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«Καί τφ άγγέλψ τή; Ιν Σάρδεσιν έζ.ζλησία; 
γράψον, Τάδε λέγει ό έ'γων τά έπτά πνεύμα
τα τού Θεού και τού; επτά άστέρα; οΐδά σου 
τά έργα, βτι τό ονομα εχει; ότι ζή;, καί νε
κρός εΐ. Γίνου γρηγορών, καί στήριξαν τά λοι
πά α μέλλει άποΟανεΤν- ού γάρ εύρηκα σου 
τά έργα πεπληρωμένα ένώπιον τού Θεού. 
Μνημόνευε ούν πώ; εϊληιρα; καΐήκοοσας, καί 
τήρει καί μετανόησον. ’Εάν ούν μή γρηγορή- 
σης, ήξω έπΐ σέ ώ; κλέπτη;, καί ού μή γνφ; 
ποιαν ώραν ήξω έπϊ σέ. Έχει; ολίγα ύνόματα 
καί έν Σάρδεσιν, & ούκ έμόλυναν τά ίμάτια 
αυτών· καί περιπατήσουσι μετ’ έμού έν λευ
κοί;, δτι άξιο! είσιν. Ό νικών, οΰτο; περιόα- 
λεΐται έν Ιματίοι; λευκοί;· καί ού μή έξαλεί- 
ψω τό ονομα αύτοΰ έκ τής βίβλου τή; ζωή:, 
καί έξομολογήσομαι τό ονομα αυτού ένώπιον 
τού πστρός μου κα>. ένώπιον τών αγγέλων 
αύτού · Ό έχων οΰς άκουσάτω τ( τό Πνεϋρα 
λέγει ταΐς έκκλησίαι;. .(Άποζάλ. Γ’. I — δ.)

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΑ')

Παρά τάς δχΟας τού μικρού ποταμού 
"Ερμου, τού βρέχοντος τήν πεδιάδα τής 
Λυδία; άχρι του κόλπου τής Σμύρνης, συγ- 
κεντροϋται ή ιστορία τής ’Ασιατικής 'Ελ
λάδος. Οί άρχαϊοι ποιηταί εξύμνησαν τήν 
πεδιάδα ταύτην ώς λίαν έκτεταμένην καί 
εΰρύχωρον. Καί τοι δέ πλούσια καί εύφο
ρος, φαίνεται μικρά εις τούς δτΟαλμού; 
τών είΟισμένων νά ίρώσι πεδιάδας τών 
δυτικών χωρών, αλλά εις τόν διδα/Οέντα 
νά μή συγχέει τό μεγαλείου πρύς τό/ όγ- 
κον εκείναι αί δχΟαι τού ποταμού άναπο- 
λοΰσι πολλά; μεγάλας πράξεις, καί τά υ- 
δατα τού "Ερμου αρδεύουσι πεδιάδα ά
φθαρτου κλέους έν τή ιστορία τού κόσμου. 
’Από Σμύρνης άνερχόμε^οι, καί άκολου- 
Οούντες τον ρούν τού ποταμού, διαβαίνο- 
μεν πολλούς ρύακας, ών αύτό τό όνομα 
ευωδιάζει κλασικών αναμνήσεων, εις μέρος 
δέ ένθα ή πεδιάς γίνεται πλατυτέρα, μικρόν 
τι ρεΐΟρον, μόλις μείζον άργυροειδούς κλο>- 
στής υπό τον θερινόν ήλιον, ρέει από τού 
όρους Τμώλου πρός βορράν συνεπιφέρον τά 
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ΰδατα δσα έκδέχεται in. ~.5>·η ■πο'κΎ&'ί πα
ρακειμένων μικρών όρέων τά όποια διακό- 
πτουσι τδ πεδίον δπερ ενταύθα αναλαμβά
νει τδ φαινόμενον άΟροίσματός τίνος συγ- 
κεντρουμένο,ν κοιλάδων. Ούτος δ μικρός 
ρύαξ εινε ό Πακτωλός ουτινος ί, χρυσή ψάμ
μος, διαφημισθείσα ποτέ δί ωδών, προσ- 
είλκυσε τών αρχαιότατων χρόνων τούς 
τυχοδιώζτας τής 'Ελλάδος' άλλά νΰν, τόσιρ 
πτωχός δσω τά χωρία τά όποια λούει. Α 
κολουΟοΰντες τά ίχνη τοΰ μικρού τούτου 
ρύακος επί δύο περίπου ώρας άφικνούμεθα 
είς μέρος έ.Οα αύτδς λούει μικράν τινα ό- 

■δοντωτήν άκραν ήτις έξωθεϊται πρδς τδ 
πεδίον Άφ’ ένδς είς άλλο πλέΟρον, ή γή, 
γόνιμος εν τή αύξήσει σκολύμων καϊ άκαν- 
Οωδών θάμνων, στρωννύεται διά κεχαραγ- 
μένων λίθων καϊ συντριμμάτων μαρμάρων. 
Τήδε κακεΐσε, σωρός τις πλινΟουργίας, κα- 
τατεΟρυμμένη τις άψϊς, ή άποκεκομμένη 
τις στήλη διηγούνται ήμϊ» τήν ιστορίαν ά- 
πολεσΟέντός μεγαλείου : άλλά τά ύπαρχον 
τα σημεία τής ανθρώπινης κατοχής περι
ορίζονται είς ένα υδρόμυλον καί είς δύο ή 
τρεϊς άθλιας καλύβας· Τοιαύτη είνε ή Σάρτ, 
τδ ζών λείψανον τών άρχαίων Σάρδεων, 
βασιλικής πόλεως, καϊ έδρας δυνατής αύ- 
τοκρατορίας, πρϊν ή "Αλβα παραχώρηση 
τδν τόπον εις τήν Ρώμην. Έν τή κλασική 
φήμη καϊ τω ιστορικό» μεγαλείορ αί Σάρ- 
δεις κατέχουσι τά πρωτεία πασών τών 
αδελφών αύτής εκκλησιών. Άλλ’ ή βασι
λική αύτής δόξα παρήλΟε πολύ πρϊν ή ε
πιστολή τής άποκαλύψεως γραφή' καϊ μο
λονότι υπήρχεν είσέτι πόλις πλούτου καϊ 
μεγαλείου, μόλ.ις ήδύνατο ν’ άμιλλα ται 
ώς πρδς τήν πολιτικήν σπουδαιότητα πρδς 
τήν "Εφεσον καϊ Πέργαμον.

Ό Ηρόδοτος, δ πατήρ τής ιστορίας, 
δίδει ήμϊν άρχαιοτέραν ιστορίαν τών Σάρ
δεων, ήτις συνυφαίνεται μετ’ έκείνής τής 
παλαιάς δυναστείας τών βασιλέων τής Λυ
δίας. Έν αρχή συνισταμένη έξ άΟροίσματός 
τίνος συνταρασσομένων καλυβών, ή πόλις 
αΰτη μετ’ ύλίγον άποκατέστη άξιόλογος, 
άτε τού βασιλείου ουτινος αΰτη ητον ή κοι-

τίς έξαπλωΟέντος έφ’ δλου τοΰ δυτικού μέ
ρους τής Μικρσ.ς ’Ασίας. ΙΙρδ τοΰ Κανδαύ- 
λου (716. Π. X ) του Α'., ιστορικού βασι- 
λέως τής Λυδίας, ή πόλις αΰτη άπέβη ό- 
χυρά. Άλλ’ αί οίκίαι της, σκεπασμένοι ά
πλώς μετά καλαμών, συχνάκις έκαίοντο, 
καίτοι ή άκρόπολις, ήτις άναμφιβόλως 
κατείχε τήν κορυφήν, τήν νύν πολύ κατα- 
τρωγομένην ύπδ τών πλημμυρών, δεσπό
ζουσα τής δι’ ερειπίων ίστρωμένης πεδιά- 
δος, διετήρει τά άρχαϊα αύτής όχυρώματα 
επί τινας εκατονταετηρίδας, "ΐΐ άκρόπολις 
αΰτη τοσοΰτον ητον άχυρά περιβαλλομένη 
διά τριπλού τείχους, ώστε, δτε έν καιρό» 
τής βασιλείας τοΰ "Αρδυος, 678 Π. X., οί 
έκ τοΰ Βορρά βάρβαροι έπιδρομόντες δλην 
τήν μικράν Ασίαν κατέστρεψαν τάς Σάρ- 
δεις, αΰτη έπιτυχώς άντέσχε κατά τής έ- 
φόδου αύτών. Ύπδ τήν κυβέρνησιν τοΰ 
Κροίσου, τοΰ τελευταίου καϊ περιφημοτάτου 
βασιλέως τής Λυδίας, αί Σάρδεις έφθασαν 
εις τδν κολοφώνα τής ευτυχίας των. Τδ 
πλεϊστον τοϋ πλούτου έκείνου τού μονάρ
χου άπεδίδετο τή χρυσή ψάμμο) τοΰ Πα
κτωλού. Έκεϊ οί Σπαρτιάται έστειλαν ν’ 
άγοράσωσι τδ πολύτιμον μέταλλον δπως 
σ-.εφανώσωσι τά αγάλματα τών Θεών των. 
Έκεϊ πρώτον ί χρυσδς καϊ δ άργυρος έκό- 
πησαν είς νόμισμα,κα’ι έτυπώΟησανμετά τών 
εικόνων τών βασιλέων' αί δέ Σάρδεις ώς 
πρδς τοΰτο προέλαβον καϊ τδ νομισματο- 
κοπεϊον τής’Αίγίνης. Άλλ’ δσον χρυσοφό- 
ρος ήδύνατο νά ύπάρχη ή ψάμμος τοΰ 
Πακτωλού, δ πραγματικός πλούτος τοϋ 
τόπου ώφείλετο’ πολύ πιΟανώτερον είς τήν 
πολιτικήν καϊ έμπορικήν σπουδαιότητα 
αύτοΰ. Γινώσκομεν ότι οί βασιλείς τής Λυ
δίας ησαν οι πρώτοι οί ίδρύσαντες έν τή 
πόλει των μόνιμα καταστήματα εμπορίου, 
δπερ άχρι σήμερον διενεργεϊται διά πανη- 
γύρεων κα'ι μεταβατικών έμπόρων' δτι ή 
τέχνη τοϋ βάπτειν, είς ήν τά Θυάτειρα ώ- 
φειλον τήν σπουδαιότητα των, έκεϊ πρώτον 
έφευρέΟη' καϊ δτι ήτον ή μεγάλη άγορά διά 
τδ μαλλίον καϊ τά μάλλινα υφάσματα, 
τά όποια έσχημάτιζον τόν πλούτον τής

Φρυγίας. Τά σαρδιανά έργοστάσια, φημιζό
μενα έν τοίς άρχαίοις συγγραφεΰσι, τα ό
ποια έπρομήθευον τάς κλίνας καϊ τά δά · 
πεδα τών πλουσίων, υποτίθεται δτι είσϊ 
τά άρχέτυπα τών καλώς γνωστών τουρκι
κών ταπήτων. Τοσοΰτον μεγάλως έξετι- 
μώντο τά κομψότερα είδη ώστε ταύτα έφυ- 
λάττοντο διά τήν αποκλειστικήν χρήσιν τοΰ 
βασιλέως τής Περσίας.

Εν έα τών λαμπρότατων μαθημάτων 
τών διδαχθέντων ΰπδ τής μή Οεοπνεύστου 
σοφίας τής Ελληνικής φιλοσοφίας, περί τής 
ματαιότητες τής άνθρωπίνης εύτυχίας, 
συσωματοΰται έν τή ιστορία τοΰ Κροίσου 
τοΰ τελευταίου βασιλέως -.ής Λυδίας. Σε- 
μνυνόμενος ούτος έπϊ τφ πλούτω του, έ- 
ξέΟηκε τούς θησαυρούς του τώ Σόλωνι τώ 
ΆΟηναίφ φιλοσόφω καϊ νομοΟέτη, έν τώ 
αύτό» πνεύματι τής κενοδοξίας έν φ δ Έ- 
ζεκίας έπέδειξε τούς έαυτοΰ τοίς Βαβυλω- 
νίοις πρεσβευταϊς, καϊ ήρώτησε Οριαμβευ- 
τ·.κώς αύτδν έάν εΐδεν έν τή ζωή του εύ- 
δαιμονέστερον αύτοΰ ; Ό Σόλων τώ άπε- 
κρίΟη μέ τδ διδακτικώτατον καϊ σοφώτα- 
τον έκεϊνο άπόφΟεγμα δπερ άχρι σήμερον 
τοσοΰτον φημίζεται «Μηδένα πρδ τοΰ τέ
λους μακάριζε.» Δέκα καϊ τέσσαρα έτη 
μετά τοΰτο οί Πέρσαι έπέδραμον κατά τής 
Λυδίας, καϊ νικηθέντος τοΰ Κροίσου υπδ 
τοΰ Κύρου (546, II. X.) έν παρατάξει μά 
χης, αί Σάρδεις κατελήφθησαν προσβληθεϊ- 
σαι έξ εφόδου, καϊ ό αίχμαλωτισΟεϊς μο
νάρχης, κατά τήν βάρβαρον συνήθειαν τοΰ 
καιρού έκείνου δεσμευΟεϊς δι’ άλύσσεων 
κατεδικάσθη ύπδ τού νικητού νά καή ζών. 
Τότε δέ ίστάμενος έπϊ τής πυράς έκραύγα- 
σε τρϊς ώ Σόλων ! Σόλων ! κτλ. Αί Σάρδεις, 
μετά τούτο, έγένοντο έπαρχία τής Περσι
κής αύτοκρατορίας, καϊ δ Κύρος άνακτήσας 
αύτάς άνέδειξεν αύτάς έδραν τοΰ Σατράπου 
τοϋ διοικοΰντος πάσαν τήν Μικράν Ασίαν 
μετά τών Ελληνικών πόλεων τής παραλίας.

"Οτε οί "Ιωνες, έπϊ τής βασιλείας τοΰ 
Δαρείου, βοηθούμενοι ύπδ τών Αθηναίων, 
καϊ στρατηγούμενοι ύπδ τού Άρισταγόρου 
καϊ Ίστιαίου, ήγωνίσΟησαν προς άνάτκη- 

σιν τής ανεξαρτησίας των, κατέλαβαν τάς 
Σάρδεις, αΐτινες κατεκάησαν τυχαίως εύθύς 
μετά τήν άλωσίν των. Οί Πέρσαι δμως ύπδ 
τδν Άρταφέρνην διετήρησαν τήν ’Λ/.ρόπο- 
λιν, καϊ οί Ιωνες ήναγκάσΟησαν ν’ άπο- 
συρΟώσιν. Άλλ’ ή πυρπόλησες αΰτη τής. 
δυτικής αύτώ/ πρωτευουσης διηρέθ.σε,. 
μάλλον παντδς άλλου, τήν άγανάκτησιν 
τών ΙΙερσών, καϊ έχρησίμευσεν ώς δικαιο
λόγησες τής αρχικής αιτίας τής εισβολής 
των είς τή/Ελλάδα, πρώτον ύπδ τοΰ Δα
ρείου, καϊ μετ’ δλίγα έτη ΰστερον ύπδ 
τοΰ υίοΰ του Ξέρξου, δςτις έκαμε τάς Σάρ- 
δεις τδ στρατοπεδαρχεϊον τής περίφημου· 
έκστρατείας έκείνης, ήτις εύρε τδν όλεθρόν 
της έν τή Σαλαμϊνι καϊ ταϊς Πλαταιαϊς, 
καϊ ήτις κατέστη ανεξίτηλος έν τή ιστορία 
τού κόσμου· Έκ τής καταστροφής δέ τοϋ 
ναού τής Κυβέλης πυρποληΟέντος έπϊ τής 
’Ιωνικής προσβολής, οί Πέρσαι εύρον πρό- 
φασιν νά παραβιάσωσι τούς νόμους τοϋ 
πολέμου καϊ νά καύσωσιν δλους τούς ναούς 
τής Ελλάδος διαρκούσης τής εισβολής των. 
Καί τοι ή Ελλάς καϊ αί παράλιοι πόλεις. 
άπηλλάχΟησαν τής Περσικής εξουσίας αί 
Σάρδεις ούδέποτε άνεκτήσαντο τήν εαυτών 
ανεξαρτησίαν, άλλά διέμειναν ώς κλήρός 
τις τής Περσικής αύτοκρατορίας. Έ/ταΰΟκ 
Κΰρος ό νεώτερος έστρατολόγησε τήν στρα
τιάν του προετοιμαζόμενος νά προσβάλι> 
τδν άδελφόν του Άρταξέρςην. Καί δτε ά 
Μέγας Αλέξανδρος έπέδραμε τής Ασίας 
καϊ έκέρδησε τήν μάχην τοΰ Γρανικοΰ πο
ταμού, μόνον τότε αί Σάρδεις ήνοιξαν τάς 
πύλας των άνευ άντιστάσεως πρδς τδν- 
Έλληνα κατακτητήν. Ούτος δέ εύγνωμονών· 
διά τήν πρδς αύτδν εύμένειαν ταϊς άπέδω- 
κε τούς Ελληνικούς νόμους των κα'ι τδ δι
καίωμα τής αύτοδιοικήσεως. "Εκτισε δέ 
ναδν 8ν άφιέρωσε τώ Όλυμπίω Διί, καϊ 
άλλως πως κατεπλούτισε τήν πόλιν, — 
περί τής ιστορίας τής όποιας όλίγα λεπτο
μερώς γινώσκομεν μέχρι τής ρωμαϊκής έ- 
ποχής.

Κατά τήν διανομήν τών κατάκτησε- 
ων τού Μ. Αλεξάνδρου αύται έπεσαν είς
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τδν κλήρον τού Αντιγόνου. Μετά τήν μά
χην τ?,; ’Ισσού (301 Π X.) αί Σάρδεις ύ- 
πετάχθησαν τώ Σελεύκω καί είτα τώ Ιΐτο- 
λεμαίω. Έπί καιρόν τινα προσηρτήθη τω 
βασιλείω τής Περγάμου καί μετά πολιορ
κίαν ένδς ίτου; ήλώθησαν έξ εφόδου υπδ 
τοΰ ’Αντιόχου. "Οτε δέ ό Σκιπίων κατε 
τρόπωσεν αύτδν έν τή μάχη τής Μαγνησί
ας αί Σάρδεις έπεσαν έν ταϊς χερσ’ι τών 
Ρωμαίων καί έγένόντο ή έδρα τοΰ έπαρ
χου τών επαρχιών αυτών έν τή ’Ασία.

Ο τρομερός σεισμός, δστις έγεινεν έπί 
τίς βασιλείας τοΰ Τιβερίου, έστρωσε κάτω 
πάντα τά δημόσια κτίρια τών Σάρδεων, 
τά όποϊα άνεκαινίσθησαν μετά έπηυξη- 
μένης μεγαλοπρεπείας τή διαταγή τοΰ 
αύτοκράτορος τούτου. ’Απδ τοΰ Τακίτου 
μανθάνομεν δτι οί ΣαρδιανοΙ ζηλώσαντες 
τούς γείτονάς των έπ'ι τή κολακεία των 
πρδς τήν κυβερνώσαν δύναμιν έστειλαν 
πρεσβείαν είς 'Ρώμην άξιοΰντες τδ προ- 
νόμιον τίς άνεγέρσεως ναοΰ τώ αυτοκρά- 
τορι προβάλλοντες ώς Επιχείρημα τής ά- 
ξιώσεώς των τά πλούτη των, τήν γονι
μότητα τής χώρας των, καί ιδίως τήν 
συγγένειαν τοΰ Τυρρένου καί Λύδου τών 
μυθικών θεμελιωτών τής Τοσκάνης καί 
Λυδίας.

Έν τή άποστολική Επιστολή τή πρδς 
τάς Σάρδεις ύπάρχουσιν δλιγώτεροι τοπι
κοί υπαινιγμοί άναφερόμενοι πρδς τήν 
μέλλουσαν αύτών κατάστασιν ή έν οίαδή 
ποτέ άλλη τών Επιστολών- Οΰτως αί Σάρ- 
δεις ήσαν κατ’ έκεϊνον τον καιρδν βεβυ- 
Οισμέναι μάλλον έν ματαιοφροσύνη ή έν 
δεισιδαιμονία. Η υλική εύημερία τοΰ τό
που, παραγαγοΰσα τήν έν ησυχία εύ- 
πάθειαν τών κατοίκων, έζημίωσε τήν έκ- 
κλησίαν,έως ού αΰτη κατεβυθίσθη είς πνευ
ματικήν νέκρωσιν καί νάρκωσιν, καί ή 
λυχνία τής πίστεως φθίνουσα έσβυσεν έν 
ταϊς καρδίαις τών χριστιανών. "Οθεν ό κύ
ριος διευθύνεται πρδς αύτούς οΰτω, «Τάδε 
λέγει ό έχων τά έπτά πνεύματα,»— τδ 
πλήρωμα πάντων τών πνευματικών δώ
ρων— ικανός επομένως ν’ άναζωογονή καί . 

άνσρρωνύη, άπ’ αύτών έτι τών πυλών 
του πνευματικού θανάτου, εκείνους, οΐτι- 
νες ήθελον ένασχολήσει τήν μικρόν ήν 
είχον είσέτι διατηοουμένην έν έαυτοϊς 
δύναμιν έν τή Επικλήσει αύτοΰ. Πρδς ού
δεμίαν άλλην έκκλησίαν έξηνέχθη τόσον 
αύστηρδς έλεγχος δσον είναι δ ακόλουθος, 
« οίδά σου τά έργα, δτι τδ όνομα έχεις 
δτι ζής καί νεκρός εί». 'Π έκκλησία τών 
Λαοδ.κέων έλογίζετο πλουσία, αληθώς 
ούσα πτωχή, άλλά δέν λέγεται δτι αυτή 
είχε τδ όνομα πνευματικού πλούτου. Λί 
Σάρδεις, απεναντίας, δέν ένομίζοντο ώς 
σχεδδν νεκρά, άλλ’ είχε τδ όνομα καί 
τήν καλήν φήμην τής ζωής. '11 έξωτερική 
ομολογία τής πνευματικής ζωής ήτον βε
βαίως έλλειπής. Φαίνεται δτι ένομίζετο 
ώς τις δρθόδοξος άνεπίκλητος Εκκλησία’ 
καί δμως τδ φαινόμενον τής ζωής έκρυ
πτε μόνον τήν πραγματικότητα τού πνευ
ματικού θανάτου. Αί άλλαι έκκλησίαι εϊ- 
χον άρρωστόν τι μέρος’ αύτή ήτον δλο- 
κλήρως νεναοκωμένη ύπδ πνευματικής νε- 
κρώσεως’ ήτον αληθώς Εξατμισμένη έκ
κλησία. Τά έναπολειπόαενα ήσαν έτοι- 
μοΟάνατα. Άπώλεσε τήν έπαγρύπνησίν 
της, διότι διατάττεται νά γείνη άγρυπνος, 
καί δ σπινθήρ τής χάριτος ήτον έντελώς 
έσβεσμένος.

"Οτι αί Σάρδεις ήσαν εύΰπόληπτοι έν 
τοϊς δφθαλμοϊς τών άλλων συμπεραίνεται 
έκ τής έκφράσεως τού β'. στίχου, «ού 
γάρ εύρηκά σου τά έργα πεπληρωμένα 
ένώπιον τοΰ Θεού,» διότι ένώπιον τών 
άνθρώπων είχον τδ όνομα δτι έζων καί 
ήδύναντο τά έργα των νά φαίνονται πε
πληρωμένα. ΙΙαρετηρήθη δτι αί Σάρδεις 
και ή Λαοδίκεια ήσαν αί μόναι έκκλησίαι 
περί ών αί έπιστολαΐ δέν ποιοΰσι μνείαν 
οίουδήποτε άγώνος ή πάλης, δυσκολίας, 
ένοχλήσεως ή διωγμού γινομένου διά τδν 
Χριστόν. Τοΰτο ίέν σημαίνει δτι ή έκκλη
σία τών Σάρδεων είχεν αναφανδόν ένωΟή 
μετά τοΰ κόσμου. Έν ταϊς ημέραις τής 
εθνικής 'Ρώμης τοιοΰτό τι ήτον αδύνα
τον· Δυνατόν νά ύπήρχεν ούχί φανερά ά- 

νακωχή μετά τής είδωλολατρείας, άλλά 
σιωπηλή τις έκκεχειρία.

Παράξενον έπίσης δτι αί δύο αύται έκ- 
κλησίαι δέν έλέγχονται έπί φανερά αίρέ- 
σει. Τοΰτο βεβαίως σημαίνει ώσεί ό Σα
τανάς δέν ένοχλήται είς τδ έγχέειν τδ 
δηλητήριον τής ψευδούς διδασκαλίας εις 
τινα έκκλησίαν, ή είς τδ ταράττειν αύ
τήν διά διαιρέσεων, ενόσω αΰτη κεϊται 
ήσυχος ύπδ τά αποτελέσματα πνευμα
τικής ναρκώσεως. Κοιμωμένης καί ραθυ 
μούσης τής έκκλησίας ταύτης δέν ύπήρχεν 
ούδέν άν ταύτη τή τά λοίσθια πνεούση 
δυνάμενον νά διεγείρη είτε τδν ανταγω
νισμόν τών έξω εθνικών είτε νά κίνηση 
τήν αύτοπροαίρεσιν τών κακοβούλων άν
θρώπων Εντός. Ή κατηγορία δέν γίνεται 
κατ’ άνθρώπου φαύλως κρατοΰντος τδ 
ψεύδος, άλλά καθ’ ένδς άπρονόητως κρα- 
τούντος τήν άλήθειαν’ καί διά τοΰτο ή 
έκκλησία αΰτη διατάττεται, «μνημόνευε 
οΰν πώς εΐληφας καί ήκουσας, καί τηρεί 
καί μετανόησαν.» 'Υπομιμνήσκεται περί 
τής Οερμότητος τής παλαιάς άγάπης, 
ότε άναμφιβόλως «ύπήρχε μεγάλη χαρά 
έν έκείνη τή πόλει,» καί παραγγέλλεται 
δι’ αύτοεξετάσεως ν’ άναγνωρίσωσι τήν α
ποστασίαν των. Και νουθετείται, «έάν ουν 
μή γρηγορήσης, ήξω έπί σέ ώς κλέπτης,» 
— τή προλέγεται δτι ή τοΰ Χριστού έ- 
πίσκεψις έσται άπροσδόκητος- καί ίσως 
έπίσης άναφέρεται εις τήν ιστορίαν τής 
ελληνικής μυθολογίας, ήτις είκόνιζε τήν 
άθόρυβον προσπέλασιν τών θείων κρίσεων 
διά τών τιμωρών θεών έχουσών τούς ε
αυτών πόδας ύποδεδεμένους μετά μαλλιού·

"Ομως έν ταϊς Σάρδεσιν ήσαν όλίγα ό 
νόματα «ά ούκ έμόλυναν τά ίμάτια αύ
τών,» ίσως οί «δέκα δίκαιοι», (ίδε τήν ι
στορίαν τής καταστροφής τών Σοδόμων), 
αρκετοί νά σώσωσι τήν έκκλησίαν άπδ 
τ?ς ώρας τής καταστροφής — όνόματα 
απερ ήσαν πλέον ή ονόματα, διότι δέν 
είχον μόνον τδ σχήμα, άλλά τήν δύναμιν 
τής άγιότητος. ΊΙ λέξις «έμόλυναν,» δι
αφέρει έκείνης ής έγένετο χρήσις διά τήν

άκηλίδωτον στολήν τής δικαιοσύνης τοΰ 
Χριστού, αΰτη σημαίνει ούχί τόσον στο
λήν τινα άνευ κηλϊδος, δσον μίαν άνευ 
ρύπου έπ’ αύτήν, οίος δ ρύπος τής αμαρ
τίας καί τοΰ σαρκικού μολυσμοΰ. Ούτοι 
δεν Οά περιληφθώσιν έν τή κατακρίσει τής 
νέκρας έκκλησίας. Τά ίμάτια αύτοΰ έτη- 
ρήθησαν καθαρά έκ τής φθοράς, Οά άνταλ- 
λαχθώσι διά τής άκηλιδώτου λευκής στο
λής τοΰ λυτρωθέντος καί δοξασθέντος. 
«Καί περιπατήσουσι μετ’ έμοΰ έν λευκοϊς,» 
— καί θά περιβληθώσι στολήν λευκήν, καί 
θά άγάλωνται έν τή δικαιοσύνη τού Χρι
στού, καί τώ δεδοξασμένω σώματι τώ με- 
ταμορφωθέντι έν όμοιότητι τοΰ σώματος 
τοΰ Χριστού. «Καί ού μή Εξαλείψω τδ 
όνομα αύτού έκ τής βίβλου τής ζωής.» 
Ένώ τά ονόματα τών απλώς μόνον έπαγ- 
γελλομένων τδν Χριστιανόν Οά άποξή- 
ρανΟώσιν έκτιθέμενα έν τώ εξεταστική 
φωτί Έκείνου δςτις βλέπει έν τώ κρυπτώ’ 
τά δνόματα τούτων είσίν άνεξαλείπτως 
γεγραμμένα έν τώ ούρανώ καί έκεϊ θά έ- 
ξομολογηθώσιν ύπδ τοΰ Χριστού.

Τδ δνομα τών Σάρδεων σπανίως φαί
νεται έν τή πρωΐμω Χριστιανική έκκλη- 

ι σία. Αύται παρήγαγον ένα Εξοχον άν- 
| δρα τδν Μέλιτον,τδν χρηματίσαντα επίσκο

πον αύτών έν τή δεύτερα έκατονταετηρί- 
δι. ’Ολίγα μόνον τεμάχια έκ τών συγ
γραμμάτων του διεσώθησαν μέχρι τών ή
μερών μας’ άλλά ταΰτα, καί δ τρόπος δι’ 
ού γίνεται λόγος περί τών έργων του ύπδ 
τών συγχρόνων καί τών διαδόχων του 
έμποιοΰσιν ήμϊν άλγος διά τήν στέρησίν 
των. "Εν λίαν άξιόλογον τεμάχιον διασώ
ζεται έν τοϊς συγγράμμασι τοΰ Ευσεβίου, 
λίαν ένδιαφέρον ατε ον ό πρωϊμότατος 
κατάλογος τών βιβλίων τής Παλαιάς Γρα
φής ό δοθείς ύπδ χριστιανού συγγραφέως.

Ό κατάλογος ούτος συμφωνεί άκριβέ- 
στατα μετά τοΰ ήδη ύπάρχοντος κανό- 
νος, έκτδς μόνον δτι παραλείπει τδ βι
βλίου τοΰ Νεεμίου καί τής Εσθήρ. ή 
Ενδεχόμενον νά περικλείωνται ύπ’ αύτοΰ 

* ύπδ τήν έπιγραφήν Έσδρας.Εΐνε δέ άξιοση-
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μείωτον δτι ούδέν έ* τών βιβλίων τών λε
γομένων ’Απόκρυφων, τά δποΐα παρεμβάλ
λονται έν τώ κανόνι ύ.εδ τής έκκλησίας 
τής 'Ρώμης, άναφέρεται ύπ’ αύτοΰ. Έκ 
τοΰ ύπ’ αύτοΰ χρωμένου ορού, «τά βι
βλία τής Παλαιάς Διαθήκης·» πρέπει νά 
συμπεράνωμεν δτι καθδν καιρόν αύτδς έ
γραψε (170 περίπου Μ. X.) ή Νέα Διαθήκη 
ειχεν ήδη συλλεχθή είς τέλειον τόμον.

Είκοσι τούλάχιστον έργα άναφέρονται 
ως προϊόντα τοΰ καλάμου του, ών τδ πε- 
ριφημότερον ήτον ή απολογία του ή ύπε- 
ράσπισις τών χριστιανών γενομένη πρδς 
τδν αύτοκράτορα Αύρήλιον διαρκοΰντος. 
τοΰ διωγμοΰ αύτοΰ. 'Εγραψε προσέτι περί 
πής Κυριακής ημέρας, περί τής φύσεο·ς 
τοΰ Χριστοΰ, περί τοΰ δόγματος τής ένσαρ- 
κώσεως, καί περί τής χριστιανικής έκκλη- 
βιας. Συνέταξεν έπίσης σύνοψιν τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης εί, 6 βιβλία, βεβαίως λί
αν χρήσιμον έργον είς αιώνα καθδν ή πολ- 
λαπλασίασις τών άντιτύπων ήτον τόσον 
πολυδάπανος. ’Αγνοοΰμεν τάς λεπτομέρειας 
πής ζωής καί τοΰ θανάτου του. Τούτο 
μόνον γινώσκομεν οτε έτάφη είς τάς Σάο- 
δεις πρδ τοΰ τέλους τής δευτέρας εκατόν- 
ταετηρίδος.

