτω π .χ .  άναφέρεται ό Εχ_έ- 
πυλο; (Ιλ. Έ 2 9 6 )  υπήκοο; ίσω ; τού Αγαμέμνονος, 
ότι έχάρισεν εϊ; τούτον ώραίαν ίππον Λϊθην καλού- 
μένην,ίνα άπολυΟρτή; κατά τού Ιλίου εκστρατείας.

Αλλ’ επειδή α π ’ άρχή ; προεθέμεθα νά διαγρά- 
ψωμεν μόνον έν εϊδει σχεδιάσματος τόν τρόπον, 
καθ’ 8 / πρέπει ν’ άνελ ίττητα ι κα ί έρευνάτοι έκα
στον τών διαφόρων στοιχείων τού κατά τού; Ομη
ρικού; χρόνου; Ελληνικού βίου, διό μετά  τά ; συνο
π τ ικ ά ; τα ύ τα ; παρατηρήσεις, περί τού πολιτεύμα
τος, μεταβαίνομεν έπί τέλους εί; σύντομόν τινα 
έξέτασιν καί άνάλυσιν τού πρωτίστου έκ τών τριών 
κυριωτέρων στοιχείων τ ή ; ήρωϊκή; έποχής, ήτοι 
τού θρησκεύματος.

Πολλά μέν άντιφατικά έρρέθησαν περί τών ό μ η 
ρικών θεοτήτων, άλλά τό βέβαιον είναι ότι α ί τών 
θεών ατομικότητες έσχηματίσθησαν καί έδημιουρ- 
γήθησαν κατά τόν προκείμενον τύπον τών ανθρωπί
νων ατόμων" διότι παρ’ όμήριρ οϋδεμίαν εϋοίσκομεν 
ουσιώδη διάκρισιν μεταξύ θεών καί άνθρώπων, καθ’ 
όσον άπασαι α ί ιδ ιότητες τούτων άπονέμονΐαι_ καί 
εϊ; έκείνους,'κατά βαθμόν όμως άναίτεοον. Ó Ομη
ρο; δέν έπίστευεν ένα μόνον, δψιστον, παντοδύνα
μον καί πάνσοφον θεάν, ώ ; τόν δημιουργόν καί κ υ
βερνήτην τού κόσμου" άλλ.’ οί θεοί παρίστανται 
αύτώ πνευματικώ ; τε  κα ί σωματικώ ; μόνον ώ ; ύ- 
ψηλοτέρα; τάξεω ; άνθρωποι, τρόπον τινά άνώτερθ[ 
ηγεμόνες, οίτινες, ώ ; οί έπίγειοι βασιλείς, ένερ.
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γβύσι πολλάκι; αύθαιρέτω;, καί ό χ ι κατά  τάς υπα
γορεύσει; τού δικαίου καί τού πρέποντος. Οί αρ
χα ίο ι Ελληνες έδημιούργησαν τόν χο ίρον των θεών 
τω ν κ α τ’ εικόνα τού ίδιου αυτών βίου. όθεν οί Ó- 
μηρικοί θεοί δέν είναι οΰτε ήθικοπολιτικαί άλλη- 
γορίαι ώ ; οί τώ ν Περσών, οΰτε σύμβολα τών φυ
σικών δυνάμεων, ώς οί τών Α ιγυπτίων, αλλά χ α 
ρακτήρες ζώντες, ά τομ α ' καί ταύτα , οχι ώς 6 Βρά- 
μ α  τών Ινδών, βεβυθισμένα εις τήν θεωρίαν τού 
έαυτού των, άλλ’ άδιαχόπω ; ένεργούντα καί στε- 
νώ τατα  συνδεόμενα μετά  ζώντων ανθρώπων, μεθ' 
ων έχουσι κοινάς άπάσα; τά ς σω ματικά; καί ψυχι
κ ά ; ιδ ιό τη τα ;.

Εντεύθεν λοιπόν εξηγείται καί τό κράτος τών 
θεών επ ί τά  τη ; φύσεως καί τών ανθρώπων. Δέν εί 
ναι οί δημιουργοί της φΰσεως, δέν είναι ή αρχική 
πηγή, έξ ή ; παρήχθησαν πά ντα  τά  όντα, άλλά μό- 
νον οι δεσπόται καί κύριοι αύτών, συνεχεία όχι 
μ ιά ; απολύτου θεία; αρχής, άλλά τή ; φυσικής κ·»ί 
ψυχική; των κραταιά; άτομικότητος' άλλά τοιού- 
τον κράτος έπ ί τή ; φύσεω; τοσούτω μάλλον ώφει- 
λεν 6 Ομηρικός άνθρωπος ν’ άποδώονι εί; του; θεούς, 
όσω όλιγώτερον αυτό; ήδύνατο νά έξηγησνι τά  α ι
νιγματώ δη φαινόμενα καί τάς μεταμορφώσει; τής 
φΰσεως. Τά έν τή φύσει ένεργούντα α ίτ ια  τού ήσαν 
άγνωστα, επομένως δέ άλλο τ ι  ε ί; «ύτόν δέν ένα- 
πελείπετο  είμή νά έννοηβή κραταιά; άτομικότη,τ«;, 
ώ ; κεχωρισμένα; μέν από τών φυσικών φαινομένων, 
άλ.λ έπ ’ αύτών ενεργούσα;, κ.αί νά τά ; παραστήση 
κα τά  τό πνεύμα τή ; έπβχή; του, μάλιστα δέ κατά 
τό  πνεύμα μ ιά ; φαντασιώδους εποχής. Ε ί; τ ί  δέ 
συνίσταται ή δύναμι; αϋτη καί ή έπίρροια τών 
Θεών επ ί τών φυσικών φαινομένων καί τού ανθρω
πίνου βίου ; Τή; μέν φΰσεως τά  διάφορα άποτε- 
λέσματα δύνανται ό χ ι μόνον νά έπιταχύνωσιν ή νά 
βραδύνωσιν, άλλά καί νά μεταμορφώσωσι. Τήν δύ- 
ναμιν ταύτην δεικνύει ό ποταμός Σιμόεις, δστις 
αίφνιόίως ανατέλλει αμβροσίαν ϊνα βοσκήσωσιν οί 
ίππο ι τής ίίρας ( ίλ .Ε '. 7 7 7 ) ' καί ή Αθτ,να, κ α τ ' ε
π ιτα γή ν  τής ό -ο ία ; βραδύνεται ή ανατολή τού II- 
λίου πρός έπέκτασ-.ν τής νυκτός, έν ψ ό όδυσσεύς 
καί ή Πηνελόπη ά-αγνω σίζοντι; άλληλου; κλαίου- 
σιν (όδυσ. Ψ . 241 ). Αλλ’ οί θεοί κέκτηνται τήν 
δυναμιν καί τού μεταμορφώνειν, ικανοί δντε; ν' ά- 
πονέμωσιν είς τε τά  έμψυχα καί άψυχα όντα ιδιό
τ η τ α ; α ιτινε; ούύόλω; αύτοί; άνήκουσιν έκφύσεως. 
II Ηρα χορηγεί εί; τόν ίππον τού Αχιλλέως τήν 
δύναμιν τού λαλεΐν καί μαντεύειν ( ίλ . Τ. 405). 
Καί αύτόν τόν σωματικόν οργανισμόν ισχύει ή θεία 
βούλησι; νά μ ετα π λά ττη  καί νά μετασχηματίζη,. 
Οΰτω π .  χ .  ή Λθηνά άποκαθιστά τόν όδυσσέα ϋ- 
ψηλο'τερον τό ανάστημα καί παχύτερ’ον, καί κατά 
δ ιαταγήν αύτής φύονται έπ ί τής κεφαλή; του ούλαι 
κόμαι όμοιαι μέ όχκίνθινον άνθος (0 δ .  Ζ. 2 2 9 ). 
Μόλις τόν ψαύει μέ τήν ράβδον της καί τόν μετα 
τρέπει είς γέροντα, κατόπιν δέ τόν επαναφέρει είς 
τήν προτέραν αύτοΰ ώραίαν μοοοήν (05 . Ν. 4 2 7 , 
Π . 17 2 , 454 ).

39S
Εκ ταύτη ; δέ τής ισχύος ήν οί θεοί έξασκούσιν 

έπί τή ς φύσεως καί τού ανθρώπου, ¿π ετα ι ότι θεω
ρούνται ώς ο ί ύδηγοϊ xa l οί α ίτιο ι τής τύχης τών 
πολιτειών τών λαών καί τών ατόμων,Ινία τά  πάντα 
έξαρτώνται έκ τής βουλή; καί τή ; θελήσεως έκείνων 
καί εί; εκείνου; μόνου; έναποθέτουσιν οί ίίρωες τ ά ; 
ελπ ίδα ; τή ; νίκη; (ίλ. Ζ. 5 2 6 ) , καί έν τή  ίλ ιάδ ι 
παριστάνονται τά  αποτελέσματα τή ; των βασιλέων 
έριδος, ό θάνατο; τοσούτων ήρώων ώ ; έκπλήρωσι; 
τή ς  βον.Ιής too J a i : .  Διευθύνουσι δέ καί δ ιέ -  
πουσι τ ά ;  τύ χ α ; τών ατόμων ούχ ήττον ή τ ά ; τών 
λαών' δ ιότι ε ί; τού; θεού; οφείλει τό άτομον τήν 
σωματικήν καί τήν πνευματικήν του ΰπαρξιν. Οί 
θεοί άνέθρεψαν τόν Τηλέμαχον άνδρωθέντα κατά 
χάριν τού Απόλλωνος (0δ . Ξ. <75. Τ. 86 ). Σωμα
τικά  καί πνευματικά πλεονεκτήματα είναι δώρα 
τών θεών. Ο Απόλλων χαρίζει εί; τού; ανθρώπους 
τό δώρον τή ; μαντεία ; (Ιλ. Α'. 72 ). Η  Αρτεμις 
διδάσκει τού; θνητούς τήν κυνηγετικήν (ίλ. 5 1 ) . 
Η Αθ/ινά τήν τεκτονικήν (Ιλ. 6 4). Ó Ζεύ; κ α ί 
6 Ποσειδών παντο ία ; ίπποσύνα; (Ιλ. Ψ '. 3 0 7 ), 6 δ έ  
δεύτερο; καί τήν θαλασσοπλοΐαν (ο δ . II’. 3 5 ' .  Τό 
άδειν είναι δώρον τή ; θεότητο; καί οί διδάσκοντες 
αύτό είναι ό Απόλλων καί a i  Μούσαι (0 δ . θ '.  4 4 . 
4 8 0 . 488 ). ’Α ντί νά λέγηται η ώδή καί αί τ έ -  
χναι είναι φυσική δεξιότη; ή επ ίκ τη το ; ικανό της, 
ό Ομηρικό; κόσμ.0;  τάς αποδίδει εί; τό  θειον. Με- 
γαλ.οφοίαν, ευφυΐαν καί έπίκτητον ικανότητα δέν 
άναγνωρίζουσι, τά  πάντα  είναι άμεσον άχοτέλε3 
σμα τών θεών. Παν εί τ ι  αγαθόν η κακόν συμβαί
νει ε ί; τόν άνθρωπον έκ θεού προέρχεται. II Ελένη 
λέγει (ό δ . Δ'. 2 3 7 )  α τό αγαθόν καί τό κακόν τά  
δίδει ό Ζεύς" δύ ναται γάρ άπαντα, ο

Αλλ’ 6 Ομηρικό; άνθρωπος, καθώς άναγνωρίζει 
ύπεράνω τής άτομικότητό; του άλλην τινά  ΰψη- 
λοτέραν, ήτις είναι τό θειον, είς δ ή βούλησι; καί 
αί πράςεις τώ ν ανθρώπων ύπείκουσιν, οΰτω π ι 
στεύει ότι μέλλει νά ύπάρχη, καί άλλη τ ι ;  έ τ ι υ
ψηλότερα δύναμι;, προΐσταμένη όχι μόνον τών 
ανθρώπων, άλλά καί τών θεών, ήτις περιορίζει κα ί 
τούτων τό αύθαίρετον. II επικρατούσα αϋτη δύνα- 
μ ι ;  προίστα ra í ώ ; ειμαρμένη, Α ίσ α  ή Mo T fa  ό
πισθεν τ ή ;  τών θεών ένεργείας. Καθώς δέ οί άνθρω
ποι διστάζοντες περί τινο; μελετωμένη; έπ ιχειρή- 
σεω; άν ηναι δικαία καί ωφέλιμος ή ό χ ι, συμβου
λεύονται τού; θεού; είτε διά  τών χρηστηρίων, εί
τε δ ι’ άλλων τινών σημείων, οΰτω καί ό Ζεύ; δ ι-  
στάζων άν μέλλνι νά ποάξτι τ ι  ή ό χ ι λέγετα ι ό τι 
έρευνα τόν ϋπέρτατον νόμον, όπως γνωρίσρ τ ί  ε ί
ναι πεπρωμέναν.

Εκ ταύτη; τή ; ιδέα ; περί τινο ; μοιριαία; άπο- 
φάσεω; δεσποζούση; έπ ί τών θεών άνεπτύχθη ή δο
ξασία περί τής θεάς Αισ-ςς καί Μ οίρας. II Αίσα, 
ή τις  έτυμολογικώ ; σημαίνει μέρος τών όλων, πα- 
ρ ίσταται ώ ; θεά μοιράζουσα είς έκαστον άνθρωπον 
«μα  γεννηθή δ ,τ ι μέλλει νά πάθ>·. (Ιλ. Τ .  12 7 . 
θ δ .  Η '. 197). Οΰτω δέ καί Μοίρα, κατά  τήν αυ
τήν ετυμολογίαν τή ; λέξεω;, σημαίνει τόν άναπόη
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δραστον θάνατον έκαστου ανθρώπου. 0  Απόλλων 
λέγει εί; τόν καταδιώκοντα αύτόν Εκτσρα ότι δέν 
δύναται νά τόν φονεύση, δ ιό τι δέν είναι μόρσιμ.ος 
όθεν ή Αίσα καί ή Μοίρα δεσπόζουσιν έπί τε  τών 
ανθρώπων καί τών θεών, ούδέ δύναταί τ ις  ν' άντι- 
στή εί; τά ; αποφάσεις των. Ούδείς, λέγει καί ό 
Λρόδοτο; (Β. I. 9 1 ) , δύναται νά υπεκφυγή τά  ά 
π α ξ  ύπό τής μοίρα; προορισθέν, ούδ αύτό; ό θεός. 
Τό άδυσώπητον τής τώ ν ανθρώπων Μοίρας φαίνε
τα ι ζωηρότατα είς τόν αποχωρισμόν του Εκτορος 
άπό τής Ανδρομάχης (ίλ . Ζ'. ) έχφράζοντος άπρο- 
καλύπτως τά  λυπηρότερα προαισθήματα, άτινα 
στιγμ ια ίω ς λτ,σμονήσα; εύχετα ι πρώτον, όπως ό 
υιός του καταστή μίαν ήμέραν ένδοξος καί κρα- 
ταιός βασιλεύς τώ ν Τρώων' κατόπιν δέ υπομιμνή
σκει τήν σύζυγόν του τά  τής Μοίρα; χωρίς τήν ά· 
πόφασιν τής οποίας ούδείς θέλει τόν προπέμψειν 
ε ί ;  τόν 'Α δ /,ν , ά λλ’ άφ’ ετέρου ούδείς θνητό; δύ- 
ναται νά τήν ύπεκφύγγ.

Εκ ταύτ·/.; δέ τή ; π ίστεω ; ε ί; τό  άόυσώπτ,τον 
κ α ί άμετάτρεπτον τ ή ; μοιριαία; άποφάσεω; έξη' 
γ ε ίτ α ι δ ια τ ί 6 Ομηρικό; άνθρωπο; ουδέποτε προσ
φέρει δεήσεις η  θυσία; εί; τήν ειμαρμένην. Καθ ό
σον δέ άφορά τήν  σχέσιν τή ; Μοίρα; κα ί τή ; Αι* 
c n ; πρό; τού; θεούς, είναι φανερόν ότι αύται απο
λύτω ς δεσπόζουσαι ϊσ ταντα ι ύπεράνω τής τών θεών 
βουλήσεως' διόσι, εάν οί θεοί έγίνωσκον ότι ή βού- 
λησι; τής Μοίρα; δέν υπερέχει τ ή ; ιδ ία ; αύτών, 
ουδέποτε θά έφαίνοντο συμμ.ορφούμενοι καί ύκεί- 
κοντε; εί; αύτήν έν καιρω τής δυσαρέσκειας καί τής 
λύπης των (ίλ. Τ’. 1 2 7 ). Αϋτη δέ ή έκ τή ; Μοίρας 
έξάρτη,σις τών θεών διαδηλούται σαφέστατα έν τή  
Γ". Ραψωδία τής όδυσσείας, σ. 2 3 6 , ένθα λέγετα ι, 
ό τι ούδέ οί θεοί δύνανται ν’ άποτρέψωσιν άπό τόν 
υιόν τού Αρεως τήν Μοίραν τού "θανάτου. Ιίσαύτως 
δέ βλέπομεν καί τόν Δία διανέμοντα τήν μοίραν 
τού ανθρώπου ούχί ώς αύτός βούλεται, άλλα κατά 
τόν νόμον τής ειμαρμένη;" δπερ (εν ίλ. Θ. 6 9 . X, 
2 1 0 )  εκφράζεται διά τ ή ; χρυβή; πλάστιγγος, έφ 
ή ; σταθμίζει τήν τού θανάτου μ.οϊραν τών Τρώων 
καί τών Αχαιών τού Αχιλλέως καί τού Εκτορος 
καί κατά  τήν ροπήν αύτή; αναγνωρίζει άλλοτρίαν 
βούλησιν καί ενεργεί κατά  ταύτην. Τέλος δέ προσ- 
θετέον ότι ή Αίσα καί ή  Μοίρα χαρακτηρίζονται 
κα ί είκονικώ; διά  τού όνόματο; Καταν-.Ιώθις, καθό 
νήθουσαι τήν κλωστήν, ήτοι τήν τύχην τού ανθρώ
που, όνομα άπαντώμενον καί είς τόν μεταγενέστε
ρον μύθον τών τριών Μοιρών, αϊτινες ώνυμάσθτ,σαν 
Χλωθώ, Λάχεσις καί Ατροπο;.

Αλλ’ οί θεοί καί τοι έκ τή ; Μοίρα; έξαρτώμενοι, 
έχουσιν όμως καί τ ι  ένυπάστατον, σώζουσι καί τινα 
ελευθερίαν τής- ίδιας αύτών βουλήσεως. Καθόλου 
δέ είπεΐν, είς τούς Ομηρικού; θεού; παρατη^είται 
δ ,τ ι  καί εις τού; /ίρω α ;' δ ιότι καθώς οϋτοι, ενώ 
έκαστος ύπείκει εί; τά  νεύματα καί τά ς έμπνεύσεις 
τ ή ς  προστατευούση; αύτόν θεότητο; ένώ είναι όρ· 
γ α ν ο ν  τώ ν  διαταγώ ν τ α ύ τ η ; ,  συνάμα πράττσυσι 
κ α ί  ένεργούσ ι κ α τ ά  τ ά ς  ιδ ία ς  α ύ τώ ν  π επ ο ιθ ή σ ε ις

καί φρονήματα, ώσαύτως καί οί θεοί κα ί το·. άφ’έ- 
αυτώ< βουλευόμενοι καί άποφασίζοντες, και το ι τά  
πάντα  κατά τό δοκούν διέποντες, ύπείκουσιν όμως 
καί αύτοί εί; τινα κραταιάν καί μυστηριώδη ανάγ
κην, árdyxr) γά ρ  ονόέ θιοί μ ά χο ν τα ι.

Εκ τοιούτων λοιπόν ψυχολογικών, ήθικοπολι- 
τικών καί θρησκευτικών άρχών άρυόμενο; τά ς έμ - 
πνεύσει; του ό Ποιητής, ύπό τοιούτων δοξασιών 
καί αισθημάτων διχπερώμενος, παρήγαγε τά  αρ
χέτυπα αυτού Ποιήματα, ά τινα  ύπό τήν καλλιλο
γικήν αύτών έποψιν θεωρούμενα δύνανται νά παρα- 
βλ/,θώσι μέ τό ήλιακόν φως, ού τινο ; α ί ακτίνες 
περιέθαλψαν, έζωογόνησαν καί ανέπτυξαν τοσαΰ- 
τας διαδοχικά;· γενεάς, τοσαύτα; μυριάδα; δ ια 
νοιών, α ϊτινε; είτε αμέσως είτε έμμέσως, ε ίτε  έκ 
τού σύνεγγυς είτε πόρρωθεν, κατά  τό μάλλον ή 
ήττον έπιρρεάσθησαν καί πολυειδώς διεπλάσθησαν 
ύπό τή ; εκείνων δραστική; επενεργήσεως.

Καί τω όντι τά  Ομηρικά ποιήματα άποβαίνουσιν 
εί; άκρον περισπούδαστα, 0χ_ι μόνον διά  τό  ολικόν 
των, όχι μόνον διότι έν α ύ το ί; ανευρίσκεται ή 
πρώτη ηλικία τού Ελληνικού έθνους, τά  πρώτα 
στοιχεία καί τά  πρώτα σπέρματα τού κοινωνικού 
καί πρακτικού του βίου, άλλά καί δ ιά  τό είδός 
των, δ ιότι άποκατέστησαν ό τύπος καί ό κανών 
τής έλληνικής φιλοκαλία; δ ιό τ ι ό όμηρο; θεωρεί
τα ι δικαίως ώς 6 πατήρ ό χ ι μόνον τ ή ; Επικής, 
άλλά καί καθόλου παντός είδους ποιήσεως ή μ ά λ
λον είπεΐν, πάση; περαιτέρω γλωσσολογική; καί 
γραμματολογικής μορφώσεως.

' όθεν ίνα κρίνωμεν δεόντως καί περί τ ή ; άξία; 
τή ; καλλιλογική; σπουδή; τών Ομηρικών ποιημά
των, ανάγκη νά έπ ιστή ίω μεν τήν προσοχήν μα ; 
εί; τρία τινά κύρια χαρακτηριστικά αύτών, τό  ύ 
φος, τήν  πράξιν κα ί τούς χαρακτήρα; τώ ν υπο
κειμένων, χαρακτηριστικά, άν ή όσον Ινεστι βα - 
θυτέρα μελέτη καί λεπτομερεστέρα άνάλυσι; φέρει 
ώς αποτέλεσμα είς τού; νέους τήν στόμωσιν καί 
οξύτητα τής αισθητική; αύτών κρίσεως.

