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τ?)>· 5 'Οκτώβριον 1815 χατά την ίπίτιιοτ 
τοϋ Φι.ΐίχτταιύεντιχοϋ Σν.Ι.Ιόγου 

'Ομήρου ίορτήν.

Σίβασμιύτατοι ίτράρχαι ! Φι.Ιόμουσοζ 
όμήγυρκ !

’Αγόμενων σήμερον τών Όμηρείων, ήτοι 
τής επετείου τοϋ συλλόγου Όμηρου έορτής, 
καί τοΰ διοικητιχοΰ συμβουλίου έντειλαμέ- 
νου μοι, ώ; ένι τών μελών αύτοΰ, ΐ»α τον 
νενομισμ,ένον πανηγυρικόν εΐπω, ομολογώ 
δτΛέπί πολύ έδίστασα άν πρέπη ν’ άναδε- 
χθώ εντολήν ύπερβαίνουσαν τάς δυνάμεις 
μ.ου, εντολήν, ήν άλλοι άλλοτε πολλώ έ- 
μοΰ κάρρονες άναδεξάμενοι λίαν έπιτυχώς 
καί εύδοκίμως' διεζήγαγον. Άλλ’ έπί τέλους 
άποβλέψας είς τήν εύμένειαν τοΰ σεβαστού

(ΟΜΟΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ' )

p.ot ακροατηρίου ένεθάρρτ.σα καί άπεφάσισα 
ν’ άναδεχθώ τήν εντολήν ταύτην καί έκτε- 
λέσω κατά δύναμιν καί κατά τά ένόντα μοι 
βοηθήματα. 'Ομηρικής δ’ έν γένει ύποθέσεως 
κατά το επικράτησαν έθος προβληθείστς 
μοι, έκ τών πολλών περί Όμηρου υποθέ
σεων λόγου έζελεξάμην τήν έςή;" «'Οτι τά 
ομηρικά ποιήματα εΐσιν αρχή καί πηγή ί~ 
πάσης τής ελληνικής γραμματολογίας. » 
Καί πρώτον μέν θέλω πραγματευθή περί τής 
ύποθέσεως ταύτης γενικώτερον, πειρώμενος 
άποδεϊζαι τδ άληθές αύτής διά μαρτυριών 
άνδρών ήμετέρων τε καί αλλογενών, ών τδ 
κύρος άναμφιοβήτητον, ειτα δέ θέλω έλθη 
καί εις τινα είδη τής 'Ελληνικής γραμματο
λογίας καί ούτως είπεΐν είς αύτά τά πράγ
ματα, έζετάζων τόν Όμηρον ώς ιστορικόν, 
γεωγράφον καί πρδ πάντων ώς ρήτορα’Οέλω 
δέ περιορισθή είς ταύτα μόνον τά είδη τοΰ 
λόγου, διότι δ μεμετρημένος μοι χρόνος δέν 
μοι επιτρέπει νά εκταθώ είς πάντα. ’Επι
σφραγίσω δέ τδν λόγον διά τή; άποθεώσε- 
ως τοΰ Όμηρου.

51.
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Εύθυ;, Κύριοι, αμα τεθέντος τοϋ θέμα
τος «δτι τά ομηρικά ποιήματα είσιν αρχή 
κα'ι πηγή άπάσης τής Έλλ. γραμματολο
γίας» γενναται τδ έξής ερώτημα : Πρδ τοϋ 
Όμηρου λοιπδν ούδείς ποιητής καί συγγρα
φεύς "Ελλην ύπήρξε; Ναί, άποκρινόμεθα, 
πολλοί ποιηταί ύπήρξαν πρδ τοϋ Όμηρου 
καί πολλά καί ποικίλα άσματα άθλους θεών 
καί ήρώων άδοντα- διότι ό Όμηρος περί 
Άχιλλέως π. χ. Νέστορος, Διομήδους και 
άλλων προσώπων ποιείται τδν λόγον ώς πε
ρί ήρώων, ών ή καταγωγή καί πάσαι αί 
πράξεις γνωσταί είσιν- άρα πρδ τών 'Ομη
ρικών επών προϋποτίθενται άλλα ποιήματα 
σαφηνίζοντα τδν σκοπδν αύτών εις τούς συγ
χρόνους άκροατάς. Δέν είναι λοιπδν κα
θ’ ολοκληρίαν αληθές εκείνο τδ όποιον δ 
ρωμαίος Πατέρκουλος λέγει- δτι δηλ. “ού
τε πρδ Όμήρου ύπήρξέ τις, τδν όποιον έ
κεΐνος έμιμήθη, ούτε μετ’ έκεϊνόν τις, δστις 
ήδυνήθη νά μιμηθή αυτόν. » Μεθ’ Όμηρον 
μέν ούδείς τω δντι ύπήρξεν άξιος έκείνου 
μιμητής- πρδ Όμήρου δμως ύπήρξαν ποιη- 
ταί, ό'ύς έκεΐνος έμιμήθη. Πρώτη εστία τοϋ 
έπους ύπήρξεν ή περί τδν'Όλυμπον Πιερία 
καί ό Έλικών. Τά δέ πρώτα τής Πιερίας 
καί τοϋ Έλικώνο; έπη προήχθησαν μετά 
ταΰτα ύπδ τών άοιδών τοϋ ήρωϊκού αίώνος- 
έκ τούτων δέ προϊόντος του χρόνου άνεβλά - 
στησαν τά ευωδέστατα άνθη τής έπικής 
τέχνης τά μέχρι τοΰδε θαυμαστά. Κατά 
τινας μυθογράφους ό Όμηρος κατάγεται 
έξ Όρφέως, Μουσαίου, Λίνου, Εύμό^που Ααί 
άλλων τής Πιερίας άοιδών- άν δέ τοΰτο 
ηναι μύθος, τδ ύφος δμως καί οί άλλοι χα
ρακτήρες τοΰ άρχαίου έπους μαρτυροϋσι 
περί τής έκ τών άοιδών τούτων καταγωγής 
τής έπικής τέχνης. Τούτους λοιπδν τούς 
άοιδούς ώς υποδείγματα ό Όμηρος έχων 
καί έκ τών ασμάτων η ποιημάτων τούτων 
πρώτον ωφεληθείς, δεύτερον δέ έκ τής περί 
τήν ποίησιν συντόνου κατά τδν αιώνα τού
τον άσκήσεως, τρίτον έκ τών ήθών, τής 
γλώσσης καί τής θρησκείας, πρδ; δέ τού
τοι; έκ τής ιδία; μεγαλοφυΐας βοηθούμενος 
καί έν τώ ποιητικφ τής Ιωνίας ούρανφ τά

ποιήματα αύτοΰ ποιων, έμελλε βέβαια νά 
καταστή δ άριστος τών πρδ αύτοΰ καί τών 
μετ’ αύτδν ποιητών, οί όποιοι δέν εΐχον τά 
πλεονεκτήματα ταΰτα τής τύχης, καί νά 
ποιήση τά περίφημα αύτοΰ ποιήματα, τήν 
Ίλιαδα καί τήν 'Οδύσσειαν, τά όποια, έ- 
πειδή πάντα τά πρδ αύτών άπώλοντο, ως 
άρχαιότατα καί τελειότατα διδάγματα θεω
ρούνται- διότι έκ τούτων ώς έξ Ωκεανού ού 
μόνον ποιηταί, άλλά καί φιλόσοφοι καί 
ρήτορες καί γραμματικοί καί ιστορικοί καί 
γεωγράφοι καί καλλιτέχναι τά πρώτα τής 
'Ελληνικής σοφίας ήρύσαντο νάματα- “’Εξ 
’Ωκεανού μέν γάρ (λέγει ό Όμηρικώτατος 
Θεσσαλονίκης άρχιεπίσκοπος Εύστάθιο;) πο
ταμοί πάντες, πηγαί πάσαι, φρέατα πάντα 
κατά τδν πάλαι λόγον- έξ Όμήρου δέ, εί 
καί μή πάσα, πολλή γοϋν παρεισέρρευσε 
τοΐς σοφοΐς λόγου έπιρροή. Ούδείς γοϋν ούτε 
τών τά άνω περιεργαζομένων, ούτε τών 
περί φύσιν, ούτε τών περί ήθος, ούθ’ α
πλώς τών περί λόγους έξωτερικούς, δποίους 
άν εϊποι τις, παρήλθε τήν 'Ομηρικήν σκηνήν 
άξεναγώγητος, άλλά πάντες παρ’ αύτώ 
κατέλυσαν, οί μέν ώς καί διάγειν παρ’ αύ
τώ μέχρι τέλους καί τών αύτού συσστίων 
άποτρέφεσθαι, οί δέ ώστε χρείαν άποπλή- 
σαί τινα καί συνεισενεγκεϊν έξ αύτού τώ 
λόγ<·> τι χρήσιμον- έν οίς καί ή Πυθία πολ
λούς τών χρησμών πρδς 'Ομηρικήν μέθοδον 
άποξέουσα. Φιλόσοφοι περί αύτόν. ρήτορες 
περί αύτόν. γραμματικοί δ’ ούκ άλλως είς 
τέλος είμή δι’ αύτόν. "Οσοι δέ μετ’ αύ
τδν ποιηταί, ούκ έστιν 8ς έξω τι τών αύ
τοΰ μεθόδων τεχνάζεται, μιμούμενο;, πε- 
ριποιών, πάντα ποιών, δι’ ών δμηρίζειν 
δυνήσεται. "Αγουσιν αύτδν καί Γεωγρά
φοι διά ζήλου πολλοΰ καί θαύματος. Ό 
περί τήν Άσκληπιαδών δίαιταν καί τά 
τραύματα έρανίζεται καί αύτδ; έκεΐθεν α
γαθά. Έφέλκεται τδ πράγμα καί βασι
λείς. καί μαρτυρεί ό μέγα; ’Αλέξανδρος, 
κειμήλιον είτε έφόδιον καί έν αύται; 
μάχαι; τήν ομηρικήν βίβλον έπαγόμενο;, 
καί τήν κεφαλήν, οτε ύπνοϋν δέοι, έπα- 
ναπαύων αύτή, ϊνα τάχα μηδέ έν ΰπνοις,

μού βαθυρρόου πολλοί διακλαδισθέντες ρύα- 
κες. "Οθεν εύλόγως ό Όμ.ηριστής Άνδρέσ- 
σιος λέγει “Μόνος δ Όμηρος άρκεϊ νά δο- 
ξάση έν έθνος καί προγράψη τούς κανόνας 
τής ποιήσεως, τή; ρητορική; καί πάντων 
τών ειδών τού λόγου Ό δέ ώ. Egger έν τφ 
συγγράμματι αυτού τδ έπιγοαφομένω αΜό- 
moires de Litleralure ancienne» ήτοι “υ
πομνήματα τής άρχαία; γραμματολογίας» 
περί τής έξ Όμήρου παιδεύσεως τών Ελ
λήνων λόγον ποιούμενος λέγει δτι τοιαΰτα 
ποιήματα έξάπαντος έπρεπε νά γεννήσωσι 
Μιλτιάδην καί Φειδίαν καί Σοφοκλέα καί 
Δημοσθένην. Ζωηροτέραν δέ υπ’ αύτοΰ ει
κόνα τών 'Ομηρικών ποιημάτων παραθέτο- 
μεν μεταφράσαντες τά έξής- «Ό Όμηρος, 
ώς έρρέθη πολλάκις, εΐναι διά τούς "Ελλη
νας δ,τι ή 'Αγία Γραφή διά τού; Χριστια
νούς . . . Ένταΰθα εύρίσκονται τά πρώτα 
παραδείγματα τής Ελληνική; γλώσσης, ή 
άρχή τών τεχνών καί έπιστημών, τής φι
λοσοφίας, τής ιατρικής καί τών μαθημα
τικών. ’Ενταύθα εύρίσκεται δλόκληοος ή 
ιστορία τών ήροΛκών χρόνων προβαίνουσα 
μέχρι προφητειών τινων περί τού μέλλον
τος. Άπδ Πλάτωνος μέχρι τών τελευταίων 
χρόνων τής Βυζαντινής φιλολογία; συνεχώς 
έπεκαλέσαντο αύτδν ώς μάρτυρα, έμιμήθη- 
σαν, έσχολίασαν φιλοτιμώ; οί φιλόσοφοι, 
οί ποιηταί καί οί ρήτορες- ένίοτε μάλιστα 
οί Χριστιανοί ρήτορες. "Ωστε έάν ή Ίλιάς 
καί ’Οδύσσεια άπώλλυντο, ήδύνατο σχεδδν 
ν’ άνεύρη τις ταύτα τά δύο ποιήματα, έκ
τδς τής διατάξεως αύτών, διά τών μαρ
τυριών τών διεσπαρμένων είς τούς άλλου; 
συγγραφείς, "Ελληνας καί Λατίνους.»

Καί δ Σιατωβριάν έν τινι πραγματεία αύ
τοΰ λέγει περί Όμήρου τά έξής- «Ό "Ομη
ρος έγονιμοποίησε τήν άρχαιότητα- δ Αι
σχύλος, Σοφοκλής, Εύριπίδης, ’Αριστοφά
νης, Οράτιος, Βιργίλιος, είναι τέκνα του.» 
Ταύτα μέν λέγει δ Σιατωβριάν- ήμεΐς δέ 
προσθέτομεν δτι δ πρώτο; έκ τούτων, δ 
Αισχύλο;, έλεγε τά; τραγωδίας αύτού ψι
χία τών 'Ομηρικών επών.

Άλλά μόνον τήν άρχαιότητα έγονιμο-

εϊη εύόνειρος. Καί έστιν άληθώ; βασιλικόν 
πράγμα ή Όμήρου ποίησις καί μάλιστα ή 
Ίλιάς. Ή Ίλιάς πηγή παντδ; καλού έστι, 
δραμάτικώτερον μέν σχηματιζομένη διά τή; 
μονοειδούς μέν πολυπροσώπου δέ άφηγή- 
σεως,γέμουσα δέ μυρίων ών άν τις εϊποι κα
λών, φιλοσοφίας, ρητορείας, στρατηγική; 
εύτεχνίας, διδασκαλία; τή; περί ηθικών α
ρετών, τεχνών δλως παντοίων καί έπ στη- 
μών.» κλπ. Ταύτα λέγει δ Εύστάθιο; έν 
τώ εί; Ίλιάδα προοιμίω αύτού.

Τδ άξιοσημείωτον ένταΰθα εΐναι ότι καί 
αύτδς δ τδν στέφανον αύτού πλέκων Εύ
στάθιο; έκ τού αειθαλούς έκείνου λειμώνος 
έδρεψε τά άνθη, δι’ ών καταστέφει αύτόν- 
διότι τήν άνωτέρω μεταφοράν αύτού «Έξ 
Ωκεανού ποταμοί πάντες, πηγαί πάσαι 
κλπ.» δανείζεται έξ αύτοΰ τού ποιητοΰ δμι- 
λούντος έν τώ προσώπω τού Άχιλλέως περί 
τού μεγαλείου τοΰ Διδς καί λέγοντας, δτι 
μέ τδν Δία ούδέ δ ’Αχελώος ποταμό; ισο
φαρίζει, καί
«Ούδέ βαθυρρείταο μέγα σθένος Ώκεανοΐο, 
έξ ούπερ πάντε; ποταμοί καί πάσα θάλασσα, 
καί πάσαι κρήναι καί φρείατα μακρά νά- 

[ουσιν.» (I) 
Μήπως πρδ τού Εύσταθίου Διονύσιος ό 

Άλικαρνασσεύ; δέν έπραξε τδ αύτδ έγκω- 
μιάζων τδν "Ομηρον διά τών έξής λέξεων- 
Κορυφή μέν ουν απάντων και σκοπός, 
έξ ού πως πάντες ποταμοί καί πάσα θάλασσα 
καί πάσαι κρήναι,
δικαίως άν "Ομηρος λέγοιτο. (2)

Έκ τών ανωτέρω λόγων τού μεγάλου τής 
Θεσσαλονίκης αρχιεπισκόπου πάς τις πείθε
ται δτι ού μόνον οί κυκλικοί λεγόμενοι ποι- 
ηταί, οί εύθύς μετά τδν Όμηρον άκμάσαν- 
τες, άλλά καί πάντα τά άλλα είδη τής 
ποιήσεως, ή τε φιλοσοφία και ή καλλιλογία 
καί ή καλλιτεχνία καί ή ιστορία καί ή χω
ρογραφία έξ Όμήρου έπήγασαν,ώς έκ ποτά-

(I) Ίλιαδ. Φ. 195. (2) Διονσ. Άλικαρν. 
έν τω περί Συνθ. όνομ. Τμ. 24. σελ. 370. 
Κοινή; είτε μέση; συνθέσει·;; χαρακτήρ. 
*Εκδ. Shaffer.
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ποίησεν ό Όμηρο; ; Μήπως τά τών νεω- 
τέρων εθνών επικά ποιήματα κατά τά 'Ο
μηρικά πρότυπα δεν έσχεδιάσθησαν καί 
συνετάχθησαν, ώς ή παραβολή αύτών προς 
εκείνα μαρτυρεί κατά τήν ομόφωνον τών 
φιλολόγων μαρτυρίαν ; Περί τούτου αυτός 
δ Γάλλος Σιατωβριάν έν τώ περί τών άρ
χαίων καί νεωτέρων μεταπολιτεύσεων δο- 
κιμίω αυτού βραχύτατα μέν άλλά καί μετά 
πολλής τής έμφάσεως λέγει τά έξ?,;’ «Ό 
Όμηρος έδωκε τον Βιργϊλιον είς τήν άρ- 
χαίαν Ιταλίαν καί τόν Τάσσον εις τήν 
νέαν, τόν Λαμοένον είς τήν Πορτογαλλίαν, 
τόν Έρκίλαν εις τήν Ισπανίαν, τόν Μίλτω- 
να είς τήν ’Αγγλίαν, τόν Βολταίρον είς τήν 
Γαλλίαν, τόν Κλοπστόκ είς τήν Γερμανίαν, 
δέν έχει άνάγκην τών επαίνων μου.» Cha- 
taubriand Essai sur les Revolutions an- 

(-iennos el modernes. Livre premier. 
Chap. XIX. “Αλλοι δέ πάλιν έκ τών περί 
τών Όμηρον άσχόλουμένων Ευρωπαίων 
άποδεικνύουσι διά πολλών παραδειγμάτων 
ότι καί τά έπεισόδια καί τά ιστορικά αυ
τού μέρη πιστώς άπεμιμήθησαν οί τόν Ό
μηρον άπομιμηθέντε; νεώτεροι επικοί ποιη- 
ταί.

Καί ταΰτα μέν γενικώτερον περί τών Ό 
μηρικών ποιημάτων ώς άρχής καί πηγής 
άπάσης τής Ελληνικής Γραμματολογίας. 
“Ηδη δέ μεταβαίνω είς τά καθέκαστα- καί 
πρί τον θέλω εξετάσει τόν Όμηρον ώς ιστο
ρικόν τοϋ ήρωϊκοΰ αίώνος.

Παραλείποντες πάντας τούς άλλους ιστο
ρικούς παρατηροϋμεν οτι οί δύο κορυφαίοι 
τών ιστορικών, ό Ηρόδοτος καί Θουκυδί
δης, εΐναι τέκνα τοϋ 'Ομήρου. Καί περί 
μέν τοΰ/Προδότου μαρτυρεί αυτός δ Λογ- 
γ’.νος, δ οποίος τούς ζηλωτάς τοϋ Όμηρου 
άπαριθμών πρώτιστον καταλέγει τόν 'Η
ρόδοτον λέγων- «Μόνος Ηρόδοτος Όμη- 
ρικώτατος έγένετο ; Στησίχορος έτι πρό
τερον· δτε ’Αρχίλοχος, πάντων δέ τού
των μάλιστα δ Πλάτων άπό τοϋ 'Ομηρικού 
έκείνου νάματος είς αύτόν μυρίας δσας πα- 
ρατροπάς παροχετευσάμενο;- έστι δ’ ού 
κλοπή τό πράγμα, άλλ’ ώς άπό καλών

ηθών ή πλασμάτων <" ___  (,ζ
τί άλλο είναι αί τοϋ Ήροδό 

είμή έπος 'Ομηρικό 
Ό δέ Θουκυδίδης 

αυτού, περί τη; άρχαία; κ; 
Ελλάδος λόγον ποιούμενο; 
καλείται τήν 
ιστορικού · * 
καί πρώτον περί ...........
καί Ελληνες» δτι δέν ύπήρχον ανέκαθεν 
ώς γενικά τής χώρας καί τοϋ έθνους, τεκ
μήριου μεταχειρίζεται τούς λόγους τοϋ Ό
μηρου λέγων- «τεκμήριο! δέ μάλιστα Ό
μηρος- πολλώ γάρ ύστερον έτι καί τών 
Τρωικών γενόμενος ουδαμοΰ τούς ξύμπαν- 
τας ώνόμασεν ούδ άλλου; ή τού; μετ’ Ά- 
χιλλέως έκ τής ΦΟιώτιδος, οίπερ καί πρώ
τοι Έλληνες ήσαν, Δαναούς δέ έν τοΐς έ- 
πεσι καί ’Αργείου; καί ’Αχαιούς άνακα- 
λεϊ. κτλ. (2) Καί πάλιν κατωτέρω περί τοΰ 
Άγαμέμνονος δμιλών λέγε·.- «φαίνεται γάρ 
(5 Αγαμέμνων) ναυσί τε πλείσταις αύτό; 
άφικόμενος καί Άρκάοι προσπαρασχών, ώ; 
Όμηρο; τοΰτο δεδήλωκε-» κτλ. (3) καί 
πάλιν περί τής Τρωικής στρατεία; λέγει 
άλλαχοΰ- «νομίζειν δέ τήν στρατείάν έκεί
νην μεγίστην μέν γενέσθαι τών πρό αύτής, 
λειπομένην δέ τών νΰν, τή Όμηρου αύ ποι
ήσει εί τι χοή κάνταΰθα πιστεύειν, ήν εί- 
κός έπί τό μεΐζον μέν ποιητήν όντα κο- 
σμήσαι, δμως δέ φαίνεται καί ούτως ένδεε- 
στέρα.» (4) Καί ταΰτα μέν περί Ηροδότου 
καί Θουκυδίδου. Ό δέ Πλούταρχος έν τώ 
περί Βίου καί Ποιήσεως Όμηρου λόγορ αύτοϋ 
έξετάζων τόν “Ομηρον ώς ίςορικόν λέγει τά 
εξής- «δ μέν δή ιστορικός έστιν δ τών γε
γονότων πραγμάτων έχων διήγησιν- πάσης 
δέ διηγήσεως άφορμαί γίνονται πρόσωπόν, 
αιτία, χρόνος, τόπος, όργανον, πράξις, τρό
πος, πάθο;, καί ούδέν τούτων έξω έν ιστο
ρία περιέχει ούδεμία διήγησι;- οϋτως έστί

ή'ίών ή πλασμάτων αποτύπωσες- (1) Κα 
τώ όντι τί άλλο είναι αί τοϋ 'Ηροδότου 
Μοϋσαι είμή έπος 'Ομηρικόν έν τώ πεζώ 
λόγοι ; Ό δέ Θουκυδίδης έν τώ προοίμιο;

; καταστάσεως τής 
ς, πολλάκις έπι- 

μαρτυρίαν τοϋ Όμηρου ώς 
τών άρχαίων έκείνων χρόνων, 

ί τών ονομάτων «Ελλάς

(I) Λογγ. έν τώ περί ύψους. σελ. δί. 
έκδ. Βαϊσκίου. (2) Θουκυδ. Βιβλ. Λ. κεφ. 
3. § 3. (3) Θουκυδ. Βιβλ. Α- Κεφ. Θ. § 10. 
(4) Βιβλ. Λ. Κεφ. <0. § 3.

ρον, ό όποιος πλήν τού βασιλέως ’Αλκινόου 
αναφέρει δώδεκα έτι δυστάστας αύτών καί 
συνάρχοντας τώ βασιλεΐ, ού; δνομάζει βα

σιλείς.
Δώδεκα γάρ κατά δήμον άριπρεπέε; βασι- 

[σιλήες 
άρχοί κραίνουσι, τρισκαιδέκατο; δ’ έγώ αύ- 

[τό;.(Ι)
Καί έν Ιθάκη έκτό; τού πρώτου βάσι- 

λέως άναφέρονται καί άλλοι δυνάσται, οί 
οποίοι άπόντο; τού Όδυσσέως διώκουν τήν 
’Ιθάκην, δπερ δεικνύει δτι δέν έθεωρεϊτο τό
σον αναγκαία ή παρουσία τού άρχιβασιλέως 
καί δτι τό έπικρατούν στοιχεΐον ήτο τό α
ριστοκρατικόν· Ή βασιλεία ήτο διαδοχική 
μεταοαίνουσα εί; τό άρδεν, άλλ’ ή διαδο
χή έστηρίζετο εΐ; τήν πραγματικήν δύνα- 
μιν, πλοΰτον, ρώμην, άνδρίαν καί τά τοι- 
αϋτα, ούχί δέ εί; νόμιμόν τι δικαίωμα, ώ; 
δήλον γίνεται έκ τών έξή; τού Όδυσσ. λό

γων πρό; τόν υίόν του· 
«Τηλέμαχ’, ήτοι ταΰτα θεών έν γούνασι 

[κεΐται, 
δστις έν άμφιάλω ’Ιθάκη] βασιλεύσει Ά- 

[χαιών. (2) 
Δηλ. ό θεός τό ’ξεύρει, Τηλέμαχε, ποιο; θά 
βασιλεύστ, εί; τήν ’Ιθάκην.

Πρός συντήρησιν τών βασιλέων παρεχω- 
ρούντο αύτοΐς έκτός τών ιδίων κτημάτων 
καί δημόσιοι γαΐαΓ καί δώρα δέ προσεφέ- 
ροντο αύτοΐς ύπό τών βουλομένων νά τι- 
μήσωσιν αύτού;. Ό βασιλεύ; κατά τόν Ό
μηρον ήτο καί αρχιστράτηγος τού πολέμου 

ι καί κύριο; τών θυσιών (έκτός τών ιερατι
κών), καί δικαστής, πρώτιστον καθήκον έ
χων τό πατρικώ; κυβερνάν, (3) συσκεπτό- 
μενος περί τή; κυβερνήσεως τών κοινών

(I) Όδυσ. Θ. 390. Τούς στίχου; τούτου; 
αναφέρει καί ό Πλούταρχος έν τώ περί Β. 
και Π. Όμ· λόγιο αύτού, Οέλων ν’ άποδεί- 
ξη διά τούτων δτι έκτός τών άλλων πο
λιτευμάτων έγνώριζε καί τήν άριστοκοατίαν 
δ Όμηρο;. (2) Όδυσ. Α. 400. (3) Ίλιάδ. 
Β. 24. Λ. 231. Όδυσ. Δ. G86-690· Β.

234.

παρά τώ ποιητή πο.ί.Ιά πράγματα ώς γε- 1 
γοι ύτα η ώς Srva όιαγονμύντρ' (>άοτε άέ , 
xai ir ίχάσκ,ι τούτων διηγήσεις εύρεΐν 
έστι.’> Ταύτα λέγε; δ Πλούταρχος περί Όμ. 
ώ; ιστορικού, διά πολλών παραδειγμάτων 
άποδεικνύων. Άλλά καί δ τόν βίον αυτού 
δλον εί; τήν μελέτην τών 'Ομηρικών ποιη
μάτων διανύσας κλεινός ΕύστάΟιος πρός 
τοΐς άλλοις, τά όποια είδομεν άνωτέρω λε
γάμενα ύπ’ αύτού, έξετάζων προσέτι καί 
ώς ιστορικόν τόν Ομηρον λέγει τά έξής- 
«Καί όσα δή τή Ιστορία έπιΟεωρούνται σε
μνά ούκ άν ούδέ τήν 'Ομήρου τέχνην απο
στερήσει τις, τής πολυπειρίας, τοϋ τάς ά- 
κοάς ήδύνειν, τού τάς ψυχάς παιδεύειν, τοϋ 
είς άοετήν έπαίρειν τών άλλων, οίς ίστορών 
ένευδοκιμεϊ.» Έκ τοΰ 'Ομήρου ώς ιστορι
κού ού μόνον τά τοϋ Τρωικού πολέμου κα
λώς μανθάνομεν, άλλά καί περί παντός τοΰ 
τε δημοσίου καί ίδιωτικοΰ βίου έχομεν ά- 
κριβείς καί λεπτομερείς ειδήσεις.

Καί περί μέν τοϋ ύηροοίου βίου μανθά
νομεν πρώτον δτι ύ ποΛιτισμός έπί τών 
Τρωικών ήτο είσέτι είς τά σπάργανα- διότι 
καί ύβρεις και άδικίαι καί λη,στεΐαι καί 
άρπαγαί συνήθως έγίνοντο, άλλά καί πα
ραδείγματα άρετών, οίον φιλίας ειλικρι
νούς, φιλικής σχέσεως μεταξύ δεσποτών 
καί πιστών δούλων, συζυγικού έρωτος, φι
λοστοργία; γονέων καί φιλοξενίας (1) δέν 
έλλείπουσι, χάρις είς τήν σωτήριον έπίδρα- 
σιν τής θρησκείας, λίαν σεβαστή; παρά 
τοΐς τότε λαοί;- καί οί κήρυκες δέ έθεω- 
ρούντο ιεροί, καί αί συνθήκαι καί άνακω- 
χαί σεβασταί, καί ή κοινή γνώμη άρχε
ται ίσχύουσα καί φόβον είς τούς ισχυρού; 
εμποιούσα.

Δεύτερον δτι τό πο.Ιίτευρα ητο βασιλεία 
αριστοκρατική, καθ’ ήν ήρχον οί εύπατοί- 
δαι ήτοι οί πλούσιοι γαιοκτήμονες, ών εις 
ήτο καί δ βασιλεύς, λεγόμενος ούτως ώς 
προϊστάμενος αύτών. Τοιοϋτον ήτο τό πο
λίτευμα τών έν Σχερία φαιάκων καθ’ Όμη

(1) Ίλ. 1. 197. 3. 303 καί εξ. Όδυσ. 
Τ. 29. καί έξ. Δ. 20 καί έξ.
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πραγμάτων μετά τής παρ’ ξμΐν λεγομέ
νη; αριστοκρατίας ήτοι τών καθ’ Όμηρον 
αρίστων, οί όποιοι διά τοΰτο καί βον.ΐηγό- 
ροι άνδρες λέγονται παρ’ Όμήρω, έξαιρέ- 
των τιμών άπολαύοντες έν τε ειρήνη καί έν 
πολέμω, ούτοι μόνοι βουλευόμενοι, άγορεύ- 
οντες και δικάζοντες’ ό δέ Λαός άπετέλει 
τήν λεγομίνη,ν έκκλησίαν, παριστάμενος 
απλώς ώς μάρτυς τών έργων τοΰ βασιλέως 
καί τής αριστοκρατίας,άκροώμενος και Ακο
λουθών τάς αποφάσεις αύτών, έχων μέν τδ 
δικαίωμα τοΰ έπιδοκιμάζειν ·>, άποδοκιμά- 
ζειν αύτάς, ούχί δμως καί τοΰ άντιστή,ναι τ, 
καταστήσαι κυρίαν τήν έαυτοΰ γνώμην ή τοΰ 
έλευΟεροστομεΐν έν τη έκκλησία αύτόκλητος" 
καί άπόδειξιν τούτου έχομεν τον Θερσίτην, 
δ όποιος έδάρη ύπδ τοΰ Όδυσσέως, διότι έ- 
τόλμησε νά έκφράση έλευθέρως τήν γνώμην 
του καί νά προσβάλη τδν Άγαμέμνονα (ί).

Τρίτον παρ’ 'Ομήρου μανθάνομεν δτι, τδ 
fixator έστηρίζετο κατά τδν ήρωΐκδν αιώνα 
εις πάτριά τινα έθιμα καί ούχί εις νομούς 
γραπτούς, αί δέ ιδιωτικοί διαφοραί διελύον- 
το ώς έπί τδ πλεΐστον διά διαιτητών, καί 
μόνον αί σπουδαιότεραι δίκαι τοΰ δημοσίου 
διεξήγοντο ύπδ τοΰ βασιλέως καί τής βουλής 
τών γερόντων, δηλ. τών αρίστων, ώς εϊπο- 
μεν άνωτέρω. Έκ τών έρίδων δέ αί πλεΐται 
ήσαν φονικαί και περί τήν ούσίαν αδικήματα.

Τέταρτον περί τών Θρησχίυτιχΰχ πραγ
μάτων μανΟάνομεν δτι πρδ τοΰ 'Ομήρου δ 
'Ελληνικός λαδς δέν έγίνωσκε καλώς τή,ν 
θρησκείαν του. Ό Όμηρος πρώτος άνεκά- 
λυψε τδν Όλυμπον καί παρέστησε διά ζωη
ρών εικόνων τούς ’Ολυμπίου; Θεούς" άρα η
το καί θεολόγος. Κατά τδν Όμηρον ούτοι 
είναι μέν ύπερτέρας φύσεως όντα, κυβερ- 
νώντα τδν κόσμον, άλλά κατά τά πάθη καί 
τάς βρέξεις δμοιοι τοΐς άνθρωποι; όντες, εΰ~ 
κολον κοινωνίαν μετ’ αύτών έχουσι. Διά 
δέ τάς θρησκευτικάς τελετάς μνημονεύει δ 
"Ομηρος ναούς, ιερά άλση ή τεμένη καί βω
μούς. Τάς ιεροπραξίας έτέλει ό οικοδεσπό
της, τάς δέ δημοσίου; Ουσίας οί στρατηγοί

(I) Ίλιαδ. Β. 212—269.

καί βασιλείς. Προς θεραπείαν δέ θεών τινων 
ή ναών ύπήρχον ίδιοι ιερείς, ώ; Χρύση,ς ό ίε- 
ρεύ; τοϋ ’Απόλλωνος, έτι δέ μάντεις καί 
μαντεία. Έκτος τών άριστων, οί όποιοι έ- 
τιμώντο ένεκα τής περί τδν πόλεμον άνδρίας 
καί τοΰ πλούτου των, έτιμώντο καί οί ιε
ρείς, ώς θεοί μάλις-α ύπδ του πλήθους «Θεδς 
δ’ώς τίετο δήμω»’ προσέτι οί μάντεις, οί 
κήρυκες, οί τεχνΐται (δημιουργοί) προσκα
λούμενοι ύπδ τών διαφόρων πόλεων διά τδ 
περιζήτητου τών έργων αύτών, καί τέλος οί 
cioiJoi Ισων μέ τούς τεχνίτας τιμών άπο
λαύοντες, κατωτέρων δέ τών ιερέων, ώς δ 
Φή,μιο; έν Ιθάκη, καί δ Δη,μόδικος παρά τοΐς 
Φαίαξιν (1).

