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'Υπείκων είς την εύγενή καί «μητικήν 
πρόσκλησιν τοΰ σεβαστού Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου άναθέντος μοι τήν σύνταξιν καί 
τήν άπδ τοΰ βήματος τούτου απαγγελίαν 
τού λόγου τού είθισμένου κατά τήν επίση
μον ταύτην έπέτειον έορτήν τοΰ Συλλόγου 
άσμένως ανέρχομαι τδ βήμα, ΐνα έκ τών 
ένόντων εκπληρώσω προθύμως τήν άνατε- 
Οεϊσάν μοι εντολήν, καί πεο ούχί αρκούν
τως πρδς τοΰτο παρασκευασμένος, άτε ουχί 
έγκαίρως ειδοποιηθείς, οΰδ’ όπως δει ενώπι
ον ούτως άθρόας συρροής άνδρών φιλομού- 
σων τε καί μεμουσωμένων, έν μέσε? τοΰ σε- 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΛ ΙΑ'.) 

βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης, τοΰ 
σοφοΰ Διευθυντοϋ τοΰ άνωτάτου τών ημε- 
τέρων εκπαιδευτηρίων, καί τοσούτων άλλων 
σεβαστών καί λογίων άνδρών. Έξαιτούμε- 
νος λοιπόν έκ τών προτέροιν τήν συγγνώ- 
μονα ίπιείκειαν τών άκροωμένων, είτι 
έν πολλοί; έχει έλλιπώς ό λόγος καί δέν εί
ναι κατά πάντα αντάξιος τής έπισηαότητος 
τής περιστάσεως καί τής προσδοκίας τής ό- 
μηγύρεως καί τής τοΰ θέματος σπουδαιό- 
τητος, μεταβαίνω άνευ πολλών καί μακρών 
ρητορικών προοιμίων είς αύτή τδ άντικεί- 
μενον τοΰ λόγου.

Οί ίδρυσάμενοι τδν Σύλλογον τοΰτον καί 
τά κατά τήν εορτήν ταύτην ιδία διατάζαν- 
τες σεβαστοί άνδρες προσέθηκαν έν τώ Κα· 
νονισμώ, ϊνα δ έκάστοτε κατά τήν έορτήν 
ταύτην άπαγγελόμενος λόγο; περιστρέφω - 
ται περί τά σπουδαία έκεΐνα ζητήματα τά 
συνδεόμενα μετά τοΰ δνόματος εκείνου, δι’ 
οΰ ύπερηφάνως κοσμείται δ ημέτερος Σύλ
λογος, καί έφ’ φ σεμνύνεται καί άγάλλεται 
πδσα μέν ανθρώπινη συνείδησις έχουσα αΐ- 
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σθησιν τοΰ ύψηλοϋ καί εύγενοΰς καί καλοΰ 
έν τώ πνευματικώ κόσμο}, μάλιστα δέ τό 
γένο; εκείνο τών βροτών, δπερ πατεϊ έτι τό 
κλασσικόν έχεΐνο έδαφος, έξ ού τό πρώτον 
ήνθησαν τά αθάνατα έκεϊνα 'Ομηρικά έπη, 
τά τελειότατα ιδεώδη πρότυπα τής πνευ
ματικές τοΰ άνθρώπου τέχνης, καί δπερ 
διά μυρίων γνωρισμάτων καί αναμνήσεων 
Ονομάτων τε καί πραγμάτων μυριοτρόπως 
αισθάνεται τούς άφανεϊς έκείνου; δεσμούς 
τούς συνδέοντας αύτό μετά τής σεβάσμιας 
έκείνης έποχής, καί οίονεί διά τοΰ γεύματος 
τοΰ χρόνου άνερχόμενον κατά διάνοιαν καί 
φαντασίαν πρός αύτήν ήδέως καί μετά Οαυ- 
μασμοΰ επισκοπεί τά έργα έκεϊνα άνδρών τε 
θεών τε, άπερ έκλεισε καί άπηθανάτισεν ό 
αθάνατος τίς ’Ιωνίας άοιδός. Πιστός εΐς τό 
πνεΰμα καί είς τό γράμμα τοΰ Κ ανονισμοΰ 
έξελεξάμην καγώ τό τοΰ λόγου θέμα έν αύ
τοϊς τοϊς περί Όμήρου ζητήμασι,καί δή προ
τίθεμαι τήν κατά τό ένόν διά βραχέων ά- 
νάπτυξιν τών περί τοΰ θείου καϊ τοΰ κό
σμου καί τοΰ ανθρώπου ιδεών τοΰ Ομήρου. 
Ισως έκ πρώτη; όψεως σκοπών τις άπορεϊ 

διότι τό αύτό πάντοτε περί Όμήρου θέμα 
λόγου προτίθεται είς τήν μελέτην τών κατ’ 
έτος άπό τοΰ βήματος τούτου λόγους άπαγ- 
γελλόντων, οίονεί άναγκαζομένων τά αύτά 
περ'ι τών αύτών νά λέγωσι πάντοτε καί έν
τός τοΰ αύτοΰ στενοΰ καί τετριμμένου κύ
κλου ζητημάτων νά περιστρέφωνται. ’Αλλά 
πάσα τοιαύτη απορία έκλείπει εύθύς αμα 
άναλογισθή τις, δτι τά 'Ομηρικά έπη δέν 
είναι μνημεϊα φιλολογικά στενόν καί περι- 
ωρισμένον εχοντα χαρακτίρα, τήν ατομικήν 
μόνον διάνοιαν και τάς ιδέας καϊ τήν τέ
χνην τοΰ ποιήσαντος αύτά διδάσκοντα, άλ
λ’ δτι ταΰτα άποκαλύπτουσι πρό τών ο
φθαλμών τής διανοίας ήμών κόσμον ολό
κληρον θαυμαστόν άμα καί περισπούδαστου 
αύτόν τε καθ’ εαυτόν, πολλώ δέ μάλλον 
τοιοΰτον, δπόταν προσδιορισθή καί δεόντως 
έκτιμηθή ή θέσις αύτοΰ έν τώ καθόλου ελ
ληνικό» κόσμω καϊ δι’ αύτοΰ έν τώ ιστορι
κό» ήτοι τώ ήθικώ κόσμω έν γένει. Διότι άν 
δ 'Ελληνικός κόσμος έν τί καθόλου ιστορία 

τίς άνθρωπότητος άποτελή τήν λαμπροτά- 
την τών ιστορικών περιόδων, δσας έν τφ 
μακρώ τής άναπτύξεως αύτοΰ σταδίω διή- 
νυσε τό άνθρώπινον γόνος, άρχή καί βάσις 
τής ιδιοφυούς έκείνης άναπτύξεως τοΰ 'Ελ
ληνικού πνεύματος καί τοΰ βίου είναι αύτός 
ούτος δ 'Ομηρικός κόσμος. Έν αύτώ βλέ
πομεν τήν σθεναράν έκείνην καί σφριγώσαν 
δρμήν τοΰ πνεύματος μετά νεανικής ρώμης 
καί άκμής άρχομένην νά έπεκτείνηται έφ’ ά
παντα; τούς χώρους τής πνευματικής ένερ
γείας καί παράγουσα·» βαθμηδόν τήν πνευ
ματικήν έκείνην άνάπτυξιν, ήτις προϊοΰσα 
καθ’ άπάσας αυτής τάς διευθύνσεις προώρι- 
στο νά θέση διά τών Ελλήνων τάς βάσεις 
τοΰ πνευματικού βίου τοΰ εύγενεστέρου μέ
ρους τοΰ ανθρωπίνου γένους. ’Αναντιρρήτως 
ή ύψίστη έκείνη άνάπτυξις τοΰ πνευματι
κού βίου, ήτις άποτελεί τό αιώνιον καί ά
φθονου κλέος ούμπαντος τοΰ τών 'Ελλήνων 
γένους, ήτο κατ’ εξοχήν έργον τής μετά 
δαιμονίου έκείνης εύφυΐας πεπροικεσμένης 
’Ιωνική; φυλή;, ήτις έπ’ άμφοτέρων τών 
οχθών τοΰ Αιγαίου, ύπό τόν φαιδρόν ού- 
ρανόν τής ’Ιωνίας καί τής ’Αττικής, συν- 
αγαγοΰσα έν τώ μέσο» έαυτής άπά
σας τάς ακτίνας τής φωτεινής εστίας τοΰ 
Ελληνικού κόσμου συνήνωσεν αύτάς κατά 
τρόπον ουτω γόνιμον καί δραστικόν, ώστε ή 
έντεΰθεν έπενέργεια πρός άνάπτυξιν της 
άνθρωπότητος κατέστη άσφαλής άμα καί 
διαρκής έφ’ άπαντα τόν χρόνον καί διά πάν
τα τόν έπιγιγνόμενον κόσμον. Έν τή ’Ιω
νία ταύτη τή έντεΰθεν τοΰ Αιγαίου κατά 
πρώτον ή έπική ποίησις μετά μακρόν χρό
νον βαθμιαίας άναπτύξεως άνέδειξε τούς ά- 
γλαούς αύτής καρπούς μετά Οαυμασίας 
λαμπρότητος καί κάλλου;, οίον μόνη πάλιν 
ή ’Ιωνική φυλή ήδυνήθη ν’ άναδείξρ, οπότε 
βραδύτερου ή ποίησις εφθασεν έπί τής ’Αττι
κή; σκηνή; τό υψιστον σημεϊον τή; άναπτύ
ξεως έν τή τελειοτάτη αύτής μορφή. Τίς δέ 
άγνοεϊ δτι τών μεγάλων έκείνων δραματι
κών ποιητών τών προαγαγόντων τήν ’Ατ
τικήν ποίησιν εΐς τοιοΰτον βαθμόν μέγα; 
διδάσκαλος ήτον αύτός ό τής Ιωνίας άοιδός; 

'Η φιλοσοφία, ή ύψίστη αυτή καί Οειοτάτη 
τών έπιστημών,έλαβεν άρχήν καί τήν πρώ
την ’άνάπτυξιν έν τή Ιωνική φυσιολογία 
παρά τή αύτή έκείνη φυλή, ήτις παρήγαγε 
τά 'Ομηρικά ίπη, καί έντεΰθεν διά τοΰ ’Α
ναξαγόρα μετενεχθεϊσα είς τήν πέραν τοΰ 
Αιγαίου 1ω»ίαν έν τώ πνεύματι τοΰ Σωκρά
τους καί τοΰ Πλάτωνος έλαβε τήν καθαρω- 
τάτην, έντελεστάτην, άμα δέ καϊ εύγενες-ά- 
την αύτής μορφήν. Καί ή 'Ελληνική ίςοριο- 
γραφία,άφοΰ πρότερον έν τή ’Ασιατική ’Ιωνία 
διά τής Ιωνικής λογογραφίας έποίησε τό 
πρώτον βήμα πρός άνάπτυξιν τής ιστορικής 
έπιστήμης καί έν ταϊ; άθανάτοις Μούσαις 
τοΰ 'Ηροδότου άπηΟανάτισε τήν μνήμην 
τών ένδόξων ύπέρ έλευθερίας αγώνων, τότε 
πρώτον καί έν τή Εύρωπαϊκή ’Ιωνία διά τοΰ 
’Αθηναίου θουκυδίδου έπέτυχε τοΰ ύψίστου 
αύτής σκοποϋ. Καί ή πλαστική έκείνη τέ
χνη, ήτις έπλασεν έπί τής Άκροπόλεως τών 
Αθηνών τά λαμπρότατα καϊ τελειότατα ι
δεώδη πρότυπα αύτής, ή τέχνη έκείνη, δ·.’ 
ής ή μεγαλοφυΐα τοΰ Φειδίου είς τάς ύλικάς 
μορφάς τών θεών έχάραξε τάς ύψηλάς έκεί
νας καί θείας πνευματικής δυνάμεις, έλαβε 
τάς ύψίστας έμπνεύσεις αύτής έξ αύτών 
τών 'Ομηρικών επών.

Όταν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν τοιαύτην 
έν τή άναπτύζει αύτοΰ πορείαν τοΰ 'Ελλη
νικού πνεύματος, συνάμα δέ τήν διαπρεπή 
καί ύπέροχον θέσιν τών έν Άσίιγ Ιώνων έν 
τή ιστορία τής άναπτύξεως ταύτης" δταν 
πρός τούτοις λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι άπα- 
σα ή 'Ελληνική γραμματολογία, άπας κα
θόλου ό πνευματικός βίος τών Ελλήνων 
έχει άδιάσπαστον έσωτερικήν οργανικήν έ- 
νότητα έν τή αναπτύξει αύτού, άδιστάκτως 
όμολογοΰμεν δτι ό 'Ομηρικός κόσμος δ πε- 
ριέχων δυνάμει πάσαν έκείνην τήν πολυμε
ρή πνευματικήν ένέργειαν εϊναι ή άρχή καί 
ή βάσις,ού μήν άλλά καί μία τών λαμπρό- 
τάτων περιόδων τοΰ βίου έκείνου" τά δέ'Ο
μηρικά έπη, άτινα παριστώσι τόν κόσμον 
έκεινον πρό τής φαντασίας καί τής διάνοι
ας ήμών ύφ’ δλας τάς έπόψεις καί τά στοι- 
χεϊατής άναπτύξεως αύτοΰ, ανεξάντλητου 

περιέχουσι βάθος πρός ερευνάν είς πάντα μετ’ 
έποπτικοΰ δμματος και φιλοσοφικής διάνοι
ας έρευνώντα τήν άνθρωπίνην φύσιν έν τφ ή
θικώ τής άναπτύξεως αύτής ςαδίορ, ήτοι έν 
τή ιστορία αύτή; Εν τώ Ομήρορ κατά πρώ
τον παρίσταται ήμΐν δ Ελληνικός κόσμος 
ύπό τήν φωτεινήν αύτοΰ δψιν καί ίδυοφυή 
μορφήν καί τήν απότομον άντίθεσιν πρός τόν 
’Ασιατικόν. Διά τοΰτο δμως δέν εϊναί τις 
κόσμος έν τή άρχή τής γενέσεως αύτοΰ εύρι- 
σκόμενος, ούτ’ έν άβεβαίω καί άγνώστω πο. 
ρεία καί διευθύνσει προόδου, άλλά καθόλου 
αύτοτελής, ώριμος καί μεθ’ όλων τών συ
στατικών στοιχείων υψηλότερου βίου καί 
άναπτύξεως πεπροικισμένος. Είσερχόμενός 
τις είς αύτόν αισθάνεται, οτι έξ άμνημονεύ- 
των ήδη χρόνων έζτ,σαν καί άνεπτύχθησαν 
έν αύτώ άνθρωποι έχοντες ήδη πλήρη συ- 
υείδησιν τής ύπεροχής αύτών άπέναντι τή; 
έπί κατωτέρας βαθμίδος ύποληφθείση; πνευ
ματικής καταστάσεως άλλων λαών.Αύτή δέ 
ή Όμηρική ποίησις ύπείκουσα είς τήν μεγα- 
λοφυϊαν τοΰ άριστοτέχνου ποιητοΰ παρίστη- 
σι καί ερμηνεύει ήμΐν πιστώς τόν βίον έ
κεϊνον έν πάσαις ταΐς σφαίραις τής ένεργεί
ας αύτοΰ. Άλλά μεταξύ τών συστατικών 
στοιχείων τού πνευματικού βίου έκάστου 
λαού ή κόσμου τό εύγενέστατον, τό σπου
δαιότατου, τό κυρίως άποκαλύπτου ήμΐν τό 
βάθος τής συνειδήσεως καί τήν καθόλου ή
θικήν άξίαν αύτοΰ εϊναι αί περί τοΰ θείου, 
τοΰ ανθρώπου καί κόσμου ίδέαι, έξ ών κα
τά τήν τοιάνδε ή τοιάνδε διεύθυνσιν τής 
πνευματικής αύτοΰ άναπτύζεως καί κατά 
τήν διάφορον έπ’ αύτήν έπίδρασιν τών άλ
λων στοιχείων τοΰ ιστορικού αύτοΰ βίου 
παράγεται ή θρησκεία ή ή φιλοσοφία τοΰ 
κόσμου έκείνου. Έν τώ πνευματικώ βίω 
τοΰ Ελληνικού κόσμου, ού τίνος δ πρώτι
στος χαρακτήρ εϊναι δτι ούδέποτε έδεσμεύ- 
θη ή διάνοια, άλλ’ άφέθη αύτή απεριόρι
στος έλευθερία έν τώ σταδίω τής ένεργείας 
αύτής, ούδ μώς κατ’ ούσίαν καί κατά βά
θος διεκρίνετο ή φιλοσοφία άπό τής θρη
σκείας, μάλιστα δέ έν τφ 'Ομηρικά κόσμφ, 
ένθα δέν ύπάρχει ούτε επιστήμη, ήτοι σύ-
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στημα γνώσεων έπί σκέψεω; καί έρεύνη; 
r-ηριζομένων, ούτε θρησκεία ίστορικώ; άνα- 
πτυχθεϊσα καί διά δογμάτων ώρισμένων καί 
θρησκευτικών παραδόσεων λαβοΰσα τύπον 
Οριστικόν, άλλ’ ή ποίησι; είναι ή μόνη ηχώ 
τών περί θεςύ καί κόσμου ιδεών καί αισθη
μάτων τοΰ ανθρώπου. 'Ο Ομηρο; ό κατά 
τήν γνώμην τοΰ "Ηροδότου ποίησα; θεογο
νίαν τοί; "Βλλησιν, επομένως δ κατ’ εξοχήν 
θεολόγο; τοΰ κατ’ αύτδν ελληνικού κό
σμου, είναι συνάμα καί κατ’ έξοχήν φι
λόσοφο; ώ; άντιπρόσωπο; τί; υψίστη; θεί
α; τε καί ανθρώπινη; σοφία; του αύτοΰ 
κόσμου. 'Η μυθολογία τοΰ 'Ομήρου, ήτοι 
οί περί θεών καί τοΰ κόσμου μύθοι, έ
χει τήν αύτήν αρχήν, ήν ή 'Ελληνική φι
λοσοφία τών ιστορικών χρόνων, ήτοι τήν 
τάσιν πρδ; άντίληψιν καί αϊιθησιν τών έν 
τή φύσει ένεργουσών δυνάμεων έν τή ποι
κιλία καί ένότητι αύτών, πλήν μόνον δτι έν 
μέν τή φιλοσοφία επικρατεί σκέι|ι; καί λο
γισμό;, έν δέ τή μυθολογία άμεσο; συνεί- 
δησι; καί φαντασία. Αί αύταί έκεϊναι ίδέαι 
τού υψηλού, τού απείρου, τού αθανάτου καί 
τοΰ καλού, αϊτινες ώθοΰσι τήν φιλοσοφούσαν 
διάνοιαν εί; τδν αχανή χώρον τής ακέψεω; 
καί τή; έρεύνης, αύταί αυται ρυθμίζουσι 
καί έμπνέουσι τήν ποιούσαν φαντασίαν έν 
τή δημιουργική αύτή; ένεργεία. Ό "Ομηρο; 
ό ποίησα; θεογονίαν τοί; "Ελλησι δέν είναι 
ιδρυτή; θρησκεία; νέα; ούτε μεταρρυθμι
στή; τή; υπαοχούση; ούτε κατηχητή; ή ερ
μηνευτή; θρησκευτικών δογμάτων,άλλά πι
στό; αντιπρόσωπο; καί διερμηνεύ; τή; κα
θολική; συνειδήσεως τού 'Ελληνικού κόσμου 
έν ταϊ; περί θεού ίδέαι; αύτοΰ καί τή; έν 
ταύταις έπελθούση; μεταβολή;" αύτό; οΰ- 
τω; είπεϊν ό καθ’ "Ομηρον 'Ελληνικό; κό
σμο; διά τή; γλώσσης τοΰ Οεσπεσίου αυτού 
ποιητοΰ έκδηλοϊ καί έξαγγέλλει τήν μεγά
λην έν ταϊ; φιλοσοφικαϊς καί θρησκευτικοί; 
αύτού ίδέαι; έπιγενομένην έξαρσιν, έν γ 
βλέπομεν τδν ιδιοφυή εκείνον τή; άναπτύ- 
ξεω; τού Ελληνικού πνεύματος χαρακτήρα 
έπεκτεινόμενον καί έπί τδν χώρον τών ιδε

ών έκείνων. "Ινα δέ νοήσωμεν καί δεόντως 
έκτιμήσωμεν τήν έν τώ 'Ελληνικώ πνεύματι 
έπελθούσαν θεολογικήν ταύτην ή φιλοσοφι
κήν έξαρσιν, τήν έν τοϊ; 'Ομηρικοί; έπεσιν 
έκδηλουμένην, ανάγκη νά διαλάβωμεν διά 
βραχύτατων, δποία τι; ήτον η πρό Όμηρου 
παρ’ "Ελληοιν επικρατούσα περί τού θείου 
ιδέα.

Οί αρχαιότατοι κάτοικοι τών Ελληνικών 
χωρών, οί περιλαμβανόμενοι έν τώ δνδματι 
τών Πελασγών,ήσαν λαό; άνήκων τή μεγά
λη φυλή τών Άρίων- ή δέ συγγενική αΰτη 
σχέσι; δηλοΟται ού μόνον έκ τή; γλώσσης, 
άλλά καί έκ τή; θρησκεία; αύτών. Πάντων 
τών Άρίων λαών ή πρώτη καί άρχαιοτάτη 
θρησκεία συνίστατο εί; τήν λατρείαν τή; 
φύσεως, έν ή αί φυσικαί δυνάμει; καί τά 
φυσικά φαινόμενα τά εύμενώ; ή δυσμενώ; 
έπενεργοΰντα έπί τδν άνθρωπον άπήλαυον 
θεία; τιμή; καί λατρείας, πρδ πάντων ό Ού- 
ρανδ; μεθ’ άπάση; αύτοΰ τής στρατιάς, ή
λιου, σελήνης, άστέρων, νεφελών, άνέμων, 
προσέτι ή ζείδωρο; Γή, τδ πΰρ,τδ ύδωρ Ο- 
Άλλ’ ή φυσιολατρεία αύτη πό^ω άπεϊχεν 
έτι τή; πολυθεΐας. Μεθ’ ύλην τήν ποικιλί
αν τών φυσικών άντων καί φαινομένων, ή 
θεία δϋναμις έδηλοδτο καί έλατρεύετο υπό 
Εί μόνον δνομα, τδ τοΰ θεού ή Διδ;, δστις 
έν τή πρδ; τού; άνθρώπου; άναφορ? αύτοΰ 
έκαλεϊτο Ζεύ; πατήρ,ή Διπάτυρο; (Jubiler). 
Καί δ εξωτερικό; τύπο; τή; λατρεία; ήτον 
έπίσης απλούς δπως ή έσωτερική αύτή; ου
σία. Οί Πελασγοί, ώς οί Πέρσαι καί άλλοι 
δμόφυλοι *Αριοι λαοί, έλάτρευον τδ θεϊον ά
νευ ειδώλων καί άνευ ναών έπί τών υψηλών 
κορυφών τών έρέων, τδν ούρανδν πάντα κα- 
λοΰντες Δία καί άνευ, ώς είπομεν, ιδιαιτέ
ρων ονομάτων έτίμων τδ δψιστον δν. Ίΐ 
τοιαύτη Πελασγική λατρεία έτηρήΟη έν τισι 
χώραι; τή; 'Ελλάδος, καί κατά τούς ίστο-

(I) Πλατ. Κρατυλ Κεφ. 16" « Φαίνον
ται μ°ι οί πρ&ιοι τ&ν ανθρώπων τ&ν περ» τήν 
'Ελλάδα τούτου; μόνου; τού; θεού; ήγεΤϊΟαι, 
οΰσπερ νΟν πολλοί τών βαρβάρων, ήλιον καί σε
λήνην καί γήν καί άστρα καί ουρανόν ·.

ρικού; ίτι χρόνου; (1) ιδίως έν Αρκαδία, ή- 
τις χώρα κατ’ έξοχήν έν τή ιστορική Έλ
λάδι αντιπροσώπευε τήν προϊστορικήν δια- 
τηρήσασα έν πολλοί; τδν ΙΙελασγικδν βίον 
καί χαρακτήρα. Ένταΰθα, έν ταϊς υπό δρυ- 
ών κεκαλυμμέναι; κορυφαϊ; τοΰ Λυκαίου, έν 
τώ ίερώ φωτί,κατώχει ό άμορφο; καί άπρό- 
σίτος Ζεύ; Λυκάων (2), έντδς τοΰ περιβόλου 
τοΰ δποίου έξηλείφετο πάσα σκιά. Ή εύλά- 
βεια καί δ φόβο; τοΰ παρις-άνειν αίσθητώς τήν 
θείαν ούσίαν δι’ ονομάτων καί γνωρισμάτων 
καταφαίνεται καί έν τή λατρεί* τοΰ άγνε
στου θτοϋ. 'II Πελασγική αύτη λατρεία δέν 
ήδύνατο νά διατηρηθή έπί μακρδν έν τή άρ- 
χική αυτής άπλότητι καί καθαρότητι. 'Η 
ποικιλία τών θείων δυνάμεων καί ιδιοτήτων 
έπήνεγκε τήν διαίρεσιν τής θείας ούσία; εί; 
τάς διαφόρου; αύτής ιδιότητας, έξ ών πα
ρήχθησαν νέαι θεότητες, έν αί; ή άρχική 
θεότης, δ Ζεύ;, παρέστη υπό ποικίλα όνό- 
ματα δτ.λοΰντα κατά βάθος μέν αύτά; τάς 
ιδιότητας τού Διδς, άλλ’ έν τή συνειδήσει 
τού λαού διαφόρου; ιδιαιτέρα; θεότητας’ 
σδτω δέ διηνοίχθη δδδ; εί; τήν καθαράν πο 
λυθεΐαν καί τήν αισθητήν παράστασιν τών 
θεών. Πλήν τούτου αί σχέσεις καί ή έπιμι- 
ξία πρός τινας Ασιατικούς λαούς, ιδίως πρό; 
τού; Φοίνικα; καί Αιγυπτίους είσήγαγον 
παρά τούς "Ελληνα; καί ξένους θεούς μετά 
τή; οργιαστική; αύτών λατρείας, θεού; άν- 
τιπροσωπεύοντας τάς ένεργείας καί τά πάθη 
τή; φύσεως, ιδίως τή; άνθρωπίνης, οδτω δέ 
ήπειλιϊτο πανταχόθεν διαστροφή τοΰ απλού 
καί καθαρού Ελληνικού χαρακτήρα τή; λα

(1) Ήρο8. 1,39, 11,52 .Έθοον 5έ πάντα 
πρότερον οί Πελασγοί ΟεοΤσι έπευχόμενοι, ώ; 
έγώ έν Δωδώνφ οϊδα άκούσας, ίπωνυμίην δ' ούδ’ 
δνομα έποιοΰντο οϋδενί αύτών ού γάρ άκηκόε- 
σάν κω·.

(2) Λυκάων βραδύτερου θεωρείται ώ; ήρω; 
’Αρκά; ή Πελασγό; πατήρ τών πολλών ήρώων, 
έξ ών γενεαλογοΟνται οί διάφοροι Πελασγ,κοί 
λαοί. ’Εκ τής ιδιότητα; αύτοΰ (ώ; βεοΰ τοΰ φω- 
τό;) καί τοΰ ονόματος (λυκάων=φωτιινός,φοΓ0ο;· 
βίζ. λυκ. Λατ., lux, λυκόφως, λευκό;, λεύσσω· 
πρβλ. καί Λύχαιον) παρήχΟη ή λατρεία τοΰ 
Λυκίου ’Απόλλωνος καί τοΰ Λυκαίου Ιΐανό;.

τρεία; καί ή έπί τδ υλικώτερον παραμόοφω- 
σι; αύτής. Κατά τής τοιαύτη; έν τούτοι; 
τών πραγμάτων τροπή; άντέδρασε νικηφό
ρος δ ήρωϊκδ; καλούμενο; αιών, όστις άπο- 
στρέψα; τδν έπαπειλοϋντα τήν 'Ελλάδα Ά- 
σιατισμδν καί διαμορφώσα; Ελληνικώ; ά
παντα τά στοιχεία τοΰ βίου καί τοΰ πολι
τισμού, άπερ μετέδωκεν δ Ασιατικό; κό
σμο; παρήγαγε τδν 'Ελληνικόν πολιτισμόν, 
'Π τοιαύτη νικηφόρο; άντίδρασις γίνεται 
καταφανή; ιδίως έν τή θρησκεία, δπως πα- 
ρίσταται ήμίν αΰτη έν τή 'Ομηρική θεολο
γία. 'Ο πρώην φυσικό; χαρακτήρ τή; θρη
σκεία; γίνεται εντελώς ήθικό;· Οί θεοί οί 
πρώην άντιπροσωπεύοντε; φυσικά; δυνάμει; 
μεταβάλλονται εί; βντα ηθικά, έν οί; εξα
λείφεται πάσα άμεσο; άναφορά πρδ; τά 
φυσικά όντα, έξ ών παρήχθησαν, αί κτηνώ
δεις συμβολικά; μορφαί τών θεών μεταβάλ
λονται εί; ανθρώπινα;,ή θεία μ.ορφή καθίστα
ται ή ιδεώδη; τελειότη; τή; φυσικής, άναλό- 
γω; δέ μεταβάλλονται καί αί άλλαι θεϊαι ι
διότητες. Αί έπί γή; πολιτεϊαι τών 'Ελληνι
κών λαών εΰρίσκουσι τδ ιδεώδες αύτών άπαύ- 
γασμα έν τή πολιτεία τών θεών έπί τών κο
ρυφών τοΰ Όλυμπου. Ό θεανθρωπισμδ; έ- 
ξήλασεν έντελώ; έκ τού δημοσίου βίου τήν 
άρχαίαν φυσικήν λατρείαν, έπίσης δέ καί 
τά ένυπάρχοντα έν αύτή ξένα στοιχεία, ιδί
ως Φοινικικά, έξεβλήθησαν ή άφωμοιώθησαν 
πρδ; τά 'Ελληνικά· Έκ τών άπροσώπων 
πρότερον φυσικών δυνάμεων παρήχθησαν 
πρόσωπα θεών, ήτοι πρότυπα ιδεώδη τή; 
άνθρωπίνης τελειότητος, μεθ’ ώρισμένων ο
νομάτων, ώρισμένου χαρακτήρος, τιμών καί 
αξιωμάτων, αί δέ ιδιαίτερα; ιδιότητες αύ
τών έσημάνθησαν διά πλήθους έπιθέτων, 
έν οί; πού καί πού ύπελάνθανεν έτι άμυδρά 
τις άνάμνησι; είς τά; άπροσώπους έκείνας 
δυνάμεις, ών αί ποικίλα; ένέργειαι καί αί 
τούτων αντιλήψεις έν μέρει μέν περιελήφθη- 
σαν έν αύτοϊ; τοΐς άνθρωπομόρφοις θεοϊς, έν 
μέρει δέ μετεβλήθησαν είς ήρωας καί ημιθέ
ους, ών έκαστο; έτήρησεν ιδίαν ίς-ορίαν.Συγ
χρόνως ή ιδέα τή; έν τή ποικιλία τών φυσι
κών δντων καί φαινομένων ένότητο; τή; θεί-



ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΡ’ OMHPQ. 415
ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΡ’ ΟΜΙ1ΡΩ.

ας δυνάμεως έξεφράσθη καί είκονίσθη σαφώς 
έν τώ προσώπω τοϋ Διδς, τοϋ πατρός άν
δρών τε θεών τε, καί ταϊς άναφοραϊ; αύτοΰ 
προς τούς άλλους θεούς.

