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Ο ΝΟΣΤΟΣ ΤΟΓ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
II ΤΟΙ

ΤΙΙΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ II ΕΝ T£h 
OIKS». ΕΝΟΤΙΙΣ.

Κύριοι.

Προσκληθείς παρά τοϋ άξιοτίμου συμ
βουλίου τοϋ Συλλόγου τον νενομισμένον 
κατά τήν επέτειον ταύτην ήμέραν νά εί- 
πω λόγον και άπδ τών ναμάτων τής 
πολυχεύμονος κρήνης τοϋ αθανάτου τής 
Ιωνία; άοιδοϋ άξίαν ν’ άρυσΟώ τή; πα- 
ρούσης δμηγύρεως ύπόθεσιν, έπαθον δ,τι 
άγύμναστον όμμα πρδς τδ πολύ προσ- 
βλέψαν φώς, δ,τι οί γυμνοί; οφθαλμοί; 
θέλοντες ν’ άντιπχρέλθωσι πρδ; τού; δι’ 
ισχυρότατων τηλεσκοπίων άνερευνώντας 
τών περιλαμπόντων ήμα; αστέρων τδ 
μέγεθος, καί έφοβήΟην μήπως παρελθόν

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΪΛ. ΙΑ'.)

εΰοσμον τοϋ ποικιλωτάτου κ’ ευθαλούς 
Ομηρικού λειμώνος κάλυκα έναπομείνω 

εϊς τι τών μερών έκείνων άπερ καιμώ- 
μενος, ώς λέγουσιν, ό δαιμόνιο; ποιητής 
έποίησεν’ δμως δέ ένΟυμηθεϊς τοϋ Σω- 
κράτου; εΐπόντος, οτακ τις er τούτοις ά- 
γωνίζηται, οιςηιρ χαί ίπαιηΐ, ovder 
ρίγα ifoxtir εΰ Jeyeir (Πλ. Μεν. γ'), άνε- 
Οάρρησα’ διότι αληθώς δ έν τή πατρίδι 
τοϋ 'Ομήρου καί ύπδ τήν ομώνυμον στέ
γην περί 'Ομήρου λέγων, εί μή τήν τοϋ 
έφεσίου τύχην έζήλωσεν, εξάπαντος ευ
μενείς και ούδέν αντιλέγοντας τού; ακροα
τής έξει.

’Αλλά διά τί τδν Όμηρον καί πάλιν 
έν τοϊς Όμηρείοις έλαβον ύπόθεσιν καϊ 
τί καλδν ευρών αύτοϋ Οαρρούντω; νϋν παρέρ
χομαι; ’Αν σκοπός τής άνθρωπίνης ένερ
γείας εινε ή έπί γής έφικτή ευδαιμονία, 
ήτις έν κοινωνική συμβιώσει μάλιστα έπι- 
τυγχάνεται, και αν έν τώ κοινώ έθνικώ 
φρονήματι τά έθνη έδραιούμενα προά- 
γονται, δ Όμηρος δικαίως πρώτος δι
καιώματα ευγνωμοσύνη; τών αιώνων κέ~ 
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κτηται, και πρώτος έπϊ τών όιπτύχων 
γέγραπται τών μνημονευομένων ιδρυτών 
τίς ήμετέρας έθνικίς συστάσεως' διότι 
ώσπερ εν παντ'ι οίκοδομήματι καί έν πάσιι 
έπιστήμη καί τέχντι δέν τιμώνται τόσον 
οί στεγάσαντες, ούδ’ οί συμπληοώσαν- 
τες καί τελειοποιήσαντες, άλλ’ δστις 
πρώτος τίς οικοδομής τδ σχέδιον συνέ
λαβε καί τύπον έδωκεν, καί οΐτινες τάς 
πρώτα; τών έπιστημών άρχάς άνεκά- 
λυψαν, ουτω καί έν τώ έθνικώ ήμών 
βίω’ πολλοί μέν πολλαχώς ειργάσθησαν 
πρδς άνάπτυξιν καί έδραίωσιν τοΰ 'Ελ
ληνισμού, πολλοί έπότισαν καί έκαλ- 
λιέργησαν παντοιοτρόπως τδ έθνικδν ή
μών δένδρον, άλλ’ ούδείς πρδ αύτοΰ 
παρέστησεν οΐον έπρεπεν. Ιΐρδ τοΰ Όμη
ρου τδ 'Ελληνικόν έθνος φυλετικόν βίον 
βιοΰν καί εΐ τι έπραξέ που κοινώς, άπα- 
ρατήρητον παρί,λθεν η μικρδν έπί τδν 
δλον τοΰ έθνους βίον έπενήργησεν’ άλλ* 
άπδ τούτου πάντες ελαβον τοΰ έθνισμοΰ 
αύτών συνείδησιν, καί έν τή ποιήσει τού
του πάντες της κοινής καταγωγής τά 
χαρακτηριστικά άνεύρισκον. Ό "Ομηρος 
λοιπόν ε«νε δ δημιουργός τίς έθνικίς ένό- 
τητος τίς υπό μέν τών Αθηναίων και 
Σπαρτιατών άναπτυχθείσης καί κρατυν- 
Οείσης, ύπδ δέ τοΰ ’Αλεξάνδρου είς την 
’Ασίαν διαδοθείσης, έκείνης ήτις έτι καί 
νΰν τρέφει τοΰ λαοΰ τδ φρόνημα, καί 
κρατύνουσα τάς έθνικάς πεποιθήσεις προά
γει έπί τά κρείσσω’ αί δέ ποιήσεις αύτοΰ 
είνε οί πρώτοι τοΰ μεγάλου 'Ελληνικού 
δένδρου καρποί.

Άλλ’ οί δεσμοί της έθνικίς ένότητος 
οί συνέχοντες τους λαούς είνε διττοί, πο
λιτικοί καί οικογενειακοί' διότι πατρίς 
καί οίκος εινε τά δύο έπί γης άντικείμενα 
μεθ’ ών συγγεννάται καί συναποθνήσκει 
ό άνθρωπος' καί άνευ μέν πατρίδος οΰτε 
σωτηρία οΰτ’ εύδαιμονία δύναται (1), 
ό δέ οίκος είνε ή βάσις τοΰ έθνικού με
γαλείου, και έν αύτώ καταφεύγουσι καί

(1) Ξινοφ. *Ιίρ. ί, 3.

υπδ τήν ιδιωτικήν χλαμύδα διασώζονται 
πδσαι αί έθνικαί άρεταί, καί άπ’ αύτοΰ 
έξέρχεται τεθωρακισμένον τδ έξωθεν πο- 
λεμούμενον καί έξησθενημένον έθνικδν 
φρόνημα. Καί διά τών δύο λοιπόν τούτων 
δεσμών συνέδεσε τδ 'Ελληνικόν έθνος δ 
"Ομηρος, έν μέν τί Ίλιάδι τήν εθνικήν 
ενότητα διαγράψας, έν δέ τή Όδυσσεία: 
τδν άπαραίτητον έν τή οϊκογενεία δεσμόν. 
Ό Όμηρος πρώτος παρέστησε τούς "Ελ
ληνας δμοΰ πράττοντας ώ; έθνος (’Αχαιοί, 
Δαναοί, Άργεϊοι) και μέχρι λατρείας 
άνύψωσε τήν αΐην καί τδν οίκον.
Εν τοΐς ποιήμασιν αύτοΰ άνευρίσκονται 

ώς έν κατόπτρω οΐ τε έθνικοί καί ατομι
κοί τοΰ "Ελληνος χαρακτήρες καί έμβλέ- 
πονται αί άρεταί καί κακίαι, καί έν αύ
τοΐς ώς είς αιώνιον κώδηκα ένεγράφησαν 
δ, τε ιδιωτικός καί δημόσιος βίος, αί ά- 
γοραί, τά μέγαρα, αί κλισίαι, ή τέχνη 
καί τδ έμπόριον καί έν γένει πάντα μέ
χρι και αύτών τών προλήψεων. Ούτοι 
είνε οί λόγοι δι’ ους, τών Όμηρείων 
άγομένων, δμηρική προβάλλεται υπόδε
σις, καί δι’ αύτούς τούτους εύκαιρον ή- 
γοΰμαι σήμερον ένταΰθα τήν ’Οδύσσειαν 
άνά χεϊρας λαβών νά έξηγήσω τούς έν 
αύτή οικογενειακούς τίς τότε έποχής χα
ρακτήρας, έν οΐς καί ή ένότης τΐ,ς 'Ομη
ρικής ταύτης ποιήσεως.

Περί ούδενδς πνευματικού προϊόντος έ- 
γράφησαν ή έλέχθησαν τοσαϋτα δσα περί 
τών 'Ομηρικών. Τό σκότος τών αιώνων 
τδ συγκαλύπτον τήν γένεσιν αυτών καί 
τδ μέγα ένδιαφέρον δπερ ελαβον δλαι αί 
γενεαί τών πεπολιτισμένων λαών εις 
οδς τών μεγάλων άνδρών τά έργα άνή- 
κουσιν (διότι οί μεγάλοι άνδρες είνε πά
σης χώρας πολΐται και τά έργα αύτών 
είνε κο.νδν πάντων κληροδότημα), ταϋτα 
κατέστησαν τά 'Ομηρικά έπη κοινόν άνά- 
γνωσμα καί εις τοσοϋτον υπέβαλον έ
λεγχον ώστε καί περί της άρχικής αύ
τών γενέσεως καί ένότητος μεγάλοι ή- 
γέρθησαν διασταγμοί. Άλλά καίτοι δλων 
τών γενεών ή μέχρι τούδε πίστι; δύναται 

ίκανδν νά νομισθή της άληθείας μαρτύριον, 
οΰχ ήκιστα οί καιροί έκεϊνο·. καί τδ αρ
χικόν τοΰ ποιήματος σχέδιον τρανότα
τα όμολογούσι τήν μίαν διάνοιαν καί τήν 
μίαν καρδίαν ήτις έπενόησε τδ δεύτερον 
τών έπικών αριστουργημάτων. "Οθεν άν 
δ Άχιλλεύς καί ή μήνις αύτού εί ε τδ 
σημεΐον, περί 8 πάσα περιστρέφεται ή 
Ίλιάς, δ Όδυσσεύς καί δ νόστος αύτοϋ 
είνε τής ’Οδύσσειας ή υπόθεσις' καί άν 
έν εκείνη δ ποιητής ήθέλησε νά παρα- 
στήση τήν άνάγκην έθνικίς ένότητος, τά 
δεινά περιγράψας τίς έριδος, ένταΰθα τήν 
έκ τίς δμονοίας καί αγάπης σωτηρίαν 
τοΰ οίκου διδακτικωτάτην ένόμισεν. Καί 
τοιαύτην τινά άληθώς ποίησιν έπρεπε νά 
ποιήση δ Όμηρος' διότι ή Ελλάς κατά 
τούς άρχαιοτάτους χρόνους καί μάλιστα 
τούς αμέσως μετά τά Τρωϊκά πολλάς 
υπέστη δοκιμασίας καί έκινδύνευσε μετά 
τών λοιπών δηώσεων καί τήν εθνικήν 
άγκυραν, τδν οικογενειακόν δεσμόν, άρ
δην ν’ άπολέση. Τάς παραλίους πόλεις 
διήρπαζον πειραταί, αί δέ πρδς λείαν καί 
αιχμαλωσίαν έπιδοομαί οΰτε ασυνήθεις 
οΰτε σπάνια·, ήσαν. Παραδείγματα ούκ 
ολίγα μαρτυροΰσι τούτο' ή Έΰρύκλεια 
π. χ. ήγοράσθη αιχμάλωτος άντί 20 
βοών (I)' δ Εΰμαιος ώσαύτως ήρπάγη 
υπδ Φοινίκων έκ Σύρου μετά τίς μητρός 
καί έπωλήθη τώ Λαέρτη (2)' δ Μεσαύ- 
λ’.ος ήγοράσθη παρά Ταφίων πειρατών 
(ξ 453)' άλλά καί φόνοι ού σπάνιοι έγί
νοντο καί πολλοί διά τούτο έφευγον τάς 
πατρίδας. ’Εκ τοΰ 'Αργους καταφεύγει 
ικέτης πρδς Τηλέμαχον καί άποπλέει 
μετ’ αύτοΰ δ μάντις Θεοκλύμενος, ομό
φυλον άνδρα φονεύσας (3)' δ Όδυσσεύς 
πλάττει μύθον πρδς Εΰμαιον ότι έφευγε 
τήν πατρίδα Κρήτην φονεύσας τόν υίδν 
τοΰ Ίδομενέως' τοΰτο δέ δέν Οά έπρατ
τε, άν μή τδ πράγμα ήν σύνηθες (4). 
Άλλ’ ό θάνατος τού Άγαμέμνονος, άλλ’

(I) Όδ. ά, 427—(2) «5, 403—(3) ό,22ί. 
—(4) ο. 260.

ή διαγωγή τών μνηστήρων καί ή από
πειρα τού δολοφονίσαι τδν Τηλέμαχον, 
ταϋτα καί πολλά άλλα δέν εΐνε μαρτύρια 
άναρχίας καί άνωμάλου καταστάσεως 
τίς 'Ελλάδος κατ’ έκείνους τούς χρόνους; 
Πρδς δέ τούτοις πλεΐστοι περιήρχοντο 
άπδ τόπου είς τόπον αργοί, ψεύδη πολ
λά διηγούμενοι καί πλανώντες πρδς πο- 
ρισμόν' π. χ. δ Εΰμαιος δέν πιστεύει τδν 
Όδυσσέα, διότι ήπατήθη άλλοτε υπδ 
Αίτωλοΰ (1), καί ή Πηνελόπη διά τδν αύ
τδν λόγον, πολλάκις έξαπατηθεϊσα, καί 
βλέπουσα τδν άνδρα δέν πιστεύει, άλλά 
ζητεί άψευδέστατα τίς ταΰτότητος μαρ
τύρια (2). Καί ή έπαιτεία δέ διά ταύ
την τήν κατάστασιν κοινή τότε ητο' παρά 
τοΐς μνηστίρσι πλήν άλλων έπαιτεΐ δ 
άϊρος Ιρος πρδς 8ν δ Όδυσσεύς έπά- 
λαισεν (3)' δ Όδυσσεύς ζητεί παρ’ Εύ- 
μαίου τήν άδειαν ΐνα έλθη είς Ιθάκην, 
el χέν τις χοτύ.Ιην χαί πόρνον όρέ- 
ζας (δ δέ Τηλέμαχος έπιμαρτυρό- 
μενος τούς ΊΟακησίους κατά τών μνη
στήρων προτιμά νά καταφάγωσιν αύτοί 
τήν περιουσίαν, διότι τότε είνε βέβαιος 
δτι έπαιτών παρ’ αύτοΐς έδύνατο νά τήν 
συνάξη (5). 'II 'Ελλάς λοιπόν πολυχρο
νίου έξελθούσα πολέμου άπώλεσε πολλά 
τών ήθών, μεθ’ ών σχεδόν καί τήν οικο
γένειαν. Τδ δέ παράδειγμα τοΰ Άγαμε- 
μνονείου οίκου δύναται νά δείξη πόσαι 
παρόμοιοι άνατροπαί οίκων έγένοντο. Πλεΐ- 
στοι ώφεληθέντες άπδ τίς μακράς ά- 
πουσίας τών δεσποτών έζήτησαν νά κα- 
ταλάβωσιν αύτοί τήν ευδαιμονίαν έκείνων, 
καί ποΰ μέν διά τίς πειθοϋς, ποϋ δέ 
διά τής βίας άπεπλάνησαν τάς άσθε- 
νεστέρας καρδίας καί διήοπασαν τάς ού
σίας (6). Πλεΐστοι έπανελθόντες άπδ τίς

(1) ξ. 380. — (2) ξ. 125. — (3) ξ. 378. — 
(4) ρ’, 12-—(5) β', 72. Πόσοι Ίροι δέν ά- 
σχημΐζουσι σήμερον τήν πατρίδα τοΟ 'Ομήρου, 
δικαιωματικός καί συστηματικοί; τήν επαι
τείαν μετερχόμενοι. Άλλ’ έλπίσωμεν δτι ίσως 
έπιιρανήσεταί ποτέ καί τ&ν Ίρων τούτων τιμωρός 
τι; Όδυσσεύς. — (6) λ. 3«3.
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Τρωάδο; ή εύρον τδν θάνατον έν τώ κόλ- 
icw τών οικογενειών ή εφυγον μακράν ττ,ς 
πατρικής εστίας, κατειλημμένα; ευρόντε; 
τάς εαυτών υπ’ άλλων. Τοιαύτη λοιπδν 
τί; 'Ελλάδος ανώμαλος κατάστασις ητο 
κατάλληλος καί έπρεπε νά έμπνευση τοι- 
οΰτον ποίημα εις τδν ""Ομηρον’ διότι τά 
πνευματικά προϊόντα εινε κοινωνικών 
αναγκών άποτελέσματα. Ουτω λοιπόν 
διακειμένη; τη; 'Ελλάδος δ εθνικός ήμών 
ποιητής έποίησε τδ δεύτερον επικόν αρι
στούργημα, έν ω ζωγραφίζει παράδειγμα 
οικογενειακού δεσμ.οΰ καί έν ώ πάντε; 
οί χαρακτήρες διαγράφονται παλαίοντες 
κατά μυρίων κωλυμάτων καί δρώντε; 
έκαστος έν τώ ίδίω κύκλω πρός διάσωσιν 
τοΰ οίκου καί πρδς έπιτυχίαν τής ποθη
τής ένώσεως, ήτις καί βραδέως γενομένη 
δεν άφίνει αυτού; άβραβεύτους. ’"Ιδωμεν 
δε ήδη πώς τήν ιδέαν ταύτην δ ποιητής 
ανέπτυξε καί κατά τίνας νόμους διέπλασε 
την ύλην ήν δ γόνιμος αύτοΰ νους συνέ- 
λαβεν.

Πρδς εντελή καί αρμονικήν παντός 
τεχνικού δημιουργήματος έπεξεργασίαν α
παιτούνται δύο τινά, ακριβές καί πρδς 
τδν σκοπόν σύμφωνον διάγραμμα καί 
κατάλληλος τών μερών χρωματισμός 
καί διάθεσις. Τούτο καλείται ύνότης 
καί έπιτυγχάνεται έν τώ έπει διττώς, 
πρώτον μέν διά τής στενή; καί αναγ
καία; δλων τών μυθευομένων συνάφειας, 
έπειτα δέ καί διά τού προσήκοντος τών 
δρώντων προσώπων χαρακτηρισμού. Ταΰ
τα λοιπόν τά δύο αναγκαία πρδς άπό- 
δειζιν τής 'Ομηρικής ένότητος χαρακτη
ριστικά έξετάσωμεν εφεξής.

ά) Ύψίστη τής Όδυσσείας ιδέα εΐνε δ rd 
στος-ήτοι ή επάνοδος τού Όδυσσέως εις τδν 
οικον. Δι αύτδν καί έν αύτω πάντα πράτ- 
τονται. Θεοί καί άνθρωποι, άνήρ καί γυνή, 
τέκνον καί οίκέται, φίλοι καί έχθροί, φαι
νόμενα έπί γή; καί έν Ούοανώ, πάντα 
συνεργάζονται εί; τδ έργον κατά τήν 
προσήκουσαν έκαστον ταξιν καί χαρα
κτήρα. Ό Ομηρο; προέρχεται άπδ τή; 

πίστεως δτι οί άνθρωποι εΐνε ύπεύθυνοι 
τών ιδίων πράξεων, αί δέ δυστυχίαι δσα; 
υποφέρουσιν είνε άποτέλεσμα τής παρα
κοή; τών θείων νόμων καί παραγνωρί
σεις, καί δτι τδ μέν θειον έπιζητεΐ παν- 
τοιοτοόπως πάντοτε τήν σωτηρίαν τού 
ανθρώπου, άλλ’ ούτος παραγνωρίζω·? ταΰ · 
τα έπισπάται τήν θείαν ποινήν. Τούτο 
άναπτύσσει δ Ζευς ευθύς κατ’ άρχάς έν 
τώ συμβουλίω τών θεών*

οί δέ καί αύτοί
σφήσιν άτασθαλίησιν υπέρμορον άλγε’ 

εχουσιν (ά. 34)’ 
διά τούτο η Άθηνά ζητεί τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τού Όδυσσέως, καί τών μεγίστων 
έκσώζει κινδύνων’ διά τούτο δέ καί τών 
δρώντων προσώπων τά μέν συμπράττουσι 
ποοάγοντα, τά δέ άντιπράττουσι κω- 
λύοντα τού μύθου τήν πρόοδον. Ό Όδυσ- 
σεύ; απερχόμενός τή; Τρωάδο; φέρει μέν 
τήν αμαρτίαν δι’ ην πάντες οί Έλληνες 
εΐς πλάνην κατεδικάσθησαν (έ, 108), 
άλλά καί τήν έλπίδα ταχέως ίλασμού, 
8ν ή πρδ; —' Λ ' ' ■ ■
πνευματική 
καθιστώσιν 
τούναντίον’ 
καί τών
τοσούτον ένοχοι καθίστανται καί τής πα
τρίδας μάλλον καί μάλλον απομακρύνον
ται, μέχρι; ού ίκανοποιηθεϊσα ή προσ- 
βληθεϊσα θεότη; άφίησιν γυμνόν καί μό
νον έπί τών άκτών τής πατρίδος τδν μετά 
πολλών άνδρών καί πλοίων άπελθόντα 
καί δοξασθέντα έν ταΐς μάχαις. Καί αγω
νίζεται μέν προκινδυνεύων ΐνα έπαναγάγη 
εΐς τήν πατρίδα οθς παρ' αυτή; έλαβε 
καί έκσώζει πολλαχόθεν αυτού;, άλλ’ 
έπί τέλους άπειπών διασώζεται μόνος, 
μηδέν περί τών εταίρων δυνηθείς νά πρά
ξη. Ουτω κατά πρώτον εύθύς άπδ τής 
Γρωάδο; προσωρμίσθησαν είς τήν ’"ΐσμα- 
ρον καί διήρπασαν αύτήν καί έδύναντο 
άολαβώς νά άπέλθοισιν κατά τήν συμ
βουλήν τοΰ Όδυσσέως, άλλά δέν ύπή- 
κουσαν καί παρεδόθησαν εί; τήν μέθην’

τούς θεού; ευσέβεια καί ή 
αύτού υπεροχή πολύ δίκαιον 
(α, 65). Αλλ δμως συμβαίνει 
όσον αί άμαοτίαι αύτοΰ τε 
εταίρων πολλαπλασιάζοντας 

τότε Άη ρά χαχίιΛιός αΐσα παρεστη, καί 
έπελθόντε; οί Κίκονε; άπώλεσαν έξ άφ’ 
έκάστης νηός, τούτέστι 72 (ί. 40). — 
’Εντεύθεν έπήγειρεν έπ’ αύτούς ό Ζεύ; 
βορράν, δστις παρεπλάνησεν είς τά βόρεια 
τή; Αφρική; παράλια, εί; τήν χώραν τών 
Λωτοφάγων, ένθα φαγόντε; τοΰ λωτού 
δέν ήθελον νά έπανέλθωσΓ διότι ή ήδύ- 
τη; ήν τοιαύτη, ώστε έπελάθοντο τού 
νόστου. Όθεν δεδεμένους άπάγει αύτού; 
ό Όδυσσεύ; καί εσπευσμένο; άπήλθε, 

μήπω τις λωτοϊο φαγών νόστοιο λά- 
Οηται (ί, 88).

Καί τώ όντι αί ζωώδεις ήδοναί έχουσι 
τοιοΰτον δέλεαρ, ώστε άναισθήτου; κα- 
θιστώσι τούς εί; αύτάς παραδεδομένους. 
Πόσοι δέ δέν εινε τοιούτοι μέχρι σήμερον 
λωτοφάγοι, οΐτινες τδ άνθινον ειόαρ ε- 
Jorrec έπιλανθάνονται εαυτών ! άλλά πού 
Όδυσσεύ; i'ra ίρΰσσας όεση ύπό ζοτά ; 
(ί, 99).

Άπδ τή; χώρα; τών ηδονών έρρίφθη- 
σαν εί; ■ τήν γήν τών Λθεμέστωτ καί ϋ- 
περφιά.Ιωκ Κυκλώπων· ’Ενταύθα πρώτον 
ύπεβλήθη δ Όδυσσεύ; εί; τήν μεγίστην 
τών δοκιμασιών, άφ’ ή; έσώθη μέν μετά 
μικρά; ζημίας, άπολέσας εξ τών εταίρων, 
άλλ’ ηθικώς πολύ κατέπεσεν’ διότι εντεύ
θεν έζηγέρθη έπ’ αύτδν τοΰ ένοσίχθονο; 
ή οργή καί προώρισται ή τιμωρία καί 
εξιλέωσες αυτού τε καί τών εταίρων. Διό
τι έζελθών τού σπηλαίου δέν άρκεϊται 
εΐ; ήν έλαβε παρά τού Κύκλωπος τιμωρίαν 
έκτυφλώσας αύτόν, ούδέ φαίνεται κύριο; 
εαυτού. Ή έκδίκησις δέν έχει δρια’ άλα- 
ζονευόμενος δέ καί έγκαυχώμενο; λέγει’ 

Κύκλωψ, αί κεν τί; σε καταθνητών άν- 
θρώπων 

οφθαλμού ερηται άεικελίην άλαωτύν 
φάσθαι Όδυσσήα πτολιπόρθιον έξαλα-

ώσαι
υίδν Λαέρτου Ιθάκη ένι οίκί* εχοντα

(ί, 603).
Καίτοι δέ δ Κύκλωψ ανέχεται τδ πάθη- 
υ.α, ώ; είμαρμένον αύτώ καί προβάλλει 
συμφιλίωσιν, δ Όδυσσεύ; δέν πραύνεται, 

άλλά τοσοΰτον παραφέρεται ώστε καί τδν 
πατέρα έκείνου τδν Ποσειδώνα υβρίζει εί- 
πών δτι ούδέ δ ένοσίχθων θέλε·, τδν θερα
πεύσει’

αϊ γαο δη ψυχή; τε καί αΐώνος σέ δυ- 
ναίμην

ευνιν ποίησα; πέμψαι δόμον Άίδος είσω’ 
ώ; ούκ οφθαλμόν γ’ ίήσεται ούδ’ ένο

σίχθων (ί, 522).
Τότε δ Κύκλωψ άγανακτήσας έδεήθη τοϋ 
Ποσειδώνος ΐνα μή έπανέλθη δ Όδυσσεύ; 
είς τήν πατρίδα, ή τούλάχιστον, έάν εΐνε 
πεπρωμένου, μετά πολύν χρόνον κακό; 
κακώς, άπολέσας όλους τού; εταίρου; καί 
έπί ξένη; νεώς, ευρών παθήματα έν τώ 
οϊκω’ καί δ θεό; τή; θαλάσση; ύπήκουσεν 
αύτού. Ούτω λοιπόν τίνει δίκην τή; ύ
βρεως καί άλαζονεία; πρδς τδν θεδν τών 
θαλασσών, ού τδν υίδν άπετύφλωσε καί 
τήν ίσχύν περιεφρόνησεν’ άλλά καί δ 
Κύκλωψ άποτυφλοΰται διότι παρεβίασε 
τά δίκαια τή; ξενία; καί ήγήσατο εαυ
τόν καί τών μακάριον y/pwpor (ί, 475, 
273).