Περί τά 150 έτη ύστερον (347 Μ. X) 
σύνοδός τις έγένετο έν Σάρδεσι, περί του 
κύρους τής οποίας μεγάλη σπουδαιότης ά- 
πεδόθη ύπδ τής έκκλησίας τής Ρώμης’ 
διότι ωρίσθη ύπδ τοΰ τετάρτου αύτής κα
νόνας οτι έν περιπτώσει παύσεως έπισκό- 
που δ προεστώς τής έκκλησίας ήδύνατο 
να κάμνη έφεσιν πρδς τδν έπίσκοπον τής 
Ρώμης. Καί τοι δέν έπεμβαίνομίν είς την 
ΰπόθεσιν τής γνησιότητος τού κανόνος 
τούτου, δστις πολύ διαφιλονεικήθη, ούτος 
“Ψ0?? μόνον έν ιδιαιτέρα τινί περιπτώσι 
το προνόμιο/ έφετείου έπί τή υποθέσει 
τής έκθρονίσεως ένδς έπισκόπου, καί ή σύν
οδος αύτη ήτον πολύ άσημος, καί μία 
τοπική σύνοδος, ούδέποτε άναγνωρισθεϊσα 
ως έχουσα οίονδήποτε κύρος ύπδ τής έκ
κλησίας έν γένει.

Οί ναοί τών Σάρδεων άποκατεστάθησαν

καί ήνοίχθησαν πάλιν, καί αί έκκλησίαι αύ
τών έκλείσθησαν ύπδ τον Ίουλιανοΰ τοΰ 
Παραβάτου έν καιρώ τής ματαίας αύτοΰ 
προσπάθειας πρδς άνάστασιν άποθανούσης 
είδωλολατρείας καί τώ 400 έτει Μ. X., 
διαρκούσης τής πρώτης έπιδρομής τών 
Γότθων, αί Σάρδεις έλαφυραγωγήθησαν καί 
έσυλήθησαν, πλήν διετηρήθη πλούσια καί 
εύημεροΰσα πόλις έπί 6 αιώνας μέχρι τής 
τελικής αύτής άλώσεως ύπδ τών Τούρκων 
τήν δωδεκάτην έκατονταετηρίδα" άλλά έπί 
πολλά έτη πρδ ταύτης έξετέθησαν είς τάς 
διηνεκείς έπιδρομάς τών ορδών τοΰ Ισλα
μισμού. Αι έπιδρομαί αύται, καθ’ άς πάν
τες οί αίχμαλωτιζόμενοι έκ τών άνδρών 
έσφαγησαν, αί δέ γυναίκες άπήγοντο είς 
δουλείαν, βιαίως ήλάττωσαν τδν χριστια
νικόν πληθυσμόν, τδ έμπόριόν της ήφα- 
νίσθη, καί -δ μεΐζον μέρος τών έπιζησάν- 
των κατοίκων της έπροτίμησε σκοτεινότε- 
ρόν τι καταφύγιον έν τή ορεινή άσφαλεία; 
τού Τμώλου, έως ού ό Ταμερλάνος, ά 
Τάρταρος καταχτητής, έφερε τδ πΰρ καί 
τήν σπάθην δι’ όλης τής μικράς ’Ασίας 
κατα τούς πρώτους χρόνους τής 15 έκα- 
τονταετηρίδος, καί τότε αί Σάρδεις έξο- 
λοκλήρου ήρημώθησαν καί οί κάτοικοί 
της διεσκορπίσθησαν, ούδεμία δ’ έκτοτε 
έγένετο προσπάθεια όπως καί έν μόνον 
χωρίον τοΰ τόπου θεμελιώδη έκ νέου.

Ώς ήδυνατό τις νά προσμένη έκ τών 
συνεχών τής πόλεως ταύτης καταστροφών 
ύπδ τών σεισμών, τοΰ πυρδς καί τοΰ πο
λέμου γενομένων, τά μνημεία τής άρχαιό
τητος έν Σάρδεσιν είσί καί διεσκορπισμένα 
καί δλίγα. Τά περιβλεπτότερα είσί δύο 
μονήρεις στήλαι μετά Ιωνικών κιονοκρά- 
νων παρά τάς δχθας τοϋ Πακτωλού, ό
πισθεν τής Άκροπόλεως, αϊτινες περιγρά- 
φονται ώς ύπερβάλλουσαι οίουδήποτε άλ
λου δείγματος τού ’Ιωνικού ρυθμοΰ έκ 
τών νΰν κατά τε τήν τελειότητα καί τήν 
έκτέλεσιν τοΰ ρυθμού. Αί βάσεις των είσί 
τεθαμμέναι έν άποτρίμμασιν άτινα κατέρ- 

, ρευσαν άπδ τής άκροπόλεως, άλλ’ έκ τών 
άναλογιών των πρέπει νά ώσιν GO περί

που πόδας ύψηλαί. Έκ τής θέσεως των 
γινώσκομεν, κατά τάς άρχαίας περιγρα- 
φάς, δτι αύται άνήκουσίν είς τινα ναδν τής 
Κυβέλης, καί συνήθως άπεδόθησαν είς τήν 
έποχήν τοΰ Κροίσου’ άλλ’ έπειδή αναφέ
ρει "ό 'Ηρόδοτος ιδίως τήν καταστροφήν 
τοΰ ναοΰ τούτου γενομένην ύπδ τών Ίώ- 
νων, αύται πιθανώτερον εισίν ίργον τοΰ 
’Αλεξάνδρου, άνεγερθεϊσαι έπί τής αύτής 
θέσεως. ’Επειδή δέ δέν ύπάρχουσι λατο
μεία μαρμάρου έπί τού όρους Τμώλου τά 
τμήματα τών μαρμάρων πρέπει νά μετη · 
νέχθησαν μακρόθεν. Κατά τά τέλη τής 
τελευταίας έκατονταετηρίδος ύπήρχον 6 
στήλαι είσέτι ίστάμεναι, άλλ' έκτοτε κα- 
τεστράφησαν 4 ύπδ τών Τούρκων χάριν 
τών μαρμάρων αύτών, έκ τών δποίων κα- 
τεσκεύαζον άσβεστον καί έκαμνον έπιτα 
φίους πλάκας.

Έπί τής έτέρας πλευράς τής άκροπόλε
ως ύπάρχουσι τά λείψανα θεάτρου τινδς 
έχοντος διάμετρον τετρακοσίων ποδών με
τά εύρέος σταδίου, άμφότερα έπικοσμοΰντα 
τήν πεδιάδα τοΰ "Ερμου. Άλλ’ δλίγα έξ 
έκατέρων διαμένουσιν έντδς τής γενικής 
περιφερείας καί δλίγων εδρών. Εκ τών ύ
στερων λειψάνων αύτών τά μάλλον άξιό- 
λογα είσί δύο μεγάλα κτίρια έκτισμένα μέ
ρος μέν έκ πλίνθων καί μέρος έκ λίθων, 
άτινα ένεργώς ύπήρξαν βασιλικοί ή μη- 
τροπόλεις, πιθανώς τής έποχής τοΰ 1ου- 
στιανοϋ’ άλλ’ επέκεινα τοϋ σχεδίου τής 
βάσεώς των καί τών άνοιγμάτων τών τό
ξων των δλίγιστον μέρος ύπάρχει έν αύταϊς 
ικανόν σαφώς νά έξομοιωθή πρδς αύτας. 
"Εν άξιοπαρατήρητον κτίριον καλούμενον 
ή Γερουσία, ή δ οίκος τοϋ Κροίσου, διατη
ρείται, καί λέγεται δτι ύπήρξε ναδς με
ταβληθείς είς άσυλον τών γερόντων. Εκ 
τών έκκλησιών, ή κατωτέρα, ήτις έχει 
250 ποδών μήκος άπδ άνατολών πρδς δυ
σμάς, έν <’> εΐνε έπιμήκης έξωθεν, έχει έ
σωθεν αψίδα τινά ή ήμικυκλοειδες δριον 
πρδς έκάτερον τέλος τοΰ οποίου δέν υπάρ
χει ούδέν σημεϊον έξωτερικώς, δμοιάζει 
τδν κοινδν ρυθμόν πολλών νεωτέρων έκκλη

σιών. Άμφότερα τά κτίρια ταύτα συνιστά- 
μενα έκ πλινθίνων τόξων άνυψουμένων έπί 
μαρμαρίνων στόλων κατεσκευάσθησαν δ- 
λοκλήρως έξ άρχιτεκτονικών τεμαχίων 
συληθέντων έκ προγενεστέρων κτιρίων.

Ή άκρόπολις εινε παραξένως άνεμοφθαρ- 
μένη καί έντετμημένη έκ τοΰ συνδιασμέ- 
νου άποτελέσματο.ς τού ήλίου καί τών 
βροχών, καί δλόκληρον τδ μέρος τής πα- 
λαιάς κορύφής άπεσπάσθη έκτός τίνος στε
νής σειράς ύπερασπιζομένης ύπδ διπλού 
τίνος τείχους καί καθέτων κρημνών, έκ 
τών δποίων διάφοροι έκ τών άποχωριζομέ- 
νων κορυφών συγκρατούνται μόνον έκ τών 
συντριμμάτων τού τείχους, άτινα συναρ- 
θρόνουσιν αύτάς. Άλλ’ έκ τής άκροπόλεως 
ταύτης,δεσποζούσης τής εύρυχώρου πεδιάδος 
τού "Ερμου,ή θέα πρδς βορράν εΐνε μεγαλο
πρεπής ύποβοηθουμένη ύπδ τής εύρυχώρου 
έκτάσεως τής Γυγαίας Λίμνης καί τών άφι- 
σταμένων λόφων, καί πρδς νότον, διά τί
νος κοιμαινομένης, διερρηγμένης χώρας έκ 
λόφων καί πεδιάδων έκ δασών καί άγρών, 
καί κροσωμένη άποτέρω ύπδ τών χιονο- 
σκεπάστων κορυφών τού όρους Τμώλου. II 
δλόκληρος θέσις τής κάτω πόλεως καί ή 
άλλοτε πολύφημος πεδιάς τού Σουεκτών 
ήτις λέγεται δτι ύπήρξεν δ ώραιότατος δι- 
ασκεδαστικός κήπος πάντων τών έν τώ 
κόσμω είσί διεσπαρμένα; δμοίως μετά έ- 
σπασμένων καί άμόρφων συντριμμάτων, 
νύν άληθώς πεδιάς έρημώσεως. Όλίγας 
προσωρινάς καλύβας μεταβατικών ποιμέ
νων δυνατδν νά ίδη τις έν καιρ$ θέρους’ 
καί δ Πακτωλός, δςτις τδ πάλαι έπλούτι- 
ζεν ίν έθνος μετά τών χρυσών αύτοϋ ψηγ
μάτων, νϋν δίδει τήν μόνην του υπηρεσίαν 
είς τδν άνθρωπον στρέφων τους τροχούς 
τοΰ μόνου μύλου ένθα διατρίβει δ εΐς κά
τοικος τών Σάρδεων, αύτδς καί χριστιανός 
καί δ μοναδικός άντιπρόσωπος τής έκκλη
σίας τής άποκαλύψεως, ήτις έχρημάτισεν 
έδρα έπισκόπου καί τόπος συνάξεως συνό
δων.

Οίαδήποτε όμως περιγραφή τών Σάρδε
ων θά ητον άτελής άνευ τής μνημονεΰσεως
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’τών τάφων τών αρχαίων βασιλέοιν τή; Αυ· 
δίας οί δποϊοι συγκαταλέγονται μεταξύ 
τών θαυμάτων τού άρχαίου κόσμου. Έπί 
τής κορυφής ύψηλοΰ τίνος οροπεδίου έπί 
τής έτέρας πλευράς τής πεδιάδο; τού Έρ
μου, 6 μίλια περίπου πρδς βορράν τών 
Σάρδεων, ύπάρχει έκτεταμένη συλλογή γι- 
γαντιαίων προχωμάτων γνωστή ύπδ τδ δ- 
νομα Bin-Tepjc (τά χίλια προχώματα), 
έκτεινομένη έπί εύρυχώρου έκτάσεω; έν τή 
πεδιάδι. ΊΙ συλλογή αυτή εινε τδ μαυσω- 
λεϊον τή; δυναστείας τοϋ Κροίσου. "Εν έκ 
τούτων, δπερ εξέχει πολύ υπέρ τών άλλων, 
τδ μνήμα τοΰ Άλυάττου πατρδς τοΰ Κροί
σου, περιγράφεται ακριβώς ύπδ τοΰ 'Ηρο
δότου (Α'. 93), καί διαμένει άνενόχλητον 
ύπδ τοΰ ανθρώπου μέχρι σήμερον’ ή περι
φέρεια του εινε 3800 ποδών καί τδ πλά
τος του 1300 ποδών’ ύψοΰται δέ κατά 
γωνίαν 22 περίπου βαθμών, καί είνε άξιό- 
λογον άντικείμενον καθ’ δλα του τά μέρη. 
Ό Ηρόδοτος διηγείται δτι τοΰτο άνηγέρθη 
ύπδ εμπόρων, τεχνιτών, καί γυναικών, καί 
δτι ύπήρχον λίθινα σημεϊα ϊνα δεικνύωσι τδ 
ποσδν τής έργασία; ήν έκαμνεν έκαστος. 
"Οτε δέ έμετράτο τδ έργον, τών γυναικών 
άπεδεικνύετο μεϊζον τών άλλων. ’Εκ τού
των τών όροθετικών λίθοιν εί; κωνικού 
σχήματος είσέτι διαμένει έπί τή; κορυφής 
τοΰ τάφου’ άλλ’ ή έπιγραφή, έάν ύπήρχε 
ποτέ τοιαύτη, έντελώς έξηλείφθη ύπδ τοΰ 
πανδαμάτορος χρόνου. Αί Οαυμασταί αύται 
γήινοι πυραμίδες διέφυγον μέχρι σήμερον 
τάς καταστροφής τών επιδρομέων, ούτε ύ- 
πάρχει έν αύτοϊς οίονδήποτε ίχνος άποδει- 
κνύον τήν βεβήλωσιν αυτών ύπδ τής χει- 
ρδς τοΰ άνθρώπου. ’Αφίνονται είσέτι εί; 
τήν έρευναν τών μελλόντων αρχαιολόγων 
ϊνα σαφηνίζωσι διά τών κεζρυμμένων αυ
τών θησαυρών τά; τέχνα; καί τά επιτά
φια έθιμα λαοΰ τοΰ όποίου ό πολιτισμός 
έχει χρονολογίαν άρχαιοτέραν τοΰ Ελληνι
κού, καί μόνον κατέχει τά δευτερεϊα τοΰ 
Αιγυπτιακού καί ’Ασσυρία<οΰ.

Ο. Κ.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ.
(Συνέχεια. Ίο» Φυλ. Ε' )

ΜΕΡΟΣ Δ'.

ΙΑΤΡΙΚΑ.
Ή Τοφανία ή Τοφάννα κατώκει τδ πρώ

τον έν ΙΙαλέρμω, καί έπειτα έν Νεαπό- 
λει τή; Ιταλίας. Αΰτη έπώλει τάς στα
γόνας έκείνα; τάς έξ αυτής έπονομασθεί- 
σας «acqua Tophania, aequa della Tof- 
ffl'ia, καί προσέτι acyucHa di Napoli» 
ήτοι vTogidrioy, ή Toyarrac ΰόωρ, καί 
id ploy Νιαπό.Ιιας.» Τδ ύδωρ δέ τοΰτο 
διένεμε κατά χάριν καί έν είδει ελεημοσύ
νης πρδς τά; γυναίκας τάς έπιθυμούσας καί 
δεύτερον γάμον. Τέσσαρε; ή έξ σταγόνες 
τοΰ ΰδατος τούτου ήρκουν ϊνα Οανατώσωσιν 
έ'να άνθρωπον’ καί έβεβαίουν δτι -η δόσις 
ήδύνατο νά κατασκευασθή οΰτως, ώστε 
καί νά ένεργή καθ’ ώρισμένην διάρκειαν 
χρόνου. Άλλ’ ή βεβαίωσις αυτή καθίστατα 
άπίστευτος δταν άναλογισθώμεν,δτι διάφο
ροι περιστάσεις τροποποιούν τήν ένέργειαν 
τών τε ιαματικών φαρμάκων καί τών δη
λητηρίων’ καθότι δμάς τις άνθρώπων συμί, 
βαίνει πολλάκις νά καταπίωσι τήν αύτήι- 
ποσότητα δηλητηρίου καί έν τή αύτή ώραν 
καί όμως τινες μέν αύτών άμέσως νά άπο- 
θάνωσι, τινέ; δέ βραδύτερον, καί τινες νά 
έπιζήσωσι.

ΊΙ Τοφάννα καταδιωκομένη ύπδ τής κυ- 
βερνήσεω; κατέφυγεν είς έκκλησιαστικδν 
άσυλον. Έν δέ τώ Δ' Τόμορ τών έν Ίσπα- 
νίαε καί ’Ιταλία Περιηγήσεων τοΰ πατρδς 
Δομινικανού Λαβάτου (Δούαί (/c pei'e) I 0- 
yages en Espagne el en llalie. Paris 
1730. 8. vol. in—12) άπαντώμεν πληρο
φορία; τινά; χρησίμους προς διασάφησιν 
τής ιστορίας της. Διένεμε, λέγει τδ δηλη- 
τήριόν της είς μικρά; ύαλίνας φιάλας φο
ρούσα; τήν έπιγραφην «.V«rra τοϋ Άγ. 

Νιχοΐάου τοΰ Βαρίου» (I) καίκεκοσμη- 
μένα; διά τή; είκόνος τοΰ Αγίου Τδ θαυ
ματουργόν τοΰτο ελαιον είχε τήν ιδιότητα 
τοΰ θεραπεύειν κατά τήν εποχήν εκείνην 
πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν. Διά κα- 
ταλ.λ.ηλοτέρας δθεν προσωνυμίας δέν ήδύ
νατο βεβαίως ή Τοφάννα νά προικίση τδ 
δηλητήριον αύτής, καθόσον μάλιστα οί ύ- 
πάλληλοι τού τελωνείου, σεβόμενοι τήν ιε
ρότητα τή; επιγραφής τών φιαλών, ούδέν 
πρόσκομμα παοενέβαλλον εί; τήν μεταφο
ράν αύτών. Τοΰ άντιβασιλέως δμως λα- 
βόντο; γνώσιν τών διατρεχόντων (περί τδ 
4709), ή Τοφάννα κατέφυγεν άπδ μονα- 
στηρίου εΐ; μοναστήριόν, άλλ’ έπί τέλους 
συλληφθεϊσα έρρίφθη εί; τά; φυλακάς. Ό 
κλήρο; διεμαρτυρήθη κατά τής παραβιά- 
σεω; ταύτη; τής έκκλησιαστικής άνεξαρτη- 
σίας καί προσεπάθησε νά διεγείρη τδν λα
όν είς έπανάστασιν, άλλά μετ’ ού πολύ 
κατεπραόνθη, κατά συνέπειαν διαδοθείσης 
φήμης, ότι ή Τοφάννα διεκήρυξεν ή ιδία ό
τι είχε φαρμακεύσει άπάσας τάς πηγάς 
τή; πόλεως. Παραδοθεϊσα δ’ εί; βασάνου;, ' 
ώμολόγησε τδ έγκλημά της, προσειποΰσα 
ότι έθανάτωσε τοιουτοτρόπως περί τά 600 
άτομα. Κατήγγειλε δ’ δνομαστί καί τούς 
προστατεύσαντας αυτήν, ού; δέν έβράδυνα* 
νά σύρωσι διά τή; βίας έκτε τών έκκλησι- 
ών καί έκ τών μοναστηρίων, καί έδήλωσε 
πρδς τούτοις ότι τήν προτεραίαν τή; συλ- 
λήψεώ; της είχεν άποστείλει δύο κιβώτια 
τοΰ pdrra της είς 'Ρώμην, ένθα τωόντι 
εύρέθησαν έν τώ τελωνείω, άλλά δέν ένο- 
χοποίησεν ούδένα ώ; δόντα τήν παραγγε
λίαν τή; αποστολή; των. Μετά ταΰτα κα- 
τεδικάσθη εί; αγχόνην καί τδ πτώμα αύτή; 
έρρίφθη πρδς περιφρόνησιν διά νυκτδς είς τδ 
προαύλιον τοΰ μοναστηρίου έν ω είχε συλ- 
ληφθή. ’Αλλ’ ή Τοφάννα δέν ήτο τδ μό
νον άτομον τδ γινώσκον τήν σκιυασίαν 
τοΰ δηλητηρίου τούτου, καθότι δ Kcysler 
λέγει ότι, τήν έποχλν καθ’ ήν παρεπεδήμει

(I) Bari ή Barium, πόλις πλησίον τή; 
Νεαπόλεωςν

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. ΙΑ’.)

έν Νεαπόλει, αύτδ έτι παρεσκευάζετο έν 
τώ κρυπτώ καί διετέλει έν μεγάλη χρή- 
σει.

’Αλλόκοτο; έταιρία δηλητηριαστών άν- 
εκαλύφθη έν 'Ρώμη κατά τδ 1959. Πα~ 
ρετηρήθη ότι πλεϊσται ύπανδρευμέναι κυ- 
ρίαι έχήρευσαν έν νεαρά ήλικία καί ότι 
πλεϊστοι άνδρε; γνωστοί ώ; έκ τή; μετά 
τών συζύγων των κακής συμβιώσεω;, ά- 
πέθανον αίφνιδίως. Μεγάλαι προσπάΟειαι 
κατεβλήθησαν πρδς άνακάλυψιν καί σύλ- 
ληψιν τών φαρμακευτών, δτε έπί τέλους 
συνέλαβον ύπόνοιαν κατά τίνος εταιρίας 
νέων κυριών, προεδρευομένης ύπδ γραίας τι- 
νδς αύτοκαλουμένης προφήτιδος καί μοιρο- 
λόγου, καί πολλάκις ποοειπούση; τδν θά
νατον πολλών άνθρώπων. Πρδς έξέλεγξιν 
τή; άληθείας, πανοΰργό; τι; γυνή, άλλ’ 
έντίμου οικογένειας, έστάλη πρδς τήν γραί
αν ταύτην, έπί τφ σκοπώ δήθεν τοΰ νά 
προμηθευθή παρ’ αύτή; σταγόνα; τινάς 
τοΰ δηλητηρίου, δι' ών ν’ άπαλλαχθή τοΰ 
βάρους συζύγου σκληρού καί τυραννικού. 
Διά τοΰ στρατηγήματος τούτου άπασα ή 
έταιρία συνελήφθη, καί άπαντα τά μέλη 
αύτής, έκτδ; τής μοιρολόγου, δνόματι Ίε- 
ρωνύμης Σπάρας, ώμολόγησαν τά έγκλ.ή- 
ματά των πρϊν ή βασανεσθώσι. Πρδ; παρα
δειγματισμόν δέ καί άποτροπήν άλλων ά
πδ τή; διαπράξεω; όμοιων κακουργημά
των, ή πάρεδρος τή; Σπάρας, τοϋνομα 
Γκρατσιώζα, τρεϊς γυναίκες καί αύτή ή 
πρόεδρο; Σπάρα, άπηγχονίσθησαν ένώπιον 
πολυαρίθμων θεατών· Μετά παρίλευσιν 
μηνών τινων, πλεϊσται έτι κυρίαι κατεδι- 
κάσθησαν είς άγχόνην, άλλαι δ’ έμαστι- 
γώθησαν καί τινες έξωρίσθησαν. Άλλ’ δ
μως καί μετά τάς αύστηροτάτας ταύτα; 
ποινάς, άνεφαίνοντο έκ διαλειμμάτων δείγ
ματα προσομοίων έγκλημάτων.

Αί μυστικαί δηλητηριάσεις προήχθησαν 
ωσαύτως είς μέγιστον βαθμόν έν Γαλλία 
περί τό 1670· ΊΙ διασημοτέρα τών τδ κα
ταχθόνιον τοΰτο επάγγελμα έν αύτή με- 
τερχομένων ήτο ή Μαργαρίτη Δ’ Ώβραί 
(Marguerite d' Aubray) σύζυγο; τού Μαρ- 
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κησίου δέ Βρενβιλλιέ {Marquis de Brinvil- 
liers ) Ή Κυρία αΰτη συνεζεύχθη, περί τδ 
165!, τώ Μαρζησίο» δέ Βρενβιλλιέ, υίώ 
τοΰ Γοβελίνου, προέδρου τοϋ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου τή; Γαλλίας (Chambre des com- 
ptes), έχοντι ετήσιον εισόδημα 30,000 λι
βρών (I), είς 8 ή σύζυγός του προσέθηκε 
καί προίκα 200,000 Ο Μαρκήσιος διατε- 
λών αρχηγέ; τάγματος τοΰ στρατού τή; 
Νορμανδίας συνεσχετίσθη έν ταϊ; έκστρα- 
τείαις αύτοΰ μετά τίνος Γοδίνου δέ Σαίντ- 
Κροά {Godin de Sainle Croix), νέου άνη- 
χοντος είς πλουσίαν οικογένειαν καί άρχη
γοΰ ίππικοΰ τάγματος. Ό Κύριος ούτος, 
καΟαιρεΟείς τοΰ βαθμού του, καί έπι τέλους 
είς ένδειαν περιελΟών, μετέβαινε συνεχώς 
πρό; έπίσκεψιν παρά τώ Μαρκησίω καί 
βαθμηδόν συνήψε καί έρωτικάς σχέσεις με
τά τής Μαρκησίας, ήτις, άφοΰ πρώτον συν- 
ετέλεσεν είς τό νά καταναλωθώ ή μεγάλη 
περιουσία τοΰ συζύγου της, άπώλεσε τέλος 
καί αυτόν, και ήδύνατο, έλευθέρως πλέον 
καί άναφανδόν μετά τόν θάνατόν του, νά 
υποδέχηται παρ’ αυτή τόν νέον εραστήν 
της. 'U αισχρά δμως διαγωγή αυτή; τοσού- 
τον κατέθλιψε τόν πατέρα τη;, ώστε, δυ
νάμει βασιλικού διατάγματος {lellre dc-ca- 
chet) συλλαβών τόν Σαίν-Κροά, καθήμενόν 
ποτέ έν άμάξη μετά τή; Ουγατρός του, 
ερριψεν αύτόν εί; τάς φύλακας τής Βαστιλ- 
λίας. Ό ΣαΙντ-Κροά, συνε^ιλιώθη έκεϊσε 
μετά τίνος Ιταλού, γινώσκοντος τήν τέ
χνην τοΰ δηλητηοιάζειν ή; τάς άρχάς παρ’ 
αύτοΰ καί έδιδάχθη. Άφοΰ δέ μετά ένός 
έτους κράτησιν άπεφυλακίσθησαν, συγκα
τοίκησε μετά τοΰ Ιταλού, και έκμαθών έν- 
τελώς τήν τέχνην, τήν έδίδαξεν ακολούθως 
κλΐ είς τήν Μαρκησίαν, δπως δυνηθώσιν 
άμφότεροι δι’ αύτή; νά βελτιώσωσι τήν 
τύχην των. ΓΙ1 Μαρκησία, έμπειρος ήδη τής 
τέχνης γενομένη, καί φορέματα καλογραίας 
ένδεδυμένη, διένεμεν έλεημοσύνα; τοϊς

(1) Λίβρα, Livre. Νόμισμα Γαλλικόν α
ξίας 20 σολδίων 8 διεδέχθη τό νΰν φράγ- 

κον.

πτωχοϊς, τροφάς τοϊς έν τώ νοσοκομείοις 
τών Παρισίων νοοηλευομένοις, και μάλι
στα τά φάρμακα αύτής, άλλ’ έπί μόνω τώ 
σκοπώ τοΰ νά δοκιμάση τήν δύναμιν καί 
ένέργειαν τού δηλητηρίου της’ τοΰθ’ δπερ 
ασφαλώς οΰτως είπεΐν καί άτιμωρητεί ήδύ
νατο νά κατορθώση επί τών άθλιων έκεί
νων ασθενών. Δωροδοκήσασα πρό; τούτοις 
καί τον ύπηρέτην τού Σαίντ-Κροά, δνόματι 
La Chaussie, κατέπεισεν αύτόν νά δηλη
τηριάσω τόν πατέρα της, είς τήν οικίαν τού 
οποίου τόν είχε συστήσει ώς πιστόν καί φι
λόπονου ύπηρέτην, ού μήν άλλά καί τόν 
ώύτάδελφόν της, μέλος διατελοΰντα τοΰ 
Κοινοβουλίου καί διαμένοντα έν τή αύτή 
οικία:. Τώ πατρί έδόθη τό δηλητήριον τρί- 
πρίν ή δυνηθή νά τελεσφορήση καί έπιφέρν 
τόν θάνατον" άλλ’ δ υιός άπέθανε ταχύ
τερου. Τήν άδελφήν τη; δμως, δεσποσύνης 
Δ’ Ώβραί, δέν ήδυνήθη νά φαρμακεύσγ, δι
ότι αΰτη, ύποπτευθεϊσα δτι δ πατήρ 
καί ό αδελφός της άπέθανον έκ δηλητηρί
ου, έλάμβανε πάντοτε τάς αναγκαίας προ
φυλάξεις.

Τό φρικαλέου τοΰτο έγκλημα άνεκαλύ- 
φθη κατά τόν εξής τρόπου :

"Οτε ό Σαίντ-Κροά παρεσκεύαζε τό δη
λητήριου του, συνείθιζε νά φορή ύάλινον 
προσωπείου. Τοΰτο ήμέραν τινά κατέπεσε 
τυχαίως πως έν καιρώ τή; σκευασίας, καί 
ό κατασκευαστή; άπεπνίγη έκ τών αναθυ
μιάσεων τοΰ ίδιου του καμινοστασίου. Ή 
κυβέρνησι; διέταξεν άμέσως νά γείνη έρευ
να καί καταγραφή λεπτομερής τών έπί— 
πλων καί σκευών τού κακούργου, δστις ήν 
άγαμος. Μεταξύ δέ τών διαφόρων πραγμά
των, εύρέθη καί μικρόν κιβώτιου έν άποκε- 
κρυμμένιρ τινι τόπω τή; οικίας, φέρον άνα- 
γεγραμμένα τά έξή; :

«Παρακαλώ θερμώς τού; είς ών τά; χεΐρας 
«ήθελε περιέλθει τό παρόν κιβώτιου νά εύ- 
«αρεστηθώσι νά τό έγχειρίσωσι τή Μαρκη- 
«σία δέ Βρενβιλλιέ, κατοικούση έν όδώ 
ο/flic Neuve, Saint Paul, καθότι τά έμ- 
«περιεχόμενα, άφορώντα αύτήν καί μόνην, 
«άνήκουσιν αύτί}, καί'καθόσον μάλιστα,
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«ούδέν έν αύτώ ύπάρχει δυνάμενον νά χρη- 
«σιμεύση άλ)ω έκτος αύτής. ’Αν δέ αυτή 
«άποθάνη πρό έμοΰ, νά καύσωσιν αύτό τε 
«καί τά έν αύτώ, χωρίς ούδόλως νά τό ά- 
«νοίξωσιν ή παραποιήσωσι τά έμπεριεχόμε- 
«να. "Ινα δέ ούδείς ποτέ προφασισθή ά· 
«γνοιαν ή άλλην δικαιολογίαν, δρκίζομαι 
«είς τό δνομα τοΰ Θεού, 8ν λατρεύω, καί 
«είς πάν εί τι άλλο ιερόν, δτι λέγω τήν ά- 
«λήθειαν καί καθαράν τήν άλήθειαν. Είδέ 
«τις παραβή εήν δικαίαν μου ταύτην αί- 
«τησιν καί τελευταίαν βούλησιν, έγκατα- 
«λείπω αύτόν εί; τούς έλέγχους τή; συ- 
«νειδήσεω; έν τώ παρόντι βίω καί εί; τήν 
«Οείαν τιμωρίαν έν τώ μέλλοντι.»

