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'Η δύναμις του ©εο'ΰ δέν είναι μόνον άπειρος κατά την sxiaeir, άλλά 

καϊ κατά τδ εΐΰος της ένεργείας αύτής, δηλ. ού μόνον εκτείνεται πανταχοΰ, 

άλλά δύναται τά πάντα. Καί τφόντι, έάν τά πρώτον αί'τιον είναι άπειρον, 

καί έάν τά άπειρον είναι κατά πάσαν έννοιαν άπειρον, επεται οτι η αίτιό- 
της αύτοϋ, δ έστιν ή αιτιώδης αύτοϋ δύναμις είναι άπειρος κατά πάσαν 

έννοιαν. ’Άρα τά πρώτον αί'τιον, καθό άπειρον, δέν είναι μόνον άϋλον, ά'ί'- 
διον και άπέραντον, άλλά καί παντοδύναμον’ ού μόνον πάντοτε υπάρχει, 

καϊ πανταχοΰ ενεργεί, άλλά δυναται τά πάντα, ‘Η παντοδυναμία τοϋ ©εοδ 

είναι προσόν, ούτως είπεΐν, ενδότερον και θετικώτερον τών άλλων, άτινα 

είναι άρνητικά μάλλον η θετικά αύτοϋ προσόντα. Τφόντι, καθ’ ά είδομεν μέ
χρι τοΰδε, ό Θεάς, καθά αί'τιον πρώτον, είναι άπειρος, δέν έχει πέρατα, δέν 
περιορίζεται ού'τε έν χρόνφ ού'τε έν τόπφ, δέν είναι ύλη' πάντα ταϋτα προ- 

κύπτουσιν έκ τ'Ζ,ς άναλυσεως της έννοιας της απείρου, αύτοϋ φύσεως*  έκ 
τούτων δμως ηξεύρομεν μάλλον τί δέν είναι ό Θεάς, ηξεύρομεν δτι δέν πε

ριορίζεται ούτε έντάς της ύλης, ού'τε έντάς τοΰ τόπου και τοΰ χρόνου. ’Αλλ’ 
άπολύτως ελεύθερος παντάς περιορισμού, τί δύναται; Είς τοΰτο άπαντώμεν 
διά της περαιτέρω άναλυσεως της άπειρου αύτοϋ φύσεως' έάν είναι άπειρος, 

δύναται τά πάντα. Καϊ τοΰτο είναι τό πρώτον θετικόν προσόν του Θεοΰ, τό 

πρώτον στοιχεΐόν της τελεϊότητος αύτοϋ. Οί ίδανισταί καί αί σκεπτικοί δέν 

προσέχουσιν είς τά προσόν τοΰτο, καί ίσχυριζόμενοι οτι αρνητικήν μόνον ίδέάν 

έχομεν τοϋ Θεοΰ καί ούχί θετικήν, συμπεραίνουσιν δτι ηξεύρομεν τί δέν εί
ναι ά Θεός, άλλ’ ούχί τί είναι, καί δέν νοοΰσιν δτι τό άπειρον, έν φ άπο- 

κλείει, άφ’ ενός, πάντα περιορισμόν, καί κατά τοΰτο παρέχει άρνητικά προ
σόντα, θέτει, άφ’ ετέρου, πάσαν τελειότητα, καί παρέχει ώς θετικώτατον 
προσόν την παντοδυναμίαν. Καί τωόντι, ή δύναμις είναι άχώριστος παντός 

αιτίου’αίτιον είναι δύναμις παράγουσα άποτέλεσμα’ έ'τι δέ μάλλον είναι η 

δύναμις άχώριστος τοϋ πρώτου αιτίου, διότι είναι αίτιον ύπέρ πάν. αίτιόν, 

καί φύσει άπειρον, άρα ή δύναμις αύτοϋ παράγει πάντα τά δυνατά άποτε- 

λέσματα, δηλ. είναι παντοδυναμία.

* "Ιδε σέλ. 5, συνεχεία και τέλος.
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Άλλ’ έάν ή θεία δύναμις εΐναι άπειρος κατά την έκτασιν και τδ είδος 
τής ένεργείας, ζητητέον πώς. ενεργεί. Δυνάμεις έν τη φύσει βλέπομεν πολ- 
λάς, καί έάν κατάτάς νεωτέρας θεωρίας παραδεχθώμεν την ενότητα πα
σών τών δυνάμεων έν μιφ καί μόνη, έξ ής πάντα τά φαινόμενα τοΰ ύλικοΰ 
κόσμου, άναντίρρητον όμως εΐναι οτι οί τρόποι καθ’ ούς ενεργεί ή μ,όνη αυτή 
δύναμις ποικίλλουσι τά μέγιστα. Άλλ’ ηδη ήξεύρομεν δτι παρά την έν τή 
δλη δύναμιν, ύπάρχει ή έν τφ πνεύματι, ήτις έπίσης παριστ^ ποικίλους 
τρόπους ένεργείας, και ότι ή υ.έν έν τη ύλη ύπόκειται εις την ανάγκην, ή 
δέ έν τφ πνεύματι έχει προσόν άναφαίρετον την ελευθερίαν.. Άμφότεραι ό
μως ύπόκεινται εΐ'ς τινα νόμον, μέ την διαφοράν, ότι η έν τη υλη δέν έχει 
σύνείδησιν τοΰ νόμου αύτης, καί έκπληροϊ αύτόν τυφλώς καί κατ’ άνάγκην, 
ή δέ έν τφ πνεύματι έχει σύνείδησιν τοϋ ίδίου νόμου καί έκπληροϊ αύτόν έν 
γνώσει και έλευθέρως. Ό νόμος ουτος είναι δ έν τφ κόσμφ λόγος, βν ζητεί 
καί- ανακαλύπτει η έπιστημη διά τοΰ έν ήμϊν, ώς εί'πομεν άπ’ αρχής. Πάσα 
λοιπόν δύναμις, εί'τε κατ’ ανάγκην ενεργούσα είτε έλευθέρως, εΐ'τε έν άγνοια 
εΐ'τε έν γνώσει, εΐναι έλλογος, ό' έστι πάσα δύναμις εΐναι αχώριστος έννοιας 
τινός καθ’ ήν ενεργεί’ νους διακοσμεί τά πάντα και δ νους ουτος εΐναι δ λό
γος τών οντων. Δέν άγνοοΰμεν οτι' κατά τόν ύπό τινων σχολών άνανεω- 
θέντα άτομισμόν τών άρχαίων μεγίστη άποδίδεται σπουδαιότης εις τάς πριώ
τας κα'ι άοράτους μερίδας της ύλης, έξ ών κατά τούς νέους άτομολόγους πάσα 
ή έν τώ κόσμφ τούτω ένέργεια, πάς οργανισμός, πάσα ζωή, πάσα νόησις, 
πάσα πράξις*  μία μικρά κυψέλη περιέχει δυνάμει πάσαν την άνάπτυξιν τοϋ 
τύπου, του όργανισμ,οϋ, της ύλικης, νοητικής και ηθικής ζωής, ούδέ ημείς 
άρνούμεθα ότι όπου δήποτε ύπάρχει όλη, ένυπάρχει δύναμις. Άλλ’ ούδείς έλ
λογος άνθρωπος θέλει έπίσης άρνηθή, οτι η πρός τινα σκοπόν συνδιάταξις 
καί συνάρμοσις τών ελάχιστων μορίων της ΰλης δέν δύναται νά προέλθη 
ούτε έξ ενός έκαστου ούτε έξ όλων δμου τών μορίων τούτων, καί ότι η σύμ
πνοια αύτών άπαιτεϊ- άνώτέραν δύναμιν είς ήν ύπακουουσιν, άλλως πάς ορ
γανισμός εΐναι αδύνατος. Άρα ύπάρχει νοΰς έν τφ κόσμφ. Άλλ’ δ νους ουτος 
έχει αί'τιον ώς πάντα τά έν τη φύσει καί ύπέρ πάντα, διότι εΐναι ύπέρ πάν
τα, καί τό αί'τιον αύτοΰ εΐναι έξ άνάγκης τό αίτιον πρώτον. Άρα ή έν τφ 
πρώτφ αίτίφ δύναμις δέν εΐναι μόνον άπειρος κατά τήν έκτασιν καί τό εί
δος τής ένεργείας, άλλ’ εΐναι καί έλλογος, καί ό λόγος αύτής εΐναι άπειρος, 
καί δέν εΐναι δύναμις ένεργοΰσα κατ’ άνάγκην άλλ’ έλευθέρως, άλλως ή έν 
ήμ.ϊν έλευθερία θά ήτο άνευ αιτίου, καί δ Θεός θά ήτο κατώτερος τοΰ άν
θρώπου, δπερ άδύνατον.. Παρά τήν παντοδυναμίαν άναγκαζόμεθα λοιπόν νά 
θέσωμεν τήν πανσοφίαν, παρά τήν θείαν. δύναμιν τόν θειον λόγον. Καί τό 
προσόν τούτο εξέρχεται, ώς τά προηγούμενα, έκ τής άναλύσεως τής έννοιας 
τοΰ πρώτου αιτίου καί τής άπειρου φύσεως αύτοΰ. Άμα παραδεχθώμεν τήν 
έννοιαν τοΰ πρώτου αιτίου, πάντα τά προσόντα ταΰτα προκύπτουσΐ τδ έν μετά
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το έτερον έκ τής άναλύσεως αύτής, καί όύδε'ις σκοτισμός δύναται ν’ άνθέξη 
?ίς, τήν άκαταμάχητον δύναμιν τής άναλύσεως ταύτης, 'Ο σκεπτισμός καί 
πάσαι αί φιλοσοφικαί πλάναι προέρχονται ή έκ τής ημαρτημένης μεθόδου 
ή έκ τής άτελοΰς παρατηρήσεως κατά τδ πρώτον στάδιον τής έπιστήμης. 
‘Όσοι άρχονται τής έπιστήμης κάτωθεν καί έξωθεν δέν δόνανται νά γνωρί- 
σωσιν είμή τήν ύλην καί τήν άνάγκην, καί ό'σοι, καίτοι άρχόμενοι άπό τής 
εσωτερικής παρατηρήσεως, δέν διακρίνουσιν άπ’ άρχής ακριβώς τά προσόντα 
τής ήμετέρας ψυχής καί τήν φύσιν τοΰ έν αύτή λόγου,, ή ταυτίζουσι τό 
πνεΰμα μέ τήν ύλην, ώς οί πρώτοι, ή τό έν ήμϊν πνεΰμα ταυτίζουσι :μέ·.τδ 
θεϊον, καί ναι μέν δέν άρνοϋνται τόν θεϊον . λόγον, άλλά λίαν παραλόγως δογτ 
ματίζουσιν ότι ό Θεός πραγματοποιούμενος διά τοΰ κόσμου άποκτφ συνείδη- 
σιν έαυτοϋ μόνον έν τφ άνθρώπφ. Οί μέν υλισταί λέγ.ουσιν ότι δ Θεός, είναι 
άδιάγνωστος, οί δέ πανθεϊσταί, δ'τι καί δ Θεός καί δ άνθρωπος καί δ κόσμος 
άποτελοΰσιν έν μόνον όν4 ιδού είς ποίους παραλογισμούς υποπίπτει τό πνεΰμα 
άπομακρυνόμενον τής ορθής μεθόδου, τής άκριβοΰς παρατηρήσεως καί τοϋ 
όρθοΰ συλλογισμού, , .■.-•Ά .·

. Ή συνύπαρξις τής παντοδυναμίας καί τής πανσοφίας τοΰ Θεοΰ έπιβάλλει 
έξ άνάγκης τήν άναγνώρισιν καί τρίτου προσόντος λογικώς προ.κύπτοντος. έξ 
αύτών. Ή παντοδυναμία καί ή πανσοφία έπιφέρουσι προφανώς το άλανθαστον 
τής ένεργείας, καί τοϋτο εΐναι τδ άγαθόν. Τό ήθικόν τοϋτο προσόν τοΰ.<θεού 
εΐναι λογικόν πόρισμα τών δύο πρώτων. Άπειρος δύναμις ένεργοΰσα συμφώ- 
νως πρός άπειρον λόγον πραγματοποιεί φύσει τό άγαθόν,· Έάν?ό;Θεδς;.·εΐναι 
παντοδύναμο; καί πάνσοφος, εΐναι καί πανάγαθος. Εΐναι λοιπόν ο Θεός πνεΰμα: 
άίδιον καί άπέραντον, έχον άπειρον δύναμιν καί σοφίαν καί αγαθότητα. Τά 
τρία ταΰτα προσόντα είναι άχώριστα άλλήλων καί άποτελοϋσι τήν θείαν 
προσωπικότητα. "Οσοι δέν βλέπουσιν ,είμ.ή τό απεριόριστον τής έν τφ κόσμφ 
τούτφ έκτάσεως καί τό άπεριόριστον τής έν αύτφ δυνάμεως, καί έκ τών 
δύο τούτων φαινομένων άνέρχοντάι είς τήν έννοιαν τοΰ απείρου διά τής κα- 
ταργήσεως παντός περιορισμού, ταυτίζουσι τόν Θεόν μέ τόν Κόσμον, ,δνδπο- 
θέτουσιν άπειρον, καί άρνοΰνται έπομένως τήν προσωπικήν φύσιν τοΰ ύπερτά- 
του ό'ντος, καί λέγουσιν, έάν εΐναι πρόσωπον, δέν εΐναι άπειρον, διότι πάν 
πρόσωπον είναι. πεπερασμένον, καί έάν εΐναι άπειρον, δέν'εΐναι πρόσωπον, 
Καί επειδή ή άνθρωπότης πάντοτε άπέδωκε προσωπικότητα είς τδ .θεϊον, ής 
άνευ θρησκεία δέν ύπάρχει, έ.νόμισαν δτι συμβιβάζουσι τά πάντα άποδίδον- 
τες τό άπειρον είς τόν κόσμον, καί θεωροΰντες τδν προσωπικόν θεόν ώς ιδεώ
δες πλάσμα άνευ πραγματικής ύπάρξεως, καί ή θεωρία αύτη εΐναι ούσιω- 
δώς ή-βάσις τής κριτικής λεγομένης σχολής τών ημερών μας. Άλλ’ όσοι 
τήν έννοιαν τοΰ άπειρου δέν έξάγουσιν έκ τών πεπερασμένων,έν οΐς δέν υ
πάρχει, άλλ’ εόρίσκουσιν έν τφ πρώτφ αίτίφ, είς 8 πιστεύει δ λόγος, δέν δύ- 
νανται είμή νά θεωρήσωσι τό άπειρον ώς προσόν τής αιτιώδους δυνά- 



ΠΕΡΙ ΘΕΟΓ324 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

μεως, κα'ι την άπειρον δύναμιν ώς άχώριστον τής άπειρου σοφίας καί άγα

θότητος. Άφ’ ετέρου, δέν νοοΰμεν διατί και πώς ή έννοια τοΰ άπειρου εί

ναι ασυμβίβαστος πρός την έννοιαν της προσωπικότητας, Τό άπειρον βεβαίως 
αντιφάσκει πρός παν πεπερασμένον πρόσωπον, άλλα διατί καί πώς άντιφά- 

σκει πρός πρόσωπον άπειρον; Άντίφασιν δυνάμεθα νά ευρωμεν μεταξύ ύλι- 

ζοΰ άπειρου καί οϊου δήποτε προσώπου, καθ’ δ'σον ή έννοια τοΰ προσώπου έχει 

ώς ουσιώδη στοιχεία την ενότητα, την ταυτότητα καί τήν ελευθερίαν συν- 
δυαζομένας μετά τοΰ λόγου, καί τά στοιχεία ταΰτα ουδόλως ύπάρχουσιν έν 

οΐφ δήποτε ύλικφ ποσφ, εί'τε άπείρω εί'τε πεπερασμένω. Άλλά τό αί'τιον 
πρώτον, μακράν τοΰ νά είναι υλικόν προσόν, είναι άϋλος δύναμις, εΐναι αιω

νίως έν καί ταυτούσιον και άπολυτως ελεύθερον, και άπειρον έχει τόν λόγον 
και τήν άγαθότητα' έχει άρα τά ουσιώδη στοιχεία τής προσωπικότητας καί 
τά έχει ύπέρ παν πρόσωπον κατά τήν φύσιν τοϋ άπειρου. Ή λέξις άπειρος: 

βεβαίως έχει αρνητικήν σημασίαν, καί έάν μορφώσωμεν τήν έννοιαν τοΰ ά

πειρου διά τής καταργήσεως παντός πέρατος, μένουσι τά έν τω κόσμω τού- 
τφ, άλλ’άνευ περάτων, δηλ. άπειρος έκτασις καί άπειρος δυναμις, υλική ή 

νοητική, και τότε ή άνάγομεν είς τά δυο ταΰτα άπειρα τήν φυσιν τοΰ Θεοϋ, 

και προκύπτει ό Θεός τοΰ Σπινόζα, ή άφίνομεν τόν άπειρον τοΰτον κόσμον 
άνευ αίτιου, * και τόν Θεόν θεωροΰμεν ώς ιδεώδες πλάσμα τής άνθρωπίνης 
διανοίας, ώς οί ίδανισται καί ή σύγχρονος κριτική σχολή, καί κατ’ άμφοτέ- 

ρας τάς ύποθέσεις ταύτας Θεός προσωπικός δέν ύπάρχει. Έάν δ'μως άνέλθω- 

μεν είς τήν έννοιαν τοΰ Θεοϋ ούχί διά τής καταργήσεως τών περάτων τοϋ 

κόσμου, άλλά διά τής άναλύσεως τοΰ έν ήμΐν λόγου, εύρίσκομεν τό άπειρον 
ούχί ώς ποσόν άπειρον, άλλ’ ώς αίτιον πρώτον καί επομένως άπειρον, δηλ. 

ώς άπειρον δύναμιν άχώριστον άπειρου σοφίας καί άγαθότητος. Τότε ή θεία 

προσωπικότης επιβάλλεται είς τό πνεΰμα ώς πάσα άλλη λογική ανάγκη, 

καί τό θειον πρόσωπον άποκαλύπτεται μεθ’ όλης αύτοΰ τής τελειότητας, καί 
ού μόνον δέν εύρίσκομεν άντίφασιν μεταξύ τελειότητος και προσωπικότητος, 

άλλ’ άπ’ εναντίας εντελή καί θείαν τφόντι αρμονίαν. Ό Θεός εΐναι ού μό

νον ό παντοδύναμος καί πάνσοφος ποιητής τοΰ κόσμου, άλλά καί ό πανάγα

θος πατήρ τής άνθρωπότητος. Ό μόνος κίνδυνος εΐναι τότε μη ελαττωσωμεν 

τό μεγαλεϊον τοΰ Θεοϋ δι’ ύπερβολικής άφομοιώσεως αύτοΰ πρός τόν άνθρωπον.

<Σ'

"Οπως άποφύγωμεν τον κίνδυνον τοΰτον πρέπει νά έχωμεν πάντοτε ύπ’ 
οψιν δτι καθώς άδύνατον νά μή πιστεύσωμεν τήν υπαρξιν τοΰ Θεού, παρο

μοίως αδύνατον νά καταλάβωμεν τήν φύσιν αύτοΰ, διότι, ως πολλακις ει'πο- 

μεν, έτερον ή νόησις καί έτερον ή κατάληψις, και η υπο του πεπερασμένου 
κατάληψις τοΰ απείρου εΐναι λογική άντιφασις, καθώς λογική αντιφασις εΐ- 

ναι νά ύπάρχν) τι kai έν ταυτφ καί κατά τά αύτά νά μή ύπάρχγ, ή νά ύ

παρχο) τι ανευ αιτίου. Άλλ’ ή νόησις τοΰ Θεοϋ διά τής άναλύσεως τής έν
νοιας αύτοΰ εΐναι δυνατή καί νόμιμος καί μέχρι τινός έπαρκεϊ είς τάς άνάγ- 

κας τοϋ νοός καί τής καρδίας. Αέγομεν δέ μέχρι τίνος, διότι φύσει ό άνθρω
πος επιδιώκει τήν έπί μάλλον καί μάλλον εντελή γνώσιν τοΰ άπειρου, καθώς- 

επιθυμ,εί τήν έπί μάλλον καί μάλλον εντελή εύδαιμονίαν, καί προκαλεΐ τρό

πον τινά παρά Θεοϋ πληρεστέραν άποκάλυψιν τής απείρου αύτοΰ δυνάμεως 

καί σοφίας καί άγαθότητος. Μελετώντες λοιπόν τά θεία προσόντα όφείλομεν 
να εκδηλωσωμεν μάλλον τάς μεταξύ αύτών καί τών έν ήμίν διαφοράς ή τάς 

ομοιότητας, καί όταν φθάσωμεν εις τό άπώτατον σημεϊον τής έφικτήις 

γνωσεως αύτών, νά μή λησμονήσωμεν ό'τι ή γνώσις ημών εΐναι άπείρως έ- 
λασσων τοϋ άντικειμ.ένου αύτής, καί έκ τών ήμίν γνωστών νά πιστεύσω- 
μεν δ'τι τά άγνωστα δέν δυνανται, έν τή άπείρφ φύσει τοΰ Θεοϋ πολλφ 

μάλλον ή έν τ?) πεπερασμένη τοΰ κόσμου τούτου, ν’ άντιφάσκωσι πρός τά 
γνωστά, άλλ’ δ'τι άπ’ εναντίας συναρμολογοϋνται μετ’ αύτών έν: άνωτέρφ ετε 

τελειότητι. Τούτων τεθέντων, άς προβώμεν είς τήν μελέτην τών θείων προ
σόντων.

.. Τά προσόντα ταΰτα εΐναι άχώριστα άλλήλων καί συναποτελοϋσι μίαν 

καί μ.όνην τελειότητα. "Οτε λοιπόν μελετώμεν έν έξ αύτών δέν πρέπει νά 
παραβλεψωμεν τήν άδιάρρηκτον ταύτην ενότητα καί αρμονίαν, καί τήν φύ- 

σιν καί ενεογειαν τοΰ ένός πρέπει νά συμβιβάσωμεν μέ τάς τών άλλων. Ή 
παντοδυναμία λ. χ. περιέχει τήν ιδέαν δτι ό θεός δύναται τά πάντα, άρα - 
δύναται καί τό παράλογον και τό κακόν; Ή πανσοφία συναρμολογουμένη τ^ 

παντοδυναμία αποκλείει έξ ανάγκης τό παράλογον, καί ή παναγαθότης άπο- 

κλειει τό κακόν. Την πανσοφίαν καί παντοδυναμίαν φαίνονται έλέγχουσαι, 
ενίοτε αι εν τφ κόσμφ τούτω άτέλειαι, άλλ’ ή παναγαθότης έγγυάται δ’τι 
τας άτελείας ταύτας άναπληροΰσιν άλλαι άγνωστοι ήμΐν τελειότητες.'Ω

σαύτως αί έν τφ κόσμφ τούτφ άδικίαι έμποιοΰσιν ενίοτε άμφιβολίας περί 
τής θείας άγαθότητος, άλλ’ έάν ό Θεός εΐναι ού μόνον πανάγαθος, άλλά καί 

πάνσοφος και παντοδύναμος, βεβαίως έχει τόν τρόπον νά έξαλείψν) πάσαν 
αδικίαν και ν άπονείμτ) πάσαν δικαιοσύνην. Τρία τινά άποκλείονται απολύ

τως, άπό τής φύσεως τοΰ Θεοϋ, ή άδυναμία, ή άμάθεια καί ή κακία, διότί- 
αντιβαινουσι προς τηνέννοιαν τής τελειότητος, άρα άποκλείονται δυνάμει 

τής αυτής αρχής τής αντιφασεως δι’ ής πάς συλλογισμός γίνεται καί πάσα 
άπόδειξις. Τό τέλειον εΐναι κατά τήν δύναμιν άνελλιπές καί κατά τήν γνώ

σιν καί τήν ενέργειαν αναμάρτηταν, μεταδίδει τής ιδίας τελειότητος είς 'τά . 

πλα.σματα αύτοΰ, αλλα δεν δύναται ολην νά τήν μεταδώση, διότι τότε ·ή ϊ 

εχεσις μετα,υ άπειρου και .πεπερασμένου; θα ητο ,σχεσις ίσό,τητος, δ'πεο άν-' 
τιφατικόν, καί άντϊ ένός απείρου, δ απαιτεί ό λόγος, θά ε^χομεν πολλά, δπερ 
|πίσης αντιφατικόν καί άδύνατον..
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Παραβάλλοντες δέ τώρα τά θεία προσόντα πρός ·τά έν ημϊν, τί έχομεν εά 

της εσωτερικές παρατηρήσεως, άφ’ ενός, και έκ τές "λογικές άναλυσεως άφ’ 
ετέρου; Ή έν ημϊν ψυχική δύναμις είναι δεδανεισμένη, δέν είναι αύθύπαρ-^ 

κτος, δέν είναι Ανεξάρτητος, καϊ πανταχόθεν περιορίζεται και εμποδίζεται. 

Συναισθανόμεθα οτι δέν ύπάρχομεν άφ’ ημών αύτών, έλάβομεν παρ’ άλλων 

την ύπαρξιν, και ουτοι πάλιν έξ άλλων, δέν διατηρούμενα μόνοι, άλλ’ έχο- 

μεν άνάγκην άλλοτρίων βοηθημάτων, καϊ αίτια άλλότρια δύνανται νά μας 
μηδενίσωσι, και έάν δλην ημών την δύναμίν έξασκήσωμεν, αύτη έ'χει ό'ριά 

Ανυπέρβλητα καϊ συνυπάρχει μετ’ άλλων στοιχείων, άτινα την ενέργειαν αυ

τής παρακωλύουσι και ματαιοΰσιν, ώστε ή ζώή μας είναι σύγκρουσις άφευ*  

κτος καϊ πάλη άδιάλειπτος, πάντα δέ έν τφ κόσμφ τούτφ έμφαίνουσι ποι
κίλας δυνάμεις ένεργούσας καϊ άντενεργούσας προς άλληλας. Ούδέν τοιοϋτον [

παρά Θεφ. 'Η παντοδυναμία αποκλείει πασαν έξάρτησιν, πάντα περιορισμόν, 

παν πρόσκομμα, πάσαν σύγκρουσιν, υπάρχει άφ’ έαυτης καϊ ενεργεί οί'κοθεν, 
άπολύτως, Απεριόριστος καϊ Ανεμπόδιστος.—Ή έν ημϊν γνώσις είναι πάντοτε 
περιορισμένη, άτελης, επισφαλής, καϊ διά χρόνου μακροΰ καϊΑγώνων άτρύ- 

τών μόλις διασχίζει τό σκότος καί βαθμηδόν προσέρχεται είς τό φώς τές & 
ληθείας. Ό σοφώτατος διαφέρει τοϋ αμαθέστατου κατά την έντελεστέραν 

γνώσιν της άμαθείας του, καϊ πόσαι πλάναι έπεκράτησαν έπϊ αιώνας και 
έπικρατοΰσιν είσέτι και είς αυτά τά πνεύματα τών σοφωτέρων’ ούδέν γινώ- 

σκομεν άφ’ ημών καϊ πάντα μανθάνομεν, καϊ τί μανθάνομεν ; πολύ ολίγον’ 

στενός είναι ό κύκλος της άμέσου Αντιλήψεως, καϊ ή γνώσις τών αισθητών 
είναι, ώς εί'δομεν, κατά διπλοΰν λόγον έμμεσος καϊ πάντοτε άβεβαία, διότι 

ούδεμίαν έγγύησιν έ'χομεν ό'τι ή, γνώσις ήμών αντιστοιχεί ακριβώς πρός την 

ενδόμυχον φύσιν αύτών ούτε πρός την γνώσιν τών άλλων ανθρώπων. Εύρύτε- 
ρος είναι ό κύκλος της λογικές γνωσεως, καί διά τοΰ λόγου ένορώμεν άνω

θεν ημών την εστίαν του Ανέσπερου φωτός, άλλά :μόλις άτενίσωμεν είς τόν 
ήλιον της αλήθειας, οί οφθαλμοί έκθάμβοδνται, ίλιγγιφ ό νους, και εί'μεθα 

πολύ εύτυχεϊς έάν διά της έν ημϊν και εν τφ κόσμφ άντανακλάσεως τοΰ 
άπειρου εκείνου φωτός έπιτύχωμεν νά διακρίνωμεν όπωσοϋν την φύσιν τών 
ό'ντων καϊ ν’ Ακριβώσωμέν τινας τών νόμων αύτών. Καϊ αύτη ή ύλική φύσις 

είναι βίβλος έσφραγισμένη, και μόλις ψελλίζομεν συλλαβάς τινας τοΰ προμε- 

πωπίου αυτές· Τά πρότερα κατά την φύσιν είναι υστέρα κατά την γνώσιν, 
και άναβαίνομεν έπιπόνως πρός την φωτεινήν κορυφήν τές έπιστημης δε

σμευόμενοι ύπό παντοίων άλύσεων καϊ ύπο τό βάρος αύτών ύποπίπτοντες 
καϊ πόλλάκις όλισθαίνοντες και όπισθοδρομοΰντες, "Αμα δέ ύπερβώμεν μίαν 

βαθμίδα, άλλαι ύψηλότεραι παρουσιάζονται, και, άφ’ ενός μέν, συναισθανό- 
μεθα δτι ή άνοδος αύτη είναι Ατελεύτητος, άφ’ ετέρου δέ, ςσφ καϊ Sv πλη-ί 

θυνθώσιν αί γνώσεις ημών, αύξάνει η επιθυμία πλειοτέρων καϊ τελειότερων 
γνώσεων, καϊ ή έφεσις αύτη τοΰ νοός είναι,' ώς ή τές καρδίας, Ακόρεστος, 

διότι είναι έ'φεσις αύτοϋ τοΰ Απείρου. Άπ’ εναντίας, ή γνώσις τοΰ Θεοΰ είναι 

καϊ ήτο. πάντοτε τελεία καϊ πλήρης. 'Η γνώσις ην έ'χει τών έν τφ κόσμφ 

τούτφ, δσφ καί άν ύποθέσωμεν αύτόν μέγαν, είναι μηδέν άπέναντι τές τών- 

Απειραρίθμων κόσμων οΰς συλλαμβάνει η θεία διάνοια. Ή θεία γνώσις δέν Α
ναπτύσσεται, δέν Αποκτάται βαθμηδόν, είς ούδεμίαν πλάνην ύπόκειται, 

προσκόμματα δέν Απαντφ, περιορισμούς δέν έ'χει, είναι η αύτοαλήθεια, φω

τεινή πανταχόθεν, τά πάντα γινώσκουσα, εκτεινόμενη είς πάντα τόπον καί 

χρόνον, καί πάντα δρώσα ώς έν ένι σημείφ καϊ μια στιγμφ, ι^τις είναι, ει 
δυνατόν είπεϊν, τό παρόν τές αίωνιότητος. Ή έκτασις καϊ ή διάδοχη πρός η

μάς μόνον ύπάρχουσι, διότι παν πνεύμα πεπερασμένου διαδοχικώς όρ^ .τά 

φαινόμενα, εί'τε έν τόπφ εί'τε έν χρόνφ’ άλλά πρός τόν Θεόν διαδοχή 
καϊ έ'κτασις δέν υπάρχει, ό Θεός είναι ύπεράνω τοΰ τόπου καϊ τοΰ χρόνου, 

ους έ'θεσεν ώς Απαραιτήτους ορούς πάσης πεπερασμένης ύπάρξεως καϊ νοή- 

σεως.—-Τί δέ ρητέον περί τών ήθικών προσόντων τοΰ πεπερασμένου καϊ τοΰ 

Απείρου ; ’Εάν άτελης είναι ή έν ημϊν γνώσις,. έ'τι άτελεστέρα είναι ή ήθικό

της.· Καϊ ό λόγος είναι προφανής, διότι ή γνώσις, καθό έλλογος, άντανακλ^ 
έν εαυτή τήν λάμψιν τοΰ άπειρου λόγου, καϊ δύο λόγοι δέν ύπάρχουσι, καθώς 
δέν ύπάρχουσι δύο άλήθειαι, δύναται λοιπόν κατά τινα νά νόηση τήν άπει

ρον Αλήθειαν, ήτις Ακτινοβολεί έν ημϊν διά τών λογικών αρχών, αϊτινες είναι 

ώς έκ τούτου απόλυτοι, καθολικαϊ καϊ Αναγκαϊαι. Παρομοίως αί ρέαθηματί- 

καϊ Αλήθειαι είναι άπολύτως καϊ καθ’ έαυτάς άλήθειαι πρός παν πνεΐίμα, 

εί'τε πεπερασμένον είτε άπειρον’ καθ’δσον δέ αί άλλαι γνώσεις προσεγγίζου-. 

σιν είς τήν βεβαιότητα τών μαθηματικών καϊ μετέχουσιν αυτής, κατά το- 

σοΰτον . προσεγγίζουσιν είς τήν Απόλυτον Αλήθειαν. Άλλ’ ή ήθικότης είναι 
έ'ργον ήμέτερον. Πρόκειται δι’ αύτης νά πραγματοποιήσωμεν τήν Αλήθειαν 

κατά τήν πραξιν, τουτέστι νά έφαρμ·όσωμεν τούς αιωνίους καϊ άναλλοιώτους 

νόμους της ηθικότητας, πρόκειται νά πράττωμεν πάντοτε καϊ πανταχοΰ, διά 
πάσης προσπάθειας καϊ κατά παντός προσκόμματος συμφώνως πρός τόν άληθέ 

ήμών προορισμόν, συμφώνως πρός τόν ηθικόν νόμον, κα'ι αναρίθμητα είναι τά 

κατά .της ηθικές ένεργείας καϊ έντός καϊ έκτος ημών έγειρόμενα προσκόμ

ματα. "Εχομεν πόλλάκις ένστίγματα Ανήθικα, άτινα όφείλομεν νά καταβά- 

λωμεν, ύλικά συμφέροντα, άτινα αντιμάχονται πρός τό ηθικόν συμφέρον η

μών κα'ι τών άλλων ανθρώπων, πάθη άγρια καϊ ανήμερα Αποθηριουντα τήν 
καρδίαν, ή άλλα ήδέως συγκινοΰντα αύτήν καϊ μαλακίζοντα καϊ διά , τοΰτο 

μάλλον τών πρώτων έπικίνδυνα, καϊ κατά τοΰ τοφλοΰ ένστίγματος, κατά 

τές ρυπαρΑς ίδιοτελείας, κατά τοϋ Αγενούς πάθους όφείλομεν ν’ Αντιτάζωμεν 

σταθεράς αρχάς καϊ θέλησιν άπαρέγκλιτον, έξ ών συνίσταται ό ηθικός χαρα- 

κτήρ καϊ ό ένάρετος βίος. "Αρα καθώς ή γνώσις δέν είναι εΐμή διηνεκής 

προσπάθεια καϊ πάλη,πρός Απολαβήν τές Αλήθειας, παρομοίως ή ήθικότης 
είναι Αδιάλειπτος σύγκρουσις εναντίων πρός άλληλα ελατηρίων καϊ έπίπ^-
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νος αγών δπως τό έθικώτερον ύπερισχύσγ. Όλίγιστοι δέ είναι οί πατά τον 

άγω να τούτον θριαμβεύοντες. Άπ’ εναντίας, ούδεμία σύγκρουσις, ούδεμία 
πάλη, ουδεμια έλλειψις έν τγ Θεία ηθικότητι. 'Η άγαθότης'τοΰ Θεοΰ εΐναι 

φυσική καί οεύθόρρ-νιτος απόρροια τές αρμονίας τές παντοδυναμίας και της 
πανσοφιας αύτοΰ, καί διά τοΰ τρίτου προσόντος τά δυο πρώτα γίνονται έκ- 

φανεστερα συνεναύμενα έν τίί ενεργείς καί άείποτε παράγοντα τό αγαθόν. 
Τόν ηθικόν χαρακτήρα τές θεότητος ένόησεν ύπέρ πάντας τούς αρχαίους ό 

Πλατών, και τό πρώτον και άπειρον αί'τιον είδε πρό πάντων ύπό την δψιν 

τοΰ άγαθοΰ. Και έν φ τά δύο έτερα προσόντα ίκανοποιοΰσιν ιδίως τόν 'λό

γον, μόνη τι τελεία τοΰ ©εοΰ άγαθότης ικανοποιεί την καρδίαν ώς έγγύησις 
πληρεστάτης δικαιοσύνες. Καθό πανάγαθος ό ©εός εΐναι φίλος ημών καί 

βοηθός και πατήρ, πρόσωπον καθ’ ολα άγιον καί άγαπητόν..

Τά τρία ταΰτα προσόντα άχώριστα άλληλων συναποτελοΰσι μίαν και μό

νην φυσιν ovtaiav έν ταυτω καί τριαδικήν. Καί ού μόνον η τριαδική αύτη 
φυσις της θεότητος ουδόλως προσβάλλει τόν λόγον, ώς φαντάζονται επιπό

λαιοι τινες κριτικοί τών περί Θεοΰ νοημάτων, άλλ’ αυτός ό λόγος μάθημά*  
τικώς άποδεικνύει αύτήν καί έπιβάλλει εις την ημετέραν πίστιν, καί ού μό

νον τόν ©εόν δέν δυνάμεθα νά νοησωμεν είμη ύπό· τόν τύπον της Τριάδος, 
άλλ’ ούδε αύτό τό πεπερασμένου δν, διότι τόν τύπον τοΰτον έν παντί οντι 

ένετύπωσεν αύτός δ ποιητης του παντός, καί ιδίως έν τγί ημετέρα ψυχ^, ην 

κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν αύτοΰ έδημιούργησεν. Ή υποστατική δύναμις εΐναι 
πανταχοϋ άχώριστος έλλόγου μορφής, καί έκ τές αρμονίας αύτών προκύπτει 

η σχετική τελειότης έκάστου οντος, έν ημϊν δέ έκ τές αρμονίας της αύτε- 
νεργείας καί τοΰ λόγου απορρέει ού μόνον η σοφία άλλά καί η άγαθότης.-— 
Φανερόν δέ έπί τέλους δτι έκαστον τών προσόντων τούτων περιέχει, άπειρά- 

ριθμα άλλα εις αυτά άναγόμενα. ΤΙ παντοδυναμία λ.χ. περιέχει την δύναμιν 
τοΰ ποιεϊν, τοΰ διατηρεΐν, τοΰ μηδενίζειν'η πανσοφία περιέχει ού μόνον τά 
εί'δη αύτά καθ’ έαυτά πάντων τών οντων καί τούς νόμους αύτών, την ιδέαν 

καί τόν τύπον τοΰ κόσμου τούτου καί την περί αύτοΰ γενικήν καί ειδικήν 

πρόνοιαν, άλλά καί άναριθμητων. άλλων κόσμων τάς ιδέας καί τούς νόμους’ 
η παναγαθότης έπίσης περιέχει την δικαιοσύνην, τόν έ'λεον, την χάριν, την 

άγάπην, καί προ πάντων την αγάπην, έν γ πάσα άγαθότης καί άρετη κο- 
ρυφοΰται, καί δι’ ης πάσα η τοΰ Θεοΰ ενέργεια καί πάσα πράξις αύτοΰ έξη ί 

γςϊται, 4>ς Θέλομεν ί'δει έν τοΐς έπομένοις.

Ζ' ■ ■

. ΤΙ είς ημάς γνωστή ενέργεια τοΰ θεοΰ εΐναι η δημιουργία. Ταύτην δέ την 

λέξιν λαμβάνομεν ούχΐ κατά την έννοιαν διαπλάσεως καί διακοσμησεως 

ύλης προϋπαρχούσης, ώς έλάμβανον αύτην οί αρχαίοι, άλλά κατά την ίν 

νοίαν τές άπολύτου ποιησεώς οντων άτινα κατ’ ούδέν τών στοιχείων αύτών 

ύπηρχον πρίν ποίηση αύτά ό ©εός, ο έστι κατά την έ'ννοιαν τές έκ τοΰ μη- 
δένός δημιουργίας. "Οσοι δέν άνέρχονται εις την θεωρίαν τοΰ Θεοΰ διά τές 

άναλύσεως τοϋ λόγου καί τές έν αύτώ πίστεως εις τό αί'τιον πρώτον, άλλά 
διά της θεωρίας τών δευτέρων καί πεπερασμένων αιτίων, ού μόνον δέν νοοΰσι 

την έκ τοΰ μηδενός δημιουργίαν, άλλά θεωροΰσιν αύτην παράλογον καί άντι- 

φατικην, καί θέτοντες τό άξίωμα οΰδέπ εζ ούδεΓός·, συμπεραίνουσιν δτι η έκ 

τοΰ μηδενός δημιουργία εΐναι αδύνατος. Άλλά τό άξίωμα τοϋτο έξάγεται 

έκ της τάξεως καί παραγωγές τών πεπερασμένων, και πραγματικώς έν τω 
κύκλφ τών πεπερασμένων άληθεύει δτι ούδέν έξ ούδενός ού'τε κατά την ύλην 

ούτε κατά την δύναμιν, καί παντός ύπάρχοντος προηγείται έτερον, καί τού

του πάλιν έτερον, και πάντα τά φαινόμενα τοΰ κόσμου τούτού συνδέονται 

διά τές άδιαρρηκτου άλύσεως αιτίων καί άποτελεσμάτων, δι’ $ς άλλα έξ άλ

λων παράγονται, καί πρός μέν τά πρό αύτών εΐναι άποτελέσματα, πρός δέ 
τά μετ’ αύτά εΐναι αί'τια. Άλλ’ένεκεν αύτές ταύτης της άδιακόπου σειράς 

σχετικών αιτίων καί άποτελεσμάτων άναγκαζόμεθα νά πιστεύσωμεν είς τι 
άπόλυτον καί πρώτον αί'τιον, ώς εί'δομεν, ού άνευ ούδέν αί'τιον θά ύπηρχεν, 

ούδέν’ άποτέλεσμα, καί τό πρώτον τοϋτο αί'τιον δέν δυνάμεθα νά νοησωμεν 

είμη ώς ποιητικόν τοϋ πρώτου άποτελέσματος, ώς εί'δομεν έπίσης, δπερ γί

νεται αί'τιον τών άλλων, καί τφόντι παράλογον καί άντιφατικόν θά ητο έάν 
τό πρώτον τοϋτο αίτιον μη ύπέρχεν. ’Εάν δέ θέλομεν ν’ άποδώσωμεν είς τό 

άνωτέρώ άξίωμα άπόλυτον σημασίαν, τοϋτο μόνον σημαίνει δτι ούδέν άνευ · 
αιτίου, καί τότε, μακράν τοΰ νά κλανησγ, έμπεδοΐ την είς την δημιουργίαν 
πίστιν, διότι έάν ούδέν άνευ αιτίου, ύπάρχει έξ άνάγκης αί'τιον πρώτον, έξ 

ΰύ τά πάντα.

• Καί ένταΰθα πάλιν, ώς περί θείας φύσεως εί'πομεν, όφείλομεν νά παρατη- 
ρησωμεν, οτι καθώς αδύνατον νά μη πιστεύσωμεν είς την έκ τοΰ μηδενός 

δημιουργίαν, παρομοίως αδύνατον νά καταλάβωμεν τό πώς τές δημιουργίας 

ταύτης, διότι τά έργα τοϋ απείρου εΐναι έξ ί'σου άκατάληπτα ώς η φύσις 

αύτοΰ. Δημιουργίαν δέν βλέπομεν έν τώ κόσμφ τούτφ, ένθα πάντα παρά

γονται έκ τίνος προϋπάρχοντας, ούδέ ημείς έποιηθημεν ούδέ ποιοΰμεν τι έκ 
τοΰ μηδενός’ την λέξιν ποίησιν έχομεν, την πράξιν άγνοοΰμεν. Καί την λέξιν 

μεταχειριζόμεθα ιδίως έπί καλλιτεχνικές δημιουργίας, καθ’ έν φαίνεται δτί 

τφόντι ποιοΰμενγ άλλά καί τότε τά στοιχεία τοϋ έργου λαμβάνόμεν έκ προϋ- 
παρχόντων, καί μόνον έπιθέτομεν είς αύτά έντελέστερον συνδυασμόν, καί 
την ποιητικήν ταύτην δύναμιν άποδίδομεν εί'ς τινα άνωθεν έπίπνοιαν καί ά- 

πόρροιαν της θείας αίτώτητος, και εντεύθεν ό ιερός χαρακτηρ δι’ ου πάντες 
όί λαοί περιέβαλον τούς μύστας τές τέχνης καί η πανταχοΰ άναφαινομένη 
ενδόμυχος σχέσις τοΰ θρησκεύματος καί τές καλλιτεχνίας.

Οί μη παραδεχόμενοι την όρθην ταύτην έννοιαν τές δημιουργίας άναγκά- 
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ζονται νά παραδεχθώσι τάς πλέον άτοπους καί άντιφατικάς διδασκαλίας*  
δηλ. ή δτι η ύλη πάντοτε ύπήρχε και δ Θεός διεκόσμησεν αύτην, ή δτι ό 
Θεός έξήγαγε και εξάγει τδν κόσμον έξ έαυτοϋ, η δτι δ κόσμος ύπάρχει άφ’ 
έαυτοϋ κα'ι Θεδς είναι ό κόσμος, ή έπ'ι τέλους δτι άγνοοΰμεν έάν ό κόσμος 
έδημιουργήθη ή δχι κα’ι μόνον ήξεύρομεν δτι ύπάρχει. Παρά ταύτας άλλη 
ύπόθεσις δέν εΐναι δυνατή. Έκαστη δέ τών υποθέσεων τούτων εγει ιδιαίτε
ρον όνομα έν τνί ιστορώ τής φιλοσοφίας, κα'ι έλαβε τούς οπαδούς της, καί 
πλήν τίίς πρώτη;, ητις ιδίως ανήκει εις τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν, τάς άλλας 
πρεσβεύουσιν ούκ ολίγοι τών καθ’ ημάς φιλοσόφων. Έλπίζομεν δέ δτι ώς έκ 
της μεθόδου δι’ ής προβαίνομεν κατά τάς μικράς ταύτας μελετάς, δέν θά 
εΐναι δύσκολον νά ένδείξωμεν τίνι τρόπω αί αύθαίρετοι αύται ύποθέσεις άνα- 
σκευάζονται.