Άλλά καί πάλιν ή ευμένεια τών θεών 
δέν έγκαταλείπει’ αί άρεταί αύτού ησαν 
είσέτι άνώτεραι τών αμαρτημάτων, μόνος 
δέ τών θεών δ Ποσειδών άσπερμες μενέ- 
airsr αύτω. "Όθεν Αϊολοςδ θεό; τών 
άνέμων εί; ού τδ κράτος κατέφυγεν έδέ- 
χθη εύμενώ; αυτού; καί δήσα; έντδς ά- 
σκού τού; άνέμου; 
’"Ηθελον δέ 
τρίδα’ άλλ’ 
τά καιόμενα 
ταθαρρήσα; 
φθονήσαντε; 
τ/r ΆνΟρώποις, 
ΐχηται καί δτι .το.Ζ.Ζά χειμή.ίια Άγεται 
χα.Ιά .Ιηίδος, αύτοί όε οΐχαόε πορεύονται 
χενεάς ξύτ χεΐρας εχοιτες (κ, 40), λύ- 
ουσι τδν άσκδν καί οί άνεμοι εξέρχονται. 
Ό Όδυσσεύ; έςυπνα καί ίδών τδ γινό
μενον άπελπίζεται καί θέλει νά ^ιφθή είς 
τήν θάλασσαν, άλλά μεταγνούς κατε
κλίνθη καλυφθείς καί άφήκε τδ πλοϊον

άπέπεμψεν ένόυχέως. 
φθάσει άσχηΟεΐς εί; τήν πα- 
δτε έπλησίασαν καί έβλεπαν 
πυρά, δ μέν Όδυσσεύ; κα- 

άπεκοιμήθη, οί δέ εταίροι 
δτι .τάσι φΙ.Ιος χαί τίμιος 

, ώ>· tirar τί/r nd.hr
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εϊς τήν φοράν τών άνεμων, έως ού Ικ~ 
ανήλθεν εϊς τοΰ Αιόλου, δστις άποπέμ- 
πει αύτούς ήδη ώς εχθρούς τών θεών (1). 
Ούτω λοιπόν ό φθόνος τών εταίρων καί 
ί ραθυμία καί απελπισία τοΰ Όδυσσέως 
εν ώ ούκ έδει άπομ.ακρύνουσιν αυτούς τής 
ήδη φαινομένης πατρίδος’ Λασάκ fie ίταΐροι 
κακοί καί σχέτ.Ιιος v.troc (κ, 52), λέ
γει αύτδς ό Όδυσσεύς προς τον Αίολον. 
Τοιοϋτος δυστυχώς συνήθως ό άνθρωπος’ 
υποτάσσεται μέν τώ προέχοντι, άλλ’ ανα
γνωρίζει τήν ανάγκην υποταγής καί συνε- 
νοήσεως μόνον έν κινδύνω’ παρελθόντος 
δέ τούτου συμπαρέρχεται καί ή συναί- 
σθησις τής άξίας και τοϋ καθήκοντος’ 
φθόνος δέ καί πικρά άχαριστία συνήθως 
ανταμείβει τήν εύεργετήσασαν χειρα. Ού 
μήν άλλά παρατηρητέον δτι άγρυπνοϋντες 
καί προσέχοντες κτώνται καί φυλάττου- 
σι τά αγαθά οί άνθρωποι, νυστάζοντες 
δέ καί καταμαλακιζόμενοι άπολλύουσιν 
έν στιγμή χρόνου οσα μετά πολλών πόνων 
καί έν πολλω έξεπονήσαντο.

Μετά ταΰτα επέρχεται κατ’ άναγκαίαν 
τής αναρχίας συνέπειαν ή έν τή χώρα τών 
Λαιστρυγόνων απώλεια δλων τών νεών, 
πλήν τής έφ’ ής αύτος έπέβαινε’ διότι 
προσορμισθέντες έντός στενότατου λιμε
νίσκου άπρονοήτως, έλαβον τάχιστα ελε
εινόν θάνατον ύπο τών άνθρωποφάγων 
κατοίκων, σωθέντος μόνου τοϋ Όδυσσέως 
μετά τής νεώς έκτος δντος. ’Αλλά καί 
έν τή νήσω τής Κίρκης ένθα κατ’ άνάγκην 
άπέβησαν ού μικρόν κίνδυνον διέφυγον. 
Ή θεά, λέγει ό ποιητής, Οέλουσα νά λη- 
σμονήσωσι τής πατρίδος έπότιζε λυγρά 
φάρμακα τούς εταίρους τοϋ Όδυσσέως 
καί μετέβαλεν είς χοίρους. Άπο δέ τοϋ

(l)-Epp’ έκ νήσου «άσσον, έλέγχιστε ζω- 
όντων (λέγει τφ Όόυσσεΐ Αίολος) 

ού γάρ μοι βέμι; έστι κομιζέμεν ούδ’ άπο— 
πέμπειν 

άνδρα τόν 8; κε Οεοΐσιν άπέχθηται μακά- 
ρεσσιν 

ίρρ’, έπιΐ όβανάτοισιν άπεχβόμενος τόδ’ 
ιζάνεις! 

κινδύνου τούτου σωθείς ό Όδυσσεύς συμ
βουλή τοϋ Έρμου, διέσωσε καί τούς άλ
λους. Τήν μεταμ-όρφωσιν ταύτην όρθότατα 
ό Μ. Βασίλειος ερμηνεύει ώς τήν έσχάτην 
ήθικήν τοΰ άνθρώπου διαφθοράν, καθ’ ήν 
ομοιότατος τώ χοίρω γίγνεται (Παραίν- 
πρδς τούς νέους). Καί άληθώς ούδεμία κα- 
τάστασις είνε χειοοτέρα τής ήθικής κα
ταπτώσεως έκείνων οϊτινες παραδοθέντες 
είς τήν τρυφήν έπιλανθάνονται τής πα
τρίδος. Άλλά παρά τή Κίρκη μένων ο 
Όδυσσεύς, καίτοι ένετέταλτο αύτώ υπδ 
Έρμου νά μή παραδοθή εϊς τά απατηλά 
τής νύμφης θέλγητρα καί μή άποδυθή τήν 
αρετήν, ΐνα μή ίτχογνμχωθίκτα θιίη κα
κοί- καί άκήκορα (κ, 273), άν καί ή ψυ
χή αύτοϋ έμεινε τδ πρώτον άκήλητος και 
άθελκτος (328), δμως επιλαθόμενος κατ’ 
ολίγον τής πατρίδος έμεινεν Sv έτος, καί 
μόνον ύπδ τών εταίρων εξελεγχθείς συν- 
ήλθεν είς εαυτόν καί άπεφάσισε ν’ άνα- 
χωρήση. Άλλ’ ή διαμονή αύτη έν τώ 
τόπω τών · ηδονών έμελλε πικρότατα νά 
έξαγνισθή’ έμελλεν ένεκα τούτου νά κα- 
ταβή εϊς τδν "Αδην ζών καί νά ιδη τάς 
σκιάς τών ήρώων καί τής μ.ητρδςΐνα άνα- 
λάβη θάρρος καί άντιπαλαίση πρδς τούς 
μεγάλους κινδύνους, οϊτινες τδν περιέ- 
μενον καί τώ προηγγέλθησαν. Ό Όδυσ- 
σεύς έχυσε πικρά δάκρυα, άλλ’ ούδέν κα
τόρθωσε’ διότι τά μεγάλα άμπλακήματα 
μεγάλας έχουσι τάς ποινάς καί πικράν 
άποτίουσι τήν μετάνοιαν (κ. 473). Έν 
τώ "Αδη έμαθε τά περί τοΰ οίκου καί 
άνεκτήσατο ικανόν θάρρος, ϊν’ άντιστή 
πρδς τάς Σειρήνας, τήν Σκύλλην καί Χά- 
ρυβδιν’ άλλά συνάμα έμαθε παρά τοϋ 
άλαοΰ μάντεως Τειρεσίου αύτδς καί οί 
εταίροι δτι άπηγορεύετο αύτοΐς νά φά- 
γωσι τάς έν τή νήσιρ τοΰ Ήλιου βοΰς 
έπί ποινή τοΰ νά μή έπανέλθωσιν οϊκαδε 
(λ. 100). Ό Όδυσσεύς βιαζόμενος νά 
προσορμισθή εϊς αύτήν, ύπεχρέωσε δι’ 
όρκου πάντας τούς εταίρους δτι δέν θέ- 
λουσιν έγγίσει τών προβάτων καί τών 
βοών τοϋ Ήλιου’ άλλά μετά ένα μήνα μή 

δυνάμενοι νά κρατήσωσιν εαυτών, παρέ- 
βησαν τδν όρκον’ άλλά μ.όνον “ζ ήμέρας 
έφαγον, τήν δέ έβδόμην βληθέντες ύπδ 
κεραυνού τοϋ Διδς εύρον τδν θάνατον έν 
τοΐς κύμασιν (μ. 235 — 248)’ έσώθη δέ 
μόνος δ Όδυσσεύς έπιβάς έπί τής τρύπιος 
μετά 9 ήμέρας είς τήν νήσον τής Καλυ- 
ψοϋς (μ. 325...)’ έπτά έτη έμεινεν έν- 
ταϋθα άκων, εως άν έξιλεώση τήν Οείαν 
έργήν καί άποφασισθή ή επάνοδος. Τοιοϋ- 
τόν τινα άναγκαίον δεσμδν έχουσιν αί 
πλάναι καί τά παθήματα τοϋ Όδυσσέως 
προς τήν άρχικήν τής Όδυσσείας ιδέαν 
καί ενότητα. Είνε τιμωρία καί έςιλέωσις 
τής περιυβρισθείσης θεότητος, είνε άπο- 
τέλεσμα παρακοής θείας έντολής καί δι’ 
αύτήν τιμωρία. Άλλ’ αί πλάναι αύται 
τοϋ Όδυσσέως, ή τιμωρία τοϋ άνδρδς τοΰ 
πολλά διά τήν Οείαν οργήν ύποστάντος 
δέν έχει άρά γε τινά δμοιότητα πρδς 
τήν παράβασιν τοϋ πρωτοπλάστου καί 
τήν τιμωρίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους; Π 
ζωή τοΰ άνθρώπου κατ’ άμφοτέρας τάς 
παραδόσεις έξαρτάται άπδ τής τηρήσεως 
ενός, ήτοι άπδ τής άποχής τροφής, καί 
ό άκρατής λογίζεται παραβάτης καί άπο- 
θνήσκει. Έν τή Π. Διαθήκη ή παράβασις 
γίνεται δι’ αλαζονείαν καί άκρασίαν, καί 
έν τή Όδυσσεία ό μέν Όδυσσεύς τιμ.ω- 
ρεΐται δι’ υπερηφάνειαν καί ύβριν πρδς τδν 
Ποσειδώνα, οί δέ εταίροι δι’ άκρασίαν. 
Ή ταύτότης λοιπόν αύτη τής διηγήσεως 
περί τής άνθρωπίνης τύχης σωζομένη εϊς 
δύο αρχαιότατα γραπτά διαφόρων λαών 
μνημεία είνε τυχαία;

Τοιαύτην δέ ού μόνον τά μεγάλα γε
γονότα έχουσι συνάφειαν, άλλά καί καθ’ 
έκαστον τών μερών άρμοδιώτατα συμ- 
βάλλουσι πρδς τήν ενότητα, όπως οί διά
φοροι λίθοι καί τά ανάγλυφα πρδς τήν 
στερεότητα καί ωραιότητα καλλιτεχνικού 
οικοδομήματος. Καί ώσπερ έν έκείνω δσον 
έπισταμένως τ.ς έρευνίί τά μέρη θαυμά
ζει τοϋ άρχιτέκτονος τδ σχέδιον, ούτω 
καί ένταΰθα. Ή έμφάνισις τής Άθηνάς 
είς ’Ιθάκην, ή μετάβασις τοϋ Τηλεμάχου 

εις Πύλον καί Σπάρτην, ό ικέτης θεοκλύ- 
μενος έξ ’Άργους, ή απόπειρα τών μνη
στήρων, ό επαίτης Ιρος, κλπ. παντα 
ταΰτα συγκρουόμενα φέρουσι καταλλή
λως πρδς τδ τέλος’ μάλιστα δέ έφ’ όσον 
έγγίζει ή καταστροφή συσπειροϋνται αλ
λεπάλληλα πρόσωπα καί γεγονότα καί 
δ άναγνώστης γίνεται άνυπόμονος. Ό Τη
λέμαχος αδιάφορος μένων πρότερον, μετά 
τήν έκ Πύλου έπάνοδον αποκτά φρόνημα 
καί διατάττει’ ή Πηνελόπη πρότερον αό
ρατος έν τώ ύπεοωω μένουσα, καταβαίνει 
νϋν πρδς τούς μνηστήρας χάριν τοΰ υίοϋ 
καί έντέχνως πάνυ άπαρνεΐται τδν γά
μον, μεμνημένη δήθεν τών τελευταίων 
τοϋ άνδρδς ένφολών (σ. 260). Ό Όδυσ
σεύς παρελθών ώς έπαίτης βάλλεται καί 
υβρίζεται έν τώ ίδίω οίκοι καί ύπομένει 
βλέπων τήν μέν γυναίκα κλαίουσαν καί 
θρηνούσαν ύπέρ αύτοϋ, τούς δέ δούλους 
καί θεραπαίνας ύβριζούσας και γελώσας. 
Ή καρδία του ήγανάκτησεν έπί τούτοις, 
άλλά συνέστειλε τήν οργήν είπών’

τέτλαθι δή καρδίη καί κύντερον άλλο 
ποτ’ έτλης (κ. 18).

Άλλ’ ό πιστός γέρων κύων, τδ σύμβολον 
τής πίστεως καί αγάπης, δστις πρδ τή; 
Ουράς έπί τής κοπριάς ύπδ γήρως κατα- 
κείμενος αναγνωρίζει τδν κύριον μετά 
είκοσιν έτη έπανελθόντα καί έκπνέει πα
ρευθύς κινήσας τά ώτα καί τήν ούράν 
μικρόν, ούτος δέν κινεί είς συμπάθειαν, 
δπως έξέβαλεν άπδ τών οφθαλμών τοϋ 
Όδυσσέως τά δάκρυα; (ρ. 300 — 325) 
Παντα καί τά έλάχιστα σημεία περιέρ
γως έξετάζονται καί ερμηνεύονται’ ή έκ- 
κλειψις τοϋ Ήλιου ήτις συνέπεσε πρδς 
τήν έπάνοδον τοϋ Όδυσσέως (ύ. 356 —· 
ξ. 162 στ'. 307)’ ό πταρμός τοϋ Τη
λεμάχου (1) (o'. 541), ό κεραυνός τοΰ 
Διδς δν εξηγεί γυνή άλετρίς (ύ. 4 01), οι 
οιωνοί οί έμφανισθέντες τοΐς μνηστήρσι 
(ύ. 242), οί ύπ’ άετοΰ σπαραχθέντες καθ’

(1) Ό πταρμός έτι καί σήμερον ερμηνεύεται 
ώ; άνάμνησι; παρά τινας.
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ΰπνους είκοσι χήνες (τ'. 536), πάντκ τών 
μνηστήρων τήν απώλειαν προμηνύουσιν. 
Έν γένει καί πρόσωπα και γεγονότα ουτω 
μετ’ άλ.λήλων δρώσιν ώς άντιπαλαίοντα 
συμπεπυκνωμένα στοιχεία, έξ ών καται- 
γΐς και καταστροφή προμηνύεται. ΙΙαν- 
τες άκουσίως βιάζονται εις άντίδρασιν, 
οΐον προορώμενοί τι γενησόμενον. Κύριοι 
καί δούλοι αντεπεξέρχονται κατά μικρόν 
μέχρις ου έπιγίγνεται ή καταστροφή καί 
ή άναγνώρισις. Έν ταύτη δέ ό ποιητής 
οΐον συμπληρών τδ θαυμαστόν τών γεγο
νότων μεταβάλλει καί τών στοιχείων τήν 
τάξιν. Ή Πηνελόπη δηλ. άνελπίστως 
άναγ/ωρίσασα τόν επί τοσαϋτα έτη πε- 
ριμενόμενον σύζυγον περιεπλέχθη περί τόν 
τράχηλον αύτοϋ καί ήθελε καταλάβει ή 
ημέρα οΰτω περιεπτυγμένους καί κλαίον- 
σας άμφοτέρους ύπό συγκινήσεως, άν μή 
ή Άθηνά έκώλυε τήν Ίΐώ νά ζεύξη 
τούς ώκύποδας ίππους καί ή νύξ έγί- 
νετο μείζων παρά τό σύνηθες (1). Τό μέ
γεθος τή; συζυγικής αγάπης καί άφοσι- 
ώσεως θέλων νά παραστήση ό ποιητής, 
ευχαριστείται παρατείνας τήν νύκτα. 
Καί άληθώς τοιαύτη υπερφυσική ίκανο- 
ποίησις έπρεπε νά δοθή είς ύπεράνθρωπον 
αρετήν. Τούτω φύσει ο άνθρωπος χαίρει 
πιστεύων’ διότι είθισμένος είς τήν αδυνα
μίαν καί άνθρωπίνην φαυλότητα δέν δύ
ναται νά μή θαυμάση καί άποδώση είς 
υπερφυσικήν ενέργειαν δυνάμεις άνωτέρας 
τοΰ συνήθους καί ευχαριστείται πιστεύων 
μ.άλλον εις τά ύπέρ φύσιν ή άρνούμενος. 
Διό αί αρχαιότατοι πάντων τών έθνών 
Ορησκευτικαί πεποιθήσεις άγαπώσι κατα- 
βιβάζουσαι τους θεούς έπί γής συνεχώς 
καί ένεργοΰντας έπί γής παράγούσαι. Τε- 
λευταΐον τά διάφορα έπινοήματα άπερ 
άείποτε ό ποιητής άντιτάσσει νεώτερα, 
οιον ό άπροσδόκητος τής παραδόσεως τού 
τόξου τρόπος, ή έπιστροφή τού Τηλε
μάχου πρίν ϊδη τόν Νέστορα καί άλλα, 
ταύτα έν τώ μύθω μετά τών προσώπω,

(4 ) Παραπλήσιου έποίησεν ό ΊησοΟς τοΰ Ναυή 
μηκύναςτήν νύκτα, Ινα κατατροπώσητοϋ; εχθρούς. 

συμπλεκόμενα τέρπουσι καί κατέχοντα 
τό ένδιαφέρον τού αναγνώστου πάντοτε 
άκμαΐον μαρτυροΰσιν ότι τά μέρη τού 
ποιήματος πάντα προσηκόντως έποιή- 
θησαν και συνδέονται πρδς τό αρχικόν 
σχέδιον καί τήν τού όλου ενότητα, ’ίδω
μεν δέ δεύτερον πόσον κατάλληλος γί
γνεται ή περιγραφή καί ό χαρακτηρισμός 
τών προσώπων διά τήν ενότητα ταύτην 
τού ποιήματος.

β'.) Ίΐ ’Οδύσσεια δύναται νά παρα- 
βληθή πρδς μέγα καί περιπαθέστατον δρά
μα, έν ό> διά θαυμάσιων χρωμάτων ζω- 
γραφούνται τών δρώντων προσώπων οί 
χαρακτήρες μετά τερπνοτάτων επεισο
δίων. Καί πρωταγωνιστεί μέν Όδυσσεύς, 
δευτεραγωνιστοϋσι δέ Πηνελόπη, Τηλέ
μαχος καί οίκέται, άντιπράττουσι δέ οί 
μνηστήρες καί τά διάφορά κωλύματα 
όσα ή προσβληθεΐσα τών θεών δυσμένεια 
έκασταχού όπεγείρει. Καί ό μέν Όδυσσεύς 
είνε ό πο.ΐΰτροπος ανέ,ρ, 8ς είς τήν θείαν 
υποπεσών οργήν πολλάς μετά τήν άλωσιν 
τής Τρωάδος υπέστη πλάνας, άρ>·«γ/ε>·ο<· 
ijr τι ji-υχήκ χαί γύστογ itaipuv, είνε 
ό δεσμός όλου τού μύθου καί ό ήρως τού 
δράματος" ή δέ Πηνελόπη ή τελική αι
τία καί τδ άντικείμενον δι’ ϊ πάντα γί
νονται, είνε ό λιμήν είς 8ν θέλουσι νά 
καταπλεύσωσι, καί ή ευδαιμονία ήν πάν
τες έπιδιώκουσι. Κεκοσμημένη διά σπα
νίων σωματικών καί πνευματικών θελ
γήτρων καθίσταται άξιον άντικείμενον τής 
λατρείας τού συζύγου καί πολλών μνη
στήρων καί αντάξιον τών πολλών τού 
Όδυσσέως αγώνων επαθλον. Ούδεμία υ
πόδεσις δύναται νά ύπαρξη άπλουστέρα 
ταύτης ήτις περιγράφει άνδρα παλαίοντα 
έπι δεκαετίαν ϊνα έπανίδη πατρίδα καί 
οίκον, γόατου κεχρημέγον ήΰί γυχαι- 
χός (ά. 4 4). Πλ.ανηθείς ό Όδυσσεύς τρία 
έτη μετά τήν άλωσιν, κατακρατείται επτά 
έν τή νήσω τής Καλυψοΰς, εΐματ' αίεΐ 
δάκρυσε δεύων καί τδ όγδοον άφεθείς έξέρ
χεται ναυαγήσας είς τήν νήσον τών Φαιά- 
κων (έ. 4 30), ένθεν μετά τιμών καί δώρων 

άποπέμ.πεται εις ’Ιθάκην καί ενταύθα με
τά τού Τηλεμάχου έπανελθόντος διαπρα- 
ξάμενος τον φόνον τών μνηστήρων ανα
κτάται τήν Πηνελόπην καί τόν οίκον. 
Τόσον άπλούστατος εινε ό μ.ύθος έν ώ 
έπωκοδομήθη, ούτως είπεΐν, όλη ή ’Οδύσ
σεια, καταλληλότατα τών προσώπων δρών
των. Ό Όδυσσεύς διαγράφεται έχων πά
σας τού τε πολίτου καί τού οικοδεσπότου 
τάς άρετάς’ διότι ούδεμία πράξις μεγά
λη άνευ αύτοΰ έγένετο καί άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους τδν περί.τυσεοκ έκεϊνον πό
λεμον διεϊπον ούχ ήττον ό νούς τού Ό
δυσσέως ή αί χεΐρες τού Άχιλλέως. Κα- 
τήν έν Ίλιάδι περιγραφήν εΐχε μέν τήν 
κεφαλήν μικροτέραν τού Άγαμέμνονος, 
άλλ’ εύρυτέρους ώμους καί στέρνα, καί 
παρομοιάζεται πρδς κριόν δασύμαλλον 
έξέχοντα μεταξύ τών άλλων προβάτων’ 
τού δέ Μενελάου είχε μέν στενότερους ώ
μους, καί καθήμενος ήτο έντιμότερος" άλλ’ 
ότε ώμίλουν ό μέν Μενέλαος ήγόρευε 
.παΰμα χαΐ .Ιιγιως, ό δέ Όδυσσεύς κρα
τών σκήπτρον άμετακίνητον καί προση
λωμένους έχων είς τήν γήν τούς όφθαλ.- 
μούς έξέβαλλε μεγάλην φωνήν καί έλεγεν 
έπεα ηφάδεσσιχ ίοιχότα χειιιερΙησίΥ' 
καί κατά τούτο ούδείς άλλος έδύνατο νά 
έρίση πρδς αύτδν (Γ, 491 — 202,224). 
είχε λοιπδν ό Όδυσσεύς τάς δύο κατά 
τδν ηρωικόν αιώνα τού τελείου πολίτου 
άρετάς, τουτέστι καί .Ιόγ6>γ ήν ρητί/μ 
καί έργων πραχτήρ. Ή χάρις τών λόγων 
αύτού συνοδεύουσα τήν φρόνησιν άπέκτα 
μεγίστην ίσχύν καί άκατανόητον πειθώ 
(λ. 366)

σοι έπι μέν μορφή έπέων, ένι δέ φρένες 
έσθλαί.

μύθον δ’ άοιδδς ώς δτ’ έπισταμένως 
κατέλεξας. 

"Όθεν ούδέποτε άπ’ ούδεμία; πρεσβείας 
έπίστρεψεν άπρακτος. Γλυκύς καί ήπιος 
πρδς πάντας έτιμάτο ώς πατήρ’ διότι 
ήν πρυφρωτ, άγανύε., ήπιοι:, φρεσίν αΐ- 
σιρα εϊδώς, ./αοΐσι δ' οισιν ανασσε 
πατήρ ώ<? ήπος (β'. 230 — έ. 8) καί 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.)

