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Οΰχ οί .το.ί.άΐ, ά.Ι.ΐ οί χρήσιμα άΐαγινώσχοττε'ζ είσι σπουδαίοι.
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Διονύσια.

Αί εις τιμήν του Διονύσου έν Αθήναις καί αλλαχού τής Ελλάδος 
τελούμενα* έορταί ώνομάζοντο αί πλέϊσται Διονύσια' άλλαι δέ, ε’ι καί 
τώ αύτώ Θεώ άγόμεναι, εκαλούντο άλλως, ήτοι έκ του τόπου τήν ονο
μασίαν λαμβάνουσαι,ή έκ περιστάσεων σχέσιν πρός τήν τελουμε’νην εορτήν 
έχουσών. ύ λο'γος δ” έσεται ήμΐν ώδε κυρίως περί τών έν Αττική ά- 
γομένων εορτών τοΰ Διονύσου, αΐτινες, άτε πολλήν την σχέσιν προς 
τήν αρχήν καί την άναπτυξιν τής Δραματικής ποιήσεως έχουσαι, εΐσί 
πάντως άξιαι τής σπουδής ημών μάλλον ή αί αλλαχού τελούμενα'..

ό των εορτών τοΰ Διονύσου γενικός χαρακτήραν ύπερβάλλουσα ευ
θυμία καί χαρά μετ' ενθουσιασμού, πολ.τρόπως επιδεικνυόμενα*. ‘Ο 
Muller έν τί, αυτού ‘Ιστορία τής Ελλ. Φιλολογίας δίδει τήν έξης 
έξήγησιν των άλλως φαινομένων ζνευ σημασίας καί παραλόγων καί εξ
ευτελιστικών πράξεων, διενεργουμένων κατά τήν τελετήν .τών Διο
νυσίων υπό των Αθηναίων, κ Η ζωηρά επιθυμία, ήν έκαστος των Διο-
νυσιολατρών ήαθάνετο τοΰ συμπολεμε’ΐν,συννικάν καί συμπομπεύειν μετά 
τού λατρευομένου Θεού τούτου, παρίστα εις τήν φαντασίαν αύτών τά 
υποδεέστερα δντα (Σατόρους, Πάνας, Νύμφας ύφ’ών ό Θεός αύτός πε- 
ριεστιχεϊτο καί δΐ ών έπιστεύετο ότι μ.ετεβιβάζετο έξ αϋτοϋ ζωή εις 
τήν βλαστικήν φύσιν κτλ.) παρόντα πάντα,ε, καί ώς τά αρμόδια μέσα, 
δ’ ών ήδύναντο βαθμηδόν να πλησιάζωσιν έγγυτέρω εις τήν παρουσίαν 
τής θεότητας αυτών. ‘Η τοσοΰτον επικρατούσα έν τοΐς Δίονυσίοις συνή
θεια τής μεταμορφώσεως αύτών εις Σατύρους προήλθε πάντως έκ τοΰ αι
σθήματος τούτου, καί οΰχί ποτέ άπλώς έκ τής επιθυμίας τοΰ καλύπτειν 
υπό τό προσωπείου τάς γινομένας παρεκτροπάς. Αλλως τε ή τόσον 
σπουδαία καί πάθος τοΐς θεωμένοις εμποιούσα τραγφδία δεν ήδύνατο 
νά γεννηθρ έκ τών χορών τών σατύρων τούτων. ‘Η επιθυμία τοΰ με- 
ταποιεΐσθαι τινα εις ξένον τι και καινόν, τοΰ ζήν εις ιδανικόν τινα 
κόσμον, παρουσιάζεται μυριοτρόπως εις τάς έορτάς ταύτας εοΰ Διονύ
σου, οιον διά χρωματισμού τοΰ προσώπου διά πηλού, έρυθρας βαφής, 
αιθάλης καί διαφόρων ειδών χλοερών καί ερυθρών χυμών τών φυ
τών, διά περιζώσεως περί τήν όσφύν αιγιδών καί νεβρίδων, καλύ- 

ψ,ως τοΰ προσώπου διά μέγάλων φύλλων διαφόρων φυτών, διά τοΰ 
φέρειν προσωπεία έκ ξύλου, φλοιού καί άλλης ύλης καί δί ενδυμασίας α
νάλογου κτλ. »

‘Π μέθη καί ή θορυβώδης αύλησις, κύμβαλα καί τύμπανα ήσαν ω
σαύτως κοινά εις πάσας τοΰ Διονύσου τάς έορτάς. Εν τοίς θιάσοις 
λεγομένοις και εις τά Διονύσια έθιζομένοι; έλ.άμβανον μέρος καί γυ
ναίκες μεταμορφωμένα·, εις βάκχάς, λήνας, θυάδας, ναϊάδας, καί άλ- 
λας νύμφας κτλ. κεκοσμημέναι στεφάνοις κισσού καί φέρουσαι θύρ
σους εις χεΐρας (όθεν καί ό θεός εκαλείτο ενίοτε θηλύμορφος), ώστε 
πάσα ή όμήγυρις έφαίνετο οιον έμπεπνευσμένη καί ενθουσιασμένη ύπό 
τής πανσθενοΰς παρουσίας τοΰ πανηγυριζομένου θεού. Τά άδόμενα 
εις τήν περίστασιν ταύτην άσματα εκαλούντο διθύραμβοι, ήσαν δέ 
ΰμνοι εις τον θεόν τούτον, δΐ ών μετά τολμηρών προσομοιώσεων καί 
μέτρων άνειμένων έξ.θεϊάζοντο τά κατορθώματα καί αί τελειότητες 
αϋτοϋ. ό φαλΛό; ώς σύμβουλον της γονιμότητος τής φύσεως, φερόμί- 
νος έν τοΐς θιάσοις τυύτοις παρηκολουθεϊςο ύπό τών λεγομένων ιθυ
φάλλων, άνδρών γυναικών φερόντων ΐμάτια καί αύταΐς προσομοιου- 
μένων (Πλουτ. περί Φιλοπλουτ. Αριστοφ. Αχαρ 2| 9, σχολ.— Πρόδ. 
Β- 4g Βσύχ. έν λ. ΐθόφαλλίς. Αθήν. ιδ. 922. Γυνή, λικνοφόρος κα
λούμενη, έφερε τό λίκιον, μικρόν κανοΰν τό είδος τοΰ θεοΰ περιέχον. 
εύγενεϊς δε παρθένοι (κανηφόροι) έφερεν σύκα έν κανοΐς, κπερ ήσαν 

ένίοτε χρυσά, και περί τον λαιμόν ορμαθούς ΐσχάδων (Αριστοφ. άνιρτ. 
καί Αυσιστρ. 6-5-7.) Κατά τάς έορτάς ταύτας τό αφειδώς καί ελευ
θέριος πίνειν έθεωρεΐτο ύπό τών ‘Ελλήνων ώς πλήρωσις χρέους εύ- 
γνωμοσύνης τώ δοτηρι τοΰ οίνου όφειλομένου, δθεν εις τινα μέρη 
ένομίζετο ασέβεια περί τόν θεόν τό ού μεθόσκεσθαι οϊνω τών Διονυσίων 
τελούμενων (Λουζ. Μη ρ. π. τή Διαβολ. 16).