Καί δέν άμφκβάλλομεν δτι είς τούς μ·ή γινώσκοντας* ’τήν ιστορίαν τών α
ποπλανήσεων τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος κα'ι τά αΐ'τια κα'ι αποτελέσματα αυ
τών καί οδηγούμενους μόνον ύπδ τοϋ όρθοΰ λόγου θέλει φανή έκ προτέρου 
άκατανόητον πώς εύρέθησαν άνθρωποι, καί δή φιλόσοφοι, πιστεύσαντες δτι 
ή ύλη προΰπαρχε τής δημιουργίας, ή δτι ό κόσμος ύπάρχει άφ’ έαυτοϋ ή 
άνευ αιτίου, ή δτι Θεός εΐναι δ κόσμος, έν φ ή ανάγκη πρώτου αιτίου ποιή- 
σαντος τδν κόσμον εΐναι ή άπλουστάτη καί ένταυάφ ή σαφεστάτη και βε
βαιότατη αλήθεια τίίς διανοίας. — Καί όμως τήν άϊδιότητα τής ύλης έπρέ- 
σβευσαν ό Πλάτων κα'ι ό·’Αριστοτέλης, καί τόν δημιουργόν Θεόν έθεώρη- 
σαν μόνον ώς διακοσμητήν αύτης. Τοΰτο έξηγεϊται, καθ’ δσον τά δαιμόνια 
εκείνα πνεύματα άνηλθον είς τήν έννοιαν τοϋ Θεοϋ έκ τίίς τάξτω? μάλλον ή 
έκ της ϋπάρζβως τοΰ κόσμου, ό μέν Πλάτων έκ τών ποικίλων τών οντων 
ειδών, ά έθεώρει ώς δγιοιώγιατα. θείων πρωτοτύπων και ιδεώπ, έξ ών συνί- 
σταται δ θειος λόγος, ό δέ’Αριστοτέλης έκ.τής πρδς τό βέλτιον προοδευ
τικές πορείας τοΰ κόσμου, ητις ύποθέτει άνώτατον σκοπόν, τελικόν καί τέ
λειον αί'τιον έλκον τά πάντα πρός εαυτό διά τίίς νοήσεως καί της άγάπη.ς» 
ούδέτερος δέ έζήτησε τήν άρχήν καί τόν λόγον της ύπάρξεως, ούδέ άνέλυσε 
τόν έν ήμΐν λόγον είς τά συστατικά αύτοΰ στοιχεία, ούδέ άνεκάλυψε τάς 
σχέσεις, τήν ιεραρχίαν καί τήν άκραν αύτών ενότητα έν τίί έννοια τοΰ 
αιτίου. Έπέστησαν άμφότεροι τήν προσοχήν εις τήν αρχήν τίίς ταυτότη
τες, δι’ής πάσαν τήν λογικήν έδημιούργησεν δ.’Αριστοτέλης και πάσης 
επιστήμης έθηκε τάς βάσεις, ή είς .τήν είς γένη καί είδη κατάταξιν, 
ήν έμελέτησεν θαυμασίως ό Πλάτων δί αύτής άνελθών είς τό όντως ον, 
δπερ είναι αύτό τό αγαθόν, καί άμφότεροι τήν άρχήν τής τελειότητος παρά 
Σωκράτους έ'λαβον καί είς πάσαν ηθικήν μελέτην εφάρμοσαν χωρίς νά νοή" 
σωσιν δτι αί δύο αύται άρχαί έκ τίνος άνωτέρας αύτών έξαρτώνται καί 
χωρίς ν’ άναλύσωσι κατά βάθος, τήν τρίτην ταύτην άρχήν. Ναι μέν ό ’Αρι
στοτέλης εΐπεν steep εστι τδ πρώτον, οΛως.αίτιον ονδίν ίστι,δ,\Χ^, 

τό Πρώτον τοΰτο αίτιον εΐναι κατ’ αύτδν τελικόν μάλλον ή ποιητικόν, άλ
λως ή θεοσοφία τοΰ Άριστοτέλους συνδυαζομένη μέ τήν περί άγαθοΰ πλα
τωνικήν διδασκαλίαν θά προηγείτο καί θά ήτο άνωτέρα τής θεοσοφίας· . τοΰ 
Αεϊβνιτίου. Κα'ι άλλοτε εί'πομεν καί νΰν έπαναλαμβάνομεν οτι ούτε την ά- 
ληθή έννοιαν τής ψυχής ούτε τήν αληθή έννοιαν τοΰ Θεοϋ παρέδωκεν είς 
ήμάς ή αρχαία φιλοσοφία' άμφότεραι άνεφάνησαν έν ·τγ άπό τοϋ Χριστιανι
σμού πνευματική φιλοσοφίιγ. Ή ιδέα τής άϊδιότητος τής ύλης εΐναι προφα
νώς συνέπεια μεγάλης παρανοήσεως τής θείας φύσεως, διότι έάν ή φύσις τοΰ 
θεοϋ είς τοΰτο πρό πάντων ύφίσταται δτι εΐναι αί'τιον πρώτον, πώς συμβιβά
ζεται μέ τήν άϊδιότητα τής ύλης; πόθεν λοιπόν ή ύλη ; καί πώς διεκόσμησεν 
αύτήν ό θεός έάν δέν τήν έποίησεν ; Έάν ή ύλη είναι ά'ί'διος-, είναι αί'τιον 
πρώτον, καί τότε δυο αΐ'τια πρώτα ύπάρχουσιν, ών ούδέτερον εΐναι όντως 
πρώτον καί άπαιτοΰσι τρίτον άνώτερον αύτών. Φαίνεται οτι δσφ καί άν ή", 
σαν τά δαιμόνια έκεΐνα πνεύματα ανώτερα τής έποχής των δέν ήδύναντο 
νά διασχίσωσιν εντελώς τήν άχλύν τής πολυθείας καί νά ί'δωσιν έν δλγ) τή 
λάμψει αυτής την ενότητα τής θείας φύσεως. — Ό πανθεϊσμός έπίσης έγε- 
νήθη έξ άλλης παρανοήσεως τής πρώτης άρχής τοϋ παντός, καί ποικίλας 
Ι'λαβε μορφάς κατά τε τήν άρχαίαν καί νέαν φιλοσοφίαν. Θεμελιώδης αύτοΰ 
ιδέα εΐναι ή συνταύτισις τοΰ απείρου καί τοΰ πεπερασμένου, καί επομένως 
ή παρανόησις άμφοτέρων, και διά τοΰτο δτε άπεκαλύφθη έπί τών ημερών 
μας ύπό τόν σοφώτερον τύπον αύτοΰ διά τοϋ Έγέλου, είς τήν ταυτότητα 
τών έναντίων πρό πάντων έστηρίχθη, καί έπειδή κατά τήν άληθή λογικήν 
τά έναντία εΐναι άντιφατικά καί ασυμβίβαστα, νέαν λογικήν έπενόησε, δί 
ής έκ τίνος πρώτης ταυτότητος τοΰ δντος καί τοϋ μηδενός έξήγαγε τό πάν 
δι’ άτελευτήτων θέσεων, άντιθέσεων καί συνθέσεων, δί ών έπειράθη ν’ άπο*  
δείξν; δτι τό παν είναι έν, είναι αυτός ό Θεός πραγματοποιών έαυτόν διά τοΰ 
κόσμου καί άποκτών έπί τέλους συνείδησιν έαυτοϋ έν τφ άνθρώπω, ώστε ή 
τελεία φύσις τής θεότητος δέν ύπάρχει άπ’άρχής, άλλά γίνεται διαδοχικώς 
καί συμπληροΰται έν τέλει, έτέρα καί αύτη άντίφασις έν ή ή πρώτη κορυφοϋ- 
ται, δθεν δυνατόν είπεϊν δτι δ πανθεϊσμός έκ τής άντιφάσεως άρχεται, δί 
αύτής προβαίνει καί είς αυτήν τελευτή. ”Ας προσθέσωμεν δέ δτι αύτη είναι 
καί ή οριστική αύτοΰ καταδίκη, διότι έάν ύπάρχει λογική άρχή ήν ούδείς 
άρνεΐται, ήν πάντες δμολογοΰσι, καί αυτοί οί τάς άλλας άποβάλλοντες, ;έφ’ 
ής στηρίζεται πας συλλογισμός καί πασα νόησις, καί ήν εύρίσκομεν > έν τφ 
βάθεε πάσης άνθρωπίνης σκεψεως καί πράξεως καί όμιλίας, ή άρχή αυτή εί
ναι ή τής ταυτότητος, ήτοι τής άντιφάσεως, δί ής πιστεύομεν δτι ύπαρχου*  
σιν έναντία έν τίί φύσει, καί δτι τά έναντία άντιφάσκουσι πρός άλληλα;καί 
είναι άπολυτως άσυμβίβαστα. Καί ποία μεγαλφτέρα έναντιότης τής μεταξύ 
άπειρου καί πεπερασμένου; 'Άμα παραδεχόμεθα αί'τιον πρώτον καί άπει

ρον, καί τοΰτο παραδέχονται οί πανθεϊσταί, αδύνατον νά το συνταυτίσωμεν 
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μέ τά πεπερασμένα, διότι, δσφ καϊ άν πολλαπλασιασθώσιν, ούδέποτε άπο- 
τελοΰσι τά άπειρον, καθώς άπειρος σειρά μηδενικών ουδέποτε θέλει άποτε- 
λέσει άριθμόν» Ή έκ τοϋ μηδενός δημιουργία είναι βεβαίως ακατάληπτος 
ύπό τοϋ άνθρώπου, είναι ύπέρ λόγον, άλλ’ ούχί παρά λόγον, είναι άπ’ έναν- 
τίας ήβάσις καϊ ούσία τοϋ λόγου, είναι φωτεινή άληθεια ύπά το νέφος τοϋ 
μικρού νοός μας, μόλις διορωμεν την εστίαν, άλλ’ εντελώς καθορώμεντάς 
άκτϊνας. ‘Η δέ κατά τούς πανθεϊστάς συνταύτισις τοϋ άπειρου καί τοϋ πε
περασμένου είναι καί ακατάληπτος και παράλογος, διότι είναι έκ διαμέτρου 
άντίθετος προς την αρχήν οτι έν καί το αυτά δέν δύναται συνάμα νά είναι 
καί αυτά και τό πρός αύτά εναντίον ήτοι έν ταυτώ καί κατά τά αυτά νά 
ύπάρχη καί νά μη ύπάρχη. — ‘Η συνταύτισις αυτή είναι ή βάσις καί τοϋ 
άλλου συστήματος καθ’§ Θεάς είναι αυτός ό κόσμος. Καϊ κατά μέν τούς 
πανθεϊστάς ό Θεός εξάγει έξ έαυτοΰ τόν κόσμον, δ'στις επομένως είναι ούχί 
δημιουργία, άλλ’ άναγκαία αύτοϋ άπόρροια*  κατά δέ τούς ύλιστάς Θεός 
ετερος παρά τόν κόσμον δέν ύπάρχει, αυτός ό κόσμος είναι Θεός, και εντεύ
θεν είς την λατρείαν τοΰ Θεοΰ άντικαθιστώσι την λατρείαν της φύσεως, ην 
έξαίρουσι θαυμάζοντες την σοφίαν αύτής, την πρόνοιαν καϊ την άγαθότητα. 
"Οτι έν τή φύσει υπάρχει λόγος ούδεϊς άρνεΐται, άλλά τά ζήτημα είναι πάν
τοτε έάν ό λόγος ουτος είναι αί'τιον πρώτον καϊ έάν υπάρχει αίτιον πρώτον. 
Τί παρέχει ή φύσις; δυο τινά κατ’ άρχάς, ύλην κα’ι δύναμιν, ύλην διατυ- 
πουμένην ύπό τίνος έν αύτή άοράτου δυνάμεως*  μετά τά δυο ταϋτα παρέ
χει τελειοτέραν διατύπωσιν διά τοϋ ζωϊκοΰ όργανισμοΰ, καϊέν τω όργανισμφ 
άνωτέραν δτι ενότητα διά τής ψυχικής ύποστάσεως, ήτις φανεροϋται έν τοϊς 
κτήνεσι κατά πρώτον, καϊ άποκτ^ πληρεστέραν συνείδησιν έαυτής έν τω 
άνθρώπφ καϊ έλλογον ενέργειαν καϊ ώς έκ τούτων έπιδεκτικότητα προοδευ
τικής τελειοποιησεως. Κατά τούς διαφόρους τούτους βαθμούς της ύπάρξεως 
ή φύσις προφανώς τείνει εϊς την έν τώ άνθρώπφ έλλογον ενότητα καϊ ελευ
θερίαν, καϊ τρόπον τινά προετοιμάζει άύτήν διά τών ορυκτών, τών φυτών 
καί τών κτηνών. Ή ένότης ήτις ενυπάρχει έν τη συστάσει της πρώτης κο
σμικές ύλης καϊ έν τοϊς νόμοις αύτής διά τής συμφύσεως καϊ τνίς έλξεως, 
γίνεται φανερωτέρα έν τοϊς ένοργάνοις ώς ένότης σχεδίου καϊ σύμπνοια ένερ- 
γειών άμοιβαίων πρός ένα σκοπόν, καϊ έπϊ τέλους έκτυλίσσεται καϊ έτι 
φαεινότερα διαλάμπει έν τοϊς έμψόχοις, καϊ κορυφοΰται έν τω έλευθέρφ καϊ 
έλλόγφ δντι δπερ όνομάζομεν άνθρωπον. Εϊς τά ολίγα ταϋτα στοιχεία ανά
γεται δ μέγας οργανισμός της φύσεως. Τώρα έρωτώμεν ποϋ έν τούτοις δ 
Θεός ; Είναι έν ένϊ έκάστφ τών μ,ορίων τής ύλης, ή έν τφ συνόλφ αύτών, ή 
έν μόνον έξ αύτών έχει τήν θείαν δύναμιν, καϊ ποϊον; Θεός είναι ή τάσις 
τών μορίων τούτων πρός συνένωσιν καϊ συσσωμάτωσιν αύτών, δηλ. άπλη ά- 
φαίρεσις, ήν όνομάζομεν δύναμιν, χωρίς ν’ άποδώσωμεν αύτή πραγματικήν 
ενότητα, ή δ Θεός είναι έν τφ όργανισμφ τών φυτών και τών κτηνών ή έν. 

τώ άνθρώπφ ; Έάν δέ ό Θεός δέν είναι ούτε δ λίθος, ούτε , τά δένδρον, ούτε 
τό κτήνος, ούτε ό άνθρωπος, άλλά τό σύνολον τούτων απάντων, τά σύνολον 
τοΰτο, οσφ καϊ άν υποτεθώ ύπερμέγεθες, είναι σύνολον πεπερασμένων, καϊ. δ 
Θεός ή δέν είναι ή είναι άπειρος. Εί'τε λοιπόν διασκορπίσωμεν τήν φύσιν εϊς; 
τά απειράριθμα μόρια αύτής, εί'τε συνενώσωμεν αύτά κατά τούς επίσης ά-. 
πείρους συνδυασμούς αύτών, εύρίσκομεν πανταχοΰ τήν άπόδειξιν τοΰ θεοΰ, 
άλλ’ ούχί τόν Θεόν. Ούχ ηττον λοιπόν τοΰ πανθεϊσμού παράλογος είναι ή. 
άποθεωσις τοϋ παντός’ ούτε ό κόσμος άνάγεται εϊς τόν θεόν, ούτε δ Θεός 
εις τον κόσμον. Άλλ’ δ'σφ παράλογα καϊ άν είναι τά δύο ταϋτα συστήματα, 
ή πλήρης άνάπτυξις αύτών πολύ συντείνει είς έξακρίβωσιν τών περϊ,Θεοϋ, 
νοημάτων, καθ’ δσον ό μέν πανθεϊσμός και δι’ αύτής τής άντιφατικής δια
λεκτικής του άποδεικνύει τήν ενότητα τής απείρου φύσεως, ό δέ ύλισμός. 
μαρτυρεί τήν δύναμιν καϊ σοφίαν καϊ άγαθότητα τοΰ Θεοΰ διά τών θαυμά
των τής δημιουργίας, αί δέ άποπλανήσεις αύτών ένδεικνύουσι πλαγίως ποϋ, 
κεϊται ή άληθεια, καθώς οί σκόπελοι φωτιζόμενοι δεικνύουσιν εϊς τόν ναύτην, 
πώς πρέπει νά διευθύνη τήν πορείαν του...—■ Τί δέ νά εί'πωμεν περί τών κ- 
γνοούντων τόν Θεόν ήτοι περί του σκεπτισμοΰ τής θετικής καϊ κριτικής λε-; 
γομένης φιλοσοφίας ; Ή φιλοσοφία αύτη είναι εκούσια τύφλωσις καϊ άκατα- 
νοητος αύτοκτονία τοϋ πνεύματος. Καϊ δ μέν αρχαίος καϊ απόλυτος σκεπτι- 
σμδς πρό πολλοΰ έξέλιπε, καϊ δέν είναι πιθανόν ν’ άνανεωθή έν τφ μέλ- 
λοντι,. άφ’ έαυτοΰ δέ άνασκευάζεται, διότι έάν περί πάντων πρέπει ν’ άμφι-. 
βάλλωμεν, άρα καϊ περί αύτής τής άμφιβολίας.Έκ δέ τοΰ διά Καντίουάνα- 
νεωθεντος σκεπτισμοΰ προήλθε καϊ ή κριτική καϊ ή θετική λεγομένη φιλο
σοφία, με ταύτην όμως τήν διαφοράν δτι ό Κάντιος έπιχειρήσας τήν έπί- 
κρισιν τοΰ καθαρού λόγου δι’ αύτοϋ τοΰ λόγου, διότι άλλως δέν δύναται νά 
γείνγ,καϊ ούδέν βέβαιον ευρών διά τής, ούτως είπεϊν, διαλλήλου ταύτης με
θόδου είμή τάς περί τής αρχής τοΰ κόσμου, περί ψυχής καϊ περϊ Θεοΰ γνωστάς. 
αντινομίας, τό έκ τής άντιφάσεως τής μεθόδου έξαγόμενον προσεπάθησεν 
έπϊ τέλους νά έξαλείψή δι’ άλλης άντιφάσεως άντιτάττων εϊς τόν καθαρόν, 
λόγον τόν πρακτικόν καϊ δι’ αύτοϋ άνώρθωσε τήν πρϊν κατεδαφισθεΐσαν πί-,. 
στιν είς τόν ηθικόν νόμον, είς τόν Θεόν, είς τήν ενότητα, καϊ έλευθερίαν τής 
ψυχής, είς δλον δηλ. τόν πνευματικόν κόσμον ού άνευ δ ύλικός είναι άνεξή- 
γητος, έν ω οί σημερινοί κριτικοί καϊ θετικολόγοι ή αύθαιρέτως δογματίζου· 
σιν οτι παρά τήν αί'σθησιν καϊ τήν έκ μόνης αύτής νόησιν ούδέν έτερον υπάρ
χει» ως δ Μϊλλ καϊ οί μετ’ αύτοϋ, ή όμολογοΰντες τήν έν ημϊν έννοιαν τοϋ 
άπειρου, ούδέν ηττον θεωροϋσι τόν Θεόν ώς δλως άδιάγνωστον, ώς δ Σπέν- 
σερος, ή ώς ιδανικόν πλάσμα τοΰ νοός μας, ώς ό Ταϊν, ό 'Ρενάν, δ Ούαχε- 
ρωτιος κα'ι οί πολλοί αύτοϊς όμόφρονες έν Γαλλία καϊ Γερμανίιφ. Έάν δμως. 
ενεβάθυνον εις τήν ψυχολογικήν άνάλυσιν, θά έβλεπον δτι ή αί'σθησις δέν 
είναι γνώσις, άλλ’ αφορμή.γνώσεως, ό'τί ή γνώσις υποθέτει μίαν έν ήμΐν κ-



334 HAPNASSOS

διαιρετόν ενότητα, δτι ή ένότής αυτή είναι φύσει έλλογος καίδτι ό λόγος ού» 

δέν έτερον είναι έπί τέλους ή πίστις είς αί'τιον πρώτον καί επομένως άπειρον 
κατά πάσαν έννοιαν. Ουδέ. Θά ήδύναντο νά πεισθώσιν ότι ή .άνθρωπότης δέν 

λατρεύει είμη την ίδιαν σκιάν, έν ιδανικόν πλάσμα της φαντασίας, έν φ ά- 

ναντίρρητοι καί καταπληκτικά! άποδείξεις ύπάρχουσιν δτι τδ ιδανικόν τοϋτο 

Sivat άπ’ εναντίας η μεγίστη πραγματικότης. Έάν δέ οί περί ών ό λόγος 
κριτικοί ει'πωσιν δτι η πραγματικότης αυτή δέν ύπάρχει καί πραγματικός 

είναι μόνον ό κόσμος, δικαιούμεθα νά τούς έρωτήσωμεν, πόθεν ό κόσμος ; 

Καί ή πρέπει τότε ν’ άναγνωρίσωσιν δτι παντός τοΰ πραγματικού ύπάρχει 

αί'τιον πρώτον, οπερ είναι αύτδς δ θεός, ή νά Θεοποιήσωσι τόν κόσμον ώς οί 
πανθεϊσταί καί είς τούς αύτούς παραλογισμούς τοϋ πανθεϊσμού νά υποπέ- 

σωσι και είς την αύτην καταδίκην.

■Η' .

Έάν ό θεός έποίησε τόν κόσμον, διά τί τδν έποίησεν ; Άναπόφευκτον εϊ- 

ναι τδ δεύτερον τοϋτο ζήτημα καθδ περιεχόμενον είς τήν ζήτησιν τοϋ λό

γου τ·?ίς δημιουργίας, διότι λόγος είναι καί τδ πόθεν καί τδ διατί. "Αλλως 

τδ ζητημα τοϋτο εγείρεται άναποφεύκτως έν παντί έλλόγφ πνεύματι καί έν 
πάστι εύαισθήτφ καρδίφ. Ό κόσμος οδτος δέν είναι τέλειος, έ'χει έλλείψεις 
αίτινες φαίνονται αδικαιολόγητοι, έ'χει αναρίθμητα όντα ών δέν βλέπομεν 

τδν σκοπόν, άλλα μάλλον επιβλαβή η ωφέλιμα, καί πολλάκις άμφιβάλλομεν 

έάν ό κόσμος ούτος εΐναι τφόντι έ'ργον παντοδυνάμου, πανσόφου καί πανα- 

γάθου δημιουργού. Έν δέ τφ ήθικφ κόσμο) έ'τι μάλλον προσβαλλόμεθα ύπδ 
τών έν αύτφ φαινομένων άτελειών, καί δυσανασχετοΰμεν, διότι ύποφέρομεν 

•έξ αυτών, καί παραπονούμεθα, καί ούχΐ σπανίως τόν ποιητήν τοΰ παντός 

κατηγοροΰμεν ώς άδικον $ άναίσθητον καί αδιάφορου πρός τά παθήματα 

τών πλασμάτων αύτοΰ, δθεν την έν τφ κόσμφ τούτφ ύπαρξιν ημών έθεώ- 

ρησάν τινες ώς μαρτύριον έπιβαλλόμενον ήμϊν ύπδ σκληράς καί αδυσώπητου 

ειμαρμένης καί εύρέθησαν φιλόσοφοι θεωρησαντες την άθέτησιν της ύπάρ- 
ξεως ώς κύριον σκοπόν αύτης καί μέγιστον άγαθόν —■ Ταΰτα άποδει- 

•κνύουσι τδν τϋφον καί έν ταυτφ, τήν αδυναμίαν τής άνθρωπίνης φύσεως. Ή 

. ασθενής πίστις διστάζει καί περί έαυτής άμφιβάλλει, καί τδ εωσφορικόν 

•πνεΰμα θέλει νά ήξεύρη τά πάντα.

•Έν τούτοις, εις την ανωτέρω έρώτησιν τί δυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν; Ή 

ώπάντησις ενυπάρχει ήδη είς δ'σα εί'πομεν μέχρι τοΰδε. Έάν δ θεός εΐναι 

• παντοδύναμος, πάνσοφος καί πανάγαθος, η ποίησις τοΰ κόσμου δέν δύναται

1 "Op. Martyrdom of man by Winwood Beade.
2 Ό Ζχ'οπενχάουερ καί δ μαθητής αδτοδ Χάρτμαν. Γνωστόν δε ότι ή μηδίνωσις είναι τδ 

θεμελιώδις δόγμα τοΰ βουδισμοί.
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νά εΐναι είμή δώρον της απείρου αύτοΰ αγαθότητας. Τούτα εΐπε πρό είκοσι 

τριών αιώνων ή άρχαία φιλοσοφία διά τοΰ Πλάτωνος, καί τοϋτο έκ τών 

προτέρων είναι βέβαιον, άλλ’ έκ τών ύστερων δυσκόλως άποδεικνυεται" διότι 

τί γνωρίζομεν έκ τής δημιουργίας ; σχεδόν ούδέν. Έν τφ άοράτφ τούτφ 

σημείφ τοΰ ύλικοΰ κόσμου όπου εύρισκόμεθα, μίαν μόνην στιγμήν διαμένο- 
μεν, δ'σον μόλις άρκεϊ εί'ς τινας έξ. ημών, καί τούτους όλιγίστους, ϊνα κατα- 
νοήσωσι τδν καταπληκτικόν όγκον τής ό'λης συστάσεως τοϋ παντός καί τι- 

νας νόμους αύτης, καί όπως διά τνίς έφαρμογής αύτών βελτιώσωσι βαθμη
δόν τήν ύλικήν ζωήν, ή'τις άλλως θά ήτο ανυπόφορος. Ό κόσμος τής διανοίας 

εΐναι μέγας, καί έν μέσφ αύτοΰ έξαστράπτει ή έ'ννοια τής θεότητος" άλλ’ έάν 

είς τδν ύλικδν ή'λιον, δστες δέν εΐναι είμ.ή άστήρ μεταξύ άπειραρίθμων άστε- 
ρων, δέν δυνάμεθα ν’ άτενίσωμεν άπ’ εύθείας, καί μ.όνον διά τής άντανα- 

κλάσεως τοΰ φωτός του φωτιζόμεθα καί όδηγούμεθα, πολύ όλιγώτερον δυ
νάμεθα ν’ άτενίσωμεν είς τδν ή'λιον τής θεότητος καί είς τά άνεξερεύνητα 

βουλεύματα αύτής νά είσδύσωμεν. ’Απέναντι τοΰ θεοΰ ό λόγος, κατά τδ 

ρήμα τοϋ ποιητοϋ, έ'χει βραχείας τάς πτέρυγας (Vedi come ragione ha corte 
Γ ali)" δ λόγος μάς δδηγεΐ μέχρι τινδς, μάς άνυψοϊ είς τήν θεωρίαν τοϋ ά

πειρου, μάς επιβάλλει τήν είς Θεόν πίστιν, άλλ’ ένταυτφ καταδεικνύει ήμϊν 
άριδήλως τδ άκατάληπτον τής θείας φύσεως καί τών έ'ργων αύτής. Ό δέ 

ήθικδς κόσμος έ'χει έ'τι πλείονα μυστήρια, διότι ή υλική σύστασις τοϋ παν · 

τάς ύπόκειται είς τήν άνάγκην, καί άμα άνακαλύψωμεν ένα νόμ,ον αύτής, 
δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν οτι άληθεύει πάντοτε καί πανταχοϋ, καί μιάς ά- 

ληθείας δοθείσης μυρίας άλλας διά τοΰ συλλογισμοϋ .έξάγομεν έξ αύτής, καί 

διά τοΰ μαθηματικού συλλογισμού πρδ πάντων κατασκευάζομεν τάςύψηλο- 

τάτας καί βεβαιοτάτας τών επιστημών" άλλ’ ό ηθικός κόσμος ναί μέν εΐναι 
έν μέρετ προϊόν τής διανοίας καί τοϋ λόγου, καί οί νόμοι αύτοΰ έχουσιν ού 

μόνον τδ γενικόν καί σταθερόν τών νόμων τής φύσεως, άλλά καί τδ καθολικόν 

καί άναγκαϊον τών λογικών άρχών, ό'μως παρά τήν άνάγκην ενεργεί έν αύτφ 
ή έλευδερία, δι’ ής οί νόμοι αύτοΰ πρέπει νά έκπληρωθώσι, καί πάντοτε 
δέν έκπληραϋνται, καί έν φ ή ζωή τής φύσεως άπαρεγκλίτως προβαίνει, καί 

καθορώμεν αύτήν ού μόνον έν τφ παρόντι, άλλά καί ε’ν τφ άπωτάτφσημείφ 

τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος, ή ηθική ζωή μόλις άρχεται έν τφ κό
σμφ τούτφ, καί διά πάντων τών φαινομένων αύτής άποδεικνύει ότι έν τφ 

κόσμφ τούτφ δέν τελευτή, διότι ούδεμία τών τάσεων .αύτής ικανοποιείται 

διά τής έκπληρώσεως τοΰ σκοποΰ αύτής, ούτε ή άκόρεστος έφεσις τοϋ άλη- 

δοΰς καί τοΰ καλοΰ, ούτε ή άσβεστος δίψα τής δικαιοσύνης, ούτε ή άπλη
στος επιθυμία τής ευδαιμονίας" πάσαι αί τάσεις αυται άνάγονται είς μίαν, 

ή'τις εΐναι ή πρός τδ άπειρον τάσις, καί ενταύθα πάντα εΐναι πεπερασμένα. 
Νοοΰμεν τδ άπειρον, άναγνωρίζομεν δ'τι έξ αύτοΰ έξαρτώμεθα, αύτδ επιθυ

μούμε?, πρός αύτδ τείνομεν, άλλ’ ή έπί γης επικράτεια τοϋ άνθρώπου εΐναι
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έν μόνον σημεϊον, υ.<χλ η ζωη αύτοϋ μία μόνη στιγμή. *— Ταϋτα οφείλει νά 

έχ·ρ πρό οφθαλμών ό επιχειρών νά μελετήσει τά περί τοϋ σκοπού της δημιουρ

γίας και περί τνίς έπ’ αύτης θείας προνοίας ζητήματα. Καί έκ τούτων θέλει 
συμπεράνει ότι έξ ανάγκης τά ζητήματα ταϋτα είναι δυσεπίλυτα, καί έν 

μέρει δλως άλυτα, άλλ’ ότι ώς έκ τούτου ούδείς δικαιοΰται ν’ άρνηθγί ού'τε 

την ΰπαρξιν τοΰ ©εοΰ, ούτε τά άπειρα αύτοϋ προσόντα, καί μάλιστα έκ τών 

ημϊν γνωστών έργων αύτοϋ ύποχρεοΰται ύπ’ αύτοϋ τοΰ λόγου νά πιστεύσν)· 
ότι καί τά άγνωστα καί τά άπώτατα αύτών αποτελέσματα συνφδουσι πρός 

την θείαν αύτών άρχην, καί ότι τό τέλειον δν ούδέν ανάξιον έαυτοΰ ποιεί, 

καί πάντα δ τι ^άΛιατα γενέαθαι εδουΛήθη παραπΛήσια έαντω, ώς έλεγε» 

ό Πλάτων.
’Ότι υπάρχει σκοπός έν τγί δημιουργία τοΰτο καί έκ τών προτέρων καί έκ 

♦τών ύστερων άποδεικνύεται. Καί έκ μέν τών προτέρων, έχομεν έν τφ λόγφ 

την άρχην της τελεότητος, δυνάμει τίίς οποίας πιστεύομεν ότι πάν τό ύπάρτ 

χον πρός τι τέλος υπάρχει. Έκ δέ τών υστέρων γίνεται ή άπόδειξις αύτη 

διά της μελέτης τών κατά μέρός οργανισμών τών οντων, οΐτινες άποκλείουσι 
τό αυτόματον, καί έμφαίνουσιν άναντίρρητον σκοπιμότητα. Καί έπειδη οί 

οργανισμοί ουτοι συνδέονται άδιασπάστως μέ την πάντοθεν περιστοιχίζονταν 

αύτούς άνόργανον ύλην, έξ ης τρέφονται, έν $ ζώσι καί πρός γϊν μ.υριοτρόπως 
σχετίζονται, όλη η φύσις παρίσταται ώς εϊς καί μόνος οργανισμός, δν δέν 

δύνάμεθα νά κατακερματίσωμεν καί νά Οεωρησωμεν κατά μέρος, διότι κα

θώς τό έλάχιστον τώνξζωΰφίων σχετίζεται πρός τό περιέχον αύτό, παρο

μοίως η γη αυτή σχετίζεται πρός τόν ήλιον, καί ουτος πρός παν τό στε

ρέωμα. Δαμπράν καί πληρη άπόδειξιν της σκοπιμότητος της φύσεως έχο

μεν ·ηδη έν τφ περί τελικών αιτίων σοφφ συγγράμματι τοΰ έν Παρισίοις 

διάσημου καθηγητοΰ Π. Ίανέτου \ δστις δέν άναγνωρίζει την άρχην τ·ης 

τελεότητος ώς καθολικήν καί άναγκαίαν, ώς τάς της αίτιότητος καί τίς 
ταυτότητος, άλλ’ δμως έπί τών θετικών. εξαγομένων τών φυσικών επιστη
μών πρό πάντων στηριζόμενος πανταχοΰ καταδεικνύει οτι η τελεότης είναι 

νόίΛος της φύσεως δι’ άλανθάστου έπαγωγίς άνακαλυπτόμενος καί βεβαιού- 

μενος, ό'τι τύχη δέν διέπει τόν κόσμ.ον, άλλά νοΰς, καί ό'τι ού μόνον ύπάρ- 
χει σκοπός έν -τγί δημιουργία, άλλά καί ό'τι ό σκοπός οδτος είναι τό άγαθόν. 
Έπιτοαπητω δέ ημϊν νά παρατηρησωμεν δτι οί μη παραδεχόμενοι την άρ

χην της τελεότητος ώς καθολικήν καί άναγκαίαν, έν ώ άναγνωρίζουσιν ώς 

τοιαύτην την άρχην της αίτιότητος, δέν σκέπτονται δτι τό τέλος τοΰ δντος, 

ό πρός δν δρος αύτοϋ, δέν είναι είμη τό άποτέλεσμα καί συμπλήρωμα όλης 
της ύπάρξεως του, ότι τό αί'τιον ενεργεί κατά πάσαν στιγμήν της ύπάρξεως 

ταύτης, δτι επομένως ύπάρχει αί'τιον καί τοΰ τελικού αύτης άποτελέσματος, 

καί δτι δυνάμει τοΰ αιτίου το άποτέλεσμα είναι οΐον είναι καί . ούχί έτερον,

1 Les, Gauses finales par P. Janet.. ...
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είναι τουτέστί τό ειδικόν καί ίδιον τοΰ δντος τούτου άποτέλεσμα και 

ετέρου, ώστε τό αί'τιον καθό πρώτος δρος της ύπάρξεως, καθό παράγον την 
ΰπαρξιν, λέγεται ποιητικόν, καθό έσχατος δρος της ύπάρξεως, καθό παρά

γον τό συμπλήρωμα της ύπάρξεως, λέγεται τεΛικόν, είναι δέ πάντοτε εν 

καί τό αύτό αίτιον θεωρούμενου ύπό δύο διαφόρους όψεις, έν τγ άρχ·ρ της 
ύπάρξεως καί έν τφ τέλει αύτ·ης. Τοΰτο έννοοϋμεν δτε λέγομεν δτι έάν υ

πάρχει αίτιον, ύπάρχει καί τέλος, δτι δηλαδη τό αί'τιον δέν ένεργεϊ μόνομ 

ΐνα άρχίσιρ η υπαρξις τοϋ δντος, άλλ’ ένεργεϊ καί έπί της τάσεως αύτης,ητις 

είναι απόρροια της φύσεως αύτοϋ, καί έπί τοϋ τέλους αύτης, ώστε τό τέλος 
δέν είναι είμη η πληρης πραγματοποίησις της ένεργείας τοΰ αιτίου, καί 

μετά τνίς αύτης άκριβείας δυνατόν είπεϊν ότι τό αίτιον, τείνει πρός τό τέλος, 

η δτι τό τέλος ύποθέτει τό αίτιον. ’Άρα η άρχη τ·ης τελεότητος περιλαμ
βάνεται έν τνί άρχγ της αίτιότητος, καί δ παραδεχόμενος την μίαν παραδέ

χεται έζ ανάγκης καί την άλλην. ’Άλλως τε, η άρχη τη; αίτιότητος πε
ριέχει, ώς εί'δομεν, την έννοιαν πρώτου καί άπειρου αιτίου, έχοντος άπειρον 

ού μόνον την δύναμιν άλλά καί την σοφίαν καί άγαθότητα. Τοιοΰτο δέ δν 

τό άπειρον αίτιον ποιεί ού μόνον διά τινα σκοπόν, άλλά διά σκοπόν άριστον.

Έκ τούτου έγείρονται πολλά ζητήματα, περί τοΰ άγαθοΰ τίς δημιουρ

γίας, περί τοϋ έν αύτν; προορισμοΰ της άνθρωπότητος, τά περί προνοίας ζη
τήματα, περί ών άλλοτε διελάβομεν καί άτινα ρύ'τε ένταΰθα δύνάμεθα 

νά παραλείψωμεν.—Πρόνοια είναι προδιάταξις καταλλήλων μέσων είς πραγ- 
ματοποίησιν ώρισμένου σκοποΰ,καί προκειμένου πέρΐ.ύΟ^προνρίας, ό σκοπός 

πρέπει νά είναι αγαθός καί τά μάσα άλάνθαστα.Ή ημετέρα αίσθησις καί διά

νοια μόνον έκ της πείρας τοΰ κόσμ.ου τούτου όδηγοόμεναι δέν βλέπουσι πάντοτε 

ού'τε την άγαθότητα τοΰ σκοποΰ ού'τε τό άλάνθαστον τών μέσων,αλλά καί τό 
έν καί τό έτερον βέβαιοι ό λόγος, καθώς η έπιστημη άποδεικνύει την περί, 

τον ήλιον κίνησιν της γης καί τούς νόμους της άστρονομίας καί τ·ης φυσι

κές, άν κα'ι ταϋτα φαίνονται έναντία είς την μαρτυρίαν της αίσθησεφς καί 
τ’ης πείρας, ώστε καί περί τών νόμων της θείας προνοίας άναγκαζόμεθα νά 

είπωμεν τό eppur si muove τοΰ Γαλιλαίου. Καί τό μέν άγαθόν της δημιουρ

γίας μαρτυρεί κατά.πρώτον αύτη η υπαρξις τοΰ κόσμου, ητις είναι προτιμό
τερα της μη ύπάρξεως, καί η σοφία τών νόμων ύφ’ ών διέπεται' τό δέ έν 

αύτγ κακόν έξηγεϊ η φύσις παντός πεπερασμένου, καί οτι τοΰ κακοΰ υπερι

σχύει έπί τέλους τό άγαθόν, έγγυάται η φύσις άμφοτέρων καί η πρόοδος 

τοϋ κόσμου. Άναντίρρητον έπίσης είναι δτι μεθ’ δλας τάς έπικρίσεις τών ά- 
παισιοδοξων, το αγαθόν είναι ό κανών καί τό κακόν είναι η έξαίρεσις, καί 

τότε είναι μέσον καί δρος μείζονος άγαθοΰ.

'Ότι ή υπαρξις προτιμοτέρα της μη ύπάρξεως τοΰτο δέν χργζει άποδεί-. 
ξεως, παρεκτός έάν η υπαρξις είναι διηνεκές καί αθεράπευτου κακόν, οπερ 

i Φςλοσο,φιχαΐ Μίλέται ·:·:λ. 343—433.
ΤΟΜΟΣ Β', 5. —ΜΑΙΟΣ 187S.
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ούδέποτε παρατηρεϊται’ πάν τό ύπαρχον έκπληροϊ τόν σκοπόν τής ύπάρ- 

ξεώς του ούχί πάντοτε έντε)\ώς, άλλά καθ’ δν βαθμόν επιτρέπει ί φύσις αύ-’ 

τοϋ, καί δταν έ'χν) συνείδησιν έαυτοϋ, την ύπαρξιν προτιμά πάντοτε τής μη- 
δενώσεως. Καί ό ατυχέστατος άνθρωπος άναρριχάται είς την ζωήν, καί έρω- 

τώμενος έάν ένεκεν των δυστυχημάτων αύτοΰ προτιμά τδν θάνατον, άπο- 
φατικώς Θελει απαντήσει. Έάν δέ πάντων τών πλασμάτων ή φύσις είναι 

πεπερασμένη, ού'τε άπειρος δύναται νά είναι ό σκοπός αύτών, ούτε τελεία 
·$ι έκπλήρωσις τοΰ σκοπού τούτου. Τδ πεπερασμένον της δημιουργηθείσης φύ

σεως εΐναι ή πηγή πλείστων κακών κατά τε τήν υλικήν καί νοητικήν καί 
ήθικήν τάξιν. Πανταχοΰ βλέπομεν τήν ατέλειαν, κατά τήν έκτασιν, κατά 

τήν διάρκειαν, κατά τήν δύναμιν, κατά τήν ενέργειαν, κατά τήν γνώσιν, 
κατά τδ κάλλος, κατά τήν ηθικότητα, καί δσφ μάλλον άνυψουμεθα είς 
τήν θεωρίαν τοΰ άπειρου καί τοΰ. τελείου, κατά τοσοϋτον άνακαλύπτομεν 

πόσον ενδεής εΐναι ή φύσις τοΰ πεπερασμένου,, καί άνιώμεθα, καί άδημονοΰ- 

μεν, καί εί μή έπήρχετο παρήγορος ή πεποίθησις δτι ό ποιήσας τδν κόσμ.ον 

πάντα έποίησεν έν σοφίφ καί άγαθότητι, οδυνηρά καί ανίκητος Απελπισία 
θά έκυρίευε τήν ψυχήν μας. Έάν δέ είς τά προερχόμενα έκ της πεπερασμέ

νης φύσεως τοΰ κόσμου κακά προστεθώσι τά έκ της ήμετέρας Οελήσεως, ήτις 
πολλαχώς διαταράττει τήν ύλικήν, τήν νοητικήν καί ηθικήν τάξιν, καί 

ταΰτα έξ Ανάγκης μεταδίδονται Από γενεάς είς γενεάν, θέλομεν έχει μέγα 

κεφάλαιον κακών, άτινα εις ημάς αύτούς καί ούχί είς τδν Θεόν πρέπει ν’ Α- 

ποδώσωμεν. Άλλά καί ταΰτα βαθμηδόν εξαλείφονται διά τής νοητικής, ή- 

θικής καί κοινωνικής προόδου. Καί έν αύτή τή υλική τάξει εύρίσκομεν δτι ή 

φύσις άδιαλείπτως προβαίνει άπό τίνος άτελοΰς καταστάσεως εις άλλην τε- 
λειοτέραν, καί οδεύει πρδς τδ βέλτιον.. Τοΰτο μαρτυρεί ή θετικωτέρα επι

στήμη. Μικρόν νέφος, αόρατον σχεδόν, συμπυκνοΰται, καί γίνεται εις κόσμος, 
καί καθ’ έκάστην ηλικίαν τοΰ κόσμου τούτου αυξάνει ή καλλονή και ή γο- 
νιμότης αύτοΰ, καί νέα δντα παράγονται έπί μάλλον καί μάλλον τέλεια 

μέχρι τοΰ ανθρώπου, δ'στις συνεχίζει τήν πρόοδον τής φύσεως καί διά τών 

έργων αύτοΰ αείποτε προσεγγίζει είς τήν έκπληρωσιν άνωτέρου έ'τι προορι- 
σμοΰ. Είς τί ύφίσταται ό προορισμός ούτος θέλομεν ί'δει έν τή τρίτη σειρφ 
τών μελετών τούτων’ άλλ’ άπό τοΰδε δυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι κατά τήν 
έκπληρωσιν τοϋ προορισμού τούτου πρόοδος έπίσης ύπάρχει, καί ώς έκ τού

του τδ Αγαθόν έπί τέλους υπερισχύει τοΰ κακού’ ή πλάνη φέρει δι’ αύτών 

τών παρεκτροπών αύτής είς τήν Αλήθειαν’ πάσα παράβασις τοΰ φυσικοΰ 
νόμου διά τοΰ κύρους τοΰ νόμου τούτου τιμωρείται,καί διά τής τιμωρίας άλ- 

λαι παραβάσεις προλαμβάνονται*  παρομ.οίως καί τοΰ ήθικοϋ νόμου αί παρα
βάσεις συντείνουσιν είς τελειοτέραν έκπλήρωσιν αύτοΰ, είτε προκαλοΰσαι τήν» 

ίμφάνισιν πολυτίμων αρετών, τής υπομονής, τής πραότητος, τής γενναιότη- 
τος, τής άμνησικακίας, τής μακροθυμίας, τής αγάπης καί αύτών τών έχ- 

θρών, είτε τήν κατά τών κακιών δραστήριωτέραν Αντενέργειαν τοΰ Αγαθοΰ, 
ώστε τδ κακόν, έν μέρει άφευκτον, καθδ ίδιον παντός πεπερασμένου, καί έν 
μέρει έ'ργον ήμέτερον, εΐναι πάντοτε δρος, Αφορμή καί μέσον μείζονος άγα- 

θοϋ. Καί ουτω τό κακόν, χωρίς νά έξαλειφθή δλοσχερώς, διότι τοΰτο Αδύ

νατον, βαθμ.ηδόν έλαττοΰται, καί ή πάλη αύτη τοΰ άγαθοΰ κατά τοΰ κα- 
κοϋ, καί δι’ αύτής ή πρός τό Αγαθόν πρόοδος άποτελοΰσι τήν ζωήν τής φύ

σεως, καί συνιστώσι τήν καλλονήν καί τήν Αγαθότητα τής ηθικής ζωής καί 
τοϋ μεγάλου δράματος τής ιστορίας. Έπί τέλους δέ καί εί μή ήδυνάμ.εθα 
νά έξηγήσωμεν καί δικαιολογήσωμεν καθ’ ό'λα τό έν τφ κόσμφ κακόν, πάν

τοτε θά ήναγκαζόμεθα νά τόθεωρήσωμεν ώς Απαραίτητον καί πρόσφορου 
μέσον μείζονος άγαθοΰ, διότι ό Θεός εΐναι τέλειος,καί έάν τά φαινόμενα τοϋ 

κόσμου δέν δυνάμεθα πάντοτε νά συμβιβάσωμεν μέ τήν άπειρον αύτοΰ τε

λειότητα, τοΰτο δέν άποδεικνύει είμή τήν Αδυναμίαν τοΰ νοός μας, ούδαμώς 
δέ Αναιρεί τήν θείαν φύσιν, καί έπί τοΰ μεταφυσικού τούτου ζητήματος, 

ώς έπί πολλών άλλων απλώς φυσικών, ό λόγος μάς ύποχρεοϊ νά πιστεύσω- 

μεν, αν καί καθ’ δλα δέν καταλαμβάνομεν.

Π. ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ.

. ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΪΠΟ

KONSTANTINOV Σ. ΚΟΝΤΟΪ.

§ 15*.

Γράμμα Αντί τοΰ σύγγραμμα ή ποίημα.

Τό ό'νομα γράμμα έκ του ρήματος γράφω παραχδέν καί παν τό γεγραμ- 
μένον καθόλου δηλοϋν παραλαμβάνεται ούχί όλιγάκις παρά τοϊς παλαιοϊς 

έπί τής αύτής έννοιας, έφ’ ής τδ έκ τοΰ συγγράφω γενόμενον σύγγραμμα καί 

τδ έκ τοϋ συντάσσω σχηματισθέν σύνταγμα. Σημαίνει δ’ ού μόνον τδ κα
ταλογάδην σύγγραμμα άλλά καί τδ μετά μέτρου ποίημα. Ώς δέ διά τής 
λέξεως βιβΛΐον ή Λόγος ονομάζεται πολλάκις τδ μέρος εκτενούς συγγράμ

ματος ή πραγματείας, δπερ τόμου ύπό τινων προσαγορεύεται, ουτω ' καί διά 

τής συνωνύμου γράμμα» Άδιαφόρως λοιπόν λέγεται ύπδ τών Ελλήνων άλ
λοτε μέν τό γράμμα Ίί τδ βιόΛΐον τοΰ δεινός λογογράφου ή ποιητοϋ, άλ
λοτε δέ τό πρώτον γράμμα ή τδ πρώτον βιβΛίον ή δ πρώτος Λόγος καί τδ 
δεύτερον γράμμα ή τδ δεύτερον βιβΛίον ή ό δεύτερος Λόγος κτλ. τοΰ δει-

* __-1 «Λ-· 
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νος συγγράμματος $ πραγματείας. ’Επειδή δ’ άντίκεινται άλληλοις τδ σύγ

γραμμα και τδ ποίημα, φανερόν γίνεται οτι καθολικόν όνομα περιεκτικόν 
τούτων καί άμφοτέρων άμα παραστατικόν είνε τδ γράμμα έμφαϊνον τό τ’ 

έν πεζφ λόγφ συντεταγμένον και τδ έν έμμέτρω.

Άλεξ. παρ’ Άθην. σελ. 164, β':
βιβΛΙον 

εντεύθεν 3 τι βούλει προσελθών, παϊ, λαβέ.

και:
Όρφεύς ενεστιν, 'Ησίοδος, τραγφδία, 

Χοιρίλος, 'Όμηρος, ’Επίχαρμος, συγγράμματα 

παντοδαπά.

κα'ι:
φιλόσοφός τις εί, 

ευδηλον, θς παρε'ις τοσαΰτα γράμματα 
Σίμου τέχνην έ'λαβες.

Πρδς άποκατάστασιν τοΰ μέτρου ό μέν Ίακώψιος έγραψεν :

’Επίχαρμος, Όμηρος, Χοιρίλος, συγγράμματα.

ό δ’ Έρμαννδς:
Χοιρίλος, 'Όμηρος,, έ'στ’ ’Επίχαρμος, γράμματα.

Ό Μεινέκιος έν μέν τη μικροί έκδόσει τών αποσπασμάτων τών κωμικών (σελ. 
723) ένέκρινε την γραφήν τοϋ Έρμαννοΰ, έν δέ τη έκδόσει τοΰ ’Αθηναίου 
(Τόμ. Α', σελ. 294 καί Τόμ. Δ', σελ. 79) την τοΰ Ίακωψίου. Ό Ναίκιος 

(ΧοιρΙΛ. σελ. 6) εί'κασεν Έπίχραμος. "Αλλων φιλολόγων γνώμαι μνημο
νεύονται ύπδ τοΰ Μεινεκίου έν τη μεγάλη έκδόσει τών αποσπασμάτων τών 

κωμικών (Τόμ. Γ', σελ. 444).

Άνθολ. Παλ. Θ', 25:
γράμμα τόδ’ Άρητοιο δαημονος, δ'ς πότε λεπτοί 

φροντίδι δηναιούς αστέρας έφράσατο.

και Θ', 63:
τίς γάρ έμ.’ ούκ ηεισε; τίς ούκ άνελέξατό Αυδήν 

τό ξυνόν Μουσών γράμμα και ’Αντιμάχου;

καί Θ', 1.84 :
Πίνδαρε, Μουσάων ιερόν στόμα και λάλε Σειρην, 

Βακχυλίδη, Σαπφοΰς τ’Άίολίδες χάριτες 

γράμμα τ’ Άνακρείοντος 'Ομηρικόν ος τ’ άπό ρεΰμα 
έ'σπασας οΐκείοις, Στησίχορ’, έν καμάτοίς.

Ό Έκκηρος ευρίσκει εύαρμοστότερον τό «άσμά τ’Άνακρείοντος». Νομί

ζει δ’ δ'τι άντί τοΰ «άηναιους άστέρας έφράσατο» ητο κατ’ άρχάς γεγραμ- 

μένον «όιημοδς αστέρας» (Comment, Crit. Μέρ. Α', σελ. 189 καί σελ. 193).

Ξενοφ. Άπομν. Δ', β', 1 «κάταμαθών γάρ Εύθυδημον τδν καλόν γράμ

ματα πολλά συνειλεγμένον ποιητών τε κα'ι σοφιστών τών εύδοκιμωτάτων». 
Δ', β', 8 «είπε μοι, έ'φη, ώ Εύθύδημε, τφ δντι, ώσπερ εγώ άκούω, πολλά 

γράμματα συν-ηχας τών λεγομένων σοφών άνδρών γεγονέναι;Δ', β', 10 
«τί δη βουλόμενος άγαθός γενέσθαι, έ'φη, ώ Εύθύδημε, συλλέγεις τά γράμ

ματα; ». Πρβ. Φρύνιχ. Σοφιστ. Προπαρ. σελ. 31,30 «Και γράμμα τδ ζω- 
γράφημα’ και (αί) έπιστολα'ι δέ γράμματα’ κα'ι τά ψηφίσματα, ώς Δημο
σθένης’ κα'ι τά συγγράμματα των αρχαίων άνδρων, ώς ώεχο^ώΓ».

Πλατ. Παρμεν. σελ. 127, γ' «έπιθυμοΰντας άκαυσαι τών τοϋ Ζήνωνος 
γραμμάτων' τότε γάρ αύτά πρώτον ύπ’ εκείνων κομισθηναι». Πρβ. καί 
σελ. 127, δ'.

Ψευδαισχίν. Έπιστ. Δ', σελ. 668 «άλλ’ δπως μη γέλώτα όφλισκάνης 

ζητών δ'στις έστιν ό Πίνδαρος’ τουτί ,μέν γάρ οιμαι δτι καί παρά Μαντίρρ τώ 

γραμματιστη άμα έμοί ποτέ έ'μαθες τδ γράμματ. Πρβ. καί Βαλκενάριον Πα· 

ρατηρ. εΙς'Λμμών. σελ. 56.
Πλούτ. Σύλλ. 26 «οί δέ πρεσβύτεροι Περιπατητικοί φαίνονται μέν καθ’ 

εαυτούς γενόμενοι χαρίεντες και φιλόλογοι, τών δέ Άριστοτέλους καί Θεο- 

φράστου γραμμάτων ού'τε πολλοις οδτ’ ακριβώς έντετυχηκότες διά τόν Νη- 
λέως τοΰ Σκηψίου κληρονόμον, φ τά βιάΛΙα κατέλιπε Θεόφραστος, είς αφι

λότιμους καί ίδιώτας άνθρώπους παραγενομένοις». Τιβ. Γράκχ. 8 «’Αντι

πάτρου τοΰ Ταρσέως γεγονώς. έν άστει συνηθης καί τετιμημένος ύπ’ αύτοΰ. 