ονομάζεται χεδχός αναζ υπδ τού συβώ- 
του (ξ. 4 72). Οί οικείοι καί φίλοι άγα- 
πώσιν αύτδν μέχρι λατρείας καί τδ όνο
μα μετά δακρύων άναφέρουσιν. Ό Μενέ
λαος διηγούμενος τώ Τηλεμάχω τδν φό
νον τού ’Αγαμέμνονος ού^κίνης
ά.Ιύχου, ποθεί τδν Όδυσσέα περισσό
τερον πάντων τών έν Τροία άπολεσθέν- 
των καί λέγει δτι άναμιμνησκόμενος αύ
τού δέν δύναται οΰτε νά κοιμηθή οΰτε νά 
φάγΐ)’ διότι ούδείς τοσοϋτον έμόχθησεν 
δσον αύτός, καί μάλιστα δταν άναλογί- 
ζηται πόσην ή στέρησι; αύτοΰ Ολίψιν πα
ρέχει τώ Λαέρτη, τή Πηνελόπρ καί τώ 
Τηλεμάχφ (δ. 4 15). Διηγείται δέ δσα
έ.τοίησεν έν ω ήσαν κεκλεισμένοι έν τώ 
δουρείω ΐππω (δ. 270) και πώς έπάλαισεν 
έν Λέσβο» πρδς Φιλαμηλείδην καί κατέ- 
βαλεν αύτδν (δ. 333). ’Αλλά καί ή Ε
λένη μέμνηται αύτού διηγουμένη τήν κα- 
τασκοπήν, ότε ώς έπαίτης είσελθών είς 
Τροίαν διείδε πάντα καί γνωσθεί; υπό 
μόνης αύτής έξήλθε πολλούς κτείνας (δ. 
243 —258). ’Αλλά καί ό ήδυεπής Νέ- 
στωρ μετ’ επαίνων μνημονεύει αυτού, ό- 
μολογών ότι πάντοτε όμόφρονες ήσαν 
υπέρ τού καλού τών Αχαιών’

οΰτε ποτ είν άγορή δίχ’ έβάζομεν, οΰτ’ 
ένι βουλή, 

άλλ’ ένα θυμόν έχοντε, νόω καί έπί- 
φρονι βουλ'ϊί 

φραζόμεθ’ Άργείοισιν δπως οχ’ άριστα 
γένοιτο (γ. 4 29). 

Διά τών ηθικών τούτων άρετών άναδει- 
κνύεται πανταχού’ δι’ αύτάς καθίσταται 
ζηλωτδς παρά τοΐς Φαίαξιν, οΐτινες είς 
τήν ναυτικήν έμπειρίαν καί ευδαιμονίαν 
πεποιθότες υβριστικώς πρδς τούς ξένους 
έφέροντο (ή, 300, 342) καί άγαπαται 
ύπδ τής Ναυσικάς καί τών γονέων αύ
τή;, ώστε καϊ γαμβρός αύτών έάν ήθε
λε νά γείνη ήδύνατο (ζ. 240), καί δι’ αύ- 
τας άγνωστος καί έκ ναυαγίου περισω- 
θείς μετά πολλών άποπέμπεται δώρων 
παρά πάντων εύλογούμενος. Τό δέ όνομα 
τοϋ άνδρός τού συνεργήσαντος πλεΐστα 

56.
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έν Τρωάδι καί ύπέρ πάντας ύποπεσόντος 
είς τήν οργήν τών θεών, οί ύπέρ τών 
'Ελλήνων άγώνες και τά παθήματα αύ
τοΰ τε καί τοϋ οίκου ψαλλόμενα ύπδ τών 
άοιδών ίν τοϊς συμποσίοις, διήγειραν τήν 
περιέργειαν πάντων και έναγωνίως μετά 
τής Πηνελόπης ή 'Ελλάς πιριέμενε τδν 
πολυμήχανον αύτής άνδρα νά έπανέλθγ.’ 
διότι δέν ήδύναντο νά πιστεύσωσιν δτι 
ό άνήρ δστις τοσαΰτα ύπέρ άλλων κα- 
τώρθωσε καί δν ύπερεφίλει καί προεστά- 
τευεν ή Παλλάς, ή αγαπητή τοϋ ύπα
του τών θεών κόρη, δτι ούτος ήδύνατο 
νά άπολεσθή άκλεώς, άναρπασθείς ύπδ 
τής Ουέλλης και τών κυμάτων (γ. 24 G). 
Τάς άρετάς αύτοΰ καί οί εχθροί ομολο- 
γοΰσι καί τήν μνήμην σέβονται καί οί 
μετριώτεροι τών ύπερφιάλων μνηστήρων. 
Δικαίως λοιπδν καί ή ποίησις έκλέΐσε 
καί ή συμπάθεια πάντων δέν έγκατέλιπε 
τδν άνδρα δστις κατά μέν τήν φρόνησιν 
ην όμοιος τώ Νέστορι (γ. 129), είς δέ τά 
έργα {μόχθησε πάντων περισσότερον, ΰ- 
tuc ’ζί ργιίοισιχ οχ· Άριστα γϊΐ'οιτο. 
’Ορθότατα δέ καί δ Μ. Βασίλειος παραι- 
νών τούς νέους είς τήν σπουδήν τών ποιη
τών προσθέτει τάδε’ ‘Πάσα μέν ή ποίησις 
τώ Όμήρω αρετής έστιν έπαινος καί πάν
τα αύτώ πρδς τοΰτο φέρει’ οϋχ ήκιστα 
δέ έν οίς τον στρατηγόν τών Κεφαλλήνων 
πεποίηκε γυμνδν έκ τοΰ ναυαγίου περι- 
σωθέντα, πρώτον μέν αίδεσθήναι τήν 
βασιλίδα φανέντα μόνον. Τοσούτου δεΐν 
αισχύνην οφλήσαι γυμνδν οφθέντα μόνον, 
έπειδήπερ αύτδν αρετή αντί ίματίων 
κεκοσμημένον έποίησεν’ έπειτα μέντοι καί 
τοΐς λ.οιποϊς Φαίαξι τοσούτου άξιον νο- 
μισθήναι, ώστε άφέντας τήν τρυφήν ή, 
συνέζων, εκείνον άποβλέπειν καί ζηλοΰν 
απαντας καί μηδένα Φαιάκων έν τώ τότε 
είναι άλλο τι άν εύξασθαι ή Όδυσσέα γε- 
νέσθαι καί ταΰτα έκ ναυαγίου περισωθέν- 
τα.»

Άλλά πλή» τούτων είχε καί πάντα τά 
χαρίσματα δι’ ών άντιτεχνώμενος καί 
παλαιών έκράτει καί έσώζετο. IIτο γεν

ναίος καί επιχειρηματίας παράτολμος (λ. 
473), μηδέποτε πρδς ούδέν’ άποδειλιών 
κίνδυνον, καί αμυνόμενος δέν ένέδιδεν ούδ’ 
είς αύτούς τούς αθανάτους (μ. 1 15) καί 
τδ θάρρος αύτοΰ θέλει πολλαχοΰ νά μετα- 
δώση και είς τούς εταίρους (μ-212)’είνε 
ακάματος καί ακαταπόνητος, /-
χωτ γνΐα, ώς λέγει ό ποιητής (μ. 280) 
καί διά τά παθήματα καί τδ καρτερικόν 
λέγεται τα.ΙασΙφρωχ, tiatypur, ηο.ϋτ.Ιας, 
ριιγα./ήτωρ, .tipi rtirtur xi'iupopoc flpo- 
τύτ. Άλλά μάλιστα υπερείχε διά τδ 
πολυμήχανον καί επινοητικόν, καθ’ 8 
ούδείς ήδύνατο ύριοιωθϊϊι-αι αύτω artijr, 
ί.τιιΆη ριά.Ια .το.Ι.Ιόχ Irixa .tartioiai 
Άό.Ιοισι (γ. 919)’ διότι ητο έπιτηδειό- 
τατος νά ύποκρύπτη σχέδια καί έκ τοΰ 
προχείρου νά πλάττη μεγάλην διήγησιν 
πιστικωτάτην (ξ. 200 — 301, ρ. 419 — 
444 — 25G — 286). Όθεν καί ό ποιητής 
πρδς τήν ΆΟηνάν παραβάλλει’ διότι ώσ
περ έκείνη έδοξάζετο jiijei xal χιρΆισιτ 
(ν. 295), ουτω καί αύτδς ύπερεΐχε τών 
ανθρώπων flov.lij χαι 4άγω' καί άποκα- 
λεΐ τούτου ένεκα ίπητήχ, άγγϊτοα χαΐ 
iXiypora, ποιχι.Ιομήτηχ, πο.Ιύτρο.τοχ, 
ά.Ιιτρόΐ καί ούχ a.toyA.lia ιΐΆότα (έ. 182), 
ju/tir ΐψίψοχα, (β. 225),
(κ. 504), xepdajior καί iitlx.io.tor (υ. 294), 
δστις έν στήθεσι rdor πο-ΙοχιρΜα νω- 
[ΐΛ (ν. 155), άντίθιοχ καί θεοΐς /»·«■ 
.Ιίγχιοτ. Τδ δέ τοιοΰτον πνεΰμα δέν ά- 
ρέσκει μέν έν τώ καθ’ ήμέραν βίω, άλλ’ 
εινε σωστικόν έν κινδύνοις καί πολέμοις" 
είνε ή ύψίστη πολιτική καί στρατηγική 
τέχνη, δι’ ών τις κρύπτων τά ίδια άντι- 
τεχνάται άλλα καί προκαταλαμβάνει τδν 
πολέμιον’ είνε τδ διορατικόν πνεΰμα δπερ 
ύπδ τοΰ λόγου καί τής φρονήσεως όδη- 
γούμενον δέν άφίεται είς τήν τύχην, άλ
λα προβλέπει δσα αί συνήθεις όψεις δέν 
δύνανται, καί παρεκκλίνει αφανείς τοΐς 
πολλοΐς ύφάλους. Τοιαύτη ή λατρευομένη 
παρ’ Έλλησιν ΆΟηνά καί τοιοΰτος δ 
αγαπητότατος αύτή τών 'Ελλήνων πρδς 
8ν δ ’Ελληνικός χαρακτήρ δέν φαίνεται

πές όρος, καί τήν φυσικήν αυτής άρετήν’ 
λέγει ότι είνε τραχιΐα, ά.Ι.Ι αγαθή χονρο- 
rpiiyoc κεί μετά ψυχικοϋ άλγους αναφωνεί’ 

ούτοι εγωγε
ή; γαίης δύναμαι γλυκερώτεοον άλλο 

ίδέσθαϊ (ί, 28) 

καί πάλιν
ώς ούδέν γλύκιον ής πατρίδος ήδέ 

τοκήων 
γίγνεται, εϊπερ καί τις άπάνευθε πίο- 

να οίκον 
γαίη έν αλλοδαπή ναίη άπόπροθι 

τοκήων (ί, 34) 
Έπιβάς δέ έπί τής ’Ιθάκης καί γνούς οτ'. 
ήν αύτη μετά δακρύων κατεφίλησεν’ 

γήθησε 
χαίρων η γαίη, κύσε δέ ζείδωρον ά

ρουραν (ν, 353) 

Τήν πατρίδα λοιπόν μετά τών γονέων 
λατρεύει ώς τά πολυτιμότατα τών έν 
τώ βίω καί τοΰ έν τή ξένη πλούτου’ ό
θεν ούδ’ {ντρέπεται άποκαλών αυτήν 
τραχείας άλλά σιμνύνεται διότι παρά
γει άνδρας αγαθούς. Αύτδ δέ τοΰτο ίλε- 
γον καί οί Αθηναίοι περί τής εαυτών πα
τρίδος, οτι yr ./ιπτόγιως pir, a.i.l' εΰ- 
arifpoc·

Ούχ ήττονα δέ έχει καί τήν πρδς 
τούς οικείους άγάπην. Είς τδ όνομα τοΰ 
Τηλεμάχου ορκίζεται έν Τροία καί τιμά 
ίσα τώ ζήν (β, 258)’ καί σεμνυνόμενο; 
άποκαλεϊ εαυτόν διά τοΰ δνόματος τοΰ 
υίοΰ’

όψεαι Τηλεμ.άχοιο φίλον πατέρα προμά- 
χοισι μιγέντα 

Τρώων Ίπποδάμ.ων (Δ, 353)’ εικότως’ 
διότι ώσπερ ό καλός υίδς συνεχίζει τδν βίον 
τοΰ πατρός καί είνε ό νόμιμος τών ευ
χών αύτοΰ έκτίλεστής, ουτω καί οί γονείς 
άποθανόντες έν τοΐς καλοϊς ζώσιν υίοϊς. 
Περιπαθέστατα δέ ήγάπα καί τούς γονείς. 
Τρις έφωομήθη ίνα περιπτυχθή τήν ψυχήν 
τής μ.ητρδς έν "Αδου καί τρις άπέπτη 
άπ’ αύτοΰ ώς σκιά ή ονειρον, οξύ άχος 
έν τή καρδίιε ποοξενήσασα (δ. 205)’ καί

άλλότριος, μάλλον δέ πρδς δν πάντα τά 
μεγάλα πνεύματα κατά πάντας τούς αιώ
νας καί παρά πάσι τοΐς λαοί; παραπλή
σια φαίνονται. Ή δέ άρχαιοτέρα καί σύγ
χρονος ιστορία ούκ ολίγα παρέχει μαρτύ
ρια τοιαύτη; στρατηγικής καί πολιτικής 
φρονήσεως· Ό χαρακτήρ δέ ούτος τοΰ 
Όδυσσέως καταφαίνεται μάλιστα έν τώ 
βίω τών Αθηναίων τώ πρδ τοΰ ΙΙελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου’ διότι τδ έπιχειρημα- 
τικδν καί δραστήριον, ή αύταπάρνησις 
ύπέρ πατρίδος καί τδ προβουλεύεσθαί 
καί προκινδυνεύειν ύπέρ Ελλήνων χαρα- 
κτηρίζουσι τδν αύτδν χαρακτήρα δν δ 
Όμηρος διετύπωσεν. Ό Όδυσσεύ; είνε δ 
παρά Θουκυδίδη "Ιων (ά, 70), είνε ό 
υίδς τοΰ Άνδρούτζου δ όμώνυμος τής Γρα
βιάς ήρως, είνε δ αδιάφθορος τήν καρδίαν 
Αλκιβιάδης’ διότι άφελε άπδ τούτου τήν 
διαφθοράν τών ηθών ών ένεκα έγένετο 
παραίτιος όλων τών τε έαυτοΰ καί τής 
πατρίδος δυστυχημάτων, καί θέλεις εύ- 
ρίϊ πανταχοϋ τδν Όδυσσέα, τδν 'Ομηρι
κόν "Ελληνα, τούτέστι κοσμοπολίτην ά
μα καί φιλόπατριν, ναυτιλόμενον καί 
τολμηρόν, παρεκκλίνοντα μέν έστιν οτε 
τής αύστηράς ηθικής, άλλά ζηλότυπον 
καί αύστηρδν τής οικιακής τιμής φύλακα, 
νωθρόν καί ύπερφρονοΰντα έν ειρήνη, άλλ’ 
ούδέποτε άποτεθαρρηκότα έν κινδύνοις 
καί ικανόν νά άντίμ.ηχανευθή καί ύποστή 
τά πάντα καί έν τοΐς έσχάτοι; θαρροΰντα. 
’Εν τούτοις δέ διεσώθη δ εθνισμός ήμών 
άπδ τών πολλών αλλοφύλων έπιδρομών 
καί έν τούτοις έναποτίθενται αί χρηστότε
ρα·. τοΰ μέλλοντος ελπίδες.

Άλλά πάντων μάλιστα έξαίρετοι ή 
πρδς τήν πατρίδα καί τούς οικείους αύ
τοΰ αγάπη. Ή πατρίς είνε τδ διηνεκές 
μέλημα κατά τήν μακροχρόνιον αποδη
μίαν’ εύχεται ν’ άποθάνη καί μόνον κα
πνόν άπ’ αύτής άφοΰ ίδη άποθρώσκοντα 
(ά, 68). Παρά ταΐς Φαίαξι ευρισκόμενο; 
καί ποιούμενος λόγον περί τή; ’Ιθάκης 
διηγείται λεπτομερώς τά κατ’ αύτήν, 
τήν θέσιν, τάς πέριξ νήσους, τδ άριπρε-
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ό γέρων Λαέρτης έν ταϊς άγκάλαις τοΰ 
υίοΰ λειποθυμεϊ άναγνωρίσας αυτόν (ω. 345). 
ΊΙ δέ πρδς τήν Πηνελόπην αγάπη κατα
φαίνεται μέν πανταχοΰ τοΰ ποιήματος, 
μάλιστα δέ δτε κατεκρατεΐτο έν Ώγυγία. 
ΊΙ Καλυψώ κωλύει αύτδν ir σηίσσι γ.ΐιι- 
φυροΐσι .Ιι.1αιο/ιΐ>·η πόσι>· ttrai (α. 15) 
καί ύποσχομένη αθανασίαν απαριθμεί αύ
τώ τά τε δεινά πάντα όσα μέλλει νά 
ύποστή πριν έπανέλθη οίκαδε καί τάγαθά 
δσα 0’ απόλαυση μετ’ αύτής μένων' άλλ’ 
ουτος καί τάς θείας αύτής χάριτας δέν 
προτιμά τών θνητών τής Πηνελόπης και 
τήν αθανασίαν δέν δέχεται' άλλ’ 
xal ii.lderai ηαατα πάπα οΐχαύ' ί.Ι- 
Olittrai xal r&rtijtor >l/'ap ίάίσθαι. 
Καίτοι καί άν ήθελε κατασυντρίψει αύτδν 
θεός τις έν τή θαλάσση καί τοΰτο προτι
μά νά ύπομείνη, άρκεΐ δτι θέλει έπανέλθει* 

εί δ’ αύ τις ραίησι θεών ένί οϊνοπι 
πόντιρ, 

τλήσομαι, έν στήθεσσιν έχων ταλαπεν- 
θέα θυμόν' 

ήδη γάρ μάλα πόλλ’ έπαθον καί 
πόλλ’ έμόγησα 

κύμασι καί πολέμιο' μετά κα1. τόδε 
τοΐσι γενέσθω (ε. 220)" 

ούτε εύτυχία ούδεμία δελεάζει αύτδν ούτε 
δυστυχία τδν εκπλήττει· Παρέχονται θεά 
σύζυγος άντί θνητής, και αντί μερίμνων 
και κινδύνων αθανασία καί εύδαιμονία, 
άλλ’ απορρίπτει πάντα πρός τήν θνητήν 
καί δι’ αύτδν ζώσαν ένάρετον Πηνελόπην 
καί προτιμά: τδν μετά κινδύνων ενεργη
τικόν καί βραχύν βίον τοΰ άπράγμονος 
και άγήρω' διότι έν τή πάλη ή νίκη καί 
ή δόξα. Καλά μέν καί τά πρόσκτητα α
γαθά, άλλ’ ούδεμίαν άξίαν έχοντα είνε 
ώς ό πρόσθετος έπί τών δυσμόρφων σω
μάτων κόσμος, δστις καί φυλαττόμενος 
καί άφαιρούμενος τήν τοΰ φέροντος ασχή
μιαν καταφανέστερα* δείκνυσιν. Ό Όμη
ρος ένταΰθα διδάσκει οτι δπου-δήποτε 
καί άν πλανηθή τις, δσα-δήποτε καί άν 
ύποστή, οΰ'έν προτιμότερου τής πατρίδος, 
ούδέν ένδοξότερον τής έν κινδύνοις σωτη

(1) Ού γάρ άιργόν άνίξομαι (λέγε·- ό Τη
λέμαχος), δς κ·ν έμή: γε 

χοίνικο; άπτι,ται, καί τηλόΟεν είληλουΟώ; 
(τ. 27). ΤοΟτο δέ 

εινε παραπλήσιου τφ τοΟ Ησιόδου· έργον 
ούδέν όνειδος, άεργιη δ’όνειδος.

ρίας. Παρ’ Όμήρο» πρώτον υποτυποΰται 
ό,τι άπας δ μετ’ έπειτα Ελληνικός βίος 
άνέπτυξεν. Ό αληθής "Ελλην δηλ. έζησεν 
ούχί δι’ εαυτόν, άλλά διά τήν πατρίδα 
καί τον οίκον' υπέρ τούτων έθυσίασε καί 
περιουσίαν καί ζωήν καί τοΰτο έθεώρησεν 
εύδαιμονίαν. Τοιοΰτοι ήσαν οί εύδαίμονες 
τοΰ Σόλωνος' διότι τά χρηστά τέκνα καί 
δ ένδοξος ύπέρ πατρίδος θάνατος ήσαν ή 
εύδαιμονία τοΰ Τέλλου καί τών υιών τής 
Άργείας ίερείας (’Πρ. Λ. 30). Βίος δέ ΐδιο>- 
τελής καί εγωιστικός, βίος άδρανής καί 
ράθυμος είνε άλλότριος τοΰ Έλληνικοΰ 
πνεύματος καί χαρακτήρος (-!). Ίί έπι- 
κούρειος εύδαιμονία, ής τδ τέλος ηδονή 
αμέριμνος, ταΰτα κακία έλογίζετο. Καί 
αύτοί δέ οί θεοί τών Ελλήνων κατα- 
βαίνουσι καί δρώσι μετά τών άνθρώπων 
άναστοεφόμενοι. Ό ’Αχιλλεύς ζή έν τώ 
"Αδη έν τοϊς πρώτοις τιμώμ.ενος' άλλ’ 
ούδέν τοιαύτη κατάστασις εύχαριστεϊ αύ
τόν. ’Αλλά προτιμά τής έν "Αδου άπραγ- 
μοσύνης τήν έν τώ βίο» ένέργειαν καί μάλ
λον νά είνε δοΰλος άκτήμονός τίνος έπί 
γής ή τών ύπδ γήν πρώτος (λ. 489).

Τοιοϋτος δ Όδυσσεύς καί τοιαΰτα πά
σχει ύπέρ τοΰ οίκου' άλλ’ οί οικείοι φαί
νονται όμοιοι αύτώ; Αί άρεταί καί ή 
σταθερότης τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ εύρί- 
σκουσι τήν αύτήν παρ’ έκείνοις σταθερό
τητα; Άναμένουσιν εκείνοι τήν έλευσιν 
αύτοϋ μετά τής αύτής άνυπομονησίας 
όσον εκείνος σπεύδει; ’Αληθώς ή είκών 
έζωγραφήθη τελεία. Καί τών οικείων ή 
πρδς τον Όδυσσέα αγάπη άσθενεστέρα 
δέν διαγράφεται' καί ούτοι έπιμένουσιν 
αμυνόμενοι κατά τών άντιπραττόντων 
καί έπιθυμοΰσι νά διασώσωσι τδν οίκον 
ούχ ήττον ή δ Όδυσσεύς πλανώμενος ίνα 
έπανέλθη- Εκατόν δέκα όκτώ νέοι (ών

αισθανόμενος τήν δυστυχίαν τοΰ οίκου 
καί ότι ήθελε ν’ άπαλλαχθή αυτών, (ν. 
377) Άλλά πρδς τούτου; τίς άνθίστατο 
καί τίς ό ύπέρ τοΰ οίκου άμυνόμενος; Τί 
δέ ήδύνατο είς κηδεμών Νέστωρ κατά 
τοσούτων καί τοιούτων; ό δέ Τηλέμαχος 
ήν είσέτι νέος. Μόνη ή Πηνελόπη αμύ
νεται' διότι μυνη ή γυνή είνε ό φύλαξ τοΰ 
οίκου είς ήν καί περιουσία καί τέκνα καί 
τιμή παρακατατίθενται. Κεκλεισμένη έν 
αύτώ μετά τών θεραπαίνο»ν, άς διεύθυνε 
iatdr χαί ή.Ιαχάτητ παρέχουσα καί συν- 
εογαζομενη, ού μόνον τά τοΰ οίκου καλώς 
ωκονόμησεν, άλλά καί τών άτασθάλων 
μνηστήρων τάς ύβρεις καί τήν βίαν έπι- 
τηδείως κατέστειλεν. Ίί Πηνελόπη είνε 
ό τόπος τής γυναικείας άρετής. Υπερεί
χε πασών κατά τήν ωραιότητα καί τήν 
φρόνησιν' πίρί Ιση yvratxur fldoc Γε 
fiiyeddc re idi rppdrac frdor Itaac καί 
διά τήν έξαίρετον αύτής ταύτην φρόνησιν 
καλείται neplcppar, iysijipoir, πο.1ύ<ρρω>', 
xrdrd fidvia, .liar πινντή' άλλ’ ύπέρ 
πάντα έξαίρει αύτήν ή συζυγική πίστις. 
Μήτε άρνουμένη τδν γάμον τοϊς μνηστήρσι 
μήτε άνεχομένη νά προδώση τδν πρώτον 
υμέναιον παρεπλάνα τριετίαν λέγουσα ότι 
ήθελε νά έκτελέση τδ ray/μο»· ifdpoc 
διά τδν Λαέρτην (β· 80 ..). Προδοθεΐσα 
δέ ύπό τίνος τών θεραπαινίδων καί στε- 
νοχωρηθεϊσα πολύ, έβρεχε δι’ άφθόνων 
δακρύων ημέρας καί νυκτδς τοΰ άνδρδς 
τήν μνήμην καί τήν απώλειαν τοΰ οίκου 
καί έδέετο τής Άρτέμιδος ή νά τήν άναρ- 

ι πάση θύελλα καί τήν ρίψη είς τδν Ώκεα- 
: νόν, ή νά τήν φονεύση διά τών βελών 

αύτής καί τήν άφανίση πρίν παραδοθή 
; εις χειρότερον άνδρα (ν. 81) καί βιασθή 
c νά παραβή τον συζυγικόν όρκον τής πί- 
ρ στεως. ΓΗ άρνησις τής Πηνελόπης καί τά 
ο παθήματα τοΰ οίκου κατέστησαν άντι- 
, κείμενον δημοσίων έγκωμίων καί ύπόθεσις 
Γ τών ραψωδών άπαραλλάκτως δπως τά 
ι- κατά τήν αλωσιν τής Τρωάδος καί τήν 
ν έπάνοδον τών Ελλήνων. Τά; άρετάς αύτής

έκτο» ύπηρέται, είς κήρυξ καί εις άοιδδς) α 
οί άριστοι έκ τε τής ’Ιθάκης και τών πέριξ κ 
νήσων τδ παράδειγμα τοΰ Αίγίσθου μι- ί 
μ.ούμενοι συνήλθον καί έμενον τριετίαν > 
έν τώ οίκω τοΰ Όδυσσέως εις γάμον < 
τήν Πηνελόπην βιάζοντες. Ίί δέ αυθάδεια 
και ή δβρις τών μνηστήρων τούτων, μά- : 
λίστα άφ’ ού άνεκάλυψαν ότι ή Πηνελόπη 
τούς ή πάτα χρόνον θέλουσα νά κερδίση, ι 
ύπερέβη πάν δριον. Καθ’ έκάστην ήσαν 
παραδεδομένοι εις ευωχίας καί συμπόσια 
καί γινώσκοντες τήν άγάπην τής Πηνε
λόπης πρδς τδν Τηλέμαχον καί διατή- 
ρησιν τής περιουσίας τοΰ Όδυσσέως, δια- 
φοροτρόπως έφθειρον νομίζοντες ότι ούτως 
ήθελον άναγκάση αύτήν νά έκλέξη ένα 
(β. 85— 128). Καί αύτοί οί ύπηρέται 
άπελπισθέντες πολλοί έκοινώνουν τοϊς 
μνηστήρσι. Ό αίπόλος έπραττε τά δο- 
κοΰντα αύτοΐς' δώδεκα δέ θεραπαινίδες 
έκ τών πεντήκοντα ύβριζον τδν οίκον 
τοΰ κυρίου, παρευναζόμεναι τοϊς μνη- 
στήρσιν· Πρόσθες δέ ότι οί πλεϊστοι τών 
μνηστήρων άπέβλεπον καί είς τήν κληρο
νομιάν τοΰ άξιώματος καί τοΰ πλούτου 
τοΰ Όδυσσέως. Ή βασιλική έξουσία, άν 
καί περιωρισμένη, είχεν ίκανά θέλγητρα 
καί ού μικρά τά γίρα. Μετά δέ τών αγα
θών τής βασιλείας έπήρχετο ή προίξ τής 
Πηνελόπης, ής ό πατήρ ήν πλούσιος. "Ε- 
τι δέ μάλλον ή περιουσία τοΰ Όδυσσέως 
ού ό οίκος πλήν τών πολλών πολυτίμων 
κειμηλίων καί τής ακινήτου περιουσίας, 
τών αγρών, αμπελώνων καί έλαιώνων 
άφ’ ών έγεμον αί άποθήκαι σίτου, οίνου 
καί ελαίου, είχεν άγέλας καί ποίμνια 
δσα ολίγοι άλλοι' διότι κατά τήν άπαρίθ- 
μησιν τοΰ συβώτου ήσαν έπί μέν τής 
ήπείρου 4 2 άγέλαι βοών, 12 ποίμνια 
προβάτων, 12 αιπόλια, έν δέ τή ’Ιθάκη 
12 αιπόλια καί συφίός έν ώ περιείχοντο 
G00 σΰς θήλειαι τοκάδες καί 360 άρσενες, 
καί άπδ τούτων καθ’ έκάστην οί μνηστή
ρες λαμβάνοντες έτρωγον. ένεκα δέ τού
των έσπευσαν νά δολοφονήσωσι καί τδν 
Τηλέμαχον, άμα είδον ότι έφάνη συν
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καί οί μνηστήρες έκτιμώντε; άπεϊχον πά
σης βίας.