Αί ’Αθήνησιν άγόμεναι έορταί τώ Διονύσω ήσαν τέσσαρες. Τά κατ’ 
αγρούς Δΐίνύσια, τά Δήναια, τά Ανθεστήρια καί τά Διονύσια έν άστει. 
Μέχρι τινός έκ διατριβής τοΰ Kulinkeu έπεκράτησεν ιδία δτι τά Αη- 
ναια καί τά Ανθεστήρια ήσαν μία καί ή αυτή εορτή· άλλ’ ό πολύς Βοί- 
κιος απέδειξε δΐ ισχυρών καί αναντίρρητων επιχειρημάτων τήν μετα
ξύ, αύτών διαφοράν, καί διεσκεδασε τήν περί τής ταυτότητος αύτών 
πεποίθησίν τινων εϊσ'ι δ’ έτι όλ.ίγοι οί έμμένοντες εις τήν πρώτην τοΰ 
RlllinkfU ιδέαν. ‘Η τώ Διονύσω 'Ιερά τοΰ έτους όίρα ήν οί πλησ'.έ- 
στατόι τρ βραχυτάτρ ημέρα μήνες ( ΓΙλουτ. περί τοΰ έν Δελ.φ. εί. 9) 
τγοντο άμα έν Αθήναις αί έορταί αύτοΰ κατά τούς μ.ήνας Ποσειδεώνα, 
Γαμηλιώνα (Αηναιών τών ’ΐώνων), Λνθεστηριώνα καί Ελαφηβολιώνα.

Τά κατ’ αγρούς ή μικρά λεγάμενα Διονύσια ηγοντο μηνός Ποσει- 
δεώνος παρά τοΐς διαφοροις δήμοις τοΐς ’Αττικής, ύπό τήν έπιμ.έλειαν 
τών δημάρχων αΰτη δέ ήν άναμφιβόλως ή πασών τών διονυσιακών ε
ορτών αρχαιότατη και έτελ^ΐτο μεθ' δσης οίόν τε ευθυμίας καί ελευθε
ρίας· καί αυτοί οί δούλοι άπήλαυον, τελούμενης ταύτης, τελείας ελευθε
ρίας Ά φωνα'ι αύτών καί οί θόρυβοι καθίσταντο ανυπόφοροι. Εις τήν 
εορτήν ταύτην άνάγουσιν εύλόγως τήν αρχήν τής κωμωδίας· οί τελοΰν
τε; αύτήν άγρόται διά χειρονομιών καί βωμολοχιών προσέβαλλον τούς 
περΐίσταμένους έκ τής άμάξης, έν ή έποχούμενοι περιέτρεχον (κώμος 
έφ’ αμαξών), ό 'Αριστοφάνης ονομάζει τούς κωμικούς ποιητάς τρυ- 
γωδούς και τρυγφδίαν τήν κωμωδίαν (Σφήκ. 620 καί 14γ9. 'Αχαρν 
iij. 83ί ’Αθήν. Β. 40), άτε άλειφόντων τό πρόσωπον διά τρυγίας 
οίνου τών άνωτε’ρω εύθυμ.ούντων αγροτών, ϊά άσκιύλια καί ά’λλαι ψυ
χαγωγία·. είσαχθείσαι μετά ταΰτα εις τό ά’στυ ήσαν τήν αρχήν ίδια 
τών κατ’ αγρούς Διονυσίων. Κατά τάς γνώμας τοΰ τε Spalding και 
τοΰ Βοιζίου, τά έν Πειρα'.εΐ καί τοΐς άλλοις τής ’Αττικής δήμοις εορ
ταζόμενα Διονύσια ήταν τά Μικρά. Τά τοΰ ϊίειραιώς έπανηγυρίζοντο 
μετά τοσαύτης πομπής καί λαμπρότητος, μεθ' όσης έτελοϋντο καί τά 
έν άστε·, ό κατά τήν εορτήν ταύτην επικρατών δημοκρατικός καί 
οχλαγωγικός οιον είπεΐν χαρακτήρ καί ή άκρατος ελευθερία ΰπηγό- 
ρευσαν έπί Πεισιστράτου τήν ανάγκην τής άντιπράξεως κατά τοΰ 
Θέσπιδος, είσάγοντος τάς ευθυμίας καί ψυχαγωγίας τών κατ’ 
αγρούς Διονυσίων εις τό άστυ ( Πλουτ. Σολ. 2g. 30. Διογ. 
Λαέ ρτ. Σολ. 11). Εκτων μύθων τοΰ ’Ορχομενόΰ, τών ©ηβών, τοΰ 
’Αργους, τής έφέσου καί άλλων τόπων εξάγεται δτι καί άλλαχοΰ έγέ- 
νετο πολλή άνιίστασις είς τήν εισαγωγήν τής Δίονυσολατρείας. Παρό- 
μ.ο'-όν τι ύποφαίνεται εις τήν περί τής άποκαταστάσεως τών τρα
γικών χωρών τώ Διονύσφ έν Σικυώνι ιστορίαν (‘Πρόδ. Ε. 67).

‘II δεύτερα τοΰ Διονύσου εορτή, τά Λήιαια (έκ τοΰ ληνός έξ ού καί 
ό Γαμήλιων τών Αθηναίων ώνομάζετο Αηναιών ύπό τών ΐώνων), ήγετο 
κατά τόν ανωτέρω μήνα έν τώ άρχαάμ ναώ τ>ΰ Ληναίου Διονύσου (1) 
κειμέ-.φ πρίς νότον καί εγγύς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου' έπανηγυρίζετο 
δέ διά ποαπής καί αγώνων τραγφδών καί κωμωδών (Δημοσθ. κ. Μειδ. 
517). ‘Π πομπή έπορεύετο πιθανώς εις τό λήναιον, έ·-θα έθυσιά··

(1) Αίμναι ώνομάζετο τμήμα (χωρίον) τής πόλεως πρός Μ. τής ά»ρα· 
πόλεως τών Αθηνών, έξ ου καί ό Διόνυσος λιμναγενής εκαλείτο.
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ζετο τράγος (δθεν καί ό ενταύθα χορός τραγικός χβρδς και ή τρα
γωδία ώνομάσδησαν), χορό; δέ πέριξ τοϋ Βωμού καθιστάμενος ηδε δι
θυραμβικά; ώδάς τώ Οεώ, Επειδή δέ 6 διθύραμβος ην ή άρχη έζ ης, 
διά τής εισαγωγή; ύποκριτοϋ, έγεννήθη ή τραγωδία, έςαγεται κατ 
ορθόν λόγον δτι ή τραγωδία προηγείτο τής κωμωδίας έν τοϊ; γενι
κοί; άγώσι τή; εορτής ταύτης, ώς βλέπομεν καί είς τό ανωτέρω τοϋ 
Δημοσθένου; χωρίου. ‘Ο έπιθυμών tv’ άγωνισθή είς τά λήναια ποιητής 
έζήτει άδειαν παρά τοϋ έπιμελουμένου τούτων, ώ; καί τών Ανθε- 
στηρίων, δευτέρου άρχοντας, τοϋ βασιλέως, δστις έδιδεν αύτώ τον 
χορόν, άν τό δράμα έφαίνετο άξιον τούτου.

