
II ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ 
ΓΕΝΟΠ1ΝΪ1ΩΝ.

A'.

*Η Αιγυρία εϊχεν έντελώς έκλατινιβθή δ
τε ήρξαντο “ί τών ξένων έπιδρομαϊ, ών αί 
πρώται άνεχαιτίσθησαν ύπδ τοϋ φραγμού 
τών Άπεννίνων- άλλά κατά τδν ΣΤ', αιώ
να δ βασιλεύ; τών Φράγκων Θεοδεβέρτος 
διήρπασε τήν Γένουαν. Έπϊ τών Γότθων 
αυτή συνήλθεν εί; έαντήν, άλλ’ δ βασιλεύς 
τών Λομβαρδών παρέδωκε πυρϊ καϊ σιδή- 
ρφ μετ’ άλλων λιγυρικών πόλεων (τδν Ζ'. 
αιώνα). 'Π άποκατάστασις τής αυτοκρα
τορίας τών Γερμανών έφάνη πρδς στιγμήν 
δτι έμελλε νά έπαναφέρη την πολιτικήν ί- 
νότητα τί; δυτικής Ευρώπης' άλλ' έπϊ 
τών ασθενών διαδόχων τοΰ Καρολομάγνου 
οί λαοί έπϊ τέλους έπείσθησαν δτι ή πε-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ 1U.) 

πολιτισμένη Ευρώπη δέν δύναται πλέον νά 
ύπείκΐ) είς ένα καϊ μόνον κύριον (τοΰτο δ’ε 
άργότερον συνοίδασι Κάρολος δ Ε'. καϊ δ 
Ναπολέων), καϊ οί Λΐγυρες εργάζονται, ώς 
καΐ τόσοι άλλοι, ΐν* άνακτήσωσι τήν ανε
ξαρτησίαν των. Οί Γενουήνσιοι έντοότοις 
είδον τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν λίαν ταχέως 
έπαπειλουμένην έκ τής έπεκτάσεως τών 
τέκνων τής σημιτικής φυλής απερ οί Μου
σουλμάνοι απόστολοι (propagande) απέ
λυαν κατά τής Ευρώπης. Εφαίνετο δτι έ- 
πέστη καϊ αυθις δ χρόνος καθ’ 8ν οί Σημ.Ι- 
ται τής Καρθαγένης διενοοϋντο νά κατα- 
λάβωσι τά παράλια ταΰτα. Κατά τδν 1'. 
αιώνα (ί9 ΜαΊου 934), αν πρέπη νά πι~ 
στεύσωμεν τήν παράδοσιν, οί "Αραβες (οί 
Σαρακηνοϊ) κατέλαβαν αίφνιδίως τήν Γέ
νουαν, διήρπασαν αύτήν, έφόνευσαν τού; 
άξιομάχους άνδρας καϊ ήγαγαν είς αιχ
μαλωσίαν τάς γυναίκας καϊ τά παιδία. Οί 
Γενουήνσιοι μσχηταϊ, οίτινε; έπανήρχοντο 
έξ ευτυχούς έκστρατείας κατά τών έν Σαρ
δηνία έγκατεστημένων Μαύρων, ώρμη- 
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σαν λυσσαλέοι πρδς συνάντησιν τών Μω
αμεθανών, εμφορούμενοι ύπδ τοΰ θάρρους 

όπερ είχον ένεκα τής έκβάσεως τοϋ άγώ- 
νός των πρδς τους δπαδούς τοΰ Προφήτου' 
συνήντησαν δ’ αυτούς εις τά πέριξ τής 
Σαρδηνίας, προσέβαλαν λοσσωδώς καΐ έ- 
δησαν διά τών αυτών άλύσεων, ών οί έχ- 
Οροΐ έποίησαν χρήσιν κατά τών γυναικών 
καΐ τέκνων. Έξερεθισθέντες έκ τών κινδύ
νων, είς οΰς η χώρα των ην έκτεθειμένη 
ένεκεν τών έκδρομών τών ’Αράβων, έπε- 
μελήθησαν νά καθαρίσωσι τήν Μεσόγειον 
άπδ τούς πειρατάς τούτους- ένθαρρυνθέν- 
τες δέ ύπδ τοϋ πάπα Ίωάννου ΙΠ'. άπε- 
δίωξαν αύτούς έκ τής Κορσικής, όπου καί 
έγκατέστησαν (1005). Συνεμάχησαν δέ 
πρδς τήν Πίσαν δπως κυριεύτωσι τήν Λού- 
νην άπδ τών Μαύρων, οϊτινες εϊχον δρμη- 
θή έκ Σαρδηνίας καί οΰς άπεδίωξαν τής 
νήσου συμπραττόντωΜ τών Πισαίων, καϊ 
τάς κατακτήσεις ταύτας διεμερίσαντο αί 
δύο δημοκρατίαι, καί τοι έν τή περιστά- 
σει ταύτΐ) άνεφύησαν διαφωνίαι. Ή Γένουα 
τόσον πρδς τούς Μωαμεθανούς διετέλεσε 
τρέφουσα μίσος, ώστε έπί τών Σταυροφο
ριών τριάκοντα δύο Γενουήνσιαι κυρίαι πα- 
ρήγγειλαν θώρακας δπως πολεμήσωσι τούς 
εχθρούς τοΰ χριστιανικού δνόματος. Έν τώ 
δπλοστασίιρ τοϋ Ναυστάθμου υπάρχει εί
σέτι είς τών θωράκων τούτων, τών λοιπών 
πωληθέντων ύπδ τών ’'Αγγλων κατά τήν 
δευτέραν πτώσιν τού Ναπολέοντος.