Πέμπτον περί τών Stgaziatuc&r μανθά
νομεν παρ’ Ομήρου δποΐα δπλα μετεχειρί- 
ζοντο κατά τδν ήρωΐκδν αιώνα έπιθετικά τε 
καί αμυντικά’ δτι ή πολεμική έπί τών Τρωι
κών ήτο άτελεστάτη" δτι ή, μάχη έκρίνετο 
διά τής προσωπικής άνδρίας καί ούχί δι* εν
τέχνου παρατάξεως καί διά στρατηγημάτων" 
δτι οί μαχόμενοι έμάχοντο συνήθως έπί δι- 
τρόχων οχημάτων ή δίφρων συρομένων ύπδ 
δύο ίππων, παρ’ οίς ένίοτε παρεζεύγνυον καί 
τρίτον τδν παρηορον λεγόμενον" δτι οί έπί 
τοΰ δίφρου ίστάμενοι δύο μαχηταί, δ μέν 
τούς ίππους διοικών, δ δέ πολεμών έχώρουν 
ώς πρόμαχοι εις τδ χωρίζον τά δύο άντιπα- 
ρατεταγμένα στρατόπεδα πεδίον τής μάχης, 
καί δρμώντες πρδς τδν έχθρδν ή μονομα 
χούντες διά τοΰ δόρατος πρώτον καί ειτα 
διά τοΰ ξίφους έπέφερον τήν κρίσιν τή; μά
χης διά τής έαυτών άνδρίας, καί βοώντες έ- 
νεψύχουν τδ κατά φάλαγγας παρακολουθούν 
πλήθος. Τεχνική πολιορκία έπί τών Τρωϊκων 
δέν άναφέρεται ύπδ τοΰ 'Ομήρου. Ταϋτα 
μανθάνομεν καί περί τών στρατιωτικών καί 
άλλα τινά, τά δποΐα παραλείπω, άρκούμε- 
νος είς τά κυριώτερα.

Έκτον δέ καί τελευταΐον περί τών Ναν 
rixGix μανΟάνομεν δτι Ανέκαθεν οί Έλληνες 
ήσαν ναυτικοί. Αίτιον δέ τούτου ή γεωγρα
φική τής 'Ελλάδος Οέσις. Καί πρδ τοΰ Τρωϊ-

(I) Όδυσσ. θ. 472—498. Όδυσ· χ. 347.

ρακλή; έστράτευσε καί οί Φοίνικες μετά 
ταϋτα, οί όποιοι έγένοντο καί κύριοι τοΰ 
πλείστου μέρους τής Ίβη,οική; Χερσονήσου, 
καί έπειτα οί 'Ρωμαίοι.

Ένταΰθα ποιεί δ ποιητή; τάς πνοάς τοϋ 
ζεφύρου, ένταΰθα καί τύ Ήλύσιον πεδίον, 
εί; τύ όποιον λέγε·, δτι Οά πεμφθή ό Μενέ
λαο; ύπδ τών Θεών" .«άλλά σ’ εί; Ήλύσιον 
πεδίον καί πείρατα γαίης Αθάνατοι πέμψου- 
σιν, οθι ξανθό; 'Ραδάμανθυς, τή περ ρηΐστη 
βιοτή πέλει" ού νιφετδς, ούτ* άρ χειμών πο
λύς, Αλλ’ αίεί ζεφύροιο λιγύ πνείοντας άή
τας Ωκεανός άνίη,σιν.»

Καί αί νήσοι τών μακάρων είναι πρδ; δυ- 
σμά; τή; Μαυρουσία; (τοΰ σημερινού Μαρόκ- 
κου), όπου συμπίπτουσι καί τά πέρατα τής 
Ίβηρία;. Έκ δέ τού ονόματος αύτών είναι 
δήλον δτι καί ταύτας ένόμιζον εύδαίμονας 
ώς κειμένα; πλησίον τή; Ίβηρίας.

Προσέτι δτι οί Αϊθίοπε; είναι έσχατοι εν 
τώ Ώκεανώ.

« Αιθίοπα; τοί διχθά δεδαίαται, έσχατοι 
άνδρών" » (Ί)

« Ζεύς γάρ είς Ωκεανόν μετ’ άμύμονας 
Αΐθιοπήας χθιζδς έβη μετά δαΐτα· » (2)

Καί άλλαχοΟ δέ λέγει δτι ή γή περικυ- 
κλοΰται ύπδ τού Ώκεανοΰ, δταν ή "Ηρα 
λέγη" « Είμι γάρ βψομένη πολυφόρβου πεί- 
ρατκ γαίης, Ωκεανόν τε θεών γένεσιν.» Καί 
έν τή άσπίδι τού Άχιλλέως (3) κύκλιο περι
θέτει τδν Ωκεανόν έπί τή; περιφερεία; τή; 
άσπίδος" γνωρίζει δέ καί τά; πλημμυρίδα; 
καί άμπώτεις τού Ώκεανοΰ.

Καθώς γνωρίζει τά έσχατα καί τά κύκλω

(I) Όδυσ. Α. 23. (2) Ίλιαδ. Α. 423. 
(3) 'Ο Πλούταρχο; έν τώ περί Β. καί Π. δμ. 
λόγω αύτοΰ ύπδ πολιτικήν έποψιν έξετάζων 
τήν άσπίδα λέγει τά έξής’«Έν γάρ τήάσπίδι 
.............έμπεριεχομένας έποίησε δύο πόλεις, 
τήν μέν έν ειρήνη καί ευφροσύνη διάγουσαν, 
τήν δέ έν πολέμιο σχολάζουσαν" καί παρα- 
Οεί; τά έκατέρα προσήκοντα παρίστησιν δτι 
δ μέν πολιτικός έστι βίος, δ δέ στρατιωτι
κό;" οΰ παρεΐδε δέ ούδέ τδν γεωργικόν, άλ
λά άτελώς. »

κοΰ πολέμου Αναφέρονται κατά θάλασσαν 
έκστρατεΐαι, οία ή Άργοναυτική. Κατάλο
γο; τών νηών, δι’ ών οί Ελληνες έστράτευ- 
σαν κατά τή; Τρωάδος, ύπάρχει έν τή Βήτα 
ραψιρδία τή; Ίλιάδος. Έν δσω έπολιορκεΐτο 
ή Τρωάς, αί νγ,ε; έξελκυσθεΐσαι είς τήν ξη- 
ράν έφησύχαζον έπί έρμάτων. 'Εκάστη δέ 
ναΰς περιείχε 80 άνδρας, τινές δέ καί 120. 
Ταϋτα είναι καί έκ τών ναυτικών τά ούσιω- 
δέστερα, τά δποΐα παρΌμήρου μανΟάνομεν. 

Άρκοΰσι, νομίζω, ταϋτα έκ τών πολλών 
περί τοΰ δημοσίου βίου ύπδ τοΰ Όμηρου ί- 
στορουμένων, ίνα πείσωσιν ένα έκαστον δτι 
δ "Ομηρο; μετά μεγίστης ακρίβειας έγραψε 
τήν ιστορίαν τοΰ 'Ηρωικού αίώνος, αφορμήν 
λαβών έκ τού Τρωικού πολέμου ή μάλλον 
έκ τής μ-ήνιδο; τού Άχιλλέως.

Περί δέ τοΰ ιδιωτικού βίου μανΟάνομεν 
τούς πόρους καί τά επιτηδεύματα τών τότε 
.'Ελλήνων, τάς τέχνας καί τδ έμπόριον. Τά I 
τοΰ οίκου, τά περί γάμου δηλονότι καί Ανα
τροφής, τροφή; καί ένδυμασίας, οικοδομών
καί σκευών τοΰ οίκου, καί περί τής ταφής . 
τών ηρώων, τών ύποίων τά καθέκαστα πα
ραλείπω, ίνα μή πέρα τού δέοντος έκτείνω 
τδν λόγον μου.

*Πδη δέ μεταβαίνω είς τδ έξετάσαι τδν 
Όμηρον ώς Γεωγράφον.

Ό πρώτος Γεωγράφο; Έλλην κατά Στρά
βωνα είναι δ "Ομηρος, αί δέ Γεωγραφικοί 
αύτού γνώσεις είναι αί εξής.

ΊΙ γή κατά τδν Ομηρον πεοιβρέχεται ύ
πδ τοΰ Ώκεανοΰ. Ό Όμηρος Αναφέρει ρη- 
τώς τά; χώρας Λιβύην καί Αιθιοπίαν, Σιδο- 
νίου; καί Έρεμβούς (δηλ. τού; Τρωγλοδίτας 
’’Αραβας). Τδν ήλιον λέγει άνατέλλοντα Τκ 
τού Ώκεανοΰ καί δυόμενον εί; τδν Ωκεανόν. 
« Ήέλιος μέν έπειτα νέον προσέβαλεν άρού- 
ραι; έξ άκαλαρρείταο βαθυρρόου ώκεανοΐο, 
έν δ’ έπεσ’ ώκεανώ λαμπρδν φάος ή,ελίοιο, 
έλκον νύκτα μέλαιναν. >' 'Ωσαύτως καί τά 
άστρα καί τοΰ; Αστέρας λελουμένους ές Ώ
κεανοΰ. Τή,ν Ίβηρική,ν Χερσόνησον έπαινεΐ 
ώς εύκρατον καί τού; κατοίκου; λέγει εύ- 
δαίμονας, γνωρίσας, ώ; φαίνεται, τύν πλού
τον τή; Ίβηρία;, διά τδν όποιον καί δ Η
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τής οικουμένης καί λέγει αύτά σαφώς, τοι
ουτοτρόπως γνωρίζει καί τά τής θαλάσση; 
τής έντδς τής γής’ λέγει λοιπδν οτι τήν θά
λασσαν, άν άρχίσωμεν άπδ τών Ηρακλείων 
στηλών, περικυκλόνει ή Λιβύη καί Αίγυπτος 
καί Φοινίκη, κατόπιν ή πέριξ τής Κύπρου, 
έπειτα Σόλυμοι (αρχαίοι κάτοικοι τής Λυ 
χίας) Λύκιοι κα'ι Κάρες, καί μετά τούτους η 
μεταξύ Μυκάλης καί τής Τρωάδος παραλία 
καί αί προκείμεναι νήσοι, τάς οποίας πάσας 
αναφέρει, καί άκολούθως τά περί τήν Προ
ποντίδα καί τδν Εύξεινον μέχρι Κολχίδος 
καί τήν εκστρατείαν τοΰ Ίάσωνος’ γνωρίζει 
δέ καί τδν Κιμμαρικδν Βόσπορον' λέγει δτι 
τδ κλίμα τών Κιμμερίων είναι ζοφώδες. 
« Ήέρι καί νεφέλη κεκαλυμμένοι' ούδέποτ’ 
αύτούς ήέ)ιος φαέθων έπιλάμπεται, άλλ’ 
έπί νύξ δλοή τέταταΓ» γνωρίζει δέ καί τδν 
"ίστρον καί τήν θρακικήν παραλίαν, τδν 
’’Αθω, τδν Αξιόν καί τάς προκειμένας τού
των νήσου;' τήν 'Ελληνικήν παραλίαν μέχρι 
Θεσπρωτών, προσέτι μέρος τής ’Ιταλίας καί 
Σικελίας, (ί)

Ικανά, νομίζω είναι ταΰτα πρδς άπόδει- 
ξιν δτι καί τής Γεωγραφίας πατήρ ητο δ 
Όμηρος. Άς έλθωμεν τελευταΐον εις τήν 
'Ρητορικήν, έν ή Οέλομεν έξετάσει τδν Ό
μηρον εις τά κυριώτερα κεφάλαια αύτής, 
οίον τδν δρισμδν τής 'Ρητορικής, τδ Πανη
γυρικόν είδος του λόγου, τούς χοϊκούς λε
γομένους τόπους καί ιδίως τδ όμοιο», τδ πά
θος, τήν αρμονίαν, τά σχήματα καί τούς 
χαρακτήρας τοϋ λόγου. ’Εκ πάντων δέ τού
των θέλομεν άποδείξει δτι δ "Ομηρος ήτο 
καί τής 'Ρητορικής δ διδάσκαλος. 'Ορισμός 
της 'Ρητορικής· Ό ’Αριστοτέλης εύθύς έν 
άρχή τοΰ δευτέρου Κεφαλαίου τοΰ πρώτου 
Βιβλίου τοΰ περί 'Ρητορ κή; συγγράμματος 
του τδν έξής δρισμδν τής ρητορικής δίδει. 
« Έστω δέ ρητορική δύναμις περί έκαστον 
τοΰ θεωρήσαι τδ ένδεχόμενον πιθανόν.» 4ύ· 
ναμιν ονομάζει τήν 'Ρητορικήν ώς δυναμέ- 
νην νά θεωοή τδ ένδεχόμενον πιθανδν καί 
επομένως νά πείθη. Τοΰτον τον δρισμδν έ-

(1) Στραβ. Γεωγρ. Βιβλ. Α- 

δΐυκε πολύ πρδ τοΰ Άριστοτέλους πρώτος δ 
Όμηρος' διότι τί άλλο είμή τήν δύναμιν 
τής ρητορικής έννοεΐ διά τών έξής στίχων ; 
«Στρεπτή δέ γλώσσ’ έστι βροτών, πολέες 

[δ’ ένι μύθοι 
παντοΐοΓ έπέων δέ πολύς νομός ένθα καί 

[ένθα- 
δποΐον κ’ εϊπησθα έπος, τοϊον κ’ έπακού- 

[σαις. (I) 
δτι δηλ. ή γλώσσα τών άνθρώπων είναι εύ
στροφος καί δεινή περί τδ λέγειν, οθεν έχει 
τήν δύναμιν τοΰ πείθειν καί μεταπείθειν κλ.

Πανηγυρικόν ιϊδος Αογου. Άπδ τοΰ δ- 
ρισμοΰ τής ’Ρητορικής μεταβαίνοντες εΐς τά 
είδη τοΰ ρητορικού λόγου, τά δποΐα, ώς 
γνωστόν, είναι τρία, τδ συμβουλευτικόν, τδ 
έπιδεικτικδν ή πανηγυρικόν καί τδ δικανι- 
κδν, είς τδ πανηγυρικόν παρατηροΰμεν δτι 
ΐνα έπαινέση δ (,ήτωρ άνθρωπον πρέπει νά 
κατασκευάση τούς έπαινο υς άπδ τών αγα
θών τής ψυχής, τοΰ σώματος καί τής τύχης. 
’Επαινείται δέ τις άπδ τών τοΰ σώματος 
καί τής τύχης άγαθών, τά δποΐα καί έχτός 
χαί χύχ.Ιι·) ύπδ τοΰ Άριστοτέλους όνομά - 
ζονται, καί εΐς άλλας μέν περιστάσεις, έτι 
δέ καί δταν έξοικονομήση σοφώς τήν έλλει- 
ψιν αύτών καί τδ έλλεΐπον δι’άλλων αρετών 
άναπληρώση. Παράδειγμα τοιούτου έπαίνου 
πρώτον άπαντά παρ’ Όμηρο», δ όποιος τδν 
μικρόν κατά τδ σώμα Διομήδην έπήνεσεν 
ώς πολεμικόν, άναπληροΰντα δηλ. τήν έκ 
τοΰ σώματος έλλειψιν δι’ άλλης αρετής. 
« μικρός μέν δέμας, άλλά μαχητής. » (2)

Προσέτι ίδιον φρονίμου ρήτορος είναι τδ 
νά παρατηρή πρδς τίνας τί έπαινεΐ' διότι τά 
ή?η τών ακροατών συντελοΰσι πολύ προς 
πίστιν τών επαίνων ή τών ψόγων. Ένώπιον 
τών Αθηναίων, έλεγεν ό Σωκράτης, δέν εί
ναι δύσκολον νά έπαινέσρ τις ’Αθηναίους' 
« Σκοπεΐν δέ καί παρ’ οίς έπαινος, λέγει δ 
Αριστοτέλης' ώσπερ γάρ δ Σωκράτης έλε
γεν, ού χαλεπόν Αθηναίους έν Άθηναίοις έ- 
παινεΐν. » (3) Παράδειγμα φρονίμου έπαίνου

(I) Ίλιαδ. Υ. 248. (2) Ίλιαδ. Ε. 801.
(3) Άριστ· ρητορ. Βιβλ Α. Κεφ. Θ. 

Iπρώτος δίδει δ Όμηρος' διότι δ φρόνιμος 
Όδυσσεύς άκούσας τδν βασιλέα τών Φαιά- 
κων Άλκίνον λέγοντα'
Αίεί δ’ ήμΐν δαίς τε φίλη κίθαρις, χοροί τε 
εΐματά τ’ έξημοιβά, λοετρά τε θερμά καί 

[εύναί (1) 
δηλ. έν άλλαις λέξεσιν δτι ήμεΐς οί Φαίακες 
είμεθα αβροδίαιτοι καί φιλήδονοι, έπαινεΐ 
καί αύτδς τήν ήδονήν λέγων' (2) 
Ου γάρ έγωγε τί φημι τέλος χαριέστερον 

ή δτ’εύφροσύνη μέν έχη κατά δήμον άπαντα, 
δαιτυμόνες δ’άνά δώματ’άκουάζωνται άοιδοΰ 
ήμενοι έξείης, παρά δέ πλήθωσι τράπεζαι 
σίτου καί κρειών, μέθυ δ’ έκ κρητήρος ά- 

[φύσσων 
οίνοχόας φορέησι καί έγχείη δεπάεσσι'

■ τοΰτό τί μοι κάλ.λ.ιστον ένί φρεσίν εΐδεται 
[είναι. (3) 

δηλ. καί είς ήμ&ς, λέγει δ Όδυσσεύς, ή ή- 
δονή φαίνεται δτι είναι τδ καλλίτερον, έν φ 
αύτδς ουτος άλλοτε,ϊν’ άποφύγη τάς Σειρή
νας ήτοι τάς όλεθρίους ήδονάς, προσέταξε 
νά τδν δέσωσιν οί έταϊροί του είς τδν ιστόν, 
δτε διήρχετο έκεΐθεν.

Καί έπί τοΰ ψόγου δέ δύναται νά μετα- 
χειρισθή δ ψέγων τά τής τύχης. Τοΰτο έδί- 
δαξε τούς ρήτορας πάλιν ό Όμηρος, δ όποιος 
θέλων νά ψέξη τδν έπαίτην 'ΐρον, πρδς τδν 
ύποΐον ήρισεν δ Όδυσσεύς, ώς έπαίτης καί 
αύτδς, είς τά πρόθυρα τοΰ παλατιού του, 
ψέγει αύτδν έκ τίνος τή; τύχης κακοΰ, δη
λονότι τή; πτωχείας, λέγων' 
« Ηλθε δ’ έπί πτωχός πανδήμιος, 8ς κατά 

[άστυ 
πτωχεύεσκ’ Ιθάκης, μετά δ’ έπρεπε γαστέ- 

[ρι μάργη. (4) 

(I) Όδυσ. G. 248. (2) Ό Πλ.ούταρχος έν 
τώ περί Βίου καί Ποιήσεως Όμήρου λόγω 
αύτοΰ λέγει περί τών τοΰ Όδυσ. τούτων λό
γων τά εξής' « τούτοις παραχθείς καί Επί
κουρος τήν ηδονήν τέλος εύδαιμονίας ένόμι- 
σε" » θέλων νά είπη δτε καί τά φιλοσοφικά 
ουρήματα ύπδ τοΰ Όμηρου παρήχθησαν. (3) 
Όδυσσ. 1. 5—II. (4) Όδυσ. Σ. στιχ. 1.

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.)

έναντίον τοΰ :
Μάκαρ Άτρείδη,’μοιρηγενές, όλβιόδαιμον: 
δπου μακαρίζεται δ ’Ατρείδης έκ τής εύδαι* 
μονίας του.

Άλλά καί τά τοΰ σώματος κακά δύναται 
νά μεταχειρισθή δ ψέγων ρήτωρ' ούτως δ 
Θερσίτης ψέγεται διά τή’ν δυσμορφίαν του' 
Αίσχιστος δ’ άνήρ ύπδ "Ιλιον ήλθε. (1) 
έν φ τούναντίον δ βασιλεύς τής Σύμης Νι- 
ρεύς έπαινεϊται διά τδ κάλλος του. 
Ό; κάλλιστος άνήρ ύπό "Ιλιον ήλθε. (2)

ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ. Οί χοινοί λεγόμενοι τό
ποι έν τή ρητορική, τούς όποιους δ Κικέρων 
καθέδρας τών αποδείξεων δνομάζει, διότι είς 
αύτούς εδρεύει τρόπον τινά ή ύλη τών άπο
δείξεων, είναι τριάκοντα κατ’ Άριστοτέ- 
λην, (3) κατά Κικέρωνα 18 καί κατά Κιν- 
τιλανδν 16. Λέγονται δέ κοινοί, διότι κοι
νώς άνήκουσίν είς δλα τά είδη τών λόγων. 
Πάντων σχεδδν τών κοινών τόπων ύπάρχου
σι παραδείγματα’παρ’ Όμήρω' άρα καί τού
των διδάσκαλος δ "Ομηρος ύπήρξε. Περιττόν 
κρίνοντες νά ένδιατρίψωμεν είς πάντας τούς 
τοινούς τόπους, θέλομεν έξετάσει τδν γενι- 
κώτερον καί εΰρύτερον πάντων, [ό όποιος λέ
γεται ομοιον ή όμοίωσις. Τούτου λοιπόν 
παραδείγματα θέλομεν φέρει ίκανά, έξ ών 
θέλει καταφανή δτι δ Όμηρος είς τάς πα
ρομοιώσεις είναι άμίμητος. Ούτω τδ σύντο
νον καί πυκνόν τής φράσεως τοΰ Όδυσσέως 
έπαινών λέγει, δτι οί λόγοι του δμοιάζουσι 
μέ νιφάδας χειμερινά;'
Καί έπεα νιφάδεσσιν έοικότα χειμαρίησι. (4)

Καί τών τίχύνων δέ, αί δποϊαι είναι 8ν 
έκ τών ειδών τής δμοιώσεως, διδάσκαλος 
είναι δ Όμηρος, παραβάλλων τδν Πάτρο
κλον δακρύοντα πρδς κόρην νηπίαν' οίον' 
τίπτε δεδάκουσαι, Πατρόκλεις, ήότε κούρη 
νηπίη, ή θ’ άμα μητρί θέουσ’ άνελέσθαι ά- 

[νώγει κτλ. (5) 
καί τήν Πηνελόπην μέ τήν Άρτεμιν καί Ά- 
φροδίτην, οίον’

(1) Ίλιαδ. Β. 216. (2) Ίλιαδ. Β. 673.
(3) Άριστοτ. ρητορ. Β. κγΖ. (4) Ίλιαδ. Γ. 
222. (5) Ίλιαδ. Π. 7.

δ2.
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Ή δ’ ίεν έκ Οαλάμοιο περίφρων Πηνελό- 
[πεια,

Άρτέμιδι ίκέλη ήέ χρυσέη Άφροδίτρ. (1)
Καί τών παραβολών , αί δποϊαι είναι άλλο 
είδος τίς όμοιώσεως, εύρίσκονται παραδείγ
ματα αξιόλογα παρ’ Όμήρω. "Οτε δ ’Αγα
μέμνων διεκοίνωσε τον δνειρόν του είς την 
συνέλευσιν τών άλλων βασιλέων, είς έκ τών 
βασιλέων, δ Νέστωρ, συνεκάλεσε τδν λαδν 
είς συνέλευσιν (αγοράν). Θέλων λοιπδν νά 
παραστήση, δ Όμηρος τίνι τρόποι συνήρχετο 
δ λαδς είς αγοράν, παραβάλλει αυτούς μέ 
μέλισσας, λέγων’
Ήότε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων, 
πέτρης έκ γλαφυρής αίεί νέον έρχομενάων (2) 
βοτρυδδν δέ πέτονται έπ’άνθεσιν είαρινοΧσιν’ 
αί μέν τ’ ένθα άλις πεποτήαται, αί δέ τε 

[ένθα, 
ώς τών εΟνεα πολλά νεών άπο καί κλισιάων 
ήϊόνος προπάροιΟε βαθείης έστιχόωντο 
ίλαδδν είς άγορήν. (3) 
Θέλων δέ νά παραστησί) τδν θόρυβον, μεθ’ού 
έπορεύοντο οί Τρώες ϊνα παραταχθώσιν εϊς 
μάχην πρδς τούς "Ελληνας, παραβάλλει αύ
τούς πρδς γεράνους λέγων’ 
Τρώες μέν κλαγγή τ’ ένοπή τ’ ίσαν, δρνι- 

[θες ώς, 
ήύτε περ κλαγγή γηράνων πέλει ούρανόΟι 

[πρό. (4) ' 
Δύο δέ δημογέροντας τών Τρώων φλυάρους 
παραβάλλει πρδς τέττιγας, λέγων’ 
γηραϊ δη πολέμοιο πεπαυμένοι, άλλ’ ά- 

[γορηταί 
έσθλοϊ, τεττίγεσιν έοικότες, οϊ τε καθ’ ύλην 
δενδρέω έοεζόμενοι βπα λειριόεσσαν ίεΧ- 

[σιν. (δ)

(1) Όδυσ. 'Ρ. 36. (2) Τούς στίχους τού
τους φέρει ό Πλούτ. έν τώ περί Β. καί Π. 
*Ομ. λόγω του ώς παράδειγμα τοΰ 'Ομοι
όπτωτου σχήματος, καθ’ δ εις δμοίας 
πτώσεις λήγουσι τά κώλα’ άρα καί τοΰτο 
τδ σχήυ,α ύπάρχει παρ’ Όμήρω. (3) Ίλιαδ. 
Β. στιχ. 87—93. (4) Ίλιαδ. Γ. 2. (5) Ί
λιαδ. Γ. I 50.

καί τδν ’Απόλλωνα οδργισμένον παραβάλλει 
πρδς νύκτα’
'Εκλαγξαν δ’ άρ’ δϊστοί έπ’ώμων χωομένοιο 
αΰτοΰ κινηθέντος’ δ δ’ η'ίε rvxrl έοικώς. (1) 
Παράδειγμα συγκρίσεως, ή δποία γίνεται χά
ριν καλλωπισμού μάλλον η χάριν εΰκρινείας 
καί διδασκαλίας, είναι τδ έξής, δπου συγκρί- 
νεται η λάμψις τών οπλών τών ’Ελλήνων 
πρδς φλόγα καιομένου δάσους,ή δ’ έξάπλωσις 
αυτών είς τήν πεδιάδα πρδς τδν συναγελα- 
σμδν τών πτηνών καί τά ρείθρα τοΰ ποταμοΰ’ 
Ίΐότε πΰρ άΐδηλον έπιφλέγει άσπετον 

[δλην 
οΰρεος έν κορυφής, έκαΟεν δέ τε φαίνεται 

[αυγή, 
ώς τών ερχομένων άπδ χαλκού θεσπεσίοιο 
αίγλη παμφανόωσα δι’ αίΟέρος ούρανδν Ικεν. 
τών δ’, ώς τ’δρνίθων πετεηνών έθνεα πολλά, 
χηνών ή γεράνων ή κύκνων δουλιχοδείρων, 
Άσίω έν λιμώνι Καΰστρίου άμφί ^έεθρα 
ένθα και ένθα ποτώνται άγαλλόμενα πτερύ- 

[γεσσιν, 
κλαγγηδδν προκαθιζ όντων, σμαραγεΧ δέ τε 

[λειμών, 
ώς τών έθνεα πολλά νεών άπο καί κλισιάων 
ές πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον κτλ. (2) 
Ένταΰθα παρατηρεΧται καί τοΰτο, δτι τί
θενται άλλεπάλληλοι παραβολαί, άναφερό- 
μεναι έκάστη εις ιδίαν τινά τοΰ προκειμέ
νου δψιν.

"Ινα ευρρ δέ τις τά δμ-ota πρέπει νά πα- 
ρατηρή καλώς τήν φύσιν τοΰ πράγματος, 
τοΰ δποίου ζητεί τδ δμοιον’ καί τοΰτο δ 
Όμηρος έδίδαξε τούς ρήτορας, παραβάλλων 
τδν δρομαΧον Πάριν μέ στατδν ίππον, δηλ. 
μέ τδν έν σταύλω ίστάμενον καί καλώς τρε- 
φόμενον καί έπομένως άκράτητον καϊ θυμο
ειδή’ οίον’
ώς δ’ δτε τις στατδς ϊππος, άκοστήσας έπί 

[φάτνη, κτλ. 
ώςυίδς ΠριάμοιοΠάριςκατά Περγάμου άκρης, 
τεύχεσι παμφαίνων ώς τ’ ήλέκτωρ, έβεβή- 

[κει κτλ. (3)

(I) Ίλιαδ. Α. 46· (2) Ίλιαδ. Β. 455— 
465. (3) Ίλιαδ. Ζ. 506—513. 

τδν δέ νωθρόν καί καρτερικόν Αϊαντα τδν 
Τελαμώνιον μέ όνον’ οΐβν
ώς δ* δτ’ δνος παρ’ άρουραν ιών έβιήσατο 

[παΧδας, κτλ.
ώς τότ’ έπειτ’ Αίαντα, μέγαν Τελαμώνιον 

[υίδν κτλ. (1) 
τδ βασιλικόν ήθος μέ τδν έξοχον καί άγέ- 
ρωχον βοΰν- οίον
« ’Πότε βοΰς άγέληφι μέγ’ έξοχος έπλετο 

[πάντων 
ταΰρος’ δ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει άγρο- 

[μένησιν’ 
τοΧον άρ’ Άτρείδην θήκε Ζεύς ήματι κείνω, 
έκπρεπέ, έν πολλοΧσι καί έξοχον ήρώεσ- 

[σιν. (2)
Καί τής μεταφοράς δέ, ή δποία είναι σχήμα 
συγγενεΰον πρδς τήν δμοίωσιν, τδν τύπον έ- 
δωκεν δ "Ομηρος’ οίον τδν Άγαμέμνονα ώς 
βασιλέα ονομάζει μεταφορικώς χοι^ένα 
λαών, οίον’
"Ως φάτονεικείων Άγαμέμνονα ποιμένα λαών 
Θερσίτης, κτλ. (3)
Άπδ τής μεταφοράς ταύτης δρμηθείς καί δ 
Σωκράτης ονομάζει τδν στρατηγόν πομένα’ 
«Έντυχών δέ ποτέ στρατηγεΧν ήρημένω τω, 
τοΰ ένεκεν, έφη, "Ομηρον οϊει τδν Άγαμέ
μνονα προσαγορεΰσαι ποιμένα λαών ; αρά 
γε δτι ώσπερ τδν ποιμένα δεΧ έπιμέλεσθαι 
όπως σώ τε έσονται οί οίες καί τάπιτή- 
δεια έξουσι, καί ού ένεκα τρέφονται, τοΰτο 
έσταΓ οΰτω καί τδν στρατηγόν έπιμέλεσθαι 
δεΧ δπως σώ τε οί στρατιώται έσονται καί 
τάπιτήδεια έξουσι, καί ού ένεκα στρατεύον
ται, τοΰτο έσται ; » (4)

Καϊ έν τώ Εύαγγελίφ δέ καί έν τή έκ- 

(I) Ίλιαδ. Λ. 558—563. (2) Ίλιαδ. Β. 
480. (3) Ίλιαδ. Β. 243. Περί μεταφοράς 
καϊ δ Πλούταρχος έν τώ περί Βίου καί ποι
ήσεως 'Ομήρου λόγω του λέγει’ « Μεταφορά 
δέ, ήπερ έστίν άπδ τοϋ κυρίως δηλουμένου 
πράγματος έφ’ έτερον μετενηνεγμένη μετά 
τής άμφοΧν άναλόγου δμοιότητος, καί πολ
λή έστι καί ποικίλη παρ’ αύτώ (τώ Όμήρω). 
(4) Ξενοφ. Άπομν. Γ. β. ί—2.

κλησία ήμών έν γένει δέν υπάρχει ή μετα
φορά αΰτη ;

Έν έκ τών ειδών τής μεταφοράς είναι 
καί τδ θεωρεΧν τά άψυχα πράγματα ώς έμ
ψυχα καί άπονέμειν είς αυτά έπίθετα εμψύ
χων’ καί τοΰτο έδίδαξεν δ Όμηρος, δ δ- 
ποΧος τδν λίθον ονομάζει άχαιδί) «αυθις έπί 
δάπεδόν τε κυλίνδετο λάας άναιδής» 
Ωσαύτως καί τδν δΧστδν (τδ βέλος) θεωρών 
ώς πτηνδν λέγει’
Λίγξε βιός’ νευοή δέ μέγ’ ίαχεν, άλτο δ’ 
όΧστδς οζυβελής, καθ’ δμιλον έπιπτέσθαι 
μενεαίνων. (1) Τοΰτο δνομάζεται καί .προ- 
σω.τοποιία.

Πλείστας δσας μεταφοράς έχει δ Όμηρος, 
άλλ’ ούδεμία τούτων είναι βεβιασμένη καί 
έπιτετηδευμένη. (2) Ούτος έδίδαξε τούς ρή
τορας δτι ή έννοια ή τδ πάθος, τά δποϊα 
έκφράζει ή μεταφορά, συνιστώσι τοΰ λόγου 
τήν άξίαν, διότι ταΰτα είναι τρόπον τινά 
τδ σώμα αύτοϋ καϊ ούχί τδ σχήμα, τδ δ- 
ποΧον είναι άπλοΰν τι ένδυμα. Διά τοΰτο 
παθητικώτατα μέρη βλέπομεν έκφραζόμενα 
παρ’ Όμήρω δι’ άπλουστάτης γλώσσης’ δ
ποία φυσική άπλότης υπάρχει είς τούς έξής 
τής Βρισηίδος λόγους έπί τοΰ θανάτου τοϋ 
Πατρόκλου !
Πάτροκλέ μοι δειλή πλεΧστον κεχαρισμένε 

[θυμώ, 
Ζωδν μέν σε έλειπον έγώ κλισίηθεν ίοΰσα, 
νΰν δέ σε τεθνηώτα κιχάνομαι, δρχαμε 

[λαών. (3) 
Φίλτατέ μοι Πάτροκλε, ζωντανόν σε άφήκα 
είς τήν άναχώρησίν μου καί νεκρόν σε ευρί
σκω είς τήν έπιστροφήν μου.