‘11 τρίτη Διονυσιακή εορτή, τά Ανθεστήρια, ήγοντο τή 12 τοϋ Αν- 
βεστηριώνος, (Θουκ. β. 15.) τουτέστι ή δευτέρα αυτών ημέρα ήν αΰτη, 
επειδή δ;ήρ<ουν τρεις όλας ημέρας. 11—12 καί 13. (Σουίδ έν λ. 
χόες. Φιλοχ. παρά Σουίδ έν λ. χύτροί). *0 καί τών Ανθεστηρίων επι
μελούμενος άρχων βασιλεύς διένειμε τά βραβεία τοϊ; νικώσιν έν τοϊ; 
κατά τήν εορτήν ταύτην τελούμενοι; διάφοροι; άγώσι (Αριστοφ. Αχαρν. 
4 143 καί σχολ.) ‘II πρώτη ημέρα τή; έερτής ώνΟμάζετο π ι Ο ο ί γ ι α, ή 
δευτέρα χ ό ε ; καί ή τρίτη χ ύ τ ρ ο ι (Αρποκρ. καί Σουίδ.έν λ. καί Σχολ. 
Αριστ. Βατρ. 219. Αθήν. ί. 437 Ζ. 276.' ). Καί ή μέν πρώτη ώνο- 
μάϊθη πιθβίχια, διότι έν αύ·.ή ήνοιγον τού; πίθους, ί'να δοκιμάσωσι 
τόν τοϋ προλαβόντος έτους o’vev. ‘11 δέ δευτέρα χόε; έκ τοϋ χοϋ; δπβρ 
καί ποτήριον έσημαινε, ίσως διότι ίν αϋτη εϊ; πότον άφωρισμένη. 
Φαίνεται δέ δτι έν αύτρ έτελοϋντο καί τά «σκώλια- δτε έπί ασκού 
άέρος πεπληρωμένου καί έξωθεν έλα'ω άληλιμμένου έπήδων διά τοϋ 
ετέρου τών ποδών αίρουμένου τοϋ άλλου. ‘Ο Σουίδας έν λ. Ασκό; μνη
μονεύει καί άλλη; παραπλήσια; ταύτη παιδιά; ίδιας τή ήμέρα ταύτ>). 
‘Ο πίνων ανέβαινε» έπί άσκοϋ πεφυσημένου, πέριξ δέ αύτοϋ ηύλιζον, δ 
τάχιον δέ τών άλλων τό» είς τό ποτήριον αύτοϋ οίνον, ή δ πλέον πίνων 
έλάμβανεν άθλον τδν άσκόν πλήρη οίνου καί στέφανον, ή, κατ’ Αίλια- 
νον (Π. Ις·. Β. 41), στέφανον χρυσοΰν. (Αριστοφ. Αχαρ. 943 καί Σχολ. 
ίδε καί Φαβωο* έν λ. άσκωλιάζω). Εν αύτή ταύτν) ήμέρα έγίνετο 
καί δ λεγόμενος έφ’ αμαξών κ&μος, κατά μίμησιν άναμφίδόλως τοΟ 
έν τοΐς κατ' αγρούς Διονυσίοι; έθιζομένου. 0 Αβήναιο; (ί. 4 37) λέγει 
δτι « τ$| έορ·γί τών χοών έθος έστίν Αθήνησι πέμπεσθαι δώρα τε καί 
τού; μισθούς τοΐς σοφισταϊ;, οΐπιρ καί αυτοί συνεκάλουν έπί ξενία τούς 
γνωρίμους » προσθέτων καί τδ τοϋ Εϋβουλίδου

Σοφιστιάς, κάκιστε, καί χοών δέει
τών μισθοδώρων, ούκ άδείπνων έν τρυφρ.

‘Π τρίτη τών Ανθεστηρίων ήμέρα ώνομάαθη χύτροι έκ τοϋ χύτρος 
άγγεϊον σημαίνοντος, διότι τ-ρ ήμέρα ταόττ) προσεφέροντο χύτροι 
μετ’ ανθών, σπόρων, ή Ιψνμένω» χόρτων ώς θυσίαν τώ Διονΰσφ καί Ερ
μή τώ χθονίω (Σχολ. Αριστοφ. Αχαρ. 1009. Σουίδ. έν λ. χύτρος). 
έγίνοντο δέ καί αγώνες χύτρινοι/.αλούμενοι, ών μίμνηται δ τοϋ Αριστο- 
φάνου; (Βατρ. 220) σχολιαστής* τοϊς νικώσιν έδίδετο άθλον ΰπδ τοϋ 
αρχοντο; βοσιλέως. Τών έν τοϊς άνθεστηρίοις γενικών διαχύσεων 
μετελάμδανον καί οί δούλοι, άδεια τών εαυτών δεσποτών- δψε δέ τή; 
ήμέρας άπεστέλλοντο οίκαίε διά τή; παρακελεύσεως σ θύραζε, Κάρες, 
ούκ’ έτ’ Αιθεστήρια. · (‘Ησύχ. έν λ. θύραζε. ΓΙροκλ. εις Ησιοδ. έργ.)

Δέν γνωρίζομεν βεβαίως αν έδιδάσκοντο καί δράματα έν τοϊ; Αν- 

θεστηρίο’ς. ‘Ο Βοίκιος ΰττοθέτει οτι έδιδάσκοντο κωμωδίαι, καί δτι αί 
εις τά Μεγάλα Διονύσια εΐσαγόμε-αι τραγωδία; έπανελαμβάνοντο ί
σως εις τά Ανθεστήρία. Τά έν τοϊ; ’Ανθεστηρίοις τελούμενα μυστήρια 
(άρρητα ιερά) ήγοντο νυ'.τός έ» τώ άρχαίω έν Λίμναις ναώ, άπαξ 
τοϋ ένιαυτοϋ, τή 1 '2 ’Λεθεστηρίώνος μηνός, άνοιχομένφ· καί ταΰτα 
ήσαν ΰπδ τήν έπιστασίαν τοϋ αρχοντο; βατιλέως καί αριθμού τινο; 
έπΐυελητών καθίστη οϋτος τεσσαρασκαίδεκα ίερείας, αϊτινες ώνομά- 
ζοντο γεραιραί ή γεραραΐ, καί έτέλ.ουν ταΰτα μετ’ άλλη; θεωρίας 
(Πολυδ. II. 10).