Τά αίτια καί ή πορεία τίς άναπτύξεως 
καί τά καθέκαστα τής δι’ αιώνων δλων τε
λεσθείσης ταύτης μεταβολής δέν είναι δυνα
τόν νά έςακριβωθώσι, τοσοϋτον όμως σαφ'έ- 
στερον παρίσταται τδ τελικόν εξαγόμενον 
αυτών, δπερ έστίν ή διά τής ηρωικής κα- 
λουμένης έποχής μετάβασις τοΰ άσιατίζον- 
τος Πελασγικοϋ κόσμου είς τόν 'Ελληνικόν 
καί ή άρχή τής ίδυοφυοϋς άναπτύξεως τοΰ 
'Ελληνικού πνεύματος. Καί τοι δέ τά αίτια 
ταϋτα τής τοιαύτης άνυψώσεως τοΰ πνεύ
ματος έν ταϊς περί τοϋ θείου ίδέαις ύπήρ
χον φυσικώς έν τφ καθόλου χαρακτήρι τής 
έποχής εκείνης, εντούτοις κυρίως είπεΐν καί 
σχεδόν άποκλειστικώς έτελέσθη αυτή διά 
τής επικής ποιήσεως, ήτις έξύμνει έ'ρχα (ir- 
0p(ir τβ θεΰΐ τε, τάτε χ.ΙείουσίΎ άοιόοΐ. 
Καί ένταΰθα πάλιν τδν δριστικόν καί δι’ ά
παντα τον ακόλουθον χρόνον μόνιμον χαρα
κτήρα εθηκεν ή 'Ομηρική εποποιία, ήτις άν- 
Οήσασα τό πρώτον έν ταϊς Ίωνικαΐς άποι- 
κίαις τής ’Ασίας διεδόθη έντεΰθεν καί είς 
τήν ευρωπαϊκήν 'Ελλάδα, ενθουσιώδους, τυ- 
χοΰσα ύποδοχής, δπου πρδς συμπλήρωσιν 
τών περί θεών μύθων προσετέθη καί ή 'II- 
σιόδειο; Σχολή. Ουτω διά τής 'Ομηρικής 
καί τής 'Πσιοδείου Σχολής έδόΟη χαοακτήρ 
καί διεύθυνσις οριστική καί διαρκής είς τήν 
Ελληνικήν μυθολογίαν- τοιαύτην δέ έννοιαν 
έχει καί τδ μνημονευθέν τοϋ Ηροδότου 
χωρίον α Ούτοι δέ (Ησίοδος καί "Ομηρος) 
είσί οί ποιήσαντες θεογονίαν "Ελλησι καί 
τοϊσι θεοϊοι τάς επωνυμία; δόντες καί τι
μάς τε καί τέχνας διελόντε; καί εϊδεα αυ
τών σημάναντες» (11, 33). Ούχί άρα άσυ- 
νάρτητοι δημώδεις μϋθοι, ούδ’ άτεχνα δη
μώδη άσματα, άλλά ποιηταί άριστοτέχναι 
έποίησαν είς τδν 'Ελληνικόν λαδν τούς πε
ρί θεοΰ μύθους αύτοΰ. ’Εν τούτοις ούδέν δ 
"Ομηρος έποίησεν ή εΐπεν δπερ δέν ύπήρχεν 
ούχί βεβαίως έν τή σκέψει, άλλ’ έν τή ά- 
μέσω συνειδήσει τοϋ Ελληνικού κόσμου. Ό 

"Ομηρος ποιεί άπδ τής αύτής δρμώμενος 
άρχής, τοθ αθτοϋ εμφορούμενος πνεύ
ματος, ύφ’ ού καί δ περί αυτόν κόσυ.ος καί 
έν άδιαλείπτω αμοιβαία μετ’ αύτοϋ έπιδρά- 
σει. Καί δμως ούτε δ "Ομηρος ούτε δ λαδς 
αύτοϋ αισθάνονται κατ’ έλάχιστον τήν έπι- 
γινομένην έν ταϊς περί θεού ίδέαις μεταβο
λήν, ούτε αύτδς ούτε οί άκροαταί του έχου
σι τήν έλαχίστην αίσθησιν, δτι οί θεοί έ- 
κεϊνοι καί οί ήρωες ήσαν κατ’ άρχάς φυσι- 
καί δυνάμεις. Τούτο δέ διότι δ κυριώτατος 
καί ιδιαίτερος χαρακτήρ τής 'Ομηρικής 
ποιήσεως είναι, δτι έν ταύτη φύσις καί τέ
χνη ένοϋνται στενώτατα δι’ ένώσεω; ού- 
χί έκ συνειδυίας σκέψεως προερχομένης. 'Ο 
"Ομιηρο; λ. χ. είναι φυσικός ποιητής, οΰχί 
διά τέχνης μορφωθείς, έν τούτοις έν τή φυ- 
σικότητι αύτοϋ έκδηλοϊ άπαν τδ βάθος έν- 
τελεστάτης τέχνης, ούχί ακολουθών, άλλ’ 
αύτδς πλάττων τούς κανόνας αύτής. Τούτο 
δέ συμβαίνει καί έν ταϊς περί Θεού ίδέαις 
καί λόγοις.'Ο "Ομηρος δέν εΐναι,ώς ειπομεν, 
θεολόγος, ώς ήθέλομεν νοήσει σήμερον, δέν 
εΐναι ιδρυτής οΰτε αναμορφωτής θρησκείας, 
οΰτε έρευνητής καί ερμηνευτής τής θείας σο
φίας ή τών θείων δογμάτων, καί δμως αύ
τδς ούτος είναι έν μέρει δημιουργός, έ» μέ- 
ρει άναμορφωτή; τών περί Θεού ιδεών, αύ
τδς δ ποιήσας Θεογονίαν Ελλησιν- άλλά 
πάντα ταϋτα ούχί έν τή σκέψει, άλλ έν 
τή άμέσω αύτοϋ συνειδήσει, ήτις εΐναι έκ- 
φρασις πιστή καί απαύγασμα άκραιφνές 
τής καθολικής συνειδήσεως τοϋ ελληνικού 
πνεύματος, τοϋ έν μέρει δημιουργοϋντος, έν 
μέρει άναρρυθμίζοντος τάς περί Θεού ιδέας 
αύτοϋ διά τοϋ 'Ομήρου. Άλλά ποϊον τδ 
βάθος τής συνειδήσεως έκείνης, δπως διε- 
μορφώθη αυτή έπί τοϋ 'Ομήρου καί διά τοϋ 
'Ομήρου;

'II ιδέα τοϋ ύψίστου καί τελειοτάτου καί 
απείρου οντος, ή ίύέα τοϋ ύπεραισθητοϋ 
καί ύπεοκοσμίου, ή έποπτικώς μόνον άντι- 
ληπτή είς τήν άνθρωπίνην συνείδησιν δέν 
δύναται απολύτως νά εύρη έν τή φαντασία 
τήν τελείαν αύτή; έκφρασιν οΰτε τήν άληθή 
εικόνα, διότι ούδεμία τής φαντασίας παρά- 

στίσις ή είκών λαμβάνεται ‘έξωθεν τοϋ αι
σθητού κόσμου’ έπομένως ή έννοια, ήν έπο
πτικώς σχηματίζει τδ ανθρώπινον πνεϋμα 
περί τής ούσίας τοϋ θεού αύτοϋ, εΐναι πολύ 
ύψηλοτέρα καί βαίνει πολύ πορ^ωτέρω ή ή 
δύναμις αύτοϋ νά έκφραση ή είκονίση ταύ
την διά τής ιδίας φαντασίας- διά τοΰτο καί 
παρ’ 'Ομήρω, παρ’ φ ή άμεσος συνείδησις 
καί ή φαντασία είναι ή μόνη πηγή παρα
στάσεων, ή θεία ούσία, δσον υψηλή καί τε
λεία καί άν παραστή καί ύπεράνω τής φύ
σεως, έν τούτοις έν ταϊς έξωτερικαϊς αύταϊς 
ένεργιίαις καί έκφάνσεσιν έχει άπαντα; τού; 
περιορισμούς καί τάς ελλείψεις γηίνης φύ
σεως. Ή θεότης εΐναι απλώς τδ ιδεώδες 
τής άνθρωπίνη; τελειότητος. Ό Όμηρος έ
πλασε τδν Θεόν έν τή φαντασία αυτού κατ’ 
εικόνα καί καθ’ δμοίωσιν τοϋ ιδεώδους άν
θρώπου, ένώ δ άληθής Θεδς έπλασε τόν άν
θρωπον κατ’ εικόνα καί καθ’ δμοίωσιν έαυ
τοΰ. Ού μόνον ή μορφή τών θεών παρίστα
ται υπό τδν ιδεώδη τύπον τοϋ καθαρωτά- 
του κάλλους, ού μόνον ή ζωή αύτών εΐναι 
αθάνατος, άλλά καί αί ένέογειαι αύτών εί- 
σίν ιδεώδεις άνθρώπιναι ένέργειαι. 'Η θεία 
φύσις, ούτως είπεΐν, είναι έντελέχεια τής 
άνθρωπίνης. Ούτως έν τοΐς θεοϊς τοϋ 'Ομή
ρου τδ αισθητόν καί φυσικόν εΐναι άμεσος 
ένσάρκωσις τοϋ πνευματικού, ή δλη θρη
σκεία λαμβάνει χαρακτήρα ιδεώδη καί 
καλλιτεχνικόν, ή θρησκευτική άντίληψις γί
νεται ποιητική,καί οΰτως,άν καί έν τοΐς κα
θόλου εύρισκόμεθα έτι έντδς τών ορίων τού 
φυσικού, έν τώ φυσικώ τούτορ έκδηλοϋται 
τδ πνεϋμα, ή μάλλον τδ φυσικόν υπάρχει 
ΐνα έκδηλωθή έν αύτώ τδ πνεύματικόν. 
Άλλά τδ πνεϋμα τοΰτο δέν άρχει έτι απο
λύτως τοΰ κόσμου. Οί θεοί δέν εΐναι ή άρ
χή καί τδ τέλος τής δημιουργίας, δέν είναι 
ή πρώτιστη καί ή έσχάτη αιτία τών δντων, 
άλλ’ εΐναι τδ τελειότατου προϊόν, τδ επι
στέγασμα, ή κορωνίς, ούτως είπεΐν τής δη
μιουργίας. 'Π 'Ομηρική, καί καθόλου ή Ελ
ληνική φαντασία, ή πλάσασα τούς θεούς έκ 
τών φυσικών δντων καί επομένως κατ εικόνα 
τοϋ τελειοτάτου τών φυσικών δημιουργημά

των, μένουσα πιστή είς έαυτήν δέν θέτει 
τούς θεούς αύτής έκεϊ, ένθα παύει δ χώρος 
τής φύσεως καί τής φαντασίας τοΰ πραγ
ματικού καί δυνατού, χωρεϊ δέ μόνη ή κα
θαρά διάνοια. 'II 'Ομηρική λοιπδν συνείδη- 
σις μή ζητήσασα ν’ άντιληφθή διά τή; φαν
τασίας έκείνων, ών ή άντίληψις έπεφυλάσ- 
σετο τή διανοία, έφιλοσόφησεν άρνητικώς, 
διότι άφήκεν ούτως ελεύθερον τδ r-άδιον είς 
τήν ύστερον περί τής άρχής καί τής ούσίας 
τών δντων φιλοσοφήσασαν Ελληνικήν διά
νοιαν. "Ωστε τδ πνεύμα τού 'Ομήρου κινεί
ται μέν καί ένεογεϊ βεβαίως μόνον έν τώ 
κόσμω τής φαντασίας, άλλ’ ούχί δπ«ς τδ 
πνεύμα τδ ’Ασιατικόν, έν τή φαντασία τοΰ 
φαντασιώδους καί τερατώδους, δπερ έν ταϊς 
μυθολογίαις ταϊς’Ασιατικαϊς τοσούτον προσ
κρούει είς τήν αίσθησιν τοΰ καλού καί τοϋ 
πραγματικού, καί άναμιμνήσκει ήμάς συνε
χώς δτι ό κόσμο;, ούτος τής φαντασίας ού
δένα έκπληροϊ τών δρων τή; πραγματικό- 
τητος, άλλ’ έν τή φαντασία έκείνη, έν ή 
διά τής ποιήσεως λαμβάνομεν έννοιαν σαφή 
τοϋ πραγματικού, τοϋ φυσικού καί τοΰ ιδε
ώδους,έν τή αύτή έκείνη φαντασία,ήτι; βρα
δύτερον μετά άκριβεστέραν έρευναν τοΰ κό
σμου καί τοΰ άνθρώπου προσέκρουσε τά μέ
γιστα εις τδν κόσμον έκεϊνον τών θεών, 8ν 
αύτή έποίησε καί έκόσμησεν έν άρχή, καί ύ- 
πεχώρησεν άθορύβως είς τό κράτος τής δι
άνοιας. "Οσον λοιπόν καί άν ή φιλοσοφία 
τοϋ Όμήρόυ ηναι μακράν έτι τής καθαρά; 
φιλοσοφίας, ούχ ήττον μαρτυρεί σαφώς πε
ρί τή; ιδιοφυούς έκείνη; πορείας καί διευ- 
Ούνσεω; τοΰ πνεύματος, έξ ής παρήχθη ή 
Φιλοσοφία.

Τήν κατά τδ φαινόμενον άτελή, άλλά 
κατά βάθος φιλοσοφικήν περί τής περιωρι- 
σμένη; φύσεως τών θεών ιδέαν εύρίσκομεν 
άναπτυσσομένην σαφέστερον έν ταϊς σχέσε- 
σι τοΰ θείου πρδς τδν κόσμον καί τδν άν
θρωπον. Οί θεοί εΐναι οί κυβερνώντες τδν 
κόσμον-άλλ’ ή έπί τών τυχών τοΰ κόσμου ε
ξουσία αύτών δέν εΐναι απόλυτο;- αύται ά- 
ποφασ:ζονται ύτ,δ άρχή; άνωτέρας, ύπδ τής 
Μοίρας,ύπδ άνωτέρας τινός δηλονότι διατά- 
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ξεως τών τοϋ κόσμου πραγμάτων καθόλου, 
είς ήν ύποκύπτουσι καί αύτοί οί θεοί. 'Η δό
ξα αυτή είναι βεβαίως σύμφωνος προς τόν , 
περί θείας φύσεως ιδέαν τοϋ Όμήρου" οί θε
οί οί μη δντες άπόλυτοι αίτιοι τών όντων 
δέν δύνανται νά άποφασίζωσι καί νά ένερ- 
γώσι περί πάντων μετ’ απολύτου εξουσίας, 
άλλά καί αυτοί υπάγονται εις τούς νόμους 
τούς προερχομένου; άπδ τοϋ απολύτου αι
τίου τών όντων καί τείνοντας είς ττ,ν πραγ
ματοποίησή τοΰ τελικού σκοποϋ πάσης ύ- 
πάρξεως. Ή άντίφασις τών θείων ιδιοτήτων 
βεβαίως είναι προφανής έν ταϊ; ίδέαις ταύ
ταις· άλλ’ ή άντίφασις αΰτη είναι μεταξύ 
τίς ήμετέρας διανοίας καί τής φαντασίας 
έκείνης, ούχί δ’ ή έν αύτή έκείνη τή 'Ομηρι
κή φαντασία καθ’ έαυτήν.

*Ας έξετάσωμεν ήδη τάς σχέσεις τού 
Θεοΰ προς τον άνθρωπον, αϊτινες άνάγονται 
είς τήν πρακτικήν, ούτως είπεΐν, φιλοσοφίαν 
τοΰ Όμήρου. Τό πρώτον ζήτημα ένταΰθα εί
ναι: Τίς ή Όμηρική θεογνωσία ύπό τήν θε
ωρητικήν καί πρακτικήν αυτής έννοιαν; Βε
βαίως ή περί Θεοΰ ιδέα ώς έν παντί τώάνθρω- 
πίνω γένει οΰτω καί έν Όμηρο) έχει τήν άρ
χήν αύτή; έν αύτή τή φυσική διαπλάσει τοΰ 
πνεύματος. ’Αλλά δέν πρόκειται ένταΰθα νά 
έξετάσωμεν τό ζήτημα υποκειμενικών, έκ 
τής ήμετέρας δηλονότι έπόψεως καί σκέψεως, 
άλλ’ έκ τής έπόψεως τής 'Ομηρικής, τί δη
λονότι δ Ομηρος,ούχί βεβαίως έν τή σκέψει, 
άλλ’ έν τή άμέσω αύτού συνειδήσει αισθάνε
ται περί τούτου. Θέτοντες οΰτω τό ζήτημα 
εύρίσκομεν δτι ή περί Θεοΰ ιδέα τοΰ Όμήρου 
είναι καθαρώς εμπειρική, ούχί δηλονότι έσω
θεν έκ τού βάθους τοΰ διανοουμένου πνεύμα
τος ή διά τής έσωτερικής αίσθήσεως τούτου 
γεννηθεϊσα,άλλ’ έξ απλής εξωτερικής πείρας 
ή παραδόσεως προερχομένη (I)" η θεογνωσία 
επομένως αΰτη ήναι καθαρώς ιστορική. Οι 
άνθρωποι γινώσκουσι τούς Θεούς,διότι είδον 
καί συνωμίλησαν μετ’αύτών ή έμαθον περί

11 Άξιον σημειώσεω; ότι πδσαι αί παρ’ Ο- 
μήρφ λέξεις α! αναγόμενοι είς τήν γνωστικήν λε- 
γομένην δύναμιν τής ψυχή; στ,μαίνουσι γνώσιν 
(μπειρικήν. 

αύτών έξ ακοή; ή έκ παραδόσεως παρ’ άλλων 
ίδόντων, διότι ούχί πρός πάντας τούς αν
θρώπους έξ ίσου έναργώς φαίνονται οί θεοί 
(I)· καί άληθώς πώς ήδύνατο νά ύπάρχη ε
ποπτική διά τοΰ πνεύματος νόησις τοΰ θεί
ου, άφ* ού τό πνεΰμα δέν έπέστρεψεν έτι 
είς εαυτό, άφοΰ εξαντλείται δλως έν τή θε
ωρία τή; φύσεως καί τής φαντασίας καί 
δέν έγεινεν αύτό άντικείμενον τής σκέψεως 
έαυτοΰ ; πώς ή περί θείου ιδέα ήδύνατο νά 
νοηθή ώ; άπαύγασμα έσωτερικής ένεργείας 
τοΰ πνεύματος, άφ’ οΰ τό πνεΰμα έκεϊνο 
δέν είναι προϊόν τής θείας φύσεως, άφ ού 
ή θεότης δέν είναι αιτία καί άρχή τού πνεύ
ματος έκείνου,ώς δέν είναι αιτία τοΰ άνθρώ
που καί τοΰ κόσμου; Άφ’ ου οί Θεοί εισίν 
άπλώς οί διέποντες τόν κόσμον καί ζώσιν 
έν τή φύσει ώσπερ οί άνθρωποι, άρχοντες 
μέν τούτων ώς καί τών λοιπών φυσικών όν
των, άλλά μή διατελοΰντες πρός αύτούς έν 
σχέσει άπολύτου αιτίου πρός πεπερασμένου 
αίτιατόν, άφοΰ, έν άλλαις λέζεσιν, θεοί καί 
άνθρωποι είσιν άμφότεροι όντα φυσικά προ- 
ελθόντα έξ ύπερτέρας τινός δημιουργικής 
άρχής, ή μεταξύ αυτών σχέσις δέν δύνα
ται νά είναι άλλη ή ιστορική καί εμπειρι
κή. Άλλ’ έπειδή πάν τό ιστορικήν εχον αρ
χήν μόνον διά τού πάνυ άρχαίου καί μυθώ
δους «σκεϊ τι γόητρον έπί τήν φαντασίαν 
καί καθίσταται θαυμαστόν αμα καί σεβα
στόν, διά τούτο βλέπομεν καί παρ’ Όμήρω 
τάς έμφανίσεις τών θεών καί τάς προσω- 
πικάς πρός αύτού; σχέσεις τών άνθρώπων 
έλαττουμένας σύν τω προϊόντι χρόνφ" αύτός 
δ Όμηρος καί οί σύγχρονοι αύτοΰ δέν συν - 
αναστρέφονται πλέον μετά τών Θεών. Οι 
'Ομηρικοί άνθρωποι θεωρούνται πολύ κατώ
τεροι τής ύπό τού ποιητοΰ ύμνουμένης γε
νεά; τών ήρώων, είς ήν έφαίνοντο οί θεοί. 
Οί άρχαιότατοι μυθικοί λαοί, οί Φοίνικες, 
Κύκλωπες, Αίθίοπες καί τά άγρια φύλα Γι
γάντων έγγύτερον οίκοΰσι τών Θεών καί είς 
οίκειοτέρα; σχέσεις διατελούσι πρός αύτούς

(2) Όδ. Π. 161 · Ού γάρ πω πάντεσσι θεοί 
φαίνονται έναργεϊς. πρβλ. 1λ. Ω 463». 

ή οί λοιποί τών βροτών. (1) Οί Πελασγοί 
ώς αρχαιότεροι τής 'Ομηρικής έποχή; κα
λούνται «δίοι», καϊ ή αρχαϊκή γλώσσα αύ
τών είναι γλώσσα τών Θεών, καθ’ όσον ού- 
ται τό αύτό πράγμα πολλάκις καλοΰσι δια
φόρως ή οί βροτοί.Άπεδείχθη δέ δτι αί λέ
ξεις αί αποδιδόμενα! παρ’ Όμήρου είς τήν 
γλώσσαν τών Θεών είσί λέξεις ή όνόματα 
άρχαϊκά, ήτοι Πελασγικά ή άλλων άρχαίων 
λαών.Μεταβαίνοντες άπό τή; θεωρητικής είς 
τήν πρακτικήν θεογνωσίαν παρατηροΰμεν,βτι 
καθ’ δσον άφορα τάς σχέσεις τού άνθρώπου 
πρός τόν θεόν καί πρό; τόν κόσμον καί 
πρός εαυτόν άρχή καί βάσις τής ρυθμίσεων 
τ-ών άνθρωπίνων πράξεων ήτοι τής έκπλη- 
ρώσεως τών καθηκόντων καί τής ήθικής 
τελειοποιήσεως τού άνθρώπου είναι αύτή ή 
φυσική διάπλασις καί ή φυσική συνείδησις 
αύτού περί τού θεοΰ,τού κόσμου καί εαυτού. 
Οί Θεοί καίπερ έν άδιαλείπτοις σχέσεσι πρός 
τού; ανθρώπους διατελοΰντες ούδεμίαν δι- 
δάσκουσιν αύτούς άρχήν ήθικοϋ βίου, ούδε
μίαν δίδουσι θείαν έντολήν, ούδει; έν ενί 
λόγιρ υπάρχει θεϊος νόμος, καί ούδεμία ε
πομένως παράβασι; αύτού ή αμαρτία υπό 
τήν εύρυτέραν ήθικήν σημασίαν τή; λέξεως. 
Οί άνθρωποι γινώσκουσι τήν υπεροχήν τών 
θεών, αισθάνονται τήν ανάγκην τή; άρω- 
γής αύτών (Όδ. Γ. 48 * Πάντες δέ θε
ών χατέουσι άνθρωποι), θεραπεύουοι καί 
τιμώσιν αύτού; διά τοΰτο" πάσα δυσ
τυχία τού άνθρώπου προέρχεται άπό μί
σους τών θεών, οί θεοί πάλιν μισούσι τό 
κακόν καί τιμωρούσι τόν άνθρωπον διά τού
το, νεμεσσώνται τήν άποτυφλώττουσαν τού; 
άνθρώπου; άγαν εύτυχίαν, μισοϋσι μάλιστα 
καί όργίζονται κατά τών πραττόντων έργα 
άδικα καί άνόσια σφοδρότερον ή κατά τών 
προσωπικώ; υβριζόντων αύτού;' ούχ ήττον 
οί θεοί δέν είναι οί θέντε; καί δρίσαντες

(1 . Όδ. Η. 201—206. Αίεί γάρ τό πάροςγε
Θεοί φαίνονται εναργείς 

ΤϊμΤν, εϋτ’ έροωμεν άγακλειτά; έκατόμβα; 
Δαΐνυνταί τε παρ’ δμμι καΟήμενοι,ενΟα περήμεΐ; 
................ έπεί σφισιν έγγϋΟεν είμέν
Ώσπερ Κύκίωπέ; τε καί άγρια φΰλα Γιγάντων.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΙΑ’) 

τού; άϊδίους ήθ-.κού; νόμους, καθ’ ού; πρέ
πει νά ^υθμίσρ δ άνθρωπο; τάς πράξεις αύ
τοΰ, ουτοι ύπάρχουσιν έν αύτή τή φύσει 
τών τε Θεών καί τών άνθρώπων καί προέρ
χονται άπό άνωτέρας τινός καί υψηλότερα; 
διατάξεως τοΰ κόσμου, καί είς τούτων τήν 
έκπλήρωσιν υποχρεοΰνται θεός καί άνθρω
ποι ύπ’ αύτή; αύτών τής φύσεως^παροτου- 
νόμενοι.

Ή τοιαύτη ήθική άρχή φαίνεται βεβαίως 
άτελεστάτη. έν τούτοι; έχει άρχήν φιλοσο
φικήν καί άλλω; είναι σύμφωνο; πρό; τήν 
'Ομηρικήν φιλοσοφίαν. 'II θεόττ; άφοΰ δέν 
είναι ή πρώτη άρχή καί απόλυτος αίτια 
πάση; υπάρξεως, παντός ό»το; καί παντός 
δπερ δέον είναι, ο ήθικός νόμο; δέν δύναται 
νά ήναι άπόρροια τής θελήσεως ή τού λό
γου αύτής. Οί Θεοί, καί περ άθάνατοι, δέν 
διαφέρουσι πολύ τών άνθρώπων κατά τό 
περιωρισμένον τής φύσεως καί ένεργείας αύ
τών" διά τούτο δ άνθρωπος δέν έχει άνάγ- 
κην νά υψωθή ύπεράνω τοϋ περιστοιχίζοντας 
αύτόν κόσμου καί τή; {δία; έαυτοΰ φύσεως, 
ϊνα προσέγγιση πρό; τό Οεϊον, τούναντίον 
αισθάνεται εαυτόν συγγενή πρός τοΰτο, δέν 
άπαιτεϊται παρά τού άνθρώπου αύταπάρ- 
νησις καί άγων διηνεκή; κατά τής φύσεως 
αύτοΰ ϊνα δμοιωθή πρό; τό θειον" ή τελει- 
ότης ή έν τή ανθρώπινη φύσει καί δ-.ά τή; 
άνθρωπίνης φύσεως έφικτή είναι ή θεία τε- 
λειότης,θε-.ότατο; δ’ άνθρωπος είναι έκεΐνος, 
δστις άναπτύσσει άριστα τάς άνθρωπίνα; 
αυτοϋ δυνάμει;" ή ήθική τελειότη; έγκειται 
έν τή φυσική τελειότητι τού ανθρώπου, καί 
ή ούσία τής έκπληρώσεως τών θρησκευτι
κών καί ήθικών καθηκόντων συνίσταται είς 
τό νά πράττη δ άνθρωπος απέναντι τή; θεό
τητας δ,τι είναι ίδιον καί προσφυές τή ε
αυτού φύσει" φύσιν δέ λέγοντες δέν έννοαϋ- 
μεν οΰτε τήν έξωτερικήν φύσιν, οΰτε τό έ- 
ξωτερικόν καϊ αισθητόν μέρος τοϋ άνθρώ
που, άλλά τό υψιστον καί κάλλ-.στον υπό 
τοΰ πνεύματος λαμπρυνόμενον καί διά τού 
πνεύματος έκδηλούμενον καί τελειοπιοιούμε- 
νον μέρος τής άνθρωπίνης φύσεως. Άλλά 
τοιαύτη ήθική, δρμωμένη δηλονότι άπ’ αύ- 

52.
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■τή; τίς φυσικής διαπλάσεως τοΰ άνθρώπου 
καί έπί ταύτης στηριζομένη ίνα άναχθή εις 
άρχάς καί παραγάγη νόμους ηθικούς και 
συστηματικήν διδασκαλίαν ήθικήν, ήτοι 
συστηματικά; άρχάς πρακτικής φιλοσοφί
ας, προαπαιτεΐται βαθεία σκέψις περί τής 
άνθρωπίνης φύσεως, τοΰ κόσμου καί τής ού
σίας τών ό'ντων έν γένει' άλλ’, ώς εΐποαεν, 
πάντα ταϋτα εΐσιν αντιληπτά είς τον Ομηρον 
ούχί έν τή σκέψει, άλλ’ έν τή άμέσω αύ
τοΰ συνειδήσει καί φαντασία. Διά τοΰτο έν 
ώ ή περί τοΰ κόσμου έννοια εύθύς άπ’ άρ
χής διευθύνεται προς τδ δλον, καϊ ζητεί νά 
καταστήση νοητήν τήν γένεσιν αύτοΰ, ή ή
θική τουναντίον περιορίζεται εις μερικάς 
μόνον θεωρίας κα'ι γνώμας στηριζομένας έ
πι τής πείρας τοΰ πρακτικού βίου, επομέ
νως μή άναγομένας είς γενικάς θεμελιώδεις 
άρχάς περί τής τύχης τών ανθρώπων, τής 
ψυχής καί περί τής ύπδ τοΰ Θεοΰ κυβερνή
σεως τοΰ κόσμου. Καί εΐναι μέν αί ήθικαί 
αύται θεωρίαι τοΰ 'Ομήρου ά.-λούστεραι, 
σαφέστεραι καί άληθέστεραι ίσως ή αί γενι- 
καί φιλοσοφικά!, ώς προερχόμενα·, άπδ υ
γιούς καί ακριβούς παρατηοήσεως καί πεί
ρας τοΰ καθ’ ήμέραν βίου, άλλά δέν έχου- 
σιν έπιστημονικήν άξίαν, περιοριζόμεναι είς 
μερικάς μόνον περιπτώσεις, άλλά μή ανα
γόμενα! είς γενικούς νόμου; διαλαμβάνον
τας περί τής ούσίας τοΰ ηθικού βίου. ’Αφ’ 
έτέρου παρατηρητέον δτι ή ατέλεια αύτη 
τών ηθικών θεωριών τού 'Ομήρου συνετέλε 
σεν άρνζ-.τικώ; είς τήν βραδύτερον άνάπτυξιν 
τής ήθικής φιλοσοφίας, καθόσον ή έλλειψις 
πάσης συστηματική; ήθικής διδασκαλίας, 
παντδς θείου νόμου, άφήκεν έλευθερίαν ά ■ 
πόλυτον είς τήν περί τών άνθρο>πίνων πρά
ξεων φιλοσοφούσαν διάνοιαν, έξ ή; άνεπτύ- 
χθη θαυμασίως ή πρακτική τοϋ Σωκράτους 
φιλοσοφία. Αύτή ή Σωκρατική άρχή τή; ή
θικής, δτι πάσα άρετή είναι φρόνησις και ε
πιστήμη, καί έπομένως δτι μόνον διά 
τούτων γίνεται δ άνθρωπος τέλειο;, και δτι 
ή αφροσύνη καί ή αμάθεια είναι αίτια παν
τδς ήθικού κακού, πάσης αμαρτίας (ώς ήθέ- 
λομεν είπεϊ ημείς), καί πάσης εντεύθεν προ

ερχόμενης δυστυχίας, ή φιλοσοφική λέγομεν 
αυτή άρχή τού Σωκράτους, ή θεωρούσα τδ 
πνεύμα έν τή ένότητι αύτοΰ κατά τάς γνω
στικά; καί πρακτικά; ένεργείας, ή άρχή αύ
τη ισχύει καί παρ’ Όμήρω καί εκφράζεται 
ποιητικώ; καί μυθολογικώς, προερχομένη 
ούχί έκ τή; σκέψεως, ώ; παρά Σωκράτει, 
άλλ ές αύτής τής αμέσου συνειδήσεως τού 
ποιητοΰ. Καθ’ Ομηρον αιτία παντδς κακού 
ήθικοϋ πάση; αμαρτίας καί τής εντεύθεν 
προερχομένη; δυστυχίας τοΰ άνθρώπου εί
ναι ή άτη, ήτοι ή διανοητική έκείνη τόφλω- 
σις ή άγουσα αύτδν είς τήν έκτέλεσιν τοΰ 
κακού. Είναι άληθέ; δτι ένίοτε οί θεοί αύ
τοί πέμ πούσι τήν άτην είς τούς άνθρώπου:, 
ινα διά τί; διαστροφής ή τής άφαιρέσεω; 
τή; διανοίας αύτών ώθήσωσιν αύτούς εις έρ
γα άγοντα πρδς όλεθρον, άλλ’ ή τοιαύτη 
θεία δίκη είναι συνήθως άποτέλεσμα προγε
νεστέρου κακού, δπερ έξ ιδίας ατασθαλίας 
πράττουσιν οί άνθρωποι. Πολλάκις δέ δ άν
θρωπο; έν τώ έγωϊσμώ αυτού δσα έξ ιδίας 
μωρίας καί ατασθαλίας πράττων αμαρτάνει 
αποδίδει ταύτα είς τήν έκ Θεού πεμπομένην 
άτην (ό). Έν Όδυσσεία ό Ζευς αύτδς έν συμ
βούλιο,. τών Θεών διαμαρτύρεται κατά τών 
τοιούτων αιτιάσεων τών ανθρώπων λέγων, 
δτι οί άνθρωποι διά τή; ιδίας των αφροσύ
νης περιπίπτουσιν είς τάς δυστυχίας καί 
ειτα αίτιώνται τού; Θεού; :
« Ώ πόποι, οΐον δή νυ θεού; βροτοί αίτιό-

ωνται
Έξ ήμέων γάρ φασι κακ’ έμμεναι, οί δέ 

καί αύτοί
Σφήσιν άτασθαλίρσιν υπέρμορον άλγε, ε- 

χουσι. » (Όδ. Α· 32—35) 
Μετά τή; ήθική; ή πρακτική; φιλοσοφίας 

τού Όμηρου συνδέεται βεβαίως τό ζήτημα 
τού προορισμού τού ανθρώπου, τής εύδαιμο- 
νίας ή τοΰ άκρου αγαθού. ’Ενθυμούμενοι 
πάντοτε δτι παρ’ Ομήρω ή φύσις είναι άρ-

(I | Ίλ. Β. 4 I I ·Ζϊύ; με μέγα Κρονΐόης άτη 
ένίόη-ε βαρείη.

I 337 « Έκ γάρ εύ φρένα; Ελετο μητίετα Ζεύ;. 
Τ, 278 ΖεΟ ΙΙάτερ, ή μεγάλα; άτα; άνδρεσι οί- 

δο'.σΟα.

ρης άντιφάσεων καί ή περί τής άθλιότητο; 
καί μηδαμ-ΐνίτητος τοϋ ανθρωπίνου βίου 
σκέψις ευρίσκει ήχώ έν ούκ ολίγοι; Ομη
ρικοί; χωρίο·.;, έν οί; δ άνθρωπος θεωρείται 
ώς τδ δυστυχέστατον πάντων τών έπί γής 
όντων (I).

Τάς αντιφατικά; ταύτα; περί τοΰ άν- 
θρωπίνου βίου καί προορισμού θεωρία; καί 
σκέψεις, αίτινες άρχοντα·. ήδη νά ωθώσι τδ 
πνεύμα έκ τοϋ χώρου τής φαντασίας καί 
ποιήσεως εί; τόν χώρον τή; διανοία; καί 
τής φιλοσοφίας, νοούμεν σαφέστερον μετα- 
βαίνοντε; είς τδ στενώτατα μετά τού προ- 
κειμένου ζητήαατος συνδεόμενου έτερον 
σπουδαιον ζήτημα τδ περί τή; μελλούση; 
ζωής καί τής αθανασίας τής ψυχής.