«Έν Παρισίοις τήν 25 Μα: ου τοΰ 1672.—
de Σαΐκτ-Κς.οά.·*

Μείζων προτροπή καί περιέργεια εί; τό ν’ 
άνοιχθή τό μυστηριώδες τούτο κιοώτιον 
δέν ήδύνατο βεβαίως νά διεγερθή έκ τής 
άλλοκότου ταύτης αίτήσεως. Ανοιχθέντος 
δθεν τούτου, εύρέθη έν αύτώ μεγάλη πο- 
σότης δηλητηρίων παντό; είδους, μετ’ έπι- 
γραφών δηλοποιουσών τήν έπενεχθεϊσαν ά- 
ποτελεσματικήν αύτών ένέργειαν έπί δια
φόρων ζώων. II δέ Μαρκησία, μαθοΰσα τόν 
θάνατον τοΰ έραστού της,προσεπάθησε παν· 
τοιοτρόπως νά λάβη κατοχήν τοΰ κιβωτί
ου, άλλ’ άποτυχοΰσα άνεχώρησε κρυφίως 
έκ Παρισίων. 'Ο La Cliaussee δμως, ό κα 
κοΰργος ούτος ύπηοέτης, έξηκολούθει δια
μένω·/ έν τή πόλει, καί αντιποιούμενος τού 
κιβωτίου τοΰ Σαίντ-Κροά, άλλά συλλη- 
φθεΐ; έφυλακίσθη, ήναγκάσθη νά δμολογήση 
καί άλλας αύτού άνοσιουργίας καί τέλος 
κατεδικάσθη είς τόν διά τροχού θάνατον 
τό 1673. Δραστήριος δέ τις δικαστικό; ύ- 
πάλληλος, τοΰνομα Desgrais, εστάλη πρός 
άναζήτησιν τής Μαρκησίας ήν καί άνεΰρεν 
έν τινι μοναστηρίω τού Βελγίου ένθα μετέ
βη έξ ’Αγγλίας. Ο Desgrais, δπως άπο· 
σύρη αύτήν έκ τού ιερού τούτου ασύλου, 
μετημφιέσθη ώ; μοναχός, καί σχετισθεί; 
μετ’ αύτή;, τήν προσεκάλεσεν ήμέραν τι- 

νά νά συνεξέλθωσι τοϋ μοναστηριού είς πε
ρίπατον, καί τοιουτοτρόπως τήν συνέλαβε. 
Μεταξύ τών έν τώ μοναστηρίφ σκευών καί 
φορεμάτων της, εύρέθη καί ιδιόγραφον αύ
τής γραμμάτιου, περιέχον άκριβή κατάλο
γον τών κακουργημάτων της. Μέ δλας δέ 
τά; προσπάθειας καί τάς ραδιουργίας ών 
χρήσιν έποιήσατο δπως διαφύγη, μετηνέ- 
χθη εί; Παρισίους, ένθα κατά πρώτον ήρ· 
νεϊτο τά πάντα. Άλλά δικασθεϊσα καί ένο
χο; άποδειχθεϊσα, ώμολόγησεν έπί τέλους 
τά εγκλήματα της, μετενόησεν έν Κυρίιρ, 
ώς άνήγγειλεν ό έξομολογήσας αύτήν ίε- 
ρεύ;, καί έβάδισε σταθερώ τώ ποδί έπί τής 
λαιμητόμου τήν 16 ’Ιουλίου τοϋ 1676. Τό 
σώμα δ’ αύτής άποκεφαλισθείση; διετάχθη 
νά καή.

Έν δέ τώ κιβωτίω τοΰ Σαίντ Κροά εύ· 
ρέθησαν τά έξη; : άχνη διαβρωτική ύδαρ- 
γύρου {sublimi corrosif) άλας Οειωτόν 
{vitriol), δπιον, καθαρόν στίμμι, καί με
γάλη ποσότης δηλητηρίου ήδη παρεσκευ- 
ασμένου, τά συστατικά τοΰ οποίου οι τής 
έποχή; ιατροί .δέν ήδυνήθησαν νά διευ- 
κρινήσωσι.

Διά τής καρατομίας τή; νέα; ταύτης 
Μήδειας, Μαρκησία; δέ Βρενβιλλιέ, τό 
δηλητηοιάζειν ούδόλω; κατηργήθη’ πλεϊ- 
στοι δ’ έκ διαλειμμάτων άπέθνησκον ύπό 
περιπτώσεις, μεγάλας παρεχούσα; ύπονοίας, 
καί ό άρχιεπίσκοπος ειδοποιείτο έκ δια
φόρων ένοριών τής πόλεως, δτι τό έγκλη
μα τοΰτο έξωμολογεϊτο τοϊς πνευματικοί; 
ίερεΰσι, καί δτι τά ίχνη αύτοΰ καΟωδή- 
γουν είς οίκογενεία; πλουσίους τε καί 
πτωχού;· 'Π κυβέρνησις δθεν έθεώρησεν έ- 
πάναγκες νά συστήσρ, τό 1679, δικα- 
στήριον ύπό τόν τίτλον «Chambre de Poi 
son» ή, Chambre ardenle» ήτοι «Δικα- 
στήριον δηλητηρίου» ή «Δικαστήριον Πυρι
φλεγές» (καθό κρίνον δηλ. καί καταδικά- 
ζον εί; καύσιν τού; δηλητηριαστάς). Τό 
δικαστήριον τοΰτο, πρό; τοϊς άλλοις, έδί- 
κασε καί δύο γυναίκας, τήν La I'igou- 
reux καί τήν La Γο/sin, αϊτινες μετήρ- 
χοντο εύδοκίμω; τό έμπόριον τών δηλητη-
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ρίων. Αύται πρδ; τούτοις έπηγγέλλοντο 
ττ,ν πρόρρτσιν τών μελλόντων, ττ,ν έπί- 
κλτσιν τών δαιμόνιων πνευμάτων, την ά 
νακάλυψιν κικρυμμένων θησαυρών καί την 
άνεύρεσιν άπολεσθέντων ή κλαπέντων πραγ 
μάτων. Διένεμον ωσαύτως διάφορα φίλ
τρα καί έπώλουν μυστικά δηλητήρια εΐ; 
κυρίας ασφαλείς, αϊτινες ένεπιστεύοντο εΐς 
αύτάς είτε πρδς απαλλαγήν έπαχθών συ
ζύγων ή έκδίκησιν άπιστων έραστών. ’'Αλ
λως τε καί πλεϊσται κυρίαι έντιμων οι
κογενειών προσήρχοντο εΐς έπίσκεψιν αύ
τών, ούχί π»δς άγοράν δηλητηρίων, άλλ’ 
ϊνα μάθωσιν άπλώς παρ’ αύτών τά περί 
θανάτου φίλων ή συγγενών, έραστών ή άλ
λων προσώπων ύπέρ ών ένδιεψέρο»το. Κα
τά τήν σύλληψιν τής La Voisin ιΰρΡ)·η κα
τάλογος απάντων τών υπ’ αύτής άπατη- 
Οέντων υποκειμένων, άτινα, κατά συνέπειαν 
τούτου συλλτ,φθέντα, ένήχθησαν έν τώ Πυ- 
ριφλεγεϊ Δικαστηρίφ. Έν τώ ^ηθέντι κατα 
λόγω ύπήρχον έγγεγραμμένα τά διακεκρι
μένα ονόματα τής Κομήσσης δέ Σοασσών, 
τής άδελφής αύτής δουκίσσης δέ Βουλλιών 
καί τοΰ στρατάρχου δέ Λουξεμβούργ. Ή 
πρώττ μετέβη είς 'Ολλανδίαν ϊνά διαφύ - 
γη τήν αυστηρότητα τοΰ νόμου καί τήν 
άτίμωσιν, ή δευτέρα διεσώθη τή βοήθεια 
τών φίλων της, καί δ στρατάρχης, άφοΰ 
διέμεινεν έπί τινας μήνας έν τή Βαστίλ- 
λη καί ύπέστη αΰστηράν δικαστικήν άνά· 
κρίσιν, άπελύθη άθώος. 'II Ια Vigoureux 
δμως καί ή La I oisin έκάησαν ζώσαι τήν 
22 Φεβρουάριου 1680, άφοΰ πρώτον αί 
χεϊρές των διετρυπήθησαν δ·.ά πεπυρακτω
μένου σιδήρου καί άπεκόπησαν. Πλεΐστα 
ύποκείμενα άσημάντων οικογενειών κατε- 
δ.κάσθη-σαν εΐς τδν δι’ άγχόνης θάνατον, 
άλλά τά είς εύγενεΐς οίκους άνήκοντα, 
άθρώα ύπδ τοΰ δικαστηρίου άνακηρυχθέντα, 
άπελύθησαν.

Παρεκτδς τής Γαλλίας, καί άλλα Sxat- 
λεια έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις παρήγα- 
γον τούς μυστικούς αυτών φαρμακευτάς. 
*0 Corfitz de Ulfeld, ίν τή αύλή τής Δα- 
νιμαρκίας, κατηγορήθη, καί τοι άναποδεί-

κτως, δτι προύτίθετο νά φονεύση τδν βασι
λέα διά ναρκωτικού δηλητηρίου.

Ό Κάρολος ΙΑ', βασιλεύς τής Σουηδίας, 
άπέθανεν ύπδ τοιούτου δηλητηρίου. ’Αφοΰ 
κατέστρεψε πλείστας εύγενεΐς οικογένειας, 
καί έσφετερίσθη τά κτήματα αύτών, ά- 
πελθών μετά ταΰτα εΐς περιοδείαν έντδς 
τοΰ βασιλείου του, έπεσεν εις διαβρωτι- 
κήν άσθένειαν ήτις ήν άδύνατον νά θερα- 
πευθή. 'Ημέραν τινά ήρώτησε διά τρόπου 
λίαν επιτακτικού τδν ιατρόν αύτοΰ τήν 
αιτίαν τής άσθενείας του. 'Ο ιατρός δ’ Α
μέσως τώ άπήντησεν. «Ή Σή Μεγαλειό- 
της φέρει έπί τών νώτων πλείστας δσας 
άράς.» «Ναί, άπεκρίθη δ Βασιλεύς, είθε 
νά μή έσφετεριζόμην τά ύπάρχοντα τών 
εύγενών καί νά μή έπεχειριζόμην άκολού
θως τήν άπαίσιον περιοδείαν μου πέριξ τοΰ 
Τορνέου.» Μετά τδν θάνατόν του, αύτο- 
ψίας γενομένη;, εύρέθτ.σαν τά έντόσθια 
αύτοΰ βρίθοντα μικρών έλκων. Τδ ανέκ
δοτον τοΰτο έδιηγήθη τώ Κ. Beck δ περι
κλεής φυσιογράφος τής Σουηδίας Λιν- 
ναϊος.

Ό Δόκτωρ Daunt έδημοσίευσε περίεργα 
τινα διηγήματα μυστικών δηλητηριάσεων, 
διαπραττομένων έν τώ καθ’ ήμάς αίώνι 
μεταξύ τών δούλων τής Βραζιλίας. Άνα- 
φέρομεν δ’ ένταΰθα τάς ιδίας λέξεις τοΰ Δό- 
κτορος.

« Ύπδ τδ δνομα feilico, λέξιν Πορτο- 
«γαλλοαφρικανικήν, περιλαμβάνουσαν συλ- 
«λήβδην τήν ιδέαν θελγήτρων, φίλτρων καί 
«δηλητηρίων, τδ δηλητηριάζει» είναι αύ* 
’ τόθι εί; διηνεκή χρήσιν, καί τοσοΰτον 
«έμπειροί είσιν οί τοΰ έπαγγέλματος τού- 
«του είς τδ νά παράγωσι διαφόρους νό· 
«σους καί διάφορα βαθμολογικά διαστή- 
«ματα θανάτου νά προσδιορίζωσιν, ώστε 
«τά θύματα τοΰ feilico ύποπίπτουσιν είτε 
«είς χρόνιον μαρασμόν ή είς βίαιον θάνα- 
«τον. Ή τέχνη δ’ αΰ :τ καί ή έπιτηδειότη; 
«μεθ’ ή; έξασκεϊται, άπαιτοΰσι παρά τοϊς 
«μαύροις ιδιαιτέραν μελέτην καί άκριβε- 
«στάτην έκ παραδόσεως διδασκαλίαν-τοΰθ’ 
«δπερ εύκόλως δύναταί τις νά πιστεύση, 

«δταν μάθη οτι, ϊντισι μέοεσι τής Βραζι- 
«λίας καί ίδως έν τή επαρχία Sail Pau- 
«Ιο ένθα νΰν διαμένω, ύπάρχει μεταξύ 
«τών μαύρων δούλων μυστική τις έταιρία, 
“ ανάλογος τή τών έν Ινδία Θούγγων, (1) 
«ήτις ώσαύτως θεωρεί ώς έκπλήρωσιν θρη- 
«σκευτικοΰ καθήκοντος τδ φονεΰειν κατ’ 
«έτος άριθμόν τινα ατόμων, άλλά συνήθως 
«έκλεγομένων μεταξύ τών συναδέλφων αύ- 
«τών μαύρων δούλων, σπανίως δέ, ή ού- 
«δέποτε, μεταξύ τών οικογενειών τών κυ- 
«οίων των. Έν τή έταιρία ταύτη ύπάρ- 
«χουσι διάφοροι βαθμοί, καί ή άρμοδιότης 
• τών δοκίμων ίνα μυηθώσι καί είς τά ά- 
«νώτερα διδάγματα τή; έπιστήμης, ύπο- 
«τίθεται έκδηλουμένη έκ τοΰ άριθμοΰ τών 
«ύπ’ αύτών δηλτ,τηριασθέντων, καί συνά* 
«μα έκ τής πρδς τοΰτο άπαιτουμένης έπι- 
«δεξιότητες. Πρδς πλείονα δθεν μαρτυρίαν 
«τής σταθερότητάς των, συμβαίνει πολλά- 
«κις νά έκλέγωσι διά θύμα τούς πλησιε- 
«στέρους αύτών συγγενείς. Ή μεταξύ δ’ 
«αύτών καί τών Θούγγων διαφορά συνίστα· 
«ται είς τδ δτι τδ Θουγγικδν σχοινίον άν- 
«τικατέστησεν ένταΰθα τδ δηλητήριον, δι
ό δόμενον έν ειδει ταμβάκου.»

"Οτε αί μυστικαΐ δηλητηριάσεις ησαν 
αρκούντως πρόδηλοι ώστε νά προκαλέσωσιν 
αύτοψίαν έπί τοΰ νεκροΰ σώματος, άνευ· 
ρέθη δτι τδ δηλητήριον περιείχε συστατι
κά τινα τήν σήμερον πασίγνωστα. Περί 
του βραδέως ένεογοΰντος δηλητηρίου τών 
Γάλλων καί ’Ιταλών, ό Baldmger γράφει 
τάδε : «’Αμφιβολία δέν ύπάρχει δτι τό δη- 
«λητήριον τοΰτο καλούμενον poudre dcla 
«succession (διαδοχική κόνις) ώφειλε τήν 
«καταγωγήν του είς σάχχαριχ ίχ μο>ύ· 
«βιΊου (sugar of lead) Γινώσκω χημικόν 
«έπιστατοΰντα είς τδ χημικδν έργοστάσι- 
«ον πρίγκηπός τίνος κείμενον είς τά σύ-

(1) Thugs ; θοΰγγοι, ληστρικοί συμμο
ρία! τής ’Ινδίας, θυσιάζουσαι είς τούς θεούς 
των άπαντας τούς ξένους ου; ήθελον συλ- 
λάβει. ’Αλλ’ οί Άγγλοι κατέστρεψαν μέχρι 
τοΰδε μέγαν άριθμόν αύτών.

«νορα τής Βοημίας, δστις, τή διαταγή τοΰ 
«κυρίου του,πλεϊστον χρόνον καί κόπον κα- 
«τέβαλεν είς τήν κατασκευήν δυνατών καί 
«μετρίων δηλητηριωδών φαρμάκων. Ούτος 
«δ’ ώμολόγησε πολλάκις δτι, έκ τής έκ 
«μολύβδου σακχάρεως, τή προσθήκη καί 
«ετέρων χυμών έξατμιστών, δηλητήριον 
«λίαν ύπουλον (lent) ήδύνατο νά κατα- 
«σκευασθή, δπερ, καταπινόμενον ύπδ κυνδς 
«ή άλλου ζώου, ήθελεν άνεπαισθήτως θα- 
«νατώσει αύτδ, άνευ βιαίων συμπτωμά- 
«των, έν διαστήματι έβδομάδων τινών ή 
«μηνών. ·

Περί δέ τοΰ δηλητηρίου ού χρήσιν έποι* 
εϊτο ή ρηθείσα Τοφάννα, δ Γαρέλλης, άρ* 
χιϊατρδς τοΰ Αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ 
ΣΤ', τοΰ καί Βασιλέως τών δύο Σικελιών, 
καθ’ δν χρόνον συνέλαβον τήν ’Ιταλίδα 
ταύτην Κίρκην, γράφει τάδε τώ f-ηθέντι 
Beckmann, Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Ρεττίγκης : «Τδ δηλητήριον τής κα- 
«κούργου ταύτης γυναικδς ήν άπλώς άφέ- 
«φέψημα κρυσταλλώδους άρσενικοΰ διαλε- 
«λυμένου έν μεγάλη ποσότητι ΰδατος, τή 
«προσθήκη καί τοΰ χόρτου τοΰ καλουμένου 
«Cymbalaria· τοΰθ’ δπερ μοί έκοινοποίη- 
«σεν δ ίδιος Αύτοκράτωρ πρδς δν ΰπε- 
«βλήθη ή δικαστική άνάκρισις τής δί- 

«κης»
Ό δέ Άββάς Γαλλιάνης λέγει, δτι μίγ

μα δπίου καί κανθαρίδων μυιών έχρησί- 
μευεν ένίοτε ώς ΰπουλον δηλητήριον άσφα- 
λέστατον, καθ’ ού ούδείς ποτέ ήδύνατο νά 
συλλάβη ύπονοίας,καί δτι τοΰτο έδίδετο κα
τά πρώτον έν μικραϊ; δόσεσιν ώστε νά έ- 
πιφέρη τήν ένέργειαν αύτοΰ άνεπαίσθητον. 
’ΐίτο δέ τδ χρώμα διαυγές ώς τδ πηγαΐον 
ύδωρ. —

Ή χημική έπιστήμη τοσαύτας γιγαντι* 
αίας προόδους έποιήσατο έν τώ καθ’ ήμάς 
αίώνι, ώστε ολίγισται τοιαΰται δηλητηριά
σεις, αν άλλως τε υπάρχωσιν, ήθελον δυ
νηθή νά ύπεκφύγωσι τήν έκδήλωσιν αύτών. 
Ή έπελθοΰσα βελτίωσις τών ιατρικών καί 
θεραπευτικών γνώσεων, καί ή έν Εύρώπη 
άγρυπνος έπιστασία πρδς τδ άνακρίνειν και
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την ελαχίστην δηλητηριάσεως υποψίαν, κα- 
Οισ,ωσ1 την έξάσκησιν τής μυστικής καί 
στυγερά; τέχνη; τοΟ δηλητηριάζειν τού; 
ανθρώπους αδύνατον σχεδόν.

Περαίνοντες καί τδ’περί ιατρόν τερα
τουργημάτων Κεφάλαιον, προσεπιφέρομεν 
Χαί τδ επόμενον ανέκδοτον, σχετιζόμενον 
χατα τι πρό; αύτό :

Επί τη; βασιλείας τοΰ Αύτοκρά τορος 
Βεσπασιανοΰ άπαντώμεν τά έξής άξιοσημεί- 
ωτον δείγμα ύπερφυσικής δυνάμεω;, άνα- 
ψερομενον υπδ τών δύο ιστορικών τής έπο- 
χής, Τακίτου καί Σουετονίιυ "Ονε δΒεσπα· 
Γ* ς μετέβη είς Αλεξάνδρειαν, ένθα καί 
Μμεινεν επί τινα χρόνον, τυφ.Ιός τις τοΰ 
χοάνου λαοΰ προσήλθε τώ Αύτοκράτορι, 
ενθορμως δεόμενος αύτοΰ ί>« Οεραπεύση 
την τυφλότητά του, προσθέτων δτι άφίκε- 
το παρ αύτώτή προτροπήτοΰ θεοΰΣεράπιδος, 
χαι χατα συνέπειαν ίκετεύων έπιμόνως τδν 
ηγεμόνα, δπως εύαρεστηθή ν' άλείψη τάς 
παρειάς καί τά κλειστά του βλέφαρα διά τοΰ 
βασιλιχοΰ του συέλου. Ό Βεσπασιανδς κατ’ 
αρ/ας^ ουδόλως συνήνεσεν εί; την αίτησίν 
T0U’. ,έπ1 συγκινηθείς είς τάς
μετά δακρύων δεήσεις τοΰ τυφλοΰ, προτρε
γμένος δέ πρδς τοΰτο καί ύ«δ τή; κολα- 
χειας των αυλικών, έστοχάσθη καθ’ έαυτδν 
οτι τα παντα ώφειλον βεβαίως νά ύποτάσ 
σωνται τή πανευδαίμονι τύχη, του καί έ- 
νέόωκεν είς τήν επιθυμίαν καί τήν παρά- 
χλη,ιν τοΰ έκλιπαροΐντο; αύτδν ίκ^υ. 
Μετά θάρρους δθεν ο’ντως ήγεμονικοΰ, τών 
ύε περιστοιχούντων αύτδν μετά μεγίστη- 
όσης περιεργείας άπεκδεχομένων τδ άπο- 
οησόμενον, δ Αΰτοκράτωρ έπέθηκε τδν σύε- 
λόν του, καί, ώ τού θαύματος! ή ποθη
τή επιτυχία άμέσως έξεδηλώθη. Καί έτε- 
Ρθς_ δ ικέτης, δστις είχεν άπολέσει τήν 
χρήσιν των χε,ρών του, συγχρόνως παρου. 
σιασθεις, εδεηθη τοΰ Αύτοκράτορος δπως 
ωσαύτως τδν Οεραπεύση, έπιβάλλων άπλώς 
τον πόδα του έπί τών βεβλαμμένων χει- 
ρων του Ό αναγνώστης δύναται ευκό
λως να είκάσρ δτι καί ούτος ίάθη άμέ
σως. "

0 περίφημος φιλόσοφος καί ιστορικός 
τής Σκωτίας Χ&ύμ (Dattd Hume) παρα
τηρεί αστείζόμενος, δτι πλεϊστα περιστατι
κά συντελοΰσιν είς τδ νά παράσχωσιν αυθεν
τικότητα τώ Οαύματι τούτω’ άν άλλως 
τε, οίαδήποτε , μαρτυρία ή άπόδειξις δύ
ναται νά πιστωτή τδ προφανές τοΰτο ψεύ
δος. Ταΰτα δέ, λέγει, είσί τά εξής : «Πρώ- 
«τον·^ή βαρύτης, ή σταθερότης, ή ήλικία 
«και ή τιμιότης τοΰ Μεγάλου τούτου Αύ- 
«τοκράτορος, δστις, έφ’ δλου τοΰ βίου αύ- 
«τοΰ, συνδιελέγετο οίκειακώς μετά τών 
«φίλων καί τών αΰλικών του, ούδόλως 
«προσποιούμενος ηθός τι υπερφυσικόν ή θεϊ- 
«κόν ώς οί προκατόχοι αύτοΰ. Δεύτερον- 
«δ ιστοριογράφος Τάκιτος, συγγραφεύς ά- 
«ξιοσνμείωτος έπί χρηστότητι καί φιλα- 
«ληθεία, καί έπί μεγίστω ίσως δέ καί 
«μάλλον έπιχειρηματικώ καί κριτικώ πνεύ- 
«ματι άπάσης τής άρχαώτητος. Καί τρί- 
«τον τά πρόσωπα έπί τής μαρτυρίας τών 
«οποίων βασιζόμενος δ Τάκιτος άναφέρει 
«τδ θαύμα, καί άτινα ούδόλως ήδόναντο 
«νά είπωσι ψευδός κολακείας ένεκεν ή ίδιο- 
«τελείας, τής Φλαβιανής Αύτοκρατορικής 
«οικογένειας άπολεσάσης ήδη τήν έξουσίαν 
«καθ’ 8ν χρόνον παρελήφθη ή μαρτυρία 
«αύτών.» (Hume Essays. Part. 3. Sect

Ούδείς τών ήμετέρων αναγνωστών δύ
ναται ν’ άμφιβαλλη δτι άμφότεροι οί |5η- 
Οέντες ασθενείς ήσαν αύτόχρημα απατεώ
νες, καί δτι ή ασθένεια των ήν δλως άνύ- 
παρκτος ή πλαστή είτε έν γνώσει ή έν ά
γνοια τοΰ Αύτοκράτορος.

Έν τοίς νεωτέροις χρόνοις, ναι μέν καί 
έν τώ παρόντι αίώνι, άσθένειαι ψευδείς, 
άλλοκότων ειδών, έπενοήθησαν καί έκά- 
στοτε έπινοούνται, καί μάλιστα έν ταϊς 
πρωτευούσαις πόλεσι τής Εύρώπης, χάριν 
αθεμίτου κερδοσκοπίας, *
σμοϋ, ή 
καταλόγω 
φί«·

Ιδού τί γράφει ό Γάλλος Σαλβέρτος ί- 
διως περί τών έν Παρισίοι; επαιτών έν 

.. «νέτου βιοποοι- 
άπαλλαγής άπδ τής έν τώ 
τών στρατευσίμων καταγρα-

τφ συγγράμματι αύτοΰ τώ περί «Sciences 
Occullesn. «Αί κατοικίαι ή μάλλον είπεϊν 
«τά κρησφύγετα τών έπαιτών έκείνων οί- 
«τινες άπατοϋν τδ δημόσιον, έφελκύοντες 
«τήν συμπάθειαν καί τδ έλεος αύτοΰ υπδ 
«πλαστάς άσΟενείας, εκαλούντο τδ πάλαι 
«έν Παρισίοις «Cours de Miracles, ήτοι, 
«θαυμάτωπ ’Λ> άκτορα*, καθότι, είσεοχό- 
«μενοι έν ταϊς συνοικίαις ταύταις τής πό- 
«λεως, οί άθλιοι ούτοι έναπέθετον τδ έ- 
«σπέρας τάς διαφόρους προσθέτους στολάς 
«τών μετασχηματιζομένων τού σώματός 
«των μερών. Διά μιας λοιπδν οί τυφλοί 
«εβλεπον καί οί ανάπηροι άνελάμβανον 
«τήν χρήσιν τών μελών των. Δώδεκα πε- 
«ρίπου τοιαύτα καταλύματα υπάρχουν έν 
«τή Γαλλική πρωτευούση.» Άλλά καί τά 
μέσα ών χρήσιν ποιούνται καί οί έν Λονδί
νο», έπαϊται, πρδς τδ παριστάνειν διαφόρου; 
πλαστάς νόσους, λίαν γραφικώς περιγρά- 
φονται έν τοϊς «Άποκρύφοις τοϋ Λονδί
νου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ.

Καί τοι ή Μετεωρολογία είναι κλάδος 
έπιστήμης έστερημένης σταθερών άρχών, 
ύπήρξεν δμως, έν παντί αίώνι, ίσχυροτάτη 
πρδς τδ έπιδράν έπί τής εύπιστίας τοΰ αν
θρώπου, ού μόνον καθ’ δσον άφορα τήν τύ
χην τών γεωργικών έργασιών, άλλά καί 
τών καθημερινών βιοποριστικών αύτοΰ έ- 
πιχειρήσεων. ΊΙ περιέργεια τοΰ είδέναι τδ 
άπαβησόμενον τών άτμοσφαιρικών φαινο
μένων, καθίσταται άζιοσυγχώρητος τή αν
θρώπινη φύσει, δταν άναλογισθώμεν τδν 
έξ αύτών φόβον καί τήν άπελπισίαν. Τάς 
άπειλάς οθεν τοΰ μετεωρολόγου άκροαζό- 
μεθα μετά θρησκευτικής εύλαβείας, καί τά 
προγνωστικά αύτού τά έπιβάλλοντα ήμϊν 
σωτηριώδεις προφυλάξεις, πρδς άποσόβησιν 
μεγάλων συμφορών καί κινδύνων, και άνα- 
ζωπυρούντα τήν άποσβεσθεϊσαν σχεδόν έλ- 
πίδα ήμών, προσδεχόμεθα καί άνευφη- 

μοϋμεν ώ; Οείαν έμπνευσιν. —— Παραδείγ
ματα :

Ί. "Οτε άνομβρία έπεκράτει έπί πολύν 
χρόνον έν ’Αρκαδία, δ ίερεύς τού Λυκαίου 
Διδς άνέπεμπε δεήσεις καί προσέφεοε θυ
σίας τή πηγή Αγνοί (I)- μετά ταύτα δ’ 
ήγγιζε τήν επιφάνειαν τή; πηγής μέ κλά- 
δον δρυός Διά τής· έλαφράς δέ ταύτης δο- 
νήσεω; τοΰ υδατος, άνυψούντο αίφνης α
ναθυμιάσεις, αϊτινες είς νέφη συμπυκνού- 
μεναι κατέπιπτον είς άφθονον βροχήν καί 
έπότιζον τήν διψώσαν γήν.

2. Οί ίερεϊς τής Σαμοθράκης, κειμένης 
παρά τή Θρακική παραλίμ καί κατοικουμέ- 
νης ύπδ Πελασγών, υπισχνοΰντο τοϊς προ- 
σερχομένοις, ϊνα συμβουλευθώσιν αύτούς, 
ούριον άνεμον καί καλήν Οαλασσοπορείαν.

3. Οί Δρυίδαι, ίερεϊς τών αρχαίων Γα- 
λατών καί Βρεταννών, διϊσχυρίζοντο δτι 
κατεϊχον τήν δύναμιν τοΰ καταπραυνειν τά 
κύματα καί τούς άνέμους.

4. 'Ο ’Εμπεδοκλής άφ’ ένδς καί δ νεο
πλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος άφ’ έ- 
τέρου, χρησμολογικάς τών έθνικών ναών 
λέξεις άπλώς άπήγγελλον" δτε δ μέν, έν 
τοϊς ποιήμασιν αυτού, ένησμενίζετο έπί τή 
ίκανότητι τού διδάσκειν τήν τέχνην τού 
συνδέειν καί άπολύειν τούς άνέμους, τοΰ 
διεγείρειν τρικυμία- καί πάλιν ταύτας κα- 
τευνάζειν-δ δέ διεβεβαίου,δτι δ τερατοποιδς 
Σκύθης Άβαρις καί δ Πυθαγόρας έκέκτην- 
το ώσαύτως τάς αύτάς μετεωρολογικά; δυ
νάμεις.

5. Οϊ αύλικοί τοΰ Αύτοκράτορος Κων
σταντίνου φθονήσαντες τδν εύνοούμενον αύ
τοΰ Σώπατρον, τδν έξ Άπαμείας, τδν καί 
περίφημον καταστάντα έπί ταϊς ύποτιθε- 
μέναις αύτοΰ ύπερφυσικαϊς δυνάμεσι, κα
τηγόρησαν αύτοΰ ώς συνδέσαντος τούς ά
νέμους καί έπενεγκόντος τδν τότε λιμόν 
τής πρωτευούσης. Κατά συνέπειαν τής συ-

(I) Ίΐ Άγνώ μυθολογείται ώς μία τών 
νυμφών τών άναθρεψασών τδν Δία, καί δού- 
σα τδ όνομα αυτής πηγή τινι τού όρους Αυ- 
καίου έν Αρκαδία.
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κοφαντίας ταύτη; δ εύπιστος καί δειλός 
Αύτοκράτωρ διέταξεν οΰ μόνον νά βα- 
σανίσωσι τδν Σώπατρον άλλά καί νά τδν 
θανατώσωσι.

6· Συνοψίζομεν τδ άκόλουθον συμβάν 
έκ τοΰ «Παγκοσμίου Μηνΰτορος» τή; 23 
Αύγουστου 182 8 : "Οτε ύπερβολικαί βρό
χοι έπέφερον βλάβην καί κατέστρεψαν τάς 
ελπίδας τδν γεωργών, ή άφανής αιτία τών 
δυστυχημάτων τούτων άπεδόθη υπδ τοΰ 
κοινοΰ λαού ταϊς μαγγανείαις γυναικός τί
νος, ήτις, πρό τινων μηνών άφιχΟεϊσα είς 
Βρυξέλλας, προύτίθετο νά παραστήση τδ 
καί πλειστάκις πρδ τής έλεύσεως αυτής 
παρασταθέν θέαμα άνυψώοεω; αεροστάτου. 
ΓΗ πρόληψις δ’ αύτη τοΰ όχλου τοσοΰτον 
διεσπάρη καί έγενικεύθη έν τή πόλει, ώστε 
ή αθώα άεροναΰτις ήναγκάσθη νά λάβη 
τάς δεούσας προφυλάξεις ύπέρ τής ατομι
κής αύτής ασφαλείας’ άλλως, διέτρεχε τδν 
κίνδυνον τοΰ νά καή ζώσα ύπδ ανθρώπων 
έχόντων άναμφιβόλως τάς αύτά; φρένας 
έκείνων, οιτινες άλλοτε επευφήμησαν καί 
έχάοησαν έπί τώ θανάτω τοϋ Σωπάτρου. 
Τίνες δέ, δύναταί τις έρωτήσαι, ήσαν ού- 
τοι; — ’Ησαν οί χωρικοί τών περιχώρων 
τών Βρυξελλών καί αυτοί οί κάτοικοι τής 
πόλεως. Τδ δέ συμβάν φέρει χρονολογίαν 
τοΰ έτους 1828 !