προσφωνησεσι γραμμάτων φιλοσόφων». Πρβ. καί Καίσ. 60.
Στράβ. σελ. 7 «τόν μέν ουν έκδοΰναι πρώτον γεωγραφικόν πίνακα, τδν 

δέ Έκαταΐον καταλιπεΐν γράμμα^.

Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 405 «ώς καί Θεόφραστος έδηλωσεν έν τωπερί 
θερμοΰ και ψυχροΰ γράμματι».· Τόμ. 1Η', α', σελ. 196 «τοΐς άναγνωσομέ- 

νοις άμφοτέρων τά γράμματα». σελ. 209 «ούδείς δστις ού δτηλθεν έν τφ 

περί τέχνης γράμματι τίνι αύτόν λόγον».σελ. 218 «ό μέν ούν έν τφ τοΰ Πλά

τωνος γράμματι διαλεγόμενος τω Σωκράτει συγγνωστός ην ί'σως» (Πρβ. καί 

σελ.288).Τόμ.ϊΘ',σελ. 8«Ένγάρ τοι τώ Σανδαλαρίφ,καθ’ δ δη πλεϊστα τών 
έν 'Ρώμη βιβλιοπωλείων έστίν, έθεασάμεθά τινας άμφισβητοΰντας εί'τ’ έμδν· 

εΐ'η τδ πιπρασκόμ.ενον αυτό βιβΜον εί'τ’ άλλου τινός*  έπεγεγραπτο γάρ δη 

Γαληνός ιατρός’ ώνουμένου δέ τίνος ώς έμόν, ύπδ τοΰ ξένου τνίς επιγραφής 

κινηθείς τις άνηρ τών φιλολόγων έβουληθη γνώναι την επαγγελίαν αύτοΰ,. 
καί δύο> τούς πρώτους στίχους άναγνούς ευθέως άπέρριψε τό γράμμα τοϋτο 

μόνον έπιφθεγξάμενος, ώς ούκ έ'στιΑέξις αυτή Γαληνού καί ψευϊως έπιγέ- 

γραπται τουτί τόγ3όΟ;'θΓ» (Πρβ. καί Τόμ. Ζ', σελ. 89-2, κτλ,). Ούκ ολίγα 
δ’ έ'χόμεν έκ τοϋ Γαληνού νά καταλέξωμεν παραδείγματα της χρησεως τοϋ 

γράμμα παος δηλωσιν μέρους συγγράμματος η πραγματείας, έφ’ ^,ς έννοιας 

παραλαμβάνεται ύπ’ αύτοΰ καί τδ βιβΜον.καί τό Λόγος. Τόμ. Α', σελ. 643 

«έγνωζα γάρ—^ζατκπαύειν η,δη τό δεύτερον γράμμα». Τόμ. Β', σελ. 74 
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«διά τοΰ πρόσθεν έπιδέδεικται γράμματος». σελ. 142 «άλλ’ ουτος μ,έν δ 

Λόγος ένταυθοϊ τελευτάτω, τό δ’ υπόλοιπον άπαν έν τφ τρίτφ προσθησω». 

σελ. 416 «καί μοι τοΰτο πέπρακται κατά την άρχην τοΰ δευτέρου τε καί 

τρίτου γράμματος». σελ. 420 «πρόσθεϊναι διέγνων έτερα δυο βιδΛΐα». ΰζ\. 

588 «είρημένων έ'μπροσθεν έν τγ τών έκτος μορίων ανατομή κατά τά πέμ- 
πτον γράμμα». σελ. 589 «πρόκειται μέν έν τφδε τφ γράμματι διελθεϊν — 

δν έν τφ προ τούτου βιόΛίω διηλθον». σελ. 651 «έστι μέν έ'τι και τοΰτο 

το βιβ.Ιίον άνατομικάς εγχειρήσεις διδάσκον». σελ. 652 «σχεδόν άπαντα λέ- 

λεκται κατά το πρό τούτου γράμμα». Τόμ. ©', σελ. 106 «τών έν έκείνφ 
τφ βιβ.ΙΙω γεγραμμένων». σελ. 107 «δι’ εκείνου τοΰ γράμματος δεδηλω· 

ται». Τόμ. I', σελ. 77 «ό μέν δη πρώτος μοι λόγος ένταυθοϊ τεΛευτάτω». 

σελ. 234 «έν τφδε τφ γράμματι· λεγέσθω». σελ. 304 «κα'ι ηδη τέλος 

έπιτίθημ.ι και τφδε τετάρτφ γράμματι». σελ. 660 «εν τφ τησδε της 

πραγματείας έβδόμφ γράμματι». σελ. 1021 «ένταΰθα οδν $δη τελευτάτω 

καί ουτος ό Λόγος». Ποιείται δέ χρησιν ό Γαληνός και τνίς λέξεως υπό

μνημα λέγων Τόμ. Α', σελ. 571 «διά τών εφεξής δυοϊν Υπομνημάτων εί- 

ρησεται» καίΤόμ. Γ, σελ. 874 «γράψαντες έν τφ τρίτφ κα'ι τετάρτφ καί 
πέμπτφ καί έκτω τώνδε τών υπομνημάτων» (Πρβ. καί σελ. 305. 735. 

945 κα'ι Τόμ. θ', σελ. 106, κτλ.). Παρατηρητέον δ’ ότι έν Τόμ. Α', σελ. 
'489 τά κρείττω τών αντιγράφων άντί τοϋ «είρησεται δέ καν τη τ·ης θερα

πευτικές μεθόδου πραγματεία περί τγίς χρείας αύτών έπ'ι πλέον» φέρουσι 
νικάν τοϊς της θεραπευτικής μεθόδου γράμμασι» (’Ίδε Act. Semin. Phil. 

Er/. Τόμ. Α', σελ. 66, 19. Πρβ. καί σελ. 65, 17).
Ώριγέν. Τόμ. Β', σελ. 194 «τών δεόντων έξετάζεσθαι και ύπομνηματι- 

κοΐς γράμμασι πιστεύεσθαι».
Έν τφ Λεξιφάνει του Λουκιανού § 1 έρωτησαντος τοΰ Λυκίνου «Αεξιφάνης 

ό καλός μετά βιβ.Ιίου · », άποκρίνέται ό Λεξιφάνης «νη Δί’, ώ Λυκΐνε- 
γράμμα έστι τητινόν τι τών έμών κομ.ιδνί νεοχμόν». Μετ’ ολίγα δ’ έρωτφ 
πάλιν ό Αυκΐνος «άλλ’ είπε μοι, τίς ό νοϋς τφ σνγγράμματι;». Παρά δέ 

τφ Πολυβίφ Β', νς·', 2 άλλα μέν τών άντιγράφων έχουσιν έν τοϊς αιυγγράμ- 
μασιν, άλλα δ’ έν τοϊς γράμμασιν.

Περί της προκειμένης χρησεως τοΰ ονόματος γράμμα γίνεται λόγος καί 

ύπό Σέξτου του ’Εμπειρικού γράφοντος έν τφ πρός Γραμματικούς (σελ. 609) 
«Τάχα δέ, ώς φασιν οι περί τόν Άσκληπιάδην, καί αύτη άπό γραμμάτων 
ώνόμασταί, ούκ άπό τούτων δέ, άφ’ ών καί η γραμματιστικη, άλλ’ εκείνη μέν, 

ώς έ'φην,άπό τών στοιχείων,αύτη δέ άπό τών συγγραμμάτων,περί οις πονεϊται’ 
γράμματα γάρ και ταϋτα προσηγορεύετο, καθά καί δημόσια καλοΰμ.εν γράμ

ματα καί πολλών τινα γραμμάτων έμπειρον ύπάρχειν φαμέν, τουτεστιν ού 
τών στοιχείων άλλά τών συγγραμμάτων. Κα’ι Καλλίμαχος δέ ποτέ μέν τό 
ποίημά καλών γράμμα ποτέ δέ το καταλογάδην σύγγραμμα φησ,ί'

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 345

Κρεωφύλου πόνος είμί δόμφ ποτέ θειον άοιδόν 
δεξαμένου" κλείω δ’ Εύ'ρυτον δσσ’ έπαθεν 

καί ξανθήν Ίόλειαν. Όμηρειον δέ καλεΰμαι 

γράμμα" Κρεωφύλω, Ζεΰ φίλε^' τοΰτο μέγα. 
καί πάλιν' .

εί'πας ήλιε χαϊρε Κλεόμβροτος Άμβρακιώτης 

ηλατ’άφ’ύψηλοΰ τείχεος είς Άίδην 
άξιον ούδέν ίδών θανάτου τέλος άλλά Πλάτωνος 

έν τό περί ψυχ·ης γράμμ’ άναλεξάμενος». "
Πρβ. καί Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 725,20 καί σελ. 728,14.

Άναγινώσκεται δέ καί παρ’Άμμωνίω σελ. 38 «Καί τά συγγράμματα 

έκάλουν οί παλαιοί γράμματα. Καλλίμαχός πού φησι-
γράμματα δ’ ούχ εΐλισσεν απόκρυφα, 

τουτέστι τά συγγράμματα- καί πάλιν ’

Πλάτωνος 
έν τό περί ψυχής γράμμ’ άναλεξάμενος.

Καί έν τγ συνήθεις φαμέν πολλά είδέναι γράμματα τόνδε- ού γάρ τά είκοσι 

τέσσαρα άλλά τό τών πολλών έμπειρον γραμμάτων» (Γρ. «ού γάρ τόν των 

είκοσι τεσσάγω/ άλλά τον πολλών έμπειρον γραμμάτων ήτοι συγγραμμά
των^') καί παρ’ Εύσταθίφ. σελ. 1959, 58 «Πολλών δέ παρηγμένων έκ τοΰ 

γράφειν —χκεϊθεν καί τό γράμμα, § καί στοιχεϊον σημαίνει συνήθως, έ'τι δέ 
καί σύγγραμμα- έξ ου καί πολλά γράμματα είδέναι φαμέν καί γραμματικόν 

είναι τον πολλών συγγραμμάτων έ'μπειρον. Κεϊται. δ’ αύτό καί παρά Καλ- 
λιμάχφ έν τώ

γράμματα δ’ ούχ εΐλισσεν άπόκρυφα

καί
Πλάτωνος 

εν τό περί ψυχής γράμμ’ άναλεξάμενος».
Πρβ. καί Έτυμ. Μέγ. σελ. 240,48 καί Κραμ. Άνέκδ. Όξ. Τόμ. Δ', σελ. 

310,21. Σημειωτέον δ’ δτι αντί τοΰ «γράμματα δ’ ούχ εϊ.Ιισσεν άπόκρυφα·»· 

εΐ'κασεν ό Τουγκηνιος έζεΐΛισσεν ^Επιστ. Κριτ. Β', σελ. 186), δπερ εύλό- 
γως άποδοκιμάζεται ύπό τοΰ ’Όθ. Σνειδηρου (ΚαΛΛιμ. Τόμ. Βί, σελ. 482).

Είπε δ’ ο Καλλίμαχος καί ι

Αύδη καϊ παχύ, γράμμα και ού τορόν..

καί:
τφ. ί'κελον τό γράμμα τα Κώϊον.. ■ <

αντί τοΰποίημαέ’ϊ^ζ ’Όθ. Σνειδήρον ΚαΙΛιμ. Τόμ. Β', σελ. 228 καί σελ.494".

Έν τοϊς Β.εκκηρου’Ανεκδότοις σελ. 725 παρατεθέντος τοϋ είς. τόν-Κλεόμ- 
βρ.ο,τον, επιγράμματος τοϋ Καλλίμαχου, έπιφέρεται «Πρός τοΰτο. δέ. εϊπεν.· 

Όλυμπιόδωρος ό φιλόσοφος- . 
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εί μ.η γράμμα Πλάτωνος έμην έπέδησεν έρωην) 

γ(δη λυγρόν έλυσα βίου πολυκηδέα δεσμόν».

Ό Κορκης γράφει έν ταϊς Σημειώσεσιν εις τό Γαληνού περί της άπό των 
ένυδρων ζώων τροφής σελ. 183 «Κατά τό πρώτον εί'ρηται γράμμα: Γράμμα 
λέγει τό βιβλίον, διότι στοιχείοις αύτά δείρουν οί ’Αρχαίοι, Α λέγοντες καί 

Β και Γ βιβλίον, ί) δηλον έκ τών 'Ομηρικών ποιημάτων, ών έκαστη 'Ραψφ- 
δία άφ’ ένός τών είκοσιτεσσάρων στοιχείων επονομάζεται. Και ό 'Ιπποκράτης 

δέ ούτως άρχεται τίίς έπιγραφομένης Περί ϊητροΰ βίβλου. Τύ ptir γράμμα 

έσζιν ίητροϋ προστασίη, τουτέστι, Τό βιβλίον περί προστασίας ιατρού έστι». 
ΙΙρβ. Εύστάδ. σελ. 5, 32 «Καί τά τοιαϋτα τμήματα ούκ ηδέλησαν όνομά- 

σαι πρώτον τυχόν λόγον καί δεύτερον καί τρίτον καί τά έξης, καδάπερ 

έποίησε Κόϊντος έν τοϊς μετά τόν "Όμηρον, άλλ’, επειδή περ η βίβλος έζηρ- 

κει πρός πλείω τμήματα, έκριναν σεμνόν όνομάσαι τάς τομάς τοϊς όνόμασι 
τών είκοσιτεσσάρων στοιχείων της άνθρωπίνης έναρμονίαυ φωνής" α’Οεν καί το 

μέν προκατάρχον τμήμα άλφα ώνόμασαν, τό δέ μετ’ αύτό βήτα καί γάμμα 

τό εφεξής καί τά έχόμενα ομοίως κατά εύτακτον λόγον εως τοϋ μεγάλου Ω, 
τιμώντες ουτω την 'Ομηρικήν ποίησιν τφ πρεσβείφ τών στοιχειωδών γραμ

μάτων καί μηδέ πράγματα έ'χοντες τίί ευρεσιλογίγ τών επιγραφών καί φι

λοσόφων δέ έ'ργον ποιοΰντες, οί πολλαχοϋ τά οικεία συγγράμματα ούτως 
έπιγράφουσι σεμνότερου. Διό καί τώ είκοσιτέσσαρα τμήματα τίίς Όμηρικης 
ποιησεως της τε κατά την Ίλιάδα καί τίίς έν τίί Όδυσσεία ού μόνον άλφα 

καί βήτα καί γάμμά ονομάζονται καί τά έξης, άλλά καί γράμματα καλούν

ται, καδά καί τά ρηδέντα στοιχεία τίίς φωνής», θαυμαστή τω ό'ντι καί 
δυσπαράβλητος εινε η άγχίνοια τοϋ Εύσταθίου, δστις περί άπλουστάτου καί 
φυσικωτάτου πράγματος λόγον ποιούμενος δύναται μετά τοσαύτης περιερ- 

γίας νά φιλοσοφώ καί ούτως εύμηχάνως ν’ άνιχνεύν) τά δυσδηρατα τοϊς πολ- 

λοϊς, μάλλον δέ τά δυσείκαστα η καί ούδαμώς εύρετά.

Γράφει δ’ ό Ιίοραίίς καί έν ταϊς είς τόν Ισοκράτη Σημειώσεσι σελ. 41 

«Πολλών γραμμάτων: Άντ. Πραγμάτων πολλών, ούκ όρθώς. Γράμματα 

γοφ ωύε, 
η χρησις καί παρά ΠλάτωνΓ αύτίκα έν τφ Πολιτικφ (σελ. 293), Άν τε 

κατά τά 
αατά νόμους, εάν τε άνευ νόμων, ώς αύτός αύδις εαυτόν εξηγούμενος.λέγει. 

Τοΰτο δέ άντιδιεσταλμένως πρός τό έ'θη έκδεκτέον" νόμοι γάρ τινες είσι κά- 

κεϊνα, άγραφοι μέντοι. ΤΙ καί διά. τό στηλαις έγγράφειν, τουτέστιν έγχα- 

ράττειν τούς νόμους, εικότως καί Γράμματα έκώλεσαν αύτους οι άρχαϊοΓ η 

καί διότι εύρεθεϊσι τοϊς γράμμασι πρώτως είς την τών νόμων γραφήν έχρη- 
σαντο». Πρβ. καί σελ. 109 «Τά γράμματα : Τούς νόμους, κατ’ έξοχην, καδά 

και έν τοϊς πρόσδεν (σελ. 41) είρηκαμεν. Έν τω έμφ αντιγράφω ημαρτημε*  

νως, Τά πράγματα».

ώς καί έν τφ Άρειοπαγιτικφ (tc'), τούς νόμους λέγει. Πολλή δέ

γράμματα, dr τε ανευ γραμμάτων, φησί, τουτέστιν, Έάν Τε

. ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ §45

ϊύκόλως πας τις προσηκόντως τό πράγμα θεωρών σύνορά τά ύπό τοϋ άοι- 

δίμ,ου άνδρός άνεπισκέπτως προενηνεγμένα η προχείρως έξ ύπομ.νημάτων πα

λαιών γραμματικών παρειλημμένα. Ή λέξις γράμμα σημαίνει παν τό^γε- 
γραμμένον, δπερ δύναται νά εινε σύγγραμμα η ποίημα $ έπιστοΛή η 

νόμος % ψήφισμα η επίγραμμα, κτλ. Παρ’ Εύσταδίφ σελ. 1923, 60 φέρε
ται «Λέγει δέ που, φασί, καί Αισχύλος ουτω τό γράμμα, οϊον ώς Λέγει γέ~ 

for γράμμα, τουτέστι λόγος».

§ 16. ·ί>

Γραφεύς άντί τοΰ συγγραφείς καί γραφή άντί τοΰ συγγραφή.

'Ως ό βάπτων λέγεται βαφεύς καί ό κνάπτων κναφεύς καί ό ράπτων/'α- 

φεύς καί ό σκάπτων σκαφενς καί ό δάπτων ταφείς, ουτω καί ό γράφων γρα· 
φενς (Πρβ. καί γΛνφεύς, κτλ.). Ή εργασία δέ τοΰ γράφόντος ονομάζεται 

γραφή, δπερ ομοίως έσχηματισμένον εινε τφ άφή, ραφή, σκαφή (άνασκαφή, 

κατασκαφη, υποσκαφη), ταφή (Πρβ. καί γΛυφή, τρυφή, ψιφή^ριπη, κατα- 

κρυφή, κτλ.). Ευρισκεται δ εν τγ 'Ελληνική γλωσσνι τό τε γραφείς ενίοτε 

αντί του συγγραφευς κείμενον και τό γραφή πολλάκις άντί τοΰ συγγραφή, 
καδαπερ τό γραμμα άντί τοΰ σύγγραμμα, περί ού ικανός έγένετο λόγος έν 
τί) προηγούμενη παράγράφφ.

Της χρησεως τοΰ ονόματος γραφεύς άντί τοΰ συγγραφείς παρέχει ημϊν 
παραδείγματα ύ Γαληνός λεγων Τομ.. ΙΕ', σελ. 105 «μ,ηδέπω πεπανουργη- 

μένων τών έπιγραφών, άλλ’ έκαστου βιβλίου τόν ί'διον γραφέα διά τοΰ προ·^ 
γράμματος δηλοΰντος» καί Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 413 «οΤμαι δέ τούτο συμβε- 

βηκεναι ουχ υπο (τοΰ) γραφέως άλλά μάλλον η άμ.αθία η ρι>ιθυμά<γ τών πα

λαιών βιβλιογράφων» και Τομ. ΙΗ , β , σελ. 730 «σφαλεντες έν τοϊς μικροϊς 

καί μη νοησαντες ώς ό γραφεύς βούλεται» καί σελ. 863 «άλλως καί άλλως 
ένίότε τόν γραφέα τά αύτά πράγματα γράφειν—ειδ’ εύρόντα τόν βιβλιογρά·· 

φον πάσας έγγράψαι. τώ έδάφει τοΰ συγγράμματος» καί Τόμ. I©', σελ. 

60 «εν γ τα παρα τοϊς Άττικοϊς γραφεϋσιν ονόματα κατά την τών πρώ

των έν αύτοϊς γραμμάτων ή'θροισται τάξιν». Πρβ. σελ. 61 «άδροισάμενος 
■έξ ’Αττικών συγγραφέων αύτά». Έν Τόμ. Ζ', σελ. 892 κεϊται «ούχ ύπό 

τοΰ γραψαντος εμοι δοκεϊν αύτοΰ αλλα τις τών παλαιών βιβ.Ιιογρά,φ,ων 

ημαρτεν». Πρβ. καί Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 778.

Τό παρά Διοδώρφ τφ Σικελιώηρ άναγινωσκόμενον βιβλ. ΚΑ', ιζ', 4 «ρ^Λ 
διον δ’ ην, οιμαι, πρός άμειψιν χάριτος τφ γραφείω τών εγκωμίων μη λει- 

φθ-ηναι της έκ τοΰ βασιλικοΰ γένους δωροδοκίας» έπηνωρδώθη έκ τοΰ Σουΐδά 
διασωσαντος (λ. ΚαΛΛίας) τό ύπό τοΰ συγγραφέως τεθέν γραφεί.

Πολλω συχνοτερον άπαντά τό ό'νομα γραφή έπί της έννοιας τοϋ συγγραφή
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είλημμένον. 'Ως δ’ ή λέξις συγγραφή σημαίνει ού μόνον τήν έργασίαν άλλά 
καί τό έργον αύτδ ή'τοι το σύγγραμμα, ούτω και ή γραφή.

Ούκ ολίγα παραδείγματα τής χρήσεως τοΰ ονόματος γραφή άντί τοΰ συγ· 
γραφή έχομεν έκ βιβλίων Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασσέως νά προενέγκωμεν, 
οϊον προς Άμμαϊ. Α', 3 «ύπέρ ώνέν ιδίγ. δηλώσω γραφή τά δοκοΰντά μοι». 
πρός Γναϊ. 1 «ούκ ήρκέσθη ταϊς άλλαις γραφαΐς άλλά κα'ι κράτιστον — έν 
τφ Φαίδρφ συνετάξατο λόγον» καί «έώ γάρ τάς άλλας αύτοΰ γραφάς πα- 
ραφέρειν». πρός Άμμαϊ. Β', 1 «ηττον ήκριβώσθαι τάς γραφάς». περί Θουκυδ.
1 «συντόμω τε καί ζεφαλαιώδει χραφή.περιλαβών» και «σου δέ βουληθέν- 
τος ιδίαν συντάξασθαί με περί Θουκυδίδου γραφήν». 2 «τών άναγνωσομένων 
την γραφήν» καί «ούδεμίαν έκδεδωκώς γραφήν, έν ή κατηγορώ τίνος, έξω 
μ.ιας πραγματείας, ήν συνεταξάμην κτέ.» καί «περί δέ τοΰ γένους τής γρα
φής πλείονα μέν είχον λέγειν». 5 «μέλλων δέ άρχεσθαι τής περί Θουκυ
δίδου γραφής» καί «δι’ ήν έτι μένουσιν αύτών αί γραφαί». 6 «μηδ’είς άπά- 
την καί γοητείαν τών πολλών έκτρέψαι την γραφήν». 23 «ούτε γάρ διασώ
ζονται τών πλειόνων οάγραφαί μέχρι τών καθ’ήμας χρόνων». 25 «τών έν-, 
τευξομένων τήτφα^ή». 33 «ίνα μη περαιτέρω τοϋ δέοντος η γραφή μοι 
προβή». 52 «καί παρεγόμ,εδα τάς γραφάς αύτών». περί Αεκτ. Δημ. Δειν.
2 «έν τή προ ταύτης δεδηλωται γραφή». 36 «οΐ σπουδαίας έβουλήθησαν 
έξενεγζεϊν γραφάς».

Και παρ’άλλοις δέ συγγραφεΰσι τοΰ μεταγενεστέρου έλληνισμοΰ έκφέρε*  
ται η λέξις γραφή έπί της αύτης έννοιας, έφ’ ής καί η συγγραφή, Οιον : .

Παρά Πολυβίω Α', νς·',11 «περί ών ούχ οΐόν τε διά της γραφής τον κατά 
μέρος άποδοΰναι λόγον» καί Β', μ.', 3 «άεί κατά τό πρέπον τή γραφή ποιού
μενοι την έπίστασιν».

Παρά Πλουτάρχφ Κίμ. 2 «άναληψόμεδα τή γραφή των παραλλήλων 
βίων τάς πράξεις τοΰ άνδρός» καί Αίμ. Παύλ. 1 «έμοί μέν τής τών βίων 
άψασθαι μέν γραφής συνέβη δι’ ετέρους» καί «ημεϊς δέ τί) περί την ιστο
ρίαν διατριβή καί τής γραφής τή συνήθεις παρασκευάζομεν εαυτούς» καί 
Λουκ. 4 «άλλά την τε γραφήν,ώς ει'ρηται, τών υπομνημάτων έκείνφ δι’ 
εύνοιαν άνέθηκε κτέ.» (Πρβ. καί Νικ. 23).

Παρά Φίλωνι τφ Ίουδαίφ Τόμ. Γ', σελ. 214 «η μέν ούν προ ταύτης 
γραφή περιείχε τούς κατά τό πρώτον είδος ταττομένους τών ονείρων τών 
Θεόπεμπτων».

Παρά Στράβωνι σελ. 12 «ού μην ούδ’ ούτως ύπάρχειν άπλοϋν δεϊ τόν 
έντυγχάνοντα τίί γραφή ταύτν; καίάργόν» καί σελ. 34 5 «δταν είς έκεϊνον 
περιστή τόν λόγον ·ή γραφή». Πρβ. καί σελ. 7 «τόν δέΈκαταϊον καταλι- 
πεΐν γράμμα πιστούμενον εκείνου είναι έκ της άλλης αύτοΰ γραφής», δπερ 
δύναται τις κάλλιστα νά μεταλάβϊ) είς τό ^σύγγραμμα πιστούμενον έκεί*  

νου είναι έκ της άλλης αύτοΰ συγγραφής». *0  Κόβητος μετέγραψε πιστευό- 
μενον (Μνημοσ. 1876, σελ. 81).

Παρά Διοδώρφ τφ Σικελιώτη Α\ λζ', 4 «άπέσχοντο τελέως κατά τήν 
γραφήν τών τόπων τών κατ’ Αΐ'γυπτον».

Παρά Παυσανία Β', a', 1 «έπεί Εύμηλός γε— φησίν έν τίί Κορινθίφ 
συγγραφή, εί δή Εύμήλου γε ή γραφή κτέ.». Πρβ. καί Γ', α', 6 «ήδη μοι καί 
τάδε η Σικυωνία γραφή διεξνιει», οπερ οι νέοι έκδόται μετετύπωσαν είς τό 
συγγραφή. Παρατηρητέον δ’ δτι καί έν βιβλ. Ζ', δ', 6 «’Ίωνι δέ τφ ποιή- 
σαντι τραγφδίκν έστιν έν τίί συγγραφή τοιάδε είρημένα» καί έν βιβλ, Θ', 
ε, 2 «προεδηλωσεν η Σικυωνία συγγραφή» τών κωδίκων τινές έχόυσι 
γραφή καί γραφή.

Και εν τή πλαστή επιστολή τοϋ Φερεκύδους πρός τόν Θαλήν παρά Διο- 
γενει τφ Ααερτίφ Α', 122 άναγινώσκεται «έπέσκηψα δ' ών τοϊσιν οικιήτη- 
σιν, έπήν με κατθάψωσιν, ές σέ τήν γραφήν ένεϊκαι».

Συχνόν έν τή Καινή Διαθήκτ; καί έν τοΐς άλλοις Έκκλησιαστικοϊς βιβλίοις 
είνε τό γραφή και γραφαί, πάσα γραφή θεόπνευστος, ερευνάτε τάς γραφάς,, 
κτλ. Λεγεται δέ ή άγια γραφή, αί άγιαΐ γραφαί, ή θεία γραφή, αί θεϊαι 
γραφαί, ή παλαιά γραφή, ή Ευαγγελική γραφή, κτλ. Ό Φίλων έν μέν 
Τόμ, Α', σελ. 25 γράφει «ώς αί ίεραι γραφαί μηνύουσιν», έν δέ Τόμ. Δ', 
σελ. 17 απλώς «άς περιέχουσιν αί γραφαί». Πρβ. καί Ίώσηπ. κατ’ Ά- 
πιων, Β', 4 «καί ταϊς τών ιερών γραφών βίβλοις έντυχεϊν».

Παρά Διοδώρφ τφ Σικελιώτν) φέρεται βιβλ. ΚΑ', κεφ. ιζ' «κατά μέν 
τάλλα μέρη τής γραφής πλείστην πρόνοιαν είχε τής αλήθειας» καί .«παρ’ 
δλην γάρ τήν γραφήν έγκωμιάζων τήν τών Συρακουσίων άνδρείαν κτέ.» καί 
«όιοπερ τας εσχάτας τής συντάξεως πέντε βίβλους τοΰ συγγραφέως τούτου 
•—ούκ άν τις δικαίως άποδέξαιτο». Πρβ. και Α', γ', 3 «τινές δ’είς τούς 
διαδόχους ή τούς έπιγόνους κατέστρεψαν τάς συντάξεις» καί «ούδείς έπε- 
βάλετο αύτάς μιας συντάξεως περιγραφή πραγματεύσασθαι διά. τό μέγεθος 
τής υποθεσεως» καί Α', γ', 8 «ή δ’έν μ.ιας συντάξεως περιγραφή πραγμ.,α- 
τεια το των . πράξεων ειρομενον εχουσα τήν μέν άνάγνωσιν έτοίμην παρέχε
ται, την δ’άνάληψιν έχει παντελώς εύπαρακολούθητον» καί ΙΔ', ριζ', 7 
«εγραψε μεν βίβλους δέκα, τήν δέ τελευταίαν κατέπαυσε τής συντάξεως 
εις την υπο Φιλομηλου τοΰ Φωκέως κατάληψιν τοΰ έν Δελφοϊς ίεροϋ» καί 
ΙΕ', ίε, 4 «τών δε συγγραφέων Διονυσόδωρος καί "Αναξις οΐ Βοιωτοί είς 
τοΰτον τόν ένιαυτόν κατεστρόφασι τάς συντάξεις».

’Εκ τοΰ ρήματος συντάττω καί συντάττομαι έσχηματίσθη έν τή 'Ελλη
νική γλώσσν; τό όνομα σύνταγμα ίσοδυναμοϋν ενίοτε τφ γράμμα ή σΰγ- 
γραμμα καί τό σύνταξις τής αύτής πολλάκις έννοιας έχόμενον .τφ .γραφή 
ή συγγραφή.

Πλουταρχ. Ηθικ. σελ. 605, γ' «αίΜοΰσαι τά κάλλιστα τών σύνταγμά-
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rar ζαί δοκιμώτατα— άπετέλεσαν». σελ. 1036, γ' «ένδεέστερος γέγονεν 

αύτοϋ καί τό σύνταγμα τοϋ συντάγματος μαλακώτερον». σελ. 1115, α' 

«ΐνα ταϋτα συντιθείς τά έγκληματα μη τοϊς εκείνων συντάγμασιν έντύχγς 

μηδ’ άναλάβνις είς χεϊρας Άριστοτέλους τά περί ούρανοΰ καί τά περί ψυχής, 
κτέ.». Άλλ’ έν βίφ Νομά κεφ. 22 φέρεται «φ λογιστώ φησι μηδέ τούς Πυ- 
θαγορικούς είς γραγην ζατατίθεσθαι τά συντάγματα, μνημην δέ καί παί- 

δευσνν αύτών αγραγον έμ.ποιεϊν τοϊςάξίοις».

. Διόδ. Σικελ. Α', γ', 8 «έπειτα διά την άνώμαλίαν καί τό πλήθος τών 

συνταγμάτων δυσκατάληπτος γίνεται1 τελέως η τών πεπραγμένων άνά- 

ληψις».
Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 187 «έξ ών ύπελείποντο (Γρ. ύπεΛΙποντο) συνταγ

μάτων ένεστι καταμαθεϊν». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 507 «ούτως δ λέγειν επι

χειρών δτιοΰν είς Ίπποκράτειον σύνταγμα την εκείνου φωνήν όρθώς άν 

ποιοίη σκοπόν τνίς έξηγησεως».

Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 56, 13 «έν τούτοις άπαρτίζομεν τόν τε καθόλου της 

σκέψεως λόγον καί τό πρώτον τών ύποτυπώσεων σύνταγμα». σελ. 119, 2 

«περιγράφομεν καί τό δεύτερον,τών ύποτυπώσεων σύνταγμα» Πρβ. καί σελ. 

179, 24. σελ. 187, 6. σελ. 404, 22.
Έπικτ. Δια’τρ. Γ', κβ', 79 «εΐτα στρατηγία μέν η σύνταγμά τινα άπείρ- 

ξει γάμου η παιδοποιίας».

Κλεομ.ηδ. σελ. 80 «προφερόμενοι ίδιά τινων περί μόνου τούτου συντάγ

ματα πεπον/Μύτων».
Πάππ. Άλεξ. σελ. 632 «ταϋτα μέν ικανά τοϋ συντάγματος Εύκλείδου 

τών φαινομένων μόνον ένεκεν» καί «έντυγχάνοντι τοϊς ύπό τοϋ Πτολεμαίου 

πεπραγματευμένοις περί τούτων συντάγμασιν».
Έβδομηκ. Μακκαβ. Β', β', 24 «τά ύπό Ίάσονος τοϋ Κυρηναίου δεδηλω

μένα διά πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι’ ενός συντάγματος έπιτεμεϊν».

Κλημ. Άλεξ. σελ. 849 «έν τοϊς περί τοΰ κατά φύσιν βίου συντάγμασι». 
Απόλλων, περί Συντάξ. σελ. 56, 3 «Άλλ’ ούδέ αί τών Ελλήνων συντά

ξεις άναδέξονται την τών άρθρων παράθεσιν, εί γε έκ κοινής έννοιας, λέγω 

τνίς τών συνταγμάτων η ποιημάτων, διάκρισιν πρώτην δηλοΰσι». Άντίθεσις 
δ’ ένταΰθα γίνεται τών συνταγμάτων νΧι ποιημάτων, ώς άλλαχοΰ τών συγ

γραμμάτων καί ποιημάτων.
Πολύβ. Α', γ', 2 «ταϋτα.δ’ έστι συνεχή τοϊς τελευταίοις τίς Άρκτου 

τοϋ Σικυωνίου συντάξεως».Γ', α', 1 «έν τη πρώτν) μέν της όλης συντάξεως, 

τρίτν) δέ ταύτης άνώτερον βίβλφ δεδηλώκαμεν» (Πρβ. καί Δ', β', 1 καί ΙΓ, 
δ', 5 καί ια', 1). ΙΑ', S', 3 «καί ταϋτα διά τών προτοΰ συντάξεων 

λώκαμεν». Σου’ίδ. «Σύνταξις.: η συγγραφή, ή ιστορία. Πολύβιος’ ταϋτα έν 

ταϊς προτοΰ συντάξεσι δεδηλώκαμεν». .

Πλαυτ. Ήθικ. σελ. 1043, αζ «μία σύνταξις η περί βίων, τέτταραβι-
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βλία». Δημοσθ. καί Κικ. Συγκρ. 1 «συντάξεις μέν ιδίας φιλοσόφους άπολέ- 

λοιπεν ούκ όλίγας». ’Εν βίφ Δημοσθένους κεφ. 2 συνηψεν ό Πλούταρχος τό 

σύνταξιν καί τό Ιστορίαν.
Διονύσ. Άλικαρν. περί Άρχ. 'Ρητόρ. 3 «πολλοί δέ λόγοι πολιτικοί χα- 

ρίεντες έκφέρονται φιλόσοφοί τε συντάξεις ού μά Δία εύκαταφρόνητοι». 4 

«διαιρεθησεται μέν είς δύο συντάξεις η πραγματεία.»· περί Ίσαί. 20 «καί 

Ζω’ίλος δ τάς καθ’ Όμηρου συντάξεις καταλιπών». Πρβ. καί περί Θουζυδ. 

Χαρακτ. 5.
Διογέν. Λαέρτ. Ζ', 190 «λογικοΰ τόπου τοΰ περί τά πράγματα σύνταξις 

πρώτη—-σύνταξις δευτέρα». Πρβ. καί 191, κτλ.

Έπικτ. Διατρ. Α', δ', 6 «δ πολλάς Χρύσιππού συντάξεις άνεγνωζώς; » 

Β', 40 «καν πάσας τάς συναγωγάς καί τάς συντάξεις τάς Χρύσιππού

μετά τών Αντιπάτρου καί Άρχεδημου διέλθωμεν». Πρβ. καί Α', δ', 14 

καί κς·', 16 καί Β', ιθ', 10.
Στέφαν. Βυζ. σελ. 403,1 1 «ού Ιπποκράτης ό έπιφανέστατος, δ καί θαυ- 

μασίας συντάξεις ζαταλελοιπώς».
Φίλων Τόμ. Δ', σελ. 5 «διά της προτέρας συντάξεως— ηζριβώσαμεν». 

Πρβ. καί σελ. 7.
Ώριγέν. Τόμ. ΚΕ', σελ. 43 «ούδενδς τών αγίων έκδεδωκότος συντάξεις 

πλείονας». σελ. 48 «καί πολυβίβλους συντάξεις φερόντων».

Κλημ. Άλεξ. σελ. 767 «καί πάλιν έν τφ δευτέρφ της αύτης συντάξεως 
ώδε γράφει». Πρβ. και σελ. 927. . ..

Ώς δέ λέγεται ύποκοριστικώς συγγραμμάτων, ούτω καί συνταγμάτων, 

οΐον Εύστάθ. Παρεκβ. είς Διον. Πεοιηγ. 1 «ού ζηλωτης έστιν έν πολλοϊς δ 

τό οικουμενικόν τουτί συνταγμάτων ποιησάμενος».
Παρ’ Ήσυχίφ άναγινώσκεται «Σύνταγμα: σύγγραμμα η έκ λόγων τάγ

μα». Τό έχ Λόγων τάγμα άδυνατοΰντες νά νοησωμεν τρέπομεν είς τό εχ 

ΛόΧων τάγμα. -
Ό Άμ.μώνιος ποιούμενος λόγον περί της διαφοράς τοΰ σύγγραμμα καί σύν

ταγμα τοϋ σύνθεσις καί σύνταξις γράφει (σελ. 131) «Σύγγραμμα συν

τάξεως (Γρ. συντάγματος'} διαφέρει’ σύγγραμμα μέν γάρ έστιν δ δίχα μέτρου 

λόγος ό προσαγορευόμενος πεζός, σύνταγμα δέ πολεμικόν τι σύστημα, άφ’ ού 

καί συνταγματάρχης δ του . συστήματος αύτοϋ άρχων» καί «Σύνθεσιςσυντά
ξεως διαφέρει’ σύνθεσις μέν γάρ έστιν δ λόγος δ έμμετρος, σύνταξις δέ ά λό

γος δ πεζός». Δέν είνε ορθά τά ύπό τοϋ Άμ.μωνίου διδασκόμενα. Θά διαλά- 

βωμέν δ’ έν άλλφ τόπφ άκριβώς περί τοΰ σύνθεσις καί σύνταξις έξετάζον- 

τες καί τά περί τοϋ σύνθεσις ονομάτων, κτλ. καί τοΰ σύνταξις Λέξεων, κτλ.’ 

Εν τοϊς είς Αίσχίνην σχολίοις σελ. 332 Σχουλτζ. φέρεται «Λέγεται δέ καί 

άλλαχοΰ τό σύνταγμα καί έπί τοΰ τάγματος τών στρατιωτών. Όθεν καί 
παρά Μενάνδρφ άνέγνωμεν τό σύνταγμα τνίς άρχ^ς. Τό δέ λεγόμενον περί
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βιβλίου παρά τινων ού λέγεται σύνταγμα παρά τοϊς άρχαίοις άλλά μάλλον 

σύγγραμμα». Το παρά τοϊς άρχαίοις εινε γραφή τοϋ Σαυπίου άντϊ τοΰ τοϋάέ 

τοϋ αρχαίου, δπερ οφείλει ί'σως νά μετατυπωθώ είς τδ ύπ' ούδενός αρχαίου. 
Καϊ ήμεϊς δέ παρ’ ούδενί των δοκίμων εΰρομεν τδ σύνταγμα ειλημμένου άντί 

τοϋ γράμμα ώ σύγγραμμα.

■ Έν τελεί μνημονεύομεν τδ παρά Σου'ίδα «Συντακτικός: δ Ωριγένης διά 
τδ πεποιηκέναι πολλά βιβλία». Άλλά κατά τδν Έπιφάνιον συντάκτης έπε- 

καλεϊτο δ ’Ωριγένης (Τόμ. Β', σελ. 581, 29).

ΠΕΡΙ

ΤΙΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΗΣΦΩΚΑΙΑΣ*

Έκ των έπισημοτέρων τής ’Ιωνίας πόλεων δυο μόνον ήξιώθησαν νά κκ- 

μάζωσιν άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων έπί . τής άρχικής αύτών θέσεως καί 
νά διατηρήσωσι μετά πολλών αιώνων καταστροφάς καϊ βαρβάρων έπιδρομάς 

τδ όνομα καϊ τόν άρχαϊον εμπορικόν αύτών χαρακτήρα. Καϊ πράγματι, οχι 
μόνον ή Σμύρνη 'ίδρυται έφ’ ή θέσει ωκοδόμ.ησεν αύτην ό Μέγας Αλέξαν

δρος, άλλά καϊ αύτη η παλαιά Φωκαια ύφίσταται έπί τών αύτών θεμε

λίων, έφ’ ών καϊ πρδ τρισχιλίων ετών περίπου οί πρώτοι αύτής έξ Ελλά
δος ίδρυται ωκοδομήσαντο τάς εαυτών εστίας. Καϊ η μέν Σμύρνη άπδ τών 

άρχαιοτάτων χρόνων εξακολουθεί έμπορευομένη κατά τδν αύτδν πάντοτε χα
ρακτήρα, η δέ Φωκαια άπδ τής περσικής κατακτησεως σιωπηλώς μέχρι 

σήμερον διά τών πλοίων της έξακολουθεϊ ναυτιλλομένη, μεταφέρουσα μέν 

τά προϊόντα αύτής είς μεμακρυσμένας χώρας, είσάγουσα δέ νέα έκεΐθεν εμ

πορεύματα πρδς χρήσιν τών κατοίκων καϊ τών περί αύτην χωρίων. Τοΰτο 

είναι σύμπτωσις περίεργος καϊ ένταυτφ άξια μελέτης, διότι ένφ πάσαι αί 

λοιπαϊ τής ’Ιωνίας πόλεις έξηφανίσθησαν καί έπί τής θέσεως αύτών ύψοΰν- 

ται μέν σήμερον ταπειναί καϊ έλεειναί. κώμαι ύπδ ξενικόν καϊ βαρβαρόφωνον 

όνομα, φκισμέναι δέ έκ νεωτέρων τής Ελλάδος καί τών νήσων άποίκων, μό

νον αί δύο αυται πόλεις παρουσιάζονται είς τούς περιηγητάς τής άσιατικής 

Ελλάδος ώς μαρτύρια τοϋ άρχαίου ίωνικοϋ πολιτισμού.

Ή παλαιά Φώκαια ίδρυται σήμερον έφ’ ής θέσεως είδε καϊ περιέγραψεν 

αυτήν δ Αίβιος έπί τής πρώτης χριστιανικής έκατονταετηρίδος. ’Άκρα πε

τρώδης εκτεινόμενη τής ήπείρου εισχωρεί είς τδν κυκλοτερή φωκαϊκδν κόλ
πον καί διαχωρίζει αύτδν είς δύο λαμπρούς λιμενίσκους, ών ό μέν πρδς νότον 

* ΆνιγνώσΟη τ^ 22 ’Απριλίου.
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κκλεϊται σήμερον Μεγά.Ιος 'Γ,’α.Ιός,ό δέ πρδς βορράν Μικρός 'Παίός. Κατά 

τήν περιγραφήν τοϋ Ακβίου,Ι ό πρώτος έκαλεϊτο Ναύσταθμος, διότι ήτο άρ- 

κούντως εύρύχωρος καί ηδύνατο νά περιλάβ·/] έν ασφαλεία πολλά πλοία. 

Τδ αύτδ γίνεται καί σήμερον έν τφ λιμ.ένι τούτφ, ένθα τά πλείονα φωκαϊκά 
καί ξένα πλοία άγκυροβολοΰσι καί παραλαμβάνουσι τά έξαγόμενα τής πό- 

λεως εμπορεύματα, διότι είς τδν μυχδν αύτοΰ, καθώς καί κατά τούς άρ- 

χαίους χρόνους, καϊ σήμερον ύπάρχουσι τδ διοικητηρίου, τδ τελωνεϊον. καί τά 

κυριώτερα εμπορικά καταστήματα. Τοΰ ετέρου λιμενίσκου τδ άρχαϊον δ'νομα 
δέν είναι ακριβώς γνωστόν.Άλλ’ έκ τής σειράς δμως τών λόγων τοϋ Λιβίου 2, 

φαίνεται δτι έκαλεϊτο Λαμπτηρ, ίσιας ένεκα τοΰ έν τφ μυχφ αύτοΰ υπάρ
χοντας φάρου" διότι άληθώς, ένεκεν τής πετρώδους εκείνης άκρας’τής είσχω- 

ρουσης είς τήν θάλασσαν, εΐναι λίαν έπικίνδυνος ή έν καιρω νυκτδς άγκυ- 

ροβόλησις ξένου έν αύτφ πλοίου, καί πολύ πιθανόν φαίνεται, ώς έκ τοϋ ονό

ματος τοΰ λιμενίσκου δυνάμεθα νά είζάσωμεν, δτι οί άρχαϊοι Φωκαεϊς εΐχον 

άνηρτημένον λαμπτήρα καί μάλιστα έπί τοΰ λίθου εκείνου τοΰ καλούμε

νου Τζουνούκ-όασΙ, τοϋ επικειμένου τώ λιμένι τούτφ, ουτινος ό μυχδς 
είχε πλάτος χιλίων καί διακοσίων ρωμαϊκών βημάτων. Τήν άρχαίαν ταύ

την καταμέτρησιν τοϋ μυχοϋ δύσκολον εΐναι νά έξακριβώσωμεν σήμερον, 
διότι μικρόν κατά μικρόν τοσοΰτον έσμικρύνθη έκ τής νοτίας καί άνατολικής 

αύτοΰ πλευράς, ένεκεν τής άδιαλείπτως διαχεομένης καί εντός αύτοΰ έπισώ- 
ρευσμένης παντοδαπής ύλης,ώστε έκ τής άρχικής αύτοΰ μεγάλης θέσεως με

γάλη έκτασις άπεχερσώθη. Καί φόβος ύπάρχει μήπως ένεκεν άμελείας καί 
άκηδείας τών έκεϊ άρχόντων άποχερσωθγί τελείως έν τφ μέλλοντι ό μυχδς 

τοΰ λαμπροτάτου τούτου λιμενίσκου, τοΰ ύπδ φυσικήν καί εμπορικήν έπούιν 

έπωφελεστάτου είς τε τούς κατοίκους καί τήν πόλιν.

Κατά τδ στόμιον τοΰ φωκαϊκοΰ κόλπου ύπάρχει καί έτερος λιμήν μεταξύ 
τοΰ Κάστρου καί τών Μύλων καλούμενος μέν Μουσή, χρησιμεύων δέ κυρίως 
ώς καταφυγίου τών έν καιρφ τρικυμίας διαπλεόντων τήν φωκαϊκήν θάλασ

σαν. Έν γένει είπεϊν άπας ό κόλπος θεωρείται άσφαλέστατος, διότι τά έν 
αύτφ προσορμιζόμενα πλοία προφυλάττονται άφ’ δλων τών άνεμων εκτός 
τοΰ δυτικοΰ. Ή άσφάλεια δέ αυτή προέρχεται ώς έπί τδ πλεϊστον έκ τών 

περί τδ στόμιον ύπαρχουσών νήσων, ών ή πλησιεστάτη πρδς τήν Φώκαιαν 

καλείται σήμερον Άγιος Γεώργιος, διότι άπδ τών βυζαντιακών χρόνων τε-· 

λεϊται έπ’ αύτοΰ ένιαυσίως μικρά πανήγυρις πρδς τιμήν τοΰ μεγαλομάρτυρας 

τούτου, καίτοι ή έπισημ,οτέρα τελείται έπί τής ήπείρου, ό'πισθεν τών φω- 
καϊκών κήπων" εΐναι δέ αύτη μκκρά μέν άλλά μαγευτική, καί τούτου ένεκα 

οί άρχαϊοι Φωκαεϊς εΐχον κατακοσμήσει αυτήν διά ναών καί αγαλμάτων, 

τελοϋντες κατ’ έτος καί τινας βακχικής πανηγύρεις" έκάλουν δ’ αυτήν Βαχ·

t Livius ΧΧΧΠΓ, 31.
2 ΑύτόΟι. 
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χεϊον διότι φαίνεται δτι ΐδρυτο επ’ αύτοΰ ιερόν πρός τιμήν τοΰ Διονύσου, 

δν άντικατέστησε κατά την χριστιανικήν εποχήν ό άγιος Γεώργιος.