‘II βασίλισσα προσέφερε θυσία; μυστηριώδεις ΰ.τέρ τή; πόλεω;, έ- 
μνηστεύετο τώ θεώ διά μυστικής τελετής καί έξώρκει πρός τώ βωμώ 
τά; γεραιρά; λέγουσα. ί ‘Αγιστεύω καί είμί καθαρά καί άγνή από τών 
άλλων τών Ου καθαρευόντων καί άπ άνδρός συνουσίας, καί θεοίνια 
καί τά Ιοβάκχεια γεραίρω τώ Διονύσω κατά τά Πάτρια καί έν τοϊς 
καβήκουσι χρόνο·.; » (Δημοσθ. κ. Νεχίρ. 1371). Των μυστηρίων τού
των άπείργοντο άνδρες, αί δέ αύτών μεταλαμβάνουσαι γυναίκες πα- 

ρεσκεύαζον έαυτά; κζΟαριζόμεναι δί άε'ρβς, ΰδατος ή πυρό; (Serv εις 
λίν. νϊ. 740, Παυσ. Θ. 20. 4, Liv. ΧΧΧΪΧ. 13). ΛΙ μυούμεναι έ
φεραν νεβρίδας ή δέρριχ πάνθηρο;, άντί δέ του εις τδ δημόσιον μέρος 
τής έορτή; έν χρήσει κισσοϋ έφεραν αύται μυρσίνης ςέφανον (Σχ. Αρισ. 
Β»τρ. 330) ‘Η έν τοϊ; άρρητοι; τούτοι; προσφερομένη Θυσία ην ύς, η 

συνήθης και τή Δήμητρι προσφορά, εις τινα δέ μέρη δάναλις μετά 
μόσχου. Φαίνεται λίαν πιθανόν ό'τι έν τοϊς μυστήριοι; τούτοι; διε- 
νεργοϋντο συμβολικώς τά περί Διονύσου Ιστορούμενα, ώς έν τοϊς £λευ- 
σινίοις, εις πολλά τούτοι; προσομοιάζουν, τά περί Δήμητρας λεγάμενα 
(Σχολ. ’Αριστοφ. Βατρ. 345).

Τετάρτη τών Αθηνών Διονυσιακή εορτή ην τά έν Αστει, Αστικά ή 
Μεγάλα Διονύσια, αγόμενα περί τήν 12 τού Ελαφηβολιώνο; μηνδς ’ 
(Λίσχ. κ. Κτησιφ. 63)· δέν γνωρίζομεν δέ άν διήρκουν ταΰτα πλέον 
τής μιας ημέρας. ‘Π τάξις τής τελετής ίν ώ; εξής· μεγάλη καί δη- 
μοτελή; πομπή, χορός παίδων, κώμος, κωμωδία, και τέλος τραγω
δία. Εκτης παρ Άθηναίφ (ε. 4 97, 199) περιγραφής μεγάλης βακ
χικής πομπής, γενομέ·ης έν Αλιξανδρεία, βασιλεύοντος Πτολεμαίου 
τοϋ Φ.λαδελφου, πληροφορούμεθα όποια τίςην ή μεγάλη’Αθήνησι πομπή. 
Επειδή δέ δ Πλούταρχος (Ν ΐκ. 3) λέγει δτι έν χορν./ίφ τινι παρέ- 
στη οίιέτης τις τοϋ Νικίου · κάλλιστος όφθήναι καί μέγιστος, ουπω 
γενειών > είς σχήμα Διονύσου κεκοσμημένος, νομίζουσί τινες δτι έν 
τή Διονυσιακή] πομπή άνήρ τις παρίστα πάντοτε τδν εορταζόμενου 
θεόν έν δμοιώματι αύτοϋ σχηματιζόμεν ος (’Αθήν. Ε. 20 0). Βακχική τις 
πομπή περιγράφεται κωμικώς ύπδ τοϋ.’Αριστοφάνους έν έκκλησιαζού- 
σαις (739 καί έπ). έκ τών διδα.σκομένων έν τοϊς Μεγάλοι; Διονυσίοι; 
δραμάτων, αί τραγωδίαν τουλάχιστον ήσχ» έν γένει καινοί. Δεν ά- 
πεκλείετο δέ τών Διονυσιακών εορτών καί ή έπανάληψΐ; τών άλλοτε 
διδαχθεισών. ‘Ο αρχών επώνυμος έπεστάτει τούτου καί έδιδε τδν 
χορόν τοϊς είτάγουσι είς την εορτήν τα ύτην δράματα ποιηταϊς. 01 
νικώντες δέ τούιων έλάμβανον στέφανον καί άνεκηρύττοντο έν τω Δι
ονυσιακέ» Θεάτρφ (Δημοσθ. περί στεφ. 267). Δεν έπιτρέπετο τοϊς ξί- 
νοις η μβτοχή ιΐς -ιόν χορΟν τ<ϋν παίδων. Τελούμενων τών Διονυσίων 
καί άλλων τινών έκ τών μεγάλων ’Αττικών έορτών άπελύοντο τοϋ 
δεσμωτηρίου οί πεφ,λακισμένοι, και οϋδενΐ συνεχωρεϊτο ή κατάσχεστ; 
τής ούσία; τών δφειλετών ανακωχή δέ πολέμου ούδαμώς έγίυετο 
(Δημ. πρ. Βοιωτ. περί τ. όι. 999). Επειδή τά Διονύσια ταϋτ^ι ήγοντο 
έν άρχρ τό εαρος, ότε οί πλοϊ ήρχιζον, προσήρχοντο εις ταΰτα οϋ 
μόνον οί έν τοϊ; δήμοι; τοϊς ’Αττικής οϊκοΰντε:, αλλά καί ξένοι έκ 
διαφόρων τής Ελλάδος πόλεων. Αί παικίλαι δέ έν αύτοϊς ψυχβγωγίαι 
καί τά θεάματα προσωμοίαζόν πως ταϊ; νυν πανηγύρεσι (Ισοκρ. Αρειοπαγ. 
2()3. Ξενοφ, ίερ. Λ. 2)· περί τή; προ σοχής δέ ην κα-έβαλλον προς 
τήν τακτικήν τελετήν τή; εορτή; τ αύτης, και τών αναλισκόμενων ύπδ 
τών Αθηναίων χρημάτων είς ταύιην καί άλλα; μεγάλα; έορτός nouj 
λό}<ον ό Δημοσθένης έν τώ κατά Φιλίππου λ', λόγω αύτοΰ (βελ. 50). Α
κριβή τών Διονυσίων περιγραφήν έφιλοπόνησεν ϋ Βοίκιος καί εις ταύτη; 
παραπεμπόνται ο1, πολυπραχμονοΰντες.

