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Τά τελευταία τοϋ 'Ελληνικού “Εθνους 
γεγονότα έξηγών απδ τής έδρας ταύτης 
άλλοτε, έμνήσθην καί τοΰ Πολυβίου, « Ή 
ψυχή αΰτοΰ (είπαν) συνεζέπνευσε μετά τής 
έλευθερίας τής πατρίδος, ύπέρ ής ήγωνί- 
σθη. ’Εξεταζόμενος φαίνεται αςιος μεγα* 
λειτίρας έποχής καί καλλιτέοας τύχης. 
Μόνος υπερυψοΰται τοΰ διανοητικού καί ή- 
Οικοΰ μεγαλείου τής άπειχομένης ήδη Με
γάλης 'Ελλάδος, καί οίον έπιμαρτυρόμενος 
κατά τής διαφθοράς καί ήθικής τών συγ
χρόνων παρακμής, κατέλιπε τδ σύγγραμμα 
αύτού ώς ίερδν έναυσμα τοΰ ελληνικού 
πνεύματος, οπερ έγχωοθέν έμελλε νά δια-

(1) ΆνεγνώσΟη έν τω Φιλεκ. Συλλέγω 
Όμήρω.

(OMIIPOS ΦΤΛ. Γ.) 

σώση τών 'Ελληνικών γραμμάτων τδ πϋρ, 
ίνα μή παντελώς άποσβεσθή εις ζένας ά- 
ποδημήσαν χώρας.® Ό βίος λοιπδν τού άν
δρδς συνέχεται στενώς πρδς τάς τελευταί
ας τής 'Ελλάδος ημέρας. ’Επειδή δέ καί ώς 
ιδιώτης καί ώς πολιτευόμενος καί ώς συγ
γραφείς σπουδαϊον διεδραμάτισε πρόσωπόν, 
δέν δύναμαι ούτε πρδς τά σύγχρονα γε
γονότα ών μετέσχεν ασχέτως νά έκθέσω τά 
περί αύτδν, άλλά καί ώς συγγραφέως ή 
ιστορικού τδν βίον τού Πολυβίου πραγμα
τευόμενος τις εινε αδύνατον νά έζετάση α
σχέτως πρδς τδ είδος τοΰ λόγου εις 8 ανή
κει. Ινα λοιπδν καταληπτά γένωνται τά 
λεχθησόμενα τοϊς πολλοϊς, μάλιστα δέ τοϊς 
μή περί τά γράμματα ιδίως άσχολουμένοις, 
άναγκαϊον ήγήθην ν’ άναδράμω διά τού 
λόγου εις άρχαιο τέραν τινά έποχήν, και νά 
προτάξω εισαγωγήν τινα περί τής άρχής 
καί προόδου καί τής θέσεως τής ιστορία:, 
έν ή παραλαβών έτελειοποίησεν αύτήν ό Πο
λύβιος.
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Γνωστόν εινε οτι τδ αρχαιότερο? τοϋ λό 
γου είδος δι’ ού δ άνθρωπος τά ίδια συν
αισθήματα κα'ι τού; ίδιους διαλογισμού; 
καί γνώσεις έτελειοποίησεν εΐνε ή ποίησις 
'Αν καί καθ’ έκάστην άπδ τή; πρώτης ημών 
άρχή; μεταχειριζόμεθα πρδς έκφρασιν τών 
ίδιων εννοιών καϊ αισθημάτων έν τώ καθ’ 
ημέραν βίω τδν κοινόν προφορικόν λόγον, 
όμως τά πρώτα τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος 
προϊόντα, οί ύμνοι καί αί δοξολογίαι αύτοΰ, 
η έξύμνησι; τών ηρωικών έργων καϊ αυταϊ 
τών φιλοσοφικών ιδεών αί βάσεις έξεδηλώ- 
Οησαν δι’ έκείνου τοϋ είδους λόγου τή; λε
γομένη; ποιήσεως. Τοΰτο φαίνεται άκα- 
τάληπτόν πως ήμΐν νΰν, οΐτινες εΐθισμένοι 
δπως όμιλοϋμεν νά γράφωμεν, δυσκόλως 
πάνυ δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τάς ά- 
ρετάς τή; ποιήσεως. Σπάνιοι σήμερον οί 
ποιηταί. Όλίγιστοι εύμοιροΰσι νά μετα- 
χειρισθώσι μετρίως τάς πτέρυγας τής ποιή
σεως· οί πλείους πετώσι πρόσγειοι, οί δέ 
πλεΐστοι δοκιμάζουσι τήν τύχην τοϋ ’Ικά
ρου. Άλλά μήν εύχερέστατα πάντες γρά- 
φουσιν (Ι)' μάλιστα δέ κατά τδν ήμέτερον 
αιώνα ή διά τοϋ τύπου τών ιδεών δημοσί
ευσες τοσοΰτον πάγκοινος κατέστη, ώστε, 
τή άληθεία άκούων ό περϊ τά τοιαΰτα ά
πειρος τά καθ’ ήμέραν δημοσιευόμενα παν- 
τοΐα συγγράμματα καϊ περιοδικά έν τε τή 
Εύρώπη καϊ παρ’ ήμΐν κα'ι άναγινώσκων 
τούς υπέρ αύτών έπαίνους και θαυμα
σμούς έκπλήττεται και ήθελεν υποθέσει δτι 
ούδέν υπολέλειπται τοΐς μεταγενεστέροις 
ανεξερεύνητου καϊ δτι τδ άνθρώπινον πνεύ
μα έφθασεν είς τδ μή περαιτέρω. Άλλά πό
σον συνεχώς πλανώνται κα'ι οί λίαν έμπει
ροι περϊ τάς αναγνώσεις ! Περϊ πόσων τοι
ούτων δύναταί τις ν’ άναφωνήση προσφυώς 
λίαν’ " Ανθρακες iqilr ό θησαυρός ! Μή, έ
λεγεν ήμΐν ποτέ απδ τής έδρας ό πανελ-

(!) Scribimus indocli doclique poemala 
passim.

Όλοι σοφοί καϊ άσοφοι συγγράφομεν βι
βλία.

λ.ήνιος ήμών τών νεωτέρων διδάσκαλος, ό 
αοίδιμος Άσώπιος" μή, πρδ; θεού, φίλοι 
μου, άναγινώσκετε πάντα τά βιβλία δσοις 
έντυγχάνετε. Τά πλεΐστα τούτων εΐνε ορ
μαθό; λ.έςεων άνευ νοημάτων' εΐνε λέξεις 
καϊ φράσεις εύήχω; τεθειμένοι καϊ έπιγρα- 
φαϊ πομπώδεις έπϊ τούτω γεγραμμέναι, ϊνα 
δτι πλείστους άναγνώστας προσελκύσωσι. 
Τδ δέ χείριστον, έλεγεν,δτι άπδ τών τοιού
των πολλών καί τυχαίων άναγιώσεο,ν προσ- 
κτάσθε πολλάς καϊ παντοίας άντιφατικάς 
γνώσεις, πλείστας δέ καϊ μή δρθάς, αϊτι
νες ού μόνον πολύτιμον καιρόν φθείρουσιν, 
άλλά καϊ τήν κρίσιν ύμών στρεβλοΰσιν (I). 
Τοιαύτην λοιπόν ένορώντε; ήμεΐς νϋν εύχέ- 
ρειαν μέν περϊ τδν πεζόν λ.όγον, δυσχέρειαν 
δέ περϊ τήν ποίησιν εύλόγω; πάνυ δυσπι- 
στοϋμεν, κα'ι μετ’ άπορίας έρωτώμεν' μή 
τάχα οί άρχαιότεροι ποιητικώτεροι ήμών 
έγένοντο ; ή μήπως διότι μάλλον ευφάντα
στοι ήμών ήσαν, διά τούτο καί ποιητικώ- 
τεροι ; Άμφότερα ταΰτα εΐναι άληθή, καϊ 
ή φαντασία παρ’ εκείνοι; ίσχυροτέρα φαίνε
ται καϊ περϊ τήν ποίησιν άσμενέστερον εΐ- 
χον. Ή φαντασία εΐνε δύναμις τής ψυχή; 
άνυψοΰσα τδ άνθρώπι.ον πνεύμα είς άλλον 
τινά κύκλον' μεταίωρος δι’ αύτής ή ψυχή 
γιγνομένη έφορά τά δντα ύπδ ιδιαίτερόν 
τι τοϋ αισθητού βλέμμα καϊ ύπδ εύπρεπε· 
στέραν κα'ι καλλιτέραν τινά μορφήν. Ή 
τοιαύτη πνευματική έξαρσι; δέν δύναται νά 
γένηται πανταχοϋ καϊ πάντοτε .Ίν’άνυψω- 
θή ό νοΰς πρέπει ν’ άφίνηται ελεύθερος πάν
των τών γνώσεων, δσαι περικόπτουσαι τάς 
πτέρυγας περιορίζουσιν αύτδν εΐς τήν κρί
σιν καϊ έμποδίι,ουσι ν’ άνέλθη εΐ; τάς 
προσφιλείς τή φαντασία χώρας καϊ νά ά- 
ναπλάση καϊ σχηματίση τδν ιδανικόν έκεΐ- 
νον βίον καϊ κόσμον έν <μ τέρπει καί τέρ- 
πεται. Όθεν έν έρημίαι; μάλλον καϊ οτε

(I) Όθεν δρθώς πάνυ καϊ ό Πολύβιος 
παραινεί τοΐς άναγινώσκουσι μη τι/r Ιπ.γρα- 
φηκ T&r βιβ.Ιΐωκ iyopdr, άΛ.Γ ίζ air&r 
τώκ πραγμάτωκ ποιεΐαθαι τάς δοκιμασί
ας. (Γ.' 0. ΰ, 6.) 

τδ πνεΰμα δέν κατακρατείται έπί γή; δε- 
δεσμευμένον τοΰτο γίνεται. Καί εΐνε μέν 
φανερόν οτι ή φαντασία ού μόνον έν τή 
ποιήσει απαραίτητο; καθίσταται, άλλά 
καϊ τοΰ πεζού λόγου ισχυρότατος άντιλή- 
πτωρ παρίσταται εΐς τών άφηρημένων ιδε
ών τήν λογικήν άκολουθίαν καϊ άνάβασιν 
καϊ τήν τοΰ λεκτικού λεπτοφυή διάπλασιν' 
ούδείς εΐνε εύφανταστότερος τοΰ Πλάτω
νος έν τώ πεζώ λόγιο' διότι καϊ ούδείς έ
δυνήθη νά υπερπηδήσ-ρ τά δρια τοΰ αισθη
τού τούτου κόσμου καϊ νά άνέλθη εΐ; τδν 
ιδανικόν τών ιδεών τύπον. ’Αλλ’ έν 
ποιήσει δέν άρκεϊ μόνον φαντασία.

τή 
Ή 

ποίησις έχει σκοπόν νά τέρπη καϊ μετά τοΰ 
. · ο ο ·..... ·λο... ' _______ ·.__Si...δέντερπνού νά διδάσκη. Όθεν ώ; τοιαύτη 

αρκεί νά εύχαριστή διά τών τερπνών αύτής 
εικόνων καί παρομοιώσεων' δέον νά χέρ 
καϊ τήν έξωτερικήν μορφήν ευφωνον καϊ £α- 
δίως εί; τδ ους εύεπίβατον. ΊΙ ποίησις ϊνα 
διδάσκη καϊ γίνηται προσιτή καϊ έπιθυμη- 
τή καϊ εύμνημόνευτος πρέπει νά έχη τδν 
έξωτερικδν fυθμδν καϊ τήν αρμονικήν τών 
συλλαβών καί ποδών διάταξιν, άπερ καϊ 
άκοντα τδν άνθρωπον βιάζουσι νά άπομά- 
θη δ,τι έν πεζώ λόγω άδύνατον νά άναγνώ- 
σρ· δθεν καί δ Ισοκράτη; λέγει’ “Τοΐς ποι- 
»ηΐαϊς ττο.Ι.Ιοι δέόοεται κόσμοι. Καϊ γάρ 
»καϊ πλησιάζοντας τοϊ; άνθρώποι; τού; 
»θεούς έστι ποιήσαι καϊ διαλεγομένου; καϊ 
«συναγωνιζομένου; οί; άν βουληθώσι, καϊ 
»περϊ τούτων δηλώσαι μή μόνον τοΐ; τε- 
»ταγμένοι; δνόμασιν, άλλά τά μέν ξέ- 
»νοι;, τά δέ καινοί;, τά όέ μεταφοραϊ; 
»καϊ μηδέν παραλιπεϊν, άλλά πασι τοϊ; 

s-------- ··... _ι.. τΛ.
δέ τού- 
άπαντα 
καί τοΐς 
ταΐς γε 

«εϊδεσι διαποικίλαι τήν ποίησιν, 
»πεοϊ λόγοις ούδέν έξεστιν. Πρδς 
»τοις μετά μέτρων καϊ ρυθμών 
• ποιοΰσιν' ώστε άν καϊ τή λέζει 
«ένθυμήμασιν έχει κακώς, δμω; 
»εύρυθμίαι; καί ταΐς συμμετρία·.; ψυχα- 
«γωγούσι τού; άκούοντα; (Εύαγ. γ ) »

Τήν τοιαύτην έξωτερικήν αρμονίαν καί 
ρυθμόν κέκτηται πασών μάλιστα ή άρχαία 
Ελληνική ποίησις, δι’ ών κατακηλούμε- 
νον τδ ού; τού συνιίντο; καϊ συναισθανο-

μένου καλώ; άκροατοΰ μετά πρώτην καϊ 
δευτέραν ίσως άκρόασιν έδύνατο έξησκη- 
μένον ν’ άπομνημονεύση πολύστιχον ποίη
μα, ούτινος ούδ’ άμυδράν γνώσιν ήμεΐς 
σήμερον δυνάμεΟα νά λάβωμεν. "Οτι δέ ή 
άρχαία ποίησις τοιαύτη ήτο, θελκτική δηλ. 
καϊ αρμονική, μαρτυρεί καϊ δ τής τών έ- 
πών άπαγγελίας τρόμος' διότι οϊ τε άοιδοϊ 
έψαλλον τά ίδια ποιήματα έν τοΐς συμ
πόσιό:; καϊ ταΐς πανηγύρεσιν, ύμκοΰκτες 
κ.Ιΐα Λκάρώχ τε θιΛκτε, άλλά καϊ οί ρα
ψωδοί άπήγγελλον τά έπη τοΰ 'Ομήρου έν 
ταΐς δημοσίαι; πανηγύρεσι, κιθάραν ή δ- 
μοιόν τι δργανον μεταχειριζόμενοι. Υπήρ
ξε χρόνος καθ’ 3ν ή τέχνη τοΰ γοάφειν ήν 
άγνωστος. Δέν έμβαίνω δ’ ένταΰθα είς έ- 
ξέτασιν τοΰ δυσκολωτάτου καϊ άορίστου· 
είσέτι προβλήματος, πότε εύρέθη ή τέχνη 
τοΰ γράφειν καϊ άν έπί τών ομηρικών χρό
νων ήτο γνωστή ή δχι, άφ’ οΰ γνωστού 
γενομένου λύονται πολλά άλυτα φιλολο
γικά ζητήματα. Ην, λέγω, χρόνος, δτε 
οί άνθρωποι δέν έγνώριζον γράφειν. Τότε, 
έπειδή έμφυτο; εΐνε τώ άνθρώπω ή τελειο
ποίησή καί ή διά τή; διδασκαλία; άλλή
λων μόρφωσις, έσπούδασαν ενωρίς νά εΰ- 
ρωσι καϊ τδ πρώτον πρδς τοΰτο δργανον. 
Η ποίησις ήτο τδ θαυμάσιον τοΰτο τοΰ 
λόγου καϊ τή; άναπτύξεως δργανον’ δι’ 
αύτή; μετέδιδον είς τούς περϊ αύτού; οί 
φύσει νοημονέστεροι καϊ έμπειρότεοοι τά; 
διά τής πείρας καί φυσική; αύτών έ- 
πινοίας γνώσεις περϊ θεών, περί κόσμου 
καϊ κοινωνικών καθηκόντων. Τά πρδ; τδν 
θεδν καϊ τδν πλησίον καθήκοντα εύρίσκον
ται περιεχόμενα εΐς τούς πρώτου; άτελε- 
στάτους δλων τών λαών υμνους. Ή ποίη- 
σις έδήλ.ου δλα τά αισθήματα τή; χαράς 
καϊ τή; θλίψεως αύτών. Λίνος, Παιάν, θρή
νο;, Υμέναιος κτλ· ήσαν τά πρώτα τοιού- 
του είδους παρ’ Έλλησι ποιήματα. Τούτων 
ανάλογα εύρίσκονται έν τώ άρχαιοτάτω 
βίω δλων τών λαών. "Οθεν τδ δργανον τοΰ
το έτελειοποίησαν οί πρώτοι λαο'ι τοσοΰ
τον, δσον δέν δύνανται ούδέ θά δυνηθώσιν 
αί μεταγενέστερα: γενεαί. Αί ποιήσεις τών
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νοημονεστέρων καί μάλλον είς τδν πολιτι
σμόν έπιδοθέντων έθνών εινε καταπληκτι
κόν τι τεχνούργημα. Αί θρησκευτικαί τών 
Ινδών, .’Εβραίων καί ’Ελλήνων ποιήσει; 
είνε τοσοϋτον τέλειαι και τοσαύτην έχουσι 
τέχνην καί έν δλιρ καί εν μέρει, ώστε έλή- 
φθησαν ώ; υπόδειγμα πάσης τών νεωτέρων 
εθνών ποιήσεως. Καί οί έλαχίστην λαβόν- 
τες γνώοιν τής αρχαίας Ελληνικής ποιή
σει»; κατανοοΰσι τδ λεγόμενον. Δεν είνε 
τοΰ παρόντος νά είσέλθω είς τάς περί ποι
ήσεως ταύτας εξηγήσεις, αϊτινες παρά 
πολλών τών μάλιστα πεπαιδευμένων άν
δρών άνεπτύχθησαν μετά θαυμασία; σο
φίας. Οί νόμοι τή; Ελληνική; ποιησεως 
τοΰ ποιητικωτάτου Τών έθνών, τοσαύτην 
τέχνην έχουσιν, ώστε εύρέθησαν άνδρες οϊ
τινες, δν καί έχωσιν υπάρχοντα τά έργα, 
μετροΰντες τά πράγματα τδ δή λεγόμε
νον διά τοΰ σημερινοΰ πήγιως, έδίστασαν 
αν αληθώς υπήρξαν έθνη τοιαΰτα καί το
σαΰτα ποιητικά χαρίσματα έχοντα. ’Υπδ I 
δ’ εθνικής φιλοτιμίας αγόμενοι, σπουδαίοι | 
άλλως άνδρες, άπετόλμησαν νά διαφιλονει- 
κήσωσι τήν υπαρξιν ού μόνον τών άνδρών, 
άλλά καί τών ποιημάτων καί σωζομένων 
αυτών αριστουργημάτων τήν ένότητα καί 
πραγματικότητα. Καί όμως μένουσι μνη-

• μεϊα καί ούτως ειπεΐν κάρφη τών ο
φθαλμών, έξελέγχοντα τδν έγωϊσμδν καί 
τήν αδυναμίαν τής νεωτέρας ύπερφιλαυ- 
τίας. Ό άνθρωπος ούδέποτε έπαυσε νά 
ενεργή καί ζητή τά μέσα τή; τελειοποιή- 
σεως" δ,τι πράττει σήμερον, άνενδότως έ- 
νασχολούμενος ει; τήν διά τών πρακτικών 
γνώσεων βελτίωσιν καί τελειοποίησιν τών 
πρδ; εύζωΐαν μέσων, τοΰτο έπραζαν καί 
όλοι οί αιώνες δι’ άλλων μέσων πνευμα- 
τικωτέρων. Άλλ’ή ποίησις έπρεπε νά φθά- 
σΐ) είς τδ άνώτατον τής τελειότητος ση
μεΐον. Αί κοινωνίαι ηύζησαν. Τά υ.έσα τής 
συγκοινωνίας έγένοντο μεγαλείτερα· Ή γρα 
φή έγένετο κοινότερα’ αί πρακτικαί γνώ
σεις πλειότερα·. καί ό άνθρωπος έσπευσε 
δ? άλλη; δδοΰ ταχύτερα;, διά τοΰ πεζοΰ 
λόγου νά εύκολόνη τήν άνάπτυξιν τ>υ· 'll 

ποίησις ή ύπ’ δλίγων κατεχομένη καί έν 
τοΐς ιεροί; ύπδ τών ιερών ταγμάτων καί 
τών οικογενειακών σχολών διακρατουμένη 
καί μεταδιδομένη δέν έπήρκει διδάσκουσα 
πανταχοΰ καί πάντα τά χρησιμεύοντα ταϊς 
νέαι; γενεαΐς. Ό νεώτερος τών έθνών βίος 
ήθελε καί νεώτερον καί ταχύτερον μεταδό- 
σεως δργανον. Αύτη είναι ή έποχή τής αρ
χή; τοΰ πεζοΰ λόγου. Ή ποίησις ένεκα τών 
δεσμών αύτής τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μέτρου, 
καί ένεκα τοΰ πρακτικού καί έμπορικοΰ 
τών λαών βίου, δέν έδύνατο νά έπαρκέση 
είς πάσας τά; έν τώ βίω χρείας. Καίτοι δέ 
έλαβε πάσα; τάς έν τή λυρική ποιήσει ποι
κιλίας, δέν έφαίνετο ίκανή. Ύπελαμβάνετο 
πλέον ώς άρτυμα τοΰ άνθρωπίνου πνεύμα
τος. Άπητεϊτο τροφή στερεωτέρα καί προ- 
χειροτέρα. Αί γνώσεις έπρεπε νά ήνε πρα- 
κτικώτεραι καί πρδς τήν άλήθειαν συμφω- 
νότεραΓ οθεν προώριστο είς έποχάς τινας, 
εϊς τάς θρησκευτικής πανηγύρεις καί τά 
θέατρα. Τδ επικόν λοιπδν καί διδακτικόν 
έπος διεδέχθη ή λυρική ποίησις διά τών 
ποικίλων αύτή; ειδών τής ελεγεία; καί 
τοΰ ιάμβου καί τοΰ μέλους, καί ταύτην 
πάλιν τδ δράμα, ή τραγωδία καί ή κωμορ- 
δία. Καί τδ μέν επο; είχεν άναμφήριστον 
τδ κράτος, άλλ’ άπδ τής λυρικής ποιήσεως 
άρχεται τοΰ πεζοΰ λόγου ή έμφάνισις· *11- 
δη δέ άκμάζοντος τοΰ δράματος, δ πεζός 
λόγος διεχώρισέ πως τά όρια αύτοϋ καί άρ
χεται κατακρατών. Έγένοντο τότε δύο άν· 
τίζηλοι τοΰ πνεύματος ηγήτορες έπί τινα 
χρόνον άμιλλώμενοι, μέχρις ού πεζός λό
γος ύπερίσχυσεν, άφοΰ διά τής απαράμιλ
λου Αττικής διαλέκτου καί διά τών αθα
νάτων άττικών συγγραφέων διετύπωσε 
τύπον καθ’όλα; τάς κλίσεις καί τάσεις τής 
άνθρωπίνης διανοίας. Τοιαύτην τινά όδδν 
ήκολούθησε τδ άνθρώπινον πνεΰυ,α, έως ου 
έφθασεν είς τήν ιστορίαν τήν άληθή τοΰ αν
θρωπίνου γένους δ.δάσκαλον. Έπειδή δέ 
τδ ήμέτερον έθνος εΐ; πάν τοΰ πνεύματος 
προϊόν διδάσκαλος τών άλλων προΐσταται, 
ένόμισα άναγκαϊον νά προτάξω τά αίτια δι’ 
άτινα ή ποίησις, καθ’ δλας τά; έκφάνσεις,

άρχαιοτέρα τοΰ πεζοΰ λόγου προφαίνεται, 
καί διά τδν αύτδν λόγον θέλω αυθις ιστο
ρήσει διά βραχέων περί τών ιστορικών δο
κιμίων καί τής βαθμιαίας τοΰ πεζοΰ λόγου 
έντή Ιστορία προόδου, ϊν’ εύσύνοπτον καί 
άναγκαίαν προεισαγωγήν έχοντες είσέλθω- 
μεν μάλλον προδεδιδαγμένοι είς τήν σπου
δήν ένδς τών μεγίστων τοΰ ήμετέρου έθνους 
ιστορικών, τοΰ Πολυβίου, δν κύριον τοΰ λό
γου θέμα σήμερον προεθέμην.

Δύο μνημονεύονται οί αρχαιότατοι τοΰ 
πεζοΰ λόγου συγγραφείς’ οί μέν άποδίδου- 
σι τήν τιμήν ταύτην είς Φερεκύδην τδν Αέ
ριον, οί δέ εί; τδν λογογράφον Κάδμον τδν 
Μιλήσιον’ δπως δήποτε όμως ή έμφάνισις 
τοΰ πεζοΰ λόγου τάσσεται περί τά μέσα 
τής ς'. έκατονταετηρίδος (540—520), 
καθ’ ούς χρόνου; τδ Ελληνικόν έθνος συν- 
εταράττετο ύπέρ τής ελευθερίας καί αί μέν 
τυραννίαι έπιπτον, δημοκρατική δέ αναρ
χία έπεκράτει πανταχοΰ τή; Ελλάδος’ 
διότι παρατηρεϊται ότι τους μεγίστους έ- 
σωτερικού; ή εξωτερικού; παντδς έθνους 
άγώνας παρακολουθοΰσιν οίον άπαύγασμα 
καί πνευματικά προϊόντα, έν οί; έναποτυ- 
ποΰνται αί κατέχουσαι καί παρορμώσαι 
αύτά πρδς τήν τοιαύτην ενέργειαν ίδέαι’ 
ουτοι τδν μέν Τρωικόν πόλεμόν έπεκόσμη- 
σεν ή ήρωϊκή ποίησις, τάς δέ τών δήμων 
κατά τών τυράννων εξεγέρσεις ή λυρική* 
καί πάλιν τοΰ; μέν Περσικούς πολέμ.ους διε· 
τράνωσαν τοΰ ’Ηροδότου αί μοΰσαι καί τά 
αθάνατα τοΰ Αισχύλου δράματα, δ δέ Πε- 
λοποννησιακδς εμφύλιος πόλεμος καί τών 
Μορίων ή άνάβασις άνέδειζαν τδν Θουκυ- 
δίδην καί Ξενοφώντα’ ώστ’ έν γένει ούδε
μία εθνική έξέγερσις παρέρχεται αφανή; 
πνευματικώς είς έθνη τών σωματικών τά 
πνευματικά προϊόντα περί πλειόνος ποιού
μενα· "Ωσπερ δέ αί άρπαγαϊ τοΰ πλούτου

κών χαρισμάτων πεπροικισμένου έθνους 
καί εινε πάσης έσωτερικής καί έξωτερικής 
έξεγέρσεως εξάγγελος. Ταΰτα δέ ού μόνον 
κατά τούς ένδόξ ου; τών έθνών αιώνας άνα
φαίνονται, άλλά καί έν ταϊς δυστυχίαις τοΰ 
έθνικοΰ βίου καί τής εθνικής φιλοτιμίας καί 
άμύνη; οίον παρηγορίαι καί ύπεκζαύματά 
τινα έπισώζονται. Παραδείγματα δε τούτοΟ 
καί τών άλλων έθνών, μάλιστα δέ τοΰ ή
μετέρου,ό μακρότατος τών τρισχιλίων έτών 
βίος παρέχεται πλεΐστα, μαρτυροΰντα τήν 
ήθικήν καί διανοητικήν έκάστοτε κατά- 
στασιν’ διότι ούδέποτε άληθώς καί έν 
ταϊς μάλιστα άποφοάσιν ήμέραις έλει- 
ψαν άνδρες άναμιμνησκόμενοι καί διδά
σκοντες τούς ομοεθνείς τή; έπιτυχίας καί 
εύτυχία;, ή τή; δυστυχίας καί παρακμής 
καί πάσης έν γένει καταστάσεως αύτών τά 
αίτια. Τοΰτο δέ προσεπιμαοτυρεί μάλιστα 
τών άλλων καί ή ιστορία ή μόνη τοΰ ανθρω
πίνου γένους διδάσκαλος.