'Η Φώκαια περιστέφεται ύπό σειράς όρέων, άτινα εις τάς πρός τδν κόλπον 
κατωφερείας των σχηματίζουσι μηνοειδή πεδιάδα, έκτεινομένην άπό της θέ- 

σέως της καλούμενης ΙΙασαλη μέχρι τοϋ Λουτρού. Και ή μέν πρός νότον σειρά 
άρχεται: άπό τοΰ στενού δι’ού διέρχεται η πρός την Μαινομένην. οδός καί λή

γει είς τόν μυχόν τοΰ Μουση έ'νθα και διασχίζεται εις δύο κλάδους, ών δ 

μέν λήγει είς τούς Μύλους, ό δέ εις τό Κάστρον, οπερ κατά την κατοχήν 

τών Γενούηνσίων προεφύλαττε άπό τών εχθρικών πλοίων τδ? κόλπον της 
Φωκαίας κα'ι τάς περ'ι αύτην κτήσεις αυτών' έτερος δέ κλάδος χθαμαλώτε- 

ρος, όπισθεν της σειράς ταύτης, φθάνει μέχρι της παραλίας τνίς καλούμενης 

Αεδι.ΙέργΙα. Άπασα ή νοτία αύτη σειρά έ'χει τρεις κορυφάς, ών ή μέν πρός 

τό Μουση καλείται Προφήτης "ΗΛίας, η μεσαία άγιος "Ισίδωρος καί ή πρός 

την είρημένην όδδν "Αταφατή, έφ’ ης ύψοΰνται καί άνεμόμυλοί τινες άπό 

τριακοσίων περίπου ετών. Ή ανατολική σειρά άρχεται άπό της Άναφαν'ης 
κα'ι λήγει εκτεινόμενη μέχρι της Νέας Φωκαίας, σχηματίζουσα ύψηλάς τι- 

νας κορυφάς. Τό άπό της πρός την Μαινομένην όδοΰ τμήμα καλείται Για

κάς καί τδ μετά τούτο "Ερκ'έτί',-άγΙ.Ιια, άτινα φθάνουσι μέχρι της Νέας Φω

καίας.
Τά ερείπια της άρχαίας Φωκαίας είναι ώς έπ'ι τδ πλεΐστον τεθαμμένα, 

καί ώς έκ τούτου ού μόνον η . τοπογραφία αύτης καθίσταται άτελης, αλλά 

καί πολεμικά τινα γεγονότα λαβόντα χώραν έν αύτη τε καί περί αύτην ού- 
δόλως ορίζονται. Ή θέσις τοϋ άρχαιοτάτου ναού της Άθηνάς είναι εΐσέτι ά

γνωστος, ώς έπίσης άπασα τοΰ περικυκλοΰντος αύτην τείχους, τοΰ άνεγερ- 
θέντος κατά την περσικήν επιδρομήν τη άδρ^ δαπάνη τοΰ τότε φιλέλληνος 

βασιλέως τνίς Ισπανίας Άργανθωνίου. Τό τείχος τοϋτο, κατά την μαρτυρίαν 

τοΰ 'Ηροδότου 2, είχεν έ'κτασιν ούκ ολίγων σταδίων καί ητο τετειχισμένον 

διά λίθων μεγάλων καί εύ συνηρμοσμένων. Μόνον δέ η θέσις της άκροπόλεως 
είναι άκρκβώς γνωστή, καθότι άρχαιότατά τινα θεμέλια διατηρούνται εΐσέτι 

έπκρέροντα βυζαντιακάς, ίταλικάς καί τουρκικάς οικοδομήσεις. Έπί της θέ- 

σεως ταύτης ϊδρυνται σήμερον κατά μέν την πρός την θάλασσαν άκραν αί 
τουρκικαί οΐκίαι,κατά δέ τά επίλοιπα μέρη αί έλληνικαί.Έρείπια ύπάρχουσι 
καί είς τούς κήπους, περί τδν Μάλ-Τεπέν καί μέχρι τοΰ ναϊδρίου τοΰ αγίου 

Κωνσταντίνου. Άλλ’ επειδή δέν έγένοντό ποτέ συστηματικά! άνασκαφαί ά- 

δυνατοΰμεν νά όρίσωμεν έπί τοΰ παρόντος τίνών οικοδομών λείψανά εΐσι.
Ή παλαιά Φώκαια συγκοινωνεί μετά της μεσογείου διά δύο οδών, ών η 

μέν πρός βορράν, καλούμενη ό δρόμος της Καρτεράς, φθάνει εις Νέαν Φω- 

καιαν, η δέ πρός άνατολάς διερχομένη διά της Άναφανης καί Γιακά καί

1 Livius, XXVII, 21. —Plinius, V, 31.
2 Βι6λ. I, 1G3.

Πελεκητές άγει είς Μαινομένην. Τά κτήματα τών νΰν Φωκαέων εκτείνον

ται μέχρι τού Έρμου, κυρίως δέ ύπάρχουσι τοιαΰτα πρός δυσμάς μέν παρά 
τόν λιμένα της Άγριας, Φανάρι, (άπέναντι τοϋ οποίου κεΐνται σκόπελοι έ.πι- 
κινδυνωδέστατοι καλούμενοι Μυρμήγκια ώς καί έν τη άρχαιότητι Μύρμηκες’)^ 

είς Σακιτζίκ, Βάρην καί Δεδελέργια. Πρός άνατολάς δέ, ό'πισθεν τοΰ ό'οους. 

Έρκέτις-άγίλια, εις Βάγ-άρασί, καί είς τάς πρός βορράν δυτικάς παραλίας 

Μαρμαρόγουρνα, Μικρό Μερσινάκι, Μεγάλο Μερσινάκι καί Καρτέρια. Έν γέ- 

νει είπεϊν αί κτήσεις αύτών έκτείνονται έ'νθα καί αί τών αρχαίων προγόνων 

των, οΐτινες έκάλουν άπασαν την γην ταύτην Φωκαίδα η φωκαϊκην χώραν, 
ητις μέχρι σχεδόν της Νέας Φωκαίας άπετέλει τδ όριον τό διαχώριζαν την 
’Ιωνίαν άπό της Αΐολ'ιδος 2.

Περί τών πρώτων κατοίκων της Φωκαίας ούδεμία εΐ'δησις σώζεται, διότι 

οί περισωθέντες συγγραφείς της άρχαιότητος άναφέρουσι μόνον περί τών πρό 

της ιωνικής αποικίας κατοικησάντων Δελέγων. Έκ πολλών όμως δεδομένων, 
άτινα( η νεωτέρα έπιστημη κατατάσσει είς την προϊστορικήν άρχαιολογίαν, 
δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν δτι η θέσις τνίς πόλεως ταύτης κατφκεϊτο καί κατά 

την λιθίνην καλουμένην εποχήν, καθ’ $ν κοινός τις λαός κατφκει έν 

πάση τη άσιατικ-η χερσονησφ μη.διακεκριμένος εΐσέτι εις κεχωρισμένας φυ

λάς καί εθνότητας, καί δστις έν πάση πιθανότητι εικάζεται δτι $ν ό φρυγι

κός,. έκ τοΰ οποίου πλεΐστα μετά ταΰτα έθνη παρηχθησαν. Την ύπόστασιν 
τοιαύτης παναρχαίας έποχ·ης έμπεδοΰσι διάφοροι θέσεις όρειναί, καθώς καί 

λίθινα εργαλεία, άνευρισκόμενα έν σπηλαίοις καί χαράδραις. Έπί δέ. τών πρός 

την θάλασσαν χαμηλοτάτων κατωφερειών τών φωκαϊκών όρέων,καί ιδίως τ^ς 

άνατολικης σειράς, εκτείνεται ή θέσις άληθοΰς πόλεως τών προϊστορικών 
χρόνων περιλαμβανούσης πλείστους έν τοΐς βράχοις λελαξευμένους τάφους 
διαφόρου μεγέθους' παράκεινται δέ αύτοΐς έτεροι βράχοι υψηλοί χρησιμεύ- 

σαντες ί'σως ώς κατοικίαι τών πρώτων εκείνων Φρυγών, διότι έπ’ αυτών ύ
πάρχουσι κανονικώτατα λαξεύματα εδωλίων, Θυρίδων καί άλλων οικιακών 

κατασκευασμάτων, ών η εργασία άποδεικνύει τδν κατασκευάσαντα λαόν 
άρκούντως πεπολιτισμένον. Τόν αρχικόν δέ τούτον, πολιτισμόν έ'τι εναργέ

στερο? δεικνύει ό άπέναντι τών εΐρημένων λαξευμάτων εύρισκόμενος τάφος, 

ό καλούμενος ύπδ τών νΰν Φωκαέων Λουτρδγ καί συνιστάμενος έκ δύο δω

ματίων συγκοινωνούντων άλληλοις διά στενωπού καί λελαξευμένων έν τφ 

βουνφ μετά μεγάλης έπιτηδειότητος καί πολλές λεπτότητος. Άλλά τό 
μάλλον άξιοθαύμαστον μνημεϊον της προϊστορικές εποχές είναι η νΰν κα

λούμενη Πελεκητή, άπέχουσα της Φωκαίας ύπέρ την μίαν ώραν, έπί τές 
όδοΰ της άγούσης εις Μαινομένην. Τό οικοδόμημα τούτο έστι τάφος μονό

λιθος, σχήματος πρωτοφανούς, μη άπαντώντος. έ'τι εις τά μέχρι σήμερον

1 Plinius V, 38,
2 Στρά6. 646.

ΤΟΜΟΣ Β', 5. — ΜΑΙΟΣ 1S78; 23
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γνωσθέντα μνημεία τοϋ άρχαίου πολιτισμού τής άβιατικης 'Ελλάδος. Κεί
μενος δέ έπί γηλόφου καί λελαξευμένος έπί πλανήτου μονολίθου φωκαϊκοϋ, 
μετεκτοπισθέντος έν έποχγ άναμορφώσεως τές χώρας ταύτης έκ των περι- 
κυκλούντων αύτόν όρέων, έ'χει μήκος εννέα μέτρων, πάχος ενός καί ήμίσεος 
και ύψος περί τά οκτώ μέτρα. 'Ο όγκος ουτος σχήματος παραλληλεπίπεδου 
ύψοϋται έκ τοϋ έδάφους περί τά τρία μ.έτρα’ δυνάμεθα δέ νά άναβώμεν έπ’ 
αύτοϋ έκ της νοτίας πλευράς, ήτις έστιν άκανονίστως λελαξευμένη. Καί 
έπί μέν τής Ανατολικής πλευράς λελάξευται έν τετραγώνφ έπιμήκει παστός, 
ου ή τετράγωνος πλευρά διαιρείται διά καθέτων άλλήλαις άναγλύφων στη
λών είς τέσσαρα τετραγωνικά τμήματα’ έπί δέ της βορείου πλευράς υπάρ
χει ή είς τόν τάφον εί'σοδος, ην κάμπτοντες ολίγον, παρατηροΰμεν εύρύχω- 
ρον δωμάτιον έ'χον σχέμα κύβου πλευράς τεσσάρων μέτρων’ άνωθεν δέ του 
μ.ονολίθου τούτου ύψοΰται έπί τές ανατολικές έδρας έξοχη σχήματος ορθο
γωνίου παραλληλεπιπέδου ύψους δύο σχεδόν μέτρων, λελαξευμένη δέ έπί βά* 
σεως τετραγούνου, έχούσης άνά δύο βαθμίδας έφ’ έκάστου μέρους’ έπί τούτου 
δέ πάλιν μικρότερα; βαθμίδες άνά δύο είς έκάστην πλευράν φέρουσι τόν Ανα
βάτην είς τό ύψηλότατον σημεϊον τοϋ μονολίθου 5.

ΙΙότε καί τίνι τρόπω έξηφανίσθη έκ των μερών τούτων ό Αρχαιότατος ε
κείνος φρυγικός λαός, ούτινος τοσαϋτα μέχρι σήμερον διεσώθησαν μνημεία, 
διατελεΐ άγνωστον.’Εικάζεται δ’ δτι διά την μετά ταϋτα έλευσιν του πο
λεμικού τών Λελέγων έθνους, τινές μέν άποδιωχθέντες ήναγκάσθησαν νά 
διευθυνθώσι πρός την μεσόγειον, άλλοι δέ νά συμμιγώσι μετά τών νέων κα- 
τακτητών. ’Αλλά καί οί Λέλεγες δέν ήδυνήθησαν νά διαμείνωσιν έν τή χώρα 
ταύτγ έπί πολύν χρόνον, καθότι μετά μικρόν άπεδιώχθησαν καί ουτοι, κα- 
τασχόντων την Φωκαίδα τών Αίολέων. ’Επειδή δέ καί ουτοι περί τόν ένδέ - 
κατον αιώνα άπεπειράθησαν νά έπεκτείνωσι τάς κτήσεις αύτών καί νοτιώτε- 
ρον της. Σμύρνης, έτέρα τότε ελληνική αποικία, ή ιωνική, ήρξατο περιστέλ- 
λουσα την χώραν αύτών βαθμ-ηδόν μέχρι τών ορίων της κυμαϊκης γης. Οί 
’Ίωνες οδηγούμενοι ύπό τών υιών τοϋ Κόδρου έγκατεστάθησαν άπό Μιλή
του μέχρι τές ερμαϊκές παραλίας, καταλαβόντες τάς πόλεις τών Καρών καί 
Λελέγων. Πολλαί πόλεις τές ’Ιωνίας άναφέρονται ώς προϋπάρχουσαι της 
ιωνικής αποικίας, δύο δέ μόνον έ'σχον την τιμήν νά θεωρώνται ώς ίωνικαί 
Ανέκαθεν, αί Κλαζομενα’ι καί η Φώκαια 2.

Κατά τόν Παυσανίαν οί κάτοικοι τές Φωκαίας κατάγονται έκ τών λαών 
της Φωκίδας, οΐτινες, οδηγούμενοι ύπό τοϋ Φιλογένους καί Δάμωνος 3, ηκο-

1 Τοϋ τάφον τούτον σύντομος περιγραφή μετά σχεδιάσματος έδημοσιεύΟη ίν Μονσ. καί 
Βi6Xtοθήκ. II, σ. 99. πίν. α’ καί 6’.

2 Παυσαν. VII, 3, 8.
3 'Ο Στράδων εν βιδλ. XIV, 633 αναφέρει ώς ο’κιστην τή; Φωκαίας μόνον τον Φιλογέ- 

νήν, ετεροι δε συγγραφείς γενικώτερον τόν άρχηγόν τής ιωνικής αποικίας Νηλέα, τον υιόν 
τοϋ Κόδρου. Βλ. πάρ. μαρμ, 43.—Αΐλιανοϋ, ποικ. ίστορ. η', 5, 
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λούθησάν τους ’'Ιωνάς είς την ’Ασίαν, ένθα καί ίδρύσαντο τό πόλισμα αύτών 
έπί αιολικές γές, ην έ'λαβον κατά παραχώρησιν τών Κυμαίων Αί είρημέ- 
ναι ειδήσεις τοϋ ΙΙαυσανίου συμπληροϋνται έκ τίνος χωρίου Νικολάου τοδ 
Δαμασκηνού 2 έπί της ιστορικές καί γεωγραφικές τοΰ οποίου σημασίας, κα
θόσον γινώσκομεν, ούδείς είσέτι τών νεωτέρων ιστορικών επέστησε την προ
σοχήν. Έν αύτφ άναφέρεται οτι οί άποικήσαντες μετά τών Ίώνων Όρχο- 
μένιοι, προσορμισθέντες τά παρά τόν Έρμον κατέλαβαν νησϊδά τινα κειμέ- 
νην πλησίον της ηπείρου. ’Επειδή δέ πολλοί τών περίοικων βάρβαροι έπετί- 
θεντο συνεχώς κατά της ασθενούς αύτών δυνάμεως, έπέρασαν έπί τινα λό
φον τές ηπείρου καί ήρξαντο νά ένόνωσι την νησίδα αύτών μετά της ηπεί
ρου χωνύοντες τό μεταξύ στενόν. 'Ο τότε της Κύμης τύραννος Μέννης, είς 
ού τήν κυριαρχίαν ύπήγετο καί ό τόπος ουτος, έκώλυσεν αύτούς νά τειχίσωσι 
τό κατασχεθέν παρ’ αύτών μέρος. *Η δέ παρακώλυσες αύτη έγένετο πρόξε
νός πολλών κακών είς αύτόν’ διότι ένεκα τές τυραννίας του φαίνεται δτι όί 
Κυμαϊοι έζήτουν περίστασιν νά καταρρίψωσιν αύτόν καί νά δώσωσι τήν τυ
ραννίαν εϊς τόν αδελφόν αύτοϋ Ούατίαν, δστις πρός πραγματοπόίήσίν τών 
σχεδίων τον κόμματός του συνεμάχησε μετά τών άποίκων τούτων Όρχομε- 
νίων, ήτοι τών κατοίκων τές Φωκαίας, ύποσχεθείς νά παραχωρήσγ αύτοϊς 
μετά ταϋτα χώραν αύτάρκη. Ουτοι δέ όμολογήσαντες αύτφ έπήλθον κατά 
τοϋ Μέννεω’ κατά τήν έπίθεσιν ήνώθη καί άπας ό δήμος τών Κυμαίων’ καί 
ούτω μάχης συναφθείσης συνελήφθη ύπ’ αύτοϋ ό Μέννης καί έλιθοβολήθη. 
Καταλαβουν δέ τήν βασιλείαν ό Ούατίας εύθύς τάς πρός τούς Φωκαέας' συν* 
θήκας ήξίου νά έπικυρώσφ, άς ύπέρ τές τών Κυμαίων ελευθερίας συνέθετα 
μετ’ αύτών. Οί δέ Κυμαϊοι εύγνωμονοΰντες πρό; τούς Φωκαεις παρεχώρη- 
σαν τήν γήν.

Ή σπουδκιότης τών ειδήσεων τούτων τοΰ Δαμασκηνού είναι Αναμφισβή
τητος, διότι άναπτύσσουσι τά ύπό τοΰ Παυσανίου άναφερόμενα, έφ’ ών καί 
μόνον έβασίζοντο μέχρι σήμερον οί περιγράψαντες τήν Φώκαιαν. Έκ τοϋ έν 
λόγφ χωρίου μανθάνομεν ιδίως δτι οί πρώτοι κάτοικοι τές Φωκαίας ήσαν 
Όρχομένιοι, ών ή πατρίς συνορεύεται μετά της Φωκίδος’ ώστε ή γνώμη του 
Παυσανίου δτι οίτης πόλεως ταύτης κάτοικοι κατάγονται έκ τών λαών τές 
Φωκίδος είναι δικαιολογημένη 3.'II δέ νησίς, ήν κατέλαβον ουτοι σχόντες πρός 
τω Έρμω ταϊς ναυσί, καί ήν ήνωσαν μετά τές ηπείρου, είναι ή πετρώδης 
εκείνη άκρα έπί τές οποίας και νϋν έ'τι ϊδρυται ή Φώκαια, καί ή'τις διαχω ■ 
ρίζει τόν ώραϊον καί άσφαλη αύτέί κόλπον είς δύο μηνοειδείς λιμενίσκους.

1 Παυσ. VII, 2,4, 3, 10.
2 Muller, Fragm. hist, graec. Ill, σ. 387, fr. 53.
3 'Ο Ηρόδοτο; xst Παυσανία; μνημονιόουσι μεν τή; μετά τών Ίώνων άποικίσεω; τών 

Όρχομενίων, άλλα δεν άνσφόρουσι καί ποϋ έγκατεστάθησαν. Βλ. Ίϊροδ/Ι, 146.— Παυσ. 
VII, 2, 3.
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Ή θέσις καί ή φύσις τοΰ τόπου τούτου έπιβεβαιοϊ πράγματι οτι αύτό; ήν 

πρότερον νησί; ένωθεϊσά πότε χειροποίητοι; μετά της ήπείρου.

Έκ της άρχικής ιστορίας τής Φωκαίας τοΰτο jaqvqv γινώσκομεν δτι επειδή 
δέν εΐχε κατ’ άρχάς τή; ίδρύσεώς της βασιλέα έκ τοϋ έν Έφέσφ εδρεύοντας1 

γένους τών Κοδριδών, *αί λοιπαί ίωνικαί πόλεις άπεποιοϋντο να παραδεχθώ- 

σιν αύτην εις τάς συνεδριάσεις τής Πανιωνίου, μ.έχρις ου οί άποκεκηρυγμένοι 
Φωκαεϊς ήναγκώσθησαν νά ζητήσωσι τοιούτους βασιλείς παρά τών Τη’ίων 

καί Ερυθραιών. 'Ο Παυσανίας, άναφέρων ταΰτα, καταγράφει συνάμα όνομα- 

στί ώς πρώτους "Ιωνάς βασιλείς τής Φωκαίας τδν Δεοίτην, Περικλον καί 
Άβαρτον 1 2 3. Φαίνεται δέ πιθανόν δτι έ'παθον τοΰτο οί Φωκαεϊς επειδή ήναγ- 

κάσθησαν ίσως νά θεωρηθώσιν ύπδ τών Κυμαίων ώς συμπεριλαμβανόμενοι έν 

•τφ αίολικφ συνδέσμφ καί νά λάβωσιν έν άρχ-ρ, ενεκα τής δωρήσεως τής 

χώρας, βασιλέα έκ τοϋ γένους τοΰ Αιόλου.

1 Στρ. XIV, 633.
2 Παυσ. VII, 3, 10.
3 Στρ. XIII, 589.
4 Άπόσπ.
5 Hist, Grit, des etab. des colonies grecques. Ill, e. 934,

Άπδ τής ίδρύσεώς τής πόλεως. αύτών μέχρι τοϋ ογδόου π. X. αίώνος οί 

Φωκαεϊς προσεπάθησαν νά άναδείςωσι τήν πατρίδα των επίσημον ναυτικόν 

κέντρον τής ’Ασίας, μέχρις ου διά τών επικινδύνων αύτών έπιχειρήσεων κα- 

τέλαβον καί πολλάς τής άσιατικής χερσονήσου παραλίους θέσεις έπί τών ό
ποιων καί ίδρυσαν μεγάλας άποικίας. Ού μόνον δέ ένταΰθα είργάσθησαν ουτω 
οί Φωκαεϊς, άλλά διά τοΰ μεγάλου αύτών ναυτικοΰ στόλου έθεσαν τούς έν 

Μικροί Άσί^ε είς έμπορικάς σχέσεις μετά τών ’Αφρικανών καί Εύρωπαίων. 

"Εκτοτε έν τή πόλει ταύτν) έπεσωρεύθη τοσοϋτος πλοΰτος, ώστε ή Φώκαια 

έ'σχε τήν τιμήν νά θεωρήται ώς ή έπισημοτάτη μετά τήν Μίλητον καί τήν 
"Εφεσον. Ποώται άποικίαι τών Φωκαέων θεωροΰνται αί έπί τής βορείου πα

ραλίας τής έλάσσονος ’Ασίας, ή Λάμψακος καί ή Άμισός. Ό Στράβων πε- 

ριγράφων τάς πόλεις ταύτας άναφέρει άμφοτέρας ώς άποικίας τών Μιλη- 

σίων 3. Άλλά περί μέν τής Άμισοϋ ό Σκύμνος 4 παραδέχεται φωκαϊκήν 
άρχήν, ής καί τήν αποικίαν τίθησι τεσσαράκοντα έ'τη προ τής ίδρύσεώς τής 

‘Ηράκλειας τής γενομένης περί τά μέσα τοΰ έκτου π. X. αίώνος. Επειδή δέ 

άναφέρονται πολλαί καί διάφοροι άποικίαι είς τήν πόλιν ταύτην, ό Raoul- 

Rochette 5 θεωρεί τήν φωκαϊκήν ώς μεταγενεστέραν τής μιλησιακής, γε · 

νομένην δηλονότι περί τά τέλη τοϋ έκτου π. X. αίώνος, ήτοι τφ. 599.Άλλ’ 

ή γνώμη του αυτή φαίνεται ήμΐν έσφαλμένη διότι, κατά τήν έποχήν ταύ- 

πην φεύγοντες οί Φωκαεϊς τήν περσικήν κυριαρχίαν δέν ήδύναντο νά στείλω- 

σιν άποικίαν έπί τής παραλίας αύτής τής άσιατικής χερσονήσου, γενομένης 

ήδη περσικής; επαρχίας. ’Εντεύθεν φαίνεται πιθανότερου οτι ή παρά Στρά-

§ωνι μαρτυρία τοϋ Θεοπόμπου (δτι ή Άμισός έστι Μιλησίών αποικία) εΐνάι 

ανακριβής καί αδικαιολόγητος. Καί περί τής Ααμψάκου ή παράδοσις του 

Στράβωνος έθεωρήθη πλημμελής ι’ διότι ού μόνον οί πλεΐστοι τών Αρχαίων 

άναφέρουσιν αύτην ώς πόλισμα φωκαϊκόν, άλλά καί αύτδς ό έκ Ααμψάκού 

Χάρων περιγράφει τήν πατρίδα του ώς άποικίαν τών Φωκαέων 2.
Ή πρώτη ένδοξος αυτή έποχή τών Φωκαέων διήρκεσεν ύπέρ τά τετρα

κόσια ετη μετά τήν ϊδρυσιν τής πόλεώς των, καθ’ &. ήνωχλουντο μόνον ένίοτε 
υπο τών επιδρομών τών Αυδών, οΐτινες συχνάκις έπετίθεντο κατά τών αύ- 

τονομων ελληνικών πόλεων τής άσιατικής χερσονήσου. Μέχρι δέ τήςέποχής 
ταύτης διωκοΰντο οί κάτοικοι ύπδ τών Αλληλοδιαδόχων αύτών βασιλέων. 
Κοινόν δέ κέντρον αύτών μετά τών λοιπών ιωνικών πόλεων- ήν ή εορτή τών 

Πανιωνίων, ής μετείχαν ένιαυσίως καί οί Φωκαεϊς. Ή βασιλική δέ αύτη άρχή 

κατελυθη εύθύς μετά τήν ύπο τών Αυδών κατάκτησιν τής Ιωνίας’ διετη- 
ρήθη ό'μως καί μετά ταΰτα άλλ’ έν στενοτέρφ κύκλω καί έπί ψιλφ ώς εί

πεϊν όνόματι. Ό Στράβων, άκμάζων όλίγιστα π. X. έ'τη, ρητώς άποφαί- 

νεται δτι καί έπί τών ημερών του οί έκ τοϋ βασιλικού εκείνου γένους ώνομ.ά- 
ζοντο βασιλείς, «έ'χοντές τινας τιμάς, προεδρίαν τε έν άγώσι καϊ πορφύραν, 

επίσημον τοΰ βασιλικού γένους, σκίπώνα αντί σκήπτρου καί τά ιερά τής 

ελευσινίας Δήμητρος» "Όθεν εικάζεται δτι καί εις τάς άλλας ίωνικάς πό

λεις οί έκ τοϋ γένους τών αρχαίων αύτών βασιλέων τάς αύτάς ειχον τι- 
μάς.'Ως πρδς τήν Φώκαιαν τούλάχιστον πιστοποιοΰμεν τοΰτο μετά τοΰ Φρει
δερίκου θίσκεν 4 έν τφ προσώπφ τοΰ Πυθέρμου, στρατηγοΰ τών Φωκαέων-, 

δστις άποσταλείς ποτέ έν κρισίμφ τής ’Ιωνίας περιστάσει είς Σπάρτην, πα- 

ρουσιάσθη εις τούς άρχοντας αυτής φέρων έρυθράν πορφύραν’ τοΰθ’ δπερ δη- 
λοϊ δτι καί ούτος κατήγετο έκ τοϋ λεγομένου γένους τών Κοδριδών.

Τούτων ούτως έχόντων επεται νϋν'νά έξετάσωμεν οποίας περιπετείας ε- 

σχεν ή Φώκαια καί όποια γεγονότα έίΐηκολούθησαν μετά τήν ύπό τών Άυ- 

δών κατάκτησιν τής Ιωνίας, καθ’ ήν άπ.ασαι αύτής αί πόλεις έγέναντο φό

ρου ύποτελεΐς

‘Η ύπό τοΰ Κροίσου κατάκτησις τής Φωκαίας ύπήρξεν ολιγοετής’ διότι 

βασιλεύοντος έτι αύτοΰ, Κύρος δ βασιλεύς τών Περσών ηγούμενος ίκανοδ’ 
στρατού καί έπιδραμών άπάσας τάς άνατολικάς κτήσεις τών Αυδών, . διά 

στρατηγήματος αύτοΰ ταχέως ήδυνήθη νά φθάση είς Σάρδεις καί καταλύ.σ.71 

τήν έν αύταϊς έδρεύουσαν έκέίνου δυναστείαν ®. Άλλά πρό τής έπιχειρήσεως 

τής περσικής ταύτης εκστρατείας έζήτησεν ό. Κΰρας τήν συμμαχίαν τών

1 Α5Λ. ills. 145..
2 Mtiller, Fragm. hist, graec. I,. 33 fr. G. — ΙΙρβλ. Πολνα'νου, τψζτςγιζών ή' 37.
3 Στρ. XIV, 633. - :
4 Phocalca σ. 29.
5 Έρόδοτ. I, 26—7
6 Έρόδ. I, 79— 94.
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Ίωνων, παρακίνησές συνάμα αυτούς είς άποστασίαν *Η απόπειρα δέ αίτη 

εναυάγησε, τών Ίώνων νομιζόντων αδύνατον τήν; επιτυχίαν τών Περσών ώς 

εκ τών μεγάλων τοΰ λυδικοΰ κράτους δυνάμεων. "Οτε όμως δ Κΰρος κατέλα- 
βεν έζ άπροόπτου τάς Σάρδεις καί ήχμαλώτευσε τδν Κροϊσον, οί "Ιωνες καί 

Αιολεϊς μεγάλως κατεθορυβήθησαν" θέλοντες δέ νά προλάβωσι τήν κατ’αύ' 
τών έχθραν τών Περσών έσπευσαν νά άποστείλωσι πρεσβείαν είς Σάρδεις ΐνα 
καθυποβάλγ τφ Κύρφ τήν έκουσίαν ύποταγήν των. Άλλ’ ή μόνη προς τού

τους απαντησις τοΰ Κύρου υπήρξε, κατά τδν 'Ηρόδοτον 2, ή διήγησις άνατο- 
λικοΰ τίνος μύθου, καθ’8ν αύλητής τις ίδών ιχθύς έν τίί θαλάσσν) ήρξατο 

να αυλή, νομίσας ότι διά τοΰ μουσικού οργάνου του ήθελον έκεΐθεν έξέλθει. 
Ψευσθείς δε τής έλπίδος έρριψεν άμφίβληστρον δ'περ καί περιέβαλε πολλούς 

ίχθϋς, ούς και άνεβίβασεν έπί τής γης. ’Ενταύθα, εξακολουθεί λέγων ό Κύ

ρος πρδς τους πρέσβεις τής Ιωνίας, ίδών ό αύλητής τούς ίχθΰς παλλομένους, 
παυεσθε μοι, τοΐς είπεν, δρχούμενοι πλέον, επειδή αύλοΰντος έμοϋ χάριν σας 
δεν ηθελησατε νά έξελθητε. Ή προφανής έννοια τοΰ μύθου τούτου κατε- 

θορυβησε τους "Ιωνάς, ο'ίτινες βλέποντες τδ δεινόν τής περιστάσεως ήρξαντο 

παρασκευαζόμενοι καί περιτειχίζοντες τάς εαυτών πόλεις. Τότε δέ περιετεί- 

χισαν και οί Φωκαεϊς τήν πόλιν των άναλώμασι τοΰ φιλτάτου αύτοΐς συμ
μάχου Άργανθωνίου, τοΰ βασιλέως τής έν 'Ισπανία Ταρτησσοΰ 3. Συγχρό
νως δε πρδς κοινήν άμυναν συνεκλήθησαν είς τδ Πανιώνιον ένθα συσκεφθέν- 

τες περί τοΰ πρακτεου άπεφάσισαν νά ζητήσωσι τήν βοήθειαν τών Σπαρ
τιατών, διότι ούτοι μόνοι ύπερεϊχον τότε κατά τάς πολεμικά; δυνάμεις α

πάντων τών άλλων Ελλήνων. Κατά τήν εποχήν τών κρίσιμων τούτων πε
ριστάσεων δύο πόλεις τής ’Ιωνίας ύπερεϊχον πασών τών άλλων ώς έκ τής 

ναυτικής και εμπορικής αύτών καταστάσεως, ή Μίλητος και ή Φώκαια* 
επειδή δέ έν τή περιστάσει ταύτν; ή Μίλητος αίσχρώς άπεχωρίσθη τής ιω

νικής συμμαχίας, τήν πρώτην πιθανώς θέσιν έν ταϊς συνεδριάσεσι τοΰ Πα

νιωνίου έσχον οί Φωκαεϊς, καί τούτου ένεκα άρχηγδς τής πρδς τούς Σπαρ
τιάτη; πρεσβείας έξελέγη δ άντιπρόσωπος τής πατρίδος των Πύθερμος, δστις 
περιβαλόμενος πορφυροΰν ένδυμα παρουσιάσθη πρδς τούς Σπαρτιάτας παρ’ 
ών έξγτήσατο βοήθειαν, καταγγείλας τάς πράξεις τών Περσών καί κατα- 
δε ίξας τήν έξ αύτών έπικειμένην κοινήν βλάβην. Οί Λακεδαιμόνιοι δυστυ

χώς ήρνήθησαν πάσαν πρδς αυτούς συνδρομήν, άλλά χάριν τών έκεϊ συμφε

ρόντων αύτών άπέστειλαν είς ’Ιωνίαν πεντηκόντορον μεθ’ ικανών άνδρών, 
ΐνα, ώς εικάζει ό 'Ηρόδοτος, κατασκοπεύωσι τά μεταξύ Κύρου καί Ίώνων. 

Τής ναυτικής δέ ταύτης αποστολής τών Σπαρτιατών προσορμισθείσης είς 

Φώκαιαν, άποστέλλεται είς Σάρδεις ό πάντων δοκιμώτατος, όνόματι Λακρί-

1 'Ηρ<53. I, 141.
2 I, 141.
3 ΊΙρόδ. I, 163.
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γης,, όπως εί'πν) τφ Κύρφ έκ μέρους τών Λακεδαιμονίων ΐνα μή τολμήσν] και 

προσβάλν) πόλιν τινά τής Ελλάδος, διότι τότε θά άναγκασθώσι νά λάβωσι 

και αύτοί μέρος Καίτοι δέ τήν ύπερήφανον ταύτην φράσιν τών Λακεδαι
μονίων διεδέχθη περιφρονητική δι’ άπασαν τήν Ελλάδα άπάντησις, φαίνε

ται όμως δτι τδ επιχείρημα τοϋτο έγένετο παραίτιον ϊνα άνασταλή πρδς 
στιγμήν ή πρός κατάκτησιν τών ελληνικών επαρχιών άκατάσχετος ορμή τών 

Περσών.
Μετά τινα δμ.ως έτη δ στρατηγός τής Κύρου Άρπαγος ήγούμενος ίκανοΰ 

στρατοΰ είσέβαλεν είς ’Ιωνίαν καί ήρξατο τήν βάρβαρον κατά τών πόλεων 

αύτής τιμωρίαν. 'Η πρώτη δέ αύτοΰ έπίθεσις έγένετο κατά τής Φωκαίας, 

ώς ίσχυροτέρας. Πολωρκών αύτήν δ Άρπαγος έμήνυσεν εις τούς κατοίκους 

δτι παύσηται τής πολιορκίας έάν θελήσωσι νά καταρρίψωσιν ένα μόνον προ

μαχώνα τοΰ τείχους καί καθιερώσωσιν είτα οικον είς τδν κυριάρχην τών 
Περσών. Οί δέ Φωκαεϊς φύσει φιλελεύθεροι οντες καί μή δυνάμενοι νά ύπο- 

φέρωσι τδν περσικόν ζυγόν, 8ν ειχον προγνωρίσει είς τάς μεσογείους πόλεις, 
άπήντησαν πρδς τόν Άρπαγον έξαιτούμενοι άδειαν μιάς ημέρας ινα συσκε- 

φθώσι περί τοΰ πρακτέου άφοΰ προηγουμένως άπομακρύνη τά στρατεύματά 
του. Δεκτών γενομένων τών προτάσεων τούτων, οί μέν Πέρσαι άπεσύρθησαν, 

οί δέ Φωκαεϊς έν τφ μικρφ τούτφ διαστήματι κατασπάσαντες τά πλοία 

των, άτινα κατά τό φωκάίκδν έθος ήσαν πεντηκόντορα, έσπευσαν νά έπι- 
βώσιν αύτών παραλαβόντες τέκνα καί γυναίκας καί έπιπλα, προς δέ καί τά 

άγάλματα τά έκ τών ιερών καί τά άλλα αναθήματα, έκτδς τών χάλκινων,' 
λίθινων καί τών έπί τών τοίχων γραφών. Άνοιχθέντες δέ είς τήν θάλασσαν 

έπλεον πρδς τήν Χίον 2. Μετά τήν έντιμον ταύτην φυγήν κατέσχον οί Περ- 
σαι άμαχητί καί έρημον ουσαν τήν πόλιν, έν ή έθεσαν πΰρ κατακαύσαντες 

ού μόνον τά υπάρχοντα κτίρια, άλλά καί τδν περίφημον ναόν τής Άθηνάς, 
δστις έθεωρεϊτο εις τών άρχαιοτάτων τής ’Ιωνίας. 3

Άφοΰ δέ έγένοντο τοιαϋτα δεινά έν τή έρημωθείση αύτών πόλει πλέοντες 

οί Φωκαεϊς προσήγγισαν είς Χίαν, οπού έπρότειναν είς τούς κατοίκους αύτής 

νάάγοράσφσι τάς Οίνούσσας νήσους. Άλλ’ οί Χϊαι γινώσκοντες τήν έμ.πορ,ι- ■ 
κήν ικανότητα τών Φωκαέων καί φοβούμενοι μήπως αί ζητηθεϊσαι νήσοι 
γείνωσι βαθμηδόν κέντρα εμπορικά άπέρριψαν τήν αντησί.ν των 4. Εί'πομεν' α

νωτέρω δτι οί Φωκαεϊς ένεκα τής ναυτιλίας των ήσαν ήδη γνωστοί, είς τά; 

νότια μέρη τής Μεσογείου. Διάφοροι χώραι, πόλεις καί νήσοι είς άς πρό 

πολλοΰ ήδη υπήρχαν μικραί τινες φωκαϊκαί άποικίαι, έγνώοιζον τδν έντιμον 

αύτών χαρακτήρα’ διό καί είχον ήδη άπό χρόνων φιλικά; σχέσεις μετά τών'.

4'Ηρόδ. I, 152-3.
2 'ΙΙρόδ. I, 164—‘65.
3 Παυσαν. Η, 31, 6. VII, 5, 4.
4 'U ρό δ. I, 165..
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λαών τών μερών εκείνων, αϊτινες έν τη δεινή ταυτη .περιστάσει άπέβησαν 

αύτοϊς λίαν λυσιτελείς. Ό 'Ηρόδοτος όμ.ολογών οτι μεταξύ τών 'Ελλήνων 

πρώτοι οί Φωκαεϊς έπεχείρησαν ναυτικάς επιχειρήσεις, προστίθησι συνάμα 
οτι διά τής ναυτικής αύτών δυνάμεως είχον προσορμ.ισθή ποτέ εϊς Ταρτησ- 

σρν, κειμένην παρά τάς έκβολάς τοϋ Γουαδαλκιβήρου, ένθα εγένοντο λίαν 

προσφιλείς τω βασιλεϊ τής χώρας Άργανθωνίφ, δ'στις κα'ι εις άπόδειξιν τις 

προς αύτούς εύνοιας τοϊς παρεχώρησε τό δικαίωμα. νά ίδρύσωσιν οπουδή

ποτε τής χώρας του έπιθυμοΰσι αποικίαν, έάν ήθελον νά έγκαταλείψωσι την 

’Ιωνίαν.
Πεποιθότες λοιπόν οί Φωκαεϊς έπί την εύνοιαν τών λαών της Μεσογείου, 

άπεφάσισαν μετά την έν Χίω αποτυχίαν, νά άρωσι τάς άγκυρας και νά ά- 
ναχθώσι κατά μοίρας εϊς διαφόρους διευθύνσεις τών μερών τούτων πρός έγ- 

καθίδρυσιν αποικιών. Έν πρώτοις διηυθύνθησαν εϊς την νήσον Κύρνον, την 

νυν Κορσικήν, ό'που πρό εΐκοσιν ετών ίδρύσαντο κατά χρησμόν την ’Αλαλίαν. 

Ιίλέοντες την πρός Κυρνον έπεσκέφθησαν προηγουμένως διά τελευταίαν φοράν 

την Φώκαιαν, ένθα εκδικούμενοι την φυγήν των έπέτυχον νά φονεύσωσι την 

περσικήν φρουράν,μετά δέ τοΰτο έποιήσαντο ίσχυράς κατάρας τφ ύπολειπομένφ 
τοϋ στόλου αύτών. Τελευταϊον δέ κατεπόντισαν μύδρον σιδηροϋν και ώμοσαν 

νά μη έπανέλθωσιν εϊς την πατρίδα των πριν ή δ μύδρος ουτος άναβή έπ'ι της 

επιφάνειας της θαλάσσης. Άλλά πλεόντων αύτών εϊς Κόρσικαν ύπέρ τούς ή- 

μίσεις τών πολιτών λυπηθέντες την έρήμωσιν της πόλεως των και ένθυμη- 

θέντες τά ήθη αύτης, ψευδόρκιοι γενόμενοι, άπέπλεον όπίσω εϊς Φώκαιαν, 

ένθα έκό.ντες άκοντες παρεδέξαντο ώς και οί λοιποί κάτοικοι της ’Ιωνίας την 

περσικήν κυριαρχίαν. "Εκτοτε παρέμεινεν ή παροιμία Φωκαίων άξ>& λεγο- 

μένη έπι τών ίσχυρώς καπαρωμένων ή έπ'ι τών μεταγινωσκόντων έφ’ οΐς έ- 

πραξαν. Της θλιβερές ταύτης κατάρας άναμιμνήσκονται καί νΰν έ'τι οί Φω
καεϊς οσάκις αί έμπορικα'ι καί ναυτικαί αύτών επιχειρήσεις δέν προάγονται, 

νομίζοντες ότι ή παρ’αύτοϊς ακαταστασία χρονολογείται άφ’ής εποχής κα- 
τηράσθησαν αύτούς οί πρόγονοί των ώς άθετήσαντας τάς άράς καί έπιστρέ- 

ψαντας εϊς πατρίδα ούχί ώς τό πριν έλευθέραν άλλά δεδουλωμένην ύπό βαρ

βάρων.

Έν τούτοις οί φυλάξαντες τούς όρκους έ'φθασαν περί τό 540 είς Κυρνον 

ένθα κα'ι ήνώθησαν μετά τών πρό εΐκοσιν ενιαυτών άποικησάντων συμπολι
τών των, καταβιώσαντες πέντε μετ’ αύτών έτη. Κατά τό διάστημα δέ τοΰτο 

άνήγειραν αύτόθι ναούς καί δημοσίας οικοδομάς, διά της' άείποτε δέ εμπο

ρικές κα'ι ναυτικής αύτών ύπεροχης ήγον και έφερον άπαντας τούς περίοι
κους. Ή ύπεροχή αυτή φυσικω τφ λόγφ έθεσεν αύτούς εις αντιζηλίαν μετά 

τών Τυρσηνών και Καρχηδονίων, οΐτινες έπήλθον μέ εξήκοντα έκάτεροι 

πλοία εϊς κατάλυσιν της ισχύος τών άποίκων Ελλήνων. Οί δέ Φωκαεϊς 

πληρώσαντες κα'ι αυτοί τά εαυτών εξήκοντα πλοία ήνήχθησαν εϊς τό Σαρ- 
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δόνιον πέλαγος, έλθα,. ίσχυράς ναυμαχίας συγκροτηθείσης, ένίκησαν μέν όΐ 

Φωκαεϊς, άλλ’ ή νίκη αύτών, ώς παρατηρεί ό 'Ηρόδοτος, ύπήρξε Καδμεία 
τις νίκη, διότι έκ τών νηών αύτών τεσσαράκοντα μέν διεφθάρησαν, άί δέ 

λοιπα'ι ένεκα διαφθοράς τών εμβόλων άπέβησαν άχρηστοι. "Οθεν καταπλευ- 

σαντες εις ’Αλαλίαν άνέλαβον τά τέκνα κα'ι τάς γυναίκας κα'ι πάν ό',τι ηδύ- 
ναντο νά φέρωσιν αί νήες, έγκατέλειψαν διά παντός την Κύονον καί έπλεον 

εϊς 'Ρηγιον. "Ετεραι ταυτοχρόνως μοϊραι διηυθύνθησαν εις 'Ισπανίαν ό'που 
δμως δέν έπρόφθασαν νά ί'δωσι ζώντα έ'τι τόν παλαιόν αύτών φίλον, τόν βα

σιλέα Άργανθωνιον* έκτισαν δέ καί ενταύθα παρά τάς στηλας τοΰ ΤΙρ'α- 
κλέους την Μαινάκαν, ήν άποκαλεϊ ό Στράβων «ύστάτην τών Φωκαΐκών 

πόλεων».

Αί έκλεκτότεραι άποικίαι τών Φωκαέων εγένοντο έπί τών παραλίων τής 
Γαλλίας" τοιαΰται δέ εΐσιν η Άγάθη, τό Ήμεροσκοπεϊον καί πρό πάντων η 

Μασσαλία, έξ ής πάλιν εγένοντο πολυάριθμοι άποικίαι έν τφ έσωτερικφ τής 

χώρας εκείνης. Ή Μασσαλία, ή μεγαλοπρεπής αυτή πόλις τής έξω Ελλά
δος, έξεπροσώπει έν τφ άρχαίφ έκείνφ κόσμφ τίς Εύρώπης άπαντα τον ελ

ληνισμόν εις τά βάρβαρα έ'τι αύτης έθνη, άτινα κατηρχοντο ώς εϊς τό μόνον 

πεπολιτισμένον κέντρον της χώρας αύτών.

Άλλά τά περί Μασσαλίας καί τών λοιπών φωκαΐκών αποικιών είναι έξω 

της προκειμένης ημϊν σήμερον ομιλίας. ΙΙεριωρίσθημεν δέ μόνον εϊς τά περί 

της τοπογραφίας καί τής αρχαίας ιστορίας της Φωκαίας, έπαναφέροντες τήν 
μνήμην υμών εις μίαν τών άξιολογωτάτων πόλεων τής άσιατικής Ελλάδος, 

συντελεσασαν μεγάλως εϊς αύ'ξησιν καί κραταίωσιν τοΰ έκεϊ ελληνισμού, 
τοΰ διατηρουμένου καί νΰν έ'τι έν κραταιφ καταστάσει άπό της δυτικής αύ

της παραλίας μέχρι τών ανατολικών ορίων της Καππαδοκίας. Είναι δέ άξία 

της μεγίστης σπουδής ή έρευνα της ιστορίας πάσης πόλεως τής άνατολικής 

ήμών Ελλάδος πρός συμπλήρωσιν τής καθόλου ιστορίας τοΰ ελληνισμού. Καί 

είναι λυπηρόν τγί άληθεια, διότι μ,εχρι σήμερον οί μ,έν δυνάμενοι τών λογίων 
δέν έφρόντισαν νά έρευνήσωσι τήν ιστορίαν τής χώρας ταύτης, αί δέ κατά 

καιρόν κυβερνήσεις τής ελευθερας Ελλάδος ούδ’ άνελογίσαντό ποτέ ί'σως ό'τι,· 

έκτος τής ορεινής ταύτης χερσονήσου, ύφίσταται καί έτέρα μεγαλειτέρα Ελ

λάς, καλούμενη σήμερον κοινώς ’Ανατολή ή Μικρά Άσίγ, κατοικουμένη δέ 
ύπό άριθμοΰ Ελλήνων τριπλασίων τών ελευθέρων. Ελλάς δέν είναι μόνον ή 

έλευθερα έστω και μετά τών όμ.όρων επαρχιών, άλλ’ έπεκτείνεταλμακράν, 
απώτατα, μέχρι τών δυτικών ορίων τής Αρμενίας, περιλαμβάνουσα άπασαν 

την ασιατικήν χερσόνησόν μετά τών περικυκλουσών αύτήν νήσων. Καίτοι 
δε το μεγα τοΰτο τμήμα τής καθόλου Ελλάδος είναι εισέτι κατά κακήν 

μοίραν δεδουλωμενον, εντούτοις τά αύτά αισθάνεται, τά αύτά ποθεί, τά 

αύτά ελπίζει, οΐα καί ή ελεύθερα Ελλάς.

Α. ΠΑΠΑΛΟΠΟΓΛΌΣ ΚΕΡΑΜΕϊΣ.
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ΑΠΟ ΤΟΥ Δ' Μ. X. ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Πρό τινων ετών εις τών επισημότερων έν τίί ξένη ελληνιστών, ό γνωστός 
καϊ σεβαστός παρ’ ημίν κ. Egger, έξέδιδε δίτομον σύγγραμμα «περί του 
Έλληνισμοΰ έν Γαλλίιρ, έτερος δέ Γάλλος, ούτινος τό ονομα έπολιτογρα- 
φηθη έν Έλλάδι, ό Διδότος, ολίγον πρό της άποβιώσεώς του έδημοσίευσε' 
την «περί τοϋ ’Άλδου Μανουτίου και τοϋ έν’Ιταλί^ ελληνισμού» συγγραφήν 
του, κλείων ουτω δι’ έργου φιλελληνικοϋ τό φιλολογικόν στάδιον, δπερ πρό 
εξήκοντα ετών εΐχεν έγκαινίσει διά της εις ’Ανατολήν περιηγησεώς του 
(1819). Ώς συμπλήρωμα τών δυο έκείνων συγγραμμάτων δυνάμεθα νά θεω- 
ρησωμεν την άρτι ύπό τοϋ κ. Gidel δημοσιευθεϊσαν πραγματείαν «περί της 
ελληνικές έν Εύρώπη μαθησεως άπό της τέταρτης μ. X. έκατονταετηρίδος 
μέχρι τίίς ύπό τών Τούρκων άλώσεως τίίς Κωνσταντινουπόλεως».

Ή αξιόλογος αύτη πραγματεία άποτελεϊ τό ημισυ περίπου ογκώδους βι
βλίου εσχάτως έν Παρισίοις έκδοθέντος ύπό την έπιγραφην : Nouvelles Etu
des sur la litterature Grecque moderne. Τάς πλείστας τών πληρουσών τό έτε
ρον -ημισυ τοϋ βιβλίου διατριβών γνωρίζουσιν ηδη οί άναγνώσται της έπετη- 
ρίδος τοΰ έν Παρισίοις «συλλόγου πρός ένθάρρύνσιν τών ελληνικών έν Γαλ
λία μελετών». Άλλ’ ούχ ηττον όφείλομεν χάριτας είς τον φιλέλληνα λόγιον 
διά την άναδημοσίευσιν κα’ι είς έν συγκέντρωσιν τών διαφόρων τούτων προϊόν
των τοΰ εύπαιδεύτου καλάμου του.Άυπούμεθα μόνον δτι, ένεκεν ί'σως τίίς 
τοιαύτης συσσωρεύσεως τοσαύτης ύλης, ού'τε διά πίνακος άλφαβητικοΰ, ούτε 
κάν διά τ·ης τών κεφαλαίων επιγραφές, διηυκόλυνε τό έ'ργον τών μελλόντων 
εφεξής νά προστρέχωσιν εις την συγγραφήν του' καθόσον ί συγγραφή αυτή 
διά της πληθύος τών πληροφοριών και της συγχωνεύσεως τοσούτων μεσαιω- 
νολογικών ερευνών άποκαθίσταται οδηγός πολύτιμος καί πρόχειρος, ούτως 
είπεϊν, ευρετηριον εις πάντα τόν περί τάς σχέσεις τοϋ Έλληνισμοϋ πρδς την 
Δύσιν άσχολούμενον.