7. Έν τφ συγγράμματί τοΰ Κ. Τ. L. 
Μ' Kenny τφ έπιγοαφομένω «'Υπομνήμα
τα, Επίσημα τε χαΐ Ατομικά, ιιετά 'Ο
δοιπορικών Σχεδιασμάτων μεταξύ των 
Βορείων καί Νοτίων ’Ινδών» («Memoirs, 
Off'icial and Personal ; with Sketches of 
Travels among the Northern and Sou
thern Indians») άναγινώσκομεν δτι δ συγ- 
γραφεύ; έσχετίσθη έν τή Ίδική χώρα Χο- 
κτώβη (Choclaw) μεθ’ ένδς «Ύετοποιοΰ» 
(«rain maker») ού τίνος τήν υπερφυσικήν 
δύναμιν τοΰ προξενεΐτ βροχήν άπασα ή 
φυλή έπίστευεν.—

'Ο Βυφφών έν τή «Φυσική αύτοΰ ’Ιστο
ρία» δμιλών περί τών «’Αποδείξεων τής 
θεωρίας τής Γής» («Hisloire Naturelle· 
Preuves dela Theorie dela Terre.») λέ

γει : «Τδ ’Ακρωτήριου τής Καλής Έλπίδος 
«φημίζεται ενεκεν τών τρικυμιών αύτοΰ καί 
«τοΰ άλλοκότου νέφους τοΰ προδρόμου άδ
ετων’ τδ νέφος τοΰτο φαίνεται κατά πρώ- 
«τον ώς μικρά τις στρογγύλη κηλίς έν τώ 
«στερεώματι, οί δέ θαλασσοπόροι άποκα- 
«λοΰσιν αύτδ, «"Ομμα Ταύρου·» Έν τή 
«Ανατολική ωσαύτως παραλία τής Άφρι- 
«κής Νατάλ, μικρόν τι νέφος σχηματίζε- 
«ται, παρεμφερές τώ τοΰ Ταύρου όμματε 
«τής Καλή; Έλπίδος. Έκ τοΰ νέφους τού- 
«του φαίνεται έκπηγάζων σφοδρότατος ά- 
«νεμος, τά αύτά παράγων άποτελέσματα. 
«Παρά τή ακτή τής Γουινέας, καταιγίδες 
«ωσαύτως, ώς αί ήδη περιγραφεϊσαι, τοιου- 
«τοτρόπως άναγγέλλονται’ ήτοι, διά μι- 
«κροΰ νέφους έν τώ στερεώματι, ένώ συγ- 
«χρόνω; τδ έπίλοιπον μέρος τοΰ ούρανοϋ 
«διάκειται συνήθως εύδιέστατον, καί ή Οά- 
«λασσα ήρεμοΰσα.»

Θεωροΰμεν έπάναγκες, πρίν ή προβώμεν 
είς τήν διασάφησιν τών άνωθι παραδειγ
μάτων, νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοΰ 
άναγνώστου είς τδ συμπέρασμα τής πι- 
θανότητος μετεωρολογικών καί θαυμά
σιων προρρήσεων, άς ή γνώσις τών συμ
πτωμάτων τούτων τών ύπδ τοΰ Βυφφώνος 
άναφερομένων,τών προαγγέλων ούτως είπεΐν 
προσεγγιζουσών καταιγίδων καί τρικυμιών, 
δύναται εύχερώς νά ύπαγορεύση, καί κατά 
συνέπειαν νά διεγείρη τήν έκπληξιν καί 
τδν φόβον παρά τοΐς άνθρώποι; έκείνοις 
τοϊς δλως άγνοοΰσι τά μετεωρολογικά 
ταΰτα φαινόμενα.

ί. Έν τώ παραδείγματι τούτω, δ ίε- 
ρεύ; άναμφιβόλως δέν έπεχείρει τήν θαυ
ματουργίαν του πρίν ή πειστικά τινα με
τεωρολογικά σημεϊα ήγγυώντο περί τής έ- 
πιτυχίας. Ουτω, π· χ, καί έν αυτή τή 
έξηυγενισμένη Εύρώπη δεισιδαιμονικαί τε- 
λεταί πρδς έπαγωγήν ή άναστολήν βρο
χής ούδέποτε γίνονται, πρίν ή διαδηλωθή 
έν τώ ούρανώ ή προσέγγισις τής μιά; ή 
τής άλλης περιπτώσεως.

2. 3. Έάν ή ύπόσχεσις τών ιερέων τή; 
Σαμοθράκη; δέν έξεπληοοΰτο, καθίστατο 

εύκολον τδ ν’ άθωωθή ή Οεότης διά τή; 
προφασιολογίσς, χωρίς τδ παράπαν νά λη- 
φθή ύπ’ όψιν ή ναυτική άπειρία, ή ή άνι- 
κανότης τοΰ Οαλασσοποροΰντο; ικέτου, ή 
τδ τοΰ πλοίου του ελαττωματικόν, ή δτι 
αύτδς ούτος ήν ένοχο; δήθεν έγκλήμα- 
τός τινός, ή τδ χείριστον, ένοχος άνευ- 
λαβείας καί απιστία;· Άναμφιβόλως διά 
τών αύτών τεχνασμάτων καί οί Δρυί- 
δαι διετήρουν τήν έπί άδιαπταίστω δυ
νάμει φήμην αύτών.

ί. 5. 6. Παρατηρήσεις έπ’. τής συνήθους 
πορε'ας τών άνέμων καί τών παλιροοιών 
κλιμάτων τινών τής γής, καθίστων ένίοτε 
ίκανδν τδ μαντεϊον ή τδν φιλόσοφον πρδς 
τδ άναγγεϊλαι τήν καλήν ή κακήν έκβα- 
σιν τής θαλασσοπορείας τών ναυτελλομέ- 
νων. Απλή δμως άγγελία έπιστημονική; 
προβλέψεως πρδς τδν σκοπδν τοΰτον δέν 
ήρκε1, άλλά τά προγνωστικά ταΰτα ώφει- 
λον νά προσλάβωσι τδ κΰρος ύπερφυσικής 
θετικότητος. Έκ τούτου παρήχθη ή τών 
άρχαίων τερατουργών προσπάθεια τοΰ ύ- 
ποκρύπτειν καί τάς άπλουστέρας τής φύ
σεως ένεργείας ύπδ μαγικόν πέπλον.

Ή πίστις δτι οί είς τά τής μαγικής 
φιλοσοφίας μεμυημένοι έκέκτηντο τήν δύ- 
ναμιν τοΰ άναστέλλειν ή συνδέειν τάς πνο- 
άς τών άνέμων, τοΰ προλέγειν τδν βαθ
μόν τής θερμότητας ή τοΰ ψύχους, κ.τ.λ. 
διετέλεσεν ουσα δημοτική καί μετά τήν 
καθίδρυσιν τοΰ Χρισ-ΛανισμοΟ.

Τδν 8 καί 9 αιώνα μεταξύ τών ύπδ 
τοΰ Καρόλου τοΰ Μάγνου καταδιωχθέν- 
των καί έξορισθέντων μάγων, συγκατέλε- 
γοντο καί οί διακρινόμενοι ύπδ τδ όνομα, οί 
«Tcmpestarii», τούτέστιν, οί κανονίζοντε; 
καί διατάσσοντες τά περί τών ώρών τοΰ 
έτους, τών τρικυμιών, καταιγίδων, βρο
χών, χαλαζών καί λοιπών. Διηγούνται 
περί ένδς τοιούτου Καζαμιάδου, ούτινος ή 
πρόρρησις τυχαίως πώς έξεπληρώθη καθ 
ολοκληρίαν καί κατά γράμμα, οΰτως ει- 
πεϊν, δτι άπαντα τά μετά τήν προφητι
κήν ταύτην έκπλήρωσιν ύπ’ αύτοΰ έκδο- 
θέντα μηνολόγια, μετά τοσαύτη; προθυ- 

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΥΛ. ΙΑ’.) 

μίας καί γενναιοδωρίας ήγοράζοντο, ώστε 
μετά τινα έτη ό Καζαμιάδης ούτος άπο- 
κτήσα; σημαντικήν περιουσίαν παρητήθη 
τοΰ προφητικού του επαγγέλματος.

7. ’Ο Κ. Μ' Kenny κατόρθωσε νά λά- 
βη ιδιαιτέραν συνέντευξιν μετά τοΰ ρη- 
θέντος βροχοποιοδ· "να μάθη τδ απόκρυ
φου τής ύδροποιητικής αύτοΰ τέχης. ’Ανα
φέρει δέ τήν μεταξύ των έπομένην συν
διάλεξή :

«Άμα οί άλλοι ’Ινδοί άπήλθον, τώ εΐ- 
«πον διά τοΰ διερμηνέως μου, δτι ήμην λί- 
«αν περίεργος καί ανυπόμονος νά μάθω τδ 
«μυστήριον τοΰ ποιεϊν βροχήν, καί δτι, 
»άν μοί έφανέρονε τά καθέκαστα αύτοΰ, 
«ήθελα τφ προσφέρει μέγα δώρον : ίν 
«ζεΰγος δηλ. ύποδημάτων, τρεϊς λίτρας 
«καπνού, ίν πυρόβολον, δέκα λίτρας πυ- 
«ρίτιδος, ίν εφάπλωμα καί χρηματικήν 
«τινα ποσότητα. Τότε δ’ δ Ίνδδ; άνεση- 
«κώθη όρθιος, καί κλίνων τήν κεφαλήν 
«δτέ μ,έν πρδς τ’ αριστερά, δτέ δέ πρδ; 
«τά δεξιά, έθεώρει πέριξ αύτοΰ, ώσανεί ή- 
«κροάζετό τι, ειτα πάλιν καθήσας καί 
«στραφείς πρδς τδν διερμηνέα μου τώ 
«ειπεν. «Έρώτησον τδν ΑύΟέντην άν τω- 
«όντι Οά μοί δώση αύτά τά δώρα». Βε- 
«βαιότατα, τώ άπεκρίθην διά τοΰ διερμη- 
«νέως, ίπί τώ ^ηθέντι δριρ τοΰ νά μοί 
«φανέρωση; τά πάντα’ ήτοι τήν τέχνην δι’ 
«ής δύνασαι νά παράγης βροχήν. Τότε έκ 
«δευτέρου άνασηκωθείς, έθεώρησε κύκλω- 
«θεν, ’έτεινε τδ ού; καί πάλιν καθήσας ήρ- 
«ξατο τοΰ λόγου οΰτω; πως : «Έκαθή- 
«μην ποτέ ύπδ τήν σκιάν δένδρου, πλη- 
«σίον τινδς κοιλάδος. Δέν είχε βρέξει άπ- 
«πολλών μηνών. Αί γλώσσαι τών ϊππωνδ 
«τών κυνών καί άλλων ζώων έκρέμαντο, 
«έξωθεν τοΰ στόματος αύτών, κατεξηρα- 
«μέναι ύπδ τής δίψης. Καί εγώ αύτδς έ- 
«διψών. Ό ήλιο; κατέφλεγε τδ πάν, δεν— 
«δρα καί φυτά, άνθρώπου; καί κτήνη, θλί- 
«ψι; τότε μέ κατέλαβεν. Άλλ’ αίφνης τδ 
«Μέγα Πνεΰμα εξέβαλε πΰρ έκ τών ο

ι «φθαλμών αύτοΰ, δπερ περιεφώτισεν δλους 
1 «τού; ουρανούς. Τδ Πν·ϋμα ώμίλησε καί ή
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«γτ. έξετινάχθη ίκ θεμελίων. Την αύτήν 
«δέ στιγμήν, καταρρεύσαντος τοΰ πυρδς, 
«ε’όον μίαν πίτυν, ίσταμένην άγερώχως 
«πρδς τδ άπέναντι μέρος τής κοιλάδος, 
«διά μιάς διασχισθεΐσαν άπδ τής κορυφής 
«μέχρι τής ρίζης ύπδ του πυρδς, τούς δέ 
«κλάδους τδν φλοιόν αυτής τήδε κα- 
«κεϊσε έπϊ τοΰ έδάφους καταπεσόντας" 
«μετ’ δΧίγας δέ στιγμάς τά πάντα έπα- 
«νελθόνπα εΙς τήν προτέραν αυτών ήρεμί- 
«αν. Τότε δέ τδ Μέγα Πνεύμα ώμίλησεν 
«εις έμέ ν-αΛ εΐπεν. «"Υπαγε πρδς την 
«πίτυν έκείνην, σκάψον τδ χώμα τής ρίζης 
«καϊ Οά άνευρη; τδ διασχίσαν καϊ κατα- 
«κερματίβαν τό δένδρον. Λάβε αύτδ, περι- 
«τύλιξέ το έπιμελώς, καϊ φέρε το πάντο- 
«τε μετά σοΰ. ”Αν δέ ποτέ καί πάλιν ή 
«γή άποξηρανθί;, οί δέ 'ίπποι καί τ’ άλ- 
«λα κτήνη πάσχωσιν ύπδ δίψης, άνάβη- 
* θι έπί τής κορυφής τοΰ παρατυχόντος λό- 
«φου, δεήΟη-ι έμοΰ καϊ έγώ θά κάμω βρο- 
«χήν». 'Υπήκουσα είς τούς λόγους τοΰ 
«Μεγάλου Πνεύματος, καί πάντοτε μετά 
«τδ γεγονός τοΰτο, οπότε παρακαλώ αύ· 
«τδ, βρέχει." Τώ είπα τότε νά μή δείξη 
«τδν κεραυνόν τόν κατασχίσαντα τήνπί- 
«τυν. Έσηκώθγ, πάλιν έπί ποδδς, έθεώ- 
«ρησε κύκλο) αύτοΰ, εΐτα έκάθησε καί σύ- 
«ρας έκ τοΰ κόλπου του ένα κυλινδρικόν 
«φάκελλον, άνηρτημένον περί τδν λαιμόν 
«του διά λεπτού σχοινιού έκ δέρματος έ- 
«λάφου, ήρξατο έκτυλίσσειν τά περικα- 
«λύμματα αύτοΰ. Ταΰτα δέ συνέκειντο έξ 
«αλλεπαλλήλων τεμαχίων βαμβακερών, 
«λινών καϊ άλλων πανίων, «περ, έκτυ- 
«λίσσων, κατέθετε συγχρόνως Sv πρδς 8ν 
«έπϊ τών γονάτων του. Τέλος, άφοΰ ήδη 
«συνεσωρεύθησαν τοσαΰτα τεμάχια δσα ήρ· 
«κουν πρδς περιτύλιξιν άρχαίας Αίγυπτι- 
«ακής μομμίας, ήλθε και ή σειρά τού τε* 
«λευταίου, συνισταμένου έκ δέρματος έλά- 
«φου, δπερ έκτυλίξας μετ’ εδλαβείας, έξέ- 
ββαλε τδν πεμαυχόχ, τδν δποΐον κρατήσας 
«μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ 
«δακτύλου, άνέκραξεν «Ιδού αύτός.» Τότε 
'έγώ λαβών αύτδν, τδν έθεώρησα μετά 

«περιεργείας καϊ μεγάλου ένδιαφέροντος, 
«και τω είπα δτι βεβαίως τοΰτο ητο λαμ- 
«πρα καί αξιοθαύμαστος άποκάίυψις, ά- 
«νεκτίμητον κειμήλιον. Τδ ένεχείρισα 
«ύο παλιν τώ θεοποιώ, δστις μετά’μεγί- 
«στης προσοχή- περιδέσας τδν φάκελ
ε λον δια τών αύτών πανίων τδ έπανέθηκεν 
«εις^τδν κόλπον του.»

« Ο άναγνώστης άναμφιβόλως θέλει νά 
μαθη τ. ην ουτος δ xtpavrdc, ή μάλλον 
ε πεΐν τδ φίλτρον τδ περίαπτον τοΰτο. 
((ataman) — Ητο... ύάΛ,ο? „&/ια φ^.

5νωθς μέρ°ς Ε?χε “UV·

Τί” σήμερον 7άί ««‘’τήμας
συμβουλευόμεθα όπως προφυλαχθώμεν κα- 
τα τών μετεωρολογικών άποτελεσμάτων" 
αλλα τδ παλαι ή μαγική τέχνη έσφετερί- 
ςετο τα περί αύτών. Οί κάτοικοι π. χ. τής 
Μεθώνης, έν Αργολίδι, δτε σφοδρός μίσημ- 
υριοανατολικδς άνεμος άνετάραττε τδν Σα- 
ρωνικδν Κόλπον, προσεπάθουν νά ύπερασπί- 
ςωνται κατ’αύτοΰ διά τών έξής γοητει
ών : — Κατέσφαζον λευκδν άλέκτορα είς 
δυο ισα μέρη, δύο δέ άνδρες έλάμβανον 
είς χεΐρας άνα Sv, καί άφοΰ πρώτον προ- 
σκγγιζον 0άχιν πρδς ^άχιν, έτρεχον έκά· 
τερος πρδς εναντίαν διεύθυνσιν κυκλοειδώς 
πέριξ των αγρών, μεχρισοΰ έπανήρχοντο είς 
το αυτό σημεϊον δθεν έξεκίνησαν" ειτα δ’ 
εΟαπτον άμφότερα τά τεμάχια όμοΰ έντδ- 

γΐί; τΛετ7·ς δέ ταύτ”« 
τίθετο, οτι ουδόλως πλέον ό άνεμος ήδύνα
το να βλάψη τούς έντδς τοΰ οδτω καθιε
ρωμένου κύκλου κειμένους αγρούς, δσον 
σφούρώς καϊ «ν έπνεε. Καί οί κάτοικοι δέ 
τών Κλεωνών έφαντάζοντο δτι ήδύναντο 
να οιακρίνωσιν έκ τής θεωρίας τοΰ στερεώ
ματος τήν προσέγγισιν παγετού, δυναμένου 
να βλαφη τήν συγκομιδήν τών καρπών, 
καί αμέσως προσφέροντες θυσίας τοϊς θεοΐς, 
προσεπάθουν ν άπωθήσωσι τήν βλάβην 
Αλλα^ δέ τινα έθνη έψαλλον δμνους πρδς 

τον αυτόν σκοπόν. Γ
Τδν 8 αιώνα οί λαοί τής Εύρώπης έπε· 

γείρουν ν’ άποτρέψωσι τούς κινδύνου; τής

χαλάζης καί τών καταιγίδων στήνοντες 
καθέτως έπϊ τοΰ έδάφους μακρούς πασσά
λους περιτετυλιγμένους διά τεμαχίων χάρ
του φέροντος μαγικούς χαρακτήρας. 'Εν 
τινι άπαγγελλίφ άναγνωσθείση έν τή Άκα 
δημία τών έπιστημών έν Γαλλία τδ 1826, 
η άποτελεσματικότης τών νεοεφευρεθέντων 
«Paragrandfnes»» ήτοι, «Άλεξητηρίων 
κατά τής χαλάζης» παρίσταται δπωσοΰν 
άμφίβολος. Τά άλεξητήρια δμως ταΰτα κα
τά τδν Κ. Α. Περώττην έπέιυχον καλώς 
ώς καϊ τά πασίγνωστα άλεξικέραυνα. Ό 
Περώττης άναφέρει δτι, άφοΰ έστησε πλεΐ
στα έξ αύτών τών άλεξιχαλάζων, ούτως 
είπεΐν, έπι εκτεταμένου αγρού 16,000 δρ- 
γυιών, διέσωσεν έκ τής χαλαζοβλάβης καί 
τά σιτάρια καί τάς άμπέλους του, ένώ 
δεκατέσσαρες χαλάζης καταιγίδες τώ αύ
τφ έτει συμβάσαι μεγάλως έβλαψαν τούς 
γειτνιάζοντας αγρούς. Καί έν Μεδιολάνοις 
ώσαύτως κατεδείχθη ή ένέργεια τών τοιού
των πασσάλων κατά τής χαλαζοβλάβης 
Ούτοι δέ συνίστανται έκ μεταλλικών βελο
νών περιτετυλιγμένων διά λινών τριχιών.

Αν παραδεχθώμεν δτι οί άρχαΐοι έγί- 
νωσκον τά παρ’ ήμΐν άλεξικέραυνα, δυνά
μεθα νά ύποθέσωμεν ώσαύτως, δτι δέν ή
γνόουν καϊ τήν άξίαν τών ρηθέντων άλεξι- 
χαλάζων καϊ δτι έποιοΰντο χρήσιν αύτών. 
Ή δέ δι’ αύτών άποτροπη τής χαλαζοβλά
βης τών άγρών, ευκόλως ήδύνατο νά νομι
κή ώς αποτέλεσμα ύπερφυσικής έπιδρά- 
σεως.

(έπεται τδ τέλος).

'Εμ. Γιαηαχόπου.ίος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΙΘΩΝ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΚΩΝ 
χατά τύ>· Sir ]. Lubbock 

μέλος τής βασιλικής Εταιρείας τοΰ Λονδίνου.

Πάντων τών λοιπών ζώων προσπελάζου- 
σιν άναμφιλόγως μάλλον τδν άνθρωπον οί 
ανθρωποειδείς πίθηκοι" άλλά παρατηροΰν- 
τες τά ήθη τών μυρμήκων, τήν κοινωνικήν 
αύτών διοργάνωσιν, τάς μεγάλας κοινότη
τας, τάς έντέχνως πεποιημένας κατοικίας, 
τάς όδοΒς τής συγκοινωνίας, τδ δτι κατέ- 
χουσι κατοικίδια ζώα καϊ ένίοτε μάλιστα 
καϊ δούλους, άνάγκη νά παραδεχθώμεν δτι 
πράγματι έχουσι τδ δικαίωμα νά τάσσων- 
ται άμέσως μετά τδν άνθρωπον ώς πρδ; 
τήν νόησιν. Πρδς τούτοις παρουσιάζουσιν 
ού μόνον τερπνοτάτην, άλλά δή καϊ έκτε- 
νεστάτην μελέτην" έπειδή έν τή ’Αγγλία 
μόνη άριθμοΰσι τριάκοντα, ώς έγγιστα, είδη 
μυρμήκων, είς δέ τάς θερμάς χώρας είναι 
πολυπληθέστεροι οί μύρμηκες συναποτε- 
λούντες υπέρ τά επτακόσια είδη. Καί <5 ά
ριθμδς μάλιστα ούτος, δσφ μέγας καί άν 
ηναι, πολλοί ύπολείπεται έτι τής πραγμα- 
τικότητος.

Αιχμάλωτα έκράτησα τά ήμίση περίπου 
τών ήμετέρων ειδών τής ’Αγγλίας καί νΰν 
έχω έν τώ δωματίω μου πλείους τών τρι
άκοντα μυρμήκων υπαγομένων εις είκοσι 
σχεδδν είδη, ών δμως τινά δέν είναι αγ
γλικά. Ούδέποτε τά ήθη δύο διαφόρων ει
δών εΐναι τά αύτά" υπό πλείστας δ’ έπό- 
ψεις ό βίος αύτών δέν μελετάται εύχερώς. 
Καϊ πρώτον μέν διέρχονται τδ πλεΐστον 
τοΰ χρόνου ύπδ γής, πάσα δήλον δτι ή 
άνατροφή τών μικρών γίνεται έν τώ σκό- 
τει" έπειτα δέ αδύνατον νά ζώσι μεμονω
μένοι, ένεκα αύτής ταύτης τής φύσεώ; 
των" καί ένίοτε μέν δυσχερές νά διατηρη- 
θώσι τινές μόνον τών μυρμήκων έν αιχμα
λωσία., πάντοτε δμως, έν τοιαύτη περιστά- 
σει, τά ήθη αύτών έντελώς μεταβάλλον-
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ται. Άφ’ ετέρου δέ 5.ν ολόκληρον κοινότητα 
συλλάβη τις, τδ πολύ τότε τοϋ αριθμού 
συνεπιφέρει άλλα; δυσκολίας χαί περίπλο
κά;. Πρός τούτοις οι τοΰ αύτοΰ είδους μύρ
μηκες φαίνονται οτι διαφέρουσι κατά τόν 
χαρακτήρα καί συνήθως μάλιστα δ αύτδς 
μύρμηξ ποοσφέρεται διαφόρως λίαν κατά 
τάς περιστάσεις. Διά ταΰτα δέ καίτοι οί ' 
μύρμηκες έφείλκυσαν τήν προσοχήν πολλών 
φυσιοδιφών,obi ό Gould, De Geei\S\vam- 
merdam, Lalreille, Seucenbach, Huber 
καί Εσχάτως μάλιστα έγένοντο τδ άντικεί- 
μενον αξιόλογων παρατηρήσεων τοΰ Fre
deric, Smith, Belt, Moggridge, Bales, 
JUayr, Emery, Forel καί άλλων, «παρου- 
σιάζουσιν είσέτι στάδιον μελέτης καί δοκι
μής εύρύτατον.

Οί σκώληκες τών μυρμήκων, ώς οί τών 
μελισσών καί τών σφηκών, ε’ναι μικροί καϊ 
λευκοί έχοντες σχήμα κωνικόν ολίγον καί 
στενούμενον πρδς τήν κεφαλήν. ’Ανατρέ
φονται δέ καί τρέφονται μετά μεγίστης 
φροντίδος καί δή καί αί έργάτιδες μεταφέ- 
pouotv αύτούς άπδ δωματίου είς δωμάτιον, 
πιθανώς έπί τώ τέλει ϊνα ποομηθεύσωσιν 
αύτοϊς τήν προσήκουσαν θερμοκρασίαν καί 
υγρασίαν καί συνηθέστατα, ώς παρετήρη- | 
σα, τάσσουσιν αύτούς κατά λόγον τή; η
λικίας των. ΙΙεριεργότατον ένίοτε ε’ναι νά 
βλέπγ τις τού; σκώληκας τούτους διηθη
μένου; έν ταϊς φωλεαϊς, άς κατέχω, καθ’ 
δμίλους άναλόγως τοΰ μεγέθους των, οΰτω; 
ώστε άναμιμνήσκουσι σχολήν άποτελουμέ- 
νην άπδ πέντε ή Εξ τάξεων. Τή; άναπτύ- 
ξεως αύτών περατωθείσης, καθίστανται 
νύμφαι ποτέ μέν γυμναι, άλλοτε δέ καλυ- 
πτομέναι υπό βόμβυκος μετάξινου σχήμα- 
τίζοντος τά λεγόμενα «ώά τών μυρμήκων.» 
’Ολίγα; τέλος ήμέρας μείνασαι έν τή κα- 
ταστάσει ταύτη έξέρχονται έπειτα τέλεια 
έντομα’ πολλάκις όμως ήθελον άπολεσθή 
άγωνιζόμεναι νά εξέλθωσιν, έάν μή έβοη- 
Οοΰντο υπό τών άλλων καί ήδέως όντως 
διατίθεται τις βλέπων τού; γηράσαντας ή
δη μύρμηκα; βοηθοΰντας τού; μικρούς, δ
πως έλευδερωθώσιν, Εξελίσσοντας τούς πό- 

δας καί στιλβοΰντας τάς πτέρυγας τούτων 
μετά τρυφερότητος καί άπαλότητο; αληθώς 
μητρικής.

Συνήθως πάσα μυρμηκιά, ώς καί πάσα 
κυψέλη, άποτελεϊται έκ τριών ειδών μυρ
μήκων, έκ τών έργατίδων ή ατελών θηλει- 

j ών (καί αύται είσίν αί πολυαριθμότεραι), 
έκ τών αρμένων καί έκ τελειών Οηλειών’ 
συχνάκις όμως ύπάρχουσι πολλαί θήλειαι 
εις τά; φωλεά; τών μυρμήκων, Ενώ, ώς 
πάσι γνωστόν, εί; τάς κυψέλας τών μελισ
σών πάντοτε μία μόνη βασίλισσα εύρίσκε- 
ται. Αί βασίλισσαι είσί πτεροφόροι, άλλ’ 
άπαξ πετασθεϊσαι άποβάλλουσι μόναι τάς 
πτέρυγάς των καί ούδέποτε πλέον έγκατα- 
λείπουαι τήν φωλεάν. ’Εκτός δέ τών συνή
θων έργατίδων υπάρχει είς είδη τινά καί 
δευτέρα ή μάλλον τρίτη μορφή Οηλείας. 
Είς πάσας σχεδόν τάς μυρμηκ-ά; βλέπομεν 
τάς έργάτιδας διαφερούσας άλλήλων πλέον 
ή ήττον κατά τδ μέγεθος' άλλ’ ή διαφορά 
αΰτη πρδ πάντων ένυπάρχει είς τά είδη' 
έπί παραδείγματι, είς τδ είδος τδ καλού- 
μενον λατινιστί Lasius niger, δπερ είναι δ 
μικρό; μελανόφαιος μύρμηξ τών κήποιν, αί 

. έργάτιδες έχουσιν ανάστημα μάλλον ίμοι- 
όσχημον ή παρά τώ μικρώ κιτρίνφ μύρμη- 

I κι τών λειμώνων, ή παρά τώ Alla barba- 
ra, Ενθα τινές ε’ναι πλέον ή δίς μεγαλεί- 
τεραι τών άλλων. Άλλ’ έτεροι τών μυρμή
κων παρουσιάζουσι διαφοράς μάλλον άξιο- 
σημειώτους Ετι' οΰ-ως εί; γένος τι τοΰ 
Μεξικοΰ έκτδς τών κοινών έργατίδων, ί- 
χουσών τδ σχήμα τών συνήθων ούδετέρων 
μυρμήκων, ύπάρχουσιν άλλα·., ών τδ ύπο- 
γάστριον μετασχηματίζεται είς μεγίστην 
σφαίραν σχεδόν διαφανή, αύται δ’ είσί τά 
μάλα αδρανείς καί καταγίνονται κυρίως 
περί τήν εξαγωγήν μέλιτός τίνος (1). Παρά 
τώ κοινοτάτω εί; τά νότια τή; Εύρώπης 

1 είδει Φειϋω.Ιΰ ύπάρχουσιν επίσης δύο δι
ακεκριμένοι τύποι άνευ ούδεμιάς διαμέ
σου βαθμολογίας, ό μέν συνήθη φέρων κε-

( |) JFestwood, 1/odern Class of Insects, τομ. Β’. σ. 225.

φαλήν, ό δέ ύπερμεγέθη κεφαλήν κεκοσμη- 
μένην δι’ εύρυτάτων κεραιών. Ύποθέτουσι 
γενικώς δτι οί τοϋ τύπου τούιου μύρμη- 
κις ε’ναι πολεμισταί, τοΰ μεγέθους τή; 
κεφαλής έπιτρέποντος εί; τού; μϋς, δι’ ών 
κινούνται αί κεραϊαι, νά τ,ναι ασυνήθους 
διαστάσεως’ άλλ’ έπίσης καί οί μικροί 
μύρμήκες ε’ναι πολεμικώτατοι. Ή διαφορά 
αυτή τής κατασκευής μυρμήκων τινών, ή 
καθιστώσα αύτού; Επιτηδείους πρδ; ειδικά; 
Εργασίας, μοί φαίνεται τά μάλα αξιοσημεί
ωτος' διότι πρέπει νά άναμνησθώμεν δτι 
αΰτη μηδ* έπί τή; ήλικία; μηδ’ έπί τοΰ 
γένους έρείδεται.