Καϊ είς τά έπίθετα δ "Ομηρος είναι άμί-

(1) Ίλ.Δ. 1 25.(3) "Ινα μή παρεκτρέπηται 
δ £ήτωρ είς έπιτετηδευμένας μεταφοράς πρέ
πει νά φυλάττη τδν έξής κανόνα τοΰ Άρι- 
στοτέλους’ «ού πόρρωθεν δεΧ, άλλ’ έκ τών 
συγγενών καί δμοειδών μεταφέρειν τά άνώ- 
νυμα ώνομασμένως, 8 λεχθέν δήλόν έστιν 
δτι συγγενές.» (Άριστοτ. £ητορ. Βιβλ. Γ. 
Κεφ. β. (3) Ίλιάδ. Τ. 287.
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μητος' οΐον τίς άκούων τήν μάχην καυστη- 
ράκ λεγομένην παρ’ Όμήρορ, δέν παρομοιά
ζει τδν πόλεμον μέ πΰρ ; Τί δέ προσφυέ- 
στερον τών έπιθέτων, τά δποΐα αποδίδει είς 
τούς θεούς, οΐον είς τδν Δία τδ ;ιητιίτης 
καί άγκυ.Ιομήτης καί τερ.-τικέραυΓος κτ.1. 
είς τδν ’Απόλλωνα τδ φοΐΰος, χαΐ είς τδν 
"Ηλιον τδ ύπιρίωκ, καί εις τούς άλλους θε
ούς άλλα τοιαΰτα ;

Καί εις τούς άλλους κοινούς τόπους,Γή 
γουν τήν Διαίρεσιν ή μερών άπαρίθμησιν, 
τά παρεπόμενα ή περιστάσεις, τδ γένος και 
είδος, τά Ηγούμενα καί επόμενα και τούς 
λοιπούς παραδείγματα ύπάρχουσι πλεΐστα 
δσα παρ’ Όμήρω, άλλά περιττόν κρίνων νά 
ένδιατρίψω πλειότερον είς τδ αύτδ κεφά- 
λαιον μεταβαίνω είς τδ Πάθος.

Πάθος. "Ο,τι απαιτείται πρδ πάντων 
πρδς θρίαμβον τίς άληθείας έν ταΐς καρ- 
δίαις τών άκροατών εΐναι ί τών παθών 
κίνησις. "Εν δέ έκ τών παθών εΐναι ή δρ- 
γή' την δέ όργήν διεγείρει μάλιστα ή ά- 
τιμία, ή δποία εΐναι αίτιον τής ύβρεως, 
ώς λέγει ό Αριστοτέλης. «Ύβρεως δέ (αί
τιον) ατιμία" δ δέ άτιμάζων δλιγωρεΐ* τδ 
γάρ μηδενδς άξιον ούδεμίαν έχει τιμήν 
ούτε κακού ούτε άγαθοΰ.» (1) Διά τοΰτο 
ό "Ομηρος, θέλων νά παραστήση τδν Άχΐλ- 
λέα δικαίως δργιζόμενον κατά τοϋ Άγαμέ· 
μ-νονος, έμβάλλει ει’ς τδ στόμα αύτοΰ τούς 
εξής λόγους’ 
ήτίμησεν' ελών γάρ έχει γέρας αύτδς ά-

[ πούρας.» (3) 
μέ ήτίμασε, διότι μοϋ άφή,ρεσε τδ βραβεΐόν 
μου, δηλ. μέ ήδίκησεν έκ περιφρονήσεως 
πρδς έμέ.

Μέσα δέ τής πραόνσεως τής οργής είναι 
διάφορα' Sv έκ τούτων εΐναι δταν δ δργι- 
ζομενος άναλώση τήν οργήν του ή είς άλ
λον τινά ή είς έκεϊνον, κατά τοϋ οποίου 
δργίζεται, τιμωρηθέντα ή ύπ’ αύτοϋ ή ύπ’ 
άλλου τινδς, ώς λέγει δ ’Αριστοτέλης.

(1) Άριστοτ. ρητορ. Βιβλ. Β. Κεφ. ί.
(2) (Ίλιαδ. Α. 356)

• Πράοι γάρ γίγνονται δταν είς άλλον τήν 
όργήν άναλώσωσιν.» (1)

"Ετερον δέ μέσον πραόνσεοις εΐναι δταν 
εκείνος, κατά τοΰ δποίου οργίζεται τις, 
μετανοώ καί ίκετεύη, ώς πάλιν δ αύτδς τής 
(Ρητορικής διδάσκαλος έν τώ αύτώ κεφαλ. 
λέγει' «Καί τοΐς δμολογοϋσι καί μεταμε- 
λομένοις (πράοι εΐσιν.)

Τούτων λοιπόν άμφοτέρων παραδείγμα
τα πρώτος δ "Ομηρος έδο>κε. Διότι δ Ό
δυσσεύς θέλων νά πραΰνη τδν Άχιλλέα, τήν 
μέν οργήν αύτοϋ άποδεικνύει άνηλωμένην 
είς τήν ύπδ τών Τρώων τιμωρίαν τών 'Ελ
λήνων.
Άλλ άνα, εί μέμονάς γε καί δψέ περ υιας 

[Αχαιών 
τειρομένους έρύεσθαι ύπδ Τρώων δρυμσγ- 

[δοϋ. (2) 
άνάστα, έάν έπιθυμής, άν καί αργά, νά σώ 
σης τούς "Ελληνας φθειρομένους ύπδ τών 
Τρώων.
τδν δ’ Άγαμέμνονα παριστάνει μετανοοϋν- 
τα, ίκετεύοντα καί δώρα ύποσχόμενον' οΐον' 
παύε’, έα δέ χόλον θυμαλγέα’ σοί δ’ Άγα- 

[μέμνων 
άξια δώρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. (3) 
είς σέ δ ’Αγαμέμνων, άν καταπραύνης τήν 
δργήν σου, δίδει δώρα άξιόλογα.

Κα'ι άλλων μέσων πραόνσεως τής δργής 
παραδείγματα ύπάρχουσι παρ’ Όμήρω, τά 
δποΐα παραλείπω.

"Ετερον πάθος εΐναι δ *Ε.Ιεος. (4)
Καί τούτο τδ πάθος πώς πρέπει νά κι- 

νήται έδίδαξεν δ ρητορικώτατος Όμηρος' 
διότι τί συγκινητικώτερον τών λόγων τοϋ 
Πριάμου καί τής 'Εκάβης πρδς τδν "Εκτορα;

Καί τοϋ μέν Πριάμου οί λόγοι άρχονται 
ούτως.
«"Εκτορ, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, άνέρα 

[τοΰτον 
οίος άνευθ’ άλλων, ϊνα μή τάχα πότμον έ- 

[πίσπης

(1) Άριστ. ρητορ. Βιβλ.Β. Κεφ. Γ.
(2) (Ίλιαδ. 1. 247.) (3) Ίλιαδ. 1. 260.

(4) Άριστ. ρητορ. Β-.βλ. Β. Κεφ. 8.

Πηλείωνι δαμείς' έπεί ή πολύ φερτερός 
[έστι. κτλ. (I) 

"Εκτορ, άγαπητόν μοι τέκνον, μή άντιπα- 
ραταχθής, παρακαλώ, μόνος χωρίς τών 
άλλων είς τδν άνδρα τούτον (τδν Άχιλλέα), 
ϊνα μή ταχέως φονευθής ύπ’ αύτοϋ κτλ. 
τής δέ'Εκάβης ούτως' 
"Εκτορ, τέκνον έμδν, τάδε τ’ αίδεο κα'ι 

[μ’ έλέησον 
αύτήν, είποτέ τοι λαθικηδέα μαζδν έπέ- 

[σχον. (2) 
"Εκτορ, τέκνον μου, λυπήσου με, έάν ποτέ 
σε έθήλασα κτλ.

Ταϋτα καί περί πάθους. Μεταβαίνω ηδη 
είς τήν'/ήμαοκ/ακ.

'/Ipuoria. Καί τής Αρμονίας, δηλονότι 
τής συμφωνίας τών ήχων πρδς τά ύπ’ αύ
τών σημαινόμενα, ή δποία εΐναι ώσαύτως 
μέρος τής ρητορικής, εΐναι διδάσκαλος ό Ό- | 
μηρός, δ όποιος τή συνδρομή τών φθόγγων 
ζωγραφεϊ τδ κάλλος τής Πηνελόπης, μετα- 
χειρισθείς τά μακρότατα φωνήεντα καί τά 
ύγρότατα τών ήμιφώνων, αποφυγών δέ τά 
τραχύτατα τών άφώνων, ώς φαίνεται είς 
τούς εξής στίχους.
Ίΐ δ’ ίεν έκ Οαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 
Άρτέμιδι ίκέλη ήέ χρυσέη Αφροδίτη. (3) 
Άγρίαν δέ πάλιν δψιν θέλων νά έξεικονίση 
διά τοϋ λόγου, συνεπύκνωσε τά τραχύτατα 
τών άφώνων*
Τή δ’έπΐ μέν Γοργώ βλοσυρώπις έστεφάνωτο 
δεινόν δερκομένη, περί δέ δεϊμός τε φό- 

[βος τε. (4) 
Θραϋσιν δέ σιδήρου παριστάνων μετεχειρί
σθη τά τραχύτατα τών γραμμάτων, είπών 
δτι τδ ξίφος τοϋ Μενελάου πλήξαν τήν πε
ρικεφαλαίαν τοϋ Πάριδος «Τριχθά τε καί 
τετραχθά διατρυφέν έκπεσε χειρός. (5) 

Οίκτρδν δέ θάνατον καί ψόφον δύο εται
ρών τοϋ Όδυσσέως, κρουομένων είς τήν γήν 
ύπδ τοϋ Κύκλωπος Πολυφήμου, διηγούμε-

(1) Ίλιαδ. X. 38. (2) Ίλιαδ. X. 82.
(3) Όδυσ. Ρ. στιχ. 36. (4) Ίλ· Λ. 36.
(5) Ίλιαδ. Γ. 363.

νος μετεχειρίσθη τά αηδέστατα καί κακο- 
φωνότατα γράμματα' οΐον'
«Σύν δέ δύο μάρψας, ώστε σκύλακας ποτί 

Ιτ«ί? 
κόπτ’ έκ δ’ εγκέφαλος χαμάδις ρέε, δεϋε 

δέ γαϊαν. (1) 
Άλλά ταϋτα ίσως ήθελεν είπεΐ τις δτι 

είναι μάλλον έκ τύχης ή έκ προθέσεως ού
τω κατεσκευασμένα, άν ησαν μόνα, άλ
λ’ ύπάρχουσι καί άλλα παραδείγματα, τά 
όποια παρατρέχω, μεταβαίνων είς τά σχή- 
f/ara.

Σχήματα. Σχήμα έν τή ρητορική καλεί
ται λόγος έκτρεπόμενος τού συνήθους καί 
κανονικού πρδς κόσμον ή καί ένεκα ανάγ
κης. Είναι δέ δύο ειδών σχήματα. Περί 
τήν diaroiar καί τήν AiF.ir. Καί τών μέν 
καί τών δέ ύπάρχουσι παρ’ Όμήρω πλεΐ
στα δσα παραδείγματα' άρα καί ταϋτα 
παρ’ 'Ομήρου παρέλαβον οί ρήτορες. (2)

’Εκ τών περί τήν Julroiar σχημάτων 
8ν είναι ή Ύπερβο.ΐή, διά τής όποιας με
γαλοποιείται τι έπέκεινα τών φυσικών ορίων 
πρδς έπίτασιν λόγου. Παραδείγματα ύπεο- 
βολής πολλά άπαντώσι παρ’ Όμήρω' οΐον 
«λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ άνέμοισιν ό
μοιοι (3)=λευκότεροι τής χιόνος καί κατά 
τήν ταχύτητα δμοιοι μέ άνέμους. Τοιοΰτον 
καί τό : μελάντερον ήότε πίσσα=καί άπδ 
τήν πίσσαν μαυρότερον, καί άλλα πολλά.

Καί τήν Elpctrelar δέ, διά τής όποιας 
δηλοϋται τδ έναντίον μετά τίνος ήθικής 
ύποκρίσεως, έδίδαξεν δ Όμηρος. Ό Τηλέ
μαχος ονομάζει πατέρα τδν Άντίνοον, 
ένα έκ τών μνηστήρων καί άσπονδον έχ- 
θρόν του, έννοών δλον τδ εναντίον' οΐον'

(1) Όδυσ. 1. 289- (2) Πλουτ. Περί Βίου 
καί Ποιήσ. Όμ. Κεφ. ΚΖ. «Ίδωμεν δέ καί 
τάς τής Συντάξεως έκτροπας, τά καλούμε
να Σχήματα, εί καί ταϋτα πρώτος Όμηρος 
ύπέδειξε' τδ δέ σχήμα έστι λόγος έξηλλαγ- 
μένος τοϋ έν έθει, κατά τινα πλάσιν κόσμου 
ή χρείας χάριν κτλ. (3) Ίλιαδ. Κ. 437.
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Άντίνο’, η μευ καλά πατήρ ώς κήδεαι 
[υιός. (4) 

—Άντίνοε, ώς πατήρ φροντίζεις περί έμοϋ. 
("ΐδε καί Πλουτ. Β. καί Π. Όρε. περί Είρων.) 
Καί τίς αποστροφής, δταν δοολ. άπδ τοΰ 
ίνδς προσώπου στρέφη δ £ήτωρ τδν λόγον 
είς άλλο, παράδειγμα άπαντ? πρώτον πα
ρ’ Όμήρω' οίον"
Ουδέ σέθεν, Μενέλαε, θεοί μάκαρες λελά- 

[λάθοντο. (2) 
δπου άπδ τοϋ Πανδάρου είς τδν Μενέλαον 
στρέφει δ ποιητής τδν λόγον. Καί τής Ύπο- 
τυπώσεως καί Εμφάσεως καί τών άλλων περί 
τήν διάνοιαν σχημάτων ύπάρχουσι παρα
δείγματα παρ’ Όμήρω, τά δποΐα παρα
λείπω.

Κα'ι εί; τά τνερί τήν λέξιν σχήματα, οία 
ή άναδίπλωσις, ή επαναφορά, ή Κλίμαξ 
κτλ., πρότυπον είναι δ Όμηρος.

Καί πρώτον είς τήν Άναδίπλωσιν, δταν 
δηλ. τά αύτά δίς λέγωνται κατά συνέχειαν, 
παράδειγμα έχομεν τδ έξής’ 
Τώ δ’ έγώ άντίος ειμι, καί εί πυρί χεΐρας 

[έοικεν, 
εί πυρί χεΐρας έοικε, μένος δ’ αϊθωνι σι- 

[δήρφ. (3) 
καί άλλο' 
*Αρες, *Άρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχε- 

[σιπλήτα. (4) 
ή καί άλλων λέξεων μεταξύ παρεντιθεμένων’ 
ο Άλλ’ δ μέν Αιθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ 

[έόντας, 
Αιθίοπας, τοϊ διχθά δεδαίατα*. κτλ. (5)

’'Αλλο σχήμα περί τήν λέξιν είναι ή Έ- 
πα> αφορά, δταν δηλ. άπδ τών αύτών λέ
ξεων άρχωνται αί προτάσεις’ καί τούτου

(4) Όδυσ. Ρ. 307- (2) Ίλιαδ. Δ. 427.
(3) Ίλιαδ. Υ. 374. (4) Ίλιαδ. Ε. 34.
(5) Όδυσ. Α. 23. Ό Πλούταρχος έν τώ περί 
Βίου καί Ποιήσεως 'Ομήρου συγγράμματι 
αύτοΰ δνομάζει τήν Άναδίπλωσιν και 11 αΛ- 
.ΙιΛογίαν, λέγων περί αύτής δτι είναι σχή
μα «κίνησιν έμφαΐνον τοϋ λέγοντος καί άμα 
κινούν τδν άκροατήν.»

τοϋ σχήματος κανών είναι δ ήμέτερος ποιη
τής- οΐον
Νιρεύς δ’ αύ Σύμ,ηθεν άγεν τρεις νί,ας έΐσας, 
Νιρεύς, Αγλαΐας θ’ υίδς Χαρόποιό τ’ άνα- 

[κτος, 
Νιρεύς, 8ς κάλλιστος άνήρ κτλ. (I)

Τούς στίχους τούτους άναφέοει καί δ ’Α
ριστοτέλης έν τί ρητορική του φέρων ώς 
παράδειγμα τοϋ ΆσυνδΙτου σχήματος, 
ώστε δύο σχήματα έν ταύτώ παρατηρούνται 
έν αύτοίς. (2)

’’Αλλο περί τήν λέξιν σχήμα είναι ή KJI- 
/ιαζ, όταν δηλ. τδ τέλος τής προηγούμε
νης προτάσεως γίνηται άρχή τοΰ έπομένου. 
Καί τούτου παράδειγμα πρώτον παρ’ Ό
μήρω άπαντα’ οίον
"Ηφαιστος μέν δώκε z/ιΐ Κρονίωνι άνακτι, 
αύτάρ άρα Ζεύς δώκε διηκτόρω’Λργειφόντη' 
ΈρρεΙας δέ άναξ δώκε Πέλοπι πληξίπ- 

[πω, κτλ.(3) 
δπου δ πρώτος στίχος λήγει είς τδν Δία, 
καί δ δεύτερος άρχεται άπδ τοϋ Διός’ δ δεύ
τερος λήγει είς τδν Έρμήν, καί δ τρίτος 
άρχεται άπδ τοϋ Έρμοΰ’ δ τρίτος λήγει είς 
τδν Πέλοπα, καί δ τέταρτος άρχεται άπδ 
τοϋ Πέλοπος, καί ουτω καθεξής.

Καί τοϋ "Γπερδατοΰ δέ καί τής ’Επανό
δου καί τοϋ ’Λαυνδ&του καί τοΰ Όμοιο- 
ητύτον καί τών άλλων περί την Λίξιν σχη
μάτων παραδείγματα ύπάρχουσι παρ’ Ό
μήρω, τά δποΐα παραλείπων μεταβαίνω 
τελευταΐον είς τούς τοϋ ρητο
ρικού λόγου.

Ό ρητορικές λόγος κατά τήν ποιότητα 
διαιρείται είς τρεϊς χαρακτήρας, είς λεπτδν 
ή ίσχνδν, μέσον ή γλαφυρδν, και μεγαλο
πρεπή. (4)

(4) Ίλιαδ. Β. 674. (2) Άριστοτ. ρητορ. 
Βιβλ. Γ. Κεφ. 4 2. (3) Ίλιαδ. Β. 402.
(4) Ό Πλούταρχος έν' τφ περί Β. καί Π. 
Όμ. λόγω ονομάζει τούς χαρακτήρας καί 
π Ιάσματα' τδν δέ μεγαλοπρεπή χαρακτήρα 
άδρδν, λέγων περί αύτοΰ δτι«καΐ τή τών λέ
ξεων κα'ι τ« τών νοημάτων κατασκευή με
γάλας έχει εμφάσεις.

Ζ

Ισχνός χαρακτήρ είναι δ καθαρές μέν 
καί αρμονικές, παντδς δέ καλλωπισμού έ- 
στερημένος.

Μέσος δ αρμονικές καί μετρΙο>ς καλλω
πισμένος, οθεν καί γλαφυρές έπονομάζεταΓ 

καί Μεγαλοπρεπής δ μετά τοϋ καθαρού 
καί γλαφυρού συνενών καί τδ Υψηλόν.

Καί τών τριών τούτων χαρακτήρων παρα
δείγματα ύπάρχουσι παρ Όμήρφ.

Ισχνού μέν τδ εξής’
Ός είπών, ού παιδδς δρέξατο φαίδιμος 

[Έκτωρ’ 
άψ δ’ δ πά'ίς πρδς κόλπον έΰζώνοιο τιθήνης 
έκλίνθη ίάχων, πατρδς φίλου δψιν άτυχθείς, 
ταρβήσας χαλκόντε ήδέ λόφον ίππιοχαί- 

[την. (4)
’Ενταύθα βλέπει τις καθαρότητα καί αρ

μονίαν, άλλ’ ούδένα καλ.λωπισμόν.
Μέσου δέ τδ έξής’

Ός φάτο, μείδησε δέ θεά λευκώλενος Ήρη, 
μειδήσασα δέ παιδδς έδέξατο χερί κύπελλον" 
αύτάρ δ τοΐς άλλοισι θεοΐς ένδέξια πάσιν 
οίνοχόει γλυκύ νέκταρ, άπδ κρητήρος άφύσ- 

[σων. 
άσβεστος δ’ άρ ένώρτο γέλως μακάρεσοι 

[θεοϊσιν, 
ώς ϊδον "Ηφαιστον διά δώματα ποιπνυ- 

οντα. (2)
Τοιοΰτον καί τδ περί τοΰ κήπου τοΰ ’Αλ

κινόου.
Ένθα δέ δένδ ρα μακρά πεφύκει τηλεθόωντα, 
όγχναι καί £οιαί καί μηλέαι άγλαόκαρποι, 
συκέαι τε γλυκεραί καί έλαϊαι τηλεθόωσ- 

[σαι. κτλ. (3) 
Είς τά δύο άνωτέρω παραδείγματα βλέ

πει τις αρμονίαν καί μέτριον καλλωπισμόν.
Μεγαλοπρεπούς δέ τδ εξής’

"Ως είπών σύναγεν νεφέλας,έτάραξε δέ πόντον, 
χερσί τρίαιναν ελών, πάσας δ’ δρόθυκεν άέλ- 

[λας 
παντοίων άνέμων, σύν δε νεφέεσοι κάλυψεν 
γαϊαν δμού καί πόντον’ δρώρει δ’ ούρανόθεν 

[-ξ. (4)

Καί ή έξής τίς ψυχής τοΰ Άτρείδου πρδς 
τήν ψυχήν τοΰ Άχιλλέως προσφώνησις. 
«Σύ δ’ έν στροφάλιγγι κονίης 
κεϊσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ίππο- 

[συνάων. «) 
Είς ταΰτα τά παραδείγματα μεγάλη διά

νοια δι’ δλίγων λέξεων έμφαίνεται. Τινές 
προσθέτουσι καί τέταρτον χαρακτήρα λό
γου, τδν ύι^η.Ιόν' ή δέ διαφορά μεταξύ ύψη- 
λού καί μεγαλοπρεπούς χαρακτήρος είναι ή 
έξής’ δτι δ μέν υψηλές δρμάται άπδ τών 
φραζομένων πραγμάτων, δ δέ μεγαλοπρε
πής άπδ τίς διανοίας τσϋ λέγοντος’ καί 
έκεΐνος μέν μετά σπουδής καί σφοδρότητος 
παρέχει τδ αίσθημα, ούτος δέ μετά πρ?ό- 
τητος καί άταραξίας τοΰ λέγοντος.

Καί τοϋ ύ^η.ΐοΰ χαρακτήρος πρώτος δ 
ύψιπέτης Ομηρος έδωκε πολλά καί λαμπρά 
παραδείγματα, έκ τών δποίων άναφέρομεν 
δύο μόνον χάριν συντομίας’ οίον τδ έξής, 
δπου παρίσταται δτι δι’ ένδς νεύματος τοϋ 
Διδς σείεται δλος δ Όλυμπος’ 
«rH, καί κυανέτ,σιν έπ’ δφρύσι νεϋσε Κρο- 

[νίων’ 
άμβρόσιαι δ’ άρα χαΐται έπερρώσαντο άνα · 

ί*™; 
κρατδς απ’ άθανάτοιο’ μέγαν δ’ έλέλιξεν 

Όλυμπον. (2) 
Καί τδ έξής, είς τδ όποιον ή μεγαλοφυΐα 

τοϋ ποιητοΰ άναπτύσσεται μετά έκτάκτου 
δυνάμεώς καί ή περιγραφή έξαίρεται είς μέ- 
γιστον ύψος’ βλη ή φύσις παρίσταται συγ- 
κινουμένη’ δ Ζεύς κεραυνοβο Κεΐ είς τού; ού- 
ρανούς’ δ Ποσειδών πλήττει τήν γήν διά 
τη; τριαίνης· ή θάλασσα, τά δρη, αί πό
λεις σειόνται" δλη ή γή τρέμει, καί δ Πλού- 
των πηδά έκ τοϋ θρόνου αύτού φοβούμενος 
μή άνοιχθώσιν είς τού; όφθαλμούς τών θνη
τών αί αόρατοι κατοικίαι τοϋ "Αδου.
Δεινδν δ’ έβρόντησε πατήρ άνδρών τε θεών τε 
ύψόθεν’ αύτάρ ένερθεν Ποσειδάων έτίναξε 
γαϊαν άπειρεσίην όρέων τ’ αίπεινά κάρηνα’ 
πάντες δ’ έσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ίδη;

(4) Ίλιαδ. Ζ. 446. (2) Ίλιαδ. Α. 595.
(3) Όυσ. 1Ι· 4 4 5. (ό) Όδυσ. Ε. 294.

.(4) Όδύσσ. Q- 40.
(2) Ίλιαδ. Α. 528.
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χαί κορυφαί, Τρώων τε πόλις καί νήε; Ά-
[χαιών’ 

έδδεισε δ’ ύπένερθεν άναξ άνέρων Άΐδωνεύς, 
δείσα; δ’ έκ θρόνου άλτο χαι ίαχε, μή οί ύ-

[περθεν 
γαΐαν άναρρήξειε Ποσειδάων ένοσίχθων, 
οικία δέ θνητοϊσι καί άθανάτοισι φανείη 
σμαρδαλέ, εύρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί 

[περ. (1)
Άρκοϋσι, νομίζω, ταΰτα πρδς άπόδειξιν 

τοΰ δτι δ "Ομηρος ητο καί τής ρητορικής δ 
διδάσκαλος. Τοιαύτας άποδεί 'ει; ήδυνάμε 
θα νά φέρωμεν καί έπ'ι τών άλλων ειδών τής 
Έλλ. γραμματολογίας, άλλ* έπιλείψει ή
μά; δ χρόνο; εξετάζοντας καί τά λοιπά 
είδη 8ν έκαστον ιδία

Δικαίως λοιπδν ή άρχαιότη; απασα μέ
χρι; άποθεώσεω; «θαύμαζε τδν Όα,ηρον. 
Ή Σμύρνα έκαυχάτο έπί τώ Όμηρείω αύ
τής, ώς δ Στράβων ιστορεί’ «Έστι δέ χαί 
βιβλιοθήκη, χαί τδ Όμήρειον, στοά τετρά
γωνος, έχουσα νεών καί ζόανον' άντιποι- 
οΰνται γάρ χαί ούτοι διαφερόντω; τοΰ ποιη- 
τοΰ’ καί δή καί νόμισμά τι χαλκοΰν πα- 
ρ’αύτοί; Όμήρειον λέγεται.«Καί Πτολεμαίος 
δ Φιλοπάτωρ ναδν Όμηρου χατεσκεύασεν, 
ώς ιστορεί δ Αίλιανό;’ «Πτολεμαίος δ Φι- 
λοπάτωρ χατασκευάσα; Όμήρω νεών, αύ
τδν μέν καλδν χαλώ; έκάθισε, κύκλορ δέ 
τοΰ αγάλματος τάς πόλεις περιέστησεν, 
ooat άντιποιοΰνται τοΰ Όμηρου. (Αίλ. ποικ. 
ίστορ. ΙΓ. 22. σελ. 4 52. έχδ Χέρσερ.) 
’Αλλά καί οί ’Αργεΐοι θεία; τιμάς τώ ποιη
τή άπέδιδον, ώ; δ αύτδς Αΐλιανός ιστορεί, 
(θ/ · 5.) «Ποιητικής άπάσης Άργεϊοι τά 
πρώτα Όμήρω έδωκαν, δευτέρου; δέ αύτοϋ 
έταττον πάντας. Ποιοϋντες δέ θυσίαν έπί 
ξενίακ έχάλουν τδν ’Απόλλωνα καί Όμη
ρον κτλ.

"Οθεν καί ’Αρχέλαος δ Πριηνευς, κατά 
τδν πρώτον μ. X. αιώνα άκμάσας, κατε- 
σκεύασε τήν περίφημον άποίεωσιχ τοϋ Ό
μηρου, άνάγλυφον άξιόλογον σωζόμενον 
νυν έν τώ Βρεττανικώ μουσείω καί φέρον

(I) Ίλιαδ. Υ. 56.

κάτωθι αύτοϋ τά έξής' «Εί Θεός έστιν Ό
μηρος, έν άθανάτοισι σεβέσθω' εί δ’ αυ μή 
θεός έστι, νομιζέσθω θεδς είναι.* Τδ άνά
γλυφον τοΰτο κατά πιθανδν λόγον κατα- 
σκευασθέν έν Έλλάδι μετεκομίσθη είς 'Ρώ
μην, έκείθεν δέ ήγοράσθη υπδ τοΰ Βρετ- 
τανικοΰ μουσείου αντί χιλίων άγγλικών 
λιρών.

Έν τώ άναγλύφω τούτω (1) είκονίζεται 
όρο;, δπερ πιθανώς είναι δ Έλικών. Έπί 
τοϋ όρου; τούτου προσκάθηται μέν δ ποιη
τή; αύτδ;, σκήπτρον έν τή δεξι$ έχων καί 
τδ ίερδν του ’Απόλλωνος πτηνδν, τδν κό
ρακα, πρδ τών ποδών αύτοϋ. Όπισθεν δ’ 
αύτοϋ ε’ναι ή μήτηρ τών Μουσών Μνημο
σύνη, όπισθεν δέ τή; Μνημοσύνη; ίσταται 
ή Λεσβία ποιήτρια Σαπφώ, ή ύιχάτη Μοΰ· 
οα έπονομασθεϊσα. Κάτωθεν τής Σαπφοϋ; 
ίσταται έπί τρίποδο; δ Ησίοδος φέρων τά 
ποιήματα αύτοϋ' διότι έν τώ Έλιχώνι ποι· 
μαίνων έδιδάχθη ύπδ τών Μουσών τήν κα
λήν άοιδήν, ώ; αύτδς έν αρχή τής Θεογο
νίας λέγει. ’Εφεξής είκανίζεται σπήλαιον, 
δπου ίστανται πάσαι αί άλλαι Μοϋσαι άπδ 
τής εισόδου μέχρι τοϋ βάθους, έχουσα έκά- 
στη τήν οίκείαν θέσιν καί παριστώσα τίνος 
ειδου; τών γραμμάτων είναι προστάτις, ή 
μέν τής Ποιήσεως, ή δέ τής ιστορίας, ή δέ 
τοΰ μύθου, άλλη τή; Τραγορδίας, άλλη τής 
Κωμωδίας καί καθεξής. Τήν έν τή είκόνι 
ταύτη χορείαν τών Μουσών φαίνεται έμ- 
πνευσθεί; δ καλλιτέχνη; έκ τή; εύθύς έν 
άρχή τή; Βατραχομυομαχία; έπικλήσεως 
τοϋ ποιητοΰ.
Άρχόμενο; πρώτον Μουσών χορδν έξ Έλι- 

[κώνο; 
έλθει·* εί; έμδν ήτορ έπεύχομαι κτλ.

Έν δέ τή βάσει τής είκόνος, ήτοι έν τή 
ύπωρείφ τοϋ Έλικώνος, είκονίζεται ή τοϋ 
Όμήρου άποθέωσι; ώς έξή;' Ό μέν Όμη
ρο; κάθηται έπί θρόνου, σκήπτρον μέν έν τή 
δεξιά: έχων βιβλίον δέ (τά ποιήματα αύτοϋ) 
έν τή άοιστερ?' παρ’ αύτώ δέ γονυκλιτοϋ- 
σιν ή Ίλιάς καί ’Οδύσσεια, ή μέν Ίλιάς ξί-

(1) Βαλ. Β. καί Π. Όμ.

φος έν τή δεξιά. έχουσα, σύμβολον τών έν ί 
αύτή ίστορουμένων μαχών, καί σκήπτρον 
έν τή αριστερά, σύμβολον τής βασιλική; με
γαλοπρέπειας τοϋ έν αύτή ύπάρχοντος ύ
ψους, ή δέ ’Οδύσσεια κοσμήματα πρώρας 
πλοίου, σύμβολα τής έν θαλάσση πλάνης 
τοϋ Όδυσσέως. Ύπδ δέ τδν σκίμποδα, έ
φ’ ού ό ποιητή; πατεϊ, είκονίζονται έν άντι- 
πάλω θέσει βάτραχο; καί μϋς είς άνάμνησιν 
τής βατραχομυομαχία;, τήν όποιαν άποδί- 
δουσιν είς αύτόν. Όπισθεν δέ τοϋ ποιητοϋ 
ίστανται δύο πτερωτά πνεύματα γυναικεί- 
αν μορφήν έχοντα καί παριστώντα τήν Οί- 
xovjtb-qr καί τδν Xjjrfror. Καί ή μέν Οι
κουμένη στέφει τδν Όμηρον, σ δέ Χρόνο; 
φέρει τι έν τή άριστερ^, τδ όποιον φαίνε
ται δτι είναι ή βιβλίον, τά Όμηρικά δηλ. 
ποιήματα, ή χάλκινη πλάξ, έφ’ ή; κρού- 
ων άλλο τι δργανον, δπερ φέρει έν τή δε
ξιά, επευφημεί τρόπον τινά εί; τήν στέ- 
ψιν τοϋ ποιητοΰ. Ενώπιον αύτοϋ ίσταται 
βωμός, έφ* ού πρόκειται νά τελεσθή Ουσία 
πρδς τιμήν αΰτοΰ" καί τδ μέν ίερείον ποοσ- 
άγεται, μεταξύ δέ τοΰ βωμοϋ καί τοϋ ποι- 
ητοϋ παρίσταται Παΐς (ό Μΰθος) έκθαμβος 
πρδς τδν ποιητήν άποβλέπων καί φέρων ύ- 
δρίαν τινά ή φιάλην, δπως ποιήση έπί τοϋ 
βωμοϋ τάς πρδ τής θυσία; νενομισμένας 
καθαρτηρίου; χοάς. Όπισθεν τοϋ βωμοϋ 
ίστανται τέσσαρε; γυναίκες τείνουσαι τάς 
χεΐρας πρδ; τδν ποιητήν καί προσερχόμε- 
ναι δπω; τελέσωσι θυσίαν είς αύτον ώς 
άρχηγέτην καί γεννήτορα' αύται δέ είναι 
ή Ιστορία, ή Ποίησις (φέρουσα καί τδ ίε
ρδν πΰρ) ή Τραγωδία καί ή Κωμωδία' καί 
τέλος πάντων άκολουθοΰσ·. τάς γυναίκας 
ταύτας πέντε άλλαι, ή Φύσις, ή ’Αρετή, 
η Μνήμη, ή Πίστις καί η Σοφία, έν’ αις 
είκονίζονται αί διά τή; μελέτης τών 'Ο
μηρικών έπών άποκτώμεναι γνώσεις.

Άλλ’ έν φ μετά θάνατον ώς θεός έτιμή- 
θη, τδν βίςν αύτοϋ διήγαγεν έν σύντονο» 
πενία: καί παντελεϊ άφανεία καί ταλαιπω
ρία. Άρίστην εικόνα τοΰ βίου καί θανάτου 
αύτοϋ πιριέχει τδ περί άρχή; x«i προόδου 
τών τεχνών έν Έλλάδι σύγγραμμα τοϋ 

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.)