Ό κ. Gidel άρχεται άπό της 'Ρωμαϊκής έποχης, άνιστορών την πρός 
τά ελληνικά γράμματα κλίσιν τών 'Ρωμαίων. Τόν τοιοΰτον τών δύο έκείνων 
κόσμων διανοητικόν σύνδεσμον διακόπτει η εισβολή τών βαρβάρων. «Και πρό 
τούτου δμως, επιλέγει 6 συγγραφεύς, η διάδοσις τοΰ Χριστιανικού θρησκεύ
ματος είχε συντελέσει πρδς περιορισμόν της ελληνικές παιδεύσεως έν τίί 
Δύσει. Οί έκεϊ Χριστιανοί, άνηκοντες είς τά κατώτερα της κοινωνίας στρώ
ματα, ούδέ τά Ελληνικά γράμματα έξετίμων, ούδέ τόν Ελληνικόν κόσμον
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έγνώριζον. Οί δ’ έκ τών άνωτέρων τάξεων νεοφώτιστοι παρητοΰντο της έπι- 
διώξεως γνώσεων, α'ίτινες τοϊς έφαίνοντο νίδη ούχί μόνον περιτταί, άλλά και 
επιβλαβείς». Ή ύπό τών βαρβάρων κυρίευσις της ’Ιταλίας και η αύθυπαρ* 
ξία τοΰ περί την Κωνσταντινούπολή χριστιανικού κράτους έπηύξησαν βραδύ
τερον τό μεταξύ ’Ανατολής και Δύσεως χάσμα. Και έν μέν τίί Ανατολή αί 
αιρέσεις, υποτρε’φόμεναι ύπό της ζωηρότητος τ·ης Ελληνικής διανοίας καί 
ύπό τ·ης έξακολουθούσης τών γραμμάτων καλλιέργειας, διετηρουν άκμαϊον 
της συζητησεως και. της έρεύνης τό πνεύμα* έν δέ τί) Ίταλί<η ού'τε μετα- 
φυσικαί τάσεις ύφίστανται, ού'τε αίρεσιάρχαι άναφαίνονται, άλλ’ άπ’ έναν- 
τίας άναδεικνύεται εύθύς άπ’ άρχης και μορφοΰται έκεϊ η συγκεντρωτική 
της ιεροκρατίας πολίτικη. «Άλλά καί προτοΰ χωρισθώσι τελειωτικώς αί 
δύο τίίς 'Ρωμαϊκές αύτοκρατορίας μερίδες, πρίν $ έκάστη άκολουθηση τών 
ιδίων τυχών την φοράν, άνεφάνησαν άφορμαί κα'ι αίτίαι ίκαναι, δπως δια- 
κόψωσι τάς άμοιβαίας αύτών σχέσεις κα'ι άνωζωπυρησωσι τάς μεταξύ τών 
δύο στοιχείων άντιπαθείας».

Την αντιπάθειαν ταύτην διετύπου έν Κωνσταντινουπόλει ό μέγας ιεράρ
χης Γρηγόρως, δτε έλεγεν, δτι οί δυτικοί έρχονται είς τό Βυζάντιον «φυ- 
σώντες ημΐν έσπέριόν τι και τραχύ». Έν δέ τίί Δύσει δ Ελληνισμός έξελαμ- 
βάνετο ώς άπόρροια καί έκπροσώπησις τοΰ άρχαίου θρησκεύματος. Βλέπον- 
τες τόν Ίουλιανόν γράφοντα ελληνιστί τάς κατά του Κωνσταντίνου καί τών 
χριστιανικών θεσμών διατριβάς, άπετροπιάζοντο οί δυτικοί την ελληνικήν 
διάνοιαν καί την γλώσσαν, έν αυτή έξεφράζετο.

Ούχ $ττον, κατά την τετάρτην εκατονταετηρίδα άναφαίνονται έπίσημοι 
έν τίί δύσει έλληνισταί. Ό άγιος 'Ιερώνυμος ίτο κάτοχος της ελληνικές, έ- 
καλλιεργοΰντο δ’ έπίσης τά ελληνικά γράμματα ύπό τε τοΰ αγίου Αμβρο
σίου καί τοΰ άγιου Αύγουστίνου, έτι δέ πλέον ύπό τοΰ Πελάγιου. 'Ο κ. Gi
del διά μακρών εξετάζει την έπί τοΰ βίου καί τών έ'ργων τών πατέρων τού
των της δυτικής ’Εκκλησίας έπίδρασιν τ-ης ελληνικής μαθησεως.

Προϊόντος τοΰ χρόνου έκλείπουσιν έν ’Ιταλία οί ελληνομαθείς κληρικοί. 
"Οτε δέ ό Νέστόριος έ'πεμψεν είς 'Ρώμην ελληνιστί γεγραμμένην επιστολήν,·., 
ό πάπας Κελεστϊνος ηναγκάσθη πρός μετάφρασιν αύτίίς νά μετακαλέση έκ 
Μασσαλίας τόν μοναχόν Κασιανόν, καθότι έν τίί μεσημβρινή Γαλατί^ διε- . 
τηρούντο εισέτι τά ί'χνη τοΰ άρχαίου Έλληνισμ.οΰ. "Οτε, κατά την δευτέραν 
εκατονταετηρίδα, ό άγιος Ποθεινός καί ό άγιος Ειρηναίος μετέβησαν είς 
Λούγδουνον, ευρον κοινήν έκεϊ τίίς μητρώας αύτών γλώσσης την χρίίσιν καί 
ελληνιστί έδίδαξαν τό Εύαγγέλιον' ώστε έν Γαλατίφ ό χριστιανισμός παρί- 
στα.ται ώς νέα αφορμή πρός διατηρησιν τών ελληνικών παραδόσεων, καθ’δν 
χρόνον έν ’Ιταλία έλησμονεϊτο η έλληνικη. Καί ούδέ διετηρεϊτο διά μόνης 
της Έκκλησίας ή έλληνικη έν Γαλατία μάθησις. Κατά την’τρίτην εισέτι 
μ. X. εκατονταετηρίδα παρεδίδετο έν ταϊς έκεϊ σχολαϊς ή Έλληνικη ύπό δίτ 
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δασκάλων, ο'ίτινες ώς έπί τδ πλεϊστον ησαν ’Έλληνες την καταγωγήν, σσ- 

χνάκις δέ και έκ γενετής "Ελληνες. Μαθηταί δ’ Ελλήνων ησαν οί "λόγιοι, 

οσους κατ’ εκείνο τοϋ χρόνου η Γαλλία άνέδειξεν. Άπό τνίς πέμπτης μέχρι 
τ7}ς ένατης έκατονταετηρίδος έλαττοΰται ούσιωδώς δ αριθμός τών γνωρι- 

ζόντων την 'Ελληνικήν, η δέ καλλιέργεια αύτης βαθμηδόν παραμελουμένη 

εκλείπει. Άλλοι μέχρι της πέμπτης έκατονταετηρίδος είς την επιρροήν της 

ελληνικές μαθησεως Αποδίδει ό Γυιζώτος την υπεροχήν της Γαλλίας, συγ- 

κρινομένης πρδς την σύγχρονον ’Ιταλίαν τε καί 'Ισπανίαν.
’Εκ της Γαλλίας ό Χριστιανισμός μεταφέρεται είς ’Ιρλανδίαν, μετ’ αύτοΰ 

δέ και η σπουδή της 'Ελληνικές. Παρά πάσαν εκκλησίαν ανιδρύεται σχολή, 

καί έν ταϊς τοιαΰταις σχολαϊς οί της ’Ιρλανδίας Κελτοί έπιδίδονται είς τά 

γράμματα, και ιδίως είς τά 'Ελληνικά. Ένφ δέ άλλαχοϋ της Δύσεως λη- 

σμονεϊται η Έλληνικη μάθησις, έναποταμιεύεται αύτη καί συντηρείται έν 

τίί άπωτάτη έκείνν; της Εύρώπης έσχατι^, ό'πως έκεΐθεν άναλάμψη καί έκ 
νέου διαδοθγ κατά την έποχην Καρόλου τοϋ Μεγάλου. Ό κ. Gidel ένδια· 

τρίβει περ'ι την έξερεύνησιν τ·ης έν ’Ιρλανδία: Έλληνομαθείας, αναφέρει δέ 

μετά λεπτομερειών την μετάδόσιν τοϋ ύπέρ τών ελληνικών γραμμάτων ζή

λου είς τούς γείτονας τών ’Ιρλανδών Άγγλοσάξωνας. Τδν ποιούταν ζήλον 

ύπεκκαίει ό κατά τδ 668 μ. X. άποσταλείς έκ 'Ρώμης "Ελλην Θεόδωρος, 

όπως καθέξνι τόν Αρχιεπισκοπικόν τ$ίς Κανταβρυγίας θρόνον.
Έν τφ μεταξύ, έν Ίταλίφ μεταφράζονται "Ελληνες τινες συγγραφείς* 

άλλά τών μεταφραστών οί πλεΐστοι είναι ξένοι, ούχ'ι ’Ιταλοί. "Αλλως τε η 

ανάγκη τών μεταφράσεων ύποδεικνυει την έλάττωσιν τών δυναμένων νά 

έννοησωσι τό κείμενον. Άλλ’ όπωςδηποτε, αί μεταξύ Ανατολής καί ’Ιτα
λίας σχέσεις δέν διακόπτονται όλοσχερώς, χάρις δέ είς την είκονομαχίαν 

άρχεται έκτοτε τό ρεΰμα τ^ς ελληνικές πρός δυσμάς μεταναστεύσεως, και 

πολυάριθμοι μοναχοί προσφεύγουσιν είς 'Ρώμην, φέροντες τάς εικόνας καί τά 
βιβλία μεθ’ εαυτών. Καί έν τν; Γαλλίφ δέ, καίπερ ύπό τών βαρβάρων πλημ- 

μυρισθείσγι καί έν μέσφ συμφορών παντοίων κυμαινόμενη, εξακολουθεί ασθε
νής τις προσπάθεια πρδς διατηρησιν τ·ης έλληνομαθείας, καί έν μέσφ τοΰ 

γενικού σκότους Αναφαίνονται ξενικά τινα ελληνιστών ονόματα, ώς λογιω- 
τέρας εποχές προαναγγέλματα. Καί οί θεμελιωταί δέ τών μοναχικών ταγ

μάτων προσπαθοϋσιν, έ'στω καϊ άνευ έπιτυχίας ν’ άναζωπυρησωσι τάς έλλη- 

νικάς μελέτας. "Ωστε έν συνόλφ, δέν δύναται νά θεωρηθη ώς πάντη κατ’ 

εκείνην την έποχην έκλιποϋσα κατά την Δύσιν η γνώσις η η έκτίμησις τνίς 

Ελληνικής. ’Αληθείς όμως έν αύτη έλληνιστάς έκτος τοϋ Βοηθίου καί τοϋ 
Κασιοδώρου δέν άνευρίσκομεν.

■ Άπό Καρόλου τοΰ Μεγάλου άρχεται νέα έν Εύρώπη έποχη. 'Ο μεγας τφ 
όντι εκείνος Ανηρ δέν 'ητο άμοιρος ελληνικής τίνος παιδεύσεως, συνεστησε 
δέ έν τί) πόλει Osnabruck σχολήν, έν γ η Έλληνικη έδιδάσκετο, πρός μόσ-
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φωσιν κυρίως πρέσβεων διά τάς μετά της Κωνσταντινουπόλεως σχέσεις αύ- 

τοϋ. Αί συνέπειαι τ·ης άπ’ έκείνου δοθείσης ώθησεως Αναφαίνονται έτι μάλ

λον έπί τών διαδόχων του. Έν τη αύλνί Καρόλου τοϋ Φαλακρού καί έν τί} 

περί αύτην κοινωνία ή Έλληνικη, λέγει ό κ. Gidel, κατείχε την αύτην θέ- 

σιν, ο'ίαν η 'Ισπανική καί η ’Ιταλική έν τ-η πεπολιτισμένη τ·ης 17Ίί έκατον- 

ταετηρίδος Γαλλίφ. Ό επισημότατος τών χρόνων έκείνων Ελληνιστής ητο δ 
Σκώτος Έριγένης, οςτις έξεπαιδεύθη έν ταϊς μοναΐς τ'ης πατρίδος αύτοΰ ’Ιρ
λανδίας, καίτοι κατ’ Αδέσποτου παράδοσιν λέγεται έκμαθών έν Άθηναις την 

Ελληνικήν. Μετ’ αύτόν όμως, έκ νέου έκπίπτει η έλληνικη μάθησις, ό δέ 
Λοδοβΐκος ό Ευσεβής δυσκόλως ανευρίσκει μεταφραστήν πρδς μεταγλώττισιν 

τών τοϋ Άρειοπαγίτου έργων, άτινα Μιχαήλ ό Τραυλός τώ Απέστειλεν έκ 
Βυζαντίου ώς δώρον βασιλικόν.

Τό έπισυμβάν δμως εκκλησιαστικόν σχίσμα ούδαμώς συντελεί είς ένθάρ- 

ρυνσιν τών Ελληνικών εφεξής σπουδών, θεωρουμένων ώς έπικινδύνων. καί ώς 

δυναμένων νά συνεπιφέρωσι της έτεοοδοξίας την πλάνην. Έν συνόλφ η δέ

κατη έκατονταετηρίς εΐναι έποχη δυστυχίας καί σκότους, έν μέσφ δέ των 
τότε συμφορών καί Ακαταστασιών δέν ηδύνατο η παιδεία ν’ Ακμάση. Άλλ’ 

όπωςδηποτε καί έν μέσφ τοΰ σκότους έκείνου άνιχνεύει δ κ. Gidel την εΐσέτι 

ύπολάμπουσαν σειράν τών ελληνικών παραδόσεων, άφιεροΐ δέ ίκανάς σελίδας 
είς τόν Αουιτπράνδον τόν γνωστότατου τών χρόνων έκείνων ελληνιστήν. Αί 

παρεισαγόμεναι είς τάς συγγραφάς του Λουιτπράνδου έλληνικαί λέξεις καί 
φράσεις δέν μαρτυροϋσι πάντοτε τ-ης έλληνομαθείας αύτοΰ την Ακρίβειαν. 

ΙΊολλοΰ γε δεϊ. Άλλ’ η διά λατινικών ψηφίων αντιγραφή τών ούτω πάρει- 

σαγομένων έλληνισμών του Αποτελεί πρόσθετον άπόδειξιν τ'ης έκτοτε ταυ- 

τότητος της καθ’ ημάς προφοοάς.
Άπό της ένδεκάτης έκατονταετηρίδος ποικίλαι άλληλοδιαδόχως άφορμαΐ 

δίδον ται πρός νέαν της Ελληνικής μαθησεως έπέκτασιν. Έν Γερμανίφ ούκ 

ολίγον πρός τοϋτο συνέπραξεν η έλληνίς "Οθωνος τοϋ Β' σύζυγος Θεοφανώ. 

Έν δέ τη Ιταλία, οί πρόσφυγες έκ Βυζαντίου καλόγηροι, έξηκολούθουν άπο- 

τίνοντες την προσφερομένην φιλοξενίαν διά τί}ς διαδόσεως της πατρφας γλώσ- 
σης καί τών έν τ·ρ πατρίδι εΐσέτι άκμαζουσών τεχνών. Ού σμικράν δέ απο

δίδει ό κ. Gidel επιρροήν, ώς πρός την τοΰ Έλληνισμοΰ διάδοσιν έν ’Ιταλίφ, 

καί είς τάς κατά την μεσημβρινήν ’Ιταλίαν έλληνικάς Αποικίας, τάς όποιας 
μετά τοΰ κ. Μορόζη ύπολαμ.βάνει ώς γενομένας περί τό τέλος τί}ς όγδόης 

έκατονταετηρίδος, κατά συνέπειαν τοΰ ύπό τ^ς είκονομαχίας προξενηθέντος 

έν τφ Άνατολνί κοινωνικού σάλου.
Αλλ’ άπο τών Σταυ'ροφοριών ιδίως πολλαπλασιάζονται καί συνεχίζονται 

αί μεταξύ Άνατολ-ης καί Δύσεως σχέσεις. Καί όμως οί φράγκοι. γενόμενοι 

κατά την τετάρτην σταυροφορίαν κύριοι τών έν Εύρώπν] ελληνικών χωρών 
δέν φροντίζουσι νά έκμάθωσι τών ηττηθέντων την γλώσσαν, αλλ’ Απ’ έναν-
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τίας Οέλουσι νά τοϊς έπιβάλωσι την διάλεκτον καί τά Ιθιμ.χ αύτών. Έν Πε- 
λοποννησφ γ) Γαλλικά έπ'ι φραγκοκρατίας έλαλεϊτο ώς κα'ι εν Παρισίοις, νέοι 
δ’ "Ελληνες άποστέλλονται άνατροφάς χάριν είς Γαλλίαν. Έπ'ι τέλους ένίκη- 
σεν η τών Ελλήνων επίμονη κα'ι οι ξένοι κυρίαρχοι αναγκάζονται ν’ άποτεί- 
νωνται ελληνιστί προς αύτούς, δπως έννοηθώσιν. Άλλ’ η διά τοιούτους πρα
κτικούς σκοπούς ύπό άμαθών αρχόντων χράσις τάς καθομιλουμένης δέν ηδύ- 
νατο βεβαίως νά συντελέσν] πρός άνύψωσιν αύτης, ώστε η Έλληνικη έπί μάλ
λον καί μάλλον εκφαυλίζεται ύπο τάς ξενοκρατίας την πίεσιν.

Άφ’ ετέρου δμως αί γαλλικαί έν Έλλάδι κατακτήσεις έπηρεάζουσιν έπ’ 
ώγαθφ την έν ταϊς σχολαϊς τών Παρισίων μελέτην της Ελληνικής. Ιδίως 
περί αύτην ασχολούνται τά μοναχικά τάγματα τών Φραγκισκανών καί τών 
Δομινικανών. Οί τελευταίοι ουτοι άνιδρύουσιν έν Παρισίοις σχολήν ίδίαν-πρρς 
διδασκαλίαν τάς Άραβικάς, της Έβραϊκάς, τάς Έλλ^κάς καί ετέρων βαρ
βάρων γλωσσών. Ούτω δέ έν Γαλλία καί άλλαχοΰ, εύπαίδευτοι μ.οναχοί ά- 
σχολοϋνται εις Ελληνικών κειμένων μεταφράσεις, ιδίως είς τά τοϋ Άριστο- 
τέλους δίδοντες την προτίμησιν, καίπερ άπαγορευθείσης κατόπιν ύπο τών 
εκκλησιαστικών αρχών τάς διαδόσεως αύτών.

Καί έν Ίταλίφ άπό τάς 11Ί? μέχρι της 1 5ί« έκατονταετηρίδος ικανά Ι
ταλών ελληνιστών ονόματα καταλέγει δ κ. Gidel. Τφ 1311 έν τη συνόδφ 
τάς έν Γαλλία Βιέννης άπεφασίσθη η σύστασις σχολών προς έκμάθησιν τάς 
Έλληνικάς,δπως οΰτω διά τών ιδίων αύτοϋ οπλών καταπολεμηθεί τό έν Ά- 
νατολνί σχίσμα. Κατά συνέπειαν τάς άποφάσεως εκείνης ό Πάπας Κλημης 
ό Ε' ιδρύει έν 'Ρώμη σχολήν’ διά ταύτης δέ καί διά τάς διδασκαλίαςΈλλη- 
νων μετοίκων αναθάλλει έν Ίταλίφ η τών ελληνικών γραμμάτων καλλιέρ
γεια. Ό Βαρλαάμ χρηματίζει διδάσκαλος τοΰ Πετράρχου καί τοΰ Βοκκακίου’ 
βραδύτερον ό Χρυσολωράς άνυψοϊ έ'τι μάλλον καί διαδίδει την μελέτην τάς 
Έλληνικάς, άνοίγων ούτω τόν δρόμον είς τούς μετέπειτα πολυπληθείς πρόσ
φυγας, οΐτινες μεταφέρουσι καθ’ άπασαν την Εύρώπην τάς προγονικάς σοφίας 
τάποταμιεύματα. «Ουτοι, κατά τόν κ. Gidel, εύρον ηδη άκμάζουσαν έν 
τά Δύσει την πρός τά 'Ελληνικά γράμματα έφεσιν, τά δέ πνεύματα διατε- 
»θειμένα πρός αποδοχήν εύρυτέρων μ,αθησεων. Τό πρό πολλοΰ προσδοκωμε- 
»νον τραγικόν τοΰ 1453 συμβεβηκός δέν ύπηρξεν η άφετηρία τάς άναγεν- 
«νησεως τών ελληνικών έν Εύρώπη σπουδών, άλλ’ έπηύξησε μόνον την διά- 
«δοσιν καί έδιπλασίασε την ζωηρότητα αύτών. Ή πρός την ελληνικήν παι- 
»δευσιν κλίσις έγένετο πάθος αληθές. Ό τών διδασκάλων άριθμ.ος αυξανει, 
»τ’ άποκτώμενα χειρόγραφα πολλαπλασιάζοντας η δέ τυπογραφία διά τάς 
5>εύεργετικάς συνεργίας της έπιστέφει τοσούτων προσφορών περιστάσεων την 
«σύμπτωσή, καί 'εκτοτε η σπουδή της Έλληνικάς δεν τρεχει πλέον τον 
«κίνδυνον νά έκπέση ού'τε νά άμεληθη».

Τοιοΰτον έν συνόψει τό είδος της ύλης, την οποίαν ό κ. Gidel συνελεξεν
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έν τ·?ί προκειμένη πραγματείφ. 'Η δημοσίευσες τοιούτων έργων ύπό διπλάν 
έ'ποψιν άποβαίνει εύχάριστος είς τούς Έλληνας ημάς’ καί ώς άπόδειξις, δη-
λονότι, δτι δέν συναπέρχεται μετά της γενεάς τών Διδότων καί τών Έγξέ- 
ρων η περί τάς έλληνικάς μελετάς έν Γαλλία έπίδοσις, καί ώς έ'νδειξις τοϋ
ένδιαφέροντος, δπερ η νεωτέρα έπιστημη δύναται ν’ άνευρίσκη είς την έξε- 
ρευνησιν παντός ο,τι αμ.εσως η εμμεσως συνέχεται μετά τάς μεσαιωνικάς
τοΰ Ελληνισμοΰ ιστορίας. Ευτυχώς αί τοιαΰται έ'ρευναι δέν χργζουσι πλέον
απολογίας παρ’ ημϊν. Άπό τινων έτών -η αξία αύτών έκτιμάται καί έννοεϊ- 
ται η σημασία των. Αλλα μ,ενει εισετί ευρυ το πρός άνασκαφην στάδιον καί 
οφείλεται εύγνωμοσύνη πρός πάντα τόν άπεκδυόμενον είς τόν βαρύν τάςτοι- 

αυτης εργασίας αγώνα, πρό πάντων δτε ό εργάτης κέκτηται προσόντα, οΐα „ > _ 1 .1 · J ί . Α, 'τά τόν κ. Gidel περικοσμοΰντα.
Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΖΟΥΣΩΝ ΤΑΣ ΑΕΜΟΝΟΠΟΡΤΟΚΑΛΕΑΣ ΝΟΣΩΝ

ΕΓχομεν άναγγείλει έν τη δημοσιευθείσ^ πρό τίνος πραγματείφ ημών «περί 
καλλιέργειας καί άσθενειών τών εσπεριδοειδών», δτι τό έπί τάς Γεωργίας 
ύπουργεϊον τάς ’Ιταλίας συνέστησεν έπιτροπην έξ έπιστημόνων ϊνα κρίν^ 
διαγωνισμόν τεθέντα πρός άνακάλυψιν φαρμάκου κατά τάς κομ.μιώδους 
νόσου.

'Η έπιτροπη αύτη, συνελθοϋσα έν Πανόρμφ περί τά τέλη τοΰ παρελθόν
τος 7βρίου, άπερριψε μέν τά πλειότερα τών προταθέντων θεραπευτικών μέ
σων, ε’πεφυλάχθη δέ νά άποφανθά μετά νέας δοκιμασίας περί τάς άποτελε- 
σματικοτητος ολίγων τινών. ’Έχουσα δμως καί την ειδικήν έντολην νά έξε- 
τασνι εν γενει τας ποικίλας νόσους, αΐτινες λυμαίνονται τά έσπεριδοειδά έν 
Σικελίφ καί γνωμοδότησή περί τών άποτελεσματικωτέρων φαρμάκων, μετέ- 
δωκε προκαταβολικως δια τοΰ προέδρου αύτης πρός τό έπί τάς Γεωργίας 
ύπουργεϊον πληροφορίας τινάς άρυσθείσας έξ έπισκέψεως πολλών λεμονοκη- 
πων προσβεβλημένων υπό διαφόρων νόσων έν ταϊς έπαρχίαις Πανόρμου, Μεσ
σήνης καί Κατάνης, άς κρίνομεν άναγκαϊον νά παραθέσωμεν έν σύνόψει, φο
βούμενοι μη ενεκα τάς επανειλημ.μενης κατ’ έ'τος μεταφοράς δένδρων έκ Σι
κελίας μετά παρελευσιν ου πολλοΰ χρόνου ίδωμεν τάς νόσους ταύτας έμφά- 
νιζομένας καί είς τούς ημετέρους κήπους.

.Η επιτροπή επεστησεν ιδίως την προσοχήν της έπί της είσβολάς τοΰ φθει- 
ρός (Mytilaspis fluvescens) καί έπί τάς κομμιώδους, διότι άλλαι τινές νόσοι, 
ως ή χαχνίά (Capnodium η Fumago citri), η τέφρα, (Apiosporium citri), η
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βααβακάδα (Coccus citri), διεσπαρμένα τίίδε κάκεϊσε ούχί εις μεγάλην έπί- 
τασιν, δέν έ'δωκαν άρκοΰσαν άφορμην πρδς σπουδήν" ί δέ σηπεδων (cagna) 
η'δη κρίνεται άμφιβόλου φύσεως, επομένως μέλλει εισέτι νά άποδειχθνί άν 
veil νόσος εντελώς διακεκριμένη καί αυτόνομος ·?ι συνέπεια της άναπτύξεως 
της 'κομμιώδους.

Ό Mytilaspis fluvescens παρετηρηθη κατά τδ μάλλον και ήτταν είς όλους 
τούς λεμ,ονώνας. Έκ της εισβολής του τά φυτά ύποφέρουσιν αρκούντως, πί- 
πτουσι πολλά φύλλα και συγνάκις αποξηραίνονται ολόκληροι ογκώδεις κλά
δοι. Πρδς τούτοις τδ ετήσιον προϊόν κήπου προσβεβλημένου ύπδ του φθειρός 
θεωρείται ώς εντελώς απολωλός, διότι τδ έμπόριον άποφεύγει τούς φέροντας 
τά ί'χνη του καρπούς, οΐτινες μένουσι κηλιδωμένοι είς τά μέρη είς ά ό Myti
laspis έχει συναθροίσει τούς αδιάβροχους και στερεώς προσκεκολλημένους 
νεοσσούς του.

Πρδς αποτελεσματικήν καταπολέμησιν της εισβολής τοΰ Mytilaspis φαί
νεται δη, καίτοι πολλών δοκιμών γενομένων, δέν άνεκαλύφΟη μέσον καλλί
τερου της έμπλύνσεως τοΰ κορμοΰ κα’ι τών κλάδων καί τοΰ ραντίσματος τών 
φύλλων δι’ έπίτηδες αντλίας, δι’ υδατος μεμιγμένου πετρελαίφ είς άναλο- 
γίαν μη ώρισμένην μέν άκριβώς, άλλά περίπου μιάς λίτρας πετρελαίου καί 
εί'κοσιν υδατος.

"Οσον άφοργ. την κομμιώδη έσαφηνίσθη ηδη, δτι πρέπει νά άποδοθρ είς 
διατάραξιν τών φυσιολογικών λειτουργιών τοΰ φυτοΰ, ένεκα της όποιας επέρ
χεται άλλοίωσις της γενετείρας ζώνης, ίΐς τά κύτταρα όγκοΰνται καί με
γεθύνονται, μέχρις ού άποσυντεθώσι καί έπί τέλους διαλυθώσιν είς ύλην 
τινά μορφής καί κατασκευής κομμιώδους. Ή ύλη αύτη, ητις εξέρχεται τοΰ 
φλοιοΰ, φαίνεται τδ πρώτον ώς μελάγχρους κηλίς" διαχεομένη δέ κατά 
διαφόρους διευθύνσεις επιφέρει τδν θάνατον τοΰ φυτοΰ, δτε, μη καταπολεμη- 
θεϊσα εγκαίρως διά μέσου επιμελούς καθαρίσματος τών νοσηρών μερών, 
έπεκτείνεται κύκλφ τοΰ φλοιού, συνεπάγουσα διακοπήν συνεχείας έν τφ 
κυτταρογόνω στρώματι, γ) μέχρι τών ριζών, αΐτινες, άπαξ προσβληθεϊσαι,μετά 
παρέλευσιν ολίγου καιροΰ σηπονται.

’Αναρίθμητα είσι τά προταθέντα καί δοκιμασθέντα προληπτικά η Θερα
πευτικά φάρμακα, πλην ούδέν τούτων άπεδείχθη μέχρι τοΰδε εντελώς απο
τελεσματικόν. Δύνανται όμως νά θεωρηθώσιν ώς αποδεδειγμένα, συνεπείς 
παραβολής πολλών έπιβεβαιωθεισών περιστάσεων τά έξης"

1) *Ότι η έκκαθάρισις τών νοσηρών μερών, γινομένη μετά προσοχές καί 
μέχρι τοΰ ύγειοϋς μέρους, άναμφιβόλως συντείνει τούλάχιστον είς την προσω
ρινήν θεραπείαν κομμιώντων φυτών. Είς τά μάλλον προσβεβλημένα δένδρα 
εκτός της έκκαθαρίσεως συνιστάται η κλάδευσις η κάλλιον η αποκοπή τίίς 
κεφαλής.

2) ‘Ότι η υπερβολική υγρασία τοΰ εδάφους, ώς άφορμη της διαταράξεων 

τών φυσιολογικών λειτουργιών τών φυτών, εύνοεϊ την άνάπτυξιν τις νόσου,' 
επομένως είναι χρησιμώταται αί διοχετεύσεις τών ΰδάτων διά χανδάκων 
ένθα τά εσπεριδοειδή καλλιεργούνται.

Έτερον πρακτικόν μέσον καθιερωθέν διά της πείρας είναι δ εμβολισμός (έίς 
άπόστασιν ενός άπδ τοϋ εδάφους μέτρου) έπί νερανζέας (citrus Bigaradia), 
δστις άντικατέστησε τδν έπί χαμηλοΰ κορμοΰ εμβολισμόν καί τδν πολλαπλα
σιασμόν διά σπόρων η μοσχευμάτων, ώς πρότερον έν γένει έγίνετο. 'Ωςύπο- 
κείμενον εμβολισμού έξελέχθη η νερανζέα, διότι παρετηρηθη, ότι αύτη 
σπανίως καί όλιγώτερον σοβαρώς προσβάλλεται δπδ της νόσου καί εύκολώ- 
τερον θεραπεύεται διά μέσου έκκαθαρίσεων τών νοσηρών μερών. 'Ο εμβολι
σμός δέον νά έκτελίίται υψηλά, διότι η νόσος, άναφαινομένη ώς έπί τό πλεϊ- 
στον κατ’ άρχάς έπί τοΰ κορμοΰ τών δένδρων εγγύς της γης, εύχερώς μετα
δίδεται είς τάς ρίζας, καί ούτως αποβαίνει σοβαρωτάτη καί συχνάκις αθε
ράπευτος δταν ό κορμός άνηκ·ρ εις είδος % διαφοράν έξημερωμένην καί οχι 
είς νερανζέαν.

Έν τφ επαρχία Μεσσήνης παρετηρηθη νόσος εισέτι άγνωστος, ην οί καλ- 
λιεργηταί διακρίνουσι καλοϋντες Λευκήν, ένεκα της θέας τών προσβεβλη
μένων φύλλων καί καρπών, έφ’ ών άναπτυσσεται ώς κονίαμα συμφυές καί 
λευκόχρουν. Έξετασθέν υπό τοΰ καθηγητου Targioni Tozzeti τό κονίαμα 
τοΰτο έξηχθη ότι συνέκειτο έκ τών νεοσσών φθειρός τίνος γνωστού τοϊς έν- 
τομολόγοις, η'τοι τοΰ Aspidiotus limonii (Signoret) καί μέχρι τοΰδε παρατη- 
ρηθέντος έν Πραβεγγί^. Ή εισβολή τοϋ φθειρός τούτου δέν εΐναι πολύ εκτε
ταμένη, συνιστώνται δέ πρδς καταπολέμησιν τά αύτά μέσα τών ύποδειχθέν- 
των κατά τοϋ Mytilaspis, ούτινος ολίγον διαφέρει κατά την φύσιν.

.’Επιφυλασσόμενοι νά άκολουθησωμεν τάς μελούσας έρεύνας της επιστη
μονικές ταύτης έπιτροπης καί νά μεταδώσωμεν τοϊς καλλιεργηταϊς τών 
λεμονοπορτοκαλεών ό',τι συντελεστικώτερον ύπόδείξει πρδς σωτηρίαν τών 
όσημέραι καταστρεφομένων δένδρων μας, συνιστώμεν έπί τοΰ παρόντος την 
καταπολέμησιν πάσης κατά πρώτον έμφανιζομένης μάστιγος διά τών ύπο- 
δειχθέντων μέσων, όπως προληφθ-ρ έν τφ άρχφ η διάδοσις νέων νόσων δυνα- 
μένων νά έπιφέρωσι την άπώλειαν παντός γοήτρου πρδς έξακολούθησιν της 
αισίως ·ηδη άρξαμένης άνανεώσεως τών καταστρεφομένων λεμονοκηπων.

ΙΑΚΩΒΟΣ Ν. Ε. ΤΟΜΠΑΖΗΣ,

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ ΕΚΘΕΣΕΙ *

ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. — Ταΰτα δύνανται νά διαιρεθώσιν είς 
δύο κατηγορίας, είς καταστήματα ίδρυθέντα ύπδ τών δήμων καί κατα- 

* "Ιδε σελ. 293.
ΤΟΜΟΣ Β’, 5. — ΜΑΙΟΣ 1878. 24 
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στήματα ίδρυθέντα παρ’ ιδιωτών,τά πρώτα τούτων συμφώνως πρδς τους κει

μένους νόμους διοικοϋνται ύπδ άδελφάτων συνισταμένων έκ του δημάρχου κα'ι 

τεσσάρων δημοτών εκλεγόμενων κατά τριετίαν υπό τών δημοτικών συμβουλίων.

Τά ύπάρχοντα νΰν άγαθοεργά καταστήματα άνέρχονται είς 39 ήτοΓ
12 Νοσοκομεία άνά έν έν Άθηναις, Πειραιεϊ, Χαλκίδι, Μεσολογγίφ, Ναυ- 

πλίω, Πάτραις, Σύρα, Κερκύργ, Ζακύνθω, Αευκάδι, καί δύο έν Κεφαλληνία.

7 Πτωχοκομεϊα, άνά έν έν Άθηναις, Πάτραις, Σύρ$, Κερκύρφ, Ζακύνθφ, 
κα'ι δύο έν Κεφαλλήνιοι.

6 ’Ορφανοτροφεία δύο έν Άθηναις, δύο έν Σύρφ, έν έν Πειραιεϊ καί έν έν 
Κερκύρα.

. 4 νηπιακά ορφανοτροφεία άνά ένέν Άθηναις, Πάτραις, Κερκύρφ, Κεφαλ

ληνία καί Ζακύνθω.

2 Φρενοκομεία εν Κέρκυρά,τδ μέν διά τούς άνδρας τδ δέ διά τάς γυναίκας.

1 ’Οφθαλμιατρειον έν Άθηναις.,

2 Λεπροκομεία έν έν Κύμ.-ρ κα'ι έν έν Θήρα.
2 Ενεχυροδανειστήρια έν Κερκύρα κα·ί Κεφαλληνίφ.

1' Νηπιακόν "ΛσυΛον (Creche) έν Άθηναις.

1 Γηροκομεΐον έν Πειραιεϊ.
Είς τά καταστήματα ταΰτα πρέπει νά προστεθώ κα'ι τδ έν Άθηναις δη

μοσία δαπάνγ συντηρούμενον Μαιευτήριον.
Ή έτησία δαπάνη τών δήμων διά τά παρ’ αύτών συντηρούμενα αγα

θοεργά καταστήματα άνέρχεται είς 590,000 δραχμών.

Ή Φιλόπτωχος εταιρία των κυρίων έν Άθηναις προτίθεται την βοήθειαν 
και θεοαπείαν ασθενών καί άνικάνων πρδς έργασίαν. . Κατά τδ τελευταΐον 
έτος έθεραπεύθησαν τή φροντίδι τής εταιρίας 1113 ασθενείς κα'ι διενεμη- 

θησαν παρ’ αύτης είς χρήματα καί είς διάφορα εί'δη 5,000 δραχμών.

‘Η περιουσία τών έν 'Ελλάδι φιλανθρωπικών καταστημάτων ανέρχεται 
εις 7,750,000 δραχμών. Τδ έτήσιον αύτών εισόδημα άνέρχεται είς 750, 

000 δραχμών περίπου, αί δέ δαπάναι εις 1,000,000 περίπου καλυπτόμε

να». ύπδ δωρεών καί εισφορών φιλάνθρωπων.
Ένταΰθα πρέπει ν’ άναφέρωμεν καί τδ παρά της Α. Μ. της βασιλίσσης 

ίδρυθέν έν Άθηναις Νηπιακόν ’Άσυλον,είς δ, ώς καί είς τδ ανωτέρω καταλε— 
χθέν, κκταλείπουσιν αί μητέρες τά τέκνα αύτών κατά τδ διάστημα τής 

ημερησίας έργασίας των.
, Έκτδς τώι καταστημάτων τούτων πολλοί δήμοι συντηροΰσιν ιατρούς πρδς 

έπίσκεψιν των απόρων.
ΓΕΩΠΟΝΙΑ.1—'Ο λαδς της Ελλάδος είναι κατ’έξοχην γεωπονικός, ένεκα 

1 Ό κ. Α. Γ. Τομπάζης συνέταξε κατα παραγγελίαν τή; ?πί τής Ιρψυχώσεω; τής Μνικής 
βιομηχανία; Επιτροπής φυλλαδίου ίπιγραφόμενον La Grece sous Is point de vue agricole. 
In' εύκαιρίφ τής παγκοσμίου ΙκΟϊσεω; των Παρισίων,
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δμως τής μακροχρονίου δουλείας τών παντοειδών καταπιέσεων καί τών συ
νεχών ένοπλων έξεγέρσεων,τά κατά την γεωπονίαν ήσαν είς έλεεενήν κατά- 

στασιν κατά την σύστασιν της πρώτης κανονικές κυβερνησεως έν 'Ελλάδι.

Ή έκτασις τών καλλιεργούμενων γαιών έν ταϊς άρχαίαις έπαρχίαις τής 
'Ελλάδος άνέρχεται είς 11,000,000 στρέμματα, ένφ κατά τδ I860 εΐχέν 

υπολογισθή είς 7,000,005 στρέμματα. Έκ τής συγκρίσεως διαφόρων άριθ- 
μ,ων καταδεικνύεται έν τφ ύπ’δψιν συγγράμματι ή μεγάλη άνάπτυξις, ήν έ'~ 

λαβεν η γεωπονία παρ ημϊν άπδ τής σύστάσεως τοΰ βασιλείου.'ΙΙ παραγωγή 
τών δημητριακών καρπών ύπελογίσθη διά τδ 1875 είς 10,000,000 κοιλών, 

ενώ κατα την εποχήν τοΰ 'Ιεροΰ Άγώνος ήτο δλως άσήμαντος κατά δέ τδ 
1860 9,000,000. Προ τοΰ Άγώνος η επιφάνεια η κατεχομένη ύπδ άμπέ- 

λων άνηρχετο μόνον είς 26,000 στρέμματα, νΰν ανέρχεται είς 1,000,060. 

Ή παραγωγή τών σταφίδων άνηρχετο μόνον είς 10,000,000 λιτρών, νΰν δέ 
άνερχεται είς 180,000,000. ‘Η πρόοδος τής ήμετέρας γεωπονίας θά ήτο 

μ.εγαλειτερα άν μ.η έκωλύετο ύπδ τοΰ κρατοΰντος παρ’ ήμϊν φορολογικού συ
στήματος καί τής μικρότητος τών παρ’ ήμϊν· ιδιοκτησιών.

Ή καλλιεργούμενη σήμερον επιφάνεια άνέρχεται είς 20,615^546 στρέμ
ματα, διαιρούμενη ώς έξής·

Δημητριακοίκαρποί καί άλλα άλευρώδητρόφιμα 3,718,689

Λαχανόκηποι καί σικυώνες . . . . .. 26,579
Φυτεϊαι βιομηχανικού προορισμού . . . 1,921,422
Νομαί τεχνηταί..................................... . . 268,133

» φυσικαί . . 3,852.204
Δένδρα ......... . . 90,131
Αμπελώνες............................................. . , 1,237,388
’Αγραναπαύσεις . . . . . . . . . 3,500,000
Δβζ1? · ft ft ft 3 · ο R « 4 . . 6,000,000

20,615,546

Άφαιρουμένων τών φυσικών νομών άπομένει έπιφάνεια καλλιεργουμένη
εκ 16,953,170 στρεμμάτων ΐ'ση πρδς τδ '/g τής επιφάνειας τής Ελλάδος. 

Λημητριακοι καρποί 'Η έπιφάνεια ή κατεχομένη ύπδ δημητριακών 
καρπών κλπ. άλευρωδών προϊόντων άνέρχεται έίς, 4,101,671 στρέμματα. 
Έκ τούτων τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό σϊτος (1,595,864 στρέμμ.), μετά 

τούτον έρχεται ή κριθή, ό άραβόσιτος κλπ.

Ή ολική παραγωγή ύπελογίσθη διά τδ 1875 είς 3,828,805 έκατόλιτρα 
αξίας 60,000,000, έκτούτων σϊτος 1,540,000 έκατόλιτρα. 'Η παραγωγή 

τοΰ σίτου δεν άρκεϊ είς τήν, έσωτερικήν κατανάλωσιν" είσήχθησαν δέ κατάτδ 

1875 3,345,174 κοίλα σίτου. Ή εξαγωγή τοΰ σίτου sivat ολως ασήμαντος.
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Ή έτησία κατανάλωσις σίτου έν τφ έσωτερικφ άνέρχεται είς 6,900,000 
κοιλά άν ύπολογίσωμεν δτι έκ τούτων 800,000 κοΛά χρησιμεύουσιν είς 
σποράν, ύπολείπονται 6,100,000 κοιλά διά τροφήν τών κατοίκων, ή'τοι ά- 
ναλογοΰσιν εις έκαστον άτομον 4 κοίλα, 5 οκάδες και 120 δράμια σίτου 
έτησίως. Ή παραγωγή τοϋ σίτου έξετιμηδη είς 26,000,000 δραχμών, η δέ 
άξια τοΰ είσαγομένου είς 23,000,000 κατά μέσον δ'ρον.

Ή παραγωγή τών λοιπών δημητριακών καρπών άνέρχεται είς 3,307, 
981 κοιλά άραβοσίτου αξίας 12,711,642 δραχμών, 2,194,807 κοιλά κρι- 
Ο^ς άξίας 8,011,045 δραχμών, 1,588,364 κοιλά σικάλεως άξίας 8,807, 
143 δραχμών. Ή εξαγωγή τών καρπών τούτων είναι ολως άσημαντος, η 
δέ άξια της εισαγωγής άνέρχεται είς 2,000,000 περίπου.

Ή παραγωγή τών οσπρίων άνέρχεται είς 3,759,021 όκάδας άξίας 
1,712,465 δραχμών.

Λαχανικά. — Ή κατεχομένη ύπ’ αύτών επιφάνεια άνέρχεται είς 26, 
580. 'Η δέ παραγωγή αύτών κατά το 1875 ητο άξίας 870,000 δραχμών.

Κυριώτατα βιομηχανικά, προϊόντα. — Έάαιώδη φυτά τό λϊνον η κάν- 
ναβις καί τό άνισον κατεϊχον κατά το 1875 14,142 στρέμματα, η δέ πα
ραγωγή άνηλθε είς 506,910 όκάδας.

'Ελαιώδη δένδρα'

’Ελαιώνες ........ στρέμμ. 1,678,998 
Άμυγδαλώνες........................... . » 5,937

'Η παραγωγή τοΰ έξ έλαιών ελαίου άνέρχεται είς 20 εκατομμύρια όκά- 
δων’άξίας 20,000,000 δραχ.'Η έξαγωγη τοϋ έλαίου άποτελεϊ ένα τών σπου- 
δαιοτέρων κλάδων τοϋ ημετέρου έξαγωγικοϋ εμπορίου" η σπουδαιότης αύτης 
έμφαίνεται έκ τών έξ·ής άριδμών. ΈξηχΟησαν κατά τά έτη

1870 ΰκάδες 3,819,379 άξίας δραχ. 4,627,633
1871 » 9,213,257 » Τ> 10,694,331
1872 » 2,592,543 » » 2,970,683
1873 » 6,384,471 » » 6ρ710,692
1874 » 2,919,412 » » 2,288,364
1875 » 12,244,015 » » 12,932,904

Υφαντικά φυτά. — Έκ τούτων μόνος ό βάμβαξ κατέχει σπουδαίαν Οέσιν. 
Ή καλλιέργεια αύτοϋ ηρξατο έπεκτεινομένη άπό τοΰ 1863 έποχης τοΰ εμ
φυλίου πολέμου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής.

Κατά τό 1875 ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος κατείχε 100.858 στρέμ
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ματα, η παραγωγή αύτοϋ άνηλΟεν είς 5,452,051 όκάδας άξίας 3,275,490 
δραχμών.

Ό βάμβαξ ουτος καταναϋάσκεται άπας σχεδόν ύπό τών έγχωρίων κλω
στηρίων, ώστε ή έξαγωγη αύτοϋ είναι άσημαντος.

"Ετερα βιομηχανικά φυτά. —■ Μεταξύ τούτων ό καπνός κατέχει την 
πρώτην θέσιν. Κατά τό 1875 η καλλιέργεια αύτοϋ κατείχε 42,037 στρέμ
ματα* ή παραγωγή άν^λθε είς 2,130,203 όκάδας άξίας 2,556,255 δραχ
μών. Έκ τούτου έξάγεται ποσόν άξίας 1, 000,000 περίπου δραχμών.

Έρυθρόδανον.—Ή καλλιέργεια τοϋ έρυθροδάνου άλλοτε λίαν διαδεδομένη 
περιωρίσδηλίαν, άφότου "η βιομηχανία άντικατέστησεν αύτό έν πολλοϊς δι’άλ
λων χρωματιστικών ούσιών. Κατά τό 1875 ή παραγωγή αύτοϋ άνηλΘεν είς 
19,844 στατήρας άξίας 800,000 δραχμών. Ή καλλιέργεια αύτοϋ κατέχει 
επιφάνειαν 4,750 στρεμμάτων.

δενδροκομία. — Περί ταύτης δέν ύπάρχουσιν άκριβεϊς πληροφορίας διότι 
η καλλιέργεια τών δένδρων γίνεται ως έπί τό πολύ έντός κήπων και ούχί 
έν ίδιαιτέροις χώροις.

Συκαϊ.— Αυται κατεϊχον κατά τό 1875 έκτασιν 63,477 στρέμμ. η 
παραγωγή άνηλδε είς 218,780 στατήρας άξίας 3,000,000. Μέγα μέρος τών 
σύκων άξίας περίπου 2,000,000 έξάγεται είς τό εξωτερικόν.

Μορεαι.—Κατεϊχον κατά τό 1875 54,000 στρεμμάτων. Ή παραγωγή 
αύτών συγχέεται μετά τ·ης τών μεταξοσκωλήκων, ·η'τις έξετιμηθη διά τά 
1876 είς 1,000,000 δραχ. Τό πλεϊστον μέρος τοϋ προϊόντος τούτου έξάγε
ται είς τό έξωτερικόν.

'Άμπε.Ιοο.—Οί άμπελώνες καί σταφιδώνες κατέχουσιν επιφάνειαν 1,237 
στρεμμάτων, ές ών 871,079 οί άμπελώνες καί 366,309 οί σταφιδώνες.

'Η παραγωγή τών άμπελώνων άνηλΟέ κατά τό 1875 είς την άξίάν. 19 
έκατομμ,, η δέ τών σταφιδώνων 37,000,000 δραχμών. "Απαν σχεδόν τό 
ποσόν τοΰτο τών σταφίδων έξάγεται είς τό έξωτερικόν.

Ή έξαγωγη τών ημετέρων οίνων άνέρχεται είς 4,619,200 όκάδας άξίας 
1,200,000 δραχμών.

Νομαί. — Τά τριφύλλια καί τό γρασίδϊον κατέχουσι 268,133 στρέμμ,. 
Αί φυσικαΐ νομαί υπολογίζονται είς 3,853,204 στρέμμ.

δάση.—'Η ύπό τούτων κατεχομένη έκτασις άνέρχεται είς 6,000,000 
στρέμμ. Ή καλλιέργεια αυτών είναι δυστυχώς λίαν Αμελημένη. Ή αξία τίίς 
όλικης έτησίας παραγωγής αυτών άνέρχεται σχεδόν είς 4,000,000 δραχ
μών. Τό σπουδαιότατου δασικόν προϊόν είναι αί βάλανοε. Αί δρΰς έξ ών αδ- 
ται παράγονται κατέχουσι 13,000 στρεμμάτων" η δέ έξαγωγη αύτών υπερ
βαίνει τάς 100,000 στατήρων άξίας 2,000,000 περίπου.