‘11 Δίονυιολατρεία ην σχεδόν γενική παρά πάσι τοϊς έν Ασία καί 
Εύρώπτ. Ελλησι. Τών έορτών δέ τοϋ θεού τούτου ό χαρακτήρ ην πανιαχοϋ 
ό αυτός, τροπολογημένος πλήν έν μέρει έκ τών φυλετικών παραλλάξεων 
τών έν τοϊς διάφοροι; φύλοις υφισταμένων. ‘Ρητώς μεμαρτύρηται δτι 
οί Σπαρτιάται δέν έξώκελλον είς πολυποσίαν κατά τά αύτών Διονύ
σια ώ; οί λοιποί τών Ελλήνων (Αθήν. Δ. 156. Πλατ. νόμ. Α. 637). 
‘Η Διονυσολατρεία ην κοινώς, εξαιρέσει τών Κορινθίων, Σικυωνίων καί 
τών έν τή μεσημβρινή Ιταλία δωρικών αποικιών, ήττον δημώδης πα
ρά ταϊ; δωρικαϊ; πολιτείαις ή παρά τοϊς άλλοις Ελλησι (Muller 
Δωριείς Β. 10. 6). Ενθουσιαστικωτάτη ήν αΰτη είς Βοιωτία» έν τοϊ; 
έπί τοϋ Κιθα.ρώνος τελούμενοι; δργίοις. Οτι δέ ή ύπερβάλλ.ουσα εύθυ- 
μία καί ή ακολασία, δΐ ών πάσαι αί τοιαΰται έορταί έτελοϋ,το, έπέ- 
φερον προϊόντος τοϋ χρόνου άγροίκοτάτας καί απρεπέστατα; παραφο
ρά; έστίν αναντίρρητου· όμολογητέον όμως δτι αύται έπήλΟον πολύ με— 
ταγενεστέοως. Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους αί Διονυσιακαί έορταί 
έτελοϋντο καί δί ανθρωποθυσιών· ίχνη 3ζ του έθους τούτου άπελείφθη- 
σαν μέχρι; εσχάτων. ’Αντί τοϋ έν αχρηστία πε ριπεσόντο; έθους τού
του at έν Χ'ω Βάκχαι ήσθιον ώμάς τοϋ θύματος σάρκα; αύταϊς διανε
μημένα;· τούτο έλεγετο ώμο φαγί α καί ό Διόνυσος- έντεϋθεν ώμάδιος 
ή ώμηστής. ‘Ιστόρηται δτι καί ό Θεμιστοκλής αύτό; μετά τήν έν Σαλα- 
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μϊνι καταναυμαχίαν τών Περσών έθυσίασε τώ ώμηστ-ρ Διονύσω τρεις 
εύπατρίδας Πε'ρσα; (Πλουτ. Θεμιστ. 13. Πελοπ. 21. παραβλ. καί 
Tbirlwall. ίστορ. Ελλ. Β. 310). ’Αλλ’ ή παρά Πλουτάρχω ιστορία 
αΰτη, εί αληθή;, όποδείκνυσιν δτι έπί τών χρόνων αύτοΰ τοιαύτα άπηνή 
τελεσιουργήματα έθεοιροΰντο βδελυρά καί φρικώδη καί αβέλτερα· (

Μάξιμος ό Πλνανούδης.

Μάξιμος Πλανούδη; 6 μοναχός, έκ Ν κομηδίας τή; Βιθυνίας κατα
γόμενος (α), άλλ’ ώς πολύ, χρόνον έ» Κωνσταντινουπόλει διατρίψχς 
Κωνσταντινουπολίτη; καλούμενος, διάσημο; φιλόσοφος, θεολόγος, γραμ
ματικός, ρήτωρ, καί προς τούτοι; καί ΰπ’ αύτών τών έναντίων αύτοϋ, 
οίον τοϋ Βησαρίωνος (β), τά μάλιστα τιμώμενος, ήκμασε κατά τδ 
4 327 έτος. Κατ’ αυτό δέ β-.βαίω; τδ έτος άπεστχλη πρεσβευτής παρά 
του Αϋτοκράτορος Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ Β’. ύφ’ ου τίνος εύ- 

νοεϊτσ, ϊνα καθησυχάσν) τούς Βενετούς, ώργίσμένονς τότε κατά 
τών Ελλήνων, έπί τώ τών αύτών φόνω. Πρδς τδ άνχλαβεΐν δέ τδ 
έργον τοΰτο προσφορώταιο; έφαίνετο διά τε τήν φρόνησιν αύτοΰ καί 
τήν τή; Λατινικής γλώσση; εμπειρίαν, ήν ΰπ’ έκεί-.ων τών καιρών 
παρακινηθείς είχε καταμάθει. Καθότι, θρησκευτικών διχονοίων τότε 
μεταξύ τών Ελλή,ων καί Λατίνων άνχφ,εισών, ούτος είτε τδν αποχω
ρισμόν άμφοτέρο,ν κατά βάθος θέλω νά κατχμάθ-/;, είτε είς τάς ίεράς 
Συνόδου;, έν αί; ώς έπί τδ πλεϊστον Λατινιστί πάσαι αί υποθέσει; 
διεξήγοντο, διαταχθείς νά παρευρίσκηται, ού.ος λέγομε» κατέμαθεν ά· 

ναχκαίως τήν Λατινικήν γλώσσαν καί έμελέτα λατινικά συγγράμ
ματα. έντιΰθεν συνέβη, ώστε δ Πλανούδχς, μέχρι θανάτου, δστις 
μετά τδ 1 353 κατέλαβε» αυτόν (χ), μή παραμελήσας τήν σπουδήν 
τούτων, ούχί μόνον συνεχώς καί κατ’ έπανάληψιν ν’ άναγινώσκη λατι
νικά βιβλία, δπερ έκ τών συγγραμμάτων αύτοϋ καταφαίνεται, άλλα 
νά μετάφραση καί τινα Ελληνιστί. Τδ Ελληνικόν αύτοΰ ύφος δέν 
ε’νε μέν έντελές, γλαφυρόν, καθαρεϋον καί πρδς τό άρχαϊον παραολη- 
τέον, ούχ’ ήττον δμως αρκούντως άρμόζον, έναργές καί τά πλΒϊστα τοϊ; 
τών αρχαίων γραμματικών κανόσι σύμφωνον. Δέν ϊιέπρεψε βεβαίως οΰτε 

κατά τήν αγχίνοιαν, ούτε κατά τδ τής κρίσεως όξύ, ούτε κατά τό κομ
ψόν, αλλά φιλόπονος, έπιμελής, τά μάλιστα περί τά γράμματα δια
τριβών ζ <ά.αλόγω; τοϊς τότε καιροί; πολυμαθέστατος καί λί
αν πεπαιδευμένος έγένετο. Καθότι πολλά μέν αύτδς ούτος συνέθετο, 
άτινα ού τοϋ πχρόντος άπαριθμήσαι (δ), πολλά δέκαί έκ τής Λατινίδος 
είς τήν ‘Ελληνίδα φωνήν συνεσταλμέ-ω; καί λαμπρώς μετή-εγκε. Τού
των τά μάλλον άξια λόγου είσΐ τάδε.

Αριστοτέλους, βιβλ α δύο περί φυτών, ά'τινα έκ του Ά- 
ραβικοϋ Λατινιστί υπό Γάλλου τινδς μεταφρασθέντα, είς τδ Εί.λχνι- 
κόν αύθις μετήνεγκεν άμφ.βάλλεταΐ δμως ή μετάφρασις αΰτη ΰπό τι- 
νων, άλλων μέν τώ Λασκάρει, άλλων δέ τώ Θεοδώρςο Γαζ-j άποδιδάν- 
των αυτήν.

Κικέρωνος, Σκιπίωνος ένύπνιον (Ciceronis, Som- 
niurn Scipionis), δπερ άλλοι τώ Θεοδώρω Γαζφ άποδιδουσιν, πλ-ι- 
όνων τοϋ Κικέρωνος συγγραμμάτων μεταφραστή.