Γάλλου συγγραφέως D’ hancarviUt, ήν με- 
ταφράσαντε; έκθέτομεν ώς εξής' «Πολλοί 
μετά θάνατον, λέγει δ Γάλλο; συγγραφεύς, 
άνήγειραν αύτώ αγάλματα καί ναού;, ού- 
δείς δέ ζώντι αύτώ έχορήγησε τά πρδς τδ 
ζήν. Ή. μεγαλοφυ'ία του δεν ήδυνήθη νά 
παράσχη αύτώ άσυλον εί; αύτάς ταύτας 
τάς πόλεις, αί όποίαι ήριζον περί τής γεν- 
νήσεώς του. Έκοψαν νομίσματα φέροντα 
τήν εικόνα καί τδ όνομα αύτοϋ' άλλ’ αύτδ; 
ούδέποτε είχε νομίσματα' έζησε καί άπέθα- 
νεν έν έσχάτη πενία.» cReclierehes sur I' ο- 
rigine, Γ esprit cl les progres des arts 
de la Crtce.n Τομ. 1 1, σελ. 294. Καί ταϋ- 
τα μέν λέγει δ b' hancarville περί τοϋ βίου 
καί θανάτου τοϋ Όμήρου. Άλλά μήπως 
τοιοϋτον βίον δέν έζησαν καί τοιοϋτον τέ
λος δέν έλαβον καί οί ποιηταί Δάντης, 
Σαιξπήρος, Μίλτων καί Καμοένος ;

Φαίνεται δτι οί τοιοΰτοι άνδρες είναι 
προωρισμένοι ύπδ τή; φύσεως διά τδν πνευ
ματικόν μάλλον βίον' διά τοΰτο ζώντες μέν, 
αύτοί πνευματικόν βίο» διάγουσι, περιφρο- 
νοϋντες καί διά τοΰτο φερούμενοι τών υλικών 
αγαθών τοϋ κόσμου τούτου, μετά θάνατον 
δέ τδν πνευματικόν βίον τών άλλων τρέ- 
φουσι διά τών προϊόντων τοϋ πνεύματος 
αύτών έπί πάντα; τού; αιώνα; καί πλή
ρους άθανασίας άξιοϋνται ώς ύπερανθρώπι
να όντα, ώς πλησιάζοντα είς τδ θειον, ώς 
θεοί σχεδόν. Δίκαιον είχον λοιπδν καί οί 
άποθεώσαντες τδν Όμηρον. Δικαίως καί 
οί δύο τελευταίοι στίχοι έπιγοάμματός τί
νος εί; Όμηρον έχουσιν ώδε'

Πάτρα τοι ·
τελέθει μέγα; ούρανδς, έκ δέ 

[γυναικδς 
ού Ονατά;, ματρδ; δ’ έπλεο Καλλιόπας. (I)

(I) Οί προηγούμενοι στίχοι τοϋ έπιγράμ· 
ματο; τούτου τοΰ ύπδ τοϋ ’Αντιπάτρου ποι- 
ηθέντο; έχουσιν ούτως'
Ο: μέν σεϋ Κολοφώνα τιθηνήτειραν, Όμηρε, 
οί δέ καλάν Σμύρναν, οί δ’ ένέπουσι Χίον' 
οί δ’ *Ίον, ο! δ’ έβόασαν έΰκλαρον Σαλαμίνα’ 
οί δέ νυ τάν Λαπιθάν ματέρα Θεσσαλίαν" 
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Πατρίδα ?χ«ί» Όμηρε, τδν ούρανόν, μη
τέρα δέ την θεάν Καλλιόπην.— Δίκαιον εί
χε καϊ δ περί Όμηρου κατά τδν δωδέκατον 
μ. X. αιώνα γράψας Ιωάννης Τζέτζης (1) νά 

"Αλλοι δ’ άλλο μέλαθρον άνίαχον'. εΐδέ με 
[Φοίβου 

χρη λέζαι πινυτάν άμφαδά μαντοσύναν κτλ.
(1) Ιωάννης Τζέτζης έκ Κωνσταντινου

πόλεως (1180 Μ. X. άκμάσας) ίγραψεν είς 
ίζαμέτρους στίχους Ήιαχά η τά πρδ Ό
μηρου, τά Όμηρου καί τά μεθ’ Ομηρον, 
προσθείς είς ταϋτα καί σχόλια.

έξισώσΐ) τδν 'Ομηρον πρδς θεόν, τδν ’Απόλ
λωνα, έν τώ έξί,ς τριστίχω, δι’ ού καί τδν 
λόγον ημών περαίνομεν’ 
«Τδν Έλικώνα τδν σοφδν, μάλλον αύτάς

[τάς Μούσας, 
αύτδν αύτδν ’Απόλλωνα, τδν μουσηγέτην 

[πλέον, 
τδν ύπέρ πάντας άπαντα, τδν Όμηρον τδν 

[μέγαν.

ΤΩ·· ΑΧΙΛΛΕΙ.

’Λχηγγί.ΐΰη χατά την ίορτην των ΌμηριΙων, ΰ) ΙΊ ’Οκτωβρίου 4 8Ίΰ, ύπό τοϋ Κ.

ΦΩΚ1ΩΝΟ2. A. ΒΟΥΤΕΙΝΑ.

Τών αιώνων τά πελάγη έχουν φάρους αιωνίους, 
Δαιμόνιους χαρακτήρας δαιμόνιων ήμερών,

Και ό χρόνος, λάβρον κΰμα, άνατρέπον υδρογείους, 
Τά αθάνατα πυρά των χαιρέτα ύποχωρών.

Ή ύφήλιος γηράσκει, λήθη κόσμους σαβανόνει, 
’Ανατέλλουν, δύουν έθνη, ώς εφήμεροι σκια’ι,

Πλήν, φωτός άσβέστου λύχνοι, έπιζώσιν ουτοι μόνοι, 
Καί αύτούς πυξίδας έχουν δύο πόλων γενεαί.

Τίς τούς έστησεν; — Ό κόσμους φαεινών αστέρων στήσας· 
Τίς τούς ήναψεν; — Ό άψας τών ήλιων τά πυρά,

Ό Τιτάνας αισθημάτων έπι νάνων καθιδρύσας,
Ώς βουνά ούρανομήκη εις λοφίσκων τά πλευρά.

Αιθέριων κόσμων πλάσμα! Φλόξ πύρινης φαντασίας! 
Κορυφαίε όιαστέρου στερεώματος άστήρ,

Κορωνΐς καί βάθρον είσαι πυραμίδος ούρανίας, 
Ήν άνήγειρεν ό μέγας τής ποιήσεως πατήρ.

Είσαι λείψανον έγκλειον δόξαν χρόνων ρωμαλέων, 
Μεγαθύμων χαρακτήρων δημιουργός έποχή,

Τοϋ στρατού τών οΰρανόθεν καταβάντων ήμιθέων
Καί γιγάντων καϊ ήρώων, είσαι νεΰρον καϊ ψυχή.

Καί περίαπτον, τούς κόλπους ήλεκτρίζον τής Ελλάδος· 
Τών ΰψίστων αισθημάτων ό αείφωτος σπινθήρ,

Είσαι πάλλουσα έστία τών πυρών τής Ίλιάδος, 
Ηφαιστείου ιδεώδους ό πυρίπνοος κρατήρ.

Γή καϊ ΰδωρ άμιλλώνται, τί τών δύο νά σοι δώση,
Ό,τι άφθορον εγκλείει, δ,τι μέγα καϊ καλόν,

Καϊ ή φύσις Οεΐα ρείθρα σπεύδει λίκνον νά σοι στρώση,
Καϊ ώς γάλα σοί προσφέρει τών λεόντων μυελόν.

’Αμβροσία περιβρέχει τά άθάνατά σου μέλη’! 
Πΰρ ούράνιον εκλέγει τήν καρδίαν σου ναόν,

Μετά σοΰ τό στίλβον άστρον τής Ελλάδος ανατέλλει, 
Καϊ τοΰ κόσμου όλοκλήρου ό περίδοξος αιών.

Καϊ τά έθνη συνταράττεις, έκ νεφέλης καταβαίνων! 
’Αρειμάνιο? πυρήνα σέ κηρύττει ό χρησμός,

Πλήν ή μήτηρ άντιπράττει· καϊ τήν τύχην του ασθμαίνω? 
Έκ σοΰ μόνου περιμένει ό σφριγών Ελληνισμός.

Σέ μακρύνουν καϊ σέ κρύπτει υπερήφανος ή Σκύρος· 
θέλουν κάλλος καϊ άνδρία νά σέ εχωσιν υίόν,

Πλήν τό πρώτον κλίνει γόνυ· καϊ ό τών Φαιάκων ήρως 
Διά σοΰ άποθεόνει τόν άρχέτυπον λαόν.

Φεύγεις τότε, καϊ τό Σύμπαν τερατώδη πάλην βλέπει: 
Ηγεμόνων έν τώ κόσμω και θεών έν ουρανοϊς,

Πλήν θεών καϊ ηγεμόνων ή άξια άμφιρρέπει 
Κ’ ή ισχύς ούδέν ισχύει, έάν σύ δεν συναινής.

Καϊ έν Τροία, άλλο κέντρον τοΰ απείρου αποβαίνεις*
• Έν σου νεΰμα ήλεκτρίζει τάς ψυχάς τών ’Αχαιών,
Ή άστραπηβόλος πλάστιγξ είσαι σύ τής ειμαρμένης 

Δύο πρώτων δονησάντων τήν ύφήλιον λαών.

Φεύγουν έντρομοι οι Τρώες, ώσπερ ποίμνια προβάτων, 
Όταν λέων εφόρμηση μανιώδης κατ’ αύτών,
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"ΙΓ ώς βάτραχο', πηδώυτες πρός τάς άζρας τών ύδάτων, 
Άν προβάλη αίφνιδίως τερατώδες έρπετόν.

Ποταμοί σέ πολεμοΰσ:, πλήν μέ πτώματα τούς φράττε'.ς ! 
Τούς χωρίζεις, τούς ενώνεις, ώσπερ άλλος Μωΰσής·

Οί αθάνατοι συμπάσχουν και τόν Ξάνθον μέ πυρά της 
ΙΙλήτ’ ή "Ηρα, καί νεκροΰται ό πριν λάβρος καί θρασύς.

Όμιλεΐς μέ τους άνεμους, καί πάν ρήμάσου κομίζουν· 
Νεύεις σύνους πρός τόν Νότον, άτενίζεις τόν Βορράν,

Καί ιδού βουνά, πελάγη καί νεφέλας διασχίζουν,
Καί άνάπτουν τήν σβεσθεΐσαν τοΰ Πατρόκλου σου πυράν.

Ό δέ πύρινος θυμός σου τ’ ούρανοϋ κλονεΐ τάς βάσεις ! 
Καταβαίνει πνευστιώσα ή φιλτάτη σου Παλλάς,

Κ’ εΐς τούς δύο λόγους, οϋσπερ μετ’έκείνης ανταλλάσσεις. 
Επωάζει ή Τιτάνας έπωάσασα Ελλάς.

Γίγα, ούτινος ό βίος τόν θυμόν καί τήν φιλίαν 
Είχεν άξονας καρδίας, είχε πτέρυγας ψυχής,

Καί τοΰ βίου σου άρπάσας εΐς τυφλός σελίδα μίαν,
Πλάττει δράμα δημιοΰργον δημιούργου έποχής!

Αύτοΰ είσαι ή ένότης, ή ζωή του είσαι όλη!
Καί τό άπειρόν του θέμα καί ή πρώτη του στροφή.

Και, άκλόνητοι γρανίται, τά αΐσθήματά σου, πόλοι,
ΙΙερί οΰς χρυσή άπλοΰται ή τοΰ οράματος ύφη.

Έκεϊ χέει τ’ Ονομά σου θείας αύρας εύωδίας!
Δι’ αύτοΰ τάς κεφαλάς των περιστέφουν βασιλείς, 

Μετ’αιώνας δέ, μονάρχαι τής πανσόφου Γερμανίας
Σέ θαυμάζουν, σέ ζηλεύουν καί καλούνται Άχιλλϊΐς.

ΙΙλήν εις μόνος σ’ έμιμήθη. Καί τών δύο σας αί τύχαι 
’Ησαν είς άστήρ, εΐς δύο κόσμους λάμψας φαεινός,

Σύ τόν Φοίνικα, έκεΐνος τόν Άριστοτέλην είχε,
Τοΰ τυφλοΰ τό ιδεώδες καταστήσας γεγονός.

Εις· Αλέξανδρος ό Μέγας. Μόλις φθάς έν Τροία, τρέχει, 
Καί, τόν τάφον σου κοσμήσας, τόν φιλεΐ, θρήνων πικρώς,

Διότ’ ήθελε καί ούτος ό,τι είχες σύ, νά έχη:
"Ενα Πάτροκλον ύπαρχων, ένα "Ομηρον νεκρός.

Καί, σπινΟήρ άποτινάσσων τά έκ τέφρας σάβανά σου, 
Καί εΐς Θερμοπύλας αίφνης έκ τοΰ τάφου σου πηδών,

Τούς τριακοσίους θίγεις μέ τ’ άθάνατα πυρά σου,
Κ’ είς χρυσοΰν βωμόν έγείρεις τήν αγίαν των σποδόν.

Καί τών Μαραθωνομάχων καί τών Σαλαμινομάχων 
Σοΰ ή μνήμη ήν ό πρώτος τής καρδίας των παλμός, 

Κ’ ή ζωή σου, ό έν μέσω τών λειμώνων καί τών βράχων 
ΙΙρός τήν δόξαν διευθύνας τήν ψυχήν των όφθαλμός.

Τό δέ άπειρον δονήσας, μ' ένα πόθον τό άφίνεις:
Τόν πολύκ/^αυστόν σου φίλον ν'άσπασθής έν ούρανοις, 

Μία σκέπει καί τών δύο τά όστά σκιά μυρσίνης,
Καί τεμένη σοί ιδρύει πάσα πόλις^Ελληνίς.

Άνθος κήπων ουρανίων, χέον έτι εύωδίας!
Κρίνον, ούτινος τόν σπόρον νοΰς Τιτάνος ποιητοΰ 

Μετεφύτευσεν έν κόσμω σπόρον άφθορον άνδρίας, 
Πρώτην ρίζαν άμπελώνος ιδεώδους τρυγητού-

Δι’ ήμάς, πυγμαία τέκνα κολοσσών αιωνόβιων, 
Σύ αείποτε Οά ησαι τό εύώδες καί κλεινόν

Ρόδον, όπερ Οά έξέχη τοΰ στεφάνου, τόν όποιον 
Θά προσφέρωμεν κατ’ έτος εΐς παγκόσμιον φανόν !

Ο ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. (*)

'θ διάσημος "Αγγλος πολιτικός 'Ροβέρ
τος Ηήλ εΐπεν δτι τδ μέλλον ανήκει εις 
τδν λαόν εκείνον δστις ήθελεν έςορύςει πε
ρισσοτέρους γαιάνθρακας. 'Αν ή ποόρρησις 
αυτή τοΰ άνδρός έπαληθεύση, οΰδείς λαός 
άλλος παρά τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής δικαιούται νά ίφαρμόση ταύτην είς 
εαυτόν. Αί άνθρακοΰχοι λεκάναι τής χώ
ρας εκείνης έχουσι διαστάσεις άναλόγους 
πρδς τήν έκτασιν αυτήν τής ή πείρου' ένώ 
δέ άπό τινων έτών ή ’Αγγλία μετά συγκι- 
νήσεως διερευνά τί ποσόν ανθράκων απο
λείπεται έν τοΐς ίγκάτοις τής ιδίας χώρας,

αί Ήνωμέναι ΠολιτεΧαι άδιαλείπτως καί 
μετ’ αύξοό-ης προθυμίας άνασκάπτουσι τά 
πλούσια άνΟρακωρυχεΐά των, μηδόλως με- 
ριμνώσαι μέχρι πόσου Οά διαρκέσρ ό πλού
τος ουτος, άλλά άναλογιζόμεναι έως ποΰ 
έκτείνεται. Μόνον τ’ άνθρακωρυχεΧα τής 
Πενσυλβανίας έχουσι τήν έκτασιν τών άγ- 
γλικών, ή δέ έκτασις όλων τών τής ’Αμε
ρικής άνθρακωρυχείων τυγχάνει είκοσάκις

(') Ή σπουδαία αΰτη πραγματεία ’ έγράφη 
όπό άνδρός ειδικού, τοϋ Κ. Λ. Σιμωνέν, και έ- 
δημοσιεύΟη διά τή; Έπ t 6 ε ωρ ήσεω ; τ&ν 
Λύο Κόσμων (Φυλλ. 1 ’Οκτωβρίου ί. ν.). 
μετεφράσαμεν δ’ έν περιλήψει τά ούσιωδέστερα, 
επιφυλασσόμενοι νά καταχωρίσωμεν προσεχείς 
τά οίοντα περί σιδήρου και πετρελαίου.
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μεγαλητέρα τών τής Αγγλίας. Ό γαιάν- 
θραζ πανταχοΰ διαχέει τδ φώς, ττ,ν Οερμιό- 
τητα, την δύναμιν, την κίνησιν' είναι ή 
ψυχή δλων έκείνων τών προσφυών μηχανι
σμών, οΐτινες έπί μάλλ.ον καί μάλλον άντι- 
καθιστώσι τήν δι’ άνθρωπίνων χειρών έργα
σίαν, τήν τόσον πολυδάπανου έν ’Αμερική. 
Διδ πάσα τής ’Αμερικής γωνία, έν η ύπάρ- 
χουσιν ένδείξεις δτι εύρίσκεται γαιάνθραξ, 
διερευνάται άμέσως, σκάπτεται καί άνακι- 
νεϊται, μηδόλως λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής 
άποστάσεως, αν δηλ. ή γωνία έκείνη κή- 
ται είς τούς πρόποδας τών Βραχωδών Ό
ρέων ή είς τάς άκτάς τοΰ Ειρηνικού.

'Η φύσις μόνον δια τοΰ γαιάνθρακος δέν 
έποοίκισε τήν Βόρειον ’Αμερικήν, άλλά τή 
έδώρησε καί τήν μεταλλικήν έκείνην ουσίαν 
ήτις ούδέν ήδη δύναται άνευ τοΰ γαιάνθρα- 
κος και δι’ ής παράγεται ό κοινότατος καί 
χρησιμότατος σίδηρος. 'Η ούσία αυτή παν
ταχοΰ εύρηται έκεϊ είς σωρούς, είς φλέβας, 
είς πυκνά στρώματα, κα'ι μάλιστα όρη ά- 
ληθή ύπάρχουσιν ένιαχοΰ’ άπόδειξις δέ αί 
περίφημοι στοιβαί τής Πενσυλβανίας, τοΰ 
Μισουρή καί τοΰ Μιτσιγάν. Ό γαιάνθραξ 
χρησιμεύει ΐνα συναπτή τήν μεταλλικήν αύ
τήν ούσίαν έντδς τών εύρέων κέντρων. Τδ 
μέταλλον δέν έξέρχεται άμιγές, άλλά τήκε
ται καί μεταβάλλεται είς σίδηρον ή χάλυβα. 
Καί έκεϊ δέ, ώς καί είς τ’ άλλα μέρη, τά 
σιδηρούχα στρώματα συμβαδίζουσι καί συν- 
ορεύουσι πρδς τά άνθρακούχα’ τδ μάλλον ά
ξιον λόγου δμως τυγχάνει δτι ή παραγωγή 
τοΰ τε γαιάνθρακος καί τοΰ σιδήρου αύξά- 
νει λίαν ταχέως. Σήμερον αί 'Πνωμέναι 
Πολιτεϊαι παράγουσι τδ τρίτον τών έν τή 
Μεγάλη Βρετανία παραγομένων γαιανθρά
κων καί τδ ήμισυ τού σιδήρου’ γνωστόν δέ 
δτι ή ’Αγγλία εΐναι ό γονιμότατος τόπος 
τής ύφηλίου είς γαιάνθρακας καί σίδηρον. 
Μετ’ ού πολύ Οά φθάσωσιν αύτδν αί Ίίνω- 
μέναι Ηολιτεϊαι καί μάλιστα Οά ύπερβώσι 
πολύ.

Τρίτη μεταλλική ούσία, κοινή δπως αί 
δύο προλαβοΰσαι και απαραίτητος είς τάς 
καθημερινά; άνάγκας τών πεπ ολιτισμένω 

κοινωνιών, εΐναι τδ πετρέλαιον, στενός συγ
γενής τού γαιανθρακος, καί αύτδ δν γαιάν
θραξ ρευστός, διδ παρέχον είς τάς οικίας, 
είς τά βιομηχανικά καταστήματα, κτλ. 
οίκονομικώτατον φώς. Αί Ηνωμένα·. Πολι- 
τεϊαι έχουσιν άληθώς τδ μονοπώλιον τής 
χρησίμου ταύτης ύλης, ήτις πρδ αύτών ά
πδ τών Βαβυλωνίων, τών Αιγυπτίων και 
τών Περσών, ην φαινόμενον όρυκτολογικόν. 
Ή φύσις, διανέμουσα τάς ούσίας αύτάς έπί 
Τής γής, έφάνη μάλλον μεγαλόδωρος πρδς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δωρήσασα περισ
σότερον πετρέλαιον ή γαιάνθρακας καί σί
δηρον. "Εσπειρεν ύπδ τήν γήν, κυρίως έν 
τή Πενσυλβανία, λίμνας τοΰ ύγροΰ αύτοΰ 
γαιάνθρακος, καί εις μόνην τήν πολιτείαν 
αυτήν παρέσχε τδ άποκλειστικδν προνό- 
μιον τής παραγωγής τοΰ πετρελαίου. 'II έ
ξαγωγή, ήτις έπ'ι τών πρώτων χρόνων ήν 
άπειρος, ήδη ηύξησε κατά πολύ, καί άγνω
στον πού Οά σταματήση ή όσημέραι άφθο- 
νωτέρα άποδεικνυομένη συγκομιδή τοΰ πε
τρελαίου.

Τά πράγματα αύτά ούδένα έκπλήττου- 
σιν έν ταϊς Ίΐνωμέναις Πολιτείαις, διότι ά- 
νάλογα φαινόμενα παρατηρούνται καί είς 
άλλα ύπδ τήν γήν προϊόντα, είτε κοινά 
κατά τδ μάλλον ή ήττον μέταλλα, οΐα δ 
5όλυβδος, δ ψευδάργυρος, δ χαλκδς, δ ύ- 

ράργυρος, είτε πολύτιμα, οΐα δ χρυσδς καί 
άργυρος. Τά μολ.υβδωρυχεϊα τοΰ Βισκονσϊν 
καί τον Μ ισουρή έξισούνται πρδς τά τής 
'Ισπανίας, τά δέ τού ψευδαργύρου μεταλ
λεία τών δύο αύτών πολιτειών πρδς τά 
τής Βελγικής, τής Σιλεσίας καί τής Σαρ
δηνίας. Τά χαλκωρυχεία τοΰ Μιτσιγάν άν- 
θαμιλλώνται πρδς τά τοΰ Χιλή καί τδ 
Νΐού ’Αλμαδέν τής Καλιφορνίας ήμαύρωσε 
διά παντδς τδ ’Αλμαδέν (χρυσωρυχεία) τής 
'Ισπανίας, δπερ άπδ τών Φοινίκων έξεμε- 
ταλλεύετο. Ούδ’ αύτή ή Αύστραλία έξήγα- 
γε τόσον χρυσδν δσον ή Καλιφορνία’ καί 
αύτά δέ τά πλουσιότατα τής ισπανικής ’Α
μερικής μεταλλεία άργύρου δέν παρήγαγον, 
δλα όμοΰ έτησίως, δ,τι μόνη ή πολιτεία 
τής Νεβάδα; παράγει. Άληθώς’ δταν άνα-

πολή τις πάντα ταϋτα, άποιεϊ άν τυχαίως 
έγένοντο, ή άν ή φύσις, ήτις φαίνεται δτι 
ούδέν είς μάτην έποίησεν, εΐχε σκοπούς τι- 
νας μυστικούς δτε κατά προτίμησιν τόσον 
προφανώς ηύνόησε τδ μέρος έκεϊνο τής άμε 
ρικανικής ήπείρου, ένθα έμελλόν ποτέ νά 
ίδρυθώσι καί έπεκταθώσιν αί 'Πνωμέναι Πο- 
λιτεϊαι.

Είς είκοσι περίπου πολιτεία; τής βορείου 
’Αμερικής εύρηνται γαιάνθρακες, άλλά τά 
πλουσιότερα γαιανθρακωρυχεΐα κεΐνται έν 
Πενσυλβανία. Κατά τδ 1872 μόνον ή πο
λιτεία αύτη έξήγαγεν 20 έκατομμύρια τόν- 
νους, ήν δέ δ άνθραξ έκ τών άριστων, έκ 
τών λεγομένων δηλ. λιθανθράκων, εύθραυ
στος καί άσφαλτώδης. Ιδίως λιθάνθρακας 
έχει ή Πενσυλβανία, καί μικρά μόνον ποσά 
έξάγονται έν ταϊς πολιτείαις 'Ρόδ Άϊλαν 
(Rhode-Island) και Μασαχουσέτη. Οί Άμε 
ρικανοί λίαν έπαίρονται έπί τή άρίστη τού 
λιθάνθρακος τούτου ποιότητι, δ δλίγος δέ 
έν ’Αγγλία, είς τήν έπαρχίαν τής Ούαλλ.ίας 
(είς τ’ ανθρακωρυχεία τοΰ Σουανσή), παρα- 
γόμενος λιθάνθραξ, καί δ είς ένα τής Γαλ
λίας νομδν, τής Ίζέρ (είς τά άνθρακωρυ- 
χεϊα τής Μούρ), δέν δύνανται νά παραβλη- 
Οώσι πρδς τδν άμερικανικδν κατά τήν ποι
ότητα. Χάρις δέ είς τά συστατικά του, 
παράγει τδν μέγιστον τής θερμότητος δρον 
καί άποδεικνύεται λίαν χρήσιμος καύσιμος 
ύλη έν ταϊς οίκίαις' έπειδή δέ μεγάλην ά- 
παιτεϊ έλασιν, δέν μεταχειρίζονται αύτδν 
είς τά άτμόπλια μόνον, άλλ’ άναμιγνύουν 
καί άλλης ποιότητος’ πρδς τήξιν δέ τοΰ σι
δήρου καί άλλων μεταλλικών ούσιών εΐναι 
άπαραιτήτως αναγκαίος. Είναι πυκνδς, 
σκληρός, λίαν μέλας ώς γαγάτης, ςιλπνδς 
ώς ήμιμέταλλον, ούδόποτε κηλιδοΐ τάς χεϊ
ρας καί ούδόλως καπνίζει Είναι φυσικώς 
άπηνθρακωμένος γαιάνθραξ, η κατ’ έςοχήν 
καύσιμος ύλη έν τώ οϊκω.

Ό τόπος, έν φ κεΐνται τά άνθρακωρυ- 
χεϊα καί τά διάφορα έργοστάσια, γραφεία, 
κτλ. τών εταιρειών, είναι ωραίος. Οί δια- 
βρέχοντες αύτδν ποταμοί και ρύακες ρέουσι 
διά σχιστωδών βράχων, τά δέ ύδατα είσί 

διαφανέστατα καί βρίθουσιν ιχθύων. Τινές 
τών ποταμών είσί πλωτοί, άλλοι δέ μετω- 
χετεύθτ.σαν είς διώρυχας κιιμένας παραλ- 
λήλως πρδς τούς σιδηροδρόμους, οΐτινες έκ- 
τείνονται πρδς δλα τά μέρη. Ή διά τού ύ- 
δατος συγκοινωνία, καί περ ήττον ταχεία, 
είναι οίκονομικωτέρα τής διά τοΰ σιδηρο
δρόμου, δπερ ού μικρόν όφελος προσγίνεται 
έν τή μεταφορά τοΰ γαιάνθρακος. Τά δένδρα 
άτινα έπικοσμοΰσι τά άκρα καί τάς κλιτύας 
τών κοιλάδων, αί δρύς δηλ., αι φηγοί, αί 
καστανέαι, αί καρυαί, οί σφένδαμνοι, καί είς 
τάς ύψηλοτέρας κορυφάς αί πεύκαι καί αί 
έλαΐαι διαχέουσι πανταχοΰ χλόην καί σκιάν 
καί διατηροΰσιν εύεργετικήν ύγρασίαν. Έν 
παντί καιρώ έξεμεταλλεύθησαν τά δάση 
ταύτα. Οί χονδρότεροι καί οί καλλίτεροι 
κορμοί έπεσαν ύπδ τδν πέλεκυν, έξωμαλύν- 
θησαν διά τοΰ πρίονος καί έχορήγησαν τώ 
μεταλλουργό» μέρος τών άναγκαιούντων αύ
τώ ξύλων πρδς ύπος-ήριξιν τών φρεάτων τών 
στοών του, ώς καί τά τετράγωνα τεμάχια, 
άτινα τώ χρησιμεύουσιν ΐνα διασκευάσφ τήν 
ξυλικήν τών ιδιαιτέρων μηχανών, ών χρήσιν 
ποιεί

Ή ιστορία τής Πενσυλβανίας, ήν ή φύσις 
τόσον δαψιλώς έπροικοδόττ,σεν, εΐναι πρόσ
φατος, διότι ή πολιτεία αύτη μόλις άπω- 
κίσθη πρδ δύο αιώνων. Έν έτει 1682 ό 
ΙΙέν, δ πιστός καί ειρηνικός ξένος τών Δε- 
λαβάρων ’Ινδών, έθεμελίωσε πλησίον τής 
Φιλαδέλφειας, έν 'Ρήδιγκ, τήκποΛκ τής ά- 
deJrpixijo άγά.της' κατά δέ τά μέσα τοΰ 
παρελθόντος αίώνος οί Κουάκεροι έρριψαν έ
πίσης τδν πρώτον θεμέλιον λίθον.Όλίγαι α
μερικανικοί πόλεις κεΐνται είς θέσιν τόσον 
πρόσφορον καί είσί τόσον ώραϊαι' δεσπόζει 
δέ πλούσιας κοιλάδος, έσπαρμένης δημητρι
ακά. Ή 'Ρήδιγκ έχει κάλλιστον δικαστή- 
ριον, λαμπράς έκκλησίας καί ώραϊον κοιμη- 
τήριον, δπερ άξίζει νά μνημονεύση τις έν 
τή χωρςρ ταύτη,, έν ή τδ πεδίον τού αιωνίου 
ύπνου πανταχοΰ είναι μεταβεβλημένον είς 
άνθοΰντας κήπους καί σκιερούς περιπάτους.

Βαθμηδόν νέαι ίδρύθησαν πόλις έν αίς 
οίκούσιν οί άνθρακεϊς, οί χωνευταί, οί σιδη-
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ρβυργοί, οί πορθμείς, τούτέστι τδ Ποτσβίλ, 
ή Ταμάζουα, τδ Δαμβίλ, τδ Άλλεντά- 
ουν, τδ Βίλκεσμπουρ,τδ Οΰΐλλίαμσπορτ, τδ 
'Αρρησμπουργ, δπου τά μεγαλύτερα, μετά 
τδ Λιττσμπούργ, χυτήρια ζαι εργοστάσια 
χάλυβος, κτλ. Πανταχοΰ δέ υπάρχει εύτ,με- 
ρία, αί άποθήκαι είσί πλήρεις εμπορευμά
των, αί οδοί καλώς £υμ.οτομ.ημέναι, αί 
πλατεΐαι μεγάλαι, ευάεροι καί δενδρόφυ- 
τοι, καί μεγαλοπρεπείς αί οίκοδομαί. Ή 
γενική ευημερία επενεργεί έπί τών ιέ,Οών τών 
ιδιωτών. Τινά τών οικημάτων τών μεταλ
λουργών, έχοντα καί κήπον, είσί πολυτε
λής κεκοσμημένα. Δέν άρκοΰνται είς τ’ α
ναγκαία μόνον, άλλά Οέλουσιν δπωσοΰν καί 
τά περιττά, ή δέ φιλόπονος, φιλόκαλος καί 
άβρά οικοδέσποινα φιλοτιμεΐται νά ώραΐζη 
τήν κατοικίαν τοΰ έργάτου. Πανταχοΰ έσΟί
ουσι καλώς’ γευματίζουσι δέ τρις τής ήμέ
ρας καί είς έκαστον γεύμα τρώγουσι κρέας. 
*0 βούτυρος καί τά γεώμηλα ούδέποτε ελ- 
λείπουσΓ πίνουσι δέ καφέ* καί τέϊο* μετά 
γάλακτος.

Οί είς τά «ορυχεία καί μεταλλεία εργα
ζόμενοι ανέρχονται σχεδόν είς έξηκοντάκις 
χιλίου»’ συνήθως δέ είσίν ήσυχοι, ευπειθείς 
καί φιλόπονοι’ άλλά σπανίως ποιοΰσι καλήν 
χρήσιν τών χρημάτων, άτινα έκ τής έργα
σίας των πορίζονται. Οί άφρονες κατασπα- 
ταλώσιν είς τά καπηλεία, ών βρίθει ή χώ
ρα, τδ μετά τόσου μόχθου κερδηθέν άργύ- 
ριον, καί συνεχώς συμβαίνουσι μεταξύ των 
έριδες, άπολήγουσαι είς ρήξεις καί ξυλοκο
πήματα. Οί έργάται δ’ ούτοι άνήκουσιν 
είς διάφορα έθνη, ήτοι είσί Γερμανοί, ’Ιρλαν
δοί, *Αγγλοι, κτλ. καί έκαστον τών έθνών 
τούτων έχει τά διάφορα χαρακτηριστικά 
τής φυλής του, καί ιδίως τδ ένστικτον μί
σος. ’Ενίοτε συμβαίνουσιν άπεργίαι, προ- 
καλούμεναι ύπδ τών άρχηγών τών έργατών 
καί διαδιδόμενοι είς δλα τά μεταλλεία. 
"Οπως δέ πανταχοΰ, ουτοι ζαί έκεΐ ζητοΰ- 
σιν αύξησιν μισθού ζαί έλάττωσιν τών ώ
ρών τής έργασίας. Οί στασιασταί έμποδί- 
ζουσι μετ’ απειλών τή.ν είς τη,ν έργασίαν 
έπάνοδον τών εργατών έκείνων δσοι βαρυν-

Οέντες νά περιμένωσι, θέλουν νά έπιστρέ- 
ψωσιν είς τά μεταλλεία. ’Ρήξεις καί συγ
κρούσεις άρχονται μεταξύ τών διαφερομί- 
νων και ή ταραχή κορυφοΰται άμα θελήσρ 
νά έπέμβη ή άστυνομία ή η έθνοφυλακή. 
προβαίνουσι δέ μέχρι χρήσεως πυροβόλων 
όπλων ζαί ή γήν ς-ρώνυνται άπδ πτώματα. 
Τέλος, άφοΰ διαπραγματευΟώσιν έπανειλημ- 
μένως οί έργάται πρδς τούς ίδιοκτήτας, ε
πέρχεται συμβιβασμός, αΰξάνουσιν ολίγον 
τά ημερομίσθια ή έλαττοΰσι τή* έργασίαν 
κατά μίαν ώραν τήν ήμέραν’ αί παραχω
ρήσεις αύται δμως ανακαλούνται όσάκις 
πάσχρ τδ έμπόριον. Τί τάχα έζέρδηταν οί 
Αγγλοι έργάται, τί οί ’Αμερικανοί έκ τών 

φοβερών άπεργιών έν τοΐς άνθρακωρυχείοις, 
έν τοΐς σιδηρουργείοις, έν τοΐς κλωστηρίοις 
καί έν αύτοΐς τοΐς άγροϊς ; Ίσως μικράν 
αύξησιν μισθού μετά πάλη* μηνών δλων, 
μετά όδύνας καί στερήσεις, δι’ άς ούδεμία 
αμοιβή έπαρκεί.