ΚΤΗΝΗ. -—Ή άπαρίΟμησις τών κτηνών τών ύποβαλλομένων είς φορολο- 
γίαν την γενομένην κατά το 1875 εδωκε τά έξ^ς αποτελέσματα.-
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Βόες . ; • · • β · « ♦ · · · 159,153
’Αγελάδες • · • β · * • · ? · 81,984
Βούβαλοι, σ · • f σ ' * · ♦ »■ 794
Μοσχάρια • · • · 0 • * · *·' 4 37,514
’Ίπποι , ? • ' 0 · • · 4 »· 97,176
Ήμίονοί , • V • ■ ♦ . 4 ♦ • « ·■ 4 45,440
’Όνοι , • · β · · • 0 · 4 97,395
Χοίροι 4 4 · ' ■ 4 · · · " 179,662
Πρόβατα. - . . . • 4 · 4 * 2,291,917
Αίγες, ,

ί • · · 4 1,836,628

Τδ δλαν 4,827,663

Έκ τών κτηνών τούτων χρησιμζύουσιν είς τήν γεωργίαν

Βόες . , • β · «ί • 4· · σ 153,712
’Αγελάδες • « · * • ♦ * 4 37,120
Βούβαλοι.

« t β ■ · ·« 4 ί · ·♦· 230
"Ιπποι ·,

• · • < « 4 ■·. 4 ‘ · * 8,152
ΊΙμίονοι . • « 0 » · β • · · « 6,358
’Όνοι, , 0 α ο » ο a β » 7,453

Το δλον 213,005

.Επι 4,000,000 στρεμμ.άτων γης άροσίμου άναλογοΰσι 1 ζεύγος άροτή-. 

ρων κτηνών επι 38 στρεμμάτων. Τών οίκοσίτων πτηνών δέν υπάρχει άπ®’ 
ρίθμησις.

Ο αριθμός τών κυψελών τών μελισσών άνέρχεται είς 166,900.
Η εξαγωγή τών ζφων είναι άσήμαντας. ’Η εισαγωγή αυτών κατά τδ 

1875 ανηλθεν είς τήν αξίαν 2,858,599 δραχμών* έκ τούτων έξήχθησαν 

1-940,312 μόνον δι’ αγοράν βοών και ταύρων,
Ίο ετήσιον εισόδημα τών ζώων άνέρχεται κατά μέσον άλαν

Δια τους βοας είς δραχ. 32, διά τούς 'ίππους 40 καί διά τά μαλλοοόρα 
ζώα 8.

*Η παραγωγή μαλλιού κατά το 1875 ανηλθεν είς 3,000,000 οκάδων 

περίπου αξίας λεπτ. 80 έως 1,50 δραχ. κατ’ οκάν. Κατά τδ 1374 έξήχθη- 

σαν 6,556 στατ-ηρες μαλλιού αξίας 4(39,882 δραχμών, 
’ 'Η παραγωγή έκάστης κυψέλης υπολογίζεται εις 6 όκάδας μέλιτος καί 
100 δράμια κηρού αξίας έν δλφ 7,50 δραχ.

■Αγροζικη οικονομία. —Ένταΰθα άναφέρονται έν συντόμφ τά κατά τον 
αριθμόν τών γεωπόνων, τήν διαίρεσιν της ιδιοκτησίας, ητις παρ’ ήμΐν είναι 

κατατετμημένη. Τά διάφορα εΐ'δη των συμφωνιών διά τήν καλλιέργειαν 
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τών κτηι/,άτων, το ημερομίσθιον διά τάς αγροτικής έργασίας, δπερ ανέρχεται 

κατά μ-έσον δρον είς δραχ. 2,80.
Ή μέση παραγωγή είς δημητριακούς καρπούς κατά στρέμμα γης. πρώτης 

ποώτητος είναι 7 κοιλών δευτέρας ποιότητος 2—3 κοιλών* ή δέ τιμή ενός 

στρέμματος γνίς ποικίλλει μεταξύ 40 και 100 δραχ.

'Η αξία της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων ανέρχεται είς 55,566,000 
δραχ. έτησίως, ή δέ της εισαγωγής είς 37,858 δραχμ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.-—'Η βιομηχανία ητις ένεκα της άραιότητος τοϋ πληθυ
σμού της 'Ελλάδος καί διαφόρων άλλων αιτίων ή'ογησε ν’ άναπτυχθή έ'λαβε 

κατά τά τελευταία έ'τη ταχυτάτην άνάπτυξιν. Ό άοιθμδς τών βιομηχανι
κών έργαστηρίων άνέρχεται είς 108 ένοϋντα δύναμιν, 2,884 'ίππων* τούτων

ύπάρχουσιν έν Πειραιεϊ 33 δυνάμεως ίππων 1095, Κατ’ είδο 

τά εργαστήρια ταΰτα ώς έξης*

ς διαιρούνται

’Αλευρόμυλοι . . . . • 44 ίππων 859

Βαμβακοκλωστήρια. ... β 12 » 591 .

Μεταξοκλωστήρια .... • 2 » 84

’Ελαιοτριβεία.............................. 11 » 192

Μηχανοποιεί® . . . • 10 » 118
Βυρσοδεψεία . . . , ■ 4 » 46
Εκκοκκιστήρια.............................. 4 4 ' » 63

Οινοποιεία καί Πνευματοποιεϊα , 10 » 39

Μεταλλουργεία.............................. . 4 » 700

'Υφαντήρια (βάμβακος). • 2 » 96
Πυριτιδοποιεϊον ..... α. 1 45

Διάφορά · , , . ... ·. 7 » 45

Ενταύθα παρελείφθη τδ χαρτοποιεϊον του κ. Βαρουξάκη έν Πειραιεϊ περί
του οποίου φαίνεται δέν είχον δοθη έγκαίρως πληροφορίαι. Τδ χαρτοποιεϊον 
τοΰτο κινείται ύπδ μηχανές δυνάμεως 7 5 'ίππων. Παρατηρούνται δέ καί τι- 

νες άλλαι μικρα'ι διαφωνίαι πρδς τάς έν τφ καταλάγω τών εκθετών ση
μειώσεις, ίσως δέ τοΰτο προέρχεται διότι κατά τήν σύνταξιν αύτοΰ έδόθησαν 

άκοιβέστεραι πληροφορίαι παρά τών έργαστηριαρχών.
Τά πλεϊστα καί σπουδαιότατα τών έργαστηρίων τούτων ίδρύθησαν άπδ 

τοΰ 1869.
Ή δαπάνη της έγκαταστάσεως αύτών άνέρχεται είς 29,000,000 δραχ

μών περίπου. Δαπανώσι κατ’ έ'τος 45,000,000 είς πρώτας ύλας καί 
3,000,000 είς καύσιμον ύλην, παράγουσι δέ προϊόντα αξίας 55,000, 

000 δραχμών. Αί πληροφορίαι αύται δαθεϊσαι ύπδ τών ιδιοκτητών τών
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εργαστηρίων, νομίζομεν οτι δέν δύνανται νά έχωσιν άξιώσεις μεγάλης ά* 
κριβείας.

Τά χΛωστήρια, καταναλίσκουσιν άπαντα σχεδόν τδν εγχώριον βάμβακα, 
ενεκα δ’αύτών περιωρίσθη η εισαγωγή νημάτων είς 1,000,000 δραχ. άπέ- 
ναντι νημάτων εξαγομένων ί'σης αξίας. Κατά τό 1870 η εισαγωγή νημά
των άπερρόφησε 2,700,000 δραχμών.

Τά Βυρσοδεψεία κατεργάζονται ού μόνον τά έγχώρια δέρματα, άλλ’ εισά
γουν πρός κατεργασίαν καί δέρματα αξίας 3,000,000 δραχ. 'Η παραγωγή 
τών αλευρόμυλων υπολογίζεται είς 26,000,000 δραχ.

Τά έ-Ιαιοτριθεΐα παράγουσι προϊόν 13—14 έκατομμ. δραχμ.
Σπουδαιότατα καί ώφελιμώτατα είς την γεωργίαν καϊ βιομηχανίαν εΐναι 

τά μηχανοπϋιεΐα κατασκευάζοντα παντός είδους μηχανάς καί εργαλεία.
Τά προϊόντα της μεταλλουργίας δπερβαίνουσι την αξίαν τών 5,000,000 

δραχμών έτησίως.
Έργάται. — Έν τοΐς έν λόγφ έργαστηρίοις εργάζονται έν δλφ 7,342 

έργάται έξ ών 4,599 άνδρες, 1230 γυναίκες, 629 παΐδες κα'ι 524 κοράσια.
Νομοθεσία,. — ’Ενταύθα εκτίθεται έν συντόμφ δτι η νομοθεσία η διέ- 

πουσα παρ’ ημΐν τά τίς βιομηχανίας στηρίζεται έπί τών αρχών τοϋ έλευ- 
θέρου διαγωνισμού και οτι ή κυβέρνησις δέν επεμβαίνει είς τά τίς βιομη
χανίας παρά μόνον οσάκις άπαιτεϊ τοϋτο τό δημόσιον συμφέρον η $ δημοσία 
ώσφάλεια. Πάντα τά άναφερόμενα είς την βιομηχανίαν έξαρτώνται έκ τοϋ 
ύπουργείου των έσωτερικών παρά τφ όποίφ εδρεύει ώς συμβουλευτικόν σώμα 
ί έπιτροπη έπί της έμψυχώσεως τίς έθνικίς βιομηχανίας. Ή έπιτροπη αυτή 
επιμελείται και της έκτελέσεως τών ’Εκθέσεων τών ,Ο2υμπίων ίδρυθέντων 
παρά τοΰ άειμνηστου Εύαγγέλη Ζάππα.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ.—Άφοΰ προταχθώσιν ένταΰθκ τινα περί έμπορικίς νομοθεσίας 
παρ’ ημΐν, περ'ι έμπορικης έκπαιδεύσεως, περί έμπορικών πανηγύρεων καί νο- 
μισματικοΰ συστήματος, πραγματεύεται δ συγγραφεύς περί κινησεως τοϋ η- 
μετέρου εμπορίου.

ΚΙτησις εμπορίου.— Αί περί της κινησεως τοΰ εμπορίου πληροφορίαι έρ
χονται άπό τοΰ 1851, Περί τών άρχαίων έπαρχιών τοΰ βασιλείου εχομεν τά 
έξης εξαγόμενα*

Ειδικόν έμπόριον ήτοι εισαγωγή έξαγωγη
1851 39,670,904 25,819,702 13,851,202
1864 80,187,861 54,982,694 25,205,167

Γενικόν έμπόριον ήτοι εισαγωγή έξαγωγη
1858 73,061,196 44,201,51 1 28,865,185
1864 93,288,405. 61,899,765 31,388,640

Συμ-περιλαμβανομένης δέ καί τνίς«Επτάνησου έχομεν

Γενικόν έμπόριον ήτοι εισαγωγή
1865 141,923,108 90,251,389
1874 195,853,066 120,367,159

έξαγωγη
51,691,710

75,485,907*

Έκ τών παρατιθεμένων έν τώ ύπ’ δψιν συγγράμματι πινάκων τίς εισα
γωγής καί έξαγωγης τών κυρκοτάτων έμπορευμάτων κατ’ είδος συνάγεται η 
οικονομική καί βιομηχανική πρόοδος τοΰ τόπου.

Ή εισαγωγή άκατεργάστων δερμάτων κατεργαζομένων έν Ελλάδι ηΰξησε 
τεραστίως, άναλόγως ηυξησε καί η έξαγωγη κατειργασμένων δερμάτων, ·η- 
λαττώθη δέ η εισαγωγή τοιούτων. Έν τοΐς πίναξι τοΰ 1874 περιλαμβάνον
ται δύο νέα άντικείμενα έξαγωγης προϊόντα τίς ίμετέρας βιομηχανίας, δ 
μ,όλυβδος καί τά νήματα.

’Νμποριχη ravttMa. — Πρό τοϋ 1821 ύπίρχον κατ’ έπισημους βεβαιώ
σεις 449 πλοία τόννων 52,000,κατά τό 1838 ηύξηθησαν εις 3,269 τόννων 
82,502’ κατά τό 1874 ύπίρχον πλοία 5,202 τόννων 250,077 ύπηρετού- 
μενα ύπό 25,000 άνδρών.

’Λχώχυμοι, Έταιμίαι χαί Τράπεζαι.— Παραθέτομεν ένταΰθα τδν έξίς 
πίνακα περί αύτών.

»
»
»

»
»
»

10 άσφαλις*. έταιρίαι Κεφ. όνομαστ. 25,500,000 καταβληθέν 6,568,000 
16 βιομηχανικά! » »
18 μεταλλευτικά! » »
5 δανειστικά! τράπεζαι »

10,867,000
30,876,000
66,944,000
134,186,000

6,814,000
22,978,000
37,684,000
74,031,000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.— Κατά τόν προϋπολογισμών τοΰ 1877 τά μέν έσοδα ά
νέρχονται είς δραχ. 39,247,500, τά δέ έξοδα είς δρχ. 41,067,825.

Έκ τών παρατιθεμένων πινάκων της αύξησεως τών εσόδων τοϋ κράτους 
άπό τοΰ 1833 μέχρι τοΰ 1860 τά έσοδα ηύξησαν άπό 7,950,383 είς 24, 
264,205 η'τοι κατά 205, 19 °/θ, καί αί δαπάναι άπό 12,982,000 είς 
22,189,258 ήτοι κατά 70,91 %■ Κατά δέ τδ δεκαετές διάστημα άπό τοϋ 
1865 μέχρι τοϋ 1874, τά μέν έσοδα ηύξησαν άπό 27,295,947 είς 40, 
326,575 ήτοι κατά 47,74 %, τά δέ έξοδα άπό 27,81 1,655 είς 39,725, 
870 ήτοι κατά 42,84 °[0.

* Κατ'» τοΰ; προ μικροΰ δημοσιεύοντας δπό τοδ δπουργείοο των -Οικονομικών πίνακα; 
τής κινήσει»; τοΰ ϊμπορίου τοΰ 1875, κατα τό ΐτο; τοϋτο τό ειδικόν έμπόρων άναρχε- 
ται ει; 190,249,630 δραχ. διανεμόμενον εί; εισαγωγήν 114,485,615 κα'ι ίξαγωγήν 75,764, 
015, τό δε γενικόν ίμπόριον ε’; 234,477,560 δραχ. εισαγωγήν 145,505,625 και ίξαγωγήν 
18,971,935.
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Τοιουτον oivat τδ πρώτον μέρος τοΰβύπ’ ό'ψιν ήμών συγγράμματος, τδ ό
ποιον δν έξαιρέση τις τά τυπογραφικά λάθη, τών οποίων δυστυχώς βρίθει ένε- 
κεν τές ταχύτητος μεθ’ ής έτυπώθη, καί μικρών τινων παροραμάτων ένεκα 
τές σπουδές μεθ’ ης συνετάχθη και τοϋ πολυάσχολου τοΰ συγγραφέως αύ
τοϋ, ασχολούμενου κα'ι είς την παρασκευήν τνίς συμμετοχές τές Ελλάδος είς 
την έ'κθεσιν τών Παρισίων, είναι άξιον πάσης συστάσεως. Ό κ. Μανσόλας 
είναι άξιος παντός επαίνου,διότι διά τές συντάξεως τοϋ έργου τούτου παρέ
χει την ευκαιρίαν είς τούς ξένους νά μελετήσωσιν την κατάστασιν τοΰ ήμε- 
τέρου έθνους ύπδ πάσαν σχεδόν έ'ποψιν κα'ι νά έξενέγζωσιν έν γνώσει την περ'ι 
τές πατρίδος ήμών κρίσιν των. Βεβαίως ύπδ πολλάς επόψεις δστεροΰμεν κατά 
πολύ, άλλ’ ούδε'ις βεβαίως θέλει καταδικάσει τδ ήμέτερον έθνος δν λάβη ύπ’ 
οψιν την κατάστασιν αύτοϋ οτε άπέσεισε τδν βάρβαρον ζυγόν και τάς δεινάς 
περιπετείας άς ύπέστη καί είσέτι ύφίσταται.

Περί τοϋ δευτέρου μέρους ήτοι τοϋ καταλόγου τών εκθετών θέλομεν 
πραγματευθέ προσεχώς, διότι άποσταλέντων καί άλλων εκθεμάτων μετά 
την σύνταξιν αύτοϋ θέλει καταρτισθέ δσον ούπω οριστικός κα'ι πλήρης κατά
λογος, Ε. Δ. ■

ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Τδ τηλέφωνον τοϋ Bell μεταδίδει μέν πιστώς καί εύκρινώς την φωνήν τοϋ 
ανθρώπου εις μέγάλας άποστάσεις, άλλ’ επειδή τδ πλάτος τές παλμικές 
κινήσεως τοϋ ελάσματος έν τγί άγγελιοδόχφ συσκευή είναι μικρότερον η έν 
τω άγγελιοδότη, άναγκαίως και ή φωνή μεταδίδεται λίαν έξησθενημένη. 
Ώς δέ όταν δι’ άνεστραμμένης διόπτρας διορώμεν τά πέριξ ημών άντικεί· 
μένα, στρέφοντες πρός αύτά τδν προσοφθάλμιον φακόν, βλέπομεν ταϋτα ύπδ 
σμίκρυνσιν, ούτω καί διά τοΰ τηλεφώνου τοϋ Bell άκούομεν μέν πάντας 
τούς ήχους τούς παραγομένους ένώπιον τοϋ άγγελιοδότου άλλ’ άσθενεστέρους. 
Τήν έλλειψιν ταύτην ήδυνήθη νά ύπερνικήση ό ’Αμερικανός Hughes ό έφευ- 
ρέτης άρίστου τηλεγραφικοϋ συστήματος, μεταχειριζόμενος ώς άγγελιοδόχον 
μέν αύτό τοΰτο τδ τηλέφωνον τοΰ Bell, ώς άγγελιοδότην δέ άπλουστάτην 
τινα συσκευήν, ήν άπεκάλεσε μικρόφωνον, δι’ ού μεταδίδονται είς μεγάλας 
άποστάσεις καί οί άσθενέστατοι τών ή'χων καθιστάμενοι μάλλον έντατικοί. 
Ώς δέ διά τοΰ μικροσκοπίου δρώμεν τά διάγυμνοΰ δφθαλμοΰ άόρατα άντικεί- 
μενα, ουτω καί διά τοΰ μικροφώνου δυνάμεθα νά άκούωμεν τούς άλλους μ.ή 
ακουστούς ήχους.

Κα'ι ή μέν άγγελιοδόχος συσκευή ή τδ τηλέφωνον τοΰ Bell σύγκειται 
| Τδ. Παρν«σσοΟ λ', 453 κ«ϊ 879.

έκ μάγνητικής τίνος ράβδου, τδ έν άκρον τές οποίας περιβάλλεται διά νήμα
τος χαλκοΰ άπομεμονωμένου ήγουν μέ μέταξαν περικεκαλυμμένου. Ένώπιον 
δέ τοΰ άκρου τούτου τοϋ μαγνήτου στηρίζεται λεπτόν κυκλοτερές έλασμα 
σίδηροϋν, πυριφερικώς έρειδόμενον έπ'ι τοΰ ξυλίνου κέρατος, έντδς τοΰ όποιου 
ύπάρχει και ό μαγνήτης. Καί τδ μέν .έν πέρας τοϋ έκ χαλκοΰ νήματος έν-: 
θάπτεται έν τη γη, τδ δέ έτερον τίθεται είς συγκοινωνίαν μετά τές τηλε
γραφικής γραμμής. Ό δέ άγγελιοδότης ή τδ μικρόφωνον τοΰ Hughes σύγ- 
κειται έκ λεπτές σανίδος όριζοντίως κείμενης έφ’ ής στηρίζεται ύπδ ορθήν 
γωνίαν έτέρα έπίσης λεπτή σανίς. Έπί τές κατακορύφου ταύτης σανίδος 
στηρίζονται δύο κυλινδροκωνικά μικρά τεμάχια συμπαγοΰς ήλεκτραγωγοΰ 
άνθρακος, όμοιου πρός τόν έν χρήσει είς τάς ήλεκτρικάς στήλας καί είς τήν 
παραγωγήν τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτός. Καϊ ό μέν εις άνθραξ ό άνωτέρω κείμε
νος φέρει μικράν ένσκαφήν έν τή βάσει αύτοϋ τή πρός τόν κατωτέρω άν
θρακα έστραμμένην. 'Ομοίως δέ δ κατωτέρω κείμενος άνθραξ φέρει ένσκαφήν 
πρός τά άνω έστραμμένην, ούτω δέ άμφότεραι αί ένσκαφαί άτενίζουσαι άλ- 
λήλας κεϊνται έπί τές αύτές κατακορύφου γραμμές. Μεταξύ τούτων τίθεται 
Ηατακορύφως λεπτή έκ συμπαγούς έπίσης άνθρακος ράβδος, εκατέρωθεν είς 
άκίδα άπολήγουσα, έρειδομένη διά τοΰ κατωτέρου μέν άκρου της έπί τές 
κατωτέρας ένσκαφές, εισερχόμενη δέ έπ’ έλάχμστον διά τές άνωτέρας άκί- 
δός είς τήν άνωτέραν οπήν. ΤΙ ράβδος αύτη ή έξ άνθρακος εύρίσκεται ούτω 
άεννάως έν άσταθεϊ ίσορροπίγ δυναμένη νά έκτελέση ποικίλας μικράς παλ
μικά- κινήσεις, δι’ άσθενεστάτων ώσεων. Καί δ μέν άνώτερος άνθραξ συγ
κοινωνεί μετά τές τηλεγραφικές γραμμές, καί επομένως μετά τοϋ τηλε
φώνου τοΰ Bell, ό δέ κατώτερος μέ τδν ένα πόλον ηλεκτρικές στήλης έκ 
τεσσάρων μόλις στοιχείων συγκείμενης, ής ό έτερος πόλος ένθάπτεται έν τή 
γή. ”Αν ήδη έπ'ι τές όριζοντίας σανίδος έπιθέσωμεν μικρόν ώρολόγιον, ή ρά
βδος τοΰ άνθρακος άναπηδ^ καί πάλλεται μεταδίδουσα σειράν ηλεκτρικών 
ρευμάτων,.άτινα διερχόμενα διά τοϋ πανίου τοΰ τηλεφώνου θέτουσιν εις παλ- 
μίκήν κίνησιν τδ έλασμα, ό δέ κρότος τοϋ ώρολογίου γίνεται άκουστδς διά 
τοϋ μικροφώνου ίσχυρότερον ή δ'ταν προσαρμόζωμεν τδ ώρολόγιον είς τδ ους 
ήμών. Ώς δέ μαρτυροϋσιν ού μόνον άκούομεν τδν κρότον τοΰ ώρολογίου, 
άλλά και τδν άλλως άνεπαίσθητον ήχον τδν έκ τές περιστροφές τών .λε- 
πτοτάτων τροχών τοΰ ώρολογίου παραγόμενον.

Έν μικρφ έκ χάρτου κλωβφ έφυλακίσθη ζώσα μυϊα καί έτέθη έπί τές 
συσκευές. Έν τω άγγελιοδόχφ τηλεφώνφ ήκούοντο εύκρινώς πάντες οί έκ 
τές μυίας παραγόμενοι ήχοι, όταν αύτη έβάδιζεν, ίπτατο ή έξεε τήν μικράν 
της ειρκτήν.

Ό Hughes καταγινόμενος είς τδ ν’ άνεύρη συσκευήν ητις νά μεταβιβάζη 
τούς ήχους διά τοΰ τηλεφώνου τοΰ Beil ίσοεντατικώς, άνεκάλυψε τδ μικρό
φωνο?, δι’ ού οί ήχοι καθίστανται μάλλον έντατικοί, ακούονται δέ καί οί ήχοι
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οί ενεχχ τής άσθενείας 
επομένως θέλει καθέξει 
πιον έν τίί οπτική.

των άνεπαίσθητοι είς τά ους ημών. Τό μν/ρόφωνον 
τήν αύτήν θέσιν έν τή άκουστική, οΐαν τό μικροσκό-

ΤΙΜ. A. APITPOnonoS δφηγητ^.

ΕΣΤΙΑΣΡΩΜΑΪΚΑ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙί

*0 Άρβογάστ έλθών είς τήν οικίαν προσεκλήθη παρευθύς ύπό τής δεσποι
νίς Βελλέδας, καθημένης έν τώ ίδίφ αύτίίς δώματι μόνης μετά τίίς Ίσνέλ- 
δας, -ητις έκέντα καί πρός ήν έπεδείκνυεν ή δέσποινα συμπάθειαν κα'ι αγά
πην θερμότατων, φερομένη πρός αύτήν ώς έάν πρό πολλών έτών ύπήρχεν έν 
τή υπηρεσία, αυτής.

Ο επιστάτης είσελθών έστη άναυδος ώς είδε τήν νεάνιδα, άφ’ ής δέν ή- 
δυνατο νά άποσπάση τδ έκθαμβον βλέμμα αύτοΰ. Παρατηρήσασα τοΰτο ή 
δέσποινα εΐπεν εις τήν Ίσνέλδαν’

— "Γπαγε, κύρη μου, είς τό παρακείμενον δωμάτων καί έγώ πάλιν θά 
σε καλέσω.

Η δούλη καθημενη έπί χθαμαλοΰ θρονιού παρά τούς πόδας τής δεσποίνης 
ήγερθη καί άσπασθεΐσα τήν χεΐρα αύτής έςήλθεν ήσύχως.

Εζελθουσης τής νεάνιδος ή Βελλέδα εΐπεν είς τόν έπιστάτην*
— Εΐνε η νεα μου θαλαμηπόλος' εΐνε συμπολϊτίς μου, έκ τής Γαλατίας 

καί μ’ άρέσκει πολύ.
— Εΐνε χαριεστάτη, εΐπεν ό επιστάτης τεθορυβημένος καί διά φωνής 

τρεμούσης.
— Δέν μοι λέγεις τί σημαίνει ή ταραχή σου αυτή, Άρβογάστ, έμπρο

σθεν τής δούλης μου ;
—— Νομίζω, δέσποινα, δ'τι κάπου τήν εΐδον, ύπετραύλισεν ό έπιστάτης. 
·— Αδύνατον, διότι ούδέποτε ή κόρη

κάν εν Ίταλίιη. Κατά πρώτον έπωλήθη έπί αύτοκράτορος Καλλιγόλα έν 
Λουγδούνφ καί μετηνέχθη είς Αφρικήν' έκεΐθεν δέ ώς αύτή μοι διηγήθη 
δουλέμπορός τις τήν ήγόρασε καί την έφερεν ένταΰθα.

— ’Ίσως έχω λάθος, έψιθύρισεν ό έπιστάτης.
'Η δέσποινα έτρεψε τόν λόγον έπ’ άλλο θέμα, σπεύδουσα τρόπον τινά νά· 

' * Ίδε σιλ. 225.

αύτη κατώκησεν έν 'Ρώμη ούτε

παλλαχθή του γέροντος επιστάτου, είς 8ν χάριν μόνον τής ηλικίας αύτοΰ έπέ- 
τρεπε νά είσέρχηται ένίοτε είς τόν γυναικωνίτην, τοΰθ’ δ'περ μόλις θά έπε- 
τρεπεν είς τδν υιόν αύτής.

— Συμβαίνουσιν έν 'Ρώμη αλλόκοτα πράγματα, Άρβογάστ, εΐπεν ή Βελ·. 
λέδα' πρώτον ό αιφνίδιος θάνατος τοΰ Βρεταννικοΰ, προελθών, ώς λέγουσιν, 
έκ δηλητηριάσεως, έπειτα ή απαγωγή τής Έστιάδος Καικιλίας. Τδ πράγμα 
εΐνε πολλοϋ λόγου άξιον, μάλιστα διότι κατηγορεϊταί τις τών φίλων μας ώς 
αίτιος, ό Λίνος.

— Αδίκως, δέσποινα, είπε ζωηρώς ό έπιστάτης.
— "Οπως δήποτε έκ τών πραγμάτων καταφαίνεται δτι εΐνε τούλάχιστον 

συνένοχος.
— Καί πρός τί τάχα; ήρώτησεν ό έπιστάτης.
— Πρός τί! Καί δέν έμαθες τά θρυλούμενα περί αύτοΰ ;
— Τί θρυλούμενα ;
— Ό Αίνος, ώς καλώς μ’ έπληροφόρησαν, άνήκει είς τήν άτιμον αίρεσιν 

τών Χριστιανών, ώσαύτως δέ καί ή Καικιλία.
Ό Άρβογάστ έσίγα, ή δέ Βελλέδα έπανέλαβε'
— Δέν άποκρίνεσαι;
— Ό Αίνος έχει βεβαίως έχθρούς, εΐπεν ό γέρων ύπεκφεύγων.
•— Δέν άποκρίνεσαι είς τήν έρώτησίν μου, εΐπεν ή δέσποινα. Πιστεύεις, 

ναι ή ου, οτι ό Αίνος εΐνε Χριστιανός;
— Μάλιστα εΐνε.
— Καί το συγχωρεΐς;
— Διατί όχι; Μήπως οί Χριστιανοί εΐνε κακούργοι; Τί κακόν δύναται 

νά προζενήση είς τούς άλλους ή θρησκεία των ;
— Καταλαμβάνω δ'τι δέν είξεύρεις τήν άποτρόπαων αύτών λατρείαν. 

Οί Χριστιανοί άρνοϋνται τούς θεούς ημών, τά ίερά ημών νόμιμα καί πι- 
στεύουσιν είς άνθρωπόν τινα άποθανόντα έπί τοϋ σταυροΰ.

— "Εκαστος εΐνε ελεύθερος νά έχη τάς πεποιθήσεις του' καί μέχρι τοϋ 
νΰν οί Καίσαρες έπέτρεψαν τήν θρησκευτικήν έλευθερίαν.

—— Άλλά λησμονείς δτι ό Κλαύδιος έξεδίωξε τής ’Ιταλίας τήν άκάθαρ- 
τον ταύτην αϊρεσιν; Άλλ’ αύτοΐ έπανήλθον δέ είς ’Ιταλίαν άθετήσαντε^ τά 
αύτοκρατορικά διατάγματα.

— Βελλέδα, ύπέλαβεν ό άπελεύθερος διά φωνής εύσταθοΰς, ούδείς ουδέ
ποτε θά με καταπείση δτι ό Αίνος εΐνε κακοΰργος, κακοποιός. Ένθυμοΰ τί 
έπραςεν άλλοτε ύπέρ τοΰ άνδρός σου καί πόσον άγαπη τόν υίόν σου.

— Άλλά μετά ταΰτα διεφθάρη καί αύτός, εΐπεν ή δέσποινα οργίλη.’
— Τόν έσυκοφάντησαν, δέσποινα.
— Τώρα θά έ'λθη ό υίός μου καί θά σ’ έξαγάγη τής άπατης.
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— Τό έπαναλέγώ, Βελλέδα, ό Λίνος εΐνε άθφος καί δύναμαι νά τάπο- 
δείξω, άνεφώνησε ζωηρώς ό γέρων.

Και διεκόπη ένεκα τής άφίξεως τοΰ Σαβίνου. Ό νέος έπανήρχέτο μόνος έκ 
τής κηδείας τοϋ Βρεταννικοΰ, καταλιπών τόν Μέτελλον μ.ετά τοϋ Σοεμαν.

; Οί τελευταίοι λόγοι τοΰ επιστάτου κατέπληξαν την δέσποιναν. Ή επίγο
νος αυτή υπεράσπισις τοΰ Αίνου παρήγαγεν έν τή ψυχή αύτής αμφιβολίας 
περί τοΰ Άρβογάστ. Μή άρά γε κα'ι αύτός ήτο μεμυημένος τόν Χριστιανισμόν. 
Έν συντόμφ εΐπεν είς τόν υιόν αύτής. περί τίνος ήτο δ λόγος καί έ'πειτα 
στραφεϊσα πρός τόν έπιστάτην τώ είπε'

---- 'Έλεγες λοιπόν δτι δύνάσάι νάποδείξφς δτι ούδόλώς ενέχεται ό Αίνος; 
Άς ίδωμεν.

•— Ούδέν εύκολώτερον τούτον, άπεκρίθη δ έπιστάτης. Οί ύποστηρίζοντες 
τήν κατηγορίαν φέρουσιν ώς άπόδειξιν δτι τήν παρελθοΰσαν νύκτα εύρέθη ό 
Λίνος πλησίον τοΰ φορείου.

—■ ’Ακριβώς, ύπέλαβεν ό Σαβΐνος’ καί δέν σοι φαίνεται τοΰτο ίκανή άπό- 
δειξις;

— Πολύ όλιγώτερον παρ’ δσον νομίζεις.
— ’Έχεις λοιπόν σύ θετικωτέρας ειδήσεις;
— Νομίζω.

■--- Αοιπόν είπέ νά τας μάθωμεν καί ήμεϊς.
Ένταΰθα όμολογητέον δτι ό Άρβογάστ περιεπλάκη είς δεινήν άμηχα- 

νίαν, διότι έ'πρεπε νά έξηγήσν) τούς λόγους, ών ένεκα <δ Αίνος εΰρέθη έξω 
τοΰ ναοΰ τής Εστίας και νάποκαλυψν; τάς μεταξύ τοΰ φίλου αύτοΰ κα'ι τής 
Καικιλίας σχέσεις. Άλλ’ δμως μετά τινα σκέψιν εύρε τρόπον δπως. αποφυγή 
τήν δυσκολίαν. " ■

— Καί δ Αίνος αύτός έκινδυνευσε νά πέσν) θϋμα μυσαρας σκευωρίας. Δό
λιός τις Χριστιανός, ό Σκαϋρος, έπί ψευδεϊ τινί προφάσει τόν έβίασε νά 
έ'λθή είς τό άλσος τής Εστίας καί έκεϊθεν τόν συμπαρέσυρεν όπισθεν τοΰ 
φορείου. Ιδού ή αλήθεια. Δύναμαι δέ νά προσθέσω δτι κατά τήν γνώμην 
μου δ έργάτης τής άπαγωγής εΐνε δ Σοεμαν, ούδε'ις άλλος.

—— Ό Σοεμαν! άνεφώνησαν μετά δυσπιστίας μήτηρ καί υίός μια φωνή.
Ναί, ναί, δ Σοεμάν. Χωρίς νά έχης εί'δησιν τόν είχες φοβερόν άντίή 

παλον καί άντεραστήν. ’Ήθελε καί αύτός τήν Καικιλίαν.
— Καί πώς δέν μοί το εΐπές ποτέ ; εΐπεν δ νέος έπιπλήττων τρόπον 

τινά τόν έπιστάτην.
— Πρός τί, άφ’ ού ή Καικιλία δέν ήτο πλέον έλευθέρα ; άφ’ ού ήτο Ε

στίας παρθένος.
Δοϋλος ηλικιωμένος έλθών άνήγγειλεν δτι δ Σοεμαν θέλει νά ί'δνι τόν Σα- 

βϊνον.
*0 πατρίκιος λαβών ζωηρώς τήν χεϊρα τοΰ Άρβογάστ έσυρεν αύτόν ειπών*

— Έλθέ μετ’ εμού' ίδού περίστασις κατάλληλος νά έξαντλήσωμεν τό 
ζήτημα.

Ό έπιστάτης παρηκολούθησε τόν δεσπότην, ήθέλησε δέ καί ή Βελλέδα 
νάκολουθήσφ ώς γινώσκουσα τήν συνέχειαν τής συζητήσεως.

Ό Σοεμαν μετ’ άπορίας είδε τήν δέσποιναν καί τόν έπιστάτην, έν ώ μό
νον τόν Σαβϊνον έκάλεσε. Διό εΐπεν δτι έπιθυμεϊ νά λαλήση ιδιαιτέρως πρός 
τόν οικοδεσπότην. Άλλ’δ Σαβΐνος διηγήθη είς αύτόν τά γενόμενα καί τον 
έβίασε νά δμολογήσγ τήν αλήθειαν.

— Ή αλήθεια εΐνε, άνεφώνησεν δ ’Ιουδαίος τεταραγμένος, δτι δ Άρβο
γάστ ψεύδεται.

— Καί δμως .... εΐπεν έπιμένων δ νέος.
— Διαμαρτύρομαι καί έκ δευτέρου δτι ό έπιστάτης σου μ’ έσυκοφάντησε.

- Καί ή άπόδειξις;
— Ή άπόδειξις, εΐπεν δ ’Ιουδαίος προσηλών άγριον βλέμμα έπί τοΰ άπε- 

λευθέρου, ή άπόδειξις εΐνε δτι καί δ Άρβογάστ εΐνε Χριστιανός.
Ό Σαβΐνος καί ή Βελλέδα έκθαμβοι άπέβλεψαν πρός τόν έπιστάτην, δσ- 

τις 'ίστατο άτάραχος καί γαλήνιος.
— Τί άποκρίνεσαι; είπε τέλος ό νέος πρός τόν Άρβογάστ.
—■ Τίποτε, είμή μόνον δτι δ Σοεμάν δέν σας έξαπατ^. Αληθώς είμαι 

Χριστιανός.
Κεραυνός έάν ένέσκηπτε μεταξύ τής μητρός καί τοΰ υίοΰ δέν θά κατέ- 

πληττεν αύτούς μάλλον ή ή άπόκρισις αίίτη τοΰ έπιστάτου. Άμ.φότεροι ά- 
γαπώντες είλικρινώς τύν γηραιόν τοΰτον άπελεύθερον, έλυπήθησαν άμα δέ 
καί κατηγανάκτησαν άκούσαντες τήν καταγγελίαν τοϋ Σοεμαν, ούτινος τά 
χείλη έιαειδίων μειδίαμα άπαίσιον. 'Ο δέ Άρβογάστ άπαθής καί ούδόλως έκ- 
πλαγείς διά τήν έκπληξιν τοΰ Σαβίνου καί τής Βελλέδας έπανέλαβε μετά 
παρρησίας’

— Τό δτι είμαι Χριστιανός δέν έλαττόνει τήν κατηγορίαν, ήν έξήνεγκα 
κατά τοΰ άνδρός τούτου, Σαβϊνε. Έπιμαρτύρομαι σέ αύτόν. ’Έπαυσά ποτέ 
αγαπών είλικρινώς τήν οικίαν σας ; λέγε. Έξεπλήρωσα καλώς τά τοΰ έπι
στάτου καθήκοντα; Μέ συνέλαβές ποτέ ένασχολούμενον περί άτιμόν τι έ'ργον ;

— Ούδεμίαν αιτίαν έ'χω έναντίον σου, πλήν τής θρησκείας, ήν δμολογεϊς.
— Άλλ’ή θρησκεία μου αυτή ουδέποτε θά με κάμν) συκοφάντην, έν 

δσφ διαμένω πιστός είς τά παραγγέλματα της. Εί'θε δέ πάντες οί άκούόν- 
τές με νά ήδύναντο νά εί'πωσι τό αύτό.

Ό Σοεμαν δάκνων τά χείλη έ'μελλε νάποκριθή. Άλλ’ ό έπιστάτης διέκο- 
ψεν αύτόν καί έξηκολούθησε μετ’ αύστηρότητος.

— 'Ο άνήρ ούτος, δστις μ.οΰ κατηγορεί ώς έγκλημα τήν θρησκείαν τήν 
οποίαν λατρεύω, αύτός άπηρνήθη τήν πατρίδα του, διότι έν φ εΐνε ’Ιουδαίος 
εμφανίζεται ώς Σύρος. Πλήν δέ τούτου συκοφάντης ών βασιλεύοντος τοΰ 
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Κλαυδίου, εξακολουθεί τΆν άτίμον ταύτην τέχνην καί έπί Νέρωνος. Καί 
την οικογένειαν του, έάν είχε τοιαύτην, είνε καλός νά πώληση Αντί όλίνων 
Αργυρίων.

Καί ό μέν γέρων έλεγε ταϋτα μετά παρρησίας κα'ι ύπερανθρώπου μεγα
λείου, ό δέ Σοεμαν έτρεμεν ύπ’ όργης καί αισχύνης βλέπων εαυτόν ούτως 
έκκαλυπτόμενον.

—· Δέ>» θά ύποφέρω νά με ύβρίζωσι πλειότερον, εϊπεν ωρυόμενος. Τώρα 
ευθύς, Αχρείε απελεύθερε, σύ καί οί όμοιοι σου θά έννοησητε τί έστι Σοεμαν.

Καί χωρίς νακούσν) τόν Σαβΐνον καί. την Βελλέδαν οΐτινες προσεπάθουν 
νά τον κρατησωσιν, έξηλθε της οικίας τοϋ Σαβίνου ώς μαινόμενος καί έγέ
νετο άφαντος.

Η'

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΑΝΙΚΛΟΥ

Τγί αύτνί ώρα καθ’ ην έν τοϊς αΰτοκρατορικοϊς Ανακτόροις παρεσκευάζοντο 
τά τ·ης κηδείας τοϋ Βρεταννικοΰ, ό Σίμων πάσαν σπουδήν έποιεΐτο Ασχολού
μενος περί την Καικιλίαν, καί έχαιρε βέβαιος ών δτι αισίως θά τελείωση 
τό είς αύτόν έπιτραπέν έργου, νά κατασβέση δηλον δτι την έν τγ καρδίφ της 
νεάνιδος Χριστιανικήν πίστιν. ’Έχαιρε δέ ούχί τόσον διότι έμελλε νά έκ- 
πλήρωσή την έπιθυμίαν τοΰ Σοεμάν, δσον διότι έμελλε νά πικράνη τόν ’Α
πόστολον Πέτρον. Μέσα δέ πρός τοΰτο είχε πολλά καί ποικίλα, μάλιστα δέ 
τά τρία ταϋτα' την πανουργίαν, την μαγικήν τέχνην καί χρείας τυχούσης 
καί την βίαν. Καί πρώτον μέν άπεφάσισε νά μεταχειρισθη τόν δόλον, έ'χων 
συνεργόν δραστηριον την γυναίκα αύτοϋ Δεβώραν. Άμα έγερθείς τίς κλίνης 
ό Σίμων ηρώτησε περί τίς Καικιλίας την γραίαν Έλλύραν την μέγαιραν, 
ητις δ'λην νύκτα περιεπόλει Αγρυπνοΰσα έξω τοΰ γυναικωνίτου καί άρι
στα έκτελοΰσα τό έργον φρουροΰ κυνός. Τό Ακάθαρτον της μαγίσσης πρόσω- 
πον ητο είδεχθέστατον. Άπεκρίθη δέ πρός τόν Σίμωνα διά φωνίς έπιτιμη- 
τικης και αμβλείας.

— Ούτε είδα ούτε ηκουσα τίποτε. Θέλεις, δέσποτα, νά έμβω νά-την ϊδώ 
τί κάμνει;

Πρόσεχε μη κάμης τοιαύτην Αδιακρισίαν, είπε μετά ζωηρότητος ό 
μάγος. Δέν συλλογίζεσαι δτι έχει Αδελφόν έπιφανη πατρίκιον;

— Άλλά τώρα εϊνε είς την έξουσίαν μας, άπεκρίθη ή δούλη.
Είς την έξουσίαν μου μόνον, είπε σοβαρώς ό Σίμων.

— Καί δ Σοεμαν ; τόν έλησμόνησες; ανεφώνησεν οργίλη ή γραϊα.
— "Εστω. Άλλά καλά θά κάμης νά μη παραβ^ς τό παραμικρόν τάς πα

ραγγελίας μου. Είξεύρεις την δύναμιν μου καί πρόσεχε μη με αναγκάσγς νά 
την δοκιμάσω επάνω σου.

Την Απειλήν ταύτην Ακούσασα η Έλλύρα έκυψε την κεφαλήν μετά υπο
ταγές, δ δέ παραβάτης ίδών αύτην ευπειθή, ηρώτησε'
' — Είμπορεϊ νά με δεχθη η Δεβώρα;

— Βεβαίως, εϊπεν η δούλη. Νομίζω μάλιστα δτι σε περιμένει έν τφ κομ- 
μωτηρίφ της.

Βεβαίως η δούλη έψεύδετο’ διότί την ώραν έκείνην η Δεβώρα ουδόλως 
είχε τδν νοΰν είς τδν άνδρα ούδ’ έπεθύμει νά τον ί'δη η μάλλον εκείνος 
νά την ΐ'δν). Έπαιρομένη έπί τ$ εύμορφίφ, ητις ητο έτι έν πάσν; αυτής τνί 
άκμγ, ούδέποτ’ ένεφκνίζετο Ατημέλητος ένώπιον τοΰ άνδρός, ΐνα μη ου
τος μάθ·ρ τά ποικιλώτατα μέσα καί τάς τέχνας, δι’ ών προσεπάθει νά έπάυ* 
ξάνν) τά θέλγητρά της. Καί ή Έλλύρα δέ κάλλιστα έγίνωσκε την φιλαρέ- 
σκειαν ταύτην της δεσποίνης, Αλλ’ δμως έπίτηδες εϊπεν δ τι εϊπεν, έπιθυ- 
μοϋσα νά την πειράξη, διότι την έμίσει μετά ζηλοτυπίας βλέπουσα δτι πλεϊ- 
στον ί'σχυε παρά τε τφ Σίμωνι και τφ Σοεμαν.

Ό μάγος είσελθών είς τό κομμωτηριον της Δεβώρας ευρεν αύτην καθημέ- 
νην έπί ύψηλίς έδρας καί άβρότατα στολιζομένην ύπό δούλης μεσηλικος. *Η 
Δεβώρα ίδοΰσα Απροσδοκητως τόν άνδρα ·ηρυθρίασεν ολίγον τι καί Απέ- 
δειξεν δτι δυσηρεστηθη. Άλλ’ ούδέν κατώρθωσε, διότι δ Σίμων έρωτησας 
αύτην πρώτον περί της ύγείας της προύχώρησεν έπειτα εϊς γωνίαν τινά του 
δωματίου καί έκάθισε, θέλων τρόπον τινά νά απολαύσγ έν άνέσει τοΰ επα
γωγού έκείνου θεάματος. Διότι ·?ϊτο άξιον τώ δντι θέας τό κομμωτήριο^ 
έκεϊνο. Πανταχόθεν έστιλβον αργυρά καί χρυσά κάτοπτρα στρδγγύλα. καί λί- 
θοις πόλυτίμοις κεκοσμημένα. Μάλιστα δέ έν, έν φ ηδύνατο νά έγκάτο- 
πτρισθνί ολον σου τό σώμα από κεφαλές μέχρι ποδών. Έπί τών τοίχων ύπαρ
χον Αβάκια και μικραί τράπεζαι, έφ’ ών Ανέκειντο έν τάξει πλεισται οσαι 
πυξίδες περιέχουσαι παντοϊα κοσμητικά, θηκαι κασσιτέριναι περιέχουσαί 
παντοϊα φυράματα εύοσμα, μάλαγμα πρός λεύκανσιν τοΰ δέρματος κα'ι ά- 

πάλειψιν τών έρυθρών κηλίδων, κόπρος μόσχου άναλελυμένη έν έλαίφ 
καί κομμιδίφ, χρησιμεύουσα κατά τίς ηλιοκαίας τοΰ προσώπου, πάχος χη- 
,νός μετά μυελοΰ έλάφου καί Ασβέστου Αναμεμιγμένον πρός θεραπείαν τών 
ραγάδων τών χειλέων.

Μετ’ ολίγον Απεπερατώθησαν αΐ τοΰ προσώπου έπισκευαί αί συνηθέστα- 
ται μέν είς τάς ρωμαίας γυναίκας, ούχί δέ καί πολύ χρησιμαι εις την Δε
βώραν, ητις φύσει ητο νέα εύμορφοτάτη, καί ώς έκ περισσοΰ κατέφευγεν είς 
τοιούτους δόλους. "Ηδη δέ η δούλη έκτένιζε διά κτενιού έξ έλεφαντίνου όστοΰ 
την μακράν καί πυκνήν καί ώς κόρακος πτερόν μέλαιναν κόμην της Δεβώραςς 
την έπί τών Αλαβάστρινων αύτίς ώμων περικεχυμένην. Εϊπε δέ πρός αυ
τήν μετ’ αγανακτησεως η δέσποινα’

— Σπεΰδε. Καί έκίνησε διά σπασμωδικ,ίς χέιρός την μακράν βελόνην

ΤΟΜΟΣ Β', 5. — ΜΑΙΟΣ 1878. 25
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$9 ενίοτε μετεχειρίζετο οσάκις ήθελε νά ζολάση τήν άδεζιότητα τών γυ
ναικών αύτης.

Ή δέ θαλαμηπόλος άφεΐσα τδ κτένιον έλαβε μετά δεξιότητος την πλου- 
σίαν κόμην τής δεσποίνης, συνήγαγεν αυτήν έπί τής κορυφής αυτής και 
έδεσεν όπισθεν διά δεσμού έξ ινδικών μαργαριτών. Τούτου δέ γενομένου ένέ- 
δυσεν ή δούλη τήν Δεβώραν χιτώνα πεποικιλμένον διά λεπτότατων χρυσών 
ποικιλμάτων ελαφρών ώς τδ πτερόν. "Επειτα δέ περιέβαλε περί τδν τράχη
λον αυτής περιδέραιου σμαράγδων, οΐτινες έ'πιπτον έπ'ι τών μαστών αυτής, 
κατεκάλυψε τούς δακτύλους διά δακτυλίων λιθοκόλλητων κα'ι τούς καρ
πούς διά οφιοειδών χρυσών ψελλίων. Τελευτάϊον δέ έξήγαγε έκ τίνος κιβω
τίου ζεύγος βαρύτατων ενωτίων καί δι’ αύτών έκόσμησε τά ώτα τής Δεβώ- 
ρας καί ούτως έληξεν ή τελετή τοϋ καλλωπισμού.
. / Ή γυνή τοϋ.. Σίμωνος έγερθείσα άπέβλεψε πρδς τδ μέγα κάτοπτρον, καί 
ίδοϋσα έαυτήν έμειδίασεν ύπδ χαράς καί ύπερηφανίας. Τφ οντι δέ ήτο εύ- 
μορφωτά.τη, το. ζωηρόν αύτής πρόσωπον μετεϊχεν αγγελικού τίνος κα'ι σα
τανικού, αί μελανα’ι κόραι τών οφθαλμών αύτής έξηκόντιζον πϋρ εωσφορι
κόν καί. τά χείλη έστιλβον ύπδ επίπλαστου γλυκύτητος. 'Ο δέ Σίμων έ- 
θεΧτο τήν γυναίκα μετά εύαρεσκείας καί ματαιότητας, διότι ήτο τδ εί'δω- 
λον τής καρδίας αύτοΰ καί ή συνεργάτις τών στυγίων αύτοΰ έργων. Χάριν 
αύτής κατέπνιξε τά έν αύτφ ένυπάρχοντα σπέρματα τής Χριστιανικής πίστεως, 

αύτής έκορυφοϋτο όσημέραι τδ κατά τών ’Αποστόλων μίσος αύτοΰ. ■
Ή Δεβώρα στραφεϊσα πρδς τήν θαλαμηπόλον είπε μετά φωνής αρμο

νικής*
■ — ’Ασία, νά μείνης έν τφ παρακειμένφ δωματίφ, διότι μετ’ ού πολύ θά
σε καλέσω νά στολίσης φίλην μού τινα έλθοϋσαν χθές καί τήν οποίαν θά φι- 
λοξενήσωμεν όλίγας ημέρας.