'Η τροφή τών μυρμήκων άποτελεϊται ίξ 
έντόμων, ών μέγαν άριθμδν καταστρέφου- 
σιν, έκ μέλιτος, έκ μελιτώματος καί έξ 
όπωρών’ τή αληθείς δέ ούδέν ζώον, ούδε
μίαν ζακχαρώδη ούσίαν άπαξιοΰσιν. Γένη 
τινά, οϊον δ μικρός μελανόφαιος μύρμηξ 
τών κήπων, άναρριχώνται είς τά δενδρύφια 
πρός άναζήτησιν άφίδων' τότε ό μύρμηξ 
πλήττει ελαφρώς τήν άφίδα διά τοΰ κερα
τίου του καί αΰτη άφίνει νά διαφύγη στα- 
γών ζακχαρώδους ύγροΰ, ήν δ μύρμηξ πί
νει. Ένίοτε δέ μάλιστα οί μύρμηκες κατα- 
σκενάζουσι σκεπαστάς όδ^ύς ϊνα φθάνωσι 
τάς άφίδα;, τάς οποία; καί καλύπτουσι 
καί ύπερασπίζουσι κατά τών προσβολών 
τών άλλων έντόμων. Οί τής Αγγλία- μύρ
μηκες δέν κάμνουσι προμήθειας διά τόν 
χειμώνα, διότι ή φύσις τή; τροφή; των 
δέν Επιτρέπει τδ τοιοΰτο’ πλήν δμως είδη 
τινά είς τά νότια τή; νήσου συναθροίζουσι 
σπόρου; καί Ενίοτε μάλιστα παμπληθείς. 
Πρδς τούτοις, καί τοι δεν δύναμαι νά ά- 
ποφανθώ θετικώς άν οί αγγλικοί μύρμηκες 
κάμνωσι προμήθειας, τινές τούτων προπα- 
ρασκευάζονται ούχ ήττον νά συναθροίσωσι 
τοιαύτας εί; τό μέλλον. ’Αρκούντως δέ θέ
λει αποδείξει τοΰτο τδ εξής παράδειγμα, 
ό μικρός δήλον δτι κίτρινος μύρμηξ τών 
λειμώνων τρέφεται κυρίως Εκ τοΰ μελιτώ
ματος άφίδων τινών άπομυζουσών τάς ρί
ζα; τή; χλόης, τάς άφίδα; ταύτας συνά- 
γουσιν έν τή φωλεά οί μύρμηκες καί, ώς

4«Ι
Εγώ αύτδς ήδυνήθην νά Εξακριβώσω, μετά 
μεγίστης προσοχή; έπιτηροΰσιν ού μόνον 
αύτάς, άλλά καί τά ώά των ετι. Ή πράξις 
αΰτη Ελέγχει πρόνοιαν καί έν τοιαύτη περι- 
στάσει μάλιστα γενομένη καταδεικνύει σύ- 
νεσίν άνωτέραν τή; τών αγρίων. Έκτο; δέ 
τών άφίδων τούτων καί πολλά άλλα έντο
μα ύ’ιαιτώνται Εν ταϊς φωλεαϊς τών μυρ
μήκων, τά ίποϊα άν θεωρήσωμεν ώ; κα
τοικίδια ζώα, οί μύρμηκες Εχουσι τότε 
πλείονα τοιαϋτα ή ό άνθρωπος. Τούτων τά 
πλεϊστα είσί κολεόπτερα, ενια δέ, οίον τό 
παράξενον μικρόν A'oprroyi/for (Claviger), 
είσίν άόμματα καί μόνον έν ταϊς φωλεαϊς 
τών μυρμήκων εύρίσκονται τά μάλα περι
ποιούμενα ύπ’ αύτών καί δηλοΰντα ούτως 
δτι ε’ναι ώφέλιμά πω; ή καί εύάρεστα τοϊς 
μύρμηξιν. Άλλά τό φαινόμενον τοΰτο εί
ναι εκ τών δ,τι δυσνοήτων καί δυσπαρακο- 
λουθήτων. Ό Grinin καί Lespcs άξιοΰσιν 

ίδτι τινά τών κολεοπτέρων τούτων Εκχέου- 
σιν ύγρδν ώς αί άφΐδε; καί τοΰτο φαίνεται 
πιθανόν διά τήν μεταξύ τών έντόμων τού
των αναλογίαν. ’Αλλα ζώα ζώντα συνή-- 
Οως έν ταϊς φωλεαϊς τών μυρμήκων, ώς τό 
μικρόν Becliia albinos ή ή τυφλή φθείρα 
τών δασών (Πλατύαρθρος), καθίστανται ί
σως ωφέλιμα έξαφανίζοντα τάς άκαθαρσί- 
ας. Άλλ’ ούδ’ Εχθρών στεροΰνται οί μύρ
μηκες’ διότι εκτός τών πτηνών καί τών 
άλλων μεγαλοσώμων αύτών πολεμίων, εύ
ρίσκονται εν ταϊς φωλεαϊς τών μελανοφαί- 
ων μυρμήκων μικρόταταί τινες μυϊαι, άς 
άνακινοΰντε; τοιαύτην τινά φωλεάν δυνατόν 
νά ίδήτε περιϊπταμένας άνωθεν καί έκ δια
λειμμάτων έπιπιπτούσας κατά μεμονωμέ
νου τινός μύρμηκος. Αί μυϊαι αύται άνή- 
κουσιν είς τό γένος Phora καί είς είδος α
νώνυμον Ετι, δπερ δ κ. I'errall εύμενώς 
πάνυ μοί περιέγραψεν" άποθέτουσι δέ τά 
ώά των Επί τών μυρμήκων, Εντός τών ό~ 
ποίων αί νύμφαι ζώσιν’ άλλαι δέ υποδιαι
ρέσεις τοΰ γένους τούτου δμοιοτρόπως είναι 
παράσιτοι τών μελισσών. Τήν 1 ίην τοΰ 
παρελθόντος ’Οκτωβρίου παρετήρησα καί 
έτερον π«?«σιτον, φθεϊράν τινα προσκε-
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κολλημένη» είς τδ κατώτερον μέρος τίς 
κεφαλής ένδς τών μυρμήκων μου καί μέ- 
νουσαν είσέτι μέχρι τοΰδε,καί περ ίση ουσα 
τδ μέγεθος πρδς αύτήν τήν κεφαλήν τοϋ 
μύρμη,κος, δστις δέν δύναμαι μόνος να έκ- 
βάλη αύτή»' ούδ’ έζτ,λθε ποτέ τίς φωλε&ς, 
ώστε ούδ’ έγω ήδυνή,θην νά πράξω τοΰτο 
άντ’έκείνου, άλλά καί ούδείς τών συντρό
φων του, άπδ τίς <4 ’Οκτωβρίου μέχρι σή
μερον, έσυλλογίσθη νά τώ παράσχη την έκ- 
δοόλευσιν ταύτην.

Τά διάφορα είδη τών μυρμήκων διαφέ- 
ρουσιν άλλήλων πολύ κατά τδν χαρακτή
ρα’ ό φαιύς μύρμηξ (F- /"wsca), ό κατ’έ
ξοχή» δοϋλος ών, είναι, ώς εύνόητον, σφό- 
δρα δειλός, ένώ δ τεφρώδης (F. cinerca'), ό 
τοσοΰτον συγγενής αύτώ, έχει, άπ’ εναντί
ου, πολλήν τόλμην.

Ό πυρρύς (F. ru/il) έχει ιδιαίτερον χα· 
ρακτηριστικδν κατά τδν κ. Forel, τήν έλ- 
λειψιν ατομικής πρωτοβουλίας πορευόμενος 
πάντοτε κατ’ άγέλας' δ κ. Forel θεωρεί 
τδ γένος formica ώς τδ άζιολογώτερον, 
καί τοι άλλα ύπερτεροΰσιν αύτοΰ ύπό τινας 
επόψεις, ώς, έπί παραδείγματι, ύπδ τήν 
έποψιν τίς εύαισθησίας. 'Ο .Ιειμώνιος (F. 
pralensis) σπαράσσει τά πτώματα τών 
έχθρών του, ένώ δ αιματώδης IF. sangui
ned') ούδέποτε ποιεί τούτο. Ό επικρατών 
μύρμηξ (Ρ. refuscens) εϊναι ίσως δ γενναι
ότερος πάντων, άν δέ είς μόνος τοιοΰτος 
τύχη περικυκλούμενος ύπδ έχθρών, ούδέ
ποτε ζητεί νά φύγη, ώς άλλοι μύρμηκες 
θά έπραττον, άλλ’ έκ διάδοχης διατρύπα 
τούς έναντίους έφορμών πανταχόθεν, μέ- 
χρις οΰ ύποκύψρ πιεζόμενος 
0ους.

ύπδ τοϋ πλή-

Ό J/. Scahrinodis εϊναι ψοφοδεη,ς καί 
άρπαξ, κατά τους πολέμους τών μεγαλει- 
τέρων ειδών φοιτών είς τά πεδία τών μα ■ 
χών κάί καταβροχθίζων τά πτώματα. Λέ- 
γουσιν ότι δ Tchantorium είναι άδηφαγώ- 
τατος καί δ ilyrmecina φλέγματικώτα- 
τος.

Ή φιλεργία τών μυρμήκων ούδέ τίς τών 
μελισσών, ούδέ της τών σφηκών έλαττοϋ-

ται’ διότι όλη» τήν ήμέραν έργάζονται καί, 
τοΰ θέρους άκμάζοντος, τήν νύκτα μάλι
στα, άν εϊναι ανάγκη· Παρετήρησά ποτέ 
μύρμίκα άπδ τίς έκτης ώρας τίς πρωίας 
καί είδον αύτδν έργαζόμενον άδιαλείπτως 
μέχρι τίς δέκατης παρά τέταρτον τίς νυ- 
κτός’ εϊχον δέ θέσει αύτδν παρά τι ύπο- 
κρτ,τηρίδιον (soucoupe) πλήρες σκωλήκων 
καί έφ’ δσον διήρκεσεν ή εργασία του, με- 
τήνεγκεν εις τήν φωλεάν εκατόν όγδοήκον- 
τα έπτά τοιούτους. 'Αλλοτε πάλιν παρε- 
τήρησα έπί πολλάς ήμέρας μύρμηκα, έφ’ 
ού εϊχον είδη ποιήσει πειράματά τινα’ τοΰ
τον συνείΟιζον νά θέτω τήν πρωίαν, όταν 
ήρχόμην είς Λονδίνο·.·, καί τδ εσπέρας πρδ 
τοΰ ΰπνου εις φιάλην, άλλ’ ευθύς ώς άφινα 
αύτδν ελεύθερον έπανελάμβανε τήν εργασίαν 
του.

Ύπδ περιστάσεώς τίνος άναγκασθείς νά 
έγκαταλείψω έπί μίαν έβδομάδα τή,ν οι
κίαν, έξήγαγον έν τί έπιστροφή μου τδν 
μύρμηκα έκ τίς φιάλης καί έθεσα αύτδν 
έπί μικροΰ σωροΰ σκωλήκων είς τριών σχε
δδν βημάτων άπόστασιν άπδ τ?,ς φωλεάς, 
ούδόλως αληθώς έλπίζων ότι μετά τήν 
πολυήμερον αιχμαλωσίαν του ήθελον έπι- 
στρέψει είς τή» φωλεάν’ καί όμως τδ γεν
ναίο» μυρμήκιον άμα άφεθέ» έλεύθερον ήρ* 
πασε σκώληκά τινα, 8ν μετήνεγκεν είς τήν 
φωλεάν καί μετ’ ανάπαυλαν ήμισείας ώρας 
έπανή,λθε νά λάβρ καί άλλον.

Πολλά ολίγα μέχρι τοΰδε γινώσκομεν 
περί τοΰ χρόνου τίς ζωίς τών μυρμήκων' 
άλλά παρατηροΰντες τάς διαφόρους φάσεις 
τών μεταμορφώσεων αύτών δυνάμεθα ούχί 
δυσχερώς νά έξελέγξωμεν τά περί αύτοΰ 
κατά προσέγγισιν' εϊναι γνωστδν δί,λα δή 
δτι είς είδη τινά, οϊον δ μικρός μύρμηξ 
τών λειμώνων, ένώ οί σκώληκες τοΰ θέρους 
διαρκοΰσιν έβδομαδας τινας μόνον, οί τοΰ 
φθινοπώρου διατηρούνται, έλαχίστας μόνον 
μεταβολάς υφιστάμενοι, έφ’ όλον τον χει
μώνα. Πολύ δυσχερέστερου δμως εϊναι νά 
προσδιορισθή ή διάρκεια τής ζωής τοΰ τε
λείου πλέον εντόμου καί διά τή» συνήθειαν 
τών μυρμήκων τοΰ συναγελάζεσθαι καί έ- 

πίσης διά την ύπάρχουσαν πρδς διάκρισιν 
τών άτόμων δυσκολίαν. Εντούτοις γενι
κώς ύποτίθεται ότι ζώσι περίπου έπί μίαν 
ώραν τοΰ έτους καί τούτο πιθανώς άληθεύ- 
ει" άλλ’ έχω είσέτι τάς έργάτιδας τοΰ τε- 
φρώδονς μύρμηχος συλληφθείσας έν Κα- 
στελλαμάρα τδν Νοέμβριον τοΰ 4 875 καί 
τινας τοΰ αίματώδους καί τοϋ φαιοΰ, άς 
κατέχω άπδ του μηνδς Σεπτεμβρίου τοΰ 
αύτοΰ έτους. 'Εχουσι λοιπδν ί,δη ήλικίαν έ
νδς καί ήμίσεος έτους. Έχω έπίσης βασί
λισσας τινας τοΰ φαιοΰ μύρμηκος, άς πα
ρατηρώ άπδ τοΰ Δεκεμβρίου του 4874 έν 
πληρεστάτη ύγεία είσέτι ουσας. Έαν έζων 
έπί πλέον καί ήδύναντο νά άντιπαραβάλ- 
λωσι τά ύπδ τίς πείρας αποκτώμενα εξα
γόμενα, οί μύρμηκες χάρις είς τη,ν ίσχυν 
τοΰ πληθυσμού των, καί είς αύτάς τάς εύ- 
κράτους χώρας Οά ήδύναντο νά διαγωνι- 
σθώσι πρδς τδν άνθρωπον άνευ πολλών μει
ονεκτημάτων.

Αί πρδς άλλήλους σχέσεις τών μυρμή
κων διαφέρουσι πολύ καθ’ δσον εϊναι μεμο
νωμένοι ή ύπερασπιζόμενοι ύπδ μεγάλου α
ριθμού συντρόφων. Μύρμηξ, δστις κατά 
τή» πρώτην περίστασιν ήθελε φύγει, θέ
λει πολεμήσει θαρ^αλέως κατά τή,ν δευτέ
ραν.

Μόλις εϊναι αναγκαίου νά είπω, ότι έν 
γένει έκαστον είδος ζή ιδιαιτέρως' ύπάρ- 
χουσιν δμως καί περίεργοί τινες έζαιρέσει; 
τοΰ κανόνος τούτου. Μία τούτων είναι τδ 
είδος Shenamma Westvfoodii εύρισκόμε- 
νον μόνον έν ταϊς φωλεαϊ; τοΰ φαιού μύρ
μηκος, όντος πολλώ μείζονος, καί έν ταϊς 
τοΰ ΑειμωνΙου, συμμάχου δντος τοΰ προη
γουμένου' άλλ’ άγνοοΰμε» τάς μεταξύ αύ
τώ» σχέσεις. ’Εν τούτοις οί Shenammae 
άκολουθοΰσι τούς Formicas άλλάσσοντα; 
φωλεάν, τρέχοντες περί αύτού; μεταξύ τών 
ποδών των, πλή,ττουτες αύτούς περιέργως 
διά τών κεραιών καί άναρ^ιχώμενοι μά
λιστα ενίοτε έως τίς ράχεώς των, τών με
γάλων μυρμήκων ούδεμίαν προσοχήν άπο- 
διδόντων είς αύτούς όντας, ώς είπεΐν, οί 
κύνες ή μάλλον αί γαλαϊ τών μυρμήκων.

"Ετερον μικρδν είδος, δ Solenopsis fuga, 
κατασκευάζον τήν κατοικίαν του έν τοΐς 
τοίχοις τών φωλεών τών μεγάλων γενών, 
είναι δ άμειλικτότερος εχθρός τών συνοί
κων του' διότι, έπειδή οί τελευταίοι ούτοι 
εϊναι πολύ μεγάλοι, δέν δύνανται νά είσδύ- 
σωσιν είς τούς διαδρόμους τών μικρών 
Solenopsis, οιτινες οΰτω ζώσιν έν ύπερτά- 
τη άσφαλεία ποιοΰντες έπιδρομάς είς τά 
νηπιοτροφεΐα (nurserys) τών μεγάλων μυρ
μήκων καί άρπάζοντες έκεϊθεν σκώληκας, 
έζ ών τρέφονται.

Φαντασθώμεν δποίαν έντύπωσιν θά έ- 
λαμβάνομεν ήμεϊς βλέποντες ζώντας έντδς 
τών οικιών ήμών νεανίσκους έχοντας άνά- 
στημα 45 μέχρις 60 έκατοστομέτρων καί 
άπαίροντας άπδ καιρού είς καιρδν τινά τών 
τέκνων ήμών είς τά φρικώδη αύτών κατα
γώγια !

’Αληθεύει δτι καί άλλοι μύρμηκες ύπο- 
κλέπτουσι, τυχούσης περιστάσεώς, τούς 
σκώληκας καί τάς νύμφας τών άλλοτρίων 
αύτών καί τοΰτο έξηγεΐ ή τούλάχιστον 
καταληπτόν ποιεί τδ άξιοσημείωτον φαι- 
νόμενον τίς ύπάρξεώς τίς δουλείας παρά 
τοΐς μόρμηξιν. ’Εάν θέσωμεν π. χ. άριθμόν 
τινα σκωλήκων καί νυμφών παρά τήν φω
λεάν μυρμήκων ίππων, παρευθύς άφαρπά- 
ζονται καί δσοι δέν καταβροχθισθώσιν ά
μέσως ύπδ τών μυρμήκων, ζώσιν είσέτι ή
μέρας τινάς, άλλά δέν ήδυνή,θην νά έξηγή- 
σω τίνι τρόπω τρέφονται κατά την αιχμα
λωσίαν των ταύττ,ν.

Οί μύρμηκες ίπποι καί οί μύρμηκες δού
λοι (F. fusca) είσί πολυαριθμότατοι’ συ
χνάκις λοιπδν οί πρώτοι, βιαζόμενοι ύπδ 
τίς πείνης, προσβάλλουσι τούς δευτέρους 
καί άρπάζουσιν άπ’ αύτών σκώλη,κάς τινας 
καί νύμφας καί τότε μάλιστα συμβαίνει ε
νίοτε αί νύμφαι νά φθάνωσιν είς τήν στιγ
μήν τίς έκκολάψεώς των έν ταϊς φωλεαϊς 
τών μυρμήκων-ιππων’ εύρίσκονται δέ, άλλ’ 
όμως σπανίως, καί φωλεαί έν αίς παρά 
τδν νόμιμον ιδιοκτήτην διαιτώνται τινες 
μύρμηκες-δούλοι. Παρά τώ μύρμηκι-ϊππω 
τδ τοιοΰτον εϊναι φαινόμενο» σπανιώτατον
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χαί όλως χ«τ* έξαίρεσιν γινόμενον, άλλ* 
εϊδός τι συγγενές, παρά τώ αίματάΰιι or.7.. 
μύομηκι, βιοΰντι είς τάς νοτίους κομη
τείας τής ’Αγγλίας χαί έν άπάση τή Ευρώ
πη, κατέστη πραγματική συνήθεια’ διότι οί 
αίιιατώόΐις ίκα τρατεύουσι περιοδικώς, 
προσβάλλουσι τάς πλησιεστέρας φωλεάς τών 
μυρμήκων δούλων καί άπάγουσι τάς νύμ- 
φας’ δταν δέ αί τελευταϊαι αύται άνσ.πτυ 
χθώσιν, εύρίσκονται είς φωλεάς, Ενθα κοινή 
ζώσιν οί αίμαΐώδιις καί οί δούλο·, οί προ
ερχόμενοι έκ τών πρώτων Εκστρατειών' ού- 
τοι δέ συμμορφοΰνται πρδς τάς περιστά
σεις, βοηθουσι τούς άλλους είς τάς συνή
θεις εσωτερικά; έργασίας καί μή Εχοντες 
ίδια τέκνα επιμελούνται καί άνατρέφουσι 
τά τών aipatudur' άλλά καίπερ ούτοι 
βοηθούμενοι τοιουτοτρόπως ύπδ τών μυρ
μήκων δούλων, δέν άποβάλλουσι τδ δρμέμ- 
φητον τοϋ έργάζεσθαι' άναμφιλόγως δμως 
ύπάρχει διαίρεσις τής έργασίας μεταξύ τών 
δύο τούτων ειδών’ άλλά δέν εχομεν είσέτι 
ούδεμίαν ακριβή πληροφορίαν έπί τού αν
τικειμένου τούτου, έν πάση δέ περιπτώ- 
σει οί αίματύδιις δύνανται xcl πάσαν 
έργασίαν νά έκτελέσωσι μόνοι καί νά δια- 
τηρώσι τήν φωλεάν, άν ηναι άνάγκη, άνευ 
τής βοηθείας δούλων.

“Αλλως δμω; έχει είς έτερον είδος, τδ 
Polyergus refuscens καλούμενον καί μή 
ύπάρχον έν ’Αγγλία, δπερ παρουσιάζει κα
ταπληκτικόν παράδειγμα τής έ’νεκα τής 
δουλείας καταπτώσεως τών φυσικών καί 
ήθικών δυνάμεων' διότι άπέβησαν δλως ύ- 
πεξούσιοι τών δούλων αύτών. Καί αύτή 
μάλιστα ή κατασκευή τοϋ σώματός των 
ύπέστη μεταβολήν, αί άκραι τών κερατίων 
αύτών άπώλεσαν τούς όδόντας καί άπέβη
σαν άπλαϊ λαβίδες δυνάμεναι μέν άκόμη 
νά έπιφέοωσι θανάσιμους πληγάς, άλλά 
μόνον χρήσιμοι πρδς τδ μάχεσθαι ουσαι, 
άπώλεσαν τά πλεΐστα τών δρμεμφύτων αύ
τών, τήν τέχνην των, δήλα δή τήν έμφυ
τον έν αύτοίς ικανότητα τοΰ οίκοδομεϊν 
κατοικίαν' τά οικιακά των έθιμα, διότι 
ούδεμίαν λαμβάνουσι φροντίδα περί τών 

νεοσσών αυτών' τήν φιλεργίαν των, διότι 
ουδόλως καταγίνονται περί τδν· καθ’ ήμέ
ραν Επισιτισμόν’ και τδ δή περιεργότατον 
άπώλεσαν καί τήν συνήθειαν τού νά τρέ- 
φωνται μόνα·., πάντα δε ταύτα άντ’ αύτών 
ποιοϋσιν οί δούλοι, οΐτινες καί φέρουσιν 
αύτού; είς τάς νέα; κοτοικία; των. Ό 
lluber έκλεισέ ποτέ τριάκοντα τών μυρ
μήκων τούτων είς κιβώτιό» τι μετά σκω
λήκων τινών καί νυμφών καί προμήθειας 
τινδ; μέλιτος.

«Κατ’ άρχάς, λέγει, ή προσοχή των 
προσηλώθη έπί τών νυμφών, έσυραν αύτάς 
τήδε κάκεΐσε, άλλ’ έπί τέλου; έπανέθηκαν 
αύτάς έν τή προτέρα θέσει των Πλέον τοϋ 
ήμίσεο; τών (ipa£drar άπέθανον έξ ασι
τίας είς διάστημα ήττον δύο ήμερών, ούδέ 
καν άρχήν ποιησάμεναι κατοικίας τινδς, 
καί οί έπιζώντε; ολίγοι ησαν λιπόθυμοι 
καί άσθενεϊς. Λυπηθείς αύτούς τοϊς παρε- 
χώρησα ένα τών δούλων των, δστις πά
ραυτα έπανέφερε τήν τάξιν, έσχημάτισεν έν 
τή γή φωλεάν, συνήγαγε τούς σκώληκας, 
άνεκούφισε πολλούς νέου; μύρμηκας έν τή 
άκμή τού νά έξέλθωσι τής καταστάσεως 
τών νυμφών καί διέσωσε τάς έπιζώσας τών 
άμαίό-ωχ» (1).

Αί παρατηρήσεις αύται πληρέστατα »- 
πεβεβαιώθησαν καί ύπδ άλλων φυσιοδιφών 
καί πράγματι παρά τήν στενοχώριαν τής 
ειρκτής των, παρά τήν πληθύν τής παρα
τεθειμένη; τροφής, τά ηλίθια ταύτα πλά
σματα άποθνήσκουσι μάλλον έξ ασιτίας, 
καίπερ έν τώ μέσορ τής άφθονία; εύρισκό- 
μενα, παρά νά τραφώσι μόνα των. Έπί 
πολύ παρετήρησα μυρμηκιάν τοϋ είδους 
τούτου χωρίς ποτέ νά ϊδω μίαν τών δε- 
σποινών λαμβάνουσαν τδν κόπον νά τραφή 
μόνη της. Διετήρησα μεμονωμένα άτομα ε
πί πολλάς έβδομάδα; δίδων αύτοί; ένα 
δούλον έπί μίαν ή δύο ώρας καθ’ έκάστην, 
δπω; καθαρίση καί θρέψη αύτούς καί οΰτω 
διετηρήθησαν έν πλήρει ύγεία, ένώ άνευ

(I) Π uber, Ilisloire nalurelle des
fourmis.

άπωτέρω’ δέν δμιλώ δέ άπλώς διά τά; πε
ριστάσεις, καθ’ ά; αί έργάτιδες άνήκουσίν 
είς ξένα είδη, άλλ’ έπίσης δί αιτία; καθ’ 
άς άποτελούσι μέρος τοΰ είδους. Παρά τοϊ; 
5’. 1'larus, έπϊ παραδείγματι, φαίνεται πι
θανόν οτι αί έργασία·. τών νεαρών έργατί
δων διαφέρουσιν όλίγον άπδ τάς τών πρε
σβυτέρων’ άλλ' ή διανομή αΰτη τή; Εργασί
ας ουπω καλώς άποδέδείκται.

Εί; τούς φαιούς μύρμηκα; παρετήρησα 
μετά πολλής έκπλήξεως τδ έξής. Τδν φθι
νόπωρου τού 1875 είδον μύρμηκα έξω τή; 
φωλεάς καί μόνον τρώγοντα, τήν ύστεραίαν 
ό αύτδς μύρμηξ μόνος πάλιν έξήλθε καί 
εύκόλως ήδυνήθην νά τδν αναγνωρίσω,Επει
δή έκ συμπτώματος είχεν απολύσει τάς 
ακίδας ένδ; τών όπισθίων ποδών. Διεγερ- 
Οείσης τής προσοχή; μου παρετήρησα τήν 
φωλεάν έπί τινας εβδομάδας καί είδον τον 
αύτδν καΐ ούδέποτε άλλον μύρμηκα έξερ- 
χόμενον. Τδν χειμώνα τοΰτον παρετήρησα 
μετά τής μάλλον λεπτολόγου προσοχή; 
δύο μυρμηκιάς, πρδ; τοΰτο δέ συνεφώνησα 

I μετά τών θυγατέρων μου καί τής παιδα· 
γωγοϋ αύτών δεσποσύνης II endland, πα
ρατηρητών τά μάλα εύσυνειδήτων, ϊνα πά
σαν ήμέραν θεώμεθα τήν φωλεάν άπδ στιγ
μή; εί; στιγμήν καί έποιήσαμεν τοΰτο άπδ 
τών μέσων τοΰ νοεμβρίου, έκτδς σπανίων 
τινών έξαιρέσεων ούδόλω; έπηρεαζουσών 
τήν άκρίβειαν τών ήμετέρων παρατηρήσε
ων. Ίΐ μέν πρώτη μυρμηκιά περιέχει δια- 
κοσίου; περίπου μύρμηκας, ή δέ δευτέρα 
τετρακοσίου; σχεδόν, άλλ’ έπειδή εϊναι αρ
κούντως άπαθ.ϊ; καί δέν έχουσι σκώληκας 
νά διαθρέψωσιν, ολίγης μόνον τροφή; δέον

ται·
Δύο ή τρεϊς μόνον μύρμηκες έξήρχοντο 

έξ έκάστη; φωλεάς πρδς ζήτησιν τών α
ναγκαίων δίς τή; ήμέρας περίπου’ άλλ’ έ
νίοτε καΐ ούδαμώ; έξήρχοντο. Φρονών δτι 
ίσως οί μύρμηκες ούτοι ήσαν έξαιρετικώς 
αδηφάγοι ή είχον άκανόνιστόν τι, συνέλα- 
βον καί καθεϊρξα τού; προνομεϊς τή; μιάς 
τών φωλεών' τήν ύστεραίαν είδον πάλιν νά 
έξέλθωσι δύο άλλοι πρδ; άναζήτησιν τρο- 
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δούλου Οά άπώλυντο έως δύο ή τρεϊς ήμέ
ρας. Δέν γνωρίζω έν τή φύσει ούδέν έτερον 
παράδειγμα είδους άπολέσαντος τδ ορμέμ- 
φυτον τοϋ τρέφεσθαι.

Παρά τοϊ; Ρ. Refuscens αί έργάτιδες, 
καί περ ουσαι ομοίως ανυπεράσπιστοι καί 
ήλίθιοι, είναι πολυπληθείς καί φίλεργοι καί 
μάλιστα αξιόλογοι ύπό τινας Επόψεις. Είς 
έτερον δμως είδος έχον δούλου; καί αύτδ, 
τδ τών ΣτρογγνΑογ>·ά0ωκ, αί έργάτιδες 
εΐναι ολιγάριθμοι καί τοσοΰτον άδύνατοι, 
ώστε δυσχερές, τή άληθεία, αποβαίνει νά 
έννοήσρ τις πώς κατερθοϋσι νά έχωσι 
δούλου;.

Έπί τέλους είς τέταρτόν τι είδος, τδ 
καλούμενον Anergales alralulus, δεν υ- 
πάρχουσιν έργάτιδες’ οί άρρενες καί αί Οή- 
λειαι συμμερίζονται τά; φωλεάς των μετά 
έργατίδων άνηκουσών είς έτερον είδος, τδ 
Telramorium coespilum, αϊτινες στερού- 
μεναι βασιλίσσης καί επομένως μή έχουσαι 
ίδια τέκνα, άνατρέφουσι τά τών Anergales. 
Συμβαίνει λοιπδν άνάλογόν τι πρδς τδν 
τοΰ Pchjergus, άλλ’ ένταΰθα ή δουλεία 
μετέπεσε σχεδδν είς παρασιτίαν. Δέν είναι 
δμω; παράδειγμα έντελοΰς παρασιτίας, δι
ότι οί Telramorium μεγάλως φροντίζουσι 
διά τούς Anergales καί άν κίνδυνός τις 
απειλή άπάγουσι καί φέρουσιν αύτούς είς 
άσφαλές.

Ό κ. Forel ίν άξιολόγο» τινι περί μυρ
μήκων πραγματεία παρετήρησεν δτι οί νε
ότεροι τώ» μυρμήκων άσχολοΰνται κατ’ 
άρχάς περί τήν περιποίησιν τών σκωλήκων 
καί νυμφών καί δέν λαμβάνουσι μέρος εΐς 
τδν ύπερασπισμδν τή; φωλεάς καί είς τά 
άλλα Εξωτερικά έργα, πριν ή άποκτήσωσιν 
ήλικίαν ήμερών τινων. Τδ τοιοΰτο φαίνεται 
φυσικόν, έπειδή τδ δέρμα αύτοΰ κατ’ άρ- 
χά; είναι σχετικώς απαλόν καί θά ήτο έ- 
πικίνδυνον δι’ αύτούς ν’ άναλάβωσιν έργα 
λίαν έπίμοχθα, ή νά διατρέξωσι κινδύνους 
Ενόσω δ οπλισμός αύτών δέν έσχε καιρόν 
νά σκληρυνθή.

’Αλλ’ δμω; ύπάρχουσι λόγοι νά φρονώ- 
μεν ότι ή τών έργων διαίρεσις φθάνει έτι 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΙΑ’.)
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φών, καί τοΰτο έξηκολούθησεν έπί πολλάς 
ήμέρας* τότε δέ χαθείρξα χαι αύτοΰ;, πά
λιν δμως άλλοι δύο μύρμηκες έξήλθον τής 
φωλεάς, δηλοΰντες, κομίζω, δτι ή κοινό της 
ειχεν ανάγκην τροφίμων καί δτι τινές τών 
μυρμήκων είχον τδ ύπούργημα τοΰ προμη- 
Οεύεσθαι τοιαϋτα.