("Ε :t a n  το  τέ .Ιος .)

ΜΑΝΟΛΗ Σ.
Βλ«·/ι·/.ή «αράδο^ις του ΙΓ ' αίώνος.

f E x  του Γα.Ι.Ιιχοΰ.)
—οοο—

Λαμπρά καί πολυπληθής συνοδία συνέρχεται π α 
ρά τ ά ;  ό /θας ποταμού, πληθύς δέ ισχυρών μ ε γ ι
στάνων περιστοιχίζει εύλαβώ; αρχηγόν τινα, όστις, 
δ ιά  τού δψους τού αναστήματος καί τ ή ; αρρενωπή; 
έκοράσεω; τού προσώπου του, φαίνεται ά ςιο ; νά 
ά ρ /ή  πάνταχού. Μεταξύ δέ τού συνοδεύοντο; αύ
τόν πλήθους διακρίνονται καί έννέα τε χ ν ίτα ι, ύπα- 
κούοντες έπίση; είς ένα αρχηγόν, ευκόλως έπιβάλ- 
λοντα αύτοί; θέλη.σιν διά τή ; υπεροχή; τώ ν γνώ 
σεων καί διά  τή ; πολυχρονίου πείρα; του.
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Ο ποταμ ό ; ούτος, οστις κυλίει τά  ϋδατά του ά- 
ναμέσον ερήμου χώρας, χυνόμενος ώς καταρράκτης 
καί επιπίπτω·/ μ ε τ’ άκχθέκτου όρμής έπ ί αποτό
μων βράχων, φθειρόμενων καί ακονιζόμενων ώ ; εκ 
τών παραφορών του, ϊνα άναλαοτ) μακρότεοον ρούν 
ήσυχον, ό ότέ μεν ήσυχάζων ότέ δε επαναστατών 
ώς εί ειχεν άνθρωπίνην ζωήν, θέλησιν, ανυπομονη
σίαν καί υποταγήν, είνε ό Αργής, ό δε τόπος 8·/ 
διατρέχει, ή χώρα ή καλούμενη Μ ικρά  Β .Ια χ ία . 0  
ήγεμών, τόν όποιον περιστοιχίζουσι παριππεύοντες 
ανδρείοι αξιωματικοί, είνε 'ΡοόύΛ γος ό Μέ.Ιαι;, 
θεμελιωτής καί κυρίαρχης τής χώρας' ή λαμπρά 
δε αίίτη έφιππος συνοδία είνε ιερά εκστρατεία, 
δ ιότι ό ήγεμών ταξειδεύει ζητών νά εϋρρ κατάλλη
λον μέρος, ό'περ νά καθιερώσρ διά  τής καθιδρύσεως 
μοναστηριού άπαραμίλλου κατά  τε  τήν ωραιότητα 
καί τ ά  πλούτη ' καί δ ιά  τούτο μεταξύ τής συνο- 
δευούσης αυτόν εϋγενούς θεραπείας διακρίνονται καί 
εννέα κτίστα ι μετά τού μ,αστόρου όλων τών μα
στόρων Μα>·ώ.1η,  δστις κατέστη τόσον περίδοξος.

Κ αί ιδού εις τήν στροφήν μιας όδού ό ήγεμών εΰ- 
ρίσκεται ενώπιον ποιμένος, χαρίεντος μικρού πο ι- 
μένος, παίζοντος φαιδρότατα έπ ί τού αυλού του 
ν τ όί»·αο (εθνικά άσματα).

Λραιε ποιμήν, τώ  λέγει ό "Ροδόλφος στα- 
ματώ ν- σύ δστις τοσάκις συχνοανέοης καί πολύ 
συχνά κατεβης μετά  τού ποιμ.νίου σου τό ρεύμα 
τού Λργητος, είπέ μας, παρετήρησές που μεταξύ 
τώ ν καταπρασίνοιν φυλλωμάτων τώ ν λεπτοκαρυών 
τε ίχος μόλις Θεμελιωθέν καί κατερειπωμένον ;

Μ άλιστα, ΓΙρίγκηψ, άπεκρίθη ό ποιμήν' ηύ· 
ρα τό τε ίχος τούτο έγκαταλελειμένον καί' ήμίκτι- 
στον, καί οι σκύλοι ίδόντες αυτό άφήκαν ώρυγ- 
μούς θανάτου.

■ Καλά, λέγει ό ήγεμών ευχαριστηθείς' άγω- 
μεν έκεί θελει ιδρυθεί τό μοναστήριόν μου.— Καί ή 
συνοδία διευθύνθη πρός τά  εκεί' άμα  δε φθάσας 
έποοσκάλεσε τούς κτίστας καί τόν Μανώλην, καί 
είπε·/

Ακούσατε' επιθυμώ νά κατασκευάσετε εν
ταύθα έπ ί τών ερειπίων τούτων οικοδόμημα τόσον 
λαμ.πρόν καί τόσον ώραϊον, ώστε δμοιον αύτού νά 
μήν εύρεθή ποτέ μεταξύ τών ύπαρχουσών μήτε μ ε
ταξύ τών έσομενων οικοδομών. 2άς υπόσχομαι δέ 
πολλάς γαίας καί θησαυρούς καί τίτλους, οϊτινες 
θέλουν σας προάξει εις τόν βαθμόν τών μεγιστά
νων τής αύλής μου' σάς δίδω  τόν λόγον μου, λό
γον εστεμμένου ήγεμόνος, κα ί δύνασθε νά έμπι- 
στευθήτε είς τά ς υποσχέσεις μου. . . Π εριμείνατε! 
μή μέ ευχαριστείτε ακόμη. . . . Αί υποσχέσεις μου 
έκτελούνται πάντοτε, ό λόγος μου είναι ιερός' πλήν 
ανακαλώ αύσόν πρός στιγμήν διά  νά σάς εϊπω ότι, 
αν δέν κατορθώσετε τό προσταχθέν, θέλετε κτι- 
σθεί όλοι ζωντανοί είς τά  Οεμέλια'τού μοναστηοίου, 
τό οποίον θέλουν επιχειρισθεϊ άλλοι Ικανώτεροί'σας. 
Ε ιπε καί έγένετο άφαντος.

Π φιλοδοξία καί ό τρόμος! είναι πάντοτε τά  
δύο κέντρα τού ανθρώπου' ούτω λοιπόν οι κτίστα ι

έτοιμάζονται κατεσπευσμένως, κάμνουσι καταμε* 
τρήσεις, σκάπτουσι τό έδαφος καί έντός ολίγου χρό
νου ύψούται τείχος με μεγαλοποεπεστάτας αναλο
γίας. Εύχαριστηθέντες διά  τόν κόπον καί ποό πάν
των διά  τήν επ ιτυχίαν τω ν, κοιμούνται όνειροπο- 
λούντες τάς γαίας, τούς θησαυρούς» καί τούς τ ί 
τλους, οΰς ή έπιδεξιότης των θέλει το'ΐς χορηγήσει.

Η πρωία επέρχεται, καί αΐ ώχραί ακτίνες τού 
ήλιου αρχίζουν νά φωτίζωσι τήν πεδιάδα καί τά  
ϋδατα τού Αργητος' ή δρόσος τής αύγής, ή επ ι
θυμία τού νά έξακολουθήσωσι τό διακοπέν έργον 
διά νά άπολαύσωσι πάλιν απαραίτητον άνάπαυσιν 
έξυπνίζε: τούς κ τίσ τα ς ' λαμβάνουσι τ ά  εργαλεία καί 
σπεύδουσι ταχέω ς νά έπαναλάβωσι τό έργον των . . 
Πλήν άλλοίμονον! τό τε ίχος, τό ώραϊον εκείνο τ ε ί
χος, τά  ισχυρά εκείνα καί στερεότατα θεμέλια, 
τά  πάντα έν καιρώ τής νυκτός, τά  πάντα κατέρρευ- 
σαν, κα ί τό τόσον καλώς προχώρησαν έργον δέν 
είναι πλέον άλλο τ ι ,  εϊμή έκτεταμένον έρείπιον, 
τοσούτον μάλλον θλιβερόν καθόσον είνε ώραϊον! 
Παν δ, τ ι  έν τώ  κόσμω τούτω καταστρέφεται άφ 
ού έξεπλήρωσεν όποιονδήποτε σκοπόν ώφελείας, 
παριστά θέαν ή'τις είναι μόνον μελαγχολική '  άλλ ' 
ούδέν λυπηρότερον τών καταρρευσάντων λειψάνων 
πριν χρησιμεύσωσιν εί; ούδεμίχν υπηρεσίαν, δλως 
άνωφελών είς τό παρελθόν καί μή καταλιπόντων 
ούδέ καν άναμνήσεις ώς κληροδότημα.

Αντί νά άπελπισθώσιν, οι κτίστα ι έπανέλαβον τό 
εργον' πλήν καί δέν παύουσι συλλογιζόμενοι τόν 
φοβερόν Πρίγκηπα, άναπολούσι τόν ιερόν λόγον του, 
καί έργάζονται τρέμοντες κα ί τρέμ,ουσιν εργαζό
μενοι. Τέλος είς διάστημα μ ιάς ήμέρας, μ ιάς εκ
τεταμένης εαρινής ήμέρας έπανώρθοσαν τήν τρομε- 
ράν εκείνην συμ,φοράν, καί τό  εσπέρας άνεπαύθη- 
σαν. Ο ήλιος ανατέλλει τήν επαύριον καί έκ νέου 
φω τίζει τε ίχη  καταρρεύσαντα καί μ ετ’ αυτών τήν 
άπελπισίαν τώ ν τεχν ιτώ ν ' άλλ’ έν τούτο ι; έπαναρ- 
χίζουσι, διότι ό Πρίγκηψ έδωκε τόν λόγον το υ ' κα ί 
δταν άποτελειώσαντες ύπάγωσι νά άναπαυθώοι, 
δεν ονειρεύονται πλέον οΰτε θησαυρούς ούτε τίτλους, 
άλλά τήν φρικτήν τιμωρίαν ήτις τού; περιμένει. 
Ιίξεγερθέντες δέ, βλέπουσι πάλιν καταρρεύσαν τό 
έργον αυτών' καί τούτο συμβαίνει τετράκις.

Τήν τετάρτην νύκτα ό Μανώλης άποκοιμηθεί; 
μέ δλην τήν καταβασανίζουσαν αύτόν ενδόμυχον 
Ολίψιν, βλέπει παράδοξον καί τρομερόν δνειρον' 
εύθύς δέ εγείρεται καί προσκαλέσας τούς συντρό
φους του ' —  Ακούσατε, λέγει, τ ί  είδα είς τόν ύπνον 
μου' φωνή τις δέν ήξεύρω πόθεν έξερχομένη μέ έ- 
πληροφόρησεν δ τ ι είς μάτην καταβάλωμεν κόπους, 
καί δτι πάσα νύξ έπερχομένη θέλει καταστρέφει 
τό έργον έκάστης ήμέρας, ενόσω δέν τειχίσωμεν 
ζωντανήν εντός τού οικοδομήματος τήν πρώτην γυ
ναίκα, σύζυγον ή αδελφήν ένός έξ ήμών, ήτις αΰ- 
ριον τό πρω ί ήθελεν έλθεί διά  νά μάς φερφ ζωο
τροφίας. —  ¿1 ελπίς τής δόξης ήν ήθελε τοίς χο
ρηγήσει ή κατασκευή τού μοναστηριού, αί τ ιμ α ί 
καί τά  πλούτη άτινα  εμελλον νά άνταμείψωσι τό

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 401

Ιργον των, κατέπεισαν τούς τεχν ίτα ς, κα ί ώρκί- 
σθησαν ολοι νά τειχμσωσι ζώσαν τήν πρώτην γυ 
ναίκα σύζυγον ή άδελφήν όποιουόήποτε ές αύτών, 
ήτις τήν πρωίαν τής έπερχομένη; ήμέρας ήθελεν 
έλθεί πρός αύτοός.

II  ήμέρα επανέρχεται τόσον ώραία καί τόσον φαι
δρά ώς νά μην έμελλε νά φωτίσνι καμμίαν δυστυ
χ ία ν ' ό Μανώλης παρατηρεί μακράν μ ε τ  αγωνίας' 
ό δρκος του τόν καταβασανίζει' μυρίαι καταπολιορ- 
κούσιν αύτόν ίδέα ι' πλήν ήτο φιλόδοξος, κα ί ποτέ 
δέν ήθελεν άρνηθή νά θυσιάστι τινά όποιονδήποτε 
διά  τήν άσφάλειάν του καί διά  τά έργον του. Αλ
λως τε  δέν έχει πάντοτε ό άνθρωπος έτοιμου; ώ- 
ραίας προφάσεις διά νά ένδύγ, τούς λόγους δταν ήνε 
γ υ μ νο ί; δχ ι ώς άποβλέπων είς τ ιμ ά ς καί πλούτη 
έκαμε τόν τρομερόν εκείνον δρκον, άλλ’ ούτε διά 
νά σώσγ, τήν ύπαρξίν του' δέν ή-είχετο  όμως ποτέ 
νά άφή.Γ τό έργον του άτελείωτον, καί πρό πάν
των δέν ήδύνατο νά ριψοκινδυνεύσω τήν ϋπαρξιν 
τώ ν συντρόφων του. ίίς πρός τήν έποψιν ταύτην 
θεωρούμενη ή ΰποχρέωσις ήν άνέλαβε δόσας τόν 
δρκον του, άπέοαινε χρέος του ίερον' αλλιος τ ε  εινε 
ανθρώπινον τό νά έξαγοράζγ, τ ις  πολλών υπάρξεις 
δ ιά  τού θανάτου ένός μόνου, καί έντός ολίγου ό 
Μανώλης ένεπλήσθη ηρωικών ιδεών.

Πλήν μ'όλας τάς σκέψεις ταύτας ό Μανώλης μ.αλ- 
λον ανήσυχος, άναβαίνει έπί υψώματος τίνος διά 
νά ρίψη, μακοότερον τό βλέμ μ α ' καί μ ετ’ολίγον 
δ ιά  να ίδη έτ ι άπώτερον άναβαίνει έπ ί τών ύψη- 
λ,ών ικριωμάτων τής οικοδομής, καί οί οφθαλμοί 
του περιφέρονται μ ε τ ’ άγωνίας έπ ί τών πεδιάδων 
καί τής όδού- μακροθεν, πολύ μακράν, σημείόν τ ι 
διακρίνεται προχωρούν π ά ντοτε ' ποιος σπεύδει νά 
φθάσνι ; είνε μία γυνή, ήτις πρόθυμος καί προνοη
τ ικ ή  φέρει είς εκείνον 8ν άγαπά τό γεύμα άπό 
πρωίας. Ιδού αύτή πλησιάζουσα, έλαφρόν έχει καί 
κατεσπευσμένο·/ τό βήμα. . . 7Α ! τώρα πολύ καλά 
δύναται νά τήν ίδή τις, δύναται νά τήν άναγνω- 
ρίσνι —  είνε ή Φλώρα, ή ώραία Φλώρα, ή σύζυγος 
τού Μανώλη, εκείνη ήν άποκαλεϊ αγαπητήν τής 
καρδίας του . . . . Τά πάν έχάθη άπό τούς οφθαλ
μού; τού Μανώλη, ό ήλιος έκρύβη έντός αιματηρού 
νέφους, καί άντί τού φωτός καί τής θεομό-ητός 
του διεχύθη ψυχρόν σκότος' γονυπετών δέ συμ- 
πλέκει τάς χεΐρας καί κράζει' α ώ Κύριε καί Θεέ 
μου, άνοιξον τούς καταρράκτας τού ουρανού ! ρί- 
ψον έπ ί τής γης άφρόεντα ϋδατα I μετάβαλε τά  
ρυάκια εί; χειμάρρου; καί τήν πεδιάδα  είς λί- 
μνην ! . . . ώ πολυεύσπλαχνε Κύριε, κάμε ώστε ή 
γυνή μου νά μήν ήαπορέσ/ι νά έλθνι έόώ ! » Βέ
βαια όΘεός είσήκουσε τήν δέησίν του, δ ιότι παοευ- 
θείς νέφη έκάλυψαν τόν ήλιον, καί βροχή κ α τα π ί
π τε ι ραγδαία ώ ; καταρράκτης' ά λλ ’ ή Φλώρα εξα
κολουθεί τήν οδοιπορίαν' 6 σύζυγός της τήν περι
μένει, τ ί  πρός αύτήν τά  έμπόδια ; μ ’ δλην τήν 
ραγδαίαν βροχήν, ή τις μετέβαλε τά  ρυάκια είς 
χειμάρρου; κα ί τήν πεδιάδα  είς λίμνην, αύτή 
πλησιάζει, καί ό Μανώλης δστις τήν βλέπει προσ

π ίπ τε ι πάλιν καί ένώνων τάς χεϊοας κοάζει' σ ώ 
παντοδύναμε Θεέ μου, έξαπόστειλον ένα ισχυρόν 
άνεμ,ον δστις λυγίζει καί ξεριζώνει τούς πλατάνους, 
καί φέρει άνω κάτω  τά  όρη, κα ί ανάγκνσον τήν 
γυναίκά μου νά έπιστρέψη. εί; τήν κοιλάδα ! β Ευ
θύς δέ ό άνεμος άπολύεται, μυκάται είς τά  δάση, 
έκριζόνει τάς πλατάνους, σ/·/ταράσσει τά  όρη' 
άλλ’ ή Φλώρα κατεσπευσμένοι; βήμασι ποοσπαθεϊ 
νά φθάσνι τόν σύζυγόν της, καί όλονεν πρ ο χω 
ρούσα φθάνει είς τό όλέθριον τέρμα τής όδοιπο- 
ρίας της.

Τότε οί κ τίσ τα ι, οί εννέα κ τίσ τα ι, φρίττουαιν 
ίδόντες αύτήν, πλήν φρίττουσιν άπό ένοόμυχον χ α 
ράν, ενώ ό Μανώλης λαμβάνω·/ τήν γυναίκα του 
εκ τής χειρός' α Ακουσον, τή  λέγει μ ε τ ’ εγκαρδίου 
θλίψεως, άκουσον, φίλη τής καρδίας μου' σκοπεύο- 
μεν σήμερον νά διασκεδάσωμεν, χριοντέ; σε τρό 
πον τινά  έντός τού τοίχου ' δθεν στασου ακίνητος 
εδώ οπου σέ στήνω. » Η Φλώρα γελά, κα ι μέ τόν 
ουράνιον γέλω τά  της μειδιά  ή φύσις, γελώσι τά  
άνθη τής πεδ ιά δο ;' συγκατατίθεται δε, δ ιό τ ι ήγά- 
πα τόν Μανώλην, καί υπακούει άνευ αντιλογίας 
δ ιότι ήγάπα έκ καρδίας' ϊσ τα τα ι ήσυχος, καί ό 
Μανώλης εκπέμπει βαρυαλγή στεναγμόν' στενάζει, 
άλλ’ άρχιζει νά κτιζη, τόν τοίχον, καί ό τοίχος άνα- 
βαίνει όλονέν καί φθάνει είς τούς άστραγάλους τής 
Φλώρας, έπειτα  είς τά  γόνατά της . . καί προχωρεί 
πάντοτε, έως ού κυριευθεϊσα ϋπό τρόμου παύει τού 
νά γελά κράζουσα' ο Μανώλη, φ ίλτατέ μου Μανώ
λη ! παύσε τό σκληρόν τούτο παιγνίδιον, διότι 6 
τ ο ί /ο ;  συσφίγγει καί συνθλά τό σώμά μου. » Αλλ . 
ά Μανώλης σιωπά, καί όλονέν κ τ ίζε ι' ό τοίχος ά- 
ναβαίνει άκόμη καί περικλείει τήν Φλώραν μέχρ ι; 
όσούος' τότε αύτή παραπονεϊται π ά λ ιν ' ο Μανώλη, 
αγαπητέ μου Μανώλη ! παύσε πλέον, δ ιό τι ολίγον 
άκόμη καί θέλω παύσε·. τού νά σέ βλέπω  ! σέ α
γαπώ  καί είς τήν θέλησίν σου ύπείκων χάνομαι μό
νον καί μόνο·/ έξ α ιτίας σού, δστις λέγεις πάντοτε 
δτι μέ αγαπάς ! » Αλλ’ ό Μανώλης σιωπά, έργά- 
ζε- α ι ' ένθαρρύνων δε αυτός εαυτόν συλλογίζεται 
δτι έντός ολίγου θέλει παύσει τού νά άκούφ τά  
παράπονα τά  όποϊα σπαράσσουσι τά  ενδόμυχα τής 
καρδίας του. Κπεύδει λοιπόν έργάζεται καί ό 
το ίχος καλύπτει τήν Φλώραν μέχρι τώ ν οφθαλμών, 
τέλος χάνεται δλως διόλου, καί μόλις άπομακρυν- 
θείς ό Μανώλης τού τοίχου, ακούει κλαυθμηράν 
φωνήν γογγύζουσαν θλιβερώς* σ Μανώλη, αγαπη
τέ μου Μανώλη ! ό τοίχος μέ συσφίγγει καί ή ζωή
μου χ ά ν ε τ α ι ................. Β

Η ήμερα εινε ώραιοτάτη καθ’ ήν ό πρίγκηψ 'Ρο
δόλφος ό Μ έλα ; έρχεται νά προσευχηθή είς τό ιε 
ρόν Μοναστήριον, άποπερατωθεν έν τελεί καί προσ- 
φέρον ε ί; δλων τούς οφθαλμούς μεγαλοπρεπεστά- 
τας αναλογίας ώραιότητος καί λαμπρότητος' οί 
δέκα τέκτονες, καί μεταζύ αύτών ό Μανώλης π ε 
φυσιωμένοι άπό υπερηφάνειαν, έπεριμενον επ ί τών 
ικριωμάτων Ιστάμενοι τήν έπίσκεψιν, τούς έπαί- 
νους καί τήν ανταμοιβήν τού Ηγεμόνας, δστις άμα

δ Ι
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έλθών καί παρατηρήσας το οικοδόμημα έκραξεν' 
α Βεβαίως, ποτέ δέν θά κατασκευασθή οικοδομά 
ώραιοτέρα ταύτης, καθώς καί ποτέ κυρίαρχη? δέν 
θέλει κάμει έπίδειξιν της ισχύος καί τοϋ πλούτου 
του δ ι’ ώραιοτέρου έργου. » Αλλ’ οί κτίσται έξημ- 
μένοι άπό ζήλον, τώ  άπεκρίδησαν μέ θριαμβικόν 
ύφος' ο Γνώρισε, ώ ήγεμών, ό τι εϊμεθα εδώ δέκα 
τε χ ν ίτα ι μέ τούς όποιους κανείς εις τον κόσμον δέν 
έξισοΰται κατά  τήν επιστήμην καί τήν τέχνην, καί 
βτι εΐμεθα ικανοί νά κατασκευάσωμεν έργα ωραιό
τερα τούτου. » Στραφείς δέ ό Πρίγκηψ μετά  κα
κεντρεχούς υπομειδιάματος, α Περιμείνατέ με έκεϊ, 
το ίς λ έγε ι, θέλω καταβή διά νά εξετάσω τά  0ε- 
μ.έλια τού οικοδομήματος, καί άναβάς θέλω σας 
εκθέσει τάς παρατηρήσεις μου. »

Μόλις ό εκδικητικός πρίγκηψ κατέβη μετά 
σπουδής τού ικριώματος τάς βαθμίδας, καί μέ εν 
σημείον κατακρημνίσας αύτά άπεμακρύνδη άφίνων 
έκεϊ ύψηλά τούς τεχνίτας" εννέα έξ αύτών πει- 
ρώνται νά καταβώσιν, άλλά προσκόπτοντες κατα- 
κυλούνται καί μεταμορφοΰνται εις α γά λμ ατα ' ό δέ 
Μανώλης φρονιμώτερος, παρατηρήσας γλυφάς τινας 
α ϊτινες έζέχουσαι ήδύναντο νά τώ  χρησιμεύσωσιν 
ώς καταοάθρα, καί έπιθυμών τήν ιδίαν του συν- 
τήρησιν αρχίζει νά καταβαίνη μετά  προσοχής καί 
προφυλάξεως' ήτο δέ εγγύς νά έπιτύχν], δτε αί
φνης γλυκεία τ ις  φωνή ακούεται άπό τό βάθος τού 
ύπ  αύτού κατασκευασθέντος μέρους τού τοίχου 
λέγουσα παραπονετικά καί εύκρίνώς'— Μανώλη, 
ώ μαστρο Μανώλη, τό ψυχρόν τείχος μέ καταθλί
βει, τά  όστά μου συντρίβονται κα ί ή ζωή μου 
σβύνει . . . Τήν απρόοπτον ταύτην φωνήν άκού- 
σας ό Μανώλης ώ χριά , συνταράσσεται καί παρατη
ρεί όλοτοόγυρά του ' άλλά κυριευθείς υπό σκοτο- 
όινιάσεως π ίπ τε ι κατά  γής, καί ή θέσις όπου έ
πεσε μεταβάλλετα ι εις πηγήν προχέουσαν υδωο 
καθαρόν, πικρόν καί αλμυρόν . . . . ώς τά  πικρά 
δάκρυα άτινα  έχύθησαν έκεϊ, κα ί μέχρ ι τής σήμε
ρον ΰπενθυαίζουσαν τά  άλγη καί τάς θλίψεις τής 
εις την φιλούοςίαν θυσιασθείσης Φλώρας.