Καί ή μέν δούλη κύψασα είς σημείου ύπακοής έξήλθεν, ή δέ Δεβώρα εΐ- 
πεν είς τδν Σίμωνα’

— Τώρα θά ύπάγω νά ΐ'δω πώς έ'χει ή Έστιάς. Άνελάβομεν έ'ργον επί
πονον, διότι γινώσκεις πόσον είνε δύσκολου νά πείση τις τούς Χριστιανούς 
νάπαρνηθώσι τήν επάρατον αυτών πίστιν.
- — Δι’ αύτδ τοϋτο καί έγώ ήλθον τοιαύτην ώραν, είπεν ό μάγος ...

— Τώ οντι, ύπέλαβεν ή Δεβωρα μετά μειδιάματος έπιτιμητικοΰ, με
γάλη σου ή αδιακρισία.

— Πάντοτε είσαι εύ'μορφος, Δεβωρα μου, ’καί χωρίς τών καλλωπισμών, 
ή μάλλον άνευ τήςλάμψεως τής εύμορφίας σου ούδεμίαν αξίαν θά είχον τά 
λαμπρά ταΰτα κοσμήματα.

Τδν μωρόν τούτον έπαινον ή'κουσεν ή Δεβωρα μετά μεγίστης οίήσεως καί 
έκ δευτέρου άπέβλεψεν είς τδ κάτοπτρον. Ό δε Σίμων προσεθηκε"

— Σύ θά κάμης τήν αρχήν τοϋ έργου. Πρώτον πρέπει νά την δελεάσης
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διά θωπειών καί ενδείξεων άγάπης. ’Εάν δ’ έναντιωθή καί έπιμόνως άρνεϊ- 
ται νά άποπτύση τδν νόμον τοΰ Χριστού, μή την πιέσης πλέον, άλλά μόνον 
προσπάθει νά προπαρασκεύασες τόν γάμον αύτής μετά τού άδελφοϋ σου 
Σοεμαν. ,

— Έάν μείνη Χριστιανή ούδέποτε θά συγκατανεύσει νά γείνη σύζυγος άν? 
δρδς διώκτου τής θρησκείας της.
, — ”Αν είνε τούτο μόνον δέν είνε τίποτε, είπεν ό Σίμων, έγώ θά προσπα
θήσω νά άρώ τδ έμπόδιον τοϋτο καί εύκόλως. Έν ώ σύ θά συνδιαλέγεσαι 
μετά τής Καικιλίας, έγώ θά παραγγείλω είς τάς δούλας νά έχωσι κοντήν 
τήν γλώσσάν των’ καί βεβαίως ό φόβος αύστηροτάτης τιμωρίας θά τα^ έ- 
ναγκάση νά μή όμ.ολογήσωσι τίποτε.

— Ό Σοεμαν τάς έκατήχησε πώς πρέπει νά φέρωνται.
— Καί έπειτα ή Έλλύρα έχει τδν νοΰν της καί τας επιτηρεί αύστηρώς.
— Δέν άγαπώ τήν φρικώδη ταύτην γραίαν, είπεν ή Δεβώρα’ τήν βλέπω 

καί φρικιώ καί δ ήχος τής φωνής της μού σπαράσσει τά ώτα ...
Έν ώ δέ ή Δεβώρα έμελλε νά έξακολουθήση έκφράζουσα τήν κατά τής 

μαγίσσης άντιπάθειαν αύτής, αΐ'φνης έπεφάνη προκύπτουσα ή ειδεχθής μορφή 
τής γραίας μεταξύ τών πτυχών τής μετάξινης αύλαίας. Τδ άγριον αυτής 
βλέμμα προσηλούτο εναλλάξ έπί τοΰ Σίμωνος καί τής γυναικδς αύτοΰ, άπδ 
δε τών υφαίμων αύτής οφθαλμών κατέσταζεν έπί τών έρρυτιδωμένων πα
ρειών ύλη τις γλοιώδης, επί δέ τής σχισμής τών χειλέων έπεκάθητο άφρδς 
άχρους καί έπί τής ρυπαρές κεφαλής σωρός τριχών ψαρών καί συμπεφυρμένων. 
Πάντα δέ ταΰτα καθίστων άπεχθεστάτην τήν θέαν τής μιαρές μαγίσσης* 
Ή Δεβώρα ίδοϋσα αύτήν άνεσκίρτησε καί κατελήφθη ύπδ οργής άκρατήτου, 
ήν προϊδών ό Σίμων καί θέλων νά προλάβη τδ πράγμα, ήρώτησε τήν Έλ- 
λύραν’

— Σύ, τί θέλεις;
- Έγώ; τίποτε, είπεν ή γραία μετά φωνής τραχείας. Ή παρουσία μου, 

ώς φαίνεται, σάς ενοχλεί καί τούς δύο σας.
— Παντάπασι. Κάτι θέλεις βέβαια καί ήλθες.

Καί βέβαια κάτι θέλω, είπε μετά τραχύτητος. Δέν ήλθα άπδ περιέρ
γειαν να ίδώ τι καμνετε. Δέν είμαι καμμιά λωλοκοπελλούδα,είμαι ηλικιω
μένη καί είξεύρω τά χρέη μου.

Βέβαια, βέβαια άπεκρίθη ό Σίμων θωπευτικώς,διότι είχε άνάγκην τής 
εύνοιας καί τής συνδρομής τής γυναικδς ταύτης. Λέγε λοιπόν, ’Ασία, τί έχεις 
νά μας εί'πης;

—-' ’Έρχομαι άπδ τδ δωμάτιον τής Καικιλίας.
—— Καί λοιπόν ;

Τι και λοιπόν ; ’Ήθελε νά έλθη νά εύρη τήν Δεβώραν, άλλά έγώ δέν 
πην άφησα. .
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— Διατί;
—- AtoTt φορεϊ άκόμη τήν στολήν τής Έστιάδος καί δέν συμφέρει νά την 

Ιδουν αί δοΰλαι.
— Έγώ παρήγγειλά νά φέρουν εις το δωμάτιόν της άλλα ένδύματα,εΐπεν 

άποτόμως ή Δεβώρα. Λοιπόν ό' τι έγώ λέγω δέν έκτελεϊταί;
— Αί παραγγελίαί σου, δέσποινα, έκτελοΰνται κατά γράμμα, εΐπεν η 

γραία δάκνουσα τά χείλη. Άλλ’ η Καικιλία δέν τα θέλει τά ενδύματα, εΐνε, 

λέγει, πάρα πολύ κομψά καί πολυτελή. Έγώ έξετέλεσα το καθήκον μου, 
τά λοιπά εινε ίδικόν σου έργον.

Καί είποϋσα ταΰτα η γραϊα άπεχώρησεν άθορύβως ώς εΐχεν έμφανισθή. 
Ή δέ Δεβώρα άνταλλάξασα λέξεις τινάς μετά τοϋ άνδρός αύτης παρηκολού- 

θησε ταχέως τήν δούλην. Ήλθε δέεις τδν θάλαμον τής Καικιλίας γλυκύ 

μειδίαμα έχουσα έπί τδν χειλέων, καί κατησπάσθη αύτην τεχνικώτατα 

άποκριθεϊσα καί αιτούσα συγγνώμην διότι έβράδυνε νά έ'λθη. Ή δέ Έστιάς 

ούδέν ύπωπτεύουσα, μετ’ άγαλλιάσεως άνταπεκρίθη είς τάς θωπείας της Δετ 
.βώρας, ητις σπεύσασα προσέθηκε’

— Φιλτάτη, ή φρόνησις ύπαγορεύει νά άποδυθ’ρς την στολήν ταύτην της
Έστιάδος’ διότι έάν σε άνακαλύψωσιν δτι διαμένεις ένταΰθα, τετέλεσται, 

κα'ι ό αδελφός σου καί ήμεϊς εΐ'μεθα ήφανισμένοι. ,

Καί πρίν ή προφθάση ή Καικιλία νάποκριθή, ή Δεβώρα όρμήσασα άφαι- 
ρεΐ τήν λευκήν τής Έστιάδος έσθήτα καί ένδύει αύτήν έσθήτα άλ
λην’ έ'πειτα δέ σύρει αύτήν είς τδ κομμωτήριον καί καλέσασα τήν ’Ασίαν 

παραγγέλλει είς αύτήν νά στολίση τήν Καικιλίαν κατά τδν νέον συρμόν. Έ- 

κοΰσα ακόυσα ή Καικιλία παρεδόθη είς.χεϊρας τής δούλης προσέχουσα δμως 

ινά μ.ή κόσμημά τι ή έ'νδυμα ή’τρόπος τις τοΰ καλλωπισμού ύπερβαίνη τδ 

μέτριον καί τήν σεμνότητα. Ουτω δ’ έστολισμένην ώδήγησεν ή Δεβώρα τήν 

παρθένον είς τδ έστιατόριον ϊνα προγευματίσω™. Τό πρόγευμα τοΰτο γεντά- 
fiovlor ρωμαϊστί λεγόμενον, ελληνιστί δέ άκράτισμα, συνίστατο συνήθως έξ 

άρτου έμβεβαμμένου έν άκράτω οί'νφ, έξ οπωρών, γάλακτος, ώών, τυροΰ 

καϊ άλλων τοιούτων προχείρων πραγμάτων. Μετά δέ τδ άκράτισμα έξήλθον 

είς τδν κήπον δστις έξετείνετο πρδ τάς οικίας. Ό κήπος ούτος δέν ήτο μέ
γας, άλλ’ δμως είχε θέαν έξαισίαν. Έκεϊθεν έφαίνετο ή πόλις ολη έπικαθη* 
μένη έπί τών όνομαστών επτά λόφων αύτής καί διαποικιλλομένη ύπδ τών 

λαμπρών καλλιτεχνικών μνημείων. Ή γυνή τοΰ Σίμωνος καί ή άδελφή τοΰ 

^Ιετέλλου είσέδυσαν εις τόν άνθώνα, έν ω παντοειδή εύοσμα άνθη άνέδιδον 

γλυκυτάτην ευωδίαν καί είσήλθον είς δενδροστοιχίαν, ή'τις εκατέρωθεν έκο- 
σμεϊτο ύπό εικόνων κεχαραγμένων έπί ξύλου πύξόυ καί χαμαιδάφνης. Ύπδ 

τά δένδρα ύπήρχε κλίνη κεκαλυμμένη ύπδ χλόης, άλλ’αί νέαι άντιπαρήλ- 

θρν χωρίς νά καθήσωσι, καί περιεπάτουν υπό τήν σκιάν πρώτον μέν σιωπώ- 
cat, έπειτα δέ κατ’ ολίγον ή Δεβώρα κατώρθωσε νά λύση τήν..σιωπήν τής

Βρεταννικδς, ώς εί'δομεν κατά
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Καικιλίας, καί διά τών θωπειών καί τών περιποιητικών λόγων κατώρθωσε; 

νά κερδήση πως τήν εύ'νοιαν τής παρθένου, καί είπε πρδς αύτήν περί τοΰ ά- 
δελφοΰ αύτής Μετέλλου καί περί τοΰ Σοεμάν. ΤΙ παρθένος άκούσασα τδ Ο

νομα τοΰ ’Ιουδαίου συνωφρυώθη δυσαρεστηθεϊσα, τοΰθ’ δπερ παρατηρήσασα- 

ή Δεβώρα διέκοψε τδν περί Σοεμάν λόγον, εΐποΰσα μόνον’ .

—■ Ό Σοεμάν, Καικιλία μου, κινδυνεύσας σε ήλευθέρωσέ καί έξακολουθεϊ 

προσέχων καί προστατεύων σε μή πάθγις τίποτε.

Ή Καικιλία έμειδίασε καί είπε’
' — Καί τί φοβοΰμαι νά πάθω, άφ’ ού έ'χω προστάτην παντοδύναμον;

<— Τίνα ; ήρώτησεν ή μάγισσα μετ’ άπορίας.

■ —' Τδν βασιλεύοντα έκεϊ έπάνω, εΐπεν ή παρθένος ύψοΰσα τδ βλέμμα- 
πρδς τδν ούρανόν.

Ή μάγισσα έρρίγησεν ένδομύχως άκούσασα τήν πρδς τδν Θεόν τών Χρι

στιανών πίστιν τής νέας, άλλά κατώρθωσε νά φανή άτάραχος καί δέν είπε 
τίποτε. 'Ικανή ώρα παρήλθεν έν σιωπή. "Οτε δέ μετ’ ολίγον ή Δεβώρα 

έμελλε νά έπαναλάβη τήν συνδιάλεξιν, ό ουρανός ήτο ή'δη κεκαλυμμένος ύπά 

πυκνών νεφών καί πυκναί σταγόνες βροχής έ'πιπτον άναγκάσασαι τάς νέας 
νά σπεύσωσιν είς τήν οικίαν, καί μετ’ όύ πολύ κατερράγη βροχή ραγδαίο- 
τάτη. Τήν ώραν δ’ έκείνην άκριβώς έκηδεύετο δ 
τδ τέλος τής 68 σελίδος.

&'

ΕΝ ΤΗ ΓΕΡΟΥίΙΑ
Έν φ δέ ή Δεβώρα προσεπάθει νά τύχη τής εύνοίας τής Καικιλίας, διά’ 

παντοίων λόγων καί θωπειών, ό Μέτελλος καί ό Σαβΐνος έξηκολούθουν έρευ- 
νώντες δραστηρίως πρδς άνεύρεσιν τής άρπαγείσης Έστιάδος. Μετά τήν κη
δείαν τοϋ Βρεταννικοΰ άνήγγειλαν τό πράγμα είς τήν ’Αστυνομίαν έξαιτού- 

μενοι τήν συνδρομήν αύτής, καί τούς εύφυεστάτους αύτών δούλους έ'πέμ- 

ψαν είς άναζήτησιν. Τελευταϊον δέ ό Μέτελλος σύμφωνος ών κατά πάντα’ 

μετά τοϋ Σοεμάν πρδς άφανισμδν τοϋ τε Λίνου καί τών Χριστιανών, άπεφά-’ 

σισεν ΐνα, προσελθών τήν επαύριον’ είς τήν γερουσίαν προεδρεύοντος τοΰ Νέ* 
ρωνος, άπαιτήση τήν τιμωρίαν τών ένόχων.

Την επαύριον συνήλθεν ή Γερουσία τη ώρισμένη ήμέροί καί ώριη έν τώ 
ιερω τοΰ Άρεως κείμενοι κατά τήν ’Αγοράν τοΰ Αύγούστου. Οί γερουσια- 
σταί περιβεβλημενοι τν,ν λευκήν περιπόρφυρον τήβεννον προσήρχοντο οί μέν 
επί φορείων, οί δέ έπί οχημάτων καί καθήμενοι έπί δίφρων ελεφάντινων, 

οι πλεϊστοι δε πεζοί παραζ,ολουθούμενοι ύπδ νεανίσκων, οικείων ή φίλων συνο- 
δευόντων αύτοϊς μέχρι τής πύλης τής γερουσίας χάριν τιμής.

Μετ’ ολίγον στοίχος δώδεκα ραβδούχων έπεφάνη εισερχόμενος είς τήν 

πλατείαν ηγουμένου τοΰ ύπατου τοΰ μέλλοντος νά προεδρεύση. ΓΙρίν ή δέ 
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είσέλθή είς τον ναόν έστάθη ύπό τό περίστυλον καί κατά τά νενομισμένα όΤ 
ιερείς έθυσαν ίερεϊον, καί παρατηρήσαντες τά σπλάγχνα έδήλωσαν δτι -ή γε» 
ρουσία ήδύνατο νά συνεδριάσγ. Έάν δέ έβλεπον άπαίσιόν τι ή συνεδρία θά- 
νεβάλλετο εις τήν αύ'ριον.

Έλθόντος τοΰ ύπατου πάντες οί καθήμενοι γερουσιασταΐ ήγέρθησαν αί δέ 
SpQiot ίστάμενοι έστράφησαν πρός αύτόν είς δείγμα σεβασμοί). *0 αρχών 
προσελθών τφ βωμφ του’Άρεως προσήνεγκε τφ θεφ λιβανωτόν καί οίνον αύ- 
λοΰντος νεαροϋ αύλητοΰ. Κατά παλαιόν έθος έπί Αύγουστου καθιερωθέν έκα
στος γερουσιαστής εισερχόμενος είς τόν ναόν έ'θυε τφ ’Άρει. Έν τφ μεταξύ 
οί γερουσιασταΐ μέχρι τής ένάρξεως της συνεδρίας περιεκυκλωσαν τόν ύπα
τον και συνδιελέγοντο μετά ζωηρότητας. Τινές δ’ αύτών καθ’ ομίλους ίστά- 
μενοι έν τφ ναφ συνδιελέγοντο ούχ ήττον ζωηρώς, τινές δέ καθήμενοι χω
ριστά άνεγίνωσκον έχοντες πρό αύτών πτυχήν τής τηβέννου ϊν’ άποχωρίζνω* 
ται άπδ τοϋ όχλου.

Ό ναός ήτο μεγαλοπρεπής. Άλλά τά προχείρως παρασκευασθέντα χά
ριν τής συνελευσεως ήσαν τά απολύτως χρήσιμα άνευ τίνος πολυτελείας.. 
,Έΐσαν απλά θρανία μετά υποβάθρων ΐνα κάθηνται οί γερουσιασταΐ, πεοαι- 
τερω δέ πρός τό θυσιαστήριον έκειτο βήμα μετά τριών ελεφάντινων δίφρων 
κεκοσμημενον δι’ έχθρικών σημαιών. Ύπό τό βήμα υπήρχε εντεύθεν μέν δί
φρος ελεφάντινος έκεϊθεν δέ θρανίον. Δύο τών έπί του βήματος δίφρων fact'/ 

τών υπάτων, ό δε τρίτος ό έν τφ μέσφ ήτο τοΰ Αύτοκράτορος. Αίφνης θό
ρυβος μεγας ηκουσθη, έπευφημίαι δέ άπό της ’Αγοράς έρχόμεναι άνήγγει- 
λαν την έλευσιν τοϋ Νέρωνος. Πάντες αύθωρεί σπεύσαντες κατέλαβαν τάς 
Οικείας θεσεις, καί μετ’ ού πολύ έπεφάνη ό Αύτοκράτωρ παρακολουθούμενος 
ύπό πλήθους πολιτών τών πλείστων έστεμμένων διά στεφάνου δάφνης καί 
^ιδόντων. Ό Αύτοκράτωρ είχεν έν χερσί πλείστας άναφοράς, αΐτινες είχον 
δοθή αυτφ εν φ διεβαινε πορευόμενος είς τόν ναόν. "Άμα έλθόντος ένώπιον 
τής κλίμακας τοΰ ναοϋ πάντες οί γερουσιασταΐ έκάθησαν. Εκείνος δέ άνα- 
βαίνει τάς βαθμίδας βραδέως και προσελθών πρός τό άγαλμα τοΰ Άρεως 
σπένδει οίνον, καίει ολίγον λιβανωτόν, έπειτα δέ σταθείς πρό τοΰ βήματος 
έχαιρέτισεν όνομαστί πάντας τούς γερουσιαστάς έπιλέγων τό έν φ ό,
γραμματευς άπηγγελλε τό δνομα ενός έκαστου. Πλέον δέ $ τετρακοσιάκις: 
άπηγγειλεν ό αύτοκράτωρ τό χαΐρε. Μετά τοϋτο δέ ό Νέρων άναλαβών τόν 
λόγον άνηγγειλε τίί γερουσίφ τόν θάνατον τοϋ Βρεταννικοΰ ώς εξής"

•— 'Ο θάνατος τοϋ άδελφοϋ μου δ τοσοΰτον ταχύς καί δεινός μ’ αναγ
κάζει νά ρίψω ό’λην μου την άγάπην εις τόν 'Ρωμαϊκόν λαόν. ’Επειδή δ’ έγώ 
άπεμεινα ό μ·όνος γόνος τοΰ οί'κου τών Καισάρων, διά τοϋτο έλπίζω ότι καί 
ή πρός με αγάπη τοΰ λαοΰ θά αύξησή. ,

‘Ο Νερών δεν ^το ρητωρ, άλλ’ έπανελάμβανε μετά δυσκολίας τούς λό
γουςοΰς ύπηγόρευεν αύτφ ο διδάσκαλος αύτοΰ Σενέκας. "Ώστε ήτο αύτό- 
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χρήμα κωμωδία, καί δ Νερών βεβαίως έψεύδετο λέγων δ τι έλεγε. Καί οί ά- 
κούοντες δ’ αύτόν γερουσιασταΐ ούδέ τοΰ διδασκάλου εξαιρούμενου, κατ’ ού
δέν ήσαν κρείττονες τοΰ προέδρου αύτών. Ό Σενέκας καί ό Βοϋρρος, οί επί 
σοφία καί εύθύτητι πεφημισμένοι ούτοι άνδρες, είχον λάβει αύτην εκείνην, 
πρωίαν παρά τοΰ Νέρωνος μέρος τών είς τόν Βρεταννικόν άνηκόντων πραγ
μάτων. "Οθεν καί πρώτοι μεταξύ τών γερουσιαστών ήρξαντο έπευφημοϋντεςι 
καί έξαίροντες τό φιλάδελφον τοϋ αύτοκράτορος, καίτοι κάλλιστα έγίνωσκον 
τό μ.υσαρόν κακούργημα. Τοιαύτη ήτο ή έξαχρείωσις καί κατάπτωσις της 
'Ρωμαϊκής γερουσίας. Ό Νέρων άπεδέχθη τάς δουλικάς ταύτας επευφημίας 
ώς πράγμα όφειλόμενον είς την αύτοκρατορικήν αύτοΰ μεγαλειότητα, ούαί 
δέ τφ τολμώντι νά δείξγ καί έπ’έλάχιστον ό'τι είνε ελεύθερος άνθρωπος·’ 
έτιμωρεΐτο διά θανάτου αύθωρεί.

Καί ό κόσμος ύπετάσσετο είς την άθλίαν ταύτην πολιτικήν κατάστασιν 
ώςέάν ήτο δέσμιος καί τοσοΰτον, ώστε ούδεμία διαμαρτύρησις ηκούετο, ού- 
δείς έτόλμα νά άνοίξ-ρ τό στόμα πλήν τοΰ Χριστιανισμού. Καί όμως η άνία- 
τος τοΰ άνθρώπου κενοδοξία προσεπάθει νά καλύψ-ρ κατ’ επιφάνειαν πόν έξευ- 
τελισμόν αύτής άποθεοΰσα τούς Καίσαρας. "Οσω δέ πλείονα ήσαν τά κα
κουργήματα αύτών, τοσούτω δικαιοτέρα καί εύλογωτέοα ένομίζετο η άπο- 
θέωσις. Άλλά .θά εΐ'πφ τις δτι ύπήρχον καί τινες άνωτέρου νοΰ άνδρες συναι
σθανόμενοι την έξουδένωσιν ταύτην. Ναί, άλλ’ όμως ούτοι άντί νά καταπο- 
λεμώσι την άθλίαν ταύτην κατάστασιν διά τοϋ παραδείγματος αύτών εργω, 
ήρκοΰντο μόνον παρεμβάλλοντες έν τοΐς συγγράμμασιν αυτών ώς ό Σενέκας, 
καλάς θεωρίας, άλλ’ ό πολύς λαός ένέπαιζε τάς καλάς ταύτας Θεωρίας, συγ- 
κρίνων τά έ'ργα καί τόν βίον τών άνδρών τούτων πρός τούς λόγους αύτών. 
Διπλή διαφθορά καί διπλή παρακμή συνυπήρχεν έν τφ'Ρωμαϊκφ κράτει,ή τών 
Ελλήνων καί ή τών λατινικών λαών. Καί οί μ.έν πλούσιοι μετεχειρίζοντο 
τόν δοΰλον ώς ζφον, δ δέ Καΐσαρ μετεχειρίζετο καί αύτός την προνομιο,ΰ- 
χον τών πλουσίων μειονοψηφίαν κατά τό δοκοΰν αύτφ, είτα δέ τό έγχειρί- 
διον ή τό δηλητήριου έξήλειφον άπό προσώπου τής γής τόν τύραννον Καί- 
σαρα, ου ό τόπος ούδέποτε άπέμενε κενός.

Άλλ’ούχ ήττον ή'γγιζεν ή ώρα καθ’ ήν ό νέος λόγος ό. είς τούς. Άποστό.- 
λους τοΰ. Χριστού έμπεπιστευμένος έμελλε νά φθάσ-ρ μέχρι τών δυνατών τής. 
γής καί νά ένοχλή αύτούς έπανειλημμένως πλήττων τά ώτα αύτών. Οί του 
Εύαγγελίου κήρυκες εΐσέδυον είς τάς οικίας τών πατρικίων άνακηρύττοντές 
τήν ισότητα πάντων ένώπιον τοΰ Θεού. Οί ταϊς ήδοναΐς δουλεύοντες έτα- 
ράσσοντο άκούο.ντες τήν παράξενον ταύτην διδασκαλίαν, ή οργή κατελάμ- 
βανε τάς ψυχάς αύτών, καί πάντες παρεσκευάζοντο νάπαιτήσωσι τήν πρόλη- 
ψιν τοΰ κακοΰ. Εί'πομεν δτι έταράσσοντο οί ταις ήδοναϊς δουλεύοντες, διότι 
ή παλαιά τών ειδώλων λατρεία δέν είχε πλέον οπαδούς μεταξύ τών άνε- 
πτυγμένων μελών τής'Ρωμαϊκής κοινωνίας. Μόλις οί όχλοι έπίστευον είς τούς 
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θεούς εκείνους, οΰς οί πεπαιδευμένοι ένέπαιζον, καίπερ έν τφ φανέρίδ λα* 
τρευοντες αύτούς. Άλλ’ δμως δπως δήποτε έτίμων τούς επιεικείς τούτους 
θεούς, ο'ίτινες έπέτρεπον και τά δεινότατα τών εγκλημάτων. Διά τοΰτο αί 
κατά τών Χριστιανών κατηγορίαι $σαν συχνόταται έπί Νέρωνος καί ούδέ* 
ποτέ έγίνοντο μάτην. Τοΰτο δέ γινώσκων ό Σοεμαν έβίαζε τον Μέτελλον νά 
καταγγείλη τον Λίνον έν πληρει τ^ γερουσίορ. Ό Νέρων μαθών το πράγμα 
παρά τοϋ κατασκόπου έκέλευσε νά είσαχθ^ είς την γερουσίαν καί δ Σοεμαν. 
‘Ο Μέτελλος πρώτος άναστάς διηγηθη μετά ζωηρότητος την άρπαγην τ-ής 
Καικιλίας καί κατηγγειλεν ώς ένοχον τδν Αίνον. Την καταγγελίαν ταύτην 
άκούσαντες οί γερουσιασταί έξεδηλωσαν την άγανάκτησιν αύτών διά γενι
κού ψιθυρισμοΰ. Όδέ Νερών ηρώτησε*

— Καί τί έγεινεν η 'Εστίας;
— Τίς οϊδε, Καϊσαρ; εϊπεν δ νέος.
•— Και δ Λίνος συνεληφθη ;
— "θζ>·
— Τί λοιπόν κάμνει δ αρχηγός τών νυκτοφυλάκων;
'— Διέταξε δραστήριας έρεύνας, άλλ’ ούδέν εισέτι έγένετο,
— Καί δμως πρέπει οί ένοχοι νά τιμωρηθώσιν, εϊπεν. δ αύτοκράτωρ* η 

γερουσία τί λέγει;
— Έάν συγχωρεϊ δ Καϊσαρ, δύναμαι νά υποδείξω τί πρέπει νά γείνρ,. 

εϊπεν ό ’Ιουδαίος.
■ Λέγε λοιπόν, εϊπεν ό Νερών.

— Ό Αίνος δέν έκαμε μόνος δ τι έκαμε* εινε οπαδός αίρέσεως ·ητις ατι
μάζει τόν 'Ρωμαϊκόν λαόν, καί διά τών δεισιδαιμονιών αύτ·ης μολύνει την 
πόλιν ταύτην. 'Η αΐρεσις αύτη άναφανεϊσα τό πρώτον έπί Ποντίου Πιλάτου 
διοικητοΰ της Ίουδαίας έπί αύτοκράτορος Τιβερίου, έξαπλοΰται νΰν καί διάδί- 
δεται ώς λέπρα άνά πάσαν την γ·ην, εργάζεται άνενδότως πρός άπόκτησιν 
προσηλύτων καί τό χείριστον η δεινή αυτή νόσος προσβάλλει μάλιστα τούς 
περιφανέστατους οί'κους.

Καί ταϋτα λέγων δ Σοεμάν προσήλωσε τό βλέμμα πρός τδν Πούδην κα- 
θημενον μεταξύ τών γερουσιαστών. Ουτος δέ άναστάς είπε μετά μεγίστης 
άταραξίας.

— Ό άνθρωπος ουτος άπατάται. Οί ύπ’ αύτοϋ καταγγελλόμενοι είνε ά- 
θώοι καί άμέτοχοι οΐας δήποτε κακουργίας, άνακηρύττουσι δέ μόνον την ά- 
γάπην καί την αρετήν.

'Η μετά τόλμης γενομένη αυτή διαμαρτύρησις έτάραξε τούς παρακαθημέ- 
νους. Ό δέ Νέρων άποβλέψας πρδς αύτδν άγρίως ηρώτησε*

■ ■*—Καί λοιπόν πιστεύεις δτι ό Λίνος εϊνε άθφος ;
— Βεβαιότατα.

. Καί πώς το-είξεύρείς

; Διότι εϊξεύρω οτι εϊνε ένάρέτος άνθρωπος.
— Καί δμως άπηγαγε την Έστιάδα, εϊπεν ό Σοεμάν.

. — Καί εγώ τδν εϊδον ϊδίοις όφθαλμοϊς παρακολουθοΰντα τδ φορεϊον,προσ- 
έθηκεν δ Μέτελλος.

Ό δ’ αύτοκράτωρ, βλέπων δτι οί γερουσιασταί έσιώπων άνεφώνησε*
— Νά άναζητηθη πανταχοΰ δ ένοχος, νά δικασθη καί νά καταδικασθνί 

άξίως τοΰ κακουργηματός του. Τούς δέ Χριστιανούς μη παύσητε έπιτηροΰντες 
αύστηρώς.’Έπειτα δέ στραφείς πρδς τδν έτερον τών ύπάτων εϊπεν εγειρόμενος*

— Νομίζω δτι εϊνε περιττόν νά μείνωμεν ένταΰθα περιπλέον, διότι αί 
ώραί μου εϊνε πολύτιμοι. Πρέπει νά μη κουράσω την φωνήν μου διότι πρέπει 
μετ’ ολίγον νά ψάλω έν τοϊς ’Ανακτόροις.

Οί γερουσιασταί δέν εϊπον τίποτε* τινές δ’ αύτών μόνον έφάνησαν δυσα- 
ρεστηθέντες διότι δ Νέρων διέξηγε τοσοΰτον άξίαν λόγου ύπόθεσιν μετά το- 
σαύτης άκηδείας καί άδιαφορίας. Άλλ’ οί πλεϊστοι διά τοΰ προσώπου αυτών 
άπέδειξαν δτι έπεδοκίμαζον τδν τρόπον τοΰ Νέρωνος.

'Ως γνωστόν δ Νέρων ένόμιζεν εαυτόν έξοχον μ.ουσικόν, πολύ δέ μάλλον 
ηρέσκετο επαινούμενος ώς μ.ουσικδς $ ώς αύτοκράτωρ. Μεθύων ύπδ τών άκαί- 
ρων έπαίνων τών κολάκων, έτιμώρει διά βαρυτάτων ποινών τόν τολμώντα νά 
έπικρίνν) τδ μουσικόν αύτοϋ τάλαντον. Βοαδύτερον δέ άπγτησε νά έπευφημη-; 
σωσιν αύτόν έν τφ θεάτρφ, άπειλησας διά ποινής θανάτου έάν τις η'θελεν 
άπειθησει. , ■'

Όδέ ύπατος υπάκουων εϊς την επιθυμίαν τοϋ Νέρωνος έλυσε την συνε
δρίαν εϊπών*

— Ούδόλως κωλύομεν ύμ.άς νάπέλθητε.
Πάραυτα δέ δ μέν Νέρων χαιρετίσας όνομαστί τούς γερουσιαστάς άπεχώ~ 

ρησεν, ουτοι δέ παρέμειναν καθημενοι, καί ηγέρθησαν δτε έκεϊνος έξηλθε. '
Ό δέ Μέτελλος καί δ Σοεμάν έπειδη δέν εϊδον έν τί) γερουσίφ τδν Σα- 

βϊνον, έπορεύθησαν είς την οικίαν αύτοϋ έπιθυμοΰντες νά μάθωσι τδ αίτιον 
της άπουσίας αύτοϋ. ‘Υπεδέξατο δέ ό Άρβογάστ τούς δύο 
γησεν αύτούς πρδς τδν δεσπότην αύτοϋ.

φίλους καί ώδη-

ΑΠΟΓΡΑΦΙ ΚΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΕΑΒΙΝΟΓ

'Η επαρχία Δελβίνου κατά την γενομένην τδ 1867 νέαν διοικητικήν τούί 
’Οθωμανικού κράτους διαίρεσιν άποτελεϊ έν τών πέντε τμημάτων, έξ ών 
σύγκειται η διοίκησις ’^μχυμοκάστμου. Είσί δέ ταϋτα τό 4il6iror, τδ Τε- 

zitdiriir, -ή Πρε^ιετη, τδ ’Jpyofoxaatpor καί η ϋωγωνίακή.
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Έν τφ γεωγραφικό χάρτρ τής Ήπειροθεσσαλίας τοΰ Γερμανού Κεϊπερτ^ 
είσί λίαν άκριβώς έγκεχαραγμένα τά σύνορα τίίς έπαρχίας Δελβίνου, ■fl- 
τις, κατέχουσα άπαντα σχεδόν τον χώρον της αρχαίας Χαονίας, κατά θά
λασσαν μέν εκτείνεται άπδ Βουθρωτοΰ μέχρις Άζροκεραυνίων, μεσογείως δέ 
περιλαμβάνει συμπλέγματα χωρίων χωριζόμενα άπ’ άλλήλων δι’όρέων, πο
ταμών και κοιλάδων.

‘Η επαρχία αυτή έκκθ.ησιαστικώς ύπάγεται εις την δικαιοδοσίαν τοϋ μη
τροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, εις ην προσετέθη κατά τδ 1830 χάριν τοΰ νΰν 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διατελέσαντος έπί μακρδν Μητροπολίτου 
’Αργυρόκαστρου. Πρδ τίίς εποχές ταύτης άπετέλει Ιδίαν επισκοπικήν περι
φέρειαν, ης έδρα ήν η κωμόπολις Χειμάρρας, ό δέ επίσκοπος ώνομάζετο Χει- 
μάρρας και Δελβίνου. Μικρόν τι μέρος παρά τδ Βουθρωτδν άνήκει είς την δι
καιοδοσίαν τοΰ επισκόπου Παραμυθίας.

Ό δλος πληθυσμός τής’Επαρχίας κατά τά έπίσημα βιβλία της’Οθω
μανικής κυβερνήσεως άνέρχεται είς 28,994 ψυχάς άρρένων, επομένως είς, 
τδ διπλάσιον περίπου συμπεριλαμβανομένων και τών θηλέων, ήτοι έν δλφ 
είς 57,500* έκ τούτων Μωαμεθανοί μέν είσι περί τάς 22,500 ψυχάς, Χρι
στιανοί δέ περί τάς 35,000. ‘Ώστε ό χριστιανικός πληθυσμός εΐνε άνώτερος 
κατά 12,500.

Πάντες άνήκουσιν είς μίαν τών δύο εθνικοτήτων την Ελληνικήν ή τήν 
’Αλβανικήν, ων έκατέρα έχει ΐ'σον σχεδόν άριθμδν ψυχών.’Αλλά κατά θρη- 
σκευμα ,ό Χριστιανισμός ύπερτερεϊ, καί ώς γνωστόν έν Ανατολή καί ιδίως έν 
ταϊς Έλληνικαϊς έπαοχίαις της Τουρκίας είς ούδέν λογίζεται ή φυλετική διά- 
κρισις άπέναντι τίίς θρησκευτικής. ’Εκτός τούτου καί έκ τών Τουρκαλβανών 
πάντες σχεδόν οί άρρενες λαλοΰσι την Ελληνικήν’ και έν αύτή τίί πρωτευούση 
τίίς’Επαρχίας, τφ Δελβίνφ, άριθμούση 150 οικογένειας όθωμανικάς καϊ 
130 χριστιανικάς έπικρατοΰσα γλώσσα εΐνε η Έλληνικη, διότι οί μέν ’Οθω
μανοί άμφοτέρας λαλοΰσιν, οί δέ Χριστιανοί μ.όνον την Ελληνικήν. Τοΰτ’ 
αύτό συμβαίνει και έν άλλοις χωρίοις. Επομένως η επαρχία αυτή δύναται 
νά θεωρηθώ καθαρώς έλληνικη, ώς αί γείτονες αύτής’Αργυροκάστρου καί Πω·*’ 
γωνιανής.

Έκ τών πέντε επαρχιακών τμημάτων της διοικησεως Άργυροκάστρου, 
•ητις περιλαμβάνει άπασαν την βορείαν ’Ήπειρον καί μέρος τίίς ’Αλβανίας, 
μόνον τδ Τεπελένιον καί η Πρεμετή, έχουσιν άνώτερον οθωμανικόν πληθυ
σμόν' διότι τδ μέν Τεπελένιον άριθμεϊ 33 χιλιάδας Οθωμανών καί μόνον 
1 1,370 χριστιανούς, ή δέ Πρεμετή 23,000 όθωμ. καί 14,000 χριστιανών, 
ένφ τδ Άργυρόκαστρον έ'χει περί τάς 18,000 χριστιανών καί 12,000 όθω- 
μ.ανών, η δέ Πωγωνιανή 18,000 περίπου χριστιανών καί μ.όνον 1000 Οθω
μανούς, ώστε έν δλφ η διοίκησις ’Αργυρόκαστρου περιέχει περί τάς 97 χιλ» 
χριστιανών καί 92 χ_ιλ. Οθωμανών.

Ή επαρχία Δελβίνου σύγκειται έκ 4 διακεκριμένων μερών' α') τοΰ Κορ- 
βελεσίου ή Αιαποχωρίων' β') τής Χειμάρρας* γ') τών χωρίων Δελβίνου καί 
δ') τών τσιφλικίων η αγροτικών κτημάτων.

Τό πρώτον περιλαμβάνει 14 ορεινά χωρία πρδς τά βόρεια τής επαρχίας,; 
άποκλειστικώς ύπδ Τουρκαλβανών κατοικούμενα, οΐτινες ό'ντες τδ πρότερον 
χριστιανοί, βαθμηδόν, άπδ τής κατακτήσεως μέχρι του Τεπελενιώτου Άλή* 
πασά, ΐνα σώσωσιν ύπαρξιν, τιμήν καί περιουσίαν, ήσπάσθησαν τδν Μωα
μεθανισμόν άποχωρισθέντες τών κατά τδ πλεϊστον ομοφύλων αύτών χειμαρ- 
ραίων, μεθ’ ων εΐχον κοινήν χώραν καί τύχην. Οί κάτοικοι τών χώρ’ίων τού
των έχουσι τά ήθη άξεστα, άτέραμνα καί κύριον έπάγγελμα ποιμενικόν 
βίον, δ'στις ώς έπί τδ πλεϊστον είς λ-ρστρικδν μετατρέπεται. Είσί πνευματώ
δεις, υπερήφανοι καί φιλόξενοι άλλά καί αιμοχαρείς.

Τά χωρία τής Χειμάρρας είσιν έπίσης 14 έξ ών τά ήμίσεα προνομιούχας 
ήτοι δέν πληρόνουσι φόρον καί προβατονόμιον. Ταΰτα,άντιθέτως πρδς τά Ata? 
πίκα, είσιν άποκλειστικώς χριστιανικά, κείμενα έπί τής δυτικής σειράς τών 
Άζροκεραυνίων. Τρία δ’ αύτών ζατοικοΰνται άποκλειστικώς ύπδ έλληνικής 
φυλής καί φέρουσιν ονόματα καθαρώς έλλήνικά. Είσί δέ ταΰτα ή Χειμάρρας- 
οί Δρυμάδές καί ή Παλλίασα ή Παλλάς, ητις άποτελεϊ τδ πρός τήν έπαρ-· 
χίαν Αύλώνος βορειοδυτικόν ό'ριον τής έπαρχίας Δελβίνου. “Ώστε ή επαρχία 
αύτη τελεϋτφ μέ καθαρώς έλληνικδν χωρίον. Κύριον τών κατοίκων τούτων 
έπιτήδευμα εΐνε ή γεωργία, τδ έμπόριον, ή ναυτιλία καί ό ποιμενικδς βίος,· 

ιδίως έ'χουσι ροπήν πρδς τά στρατιωτικά, ό'ντες κατά τδ πλεϊστον γενναίοι 
καί ύπερήφανοι.

Τά περί τήν κωμόπολιν Δελβίνου εύάριθμα χωρία ζατοικοΰνται ώς έπί τδ 
πλεϊστον ύπδ Ελλήνων, οΐτινες διακρίνονται διά τήν απλότητα τών ήθών 
καί έ'χουσι κύριον έπάγγελμα τήν κτηνοτροφίαν, γεωργίαν καί έμπόριον.

Τοϋ τελευταίου τμήματος, τών Τσιφλικίων, πάντες σχεδόν οΐ κάτοικοί 
είσιν έλληνικής καταγωγής καί άποκλειστικώς έλληνόφωνοι, άσχολούμενοι 
δίκην ειλώτων είς τήν καλλιέργειαν κτημάτων άνηκόντων ποτέ αύτοϊς,άλλά 
διά τής βίας καί αυθαιρεσίας είς τήν κυριότητα τών Μπέιδων τοΰ Δελβίνου· 
περιέλθόντων. "Ώστε έν ταϊς έπαρχίαις Δελβίνου καί Χειμάρρας οί όθωμανοί 
είσι συμπεπυκνωμένοι μόνον είς τά συνορεύοντα μέ τδν Αύλώνα καί τδ Τε* 
πίλένιον 14 χωρία τοΰ Κορβελεσίου ή Λίαπουργίάς ορεινά, είς δέ. τδ λοιπόν 
μέρος είσί διεσκορπισμένοι κατά μιζράς ποσότητας. Τά χωρία ταΰτά είσιν 
οίονεί κεχωρισμένα τής άλλης έπαρχίας διά φυσικών δρίων, τοΰθ’ βπερ ή- 
νάγκασε τήν οθωμανικήν κυβέρνησιν νά καταστήσ-ρ αύτά ιδιαιτέραν έπαρ- 
χίαν. “Ωστε έάν έξαιοέσωμεν τά χωρία ταΰτα,τδ λοιπόν μέρος τής επαρχίας’ 
Δελβίνου δύναται νά θεωρηθώ καθαρώς χριστιανικόν καί κατά τδ πλεϊστον. 
ελληνικόν.

Ή διαφορά τοΰ θρησκεύματος χαλαρόνει ολίγον τούς φυλετικούς δεσμούς,
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έν τούτοις ό ’Αλβανός Μωαμεθανός δέν άποκρούει την φιλίαν καί σχέσιν 
τοϋ χριστιανού, ζαΐ άπό τίνος νίρξατο παρά τοϊς μάλλον άνεπτυγμένοις άνα-^ 
πτυσσόμενη η ιδέα τνίς άδελφότητος. Άλλά συμφέροντα διάφορα καί ό φό
βος άντεκδικησεων έν τφ μέλλοντι, πρδς δέ καί η έξις τοϋ θεωρεϊν τόν Χρι
στιανόν ώς δν κατώτερον ζαΐ γεννηθέν ϊνα δουλεύγ, καθιστ^ άνειλιζρινη την 
φιλίαν καί δυσχερή την συνεννόησιν.

ΤΑ Β ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΩΝ

Έν τφ εσχάτως δημοσιευθέντι συγγράμματι τοϋ κ. Schlumberger περί 
τών νομισμάτων τών ζοπέντων ύπό τών Φράγκων έν Ανατολή), περί ου έγέ
νετο λόγος έν σελίδι 310 τοΰ Παρνασσού, κατεχωρίσθη ώς έρρηθη ζαΐ 
πραγματεία τοΰ κ. Π. Λάμπρου περί τών νομισμάτων τών δυναστών τνίςΛέ-" 
σβου. Έκ τί; πραγματείας ταύτης άποσπώμεν δημοσιεύοντες ελληνιστί τό 
μέρος τό. πραγματευόμενον περί τών τεσσάρων Β τών ευρισκομένων έπί τών 
νομισμάτων τών Παλαιολόγων,: περί ών πολύς έσχάτως έγένετο λόγος καί 
«τινα εϊνε πυρεκβόλα, ώς καταφαίνεται.

«Ώς εί'δομεν, έπί τών άνωτέρω περιγραφέντων νομισμάτων τοΰ Φραγκίσκου 
Γατελουζίου, έν μέν τφ έμπροσθεν παρίσταται τό οίκόσημον της οικογένειας 
τών Γατελουζίων, έν δέ τφ δπισθεν τό οίκόσημον τών Παλαιολόγων, ήτοι 
ό σταυρός μετά τεσσάρων πυρεκβόλων, διότι ό Φραγκίσκος Γατελούζιός, 
νυμφευθείς την Μαρίαν, άδελφην τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου Ε' Παλαιολό- 
γου, καί σεμνυνόμενος έπί τήί συγγενείς ταύτν), παρέλαβε καί τά αύτοζρά- 
τορικά τών Παλαιολόγων σήματα. “Ότι δέ τά έν ταϊς γωνίαις τοΰ σταυροΰ: 
παριστάμενα ύπδ τδ σχήμα τοϋ Β σύμβολα εϊνε πυρεκβόλα καί οί κ. Frie- 
dlaender ζαΐ Kohne κατέδειξαν καί έγώ έν τή) έμήί διατριβή) περί τών νο
μισμάτων τών Γαβαλάδων 1 διά μακρών διεπραγματεύθην καί γενικώς εϊνε 
παραδεδεγμένη η γνώμη αυτή. Άλλ’ έπ’ έσχάτων ό κ. Schlumberger 2, 
άναλύων την έμην περί τών νομισμάτων τών Γαβαλάδων πραγματείαν,* δέν 
έπεισθη δτι τά έπί τών νομισμάτων τίς 'Ρόδου παρεμφερί τφ γράμματι Β 
σύμβολα εϊνε πυρεζβόλα' ηθέλησε λοιπόν νά συμβουλέυθγ καί τούς διακε
κριμένους σοφούς κ. Barthelemy καί Riant καί άποφαίνεται δτι κατά την: 
γνώμην τών ρηθέντων δέν εϊνε δυνατόν τό πυρεκβόλον νά εύρίσκεται ώς έμ
βλημα οικοσήμων άπό τοΰ ΙΓ' αΐώνος, καί δτι τοΰτο δέν άνέρχεται είς πα- 
λαιοτερους χρόνους έζείνων, καθ’ οΰς ό οϊκος της Βουργουνδίας τό παρέλαβεν 
ώς σήμα, ή'τοι κατά τά μέσα τοΰ ΙΕ' αΐώνος. Προστίθησι δέ δτι έπειδη τά

1 Πανδώρας τόμ. IB’, σελ. 100—101.
2 Revue ArcMologique, Avril-Mai 1876.
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έπί θυρεών, σημαιών καί νομισμάτων παριστάμενα πυρεζβόλα τίς Βουρ
γουνδίας ώμοίαζον πρδς Β, έδωκαν ί'σως άφορμην νά έκληφθώσι καί τά Β 
τών Παλαιολόγων ώς πυρεζβόλα, άπολεσθείσης της άρχικίς αύτών σημα
σίας. Λέγει λοιπόν δτι καί ό Κωδΐνος ζαΐ οι άλλοι συγγραφείς, έζ ψευδών, 
διηγήσεων παράσυρθέντες, καί έπί της όμοίότητος του Β πρός πυρεκβόλον βα- 
σισθέντες, ηπατηθησαν έκλαβόντες τά Β τών Παλαιολόγων ώς πυρεζβόλα.Έκ- 
θέτων δέ ταϋτα πάντα ό κ. Schlumberger, καίπερ μη δυνάμενος ν’ άποφαν- 
θγ όριστιζώς έπί τοϋ προζειμένου, δέν διστάζει δμως νά συνταχθή) μετά της 
γνώμης τών φρονούντων δτι τά έν λόγφ σύμβολα εϊναι Β καί ούχί πυρεζβόλα.