Έν τών έπαγωγοτέρων προβλημάτων 
τών παρουσιαζομένων έν τή μελέτη τών 
μυρμήκων είναι βεβαίως τδ προσδιορίσαι 
έφ’ δσον έξικνείται ή νόησις αύτών. Έ- 
δοξέ μοι δτι τρόπος αξιόλογος πρδς έ- 
πίτευξιν τούτου Οά ητον νά έχλέξω άντι- 
κείμενον έπιΟυμητδν δι’ αύτοΰς χαι ειτα νά 
Τίαραθέσω μεταξύ αύτοΰ καί αύτών κάλυμ
μα τι διά μικρδς τίνος νοήσεως ύπερβαλ- 
λόμενον. Πρδς τοΰτο εθηκα κύαΟον έκ πορ
σελάνης περιέχοντα τροφήν έπί ύαλίνου 
πλακδς περιστοιχισμένης ύπδ ΰδατος, άλ
λά προσιτής είς τούς μύρμηκας διά γέφυ
ρας χατεσκευασμένης έκ τεμαχίου χάρτου 
16 χιλιομέτρων μήκους καί 8 χιλιομέτρων 
πλάτους. 'Εθεσα ύστερον έχ τφ χυ&θερ ίχ 
■μιας τώ>· γω.Ιεωτ μου Ira jiLlara μύρ- 
μηχα, δστις ηρξατο νά άπάγη τήν παρα- 
τεΟειμένην τροφήν καί πάραυτα αριθμός 
τις φίλων του τλθεν είς βοήθειαν του' δτε 
δέ είκοσι καί πέντε περίπου μύρμηκες ένη- 
σχολοΰντο περί τοΰτο, μετεκίνησα ήρεμα 
τήν μικράν χάρτινον γέφυραν οΰτως ώστε 
ν’ άφήση κενδν άδιάβατον ύπδ τών μυρ
μήκων, οΐτινες φθάνοντες μέχρι τοΰ χεί
λους τής αβύσσου ματαίας έποίουν προσ
πάθειας πρδς διάβασιν, άλλά δέν έσυλ- 
λογίσθησαν νά ώθήσωσι τήν χάρτινον γέ
φυραν, καί τοΰτο ευκόλως ήδύναντο νά 
πράξωσιν, άτε δή τής άποστάσεως 8 μό
λις χιλιόμετρα ούσης. Έπί τέταρτον ώρας 
άνωφελώς πειραθέντες παρητήθησαν τέλος 
τής έπιχειρήσεως και έπέστρεψαν είς τήν 
φωλεάν. Πολλάκις έπανέλαβα τδ πείραμα 
τοΰτο. Νομίσας δέ τότε δτι δ χάρτης ήτον 
ασυνήθης είς τούς μύρμηκας ούσία έπειρά- 
Οην ν’ αντικαταστήσω αύτδν διά τεμαχίου 
άχυρου 26 χιλιομέτρων μήκους καί 3 χι
λιομέτρων πλάτους, άλλά τδ άποτέλεσμα

ύπήρξε τδ αΰτδ, καί τοι δίς έποίησα τδ 
τελευταίον τοΰτο πείραμα. Έθεσα πάλιν 
τμήματα τροφής πλησιέστατα ύπεράνω τής 
φωλεάς, άλλά κοινωνοΰντα μετ’ αύτής μό
νον διά διαδρόμου πολλών ποδών μήκους* 
προφανώς δέ Οά ήτο δι’ αύτοΰς οικονομία 
χρόνου καί κόπου νά ρίψωσι τήν τροφήν 
άπδ τοΰ ύψηλοΰ πλησίον τής φωλεας ή 
τούλάχιστον πηδώντες νά μεταφέρωσιν αύ
τήν, άποφεύγοντες ουτω τάς περιττάς πο
ρείας* άλλ’ οί μύρμηκές μου, παρά τάς συ- 
χνάς δοχιμάς μου, ούδέτιρον τών μέσων 
τούτων παρεδέχθησαν. Διέθεσα τήν φέρου- 
σαν τήν τροφήν ύαλον ούτως ώστε νά ύψοΰ- 
ται 8 χιλιόμετρα μόνον ύπέρ τήν φωλεάν’ 
οί μύρμηκες τότε προσεπάθησαν νά κατα- 
βώσι καί ή άπόστασις ήτο τόσον μικρά, 
ώστε άν κατά τύχην μύρμηξ διήρχετο 
κάτοθεν καθ’ ήν στιγμήν έτερος προέκυ- 
πτεν, δ ύπεράνω ήδύνατο νά πατήση έπί 
τής ράχεως τοΰ άλλου καί ουτω νά κατα- 
βή· άλλά τδ τοιοΰτο κατά τύχην μόνον 
συνέβη καί δέν έσυλλογίσθησαν νά ρίψωσι 
τήν τροφήν, ούδέ, καί τοΰτο λίαν μ’ έξέ- 
πληξε, νά πηδήσωσι κάτω αύτοί ούτσι.

'Εθεσα τότε σωρδν ψιλοΰ χώματος πλη- 
' σιέστατα τή ύάλω, άλλ’ ακριβώς είς άπό- 

στάσιν μή έπιτρέπουσαν είς αύτοΰς νά 
φθάσωσι μέχρι τής τροφής άνευ γεφύρας, 
ήν οίοσδήποτε μύρμηξ ήδύνατο νά κατα- 
σκευάση μετακινώ» μόριόν τι τοΰ χώμα
τος, 6 χιλιομέτρων δγκον, άλλ’ ούτοι δέν 
έθεώρησαν τδ τέχνημα τοΰτο τόσον εύκο- 
λον. 'Αλλοτε δέ απ’ εναντίου θέσας προ
μήθειας τινάς είς άβαθή πυξίδα κεκαλυμ- 
μένην δι’ ύέλου καί έχουσαν έκ μι&ς πλευ
ράς μίαν μόνην έξοδον, είσήγαγον έν αύτή 
μέλανάς τινα; μύρμηκας (Lasius niger)' 
εύθΰς δ’ ώς οί μύρμηκές μου ούτοι ήρξαντο 
τοΰ έργου προθύμως μεταφέροντες τάς προ
μήθειας έν τή φωλεά καί έγνώρισαν σαφώς 
τήν δδδν, έπέχυσα δλίγον ψιλόν χώμα, 
πρδ τής οπής τής πυξίδος, εί; τρόπον ώστε 
νά καλυφθή μέχρι 1 2 περίπου χιλιομέτρων 
ύψους καί έξέβαλα άπδ τή; πυξίδος τούς 
έναπομένοντα; μύρμηκας, οΐτινες άμα έπ- 

ανελθόντες έκ τή; ταραχής τή; προελθούσης 
έκ τοΰ διά τδν τρόπον μου τοΰτον τδν αί- 
φνίδιον Οάμβους ήρξαντο τρέχοντες περί 
τήν πυξίδα έπιζητοΰντες δίοδον ήν μή εύ- 
ρίσκοντες ήρξαντο έν τοσούτω διορύττοντε; 
τήν γήν, άκριβώ; κάτωθεν τής οπής, έξά- 
γοντε; άνά 8ν τά άτομα τοΰ χώματος καί 
άποθέτοντες αύτά άτάκτως πέριξ αύτών 
είς άπόστασιν ποικίλλουσαν μεταξύ 12 
καί 150 χιλιομέτρων μέχρι τοΰ έντελοΰς 
καθαρισμού τής Οϋρας καί τότε πάλιν ήρ
ξαντο έκ νέου μεταφέροντες τήν τροφήν ώς 
καί πρότερον· Έπανέλαβα τδ πείραμα τοΰ
το τρίς ή τετράκις τάς ακολούθου; ήμέρας 
καί πάντοτε έτυχον τοΰ αύτοΰ αποτελέ
σματος.

'Ως τεκμήριον τής νοητικότητος καί τής 
πρδς τούς φίλους στοργής τών μυρμήκων, 
διάφοροι παρατηρηταί διηγούνται δτι, δταν 
κατά τύχην μύρμηξ τις έγκατορυχθή, οί 
σύντροφοί του έκθάπτουσι καί σώζουσιν 
αύτόν. Δίχως νά άμφιβάλλωμεν περί γε
γονότος ούτω λεγομένου, άναμνησθώμεν 
τήν συνήθειαν τών μυρμήκων τοΰ κατοι- 
κεΧν έν τή δροσερά: καί μαλακή γή καί ι
δίως τήν έπιτηδειότητα, δι’ ή; όρύττουσι 
νέα; στοάς, δταν αί φωλεαί των φθαρώσιν. 
Έσκέφθην δμως δτι δέν θά ήτο δύσκολον 
νά γνωρίσω άν αί ύπδ τών μυρμήκων κα
τά τάς περιστάσεις ταύτας γενόμεναι άνα- 
σκαφαί είσί τδ άποτέλεσμα τής κοινή; 
ταύτη; συνήθειας, ή πράγματι ένεκα τοΰ 
πρδς έλευθέρωσιν τών φίλων των πόθου γί
νονται καί πρδς τοΰτο τήν 20 Αύγούστου 
έπειράθην ώ; εξής. 'Εθεσα δλίγον μέλι 
πλησίον φωλεδς τίνος τοΰ Lasius niger, 
έπί ύαλίνης πλακδς περιστοιχιζομένης ύπδ 
ύδατο; καί διατεθειμένης τοιουτοτρόπως 
ώστε ϊνα φθάσωσιν αύτήν οί μύρμηκες 
έπρεπε νά περάσωσιν έπί έτέρας ύαλου έ- 
πεστρωμένη; διά χώματος κεκοσκινισμένου, 
πυκνότητος δέ 8 χιλιομέτρων περίπου. Ε
φερα τότε μύρμηκας τινας πλησίον τοΰ μέ- 
λιτος καί βαθμηδόν μέγας αριθμός τών έν
τόμων τούτων συνηθρ οίσθη έκεϊ* τότε δή, 
περί τήν μίαν καί ήμίσειαν μετά μεσημ

βρίαν, έθαψα μύρμηκά τινα τής αύτής μυρ- 
μηκιάς άφήσας αύτδν ύπδ γής μέχρι τής 
πέμπτης μ. μ., καθ’ ήν ώραν ήλευΟέρωσα 
αυτόν μή παθόντα τί’ άλλά κατά τδ χρο
νικόν τοΰτο διάστημα ούδείς τών συντρό
φων του, ούδ’ έπ’ έλάχιστον προσέσχεν εί; 
αύτόν.

(Επεται τδ τέλος).

Στεφ. I. ί/απαμιχά-Ιης;.

ΚΑΡΟΛΟΥ* ΔΑΡΒΙΝ 
ΝΗΠΙΟΥ* ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ.

(Συνέχεια καί τέλος).

θρασύτης χαί δει.Ιία. — Είναι αδύνα
τον νά καταγίνη τις είς τήν μελέτην τών 
μικρών παιδίων, χωρίςνά έκπλαγχθή έκ τής 
θρασύτητος, μεθ’ ής βλέπουσι τά νέα αύ- 
τοΐς πρόσωπα άπλανώς καί χωρίς νά χα- 
μηλώσωσι τοΰς δφΟαΰμούς’ μεγαλειτέρας ή- 
λικίας άτομον δέν παρατηρεί ούτως ή 8ν 
ζώον ή άψυχόν τι άντικείιιενον. Τοΰτο προ
έρχεται, νομίζω, έκ τοΰ δτι τά παιδία δέν 
σκέπτονται ποσώς περί εαυτών καί κατά 
συνέπειαν δέν είναι ποσώς δειλά, καί περ 
ένι δτε φοβούμενα τοΰς ξένους. Είδον τό· 
πρώτον σύμπτωμα δειλίας άναφαίνόμενον 
παρά τώ παιδίι·) μου έν ήλικία δύο ετών 
καί τριών μηνών- έπιστρέψχς είς τδν οικόν 
μου μετά δέκα ημερών απουσίαν, ή δειλία 
τοΰ τέκνου μου κατεδείχθη δι’ είδους 
προσποιήσεως τοΰ νά μή συναντήσει τδ 
βλέμμα μου·* άλλά πάραυτα έρρίφθη έπί 
τών γονάτων μου και, περιπτυχθέντος με, 
πάν ίχνος δειλίας έχάθη.

Μέσα όιαχοινώσεως. — Α’ί κραυγαί 
μικρού παιδιού είσί φυσικώς δρμέμφυτοι, 
χρησιμεύουσαι είς τδ νά δεικνύωσιν δτι πο- 
νεΤ. Μετά τινα χρόνον ή φύσις τών κραυ
γών μεταβάλλεται κατά τδ έάν παράγων- 
ται ύπδ τής πείνης ή. τοΰ πόνου,. 1 πάρε-
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τήρησα παρά τώ νηπίω μου έν ήλικία έν
δεκα εβδομάδων καί ετι ταχύτερου, νομί
ζω, παρ' έ·Ί άλλω μου τέκνω' έκτος τού
του μοί έφάνη δτι έμαθεν ευθύ; νά κλαίη, 
όπό τ«ν ηθελεν, ή νά' σύμφωνη αύτό κατά 
τήν περίστασιν, εϊς τρόπον ώστε νά κα
ταδεικνύω οτι έπεθύμει τί. Ηλικίας τεσ
σαράκοντα εξ ήμερών ήρξατο νά έκβάλλη 
κραυγάς τινας πρός διασκέδασιν, άς έγνώ- 
ρ.ζε σόνααα νά ποικίλη διαφερόντως. Τήν 
εκατος-ήν δεκάτην τρίτην ήμέραν παρετήρη- 
σα ειδό; τι μειδιάματος, δπερ δμως παρ’ 
άλλω μου τέκνορ παρήχθη πολύ πρότερον' 
Ενόμισα δτι παρετήρησα κατά τήν αυτήν 

έποχήν, ώς εΤπον ήδη, δτι ήρχισε νά δο- 
κιμάζη, ινα μιμηθή τούς ήχους, δπερ δμως 
βεβαίως έποίησε πολύ ύστερον. ’Ηλικίας 
πέντε μηνών καί ήμίσεος, έσχημάτισε τδν 
έναρθρον ήχον rtd, χωρίς δμως ν’ άποδώση 
αύτώ σημασίαν τινά. 'Ενός έτους ήδη καί 
έτι πλέον, έξέφραζε τάς επιθυμία; αύτού 
διά χειρονομιών' έτυχε φ. ε. νά λάβη κά
τωθεν τφάχιον χάρτου καί νά μοι δώση 
αύτδ, δεικνύον ρ,οι τδ πϋρ, ώς ίδόν συχνά
κις νά καίωμεν άχρηστα χαρτία, πράξις 
διασκεδάζουσα αύτό υπερβαλλόντως· Έν 
ηλικία ένδς έτους, προσεπάθησε νά πλάσ- 
ση μίαν λέξιν σημαίνουσαν τήν τροφόν αύ 
τοϋ' (ονόμασε λοιπόν αύτήν /ινιι, συλλα
βήν, ?,ν δέν γνωρίζω τί τδ ώδηγήσαν αυτό 
νά παραδεχθή. Άπδ τής στιγμής ταύτης 
αντί τοΰ νά κλαίη, όπόταν έπείνα, έποι- 
»ϊτο χρήσιν τής λέξεως ταύτης, ώς έάν ήτο 
φράσις σημαίνουσα : «Δώσατε μοι νά φά· 
γω» ή λέςις αύτη λοιπόν άνταποκρίνεται 
πρδς τδ χάμ, ζ> έχράτο τδ νηπίου τοΰ 
κ, Ταίν, έν ηλικία δέκα τεσσάρων μηνών' 
’’Αλλως δέ τδ γ/άγε τούτο έν τώ στόματι 
τοϋ παιδιού μου περιήλθεν έπίσης είς ση
μασίαν ούσιαστικοϋ έννοιας αρκετά περιεκ
τικής, καθ' δτι ώνόμαζε τήν ζάχαριν σου- 
χιύα καί ύστερότερον, δταν έμαθε τήν λέ
ξιν μαΰροχ, ώνόμαζε τήν γλυκίρριζαν — 
μαύρο- σού-μύα.

Εξεπλάγην διαφερόντω;, ιδών τ? λέ · 
ξει μνμ, ή; έποιείτο χρίσιν ’να ζητήση

τροφήν, δτι έδιδε, τελειό νων, ερωτηματι
κόν τινα τονισμόν, λίαν εκφραστικόν. Έ
διδε·/ έπίσ/ς tc7j ·4χ, δπερ μετεχειρίζετο 
κατ’ άρχάς ιδίως όπόταν άνεγνώριζε πρό- 
σωπόν τι ή όπόταν έβλεπεν έν τώ κατό- 
πτρερ, τόνον έπιφωνηματικδν, ώς ποιούμεν 
καί ημείς, 'ίνα έκφράσωμεν τήν έκπληξίν 
μας. Έσημείωσα δτι ή χρήσ ς τών τονι
σμών τούτων ήσαν αύτώ δρμέμφυτοι, διό 
λυπούμαι δτι δέν έποίησα καί έπί τούτου 
παρατηρήσεις. Έν τούτοις ευρίσκω έν ταϊς 
σημειώσεσι μου δτι αργότερου, μεταξύ δέ
κα δκτώ καί είκοσιν ένός μηνών, όπόταν 
άπηρνεϊτο σαφώς νά ποίηση τι, έδιδε τή 
φωνή του προκλητικόν τινα τόνον, ώς έάν 
ήθελε νά εϊπη «Δέν Οά το κάμω,» έν ω 
τουναντίον τό χμύ του τής συναι·.έσεως 
έδήλου «Ναι, βεβαίως.» ΓΟ κ. Ταίν έπιμέ- 
νει έπίσης πολύ έπί τής προδήλου έκτρά- 
σεως τών ήχων, οΰ; ή μικρά αύτού θυγά- 
τηρ έσχημάτιζε πριν ή μάθη νά όμιλή. Ό 
ερωτηματικός τονισμός, 8ν τδ παιδίον μου 
έδιδε τή λέξει μύμ, όπόταν έζήτει τροφήν, 
είναι καθ’ δλα περίεργος, διότι, έάν έδοκί- 
μαζέ τις οΰτω νά μεταχειρισθή μίαν μό
νην λέξιν ή βραχείάν τινα φράσιν Οά ώμο- 
λόγει δτι ή φωνή χαμηλόνεί πολύ περί τδ 
τέλος. Δέν κατενόησα κατά τήν έποχήν 
ταύτην δτι τούτο συμφωνεί τή ύπ’ έμοϋ 
έν τινι συγγράμματί μου ύποστηριζομένη 
γνώμη, καθ' ήν, πρίν ή ύπαρξη έναρΟρος 
παράστασις ιδεών, ό άνθρωπος παρήγαγε 
διαγράμματα, σχηματίζοντα αληθώς μου
σικήν κλίμακα, ώς ποιεί ό ανθρωποειδής 
πίθηκος, δ όνομαζόμενος Ύλςβάτης.

Συνελόντι δ’ είπεΐν, Sv νήπιον καταδει
κνύει τάς αύτοΰ άνάγκας κατ’ άρχάς μέν 
δι’ όρμεμφύτων φωνών, αϊτινες μετά πα- 
ρέλευσιν χρόνου τινδς τροποποιούνται έν 
μέρει άκουσίως καί έν μέρει, νομίζω, έκου- 
σίως ώς μέσον διακοινώσεω;—διά τής μή 
έχούσης συνείδησιν έκφράσεως τών πράξε
ων αύτοΰ — διά -χειρονομιών καί διαφορών 

' τοΰ τονισμού — καί τέλος διά λέξεων αο
ρίστων ύπ' αύτο’ν τούτου πλαττομένων ή 

! καί άλλων μάλλον ώεισμένων καί έξ ών ά-

λούει μιμουμένων, άς αποκτά μετά θαυ
μαστής ταχύτητος. Νήπιου τι έννοεί μέ
χρι τινδς σημείου, λίαν ταχέως μάλιστα, 
φαίνεται μοι, τήν πρόθεσιν ή τά αίσθήμα 
τα τών περί αύτοΰ φροντιζόντων κατά τήν 
παράστασιν τών πράξεων αύτών. Μοί έφά
νη δτι τδ παι δίον, οΰ τίνος έποίησα τήν βι
ογραφίαν, ήνόει έκφρασίν τινα οίκτου, μό
λις ήλικίας πέντε μηνών. °Εξ μηνών καί 
ε.δεκα ήμερών διεδήλου βεβαίως συμπά
θειαν, δτε ή τροφός του προσεποιείτο οτι 
έκλαιεν' ένδς έτους, δτε ήτον ευχαριστημέ
νου έκ τίνος μικρού αύτοΰ κατορθώματος, 
έσπούδαζε προφανώς τήν έκφρασίν τής φυ
σιογνωμίας τών περιτριγυριζόντων αύτό' 
καί τοΰτο βεβαίως έξ αιτίας τών διαφο
ρών τής έκφράσεως, καί ούχί έκ τών πρά
ξεων, διό καί τινα πρόσωπα ήρεσκον αύτώ 
πλεϊον τών άλλων, άπό ήλικίας έξ μηνών. 
Πρίν ή η ένδς έτους ήνόει τούς τονισμούς 
καί τάς χειρονομίας, ώς καί πλείστας λέ
ξεις καί βραχείας φράσεις, έξ ών δμως μίαν 
λέξιν, τδ τή; τροφού του δνομα, ήννόει α
κριβώς πέντε μήνας πρίν ή πλάση τήν λέ
ξιν αύτοΰ μύμ, 8 δέν πρέπει νά έκπληξη 
ήμάς, άφοΰ γινώσκωμεν ότι καί τά υποδε
έστερα ζώα συνειθίζουσιν εύκόλως νά έννοώ- 
σι λέξεις τινά; Γ. Υ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΙ' ΤΙΙΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΙΙΣΟΥ.

Πρό τίνος είχον μεταβή είς Όζ-μπέκ, 
(χωρίου οθωμαν. 1 1[4 τή; ώρα; άπέχον 
πρδς δυσμάς τοΰ έπινείου τών Βριούλων), 
έκείθεν δέ διά τοΰ Μαλκατζέ εί; Γενί-Δε- 
μιρτζιλί.

Μαλκατζέ ονομάζουσι τήν πρδς τδν μυ
χόν τοΰ κόλπου τοΰ Γκίούλ Μπαξέ κοιλά
δα, ήτοι τό πρόσβαρου τοΰ ισθμού μέρος, 
δπερ καλείται ώσαύτως Τσαρπάν. Ή κοι- 
λά; αυτή, ή κατάφυτο; άπο αμπελώνα;, 
οΰ; καλλιεργούσιν εύδοκίμως οί φιλόπονοι

Βριουλϊται, έκτείνεται πρδς άνατολάς, τε- 
μνομένη άπό τδν Τσακάλ Δερέ, συγχρόνως 
κάμπτει καί πρδς νότον, όπόθεν κατέρχε
ται ό Τεκέ-Δερές. Βαίνοντες παραπλεύρως 
τοΰ τελευταίου τούτου χειμάρρου έφθάσα- 
μεν είς Κίοΰπιΐ) μετά μιά; ώρας άπό 
Μαλκατζέ οδοιπορίαν, άπδ δέ Κίοϋπι είς 
ΓενΙ-Δεμιρτζιλί έντδς' δύο ώρών περίπου. 
Τδ Γενί Δεμιρτζιλί είναι νέος συ.οικισμός 
έκ δύο ’ίκαρίων, δύο Σαμίων, καί μερικών 
έξ ’Αλατσάτων καί Βριούλων οικογενειών' 
έκτισαν δέ οί έλίγοι αύτοΐ κάτοικοι,περίπου 
10 οίκογένειαι, έκκλησίαν μικράν είς μνή
μην τοΰ Άγιου Δημητρίου. 'Ημίσειαν ώραν 
πρίν φθάσωμεν είς τήν μεταξύ Κόρακα καί 
Σιγίατζίκ παραλίαν, δπου κεϊται τδ Γενί- 
Δεμιρτζιλι, εκ δεξιών μέν είχουεν τό Γίαγ- 

χωρίου χριστιανικόν έκ 30 καλυ
βών, δπερ πρό χρόνων ήτο τουρκικόν, έξ 
αριστερών δέ τό Έσκί-Δεμιρτζιλί, τουρκι
κόν χωρίου έρημον ήδη κατοίκων, ιδιοκτη
σίαν δε νΰν δύο-τριών Βριουλιτών χριστια
νών. Μικρόν πριν φθάσωμεν είς τδ Έσκί- 
Δεμιρτζιλί έπί πλακδς έκτισμένη; έπί τής 
δεξαμενή; τού κήπου τοϋ Μακαρονά, υψ. 
0,30. πλ. 0,24, αντέγραψα έξ έκτυπώμα- 
τος, δπερ έδωκα ήδη είς τό Μουσείου, τό 
ίζής τεμαχίου επιγραφής, Μακεδονική; έ
ποχής.

. . . ΝΘΕ.................
ΔΟΣΘΑΙΑΥΤ . . .
. ΚΤΟΟΒΟΛΟΥ . . 
ΣΟ1Κ111ΜΠΕΝΤ . . 
. ΜΑΣΤΟΥΕΝΙΑ . .
. ΑΝΈΙΟ1ΚΑΛΕ1Ν. . 
. . ΡΤΑΣ . . . ΛΕ. .

δε]δόσθαι αύτώ

·) Κίοϋπι καλείται τό μέρος το5το ίξ ενός πί
θου, όστις χρησιμεύει ώ; οεξαμενή πηγαίου ΰία— 
το,-, άναόϊοοντο; ολίγον ύπεράνω τί,; θέσεως 
ταύτης.
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. δκτώ δβολοΰ[; . .
. οίκίημ πέντε . .
. μάς τοΰ ενια[υτοΰ .
 καλεΐν . . 
έ]ορτάς...........................

Εις δέ ττ,ν καλύβην τοϋ Γεωργίου Σπαν- 
τοΰ έντδς τοΰ χωρίου ΈσκΙ-Δεμιρτζιλΐ εύ
ρίσκεται πλαζ έπιτύμβιο; μέ ττ,ν ακόλου
θον έπιγραφήν, ης τδ έκτύπωμα μένει ώ- 
σαύτω; έν τώ Μουσείφ. Τά γράμματα κα
λής Ρωμαϊκή; έποχή;.

Δάφνε 
χρηστέ 
χαΐρε.

Παρά τδν λιμένα τοΰ Γενΐ-Δεμιρτζιλΐ, 
ίπΐ τών προπόδων μικροΰ υψώματος, μοί 
εδειζαν τάφον άρχαΐον έκτισμένον δι’ ογ
κωδών μαρμάρων καλώς λελαζευμένων έ
σωθεν, ούτινος Ομως αί έζωθεν πλευρά! 
μένουσι κεχωσμέναι. Τά τή; άνω σειράς 
μάρμαρα, δύο καθ’ έκάσττ,ν τοϋ μήκους 
σειράν, σχηματίζουν συγχρόνως τδν τάφον 
αΰτδν Οολωτδν, άφίνοντα μιάς σπιθαμής 
κενδν καθ’ δλον τδ μήκος πρδς σφή,νωσιν 
αΰτοΰ διά τεμαχίων άλλων, ατινα άφτ,ρέ- 
θησαν, φαίνεται, καθ’ 8ν καιρδν έσυλήθο δ 
τάφος. ’Ολίγα βήματα πέραν τοΰ μέρους 
τούτου κεΐται μικρά νήσος, -?,ν μικρδς ίσθ- 
μδς σχηματίζει χερσόνησον, έφ’ ή; υπάρ
χουν έρείπεια άρχαίων τειχών καΐ ενδείξεις 
πολλαί δτι τδ πάλαι ήτο αύτη κατωκημέ- 
νη· Ττ,ν περιφέρειαν τής χερσονήσου ταύ· 
της δύναταί τις νά περιέλθη έντδς ήμιοεί- 
ας ώρας. Ό μικρδς λαιμδς, δστις ττ,ν συν
δέει μετά τής "ηπείρου, μήκος μέν έχει σχε
δόν 100 βημάτων, πλάτος δέ 40 περίπου. 
Είναι δ’ δμαλή ή έπιφάνεια αΰτοΰ, ύψου 
μένη μόλις κατά ίν μέτρον ύπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης.

Τδ νησίδιον είναι τετειχισμένον διά λί
θινου τειχίσματος κατά τήν παραλίαν, ού 
σώζονται μέρη τινά πρδς άνατολάς. Τδ ύ

ψος τής έπιφανείας τοΰ νησιδίου μόλις α
ριθμεί 15— έΟ μέτρα, ό δέ τών έρειπείων 
χώρος μετεβλήθη είς καλλιεργήσιμον γήν, 
έφ’ ής σπείρουσιν οί ίδιοκτήται κριθτ,ν. Τδ 
δροπέδιον τοΰτο τ,το τετειχισμένον, ώς τά 
τών τών άρχαίων άκροπόλεων, δι’ δγκωδών 
μαρμάρων κανονικώς λελαζευμένων, ών με
γάλη πληθύς εύρίσκεται διεσπαρμένη έπί 
τοϋ χοίρου αΰτοΰ, άλλοι δέ φαίνονται έπί 
τής θέσεώς των, ί,τοι έπί βραχώδους μέ
ρους πρδς άνατολάς, δπερ άπετέλει τήν 
βάσ'ν τοΰ τείχους. Εν τώ κέντρο) σχεδόν 
ττ,ς νήσου σώζεται δεζαμενή, έν ειδει φρέ
ατος, σχεδόν πεπληρωμένη έκ καταχώσε
ων, κεχρισμένη δέ διά κονιάματος, δπως 
χρησιμεύω ίσως ώς αποθήκη.

Ή μικρά αύτη χερσόνησος σχηματίζει 
τδν λιμενίσκον τοΰ Γενΐ-Δεμιρτζιλί, προ- 
φυλάττουσα αΰτδν άπδ ττ,ν δρμήν τών νο
τίων άνέμων' δ δέ βορράς ουδόλως ένοχλεϊ 
αύτόν, άτε ύπερασπιζομένου ύπδ τής σει
ράς τοΰ Κωρύκου δρου;, νΰν καλουμένου 
Κόρακα. Παρά τδν λιμενίσκον αύτδν υπάρ
χει ετερος τών Τσιγκουρΐών, καλούμενος 
ούτως έκ τής ύπερκειμένης θέσεως «τά 
Τσιγκούρια'» οί δύο δ’ δμοΰ σχηματίζου- 
σιν ίν ω. Ιίροχωροΰντες πρδς τδν Κώρυ- 
κον θέλει τις άπαντήσει, ώς μέ έπληροφό- 
ρτ,σαν, τδ ΝτουβερλΙ, μέ μικρόν δρμον καΐ 
έρείπεια άρχαίων οικοδομών, καΐ κατόπιν 
ύπδ τδν Κώρυκον τδν Βρωμο-λιμΐώνα, λι
μένα έκτεταμένον καΐ ασφαλέστατου, ούτω 
καλούμενον έκ τής άκινησίας τής έν αύτφ 
θαλάσσης, ώς μέ είπον.

Άπδ ΓενΙ-Δεμιρτζιλί διηυθύνθτ,μεν είς 
Σιγΐατζΐκ, άπέχον τρεις ώρας, διά παρα- 
θαλασσίας σχεδόν δδοΰ, καθ’ -?,ν ούδένα εί- 
δομεν δρμον μέχρις τής άφίζεως ήμών εις 
τδν ομώνυμον λιμένα τοΰ Σιγΐατζΐκ (Γερ- 
ραιίδαι).

Ό Στράβων περιγοάφων τά μέρη ταΰτα 
αναφέρει"

«Καί r, Τέως δέ έπί χερρονήσψϊδρυται, λιμένα 
έχουσα . . . έστι καΐ άλλος λιμήν ό πρόσβορο; 
άπό τριάκοντα σταδίων τή; πόλεως,Γερραι(3αι.

Εΐτα ΧαλκιδεΤς [καί] ό τή; χερρονήσου Ισθμός 

τής Τηίων καΐ ’Ερυθραιών· έντός μέν οΰν τοΟ Ισθ
μοί! οίκοΰσιν ουτοι, έπ* αύτφ δέ τφ ίσθμφ Τή- 
iot καΐ Κλαζομίνιοι- τό μέν γάρ νότιον τοΟ 
Ισθμοί) πλευράν έχουσι Τή'ίοι, (πρό;) τούς Χαλ- 
κιδέας, τό δέ πρόσοορον Κλαζομένιοι, καθ’ δ 
ουνάπτουσι τή ’Ερυθραία . . .