Τρεις έποχάς άξίας λόγου, οίον σταθ
μούς τινας, παρίστησιν ήμΐν ή Ελληνική 
ίς-ορία’ πρώτην τήν τοΰ 'Ηροδότου, δευτέραν 
τοΰ Θουκυδίδου κι1, τρίτην τοΰ Πολυ
βίου. Καί έν μέν τή πρώτη ή ιστορία δέν 
άπομακρύνεται παντελώς τών ήρωϊκών πα
ραδόσεων. Σπουδάζουσα μάλλον περί τά 
τερπνά καί τά είς τδ ηρωικόν έπος συνήθη, 
περιγράφει ταΰτα διά τών έν τή ποιήσει 
αρεστών εικόνων. "Οθεν ούτε τά ιστορού
μενα, ούτε τά αίτια τούτων διά τής χαρα- 
κτηριζούσης τούς μεταγενεστέρου; αύστη- 
ρά; ζοίσεως άναζητοΰνται πάντα. Τδ αί
σθημα παρ’ αύτώ ισχύει είσέτι πλειότερον 
τή; κρίσεως. Καί αύτή δέ ή δλη οικονο
μία τής ιστορία; τοϋ Ηροδότου ομοιάζει 
πρδς μεγάλην έποποιΐαν, έν ή συνεσπειοω- 
μένα περί Sv σημεΐον, τούς Περσικούς πο
λέμου; πάντα, όσα περί διαφόρων λαών 
ιστορεί μετά τών τερπνότατων έπεισοδίων, 
άποτελοΰσιν ιστορικόν τι έπος ή τερπνοτά- 
την προφορικήν διήγησιν, ήν μετά μεγί
στου ενδιαφέροντος καί άνευ κόπου δ άνα- 
γνώστης διέρχεται’ διδ καλ Λιιηριχη άρχαιό 
τατα· τούτου ή ιστορία έπικέκληται. Ό

καί τών ναών καί άλλων τεχνουργημάτων 
αί δηλήσ'ΐ; λογίζονται καύχημα καί τδ 
μόνον παρά τοϊς βαρβάροις σέμνωμα, οΰτω 
καί τών γραμμάτων καί τή; τέχνης τά 
αριστουργήματα κοσμοΰσι τά; καλλίστα; 
ιστορικά; σελίδα; παντδς ύπδ πνευματι
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’Ηρόδοτος δέν έδυνήθη μέν ν’ άποφύγη 
πάντα τών πρδ αύτοΰ ιστορικών τά αμαρ
τήματα, δι’ ά τού; κατηγορεί, άλλά προή 
γαγι την ιστορίαν πλεΐστον, έδωκεν εΐ; 
αύτήν εύρύτερον κύκλον καί γενικότερον 
καί ήθικώτερον σκοπόν, δι’ ά δικαίως πα
τήρ τής ιστορίας έπωνόμασται. Οί πρδ 
αύτοΰ ούτε ήσαι, ούτε ώνομάζοντο ιστορι
κοί, άλλά Λογογράφοι καί χωρογράφοι. 
Κάδμος, Έκαταϊο; καί Διονύσιος οί Μιλή- 
«tot (περί τήν ς·'. εκατονταετηρίδα), 'Ελ
λάνικο; δ Μυτιληναϊος (περί τήν ε'.), Φε- 
ρεκόδη; δ Αέριος, Χάροιν δ Λαμψακηνδ;, 
Άντίοχο; δ Συρακούσιο; καί άλλοι έγραψαν 
άπλ5; αναγραφής περί τή; κτίσεως καί τύ
χης τών διαφόρων πόλεων, τά πλεΐστα 
πρδς ιδιαιτέραν τών συμπολιτών διαφω- 
τισιν, μικρά δέ περί γενικωτέρων συμβάν
τος, ούδ’ άπέβλεπον πρδ; τήν διά τών πα
ρελθόντων τών μελλόντων διδασκαλίαν. 
’Αλλ’ δ 'Ηρόδοτο; έξήλθε τών στενών τού
των δρίων, έθεώρησε τήν ιστορίαν ώ; τδ 
άποτέλεσμα ήθικής έν τώ κόσμω τάξεως 
καί διίδεν είς έκαστον καί άτομον καί έθνος 
προορισμόν τινα καί ώρισμένα όρια, ών ή 
παράβασι; τιμωρίαν έπάγεται·

Τά; ελλείψει; τοΰ 'Ηροδότου έμελλε νά 
διόρθωση δ μέγας άνήρ, όστις μέχρι δα
κρύων συνεκινήθη βλέπων έκεϊνον εύδοκι- 
μοΰντα· Αί έν τοΐς Παναθηναίοις καί άλ 
λαι; Έλληνικαΐ; δμηγύρεσιν άποδιδόμεναι 
εύφημίαε καί άμοιβαί πρδς τδν πατέρα τή; 
ίς-ορίας αναμφίβολον οτι έκίνησαν καί αύτδν 
πρδς άμιλλαν, δπω; τδν θεμισττοκλέα δέν 
άφινε νά καθεύδη τδ έν Μαραθώνι τοΰ Μιλ- 
τιάδου τρόπαιον- διότι έν τοΐ; έθνεσιν, δσα 
προωρίσθησκν νά δοζασΟώσι, τά παραδείγ
ματα τών προγενεστέρων ύπεγείρουσιν εί; 
άμιλλαν καί μορφοΰσιν ένδοξοτέρου; μιμη
τά; έν τε τοϊ; σωματικήν καί πνευματικήν 
άπαιτοΰσιν ίσχύν έργοι;,καί πρδ; τήν έν τοϊ; 
έργοι; άμιλλαν άντεπεξέρχεται καί ή τών 
γραμμάτων- διότι έν τώ Έλληνικώ έθνει 
τά μεγάλα τοΰ πνεύματος προϊόντα έτι- 
μώντο ούχ ήττον τών μεγίστων πολεμικών 
έργων. Αί ιστορία·. τοϋ 'Ηροδότου καί αί 

ώδαί τοΰ Πινδάρου εϊλκυον τδν θαυμασμόν 
ί τών ’Ελλήνων ούχ ήττον ή τά Θεμιστο

κλέους καί Κίμωνος πολεμικά τρόπαια καί 
οί άνδρες συνήνουν ώς έπί τδ πολύ τήν 
στρατηγικήν έμπειρίαν τή πολιτική καί ρη
τορική δεινότητι. Ό Αισχύλο; έγραφε τού; 
Πέρσα; διά τή; αύτή; χειρδς, δι’ ή; έκράτει 
καί τδ ξίφος υπερασπιζόμενο; τήν πατρί
δα μετά τών αδελφών Κυναι^είρου καί Ά- 
μεινίου έν Μαραθώνι καί Σαλαμϊνι- καί δ 
Σωκράτη; ήρίστευσεν έν Ποτ-.δαία,διασώσα; 
τδν Άλκιβιάδην. Ή δέ ’Αντιγόνη τοΰ 
Σοφοκλέου; άνέδειζεν αύτόν συστράτηγον 
τοΰ μεγάλου Περικλέους. Τδν Ηρόδοτον 
λοιπδν διεδέχθη αντάξιον τή; έποχή; τέ
κνον δ Θουκυδίδη;. Ή ιστορία αύτοΰ άπέ- 
φυγε τών προγενεστέρων τά αμαρτήματα. 
Τδ έπο; έπί Θουκυδίδου δέν έτερπεν έν τώ 
βίρρ, άλλ’ ή τραγωδία- δθεν καί πρδ; ταύ
την η ιστορία αύτοΰ έχει πολλά όμοια. Δέν 
περιέχει πρδ; τέρψιν άνέκδοτα, άλλ’ εινε 
συγκινητικώτατον δράμα, ουτινος τά διά
φορα πρόσωπα, αί μετέχουσαι τοΰ πολέ
μου πόλεις έκπληροΰσιν έκάστη τδ ίδιον έρ
γον, δπω; έν τή τραγφδία τών υποκριτών 
τά πρόσωπα- εινε διδακτικωτάτη καί πε- 
ριληπτικωτάτη, καί έν τή ποικιλία τώ/ 
δρωντων προσώπων έκδηλοΰται ή ένότης καί 
τά αίτια καί δ σκοπδ; τοΰ πολέμου. Καί 
κατ’ αύτήν δέ τήν διαίρεσιν τή; ΰλη; α
πομιμείται πω; τήν τραγωδίαν- διότι αί 
δημηγορίαι, έν αί; έκδηλοΰνται αί ϊδιαι 
περί τών έκάστοτε πεπραγμένων κρίσεις 
ούδέν άλλο είνε ή οί έκας-αχοΰ τοΰ δράμα
τος χοροί, έν οι; έκφαίνοντα·. τών θεατών 
αί περί τών ένεργουμένων κρίσεις. 'Π ιστο
ρία ού μόνον προορισμόν τινα έχει έν τώ 
Θουκυδίδη, άλλά καί ούδεμία πράξι; γίνε
ται άνευ αιτίου καί δ άνθρωπο; ώς καί αί 
πόλεις είνε τών ιδίων πράξεων υπόλογοι, 
ών κατ’ άνάγκην υποφέρουσι τάς άγαθάς 
ή κακάς συνέπειας. Ιστορεί μέν δ Θουκυ
δίδη; τά πάντα μετά μεγίστη; άκριβεία; 
καί κρίσεως έξηγών τά αίτια δι’ ών γίνον
ται, άλλ’ έπειδή μικρόν κύκλον γεγονότων 
έχει (27 έτών), αί κρίσεις του μόνον έπί 

τούτων γιγνόμεναι έχουσι δογματικόν τι 
καί γνωμικδν, μή δυνάμεναι νά φέρωσι 
πρακτικήν τοΐ; πάσιν ωφέλειαν- μόνον οί 
συνιέντε; δύνανται νά διδαχθώσι καί ν’ ά* 
πομάθωσι γνωμολογικώ; εκπεφρασμένα; 
καί έν παντί καί πάντοτε έφαρμοζομένα; 
γνώμας (1). Δέν φαίνεται λοιπόν έν αύτώ 
είσέτι ή ιστορία άφιχθεϊσα εί; τδ σημεΐον 
τδ προσήκον αύτή εί; τελειότητα- έχρειά- 
ζετο εύρύτερον αύτή στάδιον καί εύρυ- 
τέρα άνάπτυξις (2)- διότι ϊνα διδάξη ά
ληθώς τού; πάντας, δέον έκ πλειόνων ό
σων οΐόν τε γεγονότων νά πορίζηται τά; 
κρίσεις καί δι’ αύτών μάλλον ή διά γνω
μών νά διδάσκη τδν θέλοντα νά διδαχθή, 
καί (ώ; λέγει δ Πολύβιος) oZor/ί μεθοόικώς 
rd όύκηιαι rd χτιρί^Ι Tobc φιΛθ[ΐαί>οϋ>— 
τας, osrtp ούκ η>· συμβατό? τοΐς άρχαίοις, 
τό τάς έπιγιγ?ομί?ας ΐύ.αγγεΐ.Ιαι πρά- 
ζιις, did τί> καιτοποιιΐσΰαι σντττ&ς και 
καινής ΐζΐιγήσεως ΰεΐσθαι (θ. β. 4, 5). 
Καί ήκολούθησαν μέν τδν Θουκυδίδην άλ
λοι εφεξής, Ξενοφών, Κτησίας, Φίλιστος, 
τοπικά; συγγράψαντε; ιστορίας, πολλοί 
Άτβίάων συγγραφείς, καί πλείου; οί τά 
κατά τήν έκστρατείαν τοΰ ’Αλεξάνδρου καί 
τών διαδόχων έκείνου συγγράψαντε;, άλλ’ 
ούδεί; τούτων έδυνήθη νά κατανόηση τδν 
άληθή τή; ιστορία; προορισμόν- διότι οί 
μέν συμπαθώ;, οί δέ δυσμενώς πρδς τά ι
στορούμενα έχοντε;, άπεπλανήθησαν τή; 
άληθοΰ; ιστορίας, πολλά τά ψεύδη μετά 
τής άληθείας συμμίξαντες. Εΐ; μόνος έγρα
ψε ΚαθοΛικήκ Ιστορίαν, "Εφορος ό Κυ- 
μαΐος, α>.\ά καί ουτος έπιδεικτικώς κατά 
μίμησιν τοΰ διδασκάλου μάλύον ή ίστορι- 
κώς. Ό τρίτο; λοιπδν άνήρ δστις προώρι- 
σται νά διαδεχθή τού; δύο πρδ αύτοΰ, καί 
όστις τδν άληθή τή; ίςορίας διϊδων σκοπόν,

(Ί) ’'Εννοιαν μέν γάρ λαβεϊν άπό μέρους 
τών δλων δυνατόν, έπιστήμην δέ καί γνώ
σιν άτρεκή έχειν άδύνατον. (Πολύβ.Α. δ. 9.)

(2) Πολύβ. Α. δ. 2 διά τδ μηδένα τών 
καθ’ ημάς έπιβεβλήσθαι τή τών καθόλου 
πραγμάτων συντάξει. 

δύο περίπου αιώνας μετά τδν θουκυδίδην 
άκμάσας, έπέτυχεν άποφυγών τάς έλλείψεις 
καί παραλαβών πάσας σχεδδν τά; άρετάς 
τών προγενεστέρων, πλήν τής περί τήν λέ
ξιν, ήτις εινε τών αιώνων δημιούργημα, 
νά γράψη πραγματική? καβο.ίικήν ιστο
ρία? καί νά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα τών 
μεταγενεστέρων ιστορικών, είνε δ Πολύβιος. 
Συνελόντι δ’ είπεΐν, τά; τρεϊ; τή; 'Ελλη
νική; ιστορίας έποχάς τρεις μεγάλοι ιστο
ρικοί διαφόρως έχαρακτήρισαν- έν μέν τη 
πρώτη ό Ηρόδοτο; συμβαδίζει μετά τοΰ 
έθνους καί διαγράφει δπερ έκαστο; τών 
'Ελλήνων ήθελεν- ανέρχεται τήν υψηλ.ήν 
κλίμακα πρδ; τδ μεγαλεΐον μετά τοΰ έ
θνους, έν μεγάλοι; εθνικοί; έργοι; μέγας 
άναδεικνύμενο; καί πράττων δ,τι καί πο
λιτικοί καί πάντε; δμοΰ καί έκαστος ίδιοι 
φιλοτιμούμενοι έπραττον, τί; τοΰ άλλου 
μείζων νά άναδειχθή πρδ; τήν τοΰ έθνους 
ενότητα σπεύδοντες. ’Εν δέ τή’δευτέρα δ 
Θουκυδίδη; άπδ τή; υψηλής περιωπής ήν ή 
μέθη τών νικών καί η εύτυχία παρείχαν 
άφιστάμενος, διορά μετά θαυμασίου έτα- 
στικοΰ όμματος άπδ τών γειτονευουσών 
τοΰ υψικορύφου Όλύμπου χωρών τήν δλι- 
σθηράν δδδν είς ήν οί ομογενείς έτράπη- 
σαν, καί ώ; ξέ»ος προ; πάντα τά τότε έ- 
πισυμβαίνοντα καταδεικνύει τά; άγαθά; ή 
κακάς έκάστη; πόλεω; καί έκάστου πολί
του πράξεις καί διδάσκει πόσον η κατά- 
χρησι; τή; άληθοΰ; ελευθερία; καί ή μα- 
ταία υπερφιλαυτία καί κενοδοξία κατα
στρέφει όσα άλλοι δι’ άντιθέτων έργων ε
πέτυχαν. Παρατηρεί πόσα κατώρθωσεν ή 
έν τή ομοφροσύνη τών προγενεστέρων ένό - 
τη; έν κινδύνω καί ποια έπιφέρει ή διχό
νοια καϊ ή ματαιότη; τών συγχρόνων έν 
τή νομιζομένη εύτυχία καί δπου ούδεί; 
κίνδυνος- έκεΐ έν τώ κινδύνω άπεσόβησαν 
αύτόν, ένταΰθα δέ έν τή ειρήνη έπεσπά- 
σαντο τδν κίνδυνον. Άλλ’ έν τή τελευταία 
έποχή δ Πολύβιο; μόνο; μακράν τή; πα· 
τρίδο; τεταπεινωμένη; καί έξησθενημένη; 
πλανώμενο;, άφορ^ βαρύθυμων ότι καί τά 
τελευταία τής έθνικής εύδαιμονίας καί με-
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γαλείου λείψανα μέλλουσιν δσον ουπω νά 
άπασβεσθώαιν ύπδ τή; μεγάλης έχ δυσμών 
ακμαίας εθνικής καί ηθική; μεγαλοφροσύ- 
νη; (Θ. λζ. 7—ί 0). Γράφει τήν ιστορίαν 
πάντων δσα έν τώ τότε κόσμω διεπράχθη- 
σαν πολεμικά έργα καί διά τών πολιτικών 
καί στρατιωτικών Ρωμαϊκών αρετών σπεύ
δει νά ύπομνήση τοϊ; όμογενέσι τήν πέρί 
τών δλων πρόνοιαν. Ό Πολύβιο; λοιπόν 
μόνο; άνυψοΰται ύπεράνω τών συγχρόνων 
καί διδάσκει τού; πάντας. Τοιοΰτος ό μέ
γα; ιστορικός περί ού εφεξής ήδη μέλλω 
όλίγα νά ιστορήσω, δσα δ,τε χρόνος καί αί 
άσθενεϊ; δυνάμεις μοί έπέτρεψαν νά σπου
δάσω έν τοΐς άποσπάσμασιν, δσα ή κατα
στροφή τών αιώνων ήμϊν άπέλιπεν.

β'·
Περί τοΰ βίου τοΰ Πολυβίου ολίγα μό

νον γνωρίζομεν καί ταΰτα έκ τοϋ συγγράμ
ματος αύτοΰ. Π το έκ Μεγάλη; πόλεως 
τής’Αρκαδίας· Οί ’Αρκάδες εινε δ αρχαιό
τατος τής Πελοπόννησου λαός, Πελασγική; 
καταγωγής, οΐτινες διά τοΰτο έλεγον περί 
εαυτών δτι ήσαν προγενέστεροι καί τή; 
Σελήνη; (,τροσέ.Ιηνοι)' όθεν μόνους αυ
τούς τών 'Ελλήνων μετά τών ’Αθηναίων 
θεωρεί δ Δημοσθένης αυτόχθονας. Διεκρί- 
νοντο έπί χοηστότητι ηθών καί είχον φή
μην παρά πασι τοϊ; "Ελλησι διά τήν έν 
τοΐς ήθεσι και βίοι; φιλοξενίαν καί φιλαν
θρωπίαν, μάλιστα δέ διά τήν εΐς τδ θειον 
ευσέβειαν (Πολ. Δ. ή.), πλήν μιάς μόνης 
πόλεως τών Κυναιθέων διακρινομένων διά 
τήν αγριότητα, ωμότητα καί παρανομίαν. 
Τήν δ’ αιτίαν τή; ήμερου καταστάσει»; και 
χρηστότητας τών ’Αρκάδων και τής δια
φθοράς τών Κυναιθέων άποδίδωσιν δ Πολύ· 
βιος ορθώς εΐς τήν πρώτην παίδευσιν τήν 
γινομένην διά θρησκευτικού φόβου καί διά 
■τής μουσικής. Παρ’ αύτοϊς ή μουσική ήν 
κοινότατη ού μόνον τοΐς παισίν, άλλά καί 
νεανίσκοι; γενομένοι; μέχρι τοΰ 30 έτους, 
καί έθεωρεΐτο παρ’ αύτοϊς αισχρόν νά εΐπη 
τις δτι δέν γινώσκη μουσικήν, άν καί πάν 
άλλο άσυστόλως ήδύνατο νά εί-η δτι α
γνοεί. Μετά τοϋ αυλού δ’ έδιδάσκοντο 

πάση; τάξεως εμβατήρια καί ορχήσεις, καί 
δι’ αύτών έμετριάζετο ή ύπό της χώρας 
τών κατοίκων αύστηρότης. Μόνοι δέ οί Κυ- 
ναιθεΐς, παραμελήσαντε; τού κοινού τών 
’Αρκάδων έθους, τής μουσικής, άπηγριώ- 
θησαν, ώστε έν ούδεμιγ πόλει έγένοντο ά- 
σεβήματα πλείονα καί περισσότερα. ’Αλλά 
μήπως καί παρά τοΐς προγενεστέροις ήμών 
τοΰτ’ αύτδ δέν έγίνετο ; οί θρησκευτικοί 
καί εθνικοί ύμνοι δέν ήσαν τδ παρηγορούν 
καί έξεγεϊρον καί πραΰνον τάς ψυχάς αύ
τών έν τε ταΐς κοιναΐς πανηγύρεσι καί έν 
ταΐς ίδιωτικαΐς άναστροφαΐ; ; Παρ’ ήμΐν 
δέ τ! ταΰτα άντικατέστησεν ; άντί τών ι
δίων τά ξένα άντεισήχθησαν, καί άντί τών 
άπλουστέρων καί κοσμιωτέρων τά τοΰ νεω
τερισμού πολυσύνθεντα καί έν πολλοί; ά
κοσμα νεωτέρους καί πρεσβυτέρους κατε- 
σαγήνευσαν. Οΐκοΰντες δέ χώραν ορεινήν δέν 
υπέκυψαν εί; ξένα; έπιδρομάς, άλλά διε
σπαρμένοι κατά δήμου; καί ανίσχυροι όν- 
τες διετέλουν άνευ ιδίας υπεροχή; καί κατ’ 
ανάγκην ήκολούθουν τοΐς Σπαρτιάταις, τοΰ 
αριστερού κέρατο; την θέσιν έχοντες κατά 
προτίμησιν, μέχρι τής έν Αεύκτρόις μά
χης, οτε προσετέθησαν τοΐς Θηβαίοι;’ δ δ’ 
Έπαμινώνδας Οέλων ν’ άναστήστι λαόν Ο
μορον, έναντίον τή Σπάρτη συνωκισε τήν 
Μεγάλην πόλιν έν έτος μετά τήν έν Λεύ- 
κτροις μάχην (Διοδ. ιέ. 70). Προθύμως δ’ 
έπειτα προσετέθησαν τοΐς Άχαιοΐς. (Παυσ. 
II. ή. 10). ’Επειδή δέ ή Μεγαλόπολις συν- 
ωκίσθη υπδ τών εχθρών τών Σπαρτιατών 
καί κατ’ αύτών, ουτοι έχθράν ηγούντο αύ
τήν καί τήν καταστροφήν αυτή; άπεπειρά- 
θησαν είς μάτην πολλάκις νά έπιτύχωσι. 
Παρ’ αύτή έπολέμησαν τδ πρώτον Μακεδό- 
νες καί Σπαρτιδται έν φ ό ’Αλέξανδρος 
ήτο έν Άσία, καί ήττήθη μεγάλην ήτταν ό 
Άγις όπδ ’Αντιπάτρου. 'Π δέ τοιαύτη άρ
χή τή; πόλεως, υποτρέφουσα τδ μίσος τών 
δύο λαών, εξηγεί καί τδν λόγον δι’ δν οί 
στρατηγοί τών Αχαιών Άρατος, Φιλοποί
μην, Αυκόρτας καί Πολύβιος καί τών Α
χαιών οί πολλοί πρδς τούς Μακεδόνας 
μάλλον έκλινον, δτε γενικώτεοα τής Έλ,- 

λάδος συμφέροντα τήν πρδς τούς Σπαρτιά- 
τας άπήτουν φιλίαν Διά τών Μακεδόνων 
ό ’Αρατος κατέστρεψε τδν τελευταΐον ικα
νόν Σπαρτιάτην βασιλέα Κλεομένην καί 
μετ’ αύτοΰ καί τήν πατρίδα τοΐς Μακεδό- 
σιν όπήγαγεν, άφ’ ών αυτός πρότερον 
τήν άπήλλαξεν. Ό αύτδς κατέστησε τδν 
Φίλιππον κύριον άπάσης Πελοποννήσου καί 
ή Σπάρτη εΐνε ή μόνη έν ΙΙελοποννήσορ πό
λις, πρδς ήν μέχρις εσχάτων τδ τών Αχαι
ών συνέδριον ήριζε καί ταύτης τήν προστα
σίαν άναλαβόντες οί 'Ρωμαίοι καταλλήλως 
τήν τής 'Ελλάδος ύποδούλωσιν έπέτυχον. 
Καί διέφυγε μέν πολλάκις τδν κίνδυνον ή 
Μεγαλόπολις, καί έπεμψαν αύτοίς βοήθει
αν οί Αθηναίοι παρορμήσαντος Δημοσθέ- 
νου; διά τοΰ περί Μεγαλοπολιτών λόγου, 
άλλά τελευταΐον ό Κλεομένης παοασπονδή- 
σας άνάστατον αύτήν έποίησε, διασωθέν- 
των τών κατοίκων τότε είς Μεσσήνην υπδ 
Φιλοποίμενος (Παυσ. Η. 1 5). Μετά δέ τήν 
έν Σελασσία ήτταν τοϋ Κλεομένους οί Με- 
γαλοπολΐται συνήλθον πάλιν καί ή πόλις 
συνωκίσθη μετά μεγάλης προθυμίας, άλλ’ 
έπειδή πολλών ενδεείς ήσαν, βαρέως έφε
ρον τάς επιδόσεις καί έπί πολύ έδιχονόουν 
πρδς άλλήλους, οί μέν τοΰτο, οί δ’ έκεϊ
νο βουλόμενοι καί πάντα ήσαν πλήρη άμ- 
φισβητήσεως, δργής καί φιλοτιμίας πρδς 
άλλήλους. «Τοΰτο γάρ δή φιλεϊ γίγνεσθαι, 
λέγει δ Πολύβιος, καί πρδς τά κοινά πράγ
ματα καί περί τούς κατ’ ιδίαν βίους, δταν 
έλλείπωσιν αί χορηγίαι τά; έκάστων έπι- 
βολάς.» (Πολ. Ε. Κγ- 2—Παυσ. Η. λγ.)

*Ητο δέ δ Πολύβιο; υίδς τού Αυκόρτα, άν- 
δρδς έκ τών πρώτων μετά τδν Άρατον καί 
Φιλοποίμενα, φίλου δέ καί τών πολιτικών 
τοΰ τελευταίου φρονημάτων (Παυσ.Ζ.θ.4— 
Πολυβ- Β. 40, 23. Λιβ. 38, 32. Πλουτ. 
Φιλιπ· κά·). Έγεννήθη δέ έπί τή; βασιλείας 
Πτολεμαίου τού επιφανούς έν έτει 205 π. 
X. Νέος ων έπαιδεύθη υπδ Φιλ.οποίμενι 
έν τή τών πολιτικών διαχειρίβει, πλασθείς 
καί κατασχηματισθείς υπ’ αυτού έργοις 
καί λόγοις έμψύχως. Τοιαύτην δέ τινα δι
δασκαλίαν πολλοί τών άρχαίων έλαβον.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Γ.) 

όίον δ Κίμων άνεδείχθη συνεπιλαμβανομί- 
νου καί καθοδηγοΰντος αύτδν Άριστείδου’ 
δ Χαβρίας έσχε τδν Φωκίωνα, δ Κάτων 
τδν Φάβιον Εάξιμον, δ Ιίομπήϊος τδν Σύλ- 
λαν κλπ. Διά δέ τής τοιαύτης άσκήσεως 
έκτώντο εμπειρίαν έν τοΐς κινδύνοις πρδς 
τήν τών κοινών διοίκησιν. (Πλούτ. εί γέροντι 
Χρηστέον πολιτεία 790). Ούτω δέ γυμνα- 
σθείς εί; τδ πράττειν τά xotva νεώτερος, 
κατά τδ εικοστόν τρίτον έτος τής ήλικίας 
πρίν είσέλθη εις τήν υπδ τοΰ νόμου ώρι- 
σμένην ήλικίαν, τδ τριακοστδν έτος, άπε- 
στάλη μετά τοϋ πατρός πρεσβευτής είς 
Πτολεμαίον τδν επιφανή (181 π. X.) βα
σιλέα τή; Αΐγύπτου. (ΚΕ. ζ ) Τδ δέ προη 
γούμενου έτος έκόμιζε μετά τών άλλων 
Αχαιών τήν υδρίαν κατά τήν εκφοράν τού 
Φιλοποίμενος (Πλουτ. Φιλιπ. κ'.) Αφορμή 
δέ τής πρεσβείας ήτο αύτη. Πτολεμαίος δ 
’Επιφανής έπιθυμών νά συνδέση φιλίαν πρδς 
τδ έθνος τών Αχαιών, έπεμψε πρεσβείαν, 
υποσχόμενος δτι θά δώση δέκα ναύς πεντη- 
κοντόρους, ύπέρ ών άπητεϊτο δαπάνη ούκ 
έλάττων δέκα ταλάντων. ’Επειδή δέ πρό
τερον είχεν άποστείλει είς αύτούς 200 τά
λαντα καί 6,000 δπλα χαλκά πελταστι- 
κά (ΚΓ. ζ. θ.), έπί τούτοις προεχειρίσαντο 
οί Άχαϊοι πρεσβευτάς τδν Λυκόρταν, Πολύ- 
βιον καί Άρατον τδν νεώτερον’ τδν μέν 
Λυκόρταν, διότι αύτοΰ στρατηγοΰντος άνε- 
νεώθη ή συμμαχία πρδς Πτολεμαίον καί 
διότι ουτος έφερε τά δωρηθέντα δπλα καί 
τά χρήματα τοΐς Άχαιοΐς, τδν δέ Πολύβιον 
καί Άρατον διά πατρικάς συστάσεις. ’Αλ
λ’ επειδή ό Πτολεμαίος μετήλλαξε τδν 
βίον ή πρεσβεία έκωλύθη (ΚΕ. ζ.). "Ινα 
νοήσωμεν δέ καλώς τά λεγάμενα ανάγκη 
νά εΐπω πώς είχον τότε οί "Ελληνες πρός 
έαυτούς καί πρδς τού; ξένους.

Άπδ τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου ανα
φαίνονται έν Έλλάδι δύο μερίδες, οί μέν 
αριστοκρατικοί ύπέρ τών Σπαρτιατών, οι 
δέ δημοτικοί ύπέρ τών ’Αθηναίων. Αμφό- 
τεραι ίσχύουσαι παρεξετρέποντο κατ’ άλ- 

Ιλήλω·'. Άλλά μετά τήν ταπείνωσιν τού
των άνεφάνη άλλη τις τάξις πολιτών ύπέρ 

47.
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τοϋ Φιλίππου, οΐτινες βλέποντε; τας έσω- 
τερικάς τής ιδίας πατρίδος ταραχάς, ένόμι- 
ζον δτι διά τής έπεμβάσεως ξένων ήθελον 
βελτιωθή τά κακώς έχοντα ή άναχαιτισθή 
ή είς τά χείρω φορά. Τής μερίδος ταύτης 
φαίνονται καί τινες ου κακοί πολϊται. Οί 

τοιοΰτοι έν δσω μέν τδ τοϋ πολίτου φρόνημα 
διετηρεϊτο, ούδέν άπετόλμων, άλλά μέτριοι 
τινες έδείκνυντο' άλλ’ άπδ τής έμφανίσεως 
τοϋ Φιλίππου έπληθύνθησαν' διότι ούτος 
έγνώριζε καλώς νά κερδίζη καί συγκρατή 
αύτούς. Έκτοτε βαθμηδόν διεκρίΟησαν πα
ρά πάσαις ταϊς πόλεσι φατρίαι πολιτών, 
οΐτινες άντιστρατευόμενοι πρδς τά άληθή 
τής πατρίδας συμφέροντα, διά τής τών ξέ
νων επιρροής τήν ιδίαν έζήτουν υπεροχήν. 
Τοιαϋται δέ δυστυχώς φατρίαι έβασάνιζον 
κωλύουσαι μέχρις εσχάτων καί τούς νεω- 
τέρους ημάς Έλληνας. Τοιοΰτοι άνεδεί- 
χθησαν συστηματικώς έπί Δημοσθένους 
τάς έαυτών πατρίδας είς τδν Φίλιππον πω- 
λοϋντες, περί ών ό ρήτωρ δμιλών τοϊς Α
θηναίοι; λέγει πολλαχοϋ τών λόγων αύτοϋ 
μετ’ άγανακτήσεως' «Νόσημα δεινδν έμ- 
πέπτωκε τή Έλλάδι καί χαλεπόν καί πολ
λή» τίνος ευτυχίας καί παρ’ ήμ.ϊν δεόμενον' 
οί γάρ έν ταϊς πόλεσι γνωριμώτατοι καί 
προεστάναι τών κοινών άξιούμενοι, τήν έαυ
τών προδιδόντες έλευθερίαν οί δυστυχείς 
αύΟαίοετον έαυτοϊς έπάγονται δουλείαν, οί 
δέ λοιποί όύς έδει τούτους κολάζειν καί 
παραχρήμα άποκτιννύναι Οαυμάζουσι καί 
ζηλοϋσι καί βούλοιντ’ άν αύτδς έκαστος 
τοιοΰτος είναι» (Δημ. Παραπο. 2G0— 
Στεφ. 45—295. Πολύβ. 1Η. 4 4.) Οί μέν 
ίδιώται ούδέν προέβλεπον, άλλ’ έδελεά · 
ζοντο ύπδ τής καθ’ ήμέραν ραστώνης καί 
ησυχίας, οί δέ πολιτευόμενοι (δωροδοκούν 
καί διεφθείροντο, καί έξαπατώντες καί 
διαφθείροντες τούς έαυτών συμπολίτας, τή 
γαστρί μετροϋντες καί τοΐς έσχάτοις τήν 
εύδαιμονίαν, ήκρωτηρίασαν τάς έαυτών πα
τρίδας καί προέπιον ένεκα ιδίας αισχροκέρ
δειας τήν έλευθερίαν αύτών, μιαροί, χό.ία- 
χις χαΐ ά.ίάστορις, ώς άποκαλεΐ αύτούς ό 
ρήτωρ. Τόσοι δέ πολλοί ήσαν καθ’ απασαν 

τήν Ελλάδα, ώστε άν μόνον ενα άνδρα 
εΐχεν ή Θεσσαλία καί ένα ή ’Αρκαδία δμο · 
φρονοϋντα αύτώ (λέγει ό Δημοσθένης) ούδέν 
ήθελε συμβή τών κακών δσα συνεβησαν. 
Τοΰτο δέ τδ νόσημα είς Αρκαδίαν είσελθδν 
πάντα άνω κάτω τά έκεϊ πεποίηται, λέγει 
ό ρήτωρ’ διδ άντεπεξέρχεται ό Πολύβιος 
υπερασπιζόμενος τούς συμπολίτας αύτοϋ 
κατά τής μομφής ήν προσάπτει αύτοΐς δ 
μέγας 'Αθηναίος ρήτωρ (Πολυβ. ΙΠ. 4 0). 
Δυστυχώς οί λόγοι τοϋ Δημοσθένους ίπη- 
λήθευσαν πληρέστατα' διότι τούτους με- 
μετεχειρίσΟη καταλλήλως ό Φίλιππος, ΐνα 
έλΟίΐ είς Χσιρώνειαν καί τοιούτους ευρόντες 
μετεχειρίσθησαν έκασταχοΰ τής 'Ελλάδος 
οί 'Ρωμαίοι, δι’ ών εύκαιρίας τυχόντες καί 
έξερεθίζοντες τούς Έλληνας ήγαγον είς 8 
αύτοί ήθελον σημεΐον. Έπεπόλαζον οί δο- 
κοΰντες είνε φίλοι 'Ρωμαίων έν πάσι τοΐς 
πολιτεύμασι, λέγει αύτδς ό Πολύβιος (λ. ί ). 
Πρός τούτους άντετάττοντο οί φρόνιμοι τών 
’Αχαιών καί Αίτωλών, μάλιστα δέ ό Φιλο
ποίμην, Άρατος, Αυκύρτας καί Πολύβιος' 
δθεν βλέποντε; διεσπασμένον τότε τδ Ελ
ληνικόν γένος καί περί ξένα συμφέροντα 
δαπανώμενον μάλλον ή περί τά ίδια, άφο- 
ρώντες δέ και πρός τήν αύξουσαν καί ήδη 
παρεμβαίνουσαν έκ τής Δύσεως 'Ρωμαϊκήν 
εξουσίαν, έσπούδαζον δσον ήδύναντο καί 
πρδς τούς ήγεμόνας φιλικώς νά εχωσιν, 
άλλά καί άπδ τών Ρωμαίων πάσαν άφορ
μήν έπεμβάσεως ν’ άφαιρώσιν ήθελον. Τήν 
φοράν ταύτην τών πραγμάτων προορών καί 
προφυλαττόμενος ό Φιλοποίμην άπέφευγε 
ν’ άναμιγνύη τούς 'Ρωμαίους παρεμβαίνειν 
θέλοντας, καί δή ένώ ποτέ δ Τίτος έπήρχε- 
το μετά τοΰ στρατηγού τών ’Αχαιών ΐνα 
γένητσι διαιτητής ’Αχαιών καί Σπαρτια
τών, αύτδς ιδιώτης ων παρενέβη υπέρ τών 
Σπαρτιατών καί έφιλίωσε' καί πάλιν έπει- 
δή μετά τήν ήτταν τοϋ Άντιόχου οί 'Ρω
μαίοι προσέκειντο ετι μάλλον τοΐς Έλλη- 
νικοϊς, οί δέ δημαγωγοί ύποκατεκλίνοντο 
αύτοΐς, δ Φιλοποίμην φρονίμως ποιών πά
νυ, ποϋ μέν άνθιστάμενος, ποϋ δέ ένδί- 
δων, καθάπερ αγαθός κυβερνήτης πρός χΰ- 