είνεκα τής αρετής έριδαίνομεν (έλεγον), 
ούδέ μετ’ άλλας 

έρχόμεθα, άς επιεικές οπυιέμεν έστιν 
έκάστω (β, 205).

Πόσον δέ έξαίρεται δ χαρακτήρ καί αί 
άρεταί τής Πηνελόπη; ένθα παραβάλ
λονται αί κακίαι τής Κλυταιμνήστρας, 
και διαγράφεται ή ασθενής γυνή ήτις θέ
λει ν’ αύξήση τδν οίκον τοΰ νέου άνδρός 
μάλλον, μηδαμώς μεμνημένη τοΰ άπο- 
Οανόντος καί τών προτέρων τέκνων (0, 
20), καί έκφαίνεται ή βαρεία κατά τών 
γυναικών τοΰ ποιητοϋ άπόφανσις μή πι
στεύει* αύταΐς, έτηέ ούχίτι Λίστά γυναιξίΓ 
(λ. 455). Καί αληθώς εξαίρετος ζωγρά
φος έξαίρετον εικόνα έξαιρέτως άπεικό- 
νισεν. Νέα γυνή ωραιότατη χωρισθεΐσα 
τοΰ άνδρός μόλις ύπανδρευθεΐσα (διότι 
οτε άπήλθον εις Τρωάδα είχε τόν Τηλέ
μαχον νήπιοΐ Ιηιμάστιο? λ. 446), πλού
σια καί περιζήτητος αντέχει είκοσιν έτη 
πρός παντοίους πειρασμούς έκατόν περί
που μνηστήρων’ τοΰτο είνε σπανιωτάτη 
γυναικεία άρετή καί σπανιώτατον συζυ
γικής πίστεως παράδειγμα (ψ, 216). 
Καίτοι δέ τά έτη παρέρχονται, δ οίκος 
φθείρεται καί πολλαπλασιάζονται τά κα
κά, ή Πηνελόπη έμμένει αδιάσειστος έν 
τή πίστη. Ή άγάπη τοϋ άπΟ'.χομένου 
άνδρός έστράφη πάσα πρός τόν υιόν. 
Τοΰτον βλέπει καθ’ έκάστην ώσπερ ep
roc αΰξοντα, καί ύπέρ τούτου μερι
μνά, μή άφίνουσα ν’ άπομακρυνθή ύπό 
φόβου. Άλλ’ δτε έμαθεν οτι 0 μέν Τη
λέμαχος άπέπλευσε πρός άναζήτησιν τοϋ 
πατρός, οί δε μνηστήρες ήτοίμασαν αύ
τώ ενεδραν, τότε δής ύπό απελπισίας 
καταληφθεϊσα πίπτει ημιθανής ένθα πε
ρί τοϋ υίοϋ ήκουσε’ άναληφθεισα δέ ύπό 
τών θεραπαινίδων έν τφ ύπερφω ήρξα
το μετ’ αύτών θρήνου ώς έπί άποθα- 
νόντι καί άπαστος εόητΰοζ ήόε ποτήτος 
μένουσα καταράται τά έσχατα τοΐς μνη- 
στήρσιν (δ. 700 — 788). Τάς φωνάς 

τής Πηνελόπης ούτοι έξήγησαν ώς έν- 
δειξιν τής πρός αυτούς άγάπης καί έ- 
χαιρον, νομίζοντες δτι ήτοίμαζεν αύτοΐς 
γάμον. Πόσον θαυμασία καί τερπνοτά- 
τη τών χαρακτήρων αΰτη ή άντίθεσις! 
ή μέν κλαίει καί καταράται, ουτοι δέ 
χαίρουσι καί έλπίζουσιν αγάπην παρ’ έ- 
κείνης ής τόν υίόν έπιβουλεύουίι. Τη- 
λικαύτην πολλαχοϋ ό ήμέτερΟς ποιητής 
ποιείται άντίθεσιν τής κακίας πρός τήν 
αρετήν ώστε άκων δ αναγνώστης ποϋ 
μέν συγκλαίει, ποΰ δέ συναγανακτεΐ με
τά τών πασχόντων. ’Εν τούτοις αγγέλ
λεται ή έπάνοδος τοϋ Τηλεμάχου, ή 
δέ Πηνελόπη σπεύδει νά παρουσιασθή 
πρός τού; μνηστήρας, ΐνα τόν μέν υίόν 
νουθετήση νά φυλάττηται, έπιβάλη δέ 
καί είς έκείνου; κοσμιότητά τινα δφθέί- 
σα (σ. 160). Έπί τούτον Εύρυνόμη ή 
οικονόμος προτρέπει αύτήν ν’ άποβάλτι 
πλέον τά πένθιμα καί κεκοσμημένη /- 
πςγρ/σασα παρειάς·, νά παρίλθρ’ διότι 
ήδη είχεν υίόν γενειήσαντα. Άλλ’ ή 
Πηνελόπη άρνεΐται καί έλέγχουσα αύτήν 
λέγει ότι ό κόσμος αύτής άπωλέσθη, 
άφ’ δτου ό Όδυσσεύς άπήλθεν είς Τρω
άδα’

άγλαΐην γάρ ίμοιγε θεοί 
ώλεσαι, έξ οΰ κείνος έβη κοίλης ίνί 

νηυσΐ (σ. 180)
καί δτι αγλάισμα, άρετή καί όλβος αυ
τής εινε δ άνήρ καί δι’ αύτοϋ μόνου 
έπανελθόντος τό κλέος Οά είνε μεΐζον 
καί κάλλιον, καί προτιμά τόν θάνατον 
ϊνα μή μένη ποθοϋσα παντοίαν αρετήν 
φίλου άνδρός (σ. 180, 204, 260). 116- 
σον μεγαλοπρεπής είνε ή άπάντησις αΰ
τη τής Πηνελόπης καί άξία νά τήν μι- 
μηθή πάσα Έλληνις οικοδέσποινα, μά
λιστα έν ταΐς ήμέραις ταύταις δτε κα- 
τέλαβεν ήμάς δ έξωθεν επίπλαστος κό
σμος, καί πάσα μέν εθνική άρετή κιν
δυνεύει ν’ άπολεσθή, πάσαι δέ αί Έλ- 
ληνίδες νά μεταμορφωθώσιν είς .π.έαχ- 
γόΓας ά; οί κοροπλάθοι καθ’ έκάστην έν 
τή άγορ? πωλοΰσιν! Τί μεΐζον άγλάϊ- 

σμα γυναικί ή άνήρ; Τί; δέ τιμή καί 
θησαυρός μείζων άνδρί ή πιστή γυνή, 
οΐκουροΰοα καί τοϋ οίκου μεριμνώσα; 
Τοιαύτην τής άληθοϋς Έλληνίδος εικόνα 
δ Ομηρος έποίησε καί τοιαύτην άείποτε 
νήφον τό ήμέτερον έθνος προσήκουσαν 
αύτώ ένόμισεν.

Οΰτω μέν διαγράφεται πως καί ή Πη
νελόπη’ άλλ’ δ Τηλέμαχος, 8ν δ πατήρ 
νήπιον κατέλιπεν απερχόμενος, δποΐός 
τις πεποίηται; Άν καί δέν έγνώρισε τόν 
πατέρα, άν καί δέν ηύτύχησε νά τραφή, 
συσκεπτόμενος καί συμπράττων ύπό τήν 
προστασίαν έκείνου, άλλά τουναντίον τά 
κάκιστα τών παραδειγμάτων καθ’ ημέ
ραν έβλεπεν, δμως δεν έξεφαυλίσθη Αί 
άρεταί τής μητρός καί ή άνάμνησις τής 
πατρικής δόξης, καί αύται τών μνη
στήρων αί ύβρεις έξύπνισαν αύτοΰ τήν 
φιλοτιμίαν ώστε ενωρίς ήρξατο νά σκέ
πτεται περί τε τοΰ άπολεσθέντος πα
τρός καί τοϋ καταφθειρομένου οίκου. ΙΙροσ- 
καρτερών δέ άεί μετά τής μητρός έλυ- 
πεΐτο λίαν άναμιμνησκόμενος δτι τοιού
του γενόμενος ούδένα είχε βοηθόν καί 
ούδέν ήδύνατο μόνος καί νέος πρός πολ
λούς ίσχύοντας. Ηγείται αίρετώτερον νά 
ητο πατρός άκτήμονος άποθανόντος έν 
τφ οίκφ ή τοσοϋτον ένδόξου άδόξως 
άπολεσθέντος. Τί όφελος (έλεγε πρό; τόν 
Μενέλαον καί τήν Ελένην άπαριθμοϋν- 
τας τάς άρετάς τοΰ Όδυσσέως), τί όφε
λος πρός τόν πατέρα μου πάσαι αύται 
αί άρεταί; Τοΰτο εινε λυπηρότερον, διότι 
τοιοΰτος ών ούδέν ήδυνήθη νά πράξη, ύπέρ 
έαυτοΰ ϊνα σώση αυτόν (δ. 290). Καί 
λυπεΐται δτι δέν άπέθανεν έν Τροία έν
θα οί Αχαιοί ήθελον τιμήσει αύτόν χτί
ρια κτερείζοχτες καί έγείροντες τάφον, 
ώστε καί εσιψεχοιοι πυθέσθαι, άλλ’ ω- 
χετο άϊσεος, α.τυστοη, αύτώ ύΐ όάύΐ’ας 
τι γόους τε χάΛ.Ιιπεχ (ά, 218, 242). 
Είχε μεγάλην πρός τόν πατέρα ομοιό
τητα. Αί χεΐρες, οί πόδες, αί βολαί τών 
οφθαλμών, ή κεφαλή ζαί κόμη, τά πάν
τα ώμοίαζον έκείνω (δ. 148). Παρίστα- 

ται αιάήμωχ· /ιό' χαί σόιγρωχ ίπεσΰο- 
JlaC arayairetr πρό; τους πρεσβυτέ- 
ρους, άλλά μεγα.Ιήτωρ καί μεγάθυμος 
καί μά,Ια πο.Ιόμυθος έν τφ δήμω, ύ- 
περασπιζόμενος εαυτόν καί τόν οίκον 
πρός τούς μνηστήρας’ δθεν καί οί λόγοι 
αύτοϋ μά.Ια ίοιχότες τώ πατρί λέγονται 
καί ύμι.Ιύχ ιΐχε μεΛεύήμαΐα θυμΰ (δ. 
643). *11 απώλεια τοϋ πατρός, ή φθο
ρά τοΰ οϊκου καί ή έξωσις τών μνηστή
ρων, ταϋτα τά τρία καταθλάβουσιν αύ
τόν ένεκα τοΰ στυγερού γάμου 8ν ή 
μήτηρ οΰτ ήρχεϊτο οΰτε τε.ίευτήχ ποιήσ 
ήόύχατο (α. 245). Μόλις έξελθών τής 
ήβης φαίνεται δτι κέκτηται τάς άρετάς 
τών νέων τής ηρωική; γενεάς. Τό π«- 
rtrvpiira βάζει? καί ουεχοτε irl π.1η· 
θύϊ μέχειν άχόρώι-, εινε άρεταί ζηλω- 
ταί καί αξιομίμητοι. Ό Άχιλλεύς έν 
τώ "Αδη μαθών δτι δ Νεοπτόλεμος καί 
έν βουλή καί έν πολέμω πρώτος ήν (λ.510) 
καί δτι είσελθόντα είς τόν δούρειον ίππον 
οΰτε δειλία, οΰτε δάκρυα κατέλαβον ώσ
περ άλλους, οΰτε ώ(ρήσα?τα. χρόα χά.Ι- 
Jtpior, οΰτε παρειύ? όάχρυ' όμορζιι- 
μεκον (λ. 526), έχάρη καί άπήλθε γη- 
θόσυνος είς τήν χώραν τών νεκρών. ’Αλ
λά καί δ Μενέλαος έκ τών λόγων καί 
τής συμπεριφοράς συμπεραίνει δτι ό Τη
λέμαχος καί δ Άντίλοχος εινε βασι
λέων παΐδες (δ. 64). Ό δυνάμενος λοι
πόν καί έν τοΐς πρώτοι; νά βουλεΰηται 
καί έν τοΐς πρώτοι; νά πράτττι, ούτος 
γόνος άριστος, ούτος τιμά τό γένος, ου
τος δ Ελληνικός τής εύγενείας χαρα- 
κτηρ. Τοιαύτην πρός τόν πατέρα λόγω 
καί έργω δμοιότητα έχων δ Τηλέπαχος 
ώς θεόν σωτήρα ήσπάσθη έπανελθόντα, 
καί μετ’ 
κτεινεν.

Άλλά και τών οίκετών ή πρός τόν άπο- 
λεσθέντα δεσπότην καί 
στις καί 
’Οδύσσεια πεοιγράφεται. 
άλλων διακρίνονται ή τροφός

αύτοΰ τούς μνηστήρας άπέ-

τόν οίκον πί- 
άνάμνησις θαυμασιώτατα έν 

Μαλιστα δέ τών 
ις τοΰ Όδσυ-
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σίω; καί Θαλαμηπόλο; Εύ,ούκλεια (I) καϊ 
ό συβώτης Εΰμαιο;. 'II μέν διατελεΐ πι
στή φύλας καί οικονόμο; τοϋ οίκου, ό 
δέ επιμελούμενο; τών χοίρων. Άμ.φότε- 
ροι άποστρέφονται τά σχέτλια τών μνη
στήρων έργα, κατακρίνουσι τούς ουμ- 
φωνούντα; εκείνοι; συνδούλου;, άλλά καί 
μισούνται διά τοΰτο ύπδ τών μνηστήρων. 
Ταΰτίσαντες δέ ττ,ν εαυτών τύχην πρός 
ττ,ν τοϋ κυρίου, συμπενθοϋσι μετά τή; 
Γυναικός καί εύχονται ύπέρ τί; έπανό- 

ου αύτοΰ. Ούδέποτε δύναται νά ύπάρ- 
ζη οίκέτου άφοβίωσι; μείζων τής τοϋ 
συβώτου, δστις άναμιμντσκόμενο; τών 
άρετών τοϋ κυρίου κλαίει ύπέρ αύτοΰ 
καί τοϋ οίκου, τής Πηνελόπης, τοϋ Λαέρ- 
του καί τοϋ Τηλεμάχου καί καταράται 
τής γενεάς τής "Ελένης, ή; ένεκα άπήλ- 
Οεν είς Τροίαν (ζ. 70), καί έχει πεποί- 
Οησιν δτι οί Θεοί άγαπώντε; τήν δικαιο
σύνην ούδέποτε άφήσουσιν ατιμώρητους 
τών μνηστήρων τάς κακίας* *

(1) β, 343 Ψ 289-293, χ, 396. Παυσ. γ. 12.

(*) Ή άνωτέρω δμιλία άπηγγέλθη κατά 
τοϋ παρόντος μηνός.

ού μεν σχέτλια έργα θεοί μάκαρες 
φιλέουσιν 

άλλά δίκην τίουσι καί αίσιμα έργα 
άνΟρώπων (ξ. 85). 

Εύχαριστεΐται δέ περισσότερον αν έβλε- 
πεν έπανελΟόντα τόν κύριον ή άν άνε- 
λάμβανε τήν έλευθερίαν καί έπέστρεφεν 
είς τδν πατρικόν οίκον (ζ. 140). ’Αλλά 
καί τής Εύρυκλείας ή λύπη διά τόν άπό- 
πλουν τοϋ Τηλεμάχου καί ή χαρά διά 

τήν επάνοδον καί τήν άναγνώρισιν, έτι 
δέ καϊ ή έχεμύΟια αύτής έν ταΐς χαλε- 
πωτάταις περιστάσεσι, ταΰτα πρός τοΐς 
άλλοις είνε άρά γε μικρά πίστεως καϊ 
άφοσιώσεως μαρτύρια ;

Τοιοΰτον τινα δεσμόν έχουσι τής 'Ο
δύσσειας πάντα τά επεισόδια καί ούτω 
καταλλήλως οί χαρακτήρες τών δρώντων 
προσώπων χαρακτηρίζονται. Τοιοϋτοι δέ 
που είνε καϊ οί έύνικοϊ καί οικογενειακοί 
ήμών δεσμοί, οδς πρώτος ό "Ομηρος ποιή- 
σας μετέδωκε και διά τή; άθανάτου 
Μούσης διαιώνισε, καί ών ούδέποτε τό 
έθνος ήμών άπηλλοτριώθη. ’Εν αύτοίς 
καί δι’ αύτών διέσωσεν εί τι καλόν έχει 
άπό τοΰ κατακλυσμοϋ τών αιώνων. Πλα- 
νηθέντες καί ύποστάντες οί πατέρες ήμών 
ούχ ήττω τοϋ Όδυσσέως, ούδέποτε έ- 
δειλίασαν πρδς τούς Κύκλωπας, τάς Χα- 
ρύβδεις καϊ τούς μνηστήρας, καί ούδέ
ποτε έλησμόνησαν τής φί.ϊης αίης, πρός 
δέ τήν πατρικήν εστίαν ώς ύπδ μαγνή
του συνείχοντο. H ποίησις τοϋ 'Ομήρου 
ήτο καϊ είνε πάντοτε ό άκρογ'ωνιαϊος τοϋ 
πολιτικού ήμών οικοδομήματος λίθος καί 
ή άένναος πηγή άφ’ ής τδ έθνος άρύεται. 
Τούτω*·  ovr χρη μνησθί?τας ήρΐίς τούς 
τε πρεσβυτέρους όμοιωθήε-αι τοΐς nplr 
έργοις, τούς τε νεωτέρους πατέρων τωτ 
τότε αγαθών γενορένους παΐόας, πει- 
ράσθαι μη αίσχΰται rdc προσηχοόσασ 
άρετάς (Θουκ. Δ. 92—Όδύσσ. ω, 506). (*)

Κ. Εύσταθόπου.Ιος.

ΤΩ. ΟΜΙΙΡΩ·.

Άπηγγε.Ιθή κατά την ίορτην τών 'Ομηρείων, 6 'Οκτωβρίου (8Ίί

Ύπδ τού Κυρίου Φ. A. ΒΟΥΤΖΙΝΑ-

Τής νυκτός τά σκότη λύει φεγγοβόλος ή πρωία· 
Διανοίγ’ είς τον αιθέρα τ’ ούρανοϋ ό όφΟαλμός,

Βλέπει πύρινος τό Σόμπαν, και άκτίς ήλίου μία 
Τόσων κόσμων ζωογόνος μετατρέπεται παλμός.

Νύξ ήπλοϋτο άμαΟείας έπί όχλων ανηλίκων,
Ότε ετι ή ιδέα ήτο άγνωστος Θεός·

Καί ιδού τό παν αστράπτει· καί βροντή Διός ύπείκων, 
’Ανατέλλει, φωτοβόλος, αναμορφωτής λαός.

Ώ 'Ελλάς! Τοϋ λόγου είσαι ή προβαίνουσα ήμερα ! 
ΊΙ ήώς τής διανοίας, τοϋ ώραίου ή άκτίς !

Καί άστράπτων ήλιός σου, διαυγή κόσμων αιθέρα, 
Ό τυφλός τής Ιωνίας σελαγίζων ποιητής.

τήν επέτειον τοϋ Συλλόγου εορτήν, τήν 6ην

Κάτοπτρον τοΰ κόσμου δλου ! Άμφιλύκη’τής ιδέας! 
Μεγάθυμων αισθημάτων αχανή ’Ωκεανέ!

Είσαι, Όμηρε, ό πλάστης γενεάς άνΟρώπων νέας, 
Σύ, τοΰ κόσμου τών γραμμάτων άστεοόεις Ούρανέ!

Ούρανός τω όντι είσαι! Καί μαρμαίροντας άστέρας, 
Έχεις κόσμους άλλων κόσμων καταβάντας έπί γής,

Καί βροντάς, αστράπτεις, ρίπτεις κεραυνούς είς τούς αέρας, 
Καί αιθρίας αποστάξεις μαργαρίτας διαυγείς.

’Ιορδάνη μελωδίας!—Είς τ’ άείρροά σου ρείθρα 
Καταδύεται δ λόγος καί βαπτίζεται ό νοϋς!

Τοΰ 'Ελληνισμού άγια κ’ αιώνια κο)νυμβήΟρα, 
Έν ή πας ό άτενίζων διαβλέπει ουρανούς !

Τής ψυχής γλυκεία αύρα ! Δρόσος, ήτις τάς καρδίας 
Καταρδεύεις μέ τό γάλα τών όλκιμων σταλαγμών, 

Τό άειθαλλές τδ ρόδον ιδεώδους εύωδίας
Καί τής γλώσσης μυροβόλος καί πολύχυμος λειμών.

(OMIIPOS ΦΤΛ. ΙΑ'.) 57.
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Έν αύτώ ό νοΰς συλλέγει τούς εύώδεις του ναρκίσσους· 
Ό απαίδευτος μορφοΰται, τελειοΰται ό σοφός,

Και ό Δάντης δρέπει "Αδεις ζαί ό Μίλτων Παραδείσους, 
Κ’ εις τυφλός,—τής ύφηλίου δ?.ης γίγνεται τό φως!

Έξ αύτοϋ ό Σόλων τρέφει τάς ψυχάς τών ’Αθηναίων
Ό Λυκούργος τάς καρδίας τών γενναίων μαχητών, 

Κ’ ή ήχώ μετά αιώνας τρέπει μέχρι τών Ρωμαίων, 
Έν σου άσμα εις χυψέλας μελιρρύτων ποιητών.

'Ότε δέ ζοφώδης πέπλος τήν Εύρώπην δλην σκέπει 
Καί αμάθεια τά πάντα παραδίδεί είς τό πΰρ, 

’Ανευρίσκουν έν τή τέφρα τά ούράνιά σου έπη, 
Και αναπηδάς τοΰ κόσμου ό σωτήριος σπινΟήρ.’

Καί άείφωτος εστία τοΰ πυρός τής διανοίας, 
Νέα φώτα δαψιλεύεις είς τυφλούς καί άμαθεΐς,

Έξ αύτών άνάπτουν δάδας οί έργάται τής παιδείας, 
Καί χαλχεΐον νέων κόσμων, πλάττεις νέους Προμηθείς.

Λύρα φύσεως άπάσης! Παραδείσων ύμνωδία!
Τούς Θεούς καταβιβάζεις μέ όλίγους σου ψαλμούς,

Κ’ ΐνα φθάσωσι τό άσμα τοΰ τυφλού έν τή ’Ασία, 
Πανταχόθεν έξορύττουν άηδόνων οφθαλμούς!

Σύ, άδάμας κορυφαίος τοΰ στεφάνου τής 'Ελλάδος, 
Λαμπηδόνας μεταδίδεις νοερών μαργαριτών·

Καί ό Πώπ, άφοΰ άνέγνω τάς ώδάς τής Τλιάδος,
Τρέχ’ είς κάτοπτρον νά ίδη, άν ύψώθη δι’ αύτών!

Σύ, Τιτάν ούρανοβάμων, λόγου κλίμακας έχτείνεις, 
Μέ τήν μίαν άκραν, κόσμους, μέ τήν άλλην, θύρανούς·

Καί τά έθνη γαλουχήσας, άγνωμονων <5ξος πίνεις, 
Είς άντάλλαγμα τοΰ άρτου δίδων πνεύματος φανούς!

Σύ τοΰ Μέλητος τάς οχθας αγιάζεις είς αιώνας! 
Τούς πλατάνους του βαπτίζεις είς Ώδεΐον ιερόν

"Αν δ’ έκεΐθεν τις διέλθη, Οά άκούση άηδόνας, 
Κελαδούσας καί νΰν έτι άσμα άλλων ημερών.

Σέ ή φύσις έκτυφλόνει, ΐνα ζώσας περίκλειση 
Είς τόν νοΰν σου τάς εικόνας ρωμαλέας έποχής,

Καί τοΰ λίκνου σου ό Βύρων θέλει ράκος νά φιλήση, 
Ίσως ίδη δ,τι είδες έν τώ κύκλω τής ψυχής!

Έν σοί ψάλλουν οί άστέρες! Καί τό άπειρον συψαλλει· 
Οι άθάνατοι έρίζουν πρός μονάρχας Αχαιούς,

Καί ’Αλέξανδρος ό Μέγας ύπό τήν στρωμνήν του βάλλει 
Ίλιάδας, ΐνα βλέπη έν όνείρω τούς Θεούς!