Άρξαμένης τής κατά τών Σαρακηνών 
πάλης, ής λίαν άτελή σκιαγραφίαν παρε- 
θέσαμεν, ήτοι κατά τδν Γ. αιώνα, ή Γέ
νουα άνέδειξεν άρχοντας τής χώρας υπά
τους, ών τδν κατάλογον έδημοσίευσεν έπϊ 
τών ήμερών ήμών δ Κ. Αύγουστϊνος ’Ολι- 
βιέρη (ί). Ή κυβέρνησις τών Γενουηνσίων,

(I) Κατάλογος τών υπάτων τοΰ δήμου 
Γενούας, κοσμηθείς δι’ εικόνων ύπδ Α. 
Όλιβιέρη (Seria dei consoli del co- 
mune di Genova, illustrala da A. Olivi
eri), έν τοΐς Πραχνιχοϊς τής Αιγυριχής 
ΕταιριΙας τής πατρώας ιστορίας {Alli

άπαξ ίδρυΟεΐσα, έπί τέλους ηύξύνθη διά 
τής κατοχής τών πόλεων τών έν άμφοτέ- 
ροις τοϊς παραλίοις τοΰ κόλπου κειμένων, 
μ’ δλας τάς ταραχάς αϊτινες, ένώ άδια
λείπτως μετεμόρφουν αύτήν, έφαίνοντο δτι 
εμελλον άνά πάσαν στιγμήν νά διακυβεύ- 
σωσι τήν ΰπαρςίν της. ’Ενταύθα δέν είμε- 
θα έν Βενετία, δπου τδ άριστοκρατικδν 
πνεΰμα τών Πελασγοϊλλυρών (ή Πρωτοαλ- 
βανών) άδιαλείπτως άνέπτυσσε τδ σπέρ
μα τδ περιεχόμενον έν τοϊς άρχαίοις θεσ- 
μοϊς μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν έπί τέ
λους ή άριστοχραζία κατέστησεν άδύνατον 
καί αύτήν τήν σκιάν τής άντιπολιτεύσεως. 
Έν Γενούα ή αριστοκρατία ύφίσταται ά- 
ναμφιλέκτως καί ή Δημοκρατία έχει τάς 
άρχαίας οικογένειας της, ών τήν έπιρροήν 
ούδεμία έπανάστασις δύναται νά έκμηδε- 
νίση, τούς Δώρια (1), τούς Σπινόλα τούς 
Φιέσκη, τούς Γριμάλδη. Άλλά τδ εύμε- 
τάβλητον, δπερ χαρακτηρίζει τούς παρα
λίους λαούς, ούδέποτε έπιτρέπει νά δεσπό- 
ζηται ύπδ τής γοητείας τών άναμνήσεων, 
δι’ άς έναβρύνονται οί έπιφανεϊς οίκοε. Ο 
άγων μεταξύ τού στοιχείου τών εύγενών 
και τού στοιχείου τών πληβίων διατηρεί
ται τόσον ζωηρδς, ώστε δ ξένος έμβάλλε- 
ται είς πειρασμόν ν’ άποκαλέσφ άναρχικήν 
τήν τόσον ένδοξον έποχήν έκείνην τών χρο
νικών τής χώρας. Τδν αγώνα τοΰτον πε- 
ριπλέκουσι θρησκευτικά στοιχεία, τών μέν 
εύγενών άποκλινόντων έν γένει πρδς τούς 
Γερμανούς αύτοκράτορας, άρχηγούς τής τι
μαριωτικής ιεραρχίας καί τής Ίεράς Ρω
μαϊκής Αύτοκρατορίας, τών δέ άστών καί 
τού λαοΰ στηριζομένων έπί τής παπωσύ
νης, εύτυχούς λογιζομένης ν’ άντιτάξη είς 
τάς αξιώσεις τοΰ «Καίσαρος μεγάλου πον- 
τίφικος» τήν άπειρον ίσχύν ήν οί ιταλικοί 
δήμοι έξεπροσώπουν.