μα ύιτριιϋμη-ος, κατά τήν έκφρασιν τοϋ 
Πλουτάρχου, διεκυμαίνετο' δθεν έπιμένον- 
τός ποτέ Άρισταίνου τού Μεγαλοπολίτου, 
8; ίσχυε παρ’ Άχαιοΐς, καί Οεαραπεύοντος | 
'Ρωμαίοι;, βζρέω; φέρων καί υπ’ ίργής ί 
δυσανασχετών s Φιλοποίμην' ώ Αχθρωηι, 
είπε, τί σ.τεόάεις την πιπρωμίνην τής 
Έ.Ι.Ιάύος (Πλουτ. Φιλιπ. 4 7)' ού μόνον 
δέ οί περί τδν Φοιλοποίμενα ούτως έσκέ- 
πτοντο, άλλά καί τών Αίτωλών καί Άκαρ- 
νάνων άναφέροντσί τινες τδν έπικείμενον 
προορώμενοι κίνδυνον, 8ν έφ’ έαυτούς αύτοί 
οί Έλληνες έπεσπώντο διά τών διχονοίων 
καί εμφυλίων πολέμων' δ Πολύβιος μνημο- , 
νεύει τοϋ Ακαρνάνος Λυκίσκου καί Άγε- 
λάου τοΰ Ναυπακτίου' ών δ μέν Άγέλαος, 
διανουμένου τοϋ Φιλίππου μετά τήν έν 
Καίναις μάχην πρδς τήν τοϋ παντδς άρχήν, 
συνεβούλευσε καί αύτώ καί τοΐς άλλοις 
Έλλησι νά διαλύσωσι τδν πρδς άλλήλους 
πόλεμον, νά σωφρονώσι δέ καί νά φυλάτ- 
τωνται άν Οέλωσι νά σώσωσιν έαυτούς καί 
τάς πόλεις, προορώμενοι τδ βάρος τών στρα 
τοπέδων καί τδ μέγεθος τοϋ συνιστώτος έν 
τή Δύσει πολέμου (Ε. ρδ.)' δ δέ Λυκίσκος, 
πρεσβευτής είς Λακεδαίμονα σταλείς καί 
βλέπων αύτούς βουλομένους μετά τών Αί
τωλών κατά τοϋ Φιλίππου, κατέκρινε τούς 
Αίτωλούς δτι έπεκαλέσθησαν 'Ρωμαίους 
βοηθούς έπί τδν Φίλιππον, είπών δτι «νϋν 
περί δουλείας ένίσταται πόλεμος πρδς άλ- 
λοφύλους άνθρώπους, ούς υμείς δοκεϊτε 
έπισπάσθαι κατά Φιλίππου, λελήθατε καί 
κατά σφών αύτών έπεσπασμένοι καί κατά 
πάσης τής Ελλάδος. Βουλόμενοι γάρ περι- 
γενέσθαι Φιλίππου καί ταπεινώσαι Μακε- 
δόνας, λελήθασιν αύτοΐς έπισπασάμενοι 
τηλικοϋτον νέφος άπδ τής εσπέρας, 8 κατά 
μέν τδ παρόν ίσως πρώτοις έπισκοτήσει 
Μακεδόσι, κατά δέ τδ συνεχές, πάσιν έ
σται τοϊ; Έλλησι μεγάλων κακών αίτιον» 
(θ· λζ). Άλλ' οί λόγοι τών άνδρών τού
των ήχησαν είς τά ώτα μή άκουόντων, 
καί ή πρόρρησις τών άληθών τούτων Ελ
λήνων άτυχώς έπληρώθη κατά πάντα. Οί 
Αίτωλοί έπεκαλέσθησαν τούς Ρωμαίου;’ ού- 

τοι δέ πατήσαντες τδν πόδα αδτών άπαξ, 
έσαγήνευσαν τού; "Ελληνας καί κατά μι
κρόν έΟισθέντίς περιέδοσαν διά σιδηροϋ 
κλοιοϋ. Έάν δέ είνε άληθές δτι τό .τ/.τγ,ω- 
y/f'ror οίύίν ύύιαται χατασχ·ιϊν, φαίνε
ται δτι καί τής Ελλάδος ή πτώσις προα
ποφασισμένη ήτο' διότι αύτοί οί Έλληνες 
σπεύδοντε; έζήτευν αύτήν. Πόσον ή άπο- 
πλάνησις τών λαών καί ή έλλειψις κοι
νού έθνικού φρονήματος διασπά αύτού; καί 
συγκρούει πρδς ίδιον όλεθρον ! καί πόσον 
πάλιν ή δμοφροσύνη κοινή πάντων ένέρ- 
γεια καί μικροτάτη έάν γίνηται ώφελι- 
μωτάτη άποβαίνει ! Πράττοντες καί πο
λιτευόμενοι οί Έλληνες ούτως έζων, ώσ
τε τά πάντα πρδς τήν άποσύνθεσιν έφε
ρον. Έπεκαλέσθησαν τού; 'Ρωμαίους έπί 
τδν Φίλιππον καί έπ* άλλήλους ’Αθηναίοι, 
Λακεδαιμόνιοι, Αίτωλοί, 'Ρόδιοι, 'Αττα- 
λοι, Πτολεμαΐοι, κλπ. ού μόνον δήμοι καί 
πόλεις, άλλά καί βασιλείς ύπ* άλλων 
άδικούμενοε βασιλέων κατέφευγον είς τάς 
έκείνων χεϊρας, ώστε έν βραχεί χρόνο», 
τάχα που καί θεού συνεφαπτομένου πάντα 
αύτοί; υπήκοα γενέσθαι (Πλούτ. Τ. ιβ), ώ; 
λέγει ό Πλούταρχος, καί συνεπολέμουν άλ- 
ληλοδιαδόχω; ταπεινούμενοι καί άσθενούν- 
τες πρδ; ίσχύοντας έκείνους. "Ινα δέ 
νοήσωμεν πόσον ένεκα τοΰ έξευτελισμοΰ 
τούτου φρόνημα έλάμβανον οί Ρωμαίοι, άρ- 
κεϊ νά είπωμεν τδ εξής. Οί 'Ρωμαίοι μέλ
λοντες νά πολεμήσωσι πρδς Φίλιππον καί 
έπιθυμοϋντες νά μένωσιν ήσυχοι έν τή 
’Ανατολή έπεμψαν πρδς Άντίοχον τδν 
Επιφανή έπιστρατεύσαντα κατά τοϋ Πτο
λεμαίου πρεσβείαν. Εστάλη δέ πρεσβευ
τής Ποπίλιός τις, 8; ευρε τδν Άντίοχον 
πλησίον τοϋ Πηλουσίου. Ό βασιλεύς έ- 
χαιρέτησε μακρόθεν τδν Ποπίλιον καί προέ- 
τεινε τήν δεξιάν' ούτος δ’ έχων έν χερ- 
σί τδ έγγραφον τής συγκλήτου προέβα- 
λεν αύτώ καί έκέλευσεν τοΰτο πρώτον 5 
Άντίοχος ν’ άναγνώση' έπειδή δέ ό βασι
λεύ; εΐπεν δτι θά προσπαθήση νά εύχαρι- 
στήση τούς 'Ρωμαίους, δσον δύναται, ό Πο- 
πίλιο; έπραξε βαρύ τι καί λίαν υπερήφα-
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νον’ διότι κρατών είς χεϊοα; άμπελίνην 
ράβδον, έχάραξε δι* αύτής κέρεξ τοϋ Άν
τιόχου κύκλον καί είπεν εντός τούτου τοΰ 
κύχ.Ιου χρειαστείς τα όώσης άπάντησιν 
.περί τών γεγραμμύνων. Ό βασιλεύς ξενι- 
σθεϊς διά τδ πραχθέν καί διαπορήσας δλί- 
γον είπεν δτι ποιήσει τί> παρακαλούμενον 
ύπδ 'Ρωμαίων. Τότε δέ οί περί τδν Ποπί- 
λιον έδωκαν δεξιάς καί ήσπάζοντο φιλο- 
φρόνως (Πολύ. Κθ. ιά·)Τοιαύτην δέ'Ρωμαϊ
κήν αλαζονείαν μετά Ορασύτητος πολλάκις 
τών χρόνων τούτων ή Ιστορία αναφέρει. 
Άλλ’ έλθωμ.εν έπ; τδ προκείμενον. Ύπαρ
χον παρ’ Άχαιοΐς οί μιαροί ϊκεΐκοι καί 
ά.Ιάστορες, οί κολακεύοντας τούς 'Ρωμαί
ους, οϊτινες άνίσχυροι νά ήγώνται ίσχυράς 
πατρίδος, ήθελον νά ταπεινώσωσιν αύτήν, 
ίνα αυτοί άνυψωθώσι. Τούτων διεκρίνετο 
Κα.Ι.Ιικράτης τις ’Αχαιός, λέγει δ Παυ
σανίας, άνηρ 'Αχαιός ΚαΑ.Ιικράτης τη~ 
πκαΰτα εις α.ταχ ίποίει ’Ρωμαίοις ύπο~ 
χειρίοις. (Ζ. ί.) Σύν τούτω δέ άνεφέρετο 
καϊ έτερός τις Άνορωνίδας, ο*ς άμφοτέρους 
τδ πλήθος τών Αχαιών, άφοΰ καλώς έγνώ- 
σθη ή διαγωγή αύτών, τοσοϋτον άπεστρέ- 
φετο, ώστε τελούμενης πανηγύρεως έν Σι- 
κυώνι, πάντες έφυλάττοντο μή έγγίσωσι 
πράγματος, ωπερ αύτοί έχρώντο, καί δτέ 
τις έπεχείρει νά κηρύττη τινά τούτων, έσύ- 
ριττον πάντες, τά δέ παιδία έκ τών διδα
σκαλείων έζερχόμενα έχλεύαζον καί άπεκά- 
λουν κατά πρόσωπόν προδότας (λ. κ). "Ε
νεκα τούτων πάντων έπϊ τοϋ πρδς ΓΙερσέα 
πολέμου (174—468) οί Αχαιοί υπόπτως 
ειχον τοϊς 'Ρωμαίοις, δτι άλλότρια αύτοΐς 
εφρόνουν’ άλλά μή ίχοντες εύλογον αφορ
μήν ούδέν έδειξαν" μάλιστα δέ ό Λυκόρ- 
τας καϊ ό Πολύβιος, οϊτινες έδόξαζον δτι 
συνέφερεν αύτοΐς μήτε Περσεϊ νά βοηθήσω- 
σι, μήτε τοΐς 'Ρωμαίοις, άλλά νά μείνω - 
σιν ούδέτεροι, βλέποντες τδ μέγεθος τής 
'Ρωμαϊκής δυνάμεως ήγοϋντο αλυσιτελές 
πίςσι τοϊς Έλλησι νά βοηθώσι τούτους. 
(ΚΗ. ιγ' 7—4 0). Ή γνώμη αύτη τδν περί 
Λυκόρταν υπερίσχυσε κατ’ άρχάς, και ό 
μέν όμοφρονών αρχών ήρέθη στρατηγός, 

δ δέ Πολύβιος "ίππαρχος (4). Συγχρόνως 
δέ τότε υπεοασπίσθησαν έν τή Έκκλησία 
και τάς καθαιρεθείσας άλλοτε τώ Εύμένει 
τιμάς, ϊν’ άποκατασταθώσιν, ώς είχον 
πρότερον’ ού μόνον δέ πρδς τδν Εύμένη εύ- 
νοϊκώς είχον οί περί τδν Λυκόρταν, άλλά 
καϊ υπέρ τοϋ Πτολεμαίου έπρατταν’ διό
τι οί διάδοχοι τοϋ Αλεξάνδρου βασιλείς, 
Άντίοχος, Πτολεμαίος, Εύμένης κλπ. πε
ρί πολλοΰ έποιοϋντο τών έν Έλλάδι πό
λεων τήν φιλίαν καϊ πολλά συνεχώς έπεμ- 
πον δώρα κα’ι ήμιλλώντο τίς τοϋ άλλου 
οίκειότερον νά έχη. Άντί δέ τούτων τών 
βασιλικών δωρεών έστρατολόγουν ελευθέ
ριος κα’ι έτιμώντο διά διαφόρων τιμών’ 
ούτω π. χ. έν έτει 4 68 οί δύο αδελφοί 
Πτολεμαίος δ Φιλομήτωρ καϊ Πτολεμαίος 
δ Εύεογέτης Β' ή Φύσκων, πολεμοϋντες 
πρδς ΆντίοχΟν τδν ’Επιφανή, έπεμψαν 
αίτοϋντες παρά τών ’Αχαιών βοήθειαν (2) 
4000 πεζούς καϊ 200 ιππείς καϊ ηγεμό
να όλων μέν τών συμμάχων Λυκόρταν, 
τών δέ ιππέων τδν Πολύβιον. Καί οί μέν 
περί τδν Πολύβιον έκριναν καλδν νά βοη- 
θήσωσιν, άλλ’ οί περί τδν Καλλικοάτην άν- 
τέλεγον προτείνοντες νά πέμψωσι πρε
σβείαν πρδς διάλυσιν. Άπαιτήσαντος δέ 
τοΰτο και τοΰ Κοΐντου Μαρκίου άπέτυχεν 
ή άποστολή τής βοήθειας (3). Τήν δέ διά— 
λυσιν ταύτην έπεθύμουν νϋν οί 'Ρωμαίοι 
ούχί βεβαίως υπέρ τοϋ Πτολεμαίου καϊ 
Άντιόχου, άλλ’ υπέρ εαυτών, ΐνα μή έχω- 
σι άλλους αντιπερισπασμούς έν τώ πρδς 
Περσέα πολεμώ. "ΟΟεν δι’ έλαχίστης 
πλειονοψηφίας ύπερίσχυσαν οί φρονοΰντες 
τά 'Ρωμαίων καϊ οί Αχαιοί έκηρύχθησαν 
ύπέρ αύτών (4 97. π. Π.) Συγχρόνως δέ 
έπειδή τοϋ πολέμου οί ’Αχαιοί έβλεπον ότι 
τά μέν τοΰ Περσέως κακώς είχον, αύτοί δέ 
ύποπτοι καθίσταντο τοίς 'Ρωμαίοις, έψη- 
φίσαντο ν’ άποστείλωσι τδν Πολύβιον είς 
Μακεδονίαν μετά δόγματος τών Αχαιών, 
δι’ ού άπεφασίσθη ινα πανδημεϊ έκστρα-

(4) ΚΗ. Τ'. (2) αύτ. Κθ. ή. (3) ΚΗ. 0. 
—ί’—Κθ. ιά· 

τεύσωσιν οί ’Αχαιοί είς Θεσσαλίαν καϊ 
κοινωνήσωσι τών πραγμάτων δλοσχερώς 
'Ρωμαίοις. Ένετείλαντο δέ τοϊς περί Πο
λύβιον, έάν δ στρατηγός εύδοκή τή παρου
σία τοϋ στρατοπέδου, νά διασαφήσωσι μέν 
αύτοΐς τοΰτο, εκείνοι δέ νά φροντίσωσι πώς 
τδ στράτευμα πάν Οά έχη έν ταϊς πόλεσι, 
δι’ ών άν πορεύτται, άγοράς, και ΐνα μη
δέν τών έπιτηδείων έλλείπη τοΐς στρατιώ- 
ταις. Ό Πολύβιος ένέτυχε τώ υπάτφ καϊ 
διεσάφει τήν τών Αχαιών προαίρεσιν, δτι 
δηλ. έπεθύμουν νά μετάσχωσι πανδημε'ι 
τών αύτών άγώνων καϊ κινδύνων’ δ Μάο- 
κιος άπεδέξατο μέν τήν προαίρεσιν τών ’Α
χαιών μεγάλως, άλλ’ άπήλλαξεν αυτούς 
τής κακοπαθείας καϊ δαπάνης, λέγοιν ότι 
ούδεμίαν πλέον είχε χρείαν τής τών συμ
μάχων έπικουρίας. Τότε δέ οί μέν άλλοι 
πρέσβεις έπανήλθον, δ δέ Πολύβιος μείνας 
μετείχε τών ένεστώτων πραγμάτων, έως 
ού δ Μάρκιος άκούσας ότι Άππιος δ Κέντων 
ήτεϊτο παρά τών Αχαιών εϊς "Ηπειρον 5000 
στρατιώτας, ύπ’ άντιζηλίας Οέλων ν’ ά
πραγη ό "Αππιος, έξαπέστειλε τδν Πολύ
βιον, καρακα.Ιίσας rd φροντίσει ϊνα μη 
ύοθώσικ οί στρατιώται μηόί τηΑικοΰτοχ 
ύαπάνημα μάταιον γίνηται τοΐς Αχαιοΐς. 
Τοΰτο δέ πράξας δ Πολύβιος έδωκεν άφορ- 
μάς είς τούς θέλοντας νά διαβάλλωσιν 
αύτδν εϊς τόν "Ασπιον, οτι έγένετο αί
τιος νά έμποδισθή ή βοήθεια (4). Μετά δέ 
τδ τέλος τοΰ πολέμου οί περί τδν Καλλι- 
κράτην κατηγόρησαν πολλούς τών Αχαι
ών ώς έφεδρεύοντας τοϊς καιροϊς καϊ φρο- 
νοϋντας τά Περσέως’ δθεν 4 000 τούτων 
άπήχθησαν εϊς 'Ρώμην ΐνα δικασθώσι δή
θεν. Σύν τούτοις δέ καϊ δ Πολύβιος, 8ς έπ1. 
τοϋ πολέμου ητο χιλίαρχος, ώς ειπομεν. 
Άπαχθέντες δέ είς 'Ρώμην άκριτοι διεσπά- 
ρησαν οί πλεϊστοι είς διαφόρους τής ’Ιτα
λίας πόλεις. 'Υπέρ τούτων απάντων ύπε- 
ραπολογεϊται δ Πολύβιος λέγων ότι ούτε 
λ.όγον εϊπον, ούτε γράφοντες, ούτε άντε- 
πιστέλλοντες πρδς Περσέα περί τίνος έφω-

(1) Πολύβ. ΚΗ. ιά.

ράθησαν, άλλά διεφύλαξαν άνεπιλήπτους 
έαυτούς."ΟΟεν εικότως καί κρίσικ ύχέμετον 
καί πάσας ΐζήΛεγχον τάς ΐΛπΙφας. Ό Πο
λύβιος έπειδή ητο φίλος τοϋ Αίμιλίου Παύλου 
καϊ τών υίών αύτοϋ, επέτυχε νά μείνη έν 
'Ρώμη διά τής προςασίας τοΰ νεωτέρου Σ/.ι- 
πίωνος τοϋ μετ έπειτα’Αφρικανοϋ έπονομα- 
σθέντος. Τή φιλίφ τοϋ Σκιπίωνος έχρήσατο 
μέχρι τέλους τής ζωής, καϊ αύτη έγένετο 
άμφοτέροις χρήσιμος’ διότι καϊ δ Σκιπίων 
είς τοϋ Πολυβίου τά παραγγέλματα έχρεώ- 
στει τάς πλείστας τών άρετών αύτοϋ’ τοϋ 
γάρ Πολυβίου τδ παράγγελμα διαφυλάτ- 
των, λέγει δ Πλούταρχος, ίπειράτο μη 
πρότερον ίζ άγοράς άπε.Ιθεΐν, πρ\ν η 
ποιήσ^αΐ τινα συνήθη καί φί.Ιον άμωσγέ- 
πως τών έντυγχανύντων (!)’ άλλά τώ ΙΙο- 
λυβίω πάλιν έγένετο ωφέλιμος δ Σκιπίων, 
ού μόνον άπαλλάξας αύτδν τής έξορίας, 
άλλά καϊ τούς λοιπούς βραδύτερον καϊ πολ
λάκις διά τής φιλίας ταύτης ωφέλησε τήν 
πατρίδα παρεμβαίνων (2). Ή δέ φιλία αύτη 
έγένετο γνωστή πανταχοΰ τοΰ Ί’ωμαϊκοϋ 
κράτους. Τήν άρχήν δέ ταύτης διηγείται 
αύτδς ό Πολύβιος ούτωσί : «Κατά πρώτον 
ή σύστασις έγένετο ίκ τινο; χρήσεως βι
βλίο)·/ καϊ περί τούτων συζητήσεως. Προ- 
βαινούσης δέ τή; συνήθειας, έν ώ οί φυλά
δες άπεπέμποντο είς τάς πόλεις έσπευσεν 
δ,τε Φάβιος και δ Λεύκιος, οί δύο υίοϊ τοϋ 
Λευκίου Αίμιλίου πρδς τδν στρατηγόν πα- 
ρακαλοΰντε; ΐνα μείνη δ Πολύβιος έν 'Ρώ
μη. Γενομένου δέ τούτου καί τής συμπερι
φοράς έπί πολύ προκοπτούεης, έγένετο 
συγκύρημά τι τοιοϋτον. Έκπορευομένων γάρ 
ποτέ πάντων όμοϋ έκ τής οικίας τοΰ Φα-

(1) Πλουτ. Άποφθέγμ. 3, 095.
(2) Άπηλλάχθησαν δ·.’ αύτοϋ οί Λοκροϊ 

τής εις Ίβηρίαν στρατείας καϊ τής είς Δαλ- 
ματεΐς, ήν ώφείλον κατά θάλασσαν έκπέμ- 
πειν 'Ρωμαίοις κατά συνθήκας’ έξ ών κα- 
κοπαθείας καϊ κινδύνου δαπάνης ικανής 
τιν·ς άπολυθέντες πάσιν ήμάς (λέγει δ 
Πολ.) ήμείψα.το τοϊς τιμίοις καϊ φιλάν
θρωποι; (IB. έ. 2). 
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βίου, ούτος μέν άπήλθεν είς ττ,ν άγοράν, 
ό δέ Πολύβιο; έμεινε μετά Σκιπίωνος. 
Τότε δέ ούτος ή σύχως καϊ πράως τή φω
νή φθεγξάμενος καϊ τώ χρώματι γενόμενος 
ύπέρυθρος, εΐπεν" Διατί, ώ Πολύβιε, δύο έ- 
σμέν αδελφοί καί διαλέγει συνεχώς καϊ 
πάσα; τάς ερωτήσεις καϊ τάς άποκρίσει; 
ποιεί πρδ; εκείνον, εμέ δέ παρατρέχει;; ή 
δήλον δτι καϊ σύ περί έμοΰ τήν αυτήν έ
χει; γνώμην, ·?,ν καϊ τού; άλλου; πολίτας 
έχειν πυνθάνομαι" δοκώ γάρ εΐναι πάσιν ή- 
σύχιός τι; καϊ νωθρδς, ώ; ακούω, καί πο
λύ κεχωοισμένου; τή; 'Ρωμαϊκή; αίρέσεως 
καϊ πράξεως, δτι κρίσεις ούχ αίροΰμαι λέ- 
γειν. Τήν δ’ οικίαν, ού φασι τοιοΰτον ζή- 
τεϊν προστάτην, τουναντίον δέ, 8 καί μά
λιστα μέ λυπεί.—δ δέ Πολύβιος ξενισθεϊ; 
έκ τών λόγων τοΰ μειράκιου ίκτωκαιδεκα- 
έτους τότε δντος, ένεθάρρυνεν αυτόν καϊ 
ύπεσχέθη δτι πάν πράξειεν άν καϊ συνεργδς 
γένοιτ* άν πρδς τδ λέγειν καϊ πράττειν. 
Ταΰτα δέ λέγοντο; τοΰ Πολυβίου λαβόμε- 
νο; δ Σκιπίων τή; δεξιάς αύτοΰ άμφοτέ- 
ραις ταϊ; χερσίν καϊ πιέσας έμπαΟώς" είθε, 
εΐπεν, ίδοιμι τήν ήμέραν έκείνην, έν ή σύ 
πάντα τάλλα δεύτερα Οέμενος έμοϊ προ
σέξει; τδν νοΰν και μετ’ έμοΰ συμβιώσει. 
Καϊ έκτοτε ούδέποτε άπεχωρίσθη τοΰ Πολυ
βίου, πάντα δέ ηγείτο δεύτερα τής συνανα 
στροφή; έκείνου καϊ είχον φιλίαν πατρικήν 
καϊ συγγενικήν πρδ; άλλήλου; Έκ δέ τής 
αναστροφής ταύτη; πολλάς έκτήσατο ηθι
κά; άρετά; δ Σκιπίων καϊ ήρξατο ύπεοέ- 
χων τού; δμήλικας" ώστε ό Σκιπίων πάσαις 
ταΐς έπιθυμίαις άντιταξάμενος καϊ κατά 
πάντα τρόπον δμολογούμενον καί σύμφω
νον έαυτδν κατασκευάσαι κατά τδν βίον, έν 
πέντε έτεσι πάνδημον έποιήσατο τήν έπ’ 
εύταξία καϊ σωφροσύνην δόξαν έπϊ τή με
γαλοψυχία περϊ τά χρήματα καϊ τή κα- 
θαρότητι. Ένώ δέ οί λοιποί τών νέων περϊ 
τάς κρίσεις καϊ τού; χαιρετισμού; έσπούδα- 
ζον, κατά τήν άγοράν ποιούμενοι τήν δι
ατριβήν, καϊ διά τούτων συνιστάναι εαυ
τού; έπειρώντο τοΐς πολλοί;, δ Σκιπίων 
παραλαβών τδν τοϊ Πολυβίου ένθουσιασμ.δν | 

είς τήν κυνηγεσίαν, εί; ταύτην άνεστρέφετο" 
όθεν διά τή; εγκράτειας καϊ τή; γυμνα
στική; είς τά κυνήγια έκτήσατο σωματικήν 
υγείαν καϊ εύεξίαν τηλικαύττ.ν, ήτις παρέ- 
μενεν αύτώ καθ’ δλον τδν βίον. (ΑΒ. θ. ιέ.) 
Τοιοΰτος δέ έδείχθη δ Σκιπίων συναστρε- 
φύμενο; τώ Πολυβίω διασωθεί; άπδ τής 
γενική; τών νέων έν Ρώμη άκρασίας είς ήν 
παοαδεδομένοι ήσαν" «οί μέν γάρ, λέγει δ 
Πολύβιος, είς ερωμένους τών νέων, οί δέ 
είς έτέρας έξεκέχυντο, πολλοί δέ είς άκρο- 
άματα καϊ πάτους καϊ τήν έν τούτοις πο
λυτέλειαν καϊ τηλικαύτη τις ένεπεπτώκει 
περϊ τά τοιαΰτα τών έργων άκρασία τοΐς 
ν'οις, ώστε πολλούς μέν έρώμενον ήγορα- 
κέναι ταλάντου, (αύτ )» Καϊ ταΰτα μέν τά 
περί τή; φιλίας τοΰ Πολυβίου πρδς τδν Σκι- 
πίωνα" οί δέ Αχαιοί τετράκις έπεμψαν 
πρεσβείαν είς 'Ρώμην ϊν’ άπαλλάξωσι τούς 
συμπολίτας αύτών καϊ μάλιστα υπέρ Πολυ
βίου. Και κατά μέν τήν πρώτην πρεσβείαν, 
(167 π. χ.) έπειδή οί ’Αχαιοί έλεγον δί
καια, προτείνοντες νά μή κατακρατώσιν 
άκρίτοβ; τού; συμπολίτας, άλλ’ ή νά κρί- 
νωσιν ή νά πέμψωσι κριθησομένου; είς Ά- 
χαΐαν, οί Ρωμαίοι έξελεγχόμενοι πάντοθεν 
καϊ θέλοντε; νά έχωσι τδν λαδν ευπειθή τώ 
Καλλικράτει, άπήντησαν δτι δέν νομίζουσι 
συμφέρον καϊ εαυτοί; καϊ τώ δήμω τήν κά
θοδον τών έξορίστων (I). Κατά τήν τρίτην 
πρεσβείαν ήθελον επιτύχει, άν μή άντέλε- 
γεν δ στρατηγός Αυλός Ποστούμιο; (156 
π. χ.) (2). Τέλος έν έτει 4 5t, τούτέστι 
μετά 17 έτη άπελύθησαν, συμπράξαντο; 
τοΰ Κάτωνος, μόνον 300 έπιζήσαντες (3). 
Έν 'Ρώμη δέ ζών ούδέποτε έπαύσατο πράτ- 
των υπέρ τή; πατρίδο; καϊ συμβουλεύων 
τοϊ; έκεϊ "Ελλησι τά πρέποντα. Καϊ γάρ 
τοΰ Πολυβίου παρεμβάντος άπηλλάγησαν 
οί Λοκροι τή; εί; Ίβηρίαν στρατεία; κα'ι τής· 
είς Δαλματίαν ήν ώφειλον κατά θάλασσαν νά 
έκπέμψωσιν ΰποβληθέντες εί; πολλάς κακο- 
παθείας καί κινδύνου; καϊ δαπάνα;" διδ

(1) Πολυβ. Κθ. η ΑΒ. ζ Ιέ (2) ΑΓ. ιγ. 
3) AT. λε Πλουτ. Κατ. Θ.

Λοκροι πολλαί; τιμαϊς καϊ φιλάνθρωποι; 
ήμείψαντο αύτόν (1). Ωσαύτως δέ διά τής 
συμβουλής αύτοΰ Δημήτριο; δ υίδ; τοΰ 
Άντιόχου φυγών έκ Ρώμης, ένθα έκρατεϊ- 
το όμηρος, έπέτυχε ν’ άνακτήσηται τήν 
έν Συρία βασιλείαν (1 63 π. χ.). Δημήτριο; 
δηλ. δ Σωτήρ, υίδς Σελεύκου τοΰ Φιλοπά- 
τορος βασιλέως τής Συρίας, δοθείς ύπδ τοΰ 
πατρδ; ένεκα πίστεως ώς όμηρος, έμεινεν 
έν Ρώμη. Μεταλαβόντος δέ τήν βασιλείαν 
Άντιόχου τοΰ έπιφανοΰς ήτεϊτο παρά τή; 
Συγκλήτου κάθοδον" άλλ’ αΰτη δέν έ- 
πέτρεψεν αύτώ, φοβουμένη τήν άκμήν αύ
τοΰ, 23 έτών ήδη όντος. Άφοΰ δέ άπέθα
νεν δ Άντίοχος, ή δέ Σύγκλητος διενοεΐτο 
νά φυλάξη τήν βασιλείαν ύπέρ τοΰ άνη- 
λίκου υίοΰ έκείνου καϊ διοική τά τή; Συ
ρίας δι’ ιδίων απεσταλμένων, δ Δημήτριος 
έλυπήθη σφόδρα καϊ προσελθών άνεκοίνωσε 
τώ Πολυβίω" δ δέ παρεκάλει y/ή πμόσ τόχ 
αύτόν Λίθον πταίειν, άλλ' έχων τά; έλπί
δα; είς έαυτδν νά τολμφ άξιον τής βασι
λείας. Ταΰτα δέ συννοήσας δ Δημήτριος, 
τότε μέν άπεσιώπησεν" άποτυχόιν δέ κα) 
πάλιν αίτήσας κάθοδον, άπεφάσισε νά φύγγ. 
"Οθεν τή συστάσει τοΰ Πολυβίου συνέδησε 
φιλίαν πρός τινα Άλλαβανδέα πρεσβεύοντα 
παρά τοΰ Πρεσβυτέρου Πτολεμαίου καϊ συν 
έθετο τά κατά τήν άπόδρασιν. Έπειδή δέ 
τήν τελευταίαν ήμέραν τής άναχωρήσεως 
έδείπνει μετά τών φίλων δ Δημήτριος, φο
βηθεί; δ Πολύβιος μή έπιλαθόμενος έν τώ 
πότω έξαγγείλη τι, έπεμψεν είς τδν Δη- 
μήτριον τού; έξή; άξιους μνήμης στίχους. 
Ό δρών τά τοΰ μέλλοντος οϊχεται φέρων. 
'Ισον φέρει νύξ, τοϊ; δέ τολμώσι πλέον, 
Τόλμα τι, κινδύνευε, πράττ’, άποτύγχανε, 
έπίτυχε, πάντα μάλλον ή σαυτδν προοϊ, 
νήφε καϊ μέμνησ’ άπιστεϊν" άρθρα ταΰτα τών 

φρενών.
Ταΰτα άναγνού; δ Δημήτριος καί συν- 

νοήσα; τάς ύποθήκας, άνέστη τοΰ δείπνου 
και άπήλθε μετά τών φίλων" όθεν καϊ 
έπέτυχε νά λάβη τήν βασιλείαν (2). Κα-

(1) IB. Ε'. (2) Πολ. ΛΑ. ιθ. —τ.β —ΑΒ.δ. 