Έν σοί άσματα Όρφέων άντηχοΰν έκ κόσμων άλλων! 
Ηλεκτρίζεται τό Σύμπαν καί τρελλοί έκ θαυμασμού, 

Ναυσιπόροι, τοΰ Αιγαίου διασχίζοντες τόν σάλον, 
Τάςώδάς σου ώς σημαίας άναρτοΰν Ελληνισμού!

Κύκνε τοΰ Μαιάνδρου, δστις, μακρυνθεις τής φωλεάς σου, 
Έχελάδεις άναγγέλλων νέαν πνεύματος ζωήν,

Καί άρπάζουσα ή αύρα μίαν, μίαν, τάς ώδάς σου, 
Τάς διένειμεν έν κόσμω, τοΰ πολιτισμού πνοήν!

Τών Θεών έλάλεις γλώσσαν, ραψωδών τήν Ίλιάδα!
Τήν ’Οδύσσειαν, ταμεΐον τών ώριμων ιδεών

Τών φανών τής ύφηλίου τήν άθάνατον δυάδα, 
Δεκαλόγους ήμιθέων, Εύαγγέλια Θεών!

Έκεΐ έκαστος έγκύπτων είς τά ρείθρα τών ωδών σου, 
Τήν ιδίαν του εικόνα βλέπ’ είς μέλιτος βυθόν 

Και ό άγριος θηλάζει είς τό ζεύγος τών μαστών σου, 
Γάλα, δπερ άποστάζει έξημέρωσιν ήθών.

Έκεΐ τύπους πληρεστέρους ή αύτή ή φύσις πλάττεις! 
Πάν σου ρήμα είς τά βάθη τής καρδίας αντηχεί· 

Καί τής ΰλης τά ζοφώδη έκτινάσσουσα δεσμά της, 
Είς τό φώς σφριγώσα θέλει νά έξέλθη ή ψυχή!

Καί τόν κόσμον μελετήσας καί τδν κόσμον έννοήσας, 
Ναυαγεί έπί τοΰ βράχου ό δαιμόνιος σου νοΰς!

’Αποθνήσκεις, άλιέων φροΰδον πρόβλημα μή λύσας, 
Σύ ό λύσας, άν μετρήται νοΰς άνθρώπου μέ Θεούς!
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Ούτως άνωθεν ώρίσθ/;· ν’ άπ?.ωθή, ώς σάβανου σου, 
Ό μυστηριώδης πέπλος, δστις είχεν άπλωθη

Είς τό φώτα ζαι ιδέας άπαυγάσαν σπάργανου σου, 
Καίδιπ)κθΰν τδ αίνιγμά σου, αιωνίως μη ‘λυθή!

Σχια, ητις πρδ αιώνων έκ τής πλάνης μας ©υλάττεις!
Άν άπεπτης, ή Φυχή σου μένει έτι μεθ’ ήμών. 

Τών αγίων μας αγώνων έσο άγγελος προστάτης,
Έπισκέπων τδν τοϋ λόγου ίερδν αύτδν βωμόν

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ.

ΑΙ ΠΡΩΤΑ! ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ.

'Άμα άποβάς έπι τοΰ έδάφους τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, ήσθάνθην, on ή- 
μ.ην έν μέσω λαοϋ αρτιγενούς. Άξιον τω
όντι παρατηρήσεως είναι, δτι ό λαός ου
τος έν νεαρά έτι ηλικία άπετέλεσεν δ
λως διακεκριμένο·* τύπον’ φαίνονται μεν 
μεγάλαι διαφοραί μεταξύ τών Βορείων 
καί τών Μεσημβρινών, τών ’Ανατολικών 
καί τών Δυτικών ’Αμερικανών, άλλ’ έπί 
πάντων έν γένει υπάρχει διατετυπωμέ- 
νος κοινός έθνικδς χαρακτήρ. Τδν ’Αμε
ρικανόν δύναται τις ν’ άναγνωρίση έκ της 
λαλιάς του, έκ τής έλευθερίας καί τοΰ 
μεγαλείου τών τρόπων του, άτενα εμ
πνέει αύτώ τδ μεγαλεΐον τής πατρίδος 
του καί ή ατομική αύτοϋ άνάμιξις εις 
τήν διοίκησιν αύτής’ αναγνωρίζει τις αύ
τδν έκ τοϋ σχηματισμού τοΰ προσώπου 
του, έκ τής μακράς αύτοϋ κατατομής, 
τοΰ διορατικού βλέμματός του καί τοΰ 
δξέως αύτοϋ πώγωνος. Τά δ’ αίτια ταΰ
τα φέρουσι τά αύτά αποτελέσματα καί 
έπί τών άεννάως έγκαΟισταμένων είς τάς 

διαφόρους Πολιτείας ξένων. Παράδοξον τω
όντι πόσον ταχέως δ ιρλανδικός, ό σκω- 
τικδς καί ό γερμανικός χαρακτήρ άφομοι- 
οΰνται πρδς τδν αμερικανικόν.

Αξιοθαύμαστος έπίσης είναι ή μεγά
λη καί ζωηρά κίνησις’ έν ταϊς μεγαλο- 
πόλεσιν, ιδίως δέ έν Νέα Ύόρκη, άκων 
τις ταχύνει τδ βήμα, όισεί φοβούμενος 
μή μείνας όπίσω καταπατηθή ύπδ τών 
απερχομένων. Τδ αύτδ άλλ’ έν μικροτέρω 
βαθμώ συμβαίνει καί είς τάς άλλας πό
λεις. Οϊ κάτοικοι έγείρονται λίαν πρωί, 
άνοίγουσι τά έργαστήρια, αί εμπορικά! 
καί βιομηχανικά! έργασίαι άρχίζουσιν, 
οί κώδωνες τών ατμόπλοιων προσκαλοΰσι 
τούς έπιβάτας, αί δημόσιοι άμαξαι καί 
τά έπί τών ποταμών άκάτιά είσι πλήρη, 
καθ’ ήν ώραν έν Άγγλί^ι αί οίκίαι είσίν 
έτι κεκλεισμέναι καί αί όδοί έρημοι’ ά
πας δ λαός κινείται καί σπεύδει, τίς πρώ
τος νά φθάση καί έργασθή πλειότερον. 
Έν τοϊς σχολείοις πάντοτε νομίζει τις, 
δτι είναι ήμέρα έξετάσεων’ έν ταϊς ά- 
γοραϊς πάσα συναλλαγή, καί αύται έτι 
αι σπουδαιότερα·., περατοΰνται έντδς δλί- 
γων λεπτών. Εκατοντάδες δέ χιλιάδων 
κοίλων σίτου πωλοΰνται διά δύο λέ
ξεων.

Τδ ένεργεϊν ταχέως καί μή είς μάτην 
δαπανάν τδν χρόνον εις λεπτολογίας έστι 

γενικός κανών έν ’Αμερική, έφαρμοζόμε- 
νος καί έν αύτή τή τροφή. Τδ γεύμα 
θεωρείται σωματική ανάγκη καί ούχί 
ήδονή. Κάθηνται είς τήν τράπεζαν διά 
νά φάγωσι καί όχι διά νά συνομιλήσωσιν. 
Είδον έν ’Αμερική εμπόρους γευματίσαν- 
τας καί έπιστρέψαντας είς τδ γραφεϊόν 
των έντδς τοσούτου χρόνου, όσος απαι
τείται είς τδν * Αγγλον νά βεβαιωθή, άν 
τά μαχαίρια ήναι καλώς ήκονημένα, 
καί νά άποφασίση, άν ήναι καλλίτερον 
νά κόψη πρώτον τήν πτέρυγα ή τδν πό
δα τής όρνιθος.

Τδ κλίμα έχει βεβαίως μεγάλην έπιρ- 
ροήν κατά τούτο’ καί αύτδς ό περιηγητής 
αισθάνεται ταχέως τήν ζωογόνου ενέρ
γειαν τής άτμοσφαίρας έκείνης. Πέντε 
ή 2ξ εβδομάδας μετά τήν άφιξίν του 
αισθάνεται τδν σφυγμόν αυτού ζωηρό - 
τερον πάλλοντα, καί ού μόνον έχει διά- 
θεσιν νά έργάζηται περισσότερον καί τα- 
χύτερον, άλ.λά καί οόθεΐται είς τήν έργα
σίαν υπδ άκατασχέτου δυνάμεως. Έν τώ 
αύτώ χρον.κώ διαστήματι ύπδ τ-ήν ατμό
σφαιραν έκείνην ζή ταχύτερου, ούτως εί- 
πεϊν, καί πλειότερον ή έν πάση άλλη 
χώρα.

Έκτδς τοΰ κλίματος ούχ ήττον με
γάλην έπιρροήν έπί τής ένεργητικότητος 
ταύτης τών κατοίκων έχει καί ή απέραν
τος έκτασις τής χώρας, ήτις μή ούσα 
ολόκληρος κατωκημένη προσφέρει στάδιον 
πλουτισμού είς τούς καλλιεργοΰντας αύ
τήν. Ότέ μέν ή Illinois διά τών ύ
πδ τής ίλύος σχηματιζομένων νέων 
γαιών παραχωρεί είς τούς άποίκους τό
πον κατοικίας καί ευζωίας. Ότέ δέ ή 
Καλλιφορνία διά τών μεταλλείων τοΰ 
χρυσοΰ καί τοΰ έτι γονιμωτέρου έδάφους 
αύτής, δπερ άποφέρει είκοσι μέχρι τεσ
σαράκοντα μεδίμνους σίτου ή κριθής έπί 
πεντήκοντα στρεμμάτων (acre) γής καί 
τρεϊς ή τέσσαρας είσοδίας έκ μιας μό
νης σποράς, προσφέρει αύτοΐς άφθονον 
πόρον ζωής. Άλλ.οτε πάλιν ή Κανσάς, ή 
Ίόβα, ή ή Μενεζότα προσελκύουσιν εϊς 

τήν καλλιέργειαν τοΰ έδάφους αύτών ού 
μόνον απείρους έκ τοΰ άρχαίου κόσμου 
μετανάστας, άλλά καί έκ τών άλλων 
πολιτειών χιλιάδας Αμερικανών, ωγ ή 
μετανάστευσις αφήνει μεγαλείτερα κέρδη 
είς τούς μένοντας.

Άλλά καί τδ δημοκρατικόν πολίτευ
μα ούκ όλίγον συντείνει είς τδ νά άναρ- 
ριπίζη τδ έπιχειρηματικόν πνεΰμα τών 
’Αμερικανών. ’Ανεξάντλητοι είσιν οί πό
ροι τής κερδοσκοπίας καί τής βιομηχα
νία;’ αί άνώταται θέσεις είσίν άνοικταί 
είς τδν υίδν τού καθαριστοΰ τών ύποδη
μάτων έπίσης, δπως καί είς τδν υίδν τοϋ 
αρχιεπισκόπου, τοΰ βουλευτοΰ ή τοΰ 
εκατομμυριούχου. Ό μαθητής τοΰ έπι- 
διορθωτοΰ τών ύποδημάτων έχει τήν έλ
πίδα νά γείνη ποτέ διοικητής Πολιτείας. 
Ό σήμερον γραμματοκομιστής παΐς δύ
ναται μετά τινα έτη νά γείνη Πρόεδρος 
τής Συμπολιτεία;, καί νά συντάσση ό 
ίδιος διακοινώσεις πρδς τά ευρωπαϊκά 
συνέδρια, ή νά διατηρή διπλωματικής 
αλληλογραφίας μετά τών εστεμμένων κε
φαλών τής Εύρώπης. Ό Γράντήτο διφθε- 
οοπώλης, ό Ίόνσων ράπτης, καί δασο- 
φύλαξ ό Λίγκολν.

Πάντες οί νέοι έχουσι τήν έλπίδα ταύ
την, καί αύτοί οί ασημότατοι εύρίσκουσι 
φιλοδοξίας στάδιον. Οί γονείς έχουσι τάς 
αύτάς ώς καί τά τέκνα των έλπίδας, 
τοΰθ’ όπερ ένθαρούνει τούς πατέρας νά 
δίδωσιν είς τά τέκνα των ανατροφήν πα
ραχωρούσαν αύτοΐς έλπίδας προαγωγής’ 
ιδίως όμως αί σπάνιαι εύκολίαι τοΰ νά 
κερδίζωσι χρήματα αναρριπίζει τήν ατο
μικήν φιλοδοξίαν. Έν δλίγοις, πάσαι αί 
προρρηθεΐσαι αίτίαι συντείνουσιν, ώστε ό 
’Αμερικανικός λαός νά ήναι ό ένεργητι- 
κώτατος, έπιχειρηματικώτατος καί τά 
μάλιστα φιλόδοξος τών λαών τής ύφη
λίου.

Ή πρός τδ πλουτεΐν κλίσις f/Ac nio- 
ncij-makinij instinct) έστι γενική. Αί 
νεάνιδες κερδοσκοπούσιν έπί τών χρεω- 
γράφων’ οί παϊδες όιαπραχααείύοκΓαι 
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ίν τή νεαρά αυτών ηλικία. Την φράσιν 
θά όιαπραγματιυθω μαζη σου ιΐιά τοΰ
το (1 ’ll trade with you for that) συνη- 
θέστατα ακούει τις έκ τοϋ στόματος τών 
μαθητών καί τών μαθητριών ενίοτε. Συ- 
χνάκις βλέπει τις εξαετή νεάνιδα δει- 
κνύουσαν αθυρμάτων εις τήν συμμαθή- 
τριάν της καί λέγουσαν αύτή μετά σο- 
βαρότητος: « Θέλεις νά συμφωνήσωμεν ;» 
Άλλά πόσους τρόπους κερδοσκοπίας δέν 
μεταχειρίζονται, οδς ημείς οί έντεΰθεν 
τοϋ ’Ατλαντικού ’Ωκεανού ουδέ καν φαν- 
ταζόμεθα ! Καί έπί αύτών τών άεννάως 
μεταξύ Βρούκλυν (Brooklyn) καί Νέας 
'Υόρκης διαπερώντων άτμοπλοίων μι
κροί πάϊδες τρέχοντες περιέρχονται τδ 
σκάφος όλόκληρον κρατούντες φακέλλους 
εικονογραφημένων έφημερίδων κα'ι προσ- 
φέροντες άνά μίαν εις έκαστον τών επι
βατών’ καίτοι δέ τδ ταξείδιον δέν διαρ- 
κεΐ πλέον τών τεσσάρων ή πέντε λεπτών, 
καίτοι ύπάρχουσι πλείονες τών έκατδν 
έπιβατών, οί παίδες ούτοι προφθάνουσι 
νά περιέλθωσιν ώς άστραπή καί δευτέραν 
φοράν, καί νά εΐσπράξωσι τά χρήματα 
πρίν ή τδ άτμόπλοιον φθάση είς τήν 
αντίπεραν όχθην.

Οί
τειών σκώπτοντες τούς Γιάγχιις (I) διά 
τήν σφοδράν ταύτην έμπορικήν κλίσιν 
™ν> :·.■'■ 
οιήρχετο τήν Στύγα έπί τοΰ πορθμείου 
τού Χάρωνος, ήθελε μεταποιήσει τάς κώ-

κάτοικοι τών μεσημβρινών Πολι-

λέγουσιν δτι άν ό νεκρός Γιάγχις

πας τού γέροντος ναυτικού είς οδοντο
γλυφίδας καί είς άλλα παρόμοια άθυρ- 
μάτια, ϊνα πώληση αύτά είς τούς κα
τοίκους τών Ήλυσίων Πεδίων. Ούδεμία 
έν τώ κόσμω υλη υπάρχει, έξ ής δ ’Α
μερικανός δέν δύναται νά μή κερδίζη χρή · 
ματα, άρκεΐ νά τδ λάβη ύπ’ οψιν του.

(I) Yankee σκωπτική παρωνύμια, ήν 
οί 'Αγγλοι δίδουσιν είς τούς κατοίκους 
τών βορείων Πολιτειών τής ’Αμερικής διά 
τδν τρόπον, καθ’ 8ν οί έκεΐ αύτόχθονες 
προφέρουσι τήν λέξιν English (άγγλος). Σ.Μ.

Καί αύτοί οί Σάκερ (Shakers), ή μάλ
λον αφιλοκερδής φυλή, κατασκευάζουσι 
πάχος έκ τών νεκρών.

’Ιδίως όμως έκπλήττει τδν περιηγού- 
μενον έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ξέ
νον τούτ0: αν τδ έπάγγελμα τού ’Α
μερικανού δέν έπασχολή όλόκληοον αύ
τοΰ τδν καιρδν, δίδεται είς δύο, τρία 
καί πολλάκις τέσσαρα έπαγγέλματα, δ
σον άσυμβίβαστα καί άν ήναι, άρκεΐ νά 
εχη κέρδος. Ειδον ίεοεΐς καί διδασκάλους 
αναλαμβάνοντας έπιχειρήσεις μεταλλείων, 
δικηγόρους έχοντας έμπορικά έργαστή- 
ρια, διευθυντάς έφημερίδων πωλούντας 
άθυρμάτια διά τούς παΐδας. Εγνώρισα 
’ Αμερικανόν τοσούτον δραστήριον, ώστε 
ήτο ταυτοχρόνως μαχαιροποιδς, διευθυν
τής άσφαλείας, φαρμακοποιός, έμπορος 
σιτηρών καί διευθυντής ταχυδρομικού 
γραφείου.

Έκτδς τούτου οίονδήποτι καί άν ή- 
ναι τδ έπάγγελμα τού Αμερικανού, άεί
ποτε εΐναι έτοιμος νά έγκαταλίπη αύτδ 
και νά έπιδοθή είς άλλο έπικερδέστερον. 
Νέος τις έμπορος έκ Νέας 'Υόρκης έπι- 
στρέφοιν εσπέραν τινά έπί δημοσίου ά- 
μάξης εις τήν οικίαν του ήναγκάσθη έ- 
νεκεν έλλείψεως χώρου νά καθήση παρά 
τώ αμαξηλάτη, μεθ’ ού έλθών είς συν- 
διάλεξιν, καί ίδών ότι ήτο άνθρωπος ευ
φυής καί κατάλληλος διά τδ έμπόριον 
του, κατέπεισεν αύτδν, πριν ή φθάση 
έτι είς τήν οικίαν του, νά έγκαταλίπη 
τήν μάστιγα τού αμαξηλάτου, καί νά 
προσέλθη παρ’ αύτώ’ καί τωόντι τήν έ- 
πιοΰσαν ήρχισε τδ έργον του παρά τώ 
έμπόρω.

Έν τή Δεμοάνη, έπαρχία τής Ίόβας, 
δ διευθυντής λυκείου τινός μάς προσε- 
κάλεσε νά έπισκεφθώμεν τδ αχολεΐόν 
του’ καίτοι δέ ήτο άφωσιωμένος είς τήν 
παιδαγωγίαν, άφοΰ ίοειξεν ήμΐν πάσας 
τάς τάξεις τών μαθητών του, μάς εΐπεν 
δτι άνεκάλυψε νέον είδος γραφείου διά τδ 
όποιον έβραβεύθη.

« Άπέρριψα, είπε, δύο χιλιάδας δολ- 

λάρια, άτινα μοί προσήνεγκαν, ΐνα παρα
χωρήσω τδ δίπλωμά μου, διότι ελπίζω 
νά κάμω μεγάλην περιουσίαν, άν συστή
σω εργοστάσιου γραφείων είς μεγάλην τι- 
νά πόλιν.»

ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΕΣ.

’Απερχόμενος εις τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας τής ’Αμερικής ήμην προκατειλημ
μένος έναντίον τοϋ ωραίου φύλου αύτών, 
θεωρών τάς έκεΐ γυναίκας ώς έχούσας 
καρδίαν έστερημένην πάσης εύαισθησίας, 
χαρακτήρα ψυχρόν καί δλως άτίθασσον. 
Καϊ δμως ήπατώμην. Άπήντησα τωόντι 
σποράδην τύπους τινάς τοϋ έξαιρετικοΰ 
τούτου χαρακτήρος. Υπάρχουσι καί έν 
τή ’Αμερική, καί μάλιστα πλείονες ή 
άλλαχού, γυναίκες μετερχόμεναι έργα, 
άτινα έν Εύρώπη εΐναι τδ μονοπώλιον 
τών άνδρών. Παραλείπω τδ περί διδασκα
λίας έν τοΐς δημοσίοις σχολείοις, διότι 
ή φύσις έδώρησεν είς τήν γυναίκα ιδίαν 
ικανότητα διά τήν ανατροφήν άμφοτέρων 
τών φύλων. Άπήντησα έν τή Νέα Ύόρ- 
κη διδάκτορα τινα γυναίκα, τήν Κυρίαν 
Φάουλερ, φέρουσαν τδν τίτλον ιατρού, 
άπολαύουσαν φήμης μεγάλης ίκανότητος, 
καί έχουσαν τήν μεγίστην καί κερδαλεω- 
τάτην πελατείαν έν τή έπαρχία αύτής.

Είς διαφόρους πόλεις ήκουσα περί γυναι
κών άγορευουσών δημοσίως, ών μάλιστα ή 
δεσποσύνη Δίκινσον άπολαύει μεγάλης δη- 
μοτικότητος. Έν τή Μασαχουσέτη ήκου
σα περί γυναικός τίνος κληρικής (cler
gyman) τής σεβάσμιας ’Ολυμπίας Βράουν, 
ήτις προεδρεύει πολυαρίθμου έκκλησια- 
στικοϋ συλλόγου, κηρύττει τδν λόγον τοϋ 
θεού, ιερουργεί έν ταΐς κηδείαις, βαπ Λ- 
ζει, καί έν γένει έκπληροΐ πάσας τάς λει
τουργίας τού ίερέως. Εις Νορθουέστην μοί 
είπον περί έτέρας τινός γυναικός, τής σε
βάσμιας μις Χαπίν (Chapin), ίερείας 
τής έταιρίας Milwaukee, έχούσης μισθόν 
δύο χιλιάδων δολλαρίων.

Έν τώ δημοτικώ διδασκαλείο» τής έπαρ- 

χίας Αλβανίας ειδον μελάγχρουν τινά 
νεάνιδα νεαράς έτι ηλικίας διδάσκουσαν 
τά μαθηματικά. Ότε είσήλθον είς τήν 
αίθουσαν τής παραδόσεως έκάθητο έπί 
τής έδρας, άκροωμένη μυστακοφόρου τι- 
νδς σπουδαστού, πολλώ πρεσβυτέρου αυ
τής, άναλύοντος πρόβλημα έπί τοϋ πί
νακες, καί έπιπλήττουσα αύτδν δσάκις 
έσφαλλεν. Ότε ήμην είς τήν Chicago, 
γενική συντάκτις τής Λιχαστιχήσ Έ<ρη- 
μΐρίόος (the legal News) ήτο κυρία 
τις, έτέρα δέ κυρία έκάθητο έπί τή; έ
δρας τών εξεταστών τοϋ άνωτέρου σχο
λείου τής έπαρχίας.

Καίτοι δέ συνηθέστερα ή έν τή Εύρώ
πη, ούχ ήττόν εϊσι σπάνια τοιαΰτα παρα
δείγματα. Αί Αμερικανίδες έν γένει είσίν 
έπίσης χαρίεσσαι, γλυκεΐαι, καλοκάγα
θοι, έπίσης προσηνείς καί άςιέραστοι δ
σον καί αί Άγγλίδες αύταί. Έχουσι 
χαρακτήρας συμμετρικωτάτους, δέρμα λε- 
πτότατον, όφθαλμούς έξαστράπτοντας 
καί ζωηρούς, σώ·.·α έλαφρόν καί χάριεν. 
’.Αλλ’ αί νεάνιδές εΐσιν έν γένει ώχραί 
καί λεπτοφυείς, ή μάλλον ύπέρ τδ δέον 
ώχραί καί ίσχναί. Καί αύταί δέ δέν φαί
νονται πολύ εύχαριστημέναι έκ τής ισχνό” 
τητος αύτών, διότι συνεχώς ζυγίζονται’ 
πάσα δέ ούγγία προστιθεμένη είς τδ βά
ρος αύτών χαιρετάται ένθουσιωδώς.

« Πώς έπεράσατε άφ’ δτου δέν σάς εΐ- 
δον;» ήοώτησα ώραίαν τινά νεάνιδα έκ 
τής έπαρχίας Κονεκτικούτης.

« 'Ω I άριστα, μοί άπεκρίθη, ζυγίζω 
δεκαοκτώ λίτρας περισσότερον παρά τδν 
Απρίλιον. »

Τούτο φαίνεται βεβαίως παράδοξον είς 
τούς ξένους. Καί δμως εΐναι άληθέστατον, 
δτι έκάστη Άμερικανίς γινώσκει άκριβέ- 
στατα μέχρι μιας ούγγίας πόσον ζυγί
ζει, καί εΐναι πρόθυμος νά τδ είπη άνευ 
δισταγμού, διότι τδ θεωρεί σπουδαιότα- 
τον. Μία τών κυριωτέρων πράξεων διά 
τδ βρέφος, άμα έξέλθη τών σπαργάνων 
αύτοΰ, εΐναι νά τδ ζυγίσωσι καί νά κα- 
ταγράψωσι τδ βάρος του. Τούτο δ’ έκανα-
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λαμβάνουσιν έκάστοτε έφ’ δλη; τή; βρε
φική; αυτού ήλικίας, μέχρις ού αύξηνΟέν 
δυνηθή νά ζυγίζηται (/.όνον του.

'Η ώχρότης τών ’Αμερικανίδων είναι 
γενική. Ό ποιητής Αάουελ (Lowell), πρδ; 
8ν έκαμα ττ,ν παρατήρησιν, μοί εΐπεν 
δτι αιτία τή; ώχρότητο; ταύτη; είναι τδ 
κλίμα, καί ότι έπι τών ορεινών μερών ή
θελον ΐδεϊ καί παρειά; ροδίνου;. Τδ κατ’ 
έμέ φρονώ, δτι μετά τδ κλίμα η κυρτό
τερα αιτία τής ώχρότητο; ταύτη; είναι ή 
μεταφυσική, δ θερμδς άρτο; καί τά πλα
κούντια καί πρδ πάντων τά πλακούντια, 
άτινά εισι τδ άναπόφευκτον φαγητδν τών 
’Αμερικανών. Πιθανδν ή αμερικανική νομο
θεσία νά κατορθώση τήν κατάργησιν τών 
πνευματωδών ποτών’ άλλ’ ήθελεν έζραγή 
έπανάςασις, άν έπέβαλλε και τήν άπα- 
γόρευσιν τών πλακουντίων.