Περί όέ τοϋ Κάτωνος ή περί χήρατος (Cato, sivc de sene- 
ctute) τοϋ Κικέρωνος, ούδεις κχθόσον γνωρίζω, άμφιβαλεν δτι μετε- ( 
φράσθη ΰπδ τοϋ Γαζή, ούχί δέ, ώς Κώδη,.ές τινες πχραδίίουσιν (ε), ΰπδ | 
ΊΟϋ Μαξίμου Πλ^νΟυδου. ’

(α) δπερ έδε.ξεν δ Boissonade έν τώ προοίαίςο τής τών τοϋ ρβιδίου 
Μεταμορφ. Ελϋηνική; ϋπο τ .ϋ Μ. Πλανούδη μεταφρ. έν σελ. ΙΒ·

(β) Oudin I. 1. Τ. III, ρ. 76 1 καί έπομ.
(γ; Καθότι περί τοΰ έτους, καθδ ώμσμένω; άπέθανε οϋδέν βέβαιου 

τ«ι· δτι δέ με-ά τό 1355 ή' έν τοϊς ζώιιν ισχυρίζεται ό Warton έν 
Παραρτ. 6ι_ς Cavei, Hist lit, a. 1340 pag 38, αλλ ίνεν ά .χρώντος 
λόγον οϋδί ό Doriilius έν Oberv. Misc Vol II Τ. 5 pair 429 
ο—- ■

Παραρτ. είς Cavei, Ilist lit, a. 1340 pag 38, αλλ i-.z, 4τ<,χ,ίώ»τος 
λόγον ούδ4 δ Doriilius έν Oberv. Wise Vol II Τ. 5 pag 429 
διεσαφήνισε τοΰτο.

(δ) Αριθμεί τχϋτα δ Φχβρίκιος έ» ΒώΙ. Graec. V. 41. Τ. X. ρ.534 
(ε) Παρβλ, Calal. mss. Angl. Tom. 1.1. pag 21. Nr. 4 65. καί 

Montfauc. Τ. I. p. 3»8. 6. Nr. 26·

Πιοτότερον αποδίδεται τώ Πλανούδη ή έλλν,νική μετάφρασις τών 
έπτά βιβλίων τώ» περί τοϋ κατά τήν Γαλατίαν πολέμου απομνημο
νευμάτων τοΰ Γ. ’Ιουλίου Καίταρος· δτι δ’ αΰτη δέν δυνατα^ ν’ άπο- 
δοθή εις τδν Θεόδωρο» Γαζήν έκ τούτου συνάγεται, ότι εΰρ(σ*ο»ται 
κώδηκες αυτής διακόσια έτη π,οδ τοϋ Γαζή γεγεαμμένοι.

Πάντως δ’ άναμφιλέκτως άποδίδεται τώ Πλανούδη ή εις πεζόν λό
γον ‘Ελληνική μετάφρασις τών Μεταμορφώσεων καί Ή ρ ω t δ ων 
τοϋ ’Οβιδιοϋ· καθότι πάντες ο! κώδηκες τδν Πλανούδην άναφέρουσι.

Τδ αΰτδ δ’ ισχύει καί περί τών τοϋ Διονυσίου Κάτωνος δίστιχων, ά- 
τι>α ΰπδ πάντων δμολογεϊται δτι μετέφρασε/ δ Π. Πλανούίης εις ‘Ελ
ληνικούς στίχους.

‘Ωσαύτως τήν τοΰ Δονάτου μικράν γραμματικήν, ‘Ελληνιστί μετε- 
φρασμένην ΰπό τοϋ Πλανούδου, περιέχει δ τής Βαροκιανής βιβλιοθήκης 
Κώδηξ (ζ). ΜετεφράσΟη έτι ΰπδ τοϋ Πλανούδου τδ περί Αγία; Τ ρ ι- 
άδο ; βιβλίον τοΰ Αΰγούστ·ντ(η), σποράδην είς τά; βιβλιο^ήκα; τη
ρούμενο».

Καί άλλαι έτ·. πλεϊσται μεταφράσει; Ελληνικαί ΰπάρχουσι τοϋ Πλα- 
νούδου,ών κατάλογον είς έκτίνέστερα συγγράμματα δύναται ν’άνεύργ δ πε
ρίεργο; αναγνώστης, δεικνύουσαι πάσαι, διά τοϋ μεγάλου αυτών αριθμού, 
τήν σπουδήν,τδ δραστήριο·/ καί τό φιλόπονο» τοΰ διάσημου τούτου άνδρός.

(Κατά τδ Λατινικόν τοΰ Car. Frid. Weber )
Α. Σ. Β.

ΙΙερί ιοϋ ανθρωπίνου αναστήματος καί ιδίως τοΰ 
τών Γιγάντων.

Φυσιολόγοι τινέ; έμελέτησαν τού; νόμους καθ' οθς συμβαίνουσι» αί 
τοϋ ανθρωπίνου ά/αστήματος παραλλαγαί, κατά τά διάφορα φϋλ.α, 
τήν ζατάστασιν τοϋ πολιτισμού, τό κλίμα καί τούς χρόνους. Τδ 
άνάστημα τών γυναικών κοινώς διατελιϊ ήττον αμετάβλητον ή τδ τών 
«ν3ρΰν* όθ;ν καί α! έξζ; fixuipiai crel <οίτο>» ·γέ.ονιο κζΐ πεμί τού
των κεΐνται. —Οί τών καθ’ ημάς καί μικρόν πρότερον χρόνων πεμι- 
ηγηταί, πρδ πάντων δέ οί πλωτήρες, κατεμέτρησαν τό μέσον ανάστη
μα διαφόρων έτισκεφθέντων παρ αύτών λαών, ϊνα δέ εύκμινεϊς ί» τοϊς 
κατωτέρω έκτεθεισομένοις ώμεν, σημειοϋμεν έξης τών γενομένων κατα- 
μετρήσεών τινας, τά; μάλιστα αντιθέτους.
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Κατά ταΰτα τδ μέσον ανάστημα τών μέν Νάνων έστί τεσσάρων πε
ρίπου ποδών, τών δέ γιγαντιαίω» έξ· τδ μέσον δέ τών δύο πέντε πο
δών. Προς εΰρειιν τοϋ αληθούς μέσου αναστήματος τοΰ γένους τώ» 
ανθρώπων, έλλ’.ίπει ήμϊν ή καταμέτρησι; ισαρίθμων παρά πάσι τοϊς 
λαοϊς ιδίως άνδρών, παί ή έκ ταύτη; έξαγωγή τοϋ μέσου όρου.

Ενηργεϊτο δέ τούτο εύχερώ; έν ένί μόνον έθνει, εί κατωκει ττϋτο χώ- 
οαν κεχωρισμέ/ην πασών τών άλλων δια φ/σικών καί ά.επερβλήτων ό. 
ρίι.,ν καί φραγμών. Επόμενοι τοϊς άνω τεθεΐσι καί σοφών τήν προσο
χήν έπισπζσχσιν δρο·.ς έμχ.θάνομεν ά», εί τδ τοϋ ανθρώπου ανάστημα 
επιδέχεται ή οΰ γενικήν τινα άλλοίωσιν. Νΰν δέ δτε αί άτμοσφαιρικαί 
περιπτώσεις κατέστησαν σταθεραί, φαίνεται τδ αύτό έπί πάντων τών

(ζ) Πρβλ. Catal. mss. Angl. καί nibern. 1. 4.ρ. 8. Nr. 74.
(η) Μχρτυροϋντο; Δημητρ. Κυδωνίου καί Βησαρίωνος, παρά Oudin. 
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Οργανικών δντων γινόμενον· ώστε καί ο! άνθρωποι κατέχουσιν ip'/i'f 

ζωής διαιωνίσουσαν ίσως ώρισμένας τίνας του σώματος διαστάσεις, έν 
μέαω των del σιμβαινόντοιν έν αΰτοΐς παραλλαγών. Πιστευτόν δέ ω
σαύτως δτε ή αρχή αύτη ήτοι ένισχύεται ή έξασθενεΐ διηνεκώς, ή τέ
λος ακμάζει ή παρακμάζει, ώ; καί ή τοϋ καθ’ εκαστα ατόμου.