τελθών δέ δ Πολύβιος είς Άχαΐαν CUVC" 
βούλευσε τοϊ; συμπολίταις, ϊνα διαφυλά- 
ξωσι τήν πρδ; τού; Ρωμαίους φιλίαν, δι’ ή; 
ήδύναντο νά άποφύγωσι τήν έπελθοΰσαν 
καταστροφήν (1). Έκεϊ δέ μένων άρχομέ- 
νου τοΰ Γ. Λιβικοΰ πολέμου δ ύπατος 
Μανίλιος έγραφε τοϊ; Άχαιοΐς λέγων ότι 
καλώς ποιήσουσιν έκπέμψαι είς Αιλύβα- 
ον Πολύβιον τδν Μεγαλοπολίτην, ώς 
χρείας ούσης αύτοΰ δημοσίων ένεκεν πραγ
μάτων. Οί δέ ’Αχαιοί έξέπεμψαν αύτδν 
κατά τά γεχραμμένα, άλλά καί αύτδ; δ 
Ποΰ,ύβιο; νοριίζοιν αύτφ νατά πο.ί.ΐούς τρό
πους πειθαργιΐν Ρωμαίοις, πάντα τάλλα 
πάρεργα θέμενος άρχομένου τοΰ θέρου; ά- 
νεχώρησεν Άλλ’ άφιχθεϊ; εΐ; Κέρκυραν καί 
εύρών αύτοΰ γράμματα παρά τών ύπατων 
τοΐ; Κιρκυραίοις προσπεπτωκότα, έν οίς 
διεσάφουν, ότι τού; μέν δμήρου; παραδε- 
δώκασι Καρχηδόνιοι πάντα;, έτοιμοι δέ 
εισι πειθαρχεΐν, άπέπλευσεν αύθι; εί; Πε
λοπόννησον (2). Άλλ’ άν καϊ τότε έπέστρε- 
ψε, πάλιν δμω; άπήλθε κατά τήν υπδ Σκι- 
πίωνο; άλωσιν τής Καρχηδόνος καϊ με- 
τέσχε τών πολεμικών έργων ούκ ολίγον (3). 
Έκεΐθεν δέ έσπευσε πρδς βοήθειαν τής 
κινδυνευούτη; πατρίδος, άλλ’ άτυχώς έ- 
φθασε μετά τήν άλωσιν τ?ς Κορίνθου καί 
μετά λύπη; άφηγεΐται τήν άφροσόνην τών 
Αχαιών ήγιμόνων καί τήν παντελή τών 
στρατιωτών 'Ρωμαίων ολιγωρίαν πρδ; τά 
έργα τή; τέχνη; καϊ τά αναθήματα. Άλλά 
μήν ού μικρδν συνετέλεσε διά τοΰ ίδιου 
αξιώματος είς τήν περιστολήν τών κακών, 
διασιόσα; τήν Άχαΐαν πάσαν άπδ τή; δτ.ώ- 
σεως, ήν άναμφιβόλως οί περί τδν Άππιον 
εύχαρίστως άν έπραττον. Ένταΰθα ύπερα- 
σπισθεϊ; παρά τοΐς δέκα έκ ’Ρώμη; άπο- 
σταλεϊσιν, έπέτυχε νά σώση τάς εικόνας 
τοΰ Άχαιοΰ, τοΰ Αράτου καϊ τοΰ Φιλο- 
ποίμενος, καί περ μετενηνεγμένα; ήδη έκ 
Πελοποννήσου εί; Ακαρνανίαν. Ένώ δέ οί 
'Ρωμαίοι έπώλουν τήν ούβίαν τοΰ Δικαίου

(1) Παυσ. Π. 37. (2) ΛΖ. ί. (3) Λθ. 5. 
Παυσ. II. 39.
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καϊ άλλων καί διέταζαν τώ ταμία νά ·πα- 
ραχωρήση δωρεάν τώ Πολυβίω δ,τι άν έκλί- 
ξη έζ αύτών, ούτος ού μόνον αύτδς ούδέν 
έδέχθη,άλλά καϊ τούς φίλους παρεκάλεσε νά 
μή έπιθυμήσωσι μηδενδς τών ύπδ τοΰ τα
μία» πωλουμένων (ί). Οτε δέ οί δέκα 
διοικήσαντες τά έν Έλλάδι άπέπλευσαν, 
τοΰ θέρους ένισταμένου, είς ’Ιταλίαν, ίνε- 
τείλαντο τώ Πολυβίω νά περιέλθη τάς πό
λεις καϊ διαλύσε, πάσας τάς διαφοράς τάς 
έκ τών νέων νόμων, περί ων άμφέβχλλον. 
"Οθεν καϊ τούτο έπο'ησε κα!. νόμους καϊ πο
λιτείαν αύτοΐς άρμόζουσαν έδωκέ. Διδ και 
καθόλου μέν έζ άρχής αποδεχόμενοι καϊ 
τιμώντες τδν άνδρα, περϊ τούς προειρη
μένους καιρούς καϊ διά τάς προειρημένας 
πράξεις κατά πάντα τρόπον ταϊς μεγίσταις 
τιμαΤς έτίμησαν αύτδν καϊ ζώντα καϊ με
ταλλάξαντα (ί). Ούτως έπϊ Παυσανίου έν 
μέν τή άγορά τής Μεγαλοπόλεως Υστατο 
έπί στήλης άνδριάς αύτοΰ καϊ έλεγεΐον λέ- 
γον δτι έπλανήθη έπϊ γήν καϊ θάλασσαν 
πάσαν καϊ δτι έγένετο σύμμαχος Έωμαί- 
οις και δτι έπαυσεν αύτούς τής πρ>>ς τήν 
Ελλάδα οργής (3). Έτερον δέ αύτοΰ άνά- 
γλυφον έκ λίθου λευκοΰ έκειτο είς τδν 
ίερδν περίβολον τής Δεσποίνης, θυγατρδς 
τοΰ Ποσειδώνος καί Δήμητρος, 40 στάδια 
μακράν τής Μεγαλοπόλεως, καί έπίγραμ- 
μα έπ* αύτοΰ λέγον" δτι ή Ελλάς δέν θά 
έσφαλλεν, άν έπείθετο κατά πάντα είς τδν 
Πολύβιον, άλλά καϊ άμαρτοΰσα δι’ έκεί
νου μόνου έλαβε βοήθειαν (ί). Ώσαύτως 
δέ έν τώ πολίσματι Παλλαντίω παρά τδν 
ναδν τοΰ Πάλλαντος Υστατο άνδριάς τοΰ 
Πολυβίου (5)’ άλλά καϊ έν Τεγέα πρδς τώ 
βωμώ τής Είλειθυίας προσέκειτο στήλη 
λευκοΰ λίθου, έφ’ ής Υστατο άνδριάς τού 
Πολυβίου (6). Τελευσαϊον έπϊ τοΰ εύεο- 
γέτου τού Φύσκωνος ήλθε τδ δεύ
τερον εις ’Αλεξάνδρειαν, ·?,ν λέγει δτι κα
τοικούν τρία γένη, τδ τών εγχωρίων Αί-

(I) Μ. ζ. θ. (2) Μ. έ. (3) Παυσ. Η. λ. 8· 
(ί) Παυσ, Α. λζ. 2. (5) αυτ. II. μηδ. 5·
(G) αυτ. II. μη. 8.

γυπτίων, οξύ καϊ πολιτικόν, δεύτερον τδ 
μισθοφορικόν, βαρύ καϊ πολύ καϊ άνάγω- 
γον, καϊ τρίτον τδ τών Άλεξανδρέων 
κρεΐττον έκείνων’ διότι ούτοι ησαν μιγά- 
δες "Ελληνες μεμνημένοι τοΰ κοινού τών 
Ελλήνων έθους (t). Τώ δέ 134 Ακολούθη
σε τδν Σκιπίωνα τδ δεύτερον ύπατον είς 
Ίβηρίαν, ένθα ελαβεν άφορμήν νά συγ- 
γράψη τήν ιστορίαν τοΰ πρδς Νουμαντίνους 
πολέμου. Κατά διαφόρους δέ έποχάς πε
ριήλθε τά πλεΐστα τού τότε γνωστού κό
σμου μέρη" οΐον τήν μέν ’Ασίαν μέχρι τοΰ 
Εύξείνου Πόντου, τήν 'Ρόδον ής έξήτασε 
τά άρχεΐα (2), τδ Βυζάντιον καϊ Εύξεινον 
Πόντον (3), τάς Σάρδεις έν έτει 186 (4). 
Τά δέ βορειοδυτικά παράλια τής ’Αφρικής 
και τής Ίβηρίας τά πρδς τήν έκτδς θάλασ
σαν καϊ τούς Γαλάτας έπεσκέφθη λαβών μοϊ? 
ραν στόλου παρά τοΰ Σκιπίωνος, δτε ουτος 
έπολιόρκει τήν Καρχηδόνα’ καϊ λέγει δτι 
ύπέστη πολλούς κινδύνους πλανώμενος έν 
Λιβύη καϊ κατά τήν Ίβηρίαν καϊ τήν Γα
λατίαν καϊ τήν έξωθεν ταύταις ταΐς χώ- 
ραις συγκυροΰσαν θάλασσαν (5)’ έπισκέφθη 
τάς "Αλπεις, ΐνα ϊδη τούς τόπους (6). 
Ταύτα δέ πάντα, ΐνα διορθώσηται, ώς λέ
γει, τήν τών προγενεστέρων άγνοιαν καί 
ποιήσηται γνοις-ά ταύτα τά μέρη τοΐς Έλ- 
λησιν. 'IIτο δέ τότε εύχερέστερον παρά 
πρότερον νά περιέλθη τις τά μέρη ταύτα, 
διότι τήν μέν ’Ασίαν ήνέωξαν αί κατα
κτήσεις τού ’Αλεξάνδρου, τήν δέ Εύρώπην 
καϊ ’Αφρικήν ή υπεροχή τών 'Ρωμαίων- ώσ
τε σχεδδν άπαντα ήσαν πλωτά καί πο- 
ρευτά (7). Έπανελθών δέ τελευταίου άπδ 
τής Νουμαντίας άπεφάσισε νά διαμένη τοΰ 
λοιπού έν τή πατρίδι εύχάς ποιούμενος, 
ινα τδ λοιπόν μέρος τής ζωής διέλθη έκεΐ 
τήν ιστορίαν του συμπληρών (8). Έκεΐ δέ 
μενών άπέθανεν 82 έτών καταπεσών έκ 
τοΰ ίππου, έν ό> έπανήρχετο έκ τού άγοού

(1) II. λ. ΑΘ. ιδ. Ciccr. AcadIV, 2. 
(2) IE. 8. (3) Δ. λη —μά. (4) ΚΒ. κά. 
(5) Πολ. I. νθ. Ιίλιν. ΝΙ. 199. (6) Γ. 4—η. 
(7) Γ. νθ 7.—Δ. μ. (8f Μ. ιγ.

καϊ νοσήσας έκ τούτου. Τοιοΰτος είναι ό 
βίος τοΰ Πολυβίου διά βραχέων. Καϊ πολι
τευόμενος καλών πάντοτε προέστη έργων 
καϊ συνεβούλευσεν, άλλά καϊ φεύγων έβοή- 
Οησε καϊ έτίμησε τήν πατρίδα δσον ούδείς 
τών συγχρόνων αύτοΰ Καί ώς ιδιώτης καϊ 
ώς πολίτης έξεταζόμενος ε'ναι τέλειος. Τής 
παιδικής αύτού ήλικίας άν καϊ μή γίνηται 
ιδιαιτέρα μνεία, όμως έπειδή καθ’ ο&ς Ακ
μασε χρόνους οί ’Αχαιοί δικαιότεροι τών 
άλλων Ελλήνων λέγονται, οί δέ ’Αρκάδες 
ούχί κακήν έλάμβανον αγωγήν, εικότως 
διεκρίΟησαν παρ’ αύτοΐς άρχαϊζοντές τινες 
άνδρες- διότι τδ πολίτευμά εινε τροφή πά
σης πόλεως, οί δέ πολϊται, δσον άν ύψω- 
Οώσι καί έκπέσωσιν, εινε πάντοτε τής πο
λιτείας καϊ τής πρώτης οικογενειακής και 
πολιτικής άγωγής δημιουργήματα. 'Οθεν 
καϊ δ Πολύβιος πρδς τδ παράδειγμα τοΰ 
πατρικού φίλου, Φιλοποίμενος, άποβλέπων, 
διεκρίθη έν τοΐς δμηλίκοις έργω καϊ λόγω 
καϊ ήκολούθει πράττων δσα καί εκείνος’ ε
πειδή δ’ εκείνος πρακτικός καϊ στρατιώτης 
μάλλον ήτο ή θεωρητικός, τούτου μιμητής 
πιστός φαίνεται καί δ Πολύβιος. Τάς θεω
ρητικός αύτοΰ γνώσεις έλαβε παρά τών 
συγχρόνων φιλοσόφων, καϊ ταύτας ίσως 
προσεκτήσατο διά τής ιδίας μελέτης βρα
δύτερον αυτός. Είς τοΰτο δ’ άποδοτέον 
καϊ τδν θαυμασμόν αύτοΰ πρδς τά σύγχρο
να καϊ προγενέστερα τών 'Ρωμαίων κατορ
θώματα. Ού μήν άλλά καϊ αύτή τοΰ λε
κτικού ή έλλειψις είς τήν πρώτην Σχολικήν 
παιδείαν άποδοτέα- διότι αί πρώται τοΰ 
άνθρώπου έν τοΐς Σχολείοις έξεις καϊ κλί
σεις μεγάλην έχουσι πρδς τόν μέλλοντα 
βίον, μάλιστα δπου έν τώ βίω ολίγα έχει 
τις καλά ν’ άπομιμηθή παραδείγματα. Διά 
ταύτα δέ καϊ νέος, ώς ειπομεν, διεκρίθη τών 
ομηλίκων, άλλά καί άπας δ βίος τού άν
δρδς υπδ πολλών έκοσμεϊτο άρετών. 'θ προς 
τήν θρησκείαν τών πατέρων αύτοΰ σεβασμός 
έκδηλοΰται πολλαχού τής ιστορίας. Ιίαρα- 
βάλλων τήν άπιστίαν τών συγχρόνων ομο
γενών αύτού πρδς τήν 'Ρωμαϊκήν δεισιδαι
μονίαν προτιμά ταύτην’ Τύ .τ«ρά τοΐς 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. 1'.)

ΛΛΛοις Λνίρύποις όνειύιζιίμενον, τοΰτο 
ύοχεΐ συνίχον τά 'Ρωμαίων πράγματα' 
διότι άν μέν ήτο δυνατόν (λέγει) έκ σοφών 
άνδρών πολίτευμα νά συναθροισθή, ίσως ού
δέν ήτο άναγκαϊος δ τοιοΰτος τρόπος’ έπει- 
δή δέ πάν πλήθος εινε έλαφρόν καϊ πλήρες 
επιθυμιών παρανόμων, όργής άλόγου, θυμού 
βιαίου, υπολείπεται διά τών αδήλων φόβων 
καϊ διά τής τοιαύτης τραγιοδίας συνέχειν 
τά πλήθη (ς·'. έ φ'). "Οθεν δρθά ευρίσκει τά 
περϊ "Αδου άρχαίων λεγόμενα καϊ κατακρί
νει τούς συγχρόνους, οΐτινες είχή χαί ά.ίό- 
γως i£lCa.l.lor αύτά. Είς τοΰτο δέ άποδί- 
δε> τήν τε τών 'Ρωμαίων πίστιν είς τδν δρ- 
κον, καϊ τήν άπιστίαν καϊ διαφθοράν τών 
Ελλήνων. "Οτι δρθώς δ Πολύβιος έκρινε, δύ
ναται καϊ έκαστος ήμών νά κρίνη τί συνέ- 
βαινεν ίλίγω πρότερον και νύν παρ’ ήμΐν. 
"Ολοι ήκούσαμεν παρά τών πρεσβυτέρων πό
σην σπουδαιότητα έδιδον είς τήν διά λόγου 
υπόσχεσιν’ δ δέ όρκος ήτο βαρύ καϊ σπά
νιον είς Χριστιανόν πράγμα. Τά πάντα έ
λάμβανον καϊ εδιδον έπϊ καλή τή πίστει. 
Νΰν δέ καί καθ’ όλους τούς νομικούς τύπους 
συνταγμένα έχοντες τά συμβόλαια, συνε
χώς άρνούμεθα μεθ’ όρκου καί τά καλώς 
ειλημμένα, καϊ μεθ’ όρκου άπαιτοΰμεν όσα 
πολλάκις ούδέν έχομεν δίκαιον νά ζητώμεν. 
Τοΰτο δέ διότι ή θρησκευτική πεποίθησις 
έχαλαρώθη καϊ μετ’ αύτής καϊ δ κρατών 
τούς πολλούς δεσμός· 'Η εύσέβεια καϊ τδ 
ήμερον καϊ δίκαιον τοΰ Πολυβίου πανταχού 
τής ιστορίας ανευρίσκεται. Συγχωρών τοΐς 
πολεμοΰσι νά πράττωσιν δσα κατά τδ δί
καιον τοΰ πολέμου έξασθενούσι τούς εχθρούς 
μέμφεται πικρώς τούς παρά τά δίκαια έ- 
ξαμαρτάνοντας, οΐον τδν μέν Σκόπαν καϊ 
Δωρίμαχον δι’ όσα έπραξαν έν Δωδώνη, 
τδν δέ Φίλιππον δι’ δσα έπραξεν είς Αίτω- 
λούς έν Θέρμορ καϊ άλλαχού’ καϊ έπαινεϊ 
τήν Αλεξάνδρου φρόνησιν, δστις τιμωρή- 
σας καϊ έκδικηθεϊς τούς Πέρσας, περϊ τά 
θεία έδείχθη εύσεβής, μή μιμηθεϊς τά ήθη 
έκείνων. (Ε. ί. 8).

Άλλά καϊ ή φιλοπατρία αύτοΰ υπέρ τών 
’Αχαιών καϊ τής όλης Ελλάδος έκ τε τοΰ 

48.
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βίου κα’. τής ιστορίας πολλαχόθεν μαρτυ- 
ρεΐται· Έμπνεόμ.ενος υπό τοϋ αρχαίου 'Ελ- 
ληνικοΰ μεγαλείου, άφορμήν λαμβάνων έκά
στοτε παραινεί τοϊς "Ελλησι νά δεικνύων- 
ται άξιοι τοϋ ονόματος. 'Υπέρ πατρίδος, 
λέγει, πάντα δέον τις νά Ουσιάζη’ ούτε 
συνεισφέρων ούτε οπλών ούτε άνδρών πλή
θος έκπλαγείς, είναι συγχωρημένον ν’ ά- 
ποστή τής τελευταίας έλπίδος τοϋ διαγω- 
νίζεσθαι περί τής ιδίας πατρίδος (Β, λέ- 7). 
Η κολακεία καί τά ταπεινά φρονήματα ύφ’ 

ών κατεκλύσθη ή δυστυχής τότε Ελλάς 
εξελέγχονται ύπ’ αύτοϋ αύστηρώς. Αί πό
λεις άντί μικρών δωρεών άπέδιδον τοϊς βα 
σιλεΰσι πλείστας τιμάς καί έστεροϋντο τής 
ιδίας ελευθερίας" εντεύθεν προήλθον τά ύπο 
τών κολάκων έπινοηθέντα καί άποδοΟέντα 
είς τους διαδόχους τοϋ ’Αλεξάνδρου βασι
λείς παράδοξα εκείνα ονόματα, ευσεβής, 
(αντί ασεβής κατ’ άξίαν), ρι.ΐο.τάτωρ είς 
τον φονεύσαντα τον αδελφόν καί τούς περί 
αύτδν καί παραδεδομένον είς μέθην καί 
άλλας κακίας (Ε. λδ'), ίπίιρακής (άντί έπι- 
/ναζζμ) ώς δρΟώς άπεκάλεσεν αύτον ό Πο
λύβιος (Κ 7· ί) κλπ. ’Ελέγχων λοιπόν ύπό 
εθνικής άγάπης τάς τοιαύτας τών δμογε- 
νών παρεκτροπάς, επαινεί τούς ’Ροδίους, 
οϊτινες καλώς έποιήσαντο χρήσιν τών γε
νομένων αύτοΐς δωρεών τών βασιλέων κα’. 
οϊτινες δι’ ήν έδειξαν φρόνησιν έλαβον έν δ- 
λίγορ χρόνω εϊς τε τούς κατ’ ιδίαν βίους 
καί είς τά κοινά μεγάλην έπίδοσιν’ διότι 
σεισμού γενομίνου (έν έτει 219 π. X.), έ
πεσαν δ,τε χο.Ιοασός καί τά πλεΐστα τών 
τειχών καί τών νεωρίων. Τούτο δέ τό δυσ
τύχημα τοσοϋτον νουνεχόντως μετεχειρί- 
σθησαν, ώστε ώφελήθησαν μεγάλως’ διό
τι πέμψαντες πρέσβεις πρός τε τάς πόλεις 
καϊ τούς βασιλείς, ού μόνον πολλά έλαβον, 
άλλά καί χάριν ώφειλον αύτοΐς οί διδόντες’ 
ούτως δ μέν Ίέρων έδωρήσατο αύτοΐς 170 
τάλαντα καί ατέλειαν τοΐς είς αύτόν πλέ- 
ουσιν, δ δέ Πτολεμαίος 300 τάλαντα καί 
100 μυριάδας μεδίμνων σίτου' ωσαύτως 
πολλά έδωκαν ’Αντίγονος καί Σέλευκος δ 
πατήρ τού Άντιόχου, ό Προυσίας, δ ΜιΟρυ- 

δάτης καί πολλαί πόλεις ’Επειδή δέ οί 
'Ρόδιοι τότε έκ τών 'Ελλήνων μάλιστα 
μετήρχοντο κατά θάλασσαν τό έμπόριον, 
διά μέν τών δωρεών έπηνώρθωσαν τά δημό
σια, διά δέ τών άτελειών έπλούτισαν κατ’ 
ιδίαν (Ε. 4). Άλλά μέμαεται άλλοτε αύ
τούς δτι ευποροϋντες άπεδέξαντο 28 μυρι
άδας σίτου παρ’ Εύμένους, ΐνα έκ τοϋ τό
κου δαπανώσι τοϊς παιδευταϊς καί δίδασκά- 
λοις’ διότι orar μέκ Ιόιύτης τις cinopij 
(λέγει) όύχαται rd όεχΰίί τι' ά.Ι.Γ είυτο- 
p&r πρέπει rd ύτιομέκ/ι τά πάκτα προτι- 
μότεροκ η rd .Idfii) sparer τό>· όιόόμε- 
ror τοΐς όιδασχά.Ιοις ιασθύκ. Άλλ’ ήμεΐς 
οϊτινες τόν πλεΐστον διδόμενον τοΐς διδα- 
σκάλοις μισθόν έξ έράνου λαμβάνομεν, τί 
άν εϊποιμεν ; Άλλ’ ήμεΐς δύνασθε νά μοι 
εϊπητε, δαπανώμεν αύτοί ύπέρ τών ιδίων. 
Άληθώς’ άλλ’ αν εύρίσκετο παρ’ ήμΐν Εύ- 
μένης τις γενναιόδωρος, ΐνα προικίση έπα- 
ξίως τήν δημοσίαν Σχολήν, βεβαίως δέν 
θά ήτο δυσάρεστου ν’ άπαλλάξη τήν παι
δείαν άπό τής ταπεινωτικής ταύτης επαι
τείας. Άλλά ποΰ ό Εύμέντς ; 'Πσαν λοι
πόν καί κατά τήν έποχήν τής παρακμής 
τοϋ 'Ελληνισμού κατοιχοϋντες τινές τάς 
αύτάς καί ήμεΐς χώρας γενναιότεροι ήμών 
πρός τήν παιδείαν’ διό άς μή καυχώμεθα, 
αφού ούδέ πρός τούς έν τή παρακμή όντας 
προγόνους ήμών είσέτι δέν έξισώθημεν. 
’Ελέγχων λοιπόν ό φιλόπατρις άνήρ καί 
έπαινών προσηκόντως πανταχοΰ,παραινεί νά 
μή προδίδωσι τά μέγιστα καί τάς καλλί- 
στας τιμάς έπί μικροϊς καί τοΐς τυχοϋσιν, 
άλλά νά πειρώνται νά τηρώσι τό κατ’ άξίαν 
έκάστοις (Ε. ς-· 3—8). Διότι τδ αποά/άεικ 
έχάσττρ τά κατ’ άζίακ, ώς λέγει ό Πολύ
βιος, ή τόγ/ετέγίΐν κατά μέκ τους κύμονς 
πάκτας τώκ ίσωκ, χατά <>’έ τήκ άζίωσικ, 
ώς έκαστος εκ τικι εύόοχιμεΐ χαι προτι- 
μασθαι άπ’ αρετής, -/.ατά Θουκυδίδην (Β. 
λζ'), αΰτη είναι άρετή τών ήμετέρων προ
γόνων, είς ήν δέον πολύ νά προσέχωμεν η
μείς οί εύκόλως τιμάς καί έπαίνους καί 
διά τά έλάχιστα άπαιτούντες. Αί ύπερβο- 
λικαί τιμαί, τδ πανταχοΰ τά πάντα άπο-

ρετάς πολλάκις’ καί τούναντιον κατασκι- 
άζουσι καί τάς μεγίστας τών ολίγων άρε
τάς αί τών πολλών ελλείψεις καί έθνικαί 
άτυχίαι, καθώς έκ τών ολίγων πλου- 
τούντων περισσώς ούδέποτε ευδαιμονεί πό
λις, άλλ’ έκ τών πολ.λών καί μετρίως εύ- 
πορούντων πάντες εύημεροϋσι. Δικαίως 
λοιπόν ό Πλάτων έδόξαξε τδν Θεόν πρδς 
τοϊς άλλοις δτι ή γέννησις αύτοϋ συνέπε
σε τοϊς χρόνοις Σωκράτους’ διότι δύνα
ται μέν καί ή φύσις μέγα τι, άλλά μή 
βοηθουμένη ύπδ τών έξωτερικών περιστά
σεων δμοιάζει πρδς πολεμιστήν άοπλον, 
άντεπεξερχόμενον πρδς καλώς τεθωρακι- 
σμένον οπλίτην. Οί χρόνοι τής γεννήσεως 
παρέχουσιν είς τδν άνθρωπον τά μέσα δι’ 
ών πράττει καί πολιτεύεται. Τά δέ μέσα 
ταΰτα είνε τδ δλον τής άνθρωπίνης ένερ
γείας. Jrfc μοι πι~ι στύ xal τάκ γάκ κι- 
κι/σύ', έλεγεν ό μέγας μηχανικός Συρα- 
κούσιος. Άλλ’ έν τώ κόσμω δέν παρέχει 
ϊσην τήν μοίραν ό ύψιμέδων’ οί μέν παιά
νας φαίνονται προωρισμένοι νά ψάλλωσιν, 
οί δέ επιταφίους. Καί δπου ούτος μέν θρη
νεί έκφοράν, έκεϊνος εορτάζει γάμους’ δ 
μέν νικφ έφιππος ή έφ’ άμάξης, ό δέ πε
ζός κινεί τδν θαυμασμόν τών όμοιων του. 
Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά κρίνωμεν άπολυ’· 
τως πάντα άνδρα καό-πάν πρόσωπόν. Τοι
οϋτος εινε δ Πολύβιος’ μέγας αύτδς καθ’ 
έαυτδν, ϊν’ άντιληφθή καί έκτελέση, φαί
νεται μικρότερος άλλων εύτυχεστέρων του, 
διότι άλλοίαν έχει πρδς επεξεργασίαν ύ
λην. "Ωστε δ,τι έλλείπει δέν είνε τού
του έλλειψις, άλλά τοϋ αίώνος. Άλλά πλήν 
τούτου έχει καί τι ιδιαίτερον τήν προσο
χήν ήμών έλκύον καί άπαιτοϋν. Δύο έ- 
ποχαί έν τώ τών έθνών βίω καί τώ τών 
άτόμων ιδιαιτέρα; μάλιστα προσοχής ά
ξιοι καθίστανται, οί χρόνοι τής δόξης καί 
τοϋ μεγαλείου καί οί χρόνοι τής καταπτω- 
σεως καί τής ατυχίας, ή οί χρόνοι τής δη
μιουργίας καί δυνάμεως καί οί χρόνοι τής 
φθορά; καί έξασθενήσεως. Άμφότεροι είνε 
διδακτικώτατοι καί τερπνότατοι είς τόν 
άνθρωπον’ οί μέν παρέχουσιν αφορμήν ινα

δίδειν είς ταπεινούς καί άναξίους ηγεμό
νας, ταπεινόν καί δουλικόν ένομίζετο καί 
άποδεικνύουσι ταύτα φαύλους τούς τε τι
μώντας ουτω καί τδν τιμώμενον. Ό είθι- 
σθείς παρ’ άξίαν νά τιμά, δ ύποκύπτων καί 
παρορών πολλά τών ιδίων, έθισθεΐς κατά 
μικρόν στερείται τής ιδίας έλευθερίας καί 
καθίσταται κατά μικρόν απλούς κόλας καί 
δούλος. Άπελλής είς τών έπιτρόπων του 
Φιλίππου ήθέλησε νά έφαρμώση τούτο είς 
τούς Αχαιούς, άλλ’ αί παραστάσεις τοϋ 
Άράτου καί αύτδν έκώλυσαν καί τδν Φί
λιππον είς συναίσθησιν τοϋ ίδιου ήγαγον 
καθήκοντος (Δ. ος. 1—6)· Τά εθη λοιπον 
καί οί κόροι, λέγει ό Πολύβιος, εινε δύο 
γνωρίσματα τοϋ καλού πολιτεύματος καί 
τής ισχύος τών έθνών’ διότι διά τούτων 
καί ό ιδιωτικός βίος τών άνθρώπων άποκα- 
θίσταται όσιος καί σώφοων, καί δ πολιτι
κός δίκαιος· "Οταν δέ τά έθιμα καί οί 
νόμοι λαοϋ τίνος εινε σπουδαία, Οαρροΰν- 
τες, λέγει, δυνάμεθα ν’ άποφανΟώμεν οτι 
καί οί άνδρες καί ή πολιτεία αύτών είνε 
τοιαύτη, καί τάνάπαλιν, δπου κατ’ ιδίαν 
έκαστοι είναι πλεονέκται καί αί κοιναί πρά
ξεις άδικοι, δήλον δτι καί οί νομοί καί 
τά κατά μέρος ήθη καί ή δλη πολιτεία εί
νε φαύλη (ΣΤ. μζ. ι . .) Ευσέβεια λοιπόν, 
αγάπη πρδς τήν πατρίδα, αληθής φιλία, 
δικαιοσύνη, σωφροσύνη καί άλλων τούτοις 
παραπλήσια·, άρεταί έκόσμουν τον τελευ
ταϊον τούτον τής αρχαίας Ελληνικής πε
ριόδου καί τοϋ άρχαίου Ελληνικού πνεύμα
τος "Ελληνα. Έάν δέ είνε άληθές ότι χα- 
ραραχτήρ ΐικόρός εκ Λύγο» γιγκώσκετα,ι, 
τδ σύγγραμμα τοϋ Πολυβίου είνε ικανόν 
μαρτύριον τών πολλών ψυχικών τοϋ άνδρδς 
αρετών.

Άλλά συνέβη τώ Πολυβίω δ,τι κα’. 
πολλοϊς τών μετ’ αύτδν, δηλ. ήμαυρώ- 
Οη καί έπεσκοτίσθη ό έξαίρετος αύτοϋ χα
ρακτήρ υπό τών περικυκλούντων τότε τήν 
πατρίδα κακών’ διότι αί εύτυχίαι τών έ
θνών συγκαλύπτουσαι τά ίδια έκάστου πα 
ραπτώματα, άναδεικνύουσι καί τά έλαχι- 
στα τών συμπτωμάτων ως μεγιστας ά
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σπουδάση τις τά αίτια τοΰ μεγαλείου καί 
συνανυψωθή μετ’ αύτοΰ, οί δέ έρμηνεύ- 
αντες τού; λόγους τής χαταπτώσεω; φέ- 
ρουσιν είς συναίσθησιν έαυτοΰ χαί διορά 
έκαστο; ποΰ χαί αύτδς Ολισθαίνει, ϊνα προ 
φυλαχθή. Τερπνοί καί χαρμόσυνοι οί χρό
νοι τοΰ μεγαλείου, καί μετά θυμηδεία; 
καί αναψυχές άναμιμνήσκεται αύτών δ άν
θρωπος βραδότερον, άλλ’ ούχ ηττον συμ
παθεί; καί περισταλτικοί καί οί χρόνοι τών 
ατυχιών. Ό Πολύβιο; ήκμασεν εί; τοιού- 
του; εθνική; καταπτώσεω; χρόνους. Ή- 
γωνίσθη δσον έφ’ έαυτώ, καί παρασυρθεί; 
άκων ύπδ τής φορά; τών γεγονότων είς 
φυγήν, ήσχολήθη συντάττων τήν ιστορίαν 
τών συγχρόνων του, ϊνα καταλίπη ουτω 
τοΐ; μεταγενεστέροι; υπόμνημα τή; υλική; 
καί ήθική; τών συγχρόνων καταπτώσεω;, 
καί έπωφελέ; τοΐς δμογενέσιν ανάγνωσμα. 
"Εγραψε τήν διαθήκην τή; ένταφιασθείση; 
άρχαία; ίλευθερίας καί έψαλλε τδ κύκνει
ον έπ’ αύτής ασμα. "Οθεν ώς τοιοΰτον πρέ
πει μετά προσοχής νά μελετώμεν λαμβά" 
νοντε; άνά χεΐρας αύτοΰ τδ σύγγραμμα.

ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΠΑΔΟΙ ΤΙΙΣ 

ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ.

Διαλαβόντες έν τώ προλαβόντι φυλλα- 
δίω όλίγζ περί τών rptftdrtar, καλδν νο- 
μίζομεν ν’ άναφέρωμέν τινα καί περί τών 
λοιπών θρησκευτικών αιρέσεων, τών βάσιν 
τή; θρησκείας έχουσών τήν κοινοκτημοσύ
νην.

Οί λεγόμενοι yl.loi. τή; άρμοτίας ήγεμό- 
νας τών άρετών θεωροΰσιν,δπω; καί οί τρέ- 
μοντες, τήν ταπεινοφροσύνην, τήν απλότη
τα, τήν θυσίαν (στέρησιν πράγματός τίνος), 
τήν πρδς τδν πλησίον αγάπην, τήν έργα
σίαν, τήν προσευχήν καί τήν έξέτασιν τών 
ιδίων πράξεων—τούτέστι τήν άγαμίαν καί 
τήν έξομολόγησιν τών αμαρτιών' περιφρο- 
νοΰσιν δμω; τά πνεύματα καί πιστεύουσιν 
εί; τήν δευτέραν ελευσιν τοΰ Χριστού. Ή 

μητοόπολί; των Αρμονία, άφοΰ έπί τινα 
χρόνον ήκμασεν, ήδη φαίνεται δτι παρακ
μάζει' τοιαύτη δε παρακμή άπειλεΐ πά
σαν έκ λαϊκών κοινωνίαν, ής τά μέλη δέν 
άνανεοδνται διά τοΰ γάμου.

Οί τή; κοινότητο; αύτή; δπαδοί καλούν
ται καί 'Ραππισταί, έκ τοΰ ονόματος τοΰ 
ίδρυτοΰ τή; αίρέσεως καί μέχρι τοΰ θανάτου 
του άρχηγοΰ αύτή; Γεωργίου 'Ράπ (Λαρρ). 
Ό άνήρ ούτο; είχε γεννηθή έν Βυρτεμβέργη 
τώ 1757' ήν δέ υίδς αγρότου καί έτυχε 
τή; προκαταρκτική; έκπαιδεύσεως, ή; τυγ- 
χάνουσιν οί τή; τάξεως αύτή; παϊδες. Εί- 
κοσιεξαετής ένυμφεύθη και έσχε δύο υιούς, 
γενομένου; κατόπιν μέλη τή; έταιρείας. 
Έξ απαλών δνύχων ό 'Ράπ ήν λίαν φιλα
ναγνώστης, έλλείψει δ’ άλλων βιβλίων έ- 
μελέτα τήν αγίαν Γραφήν καί λίαν έλυ- 
πεϊτο διά τήν κατάστασιν τοΰ λαοΰ καί 
τήν χαλάρωσιν τοΰ θρησκευτικού αισθήμα
τος. Τώ 1787 ήρξατο διδάσκων έν τή οι
κία του νέα δόγματα, διδ δ κλήρο; κατήγ
γειλε* είς τήν άρχήν αύτδν καί τού; οπα
δού; του, καί τοι έπείθοντο τοΐ; κειμένοι; 
νόμοι; καί διήγον βίον καθ’ δλα σώφρονα, 
μόνον τήν έλευθερίαν τή; συνειδήσεω; έπαγ 
γελλόμενοι. Ώ; έκ τούτου κατεδιώχθησαν' 
γνως-δν δέ δτι δ διωγμδ; συντελεί λίαν είς τδ 
νά διεγείρω έτι μάλλον τδν θρησκευτικόν 
ζήλον. Οί δπαδοί τής νέα; αίρέσεως πολλά 
ύπέστησαν έν ταΐς φυλακαϊς καί ύπεβλή- 
θησαν εί; συνεχή πρόστιμα' διδ άπηύδη- 
σαν, καί τώ 1803 τριακόσια; οίκογένειαι 
άρχηγδν εχουσαι τδν 'Ράπ, άνεχώρησαν δι’ 
’Αμερικήν χάριν τή; θρησκευτική; έλευΟε
ρία; των.

Τριακόσιοι μαθηταί άπεβιβάσθησαν είς 
Βαλτιμόρην μετά τοΰ άρχηγοΰ καί τριακό
σιοι άλλοι εί; Φιλαδέλφειαν, οί δέ λοιποί 
διευθόνθησαν είς τήν κομητείαν Λυκόμιγκ 
(ΐΐενσυλβανίαν) ύπδ τδν Χάλλερ, δπαδδν τοΰ 
'Ράπ. Οί άπολειφθέντε; εξακόσιοι πιστοί 
τοΰ τελευταίου ήσαν ώ; έπί τδ πλεΐστον 
άγρόται καί τεχνϊται, άνθρωποι οικονό
μοι καί κάτοχοι περιουσία; τινός. Κατέ
στησαν δέ κοινήν τήν περιουσίαν των καί

έπεδόθησαν δλαι; δυνάμεσιν είς τήν γεωρ
γίαν καί τήν βιομηχανίαν καί μετ’ όλί
γον συνέστησαν περίφημο* διυλιστήριον 
οΰέσχη, καί τοι οί ίδρυταί ούδέποτε ποιοΰσι 
χρήσιν πνευματωδών ποτών. Έν γένει τά 
προϊόντα των, γεννήματα, έλαιον μήκυ- 
το;, μαλλία κτλ. συντόμως κατήντησαν 
περιζήτητα καί λίαν φρονίμως δ 'Ράπ δι- 
ηύθυνε τά πάντα. Μέχρι τοΰ 1807 δ γά- 
μ.ο; ήν έπιτετραμμένο; έν τή κοινότητι, 
άλλά τοΰ θρησκευτικού ζήλου αύξηθέντο; 
παρά τοϊ; νεωτέροι; μέλεσιν, άπεφασίσθη 
άπδ κοινού νά τδν καταργήσωσι καί τδ 
παράδειγμα τής εκουσίου άγαμίας έδωκαν 
πρώτοι δ 'Ράπ και δ υίός του Ιωάννη;, 
δστις, πρδ μικρού νυμφευθείς, έζησε μετά 
τή; γυναικός του ώ; άδελφδ; πρδς αδελ
φήν. Έκτοτε ούδέν τέκνον έγεννήθη έν τή 
Άρμονίερ. Οί μή δμοφρονούντες άπεσπάσθη- 
σαν τή; εταιρείας, οί δέ λοιποί ήκολούθη- 
σαν τό τοΰ ’Αποστόλου, είπόντος «’Αδελ
φοί, ό χρόνο; ^βραχύς, οί έχοντες γυναί
κα; ζησάτωσαν ώς εί μή εϊχον.» Ό Κ. 
Ένρίτση, δ νΰν άρχηγδ; τή; Αρμονίας, εϊ- 
πεν είς τδν Κ. Νορδδφ δτι ούτω τωόντι 
διήγον άπδ πεντηκονταετίας,άνευ τή;'έλαχί· 
στη; έπιβλέψεως έπί τών άρχαίων συζύγων, 
συμβιούντων έν τή αύτή στέγη. «Περιττή 
προσέθηκεν, αποβαίνει πάσα έπιτήρησι;' 
διότι πεποίθαμεν έπί τήν ίσχύν τής πί- 
στεω; καί τή; προσευχής.» ’Εντούτοις μό
λις άπολείπονται ήδη εκατόν δέκα αδελφοί.

"Ολοι οί άγαμοι 'Ραππισταί ούτοι, δπω; 
καί οί τρέμοντες, άφικνύονται εί; βαθύ γή
ρας ύγειέστατοι. 'Ο παη)ρ 'Ράπ έζησεν 

90 έτη.
Τδ μέρος τή; Πενσυλβανίας, δπου τδ 

πρώτον εϊχον άποκατασταθή, δέν ήτο τό
σον κατάλληλον πρδ; καλλιέργειαν αμπέ
λων, έλειπον δέ τότε τά μέσα τή; συγκοι
νωνία; διά τού ποταμού' διό τώ 1814 με- 
τέβησαν εί; τήν πολιτείαν τή; Ινδιάνα;
έπί τού ποταμοΰ Ούάμπας, δπου ταχέω: 
ηύξησαν τδν πλούτον αύτών, αύξηθείσης 
καί τή; κοινότητο; διά τής προσελεύσεως 
νέων μελών. Εντούτοις ένεκεν συνεχών έ-

>

πιδημιών καί κακών γειτόνων δ πατήρ 
'Ράπ έπώλησε τήν άποικίαν εί; τινα 'Ροβέρ
τον 'Οβεν (Owen), * Αγγλον μεταρρυθμι
στήν, φιλάνθρωποι καί eijuvij (α), δστις 
άπεπειράθη νά έγκληματίση έκεϊ τήν θεω
ρίαν του περί τοΰ ήΟικοΰ ·νευθύνου. 'Αξιον 
σημειώσεως δτι ή χώρα αυτή, ή τόσον άκ- 
μάσασα ύπδ θρησκευτικήν κοινωνίαν, διοι— 
κηθεϊσα κατόπιν ύπδ πνεΰμα απλή; κοινο
κτημοσύνης, άποκρουούσης πάσαν ιδέαν κα
θήκοντος, κατέστη καταγώγιον επαιτών, 
αλητών και τυχοδιωκτών, ώστε δ νέος αρ
χηγός μετά δύο έτών άγόνου; προσπάθειας 
ήναγκάσθη ν’ άναχωρήση.

Οί 'Ραππισταί έν έτει 1818 έπαυσαν τδ 
βιβλίον έν ζ> ένεγράφετο ή περιουσία, ήν 
έκαστον μέλος συνεισέφερεν έως τότε' τοΰ
το δέ έπραξαν ϊνα έτι μάλλον ένισχύσωσι 
τήν μεταξύ τών μελών τή; κοινότητες ισό
τητα. Άπδ δέ τοΰ 1825 φρονούσιν δτι εύ
ρον τήν οριστικήν κατοικίαν των καί συν
έστησαν κλωστήρια, ύδροπρίονας (έργοστά- 
σια δηλ. πριόνων κινουμένων διά τοΰ ΰδα- 
τος), έφύτευσαν άμπέλους καί κήπους, καί 
τόσον έπέτυχαν εί; τήν σκωληκοτροφίαν, 
ώστε τά έορτάσιμα τών άνδρών καί γυναι
κών ένδύματα μετ’ ολίγον κατεσκευάζον- 
το έκ μετάξη;· ’Επειδή δέ δ πατήρ 'Ράπ 
ήτον ύποχρεωμένο; νά ύποδέχηται ικανού; 
διακεκριμένου; ξένους,δ λαός τώ ωκοδόμησεν 
εύρύχωρον οικίαν, περικυκλωμένην ύπδ ω
ραίου κήπου. Έν τή περιγραφή τών Περι
ηγήσεων έν τή βορτίω 'Λ/ιεριχή κατά τδ 
1825 —1820 δ δούξ τοΰ Σάς Βάϊμαρ δμι- 
λεϊ μετά θαυμασμού περί τή; βιομηχα
νία; καί ευημερία; τή; Οικονομία; (ή πό
λις αυτή παρήκμασεν ήδη) καί περί τών 
χαριέντων ασμάτων ίξηκοντάδος κορα- 
σίων.

Οί 'Ραππισταί προήγοντο κατ’ εύχήν, 
άλλά τώ 1831 έτάραξε τού; κύκλου; των

(α) Ό 'Ροβέρτο; Όβεν, συγγραφεύς βι
βλίου έπιγραφομένου Βίβλος τοΰ νέον ήθι- 
χοΰ Κόσμου, ήξίου ν’ αντικαταστήσω) τά; 
^ςοινά; και άμοιβά; διά τή; εύμενείας.
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Γερμανός τυχοδιώκτης, αύτοκαλούμενος κό
μης Λέων, δστις ήλθε ν’ άποζατασταθή έ
κεϊ μέ τινας όπαδούς του φαντασιοκόπους. 
Τά κατά τδ φαινόμενον πρόβατα ταϋτα η
σαν λύκοι πραγματικοί καί ήρχισαν νά 
διαδίδωσιν αλλόκοτα δόγματα έν ·»?) κοι· 
νότητι. Ταϋτα έπέφεραν σχίσμα καί έδέη- 
σεν έπί τέλους νά καταφύγωσιν είς ψη
φοφορίαν ΐνα μάθωσι τίνες προέθεντο νά 
μείνωσιν εις τά αρχαία. Ύπερίσχυσαν οί 
πρώτοι ίδρυταί, άλλ’ ϊνα άπαλλαχθώσι 
τοϋ τυχοδιώκτου ζόμητος καί τών οπαδών 
του ήναγκάσθησαν νά τώ μετρήσωσιν 105 
χιλιάδας ταλλήρων. Ό τυχοδιώκτης Λέων 
άποζατέστη είς τήν άλλην όχθην τοϋ πο
ταμοΰ, πρεσβεύων άρχάς κοινοκτημοσύνης, 
άλλ’ επιτρόπων τδν γάμον’ τόσον δέ κακώς 
διηύθυνε τά κατ’ αύτδν, ώστε άπώλεσε 
τά χρήματα δσα αδίκως έλαβε και έπί τέ
λους κατέλιπε τδν τόπον, άποσυρθείς είς 
τδν Έρυθροπόταμον, δπου τώ 1833 άπε- 
βίωσεν έκ χολέρας.

Οί φίΛοι τής (ϊριιοτίας πιστεύουσιν είς 
τήν σωτηρίαν σύμπαντος τοϋ άνθρωπίνου 
γένους, άλλά μετά δοκιμασίας, ών Οά έ- 
ξαιρεθώσιν οί δσίως τήν άγαμίαν τηρήσαν- 
τες. 'Π λειτουργία τής Κυριακής, ή δίς τής 
ήμέρας γενΟμένη, ούδέν παρέχει ιδιαίτε
ρον ή δτι οί άνδρες είναι ζεχωρισμένοι άπδ 
τάς γυναίκας. Έχουσι δέ καθιερωμένος 
τάς ήμέρας τής Χριστοΰ γεννήσεως, τήν 
αγίαν καί μεγάλην Παρασκευήν, τδ Πάσχα 
καί τήν Πεντηκοστήν, καϊ δύο έορτάς τδ 
φθινόπωρον—τήν συγκομιδήν τών καρπών 
καί τδν ετήσιον δεΐπνον. Κατά τάς έορτάς 
συνερχόμενοι ψάλλουσιν, άπαγγέλλουσι λό
γους καί παοακάθηνται είς κοινήν τράπε
ζαν (αί άγάπαι τών πρώτων χριστιανών ;) 
Έν τοΐς πέντε καθ’ ήμέραν γεύμασι δέν ε
ξαιρείται τδ κρέας, τινές δμως άπέχΟυσι 
τοϋ χοιρινού. ’Επιτρέπεται ή μέτρια χρή- 
σις οίνου καί κιτροράζου’ άγαπώσι δέ πο
λύ τά άνθη καί τήν μουσικήν καί δλοι σχε - 
δον οί αδελφοί παίζουσι μουσικόν τι όρ
γανο·/’ άπαγορεύεται δμως δ χορός. Οί κά 
τοιζοι τής Οικονομίας λαμβάνουσιν έφημε

ρίδας καί έχουσι βιβλιοθήκην, άλλά κυρίως 
άναγινώσζουσι τήν Γραφήν. Έκαστον τών 
θετών τέκνων των μανθάνει τέχνην τινά. 
Ένδύματα δίδονται τακτικώς τοΐς άδελ- 
φοΐς, άμα έχωσι χρείαν. Ό ράπτης έπιτη- 
ρεΐ τά ένδύματα, δ υποδηματοποιός τά 
υποδήματα, κτλ. φοοντίζουσι δέ νά ηναι 
κοσμίως ένδεδυμένοι οί αδελφοί.

Οί Έαππισταί λέγουσιν ότι εΐναι δ περι
ούσιος λαδς τοϋ Κυρίου·

ΊΙ κοινότης, ή μάλλον διά τοϋ άσκητι - 
ζοϋ βίου προσεγγίζουσα πρδς τάς τών ά 
γάμων εταιρείας, καίτοι ανέχεται τδν γά
μον, εΐναι ή έν Άμανά τών έμπγεομίνωΐ. 
'II αϊρεσις αΰτη ύπήρχεν έν Γερμανία άπδ 
τών άρχών τοϋ παρελθόντος αίώνος, δ δέ 
νϋν άρχηγδς εΐναι γυνή ήν ύποθέτουσιν ομι
λούσαν υπδ τήν άμεσον έμπνευσιν τοΰ Θεοΰ. 
Έν έτεσι 1749, 1772 καί 1776 διεβιβά- 
σθησαν δήθεν τοΐς έμπνεομένοις είδικώτα- 
ται αποκαλύψεις, τώ δέ 1 8 ϊ 6, ράπτης 
έν Στρασβούργο), Μιχαήλ Βράουζερτ τ’ ό
νομα, έγένετο όργανον δπως ζαλοϋσι τούς 
λαμβάνοντας τάς αποκαλύψεις, ζαί τδ προ- 
νόμιον τοΰτο μετέσχον μετά τοΰ είρημένου 
άνδρδς δ Φίλιππος Μαίρσμαν, υφαντής, δ 
Χριστιανός Μέτς, ξυλουργός, καί ή Βαρβά
ρα Χέΰνεμαν, πτωχή έξ ’Αλσατίας υπηρέ
τρια. Ό Μέτς, δ μέχρι τοΰ θανάτου του 
(1867) διατελέσας πνευματικός άρχηγδς 
τής κοινότητος, έγραψε» έκθεσιν πάντων 
τών συμβάντων άφ’ ής ήμέρας έγένετο άρ
χηγδς μέχρι τής άφίξεως τής αδελφότητος 
είς Ίόβαν, ή δ’ ιστορία αΰτη ολίγον έποι- 
ζοδομητιζή τυγχάνει, διότι έξ αύτής κατα
φαίνεται δτι ή Βαρβάρα πολλάκις έπετι- 
μήθη αύστηρώς ζαί άπεκλείσθη τής κοινό
τητας, δπερ δμως ούδόλως ήμπόδισεν αύ
τήν άπδ τοΰ νά γίνη συνεργάτης τοΰ Μέτς 
καί νά άποδειχθή μετά τδν θάνατόν του 
τδ μαντείαν τής Άμανάς. Οί έμπνεόμενοι 
λαβόντες ουρανόθεν τήν διαταγήν νά μετα- 
ναστεύσωσιν είς ’Αμερικήν, άποκατέσττσαν 

ήσυχίαν. Καί αύτή ή άθωοτέρα διασκέδα- 
σις μεταξύ νέων καί νεανίδων είναι εμπο
δισμένη, ούχ ήττον δμως ό έρως εισδύει, δ
πως καί άλλαχοϋ, είς τήν άποικίαν τοΰ 
Άμανά. Θί πλεΐστοι τών άνδρών περιμέ- 
νουσι μεθ’ ύπομονής νά φθάσωσι τδ ίγδοη- 
κοστόν τής ήλικίας των έτος ϊνα συνέλθω- 
σιν εις γάμου κοινωνίαν, διότι πρίν δέν 
επιτρέπεται δ γάμος, δστις τελείται μετά 
τής δυνατής αύτηρότητος, οί δέ νεόνυμφοι 
ενεκεν τής ένώσεώς των κατέρχονται είς 
τήν τελευταίαν τών τριών πνευματικών τά
ξιν, εις άς ή κοινότης διαιρείται, καί άν 
άποδειχθώσι διά τής εύσεβείας των άξιοι 
προαγωγής ανέρχονται πάλιν μέχρι τής 
πρώτης.

'Η πολιτική έξουσία τοΰ Άμανά εΐναι 
I άνατεθειμένη είς δεκατρείς διοικητάς, έκλε- 

γομένούς κατ’ έτος ύπδ τών άνδρών, οί δέ 
διοικηταί έζλέγουσι τόν πρόεδρον. Ούτοι 
άσχολοΰνται περί τών οικονομικών καί κο
σμικών υποθέσεων, τών δέ θρησκευτικών 
συνελεύσεων προεδρεύουσιν οί πρεσβύτεροι, 
ώς άνωθεν έμπνεόμενοι. Οί λεγόμενοι πρε- 
σβύτεροι ή προϊστάμενοι δέν εΐναι έκ τών 
γεροντοτέρων, άλλ’ έζ τών διαπρεπόντο>ν 
έπ’ αρετή. Ό καθ’ δλον τδν βίον ύποκεί- 
μενος είς τδ θέλημα τοΰ Θεοΰ λαμβάνει 
είς άντάλλαγμα τδ άγιον Πνεϋμα. Τοιαύ
τη εΐναι ή βάσις τής θρησκείας τών tpl.lar 
τής άξΐιονίας, r.i τά μέλη ήσαν πρίν λου
θηρανοί, καθολικοί ζαί τινες Εβραίοι’ πι- 
στεύουσι δέεις τήν αγίαν Τριάδα, είς τήν 
άνάστασιν τών νεκρών καί είς τήν δευτέ- 
ραν παρουσίαν, όχι δμως καί είς τάς αιω
νίους ποινάς.

Τά μηνύματα, τά μαθήματα καί αί προ- 
φητεΐαι τών όργάτωτ τυποΰνται έτησίως 
ζαί μετά τής Γραφής άποτελοΰσι πολυάριθ
μον συλλογήν ύμνων ζαί δύο κατηχήσεις, 
τήν μέν διά τούς παΐδας, τήν δέ διά τούς 
έφήβους" αΰτη είναι δλη ή βιβλιοθήκη τοΰ 
Άμανά. Καθ’ έκάστην δέ Τετάρτην, Σάβ- 
βατον καί Κυριακήν, τήν πρωίαν, συγκρο
τείται θρησκευτική συνέλευσις’ έκτδς δέ 
τών εκκλησιών ύπάρχουσι καί άλλοι εύ-

πρώτον πλησίον τοΰ Βουφφάλου (184 2), 
άλλ’ ώφειλον νά παλαίσωσι πρδς τούς Ιν
δούς’ ούχ ήττον ή αποικία των μετ’ ού πο
λύ άνεπτύχθη ζαί προώδευσε. Τήν πρώην 
έρημον ταύτην έπώλησαν κατόπιν είς άλ
λους έκ Γερμανίας μεταναστάτας καί έτρά- 
πησαν τήν άγουσαν είς τήν πολιτείαν τής 
’Ιάβας’ σήμερον δέ 1 4δ0 αύτών κατοικοΰ- 
σιν έπτά χωρία, δπου έπλούτησαν έζ τής 
γεωργίας ζαί έκ τών διαφόρων εργοστασίων. 
Έν Γερμανίιζ δέν ησαν κοινοκτήμονες, ώρ- 
μήθησαν δ’ είς τοΰτο έν ’Αμερική ύπδ τής 
άνάγζης τοΰ νά έξασφαλίσωσι τήν εύημε- 
ρίαν τών αδελφών των, δπερ άπέδωζαν είς 
έμπνευσιν έζ Θεοΰ.

"Οπως οί τρέμοντες, καί οί έμπνεόμενοι 
άποστρέφονται τάς έπιδείξεις. Οί οίκίαι των 
είναι ζαθαραί καί καλαί, τά δέ σχολεία καί 
αί Εκκλησίαν διαζρίνονται εκείνων μόνον 
έζ τών μεγάλων διαστάσεών των’ επίσης 
δέ μεγάλαι είναι καί αί οίκίαι δπου γίνον
ται τά γεύματα. Έκάστη οικογένεια έχει 
ίδιον οίκημα, διά κωδωνοκρουσίας δέ συνέρ
χονται άνδρες, γυναίκες καί παιδες εις μίαν 
καί τήν αύτήν αίθουσαν, εις ιδιαιτέρας τρα- 
πέζας’ διά τούτου φρονοϋσιν δτι έμπο- 
δίζουσι τάς ανωφελείς συνδιαλέξεις ζαί τούς 
ελευθέρους τρόπους. Είς τδ μαγειρεΐον ερ
γάζονται νεάνιδες ύπδ τήν έποπτείαν γραι
ών. Ή τροφή εΐναι άφθονος (είς τούς άσθε- 
νεΐς καί τούς οπωσδήποτε κωλυομένους νά 
συνέλθωσιν είς τήν κοινήν τράπεζαν μετα- 
φέρουσιν αύτήν παιδες), έπιτρέπεται δέ ό 
ζύθος, δ οίνος καί ό καπνός. Ή έργασία 
εΐναι ώργανισμένη δπως καί παρά τοΐς τρέ- 
μουσι καί άνά πάσαν εσπέραν κανονίζουσι 
τά τής έπιούσης έργα. Τά τέκνα άμφοτέ- 
ρων τών φύλων μεταβαίνουσιν είς Sv καί 
τδ αύτδ σχολεϊον άπδ τοΰ έκτου μέχρι τοΰ 
δεκάτου τρίτου τής ηλικίας των έτους’ ή 
δ’ έκπαίδευσις εΐναι στοιχειώδης ζαί μαν- 
Οάνουσι κυρίως τήν αγίαν Γραφήν καί τήν 
κατήχησιν, άπαγορευομένης τής οργανικής 
μουσικής. Αί γυναίκες, έκτδς τής προφή- 
τιδος Βαρβάρας, δέν εΐναι τόσον σεβαστοί 
καί θεωρούνται επικίνδυνοι είς τήν ψυχικήν
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κτήριοι oixot. Αί θρησκευτικά! τελεταί εΐ
ναι άπλούσταται κα’ι έκαστος προσεύχε 
tat κατ’ ιδίαν. Κυριώτεραι τών 'Ραππιστών 
έορταί εΐναι ή τής Χριστού Γεννήσεως, τδ 
Πάσχα και ή μεγάλη έβδομάς’ άπαξ δε 
τοϋ έτους τούλάχιστον οί πρεσβύτεροι ένερ— 
γοϋσι γενικήν έπιθεώρησιν ΐνα ιδωσιν 
εις ποιαν θρησκευτικώς διατελεϊ κατάστα 
σιν ή κοινότνς. "Εκαστον μέλος εξετάζε
ται κατά βάθος’ καί τούς μέν άμαρτή- 
σαντας έξορκίζουσι νά μετανοήσωσι, τούς 
δέ ύποκύψαντας πάλιν εις τήν αμαρτίαν, 
άποβάλλουσιν, ώστε δύναταί τις ειπεΐν δτι 
ούδεμία σπουδαία κακία υπάρχει είς Άμα- 
νά. Τοΰ Κ. Νορδδφ έρωτήσαντος είς ποιαν 
ποινήν ύπεβάλοντο οί μέθυσοι, τώ άπήν- 
τησαν δτι ούδείς έσκέφθη περί τούτου, διό
τι ή μέθη ήτο πράγμα άγνωστον.

Οί 'Ραππις-αί εΐναε άνθρωποι τίμιοι,γεωρ
γοί άξιόλογοι, φρόνιμοι, αύστηρών ήθών 
καί δλιγαρκεϊς, άν ολιγάρκεια ήναι ή από
λυτος ίσότης, ή βεβαιότης οτι έχει τις τά 
διά τήν αΰριον άναγκαϊα καί ή έλλειψις 
κυρίου’ φαίνεται δέ δτι οί Γερμανοί περί 
πολλοΰ ποιούνται τά αγαθά ταΰτα, διά 
τοΰτο καί ή κοινοκτημοσύνη προοδεύει παρ’ 
αύτοΐς ιδιαζόντως. Άνευρίσκομεν δ’ αύ
τούς είς Ζόαρ, έν τή κομητεία τοΰ Του- 
σκαράουα (είς τήν πολιτείαν τοΰ Όχίου), 
ύπδ τδ όνομα άπογωριοτώ»· ή άποσπαστι- 
xwr (separalisles). Τήν πρώτην των καλύ- 
βην άνήγειραν τώ 1817 ύπδ τάς διατα
γής τοΰ ’Ιωσήφ Μπαιουμέλερ, 8ν έξελέξαν- 
το άρχηγδν μετά δωδεκαετείς διωγμούς 
έν Βυρτεμβέργη, δπου ήρνοΰντο νά ύπη- 
ρετήσωσιν ώς στρατιώται καί νά στείλλω- 
σι τά τέκνα των είς τά σχολεία, τά δια- 
τελοΰντα ύπδ τήν έποπτείαν τοΰ κλήρου. 
Τόσον δέ πτωχοί ήσαν δτε άφίχθησαν είς 
’Αμερικήν, ώστε, δπως κερδαίνωσι τά πρδς 
τδ ζήν, ώφειλον νά δπηρετώσιν έπί μισθώ 
είς τάς πέριξ έπαύλεις’ αλλά πόροι ασθε
νεί; συνενούμενοι άποτελοΰσι ταχέως δύ- 
ναμιν.—Ουδέποτε, είπε γέρων τις είς τδν 
Κ. Νορδδφ, ήθέλομεν δυνηθή νά πληρώσω- 
μεν τήν γήν ήμών, δν δέν άπετελοΰμεν 

κοινότητα.—Οί άποχωρισταί κατ’ άρχάς 
ήσαν έχθροί τοΰ γάμου, άλλ’άπδ τοΰ 1 8'28 
ή 1830 ήρχισαν ν’ άνέχωνται αύτδν σιω
πηλής’ είσί δ’ ήδη κύριοι έπέκεινα τών 
7000 πλέθρων γής εύφόρου, καί πρδς τού
τοι; έχουσιν άγρούς είς Ίόβαν καί διατη
ρούσε διάφορα βιομηχανικά καταστήματα. 
Έν συντόμω, έχουσι περιουσίαν έπέκεινα 
τοΰ ένδς εκατομμυρίου ταλλήρων, καί τοι 
τήν κοινότητα μόλις άποτελοΰσι 300 μέ
λη Οεοσόφων—άνδρών άκάκων καί ζηλω
τών, έχθρών πάσης τελετής, ήν Οεωροΰσιν 
ώς είδωλολατρείαν άμα δέν κατευθύνηται 
είς τδν Θεόν. Ούδέ ποτέ άποκαλύπτουσι τήν 
κεφαλήν καί δμιλοΰσιν ένικώς. Ούδέν μυ
στήριον παραδέχονται καί ό γάμος τελεί
ται άνευ ίερέως, ούδέ ιεροκήρυκας ίχου- 
σιν’ οί άνδρες λαμβάνουσι γυναίκα; έκ 
τή; αύτής κοινότητος, άλλως άποβάλλον- 
ται’ ούδεμίαν δέ διάταξιν έκκλησιαστικήν 
παραδέχονται, καί τήν Κυριακήν, καί περ 
συνερχόμενοι τρις, ψάλλουσιν ύμνου; ή άνα- 
γινώσκουσι, μ.ή προσευχόμενοι δημοσίως, 
μηδ’ ύψηλοφώνως. ’Απδ τριακονταετίας 
καί έπέκεινα διοικεί αύτού; πολιτικά; δ 
’Ιάκωβος "Ακκερμαν, αξιον δέ θαυμασμού 
πώς τόσον προήχθησαν κατά τδν πλοΰτον 
καί τήν εύημερίαν ά,θρωποι πτωχοί καί 
χυδαίοι’ όμολογητέον δμως δτι μόνον ή έπι- 
μονή τών Γερμανών κατορθοϊ τά τοιαΰτα.

Άπδ τής συστάσεως τής άποικίας ούδείς 
έτράπη είς κακούργημα, ούδ’ έφάνη επαί
της’ έκαστος δέ πολίτης εΐναι ελεύθερος 
νά φύγη άν Οέλη, λαμβάνων τ’ άναλογοΰν- 
τα αύτώ χρήματα. Τών αιρέσεων τούτων 
αί πλεϊσται έπιδιώκουσι τδν έξής σκοπδν 
—νά Οέσωσιν είς αρμονίαν τδν ανθρώπινον 
βίον πρδ; τούς φυσικούς νόμους, ν’ άναθέ- 
σωσι τά πάντα πρδ; τδν ούράνιον πατέρα 
καί νά ύπομείνωσι τάς δοκιμασίας τοΰ κό
σμου τούτου άθορύβως, ήρέμα καί άλύπως. 
Οΰτω πως, λέγουσι, τυγχάνει τις άνθρωπος.