Γονείς κα1. διδάσκαλοι μοι εΐπον πολ- 
λάζις, δτι ή δυσκολία δέν εΐ/αι νά παρα
κίνηση τις τάς νεάνιδας νά άναπτυχθώσι 
διανοητικός, άλλά μάλλον πώς νά ανα
χαίτιση αύτάς. ’Εν τώ ποογράμματι τών 
κορασιακών λυκείων έκτδς τών δ.αφόοων 
μαθημάτων τής συνήθους άνατροφή; βλέ- 
τις ήθικήν φιλοσοφίαν, γεωμετρίαν καί άλ
γεβραν, άνατομίαν και υγιεινήν. Έκτδς 
τούτου θέματα, έξήγησιν έκ τοϋ λατινι
κού μεθ’ ερμηνείας εΐς τδν Όράτιον καί 
Βιργίλιον. Άν είς ταΰτα προσθέση τι; 
τδν θερμδν άρτον καί τήν κατάχρησιν 
τών πλακουντίων, δέν θαυμάζει διά τήν 
μεγάλην ωχρότητα τών ’Αμερικανίδων.

Έν γένει δμως αί ’Αμερικανίδες εισίν 
άριστα άνατεθραμμέ»αι υπερέχουσαι καί 
τών Άγγλίδων αύτών κατά τήν διανοη
τικήν καί ήθικήν άνάπτυξιν. Πρέπει νά 
δμολογήσωμεν δτι αί άγγλίδε; έλαττοϋν- 
ται κατά πολύ, άγνοοΰσαι πολλά πράγ
ματα καί επομένως έν ταΐς συνανα- 
στροφαϊ; πολλάκις περιπίπτουσαι εΐς ά- 
μηχανίαν. Εύτυχώς γινώσκουσι νά κυμ- 
βαλίζωσι, καί καταφεύγουσιν εΐς τοΰτο 
όσάκις περιπέσωσιν εΐς σύγχυσιν. Αί ’Αμε

ρικανίδες δέν άπαξιοϋσι μέν τήν μουσικήν, 
άλλ’ έν ταϊ; συναναστροφαϊς δύνανται νά 
άντικαταστήσωσιν αύτήν διά τών ποι
κίλων γνώσεων, ών εισι κάτοιχοι, χάρις 
εΐ; τδ άξιόλογον σύστημα τής άνατρο
φή;, δπερ καθιστά τήν έκπαίδευσιν κοινήν 
είς πάσα; τής κοινωνίας τάς τάξεις.Ού μόνον 
γινώσκουσι νά συνδιαλέγωνται περί απεί
ρων πραγμάτων μάλλον ή ήττον σπου
δαίων, άλλά καί αί μάλλον άνεπτυγμέναι 
αύτών εύχαριστοϋνται νά μανθάνωσιν άκόμη. 
Δι’ δ ή μετ’ αύτών συναναστροφή είναι 
πάντοτε ζωηρά.

Μ ή νομίση τις δμως, δτι παραδιδό- 
μεναι εΐ; τάς διανοητικά; άσκήσεις παρα- 
μελοϋσι τά οικιακά αυτών χρέη. Άπ’ εναν
τίας πάσαι άπδ τή; κατωτάτης μέχρι 
τή; άνωτάτης τάξεως είναι αί καλλί
τερα·. οικονόμοι τή; ΰφηλίου· Αί νέαι ’Α
μερικανίδες γινώσκουσι νά στρώνωσι τήν 
κλίνην έπίσης καλώς δσον καί νά άπο- 
δεικνύωσι γεωμετρικόν πρόβλημα, καί αί 
μάλλον έντριβεΐ; είς τήν θεολογίαν κατα- 
σκευάζουσι καί τά ωραιότερα πλακούν
τια. Ο Δόκτωρ Σαμουήλ Ίόνσων έλεγεν, 
δτι είναι καλλίτερον νά έχη τις γυναίκα 
γνωρίζουπαν νά μαγειρεύη παρά εντριβή 
είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν’ δέν έραν- 
τάσθη δμως, δτι ήθελεν υπάρςει χώρα, 
έν ή ή γυνή ήθελεν είσθαι συνάμα καλή 
μάγειρος καί Ελληνιστής, οία λόγου χά
ριν ή Κυρία Δασιέ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ.

Άξιον θαυμασμού είναι πόσον πρωΐ- 
μως αναπτύσσονται σωματικός καί δια
νοητικός τά τέκνα τών ’Αμερικανών. ’Ι
δίως έθαύμασα διά τήν μεγάλην ποσό
τητα τή; τροφής, ήν τρώγουσιν. Ενθυ
μούμαι, οτι γευματίσας πλησίον τετραε
τούς τινο; παιδδς εΐδον αύτδ νά φάγη 
τδν ζωμόν του, μίαν μερίδα γανομήλων, 
μίαν μερίδα πουδίγγα; καί μίαν σταφυ- 
λών’ καί δέν ήδύνατο μέν δ ίδιος νά κό
ψη τδ κρέας ίου, άλλ’ άμα τοΰ τδ εκο- 

πτον, τδ κατεβρόχθιζεν δλόκληρον. Κυρία 
τις έκ τής πόλεως Ουασιγκτώνος μοί 
Ιλεγέ ποτέ περί τοϋ διετούς αυτής τέκνου: 
«Δέν θέλει νά κοιμηθή, αν δέν φάγη πρώ
τον μίαν μερίδα ινδικής δρνιθος.

Ή διπλή πρωϊμότης τής δρέξεω; καί 
τής άναπτύξεως τής διανοίας χρεωστεϊ- 
ται είς τήν συνήθειαν, ήν έχουσι νά κα- 
θίζωσι τού; παϊδα; εΐς τήν τράπεζαν 
άπδ ^ής βρεφικής αύτών ήλικίας, αμα 
δύνανται νά κρατώσι τήν περώνην. Συν- 
τρώγοντες μετά τών άνδρών καί τών γυναι
κών πρωΐμως μανθάνουσι ν’ άποκτώσιν 
ιδέας καί νά άναμιγνύωνται είς τήν συν- 
διάλεξιν. θεολόγος τις έλθών ποτέ είς 
έπίσκεψιν κυρίας ευρεν αυτήν άσχολου- 
μένην εις τδ νά ένδύηταΓ ή κυρία έπεμψεν 
αύτω τήν μικράν θυγατέρα της, tva τδν 
έπασχολή, μέχρις ου φθάση ή ιδία. Μετα
ξύ δέ άλλων ή μικρά κόρη εΐπεν αύτώ, 
ότι είχε συνθέσει παρωδίαν τινά τοϋ ποιή
ματος τών Tfi&r Α.ΐιίω? τοϋ Κίγκσλεϋ, 
ήτις δυστυχώς έπεσεν εί; τδ πύρ καί 
έκάη. Ό θεολόγος είς άπάντησιν ήθέλησε 
νά τήν κολακεύση λέγων αύτή: « Ά! Κυ
ρία, άν έγώ ήμην τδ πύρ, δέν ήθελά ποτέ 
αφήσει τάς φλόγας μου νά καύσωσι τδ 
πολύτιμον έκεϊνο έγγραφον. » — "Οχι, 
κύριε δόκτορ, άπήντησεν ή νεαρά κόρη 
μετά σοβαρότητος’ ητο άδύνατον νά τδ 
κάμετε’ διότι « οί νόμοι τής φύσεως εί
ναι άμετάβλητοι. »

Έν γένει οί ’Αμερικανοί άνατρέφουσι 
τά τέκνα των έν μεγάλη έλευθερία, άπο- 
φεύγοντες τάς βαναύσους τιμωρίας, καί 
προσπαθοϋντες μάλλον νά άναπτύξωσι 
πρωΐμως τήν καρδίαν και τήν διάνοιαν 
αύτών. 'Η δέ πρωϊμότης τών παίδων καί 
ή περί δημοκρατίας ιδέα, είς ήν μυώνται 
έγκαίρως, έξηγοϋσι τά τρία ταΰτα φαι
νόμενα : 1 ον "Οτι οί νονεϊς, οί παιδαγω
γοί καί οί διδάσκαλοι δέν άπαιτοΰσ·. παρά 
τών παίδων τήν υποταγήν καί τδν φόβον, 
άπερ έπιβάλλοντα; αύτοϊς έν ’Αγγλία. 
2ον. "Οτι τά τέκνα δέν στέργουσι νά υπο- 
βάλλωνται εί; τήν βίαν καί τήν αυστη-

( ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.)

ρότητα. 3ον. "Οτι τά τέκνα τών ’Αμερι
κανών υπακούουσιν έκ τής νεαράς αυτών 
ήλικίας εΐς τήν φωνήν τοΰ ορθού λόγου. 
Η ιδέα δηλαδή τών ’Αμερικανών είναι, 

δτι οί παϊ^ε; πρέπει νά υπακούωσιν ούχί 
είς πρόσωπα άλλ’ είς άρχάς-

ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ.

'Η οικιακή υπηρεσία έν Αμερική εύρί
σκεται είς άθλίαν κατάστασιν’ αιτία δέ 
τούτου εισίν αί υπηρέτριαι. Ίΐ υπηρέτρια 
λαμβάνει μηνιαϊον μισθδν άπδ 10 μέχρις 
20 δολλάρια κατά μήνα, έχει τήν διεύ- 
θύνσιν τής άποθήκη; τών τροφίμων, ά- 
παιτεϊ έτέοαν υπηρέτριαν ώς βοηθδν, λαμ
βάνει, όσάκις θελήση, άδειαν άπουσίας 
έπί ήμίσειαν ή καί έπί ολόκληρον ήμέραν, 
δέχεται έπισκέψεις τών φίλων της εΐς τήν 
ιδιαιτέραν αυτή; αίθουσαν, δέν καθαρίζει 
τά υποδήματα, δέν υπάγει νά άνοίξη τήν 
θύραν, καί έν γένει έχει τόσην έλευθερίαν, 
ώστε διά τήν έλαχίστην αιτίαν περιέρ
χεται εΐ; έριδας μετά τής κυρίας τη; καί 
άποσύρεται βεβαία ούσα, δτι μετά 24 ή 
τδ πολύ 48 ώρα; θέλει ευρεϊ άλλην θέ
σιν καί έπικερδεστέραν ίσως. Φαντασθή- 
τε, πόσον δυσάρεστον είναι διά τήν οικο
δέσποιναν τήν έχουσαν τοιαύτην υπη
ρέτριαν. Ενεκα δέ τούτου πάμπολλαι 
οικογένεια·., καίτοι δυνάμεναι νά έχωσι 
δύο καί τρεϊ; υπηρέτριας, προτιμώσι νά 
έκτελόσιν αί ίδιαι τήν οικιακήν υπηρεσίαν 
μάλλον ή νά ύποκύπτωσιν είς τοιαύτας 
υπηρέτριας. Άλλαι πάλιν κατοικοΰσιν είς 
ξενοδοχεία. "Οτε άπήλθον είς Νέαν Ύόρ- 
κην, άπήντησα έν τινι ξενοδοχείω κα- 
τοικούντα οικογενειακός φίλον μού τινα, 
δστις βλέπων με θαυμάζοντα διά τούτο, 
μοί εΐπεν: «"Αλλοτε είχον τήν οικίαν μου, 
άλλά πρδ δύο έτών ήναγκάσθην νά τήν 
έγκαταλίπω, διότι έβαρύνθην ν’ άνάπτω 
δ ίδιος τδ πύρ τήν πρωίαν, νά καθαρίζω 
τά υποδήματά μου, καί ν« κάμνω μύ
ρια; άλλας έργασίας, αί δποϊαι ήσαν χρέος 
τών υπηρετών. Έπί τέλους ήμέραν τινά, 

58.
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καθ’ ήν προσεκάλεσά τινας των φίλων 
μου νά γευματίσωσιν, ευρον την σύζυγόν 
μου μόνην μετά τών τέκνων μας, ένώ 
πάντες οι ύπηρέται εΐχον φύγει δι’ ένα 
προσβλητικόν λόγον' έσκέφθην λοιπόν, 
οτι ητο καλλίτερον νά φύγωμεν καί ή
μεϊς έκ τής οικίας, και έκτοτε κατοικοΰ- 
μεν ένταΰθα.»

Ή κατάστασις αύτη τής οικιακής υπη
ρεσίας έξηγεϊ και τό έπόμενον τών Ά- 
μ-ερικανών έθιμον. ’Αντί νά δίδωσι γεύ
ματα, πολλαί οίκογένειαι δίδουσι εσπε
ρίδας ή μάλλον διασκεδάσεις δλως πνευ
ματικός, ούδέν φαγητόν ούδέ ποτόν προσ- 
φέρουσαι. Ό οικοδεσπότης ό βουλόμενος 
νά δώσγ έφεσπερίδα τοιαύτην προσκαλεΐ 
τούς φίλους του μετά τών οικογενειών 
των, οΐτινες έρχονται, άφοΰ παρέλθη ή 
ώρα τοΰ τεΐου, δπερ είναι τό τελευταίου 
τών Αμερικανών γεύμα· Ούδεμία έθιμο- 
τυπία απαιτείται, έκαστος έρχεται φέ
ρων οίονδήποτε ένδυμα Οέλη, είτε έν στο
λή είτε άτημελήτως, έν γένει δμως έν 
στολή κόσμια, δπως συνηθίζουσι νά έν- 
δύωνται οι ’Αμερικανοί. Αί κυρίαι φέοουσι 
μεθ’ εαυτών τό πλέξιμον ή τό κέντημά 
των, τινές δέ καί τό τετράδων τής μου
σικής, ΐνα παίξωσιν ή ψάλλωσιν, άν τυ
χόν ή συνδιάλεζις ήθελε χαλαρωθή, δπερ 
δμως σπανίως συμβαίνει, διότι οί ’Αμερι
κανοί εΐσιν ίκανώτατοι είς τάς συνδιαλέ
ξεις. Ένίοτε ασχολούνται εις λύσιν αινιγ
μάτων, άλλοτε δέ εις τήν άνάγνωσιν. 
Πάσαι αί τάζεις τής κοινωνίας αντιπροσω
πεύονται εις τάς συναναστροφής ταύτας, 
γερουσιασται, έμποροι, δικασταΐ, δικη
γόροι, άςιωματικοί τοΰ στρατοΰ καί τοΰ 
ναυτικού, μεταξύ τών όποιων έπικρα- 
τεί έντελής ίσότης. Αί δέ ευχάριστοι αύ
ται συναναστροφαί χρεωστοΰνται κατά μέ
γα μέρος εις τήν αμέλειαν τών υπηρε
τών, οΐτινες άφήνουσι τήν οικοδέσποιναν 
νά ύπηρετή έν τώ μαγειρείω καί νά έπι- 
στατή καί εις τήν τράπεζαν.

Εις πολλάς οικίας ό κώδων τής έξω- 
τερικής θύρας έχει δύο σήμαντρα, τό μέν 

αντηχούν είς τά δωμάτια τών υπηρετών, 
τό δ’ έτερον είς τό άνω πάτωμα' έν τού- 
τοις παρετήρησα, δτι ή υπηρέτρια ούδέ
ποτε σπεύδει νά άνοιξη τήν θύραν, είμή, 
άφοΰ μετά έπανειλημμένα κρούσματα βε- 
βαιωθή, δτι ούδείς τών οικοδεσποτών άπήλ 
θε νά ύποδεχθή τόν κρούοντα ξένον.

Οί ύπηρέται έν ’Αμερική ούδόλως παρα
δέχονται νά ονομάζωσιν αύτούς ύπηρέ- 
τας, άλλά θέλουσι νά λέγωνται « βόήθοί » 
(helps), «σύντροφοι» (companions) καϊ 
αί δπηρέτριαι « κυρίαι » (ladies). Ημέ
ραν τινά εύρεθείς είς τήν οικίαν τινός 
τών φίλων μου ήκουσα τδν έπόμενον διά
λογον μεταξύ τής οίκοδεσποίνης καί τί
νος υπηρέτριας προτιθεμένης νά ελθη ώς 
« βοηθού. » — θά μοΰ παραχωρήσετε ιδιαι
τέραν αίθουσαν; — Ποσάκις τής. εβδομά
δας θά έξέρχωμαι; — Ποίαν ώραν θά ση- 
κονωμαι τδ πρωί;—Ποίαν ώραν Οά άπο- 
σύρωμαι τδ έσπέρας είς τδ οωμάτιόν μου; 
— Πόσα τέκνα έχει ή κυρία; κτλ.

Ό διάλογος ούτος τοσοϋτον έπί τέ
λους ήρέθισε τδν φίλον μου, δστις ητο είς 
τδ παρακείμενον δωμάτων, ώστε παρου- 
σιασθείς ήρώτησε τήν « βοηθόν. » — « Κυ
ρία, θέλετε νά γείνητε βοηθός μας ; — 
Μάλιστα, κύριε- — Κυρία, γνωρίζετε νά 
έλαιογραφήτε; — Οχι, κύριε. — Κυρία, 
γνωρίζετε τήν άρχαίαν Ελληνικήν;—’’Οχι, 
κύριε. — Κυρία, γνωρίζετε τήν αστρονο
μίαν; — *Οχι, κύριε. — Τότε λοιπόν, Κυ
ρία, δέν δύνασθε νά μάς χρησιμεύσητε. 
Χαίρετε. »

ΊΙ Νέα Ύόρκη είναι πόλις άπέραντος 
δσημέραι αύξανομένη. Κατέχει τδ μεγα- 
λείτερον μέρος νήσου τινός και έξαπλοΰ- 
ται άδιακόπως πρδς τδ έτερον μέρος, έν
θα κεΐται ή Νέα Άρλεμ, ήτις όλίγον κατ’ 
όλίγον θέλει άπορροφηθή ύπδ τής Νέας 
Ύόρκης, καί τότε ή νήσος ολόκληρος θέλει 
είσθαι άπέραντον κέντρον εμπορίου καί 
βιομηχανίας. ΊΙ Νέα Ύόρκη έξηπλώθη 
ήδη πέραν τού ποταμοΰ κτίσασα δύο με

γάλα; πόλεις, τήν Νέαν Ίερσέΰ πρδς άνα- 
τολάς καί τήν Βροΰκλυν πρδς δυσμάς άριθ- 
μοΰσαν 300,000 κατοίκους.

Έν Νέα Ύόρκη συνκεντροΰται πάν δ,τι 
καλόν καί κακδν ύπάρχει έν ’Αμερική. 
Φέρετε είς τδ αύτδ τήν Τύρον καί τήν 
Σιδόνην, τήν Νέαν ’Ιερουσαλήμ, τά Σό- 
δωμα καϊ τά Γόμορρα, τδν ούρανόν έν όλί- 
γοις καϊ τδν αδην, καί μόλις θέλετε λάβει 
άμυδράν ιδέαν τής νέας ταύτης Βαβυλώ- 
νος, τοΰ κέντρου τούτου τοΰ κολοσαίου 
πλούτου καί τής φρικωδεστέρας πενίας, 
τοΰ καταγωγίου τούτου τής άρετής καί 
τής είδεχθεστέρας κακίας. ’Αμφιβάλλει 
τις, άν πρέπη νά όνομάση τήν Νέαν Ύόρ- 
κην πόλιν άμερικανικήν, άφοΰ τδ πλεΐ
στον μέρος τού πληθυσμού αύτής σύγ- 
κειται έκ ξένων. Μόνοι οί έν αύτή Γερμα
νοί άριθμοΰνται είς 400,000, ένώ είς ού
δεμίαν πόλιν τής Γερμανίας ύπάρχουσι 
τοσοϋτοι, έξαιρουμένου τού Βερολίνου καί 
τής Βιέννης, οί δέ Ιρλανδοί είσι πολυ- 
αριθμότεροι ή έν ούδεμιά πόλει τής 
’Ιρλανδίας, έξαιρουμένου τοΰ Δουβλίνου. 
Πανταχοΰ καί έν ταΐς όδοΐς, καί έν ταΐς 
άγοραΐς, καί έν ταΐς άμάξαις, καί έν τοΐς 
άτμοπλοίοις άκούει τις λαλουμένην τήν 
γερμανικήν. Ύπάρχουσιν Έκκλησίαι γερ
μανικά!, θέατρα γερμανικά, έφημερίδες 
γερμανικά!' άλλ’ ή άγγλική είναι ή έν 
τοΐς σχολείοις διδασκόμενη γλώσσα καί 
έν αύταΐς ταΐς γερμανικαϊς συνοικίαις. Ή 
’Αμερική φρονίμως ποιούσα έθεώρησε τήν 
άγγλικήν ώς τήν έθνικήν γλώσσαν, τδ 
ούσιώδες κέντρον τής εθνικής ένότητος.

θεωρών τις τήν ύπεροχήν τού ξένου 
στοιχείου καί τήν άπδ πολλών έτών έκ 
τής Εύρώπης άένναον συγκέντρωσιν πά
σης άμαθείας, κακίας καί παντοειδών έγ- 
κλημάτων' θεωρών δτι έκ τών καθ’ έκά
στην άποβιβαζομένων άπειρων μετανα
στών οί φιλεργότεροι απέρχονται είς τδ 
έσωτερικδν, καί μόνοι οί κακούργοι μέ- 
νουσιν έν Νέα Ύόρκη, καί οτι οί κακούρ
γοι καί έγκληματίαι ούτοι λαμβάνουσι 
τδ δικαίωμα τοϋ πολίτου, εκπλήττεται, 

πώς είναι δυνατόν νά ύπάρχη κυβέρνησις 
ίσχύουσα έν τοιαύτη πόλει. Καί δμως ό 
νόμος καί ή τάξις βασιλεύουσιν έν αύτή, 
ή ζωή καί ή περιουσία τών κατοίκων εί
ναι έν άσφαλεία, αί κολοσσαϊαι έμπο- 
ρικαί πράξεις αύξάνουσι καί ή κοινωνική 
κατάστασις βελτιοΰται. Ταϋτα πάντα άπο- 
δεικνύουσιν, δτι έν Νέα Υόρκη, ώςπερ καί 
έν ταΐς άλλαις πόλεσι τής Συμπολιτείας, 
ύπάρχουσιν έν τή ’Αμερικανική νομοθε
σία στοιχεία ζωής καί παγιότητος κατα- 
βάλλοντα πάντα τά εξωτερικά προσκόμ
ματα.

Τά τρόφιμα έν γένει ύπερετιμήθησαν 
ύπερβαλλόντως μάλιστα άπδ τού έμφυ- 
λίου πολέμου, έπίσης δέ καί τά ένοίκια. 
Φίλος μου τις έκ τής μεσαίας τάξεως 
μοί έλεγεν, δτι έπλήρωσεν είς Βροΰκλυν 
12,000 δολλάρια δι’ ένοίκιον οικίας τί
νος, ήν άλλοτε τώ εΐχον προσφέρει άντί 
4,500. Έν γένει δμως αί άμερικανικαί 
οικία·, είσίν εύρύχωροι, εύχρηστοι, ώραΐαι, 
οί δέ ’Αμερικανοί θυσιάζουσι πολλάκις 
τδ τρίτον, ένίοτε δέ καί τδ ήμισυ τού ε
τησίου αύτών εισοδήματος διά τδ ένοίκιον. 
Έπίσης όμως ύπερετιμήθησαν καί τά ημε
ρομίσθια, ώστε οί έχοντες τακτικήν έρ
γασίαν έργάται ζώσιν άνέτως. Οτε ήμην 
έν Νέα ’Υόρκη οί τέκτονες έκέρδιζον 5 δολ
λάρια τήν ήμέραν, έπίσης οί λεπτουργοί, 
οί ξυλουργοί, οί βαφείς τών πλοίων κλ. 
οί δέ έργαζόμενοι είς τήν καλλιέργειαν τών 
άγρών δύο δολλάρια τήν ήμέραν. Έγνώ- 
ρισα έργάτας τινάς τυπογραφείων κερδί
ζοντας είκοσι δολλάρια καθ’ εβδομάδα. 
Ώς έκ τούτου δσοι αύτών εΐσιν οικονόμοι- 
εύκόλως δύνανται νά έχωσι περίσσευμα. 
Είς τά διάφορα ταμιευτήρια (Cuisse d’ 
epargne) τής Νέας Ύόρκης ύπάρχουσι 
παρακατατεθειμένα 80 εκατομμύρια οολ- 
λαρίων άνήκοντα άποκλειστικώς εις τήν 
εργατικήν τάξιν.

(Έκ τής Βρεττανικής Έπιθεωρήσεως) 

ύπδ Π. Περράκη-
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π)ένταθλο(ν). Έκατήσια έν Στρατονικήα 
ά)γενείου; πένταθλον. ’Αρχηγέσια έν Άλι- 
κα)ρνασσώι άγενείου; πένταθλον. Έλευ- 

20 θέρι)α, τά καί Καισάρηα, άνδρα; πέντα- 
θλον). Καισάρτ,α τά τιθέμενα ύπδ τοϋ δάμου 
. . . . άνδρα; πένταθλον.
. . . . λωνίεια έν Μύνδωι πένταθλον.
Έν) Άλιχαρνασσώι πένταθλον’ έπιστατεϋντο; 

25 Ζωΐλ)ου τοϋ Πυθοδώρου.
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25 . . .ΟΥΤΟΥΠΥΘΟΔΩΡΟΥ

. . . . νι)κάσαν(τ)α

ΰ · άνδρα; πένταθλο·/.
Έλε)υσίνια τά μεγάλα άνδρας πένταθλον. 
Άθήν)αια τά τιθέμενα ύπδ τοϋ δάμου παΐδα; 
Ό)λυμπικού; στάδιον. Καισάρτ,α έ(ν) μητροπόλεε 
π)αΐδα; στάδιον. ('Ρ)ωμαΐα τά τιθέμενα ύπδ το» 

4 0 δ)άμου παΐδα; Ίσθμικού; στάδιον, δίαυλον, 
π)ένταθλον τα αυτ£ άμέρα. Εχατήσια έν 
Σ)τρατονικήα παΐδα; Ίσθμικού; πέν- 
τ)αθλον. θεογά(μ)ια έν Νύηιρ παΐδα; Ίσθμ·.- 
χ)ού; π(έ)νταθ(λ)ον. Κλάρια έν Κολοφώνι 

1 5 παΐδα; Ί)σθμιχούν πένταθλον. Άρχηγέ- 
σια έ)ν Άλικαρνασσώι παΐδα; ’ίσθμικούς

Σημειώσεις είς τηκ Β'. επιγραγηΓ.