Πριν δ’ έλόεΤν έπί τάς Ερυθρά;, πρώτον μέν 
Έραι πολιχνών ίστι Ττ,ΐων εΐτα Κώρυκος, δρυς 
υψηλόν, καΐ λιμήν ύπ’ αύτφ Κασύστη; καΐ άλ
λο; Έρυθρίς λιμήν καλούμενο; καΐ ίφεξής πλιί- 
ους έτεροι . . .» 1)

Ό δέ Θουκυδίδης αναφέρει τάς ’Εράς διά 
τών έζής'

«Καΐ ο! μέν ’Αθηναίοι ίπΐ τή; Σάμου άπί- 
πλευσαν, οί δέ ΧΤοι,ταΤς λοιπαΤς ναυσΐν άναγαγό- 
μενοι καΐ ό πεζός μετ’ αύτ&ν Λέβεδον άπέστη- 
σαν καί αυθις Έράς . . .

Καΐ παραπλεύσας έπί Έράς, καί προσβαλών, 
ώ; ούκ έλάμβανε τήν πόλιν, άπίπλευσεν. · 2)

’Εκ τών προεκτεθέντων εικάζω δτι τδ 
Δεμιρτζιλί (τδ παλαιόν) κεΐται έντδς τής 
χώρας τών Χαλκιδέων, τδ δέ Γενΐ-Δε- 
μιρτζιλΐ (τδ νέον) θά κατέχτ, ίσως τήν 
θέσιν τοΰ Άλεζανδρείου ή τών Έρών' άλλά 
ταΰτα πάντα βεβαίως θά πιστοποιηθώσι 
διά πειστικών έζακριβώσεων καΐ μνημείων 
ιστορικών, έάν τοιαΰτα ποτέ εύρεθώσιν.

Ό Πλίνιος άναφέρει δτι τδ πλάτος τοΰ 
ίσθμοΰ ήτο 7,500 βήματα ρωμαϊκά 3) ήτοι 
7 4 [2 μίλια, 5 δέ Στράβων, πεντήκοντα 
στάδια.

• Ή δ’ ύπέρβασις τοΟ ίσθμοΰ τοΟ άπό τοΟ Ά’λε- 
ξανδρείου καΐ τ&ν Χαλκιδέων μέχρι τοΰ 'Γπο- 
κρήμνου πεντήκοντα είσι στάδιοι, ό δέ περίπλοο; 
πΐείους ή χίλιοι. . .> 4)

"Ωστε άμφοτέρων αί περιγραφαΐ συμφω- 
νοΰσιν είς τδ δτι ή άπόστασις τοΰ στενώ- 
τέρου, βεβαίως, μέρους τοΰ ίσθμοΰ δέν ύ- 
περέβαινε 2 ώρών οδοιπορίαν εύζώνου άν
δρός. Καθ’ ά δέ μέ έπληροφόρτ,σαν οί κά
τοικοι τοΰ μέρους τούτου, τδ στενώτερον 
τοΰ ίσθμοΰ μέρος είναι τδ έκ τοΰ δρμου

1) Στράβ. XIV § 30- 32-
2) θουκ. VIII, 49—20.
3) Plin. V. 31.
4) Στράβ. XIV § 31.

«Τσιγκούρια» διά τοΰ Κεσιρλ! είς Μαλκατζέ 
τ, Τσαρπάν διάστημα· 'Ο Μέγας Άλέζανδρος 
ε'χε συλλάβει τήν ιδέαν τή; τομής τοΰ 
ίσθμοΰ τούτου, ήν δμως δέν έπεχείρησε, ώς 
μά; άναφέρει ό Παυσανία;'

«Άλεξάνδρφ τε τφ Φιλίππου διασκάψαι Μί- 
μαντα έΟελήσαντι μόνον τοΰτο ού προεχώρησε 
τό ϊργον ..,·!)

Τδ Τσαρπάν φρονώ δτι είναι δ Ύπόκρη- 
μνο; τοΰ Στράβωνο;'

• Κεΐται δ’ Ύπόχρημνο; ό τόπος έπί τή άρχή 
τοΰ ίσθμοΰ, έντός μέν άπολαμβάνων τήν Ερυ
θραίαν, έκτός δέ τήν τ&ν Κλαζομενίων. . .

• Μεταξύ δέ τ&ν ΈρυΟρ&ν καΐ τοΰ'Υποκρήμνου 
Μίμα; έστιν ορος υψηλόν. . . > 2)

Πράγματι Τσαρπάν καλείται δ τόπο; δ 
έν τή άρχή τοΰ Ίσθμοΰ, δ έν τώ μυχώ τοΰ 
κόλπου Γκΐούλ Μπαζέ, δπου καΐ τά νΰν 
καλούμενα Πιοτά τών Bovf.l&r' έκεΐθεν 
δέ βαίνει τι; εί; Λιθρΐ (’Ερυθρά;) διερχόμε- 
νος τδν Μίμαντα. Τδ δέ μέρο;, δπου τα Πι
οτά τών Βουρλών, εικάζω δτι είναι δ τό
πο; Χύτριον, διότι χύτρου; μετωνυμικώ; 
έκάλουν χαΐ τά μέρη δπου άνέδιδον πηγαί 
θερμών ύδάτων, τά δέ Πιοτά ταΰτα είναι 
πηγαί χλιαρών αλατούχων ύδάτων, περι- 
φήμων σήμερον διά τήν καθαρτικήν αύτών 
ιδιότητα καΐ λοιπήν τοΰ σώματος ώφέ- 
λειαν.

’Εντδ; τή; κοιλάδος τοΰ Μαλκατζέ υπάρ
χει ύψωμα, έφ’ ού έρείπεια οικοδομών, τά 
δποΐα δ δδτ,γό; μου ’Οθωμανό; μοί έδειζεν 
είπών «έσκΐ μεμλεκέτ» ήτοι έρείπεια πα- 
λαιάς πόλεως. Αύτοΰ που κατά πρώτον ί
σως ίδρύθησαν αί Κλαζομεναΐ πριν άποκα- 
τασταθώσιν οί κάτοικοι αύτών βορειότερου, 
απέναντι τών προσκειμένων νήσων, αϊτινες 
σήμερον καλούνται Έγγλεζονήσια έκ πα
ραφθορά; βεβαίως τοΰ Κλαζομενήσια, Κλα
ζομενών νησιά, καθότι κατά τδν αύτδν γε
ωγράφον'

4) ΙΙαυταν. 11 1.5.
2) Στράβ. XIV §31.
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• Έκ 5» τοΟ 'Γποχρήμνου Χΰτρ.όν έβτι ιΛ- ι 
πος, όπου πρότερον ϊόρυντο ΚλαζομεναΙ' εί®' ή I 
ν3ν πόλιι, νησία ε-χουια προκείμενα οχτώ γε- 
ωργούμενχ.» 1)

Εί; Σιγ-Ια τζίκι έπεσκίφθηντά έρείπεια τή; 
πόλεως Τέω, έν οϊ; καί τά τοΰ περιφήμου 
ναού τοΰ Διονύσου. Πόσα λαμπρά λείψανα 
τοϋ ναοΰ τούτου ήδύναντο νά στολίσωσι τδ 
ένταϋθα Μουσείου καί έν τούτοι; φθείρονται 
έχει ύπό τε τών στοιχείων χαί τή; κτηνώ
δους άμαθείας χαί τοΰ θρησκευτικού μίσους 
τών κατοίκων ! Άλλά καί έάν κατώρθου 
τις διά πολλών κινδύνων καί Ουσιών νά 
σώση τι έκ τίς βεβαία; φθοράς, ό κυβερ- 
νητικδς ζάλος είναι έτοιμο; νά έκμηδενίση 
τήν άγαθήν τοϋ φιλάρχαιου προαίρεσιν. Μή 
δέν κατέσχε πρδ τριών έτών ή ένταϋθα αρ
χή ανάγλυφου προωρισμένον διά τδ ένταϋθα 
Μουσείου, δπερ μόλις τφ άπεδόθη μετά δύο 
έτών άόκνους ένεργεία; τοϋ τε ’Αγγλικού 1 
προξενείου καί τη; έν Κ[πόλει Πρεσβείας ;

1) Στράβ. XIV § 30.

Άλλ’ έχρησίμευσε τούτο τουλάχιστον 
ώς μάθημα τής πρδς τδ έν λόγω ΜουσεΧον 
διαγωγή; τών ένταϋθα κυβερνητικών υπαλ
λήλων ; Δυστυχώ; όχι. Πρδ δύο μηνών ά- 
πεστάλησαν τώ Μουσείορ δύο κιβώτια έκ 
Κύπρου, έμπεριέχοντα άρχαϊα τινά άγγεΧα, 
τά όποια, μεθ’ ολας τά; παραστάσεις τού 
Άγγλ. Προξενείου, κατέσχεν ή τελωνιακή 
άρχή. Έν τίνι δέ λόγφ έπί τέλους άγνο- 
οΰμεν. Άφοϋ ταύτα δέν ήσαν προωρισμένα 
οϋτ’ άπεστέλλοντο είς τδ έξωτερικδν, άλλ’ 
άπ’ έναντίας διτυθύνοντο πρδς κατάστημα 
δημόσιον τοϋ τόπου, μόνον λόγον τή; δια
γωγής ταύτης θά ύπολάβη τις δικαίως ή 
κακόβουλον άγνοιαν ή άσύγγνωστον αδια
φορίαν πρδς έφαρμογήν τών τοϋ Κράτους 
νόμων.

Εί; Σιβρισάρι άνέγνων έπί πλακδς έκτι- 
σμένης παρά τδ στόμιον φούρνου (κτήματος 
άνήκοντος τώ κ· Βελέρη), έπιγραφην, ήτις 
έδημοσιεύθη ύπδ Be Bas Waddingion μετά 
διαφοράς τίνος"

ΕΠΙ ΣΤΑΤΟ 
ΡΟΔΙΙ1ΠΟΥΤΟΥΙΟΔ 
ΦΙΛΟΚΛΕΙΟΥΣΤΟΥΑΙΆ 
Ill’ll ΓΟΡΟΣΤΟΥΜΗΤΡΟ 

5 ΩΙΚΟΔΟΜΗΘΗΤΟΤΕ 
ΤΟΑΙΘΙΝΟΝΜΗΚΟΣΙ 
ΧΕΙΣΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝ 
. . ΙΙΐΔΑΠΑΝΗΘΙΙΣΑ 

ΧΜΑΙ . Δ
Έπί τής έπιγραφίς ταύτης παρατηρώ δτι 
τή άρχή τή; πρώτης γραμμής δέν φαί- 

ίχνη γραμμάτων, άλλ’ ούτε τόπος

οί πρώτοι σοφοί έκδόται

έν
νονται 
μένει διά τρία έτερα ΕΡΓ δι' ών συμπλη- 
ροϋσι τήν λέξιν οί πρώτοι σοφοί έκδόται 
αύτή;’ καί δτι έν τή δεύτερα γραμμή αντί 
Όδίππου φαίνεται καθαρώς Ροδίππου’ τη
ρείται δέ τοιουτοτρόπως πλήρης καί ή έξ 
αριστερών κατά κάθετον σειρά τών γραμ
μάτων τών λοιπών γραμμών’ τδ αΰτδ συμ
βαίνει καί είς τδ τίς αυτής σειράς «τού 
Ροδίππου, καθότι μεταξύ τού ΤΟΥ καί τοϋ 
ΟΔ δ.ακοίνεται τδ κάτω μέρος τοϋ κάθε
του σκέλους τοϋ Ρ·

Μεθ’ δλον δέ τδ σέβας καί τήν εύλάβειαν 
μεθ' ής δφείλω νά έπιφέρω κρίσιν είς δ,τι 
ήδη άπεφάνθησαν γνώμην δεινοί αρχαιολό
γοι, ώ; τούς προμνησθέντας κυρίους, κρίνω 
ούκ άπο σκοπού νά παρατηρήσω δτι ή 
συμπλήρωσες τίς τρίτη; γραμμής «Άγα- 
0[άρχου Έξ-» μηκύνει παραπολύ τδ τή; 
πλακδ; πλάτος, δπερ δεν υποστηρίζεται 
παρ’ οΰδεμιάς τών λοιπών τής έπιγραφή; 
γραμμών.

Έπί τέλους μετά τδ δραχμαί «πέντε 
χιλιάδες» υπάρχει καί Βν Δ(έκα).

Άναγινώσκω δθεν αυτήν ώς ίπεται" 
Έπιστατο [ύντων

Ροδίππου τοϋ [Ρ]οδ[ίππου, 
Φιλοκλείους τοΰ Άγαθ[ία, ? 
'Ηγήτορος τοϋ Μητρο[δώρου 
ώκοδομήθη τδ τε[ϊχος 
τδ λίθινον, μήκος [πή- 
χεις τεσσαράκον[τα 
κα]ί έδαπανήθησα[ν δρα- 

χμαί . Δ.

Τήν έπομένην επιγραφήν άντέγραψα έν
τδς ήρειπωμένης οικίας έν Σιβρισαρίοι παρά 

τήν τοϋ κ. Μισαήλ.
Τά γράμματα τής αυτής έποχή; ώς τά 

τής άνω έπιγραφή;.
ΕΠΙΣΤΑΤΟ .... 

ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΥΤΟΥΜΕ........................
ΜΕΓΑΘΥΜΟΥΛΥΣΑΝΙΟ ........................
ΝΗΘΗΣΑΝΕΙΣΤΙΙΝΚΑΤΑΣ..............

5 ΚΑ1ΤΙΙΣΠΥΑΗΣΚΑΙΕ1ΣΤΟ.................
ΤΟΛΙΘΙΝΟΝΑΠΟΤΟΥΠΥΑΩΝ .... 
ΕΠΙΠΗ . ΕΙΣΕΚΑΤΟΝΕΞΗΚΟΝ . .

ήτοι"
Έπιστατο [ύντων

'Προστράτου τοϋ Με..................
Μεγάθυμου Λυσανίο[υ έδαπα- 
νήθησαν εί; τήν κατασ[κευήν 
καί τής πύλης καί είς τδ [τείχος 
τδ λίθινον, άπδ τοϋ πυλών[ος 
έπί πήχεις έκατδν έξήκον[τα (*) 

(’) Ό άριθμδς τών δαπανηθεισών δραχμών 
θά έσημειούτο είς τδ τέλος τής τελευταίας 

γραμμής.
Α. Μ. Φ.

τονταετηοίδα, έξηκολούθησαν κατά δια
φόρους έπαναλήψεις μέχρι τών ημερών ή
μών. Συμβουλεύονται έτι καί ού παύσονται 
τοΰτο μετ’ ώφελείας ποιοΰντες διά τινας 
αρχαίας συγγραφάς, οϊαί είσιν αί τοϋ Λε- 
ϋγκλαβίου, τοϋ Πέτρου Δουτρεμάν, τοϋ 
Ί’αννυοίου, τοϋ Δουκαγγίου, τοϋ Μουρατό- 
ρη, του Λεβώ, τοϋ Γίββο,νος, ώς καί διά τά 
συγγράμματα τών πάρ’ ήμϊν έρχομένων 
περιηγητών, είτε ϊνα θαυμάσωσι τά άπο· 
λειφθέντα λείψανα τή; άρχαιότητος, είτε 
ϊνα έξιστορήσωσι τήν πνευματικήν καί υ
λικήν κατάστασιν τής χώρας. Πλείστοι λό
γιοι οΰ παύονται ήδη άπδ πεντήκοντα καί 
εξήκοντα έτών καλλιεργούντο; γην χέρσου 
καί’ακαλλιέργητου ώς έπί τδ πλεϊστον μεί- 
νασαν, μ’ δλας τάς προσπάθειας τών πα
ρελθόντων χρόνων’ ύπδ γενικδν δέ λόγον τά 
έργα τούτων δύνανται διαιρεθήναι είς δύο 
κατηγορίας : είς δημοσιεύσεις νέων εγγρά
φων καί μνημείων καί είς έργα καθαρώς I- 

I σπορικά’ ένταϋθα δέ οΰ ποιήσομαι λόγον ή 
περί τής πρώτης κλάσεως τών συγγραμμά
των τούτων, ών μή δυνάμενος νάναφέρω ά
παντα έν τή βραχεία τή δε πραγματεία, 
περιορισθήσομαι άπλώς εις τινα μόνον, ά 
φαίνονται μοι ιδίως ικανά καταδεϊξαι τήν 

επιστημονικήν ταύτην κίνησιν.
Αί δημοσιεύσεις μνημείων άγνώστων έ- 

στί μέν πολύτιμος υπηρεσία τή έπιστήμη, 
άλλ’ έν αύταϊς ταύταις ευρηνται δυσκολίαι 
μή ληφθεϊσαι αείποτε ύπ’ όψιν' πάν δ έστιν 
άνέκδοτον ούκ έστι καλδν νά ϊδρ τδ φώς. 
Άπόκεινται έν τοϊς δημοσίοις καί ιδιωτι
κοί; άρχείοις μνημεία, ών άλλοις μέν έπι- 
τέτραπται είσυνειδότως νά μή ταράξωμεν 
τδν ύπνον αύτών, . άλλοις δέ νά ωφεληθώ- 
μεν μόνον δ.ι’ αποσπασμάτων πλέον ή ήτ
τον μακρών, ολίγων όντων τών άξιζόντων 
ολικής έκδόσεως' άλλ’ ή έκλογή αυτή ούκ 
έστιν εύκολος, καί δέον νά προπαρασκευα- 
σθή πρδ πολλοΰ χρόνου" δέον νά εχη τις 
έκ περισσού ακριβή γνώσιν τοΰ μέρους τή; 
ιστορίας, ?,ν βούλεται διασαφήσειν καί νά 
έμελέτησε τά σκοτεινά καί άμφίβολα ζη
τήματα, άνευ τών όποιων ού δύναταί τι;
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ini ri/c ιστορίας τοΰ ί.Ι,Ιηνικοΰ έθνους 
κατά τούς μίσους αιώνας καί έ.τέ 

τής τουρκικής κυριαρχίας
ύπό

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΤ. (α)

Αί έπί τών τυχών τοϋ ελληνικού έθνους 
κατά τήν μακράν περίοδον τίς ιστορίας αΰ- 
τοϋ, άπδ τή; πτώσεως τοϋ ρωμαϊκού κρά
τους μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, μελέται, 
άρξάμεναι κατά τήν δεκάτην έκτην έκα- 

α) Άνεγνώσθη έν τινι συνεδριάσει τοϋ πα
ρελθόντος έτους τοϋ Άθήνησι γαλλικού Πα- 
νακαδημαίου (/nslitut) τή; ελληνική; άντα- 

ποκρίσεως.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΔ, ΙΑ’.)
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διακρίναι τά όντως ωφέλιμα μέρη τών ήτ- 
τον ή ούδόλως τοιούτων’ δέον τέλος νά 
γινώσκφ άναποφεύκτως τήν γλώσσαν, έν ή 
τά μνημεία ταΰτα έγράφησαν, εί δ’ άλλως, 
άνευ τών προσόντων τούτων, τά κείμενα 
άναγινώσκονται έσφαλμένως, παρεννοοΰνται 
και άσθενώς υπομνηματίζονται ή παραδί
δονται τοϊς έντευξομένοις άνευ υπομνημά
των καί έρμηνευμάτων.

Τοιοΰτοι οί δροι ύφ’ οΰς δέον τά άνέκ- 
δοτα μνημεία νά έκδοθώσιν’ οΰ μνημονεύ
σω δ* ένταΰθα ή τών κατά τδ μάλλον 

9 καί ήττον έπιτυχόντων συγγραμμάτων.
Τά Έ.Ι h/ro-ρωμαϊκά χρονικά τοΰ Χοπ 

φίου (β) σχηματίζουσι τόμον έκ 536 σε
λίδων, ώς καί εισαγωγήν έκ μγ'. σελ. 
πλήρη πληροφοριών, καί περ τοσοΰτον συν
τόμου οΰσης’ ή συλλογή δέ αυτή περιλαμ
βάνει είκοσι τέσσαρα συγγραμμάτια, ών 
τέσσαρα μόνον έκδίδωσιν δ περιφανής έχ- 
δότης έξ ολοκλήρου, έκ τών άλλων παρα
τιθέμενος μόνον άποσπάσματα τινά’ άλλ’ 
δποία διάγνωσις, όποιον μέτρον έν ταϊς 
έκλογαϊς ταύταις καί δποία φροντίς περί 
τήν διόρθωσιν τών κειμένων ! Μεταξύ δέ 
τούτων ούδέ 8ν ευρηται μή παρέχον πολ
λάς πολυτίμους πληροφορίας, έν οίς μά
λιστα καί τινα, ώς ή ιστορία τοϋ βασι
λείου τής 'Ρωμανίας ύπδ Μαρίνου Σανύ- 
δου Τορζέλου, διαφωτίζοντα ιστορικά ζη
τήματα πρώτης τάξεως. Τοϋ δλου δέ συγ
γράμματος επονται δώδεκα γενεαλογικοί 
πίνακες, οϊτινες, υποδιαιρούμενοι είς ίγδο- 
ήκοντα δύο τμήματα, παρέχουσιν έργον 
λεπτόλογον, άξιον όντως τής ευφυΐας καί 
τής φήμης τοΰ συγγραφέως.

’Ανάγκη δμως νά παρατηρήσωμεν έν
ταΰθα δτι είς τών σκοπέλων τών έργων 
τούτων έστίν ή διάθεσις, ή φαινομένη πα
ρά τοϊς πλείστοις τών άναζητητών τών 
τοιούτων μνημείων, είς τδ νά ύπερτιμώσι

β) Chroniques greco romaines, inedi- 
les ou peu connues, publifas avec notes 
cl tables genealogiques par Charles Jlopf. 
Berlin 1873. 

τδ ένδιαφέρον τών ευρημάτων αύτών, σκό
πελον, 8ν ούδ’ οί έπιφανέστεροι έκδόται 
έδυνήθησαν νά διαφύγωσιν’ οΰτω αύτδς 
ουτος δ Χόπφιος ήξίωσεν δτι πρώτος έπε- 
ξειργάσθη τά συγγραμμάτια τά τήν τοΰ 
Γεωργίου Σκενδέρβεϋ, τοΰ τής ’Αλβανίας 
ήρωος κατά τήν 1 5 έκατονταετηρίδα, κα
ταγωγήν σερβικήν άναμφηρίστως, κατ’ αύ
τδν, καταδεικνύοντα (γ). Τά συγγραμμά
τια δέ ταΰτά είσι : α) τά βενετικά έγ
γραφα, απερ ούκ έξεδόθησαν ποτέ, καθ’ 
δσον γνωρίζω, καί β) ή Breve memoria 
de li discendenli de nostra casa Musachi, 
ής τίνος τδ κείμενον συμπεριελήφθη έν τοΐς 
Έλληνο-ρωμαϊκοϊς χρονικοϊς. (δ) Ό Χόπ
φιος ούκ έπελάθετο δμολογήσαι δτι ό Σπαν- 
δουγϊνος ήδη ώμίλησε περί τής σερβικής 
καταγωγής τοΰ Σκενδέρβεϋ, (ε) μή παρα- 
τηρήσας δμως αρκούντως καί τινας έτέρας 
άποδείξεις, αϊ τινες φαίνονται συμβάλλου- 
σαι τή υποστηρίξει τής έπιβεβαιώσεως τοΰ 
Σπανδουγίνου. Άπδ τής δεκάτης πέμπτης 
έκατονταετηρίδος δ Χαλκοκονδύλης ποιεί 
χρήσιν τής σλαβικής έπονομασίας Ίβάν 
τδν λόγον ποιούμενος περί τοΰ πατρδς τοΰ 
Σκενδέρβεϋ, Ίωάννου Καστριώτη’ (ζ) δμοί— 
ως καί δ ύπδ τοΰ Σανσοβίνου έν Βενετί^ 
τώ 1 654 έκδοθείς ’Ανώνυμος υπδ τδ αύτδ 
όνομα, τδ τοΰ Ίβάν Καστριώτη, άναφέρει 
τοΰτον’ (η) ύπδ αύτοΰ τούτου έπίσης, ώς 
καί ύπδ τοΰ Βαρλετίου, μνημονεύεται δτι 
ή μήτηρ τοΰ άτρομήτου ύπερασπιστοΰ τής 
χριστιανωσύνης ώνομάζετο Βοϊσάβα καί δτι 
ήτο κόρη τοΰ σέρβου δεσπότου Πολώγ. (θ)

Χοπφίορ τδ δικαίωμα τοΰ προχωρήσαι καί 
καταδε’.ξαι άναμφηρίστως σερβικήν τήν τοΰ 
Σκενδέρβεϋ καταγωγήν, (κ)

Ό αύτδς συγγραφεύς συνέγραψεν έπίσης 
ιστορίαν τής Ελλάδος κατά τούς μέσους 
αιώνας (λ) δι’ ής, συλλογής οΰσης μάλλον 
πράξεων καί χρονολογιών ή έκθέσεως ιστο
ρικής, ώς ώί τοΰ Ηροδότου καί Πολυβίου, 
καί πλήρους γενεαλογιών καί συμβιβηκότων 
μάλλον ή ήττον λεπτολόγων, φαίνεται δτι 
έπεμελήθη νά δικαιολογήση τδ τοϋ Βολταί- 
ρου : ηιαί/ieur aux details, c' esl une ver
mine qui lue les grands outrages. Σφάλ
λω? άλλως περί τδ ύφος καί μή άνυψούμε- 
νος σχεδδν ποτέ είς τάς ύψηλάς θεωρίας, αϊ 
τινές είσιν ή ήθική τής ιστορίας, δφείλει νά 
μελετηθή ύπδ τών σοφών, μή δυνάμενος νά- 
ναγνωσθή ύπδ τοΰ δημοσίου. Άλλ’ ούδ’ αύ
τδς ούτος δ συγγραφευς παρεγνώρισε τήν 
άλήθειαν ώς πρδς τοΰτο, καθ’ δτι πέντε έ
τη μετά τήν ένταφίασιν αύτοΰ, ώς ειπέ 
τις έν ταϊς κατακόμβαις τής Εγκυκλοπαί
δειας τοΰ Ερς καί Γρύβερ, έξέφρασε τήν 
έλπίδα νά μετασκευάση αύτδ είς «τρόπον 
μάλλον χαριέστερον,» ϊνα εϊπωμεν κατά

κ) Τοιαύτη ή διαφορά τών γνωμών, «ϊ 
τινες ού παύουσι παραγαγόμεναι έκάστοτε 
έπί τών διαφόρων μερών τής Ιστορίας τών 
Καστριωτών, οΰτως ώστε άνάγκη αΰτη νά 
μελετηθή έκ νέου : ’Εσχάτως έτι ούκ έγρα
ψε τις δτι δ Σκενδέρβεϋ; ού συνεπήχθν ώς 
δμηρος ύπδ τών Τούρκων ; Geschichle dcr 
Bulgarcn ύπδ G. Jirecek, σελ. 368.

λ) Ιδού δ πλήρης τίτλος τοϋ συγγράμ
ματος : Geschichle Griechenlands vom 
Beginn des MiUellers bis aus unsere Zeil. 
Έξεδόθη έν τή Allgemeine Encyclopadie 
dcr Wissenschaflen und Kiinsle, von 
Ersch und Gruber. Δύναται δέ τις λαβεϊν 
έννοιαν τών διαφορών μερών τοϋ συγγράμ
ματος τούτου, μανθάνων δτι τήν πρώτην 
περίοδον, 395—1204, έπραγματεύθη έν 
133 σελίσι, τήν δευτέραν, 1204 —4 566 
έν 439, καί τήν τρίτην καί τελευταίαν, 
1566—1821 έν είκοσι καί μόνον.

Ταΰτά είσιν ά πρδ τοΰ Χοπφίου έγινώσκο- 
μεν’ ίδωμεν δ’ ήδη δποϊά τινα ούτος έδυ
νήθη νά προσθέση. Εδρηται έν τή Breve 
memoria ^χωρίον τι, μαρτυροΰν τήν τοΰ 
Σκενδέρβεϋ σερβικήν καταγωγήν’ άλλά μήν 
τδ χωρίον τοΰτο συμπεριελήφθη έν τινι 
μικρφ πραγματεία,έπί τή αιτήσει ένδς τών 
Μουζάχων ύπ’ αύτοΰ τοΰ Σπανδογίνου συν- 
ταχθείση, ού τίνος γινώσκομεν τήν γνώμην, 
πρδ τριών καί έπέκεινα εκατονταετηρίδων 
έξενεχθεϊσαν, είς τρόπον ώστε τούτο ούκ 
έστι πράγμα νέον, ούδέ πιστοποιούμενοι ύπδ 
νέας μαρτυρίας’ έκ δέ τών βενετικών έγ- 
γράφων δ σοφδς Γερμανός, ϊνα κρίνη τις 
έκ τών δσων γέγραφεν έν τή ιστορία αύ
τοΰ, ούκ έδυνήθη έξαγαγεϊν ή μίαν καί μό
νην πληροφορίαν, δτι τό πρώτον πρόσωπον 
τής, περί ής πρόκειται, οικογένειας έκα- ' 
λεϊτο Βρανίλος, δπερ δμως έστίν όντως I 
σλαβικόν όνομα’· ή ένστασις αΰτη δύναται 
νά διαμφισβητηθή' (ι) άλλ’ δπως ποτ’ άν 

ή μοναδική αυτή άνακάλυψις τοΰ Ονό
ματος τούτου ού φαίνεται παρέχουσα τώ 

el gestis Scanderbergi, Epirotarum prin- 
cipis, Francofurli 1578. σ. 1.

ι) Κατά τδν Χόπφιον δ Βρανίλος ούκ έ
στιν ή διάφορος γραφή τοΰ Βρανάς, λέγων 
δτι τδ δνομα τοΰ πρώτου γνωστοΰ άρχηγοΰ 
τής οικογένειας ταύτης έφερον ύπδ τδ σχή
μα τοΰτο άνεψιός τις τοΰ Σκενδέρβεϋ καί 
έγγονός τις τοΰ άνεψιοΰ τούτου, δ ’Αντώνιος 
Braneii, μαρκήσιος τής Άτριπάλδας καί 
δούξ τής Φερρανδίνας τώ 1 560 άποθανών. 
(Tables genealogiques des Chroniques gre- 
co-rom, σελ. 533). Άλλά μήν οί Βράνοι, 
μία τών μεγαλειτέρων στρατιωτικών οικο
γενειών τής Κωνσταντινουπόλεως, ήσαν άρ- 
μενικής καταγωγής· (Muralt, Chronogr. 
bysanline, έτι 4 081.) ’Εξ άλλου δέ Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος (</<-' administr. 
imperio, σ.155) άναφέρει υίόν τινα τοϋ σέρ 
βου ήγεμόνο; Μουντιμίρη δνόματι Βράνον. 
Οΰτω μέχρι νέων πληροφοριών έστι δύσκο- 
λον νίποφασίστ, τις κατηγορηματικό»; έπί 
τή; άρχή; τοϋ δνόματο; Βράνα.

γ) Geschichle Griechenlands, τόμ. 6. 
122.

δ) Σελ. 270—340.
ε) Geschichle Griechenlands, τόμ. Β'. σ. 

122. I. commentari di Theodoro Span- 
dugino, Firenze, MDLI. p. &Ί.

ζ) Έκδοσις Βόννης, σελ. 247,850,353, 
354, 432.

η) Σελίς 272.
0) Marini Barlctli, Scondresis,Oe vita'
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ττ,ν ιδίαν αύτοΰ έκφρασιν, άλλ’ δ πρώιμος 
αύτοϋ θάνατος ούκ έπέ-ρεψεν αύτώ νά φύ
λαξη ττ,ν υπόσχεσίν του ταύτην, τοϋ νά 
μετεκδώση τδ έργον του τούτο, όπιο άλ
λως, μάλιστα τδ μάλλον ένδιαφέρον μέρος, 
τδ περί φραγγικής κυριαρχίας πραγματευ- 
όμενον, έστι πηγή ανεξάντλητος πληροφο
ριών ζαί νέων εκθέσεων, πολυτίμων έστιν 
δτε τοΐς είδικώ; ατερί τήν ιστορίαν τ55ς 'Ελ
λάδος κατά τούς μέσου; αιώνας ζαταγιγνο- 
μένοις. Δύναμαι μάλιστα νά προσθέσω οτι 
τδ τοϋ Χοπφίου έργον ήξιζεν άν συμπαθητι
κής ύποδοχής, ιδίως έν Γαλλία, τή χώρα 
ή άνήκουσίν ο: ήρωες, ών έκτίθησι τά κα
τορθώματα, οί Β'-λλεαρδουίνοι, οί Δελαρδς, 
οί Σαιντομέρ, οί Στοομονκούρ, οί Σαμ- 
στλίτ, οί Ώδεβέρ Δελα ερεμουίλ, οί Χύγγ 
Δεβουέρ, οί Γωτιε Δεροζιέρ, οί Ίωάνναι Δε- 
νεύλλύ, ϊν’ αναφέρω τού; μάλλον έπισημο- 
τέρους καί έπιφανεστέρους. *Λχρι δέ 
νϋν ούδείς έκτδς τοΰ Χοπφίου διέχυσε φώς 
καΐ διελεύζανε τά ζοφερά σκότη τής έπο
χή; ταύτη; τών μέσων αιώνων, καθ’ ήν τά 
χρονικά τής Γαλλία; καί τή; 'Ελλάδος έν- 
οϋνται έπί μίαν καί έπέκεινα έκατονταετη- 
ρίδα. Χωρίς νάριθμήση δέ τις τά έτερα α
νέκδοτα μνημεία ή όλίγον γνωστά, άπερ 
άνεύρεν, ή ύπ’ αύτοΰ άνακάλυψις τής ιστο
ρίας τοϋ Σανυδίου καί ή άκριβολογία μεθ’ 
ή; διέτρεςε τού; τριακοσίους έβδομήκοντα 
δκτώ χειρογράφου; τόμου; τών αρχείων 
^οΰ Νεαπόλεως, άρκοϋσι μόνα 'ίνα θέσωσι 

δ όνομα τοϋ Γερμανού φιλολόγου παρά τδ 
οΰ Δουκαγγίου.