ΊΙ έλλογόφρων λεγομένη δημοκρατική 
κοινοκτημοσύνη, ή μηδεμίαν έχουσα βάσιν 

θρησκευτικήν, φαίνεται δτι δέν επιτυγχάνει 
έν Αμερική’ άπόδειξις δέ ή γαλλική αποι
κία,ήν είχε συστήσει κατά τδ 18^8 Καμπέ 
τις, δικηγόρος, πολιτικός, μέλος τού Νομο
θετικού Σώματος τής Γαλλίας, συγγραφεύς 
καί έφημεριδογράφος. ΉΟέλησεν δ άνήρ νά 
εύρη νέαν Γήν τής Επαγγελίας καί άποκα- 
τέστη εί; Τεξάς, άλλ’ οί Οπαδοί του, άντί 
τής εύημερίας, εύρον τδν κίτρινον πυρετόν, 
διδ μετά δύο έτη μετέβη αλλαχού’ άλλά 
καί έκεΐ δέν εύδοκίμησεν ή αποικία, διότι ό 
άρχηγδ; μέ χειμα ρικάς ιδέας έτρέφετο καί 
εί; συγγραφάς ήσχολεΐτο. Οί ολίγοι ούτοι 
άποικοι είσίν άθρησκοι, παραδέχονται τδν 
γάμον ώς Οεσμδν ύποχρεωτικδν και έχουσι 
τά πάντα κοινά. Ίίδη δλως παρακμάζει.

Είς τδ Ίλλινουά ύπήρχεν αποικία Σουη
δών κοινοκτημόνων, άλλ’ ένώ κατ’ άρχάς 
ήκμαζεν, ήδη παρακμάζει. Οί αδελφοί έ- 
τράπησαν είς τήν πολυτέλειαν, ήρνήθησαν 
τά άρχαία έθη καί άπέβαλαν πάν θρησκευ
τικόν αίσθημα. Ή κοινότης είναι κατα
χρεωμένη, έξ ού έπήλθεν έντελής παραλυ
σία. Λί άληθώς ίσχυραί κοινότητες είσίν 
έκεϊναι.αίτινες, ού μόνον, πρδς ταϊς θρησκευ 
τικαϊς άρχαϊς, αίτινες είσίν ίεραί, άποφεύ
γουσι τά χρέη, άλλά καί ζώσι λίαν οίκονο- 
μικώς’ ούδεμία δ’ϊσω; κοινότης προήχθη έμ- 
πορικώςτόσον δσον ή τών τε./ειο.τοζοιγζί κωχ.

Ή εταιρεία αΰτη, λεγομένη καί τής i.lev- 
Otpac αγάπης, εΐναι γνωστή έν Εύρώπη έ
νεκεν τοΰ άσυνήθου; ζήλου δν επιδεικνύει 
ΐνα καταστήση γνωστά; διά τοΰ τύπου τάς 
πράξεις καί τάσεις της, κυρίως δέ ένεκεν 
σκανδάλων τινών, άναμιμνησκόντων τά 
ήθη τών Μορμόνων. Οί Γί.έίίοποεοά/ΖίΓοε 
δέν έχουσιν ιδίαν οικογένειαν’ γυναίκες καί 
τέκνα είσί κοινά, μέ περιορισμούς τινας δ
μως, μή έπιτρέποντας νά ύποβοηθήται τδ 
ύποτιΟέμενον φιλήδονον. Ό πολύπλοκος 
γάμος, έν φ μετ’ απαραδειγμάτιστου τόλ
μης συνδυάζονται ή πολυγαμία και ή πολυ
ανδρία, έπιτρέπει εις πάντα άνδρα καί είς 
πάσαν γυναίκα τής κοινότητος νά συγκα
τοίκηση μετ’ άλλου ή άλλης έλευθέρως, 
άφοΰ ίπιτύχη πρώτον τής συγκαταθέσεως

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.) 

τοΰ μέν ή τής δέ, όχι κατ’ ιδίαν, άλλά 
διά τής έπεμβασεως τρίτου. Ή αποκλειστι
κή συμβίωσις δύο άτόμων θεωρείται είδα»— 
λολατρεία καί Οά διερρηγνύετο διά τής έ.τι- 
ζμ/σζωσ, ήτις παρά τοϊς τελειοποιουμένοις 
άναπληροϊ τήν έξομολόγησιν καί έξέτασιν, 
άς αί άλλαι αιρέσεις Οεωροΰσιν άναγκαίας 
δπως γινώσκωσι τήν πνευματικήν κατάστα- 
σιν τών μελών των. Ό Κ. Νορφόδ παρέστη 
είς μίαν τών Επικρίσεων ή δικών αύτών. 
Νέος τις έκάθησεν είς τδ έπί τούτω βάΟρον, 
παρουσία δέ τοΰ άρχηγοΰ δεκαπεντάς μαρ
τύρων κατέθεσαν κατά τοΰ δυστυχούς, δν 
ήθελε νά καταλίπη ή σύζυγος, οί μέν κα- 
τηγοροΰντες έπί θρησκευτική άδιαφορία, 
οί δέ έπί άβρ£ διαίτη. Ό κατηγορούμενος, 
ωχρός καί σιωπηλός, ήκουσε μέ κεκλιμέ
νη,ν κεφαλήν έπί ημίσειαν ώραν τήν κα
τηγορίαν, ήν άπέκρουσεν ό άρχηγδς τή; 
κοινότητος. Ούτος έξέφερε τήν γνώμην του 
περί τού νέου καί έπήνεσε τδν θρίαμβον δν 
ήρατο κατ αύτοϋ συναινέσας ν’ άντικατα<-ή· 
ση αύτδν άλλος παρά τή ιδία γυναικί,ήτις έ
μελλε νά τέξη προσεχώς τέκνον έκ τοΰ 
αύτού.

Τήν κοινότητα άποτελοΰσι κυρίως Αμε
ρικανοί, άλλ’ εΰρηνται καί τινες Αγγλοι. 
Οί αδελφοί, 283 τδν αριθμόν, ύλικώς προά- 
γονται, καί τώ μέν 1 857 ή περιουσία των 
άνήρχετο είς 07,000 τάλληρα, τώ δέ 1874 
είς έπέκεινα τού ένδς εκατομμυρίου. Πι- 
στεύουσιν είς τά πνεύματα καί αί ίεροπρα- 
ξίαι των είσίν άπλούσταται, διότι δέν πα
ραδέχονται ούτε μυστήρια, ούτε κηρύγμα
τα, ούτε τελετάς, ούδέ τηροΰσι τήν Κυ
ριακήν, έπί λόγω δτι δλαι αί ήμέραι είσί 
του Θεού’ δέν προσεύχονται ύψηλοφώνως, 
άλλ’ άναγινώσκουσι συνεχώς τήν αγίαν 
Γραφήν. 'Ο Χριστός θεωρείται αιώνιο; υίδς 
του Θεού. Τδ λογιστικόν κρατεϊ γυνή, ήτις 
μετά μοναδικής άκριβείας έκτελεϊ τά χρέη 
της. Τήν πρωίαν έκάστης Κυριακής έξετά- 
ζονται έν συμβουλίερ αί πράξεις τής λη- 
ξάσης έβδομάδος καί κανονίζονται αί μέλ- 
λουσαι έργασίαι.

Οί τελειοποιούμενοι μεγάλην τοΰ τύπου
49.
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χρήσιν ποιοΰσιν, ή δέ έφημερίς των, Onei
da Circular καλουμένη (α), εϊναι διαδεδο
μένη πανταχοϋ. Συνήθως εϊναι καλώς συν
τεταγμένη καί διαπρέπει έπί ειλικρίνεια 
έν τή έκθέσει τής θεωρία; τή; αίρέσεως. 
Αί αγγελία; εϊναι περιεργόταται, καί ιδού 
υποδείγματά τινα :

’Eroixutforvai δωμάτια—έ» τοΐς πο
λυάριθμοι; ένδιαιτήμασιν άτινα δ Χριστό; 
ήτοίμασε τοΐς άγαπώσιν αύτόν.

Τοΐς πάσγουσι?.—Ο trot; καί γάΑα διά 
τούς πεινώντας, άζά.ταυσις διά τούς «κ- 
μηκότας, παρηγορ/αι διά τούς τεθλιμμέ
νους—δωρεάν έν τή αποθήκη τοϋ ΥίοΟ τοΰ 
θεοΰ.

Λαμπρό? (erodoyeior—είς το όρος Σι- 
νδ, κτλ.

Οί τελειοποιούμενοι εϊναι πράοι καί εύ
γενεΐς τούς τρόπους. Οί παϊδες άμ’ άπο- 
θηλάσωσιν, άποσπώνται άπύ τά; μητέρας 
καί περιποιούνται άπό άδελφάς, έως ού φθά- 
σωσιν είς ήλικίαν διά τό σχολεϊον’ κοιμών- 
ται δέ είς ιδιαίτερον υπνωτήριον.

ΓΟ Κ. Νορδδφ περιγράφει έφεσπερίδα πα
ρά τοΐς τελειοποιουμένοις. Έν εύρεία αι
θούση αί γυναίκες κάθτνται πέριξ στρογ
γυλών τραπεζών, ασχολούμενοι είς ^άψιμον 
καί άναγινώσκουσαι έκθεσιν τών έργασιών 
ή άποσπάσματα εφημερίδων (επιτρέπονται 
δ χορός καί όλα τά παίγνια, εκτός τών χαρ
τιών) ή δμιλοϋσαι περϊ θρησΛευτικών. Νέος 
τις βλέπων τήν γειτόνισσάν του ψάλλει: 
« Ω αδελφή μου, σέ άγαπώ, 
«Πλήν τήν αγάπην τοΰ θεοΰ προτιμώ. 
« Η τοΰ θεοΰ άγάπη εϊναι κρείσσων πασών.·

Ή δ’ άδελφή άπαντ$ :
« Ω αδελφέ μου, σέ άγαπώ, κτλ.

Έπειτα όλοι έπαναλαμβάνουσιν έν χορώ : 
«Ναί κρείσσων ή τοΰ θεοΰ άγάπη εϊναι, 

«’Αλληλούια, αλληλούια !
«Ή τοΰ θεοΰ άγάπη τυγχάνει προτιμοτέρα

[πασών.»

fa) Καϊ ο! τρέμοντες έκοίϊουσι κατά μήνα 
εφημερίδα, Τ ρ έ μ ω ν καϊ Τ ρέμουσα καλου- 
μένην καί συντασσομένην ύπό τοΰ πρεσβυτέρου

Είς τήν πολιτείαν τοΰ Κανσάς άποκατέ- 
στη μικρά αποικία 'Ρώσσων διακεκριμένων, 
σοφών δηλ , τεχνιτών, κτλ., υλοφρόνων κυ
ρίως, οΐτινες έδέχθησαν τήν έκούσιον πενίαν 
ϊνα δοκιμάσωσι τήν φυσικήν ζωήν' μεταξύ 
αύτών δέ ύπάρχει καί ευειδής γυνή, ένθου- 
σιωδώς συμμεριζομένη τήν ηρωικήν ταύτην 
πάλην, τήν συγκροτουμένην έν δνόματι τή; 
έλευΟερίας, δπως τήν έννοοΰσι. Μετ’ αύτών 
συνετάχθη στοιχεΐον δλως αντίθετον, είς 
τόν αύτόν δμως τεΐνον σκοπόν—’Αμερικα
νοί πνευματισταΐ, ιατροί, ιερωμένοι, κτλ.

Ύπάρχουσι καί άλλαι τινές κοινότητες 
είς άλλα μέρη, Ολιγάριθμοι όμως.

Μετά τής κοινοκτημοσύνης δέν πρέπει νά 
παίζή τις. Αυτή κατά βάθος εϊναι έπανά- 
στασις κατά τής κοινωνίας’ ϊνα δέ άποδει- 
χθή άβλαβης, πρέπει νά διέπηται υπ* άν
δρών κοινωφελών. Ουτοι δμως πρδ πάντων 
άσχολοΰνται είς τδ νά έξισώσωσι τήν διά
νοιαν πρδς τήν θέλησίν, νά έξαλείψωσι τδ 
άτομον καί νά μεταχειρισθώσιν αύτδ ώς μη
χανήν. Ι’ελοϊον θά ήτο τδ νά πιστεύσγ τις 
ότι, γινόμενος οπαδός τή; κοινοκτημοσύνης, 
θά ηναι έλεύθερος ή καί ανεξάρτητος' πρέ
πει νά ύποστή στερήσεις αϊτινες δέν 
εϊναι ύποφερταί άλλως ή άν παραδέχη- 
ται ότι δι’ αύτών σώζεται καί ανταμεί
βεται είς τήν άλλην ζωήν. Πρέπει νά υ
πακούν) τυφλώς, ν’ άρνηθή καί αύτήν τήν 
συνείδησίν του, ώς καί τδ δικαίωμα τοΰ 
εϊναι μόνος. Εϊσαι κόκκος άμμου έν τώ 
οίκοδομήματι καί οί προϊστάμενοί σου έ
χουσι τδ δικαίωμα νά γνωρίζωσι καί τόν 
μυστικώτερον στοχασμόν σου, νά ήςεύρω- 
σι ποΰ Οά σ’ ευρωσι καθ’ οίανδήποτε τής 
ήμέρας ώραν. Συνελόντι είπεΐν, υφίστασαι 
τδν μοναχικόν βίον μετά β'.ωτικών μερι- 
μνών αγνώστων έν τοΐς μοναστηρίοις.

ΕΥ. ΓΕΡ.

καϊ τής πρεσβυτέρας· περιορίζεται 3’ εΐς ζητήμα
τα θρησκευτικά.
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τοΰ σπουδαιοτάτου, άλλά σπανιωτάτου τού
του συγγράμματος οί πλεΐστοι περιηγηταί, 
έν οίς καί δ Τουρνεφόρτιος {Relation d’un 
voyage du Levant. J. 1. σ. 176), καί ό 
Λακρουά {Iles de la Grece, a. 462), οΰς άρ- 
κοΰμαι νά αναφέρω ύμΐν, ήρόσθησαν τά δσα 
περί Fleuri Creveliers καίΐίδίως περί Κάψη 
συντόμως έκθέτουσιν έν τοϊ; συγγράμμασι 
αύτών. Καί ό ήμέτερος Κος Σάθας έγραψέ 
τινα έπίσης έν Χρυσαλλίδι (Τ. Γ. Φυλ. θ'. 
15 Νοεμβρίου 1865. σ. 633—635) περί 
Κάψη, τά πλεΐστα τών οποίων παρέλαβεν 
έκ τοΰ Τουρνεφουρτίου.

Τή βοηθεία τών περί αυτών συγγραψάν- 
των θέλω προσπαθήσει δσον τδ έπ’ έμοί νά 
διευκρινίσο» τόν βίον καί τά κατορθώματα 
τών τριών τούτων πειρατών, τούτέστι τοϋ 
Marquis de Fleuri, τοϋ Hugues Creveliers, 
καί τοΰ Ίωάνου Κάψη.

Μετά τήν πτώσιν τοΰ τελευταίου Δουκδ; 
τοΰ Αιγαίου Πελάγους Ιακώβου Κρίσπου, έν 
έτει 1 566, καί τήν δλιγοχρόνιον τοΰ ’Ιου
δαίου Ιωσήφ Νάζη κυριαρχίαν, αί νήσοι τοΰ 
Αιγαίου ύπέπεσαν καί πάλιν ύπδ τόν Τουρ
κικόν ζυγόν.

Περιττόν νομίζω τδ καταδεΐξαι τήν τότε 
κατάστασιν τών νήσων' άρκοΰμαι δ’είπεΐν, 
ότι έπί τινα χρόνον αί κυριώτεραι αυτών 
διωκοϋντο ύπό τίνος,] Βέη ή Καδή, καί ότι 
είς τοσοΰτον θράσος έφθασαν οί πειραται 
καί τοσαύτας λεηλασίας διέπραττον, ώςε 
ή Πύλη ήναγκάσθη ν’άποσύρη τούς έν αύ- 
ταϊς ύπαλλήλους αύτής, καί διέταξε τούς 
νησιώτας νά έκλέγωσιν ίδιους έπιτρόπους, 
δπως φροντίζωσι περί τών εαυτών πραγμά
των, ώς καί περί τής είσπράξεως σών φό
ρων, οΰς παρέδ^δον αύτή περί τδ τέλος έ
κάστου έτους είς τού; έπί τούτω πεμπομέ- 
νους ύπαλλήλους τής Πύλης.

Τοιαύτη λοιπόν ή κατάστασις τών νήσων 
έν τή έποχή έκείνη, δτε ξένοι τινες, έν οϊς 
ό Marquis de Fleuri καί δ Hugues Cre
veliers, έγκαταλείψαντες τήν έαυτών πα- 

depuis Marc Sanudo jusque a Jacques 
Crispo, 21, el dernier Due de Γ Archipci.»

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ
MARQUIS DE FLEURI, HUGUES 

CREVELIERS, χαι ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΑΨΗ.

******
Ά>·ιγ?άσ0η ir τώ (ρι.Ιο.Ιογιχφ "Σν.Ι.Ιύγφ 

Παρ?ασσ<μ.
Άφ’ ότου ή Ελλάς περιήλθεν είς τήν κα

τοχήν τών ξένοιν, τά παράλια αύτής έγεμον 
πειρατικών πλοίων, ξένων τε καί ήμετέρων, 
άτινα ούκ ολίγα; έπέφερον αύτή ζημίας καί 
ιδίως εί; τάς νήσου;, αϊτινες ώς έκ τής θέσε 
ω; αυτών τά μάλιστα ήσαν εκτεθειμένα·, 
εί; τάς τοιαύτας προσβολάς. Ουτω βλέπο- 
μεν τδν Βαρβερόσαν, τόν Χασάν Μπαμπάν, 
τδν Γερακάρην, καί πολλούς άλλους (ών ή 
τών όνομάτων άπαρίθμησις ολοκλήρους 
ήθελε πληρώσει σελίδας) περιερχομένους τάς 
Έλληνικάς Οαλάσσας, λεηλατοϋντας πάντα 
τά προστυγχάνοντα αύτοϊς πλοία, έρημό- ■ 
νοντας καί καταστρέφοντας τάς πόλεις, 
καί τέλος έπιβουλευομένους ήδη καί τής 
άνεξαρτησίας αύτών. Μεταξύ τών πολλών 
επισήμων κα'ι γνωτών, ούτως είπεΐν, κατα- 
στάντων, οΐτινες κατά διαφόρους έποχάς 
μεγάλως έβλαψαν τάς νήσους, ολίγα τινά 
θέλω αναφέρει ύμΐν περί δύο Γάλλων, τοΰ 
Fleuri καί Creveliers, καί περί ένδς "Ελ- 
ληνος, τοΰ Ίωάννου Κάψη, διότι, δυστυχώς, 
ολίγισται εισίν αί έναπομείνασαι ήμΐν πλη
ροφορίας περί ών σήμερον έσται ό λόγος.

Το μόνον σύγγραμμα δπερ λεπτομερές·ε- 
ρον κάπως τά περί αύτών έςιστορεΐ εϊναι 
συγγραφή τις ανώνυμος δ'ημοσιευθεϊσα κα
τά τδ 1698 έν Παρισίοις ύπδ τήν επιγρα
φήν « Hisloire nouvelle des Anciens Dues 
el aulres Souverains de l’Archipel.»{l.yEx

(1) Κατά τδν Τουρνεφόρτιον—Voyage 
du Levant. Τόμ. 1. σ· 254. Συγγραφεύς 
τοΰ συγγράμματος τούτου εϊναι ό Ρ· Sau- 
ger. Le Ρ. Sauger Missionnaire J esuite, 
fort eslime cn Levant, sous le num du P. 
Robert, a bien demHle la suite de ces Dues
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τρίδα, κατευθύνθησαν εί; τδ Αίγαϊον, δπως 
κυριεύσ.υσί τινα ή καί τινας τών νήσων τού
των, καϊ δεσπόσωσιν αύτών. Έκ τούτων 
όμως ούδείς έπέτυχε τοΰ ποθουμένου, διότι 
δ μέν Flcuri μετά διετή σχεδδν έπϊ τών 
νήσων πρυσπέλασιν, καθ’ ήν πλεΐστα; δσας 
λεηλασίας διέπραξε, συλληφθεϊ; ύπδ τών 
έκεϊ σταθμευόντων Ένετικών πλοίων έφέρθη 
είς Ένετίαν, ένθα καταδικασθεϊς διά τήν 
λεηλασίαν, ήν έπήνεγκεν είς Ένετικόν τι 
πλοϊον φορτωμένον ύπδ πλουσίων ’Αρμενίων, 
κατεδικάσθη είς θάνατον. Καϊ ούτος μέν τή 
παρακλήσει τοΰ τότε Δουκδς τής Σαβοΐας 
καϊ πλείστων άλλων ήθωώθη, άλλά και 
πάλιν τδν αύτδν 8ν καϊ πρότερον πειρατι
κόν βίον ήκολούθησε διάγων’μή δυνηθεϊς δέ 
νά κατορθώση τι, έβαρύνθη και έγκαταλεί- 
ψας τδ τοΰ πειρατοΰ έπάγγελμα είσήλθεν 
εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ αύτοκράτορος.

Καί ταϋτα μέν περί Fleuri.
’Απ’ έναντίας δ Hugues Creveliers, Γάλ

λος έπίσης τδ γένος, γενναιότερος αύτοΰ 
καί έπιφοβώτερος είς τά παράλια τής τε Α
σίας καί τής ’Αφρικής καταστάς ένεκεν τών 
πειρατικών του πράξεων, κατήλθε σκοπών 
νά κυριεύσρ τήν Πελοπόννησον καί δεσπόση 
αύτής.

ΙΙορευθεϊς δ’έκεϊ καϊ τώ'ΖΠελοποννησίων 
ύποσχεθέντων αύτώ βοήθειαν έξ 6,00θ άν
δρών, συνεκρότησε μάχην μετά τών Τούρ
κων, είς ήν ήττήθη, διότι οί Πελοποννήσιοι 
επεμψαν αύτώ 800 μόνον άόπλους άπέ- 
ναντι τών ύποσχεθέντων έξακισχιλίων, καϊ 
τούτου; ύπδ τήν δδηγίαν τοΰ ήγεμόνος τής 
Μάνης Λυμπεράκη. (Βλ· Σάθα, Τουρκοκρ. 
Ελλάς—σ. 382 )

Μετά τήν ήτταν ταύτην, δ Creveliers 
ούδόλως άποθαρρυνθείς, έστρεψε τά δπλα 
του κατά τού Αιγαίου, συναθροίσας δέ άν
δρας τινάς καϊ πλοία ήρξατο περιερχόμενος 
καί λεηλατών τάς νήσους. Έπϊ 1 4- έτη κα 
τέστη άπόλυτος σχεδόν αύτών αρχών, καθ’ 
δσον καϊ φόρους τώ έπλήρωνον καϊ παντα
χοΰ εύποοαηγόρως τδν ύπεδέχο'το, ιδίως 
δ’ έν Πάρω, ένθα ήν τδ σύνηθες δρμητήριόν 
του· Άλλ’ έξ όλων τών επιδρομών τοΰ 

Crevdiers ή σπουδαιοτέρα είναι ή τής Πέ
τρας, πόλεως τής Μιτυλήνης, ήν έποίησε 
τήν 4 2ην Μαρτίου τοΰ 1676, ήμέραν καθ’ 
ήν είσελθών άθορύβως μετά 800 άνδρών 
καϊ έκπλήξας τούς Τούρκους, ο'ίτιν'ες ΰπνωτ- 
τον βαθέως, ήρπασεν έν διαστήματι τριών 
ώρών πάν δ,τι ήδυνήθη, καϊ αιχμαλώτισα; 
500 άνδρας, άπήλθεν.

'Η Πύλη μαθοϋσα τά συμβάντα ταϋτα 
σφόδρα έλυπήθη’ καίτοι δέ σπουδαιοτάτας 
κατέβαλε προσπάθειας πρδς σύλληψιν καί 
έξόντωσιν αύτοΰ, ούδέν θά κατοόρθου, αν μή 
παράδοξόν τι συμβάν δέν άφήρει τήν ζωήν 
αύτοΰ πρδς μεγίστην εύχαρίστησιν τής 
Πύλης.

'Ημέραν τινά τοΰ έτους 4 G78 προσορ- 
μισθείς είς τδν λιμένα τής Άς-υπαλαίας, μέ 
τδ πλήρες λαφύρων πλοϊον αύτοΰ, συνοδευ- 
όμενο; ύπδ δύο γαλερών, ών τδ πλήρωμα 
έκάστης συ/.στατο έκ 250 άνδρών, έκαρα- 
δόκει τήν διάβασιν έμπορικοΰ στολίσκου 
κατευθυνομένου έξ Αλεξάνδρειάς είς Κων
σταντινούπολή, όπως έπιπέσρ καϊ λεηλα- 
τήσν> αύτόν’ ένώ δμως ταϋτα έσκέπτετο, 
εΐ; τών άλλοτε πιστότατων ύπηρετών αύ
τοΰ, ό έκ Σαβοΐας Άδάμ, 8ν εΐχε διασώσει 
έκ τής αιχμαλωσίας, βαρέως φέρων τδ 
είς αύτόν δοθέν ράπισμα έν ώρα πα
ραφοράς, άπεφάσισε νά τδν έκδικηθή, καϊ 
δή πορευθεϊ; καϊ λαβών τάς κλεϊδας τής 
πυριταποθήκης έθηκε πΰρ έν αύτή, καϊ τδ 
πλοϊον άνετινάχθη εις τδν άέρα μεθ’ δλων 
τών έν αύτώ. Καί τοιοΰτος μέν έν συντόμω 
5 βίος τοΰ περιβοήτου Creveliers, νϋν δέ 
τραπώμεν είς τήν άφήγησιν τών κατορθω
μάτων τοΰ Κάψη, περί ού ή ιστορία παρέχει 
ήμΐν πλείονα; πληροφορίας.

Κάψη;, ό τιτλοφορηθεί; βασιλεύς τής Μή
λου, κατήγετο έκ Λοιδωρικίου’ έσχε δ’άδελ- 
φού; κα1. συναγωνιστές Τρομάραν καϊ Νϊκον. 
Ό δέ Σάθας τά έξή; περϊ τοϋ βίου αύτών 
μνημονεύει.

« ’’Εχοντες δύο πειρατικά; γαλέρα; κα
ί» λώς έξωπλισμένα; έξώρμουν άπδ τοΰ Μύ- 
» τικα τή; Ακαρνανίας, ληϊζόμενοι τά; 
» παρακείμενα; θαλάσσας καϊ έπεκτείνον-

»

»

>

Β

»

τες τά; έκδρομάς των μέχρι; αύτοΰ τοΰ 
'Ελλησπόντου. 'Ο Κάψη; δμως έρασθεϊς 
Μηλίας τινδ;, καϊ μή δυνηθεϊς νά άνθέξρ 
είς τά θέλγητρα τής νέας ταύτης, έγκα- 
τέλιπε τούς άδελφούς του, καϊ νυμφευ- 
Οεϊς άποκατεστάθη έν τή νήσω ταύτν)* 
Μετ’ ού πολύ 5 Τρομάρας συλληφθεϊς ύπδ 
Γαλλικού πλοίου παρεδόθη είς τδν Τουρ
κικόν ναύαρχον, καϊ ύπέστη τδν μαρτυ
ρικόν δι’ άνασκολοπισμοΰ θάνατον. » 
* Ό έν Μήλο» όμως ευρισκόμενος Κάψης 
δπως έκδικήσρ τδν θάνατον τοΰ άδελφοϋ 
του, ήνώθη μετά τοΰ αύταδέλφου του 
Νίκου καϊ έπανήρχισε τδ πειρατικόν ςά- 
διον αύτοΰ. (Χρυσαλλίς. Τόμ. Γ'. Φυλ. Θ.

16 Νοεμβρίου 1865.)
Καϊ ταϋτα μέν περϊ τής καταγωγής αύ 

τών άναφέρει δ προμνημονευθεϊς Σάθας, 
νϋν δέ έξιστορήσωμεν τά όσα ήμεϊς ήδυνή- 
θημεν ν’ άνιχνεύσωμεν περϊ τοΰ Κάψη, ώς 
παραλειφθέντα ύπδ τών πρδ ήμών βιογρα- 
φησάντων αύτόν.

Ό Sanger άναφέρει, δτι ήτο Μήλιος, ταϊ 
ότι έπϊ πολλά έτη έχρημάτισε πρωρεύς τών | 
Γαλλικών πολεμικών πλοίων, περϊ δέ τοΰ 
χαρακτήρος αύτοΰ λέγει, ότι, άν καϊ κατα
γωγής εύτελοΰς, μόλα ταϋτα ούδ’ εύτολ- 
μίας, ούδέ δραστηριότητος έξτ,ρεϊτο, άποκα 
τασταθεϊς δ’ έν Μήλφ, ώς άνωτέρω έρρέθη, 
καϊ άποκτήσας φίλους τινάς, συνέλαβε τήν 
ιδέαν ν’ άναγορευθή κύριος τή; νήσου, δπερ 
καϊ έπέτυχεν.

Οί Μήλιοι, μή ύποφέροντες τδν Τουρκικόν 
ζυγόν, καϊ θαυμαστοί τών κατορθωμάτων 
τοΰ Κάψη, ούδόλω; άποβλέψαντες είς τδ 
άσημον τής καταγωγής του, παοαχρήμα 
τδν άνεγνώρισαν ώς τοιοΰτον, έστεψε δ’ αύ
τδν έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ τών 'Ελλή
νων, έν μέσω λαμπρά; τελετή; καϊ πλήθους 
λαοΰ, δ Λατίνος ’Επίσκοπος Dom Antonio 
Camillo, όστις έθηκεν είς τδν αύχένα αύτοΰ 
χρυσήν άλυσον, τοΰ λαοΰ άναφωνήσαντος 
« Ζήτω δ Κάψης. »

'Ο Κάψης, ούδόλω; έκ τών τιμών τούτων 
θαμβωθείς, προσεπάθησεν, αμα άνέλαβε τάς 
ήνίας τή; έξουσίας, νά άποκτήση,τήν εύνοιαν 

τών κατοίκων, ιδίως δέ ίσχυροτάτου τινός 
Μηλίου, Άρμένη καλουμένου, μετά ταϋτα 
δέ προσεπάθησε παντϊ σθένει νά έπισύρη τδ 
σέβας τών ύπηκόων του’ πρδ; τοΰτο δ’έκλέ- 
ξας τήν καλλιτέραν οικίαν έν Μήλο), κατω- 
κησεν έν αύτή, έφρουρεϊτο ύπδ 25 στρατιω
τών ένόπλων, έξήρχε-ο συνοδευόμενος ύπδ 
50, έδίκαζε καθ’ ώρτσμένα; ήμέρας καϊ πάν
τοτε άπένειμε τήν δικαιοσύνην δικαίως καϊ 
άμερολήπτως.

'II βασιλεία του διήρκεσε τρία ετη, 
καϊ ήθελε διαρκέσει περισσότερον, έάν μή δ 
Κάψη; τυφλώς έμπιστευθεϊς εί; τούς Τούρ
κου; έφονεύετο ύπ’ αύτών.

ΊΙ Πύλη, βλέπουσα τήν εύτολμίαν καϊ τά 
μέτρα άτινα έλάμβανε πρδς έδραίωσιν τής 
αύτοΰ έξουσίας, άπεφάσισε νά τδν κατα- 
στρέψη, άλλά μή τολμώσα φανερώ; νά ά- 
ποτολμήση τοΰτο, διότι ην λίαν αγαπητός 
τοΐ; Μηλίοις, έμηχανεύθη ποδ; έπίτευξιν 
τοϋ σκοπού αύτής τέχνασμα δόλου.

Πρός τούτο άπέστειλε τόν Καπετάν Πα- 
σάν είς Μήλον μετά τριών γαλερών, προφα- 
σιζομένη τάχα τήν εϊσπραξιν τών φόρων* 
άμα δμω; δ Καπετάν Πασά; ήγκυροβόλησεν 
είς τδν λιμένα τή; Μήλου, παρευθύς επεμψε 
τινάς τών αξιωματικών του, όπως έπισκε- 
φθώσι τδν Κάψηνκαϊ τόν διαβεβαίωσεν περϊ 
τής ύπολήψεω; ής άπελάμβανε παρά τω 
Σουλτάνο), καϊ περϊ τής διάρκειας αύτής, 
ένόσω άνεγνώριζεν εαυτόν ύποτελή τής Πύ
λης. Ό Κάψης, πίστιν δούς είς τούς λόγου; 
των, άνταπέδωκε τήν έπίσκεψιν, καί δπως 
μή ούδεμίαν ύποψίαν δώση τοΐ; Τούρκοις 
έπορεύθη ύπό 12 μόνον σύνοδευόμενος στρα
τιωτών, άλλά μόλις έθηκε τδν πόδα έπϊ 
τή; Τουρκική; γαλέρας, καϊ παρευθύ; πε- 
ρικυκλώσαντε; αύτδν πανταχόθεν τώ ά- 
φήρεσαν τδ κυριαρχικόν έμβλημα, τήν χρυ 
σήν δηλονότι άλυσον, ήν έφερεν έπϊ τοΰ 
αύχένος, καϊ διά σιδήρων τδν περιέβαλον. 
Άναπετάσσάντες δέ τά ιστία άπήρον τή; 
Μήλου, δδηγοϋντε; τδν Κάψην σιδηροδέ- 
σμιον είς Κωνσταντινούπολιν, ένθα ήμέρα; 
τινά; μετά τήν άφιξίν του ύπέστη τδν 
δι’ άπαγχονισμοΰ θάνατον, κρεμασθεϊς έπϊ
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ίί νδρου τίνος παρά τήν θύραν τοϋ Μπά
νιου, τδ έτος 1680.