Κατά τδ θέρος τοΰ έ 868 δ.ηρχόμεθα 
τήν άνΟρακοφόρον λεκάνη* τής ΙΙενσυλβα- 
νίας είς τά πέριξ τοΰ Ποτσβίλ. Οί κάτοικοι 
τών υπογείων έργοστασίων είχον άπεργίαν, 
ούδέν δέ φρέαρ η.ν είς ένέργειαν καί ούδεμία 
είργάζετο μηχανή· Η άσυνή,θης αύτη γα
λήνη είχέ τι τδ οδυνηρόν. Τήδε κακεΐσε 
άπχντώμεν δμίλους μεταλλουργών στυγνόν 
έχόντων τό πρόσωπόν καί συζητούντων ή 
σιγώντων. Τινές έκάθήντο θλιβερής πρδ 
τής οικίας των, άλλοι δέ κρατούντες λισγά- 
ριον άνά χεΐρας δυσθύμως ήσχολοΰντο είς 
τδν λαχανόκηπόν των. Ή γυνή καί τά παι
δία ούδέν ελεγον, πλήν έπείνων. Είς πολλά 
μέρη προέβησαν είς άπειλάς καί βιαιοπραγίας 
ϊνα έμποδίσωσι τούς θέλοντας νά έργασθώσιν. 
Είς τι ώρυχεΐον είχε τεθή νύκτωρ κενός νε- 
κροζράββατος μετ’ έπιγραφής σημαντικής. 
Δέν έπρόκειτο περί άστ-ειότχτος, άλλά περί 
άπειλής θανάτου κατά τών τυχόν άποπει- 
ραθχσομένων νά έπαναλάβωσι τήν έργασίαν’ 
καί έάν τότε δέν έδόθη άφορμή δπως έκ- 
τελεσθή ή απειλή, μετά τινα δμως έτη ά- 
δυσωπή,τως έπραγματοποιχθη κατ’ άλλην 
άπεργίαν. Καθ’ έκάστην έβλεπέ τις πλή- 

Οος πολύ έργατών κινούμενων καί άδιαλεί- 
πτους συνελεύσεις, καθ’ άς φλογεροί άπηγ- 
γέλλοντο λόγοι καί άπεφασίζοντο πράγμα
τα άπαράδεκτα. Πολ.λάς διή,ρκεσεν έβδομά- 
δας ή άπεργία, ή δέ άρχή, προσέχουσα, έπι- 
βλέπουσα καί έπιθυμοΰσα νά σεβασθή μέ
χρι τέλους τά δίκαια τοΰ έργάτου, μόλις 
έστειλεν αστυνομικούς τινας υπαλλήλους. 
Βαθμηδόν έπανήλθεν ή ήσυχία, τών έργα
τών άναγκασθέντων νά έπαναλάβωσι τήν 
έργασίαν δίχως νά έπιτύχωσι τδ ποθούμε- 
νον’ ήθελον δέ νά έλαττωθή ή καθημερινή 
έργασία άπδ δέκα είς όκτώ όίρας καί νά 
λαμβάνωσι τδ αύτδ ημερομίσθιον. 'Αν έ
γένετο παραδεκτή ή άξίωσίς των, ήθελε 
παραλύσει δλον τον έν τοΐς ώρυχείοις ορ
γανισμόν' τούτου δ’ ένεκεν καί άπερρίφθη.

Τα άνθρακωρυχεΐα τής Πενσυλβανίας γαι- 
ολογικώς ουδόλως σχεδόν διαφέοουσι τών 
άνθρακωρυχείων τών άλλων χωρών, έκτδς 
τής ποιότητος τοΰ άνΟρακος. Τά στρώματα 
τοΰ άνθρακίτου κείνται ύπδ τδ έδαφος τά 
μέν άνω τών δέ,ώς φύλλα βιβλίου,άλλά δια
χωρίζονται άπδ μεγάλα κατά τό μάλλον ή 
ή,ττον διαλείμματα αγόνων βράχων, πυκνού 
άργίλλου,σχιστόλιθων καί ψαμμολίθων. Καί 
αύτά δέ τά άνθρακοΰχα στρώματα έχουσι 
διάφορον πάχος, όπερ εις τινα μέρη είναι 
άρκετά μέτρα , ώς τδ λεγόμενον μααοιιθ, 
δπερ πελώριον έχει πάχος, μετρούν εϊς τινα 
μέρη μέχρις 20 μέτρων καθαρού άνΟρακος.

Είς τά ώρυχεία τής Πενσυλβανίας κατέρ
χονται διά πλατειών καί επικλινών στοών, 
σπανίως δέ διά φρεάτων καθέτων. Είς τάς 
στοάς αύτάς κυκλοφοοοΰσιν έπί σιδηροδρό
μου αμάξια κινούμενα ύπδ άτμομηχανής, 
ήτις αναβιβάζει έξω τά γεμιζόμενα καί κα- 
ταβιβάζει τά κενούμενα- Κάλως δεδεμένος 
είς τά διοχευτήρια άπερα διά τροχού ή διά 
πελωρίου τροχαλίου' δι’ αύτοϋ δέ δ έργά
της καταβαίνει είς τδ ύπόγειον. Ό έργά
της φέρει χονδρά ύποδήματα καί έχει είς 
τήν κεφαλήν στοογγύλον έκ σκληροτάτου 
χαλκού πίλον, έφ’ ού θέτει τήν λυχν’αν 
του, ήτις είναι είδος ποτηριού έκ λευκοσιδή
ρου καί ής ή θρυαλλίς πολύν άναδίδει κα-

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.) 

πνόν. ’Εκεί βαδίζει ψηλαφώ*, κεκλιμένος, 
προσκρούων είς τά ξύλαέν’τώ δαιδάλω τών 
στοών, καί άφικνύεται είς τήν συνήθη Οέ- 
σιν του ϊν’ άρχίση τδ έπίπονον έργον του, 
δπερ καθ’ έκάστην εΐναι τδ αυτό. Ό άνθρα- 
κεύς ρίπτει τδν βράχον καί τδν άνθρακα 
διά τής πυρίτιδος ή διά τής σκαπάνης, δ 
αμαξηλάτης οδηγεί τά. ζώα άτινα μεταφέ- 
ρουσιν είς τδν υπόγειον σιδηρόδρομον τή* 
έξαχθεΐσαν ύλην καί οί ξυλουργοί στη,νουσι 
τά έπιστηρίγματα. "Ολοι οί έργάται είναι 
είς κίνησιν' όλίγα δέ ευρχνται παιδία καί 
ούδεμία γυνή. Είς τ’ άνθρακωρυχεΐα τής 
’Αγγλίας καί τής Βελγικής δέν είναι σπά
νιον ν’ άπαντήση τις καί νΰν γυναίκας' 
άλλά τ’ άμερικανικά ήθη δέν παραδέχονται 
είς τδ εξευτελιστικόν αύτδ εργον τό άσθε- 
νές καί αβρόν φΰλον. Συνήθως δ άήρ είναι 
καλός καί εισέρχεται ικανός διά μηχανικών 
άεριστηρίων. Ή θερμοκρασία είναι γλυκεία 
καί ή αύτή τό τε θέρος καί τδν χειμώνα. 
Τά ύδατα δέν είναι τόσον άφθονα, καί δέν 
έπίκειται φόβος άναφλέξεως τών άτμίδων, 
ήτις τόσον φοβερά άποδεικνύεται είς άλλα 
άνθρακωρυχεΐα.

Ό λιθάνθραξ, άμα έξαχθϊ) τών φρεάτων 
ή τών μεγάλων καί έπικλινών υπογείων, 
φέρεται είς μηχανάς λίαν τεχνχτάς, καλου- 
μένας συΓθΑάστηΐ, αϊτινες χωρίζουσιν αύ
τδν είς τεμάχια ισομεγέθη. Τά χονδρότε
ρα τούτων πρώτον θρύπτονται μεταξύ δύο 
έκ χάλυβος κυλίνδρων, έπιπροστεθειμένων 
έπαλλήλως, φερόντων όδόντας καί στρεφό
μενων ώς τά έλατήρια. Σειρά σιδηρών επι
κλινών κόσκινων, έχόντων σχήμα κυλινδρο
ειδών τυμπάνων καί βρόχους ή όπάς πυ- 
κνάς,χωρίζουσιν έπειτα τήν καύσιμον ύλην 
είς έξ ποιότητας ή διακεκριμένα μεγέθη,ένώ 
έργάται άφαιοοΰσι τούς σχις-ολίθους καί λοι
πά. Άφοΰ δέ καθαρισθή ούτω, φορτόνεται 
είς άμάξας καί μεταφέρεται είς τδν σιδηρό
δρομον' έκεΐθεν δε στέλλεται είς τήν Νέαν 
Ύόρκην καί τή* Φιλαδέλφειαν, τούς δύο 
δηλ. λιμένας όπου δ περίφημος ούτος λιθάν- 
Οραξ καταναλίσκεται καί πωλείται.

’Ενώ ή Φιλαδέλφεια άποδεικνύεται ή με-
54.
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γαλητέρα αγορά τοϋ λιθάνθρακος τή; Πεν
συλβανίας, τδ Πιττσμπούργ εΐναι ή τοϋ ά- 
σφαλτώδους γαιάνθρακος, ύπερέχον μάλιστα 
τής Φιλαδέλφειας, διότι κεΐται επ' αύτών 
τών ώρυχείων, άνερχομένων εΐς έκατδν πε
ρίπου. Τώ 1872 ταΰτα παρήγαγον 10 εκα
τομμύρια τόννων, ήτοι περί τά 2(3 ττ,ς 
παραγωγής όλων τή; Γαλλίας τών ανθρα
κωρυχείων, ών τινα είναι πλουσιότατα.

Τδ Πιττσμπούργ μόλις άπδ ένδς αΐώνος 
ίδρύθη’ εκαλείτο δέ τώ 1754 Fori Duqu
esne και έκειτο έπί τών δρίων τών χωριζόν- 
των τάς γαλλικά; αποικίας άπδ τάς αγ
γλικά;. Μετά 4 έτη έκυριεύθη υπδ τών 'Αγ
γλων καί ώνομάσθη φρούριον ΙΙήτ (Fori 
Pill)’ άλλ* ήδη, χάρις είς τά γαιανθραζωρυ · 
χεΐα, περιέχει 200,000 κατοίκους καί πο
λυάριθμα παντοειδή εργοστάσια, νηματουρ
γεία, υαλουργεία, άτμομηχανάς, κτλ. Εΐναι 
ένταυτώ ή Μαγκεστρία καί τδ Σέφιελδ τής 
’Αμερικής. Μέλας καί πυκνδς άτμδς καλύ
πτει την πόλιν, έκ δέ τών καπνοδοχών τών 
εργοστασίων άπολύονται τήν νύκτα φλόγες 
καί ουδέποτε παύει ή έργασία. Ή καπνιά 
αιωνίως ίπταται έν τώ άέρι, καλύπτουσα 
δλας τάς οικίας, δλας τάς οικοδομάς άπδ 
πυκνήν σκωρίαν, ήτις δίδει είς αύτάς, ώς 
έν Αονδίνω, πένθιμον οψιν καί ήτις προσ- 
κολλάται πανταχοϋ, εΐς τ’ άσπρόρρουχα,εί; 
τδ πρόσωπον, είς τάς χεΐρας. Ή καθημε
ρινή αυτή καί έπίπονος έργασία έπενεργεϊ 
είς τά ήθη τών πολιτών. Είς ούδέν άλλο 
μέρος οί έργάται είσί τόσον τραχείς καί τό
σον βάναυσοι, διότι ολίγον μέλλει τοΐς Α
μερικανοί; έργάταις περί εύγενείας τρόπων.

Έκτδς τοΰ Πιττσμπούργ, καί άλλα μέ
ρη έχουσιν άσφαλτώδεις άνθρακας. Πλησίον 
τής λίμνης Ερέ παράγονται έτησίως 100, 
000 τόννων, έκάστου στοιχίζοντο; δύο αμε
ρικανικά τάλληρα’ έργάζονται δέ 22ο έρ
γάται, κυρίως Σουηδοί καί Γερμανοί, άν
θρωποι καλοί, πρδίοι καί φιλήσυχοι.

Ό άριστος διά τ’ άτμόπλοα άνθραξ πα
ράγεται είς τά ώρυχεΐα τής Μαρυλάνδης, 
ατινα στέλλουσιν έτησίως είς τούς λι
μένας τοϋ ’Ατλαντικού (τήν Βοστώνην, τήν 

Νέαν 'Υόρκην, τήν Φιλαδέλφειαν, τήν Ούαλ- 
τιμόρην, τήν Οΰασιγκτώνα, κτλ.) 2 1(2 έ
κατομμύρια τόννων. Οί λιμένες τοϋ Ωκεα
νού καί τών λιμνών είναι οί μεγαλήτεροι 
καταναλωταί καί οί φυσικοί έξαγωγεϊ; τών 
γαιανθράκων. Η Τσίβελανδ, ήτις οΰ μόνον 
δ κυριώτατο; λιμήν τής λίμνης είναι, άλλά 
ζαΐ πρώτης τάξεως βιομηχανική πόλις, κα- 
ταντώσα ν’ άνθαμιλλάται πρδς τδ Πιττσ- 
μπούργ,λαμβάνει 1 έκατομμύριον τόννων έκ 
τών ώρυχείων τού Όχίου καί έςάγει τδ ή- 
μισυ. Τδ Τσίκαγον εισάγει 1 έκατομμύριον 
τόννων έκ τού 'Ιλλινουά, τής Ίόβα; καί τής 
’Ινδιάνας- άλλο τόσον ποσδν δέ εισάγει τδ 
Σαίν Λούης έκ τοϋ Ιλλινουά καί τοΰ Μισ- 
σουρή. Είς τά; πολιτείας Κολοράδου, Όρε- 
γώνος καί Καλιφορνία; έξάγεται γαιάνθραξ 
καλής μέν ποιότητος, άλλά δέν έκτιμάται 
οσον τών άλλων μνησθέντων μερών. Οί 
άνθρακες ουτοι είσί μεταγενεστέρας γαιολο- 
γική; ήλικίας, γνωστοί υπδ τδ όνομα ξυ
λάνθρακες (λιγνίται)’ είσί δέ χρήσιμοι είς 
θέρμανσιν λεβήτων άτμομηχανών καί πα
ραγωγήν φωταερίου.

'Η δλική παραγωγή τού γαιάνθρσκος έν 
ταΐς Ήνωμέναι; ΙΙολιτείαις τής ’Αμερικής 
τώ 1872 ΰπελογίϊετο εΐς 41 1(2 έκατομ
μύρια τόννων. Τήν πρώτην θέσιν κατείχεν ή 
ΙΙενσυλβανία, παραγούσα 29 1(2 έκατομ
μύρια τόννων, ών 19 έκατομμύρια λιθαν- 
θρακος, μετ’ αύτήν δέ τδ 'Οχιά καί τδ Ίλ- 
λινουά (άνά 3 έκατομ. άσφαλτώδους γαιάν- 
θρακος), ή Μαριλάνδη 2 1(2 έκατομ , ή Ιν
διάνα 800,000, τδ Μισσουρή καί ή δυτική 
Βιργινία άνά 700,000, τδ Κεντουκή 350, 
000, ή Ίόβα 300,000, τδ Τενεσή 200, 
000, κτλ.

Ή παραγωγή όλων τών ανθρακωρυχείων 
τής υφηλίου κατά τδ αύτδ έτος άνήλθεν είς 
255 εκατομμύρια τόννων, ών τδ ήμισυ σχε
δόν έχορήγησε* ή ’Αγγλία, μετ’ ·?,ν ήρχοντο 
αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι καί μετ’ αύτήν ή 
γερμανική αύτοκρατορία, δούσα 40 έκατομ. 
τόννων, ή Γαλλία καί ή Βελγική άνά 16 
έκατομ., ή Αύστροουγγαρία 10 1(2 έκα
τομμύρια. Ή Ισπανία, ή Ρωσσία, η Κίνα, 

ή Ιαπωνία, τδ Χιλή καί αί άγγλικαΐ άποι- 
κίαι έςήγαγον 0 έκατομμύρια τόννων.

Εν τώ καταλόγιρ τών χωρών τής παρα
γωγής αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι κατέχουσιν 
άπδ τούδε τήν δευτέραν θέσιν. Ή πορεία ήν 
ήκολούθησαν, άξίζει νά έπιστήση τήν προ
σοχήν ήμών. Τώ μέν 1820 ή άνθρακοΰχος 
λεκάνη τής Πενσυλβανίας μόλις έξήγε 365 
τόννους, τώ δέ 1 87 2 μόνης τή; λεκάνης αύ
τή; ή παραγωγή έφθανεν εί; 1 9 έκατομμύ
ρια τόννων. Μελετώντες τδν νόμον τής αύ- 
ξήσεως ταύτης κατ’ έτο;, βλέπομεν δτι έ- 
διπλασιάσθη εΐ; έγγυτάτα; περιόδου;—δλι- 
γώτερον τών δέκα έτών. Ή παραγωγή έν 
’ Αγγλία: μόλι; κατά δεκαετίαν διπλασιά
ζεται, τδ αύτδ δέ έφαρμοστέον καί είς τήν 
Γαλλίαν καί είς τήν Βελγικήν. Έάν παρα- 
δεχθώμεν άνώτατον δρον διπλασιάσεω; πα
ραγωγής δέκα έτη δι’ δλα τ’ άνθρακωρυ- 
χεΐα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εύκόλως 
Οά ίδωμεν δτι εί; διάστημα έλαττον τών 
τεσσαράκοντα έτών θά έξισωθή ή παραγω
γή των πρδς τήν τή; Μεγάλη; Βρετανία;’ 
πρδ; τούτοις, κατ’ αύτού; τού; έλέγχου; 
ή καταλόγου; περί τών ύπολειπομένων πο
σών έν τοΐ; βρετανικοί; ώρυχείοις, συντα- 
χθέντα; έπί τή βάσει λεπτομερών έρευνών, 
διαταχθεισών, καθ’ ΰπαγόρευσιν τού Κ. 
Ι'λάδστωνος,ύπδ τοϋ Κοινοβουλίου καί διαρ- 
κεσασών πέντε έτη (άπδ τού I 866 μέχρι 
τοϋ 1871), μετά τέσσαρας τδ πολύ αιώνας 
αί άνθρακοΰχοι πηγαί τή; ’Αγγλία; Οά έ- 
ξαντληθώσιν. Είς τάς Ηνωμένας δμως Πο
λιτείας τά ανθρακωρυχεία είναι παρθένα καί 
εχουσιν έκτασιν τούλάχιστον είκοσάκι; με- 
γαλητέραν τών τής Μεγάλη; Βρετανίας.

Πρόωρον Οά ήναι ίσως νά πορισθή τις 
συμπέρασμα έκ τών ρηθέντων δύο πραγμά
των’ τής προσεχούς δηλ. έξαντλήσεως,ούτω; 
είπεΐν, τών άγγλικών ανθρακωρυχείων, εί; 
ά πρδ τή; παρελεύσεως ήμίσεως αίώνο; τ 
αμερικανικά θά κάμωσιν έπιτυχή συναγω
νισμόν, καί τοϋ σχεδδν άορίστου πλούτου 
τών αμερικανικών ώρυχείων. Εί; δλα τά τοι- 
ούτου είδους ζητήματα υπάρχει άγνωςόν τι 
δπερ δέν δυνάμεθα νά διΐδωμεν. Τίνι,λ.χ.,0’

άνήκωσι τά γαιανθρακωρυχεϊα τή; Κίνας δ
ταν έξαντληθώσι τά τή; Μεγάλη; Βρετα
νία; ; 'Ισως έκεϊνα έσονται ώ; πρδ; τά τής 
Βορείου ’Αμερική; δ,τι ταύτα πρδ; τά τής 
Μεγάλη; Βρετανίας, δηλ. πλουσιώτερα τήν 
έκτασιν καί πυκνότερα είς άνθρακας. Ση- 
μειώσωμεν δτι ή φύσις εύηρεστήθη νά συ- 
σωρεύση τδν πολύτιμαν γαιάνθρακα μεταξύ 
βαθμών τινων πλάτους καί εί; τδ βόρειον 
ημισφαίριου, άκριβώς εί; τά μέρη δπου έ
μελλε νά έξαπλωθή δ νεώτερος πολιτισμός. 
Μή τδ πράγμα συνέβη ουτω; έξ είδους προ- 
ηγηθείσης Apporlac. 'Οπωσδήποτε, αί με
γάλαι υπόγειοι άποθήκαι τού γαιάνθρακος 
είσιν άπδ τούδε έν ’Αμερική καί ή τύχη 
προόρισε τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ώς ή
δη μεθ’ υπερηφάνεια; έπαναλαμβάνουσιν οί 
’Αμερικανοί δλοι, νά καταστώσι μετ’ οΰ 
πολύ οί μεγάλοι παραγωγοί τού γαιάν- 
θοακο; έπί τή; υφηλίου. Τοϋτ’ αύτδ συμ- 
βήσεται καί διά τδν σίδηρον.

Μετάφρασις Γ.

II ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Οί πλεΐστοι τών έν ’Αγγλία επαιτών ει
σίν ύποκριταί πρώτης τάξεως, τήν δέ τέ
χνην των προήγαγον εί; μέγαν βαθμόν τε- 
λειότητος. Έν ταΐς άγγλικαΐ; έφημερίσιν 
άνέγνωμεν πολλάκι; ειδοποιήσεις χαθηγη- 
τώχ τής έπαιτείας, άναδεχομένων, άντί μέ
τριας τιμής, νά διδάξωσι τούς αρχαρίους 
πώς νά κινώσι τδν οίκτον τών διαβατών έ- 
πιδεικνύοντες ψευδή έλκη, κλτ' ύπάρχουσι 
δέ καί τινες ο'ίτινες στοεβλόνουσιν ιδίως τά 
παιδία, τά προορισμένα νά χρησιμεύσωσιν 
ώ; πορισμδ; χρημάτων είς άλλους.

’Αλληλογραφία δημοσιευθεϊσα έσχάτως 
διά τή; σπουδαίας παρισινή; Έφημερίδος 
των Συζητήσεων περιέχει περιέργους τωόν
τι πληροφορίας περί τών έν Λονδίνω έπαι- 

τών.
Ή έπαιτεία, λέγει δ έπιστέλλων, κατέ

στη τέχνη σπουδαία, οί δέ ταύτην μετερ-

Ί
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χόμενοι ήξεύρουσι κάλλιστα νά προσποιη- 
Οώσιν δτι πάσχουσιν άπδ παντοειδή νοσή
ματα ή βάσανα καί νά έπισύρωσι τδν έλεον 
τών ελεημένων. 'Ο μέν τούτων συγκινεϊται 
έκ τής θέα; βραχίονος δεδεμένου, δ δέ έκ 
τής διηγήσεω; ναυαγίου ή έκρήξεω; εί; γαι- 
ανθρακωρυχεϊον. Άλλαχοΰ κινεί τδν οίκτον 
δυστυχής, δστις διατείνεται οτι άπώλεσε 
τήν μόνην βουν, δι’ ής έπορίζετο τά πρδς 
τδ ζήν, ή δτι κατεστράφη έκ πυρκαϊά; ή 
άλλου τυχαίου συμβάντος. "Αλλος μετ’ ά
φατου λύπης έκθέτει τήν ιστορίαν του και 
παριστά έαυτδν ευπατρίδην καταστραφέν- 
τα, τρίτο; υποκρίνεται τδν υπηρέτην άνευ 
Οέσεως καί τέταρτο; λέγει οτι είναι έργά- 
τη; υστερούμενο; έργασία; ένεκεν τών δει
νών περιστάσεων. Τών άλητών αύτών τινε; 
έχουσι νούν έφευρετικώτατον καί παντοϊα 
όντως μηχανεύονται ϊνα κερδήσωσι χρήμα
τα, ένώ άλλοι εΐ; 8ν καί μόνον άπ’ άρχής 
τοΰ σταδίου των περιορίζονται μέσον. Ό 
ανταποκριτής τής παρισινής έφημερίδος βέ
βαιοί δτι εί; τά; έκθέσεις τή; 'Εταιρεία; 
τών επαιτών άνέγνω τήν ιστορίαν γυναικδς 
έπί τριάκοντα πέντε 8ν καί μόνον μεταχει- 
ρισθείση; μηχάνημα πρδ; πορισμδν χρημά
των.

Οί έπαΐται δέν άρκοΰνται νά έργάζωνται 
έκαστο; κατ’ ιδίαν, άλλά σχηματίζουσιν ε
ταιρείας, αϊτινες βεβαίως δέν έγγράφονται 
εί; τά έπί τούτω βιβλία τή; άρχής. Τά μέ 
λη τή; εταιρείας, οόση; τακτικώς διωργα- 
νισμένη;, μετέρχονται τδ έπάγγελμά των 
μετ’ άκρα; έπιμονή; κα'ι δραστηριότητο; και 
διανέμονται τά; ώφελείας ώς καλοί εταίροι. 
Έν τοϊ; καταχραστικώ; συστηθεϊσι σωμα
τείο·.; τούτοι; ύπάρχει σύμπνοια ήν μάτην 
ήθελέ τι; αναζητήσει εί; τά υψηλότερα κοι
νωνικά στρώματα. Οί άλήται έχουσι πολ
λά συνθήματα, αύτοΐς καί μόνοι; γνωστά, 
άτινα διά κιμωλίας χαράττουσιν είς τάς 
Ούρα; τών οικιών. Σημεΐον τι πληροφορεί 
τδν έπαίτην δτι δϊύουσίΓ' άλλο σημεΐον 
γνωστοποιεί δτι τμο^ιή»· [idror παρίχου- 
eir' τρίτον εννοεί δτι κατοικεί ιερωμένο; ή 
δτι δυσκόλω; δίδουσιν ή δτι ούδέν δύναταί 

τι; νά έπιτύχη’ τδ τρίγωνον σημαίνει δτι 
συχνάκι; έπεσκέφθησαν τδν οίκον καί δτι 
έξηντλήθη τδ έλεήμον μεταλλεϊον.

Οί δι’ επιστολών έπαιτοΰντε; έχουσι λε
ξικά τών διαφόρων διευθύνσεων. Πρό τίνος 
ευρον παρά τινι έταιρεία, καί πιθανώς κατ- 
έσχον, λεξικδν διηρημένον είς τριάκοντα 
τέσσαρα τετράδια καί περιέχον ύπέρ τά; 
3000 διευθύνσεων. Πλησίον έκάστου όνό- 
ματο; ειχον χαράξει χαρακτηριστικά ση
μεία. Ιδού δέ τινα τών σημείων τούτων : 
— δηλοΐ djiylGoJoC Τ σημαίνει χα.Ιός' 
ύίΛιι ιΙ·χό.Ι(ύ<;' Ο, ίόωχί' 00 άύχαεαέ τις 
τά ϊπαιτήσΐ] χαΐ αυθις. Ή εταιρεία έκείνη 
συνέκειτο άπδ 50 καί έπέκεινα μέλη, ών 
έκαστον έκέρδαινε καθ’ εβδομάδα 5 ά^γλι· 
κάς λίρα;. Οί άθλιοι ειχον άξίου; λόγου πό
ρου; καί έδύναντο νά ζήσωσιν έν άνέσει δί- 
χω; νά τραπώσιν εί; τήν έπαιτείαν. Τδ 
κακδν τοΰτο έπικρατεϊ καί εί; άλλα; χώ - 
ρας, δχι δμως καί εί; τοιοΰτον βαθμόν. 
Ούδαμοΰ ή κυρίως αλητεία είναι άτεπτυγ- 
μένη τόσον πολύ, δσον έν ’Αγγλία, καί γε
νικόν έπικρατεϊ φρόνιμα δτι ένθαρρύνεται 
ή εύκολύνεται ένθεν μέν ύπδ τών 4048 κα
ταλυμάτων (/odj/ing/ioiises), δπου δ βουλό- 
μενο; ή δ πτωχός κοιμάται πληρόνων μίαν 
πένναν τήν νύκτα, ένθεν δέ ύπδ τών πτώ- 
χοδοχείων, δπου διαμένουσιν αντί έλαχίστη; 
πληρωμής. Έξήκοντα χιλιάδες περίπου άν
θρωποι ζώσιν οΰτω; άνευ έργασίας, άδοντες 
εί; τά; δδούς, πωλοΰντες πυρεία ή άπλώ; έ- 
παιτοΰντες.

’Αλλά μ,όνον τού; νωθρού;, τού; μεθύ
σου; καί λοιπού; κακή; διαγωγή; άνθρώ
που; δέν ελκύει ή άλητεία’ πολλοί προσέρ
χονται εΐ; αύτήν ένεκεν ίδιαζούση; κλίσεω;, 
μάλιστα οί νέοι οί ζωηράν έχοντες τήν φαν
τασίαν. Ούτοι, άμα παρεκκλίνωσιν, άγνο- 
οΰσι πώ; νά έπανέλθωσιν εί; τήν εύθεϊαν 
δδόν. Τοιοΰτό τι άναφέρεται περί τίνος 
Μπίρν, έξόχου αλήτου, δστις διέρχεται τά; 
ήμέρα; του άργδ; καί νωθρός εί; τό πτωχο- 
δοχεϊον τοΰ Σερμπόρν. Εί; τών γραμμα
τέων τή; εταιρεία; τή; συστηθείση; πρδ; 
οργανισμόν τών βοηθειών αϊτινες πρέπει νά 

παρέχωνται τοΐς άπόροις, έπεσκέφθη τόν 
Μπίρν αύτδν καί έζήτησε νά μάθη, διατί είς 
τοιαύτην περιήλθε θέσιν. Εί; τά; πρδς αύ 
τδν ερωτήσεις δ γηραιό; Μπίρν, διότι δ ά
νήρ είναι ηδη γέρων, άπήντησε δι’ έπιστο
λή; λίαν περιέργου' έκ ταύτη; δέ άρυόμεθα 
τά; εξής λεπτομέρειας.

Ό Μπίρν, άπελθών τή; πατρίδο; του 
πρδ; εΰρεσιν πόρου ζωή; καί μή επιτυχών 
άμέσω; έργασίαν, έξώκειλεν εις διάφορα μέ
σα ϊνα πορίζηται χρήματα, βοηθούμενο; ή 
μάλλον άκούων τά;συμβουλά; άλητών πε
πειραμένων- εύρε δέ δτι καλλίτερον έζη οΰ
τω; ή άν είργάζετο,καί έπεδόθη μετ’ άκρου 
ζήλου εί; τό έπάγγελμα αύτό, ού διήλθε τά 
διάφορα στάδια. Κατ’ άρχάς έγένετο ύπη- 
ρέτη; ζωοεμπόρου, έπειτα βοηθό; αγύρτου, 
έμπορο; πτερών, δμματοϋαλίων, ξυραφιών, 
κτλ., διανομεύ; μικρών θρησκευτικών βιβλί 
ων, έμπορος θεατρικών εισιτηρίων, κτλ 
κτλ. άπεπειράθη μάλιστα νά γίνρ καί ίερο- 
κήρυξ, άλλ’ έπ’ όλίγον μετήλθε τδ έπάγ 
γελμα,διότι εΰρισκεν αύτδ γελοΐον. Δέν έδύ
νατο, είπε, νά μή γελά, βλέπων έαυτδν πε- I 
ριβεβλημένον ένδυμα άνδρδς έπαγγελλομέ- 
νου τήν ήθικοποίησιν τών άκροατών καί ή- 
δυνάτει νά διατηρήση ΰφος σοβαρόν ένώ έ
κήρυττε. Καί τοι δέ έν τή έπιστολή του 
εκφράζει τήν μεταμέλειάν του έπί τοϊ; γε- 
νομένοι; καί λυπεϊται διότι οΰτω διήνυσε 
τόν βίον (τί; οίδεν άν δ άνθρωπο; δέν έγέ- 
λα ταϋτα γράφων),ούχ ήττον φαίνεται πω; 
ευχαριστημένος έκ τή; ευκολία;, μεθ’ ή; ή- 
πάτησε τού; διευθύνοντας καταστήματα, 
προορισμένα ϊνα τού; καλού; μόνον βοη- 
θώσιν. Ό έν κακίαι; γηράσα; ούτος φρονεί 
δτι έπί δέκα άνθρώπων εί; οΰ; δαψιλεύονται 
βοηθήματα, οκτώ ή έννέα ούδεμιά; βοή
θεια; είναι άξιοι’ προσθέτει δέ δτι πηγή 
πάση; κακίας είναι τά lodginghouses έν οί; 
διαίτώνται οί τών κατωτάτων τάξεων. Ό 
Μπίρν ούδεμίαν διέπραξε κλοπήν ή άλλο 
έγκλημα’ μ’ δλα ταϋτα πολλάκι; έφυλα- 
κίσθη, είτε ώ; μεθύων, είτε ώ; άλητεύων, 
είτε ώ; διαταράττων τήν ησυχίαν τών πο
λιτών. Α.

ΟΙ ΜΟΡΜΟΝΟΙ ΚΑΙ Η ΟΥΤΑ.

Περιηγητής, πρδ μικροβ έπισκεφθεί; τήν 
χώραν τών Μορμόνων, έδημοσίευσε τά; ε- 
πομένα; πληροφορίας περί τοΰ τόπου καί 
τών κατοίκων.

Κυρίως τά χωρία-τών Μορμόνοιν κεΐνται 
πρδ; τό όροπέδιον τή; Οΰτα;’ ύπάρχουσι 
δέ καί χωρία κατοικούμενα ύπδ οπαδών 
άλλων αιρέσεων. Οί Μορμόνοι λίαν φιλικώ; 
χαιρετίζουσι τόν ξένον, άλλά περί τή; άφί- 
ξεώ; του είδοποιοΰσιν δ μέν τδν δέ διά 
σημείων, διότι δέν εύχαριστοΰνται έκ τή; 
άποκαταστάσεω; εί; τήν χώραν των Ιθτιχΰχ 
ή ΐίάο>7ο./αερώ>·, δπω; άποκαλοΰσι τούς 
χριστιανού; τών λοιπών αιρέσεων.