Πάντες οίδασίν ότι οότω εύρέθησαν ανθρώπινα σώματα άπολελιθω- 
ριένα, ή άλλως είς τά αρχαία τής γης στρώματα διατετηρημένα. Δύ
σκολος άρα αποβαίνει ύ δρισμ.ός τοϋ αναστήματος τοΰ ανθρώπου κατά 
την πρώτην αύτοϋ έπί γής έμράνισίν, δτε καί ή θερμότης τοϋ πλανή
του ημών ένήργει έπί τής άναπτύξεως τοϋ ανθρώπου, ώς καί έπΐ των 
συγχρόνων τότε αύτφ φυτών τε καί ζώων άλογων. Τά κατά τούς 
•πρώτους αιώνας τοϋ κόσμου βιώσανεα φυτά τε και ζώα, καί νϋν έκ 
των βαθέων τής γής στοιβάδων άνορυσσάμενα, έχουσιν όντως διαστά
σεις μάλλον άνεπτυγμένας ή τά ανάλογα αΰτοΐς καί νϋν ζώντα είδη. 
Ιίλήν τά τεκμήρια ταϋτα θεωρούνται έτι άσυντελή εις άπόδειζιν τής 
άλτ,θείας τών παραδόσεων δτι ύπήρχέ ποτέ γιγάντων γένος, όπως 
δέ ποτ’ άν γ, δποίρχει βέβαιον σχεδόν ότι άπό τών απώτατων ιστορι
κών χρόνων τό ανάστημα τού ά-.θρώπου ουδέ τήν αρχήν μετήλλαζε. 
Τούτου άπόδειζίς είσιν α’. μούμιαι τών Αιγυπτίων, καί έν άνάχκφ τ“ 
μέτρα τών παλαιών, Εάν παρχδεχθώμεν δτι έλήφθζσαν ταϋτα έκ τής 
φύσεως τοΰ ανθρώπου, όπερ πιθανώ-ατόν, έξάγωμεν δτι τό μέσον α
νάστημα τών Αιγυπτίων ήν πέντε ποδών, δύο δακτύλων καί δέκα γραμ
μών· τό τών Ελλήνων πέντε ποδών, τεσσάρων δακτύλων καϊ §ξ γραμ
μών τό τών ‘Ρωμαίων πένιε ποδών, δακτύλου καί ϋκτώ γραμμών, 
καί τέλος τών ’Αράβων πέντε ποδών και έπτά γραμμών, ή γνώσις 
έτι τοΰ τε βραχύτατου καί τοϋ ύψίστου τών αναστημάτων, εϊ καί εν
διαφέρουσα, δέν εξάγεται όμως κατ’ ακρίβειαν, φαίνεται δέ ότι σπα· 
νίως άνεφαίνοντο νάνοι διποδίας βραχύτεροι. Επειδή δέ ύπάρχει ά
γνωστον μεθ’ ίσης ακρίβειας τό οριον τοϋ ΰψίστου παρά τοϊ; πάλαι α
ναστήματος, έκτίθεμ,εν έξης τά περί τών μάλιστα διάσημων Γιγάντων 
ιστορούμενα, αυντελοΰντα είς ευρεσιν τής έπιζητουμένης πληροφορίας, 
τηροϋντες οΰχέ χρονολογικήν άλλα κατά μέγεθος τάξιν.

Κατά τδν Μανέθωνα, Σέσωστρις, ό εϋρυαθενής οδτος τής Αίγυπτου 
βασιλεύς, δ καί τούς Σκύθας και τούς Θράκας πολεμήσεις είς τάς ιδίας 
χώρας, καί οίκοδομησάμενος μετά την εντεύθεν επιστροφήν αύτοϋ είς 
Αίγυπτον υπερμεγέθη κιί κατάπληξιν διά τοϋτο τοΐς δρώσιν έμποιοϋντα 
μνημεία, καί άπειρους όρύξας διώρυγας διά τών χειρών τών δουλω- 
θέντων λαών, ήν αναστήματος τεσσάρων πήχεων, τριών παλαμών καί 
δυο δακτύλων, τοϋτέστι καθ’ ημάς έξ ποδών, τεσσάρων δακτύλων καί 
δύο γραμμών.

4Ο ‘Ρουδσβέκης έν τώ συγγράμματι αύτοϋ « ή Ατλαντΐς ο λέ
γει δτι ειδεν αύταϊς δ|»ε«ι Σουηδόν χωρικόν έξ πόδας Σουηδικούς 
ΰψηλόν, δπερ έστί, έπτά πόδας γαλλικούς, τρεις δακτύλους καί ε’ννέα 
γραμμάς.

0 έκ Θράκης καταγόμενος αύτοκράτωρ Μαζιμίνος, καταταχθε/ς α
πλούς στρατιώτης είς τούς ‘Ρωμαϊκούς στρατούς, καί διελθών τάχιστα 
πάντας τούς βαθμούς, άνηγορεύθη ύπό τών καταπληχθέντων έκ τοϋ με
γέθους αύτοϋ στρατευμάτων, άποθανόντος τοΰ Σεπτίμου Σεβη'ρΟυ, αύ
τοκράτωρ. Παράδοξα διηγούνται περί αύτοϋ· συνέτριβε, λέγουσι, διά 
τής χειρός σκληρότατους λίθους, άπέσπα πρύόριζα δένδρα νεόφυτα, 
έσυρεν άμαξας βαρέως πεφορτωμένας κτλ.επινεν αμφορέα ολον οίνου κα
τά πάσαν ημέραν (26 λίτρας) καί ήσθιε τριάκοντα μέχρι τεσσαράκον
τα λίτρας κρέατος (40—1 3 χιλιόγραμμα).

’Εν τώ κατά τών έλλήνων πολεμώ Ξέρξου τού τών Περσών βασιλέως, 
δ δυνάστης ουτος διώρυξε την -χερσόνησον τοΰ ορούς Ιθω. Τοϋ τερα
στίου δέ τούτου έργου έπιστάτας κατέστησε τούς Πόρτας Βουβάρην 
τε καί Αρταχαίην δοκίμους παό αύτώ δντας. ‘Ο ενταύθα ύπό ά- 

σθενείας άποθανών Αρταχαίης ήν καθ’ ήρόδοτον (Ζ 21 καί 117) με- 
γ'ίθει μέγιστος Περσών « άπό γάρ πέντε πήχεων βασιληίων άπέλιπε 
τέσσνρας δακτύλους · ήν δηλαδή, τοΐς καθ’ ήμα; μέτρο’.ς, επτά πό
δας, δέκα δακτύλους καί δύο γραμμάς υψηλός· ώστε δ Ξέρξη; « συμ
φοράν ποιησάμενος μεγάλην » ανύψωσε αύτώ τύμβον πάσηη τάς στρα
τιάς έργαζομένης, μεγαλοπρεπούς αυτόν κηδεύσας.