Α. Μ. ΚΑΡΑΛΠΣ.

Ο ΑΓΡΙΟΣ ΒΙΟΣ ΠΑΡΑ ΤΑΙΣ ΔΥΤΙΚΑϊΣ 
ΦΓΑΑΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Ύπδ τήν έπιγραφήν ταύτην ή τής Ούι- 
στμίϊστερ ΈπιΟεώρησις έδημοσίευσε πρδ 
μικροΰ έκτενή άνάλυσιν βιβλίου Άμερικα- 
νοϋ συγγραφέως, δστις έκ τοΰ σύνεγγυς έ- 
σπούδασε τά ήθη καί έθιμα τών αρχετύπων 
’Ινδών, τών οίκούντων άπδ τοΰ πορΟμοΰ 
τοΰ Βέχριγγ μέχρι τοΰ ισθμού τοΰ Πανα
μά, κτλ. Μεταφέρομεν δέ καί ημείς διά 
τούς άναγνώστας τοΰ Όμηρου τάς έπομέ- 
νας πληροφορίας.

Οί Όκαναγάνοι, όσάκις έχουσιν άνάγκην 
νά πλύνωσι τά ένδύματά των, μεταχειρί
ζονται άντί σαπωνίου γλώσσαν κυνός. Οί 
ιθαγενείς τής βορείου Καλιφορνίας τόσον 
έκδοτοι εις τδ χαρτοπαίγνιον είναι, ώστε 
μετ’ άκρας άπαθείας διακινδυνεύουσιν δ,τι 
έχουσι, τδ πολύτιμον δέρμα, λ. χ.,τής έλά- 
φου ή καί αύτήν τήν γυναϊκά των. ’Εν γέ- 
νει δέ αί διάφοροι τών ’Ινδών φυλαί είσί 
θηρευτά! άριστοι' ένταΰθα δέ άναγκαζόμε- 
θα ν’ άναφέρωμεν δτι οί Θλήγκαι (7 lilin- 
kces'j, οί Νούτκαι, οί Τσινώκαι, οί Οϋταχ 
καί οί Τσία-πά τοΰ Μεξικοϋ έξέχουσιν είς 
τήν Ούραν ζώου κατοικίαν έκλέζαντο; τήν 
κεφαλήν καί τδ σώμα τοΰ ανθρώπου' τδ 
ζωύφιον τοΰτο τρώγουσιν οί άγριοι έκεϊνοι 
μετ’ άκρας ήδονής !

Εις τινα μέρη ό άγριος καθ’ έκάστην 
πρωίαν πλύνει δλον τδ σώμά του μέ ούρα' 
άλλαχοΰ δέ καλύπτει αύτδ μέ παχύ στρώ
μα ίλύος καί λίπους, δπερ ουδέ δι’ ύδατος 
καθαρίζεται πλέον. Ό αύτδς καταβροχθί
ζει ολόκληρα τεμάχια στέατος φτλαίνης, 
ικανά νά καταπνίξωσι πάντα λευκδν, μασ- 
σά δέ πρώτον τάς υλας αϊτινες τώ χρη- 
σιμεύουσι πρδς παραγωγήν τών προσφιλών 
αύτώ ποτών· "ΐνα μιμηθή τά μηρυκώμε- 

να ζώα, κρεμά έκ σπάγου τδ τεμάχιον 
δπερ καταπίνει. ’Αγαπά τδ κρέας τών α
γρίων ζώων, τρυφερδν ή σεσηπδς, καί τρώ
γει πάν ζώον. Φέρει δέ είς τδ σώμά του 
εικόνας καί στίγματα καί συνεχώς ακρω
τηριάζει έαυτδν καί τά τέκνα του. Έκ 
τών κατακερματισμένων ώτων του κρέμα- 
ται μέγα βάρος, τρυπά δέ τδ διάφραγμα 
τής ^ινδς καί άπερά μέγα κογχύλιον. Πολ- 
λαί φυλαί τρυπώσιν ή σχίζουσι τδ κάτω 
χείλος τών κορασίων, καί κατά πρώτον μέν 
άπερώσι βελόνην ή άλλο μικρδν πράγμα, 
άλλά τοΰτο προϊούσης τής ήλικίας τής 
παιδδς γίνεται μεγαλήτερον, ιδίως παρά 
ταϊς αριστοκρατικές οίκογενείαις, καί κα
ταντά είς τήν γραϊαν όγκος έχων μήκος 5 
δακτύλων καί πλάτος 3. Ό όγκος ούτος 
είναι ώφύ.ίιμος καί ευάρεστος·, διότι διά τί
νος κινήσεως τοΰ χείλους όρθοϋται καί με- 
τρίως πως καλύπτει τδ πρόσωπόν, αί δέ 
γυναϊκε; αϊτινες περιπλέκονται είς έριδας 
άρχίζουσι τήν έπίθεσιν πρώτον έκ τοΰ όγκου 
έκείνου. 'Εξοχοι τής γυναικδς καλλοναί 
Οεωροϋνται σφυροί έξέχοντες καί κνήμαι 
χονδραί, αί δέ γυναίκες δσαι δέν έλαβον έκ 
φύσεως τά θέλγητρα αύτά, καταφεύγουσιν 
είς τεχνητά μέσα πρδς άπόκτησιν των. Ό
ταν άκοθάνη συγγενής ’ Ναοτετανών αί μέν 
γυναίκες άποκόπτουσι μίαν φάλαγκα δα
κτύλου χειρδς, οί δέ άνδρες ξυρίζουσι τήν 
κεφαλήν καί κατασχίζονται μέ οξύν λίθον. 
Τά τής κηδείας σχεδόν πάντοτε άποδεικνύ- 
ονται πολυδάπανα καί σκληρά, εϊτε ό νε
κρός ταφή, καή, μείνη εκτεθειμένος είς τήν 
γήν ή κρεμασθή έπί δένδρου' ποΰ μέν έθος 
έπεκράτησε νά φλογίζωαι γυναίκα τινα καί 
έπειτα ν’ άφίνωσι ν’ άποθάνω τής πείνης, 
άλλαχοΰ δέ νά φονεύωσι δούλους. Οί Ούτάχ 
Ουσιάζουσιν έπί τοΰ τάφου τοΰ πολεμιστοΰ 
τδν προσφιλή ίππον ή τήν προσφιλή γυ
ναίκα του. Οί συγγενείς κατακόπτουσι τδ 
σώμά των καί έπαναλαμβάνουσι τούς όλο- 
λυγμούς των καθ’ ώρισμένα διαλείμματα 
καί έπί έβδομάδας ή μήνας. Οί Κολομβια- 
νοί Οέτουσιν είς τδν τάφον άποβιώσαντος 
πολεμιστοΰ τινά τών δπλ.ων του. Οί Ίν- 

διότι οί κήρυκες ή άρχηγοί μόλις έπανελ- 
Οόντες είς τά ίδια συνήγαγον τούς πολε
μιστής των καί άνεκοίνωσαν αύτοΐς δτι οί 
ξένοι ούδόλ.ως ήσαν έπίφοβοι. Οί κάτοικοι 
τοΰ αγίου Φραγκίσκου ούδόλως ώμοίαζον 
πρός τούς τραχείς χρυσοθήρας τής κοιλάδος 
τής Μαριπόζας- οί τρόποι των, τά ήθη, 
ή γλώσσα καί τά ένδύματά των δλως διέ- 
φερον. Οί άνθρωποι έκεϊνοι (οί τοϋ άγιου 
Φραγκίσκου κάτοικοι) έφερον μαύρα ενδύ
ματα, ύψηλούς πίλους, καί δέν ήσαν ικανοί 
νά βαδίσωσιν είς τήν δμαλωτέραν ατραπόν 
άνευ τής βοήθειας ράβδου.»—Ταΰτα ε’πον 
οί άρχηγοί.

Αί γυναίκες άπασών τών φυλών τίκτσυ- 
σιν άνωδίνως. 'Η μήτηρ εύθύς μετά τδν το
κετόν έπιστρέφει είς τάς οίκιακάς έργα— 

! σίας της ή, άν δδοιπορή, έξακολουθεϊ τήν 
δδοιπορίαν της ώς εί μηδέν συνέβη. Τό ού
τως εύκόλως γεννώμενον παιδίον άμέσως 
μανθάνει τάς τοΰ βίου ταλαιπωρίας. Παρά 
τοϊς Άλεούταις, άμα θελήση νά κλαυθμυ
ρίσω, ’’ μήτ^Ρ, ε<·τε εν «Ρ? χειμώνος, 
είτε έν ώρα θέρους, τδ φέρει δλόγυμνον είς 
τό ρεΰμα τοΰ ΰδατος καί τό βυθίζει μέ- 
χρις οϋ σιωπήσω· Παρά τοϊς λεγομένοις 
Λαγωοϊς καί τοϊς Κυνοπλεύροις ούδεμίαν 
τφ δίδουσιν έπί τέσσαρας ήμέρας τροφήν, 
καί τοΰτο ϊνα μάθη νά νηστεύω- Παρά 
τοϊς Κολομβιανοϊς ή μήτηρ τό κυλινδεϊ 
έν τή χιόνι ϊνα τδ σκληρύνη, ή καταστήσω 
δυνατώτερον, καί ε’δον παρ’ αύτοΐς παι
δία δεκαπέντε μηνών, φορτωμένα έπί τής 
ράχεως 'ίππου, νά όδοιπορώσι γενναίως, 
άνά χεΐρας κρατούντα τόν χαλινόν. Πα
ρά τοϊς Καλιφορνίοις τδ βρέφος άμα γεν
νώμενον ^ίπτεται εις τδ ύδωρ. Καί έάν 
μέν επίπλευση, τό άναλαμβάνουσι καί φρον- 
τίζουσι περί αύτοϋ, έάν δέ βυθισθή, τδ 
έγκαταλείπουσι καί μηδέ περί τοϋ έν- 
ταφιασμοϋ του φροντίζουσι. Παρά τοϊς Νε- 
ομεξικανοϊς οί παϊδες άφίενται είς εαυ
τούς άμα κατασταθώσιν ικανοί νά εύ- 
ρωσι τήν τροφήν των. Όταν τά τρόφιμα 
σπανίζωσιν, οί γονείς έγκαταλείπουσιν ή 
φονεύουσιν αύτά. "Ινα καταστήσωσι τά

δοί τών Βραχωδών όρέων ούδενός φείδον
ται καί ό πλεονέκτης κληρονόμος ούδέν ό- 
φείλει νά προσδοκά έκ τοΰ θανάτου πλουσίου 
συγγενούς, ούδέ τοκογλύφος δύναται νά 
κερδοσκοπήσω έπί μελλούσης περιουσίας ά- 
σώτου, διότι άμ’ άποβιώσρ τις καίουσι 
μετ’ αύτοϋ άπαταν τήν περιουσίαν του' τδ 
κακόν δέ οτι καί τών πλησιεστέρων συγ
γενών του τήν περιουσίαν συγκαίουσι, καί 
οδτο> πολλοί δι’ απορίαν τών χρειωδών κιν- 
δυνεύουσι ν’ άπολεσθώσιν έκ πείνης ή έκ 
ψύχους τδν χειμώνα. Αί χήραι τών Τα- 

κουλλών (Tacullies) είσίν ήναγκασμέναι νά 
φέρωσι διαρκώς έπ’ αύτών έπί δύο έτη τήν 
κόνιν τών άποβιωσάντων συζύγων' είσί δέ 
ένδεδυμέναι μέ ράκη καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τοϋ πένθους καί ύπηρετοΰσιν ώς δοϋ- 
λαι. Τόσον αφόρητα καταντώσιν ένίοτε τά 
δεινά των, ώστε αύτοκτονοΰσι. Φυλαί τινες 
τής Καλιφορνίας καί τοΰ Νέου Μεξικοϋ ά- 
κολουθοΰσι τήν συνήθειαν τοϋ έξαφανίζειν 
άπασαν τοϋ άποθανόντος τήν ιδιοκτησίαν. 
Άλλαχοΰ όρχοϋνται, ωρύονται, τίλουσι τάς 
τρίχας τής κεφαλής' μετ’ όλίγον δέ δ ίε- 
ρεύς ζητεϊ διά τήν οδοιπορίαν τοΰ πλύμα
τος τροφάς, άς οί παριστάμενοι σπεύδουσι 
νά δώσωσιν. Άφοΰ οίκειοποιηθή αύτάς, έπι- 
στρέφει, λέγει δτι τδ πηΰμα άνεχώρτσε 
καί τά πάντα τελειόνουσιν. Εϊς τινα μέρη 
μόνον τήν οικίαν τοΰ θανόντος καταλείπου- 
σιν, άλλαχοΰ δμως ολόκληρον χωρίον πρέ
πει νά μεταφέρωσιν είς άλλο μέρος.

Ιδού τί περί λευκών φρονοΰσιν οί άγριοι : 
«Μικρόν μετά τήν άνακάλυψιν τής κοι- 

λάδος ’Ιόσεμ (έν Καλιφορνίιρ), λέγει δ μνη- 
σθείς συγγραφεύς, οί χρυσοθήραι τής Μα- 
ριπόζας ειχον μάθει δτι πολλοί άρχηγοί 
συνεμάχησαν ϊνα καταβώσιν άπδ τά όρη καί 
τούς έξολοθρεύσωσιν. "ϊν’ άποδείζωσι τοϊς 
Ίνδοϊς δτι κακώς θά έποίουν πολεμοϋν- 
τες πρός τούς λευκούς, προσεκάλεσαν τούς 
αρχηγούς αύτών νά έπισκεφθώσι τόν ά
γιον Φραγκίσκον' έφρόνουν δέ δτι τό πλή
θος τών κατοίκων καί οί πόροι των ήθελον 
αναγκάσει αύτούς νά ήσυχάσωσιν' αλλά τό 
άποτέλεσμα δέν άπεδείχθη οίον προσεδόκων,
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•τέκνα εύειδέστερα οί Τσινώκαι (C/n'noo/rs) 
καί άλλαι φυλαί πιέζουσι ττ,ν κεφαλήν 
των. Μία κεφαλή δέν φαίνεται αύτοίς ω
ραία έάν τό πρόσωπον δέν παριστα γραμ
μήν εύθεϊαν άπό τής ρίζν.ς τής ρινδς μέ
χρι τής κορυφής τοΰ κρανίου. "Αμα τή 
γεννήσει του θέτουσι τό βρέφος εΐς τήν 
κοιτίδα καί τό άφίνουσιν έκεϊ άπό τριών 
μηνών μέχρις ένός έτους. Τεμάχιον ξύλον 
ή δέρματος, τεθειμένον έπί τοΰ μετώπου, 
διατηρείται διά δεσμών καθ’ έκάστην βια- 
χυνομένων, έως ου τό κρανίον λάβη τό 
άπαιτούμενον σχήμα. Διαρκούσης τής έρ
γασίας τό δυστυχές βρέφος, ού οί μι
κροί οφθαλμοί κατά τό ήμισυν έξέρχον
ται τοΰ κοιλώματός των, παριστφ; θέαμα 
θλιβερόν. '11 μήτηρ, ή τυχόν μή συμμορφου- 
μένη πρός τό έθιμον, καλύπτεται υπό αι
σχύνης, ό δέ παϊς περιφρονεΐται είς τό μέλ
λον υπό τών συμπατριωτών του ως έχων 
στρογγύλην ευρωπαϊκήν κεφαλήν.

Αί θυγατέρες, ιδίως όταν πλησιάζωσιν 
είς τήν έφηβικήν ήλικίαν, παντοΐα ύφίσταν- 
ται δεινά, ένώ οί υίοί τυγχάνουσι πολλών 
περιποιήσεων, διότι είσί τά φυτώρια τών 
πολεμιστών καί τών κυνηγών τής φυλής- 
έξ άπαλ.ών δ’ δνύχων συνειθίζουσι τά άρρενα 
νά θεωρώσιν έαυτά ώς κυρίους άπολύτους καί 
σπανίως τά μαστιγόνουσιν’ άλλ’ αμα φθά- 
σωσιν είς τήν ήλικίαν καθ’ ήν δφείλουσι νά 
καταταχθώσιν είς τάς τάξεις τών πολεμι
στών, σκληράς ύφίστανται δοκιμασία ;> δς 
ύπομένουσιν έκ φιλοδοξίας καί παραδειγμα- 
τιζόμενοι υπό τών πρεσβυτέρων των (α). 
Οί είς έκστρατείαν προπαρασκευαζόμενοι 
Νουτκάς, τόσον τρίβουσι τό σώμα μέ άκάν- 
Οας, ώστε ρέει αίμα, οί δέ Καλιφόρνιοι κυ ·

(α) Ο! Καλιφόρνιοι μαστιγόνουσι τοΰ; νέου;, 
δντα; γυμνού;, διά δαυλών άνημμένων,χαϊ τόσον 
πολύ, ώστε οί δυστυχεί; νέοι ούδέ νά κινηθώσι 
δύνανται, μεθ’ fi καβίζουσιν αύτού; έτ.ϊ φωλεϊ; Ι
οβόλων μυραήκων, οΰ; έρεΟίζουσ'.ν. Οι μύρμη- 
κε; τότε όρμώσι σωρηδόν κατά τού μαστιγω- 
θέντο; και εισέρχονται εΐ; τού; οφθαλμού:, τά ώ
τα, τό στόμα καί τήν μύτην αύτού.· άδύνατον δέ 
νά παραστήηι τι; τά βάσανα αύτού.

νηγοί τρίβουσι τό πρόσωπον μέ άκαλήφην 
(τσικνίδα) ϊνα καταστώσιν οξυδερκέστεροι.

Είς τήν θήραν καί τήν αλιείαν οί άγριοι 
είσιν έπιτηδειότατοΓ μεταχειρίζονται δέ 
διάφορα ευφυή μέσα. Οί Έσκιμώοι, όσά
κις Οά προσβάλωσι φάλαιναν, ποιοΰσι χρή
σιν καμακιού, ού ή έξ έλέφαντο; άκρα εί
ναι οξεία. "Αμα τρωθή τό κήτος, τό ξύ- 
λον τοΰ κάμακος άποσπάται, ή δέ αιχμή, 
ήτις μένει έν τή πληγή, φέρει έπιπλέου- 
σαν κύστιν ή τεμάχιον δέρματος φώκης. 
Τό τερατώδες ζώον, έξαντλούμενον υπό τών 
έπανειλημμένων πληγών, παραλύεται έν τή 
ένεργεία του έκ τών πραγμάτων ατινα έκ 
τών αιχμών έπιπλέουσι, καί σύρεται άκό- 
πως εΐς τήν παραλίαν, όπερ δυσκόλως Οά 
κατωρθοΰτο δι άλλων μέσων. 'Η πολική 
άρκτος άγρεύεται δια σκληρότατου δόλου. 
Οί Έσκιμώοι κάμπτουσιν εΐς δύο κερατώδη 
ελάσματα φαλαίνης, ων τά άκρα όςύνουσιν" 
έπί τών άκρων δ’ αυτών θέτουσι τεμάχιον 
λίπους πεπηγμένου. '11 άρκτος, έρεθιζομένη 
υπό τών κατ’ αύτής ^.πτομένων βελών, δρ- 
μά κατά τών έχθρών της, οΐτινες τρέπον
ται είς φυγήν ρίπτοντε; έκ διαλ.ειμμάτων 
τεμάχια λίπους. Τό άδηφάγον καί φιλέκδι- 
δικον ζώον ϊσταται πρός στιγμήν καί κα
ταβροχθίζει άνά ϊν τεμάχιον λίπους, δπερ 
άναλύεται έν τώ στομάχω, τά δέ κερατώ
δη ελάσματα (αί παρ’ ήμΐν μπανέλαι λεγό- 
μεναι) τανύονται καί εισέρχονται είς τά 
έντόσθια τής άρκτου, ήτις μετά φρικτήν ά- 
γωνίαν θνήσκει. Καί οί Άλεοΰται μετα
χειρίζονται ευφυή μέσα πρός άγραν άρκτου. 
Ή παγίς των συνίσταται έκ σανίδος δύο 
τετραγωνικών ποδών, έχούσης πάχυς δύο 
δακτύλων καί φερούσης οξείας αίχμάς- Οέ- 
τουσι δ’ αύτήν, κεκαλυμμένην άπό χώμα, 
είς τό μέρος οθεν θά διαβή ή άρκτος. Αΰ
τη άνυπόπτως διέρχεται έκεΐθεν καί θέτει 
τόν ένα πόδα εί; τήν σανίδα' εύθύς δμως 
αισθάνεται ταραχήν καί θέτει καί τόν δεύ
τερον πόδα ϊνα δυνηθή εύκολώτερον ν’ ά- 
παλλάξη τόν πρώτον’ ουτω δέ συλλ.αμβά- 
νεται καί ό δεύτερος καί κατόπιν δλοι. Τό 
δυστυχές ζώον μένει καρφωμένο*, ούτως εί-

δών, σύροντες άνευ θορύβου ύπό τό ΰδωρ.
Τό γήρας καί ή ασθένεια πανταχοϋ είσί 

δεινά, καί παρ’ αύταΐς ταΐς πεπολιτισμέ- 
ναις χώραις, άλλά παρά τισιν άγριοι; 
καταντώσιν άφόρητα. Οί προσφιλείς συγ
γενείς τόν γηράσαντα θάπτουσι ζώντα ή 
πνίγουσι’ βεβαίως δέ άδύνατον νά ύπάρ- 
χωσιν άσθενεϊς κατά φαντασίαν εΐς μέ
ρος δπου δ πυρέσσων ίκ τής κλίνης του 
σύρεται υπό τών οικείων καί βυθίζεται είς 
τήν Οαλασσαν ή τόν ποταμόν, όπου γρον- 
θοκοποΰσιν ή δάκνουσι τόν πάσχοντα ύπό 
πόνου τινός, δπου ό άσθενής δέν δύναται 
νά κοιμηθή, διότι οί νοαηλεύοντες αύτόν 
δέν άφίνουσιν. ’Ενίοτε καί αύτός ό ιατρός 
φονεύεται δταν δ άσθενής του άποθάνη, 
οχι διότι δέν έχουσι τοΰ λοιπού εμπιστο
σύνην εΐς τήν έπιστήμην του, άλλά διότι 
ύποπτεύονται αύτόν ώς μή Οελήσαντα'νά 

ένεργήση θεραπείαν.
Όλος δ βίος τών άγριων εΐναι άγρα, 

καθόσον μάλιστα πρόκειται νά έφοδιάζων* 
ται μέ τ’ άναγκαΐα διά τόν χειμώνα τρό
φιμα. Οί χοροί των εΐναι λίαν περίεργοι 
καί έν αύτοίς παριστώσι τούς μύθους καί 
τάς παραδόσεις των ή σκηνάς θηρευτικά;. 
Οί Ινδοί τών βορείων μερών καί ιδίως οί 
Έσκιμώοι χορεύουσιν δλόγυμνοι, μηδόλως 
ύποφέροντες έκ τοΰ ψύχους, καί τοΰτο διό
τι ή φυσική Οερμότης των αύςάνεται έκ 
τής τροφή; ήν έσθίουσιν.

Σ. Ε.

πεΐν, εΐς τήν σανίδα καί πίπτει χαμαί’ τό
τε δέ φονεύεται. ’Ενίοτε φράττουσι τήν εί
σοδον τής κατοικίας του, άφίνοντες οπήν 
μικράν,έξ ής μόλις χωρεΐ ή κεφαλή τοΰ ζώ
ου. Τοΰτο, φύσει περίεργον όν καί άνησυ- 
χοΰν έκ δαυλού 8ν τώ ρίπτουσι, προβάλλει 
τήν κεφαλήν ΐνα ϊδη τί τρέχει, οί δέ παρα- 
μονεύοντες διαρρηγνύουσι τήν κεφαλήν αύ

τοΰ.Οί Ινδοί, όσάκις πρόκειται νά πλησιά- 
σωσι ζώόν τι μέχρις άποστάσεως βολής, 
περιβάλλονται μέ δέρμα φώκης" διά πα
ραπλήσιου δέ τρόπου έξαπατώσι τόν δόρ- 
κωνα. Ό κυνηγός φέρων έπί τής κώμη; 
κεφαλήν δόρκοινος μέ τά κέρατά της εισ
δύει είς τά χόρτα καί προχωρεί μέχρι τοΰ 
μέρους δπου βόσκει ή άγέλη, ήτις ούδέν 
ΰποπτευομένη πίπτει εί; τήν παγίδα. Ό 
Κλάμαθ τή; Καλιφορνίας δένει εΐς τού; 
πόδα; ταινίας έκ δέρματος λευκοϊκτίδβς, 
ϊσταται έχων τήν κεφαλήν κάτω και τούς 
πόδας άνω, έκτελεϊ παντομίμαν διά τών 
ποδών καί προσελκύει οΰτω τους περιέργους 
αιγάγρους. ΙΙρός άγραν ένύδρων ζώων κα- 
ταφεύγουσιν εί; άλλα τεχνάσματα’ ρίπτου
σι δηλ. εί; ποταμόν κολοκύνθα; καί δ
ταν αί νήσσαι συνεθίσωσι νά βλέπωσιν 
έκείνας άφόβως, οί Ινδοί κολυμβώσιν εί; 
τόν ποταμόν φέροντες έπί τής κεφαλής 
κοίλην κολοκύνθην’ ουτω δέ προχωροΰσι 
μέχρι τοΰ μέρους δπου εΐναι τά πτηνά 
καί εύκόλως άρπάζουσιν αύτά έκ τών πο

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.)
50.
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Mil ΥΒΡΙΝ.

{Κατά τό>· F. Hugo.)

*Ω! μή ΰβριν είς γυναίκα έζπεσοΰσαν. Φεΰ ! τίς ο 
ύπό ποιον μέγα άχθος συνετριβη ή άθλια, 
πόσον ειδεχθές τό φάσμα τής άγριας πείνης είδε, 
πόσας άρά γε ήμέρας άντετάχΟ’ έν αγωνία !

Ναι, παλαίουσα αντέχει, χεϊρας τάς άπηυδηκυίας 
προσκολλώσα είς έκπνέον άρετής τό μεγαλεΐον, 
και ύποχωρεΐ ώς Οΰμα πνοή δτε δυστυχίας 
τό ευώδες σύρει άνθος είς εγκλήματος τόν βίον.

Φαεινή σταγών όμοίως έπί κλάδου, δταν βρέγτ 
κατοπτρι,ει τον ώραϊον ούρανόν μέ λάμψιν τδσ-rv- 

>έν7λλά άντέχε 
μαργαρίτης πριν η πέση, βάρβαρος μετά τήν πτώσι

Μάς πιέζει ή εύΟύνη. Ό χρυσός σου είναι μόνη, 
πλούσιε, τής πτώσεως της ή ολέθριος αιτία. 
Άλλά διαυγές ύπάρχει ΰδωρ έτι έν τή κόνει, 
Έντός ρύπου μαργαρίτης, σπινΟήρ λάμπων έν σκοτία.

Ή σταγών 5πως «έλί, έχ τ·ίς χονεως έχεί,κ, 
ο αοαμας ινα λάμψη έν τή αίγλη τή άγια, 
αρκεί, ουτω παν έκπϊπτον θέτει τέρμα τής αισχύνης, 
ή ‘Ου έρωτος εν δάκρυ, ή ήλιου άκτίς μία.

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΤΛΟΣ.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙΣ.

Άγνωστον άκριβώς πότε είσήχθησαν έν 
τοΐς άγροΐς καί έν ταΐς οίκίαις τά κατοικί
δια ζώα. "Οπως ό άνθρωπος, καί ταϋτα 
κατ’άρχάς έζων έν άγρια καταστάσει, βαθ
μηδόν δέ καί διά λίαν βραδέως τελεσθεί
σης μεταμορφώσεως τών δυνάμεων τής φύ
σεως κατέκτησεν ό άνθρωπος τούς πολυτί
μους αύτούς βοηθούς, οΐτινες την δουλείαν 
θεωροΰσιν ηδη ώς τήν φυσικήν των κατά- 
στασιν’ σημειωτέον δ’ δτι άπό αιώνων τι- 
νά τών ούτως έξημερωθέντων ζώων τούτων 
ούδόλως εύρηνται Ιτλέον έν άγρία κατα- 
στάσει.

Ή άρχαιότης ικανά περί ζωολογίας μάς 
διδάσκει, άλλά ταϋτα μόλις διευκρίνισαν 
έπ’ έσχατων αρχαιολόγοι σοφοί, αιγυπτιο
λόγοι δεινοί. Τών πάλαι χρόνων μαρτυ
ρίας περί τών πρώτων ζώων έχομεν τά 
σπήλαια, δπου έν τή μυστηριώδει τοϋ θα
νάτου σιγή εύρηνται ή άρκτος παρά τόν 
τάρανδον, ό μαστόδους παρά τόν άνθρω
πον. Μετά τάς μαρτυρίας αύτάς ύπάρχοο- 
σιν αποδείξεις γραπταί, ούτως είπεΐν—τά 
μνημεία τών Αιγυπτίων, είς είσίν έγγε- 
γλυμμένα τά κατοικίδια ζώα. Έν τοΐς μνη- 
μείοις αύτοΐς οι ποφοί ευρον σειράν δλην 
σπουδαιοτάτων άποκαλύψεων, διότι έδυνή- 
θησαν νά διευκρινίσωσι πότε είσήχθησαν έν 
Αίγύπτω τά κατοικίδια ζώα καί πότε έξη- 
μερώθησαν’ συγρόνως δέ έπείσθησαν δτι άλ
λα ζώα, άγρια καί πάλιν καταστάντα, κα
τά τινα έποχήν ειχον χρησιμεύσει είς τήν 
καλλιέργειαν, τής γής καί είς τήν βιομηχα
νίαν.

Ώς γνωστόν, οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έ- 
πρέσβευον θρησκείαν θανάτου, ούτως είπεΐν· 
Κατά τόν Σικελιώτην Διόδωρον, τά μέν 
τών ζώντων οικήματα ελεγον (εε-ύκας, 
διότι ολίγον χρόνον διατρίβουσιν έν αύτοΐς, 
τούς δέ τάφους έκάλουν, άπ* έναντίας, αΖώ- 
νια ίτδιαιτήματα, διότι διά παντός έν αύ- 
τιΛς ύπάρχουσι. Τούτου ένεκεν, προσθέτει

ό αύτός, όλίγον μέλλει αύτοΐς περί τής δια- 
κοσμήσεως τών οικιών, ένώ ούδενός άμε- 
λοϋσι διά τήν πολυτέλειαν τών τάφων.

Διά ταϋτα άπαντώμεν είς τάς πλευράς 
τών τάφων αύτών έζωγραφημένας ή γε- 
γλυμμένας δλας τάς ασχολίας τοϋ ιδιωτι
κού των βίου καί πάντα τ’ άφορώντα τάς 
βιομηχανίας. Αί μέν πόλεις καί κωμοπό- 
λεις τής αρχαίας Αίγύπτου αφανείς έγένον- 
το, κατά δεινήν δέ τής τύχης ειρωνείαν 
μόνον αί νεκρουπόλεις έσώθησαν, μεταδί- 
δουσαι είς τάς έπερχομένας γενεάς τά χρο
νικά τών ζώων, περί ών δ λόγος.