Τά χωρία τών Μορμόνων, άτινα κατ’άρ
χά; συνίσταντο έξ όλίγων καλυβών, δλονέν 
έκτείνονται καί καλλωπίζονται’ ώκοδομή- 
θησαν δέ πολλαί καί καλαϊ οίκίαι, έχδυ- 
σαι άξίου; λόγου κήπου;. "Οπου τά ΰδατα 
είναι άφθονα, βλέπει τι; δδούς εύρείας καί 
έπαύλεις, έν αί; είσί πεφυτευμένα δπωροφόρα 
δένδρα καί λαχανικά. Εί; τά; μικρά; πό
λεις ύπάρχει κοινόν κτήμα, ήτοι άγρδ; κα
λώ; καλλιεργούμενος, δστι; παρέχει εί; δ- 
λου; τού; κατοίκου; τδν άναγκαιοΰντα 
σίτον.

Ό Μορμόνο; έν γένει είναι φιλόπονος’ 
χάρις δ’ είς αύτόν αί έρημοι μερών τινων 
τών Ενωμένων τής ’Αμερική; Πολιτειών 
μετεβλήθησαν εί; άληθεΐς κήπους, δπερ άλ
λοι μετανάσται μόλις Οά κατώρθουν μετ 
έργασίαν δεκάδων έτών. "Αλλως δε οί πρό; 
τά μέρη έκεΐνα τραπέντε; άλλων αιρέσεων 
μετανάσται προετίμησαν νά έπιδοθώσιν εί; 
τήν μεταλλουργίαν, παραμελήσαντε; τήν 
γεωργίαν, τήν τόσον έπωφελή.

Οί ίερεϊ; καί οί πρεσβύτεροι τών Μορμό
νων πρώτοι έδωκαν τό καλόν παράδειγμα 
τή; καλλιέργειας τή; γής, προτρέψαντε; 
συγχρόνως τούς μαθητά; των νά μή άνα- 
σκάπτωσι τήν γήν πρδ; εΰρεσιν θησαυρών 
ενόσω αΰτη παρέχει τδν άναγκαΐον άρ
τον. Τά χωρία δμω; έκεΐνα πρεώδευσαν,
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δσα είχον ύδωρ, είς δέ τά μέρη δπου δέν 
£έουσι ποταμοί ή δέν ύπάρχουσι λίμναι ώ- 
φειλον νά ώρύξωσι φρέατα άρτεσιανά ή νά 
κατασκευάσωσιν υδραγωγεία, άντί πολλών 
χρημάτων δαπάνης.

Τά τών Μορμόνων σχολεία χωλαίνουσι 
πολύ, διότι δέν είναι καλώς διωργανισμένα. 
Οί κάτοικοι δέν θεωροϋσιν άναγκαίαν την 
άνωτέραν έκπαίδευσιν’ καθόσον δμως η διά 
τών σιδηροδρόμων συγκοινωνία έπεκτείνεται 
καί νέαι αναφύονται άνάγκαι, 0’ άποδειχθή 
έκ τών ών ούκ άνευ καί ή τής παιδείας έ- 
πέκτασις. Βιομηχανία ούδόλως υπάρχει καί 
τά ενδύματα δέν γίνονται έκ πανίων υφαι- 
νομένων έν ταϊς οικίαις, άλλά έξ υφασμά
των είσαγομένων άλλαχόθεν’ αί δέ γυναίκες, 
αίτινες πανταχοΰ είσίν αί αύται, ένδύονται 
δπως καί είς τά μεγάλα κέντρα του πολι
τισμοί).

Είς τήν πρωτεύουσαν Ούταχ άστυ τής 
μεγάλης 'Λλμυράς Λίμνης, ό μορμονισμός 
παρακμάζει καί έπί μάλλον καί μάλλον 
έκλείπει. ΊΙ παρουσία αξιωματικών τών Η
νωμένων Πολιτειών καί ή συρροή νέων με
ταναστών κατέφεραν καίριον τραύμα είς τδ 
γόητρον τοϋ Μπρίγχαμ. Γιούγκ, άφ’ ής μά
λιστα ημέρας ήναγκάσθη νά παρουσιασΟή 
είς έπιγείους δικαστάς, κατηγορούμενος έπί 
πολυγαμία καί έναγόμενος ύπό μιας τών 
πολλών συζύγων του Τό οίκοάόμαμα τών 
λεγομένων ώρ/ωχ τώ>- te.ltvtalur ήμιρωκ 
έσείσθη έκ θεμελίων, έλαττοΰται δ’ δσημέ- 
ραι καί ή πολυγαμία, άφ* ής μάλιστα ά- 
πηγορεύθη νά προσλαμβάνωσι παρά τήν 
νόμιμον καί .τχευμαειζάς συηΰρ-ους. Ή έ- 
πιρροή άρα τών Μορμόνων ιερέων άδιαλεί- 
πτως μειοΰται καί περί τούτου πικρώς πα- 
ραπονεΐται δ Μπρίγχαμ Γιούγκ έν τοΐς κη- 
ρύγμασί του έν τώ Σκηνώματι. Ή άλλοίω- 
σις αύτη έπαπειλεΐ τωόντι τήν κατάλυσιν 
τής βασιλείας του, διό επιβλέπει αύστηρώς 
τούς Μορμόνους έκεινους, οίτινες περί πλεί
στου ποιούνται μάλλον τού αμερικανικού 
συντάγματος ή τών θεσμών τού αρχηγού 
των.

"Απατα ή διδασκαλία τού μορμονισμού

βάσιν εχει τήν τυφλήν υπακοήν’ έπειδή δέ, 
έκτδς αύτής, δ Μπρίγχαμ Γΐούγκ κατόρ
θωσε νά έζασφαλίση ύπέρ αύτού τδ μονο- 
πώλιον δλων τών κλάδων τής βιομηχανίας, 
ήτις παρέχει ώφελείας, κατέστη κύριος δλων 
τών κεφαλαίων τού τόπου, διό έδυνήθη νά 
στείλη είς τδ έξωτερικόν έξαποστόλους καί 
νά στρατολογήση κατά χιλιάδας μαθητάς 
είς ούς προκαταβάλλονται τά τής δδοιπο- 
ρίας έξοδα. Τοιουτοτρόπως ή αποικία, 
ή μόλις κατά τδ 1847 αριθμούσα 143 ά
τομα, άπεδείχθη πολυάριθμος καί άξιοι νά 
περιληφθή έν τή 'Ομοσπονδία ώς ιδία πο
λιτεία. Ή ύπδ τών Μορμόνων πολλάκις 
έκφερθεΐσα απειλή δτι θ’ άπέλθωσιν είς τδ 
Μεξικδν ή τάς Σανδουίχικάς νήσους βεβαίως 
δέν Οά πραγματιωθή, διότι ούύεκ πατρίδος 
ηόιοι- καί διότι τδ τής Ορησκομανίας πνεΰ
μα δλονέν σβένυται, προϊόντος δέ τού 
χρόνου αί παραδόσεις αϊτινες έχρησίμευον 
ώς βάσις τού μορμονισμού Οά έκλείψωσιν δ 
λοτελώς. Υ.

II ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ.

II τού δνίσκου αλιεία ήρξατο έν Εύρώπη 
άπδ τού Θ', αίώνος, άνεπτύχθη δέ κατόπιν 
ύπδ τών Γάλλων, ών τά πλοία έπλεον έκ 
Δυγκέρκης είς Ισλανδίαν’ μετ’ ού πολύ δμως 
καί άλλαι τής Γαλλίας παράλιοι πόλεις έπε- 
δόθησαν είς τήν αλιείαν τού ιχθύος.

Συνήθως τ’ αλιευτικά πλοία άποπλέουσι 
τδν Φεβρουάριον καί έπιστρέφουσι τδν Αύ
γουστον. Τδ φθ’.νόπωρον καί μέρος τού χει- 
μώνος ασχολούνται είς τήν άκτοπλοΐαν ή 
τήν αλιείαν άλλων ιχθύων, δταν δέ πλη
σιάζω δ Φεβρουάριος, προμηθεύονται έξ 
'Ισπανίας, Πορτογαλλίας ή άλλων μερών τδ 
άναγκαϊον άλας διά νά προπαρασκευάσωσιν 
έν καιρώ τώ δέοντι τδν ονίσκον καί κατό
πιν πλέουσιν είς τούς γαλλικούς λιμένας, 
δπου έφοπλίζονται καλώς, έπισκευάζονται 
καί λαμβά/ουσι τρόφιμα καί δ,τι άλλο α
ναγκαίου, διότι ή Ισλανδία ολίγα πράγμα

τα δύναται νά τοΐς χορηγήση. Τά πλοία 
μόλις έφοδιάζονται μέ τ’ άπολύτως άνα- 
γκαΐα, έάν δέ αί ναυτικαί άρχαί δέν έπετή- 
ρουν ίνα μή τι λείψη, οί γλίσχροι πλοίαρ
χοι καί αύτά τ’ άπολύτως άναγκαΐα Οά πε- 
ριώριζον είς έλαχιστα. 'Π έπιτήρησις αυτή 
άπεδείχθη δντως αναγκαία.

Ή σπουδαιοτέρα τών προπαρασκευών είναι 
ή ναυτολογία· Χάρις είς τάς έπενεχθείσας 
απλοποιήσεις εις τδν χειρισμόν τών ιστίων, 
τά πλοία δέν άπαιτούσιν ήδη πολλούς ναύ- 
τας, σκάφη δέ 200 ή 300 τόννων δύνανται 
νά πλέωσιν άκινδύνως μέ πλήρωμα 5 ή 6 
μ.όνον ναυτών. Ούχ ήττον τ’ άλιευτιχά 
πλοία ναυτολογούσι πολλούς σχετικούς άν
δρας, διότι δσον περισσότεροι εΰρηνται έπ’ 
αύτών, τόσον τά κέρδη είναι μ.εγαλήτερα. 
’Ενώ δι’ άλλους λ. χ. πλους άρκούσι 4 ή 5 
ναΰται, διά τδν είς Ισλανδίαν άπαιτούνται 
18 ή 20’ καί έπειδή οί έξ έπαγγέλματος 
ναύται, οί διαθέσιμοι είς τούς γαλλικούς 
λιμένας, είναι όλίγοι, οί έφοπλισταί άναγκά- 
ζονται νά προσλαμβάνωσιν άνθρώπους δλως 
χερσαίους, ήτοι χωρικούς, γεωργούς, κτλ.

Ώς εϊπομεν, διά τήν κυρίως ναυτικήν υ
πηρεσίαν άπαιτούνται 4 ή ο άνθρωποι’ τό
σους δ’ ευκόλως εύρίσκει έ'καστον πλοϊον, 
καθόσον μαλιστα ό ναύτης, μετά τό πέρας 
τού ταξειδίου,είναι βέβαιος δτι δέν θά μένη 
αργός, άλλά θά υπηρετήση έπί τού αύτοϋ 
πλοίου είς τήν ακτοπλοΐαν ή αλιείαν άλ
λων ιχθύων’ τδ υπόλοιπον τοΰ πληρώματος 
συνίσταται άπδ διαφόρους κατοίκους τών 
παραλίων τής Βρετάνης καί Νορμανδίας, 
οϊτινες, άφοΰ καλλιεργήσωσι τδν χειμώνα 
τούς άγρούς των καί σπείρο>σιν αύτούς, προ
θύμως στέργουσι νά υπηρετήσωσιν έπί τών 
πλοίων, δελεαζόμενοι υπό τοϋ προσδοκω- 
μένου κέρδους καί ιδίως έκ τής προκατα
βολής χρηματικού τίνος ποσοΰ. Έν Βρετάνη 
μάλιστα, δπου μεγάλη είναι ή άπορία τού 
λαού, ούδεμίαν ό πλοίαρχος άπαντά: δυσχέ
ρειαν ϊνα συγκροτήση τό πλήρωμά του, έ
νίοτε δμως καταφεύγει είς μέσα δχι τόσον 
νόμιμα— προσορμίζεται είς άπόκεντοόν τινα 
καί άσημον παράλιον κώμην, τήν δέ Κυρι

ακήν, μετά τήν λειτουργείαν, γνωστοποιεί 
διά κήουκος δτι έχει άνάγκην άνθρώπων διά 
τδ είς ’Ισλανδίαν ταξείδιον. Ό κήρυξ άπα- 
ριθμεΐ λεπτομερώς τάς προσδοκωμένας ώφε
λείας, συνιστά τήν καλήν τροφήν, ήν θά 
παρέχη ό πλοίαρχος, δστις υπόσχεται συγ
χρόνως νά δίδη οίνον καί οινόπνευμα, τρίς 
τής έβδομάδος κρέας καί, τδ σπουδαιότα
του πάντων, προτείνει μετρητά 100 ή 200 
φράγκα ! Πρέπει νά ίδη τις αύτοΐς δμμασι 
τήν απορίαν καί δυστυχίαν, έξ ών κατα- 
τρύχονται οί τά παράλια τής Βρετάνης οί* 
κοΰντες, ϊνα κατανοήση όποιον άποτέλεσμα 
έμποιεΐ είς αύτούς ή προσφορά τόσων χρη
μάτων. Μύθος φαίνεται αύτοΐς τά τοιαΰτα 
ποσά αργυρίου, καί δμως τούτο κεΐται πρό 
τών δφθαλμών των καί είναι είς τήν διά- 
θεσίν των, πρδς άπόκτησιν δέ τοΰ θησαυ
ρού αύτού μίαν καί μόνην άρκεΐ νά ποοφέ- 
ρωσι λέξιν. Άλλά τήν λέξιν ταύτην δυσκο
λεύονται νά προφέρωσιν άμέσως’ μή άρά γε 
έκ φόβου πρδς τδ στοιχεΐον πρός 8 δέν είναι 
έξοικειωμένοι καί δπερ συνεχώς βλέπόυσι μαι- 
νόμενον, ή ένεκεν άγάπης πρός τήν γενέ- 
θλιον γήν ; —· Έν τούτοις ό πλοίαρχος εύ- 
χερώς καταπείθει τόν πτωχόν. Καθήμενος 
είς τδ πρός τήν έκκλησίαν πλησιέστερον κα- 
πηλεΐον, περιμένει ϊνα προσέλθωσι παρ’ αύ
τώ τινές έκ περιεργείας, δπως δηλ. πλη- 
ροφορηθώσιν έκ τής πηγής αύτής. "Οταν οί 
προσερχόμενοι ώσι νέοι καί ρωμαλέοι, τότε 
δή ό πλοίαρχος αναπτύσσει δλην τήν εύ- 
γλωττίαν του, απαριθμεί τάς ώφελείας τού 
ταξειδίου, παραλείπων τούς κινδύνους καί 
τούς πόνους, δεικνύει τά χρυσά νομίσματα, 
καί υποστηρίζει τούς λόγους διά συνεχών 
σπονδών ή κερασμάτων οινοπνεύματος, καί 
δ χωρικός άμέσως ένδίδει καί υποχρεούται 
έγγράφως νά υπηρετήση είς τό πλοϊον. Ε
πειδή δέ έπανερχόμενος τόν Σεπτέμβριον 
είς τήν πατρίδα του, φέρει 400 ή 500 φράγ
κα, εύκόλως πείθεται τό έπιδν έτος νά υ
πηρέτηση πάλιν’ καί ού μόνον τούτο, άλλά 
καί άλλους παρασύρει· Ούτω δέ μορφοΰνται 
καλοί ναυτικοί, οϊτινες μετ’ ολίγα έτη υ
πηρετούσαν είς τά πολεμικά πλοία.
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Τά είς ’Ισλανδίαν πλέοντα αλιευτικά εί- 
σϊ χωρητικότητος 60 μέχρις 4 50 τόννων. 
μόλις δ’ εχουσιν έν ίδιαιτέρω δωματίω, 
ρυπαριοτάτω, 4 ή 5 κλίνας, έφ’ έκάστης 
τών δποίων κατακλίνονται 3 άνθρωποι. Ό 
πλοίαρχος μόνον έχει ιδίαν κλίνην. ΛΕν 
στρώμα καί τινα μάλλινα έφαπλώματα 
άποτελούσι τήν κλίνην. Τδ πλήρωμα διαι
ρείται είς τρεϊς τάξεις, έναλλάξ έργαζο- 
μένας. Ό αλιεύς μένει έπϊ τού καταστρώ
ματος S' ώρας άλιεύων, άνευ σκέπης τινδς 
κατά τοϋ άνέμου, της βροχής ή τής χιόνος, 
καταβρεχόμενος ύπδ τών θαλασσίων κυμάτων 
καϊ κρατών δρμιάν, δι’ ής άγρεύει τδν ίχθΰν 
καί ήτις φέρει βαρύν μόλυβδον πλησίον τών 
αγκίστρων. Μετά τήν έκτην ώραν, ^ιγών 
ύπδ τοΰ ψύχους καϊ καταβεβλημένος έκ τοΰ 
κόπου, ρίπτεται είς τήν στενήν καί ύγράν 
κλίνην, ένδεδυμένος καί φέρων τά πελώρια 
ύποδήματά του, έννοεΐται δέ δτι εύθύς κα
ταλαμβάνει αύτδν ί ύπνος. "Οταν ή άλιεία 
διακόπτηται έκ τρικυμίας, μόνον δύο ή τρεϊς 
άνθρωποι μένουσιν είς τδ κατάστρωμα, δσοι 
τούτέστιν απαιτούνται διά τδν χειρισμόν 
τοΰ πλοίοο’ καί τοι δέ αί κλίναι είσί στενά1., 
οί τοΰ πληρώματος ασμένως έξαπλοΰνται 
είς αύτάς καί ή ημέρα καθ’ ήν επικρατεί 
τρικυμία, είναι ημέρα άναπαύσεως.

Χάρις είς τήν έπίβλεψ ν τών ναυτικών 
αρχών, ήτις πολλούς κατέβαλε κόπους 
ύπέρ τής ύγείας τών πληρωμάτων, άτινα 
άλλοτε είς πολλούς ύπέκειντο κινδύνους, 
ένεκεν τής γλισχρότητος πλοιάρχων τινών, 
παντοίοις τρόποις έπιζητούντων νά κάμω- 
σιν οικονομίας, οί ναΰται λαμβάνουσιν ήόη 
καλήν τροφήν, ήτοι δίπυρον, άλατισμένον 
κρέας, όσπρια, κεφαλάς όνίσκων, οινόπνευ
μα καϊ οίνον. Εΐς τινα πλοϊα άντί οίνου, 
δίδουσι τοΐς ναύταις, άν ούτοι θέλωσι, ζύ
θον ή κιτοόρακον. "Αλλοτε έπετρέπετο τοΐς 
έπιβιβαζομένοις νά φέρωσι δι’ εξόδων των 
καί πρδς ιδίαν χρήσιν, ποσότητά τινα οινο
πνεύματος, άλλ’ ήδη δέν έπιτρέπεται τδ μέ
τρον αύτδ, δπερ άπεδεικνύετο έπιβλαβές 
είς τήν υγείαν καί εις τδ ήθικδν τών ναυ

τών. Ούχ ήττον τά πληρώματα ούδόλως 
διαπρέπουσιν έπϊ νηφαλιότητι.

Κατ’ άρχήν, έκαστον έμποοικδν πλοϊον 
πρέπει νά διοικήται ύπδ ναυτικού φέροντος 
δίπλωμα’ διά τά αλιευτικά δμως τά πλέ
οντα είς ’Ισλανδίαν γίνεται έξαίρετος. Ταΰ
τα επιτρέπεται νά διοικώνται ύπδ ναυτι
κών οΐτινες έκαμαν πέντε ταξείδια είς τά 
παράλια έκεϊνα καϊ έχουσι Θεωρητικά; τινας 
γνώσεις τής ναυτικής. Ό διοικητής τοΰ α
λιευτικού σκάφους συνεχώς είναι ό πρώτος 
τοΰ πλοίου του αλιεύς καϊ ΐφείλει ν’ άλιεύη 
ώς δλοι οί τοΰ πληρώματος, έκτδς άν, πρδ 
τοΰ άπόπλου του έζ Γαλλίας, £ητώς συνε* 
φώνησεν ένώπιον τοΰ επιτρόπου τής αρμό
διας άρχής ν’ άπέχ/) τής αλιείας.

Ό πλοίαρχος δφείλει ν’ άριθμή κα'ι έγ- 
γράφη είς τδ έπϊ τούτιρ βιβλίον τούς Ονί
σκους, ο’ς έκαστος τών άνθρώπων του 
ήγρευσε, νά διανέμη τά τρόφιμα κα'ι συνε
χώς νά μαγειρεύη. Ό όιύπρος ή ύποπλοί- 
αρχος εϊναι ναύτης ώς οί λοιποί, αλιεύς 
δεξιώτεοος, μάλλον πεπειραμένος, διδ καϊ 
περισσότερον λαμβάνων μισθόν. Μετά τοΰ
τον έρχεται δ τομιύς, ό τέμνων δηλ. τήν 
κεφαλήν τοΰ ονίσκου, ό άνοίγων ζαϊ κενών 
αύτήν’ έπειτα ό ά.Ιατισιης, ό πλύνων καϊ 
άλατίζων τδν ίχθΰν, καϊ ό βαρε.Ι.Ιο.τοιός, 
ό θέτων καϊ κλείων τούς ιχθύς είς τά βα- 
ρέλλια· Τδ σύνολον τοΰ προσωπ.κοΰ αύτοΰ 
αποτελεί συνήθως εταιρείαν, ής έκαστον 
μέλος λαμβάνει άνάλογον μερίδιον έκ τοΰ 
κέρδους δπερ εδωκεν ή άλιεία. Ό τρόπος 
τής διανομής τοΰ κέρδους είναι διάφορος’ 
άλλά τδ μάλλον έν χρήσει σύστημα είναι 
τδ τής πληρωμής κατά .Ιάσΐ (α). Τινές τών 
έφοπλιστών παρεδέχθησαν τήν πληρωμήν 
έπϊ έκάστου ονίσκου—10 εκατοστά τοΰ 
φράγκου κατά μέσον δρον.

’Ο αλιεύς πρέπει νά προσέχη, οσάκις ά- 
γρεύση δνίσκον, νά κόψη τήν γλώσσάν του, 
ήν θέτει είς σάζκον ζρεμάμενον έκ τής ζώ
νης του’ δταν δέ έλθη, ή ώρα τής άναπαύ-

(α) Τό Αάστ αντιπροσωπεύει βάρος 1500 μέ
χρι 2000 χιλιογράμμων ονίσκων. 

σεως, φέρει τάς γλώσσας εις τδν πλοίαρ
χον, δστις τάς μετρά καί έγγράφει είς έπϊ 
τούτω βιβλίον. Ό δέ πλοίαρχος σπεύδει νά 
κούψη τάς γλώσσας αύτάς είς μέρος δπερ 
δέν είναι δυνατόν νά εΰροισιν οί τοΰ πληρο’)- 
ματος, διότι άν δέν πράξη ούτως, αί αύταϊ 
γλώσσαι θά τώ παρουσιασθώσιν άπειράκις 
καϊ τδ ποσδν τών πληρωθησομένων ιχθύων 
θά ύπερβή τήν πραγματικήν άγραν.

"Οταν ή αμοιβή πρόκηται νά λογισθή έπϊ 
τοΰ συνόλου τής άγρας καϊ όχι έπϊ τοΰ πο- 
σοΰ δπερ ήγρευσεν έκαστος τών άλιέο'ν, γί
νεται άλλη συμφωνία, πρδ αύτής έτι τή; 
ναυτολογίας. Έφοπλις-αί τινες άφίνουσιν είς 
τδ πλήροιμα τδ πέμπτον τοΰ καθαρού προ
ϊόντος τής πωλήσεως, καϊ τδ σύστημα τοΰ
το είναι τδ έπωφελέστερον’ ΐνα δέ διεγεί- 
ρωσι τήν άμιλλαν, συνεχώς προσφέρουσι , 
δώρα έκ 30 ή 50 φράγκων είς τδν άγρεύ- 
σοντα τούς περισσοτέρους ίχθΰς. 'Οπωσδή
ποτε, κατά μέσον δρον οί πρδς άλιείαν είς 
Ισλανδίαν πλέοντες κερδαίνουσι τδ ταξεί- 
διον 400 ή 500 φράγκα, (β).

Ή άλιεία διαρκεΐ έως ού τδ πλοϊον κα- 
ταναλώση δλον τδ άλας, δπερ φέρει’ έπει- 
δή δέ ένίοτε, Star ή χροπά ηχαι ζα.ίή,τδ 
άλατοφορτίον ταχέως καταναλίσκεται, οί 
πλεΐστοι τών έφοπλιστών κατά τά τέλη 
Μαίου στέλλουσιν είς ’Ισλανδίαν χυτηγούζ, 
δηλ. πλοία έπίτηδε; ϊνα παραλάβωσι τούς 
ύπδ τών αλιευτικών των άγρευθέντας ίχθΰς 
κα'ι είς ανταλλαγήν κενώσωσιν έπ’ αύτών 
νέον φορτίον άλατος. ’Εξ άρχής τοΰ άπό
πλου ορίζεται είς ποιον μέρος και κατά ποί 
αν έποχήν θά συναντήσοισιν οί κυνηγοί τούς 
άλιεϊς" ή δέ συνάντησις συνηθέιγεοον γίνεται 
κατά τά μέσα ’Ιουνίου έ.ν. εΐς τινα τών άνα- 
τολικών ή δυτικών δρμων. "Αμα τελεσθή ή 
μεταφορά, δ χυχηγός άποπλέει άμέσως καϊ 
άγγέλλει έν Γαλλία δτι ή χ-forid είναι κα

(β1) Κατά μέσον όρον άρα ό αλιεύς ωφελείται 
80—100 φράγκα τόν μήνα—ποσόν ίχι ευκα
ταφρόνητου, άφοΟ οί δπηρετοΟντες εΐς τά πλοϊα 
τά διαπλέοντα τού; ωκεανού; μόλι; άπολαμδά- 
νωσιν G0 φράγκα.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ’.)

κή καϊ σπανίζουσιν οί ιχθύς. Καί τοι δέ ή- 
ξεύρουσι κάλλιστα οί άγορασται δτι αί πλη- 
ροφορίαι αύται ούδόλως είσϊν αξιόπιστοι, 
ούχ ήττον έμπίπτουσιν είς τήν παγίδα καί 
δ ονίσκος πωλείται άκριβά.

Είς πολλούς ύπόκεινται κινδύνους καϊ 
μόχθους οί άλιεϊς ούτοι. Ναί μέν πάν έπάγ- 
γελμα είναι επίπονον, άλλά τδ τοΰ άλιέ- 
ως τοΰ δνίσκου είναι λίαν έπίμοχθον. Είς 
τά παράλια τής Ισλανδίας συνεχώς ένσκή- 
πτουσι καταιγίδες, τδ ψύχος είναι δριμύ, 
δμίχλη πολλάκις καλύπτει τήν ύφαλον καθ’ 
ής διευθύνεται τδ πλοϊον, τά γεύματα 
τδ παρασύρουσιν—άπαντας δέ τούς κινδύ
νους τούτους δφείλει ν’ άψηφήση καϊ πρδς 
τούτοις είς πολλούς νά υποβληθή κόπους.

Ό ονίσκος άγαπά νά βόσκη πλησίον τών 
παραλίων’ άλλ’ οί ξένοι άλιεϊς έφείλουσι νά 
άλιεύωσιν είς άπόστασιν μεάς τούλάχιστον 
λεύγας άπδ τών παραλίων, ήτοι τριών 
ναυτικών μιλλίων, διότι, δυνάμει διεθνών 
συμβάσεων, ή είς τά παράλια άλιεία έπι- 
φυλάσσεται μόνον τοΐς έγχωρίοις’ είς τήν 
άπόστασιν δέ ταύτην τά υδατα έχουσι βά
θος 200 μέχρι 300 μέτρων. "Αμα τδ πλοϊον 
φθάση είς τδ μέρος,δπερ ό πλοίαρχος έξέλε- 
ξεν,οφείλει νά περιστείλγ τά Ιστία, διατη- 
ρών έν μόνον άναπεπταμένον, ώστε τδ σκά
φος βοηθούμενον και ύπδ τού πηδαλίου νά 
διατηοή θέσιν δσον ένεστι στάσιμου καί νά 
προσβάλληται ύπδ τοΰ άνέμου καϊ τής θα
λάσσης έκ τού πλαγίου. Τούτων γενομένων, 
άρχεται ή άλιεία καϊ έξαζολουθεϊ άν δ ονί
σκος τσιμπζι εί δέ μή, άναπετάννυνται 
τά ίστία καί ζητοΰσιν άλλαχού καλλίτερον 
μέρος. Αί άναγκαϊαι δρμιαϊ πρέπει νά ήναι 
ίσχυραϊ, ώστε νά δύνανται νά φέρωσι μέχρι 
τού καταστρώματος ίχθΰν ζυγίζοντα πολ- 
λάκις έως δώδεκα χιλιόγραμμα’ φέρουσι δ’ 
είς τά άκρα άνά δύο άγκιστρα, όλίγον άπέ- 
χοντα άλλήλων, καϊ κινητδν μόλυβδον βά
ρους 2 μέχρι 3 χιλιογράμμων. Τόσον δ’ άδ- 
δηφάγος είναι ό όνίσκος, ώστε ένίοτε δέν 
Οέτουσιν εις τά άγκιστρα δέλεαρ’ συχνάκις 
δμως Οέτουσιν ώς άό./ογ/α ίχθΰν ψευδή ή 
καί έντόσθια τοΰ ονίσκου.

5ϋ.
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Κατά τδν χρόνον τής αλιείας οί τοΰ πλη
ρώματος κάθη,νται κατά μήκος τοϋ πλοίου 
πρδς τδν άνεμον, διότι άν ήναι ύπ’ αύτδν 
ή ορμιά στρέφεται πρδς ττ,ν τρόπιν τοΰ 
πλοίου' έν καιρώ γαλήνης άλιεύουοιν άδια- 
φόρως έκ τοϋ ένδς η τοϋ άλλου μέρους. Ό 
αλιεύς ρίπτει είς ττ,ν θάλασσαν ττ,ν ορμιάν 
του, όση απαιτείται νά κατέλΟη μέχρι τοϋ 
πυθμίνος τής θαλάσσης, κα! σύρει αύτή* 
αμα σαλεύση, δπερ σημεΐον οτι ιτ,γρεύθη 
ιχθύς' έπειδή δέ πολλάκις αμα ^ιφθή εις 
τήν θάλασσαν πρέπει ν’ άναβιβασθή μέ 
πρόσθετον βάρος 10 5) 12 χιλιογράμμων, 
εύκόλως κατανοεί τις πόσον κοπιάζει δ α
λιεύς έργαζόμενος ούτως έπ! έξ ώρας' ένίο
τε μάλιστα δ δυστυχής χάνει τούς κόπους 
του, διότι άντί δνίσκου ή δρμιά φέρει άλ
λον ίχΟϋν, flclan καλούμενον, κοινότατο* 
όντα εις τά παράλια τής ’Ισλανδίας και 
καλδν μέν εις βρώσιν, όχι δέ καί δι’ άλά- 
τισμα. Οί άλιεΐς τοσοϋτον μάλλον βδελύσ- 
σονται τδν ίχΟϋν αύτδν, καθόσον ζυγίζει 
40 έως 50 χιλιόγραμμα καί μετά μεγάλης 
δυσκολίας φέρεται έπί τοϋ πλοίου, άν δέν 
σπάση τδ άγκιστρον.

Τήν αλιείαν διακόπτουσιν δ σφοδρδς άνε
μος καί ή τρικυμία, δτε ώς έκ τοϋ μεγάλου 
σάλου τοϋ πλοίου αί όομιαί δέν φθάνουσι μέ
χρι τοϋ πυθμένας, άλλά μένουσιν εις ττ,ν 
έπιφάνειαν τών ύδάτων. Καί όμως δ αλιεύ; 
οφείλει νά έγκαοτερήση εις τή,ν θέσιν του, 
και άν τσιιιπΰ, περιμένει έκεϊ έως ού βελ
τιωθώ δ καιρός, δπερ όχι σπάνιον, διότι δύ
ναται είς δύο ώρας νά μβταβληθτ. Τούτου 
δμως μή βελτιουμένου, άναπετάννυνται πά
λιν τά ιστία καί τδ πλοϊον ανάγεται είς τδ 
πέλαγος. ’Εάν ήναι πλησίον τής ζηράς, ή 
απώλεια ή ή σωτηρία του έξαρτάται έζ α
πλής άβαρίας. Σχιζομένων πανίων τινών, 
πίπτοντος ένδς ίστοϋ ή συντριβόμενης κε
ραίας, τδ πλοϊον δέν δύναται νά διατηρήση 
τή* άναγκαίαν είς τούς έλιγμούς του ταχύ
τητα, τά δέ κύματα ρίπτουσιν αύτδ κατά 
τής παραλίας καί τών σκοπέλων. Πολλά 
κατ’ έτος συμβαίνουσι θαλάσσια δυστυχή
ματα, άλλά ταϋτα ούδόλως άποθαρρύνουσι 

τούς άλιεΐς. Άν δμως τδ σκάφος ήναι στε
ρεόν καί καλώς έξτ,ρτισμέ»ον, άπέχη δέ τής 
ζηράς ή ώθτ,ται είς τδ πέλαγος, δ ναύτης 
κοιμάται ήσυχος, διότι μόνον ή γειτνίασις 
ζηράς καί ύφαλων τδν φοβίζει καί όχι δ 
σφοδρδς άνεμος ή τά κύματα.

Οί ναϋται ούδόλως διαπρέπουσιν έπί κα- 
Οαριότητι, έχουσιν δμως θερμότατα ενδύ
ματα' φέρουσι δέ οί άλιεΐς χειρόκτια ϊνα 
μή πληγόνηται ή χειρ έκ τοϋ χειρισμού τής 
δρμιάς.