Άνωρύχθη αΰτη έξ άνασκαφή; ού πρδ 
πολλοΰ γενομένη; έγγυτάτω τοϋ αρχαί
ου λιμένο; (4), έν τή νήσω τοϋ ’Οθωμανού 
Μουσταφά Σαράρα, περί την τοποθεσίαν 
Μαγγανοπήγαδο? χειμένω* * εΰρηται δε 
νϋν πλαγίω; ένωκοδομημένη έξωθεν τή; 

(4) ΚατεσκευάσΟη ό λιμήν ουτος τφ γ' έτει 
τή; ΡΓ' όλυμπιάδο; (π. χ. 366), κατά τήν 
μαρτυρίαν Διοδώρου τοϋ Σικελιώτου, ταΰτα έπί 
λέξεως λέγοντος: ·Άμα δέ τούτοις πραττομέ- 
νοις, Κφοι μετψκησαν είς τήν νϋν οικουμέ
νην πόλιν» (κατά γάρ Στράβωνα [ένθα άνωτ.) 
• ή τών Κψων πόλις έκαλεΐτο τό παλαιόν ’Α
στυπάλαια, καί ψκεϊτο έν δλλιρ τόπψ όμοίω; 
έπί Οαλάττη· έπε.τα διά στάσιν μετψκησαν εις 
τήν νϋν πόλιν περί τό Σκανδάριον [τό νϋν τουρ- 
κοβαρβάρω; Κοϋμ-μπουρνού — Άλίπεδον, καί 
κατά λέξιν ’Αμμώδης ακρα), κα’. μετωνό- 
μασαν Κών όμονύμως τή νήσψ»), «καί κατε- 
σκεύασαν αύτήν άξιόλογον. Πλήθος τε γάρ άν
δρών είς ταύτην ήθροίσθη, καί τείχη πολυτελή 
κατεσκευάσόη, καί λιμήν άξιόλογος» (ΙΕ'. ΟΣ7).
*Ην δέ τών κλειστών λεγομένων, παντί άνέ- 
μψ παραχειμαστικός. Τοϋ χρόνου μένται προϊ
όντος κατά μικρόν συνεχώσθη· τοΰτο μέν, έκ 
τής τών τειχών έρείψεω; τών έπί τψ στομίω 
(έξ έχΟρικής, ώ; έγψμαι, επιδρομής, πρό; κα- 
τάλυσιν τή; άκμαζούση; ναυτική; τών Κψων 
δυνάμεως), καί τής ύλοσχεροϋς αύτοϋ άπο- 
φράξεως- τοΰτο δέ, έκ τών κατά τήν χειμέ
ριον ώραν έκβαλλόντων εις αύτόν άπό τής πό- 
λεω; όμβριων ύδάτων ώςτε έν τή καθ’ ήμάς 
ήλικία τέλμα καΟέστατο δυσώδες, πολύ οΰτω 
τό μίασμα κατά τήν θερινήν ώραν είς τήν 
πόλιν άναοίδον. Έν έτει οέ 1850 ’Ιουνίου με-

έκεΤ πλησίον οικία; τοϋ Γίουσούφ Σαράρα 
άδελφοϋ τοϋ προειρημένου. Έν αύτώ δέ 
τώ τή; άνασκαφή; τόπω σώζεται τείχος 
^ωμαϊκδν, τδν πρδ; μεσημβρίαν περίβο
λον τοϋ κήπου αποτελούν, ώσεί μέν δώ
δεκα πόδα; είς ύψος ήρμένον, έπί μα- 
κρδν δέ διήκον, καί κόγχα; έχον κατά 
διαλείμματα. Ενταύθα ούν εγωγε ύπο- 

σοϋντος άφικόμενο; είς τήν νήσον ό καλό; έ- 
κεϊνος κάγαΟό; σουλτάνο; Άβδούλ—Μεδτζίτης, 
καί τό νοσοποιόν τίλμα άπό τών επάλξεων 
τοϋ παρακειμένου φρουρίου τών Ίωαϊνιτών ιπ
πέων κατιδών, συν άμα δέ καί τών Κψων θερ
μώς τοϋ κράτου; αύτοϋ δεηΟέντων, προσέταξε 
παραχρήμα τήν άνόρυξιν αύτοϋ. Καί ήρξατο 
κατά μικρόν τό έργον, συνεπιλαμβανομένων 
προθυμότατα καί τών έντοπίων. Τότε τοίνυν 
λίθοι ύπερμεγέβει; άνεσπάσθησαν έκ τοϋ κατά 
τό στόμιον πυθμένας αργοί τε καί λαξευτοί, 
άλλήλοι; επικείμενοι· έξ ου δή καί έπειθαν έμαυ- 
τόν έξεπίτηδε; άποπεφράχθαι, ώ; έ'φΟην εί- 
πών. Έπί τινα ουν κατά τό συνεχές έ’τη άνω- 
ρύττετο ό Αξιόλογο; δντω; λιμήν, καί πλοία 
μέχρι πεντακισγιλίων κοιλών χρήσεω; ήδη 
είσι ,πλέον, καί τό νοσερόν μίασμα τό τοϋ; πο
λίτας λυμαινόμενον έσκέδαστο τέλεον. Άλλ’ 
ούδέν ήνυσαν οϊ τε τών Κώων μόχθοι καί παν- 
τοδαποί πρό; συντέλισιν τοϋ έργου αγώνες, 
τά τε άπό τοϋ κράτου; δαπανηΟέντα -χρήμα
τα, ύπέρ τά; είκοσακισμυρία; δραχμά; λογι- 
σΟέντα· άτελές γάρ κατελείφΟη, καί νϋν αύ ό 
λιμήν συγχωσΟήναι κινδυνεύει· τοϋθ’ δπερ έγώ 
προΰολεπον, έξ αύτή; τή; τοϋ έργου έγχειρή- 
σεω; ένδημών έν τή νήσφ· άνδράσι γάρ τό πα- 
ράπαν άνεπιστήμοσι καί τοϋτ’ αύτό βαναύσοις 
άρχήθεν πεπίστευτο έργον νοϋ δεόμενου, καί 
δή μηχανικωτάτου.
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τής αρχαία; πόλεως, τής 
.τασώ>· συνοιχισρίΐης, χαι 

χαταπ.Ιίουσιχ ήόίστης.* 
ι, τών ένδεχομένων 

και τδ τή; δε τής έπι-

λαμβάνω την άρχαίαν είναι τής πόλεως 
αγοράν’ έν δέ μια τών κογχών άνέκειτο 
πάντως καί δ άνδριάς τοΰ τοσαύτα; νι
κάς νενικηκότος Κώου άθλητοϋ. Γνωστόν 
γάρ ότι τών άρχαίων αί άγοραί, πρδς 
τοΐς άλλοι; θεών καί ηρώων άγάλμασιν, 
έκοσμοΰντο καί τοΐς τών έν άγώσι νικη- 
σάντων άνδριάσιν. Αύτόθι άνεκαλύφθησαν 
κατά τήν άνασκαφήν καί παραστάδες λί
θου λευκοΰ μετά θριγκών γλυφά; φερόν- 
των, έτι γεμήν καί ψηφοθέτημα ρωμαϊ
κόν, άπερ άνήκουσι πάντω; είς θεοΰ τινο; 
ναδν ή ήρωος ίερδν έν τή άγορα ίδρυμένον, 
καθάπερ εϊθιστο τοΐ; άρχαίοις. Εύκτδν δ’ 
άν είη εϊτις τών εύπορούντων άστών έπε- 
χείρει τήν άνασκαφήν όλου τοΰ χώρου 
τούτου πρδς διαφώτισιν έν γένει μέν τή; 
αρχαιολογική; έπιστήμης, έν μέρει δέ τή; 
τοπογραφία; 
οχά.ΙΑιστα 
ϊδίσθαι τοΐς 
Τούτου δέ γενομένου. 
έστιν άνευρεθήναι ι 
γραφή; άπόθραυσμα, ές ουπερ γνωσθή- 
σεται τδ τοΰ έπιφανοΰς άθλητοΰ όνομα.

Εστι μέν ουν ή έπιγραφή έπί λίθου 
ύποφαίου μήκ· Ο, 81 και πλ. Ο, 73’ 
τά δέ γράμματά εισι γλαφυρώ; κεχαραγ- 
μένα, άναγόμενα, ώς έοικεν, είς τδ με
ταξύ τή; Α' τελευτώσης τών π. χ· εκα
τονταετηρίδων και τή; έπιούσης άρχο- 
μένη; χρονικόν διάστημα’ άκρωτηριασμώ 
δέ τοΰ λίθου έξηφάνισται τά γράμματα 
δύο ή και τριών ίσως έκ τής άρχής στί
χων, συν αύτοϊς δέ καί δ δςτις ούν άθλη- 
τής, τοΰ ολετήρος χρόνου φθονήσαντος 
αύτώ τοΰ ονόματος.

Στ. 6) Έ.ΐιυσίπα νοητέον ένταΰθα, 
ώ; δοκεϊ, ούχί τά έν Άθήναις ή Έλευσϊνι 
άγόμενα, άλλά τά έν αύτή τή Κώ, παρ’ 
όσον μάλιστα και Δήμητρο; ίερδν ήν αύ- 
τόθι ·Λψάτφιο>· καλούμενον, έν ώ και 
άλλην ήγον οί Κώοι εορτήν τά θα.Ιύσια, 
καθά έν ταΐς προεκδοθείσαις έπιγραφαϊς 
σεσημείωταί μοι. Ού μήν άλλά καί έν 

άλλαις έλληνικαϊς πόλεσιν ήγοντο Έλευ- 
σίνια, οίον έν ’Εφέσω, έν Φενεώ τής ’Αρ
καδίας, έν "Ελει τής Λακωνικής καί έν 
Κρήτη, κατά Μευρσιον.

Στ. 7.) Άδήναια. Ούτως έκρινα άνα- 
πληρώσαι τά έν άρχή τοΰ στίχου λελω- 
βημένα τέσσαρα γράμματα, έξ ών τοΰ 
τελευταίου μόνον, ήγον τοΰ Ν, άπέμεινεν 
ή δεξιόθεν ορθή κεραία’ καί έξ άλλης γάρ 
κωακή; έπιγραφή; μανθάνομεν ότι καί Α
θήνας ίερδν ήν έν τή νήσω. ’’Ηγοντο δέ 
ταΰτα, ώς εικάζεται, ούχι κοινή τών Κώ- 
ων συντελεί», άλλ’ ιδία τοΰ έν τω άστει 
δήμου' τοΰτο γάρ ίσως νοεί ή φράσις: τά 
TiOspira ύπδ τοΰ ύάρου (ώς έχει καί έν 
στίχ- 9 και 21), άντιδιεσταλμένως δηλ. 
πρδς τάς απολύτως καταλεγομένα; άλλας 
έορτάς, οία τά Έλευσίνια, Καισαρεία καί 
’Ελευθέρια (στίχ. 6, 8 καί 19), ών και 
τοΐ; λοιποί; δήμοι; τή; νήσου ήν μετου- 
σία.

Στ. 7 — 8 ) Παΐύας ΌΑυμπιχούς καί 
Ίσθιιιχοΰς (7. 1 θ) νοεί ή έπιγραφή, ώς 
εικάζω έγωγε, τούς κατά λόγον τής ήλι
κίας ένησκημίνους τοΐς τών ’Ολυμπίων 
και Ίσθμιων άγωνίσμασι, δηλονότι τών 
Ισθμοί καί Όλυμπιάσιν, ούχι δέ τών 
ιδία έν τισ·. τών πόλεων τελουμ,ένων. Καί 
έν άλλαις γάρ τών Έλληνίδων πόλεων 
’Ολύμπια ήγοντο καί Πύθια κατά μίμησιν 
τών πρωτοσυστάτων.

Αυτ. Εί μέν καί άλλοθι που άπαντα 
εορτή Καισαρεία, έμοί γοΰν άδηλον έν τώ 
παρόντι’ τοΰτο δέ μόνον διδάσκομαι έξ 
ών δ σεβαστός μοι φίλος Σ. Κουμανούδης 
έφθη σημειωσάμενος έν τώ Άθηναίφ, οτι 
Καισαρεία μεγάΑα τ,'ζο-ιτο έν Σπάρτη. 
Πιθανώ δέ τώ λόγω άνεφέρετο ή παρά 
Κώοις εορτή αύτη είς ’Ιούλιον τδ/ Καί- 
σαρα ή καί τδν θετόν αύτοΰ υίδν Σεβα
στόν. Καθάπαξ γάρ τών τή; Ρώμης Και- 
σάρων ύπ’ αισχρής άποθεωθέντων κολα
κείας, καί ιερά, οία είκδς, αύτοϊς ϊδρυντο. 
Ούτως έν παραδείγματι, ’Ιουλίου μέν Καί- 
σαρος ίερδν ήν έν 'Ρώμη' αύτοΰ δέ τού
του πάλιν καί τοΰ Σεβαστοΰ έπί τή; έν

Σπάρτη άγορά;’ τοΰ δ’ αύτοΰ Σεβαστοΰ 
έ/ τή ’Αθήνησιν άκροπόλει. Καί έν Κώ 
τοίνυν τοιοΰτον τι ήν ίερδν, ώ; έκ τ» τή; 
νομοθετηθείσης εορτής συνάγεται καί τής 
ύπδ 'Ροσσίου έκδοθείσης έπιγραφής τήςδε: 
Ό δά/ιο[ς Σ]ι6α[σ] τοΐς θεοΐς τδ βά
ρα (2J, εί καί άναφέρεται αύτη είς τού; 
μετά τδν Σεβαστόν Καίσαρας, ώς έστιν 
είκάζειν. Άντί δέ τίνων ευεργεσιών τούς 
Καίσαρας άμφοτέρους, ώς έγωγε υπονοώ, 
τιμών θείων οί Κώοι ήξίωσαν, τοΰτο άπο- 
κρύπτεται τέως έν τώ τοΰ χρόνου σκότει. 
Αλλ’ ίσως ούχ όλως άσχετα πρδς τδ 

πράγμα δόξοιεν τά έξή; είκοτολογούμενα.
Ίΐ παρά τοΰ Σεβαστοΰ τοΐς Κώοις γε

νομένη άφεσις εκατόν ταλάντων έκ τοΰ 
προσταχθέντο; φόρου, άντί τής έν τώ πε- 
ριφήμω Άσκληπιείω άνακειμένης τοΰ Ά 
πελλοΰ (3) είκόνος, τής ’.Αταδυορέχης 
Αφροδίτης, ήν έκεΐνος άνέθετο τώ πα- 
τρί αύτοΰ Καίσαρι εί; τδ έν 'Ρώμη ίερδν 
αύτοΰ, ώς τοΰ γένους αύτοΰ άρχηγέτιν (4), 
είκάζειν έμοιγε παρέχει ούχί δυναστικήν 
τινα άποστέρησιν τοΰ αριστοτεχνήματος,

(2) Φακέλ. Β', άριθ. 177. Αυτόθι δέ παρα
πέμπει ό άνήρ εΐς άλλην Κφακήν έπιγραφήν, 
ίν τφ περιπύστψ τοϋ Βοικχίου Συντάγματι 
τ&ν έ λ λ η ν ι κ & ν επιγραφών, άριθ. 
2508, τεθησαυρισμένην, σχέσιν δέ πρό; ταύ
την έχουσαν, ήν άτυχω; ούκ έχω τά νΟν πρό 
οφθαλμών πρό; πληροφόρησίν μου.

(3) ’Αμφίβολο; ή πατρί; τοϋ θαυμάσιου Αρι
στοτέχνου. Οί μέν γάρ, ώ; Πλίνιο; (ένθ. άνωτ). 
και ‘Οβίδιος (Περί τέχν. έρωτ. III. 401, και 
Ηοντ. ]y. 1, 29) Κφον αυτόν λέγουσιν· οί
οέ, ώ; Στράβων (ΙΔ'. ά, § 25.) καί Λουκιανό; 
(Περί βιαβολ. 2', Έφέσιον ό δ’ αΰ Σουίδα; 
Κολοοώνιον, θέσει δέ Έοέσιον.

(4) Στρ. ΙΔ'. β', §. 19. Τής δ’ αΰ άναθέ- 
σεω; ταύτη; μέμνηται καί ΙΙλίνιο; (ένθ. άνωτ.), 
προστιθεί; δτι καί έπη έλληνικά έπεποίηντο 
εί; έπαινον τοϋ, κατά Προπέρτιον (Έλεγ. III. 
7. 11.), πρωτεύοντα; τούτου έργου τοϋ ’Απελ- 
λοϋ, έννοών δ’ ϊσω; τά καί νϋν έτι σωζόμενα 
έν τή Πλανουδείφ ’Ανθολογία (Γόε άριθ. 178, 
179, 180, 182) επιγράμματα Λεωνίδου τοϋ 
'Γαραντίνου (π. χ. 273), ’Αντιπάτρου Σιδωνίου 
(. χ. 101), καί ’Αρχίου τοϋ ’Λντιοχέω; (π. χ. 
63), άτινα διά τ· κάλλο; παρατίθημι Sl
it.

ώς φαίνεται νομίζων ό φίλος Σ. Κ. Παντε- 
λίδης (5), άλλ’ έκούσιον τών Κώων προσφο
ράν, ΐνα τήν παρ’ έκείνου εύνοιαν έαυ- 
τοΐς έπισπάσωνταΓ ου ένεκα βασιλικώς δ 
Καΐσαρ άντιφιλοτιμούμενος άφήκεν αύ
τοϊς τδ έκατοντάλαντον ποσόν. Άλλως 
γάρ ούχ όρώ ό,τι εϊη τδ έμποδών αύτω, 
πάν τδ άρέσκον αριστούργημα τής τών 
ήμετέρων προγόνων τέχνη; έν άδεια ά- 
φαιρεΐσθαι τούς δυναστευομένους. Μή ούκ 
άπεσύλησαν προίκα οί τής 'Ρώμης στρα
τηγοί καί αύτοκράτορες τδν άτιμη τον τής 
'Ελλάδος πάσης κόσμον, μηδενδς ένιστα- 
μένου μηδ’ άντιλέγοντος; Εΐτα, καί αύτδ 
τδ παρά τοΰ Παντελίδου ώς άπδ τοΰ Πο
λυβίου [51 (?), 8] καί τοΰ Βαλέριου Μα-

Λεωνίδου Ταραντίνο υ.
Τάν έκφυγοϋσαν ματρό; έκ κόλπων έτι, 
Άφρφ τε μορμΰρουσαν εύλεχή Κύπριν, 
Ίδών Άπελλή; κάλλος ίμερώτατον, 
Ού γραπτόν, άλλ’ έμψυχον έςεμάςατο. 
Εΰ μέν γάρ άκραι; χερσίν έκθλίβει κόμαν, 
Εΰ δ’ όμμάτων γαληνό; έκλ.άμπει πόθος, 
Καί μαζότ, άκμή; άγγελος, κυδωνιά· 
Αύτά δ’ Άθάνα καί Διό; συνευνέτις 
Φάσουσιν, ώ Ζεϋ, λειπόμεσθα τή χρίσει. 

’Αντιπάτρου Σ ι δ ω ν ί ο υ.
Τάν άναδυομέναν άπό ματέρο; άρτι θαλάσσας 

Κύπριν, Άπελλείου μόχθον δρα γραφίδος, 
’Π; χερί συμμάρψασα διάβροχον’ύδατι χαίταν 

Έκθλίβει νοτερ&ν άφρόν άπό πλοκάμων.
Αύται νϋν έρέουσιν ’ΛΟηναίη τε καί Ήρη, 

Οϋζέτι σοί μορφά; εί; έριν έρχόμεθα.
Ά ρ χ ( ο υ.

Αϋτάν έκ πόντοιο τιθηνητήρο; Άπελλή;
Τάν Κύπριν γυμνόν ε'δε λοχευομέναν,

Καί τοίαν έτύπωσε, διάβροχον ϋδατο; άφρφ 
Θλίβουσαν θαλεραΤ; χερσίν έτι πλόκαμον.

Έστι καί έτερον Ίουλιανοϋ τοϋ Αιγυπτίου, 
πολλήν κάκεϊνο τήν χάριν άποστάζον· δπερ 
δμω; παραλείπω, άτε δή τοϋ ποιητοΰ τούτου 
πολλφ τω χρόνω νεωτέρου όντο; (μεταξύ τοϋ 
491—518 μ. χ.). Λέγεται δ’ ό Άπελλή; άπό 
Φρύνη; τή; περιυήμου έταίρα; άπομάςασθαι 
τήν τή; είκόνο; Ιδέαν Καί γάρ έκείνη·. -Τή 
τφν Έλευσινίων πανηγύρει καί τή των ΙΙοσει- 
δωνίων έν οψει των Πανελλήνων πάντων, άπο- 
τιθεμένη .θοίμάτια, ζαί λύσασα τά; ζόμας, άνέ- 
βαινε τή θαλάττη· καί άπ’ αύτή; ’Απελλή; τήν 
’Αναδυομένην Άοροδίτην άνεγράψατο· (’Αθήν. 
ΙΓ'. 59 ).

(5) Ίδε Πανδ. Τόμ. ΙΖ', σελ. 428.
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ξίμου [1, 4 9] άναφερόμενον, δτι τδν Πό- 
πλιον Τουρούνιον, άνδρα συγκλητικόν, 
άπέκτεινεν δ Σεβαστός, ώς ίεροσύλως τδ 
τοΰ ’Ασκληπιείου άλσος δενδροτομήσαν- 
τα είς κατασκευήν νηών, πως άν τις συμ- 
βιβάσειε τή ύπ’ αύτοϋ τούτου αποστερή
σει τής Άδαδυομίδης Αφροδίτης-, (6). 
Ό αύτδς άρα τή έσχατη τιμωρία τήν ιε
ροσυλίαν έκδικών, ό αύτδς πάλιν και ιε
ρόσυλων; Άεικες τοΰτο νή Δία γε. Εύερ- 
γεσίαν τοίνυν εγωγε λέγω τήν μεγαλο
δωρίαν ταύτην τοΰ Σεβαστού.

Άλλ* έστι καί άλλο τι, κατ’ έμέ, δ
περ τούς Κώους διέθηκεν εύγνωμόνως πρδς 
τδν Σεβαστδν έχειν. Κώων έτυράννησε 
Νικίας άνήρ τών αυτοχθόνων, σύγχρονος 
αύτώ τε τώ Σεβαστώ κα'ι τώ γεωγράφο» 
Στράβων·, γενόμεννς, 8ς έσχεν άντιπολι- 
τευόμενον Θεόμνηστον τδν δνομαστδν ψάλ
την, Κώον καί τοΰτον (7). Τοΰ τυράννου 
ουν τούτου τήν κατάλυσιν δια τοΰ Σε~ 

βαστοϋ γενέσθαι υπολαμβάνω, τών Κώων 
έπί τούτο» πρεσβευσαμένων πρδς αύτόν. 
Ούτως ουν τής ελευθερίας τυχόντες, νέαν 
έπι τούτω ένομοθέτησαν εορτήν, τά Έίευ- 
θέρια τά καί Καισάρεια (στίχ. 19—20) 
προσονομαζόμενα, είς μνήμην μεν τοΰ 
πράγματος, ένδειξιν δε άϊδίου πρδς τδν 
Καίσαρα εύγνωμοσύνης. ’Αλλά ταϋτα μεν 
εικοτολογία·, είσίν, ώς εφθην είπών, τοϋ 
βεβαίου ουτω δυσθηράτου τυγχάνοντος 
έν τώ τοΰ παρελθόντος παχυλό» ζόφο». 
Παρατηρητέα δ’ έστιν ή έν ταΐς λέξεσι Και- 
σάρεια, τρίς, καί Στρατοδικεία, δίς ά- 
παντώσα γοαφή τοΰ II άντί τής διφθόγ
γου ΕΙ (στίχ. 8, 12, 47, 20, 21). Έστω 
δέ καί τοΰτο έκ τών μυρίων παραδειγ
μάτων τής όμοιοφθόγγου έκφωνήσεως έ- 
κατέρου, τών μαρτυρούντων τδ γνήσιον 
τής είς ημάς άνωθεν έκ διαδοχής κατελ- 
Οούσης προφοράς τής πατρίου γλώσσης. 
Άλλ’ οί περί τδν ’'Ερασμον καινοτόμοι 
τής άλλοθρόου καί έκμελοΰς προφοράς τής 
τών γλωσσών ήδίστης, Κport καις γτύ- 
μαις .Ιημώττες τάς φρέδας, κατά τδν 
κωμικδν είπεΐν, ούκ αποδέχονται ταϋτα, 
μαρτύρια άπδ τών Περικλεούς χρόνων ά- 
παιτοϋντες. Καί όμως οί ταϋτα έγχαρά- 
ζαντες ήσαν πολλώ τώ χρόνω τοϋ Περί— 
κλέους πλησιέστεροι ή ό δισχιλίους όλους 
ένιαυτούς τής έποχής έκείνου άφιστάμενος 
σοφδς τής 'Ροτεοδάμης, ό τδ κοινή φερό- 
μενον παροιμιώδες: «."Ε.Ια πά.τχε ιιου δά 
σοΰ δείζω τά γοδικά σου* είς έαυτδν 
προσφυώς έφαρμόσας.

Στ· 9.) Νέα μοι δοκεΐ καί ή εορτή τά 
’Ρωμαία, άπδ τής 'Ρώμης ώς θεότητος νοού
μενης, ής ίερδν ήν, ώσπερ είκδς, έν τή 
μητροπόλει τής νήσου, ώς υπήρχε τοιοΰ- 
τον καν τή Άθήνησιν άκροπόλει. Ή δ’ 
αύτή ήγετο καί έν 'Ρόδω, ώς δηλοΰται 
έν έπιγραφή 'Ροδιακή ύπδ 'Ροσσίου δημο- 
σιευθείση" ’Ρωμαία γάρ άναγνωστέον οΐ- 
μαι κάκεΐ τά: Τριετηρίς 'Ρωμαία, καί: 'Ρω
μαία τριετηρίς (στίχ. 4 6, 21, 28), ώς 
έγραψεν ό σοφδς άνήρ, ώς έπίθετον τοΰ 
τριετηρίς έκλαβών τδ 'Ρωμαία, δπερ ά-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΑ.

κατάληπτον άποβαίνει ούτως άναγινωσκό- 
μ.ενον. Βεβιασμένη δ’ έστί καί όλως άτο
πος καί ή έν στίχω 7 ύπ’ αύτοϋ γονομένη 
άναπλήρωσις: (Τριετηρίς 'Ρ]ωμαία, διό
τι τδ τής έπιγραφής όμοιότυπον ένδς μό
νον γράμματος, τοϋ Ρ, λώβην δεικνύει, 
ήτοι 'Ρωμαία, άνευ τοΰ τριετηρίς’ τοΰτο 
δε κεΐται έν τοΐς σημειωθεΐσι στίχοις ελ
λειπτικούς τοΰ έορτή, οΐον: 'Ρωμαία, τριε- 
τηρίς [εορτή], τουτέστι κατά τριετηρίδα 
άγομένη, ώς έχει καί έν στίχω 21, ένθα 
καί ίτέρα συγκαταλέλεκται 
Λιπαδάμια, οΐον; 'Ρωμαία, 
^ι[παδάμια).