Μ τού Μανώλη παράδοσις εινε αξιοσημείωτος 
υπό διαφόρους επόψεις' β ισ ίζετα ι πρό πάντων έπί 
δεισιδαιμονίας τινός σωζομένης ακόμη μέχρ ι τής 
σήμερον, καθ’ ήν 6 Μολδοβλαχικός λαός πιστεύει 
ό τι ούόεν μνημείον, ούδεμία οικοδομή δύναται νά 
συμπληρωθή καί να διαρκέσει άν δεν έχη τό θύμά 
της τό  (5έ περιπλανώμενον έπ ί των τειχώ ν θύμα 
τούτο (άτινα επ ί τέλους τ φ  χρησιμεύουσι πάντοτε 
ώς τάφος) έκφέρεται συνήθως ύπό τό  θηλυκόν ό
νομα σ τα χ ίν .  Καί έπ ί τών ημερών μας άκόμη οί 
κ τ ισ ια ι μετροϋσι μέ καλάμιον τήν σκιάν διαβάτου 
τινός, καί θετουσι τό μέτρον εις τά  θεμέλια τής 
οικοδομής, ήμιπεπεισμένοι ό τ ι ό διαβάτης εκείνος 
είναι θύμα άναποφευκτον διά  τήν επ ιτυχίαν τού 
έργου τω ν, καί ότι ά θάνατός του θέλει έπισυμβή 
μετά τεσσαράκοντα ήμ.έρας άπό τής πράξεώς των.

Αλλ έάν άπο τήν κα τά  γράμμα έννοιαν μ ετα - 
βώμεν είς τήν συμβολικήν, εύρίσκομεν ότι τό εί-

δύλλιον τούτο καί το ι γεννηδέν κατά τόν ΙΓ ’ αιώνα 
είς τόπον άπόκεντρον καί είς εποχήν πολλά ολί
γον προκεχωρημένην είς φιλοσοφικά? καί αναλυτι
κά? θεωρίας, αντισ το ιχε ί ούχ ήττον ποός τόν ή- 
μέτερον Ιβ ’ αιώνα, υποχείριον όντα τού εγωισμού, 
τού πλούτου καί τής φήμης' ό Μανώλης Ουσιάζων 
πρό; άσφάλειάν του καί διά  τήν επιτυχίαν τής έ- 
πιχειρήσεώς του τήν ζωήν εκείνης ήν μόνην αγαπά 
έν τώ  κόσμω, μένων ολως διόλου κωφός είς τά  π α 
ράπονά της καί ζωηοοτάτην έχων επιθυμίαν νά 
παύση νά τήν άκούνι, δέν είνε ό τύπος 8ν δυνάμεθα 
νά εϋρωμεν μεταξύ τών συγχρόνων μας ; τούτε- 
στιν ό τύπος τού σκληροκαρδίου άνθρώπου, οσάκις 
πρόκειται νά ύπερασπισθή τά  συμφέροντα καί τάς 
απαιτήσεις τής ματαιότητας καί τού εγωισμού του; 
Η άγαπώσα γυνή ήτις υποβάλλει τό λογικόν της 
είς τήν  τρυφερότητα τής αγάπης της, ή τις  άνεξε- 
τάστω ς παραδίδετα ι είς τάς φαντασιοπληξίας εκεί
νου δν άγαπά , ήτις αποθνήσκει χωρίς νά άγανα- 
κτήση, χωρίς νά κακού ογήση, καί ή τις αποβαίνει 
ισχυρότερα διά τού άδυνάτου παραπόνου της παρά 
διά τών μεγαλητέρων άρών καί ύβρεων, κα ί υπο
μένει άγογγύστω; πρός τιμωρίαν τού έγο>ϊστού, 
διαγράφει μέ αίσθημα τό όποιον άδυνατοϋμεν νά 
έννοήσωμεν, αύτήν τήν ίδιαν μας εποχήν καθ’ ήν 
καί έλαβεν αρχήν τό  είδύλλιον τούτο.

II τελευταία πράξις τού μικρού τούτου δράμα
τος άποδεικνύει ότι ό άγνωστος ποιητής είς δν 
χρεω στείται τό έπος τούτο, ¿γνώριζε τά  δάκρυα, 
άτινα κατ αϋτόν μετεβλήθησαν είς πηγήν ύδατος 
π ιχροΰ χα'ι ά.ίιιυροΰ.

I. Μ. ΡΑΠΤΑΡΧΠΣ,
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ε ις  τ>/>· ΒιΰΜ οθήχην τοϋ '  Ε.1·1ηνιχόό 

Π ανεπ ιστημ ίου .

— 000 —

ό  τής έν Μασσαλία Ελληνικής Ορθοδόξου Εκή 
κλησίας Αρχιμανδρίτης Κ. Καλλίνικος Κρεατσού- 
λας προσήνεγκεν είς τήν βιβλιοθήκην τού Ελληνι
κού Πανεπιστημίου διά  τού Κ. Νικολάου Τσιγαρά 
τά  επόμενα  τρία  β ιβλία , ήτοι'

4) Τάς 7 Τραγωδίας τού Σοψοκλέους μ ετά  χ ε ι
ρογράφων σημειώσεων είς τό περιθώριον ύπό τού 
αειμνήστου Α. Κοραή, κειμήλιου πολύτιμον είς τήν 
Ελλάδα. Είθε καί τά  έπίλοιπ· β ιβλία  τού περικλεούς 
εκείνου άνδρός νά έκόσμουν τήν βιβλιοθήκην τού 
ήμετέρου Πανεπιστημίου! Αλ.λ ό περισώσας τήν 
βιβλιοθήκην τού Κοραή Αρχιμανδρίτης Κ. Κ αλλ ί
νικος Κρεατσούλας, επόμενος τή  διατάξει τής δ ια 
θήκης αύτού, έπεμψε τα ύ ια  είς τήν σχολήν τήρ
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Χίου. Πάντες λοιπόν οί θέλοντες νά ώφεληθώσιν 
έξ αύτών δύνανται νά τά  εύρωσιν έκεϊ. Συνιστώ- 
μεν δέ τοίς περί τήν φιλολογίαν άσχολουμένους 
τάς έπ ί Δίωνος τού Χρυσοστόμου χειρογράφους ση
μειώσεις έπ ί τού περιθωρίου τής έκό'όσεως τού 
συγγραφέως τούτου, ήν μετεχειρίζετο ό μακαρίτης 
Κοοαής. Ούχ ήττον ό Κ. Κρεατσούλας δεν έλη- 
σμόνησε καί τό Πανεπιστήμιου ημών, καί ιδού κο- 
σμ.εϊ τήν βιβλιοθήκην αύτού διά  τού είρημένου 
δώρου. Ελπίζομεν δέ ότι ταχέω ς Οελει κοσμήσει 
αύτήν καί διά πολλών άλλιυν πολυτίμων χειρογρά
φων τού πατρός τ ή ς . Ελληνικής νεολαίας, ϋρ ών 
πλεϊστοι Οέλουσιν ώψεληθή, καί ταχέω ς θέλουσιν 
ΐδεϊ τό φως πεμπόμενα είς Αθήνας, καί θέλουσι 
περιχύσει νέαν λαμπρότητα  είς τό περιφανές ό 
νομα τού Κοραή, έ\ώ , έάν σταλώσι καί ταύτα είς 
τήν  Χίον, ή έμπιστευθώσιν είς δευτέρας χεϊρας, 
κα ί ή (ύφέλεια όλιγωτέρα έσεται, καί φόβος εντε
λούς απώλειας μέγιστος υπάρχει.

2 ) Τήν μετάφρασιν τών κανόνων καί δογμάτων 
τής έν Τριδέντω συνόδου ύπό Ματθαίου Δεβαοή 
τού Κεοκυραίου, έκδοθεϊσαν έν ΓΡώμη, αφ πγ (1 583) 
είς 8ον, βιβλίου πολύτιμ.ον καί σπανιώτατον' ώστε 
δ ι'α ύ το ύ  ό Κ. Κρεατσούλας άνεπλήρωσεν έν τών 
κενών τής βιβλιοθήκης τού Πανεπιστημίου, καί

3) Τήν φυσιολογικήν όμιλίαν περί τού εαυτόν 
γνώναι, όρθιος διελεγεσθαι δηλαδή κατά  γένος, α 
ρετήν καί κακίαν, ήτουν τήν Ιίθικολογικήν Γεωρ
γίου Χρυσοβελόνη Χίου τού ιατρού, δημοσιευθεϊσαν 
έν Β έννη 4 8 0 2 . Τό βιβλίου τούτο κατά  τόν Κ. 
Βρετόν δέν ύπήρχεν είς τήν δημόσιον καί τήν τού 
Πανεπιστημίου βιβλιοθήκην, κα ί ουτω πλουτίζεται
καί δ ι’ αύτού.

Τά τοιαϋτα βιβλία είναι κειμήλια πολύτιμα, 
δ ιότι δ ι αύτών καί ύπ ' αότών βοηθούμενοι οί νέοι 
φιλολόγοι θέλουσι συγγράψει τήν ιστορίαν τής φι
λολογίας τής πατρίδος κατά  τούς τέσσαοας αιώνας 
τής αίσχροτέρας δουλείας τού έθνους.

Είθε πάντες οί συμπολϊται ημών νά μιμηθώσι 
τό  παράδειγμα  τού Κ. Κρεατσούλα καί λοιπών 
τοιούτων Ελλήνων, καί νά φροντίζωσι περί τής 
συλλογής καί αποστολής σπανίων συγγραμμά
τω ν είς τήν βιβλιοθήκην τού Πανεπιστημίου!

Ο σεβάσμιος Αρχιμανδρίτης Κ. Κρεατσούλας 
δέν άρκείται μόνον είς τό νά συναθροίζφ καί ν’ ά- 
ναγινώσκ-ρ τού; πολυτίμους θησαυρούς τών π α τέ 
ρων ήμών, άλλά καταγίνετα ι καί είς τό νά έρευνα 
τ ά  περί τού βίου αύτών, ώς φαίνεται είς τό είρη- 
μένον αντίτυπου τών κανόνων τής έν Τριδέντφ συν
όδου, είς τό  όποιον είδομεν έπισυνημμένον καί ί-  
διοχείρως-γεγραμμένον τόν βίον τού Δεβαρή, όστις 
άναμφιβόλως είναι προϊόν τών διαφόρων αναγνώ
σεων αύτού. Πρός τιμήν δέ τού άνδρός καί πρός 
ωφέλειαν τών αναγνωστών τής Π ανδώ ρας  παραθέ- 
τομεν αύτόν ενταύθα. Εχει δε ούτως'

«Ματθαίος ό Λεβαρή; ήτο Γραικός τό γένος, τήν 
π α τρ ίδα  Κερκυραίος. Εν ηλικία οκτώ ετών έλθών

ϊωάννου τού Αασκάρεως, διδα’σ/.οντο; τότε έν Ρ ώ 
μη, έν τώ  διά  τούς Ελληνας συσταθέντι σχολείω 
ύπό τού δεκάτου Λέοντος, ώς έν τή  πρός τόν ΙΓ ’ 
Γρηγόριον επιστολή μαρτυρεί αύτός ούτος ό Δε- 
βαρής λέγων' α ’Ε ν  Έ - ΙΛ ίδ ι  jik v  γ ε γ έ ν ν η μ α ι,  έν  
' Ρώμη  δέ τταιδιύθιν άνατέθραι/ιια ι ® (Ί).

» Οί μεγάλοι κόποι τούς όποιους κατέβαλε με- 
ταφράσας έκ τής Λατινίδος είς την άρχαίαν Ελλη
νικήν τούς κανόνας καί τά  δόγματα  τή ς έν Τρι- 
δέντω γενομένης συνόδου διά  προτροπής τού ΙΓ ' 
Γρηγορίου, δέν ώφέλησαν τούς ομογενείς του Ε λ 
ληνας, ώς αγωνίζεται νά τούς καταπείσνι υ.ε τήν  
πρός τόν ΙΓ' Γρηγόριον προσφωνητικήν του, καί 
αέ τήν πρός τού; έκασταχοϋ Χριστωνύμου; Γραι- 
κούς εγκύκλιον, δ ι’ ής άποφαίνεται λέγων • α 0 ς  γε 
(ΙΓ' Γρηγόριος) δή καθώς άγαδφ οικοδεσπότη 
ποέπει, ού μόνον τώ ν ύπομαζίων τής 'Ρωμ.-/ϊκής 
Εκκλησίας τέκνων πρόνοιαν έχων, άλλά καί τών 
άπογεγαλακτισμένων κηδομενος, τά  τής θεόπνευ
στου ταυτησί συνόδου δόγμ ατα , τούς κανόνας, φη- 
μ ί, καί τήν έκασταχοϋ προηγουμένην αύτών ίεράν 
διδασκαλίαν, άλλοις τ έ  τισ ι Χριστιανών, ανατολ ι
κοί; έθ-εσι, κατά τήν έκάστων διάλεκτον, καί δ ή 
καί ήμίν κατά τήν άρχαίαν υμών μεταπεφρασμέ
να διαδίδωσιν, όπως επειδή πραττομένοις ού π α -  
ρεγίνεσθε τοίς συνοδικοί; γεγραμμένοις, καν γούν 
έντυγχάνοντες, ιόφελήσθε κ τλ . (ύρα σελ. 4 4 0 . 
τής είρημένης έκδόσειος.]

» Οί ομογενείς του Ελληνες χρεωστοϋν νά όμο- 
λογώσιν αύτφ άπειρους χά ριτας, ούχί δ ιά  τήν με- 
τάφρασιν ταύτην, άλλά διά τού; κοπους, τους ό
ποιους κατέβαλε συντάξας τον πολύπονον καί πο
λύ χρήσιμον πίνακα τών είς τόν Ομηρον παρεκ- 
βολών τοϋ Ευσταθίου είς τήν ίλ ιάδα  και ϋδύσ-
σειαν.

» 0  πίναξ ούτος, όστις δεικνύει, ό χ ι μόνον τήν  
πολυμάθειαν, άλλά καί τήν υπομονήν τοϋ άνδρός, 
έξεδόθη πρώτον μετά  τώ ν παρεκβολών τοϋ Ευστα
θίου έν 'Ρώμνι 4 3 3 0 . Περιεχει σελίδα; ύπέρ τ ά ; 
4 0 0  είς ψύλλον τριών στηλών.

2 Συνέγραψε καί περί Μορίων διακόσια σχεδόν 
έτη πρό τοϋ Ανανίου τοϋ Μοριολογου. ΐϊδημο- 
σιεύθη δέ τό σύγγραμμα μετά  τόν θάνατόν του έν 
ΓΡώαη ύπό τοϋ άνεψιοϋ αΰτοϋ Πέτρου Διβαρή 4 388 
εις 45ν. Εκδόσεις τοϋ συγγράμματος τούτου μετά 
ταΰτα έγιναν πολλαί, άλλ’ ή άρίστη, διά τάς προσ- 
θήκας καί διορθώσεις γενομένας ύπό τοϋ έκδότου'Ρω- 
σμάνου, είναι ή έν Λειψία γενομένη 1 7 7 8  εί( 8 ον.

β Απέθανε περί τά  τέλη τοϋ Ι τ '  αίώνος, ζήσας 
περίπου 70  έτη. Αντήμειψε τούς κόπους αύτού ό 
Γ ' ' Παύλος μέ σύνταξιν έπ ί ζο>ής του, καταστή- 
σας αύτόν διορθωτήν τών Ελληνικών χειρογράφων 
τού Βατικάνου.

2  Εςεδόθησαν δ ' έλληνιστί οί κανόνες και τά

(I) Ή επιστολή αυτή *ε"τνι έν dp/ή  τής είρημένης μετοίρά- 
σεως των αανόνων τής έν Τμδίντω συνόίου, καί κατιχ. > '  όπον 

είς Ρώμην, έδιδάχθη τήν Ελληνικήν παιδείαν ύπό προοιμίου.
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δόγματα  ταύτης τής έν Τριδέντω συνόδου έν Ρώ
μη, 4 5 8 3  εις 8"’' .

» Εν Μασσαλία, πρώτην Οκτωβρίου 4 814 ».
Απονέμοντες λοιπόν τάς όφειλομένας εύ/αρ·-- 

οτήσεις πρό; τόν Α ρχιμανδρίτην Κ. Κρεατσούλαν 
διά  τάς προσφορά; τον ταύτας, πεπείσμεθα δτι τ α 
χέως θέλομεν λάβει αφορμήν νά εϊπωμεν καί κλείω 
ετ ι περί τής φιλογενείχ; αύτού τιμώ ντος τόν κλή- 
ρόν μας έν Ευρώπη, καί τιμωμένου καί αϋτού πα
ρά τε τοΐς όμογενέσι κα ί ξένοις δ ιά  τάς άρετάς, 
κα ί ιδίως διά  τά ς πρός τόν πλησίον εύποιΐας του. 
Οί λόγιοι του έθνους ημών όφείλουσιν αύτώ πολ- 
λήν τήν ευγνωμοσύνην πρός τόν ούχί μόνον διά 
τάς άνω προσφοράς εις τό  Πανεπιστήμιου, άλλά 
καί διά τήν περίσωσιν τής προτομής τού Κοραή, 
ήτις πρό ετών κοσμεί τό Πολυτεχνεΐόν μας, καί 
τήν τής έν Χίω πολυτίμου Βιβλιοθήκης αύτοϋ. 
II  βιβλιοθήκη αΟτη έγκαταλειφθεϊσα παρά των 
εκτελεστών τής διαθήκης του εις τάς χεΐρας τών 
δανειστών του, έμεύλε νά διαμελισθή καί πωλη- 
θή έ-1 δημοπρασίας, δτε αγαθή τύχν) διερχόμενος 
έκ Παρισίων ό Κ. Κρεατσούλας έμαθε τό περι- 
στατικόν, καί έσπευσε νά προλάβρ τόν διαμελισμόν 
καί τήν πώλησιν, άποτίσας τά  όφιιλόμενα. Τοιου
τοτρόπως περιήλθεν εις χεΐράς του ή βιβληοθήκη 
αυτή- θελων δέ νά έκπλτ,ριόση τήν τελευταίαν δ ιά - 
ταξιν τού άποθανόντος, έξαπέστειλεν αύτήν εις Χ ί
ον, πλήν πολυτίμων τινών χειρογράφων, άτινα 
κάλλιστα ποιών έκράτησε παρ’ αύτώ. Λς καί ή εί-- 
κών τού πατρός τής Ελληνικής νεολαίας κοσμεί 
τήν αίθουσαν τού αναγνωστηρίου τής βιβλιοθήκης 
τού Πανεπιστημίου, ουτω πεπειθότες εις τήν φι· 
λογένειαν σού Κ. Κρεατσούλα, έλπιζομεν δτι θέ- 
λουσι κοσμήσει καί ταύτα  τήν βιβλιοθήκην τών 
χειρογράφων, μεθ' ών καί ή Πεντάτευχος καί τό 
χειρόγραφον του Ζεβείρα, τά  δωοηθέντα ϋπό του 
πενθουμένου σεβαστού διδασκάλου καί φίλου Θ. 
Φαομακιδου.

Τ.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Α Ε Ϊ Σ Ϊ Σ  

Ε Ν  Β Ρ Ο Υ Ν Σ Β Ι Γ Ω .