»Μετά ταϋτα δέ ό ζ. Σάθας έν έπιστολγ άπευθυνομένγ πρός τόν κ. Schlum
berger, ητις, ώς λέγει, εϊνε περίληψις έζτενοΰς μελέτης δημοσιευθησομένης 
έν προσεχεϊ φυλλαδίφ τοϋ Bulletin de 1’ Institut de correspondence helldni- 
que τών Αθηνών, ητις δμως εΐσέτι δέν έξεδόθη, έρευνφ έκ νέου την σημα
σίαν τών τεσσάρων Β. Έν τήί διατριβή ταύτν) 1 στηριζόμενος έπί τίνος άμ- 
φορέως άφιερωθέντος ύπό τοΰ ’Ιουστινιανού Β' εις την έκζλησίαν τοΰ άγίόυ 
Δημητρίου έν Θεσσαλονίκη, έπί τοΰ οποίου άπεικονίζεται ό σταυρός μετά τών 
τεσσάρων πυρεκβόλων, έρευνφ την ιστορίαν καί πειραται ν’ άποδείζη δτι τά 
σύμβολα ταϋτα άνερχόμενα είς τόν Ζ' αιώνα εϊνε Β αίνιττόμενα την έν Βυζαν- 
τίφ ίδρυθεΐσαν' έπί Ηρακλείου τετραβασιλείαν καί δτι τά ύπό τοΰ Κωδίνου 
άναφερόμενα πυρεζβόλα εϊχον άλλοϊον σχημα.Άλλ’ ό καθηγητης κ. Κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος έν διατριβή! δοθείση εϊς τόν κ. Dumont, δπως καταχωρισθη έν 
τφ Bulletin, άποδεικνύει δτι ίστορικώς τά έπιχειρηματα τοΰ κ. Σάθα δέν 
έχουσιν ύπόστασιν, ημείς δέ παρατηροΰμεν δτι καί τά έκ τών νομισμάτων 
.εξαγόμενα ύπ’ αύτοϋ πορίσματα εϊνε εσφαλμένα, διότι έν ούδενί πρό τών 
Παλαιολόγων νομίσματι φαίνονται ποτέ τά Β. Έν τέλει ό κ. Σάθας παρα
δεχόμενος την μαρτυρίαν τοΰ Κωδίνου δτι τό φλάμουρον τών Παλαιολόγων 
εϊχε τόν σταυρόν μετά πυρεκβόλων,διατείνεται δτι ταϋτα συνίσταντο έκ τριών 
συνηνωμένων Π σημαινόντων Ζ7υρ καί ώμοίαζον πρός τρίαιναν ιό άνεστραμ- 
μένον Ε, φέρει δέ εϊς μαρτυρίαν νόμισμά τι τοΰ Μιχαήλ Η' καί Ανδρονίκου 
Β' 2, έν φ φαίνονται άκατάληπτά τινα γράμματα όμοιάζοντα πρός Ε, καί 
έτερόν τι νόμισμα έν τφ έμπροσθεν τοΰ οποίου παρίσταται σταυρός μετά τεσ
σάρων X, έν δέ τφ όπισθεν πάλιν σταυρός μετά τεσσάρων Ε. Τών δύο τού
των νομισμάτων τό πρώτον εϊνε κιβδηλευμά τι έκ τών πολυπληθών εκεί
νων τών κατασκευαζομένων ύπό τών έν Ανατολή) χρυσοχόων ώς άχια κων~ 

σταντινατα, άτινα άνηρτώντο είς τούς παϊδας ώς φυλακτηρια, τό δέ δεύ
τερον εϊνε άπροσδιόριστόν τι νόμισμα, ούτινος τά τέσσαρα X τοΰ έμπροσθεν 
■καί τά τέσσαρα Ε τοΰ όπισθεν ένούμενα ούδέν άλλο πιθανώς σημαίνουσιν η 
ΑΓρίσεέ ΈΛέησον τετράκις έπαναλαμβανόμενον.

1 Revue Archeologique Fevrier 1877,
2 Sabatier, Πίν. L1X, άρ. 16.
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' Έκτεθείσης δ’ ηδη της γνώμης τ·ης- άντικειμένης είς παραδοχήν τών πυ- 

ρεκβόλων, θά ητο εύκολος ί) έπίλυσις τοϋ πολυθρύλητου τούτου ζητήματος 
Sv ητο δυνατόν ν’ άποδειχθώσι δύο τινα' α') δτι τδ πυρεκβόλον -/)τθ έν χρη- 
βει ώς έμβλημα οικοσήμου κα'ι πριν η παοαλάβγ αύτδ ώς τοιοϋτον δ οίκος 
τίίς Βουργουνδίας· και βΖ) όποιον σχήμα είχε τό πυρεκβόλον κατά τδν ΙΓ' 
αιώνα δτε έχρώντο αύτφ ώς συμβόλφ, τίς οίδε διά τίνας λόγους, οί Πα- 
λαιολόγοι. Πεποίθαμεν δέ οτι άμφότερα ταΰτα δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν.

»’Εκ τοΰ έπισημου φλωρεντινού οί'κου τών Άκκιαϊολών τοΰ άνερχομένου εις 
τδν IB' αιώνα, διάσημος ύπίρξε καί ό Δάρδανος Άκκιαϊόλης, δστις διατελέ- 
σας θησαυροφύλαξ τοΰ βασιλέως της Νεαπόλεως, καί καταλαβών άπδ της άρ- 
χης τοΰ ΙΔ' αίώνος τά υψιστα άξιώματα έν Φλωρεντίφ έχρημάτισε συν 
τοΐς άλλοις καί διευθυντής τοΰ Νομισματοκοπείου κατά τά έτη 1317 καί 
1318. Ό Δάρδανος λοιπόν ώς έμβλημα οικοσήμου είχε τό acciaiuolo, δπερ αί- 
νίττεται τά έπώνυμον αύτοΰ και τδ κύριον όνομα τοΰ πάππου του. Έν δέ 
τφ έπισημω βιβλίφ τοΰ νομισματοκοπείου της Φλωρεντίας δημασιευθέντι 
ύπδ τοϋ Orsini, ένθα άναφέρεται δ Δάρδανος μετά τών άλλων αρχόντων, 
σημειοϋνται τά έξης περ'ι τών κοπέντων τώ 1318 νομισμάτων. «Quorum 
tempore coniati fuerunt floreni de auro, signati signo acciaiuoli in presenti 
facie picto» και κατωτέρω «Item eorum tempore coniati fuerunt floreni 
guelfi de argento novi valor triginta den. parvorum pro quolibet floreno ar- 
genti, signati signo acciaiuoli in presenti facie supra picto \ Και έν μέν 
τη ώα τοΰ βιβλίου τδ acciaiuolo είκονίζεται εις τοιοΰτον σχήμα 0, έν δέ τφ 
άργυρφ γρόσσφ κεχάρακται ούτω πως Q, απαράλλακτου ώς εΰρίσκεται έν τοΐς 
νομίσμασι τών Παλαιολόγων. "Οτι δέ τδ acciaiuolo εινε τδ πυρεκβόλον η 
τδ briquet ούδείς δύναται νά τδ άμφισβητησ·/). ’Εντεύθεν δέ βεβαιούμεθα δτι 
τδ πυρεκβόλον ύπηρχεν ώς έμβλημα οικοσήμου άπδ της άρχ^ς τοϋ ΙΔ' αίώ
νος, καί δτι είχε τδ σχνίμα τοϋ Β. Έκ δέ τούτου άφορμώμενοι δυνάμεθα νά 
έξηγησωμεν δτι τά έν άφθονίφ έπί τών νομισμάτων τών Παλαιολόγων παρι- 
στάμενα σύμβολα είνε πυρεκβόλα, ούδεμία δέ μένει αμφιβολία δτι τά πυ- 
ρεκβόλα ταΰτα μετά τοΰ σταυροϋ είνε τά ύπδ τοΰ Ιίωδίνου άναφερόμενα 
ώς ύπάρχοντα έπί της αύτοκρατορικ^ς σημαίας. Επειδή δέ ό σταυρός μετά 
τών τεσσάρων πυρεκβόλων έν ούδενί μνημείφ βυζαντιακφ εΰρίσκεται πρό τών 
Παλαιολόγων, οποίαν γνώμην πρέπει νά σχηματίσωμεν περί τοΰ μεμονωμέ
νου έκείνου άμφορέως τοϋ Ίουστινιανοΰ ΒΖ, δστις άνέρχεται είς τόν Ζ' αιώνα; 
‘Ημείς μη θέλοντες ν’ άμφισβητησωμεν την ύπαρξιν τοΰ ύπδ. τοΰ Ίουστινιανοΰ 

;γενομένου άναθηματος, φρονοΰμεν δτι ό άμφορεύς εκείνος φθαρείς ίσως έκ της 
χρησεως έξ και επέκεινα αιώνων, άνεκαινίσθη κατά τούς χρόνους τών Πα- 
λαιολόγων καί τότε προσετέθησαν καί τά αύτοκρατορικά σύμβολα τοϋ δε- , 
σπόζοντος έν Βυζαντίφ οί'κου.»

1 Ignazio Orsini, Storia delle monete della Republica Fiorentina, 1760, σιλ. ‘26,

ΔΩΔΩΝΗ

Μία τών άξιολΟγωτάτων αρχαιολογικών άνακαΰ.ύψεων τών είς άρχαιο· 
λογικά ς ανακαλύψεις τοσοΰτον πλουσίων τελευταίων τούτων χρόνων έστίν 
η του Χρηστηρίου της Δωδώνης, ην ή έπιστημη οφείλει είς την ελευθε
ριότητα, είς τάς γνώσεις καί είς την επιμονήν τοΰ κ. Κωνσταντίνου Κα- 
ραπάνου *. Οί προηγούμενοι γεωγράφοι άλλοι άλλαχοΰ ύπώπτευον την 
Δωδώνην, άλλ’ δ κ. Καραπάνος, άπδ τοΰ 1875, μαθων ό'τι οΐ χωρικοί ευρι- 
σκον συνεχώς νομίσματα παρά την Τσαρακόβισταν, ύπδ τδν Τόμαρον, άνέ- 
σκαψεν έκεϊ, καί ηύτύχησε ν’ άνεύρη καί τδ τείχος τνίς μικράς πόλεως, καί 
Δά έρείπια τοϋ ναοΰ τοϋ Ναΐου Διός και τοΰ της μετ’ αύτοΰ συλλατρεύομε- 
νης Διώνής, δποϋ περίπου μόνος ό Κεϊπερτ,ώριζε πριν κατ’ εικασίαν της Δω
δώνης την θέσιν. Και σπουδαιοτάτη μέν έστί διά την ιστορίαν καί την γεω
γραφίαν η άνεύρεσις τοΰ ίεροΰ τούτου, πρδς § άπέβλεπε παν τδ ελληνικόν 
κατά τούς παναρχαίους, καί κατ’ αύτούς σχεδόν τούς προϊστορικούς χρόνους* 
άλλ’ δ,τι πολλαπλασιάζει την άξίαν της άνακαλύψεως, είσί τά πάμπολλα 
αυτόθι εΰρεθέντα παντοϊα Αρχαιολογικά αντικείμενα, οίον ποικίλα άναθη- 
ματα πάσης ύλης καί πάσης έποχης, άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών ‘Ρωμαϊκών, πολλά νομίσματα καί παντοϊαι έπιγραφαί έπί λίθου, χκλ- 
κοΰ καί μολύβδου, ών αί τελευταϊαί είσιν έρωτησεις πόλεων καί ιδιωτών 
πρδς τδ Χρηστηριον, καί τινες άποκρίσεις αύτοΰ. Ούτω τινές έρωτώσι τδν 
χρησμόν τίνα τών θεών πρέπει πρό πάντων νά λατρεύωσιν, ϊνα έπίτυγχά- 
νωσιν έν τφ βίφ η είς ιδιαιτέρας επιχειρήσεις των. Ιδιώτης άπολέσας τά 
στρώματα καί τά προσκεφάλαιά του, καί μη έ'χων, φαίνεται, πολλην εμ
πιστοσύνην είς την έπττόπιον άστυνομίαν, έρωτφ τδν Θεδν έάν τφ έκλά- 
πησαν τά άντικείμενα ταΰτα, καί πώς δύναται νά τά άνεύργ. ’Άλλος θέλει 
νά μάθν) άν θέλνι Αποκτήσει τέκνα έκ της γυναικός του, άλλος «εί ούκ 
έ'στιν έξ αύτοΰ τδ παιδάριον δ άν Νύλα κύει». Άλλά καί ύπδ ιστορικήν έπό- 
ψιν τά εύρηματά ταΰτά είσι πολλάκις μεγίστης σπουδαιότητος, ώς άρκεϊ 
ν’ άποδείξν) τδ επόμενον άξιόλογον παράδειγμα. ‘Ο κ. Καραπάνος ευρε καί 
συνηρμοσε δύο τεμάχια χαλκ·ης ταινίας, φέροντα όμοΰ τί)ν ελλιπή έπι- 
γραφ-ίν: ESION. NAYMA-j-IAI ■ NIKECANTEC ; Α, καί εκφράζει 
την λύπην του δτι δέν δυνάμεθα έξ αύτης νά μάθωμεν τίνες είσίν οί rav· 
μαχία νιχήσαγτες καί άναθέντες την ταινίαν ταύτην. Άλλά πρό τίνος 
χρόνου άπέκτησε τδ έν Βερολίνφ μουσεϊον μεταξύ άλλων ένεπίγραφον τε-

1 "Ορα περί Δωδώνης Π αρναssou τόμ, Δ’ «λ. 377 (πρβλ. 73). 
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μάχιον χαλκάς ταινίας ώς προερχόμενου έκ Δωδώνης. Φέρει δ’ η έπι- 

γραφη έν γράμμασιν έντελώς όμοίοις καί ί'σοις πρός την ανωτέρω τάδε: 

ΑΘΕΝΑΙΟΙΕΚΠΕΔΟΠΟΝ· ώστε προφανώς ανήκει εις την αύτην ται
νίαν, καί άποτελεϊ την άρχην αύτης, και είχεν ούτως η δλη επιγραφή: 

’Αθηναίοι έκ ΙΙε2οπον[ν}ηοΊων, ναυμαχία νικήσαντες, ά[παρχήν]. Έμφαί- 
νουσι δέ τά γράμματα, ιδίως τό Α έ'χον ένίοτε μη οριζόντιον την κεραίαν, 

συνδυαζόμενον μετά του τετρασκελοΰς ζ, άκριβώς τους χρόνους της έν Κεκρυ-, 

φαλεία ναυμαχίας (Θουκυδ. Α' 105), δι’ ^ν έπέμφθη τό άνάθημα τοΰτο είς 

τόν πανελλήνιον έ'τι τότε ναόν της Δωδώνης.
’Ανάλογος τγί άξιολογότητι της άνακαλύψεώς έστι καί η έντέλεια τοΰ 

διτόμου καί πολυτελέστατου γαλλικού συγγράμματος, δι’ ου ό κ. Καραπά- 

νος έκτίθησι τά κατ’ αύτην, έμβριθώς περί τοϋ άρχαίου ναοϋ κα'ι της ιστο
ρίας αύτοϋ αρχαιολόγων, εύτυχησας δέ νά τύχη και σοφών συνεργατών ιδίως 
διά τά άναθηματα καί τάς έπιγραφάς τών κκ. Egger, Foucard, Heuzey καί 

de Witte. A. P. P.

. ΓΑΛΛΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρίασις της 8 ’Απριλίου

Ό κ. Κάρο.Ιος Τισσω υποβάλλει έπιγραφάς ανεκδότους έκ Μήλου,

'Ο κ. ΆΛβέρτος Λουμδν άναλύει τό περί Αωθώνης σύγγραμμα τοΰ κ.’ 

Καραπάνου.
Ό κ. Μιχ. Π. Λάμπρος περί δυο νομισμάτων φερόντων τάς έπιγραφάς 

Αώς Λιταίου καί Λπό.Ι.Ιωνος ΐατροΰ.
Ό κ. ΝικοΛαίάης περί της τοπογραφίας της Ίλιάδος και ιδίως περί τοΰ 

Καταλόγου.
Ό κ. Κ. Μυ.Ιων&ς περί προσφάτων άρχαιολογικών εύρηριάτων.
Ό κ. Κ.Ιων Στέφανος περί τίς σπουδαιότητος τίς μελέτης τών 'Ελλη

νικών τοπωνυμιών.
Ό κ. Βωδουέν άναλύει τό νεοφανές σύγγραμμα τοΰ γάλλου Βαρρέ περί 

προφοράς τίς Ελληνικίς γλώσσης.

At συνεδριάσεις τίς Σχολής διεκόπησαν ένεκα τοΰ θέρους,

Έξεδόθη τό ε' καί ς' τεΰχος τοΰ Δελτίου τίς Ελληνικής αλληλογραφίας. 
^Περιέχει δέ τά έξης’ 1) Λουσίν χριστιανική επιγραφή Βιθυνίας'2) Κ. Σ.Κόν 

■του παρατηρήσεις κριτικά? ^Ρίμαν παραβολή δύο χειρογράφων τών«Έλλη- 
νικών»’ 4) I. Μαρτά επιγραφή έξ Άργολίδος' 5) Θ. ΌμοΛ έπιγραφαί έκ Δή

λου' 6) Κ. ΠαππαρρηγοποΰΛου Μιχαήλ Άκομινάτος' 1) Κ. Βαγε η χριστια
νική νεκρόπολις τίς Μήλου' 8) Νερούτσου Έργασίαι τοΰ Αυξεντίου έπί τοΰ 

Σάρου' 9) Κ. ΜυΛωνα Νέα προσκτηματα του Βαρβακείου Μουσείου' 10)-27.

ι
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Κουπιτωρη περί τοΰ ρυθμοϋ έν τη ύμνογραφίφ τίς 'Ελληνικίς έκκλησίας* 

13) Π. Φουκάρ χορηγική επιγραφή έξ ’Αθηνών' 12) ΌμάΙ δηλια άναθη- 

ματα' 13) Λουμόν έλληνικαί έπιγραφαί έξ Αίμου' 14) Ποττιέ άνασκαφαί 

περί τό Λυσικράτειον μνημεϊον' 15) Γιράρδ καί Μαρτά έπιγραφαί τοΰ ’Α
σκληπιείου' 16) Πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ ’Ινστιτούτου της Ελληνικίς 

άλληλογραφίας.

ΕΙΔΗίΕΙ ί

Έν Όλυμπίγ αί άνασκαφαί έξηκολούθησαν καί τόν ληξαντα μήνα. Κατά 

τάς τελευταίας άνασκαφάς άνεφάνη τό ό'λον αρκτικόν ημισυ της ’Άλτιδος 
και είναι η'δη εκτεθειμένου είς θέαν. Τό τελευταΐον άνακαλυφθέν σπουδαϊον 

κτίοιον είναι τό Μητρωον, ήτοι ό ναός της Μητρδς ίων Θεών. Άνευρέθη δ’ 

έν τούτφ άγαλμα έν πανοπλίγ μετ’ άναγλώφων έπιμελεστάτης εργασίας 

υψους ενός μέτρου καί 70 έκατοστών, ου άτυχώς έλλείπουσιν αί χεϊρες καί 
τά αίνορχ τών ποδών. Άνεκαλυφθη δέ καί έτερον άγαλμα γυμνόν άλλ’ άκέ- 

φαλον.
-—Την 16 Μαΐου έν δμίλω διαφόρων λογίων και διπλωματών ημετέρων 

καί ξένων ό κ. Ν. Α. Νάζος προέβη έν τφ κτηματι αύτοϋ έν Χαϊδαρίφ είς την 

άνοιξιν έξ άρχαίων τάφων, ών ό είς μαρμάρινος. Ώς γνωστόν έν τί^> κτη- 

μάτι τούτφ υπάρχει πληθύς τάφων αρχαίων. Έν τοϊς άνοιχθεϊσι δέν εύρέθη 
τι άξιον λόγου' αγγεία τινά άνευ σημασίας, όστά καί κρανία, καί πόδες ά- 

γάλματος. Οί τάφοι εινε άρχαιοτέρας έποχης, φαίνεται δμως δτι κατόπιν 
τόν γ' η δ' μετά Χριστόν αιώνα άνεφγησαν ύπό τών συγχρόνων άποθεσάν- 

των έν αύτοϊς νεκρούς, οπερ τεκμαιρόμεθα καί έκ τινων χριστιανικών συμ
βόλων. Διά τοΰ κτήματος τούτου, είς δ θέλει ποιήσει άνασκαφάς η ’Αρχαιο
λογική εταιρία, διηρχετο η ιερά οδός.

— Έν τν; τελευταία συνεδριάσει της Γαλλικής Σχολής ό κ. Κ. Μυλωνάς 

λαβών άφορμην έκ τεμαχίων τινών παναθηναϊκοΰ άμφορέως άνευρεθέντων 

νεωστί έν τη παρά τούς άγιους Θεοδώρους οίκοδομουμένγ οίκίφ τοΰ κ. Λεω

νίδα Δανιήλ και φερόντων την έπιγραφην την άπαντώσαν συνήθως έπί τών 

παναθηναϊκών άμφορέων ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ, εϊπεν, δτι ένφ 
η συνήθεια , τοΰ θέτειν αγγεία γεγραμμένα έπεκράτει μάλιστα παρ’ Άθη- 
ναίοις, ώς άποδεικνύουσι και χωρία άρχαίων συγγραφέων καί άνασκαφαί πολ

λών άρχαίων τάφων, έν οΐς εύρέθησαν άγγεϊα διαφόρου τεχνοτροπίας από 
τοΰ άρχκιοτάτου είδους μέχρι της παρηκμακυίας τέχνης, λίαν άπορον εινε 

δτι παναθηναϊκοί αμφορείς διδόμενοι τοϊς νενικηκόσι τά Παναθηναια ώς έπα
θλα δέν άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε ολόκληροι έν Άθηναις, μόνον δέ τεμάχια 

αύτών, ών τινα έ’χει η συλλογή τοΰ'Υπουργείου τίς παιδείας καί τό έν Βαρ· 
βακείφ μουσεϊον της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, συμπαρατεθέντα έπιμελώς έν 

ΤΟΜΟΣ B's 5. — ΜΑΙΟΣ 1878. 26 

f
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τφ Α' τόμο) τοΰ Αε.Ιτίου της ΈΛΛηνικης ά.ΙΛηΛογραγίας ίν σελ. 173 καί 

214 ύπδ τοϋ κ. Jules Martha. Τούναντίον δέ παναθηναϊκοί αμφορείς σώοι 
άνευρέθησαν είς διάφορα άλλα μέρη τοΰ άρχαίου Ελληνικού κόσμου, ώς έν 

Κυρηναϊκή, μάλιστα δέ έν Ίταλίιη.
Τό φαινόμενον τοΰτο ό κ. Μυλωνάς δέν νομίζει τυχαϊον, άλλ’ υποθέ

τει επόμενος καί τ*η γνώμη τοϋ εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Π. Εύστρα-. 
τιάδου, δτι οί παναθηναϊκοί αμφορείς συνετρίβοντο πρώτον κα'ι έπειτα ετί

θεντο έν Λοϊς τάφοις, ουδόλως δέ άπίθανον εινε δτι έν Άθηναις έπεκράτει 
τό έθιμον τοΰτο, ένθα καί άλλαι διαφοραί άπαντώσιν είς τά περί ταφής 

έθιμα" ουτω π. χ. έν Άθηναις και έν Αττική έδίοο σύνηθες ^το τδ κοσμεϊν 
τά νεκρικά μνημεία διά Σειρήνων, ένφ είς άλλα μέρη της Ελλάδος σπανιό

τατα η ουδόλως άπαντ^ ή συνήθεια αυτή. Μόνος δέ παναθηναϊκός άμφορεύς 

εύρεθείς έν Άθηναις σώος εΐνε ό ύπδ τοΰ Bourgon τω 1813 άνασκαφείς 

βνέξέδωκε ό Millingen (έν τοϊς άνεκδ. άρχ. μνημ. I. 1—3 Βγ. 569). Άλλά 
κα'ι ουτος, άν πραγματικώς ύπηρχεν έξ αρχής έν τάφφ, περί τοΰ οποίου έχει 

αμφιβολίας τινάς ό κ. Μυλωνάς, δέν πρέπει νά ληφθη ύπ’ οψιν, ώς τδ μο

ναδικόν μέχρι τοΰδε παράδειγμα σώου παναθηναϊκού άμφορέως έν Άθηναις 

άνευρεθέντος.

— ’Εν σκάφη θεμελίων γενομένη έν τφ προαυλίφ της έκκλησίας τών ά

γιων Αναργύρων έν τη συνοικία Ψυρρη εύρέθη είς βάθος ενός καί ημίσεος 
μέτρου κορμός σώματος ανθρωπίνου έκ λίθου παρίου, τέχνης άρίστης καί κα

λής έποχης, ένφκοδομημένος έν τοίχφ. Έ κλίσις τοΰ σώματος ομοιάζει πρδς 

τδν έπί κορμοΰ δένδρου έπερειδόμενον Απόλλωνα τοΰ Καπιτωλίνου μουσείου 

απεικονισμένου έν Clarac Mus6e de Sculpture pl. 483 καί 928α καί έν 

D. A. Κ. τοΰ Muller-Wieseler 131 πίναξ XII σελ. 5 8.Έκ της έξοχης ·ην 
έ'χει ό κορμός τοΰ ρηθέντος αγάλματος παρά την άριστερόν λαγόνα φαίνεται 
δτι έπερείδετό που η και άνηκεν είς σύμπλεγμά τι.

— Έπανεληφθησαν έν Δηλφ αί άνασκαφα'ι ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ κ. 

Θωμά Όμδλ, μέλους της Γαλλικής σχολής. Άνεκαλύφθησαν δέ μέχρι τοΰδε 

έπιγραφαί άναθηματικα'ι καί λείψανα αρχαιοτήτων.
— Έν τω εσχάτως έκδοθέντι τελευταίφ τεύχει τίίς αρχαιολογικής έφη- 

μερίδος τοΰ Βερολίνου έδημοσιεύθη ό κατάλογος τών μελών τοΰ αρχαιολογικού 

αύτοκρατορικοΰ γερμανικού ’Ινστιτούτου, τδ όποιον κεντρικήν μέν αύτοΰ έδραν 
έχει, ώς γνωστόν τδ Βερολΐνον, παραρτήματα δέ τό έν 'Ρώμη Αρχαιο

λογικόν ’Ινστιτούτου καί την άρτίως ένταΰθα συσταθεϊσαν Γερμανικήν 

Σχολήν. Έν τφ ρηθέντι καταλόγφ εΐνε άναγεγραμμενοι έκ τών ημετερων 

τακτικά μέν μέλη έν Άθηναις δ γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Πανα

γιώτης Ενστρατιάδης καί δ νομισματολόγος κ. ΠαυΛος Λάμπρος, έν Τεργέ
στη ό αρχαιολόγος κ. 17. ΠερβάνογΛόυς, έν Βερολίνφ δ πρεσβευτής κ. Α. 

Ρ. 'Ραγκαβής, καί έν Κέρκυρα: ό καθηγητης κ. I. 'Ρωμανός. Άντεπιστέλ- 
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λοντα δέ έν Άθηναις οί κ. Στεγανός Κουμανονδης,ΆΘ.'ΡουσόπονΛος, Άχ~. 
ΙΙοστοΛάκας καί Κ. Λ. ΜυΛωνας. Έν Άνδριτσαίνη δ σχολάρχης κ. Β.Ια- 

στόζ·, έν Κωνσταντινουπόλει ό κ. Ίωαννΐδης καί έν Σμύρνη δ κ. Α. Πάπαδό· 

πονΛος Κεραμεύς.
—Έν τφ αύτφ τεύχει της ρηθείσης έφημερίδος έδημ.οσιεύθη καί δ ισχύων 

κανονισμός τοϋ αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, μεταξύ τών άρθρων τοΰ δποίου 
έξαίρομεν μάλιστα τδ 12 διαλαμβάνον περί της χρησεως της Βιβλιοθήκης 

τίίς ένταΰθα Γερμανικές σχολής. Κατά τδ ρηθέν άρθρου αί φιλόμουσοι Γερμα
νοί, θέτουσιυ είς την διάθεσιν παντός λογίου η καλλιτέχνου την βιβλιοθήκην 

τίίς Σχολές των.
— Έν τη έν 'Ρώμη Piazza di Pietra, άνεσκάφη μέγας λίθος πλάτους 

1^,20 καί μήκους 1μ, 40.'Ο λίθος ούτος εΐνε βάθρον έχον ανάγλυφου ομοίωμα 
γυναικδς φόρόύσης ποδηρη χιτώνα καί μίτραν" τδ πρόσωπον εΐνε νιφανισμένον. 

Έν τω αύτφ χώρφ ύπάρχουσι τά έρείπια τοΰ ναού τοΰ Ποσειδώνος, δν τφ 

728 άπδ 'Ρώμης έκτισεν ό Άγρίππας είς μνημόσυνου τών κατά θάλασσαν 

νικών αύτοΰ. Περί τδν ναόν ύπηρχεν η τών Αργοναυτών καλούμενη -στοά, 
ουτω. κληθεΐσα διάτας έκεϊ γραφάς, εις τούς αργοναύτας άναφερομένας. Ή- 

σαν δέ καί άνάγλυφα έκεϊ καί βάθρα παριστάνοντα νίκας ρωμαϊκάς καί εί- 

κονίζοντα ύποταγείσας έπαρχίας. Έπί δέ τών βάθρων άνέκειντο Καισάρων 

ανδριάντες ·η στρατηγών άλλων άπδ τών επαρχιών θριάμβους καταγαγόν- 

των. Είς ταΰτα τά μνημεία άνάγεται καί τδ νΰν άνασκαφέν.
—‘Ο γνωστός έν 'Ρώμη έμπορος άρχαιοτητων Αλέξανδρος Καστελλά- 

νης εξητησατο περί της ’Ιταλικές κυβερνήσεως την άδειαν όπως ποίηση 

άνασκαφάς έν τη κοίτη τοΰ Τιβέρεω,ς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τδν ληξαντα μήνα τρεϊς έγένοντο συνεδριάσεις δύο δ’ άνεγνώσθησαν δια- 

τριβαί τών άντεπιστελλόντων μελών κ. I. Σταματέλου Ανέκδοτοι έπιστο- 

Λαϊ Λογιών της ΙΗ’ εκατονταετηρίδας καί τοΰ κ. Α. Δελλαπόρτα περάτων 

αισθημάτων της άνθρωπίνης φύσεως ύπδ καΛοΛογικήν εποάιν.
Γενομένων τών αρχαιρεσιών τού άπδ τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου άρχομένου 

ΙΑ έτους έξελέγησαν.
Επίτιμος πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος" τακτικός πρόεδρος 

Εμμανουήλ Δραγούμης, άντιπρόεδροι Άν. Σουλτάνης καί I. Βάμβας" γενι

κός γραμ.ματεύς Μ, Π. Λάμπρος, ειδικός γραμματεύς α' μέν Α. Τομπάζης, 
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€'δέ Α. Φραβασίλης, ταμίας Σπ. Κωνοφάος, επιμελητής τ·ης βιβλιοθήκης 
Π. I. Φερμπος, διευθυντής τοϋ άναγνωστηρίου Α. Μάνος.

"Εφορος τνίς σχολάς τών άπόρων παίδων έν Άθηναις Α. Διομήδης Κυριάκός, 
κοσμήτορες δέ Σ. Δ.Ίωαννίδης, Μ. Ναύτης, Ν. Δεικτάκης, A. Α. 'Ραγκαβης 
κα'ι Κ. Ααμπαδάριος.

Μέλη δέ τών έπιτροπών έξελέχθησαν οί έξης'
Έπιτροπη εξελεγκτική. Φ. Παρασκευα'ιδης, I. Ευκλείδης, Δ. Παππα- 

γεωργίου, Κ. X Βερσ^ς, Δ. I. Φέρμπος, II. Περρϋς, Γ. Μελισσουργός.
Επιτροπή Νεοελληνικών Άναλέκτων. Π. I. Φέρμπος, I. Πρωτόδικος, 

Σ. II. Λάμπρος, Μ. Δέφφνερ.
Επιτροπή πρδς αγοράν βιβλίων. Ν. Μακκάς, Κ. Μαρίνος, Ν. Σολωμδς, 

Ά. Μωραϊτίδης.
Επιτροπή πρδς εκδοσιν βιβλίων. Ν. Καζάζης, Κ. Μητσόπουλος, Τιμ. 

Άργυρόπουλος, Ίγν. Μοσχάκης.
Κοσμήτορες δέ και έλεγκταί τών επαρχιακών σχολών οί έξ^ς*

Σύρου. Κοσμήτορες: Έμμ. Ψύχας, Α. Παπαδάμ, Κ. Σαλταμπά- 
σης, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος, Άδ. Πετρίτσης. —Έλεγ- 
κταί: Διον. Μαρίνος, Έμμ. Λυκούδης, Σ. Μάτεσης.

Σχολή Καλα/ιων. Κοσμήτορες: Άρ. Πανταζόπουλος, Σπ. Δουκάκης, Ν. 
Στρατηγόπουλος, Δ. Καραγιάννης, I. Κηταριόλος. — Έλεγκταί: Π. I. Αυ- 
κουρέζος, Γ. Γεωργαντάκης, Α. Δεληγιάννης.

Σχολή Χαλκίδος. Κοσμήτορες : Άχ. Ήλιάδης, Ν. Δ. Σιδερικούδης, Κ. 
Φιλάρετος, Ν. Δημητριάδης, Γ. Φιλάρετος. — Έλεγκταί: Ν. Επισκόπου, I. 
Εύστρατιάδης, Έμμ. Βαβέας.

Σχολή Ζακύνθου. Κοσμήτορες: Δ. Μαρτελάος, Δ. Σομερίτης, Φ. Καρρέρ, 
Ίω. Μάργαρης, Γ. Καρβελλ&ς. — Έλεγκταί: Σ. X. 'Ραφτάνης, Δ. Μπάφας, 
Π. Χιώτης.

Σχολή Πατρων. Κοσμήτορες : Ν. Πάνου, Ν. Κορίλλος. Μ. Βαμβακερός, 
Α. Κοντογούρης, Κ. Γκολφινόπουλος.—-Έλεγκταί: Ο. Κρητικός, Α. Χοϊδας, 
Κ. Φιλόπουλος.

Ό Σύλλογος παρέσχεν απεριόριστον πίστωσιν τίί Έφοοείγ τοϋ Συλλόγου 
κα'ι τίί Κοσμητείγ τνίς Σχολής όπως διασκευάσωσιν άξωπρέπως το νέον κα
τάστημα τοΰ Συλλόγου κα'ι της Σχολάς. Τη συστάσει δέ τοϋ Συλλόγου άπό 
τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου εΐσάγεται ύπό της κοσμητείας της έν. Άθηναις 
σχολής τών Άπόρων παίδων διά τών μαθητών αύτης τό σύστημα τών έν 
ταϊς όδοϊς θεραπόντων η κομιστών (commissionaires).

Ό Σύλλογος έψηφίσατο δπως πέμψη άντιπροσώπους εΐ'ς τε τό έν Γάρι- 
σίοις συνέδριον πρός έξασφάλισιν της φιλολογικές ιδιοκτησίας, και εις τάς 
έπ'ι τί; έκατονταετηρίδι τοΰ ποιητοΰ Φοσκόλου γενησομένας έν Φλωρεντίας 
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τελετάς-.Έν ταϊς τελευταίαις ταύταις ώρισεν αντιπρόσωπον τόν έν Φλωρεντία 
κ. ’Ιούλιον Τυπάλδον, επίτιμον τοΰ Συλλόγου μέλος.

Μέλη τακτικά, ενεργά έξελέγησάν οί κκ. Στ. Ναύτης καί Κωνστ. Φάραγ- 
γας, άντεπιστέλλοντα δ’ οίκ. Α. Δελλαπόρτας καί Ν. Τζάνετόπουλος».

Αί συνεδριάσεις τοΰ Συλλόγου διεκόπησαν ένεκα τοΰ θέρους.

ΧΥΜΜΙΚΤΑ

ΠΔΗθϊΈΜΟί makeaonias. — Κατά νεωτέρας άκριβεϊς πληροφορίας 
διορθωτέάι ώς έξης αί δημοσιευθεϊσαι έν σελ. 224 πληροφορίάι περ'ι τών 
πληθυσμών Μακεδονίας.

Ό πληθυσμός τ·ης διοικησεως (σαντζακιού) Βιτωλίων άνέρχεται είς 860, 
900, έξ ών Μωαμεθανοί μέν 237,000, Ίσραηλϊται 6,500 και Χριστιανοί 
617,400. Έκ τών Χριστιανών 534,900 είνε Έλληνες καί έλληνίζοντες, 
82,500 Βούλγαροι. ‘Ο πληθυσμός της διοικησεως Θεσσαλονίκης, μη περι- 
λαμβανομένου τοΰ κινητοΰ πληθυσμού τ^ς πόλεως ταύτης ανέρχεται εις 
491,700, έξ ών Έλληνες καί έλληνίζοντες 232,500, Μωαμεθανοί 155, 
500, Βούλγαροι 46,700 καί Ίσραηλϊται 56,500. Ή διοίκησις Σκο π ίων πε
ριλαμβάνει πληθυσμόν 418,600, έξ ών Μωαμεθανοί 166,600 καί Χριστια
νοί 252,000' έκ τούτων Βούλγαροι μέν είνε 138,000, Έλληνες δέ καί έλ
ληνίζοντες 114,000. Ή Διοίκησις Σερρών περιλαμβάνει 279,500, έξ ών Χρι
στιανοί 199,500, Μωαμεθανοί 79,000 καί Ίσραηλϊται 1000* έκ τών Χρι
στιανών δέ 163,000 είνε Έλληνες, 36,500 Βούλγαροι. Ή δέ Διοίκησις 
Δράμας περιλαμβάνει 147,800 κατοίκους' έκ τούτων 108,500 είνε Μωα
μεθανοί, 39,300 χριστιανοί, έξ ών Βούλγαροι χίλιοι μόνον. "Ωστε έχομεν ολι
κόν πληθυσμόν τ'ης Μακεδονίας 2,198,500 διανεμόμενου ώς έξης'

Έλληνες καί Έλληνίζοντες...................... 1,082,700
Μωαμεθανοί]. .....................................  747,100
Βούλγαροι. ......... 304,700
Ίσραηλϊται, Αθίγγανοι κλ...................... 64,000

*¥ ¥
Ο ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ XPYSOS. — Έν τνί έξ όφίτου μαγνητιδος και χρωμίτου

συνίσ^αμένη άμμφ ρυακίου τινδς, ρέοντος περί τάς υπώρειας τ^ς πόλεως 
Σκύρου, εύρέθησαν μικρά πέταλα καθαρού χρυσού. Έν Σίφνφ‘παρά τώ άγίφ 
Σωστνι έξεμεταλλεύετο τό πάλαι χρυσός, έξ ού,κατά τόν 'Ηρόδοτον, προσέφε- 
ρον έτησίώς οί μεταλλευταί εις τό έν Δελφοϊς μαντεϊον χρυσοΰν αστράγαλον.
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Έ/. τής τήξεως λεπτοφυών τινων καϊ υποκίτρινων τής Ααυριωτικής έκ- f
βολάδων, παράγεται μ.όλυβδος περιέχων χρυσομιγή άργυρον. ‘Ο έν τφ άρ- k

γύρφ χρυσός καί τοι ολίγος, ή'τοι 0.3—0.5 °/θ δύναται ενίοτε έκτιμώμενος ·[

ύπό τρν αγοραστών νά αύξηση κατά 4—5 θ/θ την αξίαν του έν τφ μολύ- 
βδφ παραμίζτου αργύρου. >

ΙΙαρά τό χωρίον Δολιάνα τής Πελοπόννησου υπάρχει κοίτη ένθείου σιδή- ϊ

ρου περιέχουσα χρυσόν, ούτινος η ποσότης παρέχει αξίαν 70—75 φρ. καθ’ ρ

έκαστον τόνον μεταλλεύματος. ί
* * !
* ί

δανιηδ σάνδερς. Daniel Sanders, Aus den besten Lebenstunden.— Ό 
ποιητής τοΰ ωραίου τούτου βιβλίου είναι ό έν πάση τη Γερμανίφ γνωστός διά 

την βαθεϊάν του γνώσιν της Γερμανικής,δστις ώς λεξικογράφος άριστος και ώς 
εις τών πρωτίστων ρυθμιστών της ορθογραφίας διαπρέπει.Είς πολλούς δέ τών 

Ελλήνων ούχ ήττον γνωστός έστι διότι ολίγοι είσιν οί ξένοι οί άκριβεστέραν ρ
έχοντες γνώσιν της νεοελληνικής γλώσσης και φιλολογίας. Τό δέ βιβλίον αύτοΰ |
έστΐ συλλογή λυρικών ποιημάτων, εις ών την ποίησιν ομολογεί αύτός διά τοΰ *

τίτλου θν παρεδέχθη,οτι έδαπάνησεν άς θεωρεί ώς εύαρεστοτάτας ώρας τοΰ βίου 

του,ώς καϊόλαμβάνων τήνσυλλογήν άνά χεϊρας πρέπει έπίσης νά δμολογηση 

δτι διηλθεν έν τή άναγνώσει αύτης ώρας τινάς τοΰ βίου του έκ τών εύαρε- 

στοτάτων.Τά πλεΐστα τών ποιηματίων είσί μεταφράσεις έκ ξένων φιλολογιών, 
άλλα δέ μιμήσεις, καί τινα πρωτότυπα, κατά τόν τύπον μάλιστα τών ξέ

νων έκείνων συντεθειμένα. Εύρεΐαν δέ θέσιν κατέχει έν τη συλλογή η Ελ

λάς, ή τε άρχαία διά πολλών καϊ μετά πολλής ακρίβειας καϊ χάριτος μετα- 
πεφρασμένων έκ τοϋ Άνακρέοντος και τής ’Ανθολογίας, κα'ι η σύγχρονος διά 

πλείστων μεταφράσεων δημοτικών κλεφτικών φσμάτων και δίστιχων, εις 

αΐς ό κ. Σάνδερς θαυμασίως άπεμιμήσατο τών πρωτοτύπων ού μόνον τόν ρυθ- |

’μόν, άλλά καί αύτό τό ύφος, τό ούτως έξαισίως συνδέον ύψος και άφέλειαν. |

Εκ τών μεταφράσεων τούτων καταφαίνεται άριδηλως μετά πόσης αγάπης ό 

κ. Σάνδερς έκαλλιέργησε την νεοελληνικήν φιλολογίαν, καϊ πόσον τελείαν *

έχει αύτής την γνώσιν καϊ την έκτίμησιν. Α. Ρ. Ρ. ρ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Φιλολογία. — Έκ Μεσσήνης έστάλησαν είς τό κεντρικόν άρχεϊον Πα
νέρμου έννέα τόμοι έπϊ περγαμ.ηνής γεγραμ.μένοι, περιέχοντες περί τά δισχί- 

λια έγγραφα, ών πλεΐστα ελληνικά καϊ άραβικά έκ τών μοναστηρίων άγιον 
ΠΛακίάον, ΚαΛονερϋ, άγιας Μαρίας τοϋ Ίωσαφάτ Εύρηνται δ’ έν 

αύτοϊς πολλά διπλώματα τοΰ αύτοκράτορος Φρεδερίκου, τοΰ Μαμφρέδου, 

Βαλδουίνου καϊ άλλων Λατίνων βασιλέων της Ιερουσαλήμ.
— Τό δημαρχεϊον Ταυρίνου ηγόρασε τό πρωτότυπον χειρόγραφον τοΰ συγ

γράμματος τοΰ Σιλουίου Πελλίκου τά tr τη φνΛακη γιον άντϊ 8,000 φράγκ.
— Έν Βιέννη ίδρύθη “Εταιρία τοϋ Γκαίτη κατά τό ύπόδειγμα της έν 

’Αγγλία υφιστάμενης εταιρίας τοϋ Σαίζσχηρ, σκοπόν έχουσα την έκδοσιν 

τών έργων τοΰ μεγάλου τραγικού είς τιμ.ην εύθυνην καϊ εύπρόσιτον παντί.
— Ό γνωστός δραματικός ποιητης Βικτωριανός Σαρδοΰ έκλεχθεϊς πέρυσιν 

άκαδημαϊκός εις άντικατάστασιν τοΰ ποιητοΰ’Ωτράν,έγένετο έπισήμως δεκτός 

εις τήν γαλλικήν’Ακαδήμειαν τήν 23 Μαΐου(ν),πλέξας ώς συνήθως τόν πανηγυ

ρικόν τοΰ προκατόχου διά χάριτος και μεγάλης εύγλωττίας. Τόν νέον άκα- 

δημαϊκόν ύπεδέξατο ό κριτικός Κάρολος Βλάγκ άναλύσας τά έργα αύτοΰ καϊ 
τάς κωμωδίας. Τήν 1 3 ’Ιουνίου ή’Ακαδήμεια θά προβη εις έκλογήν τών δια

δόχων τών άποβιωσάντων ακαδημαϊκών Θιέρσου καϊ Κλαυδίου Βερνάρδου. 
Πιθανοί διάδοχοι Θεωρούνται τοΰ μέν πρώτου ό φιλόσοφος Ταΐν, τοΰ δέ δευτέ

ρου ό Έρ,νέστος 'Ρενάν.

•— Έν Παρισίοις μεγαλοπρεπώς έωρτάσθη τη 30 Μα’ίου ή έκατονταετη- 
ρ'ις τοΰ Βολταίρου. Ένεκαινίσθη τό άγαλμά του κα'ι ό Βίκτωρ Οΰγώ θερμόν 

απήγγειλε λόγον, έν δέ τφ Theatre Francais έδιδάχθη ή Zatpa, τό ά- 

ριστον ώς γνωστόν τών δραμάτων του. Επειδή δέ τό καθολικόν κόμμα 

προσεπάθησε νά έμποδίση πασαν τελετήν, οί διοργανίσαντες τήν εκατονταε-, 

τηρίδα έτέλεσαν αύτήν έτι μεγαλοπρεπεστέραν. Συγχρόνως κα’ι έν ταϊς πρω- 
τευούσαις πόλεσι της ’Ιταλίας έωρτάσθη ή έκατονταετηρ'ις αύτη διά λόγων 

καϊ ομιλιών, έν δέ τή 'Ρώμη έν τφ πρωτεύοντι Οεάτρφ ΆπόΛΛων έδιδάχθη 

ομοίως ή Ζαιρα ύπό έπίτηδες κληθέντων ηθοποιών έν οΐς καϊ ό γνωστός 

Σαλβίνης.
•k Λ

*
ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ. — Έν Μασσαλίφ έφηρμόσθη νέα τις εφεύρε— 

σις σκοπούσα τήν πρόληψιν τών γινομένων συγκρούσεων τών αμαξοστοιχιών. 
'Η έφεύρεσις αύτη συνίσταται είς τήν τοποθέτησιν έν τοϊς σιδηροδρομικοϊς 

σταθμοϊς μεγάλων ηλεκτρικών κατόπτρων, άτινα θέλουσι δεικνύει τήν διεύ- 
θυνσιν τών αμαξοστοιχιών. Ειδικός ύπάλληλος έν έκάστφ σταθμώ παρατη
ρεί ακριβώς ποίαν διεύθυνσιν λαμβάνει ή πρό αύτοΰ διερχομένη αμαξοστοι

χία κα'ι κατ’ αύτήν διευθύνει τό κάτοπτρού.

.— Έν Αονδίνφ έγένοντο πειράματα ό'πως οί φανοί τοΰ φωταερίου της πό- 

λεως άνάπτονται συγχρόνως δι’ ηλεκτρικού ρεύματος.

— Έν Βουφάλλφ τής ’Αμερικής έγένοντο πειράματα θερμάνσεως όλης 
της πόλεως δι’ άτμοΰ, διοχετευομένου διά τών οδών είς τάς οικίας* πεντή- 

κοντα καϊ μία οίκοδομαϊ έν οΐς κα'ι μέγιστον έκπαιδευτήριον έθερμάνθησαν 

ούτως άριστα.
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. —ΈνΆγγλί^ εφαρμόζεται άπό τίνος μετ’ έπιτάσεως τδ σύστημα είαγους 

έν οίκίαις κα'ι καταστημασιν έκ Γουταπέρκας. Πρό πάντων "λίοεν ωφέλιμον 
εύρέθη τοΰτο έν τοϊς ίπποστασίοις, διότι προφυλά'ττει την ύγείαν τών ίππων 
καΐ^δέν έπιφέρει πληγάς έπί τών γονάτων αύτών, όταν κατακλίνωνται, ώς 

συμβαίνει έπί τοϋ ξυλίνου η γη'ίνου εδάφους. Έν ταϊς οίκίαις απεδείχθη δτι 

τδ έκ γουταπέρκας έδαφος καθιστα περιττόν τδν τάπητα, θερμαίνει τό δω- 

μάτιον ώς εκείνος, διατηρεί την καθαριότητα, δι’ άπλοΰ βεβρεγμένου πανιού 

καθαρίζεται από καιροΰ. είς καιρόν καί τέλος στοιχίζει όλιγώτερον η παν 
άλλο έδαφος. ’Εννοείται δ’ οτι η πολυτέλεια ποικίλει κατά διαφόρους τρόπους 

την γουταπέρκαν.

— 'Ο έν Κολωνί^ι αστρονόμος "Ερμαν Κλάιν άνεκάλυψεν έπί της έπιφα- 
νείας της σελήνής κρατήρα προσφάτως σχηματισθέντα, έχοντα διάμετρον 

περίπου 4000 μ.έτρων, πλησίον τοϋ κέντρου τοϋ δίσκου τίς Σελήνής και 
πρός δυσμάς τοϋ κρατήρας Ύγίνου. Ό κρατηρ ουτος υπερέχει κατά τό πλά

τος πάντων τών κρατήρων της γης πλην τοϋ κρατηρος Κεραουέν τών νήσων 
Σανδουίχων. 'Η άνακάλυψις τοϋ κ. Κλάιν άνακοινωθεϊσα είς τούς άστρονό 

μ.ους Βάρδ τίς Βελφόρ και τον έν Άθηναις,ημέτερον.κ. Σμιθ έτυχε της πλη* 

ρους αυτών έπιδοκιμασίας.

— Συγχρόνως ένίρ έν τοϊς ημετέροις άμπελώσι τών Πατρών καί Μεσο

λογγίου έπέπιπτε νέα άσθενεια, ην άπεστάλη δπως σπουδάσγι ό βοτανικός 
κ. Χελδράιχ, άνηγγέλλετο έξ ’Αλσατίας οτι τάς άμπέλους έκεϊ προσέβαλε 

νέα ασθένεια φοβερά δσον και η φυλλοξηρη coecus vitis κληθεϊσα κα'ι συνι- 

σταμένη είς μικρόν έντομ.ον, δπερ εύρίσκεται κάτωθεν τοϋ φλοιοϋ. Άναμένο- 

μεν τά αποτελέσματα τοΰ ημετέρου βοτανικοϋ άτινα θά άνακοινώσωμεν έν 

καιρφ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1878 ΜΑΙΟΣ (Ε. Μ.)

Βαρόμετρο? Θερμόμετρο? έκ.

Μέση θλϊψις 751,05
Μεγίστη » 756,66 (την 24Ίν)
Έλαχίστη » 744,26 (την 3Ίν)

Μέση θερμοκρασία 21,95
Μεγίστη » 33,9 (την 30ί*)
Έλαχίστη » 8,9 (την 6ην)

'Ημέραι βροχής 5, (ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατος 5,93 χμ.), αστραπών 

1, βροντών 1. ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 15 ημέρας ΝΑ, 1Δ, 6Β, 3ΒΑ, 6Ν.
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