’Επιμελέστατοι έρευναι περί τήν ακριβή 
παρ’ Όμήρω σημασίαν τή; λέξεω; ψυχή 
καί τών άλλων λέξεων, δι’ ών σημαίνονται 
αί διάφοροι, ώς λέγομεν ήμεϊς, ψυχικαί δυ
νάμεις, πείθουσιν δτι ψυχή, ώ; καί τδ έτυ- 
μον τής λέξεω; δηλοϊ (ψύχειν = πάλλειν 
πνεΐν), δέν σημαίνει τήν άνωτάτην έν τώ 
άνθρώπω ψυχ κήν ή πνευματικήν καλουμέ- 
νην ζωήν, ήτοι τήν συνείδησιν καί τάς έκ 
ταύτα; ποοϊούσα; καί διά ταύτης ένεργού- 
ση; δυνάμεις, άλλά τήν τυφλήν έκείνην ορ
γανικήν ή ζωϊκήν δύναμιν, δι’ ής δ άνθρω
πος ζή φυτικώ; καί κινείται. ’Εντεύθεν ψυ
χή άϋτμή καί .π»·οθ τίθενται πολλάκις σο- 
νωνύμω;" ή δέ πηγή τής γνωστική; δυνάμε
ως δέν εΐναι ψυχή, άλλά φρένες, δπω; τή; 
συναισθητικής καί τή; πρακτική; θυμός καί 
μεΈος" ταϋτα δέ πάντα μόνον έν τώ σώμα- 
τι ύπάρχουσι καί διά τούτου ένεργούσιν,ώσ - 
τε άπο/ωριζομένου τοΰ σώματος άπδ τή; 
ψυχής ήτοι άπδ τή; τυφλή; ζωική; ή,ώς ή- 
θέλομεν είπεϊ, φυσιολογική; δυνάμεως,πάσαι 
αυται αί δυνάμεις άπόλλυνται συν τώ σό>- 
ματι, ή δέ ψυχή ώσπερ εΐδωλον καταβαί-

(1) Ίλ Β 4ί5—6 «Οΰ μέν γάρ τ! που’έστιν 
όϊζυρώτερσν άνϊρών πάντων, δσσα τε γαίαν έπι 
πνέει τε καί έρπει.Ω, 525 ·Ώ; γάρ έπεκλώσαν- 
το θεοί δΐίλοΤσι βροτοΤσιν, ζώ'ΐν άχνυμένοις.

Όο. Ε. 425. «Ούδέν άκιόνότερον γαΤα τρέφει 
άνθρώποιο.

χή καί τέλος παντδς τοΰ πνευματικού βίου 
νοούμεν έκ τών προτέρων δτι ή φυσική τε
λειότης, ήτοι ή άρετή, ε’ναι δ δψιστος προο
ρισμός τού άνθρώπου καί ή ευδαιμονία αύ
τοϋ. Επαναλαμβάνομε·/ οτι, λέγονεες φυσι
κήν τελειότητα, δέν πρέπει νά συγχέωμεν 
ούδόλως τήν φύσιν μετά τής ύλης καί εύδαι- 
μονίαν νά νοήσωμεν υπδ έποψιν ύλικήν καί 
νά θεωρήσωμεν τδν Όμηρον άμοιρον πάσης 
υψηλοτέοας τάσεως. Ό; ειπομεν παρ’ Όμή
ρω δ ήθικδς κόσμος είναι έντελέχεια τοΰ 
φυσικού, καί επομένως η φυσική τελειότης 
καί άρετή περιλαμβάνει καί τήν ηθικήν (υφ’ 
δποίαν νοούμεν ήμεϊς ταύτην έννοιαν). Εί
ναι δέ άξιον σημειώσεως,δτι ή τελειότης, ή 
τοι ή άρετή είναι καί εύδαιμονία καί ή τοι
αύτη ή άρετή, δέν εΐναι μόνον έργον ανθρώ
πων, άλλά καί δώρημα Θεού (I). Μόνον δέ 
δ ελεύθερος άνήρ δύναται νά πραγματοποί
ηση τήν αρετήν, ένώ τουναντίον τδ ήμισυ 
τής αρετής, ήτοι της άνθρωπίνης άξίας κα
θόλου καί τής εύδαιμονίας,άφαιρεϊ παρά τοΰ 
άνθρώπου δ Ζευ;,άμα καταςή ούτος δούλος, 
Όδυσ .Ρ. 322.β "Ημισυ γόρ τ’ αρετής ά- 

ποαίνυται ευρύοπα Ζευς 
Άνέρος, ευτ’ άν μιν κατά δούλιον ήμαρ 

έλησιν.
Οί ήρωες τοΰ Όμηρου οί τδν ύψιστον βαθ

μόν τής φυσικής καί ήθική; άρετή; παρι- 
στώντες είσίν οί εύδαιμονέστατοι τών αν
θρώπων, τδ δέ ιδεώδες τής άνθρωπίνης άρε- 
τής καί εύδαιμονίας παρίσταται έν τώ βίο) 
τών Θεών’ως-ε δ παρών βίος καί κόσμο; είναι 
ή μόνη πηγή άρετή; καί εύδαιμονίας. Άλλ’ 
ή στενή αΰτη περί τής άρετή; καί τή; εύ- 
δαιμονίας ιδέα, καί περ φυσικόν καί λογικόν 
άποτέλεσμα τών καθόλου περί τού θειου 
καί τοΰ κόσμου καί τού άνθρώπου ιδεών, 
άρχεται ηδη παρ’ Όμήρω προσκρούουσα είς 
τδ βάθος τής συνειδήσεως καί τοΰ αι
σθήματος τοΰ Ελληνικού" ή περί εύδαι- 
μονίας τοΰ άνθρώπου ιδέα παρίσταται πλή-

(4) Ιλ. Ε. 425- ·Όφο’ άρετήν πσρέ-χωσι θε
οί·. Οί αρχαίοι Σχολιασται έρμηνεόουσι ένταΟ- 
Οα i ρ ε τ ή ν εύδαΐ|λον( αν.
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νει εις Αδου, ένθα μόνον τοΰ Τειρεσίου 
γρΐιες ίμπεδοι· Άρα η ψυχή δέν έχει με
τά θάνατον ούτε συνείδησιν ούτε προσωπι
κότητα, έπομένω; ούτε αθανασίαν έν τή 
στενωτέοα σημασία τής λέξεως" ή δέ ούσία 
και ή προσωπικόίη; τοΰ ανθρώπου συνίστα- 
ται μόνον είς τδ σώμα, δπερ είναι αύτδ; 
ό άνθρωπος κα’ι ώς τοιοΰτος άντιτίθεται 
πρδς τήν ψυχήν- (I) 'Ανευ σώματος δέν υ
πάρχει ούτε αίσθησι; ούτε νόησις ούτε ζω
ή, επομένως αθανασία είναι τδ μή άποθνή- 
σκειν, τδ ζήν πάντοτε έν τώ κόσμφ τούτω, 
καί οί Θεοί είναι αθάνατοι μόνον ύπδ ταύτην 
τήν έννοιαν. Ή δόξα αΰτη δσω ψυχρά κα: 
λυπηρά καν φανή ήμίν έκ πρώτης όψεως, 
έγει πολύ τδ φιλοσοφικόν, δι’ ού καθίσταται 
διδακτικόν άμα και παραμυθητικόν. 'Ο "Ο
μηρος ό κατά τήν άμεσον σύτοΰ συνείδησιν 
ζών έν τή φαντασία, άλλ’ έν τή φαντασία 
τοΰ πραγματικού καί τοΰ δυνατοΰ, δέν ή
δύνατο νά φαντασθή κόσμον διάφορον τοΰ 
πραγματικού, ώς δέν έφαντάσθη Θεούς έκ- 
τδς αύτοΰ υπάρχοντας. ’Αλλ’ ήδη τδ Ελλη
νικόν πνεύμα Αγωνίζεται νά χωρή πέραν 
τής φαντασίας καί ή σκέψις καί τό αίσθημα 
δέν άρκοΰνται εις τήν παράστασιν τής φαν
τασίας καί τής άμεσου συνειδήσεως,καί ή αυ 
τή έκείνη άντίφασις, ήν εϊδομεν έν ταϊς περί 
τοΰ ανθρωπίνου βίου καί τής ευδαιμονίας αύ
τοΰ θεωρίχις, καταλαμβάνει ήμάς καί έν 
ταϊς περί^'μελλούσης ζωής· Τοσοΰτον βαθέως 
έρριζωμένα έν τή σκέψει καί τώ αίσθήματι 
τοΰ Έλληνος είναι ή ιδέα καί ό πόθος 
τής αθανασίας, ώστε έν τή δεινή πνευ
ματική συγκρούσει τής φαντασίας καί τής 
σκέψεως μή δυνάμενος νά νοήση αθανα
σίαν άνευ σώματος, έν τή συγχύσει αύτοΰ 
πλάττει σώμα αθάνατον έν ούρανοίς καί 
ψυχήν ιΐδωλον έν "λδου. Αύτή ή είς 
τους Θεούς άποδιδομένη ίδιότη; τή; ά-

(1)?Ιλ. Λ. 3 — 4. .Πολλά; δ' Ιφθίμου; ψυ
χάς Α'ίδι προϊάψεν ήρώων,αύτοΰ; δέ έλώρια τε5- 
χε κύνεσσιν. Όδ. A. 601 —603- «Τον δέ μετ’ 
έπενόησα βίην Ήρακλείην, εΐδωλον αύτδ; οε 
μετ’ άθανάτοισι ΟεοΤσι τέρπεται έν βαλίη;, και 
έχει καλλίσφυρον ΊΙοην».

Οανασία; μαρτυρεί περί τής τάσεω; ταύτης. 
’Εν τοΐς περί Πολυδεύκους καί Κάστορος μύ
θοι; βλέπομεν έπίσης τάσιν τινά πρδς συμ
βιβασμόν τοΰ θανάτου καί τής ζωής, έπίσης 
καί είς τόν μύθον τοΰ Ήρακλέους, δτι αύτός 
μέν (τδ σώμά του δηλ.) άνήλθεν είς τους 
θεούς, τδ δέ είδωλόν του μένει έν "Αδου" τδ 
αύτδ μαρτυρεί ή αντί είς "Αδου είς τά Ήλύ- 
σια πεδία μετάβασις τών ήγαπημένων τώ 
Δ·ι άνδρών. 'Αξιόν σημειώσεω; πρδς τούτοις 
δτι αύταί αί ψυχαί τών τεθνεώτων, έν ω εί
ναι είδωλα κενά, δικάζονται έν "Αδου ύπδ 
τοΰ Μίνωνος,δπερ μαρτυρεί τήν κατά μικρόν 
άνάπτυξιν τή; ιδέα; περί τή; έν μελλούση 
τινι ζωή άνταποδόσεως τών έπί γή; πρά
ξεων. Τδ εΐδωλον τοΰ Πατρόκλου εμφανίζε
ται καθ’ ΰπνον πρδς τδν Άχιλλέα καί όμι
λε! πρδ; αύτδν περί τών έν "Αδου, παρα- 
καλεί νά θάψη τδ σώμά του, ϊνα μή έκδιω- 
χθή ή ψυχή του ύπδ τών έν "Αδου ψυχών. 
Έν πάσι τούτοι; φαίνεται άναπτυσσομένη 
βαθμηδόν ή ιδέα τή; μετά θάνατον ζωής 
καί προπαρασκευαζόμενον τδ μέγα δόγμα 
τή; αθανασίας, δπερ κατά διάνοιαν συνέλα- 
βον καί Οαυμασίως άνέπτυξαν βραδύτερον οί 
Σωκράται καί Πλάτωνες- Αύτδ τοΰτο, δτι 
έν <■> παρ’ Όμήρω πάσα άληθής πραγματι
κή ζωή είναι έν τώ κόσμφ τούτο», έν τού
τοι; καί μετά θάνατον ύπάργει τι (άνευ λό
γου ύπάρξεω; έκ τή; έπόψεως τής'Ομηρικής), 
ύπάρχει ψυχή, έστω καί είδωλον καί σκιά, 
άποδεικνύει πόσον δ "Ομηρο; αισθάνεται 
τήν ανάγκην οίασδήποτε μετά θάνατον ύ
πάρξεω; καί αποτροπιάζεται τήν ιδέαν παν
τελούς καταστροφής. 'Ομολογοΰμεν δτι έκ 
τή; ήμετέρας έπόψιως έξετάζοντες τάς τοΰ 
Όμηρου περί ψυχής ιδέας εύρίσκομεν έν αύ- 
ταϊ; δεινάς αντιφάσεις καί συγχύσεις, άλλ’ 
αύτή δή ή σύγχυσις, καί αί αντιφάσεις είναι 
αποτελέσματα τής πάλη; έκείνη;, έν ή α
γωνίζεται τδ πνεΰμα πρδς εαυτό, μή εύχα- 
ριστούμενον μέν έν τώ χώρω τής φαντασί
ας, μή δυνάμενον δέ νά είσέλθη τολμηρώ; 
είς τόν χώρον τή; έρεύνης καί σκέψεως, καί 
έν τή δεινή τούτη άντιφάσει πρός εαυτό πα- 
ρεσκεύαζον τήν τολμηράν έκείνην έπανάστα- 

σιν, δι’ ή; έμελλεν δριστικώς νά καθιερωθή 
έν τώ πνευματικά» βίο» τών Ελλήνων τδ 
κράτος τή; διανοίας έπί τή; φαντασίας, τής 
σκέψεω; έπί τής αμέσου συνειδήσεως, τής 
φιλοσοφία; έπί τής ποιήσεως.

'λξιον δέ να μνημονευθή ένταΰθα έν πα
ρόδιο δτι απόσπασμά τι τοΰ Άριστοτέ- 
λους <)περί ψυχής αποδίδει τώ Όμήρω ιδέ
α; περί ’Αθανασίας, όποιας αύτός είχε σχη
ματίσει περί αύτή;’ ό Πάτροκλος καί δ "Εκ
τωρ άποθνήσκοντες προφητεύουσι περί τών 
μελλόντων" έπί τούτου στηριζόμενος δ ’Αρι
στοτέλη; λέγει, δτι δ "Ομηρος παρετήρησεν 
ήδη οτι ή ψυχήάποχωριζομένη τοΰ σώματος 
έν τώ ύπνο» ή κατά τήν στιγμήν τοΰ θανά
του καί αύτή καθ’ έαυτήν γινομένη καί τήν 
ιδίαν άπολαβοΰσα φύσιν, ώς ούσία θεία καί 
έπιστημονικωτάτη πάντων προμαντεύεται 
καί προαγορεύει τά μέλλοντα.Ότι δ Όμηρο; 
έπρέσβευε πράγματι τήν ύπδ τοΰ Άριστο- 
τέλους άποδιδομένην αύτώ περί ψυχής γνώ 
μην αντιφάσκει απολύτως πρδς δσα εύρί
σκομεν παρ’αύτώ περί ψυχής. Ή ιδέα δτι δ 
άνθρωπος προφητεύει πρό τοΰ θανάτου ύ- 
πήρχε πράγματι παρ’ Ελλησι,και δ Σωκρά
της ταύτη χρώμενος προφητεύει πρδ τών δι- 
κας-ών του περί τών μελλόντων εύθυς μετά 
τήν είς θάνατον καταδίκην. Δέν είναι δμως 
γνωστόν κατά πόσον ό άλλως βαθύτατα πε·

(I) ’Αριστοτέλης δέ από δυυΤν άρχ&ν έννοιαν 
Βεδιν έλεγε γεγονέναι έν τοίς άνΟρώποις άπό τε 
τ&ν περί ψυχής συμ*αινόντων καί άπό τ&ν με
τεώρων. Άλλ’ άπό μέν των περί ψυχής συμόα*- 
νόντων, διά τοΰ; έν τοΤ; ύπνοι; γινομένου; ταύ
της ένΟουσιασμοΰς καί τά; μαντείας. Όταν γάρ 
έν τφ ΰπνω είς έαυτήν γίνεται ή ψυχή τότε 
τήν ιδίαν άπολαβοΟσα φύσιν προμαντεύεται καί 
προαγορεύει τά μέλλοντα- τοιαύτη δέ έστ'ι καί έν 
τφ κατά θάνατον χωρίζεσΟαι τ&ν σωμάτων- ά· 
ποδέχεται γοΟν καί τόν ποιητήν Όμηρον ώ; 
τοΟτο παρατηρήσαντα-πεποίηκε γάρ τέ.ν μέν Πά
τροκλον έν τφ άναιριΤσΟαι προαγορεύοντα περί 
τή; Έκτορος άναιοέσεως, τόν δ’ Έκτορα περί 
τή; Άχιλέω; τελευτής· έκ τούτου οΰν φησιν ΰ- 
πενόησαν ε’ναί τι ΟεΤον καθ’ έαυτό fiv έοικός τή 
ψυχή καί πάντων έπιστημονικώτατον Σέξτος 
’Εμπειρικός παρά Ascoh; Beinays Die dialoge 
des Aristolcles σελ. 10.

πεισμένη περί αθανασία; Σωκράτους, συνε- 
δύαζε τήν προφητικήν του έκείνην δύναμιν 
μετά τή; ιδέα; τή; αθανασίας.

Συγκεφαλαιοΰντες πάντα τά είρημένα 
περί τή; ιδέα; τοΰ θείου καί τοΰ κόσμου 
παρ’ Όμήρω λέγομεν δτι καθαρώς έπιστη- 
μονικάς ιδέα; δέν δύναται τι; ν’ άνα- 
καλύψη έν αύταί;, ούδέ δείκνυται έν πάσιν 
ή τάσις έκείνη ή ανάγκη τή; έρεύνης καί 
σκέψεως περί τή; ούσίας κα1. τών αιτίων 
τών πραγμάτων" τούναντίον τδ ανθρώπινον 
πνεΰμα τά πλείστα τών φαινομένων εξηγεί 
διά τής φαντασίας αυτού άνάγων τήν αρ
χήν τών δυνάμεων είς αύτά; ταύτας τάς 
δυνάμεις προσωποποιημένας καί θεοποιη
μένα;. Άλλ’ άφ’ έτέρου έν τοίς 'Ομηρικοί; 
έπεσι παρίσταται ήμίν έκείνη ή ελευθερία 
καί ή διαύγεια τοΰ πνεύματος, τδ αίσθημα 
έκεΐνο τοΰ καλοΰ καί τή; αρμονίας, δπερ 
διακρίνει τά έπη έκεΐνα άπδ τών ήρωίκών 
έπών πάντων τών άλλων λαών. Όταν Οεω- 
ρώμεν τά; λαμπρά; τών ηρώων ιχορφάς τής 
'Ομηρική; ποιήσεως, δταν βλέπωμεν πώς 
ένταΰθα τά πάντα, πάν φαινόμενου έν τώ 
φυσικώ καί ήθικώ κόσμω, απεικονίζονται δι’ 
εικόνων αληθών άμα καί τεχνικώς τελείων, 
έννοοΰμεν άριστα δτι λαός δστις ήδύνατο 
ν’ άντιληφθή τοΰ κόσμου μετά τοσοΰτον 
καθαρά; δψεω; καί διαυγοΰ; πνεύματος, 
λαός τοσοΰτον έλευθέρω; κινούμενος έν τώ 
βίο» τώ πνευματικώ, έμελλε νά τραπή εί; 
τήν έπιστήμην καί έν τή έπιστήμη ταύτη 
μή άρκούμενον εί; τήν άπλήν συναγωγήν 
παρατηρήσεων καί γνώσεων, νά ζητή τήν 
ένότητα αύτών, νά άναγάγη δηλ.τά καθ’ έ- 
καστα εί; δλον, τά διεσκεδασμένα είς Sv 
πνευματικόν κέντρον, έπομένως νά δημιουρ” 
γήση θεωρίαν περί κόσμου έν καθαραί; έν- 
νοίαις, καί έν έσωτερική ένότητι άπεικονι- 
ζούση τήν ένότητα του κόσμου καί τοΰ άν- 
Ορωπίνου πνεύματος, νά παραγάγη δηλο
νότι τήν φιλοσοφίαν. Ώστε δπωσδήποτε 
κάν ύποκύψη τις είς τήν έρευναν τοΰ 'Ομή
ρου άδύνατον νά μή διΐδη πανταχοΰ τδ βά
θος άμα καί τδ ύψος τοΰ πνεύματος έκεί- 
νου, δπερ έμελλε νά παραγάγη τήν ιστορίαν
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έκείνην, δι’ ής αληθώς άνεγεννήθη ή άνθοω- 
πότης, καί έ®’ ής θεμελιοΰται ατας ό νε
ότερος πνευματικός βίος τής εΰγενεστέρας 
μερίδος τοϋ ανθρωπίνου γένους. ’Εντεύθεν 
τά 'Ομηρικά έπη δέν έχουν μερικήν τί
νος άπλώς άςίαν, άλλά παρέχουσι καί γε
νικόν τε καί ύψιλόν καθαρώς ανθρώπινον 
ένδιαφέρον καί άσζοΰσι τήν μεγίστην έπί- 
δρασιν έπί τήν μόρφωτιν τοϋ πνεύματος καί 
τοϋ αισθήματος.Τούτο δέ έζηγεΐ πώς τά έπη 
έκεϊνα, άτινα έγεννήθησαν μακράν τοΰ ήμε
τέρου κόσμου, μακράν τών ήμετέρων ιδεών 
καί ηθών, έν κόσμω, έν ςο ή μυθολογία καί 
ή ποίησις είχον τοσοΰτον έπενεργήσει έπί 
τήν φαντασίαν τοΰ άνθρώπου, πώς,λέγω, τά 
έπη έκεϊνα άσκοΰσιν έπί τήν διάνοιαν ήμών 
τοσοϋντον ίσχυράν καί γοητευτικήν ούτως 
είπεΐν έπιρροήν, Τοΰτο έξηγεϊ προσέτι πώς 
ή τοΰ Όμήρου σπουδή ού μόνον τοσούτον 
προσφιλής ήτο τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί 
'Ρωμαίοις, άλλά καί κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους οί προϊστάμενοι τής διανοητικής 
άναπτύςεως τών λαών αυτών μετά τοσαύ- 
της άφοσιώσεως έδόθησαν είς τήν σπουδήν 
ταύτην. ’Εν τώ ήθιζώ ήτοι ίστοριχώ κόσμορ 
δ Ομηρος έπέχει θέσιν άστέρος φαεινού, ού 
τίνος αί άκτΐνες διήκουσι διά τών άχανών 
εκτάσεων τοϋ χρόνου καί τών ιστορικών 
περιόδων πέμπουσαι τδ ήθικδν αύτοΰ φώς 
μακράν τής περιοχής τού άστέρος εκείνου.

Ήμεΐς λοιπδν οί ύπέρ πάντας τούς άλ
λους πλησιεστέρους ήμάς αύτούς Οεωροΰν- 
τες τώ φωτί τούτω, ήμεΐς οί τήν 'Ομήρου 
γλώσσαν έτι φθεγγόμενοι καί έπί τώ δνό- 
ματι εκείνοι σεμ.νυνόυ.ενοι καί κατοικούντες 
τήν πόλιν έκείνην, ήτις ώς πατρίς αύτοΰ 
προσέφερεν αύτώ θείας τιμάς καί άνήγειρεν 
ήρώα πρδς λατρείαν, ήμεΐς τέλος οί συν- 
ελθόντες ένταΰθα έπί τώ όνόματι έκε;νου 
όφείλομεν ύπέρ πάν άλλο γένος βροτών 
πάντων μέν έν γένει άπρίξ νά έχώμεθα τών 
πνευματικών έκείνων θησαυρών, οΰς ή προ
γονική τών 'Ελλήνων εύκλεια έδωροφόρησε 
τώ πεπολιτισμένη κόσμφ, ιδία δέ νά δπλι- 
ζώμεθα διά τοΰ Όμήρου ώ: δι’ όπλου ή- 
θικου φωτδς εναντίον τής περιστοιχούση; 

ήμάς βαρβαρό τητος, άμαθείας καί ύλισμοϋ, 
έχοντες έν τώ σταδίω τής άμίλλης ήμών 
πρδς τούς παροικοΰντας ήμΐν λαούς τδ 
υπερήφανου έκεϊνο έμβλημα, δπερ αύτδς ό 
"Ομηρος έκληροδότησεν ήμΐν.

Αίέν άριστεύειν καί ύπέροχον ίμμεναι 
άλλων

Μηδέ γένος πατέρων αίσχυνέμεν ο’ί μεγ’ 
άριστοι

Πϊσιν έν άνθρώποισι γένοντ’ άνά πείρα- 
τα ναίης.

Ταΰτα έπιτελοΰντες είθε άκινδύνως μέν 
νά διέλθωμεν τάς πολλαχόθεν περιστοιχού- 
σας ήμάς δυσχερείας, φαιδροί δέ καί εύέλ- 
πιδες άποβλέψωμεν είς τδ αίσιον μέλλον, 
είς 8 δ Θεδς τών πατέρων ήμών προόρισε 
τδ έλληνικόν έθνος.

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟϊΣ ΈΛΛ11ΣΙ.

Α'. Κατά τΐ/r 77ρωΐκήκ ί.τοχ-ήχ.

Καθ’ ά δ Όμηρος έξιστόρησε, καί ιδίως 
έν τή Όδυσσείορ, αί γυναίκες κατά τήν 'Ο
μηρικήν έποχήν έζων βίον οίκουρικδν, δέν 
ήσαν δμως τόσον περιωρισμέναι δσον αί έν 
Άσία γυναϊκες-Ό γάμος έλογίζετο ιερός καί 
τίμιος, (1) καί πρώτον καθήκον τών συζύ
γων ήτο ή αγάπη χαί πίστις. Ώς τέλειον 
τύπον συζυγικής πίστεως παριστάνει δ Ό
μηρος έν Ούρανώ τήν Ήραν, τήν οποίαν οί 
μετά ταΰτα ώς έφορον καί προστάτιδα τοϋ 
γάμου έλάτρευσαν. Ώς αδελφήν δέ καί σύ
ζυγον του ύπερτάτου τών θεών παριστάνει 
αύτήν ήγεμονικήν καί σεμνήν, άλλά καί 
αύστηράν πρδς τδν σύζυγόν της καί ζηλότυ
που ένεκεν τής ύπερβαλλούσης πίστεως καί

(I) Πρώτοι ίορυτά·. τοΰ γάμου κατά τοΰ; αρ
χαίους φιλοσόφου; καϊ ιστορικού; εΐναι ο! έν 
Έλλάβι νομοθίται καϊ διδάσκαλοι ωφελίμων έ- 
πιτηδευμάτων καϊ ήμέρων ήΟων οΐον ό Κε- 
κροψ έν ΆΟήναι;, ά Φορονεΰ; έν Άργει καϊ άλ
λοι αλλαχού. 

άγάπης. Θνητών δέ γυναικών έν τή γή πα
ραδείγματα τρία πρόσωπα φέρει, έν μέν Ί- 
λιάδι τήν Άνδρομάχην, έν δέ Όδυσσεΐφ τήν 
Πηνελόπην καί Άρήτην. Έκ τών τριών τού
των ή μάλλον όμοιάζουσα τή "ΙΙρα κατά τδ 
ήγεμονικδν καί σεμνόν είναι ή Άρήτη ή σύ
ζυγος τοΰ ’Αλκινόου, βασιλέως τών Φαιά- 
κων, ήτις τοσοΰτον έζέχει έν τώ οικογενει
ακό βίω, ώστε έξαιρέτων τιμών άπολαύει 
παρά τού συζύγου, τών τέκνων καί τών 
υπηκόων τοΰ συζύγου αύτής. Όδ. Π. 66 
καί έξής. Άλλά καί ή ύπέρ τής Ναυσικάας 
θυγατρδς τού Αλκινόου εύχή τού Όδυσσέως 
ίκετεύοντος ϊνα δείξη αύτώ πόλιν καί δόση 
ένδύματα, εμφαίνει κάλλιστα πόσον πολύ
τιμον πράγμα έλογίζετο ή συζυγική δμό- 
νοια' διότι μετά τήν ικεσίαν του εύχεται 
ϊνα δώσωσιν αύτή οί θεοί δσα επιθυμεί, άν
δρα καί οίκον καί δμοφροσύνην' διότι όέκ 
όπάργει xa.Llizzfior τούτου τοΰ νά έχωσι 
δηλ. όμογροσύτηΓ ά ά>·ήρ χαΐ ή γυχή. 
Όδυσσ. Ζ. 4 82-^—4 S3. « Ού μέν γάρ τοΰ 
γε κρεΐσσον καί άριστον, ή δθ’ δμοφρονέ- 
οντε νοήμασιν οίκον εχητον άνήρ ήδέ γυ
νή. »—Ή δέ τής Πηνελόπης, συζύγου τοϋ 
Όδυσσέως, σωφροσύνη καί έξ άλλων μέν 
χωρίων τής Όδυσσείας γίνεται καταφανής, 
ιδία δέ έξ όσων λέγει ό "Ομηρος έν Όδυσ. 
Τ. δπου διηγείται τδν άναγνωρισμδν τού 
Όδυσσέως ύπδ τής γραίας τροφού Εύρυ- 
κλείας καί τήν δμιλίαν τοϋ Όδυσσέως καί 
τής Πηνελόπης' ένταΰθα ή Πηνελόπη διη- 
γουμένη πρδς τδν Όδυσσέα, 8ν είσέτι δέν 
άναγνωρίζει, τάς ανησυχίας καί θλίψεις καί 
τάς άγρυπνίας έπί τή στερήσει τού άνδρός, 
λέγει δτι δέν άποφασίζει είσέτι νά ύπαν- 
δρευθή καί τοι υπό πολλών μνηστήρων πε- 
ριστοιχιζομένη, διότι σέβεται τηχ χ.Ιίνηχ 
τοΰ συζύγου της xal τηχ xoirr/r γγύ>ιιητ' 
Όδ. Τ- 527. « Εύνήν τ’ αίδομένη πόσιος, 
δήμοιό τε φήμιν. » Πολύ αμφίβολον φαίνε
ται, άν είς τήν σημερινήν κοινωνίαν, ώς έ- 
χουσιν ήμΐν τά πράγματα, ήναι δυνατδν 
νά εύρεθή γυνή μετά εικοσαετή απουσίαν 
τοϋ συζύγου της, έν ώ μάλιστα ούδεμίαν 
περί τούτου εϊδησιν έχει, καί έν ω ύπδ το

σούτων μνηστήρων περικυκλοϋται, ν’ άπο- 
ποιήται δεύτερον γάμον' έκτδς μόνον άν 
ούδείς δ μνηστήρ.—Καί αύτδς δέ δ Όδυσ
σεύς ένώ τοσοΰτον χρόνον περιπλανάται,οϋδ’ 
έπί στιγμήν λησμονεί τήν σώφρονα Πηνε
λόπην, ούδέ δελεάζεται ύπδ τών θελκτικών 
τής Καλυψούς λόγων, ούτε ύπδ τής προτά- 
σεως τοΰ Αλκινόου προτείνοντος αύτώ τήν 
θυγατέρα του ώς σύζυγον. Τής δέ Ανδρο
μάχης τό φίλανδρον κάλλιστα καταφαίνε
ται έν τώ Ζ τής Ίλιάδος, δπου περιγράφε- 
ται ή "Εκτορος καί Ανδρομάχης δμιλία' 
διότι ενταύθα ή Ανδρομάχη προσπαθούσα 
ν’ άποτρέψρ τής μάχης τδν σύζυγον αύτής 
"Εκτορα έτοιμαζόμενον νά πολεμήσρ κατά 
τών Ελλήνων, μετά δακρύων λέγει τά έ
ξης' “Δέν λυπεΐσαι τδ νήπιόν σου παιδίον 
καί έμέ τήν ταλαίπωρον, ή όποία ταχέως 
θά χηρεύσω' έπειδή ταχέως θά σε φονεύσω- 
σιν οί Αχαιοί δλοι έφορμήσαντες, είς έμέ 
δέ Οά ήτο προτιμότερος δ θάνατος δταν 
στερηθώ σοΰ. Ίλιάδ. Ζ'. 407—41 1. «Δαι
μόνιε, φθίσει σε τδ σόν γένος, ούδ έλεαί- 
ρεις παϊδά τε νηπίαχον ζαί έμ’ άμμορΟν, 
ή τάχα χήρη σεΰ έσομαι' τάχα γάρ σε κα- 
τακτανέουσιν Αχαιοί πάντες έφορμηθέντες.» 
’Αλλά ζαί ή τοΰ "Εκτορος πρός τήν ’Ανδρο
μάχη·? τρυφερά άγάπη δείκνυται έκ τών ε
ξής αύτοΰ λόγων' « Θά έλθη ποτέ ήμέρα, 
καθ’ ήν Οά ζυριευθή ή Τριβάς καί ό Πρίαμο; 
και ό λαός τοΰ Πριάμου' άλλά δέν μοι μέ
λει ούτε διά τούς Τρώας ούτε διά τήν Έκά- 
βην ούτε διά τδν Πρίαμον ούτε διά τούς α
δελφούς μου τόσον,δσον διά σέ,δταν σέ αιχ
μαλωτίσει τις έκ τών ’Αχαιών δακρύουσαν, 
καί στερηθής τήν έλευθερίαν σου, καί μέ- 
νουσα είς τό "Αργος θά είσαι δούλη ύφαί- 
νοι σα ιστόν ζαί φέρουσα ύδωρ' καί δτε ί· 
δών τίς σε χύνουσαν δάκρυα θά ε'ίπρ' αΰτη 
είναι ή γυνή τού Εκτορος τοϋ άρίστου τών 
Τρώων ήρώων.«Τέλος δέ έν Ίλ I. δπου πε- 
ριγράφεται ή πρδς τδν Άχιλλέα πρεσβεία, 
άποκρινόμενος ό Άχιλλεύς είς την πλήρη 
ρητορικής δεινότητος ζαί στωμυλίας προ
τροπήν τοΰ Όδυσσέως,πειρωμένου νά κάμψη 
αύτδν άζαμπτον έκ τή; οργής ζαί έπανα- 
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γάγη είς τδ στρατόπεδον τών 'Ελλήνων, 
μεταξύ τών άλλων λέγει τά εξής' «διατί 
άρά γε συνήθροισε καί Εφερε τδν λαδν Εν
ταύθα δ Άτρείδης ; άρά γε ούχΙ χάριν τής 
ωραίας ’Ελένης ; μήπως λοιπδν μόνοι οί 
Άτρεΐδαι άγαπώσι τάς συζύγους των; πας 
δστις είναι άνήρ άγαμός χαί έχύιρρων ά- 
γαπφ τήν σύζυγόν του χαί ιρροι τίζει πε
ρί αύτής, καθώς καί έγώ ήγάπων αύτήν έκ 
καρδίας καί περ αιχμάλωτον. Ίλ. I. 341 — 
342. « Έπεί δστις άνήρ άγαθδς χαί Ιχί- 
γρων τήν αύτοΰ ιριΈ.ει χαί χήδεται. » Ά 
γαθδν λοιπδν καί έχέφρονα άνδρα ονομάζει 
δ Όμηρος τδν άγαπώντα τήν σύζυγόν του. β 

’—'Η νόμιμος γυνή καλείται παρ' Όμήρω 
χουριύίη ΑΑογοζ ή αχοιτις πρδς διάκρισιν 
τών παλλακίδων' τά δέ έκ τοϋ γάμου τέκνα 
γνήσιοι, ίθαιγενίες, πρδς διάκρισιν τών 
νόθων. Τά νόθα άνετρέφοντο ενίοτε έν τή οί- 
κί$. Έν Ίλ. Ε, δπου Εξιστορείται ή αριστεία 
τού Λιομήδους, άπαριθμών δ "Ομηρος τούς 
διαφόρους ήρωας τούς φονεύσαντας Τρώας, 
καί πρώτον πάντων τδν Διομήδην, έπειτα 
δέ τδν Ιδομενέα καί τδν Μενέλαον καί Μη 
ριόνην, αναφέρει μετά τούτους δτι καί δ 
Μέγης,είς έκ τών μνηστήρων τής Ελένης Ε- 
φόνευσε Μήδαιον τδν υίδν τοΰ ’Αντήνορος 
νόθον, δ όποιος διέτριβεν Εν τή οικία καί 
ήγαπάτο ύπδ τής μητρυιάς του Θεανοΰς. 
Ίλ. Ε. στιχ. G9—71. «Πήδα ον δ’ άρ ές 
πεφνε Μέγης ’Αντήνορος υίδν, ος ρα νόθο- 
μέν εην, πύκα δ’ έτρεφε δια Θεανώ Ισα φί- 
λοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσε'ί φ.» Καί ή 
μέν Θεανώ, η σύζυγος τού ’Αντήνορος, χά
ριν τοΰ συζύγου της έτρεφε καλώς ίσα μέ 
τά ίδια αύτής τέκνα τδν νόθον υίδν τοϋ 
συζύγου της. Τί νά είπη τις πρδς τάς ση
μερινής μητρυιάς έκείνας, αίτινες ουδέ τά 
νόμιμα τών συζύγων των τέκνα ανέχονται, 
μόνον διότι έξ άλλης γυναικός έγεννήθησαν, 
άλλά κατατυραννούσιν αύτά ώς άλλαι Έ- 
ριννύες !