Αί Recherches τοϋ Βυχών έξέπεσαν πά
ρα πολύ άπό τινο; χρόνου' καθ’ οτι ώ; 
πρδς τήν άκρίβειαν τών διηγήσεων καί 
τών χρονολογιών τδ Χρονικόν τοΰ Μω
ρίας, τήν έκδοσιν ούτ.νος όφείλομεν αύ
τώ,ού δύναται έξισωθήναι,ούδέ παραβληθή- 
ναι πρδ; τήν τού Σανυδίου ιστορίαν. ’Λλλ’ 
άνάγκη νά μή λησμονήσωμεν οτι ό πρώτος 
8; έδωκε τδ παράδειγμα τών μελετών 
τούτων κατά τήν παρούσαν εκατονταε
τηρίδα έστιν αύτδς δ Βυχών’ πάντα τά 
χρονικά άλλως, άπερ έξέδωκεν, εχουσιν 

άξίαν τινά, καί αύτδ τούτο τδ τοΰ Μωρέ- 
ως χρονικόν περιέχει ύπό τινα λόγον πλη
ροφορία;, πρδς ά;, ώ; πρδς τδ ενδιαφέρον, 
ούδέν έκ τών έκδοθέντων έκτοτε μνημείων 
έζισώθη. Τδ έλλτνικδν κείμενον όντως τοϋ 
Χρονικού τούτου, είς στίχου; πολιτι
κού;, έστι μοναδικόν μνημεϊον τού δημώ
δους ιδιώματος τή; δεκάτης τετάοτη; I- 
κατονταετηρίδος καί, πράγμα αξιοσημείω
του, τδ ιδίωμα τούτο ητο σχεδδν τδ 
μέχρι τής έθνεγερσίας ήμών έν Έλλάδι δ- 
μιλούμενον, δπότε παραυτά ή γλώσσα τρο
ποποιείται ούσιωδώς, συνεπεία τήςένεργεί- 
“ς ήν έςησκησεν ή νέα κατάστασις τών 
πραγμάτων έπί τε τών άνωτέρων καί κα
τωτέρων τάξεων διά τή; διοικήσεως, τών 
νόμων καί τής δημοσίας παιδεύσεως. Τίς 
δέν καθορ^ δ’ έν τούτω ού μόνον πράγμα 
ένδιαφέρον διά τήν ιστορίαν τή; γλώσσης, 
άλλά σύναμα καί φαινόμενον διαφώτιζαν 
ύπδ νέαν έποψιν τδν ήθικδν χαρακτήρα τού 
ελληνικού έθνους ; Άπρόσβατον καθ’ δλους 
τού; αιώνας εί; τήν έπιρροήν πάσης ξέ
νη; κυριαρχίας, άφίεται νά ύποβληθή ύπδ 
τήν διοίκησιν τή; ψήφου τών αντιπροσώ
πων αύτοϋ. Ή άνάμιξις αυτή τής ίσχυρο- 
γνωμοσύνης καί τού εύμεταβλήτου τοΰ ή
θους ίν τώ έθνικώ χαρακτήρι αύτού, ήν 
περ «γινώσκομεν ήδη καί έξ άλλων περι
πετειών τής ιστορία; αύτοϋ, άνεπτύχθη 
ταύτοχρόνω; έν ταϊ; άναπτύξεσι τοϋ δη
μώδους ιδιώματος. Δυστυχώς τδ Χρονικόν 
τοΰ Μωρέως δέν έμελετήθη ετι ύπδ τήν 
φάσιν ταύττ,ν, ου Ομως, έν τώ μέλλοντι 
γενομένου, δμολογτ,θήσεται δτι δ Βυχών, 
έκδούς αύτδ άπέδιδε σπουδαίαν ύπηρεσίαν 
τή ιστορία ήμών.

"Ετερόν τι ποίημα δμοίως ούκ έπεσπά- 
σατο τήν πρέπουσαν καί τήν ήν ήξ(ζε 
προσοχήν, δ Θρήνος έπί τής ά.Ιώσιως τής 
Κωνσταντινουπό.Ιιως ύπό τών Τούρκων, 
δ έν τή τοϋ Έλλισεν συλλογή κατά τι 
Παρισινόν χειρόγραφον έκδοθείς, καί 
έν φ τδ τής γλώσσης ζήτημα έν δευ
τέρα τίθεται μοίρα, άτε τού ποιήματος, 
παρά τδν τίτλον αύτοΰ, όντος καθαρού

ίστορικοΰ μνημείου, γραφέντος τήν έπαύ- 
ριον τή; φοβερά; καταστροφής ύπδ άν- 
δρδ; διατρέξαντο; τά; εύρωπαϊκάς τού 
όθωμανικοϋ κράτου; έπαρχίας άπδ "Ιστρου 
μέχρι Ίωαννίνων καί ’Αθηνών, ώ; αύτδς 
ούτος μαρτυρεί, λέγων δτι είδε καί περί- 
έτρεξε πεζή τε καί περιβάδην πάσας τά; 
χώρας, περί ών ποιείται λόγον προσθέ
των, i ούχ ήττον ένδιαφέρον, δτι ποιεί 
τήν έκΟεσιν αύτοϋ, επόμενο; ταϊ; διατα- 
γαϊ; ά; έλαβεν’ έκ τών λόγων δε τού
των δύναταί τις λίαν πιθανώς συμπερά- 
ναι καί άνευρεϊν έν τώ ποιητή τού θρή
νου τούτου ενα τών κατασκόπων καί προ- 
αγωγέων τής μεγάλης κινήσεως, ήτις πα- 
ρήχθη έν Εύρώπη, άμα τή πτώσει καί 
τή άλώσει τή; Κωνσταντινουπόλεως, έπί 
τού νάφαρπάσωσι τήν πόλιν ταύτην άπδ 
Μωάμεθ τδν Β'. καί νά σώσωσι τήν χρι
στιανικήν πίστιν έν Ανατολή, έφ 8 έ- 
πεμπον πρεσβείας καί προσεπάθουν νά δι- 
εγείρωσι κατά τών έπελθόντων Τούρκων 
τούς βασιλείς τή; Περσία; καΐ ’Αρμενίας, 
ώς καί αύτδν τδν Χάνην τών Ταρτάρων. 
Ταΰτα πάντα ποιοϋντε; τότε, δέν θά έσκέ- 
πτοντο νά συνεννοηθώσι μετά τών ελλη
νικών έπαρχιών, ΐνα γνωρίσωσι τήν κατά- 
στασιν τών πνευμάτων, τά μέσα έφ’ ών 
έδύναντο νά βασισθώσι καί τάς δυνάμει; 
άς διετήρει έκεϊ δ εχθρός; τοιαύτη ήν κατά 
πάν φαινόμενον ή αποστολή, δι ής έπε- 
φορτίσθη δ άνώνυμο; (μ) συγγραφεύς τού

περί ού πρόκειται πονήματος. "ΐνα κρίνη 
δέ τι; περί τή; πρακτική; αύτού ίκανότη- 
το;, δέον νά έννοήση τάς περιπαθείς προσ
κλήσεις, ά; ού παύεται άπευθύνων πρδ; ά
παντα; τού; λαού; καί πρδς άπαντα; τού; 
τής ’Ανατολή; κυρίαρχα;, (ν) ινα κινήση νέ
αν κατά τοΰ ισλαμισμού σταυροφορίαν. Αι
νεία; δ Σύλβιος, δ καί σύγχρονο; καί ίσως 
δ ίμπνευστή; τού ήμετέρου ποιητοΰ, ούκ 
έξύμνησεν, ώς λέγει δ Μισώ, τδ ήρωίκδν 
τών Γερμανών Οάρδος, τήν εύγενή τών Γάλ
λων άφοσίωσιν, τήν γενναίαν τών Ισπα
νών ύπερηφάνειαν καί τδν πρδ; τήν δόξαν 
έρωτα, 8; τού; τή; Ιταλίας λαού; έθέρ- 
μαινεν; ’Λλλ’ έν τώ μέσο) τών κραυγών 
τούτων τή; δυστυχία; ευρίσκει τις παρά τώ 
ήμετέρω τούτω ποιητή πολυτίμου; στατι
στικά; πληροφορίας καί αξιοπαρατήρητους 
έκφράσεις έθνικοϋ αισθήματος. Κατά τους 
λεπτομερείς αύτοϋ ύπολογισμού; δλη ή δύ- 
ναμις, ήν κατά τήν έποχήν ταύτην διέθε- 
τεν δ Σουλτάνο; έν ’Ασία, καί έν Εύρώπη, 
ούχ ύπερέβαινε σχεδδν τούς ϋ I 7,000 άν
δρα'. Οί κάτοικοι δέ τών ύποδούλων αύτώ 
έπαρχιών, τών έντεΰθεν τού Εδξείνου πόν
του καί τού Αιγαίου πελάγους, χριστιανοί 
πάντε; όντες, καί αί έν Θράκη, Μακεδονία, 
Ίίπείρω καί Θεσσαλία οίκογένειαι, κατά 
τάς πληροφορίας, άς δ ακάματος ουτος 
πράκτωρ έδυνήθη συλλέξαι παρά τοϊς είσ- 
πράκτορσι τού κεφαλικού φόρου, συμποσού- 
μεναι εϊ; 700,000 οικογένεια; ή είς 3, 
500,000 ψυχάς, ήσαν έτοιμοι νά έγερθώσιν 
έπί τώ έλαχίστω σημείω καί, ένούμενοι

«ιστορίαν τού Βελισαρίου» τήν αύτφ απο* 
δ.δομένην, περί ών έγράψαμεν προλαβόν- 
τως έν τή ενταύθα άλλοτε έκδεδομμένη έ- 
φημερίδι «Ιωνία,» τδν λόγον ποιούμενοι 
περί τής πολυτίμου βίβλου τοϋ κ· Βαγνέρου 
Carmina Graeca medii aevr, έν ώ καί έ- 
ξεδόθησαν τά δύο ταΰτα ποιήματα, σημ. 
Γ. Κ. Υ.)

ν) (ΙΙργνΟ. ήμετέραν πραγματείαν περί 
τοϋ Βυζαντινού λογίου Μιχ. ’Αποστόλη, σελ. 
Β'. σημ. Γ. Κ. Υ-)

μ) (Δέν εχομεν ύπ’ δψ:ν τήν τοΰ Ελισ- 
σε·Τ εκδοσιν, άλλά καθ’ ά γινώσκομεν έκ 
τών αποσπασμάτων, άπερ έξέδωκεν δ Κο
ραή; έν τοϊς Άτάκτοις καί δ κ. Σάθας έν 
τή «νεοελληνική φιλολογία» αύτοϋ, ώς καί 
δ κ. ΙΙαπαρρηγόπουλος παρακατιών αναφέ
ρει, καί έκ τών όσων άναφέρουσιν δ Henri- 
shen (έν τώ Vlebcr die polil Verse) &. 
ό συγγραφεύς τοϋ ποιήματος ούκ εστιν α
νώνυμός τις, άλλ’ ό ’Εμμανουήλ Γεωργιλ- 
λάς, ου τίνος πλήν τοϋ ποιήματος τούτου 
έχομεν καί έτερόν τι ποίημα «τδ θανατι
κόν τή; 'Ρόδου» έπιγραφόμενον, καί τήν
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μετά τών εξωτερικών συμμάχων, νά ποιή- 
σωσιν άσπλαγχνον σφαγήν τών καταδυνα- 
στών αύτών. 'II ειδική δ’ αξία τοΰ ποιή
ματος έγκειται έν τή άδοσωπτ,τω εχθρα, 
ήν τρέφει έναντίον τής ξενική; δυναστείας, 
άνευρισκομένου έν αύτώ τού επαναστατι
κοί πνεύματος, δπερ διεσώθη έπί τέσσαρας 
περίπου εκατονταετηρίδας καί έθριάμβευσεν 
έν μέρει διά τής έθνεγερσίας τοϋ 1821. 
Τίς έπίστευεν δμως δτι τδ ποίημα τοΰτο 
διέβη απαρατήρητου σχεδόν πρδ τοϋ "Ε- 
λισσεν καί δή καί μετά τήν έκδοσιν ύπ’ 
αύτοΰ τούτου ; Μόνος ό Φωριέλος, 8ς διέ- 
τρεξεν έν χειρογράφορ τοΰτο, ήννόησε καί 
κατέδειξε τήν αξίαν αύ.οϋ, λέγων : «Άνέ
γνων μακρδν ποιητικόν θρήνον έπι τής υπό 
τών Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως, ύπδ άνδρός συγχρόνου αύτής γε- 
γραμμένον, ύπδ "Ελληνος πλήρους ανδρείας 
καί πατριωτισμού, 8ς έν τή ζωηρφ έκχύ- 
σει τοϋ πόνου αύτοΰ άνέμιξε πολλά περί
εργα, τά τήν ιστορίαν τής εύρωπαϊκής ταύ
της καταστροφής άφορώντα.»

Έκ τών μεγάλων δέ συλλογών τών ι
στορικών συγγραμμάτων ή τοϋ Τάφελ καί 
Θωμά ανάγκη νά λάβη θέσιν άναμφηρίστως 
μεταξύ τών πρώτων. Ύπδ τδν τίτλον "Εγ
γραφα αναγόμενα είς τάς έμπορικάς καί 
πολιτικάς σχέσεις τής Ένετίας μετά τοΰ 
Βυζαντίου, δίδουσε πλείστας δσας πλη
ροφορίας, άναφέροντε; ούχί μόνον μνημεία 
περιελθόντα ήμϊν, άλλ’ άναζητοϋντες έτι 
καί τάς μάλλον έλαχίστας ενδείξεις τών 
διπλωματικών σχέσεων. Ως πρδς τά κεί
μενα δέ, ού περιορίζονται μόνον νά μετα- 
βιβάσωσι τήν αντιγραφήν αύτών ήμϊν, 
άλλά προσπαθοΰσιν, άφοϋ ήννόησαν αύτοί 
ούτοι ταΰτα, νά ποιήσωσι καί τώ άναγνώ · 
στη καταληπτά διά βιβλιογραφικών χαί 
ιστορικών εισαγωγών καί διά πολυμαθών 
ερμηνευμάτων, "ϊνα δέ λάβη τ·ς έννοιαν 
τοϋ τρόπου τής διασκευή; τή; βίβλου, αρ
κεί τις νά παραβάλη τήν περίφημον συμ
φωνίαν τοϋ μερισμοϋ τοϋ ’Ανατολικού κρά
τους υπό τών Λατίνων, οϊα άπεκατέστη έν 
τ·φ έκδόσει ταύτη, μετά τών κειμένων τών | 

προλαβόντως γνωστών γενομένων. Οί νέ
οι τούτου έκδόται είργάσΟησαν πολύ, δια- 
φωτίσαντες τήν ιστορικήν γεωγραφίαν τών 
έλληνικών χωρών κατά τήν δεκάτην τρί- 
την έκατο,ταετηρίδα καί διευκρινήσάντες 
τά όνόματα τών πόλεων καί τών έπαρχι
ών, ά ήσαν κατά μέγα μέρος τοσοΰτον δι- 
αμεμορφωμένα, ώστε συχνά μόλις άνεγνω- 
ρίζοντο καί έστιν δτε μάλιστα έμενον δλως 
ακατανόητα. "Εστι δ’ ανωφελές νάναφέρω- 
μεν ένταϋθα τάς πολυπληθείς καί έπιτυ- 
χεΐς διορθώσεις, άς ό Τάφελ καί ό Θωμάς 
προύβαλον, χάρις τής βεβαία; γνώσεως καί 
κριτικής αύτών’ δστις δήποτε συνεβουλεύ- 
θη τήν συλλογήν αύτών δφείλει δμολογή- 
σαι δτι διηυκόλυνον, δσον οίόν τε, τάς τοϋ 
ιστορικού σπουδάς έπί τής τοσοΰτον άξιο- 
μνημονεύτου περιόδου τών χρονικών τών 
μέσων αιώνων.

'II βνζαντιαχη χρονογραφία, τοΰ Μυ- 
ράλ ούκ έστιν άπηλλαγμένη άνακριβει- 
ών τινων. Δύναταί τις καταμεμφθήναι αύ
τώ £>οπήν τινα τοϋ προτιμάν έστιν δτε 
τούς σλάβους χρονογράφους τών Ελλήνων 
και ’Ιταλών, μάλιστα έν περιστάσεσι, καθ’ 
άς οί τελευταίοι ουτοι, μάρτυρες αύτόπται 
όντες, ήσαν μάλλον αξιόπιστοι τών πρώ
των, οϊ τινες έγραψαν άπλώς καί μόνον έξ 
ακοής.

Ώ; πρδ; τδν λόγον τοΰτον πολλά εχει 
τι; νάντιλέξη, ώ;, έν παραδείγματι, έν τή 
χρονολογία τής τελευταίας πολιορκίας τή; 
Κωνσταντινουπόλεω; ύπδ τών Τούρκων. Τδ 
ήμερολόγιον τοϋ Βαρβαρώ, 8; δίδωσιν έπί 
τοΰ συμβεβηκότο; τούτου τάς μάλλον βέ
βαια; μαρτυρία;, ορίζει τεσσαράκοντα έ
πτά χρονολογίας έπί τών πεντήκοντα τεσ
σάρων ήμερών τή; πολιορκίας, έν ςο ό Μυ
ράλ άναφέρει μόνον δέκα όκτώ, συγκατα- 
λέγων έν μιά καί τή αύτή χρονολογία πλεί- 
στα; πράξεις, αΐ ούκ έσυνέβησαν, ούδ’ έδύ- 
ναντο συμβήναι τήν αύτήν ημέραν’ οΰτω 
ύπδ τήν έπιγραφην τή; 3 Μαίου 1453 εύ- 
ρίσκομεν συνενωμένα; τήν καταστροφήν τοϋ 
ξυλίνου πύργου, τήν μάχην τών τεσσάρων 
χριστιανικών πλοίων καθ’ ολοκλήρου τοϋ

•μουσουλμανικού στόλου, τάς πυρκαϊάς τάς 
έπί πολλάς συνακολούθους ήμέρας διαρκε- 
σάσας καί νέαν προσβολήν κατά τής πόλε
ως έκ μέρους τής ξηράς, έν φ κατά τδ 
Jornal τοΰ Βαρβαρώ η μέν καταστροφή 
τοΰ πύργου δέν συνέβη ή τή 8 Μαίου, ή δέ 
ναυμαχία πολύ πρότερον, τή 20 Απριλίου’ 
ή δ’ έκ τής ξηράς έφοδος τυγχάνει άγνω
στος τώ τε Βαρβαρώ καί τοϊς άλλοις Έλ- 
λησι χρονογράφοι;, μόνον τών χρονικών 
τοΰ Βροσκρεσσένσκ ποιούντων μνείαν αυ
τή;. Αναγινώσκομεν πρδς τούτοις ύπδ χρο
νολογίαν 8 ’Απριλίου δτι ή πρώτη έφοδος 
έγένετο τήν ήμέραν ταύτην, καθ’ ήν οί μέν 
"Ελληνες άπώλεσαν 1740 άνδρας, οί Γάλ
λοι καί οί ’Αρμένιοι 700 καί οί Τούρκοι 18, 
000, παραπέμποντο; πρδς τοΰτο τοΰ συγ- 
γραφέως είς τά χρονικά τοΰ Βοσκρεσσένκ 
καί είς τδν Φραντζήν, 8ν άναφέρει λέγοντα 
δτι ή μάχη διήρκεσεν ήμέραν τε καί νύκτα, 
έν ώ ούτος ού ποιείται λόγον ποσώς περί 
μάχης τοιαύτην ήμέραν συναφθείσης, άλλά 
περί τοΰ συνεχοΰς καί άπαύστου βομβαρ
δισμού τής πόλεως υπδ τοΰ έχθροΰ άπδ 
τής άρχής τής πολιορκίας’ τοΰ δέ Βαρβαρώ, 
8ν σπανίως συμβουλεύεται ό Μυοάλ, άγνοώ 
διατί, ούκ έποιήσατο ένταϋθα μνείαν έπί 
τώ λόγορ δτι ού σημειοϊ τι έν τή ήμερομη- 
νί<κ 8 ’Απριλίου. Μένουσιν ήδη πρδς μόνην 
πίστωσιν τής έφόδου ταύτης τά χρονικά 
τοΰ Βοσκρεσσένκ, ών τδ κείμενον παριστφ 
πρόδηλον άναχρονισμδν, μή δυνάμενα νά 
ληφθώσι σπουδαίως ύπ’ όψιν καί απερ έν 
τούτοις λέγουσι περί τής περί δ ής λόγος 
προσβολής δτι έγένετο εννέα ήμέρας μετά 
τήν τής 31 Μαρτίου καί τήν 1 4ην ήμέραν 
άπδ τής ένάρξεως τής πολιορκίας. Πλάναι 
όντως δεεναί, μή ούσαι δή καί αί μόναι έν 
τή βίβλω τού Μυράλ. Άλλ’ δταν άναλογι- 
σθή τις δτι ό συγγραφεύς ώφειλε νάκολου- 
θήση έτος πρδς έτος, μήνα πρδς μήνα καί 
ήμέραν πρδς ήμέραν τάς τύχας τοΰ κρά
τους διά μέσου χιλίων καί πλέον έτών καί 
νά συμβουλευθή έπί τούτω, παραβάλγ 
καί έρμηνεύση πλείους τών διακοσίων έλ- 
λήνων, λατίνων, άράβων, σλάβων, «ρμενίων 

καί ίταλών συγγραφέων, έννοήση ευκόλως 
οποίους έπιπόνους σκοπέλους συναντά τις 
έν τή συγγραφή τοιούτου έργου. Συνελόντι 
δ’ είπεϊν, ή βυζαντιακή αυτή χρονολογία 
τοΰ Μυράλ είναι έργον άξιον ύπολήψεως,δυ- 
νάμενον νά φανή χρήσιμον είς πάσαν χρονο
λογικήν άνερεύνησιν.

Παρά τά μεγάλα, ταΰτα συγγράμματα 
κεϊνται καί έλάσσονές τινες εκδόσεις καί 
φυλλάδιά τινα, μάλλον ένδιαφέροντα πολ
λών όγκωδών συλλογών. Μεταξύ τούτων 
ανάγκη νά κατατάξωμεν καί τδ τού Βρύ 
Ήμερολόγιον, χειρόγραφον μέν έκ 58 σε
λίδων είς φύλλον, τυπωθέν δέ είς 1 05 σελ. 
είς όγδοον συγκείμενον, έν φ ευρίσκει τις 
άνέκδοτον διήγησιν τοΰ πολέμου τών Τούρ
κων καί τών Βενετών έν τή Πελοποννήσω 
κατά τδ 1715 καί πολλάς πληροφορίας έ
πί τών στρατιωτικών σταθμών άπδ τής 
Άδριανουπόλεως μέχρι τοΰ Μωρέως κατά 
τήν δεκάτην όγδόην εκατονταετηρίδα καί 
περί τής τιμής τών πρδς τδ ζήν άναγκαί- 
ων. ’Εκτός δμως τών πληροφοριών τούτων 
ή τού Βρύ έκθεσίς έστιν ένδιαφέρουσα καί 
καθ’ έτερον λόγον’ άπδ πολλοΰ χρόνου έ- 
δύνατό τις είκάσάι δτι τδ ελληνικόν έθνος 
διέκειτο λίαν έχθρικώς τή βενετική διη- 
κήσει, τούναντίον άπεκδεχόμενόν πως τήν 
τού Άλή πασσά, 8ς είχε κυριεύσει τότε 
τήν Πελοπόννησον’ γνωστόν ότι, ένφ κατά 
τά μέσα τής δεκάτης έβδόμης έκατονταε- 
τηρίδος ή Κρήτη άντέστη έπί εϊκοσιν έτη, 
ή κατάκτησις τοΰ Μωρέως κατά τάς άρχάς 
τής δεκάτης 8)δόη; έκατονταετηρίδο; διάρ
κεσε μόνον τρεϊς μήνας· Άλλ’ αί αποδεί
ξεις έλειπον πρδς ύποστήριξιν εικασίας το
σοΰτον τολμηρά;,δτε ή τοΰ Βρύ έκθεσις ηλ~ 
θεν επίκουρος ταύτη, λέγουσα δτι άπδ τάς 
πρώτα; ήμέρας «οί "Ελληνες τής Κορίνθου 
έγραψαν τώ μεγάλω βεζύρη, δπως παρα- 
καλέσωσιν αύτδν νά θελήση νά θεωρήση 
αύτούς ώς πιστού; ύπηκόου; τή; Πύλης» 
καί δτι «οί "Ελληνες ύπήκοοι τοΰ Μωρέως 
μετά τήν παράδοσιν τής Κορίνθου ηλθον έξ 
δλων τών μερών νά ύποταχθώσιν αύτώ’» 
δτι τέλος μετά τήν άλωσιν τοΰ Ναυπλίου,
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»έτυχον tv τώ στοατοπέδω δύο αρχιεπί
σκοποι καί πλεϊστοι Ελληνες απεσταλμέ
νοι τίς Ανω καί Κάτω Μάνης, δπως ύπο- 
ταχθώσι τη Πύλη κα'ι παραδώσωσι τώ με- 
γάλω βεζίρη τά φρούρια τοΰ Κελεφά καί 
τίς Ζαρνάτας.»

Ή πρδς την τουρκικήν κυριαρχίαν άπο- 
νεμομένη αύτη προτίμησις κατ’ άρχάς μέν 
φαίνεται έλίγον ευνόητος, άλλα παρατη- 
ρών τις αότήν έκ τοΰ σύνεγγυς, Οά δμολο* 
γήση τδ έναντίον. Τακτική τι; καί ισχυρά 
διοίκησις, τοιαύτη ο'ία ην ή τής Ενετίας, 
παρίστα κίνδυνον πολύ μείζονα διά τά συμ
φέροντα τή; ελληνικής έθνότητος ή ή πλή
ρης έλλειψις τής είς 8ν κοινδ» κέντρον συγ- 
κεντρώσεως, ήτις έχαρακτήριζε κατά τήν 
έποχήν ταύτην τήν όθωμανικήν κυριαρχίαν, 
χάριν τοϋ οργανισμού τής όποιας τδ έθνος 
έδυνήθη νά δώσρ είς τήν έσωτερικήν κοινήν 
διάταξιν αύτοΰ στρατιωτικήν καί θαλάσ
σιον άνάπτυξιν, έφ’ ής έστηρίχθη ή έθνε- 
γερσία τοϋ 1821. Τοΰτο ήν Sv τών θεμε
λιωδών αξιωμάτων τής κατά τήν δεκάτην 
όγδόην εκατονταετηρίδα ήμετέρας πολιτι
κής, 8 άνευρίσκομεν έν τω τοΰ Βρύ ήμερο- 
λογίω' έν ελλείψει τής ανεξαρτησίας, ή 
τουρκική κυριαρχία μεθ’ δλας τάς ωμότη
τας αύτής έφαίνετο πρδ τών όφθαλμών τοΰ 
έθνους προτιμητέα πάσης άλλης κυβερνή- 
σεως.

Τά τήν ελληνικήν κοινότητα τής 'Ενετί
ας άφορώντα έγγραφα, τά περιληφθέντα 
καί ύπομνηματισθέντα ύπδ τοΰ κ. 1. Βε
λούδου έν τινι φυλλαδίω έξ 134 σελίδων 
είς 16ον, διέχυσαν δμοίως μέγα φώς έπί 
τών σκοτεινών μερών τής νοητικής άναπτύ- 
ξεως τοϋ έθνους κατά τήν δεκάτην όγδόην 
εκατονταετηρίδα. Πώς καί διατί τοΰτο πα- 
ρήχθη κατά τήν έποχήν ταύτην καί ούχί 
καθ’ έτέραν τινά ; II ένστασις προύολήθη 
πολλάκις χωρίς δμως αρκούντως νά σαφηνι- 
σθή. Σήμερον δμως χάρις τώ βιβλιαρίω τοΰ 
κ. Βελούδου μανθάνομεν δτι ή άναγέννησις 
αύτη οφείλεται είδικώς τή τής 'Ενετίας 
ελληνική κοινότητι, ήτις, κατά τήν έποχήν 
ταύτην φθάσασα εις τδ έπακοον τοΰ πλού-

του αύτής καί τοΰ ισχυρού διοργανισμοΰ, 
ίδρυσε καί έπροικοδότησεν άπδ τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος άνώτερα σχολεία 
τής φιλολογίας καί τών έπιστημών έν Ά- 
Οήναις καί Ίωαννίνοις, έν Ίωαννίνοις μάλι
στα, γενομένη ούτως ή κυρία εστία έθνεγερ- 
τική; κινήσεως, ήτις όλίγον κατ’ ολίγον έ- 
πολλαπλασιάσθη καί έπεξετάθη έξ ένδς μέν 
μέχρι ΙΙελοποννήσου, άφ’ έτέρου άχρι Αν- 
δριανουπόλεως.

Θάναφέρω ένταΰθα έπίσης καί τάς Εκ- 
.Ιογάς, τδν πολιτικόν κώδηκά τών αύτο
κρατόρων, τών εικονοκλαστών λεγομένων, 
τδν άνευρεθέντα καί έκδοθέντα τδ πρώτον 
τώ 1 852 δπδ τοΰ Ζαχαοίου,τώ Ί 852 δπδ τοΰ Ζαχαοίου, ώ; καί τδ 
λαμπρδν υπόμνημα, 8 δώδεκα έτη βραδύ- 
τερον έπί τούτων έποίησεν, άπερ είσίν ά- 
ληθής άποκάλυψις, έξ ής μανθάνομεν δτι 
οί αύτοκράτορες ούτοι έκτδς τής θρησκευτι
κής μεταρρυθμίσεως, ή περ όφείλουσι τδ έ- 
πώνυμον αύτών, έπελάβοντο καί σπουδαίας 
τινδς κοινωνικής μεταβολής τής πολιτείας, 
λίαν άνωτέρας τής κατά δκτώ έκατονταε- 
τηρίδας βραδότερον έν τή Δύσει καθιερωθεί- 
σης. "Εστι μ'εν αληθές δτι ή μεταρρύθμι
σή αυτή ούκ έπέτυχεν έν ’Ανατολή, άφή- 
κεν δμως βαθέα ίχνη έπί τής ήμετέρας ι
στορίας' άλλως δέ αί έννοιαι καθ’ άς συνε- 
λήφθη είσίν αιώνιοι συμβουλαί τής δόξης 
τοΰ Δέοντος Ε'. καί τών διαδόχων αύτοΰ 
άπδ τής αρχή; τής δγδόης έκατονταετηρί- 
δος μέχρι τών μέσων τής έννάτης.

Περαίνω τδν λόγον. 'Η πραγματεία αύ
τη, δσον βραχεία καί άν η, μαρτυρήση δτι 
ή 'Ελλάς γνωρίζει καί ωφελείται τών έργων, 
τών περί ’Ανατολής πραγματευίμένων, έ- 
κάστοτε άκουλουθοΰσα αύτά καί σπεύδουσα 
νά έπωφεληθή, έκ βάθους ψυχής ευγνώμων 
οδσα.

Έκ μιταφράσεως. Γ. Κ. Ύ.

Δ1ΟΡΘΩΣΙΣ. — Έν ταϊς σελίσι 442 — 447, 
άνάγνωΟι είς τά; κεφαλίδα;, άντί Θαυματουρ
γία:—Αΐ έπτά εκκλησία·, τής ’Α
σίας.