 000--

^σμένως καί κατά  τό έτος τούτο διεδράμομεν 
τά  έν ταίς γερμανικαϊς έφημερίσι περί συνελεύσεως 
τών Γερμανών φιλολόγων γραφέντα. ίίραίον δη
λονότι έπε κράτησε» έθος ήδη άπό πολλών ετών, 
καθ δ συνερχόμενοι ο ί φιλολόγοι κα ί γλωσσεπιστή- 
μονες τής Γερμανίας είς τινα τ.όλιν, βουλεύονται άπό 
κοινού περί διαφόρων τής επιστήμης ζητημάτων. 
0  σκοπός τών τοιούτων συνόδων έστί δ ιττό ς , επι
στημονικός καί κοινωνικός. Κατά τά έτος τούτο 
συνεκροτήθη ή συνέλευσις έν Βρουνσβίγω. Καί κατά

μεν τήν πρώτην ήμέραν ήτοι τήν 2.8 Σεπτεμβρίου 
Ν. É. ό πρόεδρος τής συνελεύσεως Καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου τής Γ ο ττ ίγγη ς Κ. Σ ά ο νπ ε  ποοσα- 
γορεύσας κατά  τό είκός πάντας τούς έν τώ  αύτώ 
συνηγμένους, άπήγγειλεν αμέσως μετά ταύτα μα* 
κράν περί τής Π ρυομηριχής θρησκείας (Y o rh o m e -  
r isc h e  R e lig io n ) πραγματείαν, ώς πηγής τώ ν ποιή
σεων τού Ομήρου καί Ησιόδου. Ó ρήτωρ διά  πλεί- 
στης όξυνοίας έξήτασε τήν ουσίαν καί σημασίαν 
τού μύθου, δστις, ώς είκός, μ.ετεβλήθη, επειδή  
ή φυσική σημασία άντικατέστη διά  τής ηθικής, 
έπειτα  δέ διά διαφόρων άποικίσεων ή μεταμόρ- 
φωσις του μύθου ήν άναπύφευκτος. Καθόλου δ ' εί* 
πείν α ί τού Πρελλέρου περί μυθολογίας θεωρίαν 
ποοσεπέλασαν πρός τάς τού Πέτερσεν. Επειδή 
δ’ έν τή  είρημένη πραγματεία  εύρεν οίκεϊον τόπον 
καί τό περί γενέσεως τών Ομηρικών ποιημάτων ζή
τημ α , ό λέγων έκηρύχθη ύπέρ τής γνώμης τού 
Νιτσχίου, ’ήν ό πολυμαθής ούτος άνήρ άνεπτυξεν έν 
ίδ ια ιτέρφ  άρθρω α ’Ο δύσσεια , d έκτυπωθέντι έν 
τή  έγκυκλοπαιδία τής Αλλης (in  d e r  I la lle s c h e n  
E n c y k lo p a e J ie ) . Οίκοθεν δ ’ εννοείται δτι ή παρα
δοχή  διεσκευασμένων χωρίων ουδόλως αμφισβητεί
τα ι ϋπό Πέτερσεν καί Ν ιτσχίου. Üv τή  προμνη- 
σθείση πραγματεία  έξητάσθησαν καί δλως εξαιρε
τικά ζητήματα, olov καί τό αέγίγνωσκεν ό όσίοδος 
τά  όμηρικά  π ο ιή μ α τα ; » Ó ρήτωρ άπήντησεν ά- 
ποφατικώς. Ó όμηρος καί ό Ησίοδος κ α τ ' αύτόν 
ήούοντο άπό κοινής πηγής. —  Μετά τόν άξιόλο- 
γον τούτον λόγον, δστις έκίνησε τό διάφορον τών 
ακροατών, ώμίλησεν ό έ ζ  Α .Ιτό ν η ς  ΰόχτωρ Κ ιρχόφ  
περί φωνητικών σχημάτων έν τώ  πρώ τφ χορικω 
τής Αντιγόνης τού. Σοφοκλέους. Ö Κ. Κιρχόφ άνε- 
χώρησεν άπό τής όοθή; ιδέας ότι έθνος, oloV τό Ελ
ληνικόν, δπερ προήγαγεν είς τε’ ειόττ,τ« τήν τέχνην 
καί επιστήμην καί έσχε λεπτότατη·/ καλλαισθησίαν, 
πάντως ε ι /ε  καί έν τή  μετρική σταθεράν αναλο
γίαν άντιστοιχοϋσαν πρός τήν έκάστοτε έκφοαστέαν 
έννοιαν. Ο Κ. Κιρχόφ φαίνεται δτι λίαν ασμένως 
κατέγινε πρός τόν διαμελισμόν τών ποιήσεων είς 
τοιαύτα φωνητικά σχήματα. Τοιουτότροπον θεω
ρίαν έξέθηκεν άλλοτε καί περί όρα-.ίου έ ν  τώ  Ρ η ·  
η χ ώ  Μουσείο> τής ι/ιΑοΑυγΙας (in dem R h ein i
sc h e n  M u se u m  fu c r  Ph ilo log ie). H ά ρ χ κ ία  jurpixt) 
κατέστη νύν άντικείμενον ιδιαιτέρας σπουδής άν- 
τιπαρατασσομένων διαφόρων συστημάτων έν τώ 
είδει τούτω τής άρχαιομαθείας. Αλλά τή δλως νέα 
ταύτρ θεωρία τού Κιργόφ, τού άλλως εμ.βριθέστα- 
τα  μελετήσαντος τού; Ελληνας ποιητας, διαφω- 
νούσιν οί φιλολογούντες. Δυστυχώς άπήλθον πολ
λοί άπο τού ακροατηρίου, έν ώ άπηγγέλλετο ό 
προμνηηθεί; λόγος. Πρό δέ τού γενικού γεύματος 
έπετκέφθη.σαν πλείστοι τόν περιφανή μητροπολιτι- 
κόν ναόν, ού ή έγερσις ήρξατο μέν έν ετει 4 4 72  
έπί Ερρίκου τού Λέοντος, τα  δ ’ έγκαίνια έγένοντο 
έν έτει 4 4 8 8 . Παρά τά ς  άξιολόγους έπ ί τώ ν τοί
χων τού ναού τούτου ζωγραφίας αξιοθέατα έν αϋ- 
τώ , είσί καί ό άνδριά; Ερρίκου τού Λέοντος, καί
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τού αρχιεπισκόπου Εομάννου άπό ΐλδεσχέϊμ , τασ 
σόμενος κατά τήν άρχήν τής ΙΓ ' έκατονταετηρίδος. 
Κ αί τού Μουσείου οί άφθονοι θησαυροί ήνοίχθησαν 
πάσι τοΐς ξένοις. Περί τήν  2  ώραν μ. μ . ήρξατο 
τά γεύμα, καί έγένοντο κατά  τ '  ανέκαθεν παρα
δεδεγμένα  προπόσεις ϋπό τού προέδρου τ ή ; συνε· 
λεύσεω; καί άλλων λογιών. II πανηγυρική τράπε
ζα ην πολυάριθμο;. Επειδή δ ’ έγγύ ; τού θεάτρου 
έξερράγη πυρκαΐά, άνεβλήθη ή πρός τιμήν τώ ν φι
λολόγων εκλεχθεϊσα παράστασις ιϊ /ς  Α Ιμ ιΜ α ς  
Γα.ΙΑότον, ποιήματος τού Λεσσιγκίου. Εντεύθεν 
τόν τόπον τής συνελεύσεοκ, οίονεί επισημότερου γε- 
νόμενον, έπεσκέφθησαν πλείονε;, ά  τε τώ  θεάτρω 
παρακείμενον. Εκ τών κατά  τήν πρώτην ήμέραν 
τής συνελεύσεως προσελθόντων φιλολόγων ήριθ- 
μούντο καί οί πανεπιστημιακοί Κ αθηγηταί Frit· 
she τού Ροστόκ, Caesar τής Μαρβούργη;, Lauge 
τού Γεϊσεν, Hoffmann τής Βιέννης, 6 Πρέλλερος έ 
φορος τής έν Ούΐμ.άρη βιβλιοθήκης, καί οί γυμνα
σιακοί Καθηγηταί M crklin τού Δορπάτ καί All· 
rends τού Αννόβερ. Σημειωτέου δέ, δτι έν άρχή 
τής συνεδριάσεως ό διευθυντής τού έν Αλλη ορφα
νοτροφείου Eckstein έμνήσθη διά βραχέων τού κατά 
τό  παρελθόν έτος έκμετρήσαντος τό  ζήν Ειρηναίου 
βειρσίου, ώς φιλολόγου έν γένει κ α τ ’ εξοχήν ώ; 
μέλους τής συνελεύσεως. Ποοέτεινε δέ ϊνα πρός 
άνάμνησιν τού έξόχου τούτου λογίου χαραχθή νο- 
μισματόσημον, ώς ήδη ένεχαράχθη τοιούτον είς ά- 
νάμησιν καί τού Ειρηναίου ίάκοβς καί τού Γοδο- 
φρείδου Λρμάννου. Η  πρότασις ετυχε γενικής επ ι
δοκιμασίας.

' / /  JfvTf'pa >:{iepa τή ς  σννε-Ιίύσιιας, ήτοι ή 29 
Σεπτεμβρίου. 0  Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τή ; 
Γοτίγγης Έ ρ χ ισ τ ο ς  Κ ούρτιος  έξέφρασε την ευχήν, 
ΐνα συλλεχθώ;;ν είς έν όλον οσα ό όδοφρείδος Μύλ- 
λερος, <(» ποτέ καιρού συνώδευσεν οΰτος είς τήν 
χώραν ημών, έγραψεν έν διαφόροις φιλολογικαϊ; 
έφημερίσι και περιοδικοϊς συγγράμμασι, καί άπο· 
τελέσωσι τόν τρίτου τόμον τώ ν μικροτέρων αύτού 
συγγραμμάτων. Πρός τούτο υπεβλήθη τή  συνελεύ- 
σει καταλ.ογος πρός συνδρομήν, ό  ρήτωρ έδωκε 
σύντομον χαρακτηρισμόν τού καθ όλα τά  είδη τής 
φιλολογίας διαπρέψαντος διασήμου τούτου άνδρός, 
οΰ ό τάφος νέον προσέθηκε κλέος τοΐς λόφοις τού 
Ακαδήμου. Μετά τήν βραχειαν όμιλίαν τού Κουρ- 
τίου ήρώτησεν ό Eckstein περί τού τόπου, έν ώ 
κατά  τό έπιόν έτος θέλει συγκροτηθή ή συνέλευσις. 
Κ ατά τόν κανονισμόν ό τόπος τής συνελεύσεως ά - 
ναγκαίως προετιμήθη πρός μεσημβρίαν. Εκ τών 
προταθεισών πόλεων Μ άϊντζ, Ούϊσβάδεν καίΦ ραγκ- 
οούρτης παρά τόν Μοϊνον, τό προεδρείου άπεφή- 
νατο όμοθυμαδόν ύπέρ τής τελευταίας, καί άπέ- 
νειμε τήν προεδρείαν τώ  γυμνασιάρχη, αυτής δό- 
κτορι Κλάσσεν, τώ  δέ Καθηγητή Φλεκέϊσεν τήν 
άντιπροεδρείαν. ύ  δεύτερος α τε  παρών έν τή  συν- 
ελεύσει έξέφρασε τα ς ευχαριστίας αυτού καί τήν 
προςδοκίαν, καθ’ ήν ή γερουσία καί ό δήμος τής

θέλουσιν ύποδεχθή τήν συνέλευσιν. —  Μ ετέπειτα ό 
γυμνασιάρχος Σ τιϊ> · (ό γνωστός καί ώς εκδότης 
τού Προδότου) διέλαβε περί αντικειμένων τής ρω
μα ϊκή ; άρχαιομαθείας, δ  άνεσκάφησαν παρά τά Ε- 
ρεφέλ. 0  Κ. Στέϊν έστίν εγκρατέστατος τού μέρους 
τούτου τώ ν ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. Μετ’ αύτόν 
δ άναστάς ό Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τή ; 
Ούϊρζβούργης Κ . Ο ύρΑ ίχος  άνέγνω μακράν έκθεσιν 
περί μνημείου άνευρεθέντος παρά τόν Εάνθον, όπερ 
δ ιαφ υλάττετα ι έν τώ  μεγαλοπρεπείς περιέχοντι θη
σαυρούς Βρετανικώ μουσείω. Είρήσθω δ ’ έν τούτω 
τού λόγου, ότι οί Α γγλοι Lloyd καί Fellow ήσχο- 
λ.ήθησαν τελεσφόρως περί τά  Λυκιακά μνημεία. 0  
Κ. Ούρλίχος έπειράθη νά καταδείξσ;, δ τ ι  τό  μνη- 
μείον τούτο πιθανώς συνέστη άμα τή  "λήξει τού 
πελοποννησιακού πολέμ.ου. Λλλ’ ό Μερκλϊνος δ ια - 
φωνών τή  τού Ούρλίχου γνώμ ·/1 γνωματεύει, ότι ό 
ρυθαός τού άγάλματός έστιν Α ίγινητικός, έν ώ  ό 
Ούρλίχος κ α τα τά ττε ι τό έν λόγω καλλιτέχνημα 
είς τ ή ι τού Σκόπα σχολήν. —  Μετ’ αύτόν δέ ό β ι- 
βλιοφύλαξ τού Ούολφενβύττελ δόκτωρ Ih 'fy ta n · 
έζέθηχε ύοχίμ ιο τ νεω ατϊ ίγ χ α ρ α γ θ έ ν τω χ  ί . Ι . Ιη η -  
χ ώ χ  xöjiw r, 8 ύπέβαλε τή  συνελευσει τό άξιόλογον 
εργοστάσιου τού έν Λειψία βιβλιοπώλου Teubner. 
Ενταύθα τού λόγου άπήγγειλεν ό Κ. Βέθμανν βρα
χ ε ία / μέν άλλά σπουδαίαν έκθεσιν περί τής ιστο
ρίας τής άναπτύξεως τής Ελληνικής γραφής. II δέ 
συνέλευσις έξέφρασε τάς ευχαριστίας αϋτής τ φ  Κ. 
Βέθμα/ν έπ ί τώ  εΐρημένω δοκιμίω.

’/ /  τρ ίτη  ημέρα τής συτε.ίεό ϊεω ς, ήτοι η 30  
Σ επ τέμ β ρ ιο ν . Μετά τόν Κ. Βέθμανν ώμίλησεν ό Γυ
μνασιάρχης τού Πάρχιν δόκτωρ Λύοκερ περί Σοφο- 
κλέους καί Εύριπίδου, προθέμενος νά παραστήση, 
ότι καί δράματά τινα τού Εύριπίδου πρέπει νά ά- 
ναγινώσκωνται εν το ΐς Γυμνάσίοις. 0  Κ. Λύβκερ 
διά τής άξιολόγου αϋτού συγγραφής e Die Sopho- 
cleische Teologie und E lh ik  υ, ήτοι I I  τοΰ l o y o -  
χ.ΐέους θεο .Ιο γΙα  x a l Η θική, έδαξε πόσον έμ- 
βριθώς καί έπ ιχαο ίτω ς κατέγινεν εις σπουδήν 
τώ ν Ελλήνων τραγικών. Υπερασπίζεται δ έν τη, 
είρημένη, συγγραφή τόν Εΰριπίδην κατά τ  ών αδί
κων περί αύτού κρίσεων τού δόκτωρος Βούνσεν, 
δ ; έξήνεγκεν ούτος έν -ιώ νεωττί δημοσιευθέντι πο- 
νήματι αύτού G ott in der Eyeschichte,iToi Θεί>ς t v  
τή  Ιστορία. 0  Κ. Βούνσεν ευρίσκει έν τώ  Ευριπίδη 
διαφθοράν τής συνειδήσεως τών θεών χαλεπώ ς πάνυ 
δικαιολογητέαν, μεγάλην παρακμήν τής τέχνης, 
προσποιητήν παρωδίαν τών προτέρων ήμερων κτλ. 
Μετά μακράν περί τού αύτού αντικειμένου συζήτη- 
σιν έγνωμάτευσεν ό Κ. Λύβκερ, ό τι ή είς τά  Γυ
μνάσια φοιτώσα νεολαία πρέπει ν άρχηται τής ά· 
ναγνώσεως τού Εύριπίδου ϊνα  καταμανθάνη τήν 
διάκρισιν τού δημοτικού άπό τού τεχνικού δράμα
τος, καί συνέστησε πρός τούτο τήν άνάγνωσιν τών 
Βακχών, τής Ελένης, τού ϊωνος, τής Μηδείας, τών 
Φοινισσών καί τώ ν Τρωάδων. ό  λόγος τού Κ. Λύβ
κερ υπήρξε κατά  πάντα  αξιόλογος, καί κκτέδειξε 
πόσον κατέχει τά  πολλά καί καλά περί Εύριπίδου

403



40G Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
ύπό Ούελκέρου, Βερνάρδου, Ναιγελσβακίου, Λοτουγγ 
κ α ί άλλων γραφέντα. Μετά δέ ταύτα  έγενετο S ix-  
κοπή τώ ν εργασιών μέχρι τής 4 μ. μ . ο τε συνήλ
θαν εις τελευταίαν συνεδρίασιν. 0  γυμνασιάρχες τής 
Βρέμης Γ ρ α φ ε ν χ ό ρ τ  άνέγνο) άπό τής 4— 6 μ .  μ. 
μ ι τ ά φ ρ α σ ιν  το ν  Ο  ¿δίποδος Τ υ ρ ά ν ν ο υ  το υ  Σο<ρο· 
χ ,Ιέους. Ο λόγιος ούτος διαπρέπει ώς μεταφρα
στή;'. Κ ατ’ εξοχήν δ έ  ιδιαιτέραν εμποιεί τήν έν- 
τύπωσιν ό τρόπος, δ ι’ ού μετεγλώ ττισε τούς χο 
ρούς τών τραγικών. Κ ατά  τ ή ; άκρόασιν ταύτην 
παρήσαν καί πολλαΐ Κύριαι τού Βρουνσβίγου. Με- 
π ε ιτα  δέ- 6 αντιπρόεδρος τής συνελεύσεως Κ. / ί ί . τ  
δ ιά  φ ιλικω τάτω ν λέξεων έκήουξε τήν διάλυσιν τής 
συνελεύσεως, οτε δ Καθηγητής του έν Ούρατισλαυία 
Πανεπιστημίου Κ. Λσιος λαβών τον λόγον έξέφρα- 
σεν έξ ονόματος τής όλης συνελεύσεως τάς έγκαρ- 
δίυυς ευχαριστίας τώ  ήγεμόνι Βρουνσβίγου, τώ  ύ- 
πουργείω καί τώ  ΙΙραεδρείω τής συνελεύσεως. Αμα 
δέ τή  διαλύσει τής τελευταίας ταύτης συνεδριά- 
σεως κατευθύνθησαν άπαντες εις τδ  θίατρον Ενα 
ίδωσι τήν ένεκα τής πυρκαϊάς κατά  τήν  πρώτ/,ν η
μέραν τής συνελεύσεως άναβληθεϊσαν παράστασιν 
τής Α .μιλίας Γαλόττου, ής τήν επιτυχ ίαν διεδηλω- 
σαν οϊ θεαταί δ ι’ επανειλημμένων χειροκροτήσεων. 
Εξαιρέτως δε διέπρεψαν οϊ ϋποκριθεντες τήν κό- 
μησσαν όρσίναν, τήν Α ιμιλίαν, τδν πρ ίγκηπα , τδν 
Αγγελον κ τ^ . Τδ θέατρσν διεδέχθη άλλο επίσης 
γοητευτικόν θέαμα τδ  δ ιά  βεγγαλικών δηλονότι 
φώτων φωτισθέν βουλευτήριον. Καθ’ ολην δε σχε
δόν τήν νύκτα άντηλλάσσοντο φιλικώτατοι διάλο
γο ι άποχωριζομένων τώ ν συναδέλφων.

Πρός συμπλήοωσιν τώ ν περί τής φιλολογικής 
συνελεύσεως ποοσθέτομεν, οτι έν ταύτώ  συνεκρο- 
τήθη καί ή τών γλωσσεπιστημόνων. Καθ’ έκάστην 
δε πρωίαν πρδ τής ένάρξεως τών φιλολογικών συν
εδριάσεων έγίνοντο αϊ τοΰ π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ  τ ρ ή μ α 
το ς  μάλιστα ύπό γυμνασιαρχών καί γυμνασιακών 
Καθηγητών. Τδ δ έ  κυρκΰτερον άντικείμενον, εις δ 
ήσχολήθη τδ  παιδαγωγικόν τούτο τμήμ α  ήν τδ 
πρός σωματικήν ευεξίαν τελεσφορώτατον τή ς  γ υ ·  
μ ν α σ τ ιχ ή ς  μ ά θ η μ α , δ  ευχής έργον ήτο νά είσαγάγη 
καί ή κυβ.-ονησις ήμών εις τά  ήμέτερα σχολεία.

Κ. ΠΕΤΡΠΣ

Κ α θ η γη τή ς  το ΰ  Γ υ μ ν α σ ίο υ  Σ ύ ρ ο ν .

Ο ΨΩΜΟΖΙ1ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (*).

( Ε χ  τώ ν τοΰ 'Α .Ι . Σ ούτσου.)
— οοο—

Έ ν α ς  γίρος οτρατιώτης μ ί  τοΰ ζήτουλα τά  ΐίτ χ ο ,
Στό paCîl άκιυμβιαμένος x a l μ ί τ4  σαχχ! βτόν ώμο.

(·) ΊΙ τα ιατ.θεμ ίνη  είχων έξυλογρχφήθη ύτιό τοΰ Κ. 1Î. Γ χ ιχ -  
οοτιοόλου, ίχοντος n¡>4 οφθαλμών ίτ α ίτ η ν  άάμματον, τον ό -  
ποΤιν π ολλοί των εν Ά θήναι; Οέλουοι βεόαίως αναγνωρίσει. Kai

"Ελεγε σ’ ένα π α ιίά χ ι ποΰ  τοΰ ε ίιιχ ν ε  τόν ίρόμο1 
V ή, πχ-.ϊάχι μου, μ ή ν  τρέχης χαΐ πολύ ¿πίτω  υνήσχω'
‘Ε . » ε’ α’ ευτυχισμένο . .  . τά ματάχια  σου τ ί  εχεις’
Γερά εχεις  ποόα,άχ^α, χ ’ ελαφρό σάν λάφι τρέχεις .  . .
'Εγώ έχασα  το φως μου στοΰ Μ ισολογγηϋ τήν ττόλι,
Καί τ4  ένα  μου ποίάρι μ έ  τδ άρπαξε τδ βόλι,

Ί
Ποΰ νά ε ’μασδι, παιδί μ ο υ ;.  .  Είναι νύχτα  ;  . .  Ε ίναι μέρα ; .  >

— Νύχτα είναι .  . . Στό Ά ν ά π λ ι έζυγώσαμε, πατέρα.
—  Στό Ά ν ά π λ ι!— Κ λα ίεις ,γέρ ο;— Τά παλιά μου κβυμοΰμαι . . ·  
Τ’ ήμην πρώτα, τ' είμαι τώρα στέχομαι χα ΐ συλλογοΰμαι .  . ' 
Στό Ά ν ά π λ ι ! ! ! ’Εγώ πρώτος χα ΐ μ έ  τδ οπαθί στδ σιόμα

Πήδησα στδ Παλαμίοι*
' Απδ ένα σ* άλλον βράχο πρώτα £ίπτουμουν σάν φίδι,
Κα! στ,χώνω μόλις τώρα τδ βχρύνεχρό μου οώμα.