Καί δΤελαμών δέ ανατρέφει έν τώ ο'κφ 
νόθον υίόν, καθ’ ά δ ’Αγαμέμνων έν Ίλ. Θ. 
284 λέγει πρδς τδν Τεύκρον υίδν του Τε- 
λαμώνος, βλέπων αύτδν νικώντα τούς

ί Τρώας'
«Τεύκρε, φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε 

λαών,
βάλλ’ ούτως, αί κέν τι φόως Δαναοΐσι γένηαι 
πατρί τε σώ Τελαμώνι, δ σ’έτρεφε τυτθδν 

έόν-.α
καί σε νόθον περ Εόντα έκομίσσατο φ ένι 

οίκω.
Εν δέ Ίλ. Λ. 24 διηγούμενος δ ποιητής τήν 
άριστείαν τοΰ Αγαμέμνονος λέγει δτι ά
φ’ ού Εφόνευσεν δ Αγαμέμνων τδν Βιήνορα 
καί τδν έταίρον αύτοΰ Όϊλήα ήλθεν έπειτα 
κατά τοΰ Ίσου καί Άντίφου, υιών τοΰ 
Πριάμου νόθου χαί γνησίου, οΐτινες συν- 
εχάθηντο iv τω αύτώ Jiy>pcp χαί συνεμά- 
χοντο' «101·—108' αύτάρ δ βή ρ Ίσον τε 
καί 'Αντιφον εξεναρίζων, υίε δύο Πριάμοιο, 
νόθον καί γνήσιον, άμφω είν’ ένι δίφρω εόν- 
τας.—Ό γάμος έγίνετο κατ’ιδίαν μέν κλί- 
βιν άλλά τή συγκαταθέσει τών γονέων, (1) 
ως λέγει δ Ομηρος έν Οδυσσ. Β. 11 4,όπου 
δ Άντίνοος, είς Εκ τών μνης-ήρων τής Πηνε
λόπης, άποκρινόμενος πρδς τδν Τηλέμαχον 
παραπονούμενον κατά τών μνηστήρων,συμ
βουλεύει αύτδν ν’ άποπέμψη τήν μητέρα 
του, ώς αύτήν δήθεν ούσαν αιτίαν τής κα
ταστροφής τοΰ οίκου του, καί νά είπη πρδς 
αύτήν νά ΰπανδρευθή οποίον ΘΜει <5 πα
τήρ της χαί άρίσχει είς αυτήν' τώ δ- 
τεώτε πατήρ κέλεται,καί άνδάνει αύτή. Καί 
έν Ίλ. I. 288—397 δ ’Αχιλλεύς άποκρι- 
νόμενος πρδς τδν Όδυσσέα, ένα έκ τών τής 
πρδς αύτδν άποσταλείσης πρεσβείας,πειρώ- 
μενον νά πείση αύτδν δπως Επανέλθη εϊς τδ 
ατρατόπεδον, μεταξύ τών άλλων λέγει τά 
εξής' δτι κόρην τού Αγαμέμνονος, καί ’Α
φροδίτη άν ηναι κατά τδ κάλλος καί ’Αθή
να κατά τά έργα, δέν θέλει ώς γυναΐκά 
του, καθ’ ά δ Όδυσσεύς τώ έλεγε, ΐνα 
τδν έλκύση, δτι δηλ. δ ’Αγαμέμνων θά τδν

(1) Στ.ανίω; έξ Ερωτος ή γνωριμίας· οιότι 
σχέσις μεταξύ άνδρών καί γυναικών δίν ύπήρ- 
χεν ό πατήρ Επρεπε νά φροντϊση περί τή; ά- 
ποκαταστάσεως τών τέκνων του άρρένων τε καί 
θηλέων, δίοων εί; τόν υιόν τοο πολλάκις γυναί
κα καί παρά τήν Οέλησίν του.

Γί----------—------... — - ■■ ■

κάμη γαμβρόν του), άλλ’ δταν έπιστρέψη 
εις τήν πατρίδα του,5 πατήρ του Πηλεύς θά 
τδν νυμφεύση μέ έκείνην τήν οποίαν θέλει 
αύτδς (δηλ. δ Άχιλλεύς).—Ό γάμος έγί
νετο έν είδει αγοράς, Επειδή δ νυμφίος έδι
δε δώρα (έεδνα) εις τούς γονείς τής νύμφης 
τά δποΐα Ελέγοντο καί φερνή έκ τοΰ φέρω, 
διότι ή γυνή έφερεν αύτά είς τδν σύζυ
γόν της.—Τούτο καί παρ’ ήμΐν σήμερον Εν 
πολλαϊς κώμαις γίνεται και παρ’ αύτοΐς 
προσέτι τοΐς βουλγάροις λεγομένοις έν 
Θράκη χωρικοϊς.—Άναφέρεται δέ δτι καί οί 
γονείς έδιδον δώρα πρδς τήν κόρην, τά δ
ποΐα δμως, άν διελύετο τδ συνοικέσιον, έ
πρεπε νά έπιστραφώσιν, ώς συμβαίνει καί 
παρ’ ήμΐν. — Τδ εχειν τέκνα ένομίζετα α
γαθόν, δπερ καί παρά τοΐς μετέπειτα Ελ- 
λησιν εύρίσκομεν, διότι δ κύριος σκοπός τοϋ 
γάμου ήτο ϊνα άφήσωσι γνησίους πολί - 
τας Εν τή πόλει καί τδν μέλλοντα νά 
φροντίση περί τής κηδείας αύτών. Τά εις 
οίκόν τινα άνήκοντα ίερά^καί τδ όνομα αύ
τοΰ δέν έπρεπε ν’ άφανισθώσι' διά τοΰτο 
καί αί πολιτεΐαι περί πολλοΰ εποιοΰντο τήν 
διατήρησιν τών οικογενειών. Τά τέκνα τά 
παραβαίνοντα τά πρδς τούς γονείς καθή
κοντα έτιμώρουν οί θεοί, ώς Εκ τής ιστορί
ας τοΰ Μελεάγρου καί Οΐδίποδος πληροφο- 
ρούμεθα' έξ ών δ μέν Μελέαγρος,δ υίός-^τοϋ 
Οίνέως, ή τοΰ *Αρεως και τής Άλθέας, κα- 
τας-ρέψας μετά τών περιφημότερων συγχρό
νων αύτώ ήρώων τδν άφανίζοντα τήν χώ
ραν τοΰ πατρός του Καλυδώνιον κάπρον, 
και συνεκστρατεύσας μετά τών Αργοναυ
τών εις τήν Κολχίδα, άλλά φονεύσας διά 
τδ δέρμα τοΰ κάπρου τούτου τού; αδελφούς 
τής μητρός του, διήγειρεν έναντίον του τήν 
έκδίκησιν αύτής, ή δποία δια τοΰτο κατα- 
καύσασα τδν δαυλόν, έκ τής διατηρήσεως 
τοΰ δποίου Εξήρτητο ή υπαρξίς του, τδν 
Εθανάτωσε προώρως' δ δέ Οΐόίπους, ώς 
γνωστόν, καί περ έν άγνοια φονεύσας 
τόν πατέρα του καί νυμφευθείς τήν μη
τέρα του, μαθών μετά ταύτα παρά τοΰ 
μάντεως Τειρεσίου τό μυστήριον τής γεν- 
νήσεώ; του έτυφ.Ιώθη έκουσίως, και κατα

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΙΛ') 

ρασθείς τούς Εκ τή; μητρός του γεννηθέν- 
τας υιούς του έφυγεν εί; τάς Αθήνας, δ
που καί μετ’ ολίγον άπέθανε. — Φυσι
κοί κληρονόμοι ησαν τά τέκνα, τού; δέ α
τέκνου; ΐκληρονόμουν οί πλησιέστεροι συγ
γενείς (χηρωσταί). ΊΙ συνήθη; άγωγή τών 
τέκνων κατά τήν Εποχήν ταύτην ήτο τά 
σωματικά γυμνάσια, άλλά τών έπιση- 
μοτέρων τέκνων ή αγωγή έςετείνετο καί 
είς άλλα Έν Ίλ. I. Επειδή δ Άχιλλεύς 
μή πειθίμενος είς τούς λόγου; τού Όδυσσέ
ως Επιμένει νά επανέλθη είς τήν πατρίδα 
του μετά τοΰ Φοίνικο; τοΰ παιδαγωγού 
του, άν θελήση ούτος νά τδν άκολουθήσρ, δ 
Φοΐνιξ λαμβάνων τδν λόγον λέγει' «πώ; 
δύναμαι νά μή σοι άκολουθήσω, άγαπητόν 
μου τέκνον, καί νά μείνω Εδώ μόνος, άφ’ 
ού δ πατήρ σου Πηλεύς σέ παρέδωκεν είς έ
μέ,ότε σέ έστειλεν έκ τή; Φθίης είς τδν Ά- 
γαμέμνονα, άπειρον είσέτι πολέμου καί συ
νελεύσεων, καί διά τούτο μοι παρήγγειλ,ε νά 
σε διδάξω δλα αύτά «μύθων re ρητήρα ε· 
μεναι πρηχτήρά τε Ιργων. Παρά τοϋ Κεν
ταύρου Χείρωνο; διδάσκεται δ Άχιλλεύς καί 
τήν ιατρικήν' ώς έν Ίλ. Λ 830—832 λέ
γει δ Εύρύπυλος δ υίδς τοϋ Εύαίμονος πρδς 
τόν Πάτροκλον, δτε επληγώθη ύπδ τών 
Τρώων, παρακαλών αύτόν νά θεραπευτή τήν 
πληγήν του Επιθέτων φάρμακα, δσα έδιδά- 
χθη υπό τού Άχιλλέως, τόν όποιον πάλιν 
έδίδαξεν ό Χείρων' «έπί δ’ ήπια φάρμακα 
πάσσεν Εσθλά, τά σε προτί φασιν Άχιλλήος 
ιΜιθάχθαι, 8ν Χείρων ίθίδαζε δικαιότατος 
Κενταύρων.» Προσέτι δ Άχιλλεύς έδιδάχθη 
νά άδη καί νά παίζη τήν φόρμιγγα' διότι 
δτε οί πρός τδν Άχιλλέα άποσταλέντες 
πρέσβεις έφθασαν είς τάς σκηνάς τών Μυρ- 
μιδόνων ευρον αυτόν παίζοντα τήν φόρ
μιγγα καί άδοντα. Ίλ. I. 186 — 190.» 
τόν δ’ εύρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λι· 
γείη.
καλή δαιδαλέη, έπί δ’ άργύρεον ζυγόν ήεν' 
τήν άρετ’ ές ένάρων, πόλιν ’Πετίωνος ολέσ- 
σας.
τή όγε θυμόν έτερπεν, άειδε δ* άρα κλέα 
άνδρών.

53.
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Β'. Met Λ ti/y ήρωϊχηκ exoyf/r, *al 
Ιόία παρά τοΐς Σπαρτιάταις *αί

’ΑϋηναΙοις.

Ό γάμος ού μόνον κατά τήν ηρωικήν ί- 
ποχήν, άλλά καί μετά ταΰτα έν Σπάρτη 
καί έν Άθήναις καί έν άπάστ, τη 'Ελλάδι 
ήτο τίμιος καί ιερός" έν Άθήναις μόνον οί 
έγγαμοι έγίνοντο άρχοντες τών κοινών 
πραγμάτων, οί δε άγομοι έστεροΰντο τής 
τιμής ταύτης Καί παρ’ ήμίν, ώς γνωστόν, 
έφοροι τών κοινών καταστημάτων διορίζον
ται ως έπί τό πλεϊστον οί έγγαμοι. Καί ό 
Πλάτων εις τό περί Νόμων Δ Ριβλ. λέγει" 
« ό δέ μή πειθόμενος-;ω νόμω (τώ περί γά
μου) μή μετεχέτω τών τιμών, ών οί νεό
τεροι έν τή πολει τους πρεοβυτέρους αύτών 
τιμώσιν έκάστοτε.» Έγίνετο δέ κατά τήν 
κλίσιν μέν έκάστου, συγκαταΟέσει δέ καί 
τών γονέων, έκτός τής Σπάρτης, οπού δέν 
έςηρτάτο έκ τής κλίσεως καί προαιρέσεως 
έκαστου, διότι ό νομοθέτης σκοπόν είχε νά 
δώση εις τήν πόλιν χρησίμους καί γενναίους 
πολίτας, διά τοΰτο προσέταξεν ϊνα είς άκ- 
μαίαν ήλικίαν γίνονται οί γόμοι, ώστε τά 
τέκνα νά ήναι ισχυρά, ώς γεννώμ.ενα έκ τε
λείων γονέων, κατά Ξενοφώντα καί Πλού
ταρχον" καί ό Πλάτων λέγει ότι αί γυναί
κες πρέπει νά ηναι δμοφυεϊς πρός τούς άν- 
δρας όσον τό δυνατόν,καί OTt ή άρμοδιωτέ- 
ρα ηλικία είναι τό εικοστόν έτος διά τήν 
γυναίκα καί τό τριακοστον μέχρι τοΰ τρια- 
κοστοΰ πέμπτου διά τόν άνδρα" νά τιμω- 
ρώνται δέ πρέπει όσοι είς άλλην ήλικίαν 
ήθελον συνέλθη είς γάμον. Ό δέ ’Αριστοτέ
λης τά δεκαοκτώ διά τήν γυναίκα καί τά 
διπλάσια διά τόν άνδρα ορίζει. Άλλ’ έν φ 
παρά τοΐς άλλοις Έλλησιν ήτο αόριστος 
και διάφορος, ώς καί παρ’ ήμίν, παρά τοΐς 
Σπαρτιάταις ό λαμβάνων γυναίκα παρά τό> 
νόμον τοΰτον, μικράν δηϊονώτι κατά τό 
σώμα ή τήν ήλικίαν, ύπεβάλλετο είς δίκην 
καχογα.μίου, καί βασιλεύς άκόμη ά» ήτο" 
δ Πλούταρχος είς τόν περί'Παίδων αγωγής 
λόγον του λέγει ότι οί Σπαρτιάται έτιμώ- 

ρησαν Άρχίδαμον τόν βασιλέα των διά 
χρηματικού προστίμου, διότι έλαβε μικρό- 
σωμον γυναίκα, είπόντες δτι δέν διανοείται 
νά δώση είς αύτούς βασιλείς, άλλά βασιλί
σκους" ό δέ νυμφευόμενος πάλιν παρήλιξ ύ
πεβάλλετο είς δίκην δ&ιγαμΙοΌ. "Οσης δέ 
έπροτίμησεν αντί τοΰ ίσιου καί χρησίμου 
είς τήν πόλιν γάμου τήν άνόσιον καί άχρη
στόν είς αύτήν fiorav.llar, δηλ. άγαμίαν, 
ήτο υπεύθυνος είς δίκην άγαρίου, καί δέν 
έτιμάτο όσον έπρεπε, καί άν άλλως ήτο ά
ξιος τιμής" π. χ. είς τόν Δερκυλλίδαν, ένα 
έκ τών επισήμων στρατηγών τής Σπάρτης, 
δέν προσηκώθη κατά τήν συνήθειαν νέος 
τις είπών" «δεν προσηκόνομαι είς σέ, διότι 
καί σύ δέν έγέννησας τόν μέλλοντα νά προ
σηκωθώ είς έμέ" «ούδέ γάρ έμοί συ τόν ύ- 
πείςοντα γεγέννηκας.» Είς τούς αγάμους 
ήτο άπηγορβυμένον νά Οεώνται τάς παρθέ
νους είς τούς γυμνικούς αγώνας, καί τόν 
χειμώνα περιήρχοντο γυμνοί περί τήν άγο- 
ράν καί ηδον άσμά τι λέγον, οτι έπασχον 
δικαίως, διότι ήσαν απειθείς εις τούς νό
μους" «δίκαια πάσχουσιν δτι ταϊς νόμοι; 
άπειθοΰσιν».

Λί δέ άρμοδιώτεραι είς γάμον ώραι τοΰ 
έτους παρ’ Άθηναίοις ήσάν τινε; έκ τών 
μηνών τού χειμώνος, καί μάλιστα ό Γαμή
λιων, ήτοι τά τέλη τού παρ’ ήμίν ’Ιανουά
ριου καί αί άρχαί τού Φεβρουάριου. 'Οποι
οσδήποτε δέ μήνα καί άν άπεφασίζετο νά 
γείνη 5 γάμος, παρετήρουν νά ήναι συζυγία 
τοΰ ήλιου καί τής σελήνης, ήγουν ria σε- 
■Β'ιηι, ή άντίθεσις (Πανσέληνος), καιρός δέ 
εΰδιος. Τούτο παρατηρεί καί παρ’ ήμίν ό 
λαός, ήγουν τήν χάσιχ καί γίμίσιν τοΰ 
φεγγαριού, ώς λέγουν κοινώς.

Πασών σχεδόν τών Ελληνικών πολιτει
ών οί νόμοι άπηγόρευον ινα δ πολίτης νυμ- 
φεύηται ξένην" έπρεπε λοιπόν άνήο καί γυ
νή νά ήναι έκ τής αύτής πόλεως,ιδίως δέ έν 
Άθήναις άμφότεροι έπρεπε νά ήναι αστοί, 
διότι τά τέκνα τών αστών ήσαν κατά τούς 
νόμους τών’Αθηνών γνήσιοι πολϊται (1) Έ-

(1) ΔημοσΟ. κατά Ν'εαίρα; 1350- ώ; δέ ίστί 

άν ξένος τις ένυμφεύετο πολίτιδα Άθηναί- 
αν είς άίδιον δουλείαν κατ εδικάζετο Ό δέ , 
πολίτης Αθηναίος δ νυμφευόμενος ξένην έ" 
ζημιοΰτο διά ζημίας χιλίων δραχμών- Καί 
παρ’ ήμίν άν ούχί γραπτοί νόμοι, άλλ’ οί 
άγραφοι -.ών γονέων νόμοι, τοότέστιν ή θέ- 
λησις αύτών τείνει πάντοτε πρός τούτο, 
τό νά νυμφεύωνται δηλ. οί υίοί των μάλλ.ον 
συμπολίτιδας παρά ξίνας" οθεν καί ή πα
ροιμία « παποΰτζι άπό τόν τόπον σου, άς 
ήναι καί μπαλωμένο ». Έν ΊΙπείρω μάλι- 
τα, ώς γνωστόν, δταν νέος τις άποφασίσρ ν 
άποδημήση τής πατρίδο; του, πρώτον πει- 
θαναγκάζετα. υπό τών γονέων του νά νυμ- 
φευθή καί έπειτα λαμβάνει τήν άδειαν ν’ α
ποδημήσει, ινα μή νυμφευθείς έν ξένη ξένην 
αποξενωθώ τής πατρίδος του.

Οί αρχαίοι εις τάς συζεύξεις τών νέων 
ήκολούθουν τό σοφόν γνωμικον «τήν κατά 
σαυτόν έλα» γινώσκοντες έκ πείρας οποία 
άτοπα προέρχονται έξ άνίσων καί ανόμοι
ων συνοικεσίων. 'Ο Πλούταρχος είς τόν περί 
παίδων αγωγής λόγον του λέγει οτι δσοι 
λαμβάνουσι γυναίκας πολύ άνωτέρας εαυ
τών δέν είναι άνδρες τών γυναικών, άλλ’ 
άνεπαισθήτως γίνονται δούλοι τών προικών" 
καί δμως, ώς μή ώφειλε, κατά τήν σημερι
νήν έποχήν ή δουλεία αυτή τών άνδρών 
κατήντησε γενική, τά δέ αποτελέσματα 
αύτής λίαν οίκτρά, ώς βλέπομεν καθ’ έκά
στην !—'11 συγκατάθεσις τών γονέων πάν
τοτε καί πανταχοΰ τής Ελλάδος ιδία δέ έν 
Άθήναις άπητεΐτο, ϊνα νυμφευθώσιν αί παρ
θένοι (I), άν δέ ήσαν ορφαναί, ή συγκατά.- 
Οεσις τών άδελφών αύτών, καί έάν έστεροΰν- 
το αδελφών, τών πλησιεστάτων συγγενών" 
έάν δέ δέν είχον καί συγγενείς, έπρεπε νά

ξένη Νέαιρα και παρά τουςνόμοος συν
οικεί Στεφάνι·), τοΰτο ΰμίν βούλομαι σαφ5>; έ- 
πιδεϊςαι.

(I) Ό Ευριπίδης παριστ? τήν Έρμιόνήν λέ
γονταν- «διά τόν γάμον μου Οά φροντΐση ό πα
τήρ μου- δέν είναι ΐδικόν μου ϊργον τοΰτο. Κα' 
ό Ξενοφών είς τήν Κύρου Παιδείαν λέγει ■ ο'ίτε 
γάρ πατέρες προνοοϋοι τών παίδων όπως μή πο
τέ αύτούς αγαθά λείψει ». 

φροντίσωσι δι’ αύτάς οί διοριζόμενοι επί
τροποι ή κύριοι τών ανηλίκων ορφανών άρ- 
ρένων τε καί 0ηλέων, (ϊοιούτου; έπιτρόπους 
είχε καί ό Δημοσθένης ό ρότωρ, άπορφανς- 
σθείς κατά τήν παιδικήν ήλικίαν, ώςγινώ- 
σκομεν έκ τής βιογραφίας του, κατά τών 
όποιων έγραψε καί έξεφώνησε τούς πρώτους 
αύτοΰ δικανικούς λόγους, τού; έπικληθεν- 
τας διά τοΰτο έ.αιτροπικούς·)

Είς τάς συζεύξεις έβοήθουν τόν πατέρα 
καί προγκήστριαι ί) προρ ΐ'ηστρΙόες ν.α- 
λουμεναι, γυναίκες, τών όποιων έργον ήτο 
τό συνάγειν ανθρώπους διά τόν γάμον. Ξε- 
νοφ. ’Απομνημονεύματα. 11.βλ. Β. κεφ. 6 
§ 36. « έφη γάρ τάς άγαθάς προμνηστρί" 
ας μετά μέν άληθείας τά αγαθά διαγγελ- 
λούσας δεινός είναι συνάγειν άνθρώπου; είς 
κηδείαν, ψευδομένας δέ ούκ έπαινεϊν. » καί 
Πλάτων Θεαίτητος " Ού γάρ, άλλά.........
φεύγουσι καί τήν προ/ίΐ-ησειπέ/Κ..............
έπεί ταϊς ούτως μαίαις που προσήκει καί 
προρκήσασθαι όρθώς. »

Τοΰ γάμου προηγούντο οί αρραβώνες ή
τοι έγγύησις. Τύπος Ιέ τής μνηστεύσεω; ή
το δ έξής" δ πατήρ δίδων τήν θυγατέρα εί; 
τόν μέλλοντα νυμφίον έλεγε τά εξής" «Παί- 
δων τών γνησίων δίδωμί σοι τήν έμαυτοΰ 
θυγατέρα » δηλ. σοί δίδω τήν έκ τού ίδιου 
μου αίματος θυγατέρα" ενίοτε άνέφερε καί 
τήν προίκα τήν δποίαν έμελλε νά δώση εί; 
αυτόν" άσπαζόμενοι δέ άλλήλου; οί σύζυ
γοι ή δεξιούμενοι ώμνυον άμοιβαίαν πίστιν. 
Τό διδόναι θυγατέρα είς γάμον έλέγετο έ;·· 
γυιϊκ, ύιεγγυάκ, άιύόκαι, καί άραάζειχ-

Περί δέ προικός ό,τι συνέβαινε κατά τήν 
ηρωικήν εποχήν τούτο καί μετά ταΰτα (μέ
χρι τινός όμως χρόνου) έν Σπάρτη, έν Ά- 
Οήναις καί τή λοιπή Έλλάδι. δηλ. έν ω 
κατ’ άρχάς δέν εδιδον προίκα, (κατά τήν 
ήρωϊκήν μάλιστα έποχήν καί ήγόραζον τάς 
γυναίκας παρ’ άλλήλων,καθ' ά δ Ομηρος καί 
Άρις-οτέλη; λέγει, δίδοντες εί; αύτάς καί είς 
τού; συγγενείς τούτων πολλά δώρα, οΐον βό- 
ας,αίγας καί πρόβατα), προϊόντος τού χρό
νου εΐσήχθη ή συνήθεια τού προικίζειν τάς 
θυγατέρας καί μάλις-« διά μεγάλη; προικός,ι
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ενη· 
κα·

ώς λέγει ό αύτδ; ’Αριστοτέλη; εί; τά πολι
τικά του. Βιβλ. Β κεφ. (ί. β *Εστι δέ καί 
τών γυναικών σχεδδν τής πάσης χώρας τών 
πέντε μερών τά δύο, τών τ’ επικλήρων πολ
λών γινομένων, καί διά τδ προίκας όιόόκαι 
μδγά.7ιιζ. «Έπειδή δέ πολλαί 0 υγατέρε; μή 
έχουσαι · προίκα έμενον άγαμοι, δ Λυκούρ
γος εκρινεν άναγκαιον νά καταργήση διά 
νόμου τήν συνήθειαν ταύτην. ’Αλλ’ έν Ά
θήναις έξηκσλούθει η κακή αυτή συνήθεια, 
και πολλαί κόραι διά τοΰτο έμενον άγαμοι, 
ώς αί θυγατέρες τοΰ Άριστείδου τοΰ δικαί
ου έπϊ πολύν χρόνον υπήρξαν άγαμο; ένεκα 
τής πενίας των, ώς λέγει ό Ιίλούταρχος έν 
βίω Άριστείδου. « Περϊ δ’ ούσίας αύτοΰ 
λόγοι διάφοροι γεγόνασιν, οί μέν ώς έν συν- 
τόνω πενία καταβιώσαντο; κα'ι μετά τήν 
τελευτήν άπολιπόντο; δύο θυγατέρας πο
λύν χρόνον ανεκδότους δι’ απορίαν · 
μένας. » Πόσαι καϊ παρ’ ήμΐν νεάνι 
λαί κάγαθαί τής αύτής τύχης άπολαύου- 
σιν, έπειδή δέν είναι κακή μοίρα καϊ χρυ
σαϊ καϊ άργυεαϊ, καϊ οΰτω στερείται ή κοι
νωνία πολλοΰ λόγου άξιων μητέρων ! Άλλ’ 
έν οσω υπάρχει παρ’ ήμΐν ή έπάρατος πο
λυτέλεια, δέν Οά έκλίπη τδ κακόν τοΰτο έκ 
τής ήμετέρας κοινωνίας!

Τήν προίκα τής γυναικδς έξησφάλιζεν ό 
σύζυγος διά κτηματικής υποθήκης ίσης πε
ρίπου άξίας’ ή δέ άσφάλεια αυτή έκαλεϊτο 
όποτίμηαα.

Τάς ορφανά; καϊ ενδεείς παρθένους ύπε- 
χρεούντο νά συζευχθώσιν οί πλησιέστατοι 
συγγενείς, ή νά τάς προικίσωσιν άναλόγως 
τής καταστάσεως των, ήτοι ό μέν πεντα- 
κοσιομέδιμνο; χορηγών προίκα πέντε μνών 
ήτοι πεντακοσίων δραχμών, δ ίππεύς δια- 
κοσίων, καϊ ό ζευγίττ; έκατδν πεντήκοντα. 
Παράδειγμα συζεύξεω; ορφανής παρθένου 
μετά πλησιεστάτου συγγενούς ένεκα πενίας 
αναφέρει ό Πλούταρχος τήν αδελφήν τοΰ 
Κίμωνος Έλπινίκην, «ώς άξιου τής εύγενεί- 
ας νυμφίου διά τήν πενίαν απορούσαν. “ 
Πλουτάρχου Κίμων. § δ. Άλλ’ έάν ή άκτή- 
μων και ένδεής δρφανή είχε πολλούς ίσο- 
βάθμους συγγενείς, έγίνετο έκ πάντων α

νάλογος συνεισφορά πρδ; συμπλήρωσιν τοΰ 
ποσού τούτου Τοιαΰτα παραδείγματα 
πλουσίων συγγενών, καϊ ξένων ένίοτε, 
προικιζόντων Ορφανά; παρθένους, ούκ δλί- 
γα ύπάρχουσι καϊ παρ’ ήμΐν τοΐς Ελλησι 
χριστιανοί;, χάρις εις τδ άγιον τής φιλαν
θρωπίας καϊ τής πρδς τδν πλησίον άγάπης 
πνεΰμα, τδ δποΐον έμπνέει ήμΐν ή Οεόσδο- 
το; τού εύαγγελίου αύρα.

’Επειδή ή Άρτεμις ητο προστάτες τή; 
παρθενίας, πριν γείνη ή τελετή τού γάμου, 
καϊ άλλους μέν θεούς συνεβουλεύοντο καϊ 
έθυον είς αύτούς, οίον εί; τδν Δία τδν τέ
λειον καϊ είς τήν "Ηραν, ιδίως δμως είς τήν 
Άρτεμιν" ή Ουσία αΰτη όνομάζεται καϊ 
προτέ,Ιαια γάμου ΐ/ προγάμιια' οί μάντεις 
άφαιρούντες πρώτον τήν χολήν τών Ουομέ- 
νων θυμάτων,ώς έδραν τής οργής καί κακί
ας, καϊ ρίπτοντες αύτήν όπισθεν τοΰ βω
μού, έξήταζον μετά ταΰτα τά σπλάγχνα. 
Ό γαμβρός και ή νύμφη ήσαν, ώς καϊ παρ’ 
ήμΐν, λαμπρώς ένδεδυμένοι καϊ έστεφανω- 
μένοι διά χόρτων καϊ άνθέων’ ή νύμφη ε
ξείχε κατά τδν στολισμόν’ έκτδς τής κα
λής έσθήτος έφερε καϊ περιδέραιου καϊ λί
θους πολυτίμους καϊ ήτο ήλειμμένη μέ μύ
ρα. Άλλά καϊ ή οικία, έν ή έτελείτο ό 
γάμος, ήτο καλώς ηύτρεπισμένη καϊ κε- 
κοσμημένη. ΊΙ νύμφη έφερε μεθ’ έαυτής πή- 
λινον άγγεΐον (φρύγετρον) περιέχον όπιηΓ 
χριθϊ)? σημαίνουσαν δτι είναι ύπόχρεως νά 
ένασχολήται είς τά οικιακά έργα.'Ο νυμφίο; 
παρελάμβανε τήν νύμφην άπδ τή; πατρική; 
οικίας, έχούσης τάς θύρας δαφνοστολίστους, 
και έφερεν αύτήν έφ’ άμάξης, συρόμενης υ
πδ ήμιόνων καί βοών, είς τήν οικίαν του, 
καϊ έν ώρα εσπερινή, ΐνα κάλυψη τήν αιδώ 
αύτής. Έκάθητο δέ έν τώ μέσο) έχουσα άφ’ 
ένδς τδν σύζυγον καϊ άφ’ ετέρου ένα έκ τών 
άγαπητοτέρων καϊ έπιστηθιωτέρο)ν φίλων 
αύτού, δ οποίο; παράννμφος καί πάροχος 
έλέγετο ώς παροχούμεκος τοίς νυμφίοι;. 
Τδ θηλυκόν δμω; τού νυμφευτης νυμφεύ- 
τρια ήτο συνηθέστερον, σημαίνον τήν παρα- 
καθημένην τή νύμφη γυναίκα. ’Ενίοτε δέ 
ή νύμφη ήρχετο πεζή εί; τήν οικίαν τοΰ 

νυμφίου, και τότε έλέγετο χαμαίπους. Οί 
εί; δεύτερον γάμον συνερχόμενοι δεν έδύ- 
ναντο νά παραλάβωσιν αύτοί τήν νύμφην 
άπδ τής οικίας τού πατρδς, άλλ’ εΐς τών 
φίλων ώδήγει αύτήν, κυμφαγωγός καί κυμ- 
φοστό.Ιος καλούμενος. Τδ φέρειν τήν νύμ
φην είς τήν οικίαν τού γαμβρού έλέγετο 
όόμοκ Λιάγεικ, oixor (ϊγεσθαι, γαμβει/κ 
ΰ,γεσθαι, γυκαϊκα άγεσθαι, καί είς οίκίαι' 
Άγεσθαι.