‘Ο ‘Ρυίκιος μέμνηται όλλανδοϋ τίνος εχοντος άνάστήμα οκτώ καί 
ήμίσεως ‘Ρη.ικών ποδών, είτ ούν οκτώ ποδών, δύο δακτύλων καί ε 
πτά γραμμών Παρισινών.

‘Ο Γίγας Γαββάρα,', άποσταλείς έξ Αραβίας προς τον αύτοκράτοθα 
Κλαύδιον, ήν, κατά Πλίνιον, εννέα πάδας καί έ.νεα δακτύλους ‘Ρω
μαϊκούς ύψηλος, δηλαδή όκτώ πόδας καί δέκα τών Παρισίων δακτύλ,ους.

Τις άγνοεϊ την ιστορίαν τού Γολιάθ, τοϋ ά,πιδοφόρου τούτου γί· 
χαντος, οδ τό ύψος ήν, κατά την άλά.θαστον τής Π. Διαθήκης μαρτυ
ρίαν, τεσσάρων πήχεων ΛαΙ σπιθαμής, καί του θώρακος αύτοϋ δ στα
θμός πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκού καί σιδήρου, καί δ κοντό; τοϋ 
θόρακος αύτοϋ ώσεί μέσκαλον ύφαινόντων, καί ή λόγχη αύτοϋ έξακο- 
σίων σίκλων σιδήρου, καί 8ν δ μικρός Δαυίδ πατάξας λίθω διά σφεν
δόνης, κατέδαλεν αυτόν και πετόντα έθανάτωσεν αυτόν τή ρομφαίιχ 
αύτοϋ, καί άφεϊλε τήν κεφαλήν αύτοϋ. Κατά τούς λογισμούς τών νϋν 
μετρολόχων τό ύψος τοϋ Γολιάθ ήν άκριβέσταια εννέα γαλ. ποδών.

‘Ο Δελρίων, έν ταϊς αύτοϋ σημειώσεσιν εις τον Οίδίποδα τοΰ Σενέ- 
κα, λέγει δτι είδε τώ 1572 έν ‘Ροθομάγω τής Γαλλίας (Rouen} Πε- 
δεμόντιόν τινα υ,τέρ τούς εννέα πόδας υψηλόν.

‘Ο Πλίνιος λέγει ότι έφάνησαν, Λύγούστου βασιλεύοντος, άνήρ καί γυ
νή γίγαντες, καλούμενοι Πυσίων και Σεκουνδίλλα, ων τό ανάστημα ήν 
ούχ’ ήττον τών δέκα ποδών και τριών δακτύλων ‘Ρωμαϊκών (9 π· 3 
δ. 6 γ. χαλ.) Οΐ σκελετοί αϊτών έφυλάττοντο είς τούς κήπους τοϋ 
Σαλουστίου-

‘Ο Ιουδαίος γίγας ’Βλεάζαρος, 8ν δ τών Πάρθων βασιλεύων ’Αρτά- 
βανος άπέστείλε τώ αύιοκράτορι Τιβερίφ, ήν ύψηλος κατ’ ’ΐώσηπον 
(’ΐαυδ. άρχαιυλ.) έπτά πήχεις. Jtv δ ιστορικός ούτος έννοή ‘Ρωμαϊ
κούς πήχεις, οϊτίνες ήσαν οί βραχύτατοι τών τότε, τοϋ Έλεαζάρου 
τό ανάστημα ήν εννέα ποδών καί ίξ δακτύλων γαλλικών.

Τηλικοΰτο ήν άρα τό ανάστημα τών ύ,πό τής Ιστορίας διίϊμνημο· 
νευθέντων γιγάντων, τοϋτέστι διπλάσιον σχεδόν τοΰ νυν μέσου τών 
άνδρών αναστήματος, καί πενταπλάσιον περίπου τών νΰν βραχυσωμο- 
τάτων νάνων.

(Εκ του γαλλικού, ϊδε καί τό έν έφημ. Μαθητών, έτους Α. σελ. 68 
περί Γιγάντων άρθρον, ένθα πολλά καί παράδοξα περί τούτων μνη
μονεύονται).

ΔΙΑΦΟΡΑ.
0 Αύτοκράτωρ τών Γχλλων έπέστειλε τώ τής Ρωσσίας ιδιόγραφον 

επιστολήν· έν αύτή υπόσχεται τήν άναχώρησιν τών στόλων, άλλα ζητεί 
νά έκκενωθώσι πρότεσον αΐ Ήγεμονίαι. ’Επιτρέπει τήν άπ’ εύθείας με
ταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας διαπραγμάτευσιν, άλλα θέλει νά ύποβληθή 
τό αποτέλεσμα είς έλεγχον τών άλι.ων δυνάμεων, καί τέλος προσθέτει 
ότι ή πορεία τών πραγμάτων θέλει φέρει ταχέως ήτοι οριστικόν συμ
βιβασμόν ή φανεράν ρήξιν. — Κατά τάς έκ Γαλλίας ειδήσεις φαίνεται 
δτι ή άπάντησις τοΰ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας αίρει πάσαν ελπίδα 
ειρηνικής τών υφισταμένων περιπλοκών λόσεως. —— Πολεμικά! προπα- 
ρασκευαί ένεργο',νται ήδη μετά πολλής δραστηριότητος πανταχίϋ τών 
είς τόν προκείμενον μέγαν αγώνα μέρος ληψομένων επικρατειών. — 
Επιστολή επισήμου τινός άνδρός καί εγγύτατα τών πραγμάτων δν- 
τος δίδει έτι ελπίδας ότι περατωθήσονται τά πάντα ΰσονοϋτω ένό- 
είρήνη. Δέν ΰπάρχει παντελώς τούτο παράδοξον, πολλάκι; ή διάθεσις 
τής ατμόσφαιρα; φαίνεται απειλούσα καταστρεπτικήν τρικυμίαν, καί 
όμως, δι ένεργείας αοράτου καί ακατάληπτου τοΐς μή μεμυημένοις τά 
μυστήρια αυτής, διασκεδάζονται έν βραχεί τά μέλαινα νέφη καί τέν 
άγγελον τής έπικειμέυης καταστροφής σκοτασμόν διαδέχεται φως ι
λαρόν καί γαλήνιον. Τά τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας άγχονται 
άλλοιοΰντα τήν φάσιν τοϋ ανατολικού ζητήματος.

— ‘Ο Γερουσιαστής Κ. ‘Ριχάρδος Τσούρτζ προεβιβάσθη είς βαθμόν 
στρατηγού· έπαξίως καί τών πρός τήν πατρίδα έκδουλεύσεων αύτοϋ 
καί τής πρός τόν θρόνον πίστεως καί άφοσιώσεω;.

— Περί τών κινημάτων τής τε Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας έφθασαν
τοσαϋται ειδήσεις, ώστε καί δλον τό φύλλον ήμών δέν έπαρκεί εις πε- 
ρίλαβήν αυτών. Πάντα δέ ταύτα εκτίθενται κατ έκτασιν εις τάς πο
λιτικές εφημερίδας, καί είς ταΰτας παραπέμπομεν τούς άναγνώστας 
ήμών. _____________
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