Ό  ψ ΐύμ οζή της σ τρ α τ ιώ τη ς .

Έ τνολώ θηχα  . . .  Δέν βλέπω τής ’Ελλάδος τά βουνά,
ΚΓ ό ελεύθερό; της ήλιος στά ματάχια  μου δέν λά μ π ει .  .  -  
Δενδροσχέπαστοι, ωραίοι χ ’ αίματιδρεμένοι κάμποι,
Σ' εσάς τώρα κόσμος άλλος ζωήν ή σ υχη  περνά.

τό μέν ξυλογράφημα είναι εντελέστατου, ή έχτύπωσις ί'μως ά τε -  
χνω ς γινομένη, διά τούς λόγιυς οΰς χαΐ άλλοτε εΐπομεν, 4έ·, 
άναδιιχνύει τ-.ΰ πρωτοτύπου τήν χαλλονν’ν. ’Λ λ λ ' όπωςίήποτ= 
ιύ χ ή ς  εογον ήτο έάν διατηρούντο διά τής ζωγραφιάς τύποι * α -  
λαι· ύμενοι χαθ’ έχάστην χα! όλονέν έχλείποντες- διότι ή ιστο
ρία, δανειζομένη χαΐ αύτών τήν βοήθειαν άπ-.βαίνει εόλη π το-  
τέρα. 'Π Π α ν δ ώ ρ α  πολλούς τοιούτους περιέσωσε ν  ά λλ' ή  
προαίρεσις είναι κατά πολύ σσθενεστέρα τής δυνάμεως αύτής.
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’ Εγώ μόνος, γιά  νά ζήσω, τρέχω χα ΐ ψωμοζητώ’
Στά έρημοχλτσια μέσα χαΐ στούς δρόμους ξενυχτώ.

Παντ»ΰ είμ’ άπορριμμένις,
Ε ένος είμαι στήν 'Ελλάδα, χα ΐ στδ σπήτι μ - είμαι ξένος.

■Ολος άλλαξε ό κόσμος, χα! τήν σήμερον ήμέρα 
Τ ά παιδιά εις τήν ’Ελλάδα δέν γνωρίζουν τδν πατέρα*
ΤαΤς βυσίαις, τούς αγώνας ξέχασαν τώ ν παλαιώ ν,
K ai τδν Πλούτον έχουν όλοι διά μόνον τους θεόν.
Προσπαθώ τ ιΰ  χάχου ναΰρω έναν φίλο τοΰ παλιού μας,

Τοΰ ήρωϊχοΰ χαιροΰ μας.
“Α λλοι πέθαναν, χα ΐ ά λλοι ζοΰν άπ' όλους ξεχασμένοι- 
“Οπου χ ι' ά ν  σταθώ μέ σπρώχνουν, μ έ  περιγελούν οϊ ξένοι.

Ξ έ ν ο ι, μήν περιγελάτε τά  χυμένα  μου τά  μάτια,
Τδ σπασμένο μου ποδάρι - 

Τ οΰ μεγάλου Μπ-.'τζαρή μας ήμουν πρώτο παλλιχάρι.
Ή  π α λ ιά  μου φουστανέλα, όποΰ βλέπετε κομμάτια.
Χάρισμα τοΰ Καραίιχου, άπδ δόξα μέ σκεπάζει- 
Τδ σπαθί αύτδ ποΰ φέρνω στο πλευρό μου κρεμαστό,
"Αν δέν ή ναι μέ χρυσάφι καί κοράλια σκεπαστό,
Είν* ένθύμηοις φιλίας τοΰ Ναυάρχου μας Τομπάζη.

"Πρωες έξαχουσμένοι!
Kal άν ήσθε πεθαμένοι,

Χτήν ενθύμησιν τοΰ χόαμ-.υ, στήν έ .θύμησίν μας ζήτε- 
ΙΙέθαναν, χΓ άν ζοΰν άχόμα, όσοι άτιμοι πολϊται 

Εις τούς τάφου; σας πατούν,
Ji ά  κληρονομήσουν ολας τάς θυσίας σας ζητούν,
Κα! άφίνουν τής πχτρίδος τούς πατέρας, τούς προμάχους,
Νά ψωμοζητούν στάς πόλεις χχ ΐ νά ξενυχτοΰν στούς βράχους.

ΕΛ ΥΗΜΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ (*).
-—ΟΟΟ —

0  τυπωθείς κατάλογος τών έν τή  βιβλιοθήκη 
τού Β. Πανεπιστημίου τού Ταυρίνου κιυδήκων τών 
Ελληνικών χειρογράφων, καταλόγων τά  Ελληνικά 
χειρόγραφα τού κώδηκος Ι λ ’ 3 , σημειοΐ, οτι ό κώ· 
δηξ ουτος περιέχει' 1 , λεξικόν έλληνογραικικόν, 2 , 
Γυμνασίας γοαμματικάς ϋπ’ανωνύμου, 3 , διαφόοους 
έπιστολάς ύπό Νερούλη Αγστάρχου Κορινθίου καί 
τού επισκόπου Φιλαδελφίας, καί 4 , σημειώσεις τι- 
νάς έκ συγγραμμάτων εκκλησιαστικών καί κοσμι
κών συγγραφέων. Εν τώ βραχεί δ ιαστήματι, καθ’ 
δ  έπησχολ.ούμην άνερευνών καί συλλόγων Ολην ι 
στορικήν έκ τής βιβλιοθήκης, ?,/ τοσούτον έπιμε- 
λώς διευθύνετε, ίια τρέχω ν  τόν κώδηκα τούτον, 
παρετήρησα δτι ολα τά  έν αύτφ  χειρόγραφα, έξ· 
«ιρουμένων τώ ν δύο πρώτων φύλλων, ά διακρί- 
νονται μέ διάφορον χαρακτήρα καί ανορθογραφίας, 
είναι πονήματα άπαντα  τού Αλεξάνδρου Νερούλη,

(*) Τήν ανωτέρω εχθεσιν ύπέόαλεν i  ί ν  Ζαχύνθω χαθηγητής 
Κ. Π. Χ ύτη ς τ ή ν  2C Αύγουστου τοΰ ένεστώτος έτους πρδς τούς 
βιδλιοφύλαχχς τής έν Τχυρίνψ βιδλιοθήχης χατά τήν έχεΤσε 
«ύτοΰ δ ατριδήν. Περιστρέφεται δέ έίς χειρόγραφα έλληνιχά, 
οεαρατηρηθέντα ύπ’ αύτ-.ΰ έν ταΤς χατά τή» Ιτα λ ία ν  βιβλιο- 

(Ιήχαις. Σ. ΠΑΝΑ.

τινά τών οποίων συνέταξε πρός χρήβιν ιώ ν  μαθη ' 
τών αυτού.

Ó Αλέξανδρος ουτος Νερούλης ε ίν α ι. συγγραφεός 
άγνωστος μέχρι τού νΰν πρός έμέ, τόν τοσούτον 
έπιμελώς θηρεύοντα σπουδαίους έπιφα.νείς έκ τής 
πατρίδος μου άναδειχθεντας, ώς ετ ι καί άμνημό- 
νευτος παρά πάντων τών εις τήν νεωτέραν ελληνι
κήν γραμματολογίαν έπασχοληθέντων. ί ΐς  δέ δη- 
λούται έκ τών χειρογράφων του, έγεννήθη έν Ζα- 
κύνθςρ περί τό  Ί ο 2 0 . ΐίσπούδασεν έν Π αταβίφ , κα ί 
ε ίτα  μεταβάς εις Τ’ώμην, άνηγορεύθη διό'άκτωρ 
τής φιλοσοφίας καί τώ ν ελληνικών, καί λ.ατινικών 
γραμμάτω ν. Επιστρέψας είς τήν π α τρ ίδ α  του έχει- 
ροτονήθη ιεοεύς ύπό τού έπισκόπου Κεφαλληνίας 
κ α ί Ζακύνθου. Τούτο δέ φαίνεται έν τοϊς μαρτυ- 
ρικοίς τών συμπατριωτών του, κοινώς όμολ.ογούν- 
των αϋτόν σοφόν καί άξιον τής ΐερωσύνης, καί έν 
τώ ένταλτηρίω γράμ μ ατι τού Επισκόπου, απάντων 
καταγεγραμμένων έν τώ  ρηθέντι κ.ώδηκι. Εκπαι- 
δεύων μαθητάς συνέγραψε πρός χρήσιν αυτών τό  
λεξικόν τό  έξηγούν τάς λέξεις έκ τού αρχαίου είς 
τό νεώτερον έλληνικόν, σύγγραμμα ατελές καί πρό
χειρον- δ ιό τι, καί το ι έχει αλφαβητικήν τάξιν , 
δ ιακόπτετα ι ό’μως ή σειρά αύτού ύ π  άλλων γρκμ.· 
ματικών σημειώσεων, κα ί σημειούνται μόνον αί 
δυσκολώτεραι τώ ν αρχαίων λέξεις, ΐ ΐπ ί χειραγω - 
γ ία  τών αύτών μαθητών είς έλληνικήν έκπαίδευσιν 
συνέταξε καί τάς γοαμματικάς γυμνασίας διά  τήν 
άνάλυσιν καί τήν έλληνικήν θεμ.ατογραφίαν, έπ ί 
παραδειγμάτων τού νεωτέρου είς τόν άρχαΐον έλ- 
ληνισμόν προσβιβαζόντων. Μεθερμηνεύων δέ τά  ω 
ραία γράμ μ ατα , καί τά εύ συνθέτειν, συνέγραψε 
τό έπιστολάριον κατ’ άρχαίαν έλληνικήν, δπου π α - 
ραδειγματίζων έρμηνείας κανόνας, διευθύνσεις, καί 
τύπους έπιστολών, έκθετει διαφόρους έπιστολάς 
κ α τ’ άρχαίον καί νεώτερον ελληνισμόν, καί έπ ί 
μείξονι ένδείξει τώ ν έπιστολιμαίων θεμάτων π α 
ρενθέτει έπιστολάς οικείας, τάς όποιας έγραφε 
πρός άνδρας συγχρόνους πολυμαθείς καί φίλους του, 
ων τάς απαντήσεις ένιοτε συνεπάγει. Τούτο συν- 
ειθίζετο έν τοιούτοις συγγράμμασιν, ώς βλέπομεν 
παρά το ΐς όμογενέσι λογίοις, οίοι Θεόφιλος ό Κο- 
ριδαλεύς, Μάξιμος ό Μαργούνιος καί λοιποί, ών 
τά  έκδοθέντα έν Βενετία Φλωρεντία καί αλλαχού 
τής Ιταλίας έπιστολάρια, φέρουσιν έπιστολάς έξ 
αλληλογραφίας έτέρων έπιφανών λογίων. Τοιούτων 
άλλοτρίων έπιστολών γέμουσι κα ί τινες έκδόσε-.ς 
τών έν τή  ύμετέρα ιταλική γλώσστι συντεθέντων 
έπιστολαρίων, τού Ανίβα-Κάρου, τού Τρακαστόρου, 
τού Τολεμέαιου.

Ιδού λοιπόν πώς, ένώ τό έπιστολάριον όλον τό 
έν τώ  κώδηκι ΙΑ’ είναι σύγγραμμα τού Αλεξάν
δρου Νερούλη, συνεπάγει καί τά ς  έπ ιστολάς τού 
Αηστάρχου, τού Δεκάδυος, τού Δεβαρύ, τού Νικήτα 
Φαύστου έπισκόπου τής Φ-.λαδελφίας, τού Μινδο- 
νίου, τού Καντακουζηνού, τού Επαρχου, άνδρών έ π ι
φανών κατά τήν σοφίαν έπ ' έκείνων τώ ν χρόνων, 
καθ' οΰς ή Ελλάς έστέναζεν ύπό τήν τυραννίαν τών
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βαρβάρων, καί οι πεπαιδευμένοι αύτής εδρισκον ά· 
συλον εις τλν ώραίαν Ιταλίαν , όπως έκλάμπωσιν 
έπ ί τό μάλλον ύπό τήν προστασίαν των Μεδίκω'* 
εν Φλωρεντία, τών Βισκοντών έν Μεδιολάνοις, τοϋ 
Λέοντος Γ έν Ρώμ·ρ, καί τής Βενετικά« πολιτεία? 
έν Παταβίω καί Βενετία, τοσούτον ευεργετικά,? πρός 
τούς πρόςφυγας Ελληνα?.

Ο Νερούλη? έπ ε ιτα  προςεκλήθη εις Ιΐατάβιον, 
ώ ; καθηγητής των Ελληνικών γραμμάτω ν έν τώ 
έκεϊ Ελληνικώ γυμνασίω. Διατριβών δέν έν Ιΐατος- 
βίω συνετάξατο καί τά  έξης πονήματα’ ά, χρονο
γραφίαν μερικήν" β ’, μέθοδον τού εύρίσκειν τήν 
αρχήν έκάστου μηνός’ γ ’, ειδήσεις πώ ; εύρίσκεται 
τ ό  νομικόν φάσκα τών έβραίων" δ ',  Πασχάλιον 
σύν Θεώ Ιωάννου τού Δαμασκηνού’ έ, Επιστολήν 
πρός Ιωάννην τόν Ζυγουαλάν’— ς-', Συλλογήν τών 
άποστολικών κανόνων’ —  ζ ',  Κεφάλαια διάφορα 
περί ίερωσύνης’— ή, πραγματείαν περί μοιχείας’—  
δ', σκέψεις περί θεολογίας, κα ί περί τά  παλαιά Ιστο
ρικά ——ί, πόσα άριθαοϋνται τά  π τα ίσ μ α τα  τού 
Κ ,ά ίν— ιά, άλωσιν Κορώνης τώ  αφλδ’’ (άρχεται δέ 
ούτω’ ο 0  τοίνυν Αύτοκράτωρ στολον έξαρτή· 
σας, νηών μεν στρογγυλών εις τάς τεσσαράκοντα, 
τριήρεις δέ ισαρίθμους, κα ί σύν τοΐς άλλοις πλοίοις 
συνεπόμενον, ναύαρχον δέ τού στόλου καί ήγεμόνα 
Ανδρέαν έπιστήσας τόν Δώοιαν καλούμενον, κατά 
τή ς βασιλέως Τουρκών Συυλεϋμάνεω χώρας άπέ- 
στειλε . .  . )— ιβ ', μικρόν χρονικόν περί Αλιτζέρης 
— ιγ ',  περί τού βασιλέως Κωνσταντίνου πώς έ
κτισε ναούς εξ’— ιο’',  Κανόνας περί φθοράς παρθε
νίας’ ·— ιέ, Νικολάου τού άσιωτάτου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως πρός Αναστάσιον καθηγούμε
νον τού Σινά όρους δ·ά στίχω ν (αντιγραφή ;) —  
περί δισύλλαβων,τρισυλλάβων, τετρασυλλάβων,πεν
τασυλλάβων καί έξασυλλάβων ποδών μετρική’—  
ιζ ' Λμμωνίου τού φιλοσόφου έςήγησιν εις τάς πέντε 
διαφοράς (αντιγραφή ;)— ιή, Μύθους γυμνασμάτων 
ρητορικών μετά  προοιμίου Αλεξάνδρου Νερούλη’—  
ιθ ', Σημειώσεις έξ Αλεξάνδοου Χραλιανού, έκ Γα
ληνού’ κ ',  Εςήγησιν σημαίας Σικελικής’— ’ κά, Α
ποφθέγματα καί νουθεσίας. Α παντα δέ ταύτα τά  
πονήματα είναι γεγραμμένχ διά  τού αύτού χαρα- 
κνάρος γραφής καί όμοιοχράου μελάνης, ώς ση- 
μειούται ή υπογραφή τού Νερούλη άπαντωμένη εις 
τά ς  ¿πιστολάς, καί έπ ΐ κεφαλής τώ ν πονημάτων 
τών καταχωριζομένων έν τώ  αύτώ κώδηκι σχηματί- 
ζοντι μεγάλην βίδλον έκ χάρτου βαμβακίνου συν- 
«ρτιζομένην, καί χρησιμεύουσαν πρός τόν Νερού
λην έπ ί έγγραφή τών πονημάτων του, ή έπ ί ση- 
μ.ε·.ώσει τών συλλεγομένων κατά τάς μελέτας του, 
ώς συνείθιζον οί σύγχρονοι τού Νερούλη λόγιοι. 
Κ αί διά ταύτα  νομίζω, σεβαστοί Κύριοι, ότι ό κώ- 
δηξ ούτος είναι αύτόγραφος τού ίδίου συγγραφέως, 
διό καί πολύτιμος έν τή  ΰμετέρα συλλογή τών Ελ
ληνικών χειρογράφων.

Εξ όλων αυτών τών παρατηρήσεων προκύπτει, 
ό τι όλα τά  πονήματα τ ά  έν τώ  κώδηκι ΙΛ ', 3 , εί
ναι συγγράμματα άποκλειστικώς τού Αλεξάνδρου

Νερούλη, συμπολίτου μου, και εις οΰδένα άνώνυμον, 
ή ετερον συγγραφέα κ α τ’ ιδίαν άνήκουσιν, ώς κα
ταγράφει ό ύμέτεοος κατάλογος τών έν τή  βιβλιο
θήκη τού βασιλικού πανεπιστημίου υπαρχόντων χε ι
ρογράφων αρχαίων. Εντεύθεν ό κατάλογος ούτος," τή 
ΰμετέρα επινεύσει εις τάς προσαγο ¿ένας πρός ΰμας 
τους ένδοξους έπ ιστάτας τής βιβλιοθ-ήν.ης παρατη
ρήσεις μου, οφείλει νά διοοθωθή, καθ’ όσον άναφέρε- 
τα ι εις τόν κώδηκα ΙΛ, 3 , καί νά θεωρηθή ούτος ώς 
αύτόγραφος ενός καί τού αύτού συγγραφέως, τοϋ 
Αλεξάνδρου Νερούλη.

Χαίρω δέ ό τι έν τοιαύ-,-ρ περιπτώσει άνεκάλυ- 
ψα τοιούτον λόγιον έξ Ελλάδος άγνωστον μέχρι 
τούδε εις τήν νεολληνικήν γραμματογίαν μας, καί 
τιμώ ντα  τήν πατρίδα ημών διά τών σπουδαίων 
συγγραμμάτων του. Περί αύτού δέ θά έκδώσω 
είδησιν μόλις έπιστρέψας έξ Ιταλίας εί; τό π ά 
τριον έδαφος, δτε καί θά εκδηλώσω τήν πρός 
ΰμάς ευγνωμοσύνην μου διά τάς φιλικάς δεξιώσεις 
υμών, καί τά ς χρηστάς οδηγίας, άς τινας μοί πα - 
ρέσχετε, όπως εύκολυνθώ εις τάς έξιχνιάσεις καί 
μελέτας μου, τάς τοσούτον πολυμόχθους επ ί ιστο
ρική συγγραφή τώ ν τυχώ ν καί περιπτώσεων τών 
Ιονίων νήσων καί τών άλλων ελληνικών τόπω ν, 
τών αύταϊς συσχετισθέντων κατά τούς δουλικούς 
χρόνους τής Ελλάδος.

ΡΟ Β Ε ΡΤ Ο Σ  ΕΜ Μ ΕΤ.

(Τ έλος. ”18« ρ υ λ λ ά δ . 2 3 3  —  2 5 6 -1  
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β Θά έχαιρόμην είλικρινώς, αγαπητέ μοε φίλε, 
διά τόν νέον σου διορισμόν, έάν πλησίον τού ονό
ματος σου δέν εβλεπον καί ονόματα ανθρώπων, 
οΰ; καί μόνον ενθυμούμενος αγανακτώ , εί καί εΐ- 
χον άλλοτε μ ε τ ’ αύτών φιλίαν’ ά λλ ' έν τέλει τής 
επιστολής σου μοί απευθύνεις έρώτησιν όπερ, τό 
ομολογώ, ήθελε πολύ μέ έκπλήξει έάν δέν έγίνω- 
σκον τήν συνήθη αλλοφροσύνην σου. Σκοπεύεις νά 
έλθη,ς ποτέ νά μάς ίδής εις Ιρλανδίαν, ή νά πέμ - 
ψ/,ς τ ά  τέκνα σου ς έρωτώ τό έπίσημον μέλος τής 
κυβερνήσεως, ενα έξόριστον, προγεγραμμένον, όστις 
εάν έπέστρεφεν ήθελεν άμέσως καταδικασθή εις θά
νατον ; Οστις ήθελεν έχει επιθυμίαν νά έπιστρέψφ, 
ήθελεν άμέσως απαντήσει, πρόσκλησιν υπόθετων τά  
λεγόμενά σου’ άλλά δ ι’ έμέ δέν έχει ούτως, ΐΐνε- 
κατέστην ενταύθα καί έχω  πρό οφθαλμών άξιόλογον 
μέλλον καί δ ι’ έμέ καί διά τά  τέκνα μου. Αί άρ- 
χα ί καί τά  δυστυχήματά μου εΐλκυσαν πρός έμέ 
τήν ύπόληψιν καί τήν φιλίαν τώ ν έπισημοτέρων 
άνδρών τού τόπου καί έν γένει τών ΐϊνωαένων ε
παρχιώ ν. Ε ίμα ι σεβαστός ένεκα μάλιστα τής άφο· 
σιώσεώς μου εις τά ς άρχάς ταύτας, εις άς όσημέραι 
προσκολλώμαι έτι μάλλον διά  τής πείρας καί τής 
παρατηρήσεως. Πρέπει νά ύπάγω  εκεί όπου *ί ά ο .