Είς τήν οικίαν τού γαμβρού συ-ώδευον 
τούς νυμφίους οί συγγενείς, οικείοι καί φί
λοι’ τής συνοδίας προηγούντο λαμπαδηφό- 
ροι φέροντες τά; κυμφικάς καλουμένας 
λαμπάδας. Πλησίον τή; νύμφης έπορεύοντο 
κοίάσια, έκ τών όποιων άλλο μέν έφε
ρεν ηλακάτην, άλλο δέ άτρακτον καί άλ
λο κόσκινον, τα δτοϊα έσήμαινον τά οικια
κά έργα τής φρονίμου δεσποίνης. Καθ’ όδδν 
έγίνοντο έπευφημίαι καί συγχαρητήρια 
πρδ; τούς νεονύμφους ύπδ τοΰ πλήθους 
τών Οεωμένων τήν συνοδίαν. Έπί τής δα- 
φνοστολϊστου θύρας τής οικίας ύποδέχετο 
τήν νύμφην ή μήτηρ τού γαμβρού μετά 
λαμπάδων (1) οί δέ άλλοι συγγενείς τού 
γαμβρού καί γείτονες κατέχεον έπί τών 
νεονύμφων σύκα καϊ άλλα, καταχύσμαεα 
δνομαζόμενα, δπερ έσήμαινεν ευπορίαν καί 
εΰθυμον βίον. (Άριστοφ. Πλουτ. 7G8)’ 
«φέρε νυν ίοΰσ’ εΐσω κομίσω καταχύσματα 
ώσπερ νεωνήτοισιν οφθαλμοί; έγώ.
Άφ’οΙι ίρχετο ή νύμφη είς τήν οικίαν τού 
γαμβρού έκάθητο είς πολυτελές συμπόσιον 
έπίτηδες παρεσκευασμένον, τδ δποΐον έλέ
γετο γάμος ή γαμιχη θοίκη, εί; τδ όποιον 
έκάθηντο καί πολλοί προσκεκλημένοι, άν- 
δρε; καί γυναίκες, ώς μάρτυρες τρόπον τι 
νά τού γάμου Είς ιδιαιτέραν τράπεζαν έκά
θηντο αί γυναίκες, μεταξύ τών όποιων καί 
ή νύμφη καλώς κεκαλυμμένη. Είς τήν τρά
πεζαν παρετίθεντο καί διάφορα γλυκύσμα- 
τα, τών οποίων κυριώτερον ήτο ό σησαμί- 
της πλακοϋς, σημαίνων πολυτεκνίαν.

Τά έπί τού γάμου συμπόσια καί παρά
(1) Εΰριπ. Φοίνιασαι 314’ «έγώ ό’ οϋτε σοι 

πυρός άνήψα φώς νόμιμον έν γάμο·.; κτλ. 

τοϊ; σημερινοί; "Ελλησιν, ώ; γνωστόν, εΐναι 
συνήθη, παρατεινόμενα μάλιστα έπϊ πολ
λά; ημέρα;. Έ< Φ.λιππουπόλει έξακολου- 
θοΰσι τρεϊς ημέρας, άπδ τή; Κυριακή; μέχρι 
τής Τετάρτη;, έν τή Ο!Ά!.α τοΰ γαμβροΰ’τήν 
δέ όγδόηνημέραν γίνεται συμπόσιον (άντίγα- 
μος) έν τή οικία τοΰ παρανύμφου.Καθ’ δλον 
δέ τδ συμπόσιον ήδοντο ύμνοι καλούμενοι 
'?"μώ·«ιοί,διότι δι’ αύτών έπεκαλοΰντο πολ
λάκις τδν τοΰ γάμου θεδν 'Υμέναιον. Μετά 
τά άσματα καί τούς χορούς οί νεόνυμφοι 
έφέροντο εί; τδν νυμφικόν θάλαμον, δπου η 
νύμφη έλουε τού; πόδας αύτής δι’ υδατος, 
τδ όποιον έν Άθήναις έφέρετο πάντοτε άπδ 
τής πηγής Καλιρρόης, (ή δποία καί Έννεά- 
κρουνος έκλήθη μετά τήν ύπδ ΓΙεισιστράτου 
μετασκευήν αύτή;,) ύπό τινο; άρρενος ή Οή- 
λεο; παιδίου έκ τών πλησιεστάτων συγγε
νών ένδ; τών νεονύμφων, τδ δποΐον ώνομά- 
ζετο διά τοΰτο Λουτροφόροκ' τήν σήμερον 
συνειθίζεται τδ πρδ τοΰ γάμου λουτρδν τή; 
νύμφης, άλλ’ όχι μόνον κατά τού; πόδα;. 
'Ορισμένη δέ πρδς τοΰτο πρδ τού γάμου ήμέ
ρα ύπάρχει, καθ’ ήν ή νύμφη συνοδευομένη 
ύπδ πολλών νεανίδων συγγενών καϊ φίλων, 
προσκαλουμένοιν έπί τούτω, λούεται μετ’ 
αύτών. Καί άλλη πάλιν ήμέρα διά τδ λου
τρδν τοΰ γαμβρού, δςτις προσκαλών τού; 
φίλου; του, αγάμου; πάντας καί διασκεδά- 
ζων μέχρι πρωίας μετ’ αύτών πορεύεται με
τά ταύτα εί; τδν λουτρώνα καϊ συλλούετατ 
μετ’ αύτών.—Μετά ταΰτα έφέρετο ή νύμφη 
εί; τήν κλίνην μετ’ άνημμένων λαμπάδων’ 
εί; μίαν δέ έκ τών λαμπάδων ή μήτηρ τή; 
νύμφη; έτύλισσε τδ τρίχαπτον κάλυμμά 
της, τδ δποΐον άφήρει άπδ τή; κεφαλή; 
αύτής. Έν τή τελετή ταύτη παρευρί- 
σκοντο οί συγγενείς τού γαμβρού καί τή; 
νύμφη;. Μετά ταΰτα άπεχωρίζοντο αύτών. 
Ούτοι δέ μένοντε; μόνοι έπρεπε κατά τινα 
νόμον τοΰ Σόλωνος νά φάγωσι αυδώλΊοκ’ 
τοΰτο δέ έσήμαινεν δτι η ομιλία αύτών έ
πρεπε νά ήνε γλυκεία καί τερπνή. Άνάλο- 
γόν τι έθιμον είδον ίδιοι; οφθαλμοί; κατά 
τήν παιδικήν μου ήλικίαν, παρευρεθείς εις 
γάμου; τελούμενου; έν Φιλιππουπόλει’ έν 
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τώ συμποσίω, τώ χατά τήν πρώτην ήμέραν 
τοΰ γάμου γινομένω, ό γαμβρό; και ή νύμ
φη παρακαθήμενοι πρό παντός άλλου φα
γητού ύποχρεοΰνται δ είς άπό τοΰ γόνατο; 
τοΰ άλλου κύψας νά λάβη διά τοΰ ςόματος 
χαί καταπίη μικρόν τεμάχιον άρτου μετά 
άλατος, δπερ σημαίνει ίσως δτι ή συμβίω · 
σ ς αυτών πρέπει νά μη ήναι άνάλατος, ά
νοστος, δηλ., καί άηδής, ώς τό άνάλατον 
φαγητόν, άλλά νόστιμο; καί ήδεϊα, ώ; τό 
περιέχον τό άναγκαΐον άλας φαγητόν. — 
Εζω της θύρας τοϋ θαλάμου οί παρευρι- 

σκόμεναι έν τοΐ; γάμοις νέοι χαί νίαι έ- 
χόρευον και ηδον άσματα, τά δποΐα εκα
λούντο έχιθα.Ιάμια. (1) Τήν πρωίαν δέ ερ
χόμενοι έχαιρέτων τούς νεονύμφου; καί ή- 
όον ΐπιθα.Ιάμια, ΐγιρτικά, δι’ ών ήγειρον 
ήτοι έξύπνιζον τούς νεονύμφους. — Τοΰτο 
τό έθιμον έπικρατεϊ καί εις τινα χωρία τή; 
©ράκη;, καί Βουλγαρικά μάλιστα, τά δέ ά
σματα καί τούς χορούς αυτών παρακολου- 
θοΰσι καί πυροβολισμοί. — 'II τελετή τοΰ 
γάμου διήρκει έπί πολλάς ήμέρας.Κατά τινα 
δέ έξ αύτών οί νεόνυμφοι έδιδον πρό; άλλή
λους δώρα καί έδέχοντο τοιαΰτα παρά τών 
φίλων των. Καί τά μέν διδόμενα δώρα μετά 
τήν ήμέραν τών γάμων ώνομάζοντο ίπαύ- 
./ια, διότι κατ’ έκείνην τήν ήμέραν πρώτον 
έπηυλίζετο ή νύμφη έν τή οικία τοΰ γαμ
βρού, τά δέ διδόμενα τήν δευτέραν ήμέραν 
τών γάμων άπαύ.Ιια, διότι τότε ό γαμβρός 
άπηυλίζετο άπό τής νύμφη; εις τήν οικίαν 
τού πενΟερού, δπου τώ προσέφερεν ή νύμφη 
χλανίδα καλουμένην άπαν.1ιστήρια' τά δέ 
τήν τρίτην ήμέραν διδόμενα έκαλοϋντο ό~ 
πτήρια καί άΐαχα.Ιυπτήρια, διότι τό:ε 
ή νύμφη άνεκαλύπτετο είς τά δμματά 
των.

Τά προγαμιαία δώρα, ώς γνωστόν, καί 
παρά τοΐς σημερινοί; Ελλησιν ύπάρχουσιν. 
Έν Θράκη μάλιστα καί ήμέρα πρός τοΰτο 
ώρισμένη πρό τού γάμου υπάρχει, καθ’ ήν

(1) Ό εί; τοϋ: γάμου; τή; Ελένη; ψαλεί; έ- 
πιΟαλάμιο; 'ύμνο; περιέχεται έν τφ 18ω Είδυλ. 
τοΰ Θεοκρίτου. 

προσκαλούμενα: γυναίκες, συγγενείς καί 
φίλαι τών νεονύμφων, εΐ; τήν οικίαν τής 
νύμφης, ϊνα ιδωσ: τά προγαμιαία τοΰ γαμ
βρού δώρα χορεύουσι καί διασκεδάζουσι με
τά μουσική; μέχρι έσπίρας. Η ήμέρα αΰτη 
λέγεται ήμέρα τών σμ» <ώκ, ήγουν τών δί
σκων, έφ’ ών επιτιθέμενα τά δώρα τού 
γαμβρού φέρονται είς τήν οικίαν τή; νύμ- 
ψΊ«·

Συγγε·<ε(ας μεγάλα κω.Ιύιιατα είς γάμον, 
ώ; παρ’ ήμΐν τοΐ; χριστιανοί; "Ελλησι, δέν 
ύπήρχον παρά τοΐς αρχαίοι; "Ελλησιν. Ό 
μέν ’Αθηναίος Σόλων, έν ώ συνεχώρησε νά 
ϊρχωνται εί; γάμον ομοπάτριο·., άπηγόρευσε 
τοΰτο είς τού; δμομητρίους. 'Ο Στρεψιάδης 
έν ταϊς Νεφέλαις τού ’Αριστοφάνους (στιχ. 
1372) μετ’ άγανακτήσεω; λαλεϊ κατά τί
νος ώ; παρανομίαν πραξαντος, διότι έλαβε 
σύζυγον τήν δμομήτριον άδελφήν' «αδελ
φός, ώ λεξίκακε, τήν δμομητρίαν αδελφήν» 
'Ο δέ Λυκούργο; άπ’ έναντίας, ό Σπαρτιά
της νομοθέτης, ένώ συνεχώρησε τόν γάμον 
τών δμομητρίων, άπηγόρευσε τόν γάμον 
τών δμοπατρίων. — "Ο,τι δέ ήθελε φανή 
ήμΐν παράδοξον είναι, δτι δ Λυκούργος α
ποβλέπω» εί; τό κοινόν τής πολιτείας συμ
φέρον προσεπάθησε νά έξαλείψη διά τής νο
μοθεσίας του τήν μεταξύ τών άνδρών ζη
λοτυπίαν' «εξέβαλε τήν κενήν καί γυναι- 
κώδη ζηλοτυπίαν,» λέγει δ Πλούταρχος έν 
βίω Λυκούργου.'Ο δέ Ξενοφών έν τώ πρώτορ 
κεφαλαίω τής Πολιτεία; Λακεδαιμονίων έ- 
πιβεβαιοΐ ταύτα λέγων τά εξής’ «εΐ γε μέν- 
τοι συμβαίη γεραιώ νέαν έχειν, δρών τούς 
τηλικούτους φυλάττοντας μάλιστα τάς γυ
ναίκας, τάναντία καί τούτου ένόμισε' τώ 
γάρ πρεσβύτη έποίησεν, οποίου άνδρός σώμά 
τι καί ψυχήν άγασθείη, τούτον έπαγομένω 
τεκνοποιήσασΟαι, εί δέ τι; αύ γυναικί μέν 
συνοικώ» μή βούλοιτο, τέκνων δέ άξιολό- 
γων έπιθυμοίη, καί τούτο» νόμον έποίησεν, 
ήν τινα εΰτεκνον καί γεννα'αν δρ<ί»η, πείσαν- 
τα τόν έχοντα έκ ταύτης τεκνοποιεϊοθαι' 
καί πολλά μέν τοιαΰτα συνεχώρει.» Άλλ’ 
όταν άναλογισθώμεν ίίτι τελικός σκοπός 
τού γάμου έν Σπάρτη ήτο τό νά γεννώνται 

τέκνα ούχί διά τούς γονείς αύτούς άλλά 
διά τήν πολιτείαν, καί διά τούτο έπρεπε νά 
γίνωνται οί πολϊται έκ τών άριστων καί ού- 
χί έκ τών τυχόντων, τότε έξήγεϊται τό 
πράγμα, καί δ,τι ήδη έφαίνετο ήμΐν παρά ■ 
δοξον, παύει πλέον τοϋ είναι τοιοΰτον. Ταΰ- 
τα ένώ ούτως έγίνοντο φυσικώς καί πολι- 
τικώς τότε, τόσον άπεΐχον τής εύχερεία;, ή 
δποία λέγουσιν δτι ύπήρξε μετά ταϋτα περί 
τάς γυναίκας, ώστε δλως διόλου άπίστευτον 
έλογίζετο ή μοιχεία παρ’ αύτοΐς· 'Ο Πλού
ταρχος έν βίω Λυκούργου κεφ. Κ. διηγείται 
οτι Γιράύας τις τουνομα, Σπαρτιάτης έκ 
τών σφόδρα παλαιών, έρωτηθείς ύπό ξένου 
τινός τί πάσχουσιν οί μοιχοί παρ’ αύτοΐς, 
εΐπεν, «ώ ξένε, κάνεις δέν ύπάρχει μοιχός 
παρ’ ήμΐν.» Καί έάν ύπάρχη, ήρώτησεν δ 
ξένος ; Ταύρον, εΐπεν δ Γεράδας, θά πληρώ
ση μέγαν, δςτι; κύψας ύπεράνω τοΰ Ταϋγέ- 
του θά πίη, ΰδωρ άπό τόν Εϋρώταν.» Επει
δή δέ ήπόρησεν δ ξένος καί είπε «καί πώς 
δύναται νά ύπάρξη τόσον μέγας βούς ; ^γε- 
λάσας δ Γεράδας» καί πώς δύναται νά ύ 
πάρξη μοιχός έν Σπάρτη ;

"Εκαστος Σπαρτιάτης ύπεχρεοΰτο τρό
πον τινά νά δώση είς τήν πόλιν ένα διάδο
χον έαυτοΰ. "Οστις δέ έγέννα πλειοτέρου; 
τόν ενός έτιμάτο καί ιδιαιτέρως παρά τής 
πόλεως. Ό Αριστοτέλης έν τώ Β'. Βιβλίο» 
τών Πολιτικών 5'. 13. άναφέρει τόν νόμον 
λέγοντα, δτι δ μέν γέννησα; τρεϊ; υίού; ήν 
άπηλλαγμένος τής φρουράς (στοατείας δηλα
δή), ό δέ τέσσαρα; ή πέντε άπηλλάσετο 
παντός τέλους. Ό δέ τρόπος δι’ ού έγίνετο 
δ γάμος, ήτο ή αρπαγή' ήτοι δ θέλων νά 
νυμφευθή ήρπαζε τήν κόρην τήν δποίαν ευ- 
ρισκε κατάλληλον δι’ έαυτόν, καί τήν πα- 
ρέδιδεν εΐ; τήν πλησίον αύτού νυμφεύτριαν, 
ή δποία, κατά Πλούταρχον έν βίο» Λυκούρ
γου, παραλαβούσα αύτήν, τήν μέν κόμην 
τής κεφαλής της έκειρε μέχρι δέρματος, μέ 
ίμάτιον δέ άνδρικόν καί ύποδήματα ένδύ- 
σασα κατέκλινεν εί; κλίνην, δ δέ νυμφίο; 
διατρίψα; μετ’αύτής δλ.ίγον χρόνον άνεχώ- 
ρει χοσμίω; έκεϊ, δπου συνείθι,ε πρότερον, 
ϊνα κοιμηθή μετά τών άλλων νέων (δηλ. 

είς τά συσίτια). Ξενοφ. Πολιτ. Λακεδαιμ. 
Α'. 5. « έθηκεν (δ Λυκούργος) (τόν άνδρα) 
αίδεΐσθαι μέν εΐσιόντα δφθήναι, αίδεϊσθαι δ’ 
έξιόντα. Οΰτω δέ συνόντο»ν ποθεινοτέρως 
μέν άνάγκη σφών αύτών έχειν, έρροψε<έ- 
στβρα δέ γίγνεσθαι, εΐ τι βλάστοι, ουτω 
μάλλον, ή εί διάκοροι άλλήλων εΐεν.Αί κρύ- 
φιαι αύται συνεντεύξεις έξηκολούθουν έπί 
πολλά έτη" διότι δ Λυκούργος ένόμιζεν δτι 
κατά τούτον τόν τρόπον ήδύνατο νά δια- 
τηρήται ζωηρά ή τών συζύγων άγάπη.» — 
Ό νυμφίο; καί μετά τόν γάμον ήτο ύπό- 
χρεω; νά συνανας-ρέφηται ήμέραν καί νύκτα 
μετά τών δμηλίκων.

Ή πολυγαμία ήτο άπηγορευμένη παρά 
πδσι τοΐς "Ελλησι καί δή καί παρ’ αύτοΐς 
τοΐς Σπαρτιάταις. Τότε μόνον έλάμβανέ τις 
καί άλλην γυναίκα, άν ή πρώτη ήτο στεί
ρα, τήν δποίαν ή διεζευγνύετο ή προσελάμ- 
βανε καί έτέραν τεκνοποιόν. Ό Ήρόδ. έν τή 
Πέμπτη τών ιστοριών του τή έπιγραφομένη 
Τερψιχόρη έν Κεφ. 39—40 διηγείται δτι 
Άναξανδρίδης δ Λέοντος, άπόγονος τοΰ 
Εύρυσθένους, βασιλεύς τών Σπαρτιατών, έ
χων γυναίκα τήν έξ άδελφής άνεψιάν του, 
έπειδή δέν έτεκνοποίησεν έξ αύτής, παρε- 
κινεΐτο ύπό τών έφόρων τής Σπάρτης ϊνα 
παραίτηση αύτήν καί λάβη άλλην, ϊνα μή 
έξαλειφθή τό γένος τοΰ Εύρυσθένους. Επει - 
δή δέ έκεϊνος άπεκρίθη εί; αύτούς δτι δέν 
δύναται νά παραίτηση σύζυγον, ή δποία 
κατ’ ούδέν ήμαρτεν είς αύτόν, οί έφοροι τώ 
εΐπον νά μή παραίτηση αύτήν, άφ’ οΰ τό
σον άγαπα, άλλά νά προσλάβη καί άλλην 
τεκνοποιόν. Καί ούτως έπραξεν δ Άναξαν- 
δρίδης, έχων δύο γυναϊκας'έκ δέ τής δεύτε - 
ρας έγεννήθη δ Κλεομένης' «γυναικός μέν 
τή; έχεις ού προσδεόμεθα τή; έξέσιο;' σύ 
δέ ταύτη τε πάντα δσα νύν παρέχει; πάρε- 
χε, καί άλλην πρός ταύτη έσάγαγε γυναίκα 
τεκνοποιόν' ταύτα λεγόντων συνεχώρησεν δ 
Άλεξανδρίδης, μετά δέ γυναίκας έχων δύο, 
δ.ξάς ιστία; οϊκιε, ποιέων ούδαμέως Σπαρ- 
τιητιχά».

Έν Σπάρτη υπήρχε καί ιδιαιτέρα άρχή 
ή τών Λppovirair λεγομένων ή γυΐ'αιν.ο-
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χόσυωχ, οί όποιοι έφρόντιζον περί τών ή- 
Οών τών γυναικών. Δέν ήσαν δέ ένταΰθα αί 
γυναίκες πολύ περιωοισμέναι, ώς έν ταΐς 
άλλαις Έλληνιχαϊ; πόλεσιν, άλλ’ ύπήρχεν, 
ούτως είπεΐν, γοχαιχοχρατία τις, διότι αυ
ται έζων έν μεγάλη άνέσει καί μετεϊχον 
πολύ τών πολιτικών πραγμάτων" διδ καί 
ύέσποιναι έπωνομάζοντο" δ Πλούταρχο; έν 
τή συγκρίσει Λυκούργου καί Νουμά λέγει 
δτι αί γυναίκες τούς μέν οίκου; των έξου- 
σίαζον δλως διόλου, είς δέ τά δημόσια 
πράγματα καί γνώμην είχον το δικαίω
μα νά δώσωσι καί παρρησίαν ειχον περί τών 
μεγίστων πραγμάτων" «Λιύ καϊ θρασύτε- 
ραι λέγονται γενέσθαι καί πρδ; αύτούς 
πρώτον άνδρώδεις τούς άνδρας, άτε δή τών 
μέν οίκων άρχουσαι κατά κράτος,έν δέ τοϊς 
δημοσίοις πράγμασι καϊ γνώμης μεταλαμ 
βάνουσαι κα'ι παρρησία; περϊ τών μεγίς-ων». 
'Ο δέ Άριστοτ. έν τώ Βορ βιβλ. τών Πολι
τικών λέγει δτι πολλά πράγματα διώκουν 
αί γυναίκες έπϊ τής άρχής αυτών. Διότι 
τίς ή διαφορά μεταξύ τοϋ νά άρχωσι γυ
ναίκες ή οί άρχοντες νά άρχωνται υπδ τών 
γυναικών ; « Διδ παρά τοϊ; Λάκωσι τούθ’ 
υπήρχε και πολλά διωκεϊτο ύπδ τών γυ
ναικών έπϊ τή; άρχή; αυτών. Καί τοι τί 
διαφέρει γυναίκας άρχειν, ή τούς άρχοντας 
ύπδ τών γυναικών άρχεσθαι; ταύτδ γάρ 
συμβαίνει.» Άλλαχου πάλιν ό’Αριστοτέλης 
καϊ ό Πλούταρχος αύτδ; λέγουσιν οτι «ή 
πρδ; τάς γεναϊκας άνεσι; καϊ πρδς τήν προ- 
αίρεσιν τής πολιτεία; βλαβερά καϊ πρδς ευ
νομίαν πόλεως.»

Οί περϊ διαζυγίων νόμοι τών 'Ελλήνων 
δέν ήσαν οί αύτοί παρά πάσι τοϊ; "Ελλησι" 
τινέ; μέν δέν άπέτρεπον καϊ τήν έπϊ έλαχί- 
σταις αίτίαις αποπομπήν τών γυναικών, ώς 
οί νόμοι τών Αθηναίων’ έάν δμως η άπο- 
πεμφθεϊσα παρεπονεϊτο είς τδν άρχοντα δτι 
ήδικήθη, διαζύγιον δέν έλάμβανε χώραν, 
έάν δέν ένέκρινεν αύτδ ό ""Αρχοιν καϊ δέν έ- 
ξέδιδεν άπόφασιν άναφέρουσαν τήν αιτίαν 
τή; διαζεύξεως. "Οσον εΰκολον ήτο τδ άπο- 
πέμπειν τήν σύζυγον παρά τοϊ; Άθηναίοις, 
τόσον δύσκολον καϊ σπάνιον παρά τοϊ; 

Σπαρτιάταις. "Οσον δέ ευκολον ήτο παρά 
τοϊ; άλλοιςΈλλησιν ή άποπομπή τής συζύ
γου, τόσον άτιμον έλογίζετο ή ύπδ τής γυ- 
ναικδ; έγκατάλε-ψις τοϋ συζύγου αυτής. Οί 
τών ’Αθηναίων δμως νόμοι δέν πσρενέβαλ- 
λον τόσα προσκόμματα είς τοΰτο, προστα- 
τεύοντές πως τδ άσθενές μέλος. Έν ΆΟήναι; 
οι άποπέμποντες τάς συζύγους των ύπεχοε- 
οϋντο ύπδ τοϋ νόμου είς τήν άπόδοσιν τής 
προικός. Έάν δμως, δέν ήδύναντο ν’ άπο- 
δώσωσι τήν προίκα, ύπεχρεοϋντο νά άπο- 
τίνωσι κατά μήνα έννέα οβολούς καθ’ έκά
στην μνάν τής προικδς πρδς διατροφήν αύ
τών, τούτέστι <8 τοίς 0(0 κατ’έτος. Πολύ 
σύνηθες ήτο ή συναινέσει άμφοτέρων 8ιά- 
λυσις τοϋ γάμου, καϊ τότε άνήρ και γυνή 
ήσαν έλεύθεροι νά συνέλθωσιν είς δεύτερον 
γάμον.

Αί ποιναϊ αί έπιβαλλόμεναι είς τούς πα- 
ραβάτας τής συζυγικής πίστεως ήσαν έν 
μέν Σπάρτη ή έζόρυξις τών οφθαλμών, έν 
άλλαις δέ πόλεσι τής Ελλάδος ή λιΟοβόλη- 
σις’ έν Κύμη, ώς λέγει δ Πλούταρχος, ή έ- 
πϊ μοιχεία ληφθεϊσα γυνή έφέρετο είς τήν 
άγοράν καί άναβιβαζομένη έπϊ όνου περιή- 
γετο πέριξ τής πόλεως καϊ διά τοΰτο ώνο- 
μάζετο όκύβάτις, καϊ έν οσω έζη έθεωρεϊτο 
όΐΓί/ζος· δ δέ μοιχδς έτιμωρεϊτο, ύβρίζετο, 
καϊ έν τέλει έφονεύετο. Έν Άθήναις δέ αί 
ποιναϊ άπεφασίζοντο καϊ έπεβάλλοντο αύ- 
θαιρέτως ύπδ τοϋ ύπερτάτου άρχοντος. Άλ
λά καϊ ένταΰθα βλέπομεν, ώς μή ώφειλε, 
διάκρισιν μεταξύ πτωχών καϊ πλουσίων. Τά 
αμαρτήματα τών πτωχών έτιμωροϋντο ώς 
έγκλήματα σκληρώς καϊ άδυσωπήτως, διό
τι δσοι έκ τών πτωχών παρέβαινον τήν συ
ζυγικήν πίστιν ύπεβάλλοντο είς ποινάς λί
αν δδυνηράς καϊ βαρείας, ένφ οί πλούσιοι 
ήδύναντο ν’ άπαλλαχθώσι τής ποινή; άπο- 
τίνοντες πρόστιμον όνομαζόμενον γζοιχά- 
γριακ- — Καλώς λοιπδν λέγει μία κοινή 
τοΰ λαοΰ παροιμία’ «Τών μεγάλων τά 
σφάλματα είναι σΰκα καϊ ζουλίζονται, καί 
τών μικρών καρύδϊα καϊ βροντούν"» αί δέ 
μοιχαλίδες έτιμωροϋντο μετά μεγίστης αυ- 
στηρότητος. Άπηγορεύετο αύταϊς ή εί; τούς

ναούς είσοδο;’ «άπηγόρευον δέ αύτή οί νό
μοι εί; τά δημοτελή ίερά είσιέναι, ϊ»α μή 
ταϊ; άναμαρτήτοις τών γυναικών άναμιγνυ- 
μένη διαφθείρη ,» λέγει ό Πλούταρχος" άπη
γορεύετο δέ καϊ τδ ένδύεσθαι λαμπράν εν
δυμασίαν. Έάν δέ έτόλμα τις έζ αύτών νά 
είσέλθη είς ναδν ή νά λαμπροφορήσει, ήδύ
νατο δστις δήποτε έβλεπεν αύτάς πραττού- 
σας τοΰτο νά τά; τύψη. Οί δέ σύζυγοι αύ
τών έλογίζοντο άτιμοι καϊ ύπεβάλλετο είς 
τήν ποινήν τής ατιμίας, έάν έδέχοντο πά
λιν αύτά; εί; τήν οικίαν" ώστε, καϊ έάν με- 
τενόουν αύται, καϊ έάν προσπιπτουσαι ε- 
ζήτουν συγγνώμην παρά τοϋ συζύγου το»ν 
καϊ έζιλέονον αύτούς διά τών ικεσιών των, 
δέν ήδύναντο ούτοι ν* τά; δεχθώσι πλέον 
είς τήν οικίαν των, καϊ έάν ήθελον’ «Καϊ δ 
άνήρ δέ άπέπεμπε τοιαύτην γυναίκα’ άτι
μος δ’ ήν εί συνώκει αύτή, » λέγει ό Πλού
ταρχος. Ύπό Γ. Ιΐοντζίόου.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑ!·

(Συνέχεια ίδε φυλλ. Θ' )

β'. Εΐς τών εύφυεστέρων έγγαστοιμύθων 
τών νεωτέρων χρόνων ήτο καϊ ό Κ. ΔΙ fiille, 
Ήμέραν τινά, ότε έπιπτε ραγδαία βροχή 
μετ’ αστραπών καϊ κεραυνών, κατέφυγεν 
είς μοναστήριόν τι καθ’ ήν στιγμήν οί μο- 
ναχοϊ,ίστάμενοι περϊ τδν τάφον ένδς τών ά- 
δελφών αύτών τήν προτεραίαν τελευτήσαν- 
τος, μετενόουν καϊ ώδύροντο δτι δεν επεδο- 
θησαν αί προσήκουσαι τή μνήμη αύτού τι- 
μαϊ ύπδ τοϋ Ηγουμένου. Αίφνης φωνή ήκού- 
σθη^προερχομένη έκτης οροφή; τοϋ χοροϋ 
τής έκκλησίας, θρηνούσα τήν κατάστασιν 
τοϋ άποθανόντος έν τώ Καθαρτηρίω, καϊ έ- 
πιπλήττουσα τούς αδελφού; μοναχού; έπϊ 
έλλείψει ζήλου. Τδ ύπερφ-σικόν τούτο γε
γονός συνήγαγεν άπασαν τήν αδελφότητα 
έν τώ ναώ. ΊΙ φωνή έπανέλαβεν αύτοϊς τά; 
Ορηνωδία; καϊ επιτιμήσεις. Οί μοναχοί τότε 
έπεσαν πρηνείς έπϊ τοϋ έδάφους, υπισχνού-

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ') 

μενοι ταχεϊαν τήν έπανόρθωσιν τοϋ πταί
σματά; των, καϊ άμέσω; μετά τούτο έψαλ
λαν, απαντες έν χορώ τήν νεκρικήν ακο
λουθίαν, έν ώ συγχρόνως τδ πνεύμα τοϋ 
τεθνεώτος έζέφραζεν έκ διαλειμμάτων τήν 
ευαρέσκειάν του πρδς τήν εύσεβή ταύτην 
πράξιν. 'θ Ηγούμενο; μετά ταΰτα κατή- 
λεγχε σφοδρώς τού; νεωτέρου; πυρρωνιστά; 
έπϊ τή πρδς τά φαντασματα άπιστίγ. αύ
τών" δ δέ Λ’ί 6Ί7ι<?, μόλις καί μετά βία;, 
ήδυνήθη νά πείση αύτδν, δτι τδ πάν συνί · 
στατο εί; έγγαστριμυθικήν άπάτην.

Διά τών παραδειγμάτων τούτων δύνα
ται εύκόλως νά έννοήση ό αναγνώστης όπό- 
σην ίσχύν καί έπιρροήν έχορήγει καϊ ή τέ
χνη αΰτη τοϊς άρχαίοις έθνικοϊ; ίερεΰσι 
πρδ; τοϊ; άλλοι; αύτών τεχνάσμασι.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Άνεφέραμεν έν Παραδ. 5. τοΰ Β’. Μέ
ρους, περϊ τοϋ αγάλματος τοϋ Μέμνονος. Έν 
ταϋθα ποοτιθέμεθα νά περιγράψωμεν -7ε- 
πτοιιιρως τήν ιδιότητα ήτι; κατέστησεν 
αύτδ τοσούτω περίδοξον.