Στίχ. 4 4.) Πόλις ήν τής 
Στρατονίκεια, ούτω κληθεΐσα 
τονίκης τής Άντιόχου τοΰ Σωτήρος γυ- 
ναικδς, κατά τδν συγγραφέα τών Έθδΐ- 
κωδ, ύπδ Μακεδόνων δε κατοικουμένη, 
καί κατασκευαΐς πολυτελέσιν ύπδ τών 
βασιλέων (τής Συρίας;) κοσμηθεΐσα, κατά 
τδν γεωγράφον. Τανΰν δ’ έστι σωρός έρει- 
πίων, Έσκί-χισσάρ τουρκοβαρβάρως κα

έορτή, τά 
τριετηρίς.

Καρίας ή 
άπδ Στρα-

λούμενη. ’Εν ουν Λαγίνοις τής τών Στρα- 
τονικέων χώρας ίερδν ήν τής 'Εκάτης έπι- 
φανέστατον, πανηγύρεις μεγάλας συνά- 
γον κατ’ ενιαυτόν, οπότε ήγοντο πάντως 
τά ένταΰθα μνημονευόμενα Έχαε^σεα* 
’Ετετίμητο δέ ποτέ ή Στρατονίκεια καί 
θρόνω έπισκόπου ύπδ τδν Σταυρουπόλεως 
μητροπολίτην.

Στίχ. 4 3.) Τά Θεοχά/ζια, όσα γ’ έμέ 
είδέναι, μόνον παρά τοΐς Σικελιώταις Έλ- 
λησιν έωρτάζοντο είς τιμήν τών μετά τοΰ 
Πλούτωνος γάμων τής Ιίερσεφόνης. ’Εκ 
ταύτης μέντοι τής επιγραφής μανθάνο- 
μεν ότι καί έν Νύση τή Καρική ήγετο 
ή αύτή εορτή. Καλείται δέ σήμερον ή 
Νύσα τουρκοβαρβάρως Σου.Ιτάδ-χισσάρ, 
ύπ’ ολίγων ’Οθωμανών κατοικουμένη. Hv 
δέ καί αΰτη έπισκοπή ύπδ τδν ’Εφέσου 
μητροπολίτην.

Στίχ. 4 4) Απόλλωνος Κλαριού ίερδν 
καί μαντείαν παλαιότατον ήν έν τώ πρδ 
τής ’Ιωνικής πόλεως Κολοφώνος άλσει, 
£νθα ό Κάλχας μάντις, κατά τήν έκ Τροίας 

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.) 

έπάνοδον πεζή άφικόμενος μετ’ Άμφιλό- 
χου τοΰ Άμφιαράου, καί κρείττονι έαυτοΰ 
μάντει περιτυχών, Μόψο» τώ Μαντοϋς τής 
Τειρεσίου Ουγατρδς, διά λύπην άποθανεϊν 
λέγεται. 'Π δ’ ένταΰθα μνημονευομένη 
έορτή, τά Κ.ίάρια, άγνωστός μοί έστιν 
άλλαχόθεν. ’Ετετίμητο δέ καί ή Κολοφών 
θρόνω έπισκόπου ύπδ τδν ’Εφέσου μητρο
πολίτην. ’Ερειπίων δ’ έστί σωρός τανΰν.

Στίχ. 4 5 — 4 6.) Καινοφανής δοκεΐ καί 
ή έορτή ’Λρχηρέσια. Αρχηγέται έλέγον- 
το ύπδ τών Λακεδαιμονίων οί δύο βασι
λείς αύτών. Αρχηγέται καί οί προπά
τορες ήτοι γενάρχαι, ώς καλεΐ δ Οίδίπους 
Λάιον τδν έαυτοΰ πατέρα: «οΓ άδηρ άρ- 
χηγέτης* (8)’ οΰτω καί οί Αθηναίοι τδν 
Ηρακλή άρχηγέτηδ είπον τών Λακεδαι
μονίων (9). Ιδιαίτερον δέ Αρχηγέται εκαλούν
το οί τών άποικιών ηγεμόνες, οΐτινες πολ
λάκις ούχ έαυτοΐς, άλλά τοΐς πατρώοις 
Οεοΐς έπεγράφοντο τήν άποικίαν. Ούτως 
έν παραδείγματι, οί άπδ τής νήσου Νά
ξου μετά Θεοκλέους καί Χαλκιδέων τήν 
έν Σικελία Νάξον κτίσαντες, καθ’ 'Ελλά
νικον (10), Άπόλλωνι τήν άποικίαν έπε- 
γράψαντο, περί ής καί ό Άππιανδς ταϋ
τα λέγει: «Ό δε Αρχηγέτης Άπό.Ι.ίωδος 
άγα.Ιμάτιύδ ίστιν, 8 πρωτοκ Ιστι'ισαδτο 
Ναζίωδ οί είς Σικε.Ιίαδ άηωκισμίδοι (1 ί ). 
Τοΰτ’ αύτδ καί Βάττος έποίησεν ό Θη- 
ραΐος, ό τήν Κυρήνην τής Λιβύης οίκίσας, 
ώς έστι μαθεΐν άπδ τοΰ Πινδαρικοΰ: «Άρ-

(8) Σοφ. Οΐο. τύρ. 751.
(9) Ξενοφ. 'Ελλ. ς' ■('. ϋ.
(10) Ιίαρά Στεφ. Βυζ. λέζ. Χαλκί;. ’Εν ϊόία 

3έ διατριβή ποιήσομαι πλατύτερον περί τής 
αποικίας ταύτης λόγον, ώς και περ'ι τή; όλω; 
ΐδιογνώμονο; καϊ εις ούδέν δέον ύπό τοΰ σοφοΰ 
Κλουβερίου γενομένης διορΟώσεως, ή μίλλον 
διαστροφής τοΰ Έλλανικείου χωρίου, ήν άπο-

Ϊον άληΟιΰ; πώς και ή τών Μυλλέρων (Καρύ
ου καϊ Θευδώρου) εύκλεής συνωρϊς ούτω; άτα- 

λαιπώρως ώ; όρόώς εχουσαν άπεδέςαντο έν τοΐς 
ύπ’ αύτών έκδοΟείσι Λειψάνοις'Ελλήνων ιστορικών 
(Fragm. Hist. Grace, tom. I, pag.5l. 
Paris. 18'if.)

(4 4) Ί’ωμ. εμφυλ. Ε. ρθ'. — Πρβλ. καϊ 
Θουκ. ς' γ'. 

59.

(6) Εσφαλμένος φαίνεται ύ χρόνος, καθ’ 
δν ό φίλος τίθσσι τό γεγονός τοΰτο, ήτοι τό 
50 πρό τή; σωτηρίου έποχής· τοΰτο μέν γάρ 
έστι τό ά τής ’Ιουλίου Καίσαρο; αϋσαρχΐας· 
ή δέ τοΰ Σεδαστοΰ μοναρχία ήρςατο μέν τφ 
31 π. χ., τέλος δ’ εσχε τω 43 μ. χ.

_(λ) Στρ. ΙΑ’, β’, §'. 19. Εΐ δ’ ό Θεόμνηστος 
οΰτός έστιν ό αύτός τφ παρά Πλουτάρ/ψ 
|Βροΰτ. κδ'] μνημονευομένψ άκαδημαϊκφ, άλ
λοι σκοπείτωσαν. Τόν γε μήν τύραννον έσφαλ- 
μένως, ή κρίνουσι τδν έκδοτών τινες, Ν ί κ ι π- 
πον ονομάζει ό Αίλιανός- διό καϊ παραινοΰσι 
γράφειν Νικίαν. "Εστι δέ τό παρ’ Αίλιανοΰ 
ιστορούμενου τοΰτο: «Λέγουσι Κώων παΐδε; 
έν Κφ τεκεϊν, εν τινι ποίμνη Νικίππου τοΰ 
τυράννου, δϊν· τεκεΧν δέ ούκ αρνα, άλλά λέον
τα. Και ουν τό σημεΐον τοΰτο τφ Νικίππψ 
τήν τυραννίδα τήν μέλλουσαν αύτφ μαντεύ- 
σασΟαι, ιδιώτη έτι όντι» [Ποικ. ίστορ'. Α'. κθ'] 
'Ημαρτημένη δέ πάντως έστιν ή παρ’ Αΐλιανφ 
γραφή τοΰ ονόματος, ού μόνον δτι άξιοπιστό- 
τερο; δοκεΐ ό τφ τυράννω συγχρονήσας γεω
γράφος, άλλά και οιότι τό αύτό όνομα μετά 
προτομής φέρεται έν νομίσμάτι χαλκφ, τοΰ 
τυράννου άναμφηρίστως, δ εΐχον έγώ’ έν τή 
νήσψ εύρών προσήνεγκα δ’ αύτό τφ παρά τή; 
γαλλική; κυβερνήσεως έν έτει 4844 εΐ; Πάτ μον 
αποσταλεντι χάριν επιστημονικής έρεύνη; όμο- 
γενεΐ Μην? Μινωίδη, δπερ ίσως άπόκειται νΰν 
έν τφ νομισματικφ τών Παρισίων μουσειιρ.
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χηγέτας Άπι5.1.1ωκ’>(12), ένθα 5 σχολιαστή; 
έρμηνεύίΐ: « ό τής αποικίας αρχηγέτης*. 
Οΰτω καί οί ’Αθηναίοι Άρχηγέτιδα αυ
τών έκάλουν την ΆΟηνάν. 'Ο δ’ Ησύχιος: 
β’ζ/ρ_γ·»?}·έη7ζ, 7?ρωίί έ.τώκνμοι τώκ γν.Ιών, 
ή θεοί έκ Άθήκαις».

Αλλ* εί μέν ει; θεότητά τινα άνεφέ- 
ροντο τά τών 'Λλικαρνασσέων Άργηγέ- 
σια, τί καί έν στίχω Ί 8 μνημονευόμενα, 
άδηλον τοΰτο’ ή γε μην πόλις έστι Τροι- 
ζηνίων άποικο;, *ΑνΟθυ τή; αποικία; ή- 
γησαμένου' δθεν καί διττή; έτυχον προσ- 
ηγορίας οί 'Αλικαρνασσεϊς παρά ποιηταΐς, 
Ακΰέάδαι άπδ τοΰ οίκιστοΰ λεγόμενοι. 
Αρχηγέσια άρα ή εί; τιμήν τοϋ τή; αποι
κία; αρχηγέτου παρ’ έκαστοι; έορτή. Τοΐς 
γάρ τών αποικιών άρχηγέταις μετά θά
νατον τιμαί ώς ήρωσιν άπενέμοντο. Κα
λείται δέ σήμερον ή 'Αλικαρνασσός υπό 
τε τών εγχωρίων καί τών περίοικων 'Ελ
λήνων Πετρούμι[ο]κ, έπικρατήσαντος τοΰ 
ονόματος άπδ τή; τών Ίωαννιτών ιππο
τών έποχής. Ούτοι γάρ έν έτει 1400 τά 
τή; άρχαία; άκροπόλεω; τείχη ανοικοδο
μήσατε; άπδ τών τότε σωζομένων έτι 
λειψάνων τοΰ Μαυσωλείου, άνέθεντο αυτήν 
εί; τήν προστασίαν τοΰ 'Αγίου Πέτρου. 
Μ πονά ροΰμ δ’ δνομάζουσιν αύτήν οί ’Ο
θωμανοί μικρώ το.ΰνομα παραφθείραντες. 
Άλλ’ ήδη πάλιν έκ φιλοτιμίας τών ένοι- 
κούντων 'Ελλήνων άναλαμβάνει τδ άρ- 
χαϊον κλεινόν όνομα. Ουτοι δ’ εΐσΐ τό πλευ
στόν Κύπριοι τό γένος, πρό μια; καί ή- 
μισείας σχεδόν εκατονταετηρίδας άποικί- 
σαντες είς αύτήν. Είχε δέ ποτέ καί αΰ
τη ίδιον έπίσκοπον ύπό τδν Σταυρουπό- 
λεως μητροπολίτην. Παρατηρητέον δ’ έν
ταΰθα, οτι τό έν τή λέξει Ά.Ιικαρκασσώι 
προσγραφόμενον I (οπω; έχει καί κατω
τέρω έν στίχω 19 και 24, καί Μύκδωι, 
ατ'.γ. 23), έν άλλαις δοτικαΐς παρέλιπεν 
ό τήν έπιγραφήν έγχαράξα; (ΐδε στίχ. I 2, 
13, 17)’ τή; δέ τοιαύτη; παραλείψεώ;
τό έθο; άπ’ αύτών ήδη τών τής επιγρα

( I2J ΠυΟ. Ε'. 80.

φή; χρόνων ήρξατο κρατεΐν, ώς δ συγχρο- 
νών Στράβων φησί: ιΓΙο.Ι.ΙοΙ γάρ χωρίς 
τοΰ ΐ γράφουσι τάς δοτικάς, ίκΰά.ί.Ιουσί 
τι τό Ιθος, [ώς] φυσικήκ αίτίακ ούκ I- 
χοκ“· Ένί δέ μόνον Σ γέγραπται ή αύ
τή λέξις έν στίχω 24, έξ αβλεψίας ίσως 
τοΰ γλύπτου, διότι οί τελευταίοι δύο στί
χοι φαίνονται άλλη; χειρός χάραγμα.

Στίχ. 23.) Τοΐς εύστοχωτέρου νοΰ εύ- 
μοιρήσασι παρίημι τήν άναπλήρωσιν τών 
εν τή λέςει . . . ΛΩΝ1ΕΙΑ λελωβημένων 
τριών γραμμάτων, ών μόνον τοΰ τελευ
ταίου ίχνος, τουτέστι τό δεξιόν σκέλος 
τοΰ Α ίσως ή Λ, άπολ.έλειπται’ οΰτω δή
γνωσθήσεται καί άλλης νέας τών Μυν- 
δίων εορτή; τδ όνομα. ΓΗ δέ Μύνδος ήν 
τή; Καρίας πόλι; παράλιο;, ή; ή άκρό- 
πολις έπί πέτρας κειμένη, μέσον τοΰ λι- 
μένο; προηκούσης δεξιά τώ εισπλέοντι, 
έσώζετο κατά μέγα μέρος τώ 1841 έτει, 
ότε ύπό πνεύματος βιαίου κατήχθην έγώ 
εις τόν τόπον. Έκεΐ δέ τά τής πόλεως 
έρείπια θεωρών άνεμνήσθην έκείνο δή τό 
τοΰ Κυνικοΰ Διογένου; έπίχαρι σκώμμα, 
8ς: « Είς Μύκδοκ έ.Ιδώκ, καί θεασάμεκος 
μεγά.Ιας τάς πύ.Ιας, μικράκ δέ τήκ πό- 
.Ιικ, Ακδρες Ιίύκδιοι, ίφη, κ.Ιείσατε τάς 
πύΑας μή ή πό.Ιις ύμώκ έζέ.Ιθη». Έτε- 
τίμητο δέ καί Ορόνω επισκόπου ύπό τόν 
Σταυρουπόλεω; μητροπολίτην. Καλείται 
δέ σήμερον ή Μύνδος τουρκοβαρβάρως 
Γκϊουμουσ.ίοΰ ( = Άργυροΰκ, ή μάλλον 
Αργυρεϊοκ, ως άπό τών έν τή περιχώρω 

ποτέ υπαρχόντων άρνυρείων μετάλλων, 
καθά °1· εγχώριοι ’Οθωμανοί διηγούνται), 
ούχ ώς τινες τών καθ’ ήμάς λογίων άν
δρών γράφουσι: ΛΙεκτεσε, παρενεχθέντες, 
ώς έοικεν, ύπδ τοΰ ήμετέρου γεωγράφου 
Μελετίου’ δ/έκτες γάρ καλείται ύπδ τών 
Οθωμανών τό τή; Καρίας θέμα, δπερ καί 

Λ/έκτες-σακτςαγΐ διά τοΰτο λέγεται, άπό 
Μ έκτες τοΰ κατά τήν 1Γ' έκατονταετη- 

τήν χώραν Όθω- 
Μέκτες τοΰ κατά τ 
ρίδα καθυποτάςαντο; 
μανοΰ αρχηγού.

ία έκ τής τοΰ στίχου ίρ- 
γράμματα, ώς ό χώρο;

δεικνύει, τοΰ δεξιοΰ μόνον σκέλους άπο- 
λειφθέντος έκ τοΰ τρίτου, δηλονότι τοΰ Λ. 
Άμφιταλαντευόμενος δέ, πότερον, διά τοΰ 
"ΥΑ.έος άμεινον είη άναπληρώσαι τδ χα· 
σμα, ή διά τοΰ Ζωί.ίος, προύτίμησα τοΰ
το, άτε δή συνηθέστερον καί έν άλλη Κ φα
κή έπιγραφή άπαντών. Εί δέ φαίνεται 
πλεονάζον τό 1, άλλά τοΰτο, μεταξύ 
κείμενον τοΰ Ω καί Λ, άνεπαίσθητον κατέ
χει χώρον. Ούτος ούν ό Ζωίλος φαίνεται 
έπιστατήσας τή; τοΰ άνδριάντος τοΰ άθλη- 
τοΰ άναθέσεως.

Έκ ΓΙάτμ.ου’Ιουνίου φθίνοντος 1874.

I. Σακκελίων.

Π ΝΕΑ ΕΝ ΛΟΝΔίΝΩι 
ΝΕΚΡΟΠΟΑ1Σ.

Άναγνόντες έν τινι περιοδικώ συγγράμ- 
ματι τή; Εσπερίας πραγματείαν τινα 
περί τής νέας τοΰ Λονδίνου νεκροπόλεως, 
μεγάλως έλυπήθημεν εύρόντες τήν έκτέ- 
λεσιν τής τοιαύτης παρ ήμΐν έπιχειρήσεως 
κατά πλεΐστα οσα ύποδεεστέραν έκείνης. 
Σκοποΰμεν δ’ έν ολίγοι; νά διαλάβωμεν 
τά κυριώτερα περί τοΰ νεκροταφείου τοΰ 
Λονδίνου, δπως παραβαλόντες αύτά πρός 
τά τοΰ ήμετέρου, ίδωμεν τάς υπαρχούσας 
μεγίστα; διαφοράς

Έν Λονδίνορ συνεστήθη ύπδ διαφόρων 
έπιστημόνων καί έμπορων έταιρία, προτι- 
θεμένη τήν άναδιοργάνωσιν καί κατα
σκευήν νεκροταφείου έκτδς τοΰ Λονδίνου, 
τοΰ παλαιοΰ κειμένου έντδς τή; πόλεως 
καί γέμοντο; βορβόρου. Οί έπί τούτφ συνε- 
ταιρισθέντες άνδρες γινώσκοντες καλώς 
τήν σπουδαιότητα τής έπιχειρήσεως, ής 
τήν έκτέλεσιν άνέλαβον καί τάς προλή
ψεις τοΰ ’Αγγλικού Λαοΰ καθ’ ών έμελλε 
νά παλαίσωσι, προσεπάθησαν νά έκλέ- 
ξωσι θέσιν κατάλληλον, έχουσαν άπαντα 
τ’ άπαιτούμενα προσόντα είς νεκρόπολιν 

μεγαλουπόλεως, οία τδ Λονδϊνον’ δηλ. 
νά έπιτύχωσιν έκτασιν μεγάλην άρκοΰσαν 
έπί πολύ είς τάς άνάγκας τής πρωτευού- 
σης, τοποθεσίαν ώραίαν έχουσαν έρίζοντα 
εύρύν καί άέρα καθαρόν, μη άπέχουσαν δέ 
πολύ τοΰ Λονδίνου όπως εύκόλως δύναν
ται νά προοέρχωνααι, καί είς μέρος άπο- 
μεμονοιμένον μακράν οικημάτων. Τοιαύ
την θέσιν έχουσαν άπαντα τά μνησθέντα 
προσόντα έπέτυχον τάς παρά τήν hurray 
κειμένας άπεράντου; γαίας, ύφ’ ελωδών 
μυρίκων κατειλημμένα; καί άποτελ.ου- 
μένας έκ λόφων καταφύτων. ”1δωμεν λοι
πόν κατά πόσον τό ήμέτερον νεκροτα- 
φεΐον εύμοιρεΐ τών τοιούτων προσόντων. 
ΊΙ έκτασις τοΰ ήμετέρου νεκροταφείου φαί
νεται μοι, άρκοΰσα πρός τήν Σμύρνην, ή 
Οέσις όμως αύτοϋ ού μόνον ούδέν τό ώ- 
ραϊον έχει κειμένη είς χαμηλόν μέρος, 
άλλ.’ είνε καί άκατάλλ.ηλος, διότι μετ’ 
ού πολύ θέλει περιστοιχισθή οικημάτων, 
μή έκπληροΰν οΰτω τδ σπουδαιότερον αί
τιον δι’ δ τά νεκροταφεία γίνωνταί έκτος 
τή; πόλεως. Καί ή γειτνίασες δέ τής θα
λάσσης καί κατά συνέπειαν τό άλατώδες 
τοΰ έδάφους ύφ’ 8 θάπτονται τά σώμα
τα, δύναται νά κωλύτ) καί παρατείνη τήν 
σήψιν καί διάλυσιν αύτών.

II έταιρία τοΰ Λονδίνου κατεσκεύασε 
ίδιον σταθμόν, δπως έναποτίθενται τά 
φέρετρα μέχρι τής ώρισθείσης παρ’ αύτή; 
ήμέρας διά τήν ταφήν, καθώς καί ιδίαν νε- 
κροφόρον άμαξαν. ΊΙ νεκροφόρος άμαξα διή- 
ρηται είς θήκας, έν έκαστη δέ θήκη τίθε
ται έν φέρετρου, κλείεται δέ ίσχυρώς διά 
θυρών εκατέρωθεν.

Αξία πλείστων έπαίνων είνε ή τάξις, 
ή ευπρέπεια ζαί ή κοσμιότης, μεθ’ ών 
έκτελεΐται ή έναπόθεσις τών φερέτρων 
έν τώ σταθμω ή έν τή νεκροφόρω άμάξη, 
ώς καί ή καθαριότης ή δι’ όλου τοΰ κατα- 
πτήματος διήκουσα. Εί; ταΰτα καθώς ζαί 
είς τήν εύτέλειαν τής τιμής τοΰ ένταφια- 
σμοΰ έναπόκεινται τά αίτια τής έπιτυ- 
χίας’ διότι, ιός καί παρ’ ήμΐν, έπρόκειτο 

| ν άφαιρέσωσι τήν παρά τώ άγγλιζώ λαφ
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υπάρχουσαν πρόληψιν, καθ’ ήν δεν ήνεί- 
χετο τήν έκτος τις πόλεως ταφήν τών 
οικείων, νομίζων αύτδ άπρεπες και έζευτε- 
λιστικόν.

Ή έταιρία ώρισε ττ,ν τιμ-ήν το» ενταφια
σμού είς 1 4 σελλίνια, περιλαμβανομένων 
τών εξόδων τής παραλαβής, τής μετα
φοράς, τής ταφής τών νεκρών κα*. τής συνο
δείας δύο προσώπων. Ό Οέλων ν’ άγοράση 
τάφον ιδιόκτητον διά τήν οικογένειαν του, 
άντί 2 1)2 άγγλ. λιρ. πρώτης τάξεως καί 
1 1)2 δευτέρας δύναται νά λάβη έκτασιν
περϊ τούς 16 τετραγωνικούς πήχεις. 'Ο
ποία τής τιμής ευτέλεια παραβαλλομένη 
προς τήν υπέρογκο·» ενταύθα τιμήν.
'Η έταιρία παρεχώρησε δωρεάν εκτασίν 
τινα εΐς διαφόρους τοϋ Λονδίνου ένορίας 
διά τούς ένταφιασμούς αύτής, μή απαι
τούσα είμή τήν ευτελή ώρισμένην τιμήν 
διά τάς ταφάς.

'II γή τών πέριξ ούσα επιτήδεια πρδς 
κατασκευήν κεράμων, ή έταιρία ώφελή- 
θη αύτής κατασκευάζουσα κεράμους δι* 
ιδίαν χρήσιν, άποστέλλουσα πρδς τού- 
τοις καϊ είς τά δυτικά παράλια τής ’Αγ
γλίας, δθεν οΰ μικράν προσπορίζεται τήν 
ωφέλειαν.

’Ενταύθα δμως δλως ταναντία συμβαί- 
νόυσιν’ ή εφορία τοΰ νεκροταφείου κατα

σκεύασε περϊ τά 600 μνημεία κτιστά, 
ύποβληθεϊσα ουτω είς ματαίαν ύπέρογ- 
κον δαπάνην, ού μόνον οίκονομικώς άσύμ- 
φορον, άλλά καϊ μέγα προθεΐσα κώ- 
λυμμα είς τδν καλλωπισμόν αύτοΰ δι’ έρ
γων τέχνη;' διότι έκαστος εύρίσκων έτοι
μον μνημείο·», δυσκολεύεται νά υποβλη- 
θή είς τήν δαπάνην τής άνεγέρσεως μνη
μείου τίνος καλλιτεχνικού. 'Ως εί μή ήρ- 
κει ομω; τδ έμπόδιον τοΰτο, ή έφορία 
προβάλλει καί έτερον έτι μεγαλείτερον" 
ώρισε τήν τιμήν τού πρδς οικοδομήν μνη
μείου άπαιτουμένου χώρου δηλ. 12 τε- 
τραγ. πήχεις είς 20 μέχρι 30 όθωμ. 
Atp. άναλόγως τής θέσεως’ τιμή άληθώς 
υπέρογκος. Είδομεν άνωτέρω δτι άντί μό
νον 2 1)2 άγγλ· Λίρ. παραχωρεΐται με- 
γαλειτέρα έκταίΐ; έν τώ νεκροταφείο» τοΰ 
Λονδίνου, ώς καϊ έν τώ νεκροταφείο» 
’Αθηνών άντί μόνον 80 ■— 100 δραχ
μών.

Όθεν άν Οέλοισι νά ϊδωσι τδ ήμέτερον 
νεκροταφεΧον ήμέραν τινα πλουτιζόμε- 
νον δι’ έργων τέχνης, πρέπει νά έλατ- 
τώσωσι τάς τιμάς τών μνημείων, δπως 
παρακινηθώσι πολλοί καϊ άνεγείρωσι μ.αυ- 
σωλεϊα κατά τδ μάλλον και ήττον δα
πανηρά, άναλόγως τών δυνάμεων έκά
στου.

Κ.