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

χα ί αύται θεωρούνται ώς έγκ λ η μ α τ ιχα ί; έκεϊ όπου 
ένεκα αύτών κατεδικάσθην εί; άειφυγίαν; Ιίλήν 
τούτου, αγαπητέ μοι φίλε, ών αρκετά υπερήφανος, 
δέν θελω νικηθείς νά στολίσω διά  τής παρουσίας 
μου τά άρμα τού νικητού. Μέ ποια αισθήματα νά 
έπανέλθω εις Ιρλανδίαν; Θέλω βαδίσει έπ ί τάφων, 
καί ποιων τάφ ω ν! έπ ί τών τάφων τών οίκειοτερων 
μου συγγενών καί τών μάλλον άγαπητών μου φί 
λων! Ο χι, ουδέποτε θέλω έπιστρέψε-, έκτος έάν 
παοουσιασθώσι περιστάσεις ούχί άρεσταί εις εκεί
νους τών αρχαίων μου φίλων τών ήδη εις τήν κυ- 
βέρνησιν προσκεκολλημένων. Π, πρός τά  τέκνα μου 
δέ, ελπίζω  ότι θέλουσιν αγαπήσει αρκούντως τήν 
ελευθερίαν, ώστε ουδέποτε νά έγκατασταθώσιν οί- 
κειοθελώς εις τόπον δούλον. Σήμερον ούδέ είς υ 
πάρχει έν Ιρλανδία φέρων τό όνομα Ε μ μ ετ, καί 
πεποίθησιν έχω  ότι δέν θέλει ΰπάρςει ένόσω ή πα- 
τρίς μου έσεται μετά τής Α γγλίας ηνωμένη" καί 
όμως, ίσως έν τή  ιστορία θέλουσιν άναμνησθή τού 
ονόματος τούτου, ο

. · .  . . s  ÍI Α γγλία ήθελε πράξει καλλίτερα, » 
προσθέτει ό Γ ράτταν, όστις καί δημοσιεύει τήν ε
πιστολήν ταύτην, « νά μή πέμπη  πολλούς τοιού- 
τους εχθρούς είς τήν Αμερικήν, o Ó Θωμά; Αδ- 
δης Εμ.μετ άπέθανε τό 4 8 2 7 , κατά  τό 64  έ
τος τής ηλικίας του. ίίκηδεύθη δέ μέ τάς αύτάς τ ι
μάς μ.εθ' ών καί ό Ούάσιγκτων καί ό Φραγκλΐνος, 
κα ί επ ί τού τάφου του έχαράχθη α γγλ ισ τί καί λα 
τιν ιστί ή εφεξής έπιγραφή’

τ ιμήτχντι διά τής ευφυΐας καί αρετή;
Τήν πολιτικήν καί τάς άρχάς των 'Ηνωμένων Ίρλαν3ώγ. 

Καί δ·.ά τιύτο,
(μυοτηριώοη; ή είμα.μένη  τοϋ δικαίου έπί τής γ ή ; ταΰτης !) 

ΈξοριαΟίντι τή ; γενεΟλίου γή ;.
Έν 'Αμερική, πατρίδι τής έλευΟερίας 

Εΰρε δευτέραν πατρίδα 
τιμήσαααν τδν χαρακτίρα 
καί βαυμάααααν τδν νοϋν αύτοϋ.

'Ό πω ς δέ διαιωνίσωσι 
τ’ ό'.ομχ καί τό παράδειγμα το.ούτου άνδρ-,ς

ενδόξου διά τή ν  εΰουίαν κ α ί τήν αρετήν, 
τά; βυσϊας καί τούς κινδύνους, 

καί τάς ετι δεινοτέρας αυμ-ροράς τώ ν συγγενών αύτοϋ 
ενεχα  διχαίας καί ίεράς ΰποβεσεω;, 
οί εύγνώμονες αύττϋ συμπολϊται 
τδ μνημεΐον τοϋτο άνήγ.ιρον.

Ζ’.

Μετά θλίψεως βλέπομεν σήμερον τά  εύγενή ναυά
για  τών ύπέρ ελευθερίας καταβληθέντων αγώνων' 
ή 'Ιρλανδία, ή Πολωνία, ή Ουγγαρία, ή δούλη Ελ
λάς, καί το ι γενναίως άγωνισθεϊσαι ήττήθησαν, 
καί ή μέλλουσα αύτών τύχη  μένει άγνω στος! Καί 
όμως ούτε φιλοπατρίας, ούτε άφοσιοόσεως, ούτε δε-

ξιοϋ νοός στερούνται τ ά  μεγάθυμα -ίαύτα έθνη" 
άλλ’ ή επ ιτυχ ία  έν τώ  κόσμο» τούτω είναι συνήθης 
κλήρος τώ ν δευτερευόντων προτερημάτων' όθεν οί 
έαποροι εύδοκιμούσι πλέον καί τών άγιων καί τών 
ηρώων. Καθ' έκάστην βλέπομεν ανθρώπους ευτε
λείς πλουτούντας, ένώ άλλοι παρ’ αύτού;, άνωτέ- 
ραν έχοντες τήν αξίαν, καταστρέφονται" δ ιό τ ι ή 
έπιδεξιότης, καί μάλιστα ή πολιτική, διακρίνουσα 
μετα πολλής ευφυΐας τό συμφέρον, θυσιάζει χάριν 
αύτού καί φιλοτιμ ίαν καί πάθη, ένιότε δέ φεύ ! καί 
τιμήν καί άρετήν' ώστε αύτή συνήθως ευδοκιμεί. 
Τά τρια έθνη τώ ν όποιων αί ευτυχείς επαναστάσεις 
φωταγωγούσιν ώ ; φάρος τήν ανθρωπότητα, ήτοι 
τό αμερικανικόν, τά αγγλικόν, καί τό τών II- 
νωιχένων Επαρχιών, κατέχουσιν είς άκρον τάς ιδιαι
τέρας έκείνας ιδ ιότητας, δΓ ών τηρούνται οί Οεσμσί 
τών ελευθέρων λαών καί α ί κατακτήσεις των. ΙΙα- 
ρετηρήθη δέ ότι οί λαοί οΰτοι είναι εν γένει εμπο
ρικοί καί κατακτητικο ί’ ή Α γγλ ία , καί το ι ε 
λεύθερον άσπαζομένη πολίτευμα, έσφετερίσθη τήν 
Ιρλανδίαν’ ή ύ.τερωκεάνειος μεγίστη  δημοκρατία 
ή τοσούτον ζηλούσα τήν ίδιαν ελευθερίαν, μιμου- 
μένη τήν πρωτότοκον αυτής αδελφήν, δέν σέβεται 
ούτε τό δίκαιον τών εθνών ούτε τά  συμφέροντα τών
πλησιοχώρων φυλών.

Ο Ροβέρτος Ε μ μ ετ έκρίθη διαφοροτρόπως, ώς 
συμβαίνει είς πά ντα  οπαδόν μερίδος' άλλά π α 
ρελθόντος τού χρόνου καί κατευνασθέντων τών π α 
θών άπεδόθη πλήρης δικαιοσύνη είς τήν μνήμην 
του. Καί τ.μεΐς μέν διηγήθημεν τά  κατ’ αυτόν" 
είς τό κοινόν δέ ανήκει νά άποφασίσή" άλλ όποια- 
δήποτε καί άν γ  ή περί τού έπιχειοήματος αύτοϋ 
κρίσις, ούδείς, έλπ ίζω , θέλει άρνηθή ό τι ε ίχ ε  πολ
λά ; καί σπανίας άοετάς’ ή εύφυΐα, ή γενναία ψυ
χή, ή ακαταδάμαστος καρδία παλαίουσα πρός τήν 
συμφοράν, συνιστώσιν αύτόν είς τήν συμπάθειαν καί 
τό σέβας τών άλλων. Ε ίχε  δέ πρό πάντων τά  δύο 
άξιολογώτερα προτερήματα τής βρετανικής καί τής 
ιρλανδικής φυλής" ήτοι φαντασίαν καί πάθος, ευ
στάθειαν καί ηρεμίαν ψυχής" ατρόμητος πρός τόν 
ισχυρόν, συμπαθής πρός τούς ασθενεί; καί τούς κα· 
ταδυναστευομένους, άνήκεν είς τήν φυλήν τών δη
μοτικών ήρώων, τοϋ άνθους ίσως τούτου τής άν- 
θρωπότητος, δ ιότι καταγόμενοι, ώς πάλα ι οί 
Γράκχοι, έκ τών άνωτέρων τάξεων τής κοινωνίας, 
άφιερούνται είς τήν υπηρεσίαν τοϋ λαού. Κ ατά δυσ
τυχίαν όμως ή ιστορία των είναι ώς έπ ί τό πολύ 
δμοία πρός τήν τοϋ ήρωος τ ή ; Ιρλανδίας, ένεκα 
τής βίας ή τής άνικανότητος τών περί αύτού;. 
Αρχηγός έπαναστάσεως ό 'Ροβέρτος Εμμετ ούδεν 
ελάττω μα είχεν έξ εκείνων τά όποια αποδίδονται 
είς τούς έπαναστάτας’ ούτε απείθειαν πρός τήν 
τάξιν, ούτε μίσος πρός τούς ανώτερους, ούτε αδια
φορίαν ώ( πρός τήν εκλογήν τώ ν μέσων. Πρεπει 
δέ νά συμφωνήσωμεν μ ετ’ εκείνων οϊτινες ορονιμώ- 
τεροι άξιούσιν ότι ή διαγω γή του ϋπήρςε μά .Ι.Ιον  
ίπποτική  ή πολιτική, καί ότι έστερείτο συιέσεως 
καί κρίσεως; Δύο είδη ανθρώπων μυκτηρίζουσι
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τούς θυσιάσαντας εις μάτην τήν ζωήν αίixftV ol 
νικητα ί καί οί νικηθέντες" μ.ή θέλοντες νά άνανευύ- 
σωσιν αγώνας ανωφελείς, άποκρούουσιν ώς άκαιρον 
άνάμνησιν παν ό ,τ ι άναφέρεται εις αυτούς. Είναι 
δε βέβαιον S ri ό £ μ μ ε τ  έσφαλεν έπικχλεοθείς το 
τρομερόν δικαίω μα τό κείμενον πρό των ποδών 
πάντων τών δεσμών. Τό τολμηρόν επιχείρημά του 
έδύνατο καί νά έπιτάχη καί νά άποτύχνι. Πρέπει 
σε νά ένΟυμηδώμεν καί τούτο ό τ ι, ότε έφονεύΟη 
είχεν είκοσιτριών ετών ηλικίαν. Καί τ ίς , έκ τών 
έξοχωτέρων μάλιστα άνδρών την αυτήν έχων ή- 
>>'.κίαν δέν διετέλεσεν υπό τήν επιρροήν πάδους, ε
πιδεκτικού φαντασιών καί ελπ ίδω ν; ό τα ν  ή φαν
τασία  είναι ένθερμος καλύπτει τό  πράγμα, καί 
μόνη ή πείρα δεικνύει τήν αλήθειαν. Η δέ παρούσα 
βραχεία ιστορία διδάσκει πρός τους νέους ότι δέν 
πρέπει νά άναμ.ιγνύωνται ποτέ εις συνωμοσίας, έ- 
στωσαν καί υπέρ δικαίων υποθέσεων. Δυστυχώς 
ή φρόνησις τών εθνών λέγει' « Εάν ήξευρεν ή νεό- 
της καί έάν ήδύνατο τό γήρας. » Οταν έρχετα ι ή 
ηλικία καθ ήν γινόμεθα προσεκτικότεροι δέν έχο- 
μεν πλέον θερμότητα, τήν θερμότητα εκείνην ήτις 
είναι αναγκαία όπως τολμώμ.εν διά νά έπ ιτυγχά - 
νωμεν. Τό πρός τούς καιρούς πολιτεύεσθαι είναι βε
βαίως αρετή, αλλά τόσον εύκολος, ώστε δέν είναι 
άξία θαυμασμού' καί ή ενέργεια επίσης τής ψυχής 
ήτις καταφρονεί παν αγαθόν καί πάντα  κίνδυνον, 
είναι άρετή' άλλα ποία τών δύο προτιμοτέρα ;

Ο ύπέρ ελευθερίας άγων ήτο καί έσεται ώς καί 
ό τής δικαιοσύνης' έχει δέ πανταχού καί πάντοτε 
στρατιώ τας καί μ.άρτυράς. Πρός δέ τούς ήττηθέν- 
τα ς πολλάκις καί οί μεταγενέστεροι είναι άδικοι 
όσον καί οί σύγχρονοι' τήν επ ιτυχίαν μόνον έπευ- 
φημοϋμεν. Καί όμως ή ιστορία έπρεπε νά ηναι 
τό τελευταίου άσυλον τών δυστυχών καί τών ή τ- 
τημένων.

ΣΟΦΙΑ.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΙΙΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

— ΟΟϊτ--

Ούδείς αγνοεί ότι ή ωραιότερα μορφή τού ανθρω
πίνου κρανίου, ή ώραιοτέρα άνάπτυξις τού μετώπου 
είναι ή παριστωμένη εις έργα τινα  τής αρχαίας έλ- 
ληνικής τέχνης. Υπετέθη μάλιστα  ό τι οί περίφη
μοι τεχν ΐτα ι, εις ών τήν γλυφίδα οφείλονται αί 
εύπερίγραφοι κεφαλαί έκεΐναι, δέν περιωρίζοντο εις 
«πλήν μόνον αντιγραφήν τών ωραίων τύπων ους 
εύρισκον έν τή  φύσει, άλλ’ βτι έμεγάλυνον τινάς χ α 
ρακτήρας, ότι δηλαδή είργάζοντο κ α τ’ ιδανικήν εν
τέλειαν. Αλλ ή γνώμη αύτη άπεκρούσθη έπιτυχώς 
ύπό τού Πλουμενβάχ, οστις περιγράφει ώς ακολού
θως έν κοανίον ελληνικόν, ευρισκόμενον εις τήν συλ
λογήν του' α Τό σχήμα τού κρανίου είναι ολίγον

σφαιροειδές, Ιχον τά  οστά τής άνω σιαγόνος συ
νημμένα καί κατά  τή* ρίνα σχεδόν κάθετα, τά  ζυ
γω ματικά  δέ ό σ τ ί μετρίως καί εΰρύθμω; κατακλί- 
νοντα, όμ-οιότατον με τά  περίφημα σχεδιάσματα 
τών καλλιτεχνώ ν. » Λύτη ή Ελληνική κεφαλή καί 
μ ία άλλη, άνήκουσα εις τήν βάρβαρον καί άμ,αθή 
τών κατοίκων τής Γεωργίας φυλήν 'είσί, λέγει, αί 
ώραιότεραι τής συλλογής του, συγκείμενης εξ 170  
κρανίων διαφόρων εθνών.

Παρά τοϊς Ελλησιν ή χροιά τού δέρματος καί αί 
τρ ίχες έποικίλλοντο ώς καί παρά τοϊς άλλοις Ευ
ρωπαίοι;, καθ' δς παρέχουσι μαρτυρίας Ελληνες 
συγγραφείς.

Τά επίθετα α ξανθοί, πυρρσί, κυανοχαϊται, γλ.αυ- 
κώπιδες » καί πολλά άλλα τοιαύτα άποδεικνύου- 
σιν ότι ύπήρχεν άλλοτε παρά τοίς Ελλησιν ή αύτή 
ποικιλία  τής χροιάς ή παρατηοουμένη σήμερον 
παρά τοϊς έθνεσι τής μεσημβρινής Εύεώπης, μάλι
στα εις τόπους, όπου τό κλίμα ετροποποιήθη διά 
τόν σχηματισμόν τού εδάφους ή διά τήν άνύψιοσιν 
υπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Οί νεώτεροι 
Ελληνες έχουσι κοινόν τό γνώρισμα τούτο μετά τών 
προγόνων αύτών, κα ί έκληρονόμησαν τήν ώραίαν 
μορφήν, δ ι ' ήν εκείνοι έθαυμάζοντο' καί ώς παρατη
ρεί ό περιηγητής ¡¿Παυκβίλ, τά  έμπνεύσαντα τόν 
Απελήν καί Φειδίαν υποδείγματα  εύρίσκονται καί 
νϋν έτι μεταξύ τώ ν κατοίκων τής Πελοπόννησου, 
α Είσί γενικώς υψηλοί καί εϋσώμ.ατοι, έχουσι τούς 
οφθαλμούς ζωηρούς, έμπύρους, τό στόμα καθ' υ
περβολήν ώραϊον καί διακεκοσμημένον μέ ώοαιοτά- 
τους όδόντας. Αν δέ καί γενικώς είναι έθνος ώραϊον, 
ύπάρχουσιν ομως μεταξύ αύτών βαθμοί διάφοροι. 
Αί Σπαρτιάτιδες είσί ξανθαί, κομψαί καί εύγενεϊς 
τό ήθος. Αί γυναίκες τού Ταΰγετου έχουσι τό ανά
στημα τής Παλλάδας, ότε έφερε μεταξύ μαχών 
τήν φοβεοάν α ιγίδα . ΙΪ Μεσσηνία γυνή είναι εύ
σαρκος' έχει δέ χαρακτήρας κανονικούς, μεγάλους 
τούς οφθαλμούς καί μακράς καί μελαίνας τάς τρ ί
χας. Τής Αρκαδίας ποιμενίδος, ΰπό τά  μακρά μ ά λ
λινα της ενδύματα, μόλις ίιποφαίνεται ή κανονικό- 
της τής μορφής, άλλ ή φυσιογνωμία της ερμηνεύει 
άδωότητα καί καθαρότητα ψυχής. Αί Πελοποννή- 
σιαι είσί σώφρονες καί άγναί, καί ή συζυγική π ί-  
στις αύτών αύστηροτάτη. 0  αύτός Πουκβίλ λέ
γει τάς έπί τών ήμερων του Ελληνίδας ολως α
μαθείς καί άνευ τινός διανοητικής μ.ορφώσεως, 
« διότι, προστίθησιν, ή μουσική καί ό χορός έδιδά- 
•χθησαν εις αύτάς άπό τήν φύσιν. ό , τ ι  δέ καλόν ενυ
πάρχει εις τόν χαρακτήρα τώ ν Ελλήνων φαίνεται 
ότι προκύπτει έκ τής ελευθερίας ής άπολαόουσι κατά 
τήν νεαράν ήλικίαν. Εις τόν τόπον τούτον τά  παι· 
δ ία  άνατρέφονται καί αΰξάνουσιν όλως ελεύθερα ώς 
τά  εύρωστα φυτά, τά  γεννώμενχ αυτομάτως εις 
*. όνιμον έδαφος. Ουδέποτε μεταχειρίζονται αυτά 
σκληρώς οί γονείς των, ώς τούτο συμβαίνει εις τάς 
πεπολιτισμένας χώρας περί τ ά  παιδία  τών κ α τω 
τέρων τάξεων' ό χαρακτήρ των δέν φέρει ποτέ ί
χνος θλίψεως.»

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ύ  αύτός συγγραφεύς έζωγράφησε τούς κατοίκους 
τής Σπάρτης ούτω' «Οί Σ παρτιάτα ι διαφέρουσι κατά 
τ ε  τό άνάστημα καί τά  ήθη άπό τών γειτόνων των 
Αρκάδων. Ενφ ούτοι φέρουσι πήραν καί ράβόον 
ποιμενικήν, καί διάγουσι βίον όλως ποιμ.ενων, οί 
τής Σπάρτης έξ εναντίας είσί φιλοπόλεμοι, έχουσι 
τόν χαρακτήρα ζωηρόν καί ταραχώ δη, καί ερεθί
ζονται εύκολώτατα ». Ô Κ. Πουκβιλ όμιλεϊ περί 

* τής μακράς ξανθής κόμης τώ ν Σπαρτιατίδων, τού

μεγαλοπρεπούς ήθους, τού σεμνοπρεπούς αναστή
ματος, τής κομψότητας τής μορφής καί τής ζωη- 
ρότητος τώ ν μεγάλων, κυανών καί μακροβλεφάρων 
οφθαλμών αύτών. Οί Σ παρτιάτα ι, μεταξύ τών ο
ποίων εύρίσκονται καί τινες ξανθοί, είσίν υψηλού 
άναστ/ματος· οί άνδρικοί δέ καί κανονικοί αύτών 
χαρακτήρες διετήρησαν τύπον τινά τών Λωριέων 
τής άοχαίας Σπάρτης.

( Έ χ  τού Γα.Ι.Ιιχον.)

Κ ίνησ ις  τή ς  γής.

Κ Ι ι Ν Η Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Γ Η Σ .
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II πασατιθεμένη είκών παρισ -ά  τήν θεσιν τή ί 
γης πρός τόν ήλιον έν τώ  διαστήματι ενός έτους. 
Αί δώδεκα σφαϊοαι παριστάνουσι τούς δώδεκα μή
νας. ίΐ πρός άριστερά ύπό τήν έξωτάτην τεθει
μένη, κεϊται αντί τού Ιανουάριου, ή ^μετ αυτήν, 
πρός δεξιά, άντί τού Φεβρουάριου' ούτω όε με- 
τρούντες, έκ δεξιών πάντοτε, κα ί άναβαίνοντες εύ- 
ρίσκομεν ότι έκάστη σφαίρα παριστα κατά  σειράν 
τόν  επόμενον μήνα, Εως ού φθάσωμεν εις τήν προ- 
μνησθείσαν έξωτάτην, παριστάνουσαν τόν τελευ- 
ταΐον μήνα τού έτους.

ίδού , κατά  Λραγώ, τό ιστορικόν τή ; περί τόν 
■ήλιον κινήσεω; τής γή;"

0  Σάμιος Αρίσταρχος, όστις ήκ μ α ,ε  περί τό 
4 80  έτος πρό Χριστού, είπε πρώτος ότι ή γή  κ ι
νείτα ι περί τόν ήλιον* δι’ δ καί κατηγορήθη ώς 
ασεβής.

6  γνωστός φρεάντλης Κλεάνθης, όστις κ α ί αυ
τός εζη περί τήν αυτήν εποχήν, ήσχολήθη πρώτος, 
κα τά  Πλούταρχον, νά έξηγήσ'/ι τ«  μετεωρολογικά

φαινόμενα διά τής περί τόν ήλιον κιν/,σεως - τής 
γης καί της περί τόν ίδιον άξονα στροφής αύτής' 
άλλ’ Επειδή ή έξήγησις, προστίθησιν ό Πλούταρχος, 
ήτο όλως καινοφανής καί εναντία τών π α ρ α δ ε γ 
μένων, πολλοί φιλόσοφοι προέτειναν νά έγκαλεσθή 
καί αύτός έπ ί άσεβεία.

Τό πλανητικόν σύστημα, δπω ; περιεγράφη υπό 
Πτολεμαίου, παριστα τήν γήν ώς κέντρον τής κι- 
νήσεως τώ ν πλανητών. Περί αυτήν κινούνται οι 
επτά  παρά τών αρχαίων κληθεντες πλανήται, '̂Λ-οι 
ή Σελήνη, ό Ερμής," ή Αφροδίτη, ό Ηλιος, ό Αρης, 
ο Ζεύς καί δ Κρόνος.