Ό Lempriere, ό συλλέξας άπάσας τάς 
έν τοϊς συγγράμμασι τών άρχαίων διεσπαρ
μένα; πληροφορία; πεοϊ αύτοΰ, περιγράφει 
τδν Μέμνονα ώ; βασιλέα τίς Αιθιοπίας, υί
δν τοϋ Τιθωνοϋ καϊ τή; Αυγής. Ούτος με
τέβη μετά 1 0,000 στρατιωτών εί; βοήθει
αν τού θείου του Πριάμου έπϊ τοΰ Τρωικού 
πολέμου, ένθα ήγωνίσθη γενναίως καϊ πρδς 
τοϊ; άλλοι; έφόνευσε καϊ τδν Άντίλοχον, 
υίδν τοΰ Νέστορο;. Ό γέρων πατήρ πρού 
κάλεσεν εί; μονομαχίαν τδν Αιθίοπα Μο
νάρχην, άλλ’ ούτος άποπο.ηθει; αύτήν, έ
νεκα τή; ηλικία; τοϋ Νέστορο;, έδέχθη τήν 
τοΰ Άχιλλέως, καί ένώπιον άμφοτέρων τών 
στρατών, 'Ελληνικού τε καϊ Τρωικού, έφο- 
νεύθη έν τή μονομαχία. ΊΙ Αύγή τοσούτον 
έλυπήθη έπϊ τώ θανάτιρ τοϋ υίαϋ της, ώστε 
δακρυρροοϋσα παρεστάθη ένώπιον τοΰ Διός, 
έκλιπαρούσα αύτόν ϊνα γορηνήση τώ υιώ 

I αύτή; τιμά; διαφερούσα; πάντων τών άλ-
54.
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λων θνητών. Ό Ζευς συνή,νεσε, χαΐ αμέσως 
πολυάριθμος αγέλη πτηνών έφάνη άφιπτα- 
μένη έχ τής πυράς ένθα έχαίετο ό νεκρός 
αύτοΰ. Τά πτηνά ταΰτα τρις πέριξ τών 
φλογών περιστραφέντα, δισ,οέθησαν έπειτα 
είς δύο αντίπαλα μέρη, καί τοσούτορ μανι- 
ωδώς έπολέμησαν, ώστε ύπέρ τά ήμίσεα 
αύτών κατέπεσαν έπί της πυράς καιρίω; 
πληγωθέντα, θύματα έξιλασμοΰ γινόμενα 
τής τοΰ Μέμνονος οχιάς. Ώνομάσθν,σαν δέ 
Μεμνονίδες, καί, κατά την άφήγησιν τών 
άρχαίων μυθολόγων, έπανήρχοντο κατ’ έ
τος έπί τοΰ τάφου τοΰ Μέμνονος, έπανα- 
λαμβάνοντα την αυτήν αιματηρόν καί φο
νικήν συμπλοκήν πρδς τιμήν τοΰ ήρωος, έξ 
ου καί ή έπωνυμία αυτών. Οί δ’ Λϊθίοπες ή 
Αιγύπτιοι, έφ’ ών ό Μέμνων είχε βασιλεύ- 
σ'.ι, άνήγειραν πρδς τιμήν αύτοΰ τδ περί- 
φημον άγαλμα περί ού προείπομεν.

Τδ άγαλμα τοΰτο έκέκτητο τήν Οαυμα- 
σίαν ιδιότητα τοΰ έκφέρειν ήχον μελορδι- 
κδν καθ έκάστην πρωίαν, περί τήν ανατο
λήν τοΰ ήλιου, προσόμοιον χορδή διαρρα- 
γείση κιθάρας ή λύρας, περί δέ τήν δύσιν 
αύτοΰ, καθ’ εσπέραν, ήχον λίαν πενθηρόν. 
Άλλ’ οί άπλοι ούτοι ήχοι, προϊόντος τοΰ 
χρόνου, έμεγαλοποιήθησαν ύπδ τών Αιγυ
πτίων ιερέων είς λέξεις δήθεν σαφεϊς καί 
μάλιστα είς χρησμολογίας έμμέτρους. Οί δ’ 
ύπερφυσικώς ούτοι μετατραπέντες ήχοι ένε- 
χοράχθησαν έπί τοΰ αριστερού μέρους τοΰ 
αγάλματος. Άλλά, καί περ ή μετατροπή 
αύτη ήν προϊδν δολιότητος, ούδεμίαν όμως 
άντίρρησιν δυνάμεθα «ά έπιφέρωμεν ότι τό 
άγαλμα έξέβαλλεν έ/γουσ. ’ιδού τί λέγει 
περί αύτοΰ ό Παυσανίας :

«Έν θήβαις ταϊς Αίγυπτίαις έστΐ καθή- 
«μενον άγαλμα χρυσοΰν’ Μέμνονα Ονομά- 
»ζουσιν οί πολλοί .... Τοΰτο τδ άγαλμα 
«ό Καμβΰσης διέκοψε* καί νΰν όπέσον έκ 
«κεφαλής ές μέσον σώμά έστιν άπερριμμέ- 
»νον, τό δέ λοιπόν κάθηταί τε καί άνά πά· 
«σαν ήμέραν, άνίσχοντος ήλιου, βοά, καί 
«τόν ήχον μάλιστα άν είκάσειέ τις κιθάρας 
»ή λίρας ^αγείσης χορδής.» (Αττικά Βιβλ. 
i XLII. 3 — 4).

Περί δέ τών Μεμνονίδων πτηνών, λέγει 
δ αύτός συγγραφεύς, ότι δέν συνεκρότουν 
περί τόν τάφον μάχην, άλλ’ έσαιρον καί 
έρράντιζον αύτδν διά τών πτερύγων των.

«Μεμνονίδες ταϊς ορνισίν έστιν δνομα4 
«κατά δε έτος οί ’Ελλησπόντιοί φασιν αύ- 
«τάς έν είρημέναις ήμέραις ίέναι τε έπί τοΰ 
«Μέμνονος τόν τάφον, καί δπόσον τοΰ μνή- 
’ματος δένδρων έστιν ή πόας ψιλόν, τοΰτο 
«καί σαίρουσιν αί όρνιθες καί ύγροίς τοΐς 
«πτεροϊς τοΰ Αίσήπου τώ δδατι ραίνουσι. ’ 
(φωκικά. Βιβλ· X. XXXI. 6 — 7 )

Οί ήχοι λοιπόν ούτοι ήσαν άρά γε απο
τέλεσμα έπιστημονικής έφαρμογής ή φυσι
κόν τι φαινόμενον ; . . . Νομίζομεν ότι ά- 
πασαι αί εικασία·, άς έτόλμησαν νά έκφέρω- 
σιν έπί τοΰ άντ-κειμένου τούτου καταλή- 
γουσιν εί; τοΰτο τό πρόβλημα.

Ό Κ. Σαλβέρτος (περί ού άναφέρομεν έν 
Κεφ. Α'. Μερ. Α'· τών χημικών) καί πλεΐ- 
στοι άλλοι συγγραφείς άποδίδουσι τού; ή
χους όλως είς τάς σκευωρίας τών Αιγυπτίων. 
Προέβησαν μάλιστα έπί τοσοΰτον, ώστε καί 
νά περιγράψωσι τόν μηχανισμόν δι’ ού τό 
άγαλμα, ού μόνον έξέπεμπεν ήχους, άλλά 
καί λίαν εύκρινώς έποόφερε τά επτά Αιγυ
πτιακά φωνήεντα τά καθιερωμένα τοΐς ε
πτά πλανήταις. 'Ο Κ. Langles, έν τή «πε
ρί τοΰ Φωνητικού Αγάλματος τοΰ Μέμνο- 
νος Πραγματεία, του, (Dissertation stir 
la Statue Vocale de Memnon) λέγει ότι οί 
ήχοι ήδύναντο νά παραχθώσιν ύπδ σειράς 
σφυριών τυπτόντοιν, είτε τόν Συηνίτην λί
θον (graml) τοΰ άγάλματος ή ηχητικούς 
άλλους λίθους, δμοίους τοΐς έν Κίνα άπό 
πολλοΰ έν χρήσει ούσι διά μουσικά όργανα. 
Ο Κ. Σαλβέρτος έπιβελτιοΐ τήν ατελή ταύ

την σκευασίαν, ύποθέτων ότι ήδύνατο ω
σαύτως νά ή προσηρμοσμένη τοΐς σφυρίοις 
καί κλεψύδρα, ήτοι ώ^ολόγιον ύδετος, ή έ
τερόν τι έργαλεΐον πρδς διαμέτρησιν του 
χρόνου, καί ούτοι κατεσκευασμένον ώστε νά 
Οέτη τά σφυρία είς κίνησιν άμα τοΰ ήλιου 
άνίσχοντος· Μή άρκούμενος είς τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην, συμπεραίνει ότι τδ έλατήριον 
άπαντος τοΰ μηχανισμού συνίστατο είς τήν 

γνως-ήν παρά τοΐς άρχαίοις τέχνην τοΟ συν
άπτει» τάς ήλιακάς ακτίνας είς κοινόν ση 
μεϊον ή κέντρον. Μεταξύ τών χειλέων, ή 
είς έτερόν τι μέρος τοΰ αγάλματος άπόκρυ · 
φον, ώς έκ του ύψους αύτοΰ, ήδύνατο, λέ
γει, νά ύπάρχη εΰρεΐά τις δπή περιέχουσα 
φακόν τινα ή κάτοπτρον, πρδς τό συνάπτειν 
αύτάς έπί ενός ή πλειοτέρων μεταλλικοιν 
μοχλών, οιτινες, έκ τής θερμύτητος αύτών 
διαστελλόμενοι, έθετον άλληλιδιαδοχω; τά 
επτά σφυρία είς κίνησιν. Έκ τούτου δέ, 
κατ’ αύτδν, εξηγείται, διατί οί ήχοι έξε- 
πέμποντο μόνον τό προΛ δτε αί ακτίνες τοΰ 
ήλιου προσέβαλλον τό οτόμα τοΰ άγάλμα
τος, καί δέν έπανελαμβάνοντο είμή περί 
τήν δύσιν αύτοΰ Ιίεραίνει τέλος τήν περιγρα
φήν ούτωσί. “Τά άπειρα παραδείγματα τών 
φαινομένων θαυμάτων, τών διά τής άκου- 
στικής έπιστήμης παραγομένων, δικαιοΰσιν 
ήμάς ϊνα άποδώσωμεν καί τοΰτο τή έπι- 
τηδειότητι τών ιερέων, ούδεμιάς εύκαιρία; 
παραμελούντων ώστε νά μή έπωφελώνται 
αύτής.»

Ό Βανδάλ, έν τώ «Περί Χρησμών» (De 
Orandis) συγγράμματί του, ύποτίθησιν 
δτι έντδς τοΰ κολοσσού ύπήοχε κοιλότης διά 
τήν είσοδον τών ιερέων, έργον έχόντων τδ 
χορηγεΐν τοΐς θεοϊς τήν συνδρομήν τής ιδί
ας αύτών φωνής. Ο Βίλκινσον, ό «Αφρικα
νός περιηγητής» έπικληθείς, άνεκάλυψε περί 
τδ 1h38 ήχητικόν τινα λίθον κείμενον ύ
πδ τά γόνατα τοΰ άγάλματος καί όπισθεν 
αύτοΰ κοίλωμα, χρησιμεΰον, ώς λέγει, πρδς 
τδ ύποδέχεοθαι τδ άτομον τδ μέλλον τύ· 
πτειν τδν λίθον καί έ/εργεΐν τδ θαύμα. 
*Αλλως τε ούκ δλίγαι άπόπειραι έγένοντο 
πρδς έξήγησιν τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως 
αύτοΰ.

Παραλείποντες ήδη τήν ιδέαν τοΰ ότι τό 
πάν ήτο δόλος τών τής Αίγύπτου ιερέων, 
πρός λύσιν τοΰ προβλήματος δφείλομεν νά 
έπιζητήσωμεν φυσικόν τι φαινόμενον 
τοΰ αντικειμένου τούτου.

Ό Κ. Δαβίδ Breuster όστις είναι τή; 
γνώμης οτι οί ήχοι προήρχοντο έκ φυσικών 
αιτιών, αναφέρει τό έπόμενον χωρίον έκ 

έπί

τών του περιφήμου συγγραφέα»; του “Κό
σμου" Βαρώνος Χουμβόλδου, Περιηγήσεων. 
«Ό έκ γρανίτου βράχος, έφ’ ού ίστάμεθα, 
«είναι εί; έξ-έκείνων ένθα οί έπί τοΰ Ορενό- 
«κου διχπλέοντε; ήκουσαν έκ διαλειμμάτων, 
»άνατέλλο·το; τοΰ ήλιου, ύπογείους ήχους 
«δμοίους τοί; τών μουσικών οργάνων. Οι 
«ιεραπόστολοι καλοΰσι τού; βράχους τού- 
«τους Loras de musica. « Είναι μαγεία» 
«είπεν δ ’Αμερικανός ’Ινδός ήμών ναύκληρος. 
«Ποτέ δμως άλλοτε ήμεΐ; δέν ήκούσαμεν 
«τού; μυστηριώδεις τούτους-ήχου;, ούτε έν 
tCariehana I'ieja, ούτε έν τφ *Ανω Όρε- 
«νόκορ, άλλ’ έκ τών πληροφοριών ά; παρέ- 
«σχον ήμίν αξιόπιστοι μάρτυρες, τδ φαινό- 
«μενον τοΰτο δφείλει ν’ άποδοθή εί; τήν κα- 
«τάστασιν τής άτμοσφαίρας. Αί πλευραί 
«τοΰ βράχου είσί πλήρεις στενωτάτων καί 
«βαθυτάτων ρηγμάτων. Ταΰτα θερμαίνονται 
«τήν ήμέραν μέχρι 50 βαθμών. Άλλά τήν 
«νύκτα εύρον τήν θερμοκρασίαν αύτών έπί 
»τής έπιφανείας 39 βαθμών, ένώ ή πέριξ 
«ατμόσφαιρα ήτο 28. Εύκόλως δυνάμεθα 
«νά έννοήσωμεν ότι ή διαφορά τή; θερμο- 
«κρασίας μεταξύ τοΰ ύπογείου καί τοΰ έ- 
«ξωτερικοΰ άέρο; φθάνει τόν μέγιατον αύ- 
«τή; όρον περί τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, ή- 
«τοι τήν στιγμήν έκείνην ήτις συγχρόνως ά- 
«πέχει έξίσου τή; τοΰ μεγίστου όρου τή; 
«προτεραίας. Οί μουσικοί δθεν ήχοι ούτοι, 
«οί άκουόμενοι όταν τις κοιμάται έπί τών 
«βράχων, εχων τό ούς είς συνάφειαν μετά 
«τοΰ λίθου, δέν δύνανται άρά γε νά ώσιν ά- 
«ποτέλεσμα γεύματος άέρος έξερχομένου 
«διά μέσου τών ρηγμάτων ; Τά δέ έλαστι- 
»κά φύλλα τοΰ ίρυκτοΰ μαρκασίου (mica), 
«τά κείμενα μεταξύ τών ρηγμάτων, δέν δύ· 
«νανται έπίσης, ώ; έκ τή; ώθήσεως τοΰ ά- 
«έρος, νά συντελώσιν εί; τήν τροποποίησιν 
«τών ήχων ; Διατί λοιπόν νά μή παραδε- 
«χθώμεν ότι οί αρχαίοι κάτοικοι τή; Αίγύ- 
«πτου, διαπλέοντε; άπαύστως τδν Νείλον, 
«είχον κάμει τήν αύτήν παρατήρησιν έπί 
«βράχου τινδς τή; θηβαΐύος, καί ότι ή τΰ>· 
αέχιΐσε βράχωκ οονοιχΐ/ συνετέλεσεν είς
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»τάς έπί τοϋ Μεμνονείου αγάλματος μαγ- 
«γανείας τών ιερέων;»

ΊΙ έκτακτος δ’ αΰτη περίπτωσις τής εκ
βολής ήχων έκ γρανιτικών βράχων περί ττ,ν 
ανατολήν τοΰ ήλιου, ήδύνατο νά Οεωρηθή 
ω; ΰπερωζεάνειον θαύμα ούδόλως εφαρμο
στόν τή Αίγύπτω" άλλά κατά παράοοξον 
σύμπτωσιν παρατηρήσεων, Γάλλοι τινές πε- 
ριηγηταί, διαμένοντες έν Αίγύπτω περί τόν 
αύτόν σχεδόν χρόνον, καθ’ 8ν ό Κ. Χουμ- 
βόλδος περιηγείτο τάς έρημους τής Νοτίου 
’Αμερικής, ήκουσαν, τοϋ ή.Ιίου iirarLl.lor- 
zoc, er prqite.lcf rir't ex γρατίτου, οΰ μα
κράν τών ανακτόρων τοΰ Καρνάκ, ήχον τι- 
'α προσόμοιον χορΛ/} όιαρραγι/σΐ], οΐον 
περιγράφει καί δ προμνησθείς Παυσανίας.

Δέν δυνάμεθα αρά γε νά προβώμεν έτι 
περαιτέρω ή οί Πρώσσοι καί Γάλλοι περιη- 
γηταΐ, οί είκάζοντες ότι οί κοινοί ήχοι ού ■ 
ποι ύπηγόρευσαν τοΐς Αίγυπτίοις ίερεΰσι 
πας τοϋ Μεμνονείου τερατουργίας; Δέν δι
καιούμεθα νά διαβεβαιώσωμεν ότι δ ήχος 
τοΰ Μέμνονος ήτο αυτός καβ’ έαυτόν φυσι- 
χόχ yairrijieror, ήτοι γρανιτικδς ήχος προ
ερχόμενος έκ τών αυτών αιτίων τών ένερ- 
γούντων έπί τοΰ Όρενόκου καί έν Καρνάκ, 
άντί νά θεωρώμεν αύτόν ώς τέχνασμα πρός 
απομίμησιν φυσικών φανών ή ήχων; Έάν,ώς 
δ περίφημος ήμών περιηγητής υποθέτει, οί 
αρχαίοι κάτοικοι τής Αίγύπτου, δια πλέον τες 
απαύστως τόν Νείλον, εΐχον συνοικειωθή 
μετά τής μουσικής τοΰ γρανιτικοΰ βράχου 
τής θηβαΐδος, πώς ήδύνατο ή άπομίμ.ησις 
τοιούτων φυσικών καί συνήθων ήχων νά θε- 
ωρηθή ύπό τών ιερέων ώς μέσον ύποδουλά- 
σεως τών πνευμάτων τοΰ λαοΰ ; Ούδέν τό 
θαυμαστόν ήδύνατο ύπάρξαι έν γρανιτικώ 
αγαλματι έκπέμποντι τους αύτούς έκείνους 
^Λουί»τοΰς τήν αύτήν ώραν τής ήμέρας έκ- 
πεμπομένους καί ύπό γρανιτικοΰ βράχου" 
καί μακράν τοΰ νά έκλάβωσι τό γεγονός 
τοΰτο ώς υπερφυσικόν, οί κάτοικοι ήθελον 
το θεωρήσει απλώς ώς άντίτυπον, οΰτω; 
είπεϊ/, τοΰ ήδη γνωστού αύτοΐς φαινομένου" 
Οτι δ’ /) τωτ βράχωκ μονσιχη 'n‘ κοινή έν 

θηβα'ίδι, απλή έσ τιν εικασία. Είναι δθεν πι

θανόν, ότι βράχος τις έκ γρανίτου κατέχω* 
τήν ιδιότητα τοϋ έκφέρειν ήχους, εΐχεν άνα- 
καλυφθή υπό τών ιερέων, καί ότι έποιήσαν- 
το χρήσιν αύτοΰ πρός τόν έν τώ αύτώ τόπω 
σχηματισμόν τοΰ Μεμνονείου αγάλματος, 
έπί σκοπώ τοΰ νά έντυπωθή έπ’ αύτοΰ υ
περφυσικός χαρακτήρ, καθιστών αύτούς ικα
νού; πρός τό διατηρεϊν τήν έπιρροήν των έπί 
τοΰ εύπιστου λαοΰ.

Αί έρευναι καί άλλων περιηγητών συντε
λούν εί; τήν θεωρίαν ήμών ταύτην. Τρεις 
λεύγας πρός βορράν τοΰ Τώρ εν τή Πετραία 
’Αραβία υπάρχει τό δρος Νακούς έν τώ κόλ
πω τοΰ δ ποιου οί μάλλον αλλόκοτοι ήχοι 
ήκούσθησαν. Οί 'Αραβες τής Ήρήαου άπο- 
δίδουσιν αύτούς εί; μοναστήοιον μοναχών 
ώς έκ θαύματος διαττ.ρούμενον έν τοΐς ύπο
γείοις τοΰ δρους, προερχομένους έκ ράβδου 
σιδηράς δριζοντείως κρεμαμένης, ήν κρούει δ 
ίερεύς διά σφυρίου δπως συγκαλή τούς μο
ναχού; είς τά; ποοσευχάς. Εγχώριός τις δι- 
εβεβαίωσεν ότι, εύοών ποτέ οπήν ήνεωγμέ- 
ντν, κατέβη είς τό ύπόγειον μοναστήριον, 
ένθα εϊδεν ώραίους κήπους καί ύδωρ διαυ
γές, καί πρός άπόδειξιν τούτου έδείκνυε καϊ 
άντίδωρα άπερ διετείνετο δτι έκεΐθεν έλα- 
βεν. Οί κάτοικοι τοΰ Τώρ ώσαύτως δμολο- 
γοΰσιν οτι αί κάμηλοι ού μόνον τρομάζου- 
σιν, άλλά καί μανιώδεις καθίστανται είς 
τήν άκοήν τών ήχων τούτων.

Ό Κ. Seelzen, δ πρώτος Εύρωπαΐος πε
ριηγητής δ έπισζεφθείς τό δρος άνεχώρησεν 
έκ Βοδυελ Νακέλ τήν 17 ’Ιουνίου περ1. τήν 
5 ώραν τό πρωί συνοδευόμενος υπό τινων 
Βουδουϊνων ’Αράβων καί μετά έν τέταρτον 
δδοιπορία; έφθασαν εί; τού; πρόποδας με
γαλοπρεπούς βράχου πορώδους, έφ’ού ευρον 
έπιγραφάς 'Ελληνικής καί Κοπτικάς, σημεΐ
ον δτι καί έτεροι εΐχον προλαβόντως έπισζε- 
φθή αύτόν. Περί μεσημβρίαν ή συνοδία ά~ 
φίκετο εί; τούς πρόποδας τοΰ Νακούς. Τό 
δρος τοΰτο έπαρουσίαζεν έπί τώ/ πλευρών 
αύτοΰ δύο κατωφερείας άμμώδεις 150 πό- 
δας τό ύψος, καί τοσούτορ κεκλιμένα;, ώστε 
ή άαμο; ελαφρώς προσκολλημένη έπί τής 
έπιφανείας, δτε ή καταφλέγουσα Οερμότης 

τοΰ ήλιου κατέστρεφε τήν ασθενή αύτής συ
νάφειαν, ή ύπό τής έλαχίστης κινήσεως, ά- 
μέσως κατέπιπτεν.

Ό πρώτος ήχος προσέβαλε τήν άκοήν τής 
συνοδίας περί τήν μίαν ώραν. μ.μ. ’Ενώ δ Κ. 
Seelzen άνερριχάτο έπί τών καττ,φόρο/ν, ή- 
κουσε τόν ήχον κάτο>0εν τών γονάτων του, 
έξ ού ώρμήθη εί; τήν ύπόθεσιν ότι ή τής άμ
μου κατάπτωσις ήν τό αίτιον τοΰ ήχου.’ 
Νομίσας δ’ δτι άνεκάλυψε τήν άληθή άρχήν 
τοΰ ήχου, ήθέλησε νά έπαναλάβρ τό πείρα
μα, καί πρός τοΰτο άνέβη άναρριχώμενος εί; 
τό άνώτατον μέρος, εΐτα,καταφερόμενος δ
σον τάχιστα, προσεπάθησε διά τών χειρών 
καί τών ποδών αύτοΰ νά βάλλη είς ταχεΐαν 
κίνησιν τήν άμμον. Έπέτυχε δέ πορρωτέρω 
τής προσδοκωμένης έκβάσεως, καθότι ή 
άμμος έκκυλιομένη ού μόνον άπετέλεσε μέ- 
γαν κρότον, άλλά καί τό δρος τοσούτον 
σφαδρώς έκλονίζετο, ώστε ήθελε, λέγει, με
γάλως φοβηθή, άν ήγνόει τό ενεργούν αί
τιον.

Έν τή «Επιστημονική Έφημερίδι τοΰ 
Εδιμβούργου» κατεχωρήθη πρό τινων έτών 
περιγραφή έπισκέψεως έπί τό δρος Νακούς 
μεταγενεστέρα τή; τοΰ Κ. Seelzen. Ο συγ
γραφεύς αύτής Κ. Γράϋ δέν έπιφέρει άξιο- 
λογωτέρας έπί τούτου πληροφορίας" λέγει 
μόνον δτι μετά Sv τέταρτον τής ώρας έπί 
τής πρώτης έπισκέψεώς του, ήκουσε χαμη
λόν καί συνεχή ήχον ψιθυρίζοντα ύπό τούς 
πόδας αύτοΰ δστις βαθμηδόν σφοδρότερος 
γινόμενος, ώμοίαζε πρός τόν κτύπον τοΰ ώ- 
ρολογίου, καί έπί τέλους μετά πέντε λεπτά 
απώθησε τήν άμμον πρός τού; πρόποδας. 
Έπανελθών τήν ύστεραίαν είς τό αύτό μέ
ρος, ήκουσε τόν ήχον έτι τοΰ πρώτου δυνα- 
τώτερον, άλλά δέν ήδυνήθη νά παρατηρτστ, 
ούδέν σχίσμα δι’ ού νά είσδύη δ έξωτερικός 
άήρ, καί έπειδή δ ούρανός ήτο εΰδιος καί ή 
ατμόσφαιρα ηρεμοΰσα, δέν ήδύνατο ν* άπο- 
δώση τόν ήχον είς μετεωρολογικήν τινα αι
τίαν.

Περαίνοντεςκαί τό παρόν Κεφάλαιον προσ- 
επιλέγομεν ότι ούχ ήττον παράδοξοι, έν 
μέρει δέ καί συντελοΰσαι πρό; τήν διασά- | νά έφορμήσωσι κατά

φησιν τών είρημένων, είσίν αί διά τοΰ γαλ- 
βανικοΰ ρεύματος παραγόμεναι ήχητικαί 
δονήσεις έπί ευκάμπτων καί άστομώτων ε
λασμάτων σιδήρου, αί υπό τοΰ Κ. Sage έ
σχάτως έφευρεθεϊσαι καί ύπό τών παρατη
ρήσεων τοΰ Γάλλου Φιλοσόφου Marian ε- 
πιβεβαιωθεΐσαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΦΥΣΙΚΟΙΣΤΟΡ1ΚΑ.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Ούδόλως αμφίβολον δτι ύπήρχεν έν τοΐς 
άρχαίοις χρόνοις άπόκρυφός τις μέθοδος έπ* 

/ '· a - X.'. ν- Λ. 2- —α-ενιργειας 
φυσικής 
λαγμένα

έπί τών ζώων άτινα, ώς έκ τής 
αύτών άνεξαρτησίας είσίν άπηλ- 
τής ήμετέρας κυριαρχίας.

Παραδείγματα.
εις τά άγρια θηρία έκθεσις ήτο1. ΊΙ .

Οεοδικία έν χρήσει έν τώ Ρωμαΐκώ Κρατεί. 
Τρόποι δθεν ικανοί πρός τό κατευνάζει» τήν 
θηριωδίαν αίμοβόρω» ζώων ήσαν κατά πά
σαν πιθανότητα λίαν γνωστοί. Γαλάτης τις, 
όνόματι Μαρικός, δστις έπί τής βασιλείας 
τοΰ Βιτελλίου άπεπειράθη ν’ αναστατώσω 
τούς συμπολίτας του ύπέρ τή; έλευθερίας, 
έρρίφθη εις τού; λέοντας, άλλ’ ούδεμίαν ύ
πέστη βλάβην παρ’ αύτών. Τό γεγονός τοΰ
το έφάνη έπικυροΰν τόν περί άγιότητος τοΰ 
άτόμου του διϊσχυρισμόν. ’Λλλ’ δ Βιτέλλι- 
ος έπί τέλους κατώρθωσε» ώστε δ Μαρικός 
νά καταφαγωθώ ύπ αυτών.

2. Ό Σεοαπίων, ιατρός τής ’Αλεξάνδρει
άς, προεΐπε τόν βίαιον θάνατον τοΰ Καρα- 
κάλλα ένεκεν τών φρικωδών αύτοΰ ωμοτή
των. Πειναλέος δθεν λέων άφέθη νά έπιπέ- 
σν) κατά τοΰ προφήτου, άλλ’ δ ιατρός έτει
νε τήν χεΐρα του πρός τό ζώον καί άμέσως 
τό εκαμε ν’ άποσυρθή καί νά μή τόν βλάψρ

3 'Οτε ώσαύτως άγρια θηρία άφέθησαν 
τοΰ Θέκλα, ούδόλως
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τδν προσήγγισαν αλλ’ έφάνησαν ώς είς ύ
πνον παραδοθέντα.

4. Ό Φίρμο;, ό πρδς καιρόν περιβληθείς 
τήν αύτοκρατορικήν πορφύραν έν ’Αλεξάν
δρειά, διεκολύμβησε μεταξύ κροκοδείλων ά- 
βλαβώς.

5. ΊΙ τοιουτότροπος θεοδικία τ,ι τδ πά
λαι έν χρήσει παρά τοϊς Ίνδοϊς. Ό κατη
γορούμενος ύπεχρεοΰτο, έπί παρουσία τών 
Βραχαάνων, νά κολύμβηση είς ποταμόν 
πληρ-η κροκοδείλων, και άν έξήρχετο σώος 
έκ τοΰ στόματος αύτών έκηρύττετο αθώος.

6. 'Η άρχαία ιστορία αναφέρει περί πολ
λών νικών άναγγελθεισών την αύτήν σχεδδ ν 
στιγμήν καθ' ήν έκερδήθησαν.Τοΰ δέ τρόπου 
τής κοινοποιήσεω; τηρηθέντος μυστικού, ή 
ταχύτης τής αγγελίας έφάνη ώς Οαΰμα, 
όφειλόμενον τή μεσολαβήσει υπερφυσικής 
τίνος δυνάμεώς. Διηγούνται ότι άπδ τής έν 
"Ηλιδι Πίσης δ Ταυροσθένης άνηγγειλεν είς 
Αίγιναν, τώ πατρί αυτού, τήν νίκην ή/ τήν 
αύτήν ήμέραν δ αθλητής ουτος ήρατο έν 
τοϊς ’Ολυμπιακοί; άγώσι’ τούθ δπερ, ώς 
είκδς, παρέσχεν δλην τοϊς τερατολόγοις.

7. Ό Δυκόμων, υίδς έμπορου τινδς έν 
Κορίνθω, άποκατεστάθη είς 'Ρώμην περί τδ 
έ 00 έτος άπδ κτίσεως αύτής. "Οτε τδ πρώ
τον ποοσήγγιζε, λέγουν οί ιστορικοί, εΐς τάς 
πόλας τής πόλεως,άετδς άνωθεν καταπτάς, 
άφήρεσε τδ κάλυμμα τής κεφαλής του, καί 
περί τήν άμαζάν του μετά πολλοΰ θορύ
βου πετάξας έπί τινας στιγμάς, έπανέθηκεν 
αύτδ πάλιν έπ’ αύτής. Τούτο ίοοΰσα ή σύ
ζυγος του Τανακουήλ, ή έπί μαντική φη 
μιζομένη, μεθηρμήνευσε τδ γεγονός ώς αί
σιον αιωνδν, προάγγελον τής είς τδν θρόνον 
άναβάσεώς του. Όπωςδήποτε, δ Δυκόμων 
μετ’ ού πολύ άνηγορεύθη βασιλεύς τή;'Ρώ
μης έπονομασθείς Λούκιος Ταρκουίνιος Πρί- 
σκος.

Διασάφητις τών παραδειγμάτων.
1, 2,3, 4, 5. Αί όσμαί αί διαδιδόμενα! 

έκ διαφόρων φυτών έπενεργοΰσιν άλλοκότω 
τώ τρόπω έπί τινων ζώων. 'Η χαίαμίχθη 
καί τδ ιιάρον είσί φυτά, ών ή οσμή τοιαύ
την έξασκοϋσιν έπίδρασιν έπί τής όσφρήσεως 

τών αίλουρων, ώστε υπδ θαυμασμού κυρι
εύεται δ κατά πρώτον θεωρών τά άποτελέ
σματα αύτών.