’Από τών άπωτάτων χρόνων οί Αιγύ
πτιοι ειχον τρία ζώα, τά δποϊα φαίνεται 
δτι κατέστησαν κατοικίδια πρό τών άλ
λων’ δηλ. τόν ταύρον, τόν κριόν καί τόν 
τράγον ή αίγα. Αί δύο ψίζαι τοϋ όνόματος 
τοϋ ταύρου, TOP, σημαινούσης πιφρόο, καί 
ΠΥΠ, δύστροπος, άνήκουσι, κατά τούς φι
λολόγους, είς τήν σημητικήν καί άριανήν 
γλώσσαν’ τό αύτό συμβαίνει καί μέ τάς 
λέξεις ΑΙΑΑ ή ΒΕΛΑ, κριός, καί ΑΙ2 (αΐξ), 
τράγος. Τό είδος τών ζώων τό καλούμε
νον θούρ καί ευρισκόμενον έν τή κοιλάδι 
τοϋ Νείλου, έξ ών έξέλεγον τόν βοϋν Άπιν, 
φαίνεται δτι λίαν συγγενεύει πρός τόν μέ- 
γαν ζεμπούς {zebus) τής ’Ινδικής,τής χώρας 
έν η έκπαλαι έλατρεύοντο δ ταύρος καί δ 
βοϋς. Είς τήν πόλιν Μεΐδες {Mendes), 
σημαίνουσαν αΐξ, υπήρχεν αΐξ ίερά, ήν πε- 
ριεποιοϋντο μετ’ άκρας εύλαβείας’ αύτής 
δέ θνησκούσης, μεγάλαι έγένοντο τελεταί 
καί είς πένθος έβυθίζοντο πάντες, ώς έγέ
νετο καί διά τόν Άπιν. Τέλος τά πρόβα
τα είσί τά αύτά μικρά ζώα μέ μέλαν καί 
χονδρόν έριον, ατινα καί σήμερον βλέπομεν 
παρά τοΐς φελλάχοις. Έκπληττόμεθα δ
μως βλέποντες δτι οί αρχαίοι Αιγύπτιοι 
κατώρθωσαν νά καταστήσωσι κατοικίδια 
καί νά τρίφωσιν ώς άληθή ζώα τών αγρών 
πολλά τών μεγάλων ειδών αιγάγρων, οΐτι
νες πολυάριθμοι διατοέχουσι τήν ’Αφρικήν, 
άλλ’ είς άγρίαν νϋν κατάστασιν. Ούδεμία 
αμφιβολία δτι τά ζώα ταϋτα ειχον έξημε- 
ρωθή καί ήσαν κατοικίδια, διότι είς πολλά
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μνημ-εΐα παριστώσι ποιμένα; καί άνρότα; 
περιποιουμίνους τού; αιγάγρου;, δπω; καί 
τ’ άλλα ζώα. Ό Ούίλκινσων έν τώ ώραίω 
αυτού συγγράμματα περί ηθών καί εθίμων 
τών άρχαίων Αιγυπτίων, έδημοσίευσε γλυ
φήν έν ρ βλέπομεν αιγάγρου; περιποιούμε
νου; ύπδ τών ποιμένων των. Τδ πρωτότυ
πον τή; γλυφή; αύτή; εΰρομεν παρά τή φυ- 
λ$ τών Μπένη Χασάν. ’Αλλαχού βλέπομεν 
τά ζώα ταύτα σημειούμενα έν τή άπογρα- 
φή τού πλούτου τών άποβιωβάντων, ήν 
γλύφουσιν εί; τού; τάφου; αντί άλλου επι
κήδειου. Πολλαί σκηναι παριστώσι γραμ
ματείς καταγράφοντας, καθ’ ύπαγόοευσιν 
τών φυλάκων, τά παράδοξα αύτά ποίμνια 
αιγάγρων, ή ποιμένα; τρέφοντα; αύτού; μέ 
είδος ζύμης ήν είσάγουσιν είς τδ στόμα των, 
δπω;, λ. χ , είς τδν τάφον τού Σεβού, ίε- 
ρέω; τών πυραμίδων τών βασιλέων Ούνά 
καί Τέτη. Ό πλούσιο; εκείνος Αιγύπτιο; 
είχε 405 βόας μικροκέρω;, 1235 μακρο- 
κέρω;, 1360 μέ δβην, 1220 αγελάδας, 
1138 μόσχου;, 1308 αιγάγρους, 1135 
δορκάδα;, 1224 άλλου είδους αιγά
γρους, κτλ.

Έρχόμεθα ήδη εί; τδν πολυτιμότερου 
βοηθδν τών Αιγυπτίων έπί τών Φαραώ, τδ 
αρχαιότατου τών γνωστών ζώων, τδν *ί7- 
ror, δστις καί ήδη είναι είς τών χαρακτη
ριστικών τύπων τής νεωτέρας Αίγύπτου καί 
8ν βλέπει τις ζωηρότατου έν ταϊς όδοϊς 
τού Κάιρου διαψεύδοντα διά τών κινήσεων 
•του τήν σημττικήν ρίζαν τού Ονόματος του, 
σημαίνουσαν βραδυχίτητοι:· 'kiit πάν βή
μα άπαντά: τι; τήν εικόνα τού όνου εΐ; τού; 
τάφους τής παλαια; δυναστείας. Έν τή 
Παγκοσμίω ’Εκθέσει τού 1867, ό σοφδς Αι
γυπτιολόγος Κ. Μαριέτ έξέθηκεν άπομίμη- 
μα αναγλύφου άπαντωμένου έπί τού τάφου 
άνδρδς Τή καλούμενου (έπί τής πέμπτης 
δυναστείας)' άκριβώς δέ λίαν καί τεχνικώς 
παρίσταται αγέλη όνων. Ό Κ. Λείψιος 
έν ταϊς έπιγραφαϊ; τάφου τής τετάρτη; δυ
ναστείας (δτε έπίσης ήκμαζεν ή ίερογλυπτι- 
κή έν Αίγύπτω) εύρεν άναφερομένην αγέλην 
760 όνων, βοσκόντων είς τού; αγρούς τού 

άποβιώσαντος Σαφρα-’Αγχ, δστις διετέλει 
υπάλληλο; έν τή αύλή τού άνεγείραντος 
τήν δευτέραν πυραμίδα τού Γισέ, έν έτει 
4235 π. X. Εί; άλλου; τάφου; τή; αύτής 
έποχής, άνακαλυφθέντας ύπδ τού Κ. Μα
ριέτ, ό Κ. Λενορμάν παρετήρησεν άναφε- 
ρομένου; κυρίους χιλιάδων δυων. Τδ χρήσι
μον λοιπδν τούτο μονόχηλου ζώον ήν πο
λυάριθμον κατά τού; άρχαιοτάτους χρόνους 
τή; Αίγύπτου, κα1. ήδη δέ πολλοί υπάρχου· 
σιν δνοι γεγλυμμένοι είς τού; τάφους οϊτινες 
εΰρηνται εί; τά υψώματα τού Νείλου. Πα
ρά τοϊ; Μπένη Χασάν (ανάγονται οί τάφοι 
ούτοι είς τήν έποχήν τή; δωδέκατης δυνα
στείας, ήτοι είς τδ έτος 3064 π. X.), έν τή 
απεικονίσει άγροτικών έργασιών Αιγυπτίων 
βλέπει τις γλυφά; παριστώσα; τήν άφι- 
ζιν έν Αίγύπτω συνοδίας άποίζων ποιμέ
νων σημητική; καταγωγής· έχουσι δέ 
φορτωμένα τά σκεύη των έπί τών δνων 
καί τά τέκνα των καθήμενα έπί τών 
σαγμάτων τών υπομονητικών αύτών βοη
θών. Έν τοϊς άπεικονίσμασιν αύτοΐς ούδείς 
ίππο; φαίνεται.

Μυθοποιό; τι; είπεν δτι ό ίππο; έν παν- 
τί καιρώ δέν έγεννήθη διά τδν άνθρωπον, 
καί τή; γνώμης αύτή; είναι οί ιστορικοί 
καί οί αρχαιολόγοι’ έπίση; δέ καί τά ιε
ρά κείμενα τά αύτά περίπου λέγουσιν. Έν 
τή Γενέσει ούδείς λόγος γίνεται περί ίππων 
έν ώ άπαριθμούνται τά πλούτη τών πρώ
των πατριάρχων. Βέβαιον άρα είναι δτι 
κατά τήν έποχήν έκείνην ού μόνον κα
τοικίδιου ζώου δέν ήτον ό ίππος πέραν 
τού Εύφράτου, άλλ’ ούτε έν έλευθέρα κα
ταστήσει ύπήρχεν, αφού ούτε μεταξύ τών 
αγρίων ζώων παρίσταται. Κατόπιν δμω; 
άναφέρεται ό ίππο; εί; δλα έκεϊνα τά μέ
ρη. Ή οικογένεια τού ’Ιακώβ ήλθεν εις 
τήν Αίγυπτον έπί φορτηγών άμαςών συρο- 
μένων ύπδ ίππων. Οί Χέται, οί Έθιανοί— 
λαοί Χαναναΐοι—καί οί Αιγύπτιοι έπολέμων 
έφιπποι. Έν τή Ερυθρά κατεποντίσθησαν, 
έπανελθόντων τών ύδάτων, εξακόσια άρμα
τα τού Φαραώ, Οελήσαντος νά καταδιώξει 
τού; άναχωρήσαντας Εβραίους.

Εένοι φαίνεται δτι είσήγαγον τδν ίππον 
εις τήν Αίγυπτον, ήτι; ού μικράς ύπέστη 
συμφοράς έκ τή; εισβολής αύτών. Έπί τών 
τελευταίων βασιλέων τής δωδεκάτης δυ
ναστεία; ή Αίγυπτο; προήγετο εί; τδν πο
λιτισμόν καί οί άνθρο>ποι εύημέρουν, αίφνης 
δμω; λαδς άσημο; καί αφανής, 8ν ό ίστο 
ρικδ; Μανέθων καλεϊ Ύξός ή ΓΙοιμΙχας, 

έξ ’Ασίας εϊς τήν χώραν Δέλτα, 
έφόνευσε τούς κατοίκους, διήρπασε τούς 
ναού; καί έπέβαλε τήν κυριαρχίαν του είς 
τάς βορείους τής Αίγύπτου έπαρχίας. Τέ
λος, όπως λέγει πάπυρος, ευρισκόμενος έν 
τώ βρεττανικώ μουσείω, ό τόπος περιέπε- 
σεν είς τήν έξουσίαν τών ξένων. Ταύτα 
δέ συνέβαινον κατά τδν ,ΙΘ'. π. X. αιώνα 
καί έπί τετρακόσια έτη ή Αίγυπτος διετέ- 
λεσεν ύπδ τών ζυγόν τών βαρβάρων, οίτι 
νες έθυον καί άπώλυον. Πολλά αρχαία μνη
μεία κατεστράφησαν τότε, ούδέν δ’ έν τώ 
μεταξύ ώκοδομήθη και μόλις κατά τδ τέ
λος τή; περιόδου έκείνη; γίνεται μνεία ίπ
πων έν τοϊ; μνημείοις. Οί ποιμένες έκεϊνοι 
ησαν συρφετός δλων τών νομαδικών ορδών 
τής ’Αραβία; καί Συρίας, άλλά κυρίως Χα 
ναναίων, οϊτινες μικρδν πρδ τού Αβραάμ 
άποκατέστησαν εί; τήν Παλαιστίνην καί 
κατόπιν είσώρμησαν είς τήν κοιλάδα τού 
Νείλου. "Οπως δέ τά μνημεία τών Αιγυ
πτίων δεικνύουσιν δτι ό όνο; ήν τδ πρώτον 
τών κατοικίδιων ζώων τή; άρχαία; Αίγύ
πτου, οΰτω καί τά πανάρχαια μνημεία 
τών Βαβυλωνίων καί ’Ασσυριών παριστώ- 
σι, κατά τδν Κ. Φ. Λενορμάν, τδν ίππον 
ύπάρχοντα είς τήν κοιλάδα τού Τίγριδο; 
καί τού Εύφράτου- Τδ όνομα τού ίππου 
εί; τάς άριανάς καί τάς έξ αύτών πα- 
ραγώγους διαλέκτους σημαίνει ταχύς’ άπό- 
δειξις δέ τούτο δτι τδ ζώον υπήρχε παρά 
ταϊς άριαναϊς φυλαϊ; πρδ τής διασποράς 
των είς Εύρώπην. Σανσκριτιστί δ ίππος 
καλείται άσβά (asva), ζενδιστί άσ.τά 
(aspa), περσιστί ιϊσ.τ (<Μρ), άρμενιστί άσμ.τ 
(αεά), λιθουανιστί άσςίά («;««), λατινι
στί ϊχβουο (Ρ7ΐί««),γαλλατιστί ε'.τος (eP<»s), 
γοτθιστί αΐχ6ονς (aihi'us) καί παρά τοϊ;

άρχαίοι; Γερμανοί; ιχου (ehu)’ έπίσης δ’ 
εΰκολον είναι ν’ άνεύρη τι; τήν σημητι- 
κήν καταγωγήν τού ονόματος όνου έν άπά- 
σαι; σχεδδν ταϊς γλώσσαι;’ τδ εβραϊκόν 
ύ,τόχ (άίόη), τδ άραμιανον irara καί τδ 
αραβικόν ardr παράγονται έκ τού ριζικού 
Ατάκα, ήτοι βραάνηορτΐκ. Οί Σημϊται 
τή; Μεσοποταμίας .μετέδωκαν τδ ζώον εί; 
τού; Άριανού; τή; Περσία; καί ούτοι τδ 
είσήγαγον είς τάς ’Ινδίας. Οί "Ελληνες 
έλαβον αύτδ ίσως έκ τών Φοινίκων, έν δε 
τοϊ; χρόνοι; τού Όμηρου γίνεται μνεία 
τού ό.ου, καί τοι ούτος δέν δμιλεϊ ώ; έν τή 
Βίβλο».

’Εν Αίγύπτω ή χρήσις τού ίππου έγενι- 
κεύθη μόλις μετά τού; έν Μεσοποταμία 
πολέμου; 1 hulmes τού Α'. Ό Φαραώ ού
τος έφερεν έκ τών έν ’Ασία έκστρατειών 
του ίππου; έχείους καί έσύστησεν ιππο
φορβεία εί; τήν κάτω Αίγυπτον, άπασα 
δέ ή κοιλά; τού ίερού ποταμού μετ’ ού πο
λύ έγένετο μέγα κέντρον παραγωγή; ίπ
πων. Έκ τή; Αίγύπτου τδ ζώον διαδίδε
ται εί; τήν ’Αραβίαν, ήν κακώ; έφ’ ικα
νόν χρόνον έθεώρουν ώ; κοιτίδα του. Τά 
χρονικά δεικνύουσι τωόντι δτι ό Σολομών- 
ένώ έκ τή; ’Αραβία; είσήγεν άρώματα, 
χρυσόν καί άργυρον, τού; ίππους τούς ά- 
ναγκαιούντας διά τδν ίδιον στρατόν καί 
διά τδν τών συμμάχων του Φοινίκων έλάμ- 
βανεν έξ Αίγύπτου. 'Οτε τδν έβδομον μ. 
X. αιώνα ό Μωάμεθ προσέβαλε τούς Κορε’ί- 
σίτα; παρά τήν Μέκκαν φαίνεται δτι δ 
ίππος ήν σπάνιος έν ’Αραβία, διότι δ αρ
χηγός τών πιστών μόνον δύο ίππους είχεν 
εις δλον τδν στρατόν του, έν δέ τώ κατα
λέγω τών λαφύρων, δσα έκυρίευσεν, ήτοι 
21,000 καμηλών, 40,000 προβάτων καί 
24,000 ούγκιών άργύρου, ούδεί; ίππο; ά- 
ναφέρεται.

Οί Ποιμένες μόνον μέ τδν ίππίν δέν έ- 
προίκισαν τήν Αίγυπτον. Έν τοϊ; κατόπιν 
στηθεΐσι μνημείοις άπαντάται δ χοίρος, 
δστις περιφραστικό»; σημαίνει παρ’ Εβραίοι; 
fwor άκαστρίρωκ τό χ&μα όιά τοΰ ρύγ- 

I χ·οι>( τοι·. Αί έν τοϊς μνημείοις τού Κουρ-
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νάχ γραφαί άποδεικνύουσι» δτι οί Αιγύ
πτιοι γεωργοί ήρχισαν ν’ άνατρέφωσι χοί
ρου; άπδ τ^ς δεκάτης ίγδόης δυναστείας' 
πλήν δέν έτρέφοντο δι* αύτών, διότι Α “ί" 
γυπτιακή θρησκεία άπηγόρευε τήν χρήσιν 
τοΰ κρέατο; τοΰ χοίρου, δστι; συμβολικώς 
παριστα τά καταχθόνια πνεύματα. Χοί- 
ρδυ; έτρωγον μόνον κατά τδν χρόνον καθ’ 
3ν έτελοϋντο οί άγώνε; τοϋ “Ορου κατά 
τοΰ Τυφώνος. Κατά τδν 'Ηρόδοτον, οΰ μό
νον έτρωγον τότε σΰν, άφοΰ έκαιον την ου
ράν, την σπλήνα καί τδ λίπος, άλλ’ οί μή 
δυνάμενοι ν’ άγοράσωσι, κατεσκεύαζον συν 
έκ ζύμη; καί Ετρωγον ευσεβάστως.

’Αλλά, τών Αιγυπτίων μή έσθιόντων χοί 
ρου;, τί; έτρωγεν ; Άναμφιβόλως οί ξένοι 
οΐτινες είσήγαγον τδ ζώον καί οί αιχμάλω
τοι οΰ; συνελάμβανον έν τοΐ; πολέμοι; οί 
Φαραώ καί οΰ; έφερον μεθ’ εαυτών ώ; δού
λου; ή άνδράποδα. Ο Ηρόδοτο; άναφέρει 
δτι οί ύπδ τού; Πέρσα; συβόται ιδίαν άπε
τέλουν τάξιν κοινωνικήν ή φυλήν, σνζευ- 
γνύμενοι μεταξύ των καί μή όντες δεκτοί 
εί; τού; ναού;" συνάγεται οθεν δτι αί ξέ- 
ναι φυλαί μόνον έτρέφοντο μέ χοίρου;. Ή 
συγκεκριμένη φιλοσοφία άποδεικνύει πρδ; 
τούτοι;, διά τί; παραβολή; τί; λέξεω; 
σΰ; έν τοΐ; διαφόροι; διαλέκτοις, δτι ό 
χοίρο; κατάγεται έκ τών όχθών τοϋ “Ώξου 
καί έκεΐθεν διεδόθη παρ’ άπασι τοϊ; άσια- 
τικοΐς λαοί;, παρ’ οί; μεστηνάστευσαν οί 
τοΰ Άρεία άπόγονοι.

Ό κύων άναφέρεται παρ’ Αιγύπτιοι; τεσ
σαράκοντα αιώνα; πρδ Χριστού, έν δέ τοϊ; 
μνημείοι; . άπαντώνται διάφορα είδη Έπί 
τί; αρχαία; αυτοκρατορία; δέν γίνεται μνεία 
αίλούρων" τών ζώων δέ τούτων έγένοντο 
κύριοι μετά τά; έκδρομά; των εΐ; τήν 
χώραν τοϋ Κού;, έν τή άνω Αίγύπτω, έπί 
τί; δωδεκάτη; δυναστείας. Οί Αιγύπτιοι 
μετεχειρίζοντο τού; αίλούρου; εί; τδ κυνή- 
γιον, ώ; έκ τών υπηρεσιών δέ ά; παρεϊχον 
καταστρέφοντες τού; μϋ; καί τού; δφεις, 
έθεωροΰντο ιεροί καί κατείχαν υψηλήν θέσιν 
έν τή συμβολική θρησκεία. ’Επί τί; άρχαί
α; αυτοκρατορία; είχον έξημερώσει τήν 

διεστιγμένην ύαιναν, ήν έχρησιμοποίουν εί; 
τήν θήραν, άλλά κατόπιν άφίκαν αυτήν 
καί προετίμησαν τδν κϋνα. ’Επίσης είχον 
πίθηκα; οΐτινες ησαν γεγυμνασμένοι νά 
συνάζωσι καρπούς' εϊχον δέ καί λέοντας 
εξημερωμένου;, οϊτινε; συνώδευον είς τδν 
πόλεμον βασιλείς τινας.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι δέν έγνώριζον τά 
άλεκτρυνοειδή κατοικίδια πτηνά' εϊχον δμως 
χήνας, νήσσας καί πολλάς περιστερά;' πρδς 
τούτοις εϊχον έξημερώσει καί είδος γερανού, 
8ν οί φυσιολόγοι καλοϋσι ά/σποω-αχ τής 
Νουμηνίας, άργότερον δμως είσήγαγον έν 
τοΐς πτηνοτροφείοις καί τά άλεκτρυονοειδη.

Ταΰτα έν περιλήψει περί τών κατοικία 
δίων ζώων παρά τοίς άρχαίοις Αίγυπτίοις.

Ν. Γ.

ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ.

’Επιστημονικόν σύγγραμμα τί; Βιέννης 
έδημοσίευσεν άρτίω; έκτενεϊς πληροφορίας 
περί τών Εβραίων τών οίκούντων έν Ευ
ρώπη' παραθέτομεν δ’ ένταΰθα τάδε:

Οί πλεΐστοι τών έν Εύρώπη ’Ιουδαίων 
κατοικοΰσιν εΐ; τήν Πολωνίαν' άναλογοΰσι 
δέ 1 έπί 7 κατοίκων, διότι έπί ολικού πλη
θυσμού 5,700,000 ψυχών 783000 είσιν 
Ίσραηλϊται.

Μετά τήν Πολωνίαν έπέρχεται ή 'Ρουμα
νία, έν η οίκοϋσι 208,000 Ιουδαίων, ή 
κατ’άλλους μόνον 150000' ώστε κατά μέν 
τδν Ενα υπολογισμόν άναλογεϊ I έπί 19 
'Ρουμάνων, κατά δέ τδν άλλον 1 έπί 26.

'II έλευθέρα πόλις τού 'Αμβούργου περι
έχει 13—14 χιλιάδας Ιουδαίων, ήτοι 1 έπί 
23 κατοίκων.

Ή Αΰστρουγγαρία, περιέχει 1 έβραίον 
έπί 26 κατοίκων.

Ή “Εσση ή Άσσία άριθμεϊ ύπέρ τάς 25 
000 'Εβραίων, ήτοι 1 έπί 34 Άσσίων.

'Η 'Ρωσσία, άνευ τί; Πολωνίας, περιέχει 
ούχί έλάσσονας τών 1,829,000 Εβραίων 
έπί πληθυσμού 63 μέχρις 6 4 εκατομμυρίων

Ισραηλιτών έπί πληθυσμού 2,700,000 ψυ
χών, ήτοι 1 έπί κατοίκων 382.

'Π Δανιμαρκία, κατοικουμένη ύπδ πε
ρίπου 1,800,000 ψυχών, περιέχει 4290 
Εβραίους, ήτοι 1 έπί κατοίκων 416.

'Υπολογίζουσιν Οτι μόλις ζώσιν έν Έλ
λάδι 3000 Ιουδαίοι έπί πληθυσμού 1,500, 
000 ψυχών, τούτέστιν άναλογοΰσιν 1 προς 

486 Έλληνας.
Είς Σκωτίαν ό πληθυσμός ανέρχεται είς 

3,600,000 ψυχών" τούτων δέ 600 εισίν 
’Ιουδαίοι, ή δέ άναλογία εϊναι 1 πρδς 560 

Σκώτους.
Έν ’Αγγλία έπί 22,700,000 κατοίκων, 

ύπάρχουσιν 39,000 'Εβραίοι, ήτοι 1 έπί 

582 'Αγγλων.
'Η Γαλλία, ήτις μετά τή» παραχώρησιν 

τής ’Αλσατίας καί Λοθιραγκίας άπώλεσε 
σχεδόν τδ ήμισυ τών ’Ισραηλιτών υπηκόων 
της, άριθμεϊ ήδη 46,000 τούτων έπί πλη
θυσμού Επέκεινα τών 36 εκατομμυρίων ψυ
χών, ήτοι 1 'Εβραίον έπί 785 κατοίκων.

Ή Σερβία, ής οί κάτοικοι συμποσοΰνται 
είς 1,307,000 ψυχάς, κατά τήν άπογρα- 
φήν τού 18’70, ύπάρχουσι 1560 Εβραίοι, 
ήτοι I έπί 837 κατοίκων.

Ί1 Ιταλία άριθμεϊ κατοίκους 25 έκατομ
μύρια, οί δέ έν αύτή ’Ιουδαίοι άνέοχονται 
είς 28 ή 29 χιλιάδας" άναλογοΰσιν όθεν 1 

πρδς 860 Ιταλούς.
'Ο πληθυσμός τής Σαξωνίας κατά τδ 

1867 ήν 2,556,000 ψυχαί, οί δέ Εβραίοι 
συνεποσοϋντο εί; 2,103, ήτοι ί πρδς 1216 

Σάξωνας.
Είς δισχιλίους περίπου ανέρχονται οί έν 

τή Βελγική Ίσραηλϊται, οί δέ δλοι κάτοι
κοι τού βασιλείου ύπολογίζονται είς 5,100, 
000, ήγουν άναλογεϊ 1 Εβραίος πρδς 2, 

544 Βέλγους.
Έν Ισπανία, ένθα πολυάριθμοι ήσαν άλ

λοτε οί Εβραίοι, μόλις ύπάρχουσιν ’ήδη 
6000, δηλ. 1 έπί κατοίκων 2,806.

Τώ 1867 ή Σουηδία είχε 1153 Εβραί
ους, δ έστιν I ‘έπί 3,646 Σουηδών.

Ή Ιρλανδία μόλις έχει 258 Εβραίους, ή 
δέ Νορβηγία 25 μόνον. Γ. Ε.

ψυχών’ ώστε άναλογεϊ I 'Εβραίος έπί 35 

κατοίκων.Έν τή Αλσατία καί Λοθιραγκία (α) ύ
πάρχουσι 43500 Ίσραηλϊται, ήτοι 1 έπί 36 

κατοίκων.
Ή 'Ολλανδία Εχει 68,000 Εβραίους, ή 

γουν 1 έπί 53 κατοίκων τοΰ βασιλείου.
Ή Βαδη, ής ό έβραϊκδς πληθυσμός ά- 

νέρχεται είς σχεδδν 26000 ψυχών, άριθμεϊ 

1 ’Ιουδαίον έπί 58 κατοίκων.
Ή Πρωσσία, ής οί κάτοικοι συμποσούν- 

ται είς 25 εκατομμύρια ψυχών, περιέχει 
ύπέρ τάς 313000 ’Ισραηλιτών, δ έστιν 1 

έπί 79 κατοίκων.'11 γερμανική αύτοκρατορία έπί πληθυ
σμού 41 εκατομμυρίων ψυχών άριθμεϊ 490 
000 Εβραίου;, τούτέστιν I έπί 82κατοίκων.

Έν Βαυαρία ύπάρχουσι 50000 ’Ιουδαίων 
έπί πληθυσμού σχεδόν 4,900,000 ψυχών" 
άναλογοΰσιν δθεν I έπί 98.

Η Ευρωπαϊκή Τουρκία, άνευ τών ύποτε- 
λών κρατών, ύπολογίζεται δτι περιέχει 70 
000 'Εβραίων έπί 10,500,000 κατοίκων, 
ήτοι 1 Εβραίον έπί 1 50 κατοίκων.

Εί; τήν Βυρτεμβέργην ύπάρχουσιν 11— | 
12 χιλιάδες Εβραίοι" άναλογεϊ δέ 1 έπί 

1 56 κατοίκων.
Τδ Μέκλεμβουργ Σβέριν περιέχει 3000 

Εβραίων έπί πληθυσμού 550,000 ψυχών, 
δηλ. I έπί 182 κατοίκων.

Λαμβανομένη; ύπ’ δψιν ττς άναλογία; 
τοΰ ιουδαϊκού πληθυσμού πρδς τδ Επικρα
τούν στοιχεΐον, μετά τ’ άνωτέρω κράτη έ
πέρχεται έπικράτεια μή εύρωπαϊκή—αί 
Ήνωμέναι τής ’Αμερικής Πολιτεϊαι, αϊτι- 
•νες έπί πληθυσμού 39, ώς έγγιστα, εκα
τομμυρίων ψυχών, αριθμούν 120,000 'Ε
βραίους, ήτοι 1 έπί 324 κατοίκων.

Ή 'Ελβετία περιέχει περί τάς 7000

(α) Σημειωτέον δτι άφ* οΰ αί ούο αύται έπαρ- 
χίαι άπεσπάσΟησαν τή; Γαλλίας έπί τοΰ τελευ
ταίο» γαλλογερμανικοΟ πολέμου, πολλαί Εφημε
ρίδες καί περιοδικά, όσάκις περ1. αύτών όμιλοϋ- 
σιν ή πραγματεύονται ουδόλως, περιλαμβάνουσιν 
είς τήν γερμανικήν αύτοκρατορΐαν, άλλ’ άνατέ- 
ρουσιν Ιδιαιτέρως.
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Ώς γνωστόν, δ Ιν Κύπρω πρόξενος τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, στρα
τηγός 'Γσενσόλας, άπό τινων έτών ένήργη
σεν εις τήν νήσον έκείνην αρχαιολογικός ά- 
νασκαφάς καί άνεκάλυψε πλείστου λόγου 
άξια κειμήλια. Αί άνασκαφαί αύται έπί 
τινα χρόνον εΐχον παυσει, άλλ’ έσχάτως έ- 
πανελήφθησαν και ό Κ. Τσενσόλας έποιήσα- 
το κατ’ αύτάς σπουδαιοτάτην άληθώς αρ
χαιολογικήν άνακάλυψιν Έν τή ’Επισκοπή, 
πλησίον τής Λεμησσοΰ, εις τήν τοποθεσίαν 
τής άρχαίας πόλεως Κουφίου (;}, άνεκάλυ· 
ψεν άρχαϊον τάφον, έν ω εύρε χρυσά ψέλλια, 
περιδέραιου κεκοσμημένον λίθοις τιμαλφέσι 
καί χρυσοϋν σκήπτρον, ζυγίζον δκάδας τέσ- 
σαρας καί ήμίσειαν. Τά άριστα κατεργα
σμένα ψέλλια περιέχουσιν έπιγραφάς, άς 
άχρι τοΰδε δέν κατόρθωσαν ν’ άναγνώσωσι.

Τά κειμήλια ταϋτα, ώς καί τόσα άλλα 
πραλαβόντως άνακαλυφθέντα, Οά κοσμή 
σωσι βεβαίως τδ μουσεϊον τής Νέας Ύόρ
κης. Όλίγιστα είχε λάβει πρίν ή αύτοκρα- 
τορική κυβέρνησις καί μετέφερεν είς τδ μου- 
σεϊον Κωνσταντινουπόλεως.

Αί 'Ρωσσικαί έφημερίδες άναφέρουσι σπα- 
νιώτατον παράδειγμα μακροβιότητος. Κατ’ 
«ΰτάς άπεβίωσε πλησίον τής Μόσχας άνήρ 
άγων τδ 1 58ον έτος τής ήλικίας του. Αι 
έφημερίδες δμως δέν άναφέρουσι πόσους 
απογόνους άφήκε.

Κατά δέ τδν Καιρόν τής Μαδρίτης έν 
Κούβα άπεβίωσεν άνήρ 105 έτών, δστις ά- 
φήκεν δρφανά 10 τέκνα, 99 έκγονούς, 166 
δισεκγονούς καί 4 τέκνα τούτων. Τδ δλον 
279 άπογόνους !

ΓΗ 'Ρωσσική φωνή δίδωσι τάς έπομένας 
πληροφορίας περί τών κατά τά έτη 1873 
καί 1874 καταδικασθέντων είς έ'ορίαν έν 
Σιβηρία.

Οί κατάδικοι τών πλείστων έπαρχιών με
ταφέρονται πρώτον είς Μόσχαν, έκεϊθεν δέ 

στέλλονται διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Νίζνι- 
Νοβγορώδ καί έκ τής πόλεως ταύτης είς 
Καζάν. Ό άριθμδς τών καταδίκων τώ μέν 
1873 άνήλθεν είς 11,635, τώ δέ 1874 είς 
12,488.

Είς Καζάν ένοΰνται μετά τούτων οί κα- 
τάδικοι τών κυβερνείων τοΰ Βόλγα. Τώ 
1873 εΐχον μεταφερθή έκεϊ έκ τών μνησθέν- 
των κυβερνείων άτομα 3,503 καί τώ 1874 
άτομα 3838. '11 συνοδία δμως αύξάνει έτι 
μάλλον είς Πέρμ, διότι έκεϊ συνέρχονται 
οί κατάδικοι τής Βιάτκας, οΐτινες τδ μέν 
■1873 συνεποσοΰντο είς 216, τώ.δέ 1874 
είς 281.

Έν συνόλω λοιπδν κατεδικάσθησαν είς 
υπερορίαν έν Σιβηοί^ τώ μέν 1873 ψυχαί 
15,4 54, τώ δέ 1873 ψυχαί 16,602.

'Η κυβέρνησις τοΰ Βερολίνου διώρισεν επι
τροπήν ϊνα έξετάση τά αϊτια τής παρακμής 
τής βιομηχανίας έν τισιν έπαρχίαις, ποϊαι 
βιομηχανίαι πάσχουσι περισσότερον, κτλ. 
καί νά καταδείζή τα ληπτέα μέτρα πρδς 
κατάπαυσιν τοΰ κακοΰ. Γνωστδν δέ δτι 
άπδ ίκανοΰ χρόνου οικονομική κρίσις ένέσκη- 
ψε πολλαχοΰ τής Γερμανίας.

Τήν 15(27 Σεπτεμβρίου έτελέσθη έν τή 
μικρ^ άγγλική πόλει Δάρλικτων ή έορτή 
τής πεντηκονταετηρίδος τής έγκαινιάσεως 
τοΰ πρώτου σιδηροδρόμου.

Ό 'Επίσημος ’Λγΐ.1.1ιο<ρόρος άναφέρει 
δτι έντδς τοΰ Ιουλίου έξερράγησαν έν τή 
'Ρωσσική αυτοκρατορία 3665 πυρκαϊαί, 
έπενεγκοΰσαι ζημίας άνερχομένας είς 11, 
778,508 ρούβλια.' ' · ·

• ·