Κατ’ έτος ή γαλλική κυβέρνησις στέλλει 
πολεμικά πλοία είς Ισλανδίαν, ϊνα καΟι- 
στώσι σεβαστά άπδ μέρους τών πλοιάρχων 
τών άλιευτικών τά ναυτικά νόμιμα καί τάς 
διατάζεις τής τοπικής άρχής' έπιττ.ροΰσι δέ 
ϊνα ή αλιεία γίντ,ται είς ττ,ν ώρισμένη* άπδ 
τής ζηράς άπόστασιν, διότι οί Ίσλανδοί μό
νοι δικαιούνται ν’ άλ'.εύσωσιν είς τά παρά
λια, καί εύθύς έξομαλύνουσι πάσαν τυχδν 
γενομέντ,ν παράβασιν, τοΰτο δέ πρδς άπο- 
φυγή,ν άπαιτήσεων διά ττ,ς διπλωματικής 
όδού' συγχρόνως τά πολεμικά έχουσιν έν- 
τολτ,ν νά έπιττ,ρώσιν δπως οί πλοίαρχοι τών 
άλιευτικών μή παραβαίνωσι τά πρδς τδ 
πλήρωμα συμπεφωντ,μένα ώς πρδς ττ,ν τρο
φήν, κτλ. καί νά παρέχωσι τοΐς αλιευτικοί; 
πάσαν προστασίαν. Έάν τι τούτων στε- 
ρήται τροφών, τδ πολεμικόν όφείλει νά τδ 
έφοδιάση' άν έχη ασθενείς, νά τούς περι
ποιηθώ' ύποστή άβαρίαν, νά ττ,ν διόρθω
ση. Τά πολεμικά άποπλέουσι κατά τά μέ
σα Απριλίου (έ. *.) έκ Σερβούργου καί διευ
θύνονται είς ττ,ν 'Ρεϊκιαβτ,κ.

ΊΙ πόλις αΰτη είναι ή πρωτεύουσα τής 
’Ισλανδίας καί ώκοδόμηται έπί χαμηλής 
χερσονήσου, άποτελούσης τδ άκρον κυκλο
τερούς δρμου. "Οπισθεν τών έκ λάβας λό
φων, έφ’ ών πρόσκειται, ύπάρχουσιν όρη ύ- 
ψτ,λά καί γλαυκόχροα, ών αί κορυφαί εί
σί κεκαλυμμέναι ύπδ χιόνος καθ’ δλον 
σχεδδν τδ έτος. Ό πληθυσμός αύτής 
συνίσταται είς 3000 κατοίκους, ών οί μέν 
Δανοί (αξιωματικοί, ύπάλληλοι καί έμπο
ροι), οί δέ Ίσλανδοί (άλιεΐς, γεωργοί τ, τε- 
χνϊται). Αί οίκίαι είσί ξύλινοι καί μόνον 

τρεϊ; λίθινοι οικοδομά! εύρηνται, δτ,λ, ή εκ
κλησία, τδ διοικητήριον καί είς πύργος. 
Οι κάτοικοι έν γένει είσί προσηνείς καί φι- 
λόζενοι.

Ί1 'Ρεϊκιαβτ,κ είναι τδ κέντρον τής διοι- 
κή,σεως καί τών γραμμάτων έν Ισλανδία 
έκεΐ διαμένουσιν ό γενικός τής νήσου διοικη
τής, ό επίσκοπος καί αί δικαστικά! άρχαί 
ΊΙ allhiny (Έθνοσυνέλευσι;) έκεΐ συνέρχε
ται κατ έτος' ύπάρχουσι δέ λύκειον, νοσο
κομείο*, δύο βιβλιοθτ.και, δύο τυπογραφεία 
καί τρεις έφημερίδες. Είναι τδ μόνον τής 
νήσου μέρος, δπερ τακτικώς πως συγκοινω
νεί πρδς τδν λοιπδν κόσμον διά δανιμαρ- 
κικοϋ άτμοπλόου, άπαξ τοϋ μηνδς κατα- 
πλέοντος έκ Κοπενάγης' άλλά τδ άτμό 
πλουν τούτο μόλις επί έκτοι μήνας (άπδ τοΰ 
Μαρτίου μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου) έκτελεΐ 
πλόας' ώστε τούς άλλους τέσσαρας μή
νας ούδεμία ύπάρχει συγκοινωνία, διότι ό 
πλους είς τά παράλια τής Ισλανδίας τδν 
χειμώνα είναι λίαν έπικίνδυνος. Κατά τούς 
8 μήνας πολλά πλοία προσορμίζονται είς 
ττ,ν πρωτεύουσαν άνταλλάσσοντα διαφόρους 
πραγματείας πρδς εγχώρια προϊόντα.

Αί οίκίαι τών Ίσλανδών είσί μονότονοι, 
πενιχρά! καί ρυπαοαί' έχουσι δέ μ,ία* Ού- 
ραν, καί τούτο ϊνα μή προσβάλλη αύτάς 
πολύ τδ ψύχος καί ή ύγρασία, καί συνίσταν- 
ται άπδ Sv δωμάτιον, χρησιμεϋον ώς μα- 
γειοεϊον, έν δωμάτιον άναπαύσεως ή ύπο- 
δοχής καί τινα δωμάτια έ* οίς θέτουσι τά 
τρόφιμα, τά αλιευτικά έργαλεΐα καί τά οι
κιακά σκεύη των. "Εξω τώ* οικιών εΰρη- 
ται τετράγωνον τεμάχιο* γής, χρησιμευ- 
ούσης ώς κήπος, καί είδος καλύβης όπου 
ζηραίνουσι τούς άγρευομένους ιχθύς' άν δ
μως ό ιδιοκτήτης τής οικίας δέν δύναται, 
καθό πτωχός, νά κτίση καλύβτ,ν, ξηραίνει 
τούς ιχθύς του είς τδ ύπαιθρον. ΊΙ τροφή 
τοϋ Ίσλανδοϋ συνίσταται εις κεφαλάς ονί
σκου (άς ούδέποτε πωλεί), είς βούτυρον, 
γάλα καί νωπού; ιχθύς· Καί τοι δέ ή κα- 
τάστασίς τω* δέν είναι έπίζτ,λος, οί Ίσλαν- 
δοί είσίν εύχαρισττ,μένοι καί μόλις έπ’ ε
σχάτων τινές ήρχισαν νά μεταστεύωσιν.

Οί πόροι τού τόπου άρκούσιν είς τάς άνάγ
κας των' ή μέν θάλασσα παρέχει αύτοΐς 
ιχθύ; έν άφθονία, ή δέ γή ούδεμίαν σχεδδν 
άπαιτεΐ καλλιέργειαν ϊνα παραγάγη τδν 
άναγκαΐον χόρτον διά τά ποίμνιά των, έκ 
τοϋ μαλλιού τδν δ ποιων αί γυναίκες κα- 
τασκευάζουσι τά τής οίκογενείας ένδύματα. 
Κατά τδν χειμώνα,άπόλυνται μέν τινά τών 
ζώων,άλλά άρκετά άπολείπονται πρδς ίκα- 
νοποίτ,σιν τών άναγκών τών κατοίκων.

Αί γυναίκες έν γένει είσίν εύειδεΐς, διε- 
τήρτ,σαν δέ τήν εθνική* ενδυμασίαν, ήν οί 
άνδρες άπέρριψαν. ΊΙ ξανθή κόμη των ή
ναι όντως ώραία καί αί πλεξίδες δμοιάζου- 
σι πρδς τάς ελληνικός. 'Όταν ή ήμέρα ή
ναι βροχερά ή ψυχρά, καλύπτονται ερμητι
κώς μέ τά έπανωφόριά των, ώστε μόνον οί 
γλαυκοί,γλυκείς καί προσηνείς οφθαλμοί των 
φαίνονται. ΊΙ έσθής είναι άπδ εγχώριον ύ
φασμα (τσόχαν) καί τά ένδύματα είναι ά
ριστα πεποικιλμένα.

Τά ήθη τών Ίσλανδών φαίνονται ελεύθερα 
ή άκόλαστα· "Ανδρες καί γυναίκες, κύριοι 
καί δοϋλοι κατοικοΰσιν είς τδ αύτδ δωμά- 
τιον' καί τοι δέ ή τοιαύτη συμβίωσις δέν 
είναι καθ’ δλα άμεμπτος, όλίγον τοΐς μέλ
λει. Αί κλοπαί δμως, οί φόνοι καί τά κα
κουργήματα είσί πράγματα άγνωστα. Έν 
δλη τή νήσω, καί έν αύτή τής 'Ρεϊκιαβτ,κ, 
ήτις τυγχάνει τδ πολυανθρωπότερον κέντρον, 
ούδείς ύπάρχει στρατιώτης, ούδείς χωροφύ- 
λαξ ή αστυνομικός ύπάλληλος' ούδέποτε δ’ 
άπεδείχθησαν άναγκαϊοι οί τοιοΰτοι. Ού μι
κρόν συνιστά τοΰτο τούς Ίσλανδούς, όντας 
ένταυτώ λίαν φιλόξενους.

Όδοί δέ* ύπάρχουσιν έν τή Ισλανδία, 
ούδείς δ’ έφαντάσθη ποτέ νά κατασκευάση 
τοιαύτας, διότι τδ έδαφος δέν τδ επιτρέπει. 
Οί ήφαίστειοι σπασμοί, ών Οέατρον άπεδεί- 
χθη ή νήσος, ήτις τή* άρχή* της οφείλει ά · 
ναμφιβόλως είς αύτούς, παρήγαγον συσώ- 
ρευσιν όρέων, ών αί άλλόκοτοι κατατομαί 
παρουσιάζονται είς τδν οφθαλμόν ώς είκών 
χάους. Απειροι πάγων σωροί καλύπτουσι 
τάς τών όρέων κορυφάς, οΰσας κρατήρας ή- 
φαιστείων. Οί κρατήρες ούτοι είναι μέν ώς
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έπί τδ πλεΐστον έσβεσμένοι, άλλ’δ Ίσλαν- 
δδς φοβείται μή καί πάλιν έξεμέσωσι λά
βαν. Έκ τών σωρών έκείνων τών πάγων 
χύνονται πολυάριθμοι χείμαροι κατερχόμε- 
νοι διά τών κλιτύων, σκάπτοντες τάς κοι
τάς των έν μέσω τών έκ λάβας λίθων και 
τών πυρωδών σκωριών, τών έξερευγομένων 
έκ τών ηφαιστείων, καί παρασύροντες έν τή 
δρμή των μέρος τών βράχων, τών μαλακυν- 
Οέντων ία τής έπενεργείας τοΰ ύδατος καί 
τοΰ ψύχους.

Έν τή χώρα ταύτη ή φύσις δεν άπώλε- 
σεν άπαντα τά δικαιώματά της, ή δέ δημι
ουργός δύναμίς της φαίνεται πανταχοΰ οπού 
ολίγον χώμα έπιτρέπει είς τδν χόρτον νά 
βλαστήση. Είς τά κάτω τών κλιτύων ιδίως 
φύονται χόρτα πολλά καί χρήσιμα είς τρο
φήν τών ζώων.

Μή ύπαρχουσών δδών, ό περιηγητής δ Οέ 
λων νά μεταβή άπδ ένδς μέρους είς άλλο, 
οφείλει νά ίπεύση Ιππον. Τά μικρά ταΰτα, 
υπομονητικά καί ^ωμαλέα ζώα είναι λίαν 
πειθήνια καί ό μάλλον άπειρος τών αναβα
τών δύναται άφόβως νά ίππεύση" τόσον δέ 
νοητικά είναι, ώστε καί τά μάλλον απρό
σιτα καί δύσβατα μέρη διαβαίνουσιν άκιν- 
^ύνως. 'II Ισλανδία έξάγει κατ’ έτος 3—4 
χιλιάδας 'ίππων, στελλομένων είς ’Αγγλίαν, 
όπου χρησιμεύουσι διά τήν έντδς τών άνθρα- 
κωρυχείων καί μεταλλείων έργασίαν" άπο· 
λαμβάνει δέ έκ τοΰ έμπορίου τούτου 1,500, 
000 φράγκων. Πρδ δεκαετίας είς Ιππος έτι- 
μάτο 100 φράγκων, ήδη δμως πωλείται 3ο0 
— 400. Καί τών λοιπών τής νήσου προϊόν
των ή τιμή ηόξησεν άναλόγως. Τά γουνα
ρικά πωλοΰνται τόσον, δσον σχεδδν καί εις 
τήν Κοπενάγην. Τά δέρματα τών προβάτων, 
τής άλώπεκος, τοΰ κύκνου, κτλ. είσί πολυ
άριθμα, άλλά τά τών ταράνδων καΟίσταν- I 
ται σπανιότερα, διότι τά ζώα κατέφυγον , 
είς μέρη τής νήσου άκατοίκητα, είς ά ούδείς 
σκέπτεται νά τά καταδίωξη·

Αί πτιλωταί νήσσαι παρέχουσιν ωσαύτως 
πολύ κέρδος, δπερ εξηγεί διατί έλήφΟησαν 
μέτρα πρδς διατήρησιν τοΰ πολυτίμου πτη
νού. Ού μόνον είναι άπηγορευμένον νά 0η· 

ρεύωσιν αύτάς, άλλά καί νά πυροβολώσιν είς 
τά μέρη είς ά συχνάζουσι, φόβω μή τρομά- 
ξωσι" διδ τόσον έξημερώθησαν, ώστε πλησι 
όζοντος τοΰ άνθρώπου δέν φεύγουσ.ν, άλλά 
καί Οωπεύματα δέχονται άνευ ένδείξεως φό
βου. Εΰρηνται δέ είς τά νησίδια, δπου αί ά- 
λώπεκες, οί άσπονδοι έχΟροί των, δέν δύ
νανται νά μεταβώσι πρδς άγραν των, ώς 
καί είς άγόνους βράχους. Έκ τών πτίλων 
τών νησσών, άτινα συνάζουσι τινές είς τούς 
βράχους καί άλλαχοΰ, πολλά ωφελούνται 
χρήματα. 'Αλλως τε ό Ίσλανδός δέν άγαπά 
νά Οηρεύη τόσον τά πτηνά, δσον ν’ άλιεύη 
είς τά παράλια καί τούς ποταμούς.

Οί έγχώριοι ούδέν πορίζονται όφελος έκ 
τών ξένων άλιέων, διότι ουτοι σπανίως προ
σορμίζονται είς τούς δρμους, όσάκις δηλ. ά- 
ναγκασθώσιν υπδ τρικυμίας ή όσάκις πρόκει
ται νά κάμωσιν έπισκευήν τινα εις τδ πλοϊον, 
άλλά καί είς τήν ξηράν άν άποβώσιν, έλά
χιστα έζαδεύουσι.

X. Ν. Γ.

ΗΕΡΙ ΜΑΦΦΙΑΣ.

Ή λέξις ΜαφφΙα είναι ιταλική" ούτω δ’ 
άποκαλεϊται καταχθόνιος εταιρεία ληστών, 
κλεπτών, δολοφόνων καί έν γένει κακούργων, 
καθ’ ών εις ούδέν άχρι τοΰδε άπέληξαν δ" 
ριστικδν άποτέλεσμα τής έξουσίας αί ένέρ- 
γειαι. Οί οπαδοί τής έταιρείας δνομάζον- 
ται μαφφιόζοί) ή δέ εταιρεία, περί ής έπ* 
έσχάτων τόσος έγένετο λόγος, είναι διαδε
δομένη είς τήν Σικελίαν, άποδεικνυομένη 
μάστιξ τής νήσου.

Αί μυστικαί έταιρεϊαι συνήθως έχουσιν 
δργανισμδν, κανονισμούς καί άρχηγούς, τά 
δέ μέλη ή οί πρωτεύοντες συνέρχονται ένίοτε 
ϊνα βουλευθώσι περί τών ιδίων πραγμάτων 
ή σκοπών. Άλλ’ ή vVayyia ούδέν τούτων 
έχει" άμα δ’ ή άστυνομία ή ή χωροφυλακή 
άποπειραθή νά τήν καταδιώξη, έξαφανίζε- 
ται ώς φάντασμα, χάνεται έν τώ κενώ. II 
καταχθόνιος καί μυσαρά εταιρεία είναι, ού
τως ειπεΐν, ενσαρκωμένη έν τώ σικελικώ

δτι αί έκθέσεις αύται άνεκοινώΟησαν καί είς 
τήν Βουλήν.

« Ή Μα,φφΙα, εγραφεν δ νομάρχης Πα
λέρμου τήν 19)31 Ιουλίου 1874, ή Μα<ρ~ 
yla ήν κοινώς καλοΰσι κακούργημα έν τή 
πόλει, δύναται, κατ’έμέ, νά δρισθή ώς εξής. 
'Εργον ΰπουλον καί κακόηθες, δι’ ού, έν 
χώρα ένθα ή διαφθορά καί ή άντενέργεια 
κατά τής έξουσίας είναι κληροδοτήματα 
τής παρελθούσης κυβερνήσεως (τής νεαπολι- 
τανικής δηλ.), άνθρωποι πάσης τάξεως πα- 
ρέχουσιν άμοιβαίαν βοήθειαν πρδς τδν σκο
πόν άμύνης, αρπαγής, κέρδους, υπεροχής, 
έκδικτσεως, ποιοϋντες χρήσιν δλων τών μέ
σων δσα δ νόμος, ή ήθική καί δ πολιτισμός 
μισοΰσι καί καταδικάζουσιν.

« 'Π Mayfla, προσέθετε, κατέλαβεν ά
πάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας" δ μέν πλού
σιος μετέρχεται αύτήν ϊνα υπεράσπιση έαυ
τδν καί τήν περιουσίαν του κατά τών κακο
ποιών ή ϊνα διατηρήση τήν έπιρροήν -?,ν καθ’ 
έκάστην άπόλυσιν ώς έκ τής άναπτύξεως 
τών έλευθέρων θεσμών" δ δέ άστδς έπιδίδε- 
ται είς αύτήν φοβούμενος έκδίκησιν ή πρδς 

I επιτυχίαν σκοπού τίνος ή πρδς άπόκτησιν 
δημοτικότητος ή έκ πλεονεξίας καί φιλοδο
ξίας" καί δ πτωχός δρμάται έκ μίσους πρδς 
τόν πλούσιον, έξ έλπίδος προαγωγής έκ 
πνεύματος άντιπολιτεύσεως ή έξ δκΟηρίας. » 

'Π ΜαφφΙα ή συγκειμένη άπδ μέλη τής 
έσχάτης κοινωνικής τάξως συνήθως τείνει 
είς τδ έκφοβίζειν τούς γείτονας, είς τό κλέ- 
πτειν καί άρπάζειν χρήματα άπδ τούς πλου
σίους δι" απειλών πολλάκις πραγματοποι- 
ουμένων. Οί τών πόλ.εων /ιαφφιόζοι βοη
θούν τούς τών χωρίων pag><pid£ovc καί τ’ 
άνάπαλιν" έκ τούτου δέ γενική εύκολία είς 
τδ διαπράττειν έγκλήματα, είς τδ έξαλεί- 
φειν παν τούτων "ίχνος καί έπιβάλλει σι
γήν είς τούς μάρτυρας καί τούς παθόντας, 
καί έντεΰθεν διαταράσσεται ή τάξις, έκδί- 
δονται τερατώδη άθωωτικά βουλεύματα καί 
δ νόμος άποδεικνύεται ανίσχυρος.

Πολλαί τάξεις ύπάρχουσιν έν τή Μαφ- 
gla υπάρχει λ. χ. δ ένεργδς /zcyyiJfoc, 
ήτοι δ κλέπτης, δ ληστής, δ δολοφόνος" δ

λαώ, δστις έξ ενστίκτου άσπάζεται αύτήν. 
Οί Μαφρώζοι δέν συνδέονται μέν άλήλλοις 
διά πραγματικού τίνος δεσμού,άλλ’ δταν τδ 
συμφέρον άπαιτήση, συνέρχονται έν ριπή δ 
φθαλμοΰ καί συνεννοούνται. Διαιρείται δέ ή 
Μαγεία είς δύο τάξεις, είς τήν τών πόλεων 
καί είς τήν τών χωρίων" άμφότεραι δέ άλ- 
λτ,λοβοηθούνται, ένεργοΰσιν άπδ κοινοΰ καί 
διανέμουσι μεταξύ των τήν χώραν. Οί μέν 
Μαφιριόζοι τών πόλεων κλέπτουσι, δολοφο- 
νοΰσιν έντδς τών πόλεων, προσπαθοΰσι νά 
καταλάβωσι μεγάλας δημοσίους θέσεις, νά 
κρατώσι τήν κοινωνίαν είς τούς ώνυχάς των" 
οί δέ τών χωρίων είσί λησταί, περιφερόμενοι 
κατά συμμορίας δέκα ή είκοσιν άτόμων, συ
χνότατα έφιπποι, φόβον καί τρόμον παν
ταχοΰ ένσπείροντες καϊ ζώντες ώς κύριοι α
πόλυτοι εις τά μέρη ά λυμαίνονται. Βουλευ 
τής έλεγεν έν τή Βουλή (σημειωτέον δ’δτι 
δ άνήρ η-.ο πρίν είσαγγελεύς έν Παλέρμω) 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 18ης ’Ιουνίου έ. ν. 
« Οί Μαφφιόζοι ύφίστανται" είσί δέ άτομα 
άτινα Οέλουσι νά ζώσι καί πλουτώσι διά 
τοΰ έγκλήματος. Αί καταχθόνιοι έταιρεϊαι 
έχουσιν ιδίαν δικαιοσύνην, δλως διαφέρουσαν 
τής κοινωνικής. Αί έτυμηγορίαι των είσίν ά- i 
δυσώπητοι, καί έκτελοΰνται άμέσως" δ μάρ- 
τυς δ υπδ τής Magtflac καταδικασΟείς φο
νεύεται έντδς είκοσιτεσσάρων ώρών. Είς 
Πάλερμον ή Μα<ρ<ρία είναι άόρατος. »

'Π Μαγφία διατηρείται καϊ ένεργεϊ διά 
τοΰ τρόμου, 8ν έμπνέει. Χάρις είς αύτδν, δ 
δικαστής δέν τολμά νά καταδικάση ένοχόν 
τινα, φόβω μή μαχαιρωθή, δ μάρτυς άπο- 
φεύγει νά καταθέση καθ’ δμολογουμένου κα
κούργου, φόβω μή δολοφονηθή, δ ιδιοκτή
της ν’ άρνηθή τδ βαλάντιον ή μέρος τής πε
ριουσίας του, φόβω μή φονευθή ή δλως διό
λου καταστραφή. Εντεύθεν δέ άπειρα κα
κουργήματα καί ανήκουστος κοινωνική άπο- 
σύνΟεσις.

"Οπως δ αναγνώστης σχηματίση άμυδράν 
τινα ιδέαν τής ήθικής καταστάσεως τής Σι
κελίας, παραθέτομεν άποσπάσμα-.α τώνέκ- 
Οέσεων νομαρχών τινων τής νήσου πρδς τον 
έπί τών έσωτερικών υπουργόν, σημειοΰντες
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μυστικός μαγφιόζος, δστι; συλλέγει καί 
μεταδίδει τάς ειδήσεις και λαθραίω; συμ
πράττει είς τήν έκτέλεσιν τών κακουργη
μάτων' δ λεγόμενο; manulengolo, δστις 
εκ φόβου ή συμφέροντος, είναι δ προμηθευ
τής κα'ι δ κλεπταποδόχος τών ίπργύχ pay 
φιόζωχ·.

ΓΗ Μαφφία. iv τούτοις έχει δοκίμους, 
ού; καλοϋσι sgaraglioni. Οί δόκιμοι ούτοι 
δφείλουσι νά δείξωσι την δεξιότητά των, 
την τόλμην των καί δτι ήξεύρουσι νά τηρή- 
σωσι μυστικά' πληρόνουσι δέ φίρον είς την 
ΜαφφΙακ ύπδ τήν προστασίαν τής δποίας 
άρχονται τοΰ ίκτίμου έργου των. "Οταν 
ή διαγωγή των άποδειχθή ύποπτος, δικά
ζονται ύπδ επιτροπής διάσημων κακούρ- 
Ϊων, οΐτινες κηρύττουσιν εκείνους άτΙμους 

ν παρέβησαν τά ληστρικά ηΟη.
"Αλλοτε τήν Matptplar συνέχεον μέ τήν 

Ka.[i0ppar, ήτις είχεν ίεραρχικήν τινα τά- 
ξιν καί άπήτει ύπακοήν' είχε δ’ αύτη δια
φόρου; βαθμούς' ήτοι τού; ζεψ./ι/ιίας ή δο
κίμους, όντας ύποχρεωμένου; νά είσπράτ- 
τωσι φόρον έπί τών τυχηρών παιγνίων καί 
νά ύπηρετώσι τούς αξιωματικού; τής έται- 
ρείας' κατόπιν έρχονται οί riot τής τιμής, 
οΐτινες έλάμβανον μέρος είς τά; επιχειρήσεις 
τή; Καμόρρας και μερίδιον επί τών ώφε- 
λ.ειών. Ό χίη.Ιυς δέν προεβιβάζετο εί; τδν 
βαθμόν τοϋ riov τής τιμής άν πρώτον δέν 
έλάμβανε τδ βάπτισμα τοΰ αϊματος, άν δέν 
έδείκνυε δηλ. δτι ήξεύρει νά πάλη τήν μά- 
χαιραν. Οί χαμορρισταΐ έφερον ιδιαιτέραν 
ένδυμασίαν, ήτοι σκούφον μέ μεταξωτόν 
θύσσανον, πλατείας άναξυρίδας καί δακτυ
λίου;' έξήσκει δέ μεγάλην έπιρροήν ή Α'α- 
μόρρα είς τά; φύλακας καί τά δεσμωτήρια.

Καί νΰν έτι οί χαμορρισται άποτελοΰσιν 
ιδιαιτέραν εταιρείαν, έχοντες κανονισμούς, 
αρχηγού;, γλώσσαν τραχείαν, καί βρίθου 
σιν έν Νεαπόλει' άπ έναντίας οί yzayyiJ- 
ζοι, οΐτινες έκ τών χαμορριστώκ μέν κατά
γονται, άλλά μόνον έν Σικελία άπαντών- 
ται, ούτε κανονισμού; έχουσιν, ούτε νό
μους, ούτε οργανισμόν.

Ιδού τινα περί μαφφιόζων -ρώμην εκφέ

ρει δ νομάρχης Τραπάνη; έν τή έκθέσει αύ
τοΰ πρδς τδν αρμόδιον ύπουργόν.

«Νομίζει τις δτι διαβολική δύναμις συν
άγει τούς μαφγιόζους όσάκις πρόκηται νά 
διαπράξωσι κακούργημα. Έν Σικελία έ
καστο; μαφφιόζος είναι κακούργος, σπά
νιον δέ κακοΰργός τις νά μή έχη συνενό
χους, διότι μετά τούτων εύκολώτερον Οά 
έπιτύχη είς τας έπιχειρήσεις του και Οά ή
ναι βέβαιος δτι δέν Οά καταδιωχθη.

«Αί συντεχνίαι αϊτινες χορηγοΰσι τούς 
πλείστους οπαδούς είς τήν Magyar εισίν 
αί τών είς τάς οδού; περιφερόμενων έμπό- 
ρων, αί τών μεσιτών, τών κουρέων, τών αί- 
πόλων, τών αρτοποιών, τών μυλωθρών, τών 
αμαξηλατών.»

'Αλλος νομάρχης έν εκθέσει ύπδ ημερο
μηνίαν 18(30 ’Ιουνίου 1874 ορίζει ώς έξής 
τήν Mayplar.

«Αύτή καθ’ έαυτήν, ή Μαφφία είναι μυ
στηριώδες άποτέλεσμα τοΰ τρόμου 8ν έμ- 
πνέει είς τούς αδυνάτου; καί τού; μικροψύ- 
χου; τδ διαβόητον διά τά κακουργήματα του 
ή τήν κτηνώδη δύναμιν τΟυ άτομον' μερικώ; 
δ’ έξεταζομένη είναι ή φήμη ήν περιποιεΐ τδ 
άναιδέ; θάρρο; εί; εκείνον,δςτις, δι’ εγκλημα
τικών πράξεων, διά τών ισχυρών βραχιόνων 
του,τοΰ πνύματοςκαί τών τρόπων του άρχει 
έπί τών λοιπών. "Αμα άποκτήση τήν φήμην 
ταύτην,δύναται νά διαπράςη πάν κακούργη
μα, μηδενδς τολμώντο; νά τδν έμποδίση ή 
τδν καταγγείλη.

«Ώ; γνωστόν, νόμος τή; Μαφφίας εί
ναι : τδ τηοεϊν σχέσεις πρδ; τού; μάλλον 
διεφθαρμένους ϊνα ή ενήμερος τών διαπρα- 
χθέντων ή διαπραχθησομένων κακουργημά
των' τδ έργάζεσθαι πρδ; έξάλειψιν τών 
ιχνών τούτων δια ψευδών μαρτυριών' τδ πο- 
ρίζεσθαι χρήματα άπδ τού; πλουσίου; προ- 
φάσει δτι Οά ύπερασπίζηται αύτού; καί τά 
κτήματά των' τδ προκαλείν παντού καί 
πάντοτε τήν δημοσίαν δύναμιν' τδ άνθί- 
στασθαι εί; τήν εξουσίαν διά προσποιήσεω; 
οτι ή εξουσία εΐναι ληστρική καί άνήθικος.

«Ίνα γίνη τι; μαφφιόζος απαιτείται* 
νά φέρη δπλα άπηγορευμένα' νά προκαλή 

μονομαχίαν ύφ’ οίανδήποτε πρόφασιν" νά 
μαχαιρόνη' νά προσποιήται δτι συγχωρεϊ 
τά; γενομένας αύτώ προοβολά; δπω; έκδι- 
κηθή καλλίτερον, ιδίως εκδικούμενος ύβριν, 
διότι ούτος τυγχάνει δ πρώτο; τής Μαφφία; 
κανών' νά σιωπά δταν ΐδη διαπραττόμενον 
κακούργημα' νά ψευδομαρτυρή ϊνα διευκο- 
λύνη τών ενόχων τήν άπόλυσιν' νά κλέπτη.

«Εί; δύο λέξεις : 'Ενοχος σιγή, άναιδής 
τόλμη, ψεύδος, προδοσία, περιφρόνησι; δ
λων τών άστυκών καί ήθικών νόμων'—τοι
αύτη είναι ή Μαφφία.»

"Ετερο; νομάρχης έπέστελλεν ύπδ ημε
ρομηνίαν 12(24 ’Απριλίου 1875.

«Θέλω δρίσεε τήν Μαφφ!ar ώς έξής’ κερ
δοσκοπία άτόμου κατ’ άνάνδρου πρδς τδν 
σκοπόν τοΰ γυμνώσαι αύτδν καί έπιβάλειν 
πράξεις ά; νομίζει συμφερούσα; εί; τούς σκο
πούς του, άπειλών θάνατον. ΊΙ πανουργία, 
τδ φίλαρχον, ή πλεονεξία, ή αργία, είσιν 
οί συνεργοί τή; Μαφφίας, ήτις διαιρείται 
εί; άνωτέραν καί ζατωτέραν.

α*Η κατώτερα είναι άγροίκος καί άναί- 
σχυντος. Πάς φαυλόβιο; αισθανόμενος θάρ
ρος γίνεται μαφφιόζος, άπειλεί δτι θά φο- 
νεύση τοΰτον ή εκείνον και εύθύς τδν ύπα- 
κούουσι καί κάμνουσι τάς βρέξεις του. Ού
δέν άρνοΰνται αύτώ' άν δέ τώ δώσωσιν δ,τι 
ζητεί, Οά καταντήσωοιν έλ.εινοί.

«'Η άνωτάτη Μαφφία συνίσταται εί; τδ 
ύποκρίνεσθαι τιμιότητα καί εί; τδ συμφω
νεί ν πρδς τού; γετταίους, τού; τή; κατωτέ- 
ρας δηλ. τάξεω; μαφφιόζους, είς τδ έκδι- 
κείσθαι δι’αύτών κατά τών ιδίων εχθρών 
καί εί; τδ έκτελείν τού; σκοπού; των, είτε 
προκειμένου νά κλαπώσι τά ζώα ιδιοκτήτου, 
είτε νά άναγκασθή ούτος νά πωλήσρ είς 
ευτελή τιμήν έπαυλιν, άγρδν ή δάσος (άν 
τοιαΰτα έποφθαλμιά τις), είτε πρδς άπό- 
κτησιν πλούσια; νύμφης δι’ άπειλών, ών 
άρχίζουσι τήν πραγματοποίησιν. Ταΰτα γί
νονται είς τάς έξοχά;' είς δέ τά; πόλεις ή 
άνωτάτη Μαφφία έπιδιώκει τήν αυταρχίαν 
καί ζητεί νά καταλάβη τάς άςιολογωτέρας 
δημοσία; θέσεις ϊνα φορολογή τάς προσόδου; 
τοΰ δημοσίου' αναλαμβάνει δέ ν’ άποστέλ- 

λη ταχέως είς τδν άδην τού; πλουσίους 
συγγενείς, τούς βραδύνοντας νά μεταβώσιν 
εις τδν άλλον κόσμον, νά διαφθείρη, δσον 
δύναται, τού; δικαστάς καί τούς υπαλλή
λους, ν’ άπατοι αύτούς, νά περιορίζη τάς 
ένεργείας των, νά πλουταίνη, κτλ.»

ΊΙ κατάστασις τή; Σικελίας καί νΰν έτι 
είναι ·ίκτρά' καθ’ έκάστην δέ σχεδδν δ τη
λέγραφο; καί αί εφημερίδες άγγέλλουσι κα
κουργήματα. Έδώ, λ. χ. έφόνευσέ τις, διό
τι ύβρίσθη δήθεν’ έπέρχεται ό άστυνομικδς 
υπάλληλο;, άλλά καί ούτος φονεύεται. ’Ε
κεί συμμορία δέκα ή δεκαπέντε ληστών 
καλώς ένδεδυμένων, φερόντων τελειοποιη
μένα δπλα καί άναβαινόντων ϊππου; μι
κρού; καί σφριγώντας, συγκρούεται πρδς 
τήν ένοπλον δύναμιν. Έφονεύθησαν μέν 
δύο λησταί, άλλ’ δ στρατός έχασε τέσσα
ρα; άνδρας. Άλλαχοΰ πάλιν έμαχαιρώθη 
καί άπεβίωσε δικαστής, διότι έτόλμησε νά 
έκτελέση τδ καθήκόν του.

Ή Μαφφία είναι πανίσχυρος καί φοβερά' 
μέλη δ’αύτή; είσί πολλοί κατώτεροι διοικη
τικοί ύπάλληλοι, άλλοι μέν έκ φόβου,άλλοι 
δέ έκ συμφέροντος' ώστε ή ένέργεια τής δι
καιοσύνης παραλύεται.

Α. Σ.

ΣΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΝΑΙ.