Εί καί ¿θεώρησαν τήν γήν οί αρχαίοι ώ ; κέντρον 
τής κινήσεω; των πλανητών καί τήν σφαίραν ί,μών 
ακίνητον, παρεδέχθησαν όμως και τινα ελλειψι/ 
σχέσεοις μεταξύ τής κινήσεω; τών πλανητών και 
τής φαινομένης τού ήλιου' άλλά δέν κα-.ώρθωσαν και 
νά έννοήσωσι τήν ανεξήγηταν περιπλοκήν του συ
στήματος τού παντός. Κατά τήν δεκάτην εκτην 
εκατονταετηρίδα ό Πρώσος Κοπέρνικος ήθελησε νά 
λύσρ όλας τάς δυσκολίας άναδραμών εί; σάς ίόεας 
Φ.λολάου, τού πάλαι πυθαγορείου φιλοσόφου, ά ;ιω - 
σαντος ό τι ή γή  κινείται περί τόν ήλιον, καί 
οίσθη ότι τω όντι ή γή  κινείται Ελκουσα καί τήν 
σελήνην ώς δορυφόρον.
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Τήν αύτήν όμως εκατονταετηρίδα ό Γερμανός 
Κέπλεοος ώρισεν ακριβώς το  πλανητικόν σύστημα, 
παραδεχθείς μέν του Κοπερνίκου τάς ιδέας περί τής 
κεντρικής κινήσεως τού ήλίου περί 8» στρέφονται [ 
οι πλανήται, άποκρούσας δμως τάς αρχαίας ϋποθέ- : 
σεις περί κυκλικών όμοιομόρφων κινήσεων πέρις 
κέντρου φανταστικού, κενού πάσης ύλης, κα ί τά  
τοιαύτα. Ε ίπε δέ αύτό; πρώτος δτι δ ήλιος είναι 
κέντρον τής κινήσεως τών πλανητών. Καί ινα άπο- 
δείξνι τούτο, ήσχολήθη εις αναρίθμητους υπολογι
σμούς μετά μ.εγίστης καρτερίας καί επιμονής. Αϊ 
μ,ετά ταύτα δέ γενόμεναι ανακαλύψεις πλανητών 1 
έπεκύρωσαν τδ  σύστημα τούτο.

ΙΙΓ.ΡΙ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΧΑΜΑΙ3ΙΗΑΩΝ.

—000 —

Οστις θέλει ν' απαλλαγή άπδ τά ς ενοχλήσεις 
τών έντόμων τού εαρος, ένεκα τώ ν δποίων ό κεκο- 
,τιακώς τήν ημέραν στερείται τού ολίγου ύπνου τής 
νυκτδς, ας καταφύγρ εις κάπνισμα διά κόνεως ή- 
τ ις  άπδ τινων ετών μετακομίζετα ι έκ τής Περσίας. 
Περί ταύτης τής γνήσιας περσικής έντομοκόνεως, 
νομίζομεν καλδν νά εϊπωμεν ολίγα.

Η κόνις αϋτη έφελκύει δ ιά  τής ιδιαιτέρας αυτής 
οσμής τά  έντομα, τά  ναρκόνει πάραυτα, καί τά  
θανατύνει, ενώ πρδς τούς ανθρώπους καί τά  μεγα
λύτερα ζώα είναι άβλαβης.

Αν καί ήτον έν χρήσει παρά τοΐς 'Ρώσσοις, οι- 
τινε'ς πρδ πολλού καταναλίσκουσι καθ έκαστον χρό
νον χιλ ιάδας λ ιτρώ ν, ό’μως δέν έγνώριζον τδν τρό
πον τής κατασκευής αυτής, ώς ούτε τά  φυτά έζ 
ών κατεσκευάζετο, μέχρις ου δ Αρμένιος έμπορος 
Σουμ.τδφ, διερευνήσας τα μέρη τού Καυκάσου, έμα
θε τδν τρόπον τής συλλογής καί τής παρασκευής 
αυτής.

Εις τήν περιφέρειαν τής Αλεξανδρουπόλεως, πλείο- 
να τώ ν είκοσι χωρίων καταγίνονται εις τήν έμφύ- 
τευσιν τού φυτού τούτου.

Λύω είδη Πυρέθρου, άλλήλοις τά  μέγ,στα  δμοιά- 
ζοντα, δίδουσι τήν κόνιν αύτήν, ονομαζόμενα παρά 
τών βοτανικών Pyrethrum roscum καί carneum,ή 
τοι Πύρεθρον ροδοχρουν ή σαρκόχρουν. ¿ώομάζεται 
δέ .κ α ί χαμαίμηλον περσικόν ερυθρόν.

Ομοίαν ενέργειαν έντομοκτόνον έχει καί φυτόν 
τ ι  όνομαζόμενον Chrysanthemum lcucanthemum 
φυόμενον εις τά  τής Βοσνίας καί Δαλματίας μέρη, 
καί χρησιμεύον πρδς τδν αύτδν σκοπόν.

Τδ φυτόν τούτο είναι θαμνίσκος, καί φύεται μέν 
ώς έπ ί τδ  πλειστον εις τούς αγρούς, καλλιεργεί
τα ι όμως καί είς τούς κήπους τής νοτίου Ι’ωσσίας, 
εις τήν Τ ιφλίδα παραδείγματος χάριν ' άνθεί δέ 
περί τδν Ιούνιον. Πρδς συλλογήν τώ ν φυτών έκλέ- 
γουσι καιρόν ξηρασίας, έν μ·.μ δέ ήμέρα είς δρα

στήριος εργάτης δύναται νά συλλέξρ 30 —80  λ ί- 
τρας έκ τών αυτομάτως φυομένων. Τά άνθη άπο· 
κόπτονται καί ξηραίνονται συνήθως είς τδν ήλιον, 
τά  είς τήν σκιάν όμως ξηρανθέντα ένεργούσι δρα- 
στηριότερον. 1 0 0 0  λ ίτρα ι χλωρών άνθέων παρέ- 
χουσιν 100  λίτρας ξηρών. Ταύτ5»_ συνθλίβονται 
πρότερον ι/έ τάς χεϊρας, ή δέ κόνις αλέθεται είς 
μύλον. Τοιουτοτρόπως κατασκευάζεται ή τόσον ω 
φέλιμος μυοκτόνος κόνις τού Καυκάσου.

Είς τά  τής Ιταλίας μέρη καί πρδ πάντων είς 
τήν Βενετίαν, μεταχειρ ίζονται δ ιά  τδν αύτδν σκο
πόν κόνιν είδους άψινθίας όνομαζομένου Α ίίειιζίο  
βγίνβίίοο.

Ξ . ΛΑΝ’ΔΕΡΕΡ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
—οοο—
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Επιχείρησα; νά διαγράψω τήν μεγάλην εικόνα 
τής ελληνικής έπαναστάσεως, ό Κύριος ί. Φιλήμων 
εξακολουθεί τδ  έργον αύτού φιλοτίμως καί φιλο- 
πόνως. Τδ κοινόν γνωρίζει ήδη (*) τούς δύο πρώτους 
τού δοκιμίου τούτου τόμους, έξ ών διά  μέν τού ε
νός συνεπληρώθησαν οσα άλλοτε ό συγγραφεύς είχε 
δημοσιεύσει περί τής φιλικής έταιρείας, διά  δέ τού 
ετέρου ίστορήθησαν τ ά  τε  κατά Αλέξανδρον ίψ η - 
λάντην καί τδν οίκον αύτού καί τδ  κατά τήν Μολ
δοβλαχίαν μέρος τού άγώνος.

0  νύ'ν έκδοΟείς τρίτος τόμος περιέχει έγγραφα 
τά  όποια δέν είναι όλιγώτεοον τών ποοτέρων πο
λύτιμ α , καί ειδήσεις εξίσου ακριβείς καί περιέρ· 
νους! Τίς δύναται λ . χ .  νά άναγνώοη τδ έγγρα
φον δ ι' ου οί κάτοικοι τής νήσου ϊδρ α ς , ευθύς άρ- 
ξαμένου τού άγώνος, διώρισαν α άοχηγδν εις τά  
καραβιά τους *, τδν α Καπετάν Ι'ιχκουμάκην Νι
κολάου Τουμπάζην », χωρίς νά θαυμάσν)  ̂τήν βα- 
θεϊαν πεποίθησιν ήν οί άνθρωποι ούτοι είχον περί 
τής επ ιτυχίας τού άγώνος καί τής προσεχούς ίύρύ- 
σεω; μεγάλου βασιλείου τής Ελλάδος ; « Εσείς οι 
καπετανέοι, λέγει τδ  έγγραφον τούτο, εισθε εί; 
χρέος νά ύπακούσητε είς τάς δ ιαταγάς καί παραγ
γελίας τού είρημένου καπετάν Γιακουμάκη μέ π ά 
σαν προθυμίαν, διά νά άπολχύσητε έν όμού
μετά τής συντροφιάς σας παρά τού όρθυδόςου βχ- 
σιλέω; μας καί τής αγα πη τή ; πτρίδος ̂ τδν στέφα
νον τής δόξης καί τιμής .  . · ό σ τις  δε άπδ έσάς 
πράξη τδ  εναντίον τής παραγγελίας ταύτης, ήμεΐ;

(·}  " l i i  τ δ  ο υ λ λ ί δ . ο ν  2 1 ? ,  σ ι λ .  1 0 .
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δέν θε'λομεν κρίνέι τδν τοιοΰτον, άλλα θέλει κρίνει 
αύτδν τδ  υψηλόν κριτήριον τού ορθοδόξου βασι- 
λέως μας, κα ί θέλει δώσει έκεί λογαριασμόν είς 
δσα κακώς έφέρθη. Ομοίως καί σείς, γενναίοι σύν
τροφοι, νά πολεμήσητε μέ ανδρείαν τδν εχθρόν τής 
πίστεώ ς μας δια νά λάβετε παρά τού μεγάλου βα- 
σιλέως μας τδν στέφανον τής τ ιμ ή ς καί δόξης. Αν 
δέ καί τ ις  άπδ σάς έναντιωθή είς δσα παραγγέλ- 
λει ή πατρίς, έχει νά δώσ/ι λόγον είς τδ  υψηλόν 
κριτήριον τού βασιλέως μας. » Τδ αξιομνημόνευτου 
τούτο έγραφον δημοσιεύεται ήδη κα τά  πρώτον, 
αν δέν άπατώμεθα" ήμεϊς τουλάχιστον δεν ένθυμου- 
μεθα νά άνεγνώσαμεν αύτό άλλαχού.

Αξιοσημείωτος είναι καί ή έπιστολή τήν δποίαν 
δ Κολοκοτρώνης έστειλε, μετά  τήν κρίσιμον περί 
Βαλτέτσιον νίκην, πρδς τδν έν Τριπόλει κλεισθέντα 
Κεχαγιάβεην. II επιστολή αϋτη, ήτις επιγράφεται 
« άπδ έμένα τδν Θεοδωράκη Κολοκοτρωνη, άρ
χο ντα  τών άκαταμαχήτω ν ελληνικών στρατευμά
τω ν , είς εσένα τδν Μουσταφά Κ εχαγιάβεην » , είναι 
τω όντι χαρακτηριστικωτάτη" διότι άμα μέν, πλειό- 
τέρον πάσης άλλης περιγραφής καταδεικνύει τδ 
υπερβολικόν θάρρος τδ όποιον έλαβον οί Ελληνες 
μετά  τδ  μέγα έκείνο κατόρθωμα, άμα δέ πιστό- 
τερον παντός Ιστορικού καλάμ-ου είκονίζει τδ  ήθος 
καί τούς τρόπους τού αρχηγού τής Πελοπόννησου. 
Περίεργος δμοίως είναι ή περιγράφή τής έστιάσεως 
-?,ν προσέφερεν ό Κολοκοτρώνης είς τδν Δημήτριον 
ϊψ ηλάντην δτε , τή  19 Ιουνίου 1 8 2 1 , άπεβιβάοθη 
ούτος κατά  πρώτον είς τδ  Λστρος. Πολλά δέ καί 
άλλα περιέχει τδ  βιβλίον τά  συντελεστικώτατα 
είς τήν έκτίμησιν τών πραγμάτω ν καί τώ ν προ
σώπων τής έπαναστάσεω;.

Ετερον τής συγγραφής προτέρημα είναι ο τι κρί
νει τούς πάντας ανεξαιρέτως δικαίως καί απαθώς 
ώ ςτε δέν άναφαίνοντχι ενταύθα ίχνη τώ ν συμ
παθειών καί αντιπαθειών δσας ό Κύριος I. Φιλή- 
μων ήδύνατο νά έχτι καί ε ίχ ε  βεβαίως άλλοτε, καθδ 
άνχμιχθείς είς τά  πράγματα  έπί τε  τής έπαναστά
σεως καί έπ ί ικανόν μετά  τήν έπανάστασιν χρόνον 
Γνωστή λ . χ .  είναι ή φιλία αύτού πρδ; τδν Κολο- 
κοτρωνικδν οίκον καί ή εξαίρετος εΰλάβεια τού άν- 
δρός πβδς τδν αείμνηστον άρχηγδν τού οίκου τού
του. Αλλά τά  αισθήματα ταύτα  δέν άπέτρεψαν 
τδν συγγραφέα νά δμιλήση μετά  τής προστ,κουσης 
δικαιοσύνης περί τού οίκου τών Δελιγιανναίων καί 
ιδίως περί τού στρατηγού Κανέλλου Δελιγιάννη. Π 
αύτή λήθη πάσης παριελθούσης πολιτικής διαφω
νίας καταφαίνεται καί είς τδν τρόπον καθ' ίν  ωμί- 
λησε περί τού επιφανούς ήγεμόνος τής Μάνης και 
τής πολυαρίθμου τών περί αύτδν ηρώων νεοστιας. 
ϊνα  έκτιμηθή προςηκόντως ή άρετή αύτη του σ ·γ- 
γραφέως, ανάγκη νά ένθυμηθώμεν βτ ι και άλλοι 
έπεχείρησαν νά γοάψωσι περί τής έλληνίκής έπα- 
ναστάσεως, άλλ’οτι οχι ολίγοι έξ αύτών κατά  δυς- 
τυχίαν μετεβίβασαν είς τάς αφηγήσεις των πάθη α
νάξια τής ιστορίας. , ^

Κ αί ταύτα μέν ούτως έχουσιν. Αλλ’ άποοοντε;

δικαιοσύνην εις τδ  εργον τού Κυρίου ίωαννου Φι- 
λήμονος, νομίζομεν χρέος μας νά άπευθύνωμεν είς 
αύτδν κα ί τινα σπουδαίαν παρατήρησιν. 0  άνά 
χεϊρας τρίτος τόμος δέν περιλαμβάνει είμή τά  
κατά  τούς πρώτους τρεις μήνας τής έπαναστάσεως 
συμβάντα έν τή  κυρίως έλ λ ά δ ι, ήτοι έν Πελοπον- 
νήσω, έν τή  λεγομέννι Στερεά καί έν τα ΐς νήσοις. 
Καί είναι μέν αληθές οτι, κατά  τήν ύπόσχεσιν τού 
συγγραφέως, είς τδ έξης έκαστος τόμος θέλει π ε 
ριλαμβάνει 8ν έτος" άλλ’ επειδή τά  έτη τής έπα
ναστάσεως είναι 9 , έπετα ι βτι θέλομεν έχει 9 τό 
μους’ εις τούτους δέ προστιθεμένων τών 3 προεκδο- 
θέντων, έχομεν έν δλοις 1 2 . Δώδεκα τόμοι πρδς 
δραχμάς 1 0 , δίδουσι, δηλαδή λαμβάνουσι παρά 
τού άγοράζοντος αυτούς, δραχμάς 1 2 0 . Αλλ όμο- 
λογούμεν δ τ ι άμφιβάλλομεν άν δύνανται νά εύρε- 
θώσιν είς τήν Ελλάδα πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι 
νά καταβάλωσι δρ. 120  διά μίαν _συγγραφήν. 
Πρδς τούτοις άμφιβάλλομεν αν κα ί έξ εκείνων οι- 
τινες λάβωσι τούς 12  τόμους, θέλουσιν εύρεθή 
πολλοί πρόθυμοι νά τούς άναγνώσωσι, δ ιότι είς 
τήν Ελλάδα ό κόσμος αγαπά τά  μικρά βιβλία καί 
ό χ ι τά  μεγάλα. Εν τούτοις τδ  καθ’ ημάς έπιθυ- 
μοϋμεν τδ  Δοκίμιον νά εύρη, καί πολλούς άγορα- 
στάς καί πολλού; άναγνώστας, δ ιότι είναι αζιον 
τωόντι τοιαύτης τύχης. Πρδς τούτο δμως νομίζομεν 
απαραίτητον νά άποβή έπιτομω τέρα ή άφήγησις 
τού συγγραφέως. Κ· Π·
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Τίό συκτάχΤ]! τη ς  Πανδώ ρας.

Είς τήν ενταύθα κώμην Σ π α ρ τ ια  εύρεθη προ τ ί 
νος καιρού τεμάχιον μαρμάρου, σχήμα εχον τετρ ά 
πλευρου, καί κωνοειδές πρδς τά  άνω.

Είς τδ κάτω  μέρος ύπάρχουσι δύο κεφαλαι, ς 
μέν παιδός ή δέ γυναικός, έχούσης τήν κεφαλήν 
περιδεδεμένην κατά τδ  είσέτι είς τάς γυναίκας των 
ενταύθα χωρικών έπικοατούν έθος. Αι κεφαλαι ΟΕ 
αύται δέν ε ίν α ι  έγγεγλυμμέναι, άλ>ά προεχουσα:, 
καί διακρίνονται καλώς’ άνωθεν αύτών α ν α γ ι ν ω -  

σκεται ή έξής επιγραφή'

ΗΡΑΚΑΕΩΝ ΗΡΑΚΑΕΟΝΤΟΣ 

Χ Α ΙΡΕ

. . . ορ ίΙΣ ΙΑ  ΗΡΑΚΑΕΟΝΤΟΣ ΓΥΝΑΙ 

Χ Α ΙΡΕ

Κατά τά  φαινόμενα τδ  μάρμαρον τούτο ήν έπι 
τού τάφου μητρδς καί υιού. Εκ τού ονόματος τή ; 
γυναικός έλλείπουσι τά  τρία  άρχικά γράμματα,
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ών τδ τρίτον, εικάζω ώς έκ τοΰ σωζομένου εις τδ 
άνω μέρος στρογγυλού, ότι ήν P. Äv δ’ οδτως £χη 
ίσως τόνομα ην ΠΑΡΡΗΣΙΑ άντί ΠΑΡΡΑΣΙΑ. Δέν 
είμα ι όμως βέβαιος. 0  τρόπος τής επιγραφής καί 
τά  ονόματα άποδεικνύουσιν αυτήν άρχαιοτάτην.

Εν Κεφαλληνία τήν 8 ϊανουαρίου 186 0 .

ΠΑΝΑΓΙβΤΗΣ ΠΑΝΑΣ.

ΔΠΜΠΤΡίΟΣ ΓΑΑΑΝΟΣ (*).

— 000—

Οί έν Καλκούτη Ελληνες, ιδίως δ Παναγιώτης 
καί Κωνσταντίνος Πανταζής, προσεκάλεσαν πρός 
εαυτούς πεπαιδευμένους διδασκάλους έκ τώ ν Ελ
λήνων, ΐνα άναθρέψωσι τούς ίδιους αυτών παϊδας, 
κα ί έκπαιδεύσωσιν αυτού; τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
καί τάς λοιπάς έπιστήμας. Εκ τού άριθυ.οΰ τών 
διδασκάλων πούτων περικλεέστατος έχρήμάτισε 
Δημήτριος δ Ι’αλανδς. Επειδή δε αύτός διά  τής 
εκτεταμένης παιδείας καί ιδίως τής εξαίρετου γνώ- 
σεως τής Σανσκριτικής γλώσσης ο ύ /Ι μόνον προσ- 
ήνεγκεν ωφέλειαν εις τούς ορθοδόξους νέους τής 
Καλκούτης, αλλά καί άπέκτησεν Ευρωπαϊκόν κλέος, 
διά τούτο νομίζω οϋχί περιττόν νά είπω  τινά περί 
τοΰ άξιου τούτου ενορίτου τής Καλκουταίας ορθο
δόξου Εκκλησίας.

0  Γαλανός έγεννήθη έν Λθήναις τδ  1 7 6 0  έτος 
άπδ ευσεβών καί εύπορων γονέων. Α π’ αύτής τής 
παιδικής ηλικίας, πράος ών το ήθος έδείκνυεν εύ- 
φυίαν πνεύματος καί μεγάλων πρδς τά  γράμματα 
έφεσιν. Ηδη κατά  τδ  δωδέκατον άπδ τής γεννή- 
σεως ετος ένενόνει τούς άρχαίους Ελληνας συγγρα
φείς. Κ ατά τήν εποχήν αύτοΰ πρδ τής έπαναστά- 
σεως τών Ελλήνων ήκμαζον περικλεείς διδάσκαλοι 
έν ταίς πόλεσι τών ϊωαννινων, Σμύρνης, Κυδωνιών, 
Μεσολογγίου, επίσης έπ ί τοΰ άγιου ορούς Αθω, καί 
επ ί τών νήσων Σίφνου, Χίου καί Πάτμου. Ο Γα
λανός ήκουσεν έν Μεσολογγίου μαθήματα παρά τώ 
ένδόξω Παλαμά περί τά  δύο έτη, έπειτα δ ’ έσπού- 
δασεν έν Π άτμω , όπου έκτος τών Ελληνικών γρα μ 
μάτων καί άλλων έπιστημών παρεδίδετο καί ή 
θεολογία· Διανύσας δέ οδτω τάς σπουόάς αύτοΰ, 
άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολή πρός τόν θειον αυ
τόν, μητροπολίτην Καισαρείας Γρηγόριον, πρώτον 
μέλος τής ίεοάς έν Κωνσταντινουπόλει συνόδου, καί 
έζη παρ’ αύτώ χρόνον τ ινά , άλλά δέν συγκατένευ- 
σεν εις τήν γενομένην αύτώ πρότασιν ν’ άσπαοθή 
τήν πνευματικήν κλή’σιν* επειδή παρά τής θείας 
θελήσεως ήν δ ι’ αύτόν ώρισμένον έτερον στάδιο·/ 
έν τή  άπομεμακρυσμένη Ινδία. Συνέβη ώστε εις | 
τών πλουσίων Ελλήνων πραγματευτούν, τών έν 
Καλκούτη έμπορευομένων, όνόματι Κωνσταντίνος 
Ηανταζής, λδριανουπολίτης, παρεκάλεσε τόν έν

(*) MsTiepaeSrj έκ το5 TwetxiC ϋκδ Ο. Β!μπ*υ.