'Π βαΛερια,ΐΙ) φΐζα. ώσαύτως εφελκύει 
τούς αίλούρους, ώς καί τού; μύς ού; περ εύ
κόλως συλλαμβάνουσι διά τοΰ δελεάσματος 
τούτου έν τή μυάγρα. *Αν πιστεύσωμεν αρ
χαίους παρατηρητής, δ έλέφας αγαπά, τάς 
εύωδίας τών άνθέων καί τών άρωμάτων, 
καί αί αίγες τοΰ Καυκάσου τοσούτω ηδύ
νονται είς τήν όσμήν τής χασπίας (κανέλ- 
λας), ώστε προθύμως άκολουθούσι τήν χεΐρα 
τήν κρατούσαν αύτήν πρδς αύτάς. Έν Γαλ
λία, τδν παρελθόντα αιώνα, άνθρωπός τις 
παρετηρήθη βαδίζων, κεκαλυμμένος τάς 
χεΐρα; καί τδ πρόσωπον υπδ σμήνους μελισ
σών ούδεμίαν χρήσιν ποιουμένων τών κέν
τρων ή τών πτερύγων των. Το μυστήριον 
τούτο αποδίδεται πιθανώς είς έπενέργειαν 
φυτών. 'Ο ίστορ'ογράφος Ξιφιλϊνος αναφέρει 
ότι, οτε δ Θέκλας έρρίφθη μεταξύ τών θη
ρίων, γυναίκες τινές έρό'-ψαν έπ’ αύτοΰ ναρ- 
δόσταχον, κασσίαν, ροδέλαιον καί διάφορα 
άλλα αρώματα, καί ούτω τά θηρία ύφ’ ύπνου 
καταληφθέντα άφήκαν αύτδν άβλαβή. Τδ 
γεγονός τούτο, χρονολογούμενου άλλο»; τε 
έν τώ συγγράμματί του κατά τήν έποχήν 
τών άπανθρωποτάτων τή; 'Ρώμης αύτοκρα- 
τόρων, άποδεικνύιι ότι ή χρήσι; τών εύωδι- 
ών ήδύνατο νά σώζη ένίοτε τού; εΐς τά θη
ρία συνήθως τότε καταδικαζομένους. Φαί
νεται πρδ; τούτοις, έκ τών ύπδ τοΰ ’Αθη
ναίου άναφερομένων, ότι καί δ χυμός τοϋ 
κιτριού (.ΖεμοΓίου) παρήγε τό αύτό άποτέ
λεσμα. Ιδού τί λέγει δ 'Αθηναίος : » "Οτι
»δε και προλαμβανόμενου τδ κιτρίον πά- 
«σης τροφή; ξηράς τε καί ύγράς, άντιφάρ- 
«μακόυ έστι παντός δηλητηρίου, ευ οιδα 
«μαθών παρά πολίτου έμοΰ, πιστευθέντος 
«τήν τής Αΐγύπτου άρχήν' (ijcoi παρ' ίκός 
ιτώχ συιι πο.Ιι.ζώκ τοο, ιίιοιχητοϋ τί/c <41- 
« χΰ,πεου). Ούτος κατεδίκασέ τινας γενέσθαι 
«θηρίων βοράν κακούργου; εύρεθέντας.·.. Εί- 
«σιούσι δέ αύτοϊς εί; τδ τοΐς λησταϊ; είς 
«τιμωρίαν αποδεδειγμένου θέατρου, κατά 
«τήν δδον, καπηλίς τι;γυνή κατ’ έλεος (Ο- 

« π(«ροπΰΑ<ς ΰη.Ιαδη γνχη εύσπ.Ιαγχχι- 
"σθεΐσα) έδωκεν ού μετά χεΐρας είχεν έσθί· 
«ουσα κιτρίου, καί λαβόντες έφαγον, καί 
«μετ’ ού πολύ παραβληθέντες 
«πελωρίοις καί άγριοτάτοις ζώοις ούδέν έ- 
«παθον. Απορία δέ κατέσχε τδν άρχοντα. 
«Καί τδ τελευταΐον άνακρίνων τδν αύτούς 
«φυλάττοντα στρατιώτην είτι έφαγον ή έ- 
«πιον, ώς έμαθε καπά τδ αύτδ έξ άκεραί- 
«ου (ήτοι άχευ xaxijc προθέσεων) τδ κι- 
• τρίον δεδομένου, τή έπιούσγι τών ημερών 
«τώ μέν πάλιν έκέλει σε δοθήναι κιτρίου, 
« τώ δ ού' καί δ μέν φαγόον δηχθείς (Jaj— 
«χασθείς νπό τών βηρ/ΐυχ) ούδέν έπαθεν, δ 
«δέ παραυτίκα (ό <>έ ίί.Ι.Ιοι; άαέσως) πλη- 
«γεις άπέθανε. Δοκιμασθέντος ούν διά πολ- 
«λών τό τοιοΰτον, εύρέθη τδ κιτρίον αντί
ο φάρμακον παντός δηλητηρίου φαρμάκου.» 
(Άθην. Βιβλ. III. 28.) Δύναταί τις εύλόγως 
ν’ άμφιβάλλη ότι τδ κιτρίον ύπήρξέ ποτέ 
τοσούτω δραστήριου ιαματικόν άλλά πιθα- 
νώτερον δ φλοιός του νά έχρησίμευσετότε είς 
τδ περικαλύψαι ίσχυρότερόν αντιφάρμακου.

Ό Φίρμος, δ άνακηρύξας έαυτδν αύτο- 
κράτορα, άλλ’ έπί τέλους ήττηθείς ύπδ τοΰ 
Αύρηλιανοΰ, λέγεται ότι ώφειλε τήν έκ τών 
κροκοδείλων λύτρωσίν του είς τήν όσμ,ήν 
κροκοδειλίνου λίπους μεθ’ ού είχε τρίψει τδ 
σ,ώμά του. Οί Βραχμάνες έγίνωσκον άνά- 
λογόν τι μυστικόν καί έξήσκουν αύτδ ότε 
έπεθύμουν νά διασώσωσι τόν κατηγορού
μενον. "Οθεν, έπειδή οί Αιγύπτιοι ίερεϊς 
κατεϊχον τό μυστικόν τού τιθασσευειν τους 
κροκοδείλους των, ούδόλως άπίθανον ότι καί 
οί ίερεϊς τών ’Ινδών ώσαύτως έτιθάσσευον 
τούς ίδικούς των, ώστε, ότε ηύνόουν τδν 
υ.έλλοντα ύποστήναι τήν θεοδικίαν ταύτην, 
προσδιώριζον τδ μέρος έκεϊνο τοΰ ποταμοΰ 
τδ περιέχον τούς εξημερωμένους κροκοδεί- 
λυς. Καθόσον άφορα τούς τή; Αίγυπτου ή- 
μέρου; κροκοδείλους, ουτοι περιεκοσμοΰντο 
διά χρυσών δακτυλίων καί πολυτίμων ένω- 
τίων, οί έμπροσθινοί αύτών πόδες διά βρα- 
χιονιστήρων, καί ούτως έξετίθεντο είς τήν 
λατρείαν τοΰ λαοΰ.Έτρέφοντο δέ καλώ; διά 

πλείστων όσων όρεκτικών καί γλυκέων έδε- 
σμάτων.

Τοιαύτη; ούση; τής περιποιήσεω; τών ί · 
ερών κροκοδείλων, εύκόλως συμπεραίνεται 
ή εύπείθεια καί ύποταγή αύτών. Τδ επό
μενον άνέκδοτον άναφέρεται έν έπιστολή 
καταχωρισθείση έν τή «Γενική Έρπετολο- 
γία» (Erpetologie Generate) άξιολόγω; 
διασαφηνίζον τά ειρημένα. Ό γράψας αύ
τήν περιηγητής, άφοΰ έπί τινας ώρας ίπ- 
πευσε πρός τι χωρίον, περί τάς έκβολάς 
τοΰ Ίνδοΰ, έδίψησε καί προσήλθεν είς λί
μνην τινα διά νά πίη. « Ότε ημην παρά 
τδ χείλος αύτής, λέγει, δ οδηγός μάς ύ- 
πέδειξεν άντικείμενόν τι έντδς τοΰ υδατος, 
δπερ κατ’ άρχάς έξέλαβον διά κορμόν δέν
δρου, άλλά, καί τοι έφόρουν τάς διόπτρας 
μου, έβράδυνα όπωσοΰν <’ άναγνωρίσω ότι 
ίστάμεθα είς 3 ποδών άπόστασιν πελωρίου 
κροκοδείλου. Μετ’ ού πολύ είδον τδ βαλτώ- 
δες μέρους τής λίμνη; πλήρες τών ζώων 
τούτων άτινα διέμενον έν τοιαύτη άκινη- 
σίγ έντδς τοΰ βάλτου, ώστε οί διαβαίνον- 
τες μόλις ήδύναντο νά τά διακρίνωσιν.Ό δ- 
δηγδς έμειδίασε διά τήν έκπληξίν μου καί 
μοί είπεν ότι αύτά είσιν δλως άβλαβή, ώς 
έξημερωθέντα ύπό τίνος 'Αγίου, ού δ τάφος 
έφαίνετο έπί τοΰ πλησίον λοφίσκου, καί δ- 
τι διετέλουν πάντοτε ύπδ τάς διαταγάς 
τών περί τόν τάφον αύτοΰ οίκούντων Φα- 
κιρών (Ί) ’Επιστρέψας άμέσως είς τδ χω
ρίον, προσέλαβόν τινας Φακίρα; μεθ’ ένδς 
προβάτου. "Οτε δ’ έπανήλθομεν είς τήν λί
μνην, εί; έξ αύτών κρατών μακράν ράβδον 
έκτύπησεν αύτήν κατά γής καί προσεκάλει 
τούς κροκοδείλους οϊτινες άμέσως έρπόμενοι 
έκ τοΰ βάλτου μικροί τε καί μεγάλοι, 
βαθμηδόν απαντες μάς πεοιεκύκλωσαν. Τό
τε σφάξας τδ τετράπουν είς μικρά τεμάχια 
τδ διένειμεν αύτοϊς, καί τδ κατέφαγον έν 
μεγίστη ησυχία καί πειθαρχία. Ούδείς δ’ 
άπετόλμησε νά τόν έγγίση, καί τοι οί ό- 
δόντες των ήσαν βεβαίως ικανοί, ώστε νά

(Ί) Φακίρα; καλοΰσιν οί' Αραβες τού; έπαϊτα; 
καλογήρου; των. 
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τδν κατακερματίσωσι διί μιας. Άλλ’ ί 
Φακίρης έφαίνετο έν τώ μέσω αύτών ώς 
διδάσκαλος έπιπλήττων ή τιμωρών τούς 
άπειθοΰντας μαθητάς του’ ή, μάλλον είπείν 
ώςό Σατανάς, κατά τδν ποιητήν Μίλτω- 
να, προεδρεύων έν τώ συμβουλίω τοΰ Παν 
δαιμόνιου του. Τίνι τρόπω τά θηρία ταΰ 
τα έδαμάσθησαν καί έτιθασσεύθησαν,άγνοώ- 
άλλ’ οί σύτόχθονες, ώς είκδς, άποδίδουσι 
τοΰτο τή δυνάμει καί ένεργεία τοΰ Αγίου 
των. »

Δέν νομίζομεν περιττόν νά άναλογισθώ- 
μεν πρδς τούτοις ότι ή άγριότης τών θη
ρίων δύναται νά θεωρηθή ώς δώρον τής Θεί
ας Προνοίας όπως πορίζωνται τά πρδς τρο
φήν καί συντήρησιν αυτών. Τυχαίως πως 
συμβαίνει ν’ άλληλομαχώσι, καί το ήττηθέν 
νά γίνηται βορά του νικήσαντος" άλλ’ έκ 
τούτου δέν έπεται ότι αί διαθέσεις των 
είσί φύσει σκληραί, ή ότι ή θηριωδία των έ- 
ξασκείται δι’ άλλον σκοπόν ή τδν τοΰ προ- 
μηθεύεσθαι τροφήν υπό τής πείνης κατατρυ- 
χόμενα. Καί τά ζώα άκόμη τά συνήθως υ
ποτιθέμενα ώς έχοντα φυσικήν μεταξύ των 
απέχθειαν, ώς δ ιέραξ καί ό σπίνος, όντα 
χορτασμένα, ούδεμίαν διάθεσιν έπιδείκνύου- 
σι πρδς εχθροπραξίας. Συμπεραίνομεν όθεν 
ότι δ εκτεθείς είς τά άγρια θηρία, εύθυ; ά
φοΰ αυτά φάγωσι καλώς, θά διαμείνη ά
βλαβης, καί ούτως έχομεν τήν λύσιν τοΰ 
φαινομένου θαύματος.

Π χοήσις τών αγγελιοφόρων περιστερών 
δέν έσχε τήν αρχήν της έν τή πεπολιτισμένη 
Ευρώπη' ή άρχαιότης αύτής είναι μεγάλη, 
και οί Ασιανοί συγγραφείς βεβαιοΰσιν δτι 
υπήρχεν έν χρήσει έν Πενταπόλει τής Πα
λαιστίνης. Παρά τοίς "Αραψι, δύο μήνες ήρ- 
κουν πρδς ανατροφήν περιστεράς εύστοχον 
καί επιτυχή, ώστε νά δύναται συγχρόνως 
νά μετακομίζη τάς αγγελίας εις τρεις 
διαφόρους διευθύνσεις. Καί οί "Ελληνες δεν 
ήγνόουν τήν τέχνην ταύτην’ δ τοΰ Ταυρο- 
σθένους ταχυδρόμος ήν περις-ερά. *11 άνυπο- 
μ.ονησια τών χελιδόνων τοΰ νά έπισρέφωσιν 
εις τάς φωλεάς αυτών συνετέλεσεν ώσαύ- 
τως είς τδ νά τάς μεταχειρίζωνται ενίοτε 

πρδς τδν αύτδν σκοπόν" δ Πλίνιος αναφέ
ρει δύο παραδείγματα τοιούτων άγγελιαφό
ρων πτηνών.

7. Καί τοΰτο έςηγείται ώς έκ τής άνα- 
τροφής διαφόρων ζώων πρδς διαφόρους σκο
πούς.

ΜΕΡΟΣ Β'.
ΊΙ φαντασία ήμών δέν δύναται νά έπι- 

νοηση έτερόν τι αντικείμενου τρομερότερου 
ή έπιφοβώτερον τοΰ θηριώδους όφεως καί 
μάλιστα τοΰ τερατώδους βόα, τοΰ δποίου 
τήν προσβολήν ούτε άνθρωπος ούτε ζώον 
δύναται ν’ άντικρούση.'Η φρίκη λοιπόν καί δ 
τρόμος δ ύπ’ αύτών έμπνεόμενος κάμνουν 
ώστε, οί είς χεΐρας κρατούντες άφόβως τοι- 
ούτους όφεις καί έπιδεικνύοντες αύτούς πρά
ους καί τιθασσούς, νά Οεωρώνται ώς κατέ- 
χοντες δύναμιν υπερφυσικήν.

Παραδε ίγματα.1. ΓΟ Ίάμβλυχος δ φιλόσοφος, δ καί ώς 
τερατοποιδς φημιζόμενος, περιγραφών τόν 
βίον τοΰ Πυθαγόρου, άνυψοΐ τήν δόξαν τοΰ 
ήρωός του, λέγων οτι έξήσκει τήν αύτήν 
θαυμασίαν δύναμιν καί επιρροήν έπί τών 
ζώων ώς δ Όρφεύς.

2. Οί Ψύλλοι, λαός τής Κυρηναϊκής Ζώ- 
ρας έν Αφοική, δυτικώς τών Νασαμόνων 
οίκοΰντες, δέν έβλάπτοντο ούδόλως ύπδ τών 
φαρμακερών όφεων τής χώρας αυτών, άλλά 
προσέτι έθεράπευον τους ύπ’ αύτών δηχθέν- 
τας.

3. Οί παρά τώ Λατίω τής Ιταλίας οί
κοΰντες Μάρσοι, αρχαίοι άποικοι τών Σαβϊ- 
νων, ώς καί οί έν Κύπρω καλούμενοι Όφιο- 
γενεΐς, ήδύναντο νά καταγοητεύωσι τά 
φαρμακερά ταΰτα ερπετά. Ό αύτοκράτωρ 
ΊΙλιογάβαλος προσέταξε τούς Μαρσικοΰς ιε
ρείς νά συνάξωσιν όφεις καί νά δίψωσιν αύ- 
τούς έν τφ ίπποδρομίφ, τήν στιγμήν καθ’ 
ήν δ λαός άθρόος συνήρχετο έκεϊοε. Πλεϊ- 
στοι άπώλοντο έκ τών δηγμάτων τών όφε
ων τούτων, άλλ’ οί Μάρσοι Οεαταί διέμει- 
ναν ολως άνεπηρέαστοι.

4. Μεταξύ τών μαύρων τής^Όλλανδικής 

Γουινέας, ύπάρχουσι γυναίκες έπαγγελλό- 
μεναι τήν μαντικήν, καί τής υπερφυσικής 
των ταύτης τέχνης άπόδειξιν παρέχουσι, τι 
Οασσεύουσάι τδν (ιμμοδύτην (είδος όφεων 
εξαίσιου μεγέθους).

5. Ό Βρούκιος, δ Λαμπριέρος και έτε
ροι νεώτεροι περιηγηταί, έγένοντο αύτόπται 
μάρτυρες, ότι έν Μαρόκω, ώς καί έν Αιγύ
πτιο καί Άραβίγ. καί αλλαχού, ύπάρχουσι 
πλεΐστοι άψηφούντες τά δήγματα τών έχι- 
δνών καί τά κέντρα τών σκορπιών, καί ού 
μόνον κρατοΰσιν αύτά τά ζώα άδεώς άνά 
χεΐρας, άλλά καί άποναρκόνουσιν αύτά.

6. ’Εν Ίνδοστάν, ϊνα επιβεβαιωθώ ή ά- 
Οωότης τού κατηγορουμένου, ρίπτουσιν ένα 
κουκουλωτδν δφιν,οδς περ καλοϋσι Νάγκας, 
έντδς βαθέως πήλινου αγγείου, ένθα συγχρό
νως ρίπτουσι δακτύλιον, ή σφραγίδα ή νό
μισμά τι. Ό κατηγορούμενος οφείλει ν’ ά- 
ποσύρη τοΰτο διά τής χειρός του. Αν δ ό- 
φις τδν δαγκάση, κηρύττεται ένοχος, άλλως 
άθωόνεται. Παρομοίως, καί έν τώ ναώ τής 
"ίσιδος έν Αίγύπτω, μεταχειρίζονται τους 
ιοβόλους όφεις, τούς καλουμένους ’Λσπιά'ας, 
έπί τώ αύτώ σκοπώ.

Ποοβαίνομεν ήδη είς τήν γενικήν έξήγη- 
σιν τών είρημένων παραδειγμάτων, έρανιζό- 
μενοι αύτήν έν περιλήψει έκ πλείστων αξι
όλογων αφηγήσεων, δημοσιευθεισών έν τοίς 1 
νεωτέροις χρόνοις,περί τής εκτάκτου ταύτης 
έπί τών όφεων έπιδράσεως.

Ό Ταγματάρχης Laing γράφει τάδε : 
«Μουσικός τις Μαύρος έκαυχάτο δτι, διά 
«τής κολοκυνθίνης του κιθάρας και τοΰ 1- 
«σματός του,ήδύνατο νά θεραπεύρ άσθενεί- 
»ας, νά τιθασσεύη θηρία καί νά κάμνη τους 
«όφεις νά χορεύωσι. Πρδς δείγμα τής τέχνης 
«του, ήρξατο παίζειν τδ μουσικόν του όρ- 
»νον, καί αίφνης πελώριός τις όφ.ς, τέως ά- 
»κινητός διαμένων έν τή γωνία τής αίθού- 
«σης του, προσήρχετο ταχέως έρπων πρδς 
«αύτόν. Τότε δ Μαύρος μεταβαλών ήχον, 
«ψάλλει τάς λέξεις ταύτας : «Στήθι, όφΓ 
«έρπεις πολύ ταχέως" στήθι" εσο ευπειθής 
«είς τάς διαταγάς μου». 'Ο όφις υπακούει, 
«καί δ μουσικός έξακολουθεί λέγων α'Οφι, 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΙΑ")

«χόρευσον" δ λευκός έπιθυμεϊ νά σ'ε ϊδη χο- 
«οεύοντα» ΓΟ όφις αμέσως κάμνει διαφόρους 
«ελιγμούς, ύψόνει τήν κεφαλήν, πηδά συ ■ 
«νεχώς και έκτελεί κινήσεις λίαν άλλοκό- 
» τους ώς πρδς δφιν. »

ΓΟ Δόκτωρ Thompson ωσαύτως γράφει. 
«Ή κατασκευή τού ώτδς τών όφεων δεν ύ- 
«ποδεικνύει δύναμιν οξείας άκοής. Άλλ’ 6- 
»μως τά ερπετά ταΰτα συλλαμβανόμενα 
«νέα, ηδύνονται είς τόν ήχον τής μουσικής 
«ζαί λίαν χαριέσσας κινήσεις καί ελιγμού; 
«ποιούνται, παιζούσης αύτής. Φρονώ δτι δ 
«όφις, καί τοι καλύπτεται ύπδ λεπίδων, κέ- 
«κτηται μεγίς·»» εύαισθησίαν,καί δτι αίσθά- 
«νεται τάς δονήσεις παντός ήχου έφ’ δλου 
«τού σώματος,καί μάλιστα τόν τής μ-.υσι- 
«κής αρμονίας. Οί ’Ινδοί, βλέποντες τόν 
«πειθήνιου χαρακτήρα ιοβόλων όφεων έν 
«τοΐς ναοί; αύτών, πιστεύουσιν άδιστάκτως 
«ότι ή θεότης των εύαρεστεϊται προσλαμ- 
«βάνουσα τήν μορφήν αύτών.»

Ό Παυλϊνος de St Rarthelemi έν ταϊ; 
«Είς τάς Ανατολικές Ινδίας Περιηγήσεσιν» 
αυτού (Voyages aux Indes Orientates) λέ
γει. «Οί ιοβόλοι όφεις άσπι’δεη εύκόλως τι- 
«θασσεύονται. Έν Ίνδοστάν, ή ζάχαρις καί 
«τδ γάλα, διδόμενα αύτοίς καθ’ έκάστην, 
«άρκούσι πρδς τούτο. Τδ έρπετόν προσέρχε
σαι τακτικώς τήν ώρισμένην ώραν όπως 
βλάβη τήν τροφήν του καί ούδένα βλάπτει. 
»Δι’ άναλόγου τεχνάσματος δεν προσεκά- 
«λουν άρά γε καί οί Αιγύπτιοι ιερείς εκτός 
«τού ναού τή; "ίσιδος τους μή επιβλαβείς 
«των όφεις ;»

Ό Κ. Σαλβέρτος φρονεί άφ’ ετέρου, δτι 
οί όφεις τών τε ’Ινδών καί τών Αιγυπτίων 
αγυρτών είσιν, ή φύσει μή επιβλαβείς, ή ές 
εκείνων τών όποιων αύτοί οι ίδιοι καθιστώ- 
σι τά δήγματα άβλαβή έπί τινας ήμέρας, 
δίδοντες αύτοίς προηγουμένως νά μασσωσι 
συνεχώς χονδρόν τι ράκος ή πίλημα (κε- 
τσέ.)

Άλλ’ οί τερατουργοί μεταχειρίζονται έν 
γένει καί όφιο.Ιίθους πρδς τδν αύτδν σκο
πόν. «Ούτοι, λέγει δ Ταγματάρχης Μούρ, 
«έν τοίς «Άνατολικοϊς Τεμαχίοις» αύτοΰ

55.



413442 ΚΑΣΓΑΡ, ΠΑΜΙΡ, ΘΙΒΕΤ. ΚΑΣΓΑΡ, ΠΑΜΙΡ, ΘΙΒΕΤ.

^(Oriental Fragments') fyUwat πρώτον 
®νά δηχθώσιν ΰπδ δφεων, {οβόλων ώς διϊ- 
«σχυρίζονται, ειτα άμέσως έπιθέτουσιν έπι 
«τής πληγής δφιόλιθον, μεθ’ ών είσί πάν- 
«τοτε έφωδιασμένοι. Μετά μίαν ή δύο στιγ- 
»μάς, τδ δηλητήριον εξάγεται, τδ δηχθέν 
«μέλος θεραπεύεται, καί ό λίθος άπορρί- 
ίπτεται. Τιθέμενος δ’ έν ποτηρίω υδατος, 
«εκπέμπει έκ διαλειμμάτων μικράς φυσα- 
»λίδας είς τήν έπιφάνειαν.»

Ο Βρούκιος μας βέβαιοί οτι τδ μυστήρι
ον τών Αιγυπτίων καί ’Αράβων τοϋ νά μη 
βλάπτωνται ΰπδ τών δηγμάτων τών όφεων, 
συνίς-αται είς τδ νά λούωνται είς άφέψημα 
χόρτων και £ιζών, ών τήν ιδιότητα έπιμε- 
λώς ΰποκρύπτουσι. Μάς πληροφορεί πρδς 
τούτοις δτι οί Αιγύπτιοι γοητεύουσι τούς 
δφεις διά τοϋ φυτοϋ τοϋ καλουμένου άρι- 
στο.ΙοχΙα, φυτδν ουπερ εϊδός τι έν Μεξικώ 
’άναφυόμενον, χρησιμεύει τοΐς ’Αμερικανοί; 
ίνδοϊς πρδς θεραπείαν τών αύτών δηγμά
των.

Περαίνοντες ένταΰθα τά φυσικοϊστορικά 
τερατουργήματα, όφείλομεν ν’ άναφέρωμεν 
καί τήν γνώμην τοϋ Πλινίου, τοϋ Αίλιανοϋ 
καί τοϋ Σιλίου. Ούτοι έν γένει άποδίδουσι 
τδ άντιφάρμακον τών Μάρσων, Ψύλλων καί 
Όφιογενών είς τήν χρήσιν ευώδους ούσίας 
άποναρκούσης τούς δφεις, δι’ ής πιθα
νώς ήλειφον τά σώματα τών είς αύτούς έκ- 
τιθεμένων.

(’Ακολουθεί.)

Έμ. ΓιανγακόπουΛος.

ΚΑΣΓΑΡ, ΠΑΜΙΡ, ΘΙΒΕΤ.

Ούδεμία τών έν τή κεντρική Άσίφ μωα
μεθανικών έπικρατειών έξήλθε τοϋ σκότους 
τόσον ταχέως, ούδ’ έφείλκυσε τόσον τήν 
προσοχήν τοϋ κόσμου, δσον ή Κασνάρη, ή- 
τις πρδ μικρού έτι ήν έπαρχία κινεζική. 
Άπδ τοϋ 1863 δμως ήρχισε νά γίνηται πο
λύ; περί αύτή; λόγος, διότι κατώρθωσε ν’ 

άνακτήσί) τήν ανεξαρτησίαν της, ή δέ έπα- 
νάστασις αύτη έθεωρήθη ώς νέα άπόδειξις 
τής άναστάσεως τοϋ ισλαμισμού έν τή κεν
τρική Άσία Κυρίως ή άποκατάστασις τοϋ 
κράτους τούτου εΐλκυσε τήν προσοχήν τών 
πολλών ώς έκ τής γειτνιάσεώς του πρδς 
τήν 'Ρωσσίαν ή μάλλον τάς έν Άσία ρωσσι- 
κάς κτήσεις.

Ή ιστορία τής έπαναστάσεως τή;?Κασ- 
γάρης είναι άληθώς αξιοσημείωτος.

Κατά τά μέσα τοϋ δέκατου Εκτου αίώ
νος ή άνωτάτη έξουσία τοϋ Κασγάρ, δπερ- 
ΰπέκειτο είς τούς Τζεγκίς, εΐχε περιέλθει 
είς χεϊρας τών Χότζα, απογόνων τοΰ περι- 
φήμου αποστόλου Μαχδουμή-έλ-Άζάμ, δσ- 
τις εΐχεν άφιχθή έκ Βουχάρας πρδ δύο αι
ώνων’ τών Χότζα δέ τούτων, ώς άπεκά- 
λουν, ΰπήοχον δύο αντίπαλοι κλάδοι, ών 
δ είς ήρχε πρδς νότον καί δ άλλος πρδς 
βορράν τοϋ Κασγάρ. Οί δυο ούτοι κλάδοι 
έπολέμουν άδιαλείπτως πρδς άλλήλους, δ 
δέ τελευταίο; έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν 
τοΰ Καλμούκου άρχηγοΰ τής Τζουγκαρίας, 
δστις προσήρτισεν είς τδ κράτος του δλην 
τήν χώραν, καί τοι τήν διοίκησιν άνέθηκε 
τή οίκογενεία τών Χότζα.

Μετά μίαν δμως Εκατονταετηρίδα εισέ
βαλαν οί Κινέζοι, οί δέ Τζογκάραι καί οί 
Χότζαι ήττήθησαν καί οί τελευταίοι άπεσύρ- 
θησαν είς Χοκάνδην. Τέλος δ Χότζας Μπου- 
ζούρχ χάν, έπωφεληθείς τήν άναρχίαν ήτις 
έπεκράτησεν έν τή χώρα ώς έκ τής έπανα
στάσεως τών κατοίκων κατά τής κινεζι
κής κυριαρχίας, είσέβαλεν είς διάφορα μέρη, 
δρμηθείς έκ Χοκάνδης, καί χάρις είς τήν 
άνδρείαν καί ικανότητα ένδς τών στρατη
γών του, τοΰ Μωχαμέτ Γιακούπ (αξιωμα
τικού τής Χοκάνδης), έγένετο κύριος πολ
λών πόλεων’ άντί δμως νά Εξακολουθήσει τδ 
έργον του,παρεδόθη είς τήν τρυφήν καί τήν 
ήδυπάθειαν, ό δέ άξιος στρατηγός του, κα- 
θαιρέαας αύτδν, έλαβε τήν έξουσίαν καί κα
τέστη απόλυτος κύριος τής χώρας, κυριεύ- 
σας διάφορα άλλα μέρη καί άναδειχθείς ή- 
γεμών ΰπδ τδ όνομα έμίρ Γιακούπ Χύ,ν.

'Γπδ τήν ασιατικήν έποψιν, οί Κινέζοι 

δέν έκυβέρνησαν κακώς τήν χώραν. "Οτε ού- 
τοι ήοχον δ τόπος ηύτύχει, αί τέχναι καί ή 
βιομηχανία ήκμαζον, τδ έμπόριον άπήλαυε 
πάσης προστασίας καί αί οδοί, δι’ ών διήο 
χοντο αί έμπορικαί συνοδίαι, ησαν ασφα
λείς, χάρις είς τήν πληρωμήν ώρισμένου 
ποσού χρημάτων τελουμένου είς τούς άρ- 
χηγούς μερών τινων’ άλλ’ ήδη ούτε τέχναι 
ύπάρχουσιν, ούτε βιομηχανία ΰφίσταται. 'Π 
διοίκησις τής χώρας ήν τότε ανατεθειμένη 
είς χεϊρας έγχωρίων, ή δέ θρησκεία ήν σε
βαστή καθ’ δσον δέν έπέμβαινεν είς τάς 
κοινωνικά; έλευθερίας’ άλλ’ ό περιορισμός 
ούτος είς τούς οφθαλμούς τών μουσουλμάνων 
ήν σπουδαίος’ πάν δ,τι προσβάλλει τήν 
θρησκείαν, δίκαιοί τήν έπανάστασιν-

Αμα έγκατέστη είς τάς κυριωτέρας πό
λεις τοϋ Κασγάρ καί τής Ίαρκάνδης, δ Εμί
ρης ώρμησε κατά τών άνατολικών πόλεων, 
εξ ών οί Δαγγαρή ή Εγχώριοι μωαμεθανοί 
εΐχον Εκδιώξει τούς Κινέζου; καί συστήσει 
ιδίαν κυβέρνησιν’ τούτους κατέβαλεν εύκό
λως δ Εμίρης, καθυπόταξε δέ καί άφώπλισε 
καί τούς νομάδας Κιργισίους, οΐτινες έζων 
ανεξάρτητοι.

Ή κυβέρνησις αυτού δέν είναι τόσον κα
κή, καί τοι τυγχάνει απόλυτος, δ δέ ήγε- 
μών δέν Εμπιστεύεται πολύ τούς υπηκόους 
του. Είς πάσαν πόλιν διατηρεί μυστικούς 
πράκτορας, Εντολήν έχοντας νά κατασκο- 
πεύωσι τδν διοικητήν, δστις οφείλει νά με- 
ταβαίνη κατ’ έτος είς τήν πρωτεύουσαν ΐνα 
δίδη λόγον τών πράξεων του. Τοιαύτη έ
ξουσία προώρισται νά καταπέση, άμα τοΰ 
άρχηγοΰ θανόντος, καθ’ δσον μάλιστα δ υί" 
δς καί διάδοχός του δέν λέγεται άξιος’ έκ
τδς τούτου οί κυριώτεοοι αξιωματικοί τοΰ 
εμίρου, καταγόμενοι έκ Χοκάνδης, θεωρούν
ται ύπδ τοϋ λαοΰ ώς ξένοι καί τέλος οί ο
παδοί τού Χότζα άποτελοΰσι τδ roiuuo- 
ypor, ούτως είπεΐν, κόμμα, δπερ είναι οί 
δυσηρεστημένοι, οΐτινες, περιστάσεως τυ- 
χούσης, βεβαίως Οά παράσχωσι πράγματα. 
Εύτυχώς δ Εμίρης κατορθοϊ νά ματαιοϊ τά 
σχέδιά των ένόσορ ζή.

Έπί πολύ οί 'Ρώσσοι δέν ήθελον ν’ άνα- 

γνωρίσωσι τήν κυβέρνησιν του, προφάσει δ- 
τι οί σύμμαχοί των Κινέζοι ήσαν κύ/ιι/ιοι 
κάτοχοι τής χώρας. Μέ κακδν όμμα έβλε
παν τήν άνάπτυξιν δυνάμεως ανεξαρτήτου, 
δυναμένης νά έξελέγχη τδ μεταξύ Κίνας 
καί 'Ρωσσία; έμπόριον’ έξ άλλου δέ οί διοι- 
κηταί τού Εμίρη, καταγόμενοι έξ Άνδιτζάν 
καί έκ τών μερών τής Χοκάνδης,τών προσ
φάτων προσαρτηθέντων τή ’Ρωσσία, εθεώ- 
ρουν αύτήν μετά φόβου καί αποστροφής.

Ό Κ Ρ. Μήτσελ (Λ. Michell) διϊσχυρίσθη 
δτι μεταξύ τοϋ Εμίρη καί τής 'Ρωσσία; υφί- 
στατο μυστική συννενόησις, ήν ό Εμίρης δέν 
ήθελε νά όμολογήση ένεκα τοϋ φανατισμού 
τών ύπηκόων του’ διδ ή άγγλική κυβέρνη- 
σις τών ’Ινδιών έπεμψεν είς Κασγάρην πρε
σβείαν, ής άρχηγδς ήν δ σίρ Τ. Δ. Φόρσυθ, 
ΐνα έξακριβώση άν ή ύπόθεσις εϊχετο ύπο- 
στάσεως καί ΐνα συνάψη σχέσεις. Ή πρε
σβεία αΰτη πολιτικώς ούδέν άξιον λόγου 
κατώρθωσεν. Ό Εμίρης άναμφιβόλως ήν δια
τεθειμένος νά συνομολογήσει συνθήκην έμ
πορικήν καί νά συνάψη πάσαν πράξιν δυνα- 
μένην νά έφελκύση τήν προστασίαν τής Με
γάλης Βρετανίας, άλλ’ ή άπ’ άρχής ανακά
λυψες τής άληθοΰ; άξίας τής φι.Ιίας ήν ήρ
χετο νά προτείνη ή πρεσβεία, συνετέλεσεν 
ϊν’ αύξήση τάς ύπονοίας, άς συνέλαβεν δ ή- 
γεμών, δστις άγρύπνως παρετήρει πάν κί
νημα τών ξένων, οΐτινες τοιουτοτρόπως δέν 
εδυνήθησαν νά έξετάσωσι καλώς τήν όλίγον 
γνωστήν χώραν ταύτην.