Οί Σίναι λέγονται καί είναι τωόντι διε
φθαρμένοι καί άκόλαστοΓ πλήν έχουσι καί 
άρετάς' άποδεικνύονται δέ αγαθοί υιοί, κα
λοί σύζυγοι, φιλόστοργοι πατέρες, καλοί οί- 
κογενειάρχαι, καί συνεχώς άναφέρουσι τά 
παραγγέλματα τών σοφών καί ήΟικολόγων 
περί τών οικογενειακών καθηκόντων. Είσί 
μέν φιλάργυροι καί σκληροί πρδ; τούς πτω
χού;, ούχ ήττον δμω; πάσαι; δυνάμεσι συν- 
εργοΰσι διά τοΰ αργυρίου αύτών εί; σύςα- 
σιν ασύλων τών πτωχών καί ευεργετικών 
καταστημάτων. Ό μανδαρίνο; δτέ μέν πω- 
λεί τά; αποφάσεις του, δτέ δέ δικάζει δι
καίως ώ; Σολομών. Ό Κινέζο; έμπορος, ο
σάκις διαπραγματεύεται πράξίν τινα, προσ-
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παθεϊ άσυς-όλως νά κλέψη,άλλ’άφοϋ συνομο- 
λογηθή ή πράξις, πιστώς καί τιμίως έκπλη- 
ροΐ τάς ύποχρεώσεις του,γραπτός ή προφορι
κές.Οί Σϊναι είσίν ήπιοικαϊ ένταυτώ απηνείς' 
έρπουσι καϊ κολακεύουσιν έν άνάγκη,, άλλά 
διατηρούσε την προσωπικήν άξιοπρέπειάν 
των τούλάχιστον μέχρι βαθμοΰ τίνος. Είσί 
δειλοί δσάκις άπειλήση τις αύτούς, καί ά
νανδροι δσάκις προσβληθώσιν' άλλ’ ό δειλός 
έκεϊνος καί άνανδρος πρύ τοϋ δημίου άνακτά 
θάρρος καϊ θνήσκει γενναίος.

Χάρις είς τήν έπαφήν προς τήν Εύρώπην 
καί τήν ’Αμερικήν, ή Σινική μεταμορφοϋται 
κατ’εύχήν καί οί Σίναι άρχίζουσι νά θεωρώσι 
μέ όμμα καλόν τήν μεταμόρφωσιν αύτήν, 
ήτις είναι μέν βραδεία, άλλ’ οπωσδήποτε 
δέν είναι δυνατόν ν’ άναχαιτισθή. Οί Σίναι 
θεωροϋσι μόνον προσβεβλημένην τήν φιλοτι
μίαν των ώς άρχαιοτάτου λαού, διότι έφεί- 
λουσι νά παραδεχΟώσι ξένας εφευρέσεις' και 
δμως προθύμως άγοράζουσι παντοίας μηχα- 
νάς καί δπλα.

Άντιθέτως πρδς τήν ’Ιαπωνίαν, ήτις είς 
ριζικάς προβαίνει μεταρρυθμίσεις, αλλάζει 
είς ίν έτος ιματισμόν, θρησκείαν, πολιτικούς 
θεσμούς, κτλ. καϊ φρονεί δτι καθ’ δλα έξευ- 
ρωπαΐσθη, οί Σϊναι βαίνουσι βραδέως, μετ’ 
άζιοπρεπείας καϊ φρονήσεως' γυμνάζουσι μέν 
τούς στρατιώτας των εύρωπαϊκώς, άλλά δέν 
μετεμφιέζουσιν αύτούς είς Γάλλους πεζούς. 
’’Εχουσι μέν πολεμικά πλοία ναυπηγηθέντα 
υπό Εύρωπαίων είς τά ναυπηγεία τοΰ Φου- 
τσέου, τής Σαγχάης καί τοϋ Ναγκίν, άλλ’ 
ήδη προσπαθοϋσι νά ναυπηγήσωσι μόνοι των 
τά άναγκαϊα άτμόπλοα, άνευ τής βοήθειας 
τών ξένων' και πραγματικός κατώρθωσαν 
νά ναυπηγήσωσι πρό τίνος είς Πέη-χώ μι
κρόν σ,δηροΰν άτμήρες, χρήσιμον διά τήν 
ποταμοπλοΐαν. Καί αύτή ή μηχανή κατε- 
σκευάσθη ύπό Σινών' φέρει δέ τό πλοϊον είς 
τήν πρώραν τόν αύτοκρατορικόν δράκοντα, 
διότι οί Σϊναι, ώς εϊπομεν, βαθμηδόν είσά- 
γουσι τούς νεωτερισμούς καϊ τάς καινοτο
μίας διά κα'ι μιας δέν παραιτούνται τών 
πατρώων.

"Ωστε πρόοδος γίνεται έν τώ Ούρανίοι

Κράτει, δμολογουμένους δέ ή τών ξένων έ- 
πέμβασις ού μικρόν ωφέλησε καϊ ωφελήσει 
τήν άπέραντον έκείνην αύτοκρατορίαν. ’’Αλ
λοτε αί πύλαι τής Σινικής ησαν κλειστα'ι, ή 
δ ξένος είσήγετο μετά μυρίας διατυπώσεις 
διά στενών τινων. Αί πόλεις έγεμον ακαθαρ
σιών, ή άτμόσφαιρα ήν πνιγηρά καϊ τά ΰδα- 
τα έλίμναζον σήμερον δμως τά πάντα με- 
τεβλήθησαν ή μεταβάλλονται. Οί Σϊναι, δ
σον πεπωρωμένοι καϊ άν τυγχάνωσιν, δφεί- 
λουσι νά δμολογήσωσεν ότι είναι υποδεέστε
ροι τών Εύρωπαίων, καϊ τοΰτο διότι βλέ— 
πουσιν είς τινα παράλια τάς εύρωπαϊκίς 
κτήσεις μέ προκυμαίας, μέ μεγίστην κίνησιν, 
μέ πλατείας δδούς, καλώς ^υμοτομημένας 
καϊ φωτιζομένας διά φωταερίου, έχούσας 
λαμπρός οικοδομάς καϊ πλούσια εμπορικά 
καϊ τραπεζιτικά καταστήματα. Οί Σϊναι τό 
κατ’ άρχάς ήγανάκτουν κα'ι έδυσχέραινον έπϊ 
τή παρουσία καϊ τή υπεροχή τών βαρΰάρωκ 
καϊ δέν ήθελον νά ζώσιν ύπό τήν σκιάν ξέ
νων σημαιών' άλλά μετ’ ού πολύ ύπέκυψαν 
έκθύμως καϊ σήμερον περίπου 200,000 ζώ
σιν είς Σαγχάην, υποκείμενοι είς ευρωπαϊκός 
δημοτικός διατάξεις, τελοϋντες τοΐς Εύρω- 
παίοις τόν κεκανονισμένον δημοτικόν φόρον 
διά τόν φωτισμόν κα'ι καθαρισμόν τής πό
λεως, κτλ. Οί Σϊναι έμποροι δμιλοϋσι τήν 
άγγλικήν καϊ τήν γαλλικήν, οί δέ ύπάλλη- 
λοι καϊ ύπηρέται άφίνουσι τήν έκ χαλκού 
.τι.τα»· χάριν τού πούρου σιγάρου. Αι έλευ- 
θεριάζουσαι ή άκόλαστοι Σϊναι νεάνιδες, ώς 
και πολλαί ΰπανδροι, περιφέρονται έπ’ ανοι
κτής άμάξης είς τούς δημοσίους τών ξένων 
περιπάτους' τό δέ περιεργότατον ότι οί 
σπουδασταϊ αύτοί, οί έκλεκτο'ι τοϋ Κομφυ- 
κίου, οί μέλλοντες θεματοφύλακες τών άρ
χαίων παραδόσεων καϊ τών παλαιών δογ
μάτων, παρήτησαν τήν πατροπαράδοτον ύ- 
lipcar οσάκις πρόκειται νά μεταβώσι, χά
ριν έξετάσεων, είς Ναγκίν ή ΙΙεκΐγκ, καϊ τό 
ταξείδιον ένεργοϋσι δι’ άτμοπλ.όου.

Τήν ηλεκτρικήν μηχανήν, ήν κατ’ άρχάς 
άπέδιδον είς τήν έπίνοιαν τοϋ Σατανά, τόν 
τηλέγραφον τούτέστιν, οί Σϊναι έμποροι Οε- 
ωροϋσιν ήδη έκ τών ών ούκ άνευ καϊ με- 

γίστην ποιούσιν αύτού χρήσιν χάριν τών 
έμπορικών ύποθέσεών των καϊ ϊνα πληρο- 
φορώνται είς ποιας τιμάς πωλείται ή μέ- 
ταξα είς Λυών ’ή είς Λονδϊνον καϊ πόσου 
τιμάται τό όπιον είς τάς άγοράς Βομβάης 
καϊ Καλκούτας.

Βεβαίως μετ’ ού πολύ, μ δλον τό πρός 
τά πατροπαράδοτα έθιμα καϊ τό πρός τούς 
νεκρούς δφειλόμενον σέβας, Οά συστηθώσι 
σιδηρόδρομοι, οΐτινες θά διέρχωνται διά τών 
άναριθμήτων τάφο>ν, δι’ ών είναι κεκαλ.υμ- 
μένη άπασα ή πεδιάς τής Κίνας. Ο! μανδα
ρίνοι είσί κατά τοϋ νεωτερισμού τούτου, ώς 
ήσαν καί κατά πάσης άλλης καινοτομίας, 
ήν έθεώρουν δλεθρίαν είς τόν τόπον, άλλ’ ή- 
τις, μ’ δλην τήν άντιπολίτευσίν των, είσ- 
ήχθη έπϊ τέλους. Ό μανδαρίνος έχει συμ
φέρον νά κηρύττηται κατά πάσης προόδου' 
άμα ό λαός έκπολιτισθή, δέν Οά ύπόκηται 
πλέον είς έκεϊνον τυφλοϊς δμμασιν, ούδέ Οά 
ήναι έρμαιόν του. Διό δ μανδαρίνος μετ’ ά- 
κρας χαράς βλέπει τούς ξένους, τούς ύπηρε- 
τήσαντας τήν σινικήν κυβέρνησιν, απερχο
μένους είς τήν πατρίδα των, καϊ μυρίας 
φιλοφροσύνας, απείρους τιμάς άποδίδει αΰ- 
τοϊς' ασμένως δέ είς πάσαν Οά ύπεβάλλετο 
Ουσίαν ϊνα άποπεμφΟώσιν απαντες οί ξένοι 
οί έν ύπηρεσία τής σινικής κυβερνήσεως δια- 
τελούντες καϊ οί τά πάντα Οέλοντες νά ύ- 
παγάγωσιν είς διατυπώσεις καϊ έξελέγξεις. 
’Λλλ’ ή έπιθυμία των αυτή δέν Οά πραγμα
τοποιηθώ, ώς φαίνεται, ή δέ Σινική άναμφι
βόλως βαίνε: πρός τήν πρόοδον.

Οί Σϊναι πρό πάντων είσίν έμποροι' ίσχυ- 
ρώτατον δέ έλατήριον αύτών είναι τό συμ
φέρον. Κυρίως πωλούσι τέϊον, μέταξαν καί 
άλλα τινά έμπορεύματα. Ό χωρικός τών 
μάλλον άπομεμακρυσμένων μερών, δ μηδέ
ποτε ίδών Εύρωπαϊον, ήξεύρει ήδη δτι μόνον 
ένεκεν τής έξαγωγής,ήν ένεργούσιν οί Εύρω- 
παϊοι, τά έμπορεύματα του έτιμήθησαν,δ δέ 
κάτοικος τών όχθών τοΰ Γιάγκ-τσέ, δ τρέ- 
μων είσέτι οσάκις ένθυμηθή τούς έπαναστά- 
τας, δμολογεϊ ότι μόνον χάρις είς τήν ένο
πλον έπέμβασιν τών Εύρωπαίων οί άντάρται 
κατετροπώθησαν καϊ ούτως έδυνήθη νά καλ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ'.) 

λιεργήσν) αυθις τάς πλούσιας πεδιάδας τού 
Ναγκίν καϊ τοΰ Τσεού, αϊτινες ειχον μετά- 
βληθή είς έρήμους. Τά άγαθά δμως πάντα 
τού πολιτισμού έκτιμά ιδίως δ κάτοικος 
τής Καντώνος, δστις έκαρπώθη καϊ καρποΰ- 
ται τήν μεγαλητέραν ώφέλειαν' γνωστόν δέ 
ότι έκ τής Καντώνος ,άποπλέουσιν οί πολυ
άριθμοι μετανάσται οί έργαζόμενοι είς τά 
χρυσωρυχεία τής Καλιφορνίας, είς τάς ζα- 
χαροφυτείας τών Άντιλλών, τή; Ιάβας καϊ 
πολλών άλλων μερών.

II. Λ.

ΠΕΡ1ΠΓΒΣΕΙΣ ΚΛΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Γνωστόν ότι δ Στάνλε, δ εύρών τόν διά- 
σημον Λιβιγκστώνα, είχε διαταχθή ύπό τών 
ιδιοκτητών τού Κήρυχος τής Νιας ’Τόρ- 
ν.ης καϊ τού 'Ημερησίου Τηλεγράφου, έφη
μερίδος τοϋ Λονδίνου, ϊν’ άπέλθη καϊ αυθις 
είς τήν κεντρικήν ’Αφρικήν πρό; έξακολού- 
Οησιν τού έπιστημονικού σκοπού τού Σπήκ, 
τού Γράντ καϊ τοϋ Λιβιγκστώνος,τήν άνακά- 
λυψιν δηλ. τών πηγών τού Νείλου.

'Ο Ημερήσιος Τηλέγραφος πρό μικρού 
έλαβε δύο έπιστολάς τοϋ γενναίου περιη- 
γητού. Ή πρώτη έγράφη εις τά; όχθας τή; 
λίμνης Βικτωρίας Νυά,κζης, ή, δπως τήν 
λέγει δ Κ. Στάνλε, κατά τήν προφοράν τών 
έγχωρίων, Νιγίάκζα φέρει δέ ή έπιστολή 
ημερομηνίαν 1 7 Μαρτίου, τούτέστιν έγράφη 
δύο ημέρας μετά τήν άφιξίν του. 'Η τελευ
ταία γνωστή έπιστολή τοϋ Στάνλε έχρονο- 
λογεϊτο ίκΜπουαπούας (J/pwapwa), τόπου 
κειμένου έπϊ τής δδού τού Ούανυαμπέ. 'II 
έπιστημονική έκδρομή τοϋ διασήμου ήδη 
περιηγητοϋ έτράπη έκ τοϋ μέρους έκείνου 
πρός τά βορειοδυτικά καϊ διήλθε διά τής 
τέως άγνώστου χώρας Ούγόγο' ωφειλε δέ 
νά διαβί) ικανά έλη κεκαλυμμένα άπό βύρ- 
λα. Συγκινητική λίαν είναι ή έκθεσις τού 
Κ. Στάνλε περϊ τών βασάνων ά; ύπέστη ή 
έκδρομή, ήτι; ήναγκάζετο νά δδοιπορή ύπό 
ήλιον φλογερόν καϊ νά κατατρύχηται δεινώς 
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ύπδ πυρετών καί δυσεντερίας, εις τα φυσικά 
δέ προσκόμματα προσετέθησαν ό λιμός, ή 
απιστία τών οδηγών και συγχρόνως ή δυσ
πιστία ή ή φανερά εχθροπραξία τών εγχω
ρίων φυλών—δεινά άτινα πολλάκις παρ’ 
όλίγον ν’ άποβώσιν ολέθριοι είς τδν περιη
γητήν καί τήν συνοδίαν του. 'II έκδρομή, 
εγκαταλειφθεΐσα ύπδ τών οδηγών της, άπε- 
πλανήθη είς έλώδεις έρημους, είς δάση α
κακιών ή εϋφορβίων, δι’ ών ήν ήναγκασμένη 
νά διέλθη άναρριχωμένη ή ποιούσα χρήσιν 
της μαχαίρας. Προσεβλήθη δέ ύπδ τής φυ
λής τών Ούατουρού, οίτινες ήθελον νά λη- 
στεύσωσι τδν περιηγητήν καί τους περί αύ
τδν, άλλ’ οί λησταί μετά σφοδράν καί αι
ματηρήν πάλην άπεκρούσθησαν. Οί περί 
τδν Στάνλε έκαυσαν πολλά χωρία των και 
διήρπασαν τά ποίμνιά των’ άλλ’ ό περιη
γητής άπέβαλεν 21 έκτων μαύρων οπλιτών 
του. Οί δλίγιστοι Ευρωπαίοι, καί τοι κα
ταβεβλημένοι ύπδ τοϋ καμάτου καί τών 
κινδύνων, μεγίστην έδειξαν γενναιότητα 
καί εύστάθειαν, καρτερικώς τά πάντα ύπο- 
μένοντες’ οί μαύροι δμως καί οί έκ Ζανζι- 
βάρης ληφθέντες ύπηρέται έδεκατίσθησαν 
υπδ τοΰ κόπου καί τών άσθενειών. "Οτε 
ύ Στάνλε, κατά τήν άφιξίν του είς τήν λί
μνην Νυάνζης, ήρίθμησε τούς ανθρώπους 
του, ευρεν οτι έκ τών 300 άνδρών, ούς ώ- 
δήγει έκ τών παραλίων, ειχον άπολειφθή 
-186 ένοπλοι μαύροι και 3 λευκοί. Έκ τών 
"Αγγλων συνοδοιπόρων του ό Στάνλε άπώ- 
λεσε κατά τήν οδοιπορίαν πρώτον τδν *Ε- 
δουαρ Ιΐηκδκ καί έπειτα τδν Φρεδερήκ Μπά- 
κερ, άποβιώσαντα άμα τή άφίξει είς τήν 
λίμνην.

'Γής πρώτης ταύτης έπιστολής παραθέ- 
τομεν τήν έπομένην περίληψιν

«Άφοΰ, λέγει ό περιηγητής, άνεχωρήσα- 
μεν έκ τής Μπουαπούας, ύπέστημεν σκλη- 
ρας δοκιμασίας. Οί άρχηγοί τών διαφόρων 
φυλών, ώς συνήθως πράττουσιν, άπεγύμνουν 
ήμας καί άπέλυον άμα έδίδομεν λύτρα' εις 
τινα όμως μέρη άπηντήσαμεν καί φυλάς, 
αίτινες έφέροντο πρδς ήμάς φιλικότατα.

“Ένίοτε, άφοΰ διηρχόμεθα διά μακρών 

καί αγόνων πεδιάδων, έν αίς τά τρόφιμα 
έσπάνιζον, άφικνούμεθα είς μέρη όρεινά, έν 
οίς άφθονους εύρίσκομεν τροφάς καί ών οί 
άρχηγοί καί οί κάτοικοι έδείκνυον πρδς ήμάς 
φιλίαν' ώφείλομεν δμως νά διερχώμεθα καί 
διά μερών σπαρασσομένων ύπδ πολέμων ή 
έμφορουμένων ύπδ αισθημάτων φιλοπόλεμων* 
Άπηντήσαμεν δέ λαούς προδοτικούς καί 
έχθρικώς διακειμένους καί είσήλθομεν είς 
τόπους ύποκειμένους είς τούς πρδς βορραν 
οίκοΰντας θηριώδεις Βαχμάβους καί τούς έ
πίσης θηριώδεις Βαχεμπή, κατοικοΰντας 
πρδς νότον. Τέλος έμαστιζόμεθα άδιαλεί- 
πτως ύπδ βροχών ραγδαιοτάτων.

«Οί άκολουθοΰντές με έφαίνοντο δλως 
καταβεβλημένοι' τινές άπέθνησκον ύπδ τοΰ 
καμάτου καί τής πείνης, άλλοι έμενον καθ’ 
οδόν άσθενεϊς καί πολλοί έλειποτάκτουν. 
Είς μάτην άπέβαινον πάσα περί άμοιβής 
ύπόσχεσις, οί γλυκείς τρόποι, αί άπειλαί, 
αί τιμωρίαι, ή δ’ έκδρομή έφαίνετο δτι έ
μελλε νά άποτύχφ. Μόνοι οί λευκοί, καί 
τοι έστρατολογήθησαν έκ τής κατωτέρας 
τάξεως τών "Αγγλων, θαρραλέως καί δυ
νατόν ειπεΐν ήρωίκώς έξετέλεσαν τήν άπο- 
στολήν των. Ιΐυρέσσοντες καί ύπδ τής δυσ
εντερίας πάσχοντες, προσβαλλόμενοι δέ 
ύπδ τών έντοπίων καί δφείλοντες νά δια- 
νύωσι μακράς άποστάσεις ύπδ τάς κατα- 
κλυσμιαίας τοΰ ισημερινού βροχάς, άπεδεί- 
χθησαν άνδρες εΰγενεϊς, γενναίοι, θαρραλέοι, 
τολμηροί καί άληθεϊς Χριστιανοί.

«Οΰτω κακώς έχόντων τών πραγμάτων, 
ή έκδρομή άφίκετο τήν 31 Δεκεμβρίου 1874 
έ. ν. μέχρι τών δυτικών ορίων τοΰ Ούγό- 
γου καί έκεΐθεν έτράπη κατ’ εϋθεϊαν πρδς 
βορραν . . . Μετά διήμερον οδοιπορίαν έφθα
σεν έπί τών συνόρων τής Ούζαβάδας, χώ
ρας περίφημου διά τούς έλέφαντάς της' έ- 
κεϊ έλειποτάκτησαν οί έξ Ουγάγου προσλη- 
φθέντες οδηγοί, άλλοι δέ ληφθέντες πρδς 
άντικατάστασίν των έγένοντο άφανεϊς μετά 
οδοιπορίαν μιας ήμέρας, καί πρωίαν τινά ή 
συνοδία εύρέθη έπί τών άκρων εύρείας έ- 
ρήμου, δπου ούδέν άλλο μέσον παρά τήν 
πυξίδα ειχον δπως διευθυνθώσιν είς λαβυ

ρινθώδη μέρη, κεχαραγμένα ύπδ τών ιχνών 
τών ελεφάντων καί τών ρινοκέρων καί κε- 
καλυμμένα ύπδ πυκνών δασών άκακιών καί 
εϋφορβίων.

«Έπί τέσσαρας ήμέρας καθ’ άς ούδεμίαν 
άπηντήσαμεν σταγόνα ΰδατος, περιεπλανώ- 
μεθα διά τών έρήμων έκείνων άφίνοντες 
καθ’ όδδν τούς μή δυναμένους ν’ άνθέξωσιν 
ίς τδν κάματον, τήν δίψαν καί τήν πείναν.

«Κατά τήν τελευταίαν ήμέραν άφικόμε- 
θα είς μικρδν χωρίον, Ούριβέρην καλούμε
νου. Ό πληθυσμός αΰτοΰ συνέκειτο τδ δ
λον έκ τεσσάρων μαύρων μετά τών τέκνων 
των. Ούδέν πρδς διατροφήν έδυνήθημεν νά 
πορισθώμεν έξ αΰτοΰ, έπειδή δ’ ύπ’ έσχά- 
της έπιεζόμεθα άνάγκης, έστειλα 20 έκ τών 
τολμηροτέρων άνδρών είς Σοΰναν, άπεχου- 
σαν 20 μίλλια πρδς τά νοτιοδυτικά τής 
Οΰβερίβης, ϊνα άγοράσωσι τρόφιμα.

«Έως ού έπιστρέψωσιν οί άνδρες ούτοι, 
ήρεύνων τά δάση, κυνηγών τρόπον τινά' 
είς μάτην δμως' είς δέ τδ σπήλαιον λέον
τας εύρον δύο λεοντιδεϊς οΰς έφόνευσα δπως 
φυλάξω τήν δοράν των . . . Μετά 48 ώρας 
τουφεκισμοί άνήγγειλάν μοι τήν εύφρόσυνον 
είδησιν δτι οί παρ’ έμοΰ σταλέντες έπέτυ- 
χον τοΰ σκοπού ! Οί ύπ’ έμέ, άφοΰ έζωο- 
γονήθησαν έκ τών τροφίμων, έζήτησαν έπι- 
μόνως ϊνα προβώμεν είς τά πρόσω, δπερ 
Καί έγένετο . . . Τήν έπιοΰσαν έφθάσαμεν 
είς Σοΰναν, έν τή χώρια τής Ούρίμης, δια- 
νύσαντες είκοσι μίλλια ύπδ καυστικότατου 
ήλιου' άπηυτήσαμεν δέ λαδν άξιοσημείωτον 
διά τήν ωραιότητα καί τήν συμπεριφοράν 
του. Ούτε οί άνδρες, ούτε οί παϊδες έφερον 
έπένδυμά τι ή δέρμα ζώου* τών δέ γυναι
κών μόνον αί έγκυοι έφερον δέρμα αίγός. »

«Ό λαός έκείνος, καί τοι ωραίος, παρεί
χε* ήμϊν, λέγει ό Κ. Στάνλε, υποψίας τι- 
νάς* μόλις δέ μετά πολλά έδόθη ήμΐν ύπδ 
τών γεροντοτέρων ή άδεια νά διέλθωμεν διά 
τής χώρας . . . Τήν 21 ’Ιανουάριου έφθάσα
μεν είς Ούρίρην, δπου αί περί καλής ύποδο 
χής προσδοκία·, ήμών έψεύσθησαν.»

Τό χωρίον, περί 8 έσκήνωσαν, έκειτο έν
τδς κοιλάδος κατοικουαένης ύπδ 2 — 3 χι

λιάδων ψυχών' μετά πολλάς δέ προσπά
θειας ό περιηγητής κατώρθωσε νά λάβη γά
λα, ώά καί όρνιθας, δούς είς άντάλλαγμα 
ύφάσματα. Τήν έπιοΰσαν προσήλθε παρά 
τώ περιηγητή δ μάγος διδάσκαλος, πρδς 8ν 
οί κάτοικοι μέγα τρέφουσι σέβας' ούτος δέ 
προσέφερε βοΰν ισχνόν καί έλαβε δώρα ύφά
σματα καί ύέλους, ώς καί τοΰ ζώου τήν 
καρδίαν, -?,ν άπήτησε. Πρδς τδν άδελφδν 
καί τδν υίδν τοΰ μάγου έδόθησαν διάφορα 
έπίσης δώρα' τήν άκόλουθον δμως ό μάγος 
ήλθε καί πάλιν είς τήν σκηνήν καί έζήτησεν 
ύέλους πρός ίύίαν του χρήσιν, οΰς καί έ
λαβεν, άναχωρήσας ευχαριστημένος, κατά 
τό φαινόμενου.

Ή δευτέρα έπιστολή τοΰ Κ. Στάνλε φέ
ρει χρονολογίαν 1 5 Μαίου έξ Ούζουκάμας. 
Ό περιηγητής, ένώ έπορεύετο είς τάς δ- 
χθας τής λίμνης Βικτωρίας Νυάνζης, έστη 
πρδ τών ωραίων χωρών Σίμα καί Μαγκού» 
κυβερνωμένων ύπδ άνεξαρτήτων άρχηγών 
καί κειμένων είς τδν έρεινδν καί όλίγον κα- 
τωκ.ημένον τόπον τής Μαγάνζας, δπου συν
αντιόνται οί κυνηγοί τών έλεφάντων. Ακο
λούθως είδε τήν χώραν τών Ούερεγκεδή, 
κατοικουμένην ύπδ λαοΰ προθυμοποιουμέ- 
νου νά ληστεύη τούς ξένους, οϊτινες ήθε
λον τολμήσει νά μεταβώσιν έκεΐ. Μακρύ- 
τερον άπήντησε τάς κοιλάδας τοΰ Σαχοή, 
τής Ούράμπας καί τού Ούρουρή, αϊτινες εί
σίν έπίσης άφοροι δσον καί τά έπί τοΰ ισ
θμού τοΰ Σουέζ. Έξακολουθών πρδς τήν 
αύτήν διεύθυνσιν άνεκάλυψε χώραν εύφορω- 
τάτην, έχουσαν καί ποίμνια καί έλέφαντας' 
κεΐται δε αΰτη πρδ τής χώρας τών Ούακε- 
ρέβς, λαοΰ εμπορικού καί δραστήριου, ού ό 
βασιλεύς, καλούμενος Λουκογγέχ, είναι α
ξιέραστος. 'II χώρα τών Ούρουρή, δπου ό 
περιηγητής άφίκετο κατόπιν, είναι άξιο- 
σημείωτος διά τά πλούσια ποίμνιά της καί 
τδ εύφορον τής γής' χωρίζεται δέ ύπδ 
τοΰ δασώδους μέρους τοΰ Ούρουρή, τής Ούγ- 
κεγέγία, τής χώρας δηλ. περί ής τόσοι μύ
θοι λέγονται καί τόσα θαυμάσια άκούονται, 
τής γής τής Επαγγελίας τών θηρευτών τοΰ
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ελεφαντόδοντο; καί τοϋ φυτωρίου τών 
δουλεμπόρων.

Κατόπιν διηγείται ό περιηγητές μετά 
πολυαρίθμων λεπτομερειών τά; συναντή
σεις του έν τή λίμνη καί έν ταΐς όχθαι; 
αυτής πρδς ίπποποτάμους καί κροκοδείλους, 
πρδς δέ καί λέοντας, ούς έφρόντισε νά μή 
πλησιάση πολύ. Είσέτι περιπλέει μετά τής 
λέμβου του (διότι φθάς είς τήν λίμνην συν- 
ήρμοσεν ήν έφερε λέμβον), συνοδευόμενος 
υπδ τών πιστών διατελεσάντων αύτω, τάς 
δχθας τής χώρας, ήτις, ώς άργότερον έμα- 
θεν, είναι ή Μαχάτα’ έστη δέ πεντήκοντα 
μέτρα άπδ τής όχθης καί έκεϊ είδον αύτδν 
ές ιθαγενείς, οΐτινες έσπευσαν εΐς τινα κρη
μνόν κα’. τώ έγνωστοποίησαν τής χώρας 
τδ όνομα, άλλ’ ήρνήθησαν νά τώ είπωσι 
περισσότερα, έκτδς άν συγκατάνευε νά πε- 
ραιωθή εις τήν ξηράν. 'Ο Κ. Στάνλε ήν έ
τοιμος νά πράξη ούτως, άλλ’ ώφειλε νά με- 
ταβάλρ γνώμην, αμα είδε προσερχομένους 
πολλούς λογχοφόρους. "Επραξε δέ κάλλι- 
στα, διότι οί ημιάγριοι άμα είδον ότι ό 
ξένος προέθετο ν’ άπομακρυνθή καί αυθις, 
έδραξαν τάς λόγχας των. Ή λέμβος άπέ- 
πλευσε πλησίστιος καί οί ιθαγενείς ήκολού- 
θησαν τήν όχθην, περιμένοντες αύτδν εις 
διάφορα μέρη, δπου ήλπιζον ότι ήθελε πλη
σιάσει ή λέμβος- άλλ’ έπελθούσης τής νυ- 
κτδς, έκριναν περιττόν νά καταδιώξωσιν 
έπί πλέον τούς ξένους, οΐτινες έπί μάλλον 
καί μάλλον άπεμακρύνοντο τής όχθης.

Είς Βουβάνδα ό Κ. Στάνλε συνωμιλησεν 
έκ νέου μέ τούς ιθαγενείς, οΐτινες έφάνησαν 
κα).οί καί προσέφεραν νά τώ παραχωρήσω- 
σιν είς εύθυνήν τιμήν τρόφιμα, ών ήρχισε 
νά συναισθάνηται τήν άνάγκην.

’Επανερχόμενος είς τήν πρώτην έπ-.στο- 
λήν του ό Κ. Στάνλε διηγείται δτι τήν έ- 
πιοΰααν άφ’ ής έγραψεν έκείνην, είχε συμ
φωνήσει μετά τοϋ βασιλέως τής Ούγάνδης 
ϊνα τω χορηγήση ουτος τριάκοντα μονόζυ- 
λα καί 500 άνθρώπου; διά νά μεταβή μετά 
τών περί αύτδν άπδ Ούζακάμα; εί; τδν 
ποταμόν Κατόγκα. Ό Κ. Στάνλε άνεχώρη- 
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’Απριλίου έπιστρέφων εί; τδ στρατόπε- 
δόν του, όθεν άπουσίασεν έπί πεντήκοντα 
ήμέρας. Κατά τδ διάστημα δέ τοΰτο είχεν 
έξερευνήσει τά; όχθα; τή; Βικτωρία; Νυάν- 
ζης. Ό Κ. Στάνλε άπεϊχε τή; παραλία; 
200 λεύγα; περίπου, ώφειλε δέ νά διανύσρ 
χιλία; άκόμη. "ΐΐλπιζεν ό άνήρ ν’ άνακαλύ- 
ψη πολλά θαυμάσια καί νά διασαφήνισή 
πολλά μυστήρια.

Πρδ; τήν διεύΟυνσιν τοϋ Ημερησίου Τη~ 
.ίεγράχρου καί πρδς τήν γεωγραφικήν εται
ρείαν τοϋ Λονδίνου ό Κ. Στάνλε έπεμψεν ά- 
ξιολόγους γεωγραφικούς χάρτας τών μερών 
άτινα διέτρεξεν.

’Εν Καΐρω είχον ληφθή εί; τδ ύπουργεϊον 
τών στρατιωτικών τηλεγραφήματα έπιστη- 
μονικής επιτροπής, περιηγούμενης τά ενδό
τατα τή; Αΐγύπτου καί διδούση; πληροφο
ρία; τινάς περί τοϋ ’Αμερικανού περιηγητοΰ. 
Τά τηλεγραφήματα ταΰτα φέρουσιν ημε
ρομηνίαν 13(25 ’Οκτωβρίου καί έν συνόψει 
σημειοϋσ·. τά επόμενα’

'Ο Κ. Στάνλε διηυρεύνησε τήν ανατολι
κήν όχθην τής λίμνη; καί έσχεδιογράφησε 
τδν χάρτην’ είδε δέ πρδς άνατολάς μέγι- 
στον ποταμόν, τδν Θεμιβάτιν. Κατά τά; 
έξερευνήσει; του δέν άπήντησε τήν λίμνην 
Βάχρ Γκδ (Βασίγκαν), ή; μνείαν έποιήσαν- 
το οί λοχαγοί Σπήκ καί Γράντ. Ό Κ. 
Στάνλε διαβεβαιοϊ δτι ή λίμνη Βικτωρία 
είναι άπέραντο; καί έχει πλεΐστα; νήσους 
καί δτι ή χώρα Άκομά (Βερεβέ) είναι νή
σος. 'Η λίμνη δέν έκτείνεται τόσον πρός ά- 
νατολάς, δσον δ Γράντ ύπελόγισεν. Αί λέμ
βοι ά; τώ παρεχώρησεν δ βασιλεύ; Μτέ- 
στας, δπω; δι’ αύτών μεταφέρω τού; άνθρώ
που; του, έλειποτάκτησαν έν μέση τή δδώ.

« Άργότερον, λέγουσι τά τηλεγραφήμα
τα, έλάβομεν ειδήσεις του, καθ’ ά; έφθασεν 
εΐς Ούζουκούμα, άλλά μετά ταΰτα άγνο
οΰμεν ποϋ εύρίσκεται. » 1- Ο.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.— Έν τή σε
λ ίδι 424, στήλη 2, στίχφ 4 4, άντί έλαΐαι, ώ! 
κατά παραδρομήν έτυπώΟη, άνάγνωΟι έλατα·.·