Κωνσταντινουπόλει αύτοΰ ανταποκριτήν νά ευρ-ρ 
καί άποστείλη πρός αύτόν διδάσκαλον ικανόν πρός 
παράδοσιν τής Ελληνικής γλώσσης εις τούς συγγε
νείς αύτοΰ. Ö ανταποκριτής τοΰ Πανταζή, διατε- 
λών έν σχέσει πρός τόν Μητροπολίτην Καισαρείας, 
έγίνωσκε τό άγαθόν ήθος, τάς πνεύρίφτικάς ικανό
τητας, καί τήν παιδείαν τοΰ νέου Γαλανοΰ, διό 
καί έπρότεινέ πρδς αυτόν ν ' άπέλθη εις Καλκοΰταν. 
Ούτος δ ' επιθυμών ν’ αύξηση τάς γνώσεις αύτοΰ, 
καί ζήση ανεξαρτήτως διά  τών ιδίων κόπων, προθύ
μους παρεδεχθη τήν πρότασιν ταύτην, καί άπήλ
θεν εις ’Ινδίαν. Τούτο συνέβη κατά τό 1 7 8 6  έτος. 
Εν Καλκούτη ό Πανταζής παρεδεχθη αύτόν μετά 
χαράς, καί ένεχείρισεν εις αύτόν τήν ανατροφήν 
τών ιδίων αύτοΰ συγγενών. 0  Γαλανός έδίδασκεν 
κύτους τήν έλληνικήν γλώσσαν περί τά  έξ έτη, αύ
τός S έσπούδαζε τ ά ; γλώσσας ’Ινδικήν, Περσικήν 
καί ’Α γγλικήν. Προσκτήσας δέ μικράν τινα π ε 
ριουσίαν, συγχωρούσαν εις αύτόν νά ζή ανεξαρτή
τως, άπεφάσισε ν’ αφιέρωση, εαυτόν είς σπουδαίας 
ενασχολήσεις, καί έπ ί τώ  σκοπώ τούτου άνεχώρη- 
σεν είς τήν πόλιν Μπεναρές, ήτις διά τούς 'Ινδούς 
είναι τό αύτό g,Tt ήβαν αί Αθήναι μέν διά  τού; άρ
χαίους κατά  τήν παιδείαν, ή 'Ρώμη δέ (νυν) διά 
τούς Καθολικούς κατά τήν ιερότητα. Εκεί 6 Γαλα
νό; δ ιήγαγε περί. τά  40 έτη έν συγκοινωνία μετά 
τών σοφωτάτων Βραχμάνων, καί τ,σχολεϊτο περί 
μεταφράσεως Σανσκριτικών συγγραμμάτων είς Ελ
ληνικήν γλώσσαν.

Παρά τοις Ελλησίν υπάρχει παροιμία α ώς άετώ 
π ά ; άήρ ίδιος, οδτως άνδρί εύγενεΐ πάσα γη πα- 
τρίς. » Αλλ’ όμως αύτοί οί ίδ ιοι έλεγον πολλάκις 
σ καί ό καπνός τής πατρίδος ήδύς καί ευάρεστος.» 
Τήν ήδύτη,τα τής πατρίδος ένεθυμήθη καί ό Γαλα
νός έν τώ  γήοατι αύτοΰ, καί άπεφάσισε ν’ άφήση 
τόν ήσυχον αύτοΰ βίον έν Μπεναρές, κα ί νά έπ ι- 
στρέψη είς ’Αθήνας. Ά λ λ ’ ό σκοπός αύτοΰ δέν έ- 
ξεπληρώθη* ό θάνατος κατέλαβεν αύτόν έν τή  αλ
λοδαπή. ¿τελεύτησε δέ κατά τό 1833  έτος τήν 3 
Μαΐου τώ  7 2  Ιτει άπό γεννήσεως μετά  βαρείαν 
ασθένειαν. Τού; λαμπρού; αύτοΰ οφθαλμούς έκλει- 
σεν ό ανεψιός αύτοΰ Πανταλέων, 8ν αυτός προσε- 
κάλεσεν είς Καλκοΰταν κατά  τό  1831 έτος. Τόν 
Δημήτριον Γαλανόν έσέβοντο όχι μόνον οί ορθόδο
ξοι συμπολϊται αύτοΰ, άλλά καί οί Βραχμάνες αύ
τοί. Είς αυτών διδάσκαλος καί φίλος αύτοΰ, όνό- 
μ α τ ι Μουσή Στελσίν, θρηνών τόν θα'νατον αύτοΰ, 
έγραψε Σανσκριτιστί τέσσαρας επιταφίους στίχους.

«Ούαί, ούαί έκατοντάκις ! Δημητρίου τοΰ Γα
λανού άπό τοΰ κόσμου τούτου είς τάς αιωνίους σκη· 
νάς άπελθόντος, έγώ  θρηνών καί όδυρόμενος εϊπον 
φευ ! ό Πλάτων τοΰ αίώνος άφήκε τόν κόσμον, ν

Εν τη  Καλκουταία Ελληνική εκκλησία άνηγέρθη 
μνημεΐον πρός τιμ,ήν τοΰ σοφού τούτου άνδρός ϋπό 
τοΰ άνεψιοΰ Πανταλέοντος μ ετ επιγραφής, συντα- 
χ_θείοης ΰπό τοΰ ΓΙρωτοσυγκέλου Ανανίου.

« Δημ.ήτριος Γαλανός ό Αθηναίος έγεννήθη μέν έν 
έλ λ ά δ ι άπεβίωσε δ’ έν Ινδία, ήν εδσημος κα ί ί / -
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δοξος φίλος τών τε  μουσών καί τών έπιστημών. 
Καί έκόπη μέν ή επίγειος καί πολύπονος αύτώ ζωή, 
ήρξατο δ ’ όμως ή ουράνιος καί μακαρία. Τό σέ
βας δέ καί ή ευγνωμοσύνη τοΰ συγγενούς αύτοΰ 
Πανταλέοντος άνίδρυσαν τόν τύμβον τούτον είς 
αιώνιον μνήμην. 8

ό  Γαλανός έν τή  ίδιοχείρω  αύτοΰ διαθήκη διέ- 
θετο τό μέν ήμισυ τής πυριουσίας είς τόν ανεψιόν 

• αύτοΰ, τό δέ έτερον (8, 400  ρούβλια άργυρά) μετά 
τώ ν βιβλίων καί τών χειρογράφων είς τό άνώτατον 
έν Αθήναις εκπαιδευτικόν κατάστημα. II τελευ
τα ία  αύτοΰ θέλησις έξεπληρώθη. Έ κ  τών χρημάτων 
τούτων (μετά καί άλλων συνεισφορών) έν τή  πρω- 
τευούση τής Ελλάδος άνιδρύθη Πανεπιστήμιον, έν ω 
φυλάττονται καί τά  χειρόγραφα αύτοΰ (*). Εκ τών 
μεταφράσεων τοΰ Γαλανοΰ άπό τής Σανσκριτικής 
γλώσσης νεωστί καί πρώτην φοράν έγένοντο γνωστά 
έν Ευρώπη καί π χ Ρ ήμΐν τ ά  συγγράμματα τοΰ 
’ίνδοϋ φιλοσόφου -κνακέα καί τοΰ ποιητοΰ Ζαγα- 
νάθα. Τοιοΰτοι ά/δοες,καί τοιοΰτοι χριστιανοί ύπήρ- 
ξαν μέλη τής τών ορθοδόξων έν Καλκούτη ένορία;.

(Ε κ  τής έφημ. των Φιλομαθών.)

—000 —

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ, ίδού τ ί  γράφει Γάλλος περιηγη
τής περί τών πιεστηρίων τοΰ Tim es’ « Επεσκέφθην 
τό  τυπογραφεϊον τοΰ Tim es’ είναι δέ άπέραντον 
καί μεγαλοπρεπέστατοι’ οΰτε μεταξύ τώ νρεγα λ η - 
τέρων τυπογραφιών τής Γαλλίας δέν υπάρχει τις 
ικανή νά συγκριθή πρός εκείνο.

®0τε τό 1791 ετος έσυστήθη τό πρώτον δ Times, 
έτύπονεν |ν  μόνον φύλλον (δύο σελίδας) διά  μη- 
χανής χειροκινήτου,τριακόσια αντίτυπα  έκτυπούσης 
καθ ώραν, καί ταΰτα  κατά  τήν μίαν μόνον σελίδα.

»Τό 1 8 1 4  0 Κένιγ κατεσκεύασε μηχανήν έκτυ- 
ποΰσαν 1 8 0 0  φύλλα, καί τό 1 8 2 7  ό Λπολεγάθ, 
βοηθούμενος καί ύπό τοΰ Κάουνερ, κατεσκεύασεν 
άλλην έκδιδουσαν τέσσαρας έως πέντε χιλ ιάδας αν
τίτυπων.

»Τό 1 8 2 8  δ αύτό; Απολιγάθ έφεΰρε τήν περίφη- 
μον κάθετον αύτοΰ μηχανήν, τήν οποίαν έπεσκέ- 
φθην, δ’ ής έκτυποΰνται δέκα χιλ ιάδες άντιτύπων 
τήν ώραν. Οί δύο οδτοι κολοσσοί, οίτινες έργαζό- 

ενοι προξενοΰσι θόρυβον εκκωφοΰντά σε, κινούνται 
ιά δυνάμεως τεσσαράκοντα καί πέντε Ιππων. Πλη

σίον δέ τοΰ δωματίου όπου κείται ό λέβης, υπάρ
χ ε ι έτερον μικρόν περιέχον λουτήρα έκ λευκού μαρ
μάρου διά  τούς τυπογράφους.

»Διά νά γείνη; στοιχειοθέτης τοΰ Tim es, πρέπει 
νά »ποβληθής είς εξετάσεις καί ν’ άποδείξης ότι

(*) Χύρις τή φιλογ«νβία %3\ ^  Ιλΐ(.8-:ριότητι τοΰ έφορου τής 
Δτ<ισ«1'.υ Βιβλιοβήχη; Κ. Γ . Κ. Τ υ κ ίλ ίο υ , iieäoJroav ·ίς φω; 
Ι Α  τ»5 τόπον. ϊ η μ .  Πβν8.

εντός μ ιας ώρας ήμπορείς νά σύνθεσης τουλάχιστον 
τεσσαράκοντα γραμμάς έκ στοιχείων 5 6 , ήτοι 
3 2 4 0  στοιχείων τό όλον. Οί στοιχειοθέται κερδαί- 
νουσι πολλάκις κα ί 30  καί 3 ο  δρ. τήν ήμέραν.

»Εργάζονται δέ στοιχειοθέται 1 2 4 , έξ ών οί 50 
καταγίνονται ιδίως είς τάς άγγελίας.Τεσσαράκοντα 
y-αί έξ συνθέτουσι τά  πρακτικά τής Βουλής τών Κοι
νοτήτων, καί δέκα χωρίζουσι τά στοιχεία. Πέντε 
ή έξ στενογράφοι λαμβάνουσι σημειώσεις είς τήν 
Βουλήν, καί επανερχόμενοι καθ’ έκαστον τέταρτον 
τής ώρας τακτοποιοΰσιν αύτάς καί δίδουσιν αμέσως 
είς τύπωσιν. Ίδού διά τ ί  οί λόγοι τώ ν ρητόρων δη
μοσιεύονται πολλάκις εντός τής αύτής ημέρας μετά 
μεγίστης ταχύτητος.

»11 αίθουσα όπου εργάζονται οί συντάκται είναι 
εύρυχωροτάτη, εύάερος, καί έχει μεγίστην τρά π ε
ζαν έν τώ μέσω, περί τήν όποιαν κείνται μικρά 
γραφεία καί τά  λοιπά άναγκχΐα.Παρά τήν αίθουσαν 
ταύτην κείται ή τών αρχείων καί τό έστιατώριον 
έν φ  τρώγουσιν οί συντάκται· Είς τήν των αρχείων 
ευρίσκεις π ίνακα όλων τών άρθρων τών έκδοθέντων 
ύπό τοΰ Times άφότου έσυστήθη. Καί ό μέν πίναξ 
τών πρώτων ετών περιέχεται έντός μικρού τόμου είς 
4&ν , ό δέ τών λοιπών έντός τεσσάρων εις φύλλον.

»Μετά τήν αίθουσαν τών άρχείων είδον τήν τώ ν 
διορθωτών, έν ω εύρίσκονται έκατοστυίε; λεξικών 
πάσης γλώσσης καί πάσης όλης. Παρ’ αυτήν δέ 
κείται τό έστιατώριον τών διορθωτών τούτων. Ε ί
ναι δέ όλοι 2 4 , εργαζόμενοι οί ήμίσεις τήν ήμέραν 
ααί οί λοιποί ήμίσεις τήν νύκτα’ ή διοίκησις τής έ- 
φημερίδος δαπανά διά  τήν τροφήν αύτών.

»Υπάρχει κα ί ιδιαιτέρα αίθουσα όπου έκτυποΰν- 
τα ι τά  κατάσ τιχα , α ί αποδείξεις, α ί τα ινία ι καί 
οί φάκελλοι.

»Εκαστος συντάκτης κατοίκων έν Λονδίνω,φέρει 
μεθ’ εαυτού αριθμόν τινα φακέλλων έπιγραφομένων 
πρός τόν Times’ όθεν όπου καί &ν εύρεθή, είς τό 
θέατρον, εις τό ίπποδρόμιον, είς τήν στρατιωτικήν 
έπιθεώρησιν, στέλλει τήν έκθεσίν του·

»01 φάκελλοι οί στελλόμενοιύπό τών είς τάξένα 
ανταποκριτών τοΰ Times είναι ερυθροί’ παραδίδον- 
τα ι δέ ελεύθεροι τέλους ταχυδρομικού είς τό τυπο- 
γραφεϊον καθ’ όποιανδήποτε ώραν καί άν φθάσωσιν.

»Υπάρχει καί αίθουσα όπου κατατίθενται α ί ει
δήσεις, άλλη όπου επιθεωρούνται, καί τρ ίτη  όπου 
έπιθεωροΰνται α ί άγγελία ι.

»Είς τάς άποθήκας κείνται ό χάρτης καί ή μ ε 
λάνη. Δαπανώνται δέ 4 ,0 0 0  λ ίτρα ι μελάνης καθ’ 
έβδομάδα.

» 0  χάρτης ζυγίζετα ι είς τό τυπογραφεϊον, όπου 
καί σφραγίζεται παρά τίνος οικονομικού υπαλλή
λου έπ ί τούτω διοριζομένου Ϊνα μετρά τόν άριθμόν 
τών φύλλων. Τά οδτω έσφραγισμένα φύλλα κυκλο- 
φοροΰσιν είς Αγγλίαν δεκαπέντε ημέρας άνευ δ ι
καιώματος ταχυδρομικού.

» 0  έφημεοίς τυπόνεται δίς τής ήμέρας,τήν πρωίαν 
καί τήν έσπέραν’ έάν δέ συμπέση άξιόλογόν τ ι  γ*- 
γονός, έκδίδετα ι καί τρ ίτον. Εντός δύο ώρών γ ί·



νετα ι ή πράςις. Η " 0  πρώ τη ώρα μετά  μεσημβρίαν 
δτε έπεσκέφθην τό κατάσ τημα ' « /.εν  έλθή τότε ή 
είδησις ότι χπέθανεν ό Αλβέρτος Σμίθ, φιλολόγος 
δημοφιλής.Την δευτέραν και ήμίσειαν ώραν ό Times 
έφάνη άναγγέλλων τόν θα'νατον.

»11 διεύθυνσις τού Tim es δέν δέχετα ι συνδρομάς, 
άλλ’ ό εμπορικός οίκος Σμίθ, εις την οδόν Strand, 
άποστέλλει αύτόν εντός κα ί εκτός τής Α γγλίας. 
Λαμβάνει δέ επ ί τούτφ  3 0 ,0 0 0  άντίτυπα  τήν ημέ
ραν, έξ ών αί 1 6 ,0 0 0  δίδονται αύτώ τήν πέμπτην 
ώραν τής πρωίας καί στέλλονται τήν έκτην. Ó ο ί
κος ο&τος πληρόνει 83  χιλ ιάδας δρ. καθ’εβδομάδα 
εις τόν Times, έκ προκαταβολής.

»Αλλά καί δλοι οΐ έμποροι οΐ άγοράζοντες α
ριθμούς τού Times, (είναι δέ 170) προπληρόνου- 
σιν αυτούς. Εκαστον άντίτυπον δ ίδετα ι άντί 3ο  λε
πτώ ν πρός τους εμπόρους, οδτοι δέ πωλοδσιν αυτό 
άντί 5 5 . N al μέν ή μικρά τιμ ή  ζημιόνει τό ταμείον 
τής έφημερίδος, άποζημιοϋται δμω; Οπό τώ ν εισο
δημάτων τών αγγελιών. Τά εισοδήματα ταΰτα  δέν 
είναι πάντοτε τά  αυτά- δέν είναι δμως καί όλι- 
γώ τερα τώ ν £ξ εκατομμυρίων δραχμών.

»Εις τοιοΰτον δέ βαθμόν φθείρονται τά  έν τώ  κα- 
τα σ τή μ α τι τούτω ένεκα τής άδιακόπου κινήσεως, 
ώστε άνά δυο έτη άνασκευάζονται τά  κάτω  έρ- 
γοστάσια.

»Είδον καί μουσεία δπου φυλάσσονται τά  όπλα τά  
όποια πρό δέκα ετών μετεχειρίσθησαν οΐ 3 5 0  έρ- 
γ ά τ α ι του T im es, ϊνα άποκρουσωσί τινα  στάσιν 
του όχλου.»
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8 Ρ' 5 ■κερί παρά
109 ά 33 ώς όίμ α

110 Β 23 μ ε σ ι τ ε ί α ς μ ε σ ιτ ε ύ σ ε ω ς
«1 • 34 ο τ ι ore

111 8 38 1323. κ α τ ά  τό 1323.
8 Μ 4S χατεστραφη κατεστράφη αυτός
Β V 10 αδελφόν του 

Μάρκον
αδελφόν του Κικο- 
λών, ευθύς μετά τήν 
εις τόν θρόνον άνάδα- 
οίν του, εις τόν νεώ- 
τερον αδελφόν του 

Μάρκον
130 8 32 « ή τ ο υ ν 1  κρατούν
111 ά 37 δέν ήτο ύποτε- ήτο υποτελής αυτής

λής αύτΐς

Ω Ρ Α .
1 3 2 ρ· 3 6 φ ¿σιμόν φέρσιμον

133 ά 32 έτραυματίσθη
δεινως

¿τραυμάτισε τόν δ;ϋ· 

κα δεινως
134 ρ· 8 Έ πήλθεν Έ πειδή

Μ 8 2 8 τω ν αξιώσει έ - αξιώσεις έχόντων
χόντω ν

■ 8 4 2 Μάρον n é fff j
134 8 30 ήβελον ήθελεν
139 ά 1 οΰτος ούτως

8 ? 8 τόν τόν Ζένον
8 8 2 ο του της

1 0 1 ά 3 ί Γινουηνσίας Γενουηνσ. οίκογενεία;
183 Β 4 8 ήρήμωσε ήρήμωνε
187

?'
32 παρεκάλεσε καί παρεκάλεσε

188 ά 4 9 πολλοϋ πλείονος
Β ρ· 34 do Acto de Λ Ico

190 ά 14 προλγοιζων προλογίζων
8 8 3-2 χειρεία ?s!?
8 8 38 χειρείφ
>» » 4 8 δ'τι ore

2 0 1 Ρ' 4 χρονολογουμένιγ‘ χρονολογουμένης
Μ 8 13 θανμάσςι θαυμάζη

2 0 2 ά 21 τούτου τούτων
Μ Ρ' 2 ώς καί εφερε κα! έφερε νέους κ λ η -

νέους κληρονόμους ρούχους
8 8 2 7 ώρισμένον τινά  

φόρον
ώρισμένην τ ινά  σύν
ταξιν*

8 8 29 τόν φόρον τού
τον

τήν έπιχορήγ ησιν 
τούτην

203 8 2 3 εδύνατο δέν ήδύνατο
■ » 4 4 δτις όστ-.ς

2 0 4 * 26 εφαρμοζόμενα·. μή έφαρμοζόμεναι
D Ρ' 6 τψ 13 7 1 τοϋ 1 3 7 1

2 0 3 ά 6 ήτις ή  π  ς
8 ρ· 3 «ρηαωθή έρειπωθη

2 0 0 8 7 περί έπ ΐ
207 ¿ 30 Φσαχοιην Φόσκαρηυ

8 8 4 7 ό δέ οτε ό
2 0 8 8 33 ίχώ λυσεν έκώλυεν

8 8 44 τόν ναΰααχον τόν ναύαρχον τής 
Μεσογείου

8 Ρ’ 2 ήσέλγησε διέπραξε τά μ έγιστα  
άσελγήματα

2 0 9 ά 25 τόν σκοπόν τδ σχέδιον
» Μ 4 3 παραδοθεντες παραδιδόμεν-,ι
» Β 49 περιποιηθή πρ .-σποιηθή
U ρ· στ,μ. στ. 1  τό 4-487 τό 1487
» 8 8 9  1 7 9 4 1 4 9 4

2 2 7 ά 41 Κοντάρης Κονταρίνης
2 3 0 " 7 περί ναυαγίων περί δικαίου ¿π! να υ .

αγίων
■> 8 12 περί παρά
Β 8 24 υίός του ‘Ιωάν -  υίός τοϋ Ίωάννου

νου Φραγκίσκου Φραγκίσκ-.υ Σαγρέ-
Βενιέρ καί δου, τήν Εαικιλίαν 

Βενιέρ, Ο.γατ/ρα τοϋ 
Ίωάννου Φραγκίσκου 
ΒενιΙ ρ καί

£03 8 41 Ά λβέρτρυ Ά λ£έοτου
0 Ρ' 2 0 Νικολώς Κ ιχόλαος

231 ά 19 Γενιστάρων Γενιτσάρων
Β β1 46 βντιναυάρχιρ άρχιναυάρχω

232 8 21 Νικολάου Ν ικολέτο·