Έκτδς τορόντι τής έκθέσεως τοΰ λοχα
γού Τρόττερ περί τής εκστρατείας τοΰ 11α- 
μίρ, ούδεμία άλλη τέως πληροφορία υπήρ
χε, μόνον δέ τδ σύγγραμμα περί Κασ/ιιρ 
και Κασγάρ, γραφέν ΰπδ ένδς τών μελών 
τής πρεσβείας, τοϋ Κ. Believe, παρέχει νεω
τέρας τινάς ειδήσεις’ δυστυχώς δμως τδ σύγ
γραμμα τοϋ άλλως εύφυοϋς Κ. Bellew έ
γράφη μετά σπουδής πολλής καί τοιουτο
τρόπως δέν περιέχει πάν δτι επιθυμεί τις.

'II χώρα τοΰ Εμίρη συνέχεται πρδς τήν 
μεγάλην πεδιάδα τοϋ άνατολικού Τουρκε
στάν, ού τά δρια τόσον εύκρινώς είναι δια- 
γεγραμμένα, ώστε ούδόλως άπορον άν ΰπε-
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τάχθη εις ενα κύριον' περιοριζομένη πρός α
νατολής ό-ό έρημων, ών τό βάθος τυγχά
νει άγνωστον, είναι μεμονωμένη έκ τού υ
πολοίπου κόσμου ύπό υψηλότατων δρέων. 
Πρό; νότον χωρίζουσιν αυτήν τή; ’Ινδικής 
τά Ίμαλάίχ, ών μ-ίρη “.ινά είναι βατά εις 
ύψος I 800 πεδών, πρός βορράν δε εΰρηνται 
τά δρη θτάν-Τσάν, όπισθεν τών όποιων 
σταθμεύουσι σήμερον οϊ 'Ρώσσοι εί; Απόστα 
σιν οπωσδήποτε απειλητικήν, καί πρό; βορ
ράν ύπάρχουσιν υψηλά επίσης βουνά, περι- 
λαμβάνοντα τδ δροπέδιον τού Παμίρ, εξ ών 
πηγάζουσιν οί ποταμοί, οίτι-ε; έκβάλλου- 
σιν εις τήν θάλασσαν τυϋ Άράλ καί εις τήν 
Κίναν. Ή εΰρεϊα εκτασι; τών πεδιάδων εκ
λείπει βαθμηδόν πρός άνατολάς καί άρδεύ 
εται έν μέρει ΰπδ ποταμών, σχηματιζομέ- 
νων έκ τής τήξεως τών χιόνων' οι ποταμοί 
ούτοι είσί μεγάλοι κατά τδ θέρος, τδν δέ 
χειμώνα είσί σχεδόν ξηροί.

’Επειδή έν τή χώρα δέν βρέχει, αί καλ
λιεργούμενοι γαΐαι Αρδεύονται ύπό τών πο
ταμών τούτων, διό κυρίως κατωκημένα εί
σί τά περί τούτους μέρη καί αί πόλεις χείν- 
ται σχεδόν εις τούς πρόποδας τής άλύσεως 
τών όρέων. Οι έκ τών δρέων πηγάζοντες πο
ταμοί τδν χειμώνα είσί ξηροί, τινές δέ χύ
νονται εις τδν Ταρίμ, δστις έκβάλλει, ώς 
υποτίθεται τουλάχιστον, εις τήν μυστηρι
ώδη λίμνην Πόμπ, άπέχουσαν πορείαν τρι
άκοντα ήμερων άπδ τοΰ είρημένου ποτα
μού διά μέσου ίλωδών τόπων διερχομένου' 
° λοχαγός δμως Τρόττερ δ ισχυρίζεται, κα
τά πληροφορίας irtijiic άζιοΛίσίους, δτι 
δ ποταμός χάνεται εις τήν άμμον πρίν ή 
φθάσΐ) εις τήν λίμνην. Κατ’ άλλας πάλιν 
εκθέσεις, ί Ταρίμ είναι ίν μέρει πλωτός.

Τά ίλώδη μέρη, άτινα είναι έκτεταμένα, 
κατοικοΰντάι ΰπδ Καλμούκων καί άλλων 
φύλων, κατ’ όνομα «ρεσβευόντων τδν ισλα
μισμόν καί μεταναστευσάντων ε'κεϊ οΰ πρό 
πολλού. Οί λαοί ούτοι δεν καλλιεργοϋσι τήν 
γήν, Αλλ’ έχουσι πολλά ποίμνια προβάτων 
καί άλλων ζώων' συγχρόνως δέ είσί θηρευ- 
ταί καί άλιεΐς. Τά ενδύματα των κατα- 
σκευάζουσιν έν τών ίνών φυτού, δπερ οί κώ- 

νωπες αποφεύγουσιν ώς τήν πανώλη, διό 
δεν πλησιάζουσι τούς ταύτα φέροντας.-Αυ
τού λέγεται δτι ευρηται καί ή άγρία κά- 
μηλος, ζώον θεωρούμενον τέως μυθολογι
κόν' είναι δέ μικρόν τδ ζώον, εόρωστον, μέ 
δύο ύβους. Λέγεται δτι διώκει τούς αγρί
ους ίππους οίτινες πλησιάζουσιν εί; τάς νο- 
μάς του.

Τά μεγάλη τέρα εν τή χώρια δένδρα καί 
τά συνήθως ίπαντώμενα είσίν αί αΐγειροι, 
αίτινες φύονται παρά τούς ποταμούς. Τδ 
λοιπόν μέρος τής χώρα; είναι δύσβατον ώς 
έκ τή; φύσεω; τού εδάφους καί τοΰ πνιγη
ρού κονιορτοϋ, δστις τόσος πολύ; καταντά, 
ώστε συνεχώς ή ατμόσφαιρα σκοτίζεται. Ό 
Κ. Τζόνσων λέγει -δτι πλησίον τού Χοτάν 
τόσον ην τό οκότος, ώστε έν πλήοει μεσημ
βρία ώφειλον ν’ άπτωσι κηρία' οί δε ιθαγε
νείς τά σκότη ταύτα έχαιρέτιζον ώς προ- 
αγγέλλοντα ευφορίαν τών αγρών των,

Πρδς τά βορειοδυτικά ευρηται εΰρεία χώ
ρα κεκαλλυμμένη άπδ κινητού; λόφου; άμ
μου, οΐτινες,ωθούμενοι υπό τού βορειοδυτι
κού ανέμου, προοδεύουσιν ΰδιαλείπτως εις 
στήλας έχούσα; ύψος 20 μέχρι; 100 πο- 
δών καί καλύπτουσι πάν τό προστυχόν' έ- 
πειδή δέ ή Αντίστασις τών στηλών τούτων 
κατά τού άνεμου είναι μεγαλητέρα εις τό 
κέντρον ή εις τά άκρα, ταΰτα ωθούνται εις 
τά πρόσω καί ή στήλη λαμβάνει σχήμα 
ημισελήνου ή; τό καμπύλον μέρος στρέφε
ται πρό; τον άνεμον.

Παράδοξα πολλά διηγούνται περί πόλε
ων ταφεισών ύπό τών ουτω κινουμένων 
στηλών, αίτινες πόλεις άναδύουσι μετά αι
ώνας άθικτοι,δ'.ατηρηθείσαι καλλίτερον τής 
Πομπηίας καί τού Ηρακλείου καί ουσαι 
πολύτιμος πηγή διά τούς μέλλοντας Αρ
χαιολόγου;' λέγεται δέ δτι πολλαΐ τοιαύ- 
ταε πόλεις εΰρηνται πρδς άνατολάς τού 
Χοτάν καί δτι έξερευνούσιν αυτά; προς εύ- 
ρεσιν θησαυρών. Προσφάτους άνεκαλύφθη 
πόλις τεθαμμένη εις τά πέριξ τού Χοτάν 
καί έν αυτή εύρον πολύτιμα χρυσά κοσμη- 
μασα.

Πολλοί φρονοΰσι, κρίνοντες έκ τών άπο- 

λιθωμάτων τών ευρισκομένων έν τή κοιλά- 
δι, δτι υπήρχε θάλασσα κατά τούς απώτα
τους χρόνους, ήτι; δμως έξέλιπε.

Τή αγγλική πρεσβεία Αγαθήν ένεποίη- 
σαν έντύπωσεν οί καλοί καί έλεύθεροι τρό
ποι τών κατοίκων καί ιδίως ή καλή συμπε
ριφορά τών υπαλλήλων τής κυβερνήσεως. 
«Τωόντι, παρατηρεί ό Λ. Bellevi, ου μόνον 
οί,τρόποι, άλλα και πολλά έθιμα τού λαού 
διαφέρουσιν ούσιωδώς τών έν ταίς Ίνδίαις 
καί δμοιαζουσι πρδς τούς τρόπου; καί τά 
έθιμα ευρωπαϊκών τινων λαών». Τό μαγει- 
ρεϊον, μέ Αξιόλογα φαγητά, μηδόλως όμοι- 
άζοντα πρδς τά μονότονα τή; ’Ινδικής, τά 
εργαστήρια τών άρτοπωλών, κρεοπωλών, 
πλακουντοπωλών, κτλ., τά θερμά μάλλινα 
ενδύματα καί αί διφθέραι αί άποδεικνυόμε- 
ναι άναγκαίαι διά τάς μεγάλας Ατμοσφαι
ρικά; μεταβολάς—πάντα ταύτα ανεκάλουν 
εις τού; *Αγγλου; μάλλον τή,ν πατρίδα των 
ή τήν Ινδικήν' καί τοι δέ τό θέαμα τού 
χαζή paf), ένεργούντο; περιπολία; καί τι
μωρούντο; συνοπτικώς τούς ζυγίζοντας έλ- 
λειπώς ή νοθεύοντες τό έμ.πόρευμα, άπεδεί- 
κνυεν δτι έπεκοάτει τό ανατολικόν σύστη
μα, ή άντίθεσις αυτή πρό; τά αγγλικά έθι
μα δέν άπεδεικνύετο επιβλαβής διά τού; 
καταναλωτά; καί ό ’’Αγγλος ώφειλε μάλ
λον νά ήναι ευχαριστημένος έκ τής τόση; 
αυστηρότητα; τού άγορανόμου, μή έπιτρέ- 
ποντο; δόλου;.

Αί γυναίκες άπολαύουσιν εισέτι μεγάλη; 
έλευθερίας, καί τοι βαθμηδόν ό ισλαμισμός 
καθ’ έκάστην περιορίζει αυτήν.

Οί ιθαγενείς τού χανάτου έχουσιν έθιμόν 
τι δλως συνάδον προς τά; Αγγλικά; ιδέας. 
Οΰδέν γίνεται άνευ γεύματος, καί έκαστη; 
συνελεύσεως πολιτικής ή θρησκευτική; προ
ηγείται όανταρχονάχ, έν ςό παρατίθεντσι 
πολλά είδη εδεσμάτων" ή δέ έθιμοταξία ε
πιβάλλει εις πάντα; τού; παρευρισκομένου; 
νά συμμεθέξωσι τού γεύματος καί δ τήνΚασ- 
γάρ περιηγούμενο; τρέχει κίνδυνον ν’ Αποθά- 
νΐ) από τήν πολυφαγίαν. Τό ϊππειον κρέας 
είναι έν μεγάλη χρήσει. ’Εν γένει δέ οί ιθα
γενείς θεωρούνται ώς φυλή έκφαυλισθεΐσα.

Εκτός τών μονίμων κατοίκων, ύπάρ- 
χουσι καί διάφοροι νομάδες, Κιργίσιοι καί 
Καλμούκοι. Οί τελευταίοι, οί;ιν·; οίκούσιν 
εις τά βορειοανατολικά τού χανάτου, είσίν 
ώς έπϊ τό πλείστον βονδισταί καί διατη- 
ρούσι παοάδοξά τινα έθιμα·

Αί έπικήδειοι τελεταί των εΐσίν άπλοι 
μέν, πλήν αλλόκοτοι. Τού νεκρού δένονται 
οί χειρ»; καί οί πόδες, τό δέ σώμα, Απε- 
ρασθέν εις ράβδον ώ; δέμα, φέρεται εί; μέ
ρος έρημον, δπου μένει έκτεθειμένον έπί τι- 
νας ώρας ύπ’ ϊψιν αγρίων ζώων κας σαρκο
φάγων δρ,έων. Έάν ταύτα έμφανισθώσιν, 
οί φίλοι μεταφέρουσι τό πτώμα εΐ; μέρος 
Απρόσιτον, δπου τό καλύπτουσι μέ πέτρας, 
θρηνούντε; καί έλοφυρόμενοι' έάν δμως ού- 
δέν δονεον ή ούδέν ζώον φανή, έπιστρέφου- 
σιν εις τό μέρος δπου είναι έκτεθειμένον τό 
πτώμα, καί Αφού έξυβρίσωσιν αυτό ώς ά
θλιον, μηδέ βορά τών ζώων αποδειχθέν 
άξιον, άπογυμνούσιν αϋτό καί έγκαταλεί- 
πουσιν.

Ό τρόπο; οίιτος τού κηδεύειν τούς νε
κρούς πηγάζει έκ τοΰ καθήκοντος δπερ ή 
θρησκεία των επιβάλλει τού νά προνοώσι 
περί τών δντων τής κατωτέρας κλίμακας. 
'Όταν αποθάνη λάμας, έξάγουσιν έκ τή; 
σαρκός τά οστά καί στέλλουσι ταύτα εις 
Τζύ6 ή Λάαα, δπου τά βράζουσιν εΐ; μέ- 
γαν λέβητα. Τούτο συμβαίνει άπαξ τού έ
τους καί τότε δύο ή τρεις γηραιοί λάμαι 
προαφέρουσιν εαυτούς θυσίαν, πηδώντες εις 
τόν περί ού ό λόγος λέβητα. Ό οΰτω πα- 
ραχθεί; ζωμός φυλάσσεται έπιμελώς καί 
διανέμεται εις δλ.ην τήν κοινότητα. Πάς δέ 
λάμας έχει δοχεΐον καί βρέχει τά χείλη του 
πρίν καθήση εϊ; τήν τράπεζαν.

Ό χαιρετισμός παρά τφ λαώ τούτφ συν- 
ίσταται εί; τό έκτείνειν τόν δεξιόν βραχί
ονα καί άφίνειν αυτόν νά πίπτη, συγχρόνως 
δέ εί; τό έξάγειν τήν γλώσσαν πρό; τό αυ
τό μέρος (τό δεξιόν). ΊΙ ήκιστα χαρίεσσα 
χειρονομία αυτή, φαίνεται δτι έτυχε κύρους 
άνωτέρου, διότι δ σίρ Τ. i orsylli ίν τή εκ
θέσει του περιγράφει κολοσσιαίου εϊόωλον,
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ευρισκόμενον είς τά πέριξ τοϋ Κουτσήρ καί 
έχον ούτως έςηγμένην την γλώσσαν.

Περίεργον άληθώς δτι, ενώ είς δλα τά μέ
ρη έκεϊνα ζαΐ ιδίως παρά τοΐς μωαμεθανοί; 
νομάσιν, εύρηνται ίχνη βουδισμού κα'ι πυ- 
ρολατρείας, παν σημεϊον τού χριστιανισμού, 
δστι; έπί πολύ έπεκράτει, έξέλειψεν. 'θ ι
σλαμισμός δέν κατόρθωσε, πολλούς μετά 
τήν εισαγωγήν του αιώνας, νά καταστήση 
τού; ανθρώπους έκείνου; φανατικού;’ φαίνε
ται δέ ότι ό έλεύθερο; αήρ τών στεππών 
συνετέλεσεν είς τό νά (λή άναπτυχθή ό φα
νατισμός, δστις ακμάζει έν ταΐς πόλεσιν, 
ιδίως έν τώ δυτικώ Τουρκεστάν. Οί νομάδες 
είσιν είσέτι μουσουλμάνοι ράθυμοι’ άλλ’ οί 
μολλάδες, ού; οί 'Ρώσσοι τοϊ; στέλλουσιν 
ως διδασκάλους, βελτιούσι βαθμηδόν τήν 
Ορθοδοξίαν των καί ουτω τού; καθιστώσι 
φανατικούς. ’Αληθώς υπάρχει μεγάλη δια
φορά μεταξύ τών πάλαι διάσημων μωαμε
θανών άρχηγών καί τών νύν. Ό Κουμπλάη 
χάν, έκγονός τοΰ Τζεγκΐς χάν, έν ταΐς προ- 
σευχαΐς του έπεκαλεϊτο τήν προστασίαν τού 
Βούδα, τού Μωάμεθ καί τού Θεού τών χρι
στιανών.

Ό πληθυσμός τοϋ Κασγάρ υπολογίζεται 
είς έν καί ήαισυν έκατομμύριον ψυχών, οί 
δέ κάτοικοι λέγονται εύποροι, διότι έκαστο; 
πορίζεται έκ τής γεωργίας καί κτηνοτροφί
ας τ’ αναγκαία, τρόφιμα δηλ. καί ένδύ
ματα. Αλλοτε ή χώρα ήτο πολύ κατφκη- 
μένη, άλλ οί παρατεταμένοι πόλεμοι άπε- 
δεκάτισαν τούς κατοίκους.

Et; Κασγάρ άσχολούνται έπιτυχώς είς 
τήν σκωλνκοτροφίαν, οί δέ σκωληκοτρόφοι 
επικαλούνται τόν πατριάρχην Ίώβ, έκ τών 
πληγών τού όποιου λέγουσιν δτι έξήλθεν δ 
πρώτος μεταξοσκώληξ.

Το Παμΐρ άλλοτε έκαλεϊτο Μπολόρ καί 
ούτως άποκαλούσιν αυτό είσέτι συγγραφείς 
τινες 'Αγγλοι, έν οίς καί δ Bellw -η δέ λέ
ξις Παμΐρ είναι χοκανδοτουρκική καί ση
μαίνει χώραν έρημον ήτοι έγκαταλελειμμέ- 
νην, έπιδεκτικήν δμως καλλιέργειας.

Πρεσβεία άγγλική έπεσκέφθη πρό τινων 
έτών τά όρεινά μέρη έκεϊνα, δπου δύο ώραι 

τού έτους έπικρατοϋσι — χειμών, διαρκών 
δκτώ μήνας, καί θέρος, διαρκών τέσσαρας’ 
άνήλθε δέ τήν κοιλάδα τού Αιρικόλ, δπου 
υπάρχει μικρόν κράτος έκ δέκα χιλιάδων 
ψυχών, κείμενον είς δρος εχον ύψος 10,000 
ποδών. "Ετερον κρατίδιον όνομάζεται Τσι- 
γνάν (Chighnan), οί δέ κάτοικοι είσί aitrai 
ένώ οί έν ταΐς πεδιάσι Δατζίκαι είσί σουζ- 
rlrat.

Ή χώρα κεΐται μεταξύ τών δρέων τοϋ 
Ίνδο Κούς πρός νότον καί τών δρέων τή; 
Χοκάνδη; πρός βορράν άποτελεί δέ μέγα 
δροπέδιον, έχον ένιαχοϋ ύψος I 2 μέχρι 1 4 
χιλιάδων ποδών’ ύπάρχουσι δέ πολλαί κοι
λάδες έφ’ ών φύονται τά φυτά τά λεγόμενα 
παμΐρ· ’Εκ :ής διευθύνσεως τών δρέων,ώς έκ 
τής συνοχής τής ύψώσεως, τό δροπέδιον 
φαίνεται δτι έχει στενωτάτην σχέσιν πρός 
τό σύστημα τών Ίμαλαίων’ άλλ’ δ λοχα
γός Τρόττερ φρονεί μετά τοϋ Φετσέγκου 
δτι άποτελεϊ συνέχειαν τών δρέων Τιάν- 
Τσάν.

Τό Μέγα Παμ'ιρ, κληθέν ίσως ούτω διότι 
αποτελεί τό κυριώτερον έπίπεδον τοϋ ορο
πεδίου, κεΐται πρός βορράν τοϋ Μικρού Πα- 
μίρ’ περιέχει δέ τήν λίμνην Βικτωρίαν, ήν 
άνεκάλυψε τό 1838 ό άνθυποπλοίαρχος 
Γούδ καί κάτω αύτής εύρηνται δύο ποτα
μοί, ό Παντζά καί δ Χαμπούν, δστις άπο- 
τελεΐ κλάδον τού Άμού ή 'Ωξου.

Ή έπικράτεια τοϋ Ούσχάν, ήτις περι
λαμβάνει τό Μέγα καί τό Μικρόν Παμΐρ, σή
μερον τόσον πτωχή είναι, ώστε ή πρεσβεία 
κατά τήν βραχυχρόνιον διαμονήν της κατή- 
νεγκε σπουδαιον τραύμα κατά τών τροφί
μων της, διότι τό μικρότατον περίσσευμα 
τής παραγωγής τή; χώρας είχε πωληθή πρό 
μικρού’ τόσον δέ σπάνιος είναι δ σίδηρος, 
ώστε οί πεοιηγηταΐ ώφειλον νά Ουσιάσωσι 
τάς άρπάγα; τών σκηνών των ϊνα κατα- 
σκευάσωσι πέταλα διά τού; ϊπ.τους των. 
Τό μόνον μέγα δένδρον δπερ υπάρχει, είναι 
ή αϊγειρος. Είς τά; άρδευομένας κοιλάδας 
άπαντώνται ίτέαι, σημύδαι καί ή γιγαντι- 
αία κέδρος’ είς τάς έρημους δμως ούδέν εύ- 
ρηται ζώον, δ δέ περιηγητής δφείλει ν’ 

αψη πΰρ διά τοϋ πολυτίμου μπούρτση, φυ
τού ακανθώδους καρυοφυλλοειδοϋς, έχονεος 
πλατεία; καί άπλωμένας ρίζας. Μ’ δλον δέ 
τό μέγα ύψος, καλλιεργείται είς Ούαχάν 
δλίγος σίτος, ώς καί κριθή, φάσηλοι καί 
πίσσα. Οί πέπονες καί τ’ αρμένικά μήλα 
(βερύκοκκα) ώριμάζουσι καί είς τήν κοιλά
δα. Πρδς βορράν, ήτοι άνωτέρω, πρός τά 
κάτω τοϋ ποταμού, ή χώρα καθίσταται 
μάλον εύφορος καί τά δπωροφόρα δένδρα 
είναι άφθονώτερα’ καλλιεργείται δέ καί 
περισσότερος σίτος και ύπάρχουσι πολλαί 
άγέλαι προβάτων.

Τό 'Ροτσάν (Λσ<7ιοη) κεΐται πλησίον τής 
Χοκάνδη;’ κατά δέ προσφάτους ειδήσεις οί 
’Ρώσσοι είχον εισβάλει είς αυτό ζατά Σε
πτέμβριον, ώς και είς άλλα τοΰ Παμΐρ μέ
ρη, δπως τιμωρήσωσι τούς φιλοταράχους 
νομάδας καί καθυποτάξωσιν αύτούς είς 
τακτικήν κυβέρνησιν, δπερ ζαΐ ζατώρθω- 
σαν.

’Ατελείς ε-.δήσει; ύπάρχουσι περί τοϋ 0ι 
βέτ. 'Η άνα,τολική έπαρχία, ή συνορεύουσα 
πρός τήν *4νεζικήν έπαρχίαν τοΰ Σέ-Τσουέν 
ή Σού-Τσουάν, όλίγον γνωστή τυγχάνει, έ
νώ άλλα μέρη έπεσκέφθησαν ίκανοϊ Αγγλοι 
περιηγητ αί. Αί κυριώτεραι πόλεις κεΐνται 
είς τήν κεντρικήν έπαρχίαν, είς τό μέγα Θι
βέτ ζαΐ ιδίως είς τό ύψηλόν λεζανοπέδιον 
τοϋ ποταμοΰ Τσαμπού — σήμερον θεωρου- 
μένου ταυτοσήμου μέ τόν Μπραχμαπούτρα 
καί τόν Διλόγκ τοΰ Άσάμ—μεταξύ τής 
βορείου καί τής κεντρικής άλύσεως τών Ί
μαλαίων.

Ή. χώρα ή πρός βορράν ταύτης συνήθως 
θεωρείται ώς άνήκουσα είς τό Θιβέτ" κατοι- 
κεΐται δέ ύπό νομαδικών φυλών καταγωγής 
τουρκικής καί μογγολικής, αϊτινες λέγεται 
δτι πρεσβεύουσι τόν μωαμεθανισμόν.

Τό όνομα Θιβέτ, λέγει δ Κ. Μάρχαμ, εί
ναι περσικόν ή τουρκικόν, τοϋ εγχωρίου ό- 
νόματος όντος Μπύύ ή Μποόοού.Ι (ζατά 
γράμμα Γή ζοΰ ΜΜ).

Τά προϊόντα τοΰ Θιβέτ συνίστανται είς 
χρυσόν, άργυρον, σίδηρον, υδράργυρον, άρ- 
σενικόν, κιννάβαρι, μόλυβδον, χαλκόν, χρυ

σόκολλαν, μόσχον καί μαλλία. Τά τελευ
ταία είναι άληθής πηγή πλούτου διά τήν 
χώραν, ήτις έχει πολλά ποίμνια. Είσάγον- 
ται δέ μέταξα, πανιζά, δέρματα, δρυζα, 
καπνό; καί τέϊ. "Ολον τό έμπόριον γίνεται 
διά τών Κινέζων.

Τά περίφημα μεταλλεία τών ανθράκων 
(^ουμπιν(ων) κεΐνται’ είς τά πλευρά όρους 
τινός, έν τή κοιλάδι τοΰ 'Ωξου,είς τό μέρος 
δπου διέρχεται τό μικρόν κράτος τοΰ Γκα- 
ράν’ άλλά ταΰτα σχεδόν έξηντλήθησαν καί 
μόλις έργάζονται τριάκοντα άνθρωποι. Οί 
άνθρακες ούτοι στέλλονται είς τόν έμίρην 
τοΰ Καμπούλ· Οί περιηγηταΐ ούδέν εύρον 
ίχνος τής ευημερίας ήτις, κατά τήν παρά- 
δοσιν, έπεκράτει κατά τούς χρόνους τοΰ 
βουδισμού καί τής λατρεία; τοΰ Ζωροάς-ρου’ 
άλλά τά πολλά κατερειπωμένα χωρία μαρ- 
τυροϋσιν δτι δ τόπος έπαθεν ύπό δηώσεων 
καί πολέμων’ ώστε σήμερον είναι έρημος. 
"Ολοι οί νομάδαι Κιργίζαι κατέλιπον τό Ού
σχάν κα’. μετηνάστευσαν είς Κασγάρ, είς 
Σαντζού καί άλλαχοϋ. Μόλις είς 3000 α
νέρχονται οί κάτοικοι τοΰ Ούαχάν.

Οί κάτοικοι τοΰ Θιβέτ, όντος ύποτε)οΰ; 
τή Κίνα, ύπολογίζονται είς 6,000,000. Η 
πρωτεύουσα καλείται Λάσα καί έκεϊ έχει 
τήν έδραν του δ δαλάη-λάμα, ή μέγας λά- 
μας. Οί κάτοικοι τοϋ Νεπώλ κατά τό 1792 
καί 1841 εισέβαλαν είς τό Θιβέτ, άλλ’ ά- 
πεδιώχθησαν ύπό τών Κινέζων.

Τό Θιβέτ λέγεται ώραιοτάτη χώρα’ διαι
ρείται δέ είς τέσσαρας επαρχίας.

Ε.Ν.Γ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ή γεωργία όσημέραι προάγεται έν Αύ- 
στραλία, Τώ 1868 έζαλλιεργοϋντο 442, 
000 πλέθρα γής, ήδη δέ 605.000’ κυρίω, 
δέ ηύξησεν ή καλλιέργεια τοΰ σίτου. Έπί
σης άνεπτύχθη καί ή καλλιέργεια τών αμ
πέλων.
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"Οσον άφοργ. τήν κτηνοτροφίαν δικαίως j 
περιηγητής σπουδαίος εΐπεν δτι ή Αύς-ραλία 
είναι ό παράδεισος τών κτηνοτροφών' άριθ- 
μοΰνται δέ 5,560 000 βόες καί 55 Εκα
τομμύρια πρόβατα !

Τώ 4 874 ή 'Αγγλία είχε 2,762,000 
βόας καί 34,857,000 πρόβατα.

’Η έκτασις τής καλλιιργουμένης γής έν 
τή Μεγάλη Βρετανία εΐναι 4 8,857,200 
πλέθρα, ών 4 2,507,800 έν ’Αγγλία καί 
Σκωτία, 6,300,800 έν τή ’Ιρλανδή, 27, 
600 έν τή Μάν (νήσω) κ«1 ί 2,000 έν ταϊς 
νήσοις τής Μάγχης. Τά δάση καί αί φυτεί
α· τής Μεγάλης Βρεττανίας κατέχουσιν ί»- 
τασιν 874,800 πλέθρων.*• ·

Μετΐγγισις aijiatoc- — Ό διδάκτωρ 
Τερριέ έκαμεν έν τινι τών νοσοκομείων τών 
Παρισίων σπανιωτάτην έγχείρισιν, μετίγγι- 
σιν τούτές-ιν αίματος. Ό χειρουργός ηλπιζεν 
δτι διά τοΰ μέσου τούτου έδύνατο νά σώση 
τήν ζωήν γυναικός εις τήν έσχάτην καταν- 
τησάσης αδυναμίαν ένεκεν αναιμίας, ή δέ 
έλπίς του φαίνεται πραγματιωμίνη.

Νέος φοιτητής, Μαρσιάλ Μορισέ καλούμε
νος, προθύμως παρέσχε τδ αϊμά του, ό ϊέ 
ιατρός μετήγκισεν εις τής γυναικός τήν 
φλέβα, ήν εΐχεν ανοίξει πριν, 500 περίπου 
γραμμάρια ξένου αίματος. Ή γυνή ήρχισε ν’ 
ανακτά τάς δυνάμεις της, άλλ’ ό Μορισέ εΐ
ναι κλινήρης καί δέν θά δυνηθή νά έξέλθη 
έπί τινας ήμέρας ένεκεν μεγάλης αδυναμίας.

■ *
Κατά τδν χειμώνα τδ σώμα τοΰ ανθρώ

που χάνει μέρος τοΰ βάρους του. Αι μεταβο- 
λαί έκ τοΰ κέρδους είς τήν ζημίαν εΐναι αι
φνίδιοι καί έπέρχονται ή μέν πρώτη κατά 
τάς άρχάς τοϋ Σεπτεμβρίου, ή δέ δευτέρα 
άρχομένου τοΰ ’Απριλίου.

’Αναλογία τής ζημίας πρδς τδ κέρδος' 
τόν Σεπτέμβριον 0,21' τδν ’Οκτώβριον 0, 
4 0' τδν Δεκέμβριον 0,08' τδν ’Ιανουάριον, 
0,4 4' τδν Φεβρουάριον 0,24' τδν Μάρ
τιον 9, 95.

’Αναλογία τοΰ κέρδους πρδς τήν ζημίαν' 
τδν ’Απρίλιον 0,03" τδν Μάϊον 0,01' τδν 

’Ιούνιον 0,52' τδν ’Ιούλιον 0,08' τδν Αύ
γουστον 0,70.

Ούτως ή θεωρία καί ή πείρα ίκ συμφώνου 
άποδε κνύουσιν δτι τδ ανθρώπινον σώμα τδ 
μεν θέρος γίνεται παχύ, τδν δέ χειμώνα ί- 
σχόν. Ας μή άπορη τι; οθεν ίιβτΐ τδν χει
μώνα ό άνθρωπος εΐναι μάλλον εύρωστος 
κ»ΐ ίχνότερος τδν’χειμώνα.

, » ·
Πίευτ.ν έκ τών λιμένων τής ’Αγγλίας, 

Σκωτία; καί ’Ιρλανδίας μετηνάστευσαν 1 73, 
809 άνθρωποι, ήτοι]^ 67,205 όλιγώτεροι 
τοΰ 4 874.

Έκ τών 4 73,809 μεταναστών 84,540 
ησαν 'Αγγλοι, 41,497 Ιρλανδοί, >4 4,686 
Σκώτοικαΐ 34,347 ξένοι, -.ούτέστι Σκαν- 
διναοί, Γάλλοι, ίΜεννονϊται έ* Ρωσσίας, 
κτλ. 4 787 ή έΟνικότης δεν ητο γνωστή

Τών μεταναστών τούτων 4 05,046 με- 
τέβησαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής, 35,525 εις Αύστραλίαν καί Νέαν 
Ζηλανδίαν, καί οί λοιποί είς διάφορα άλλα 
μέρη.

»
* »

Έν Βιρμανία οί άνδρες φαίνονται ώμότα- 
τοι πρδς τάς γυναίκας αύτών, άς δικαιούν
ται νά τιμωρώσιν έάν πίνωσιν £οινον, έάν 
παραμελώσι τά οικιακά .’καθήκοντα των, έ
άν ένθαρρύνωσιν έραστήν, έάν περιέρχωνται 
ξένας οικίας, έάν συνήθως κάθηνται εις τήν 
Ούραν ή τδ παράθυρου, έάν αΰθαδιάζωσιν ή 
έρίζωσι πρδς τούς συζύγους των, έάν άγα- 
πώσι τά βαρύτιμα ένδύματα ή ώσι γαστρί
μαργοι, κτλ. Ό άνήρ περιορίζεται κατ’ άρ
χάς εις συμβουλής, άλλά τούτωνξμή ισχυ- 
ουσών, δέρει ή άλλως πως τιμωρεί και έπί 
τέλους αποπέμπει’ τής οικίας, διανεμόμενος 
μετ’ αύτής τήν περιουσίαν. II διάζευξις πα
ρά τοΐς βαρβάροις , έκείνοις γίνεται ώς επε- 
ται. Τδ άνδρόγυνον άνάπτει δύο] λαμπάδας 
(άφοΰ πρώτον κλείση τήν θύραν) καί κά- 
θηται μέχρις ού καώσιν' ούτινος δε ή λαμ- 
πάς καή πρώτη, έκεϊνος οφείλει νά φύγη 
παραλαμβάνων μόνον δσα κατ’ έκείνην τήν 
ώραν φέρει έφ’ έαυτοΰ.