Οί δήμοι ούτοι, άντί τού εϊναι, ώς φαν- 

della sociela ligure di Storia palria), 
τόμ. 1-

(I) *1δε Olivieri, Moneie e medaglie 
dei principi Doria, Genes 1859.

τάζεται τις, άναρχικαϊ δημοκρατίαι, ήσαν 
κοινότητες ών ή ταραχώδης διάθεσις ήτον 
άναμφιβόλως άπειρος καί ικανή δπως έμ- 
βάλη είς φόβον πάντα φυλήσυχον τού ΙΘ'. 
αίώνος άστδν, ού ή ήσυχία καί ή ύλική εύ
ημερία φαίνονται δτι ήσαν τδ μόνον ιδεώ
δες τών δήμων έκείνων, οϊτινες είσιν άνί- 
κανοι νά έννοήσωσι τδ μέγα άξίωμα τού 
Βωβενάργ (Vauvenargues), τδ άκατάλη- 
πτον τώ κοινώ άνθρώπω : «Πρέπει νά έ- 
πιτρέπωμεν τοϊς άνθρώποις νά διαπράττω- 
σι μεγάλα καθ’ εαυτών σφάλματα πρδς 
άποφυγήν μεγαλητέρου κακού — τής δου
λείας.» Παρά τά «μεγάλα ταύτα σφάλμα
τα», άτινα δέν έδυνήθησαν πάντοτε ν’ ά- 
ποφύγωσιν, αί δημοκρατίαι . ων ίστορικδς 
ήν δ Σισμόνδης (1), ένεφορούντο ύπδ ζωτικό- 
τητος τόσον ίσχυράς, ώστε τινές αύτών ά- 
πεδείχθησαν άξιαι νά παραβληθώσι πρδς 
τήν ένδοξον δημοκρατίαν τών ’Αθηναίων. 
Όμολογητέον δτι η Γένουα δέν καταλέγε
ται έν αύταϊς, τού λιγυρικού πνεύματος 
δ.ατελέσαντος κατά βάθος τού αύτού, ή
τοι τείνοντος μάλλον είς τδ δροεν ή είς τδ 
μελετάν, φιλοϋντος μάλλον τούς πολέμους 
καΐ τάς τυχηράς έκστρατείας ή τάς έπι- 
στήμας καΐ τά γράμματα- άλλ’ έάν ή 
Γένουα ούδέποτε άναδειχθήσεται ΆΟήναι ή 
καΐ Φλωρεντία, εχει έν τή άναπτύξει τών 
ειδικών δυνάμεών της πραγματικόν μεγα- 
λεϊον καΐ άδιαφιλονείκητον ιδιοτροπίαν.Κα
τά τδν μεσαιώνα φαίνεται κυρίως Λιγυ- 
ρική, ώς ήρωϊκδς Ήσαίας δστις θέτει χεΐρα 
έπί πάντων καΐ καθ’ ού ύψοΰται ή χειρ 
πάντων. Ίΐ Γένουα ού μόνον θέλει νά δείξη 
μέχρι τών άκρων τής ’Ανατολής τήν ση 
μαίαν τού αρειμάνιου άγιου Γεωργίου, 
άλλ’ έννοεΐ ν’ άπαγορεύση είς τάς άλλας 
ίταλικάς δημοκρατίας τδ νά συναγωνίζων- 
ται είς τά μέρη έκεϊνα πρδς τούς ύπηκό- 
ους της, όντας στρατιώτας τολμηρούς 
καΐ έμπόρους περιεσκεμμένους. Πρώτη δ’ 
ή Πίσα έξετέθη είς τήν δργήν της· Τά τέ
κνα τής σοφής Έτρουρίας, πεπροικισμένα

(1) Histoire des Republique llaliennes. 

δντα είς τδν ύπατον βαθμδν διά τοΰ δαι
μόνιου τών τεχνών καΐ τού φιλολογς*°ΰ 
αισθήματος, δέν έδύναντο έν τοϊς π^δίοις 
τής μάχης ν’ άντιστώσιν είς τά τέκνα τής 
δρμητικής Λιγυρίας. Ή Πίσα κατασυνετρί- 
βη (τδν 1Β'. καΐ ΙΓ'. αιώνα), άπώλεσε 
τήν Κορσικήν καΐ τδ Σάσαρι έν Σαρδηνία 
χαΐ τέλος κατεστρά.φη (τώ 1290) τδ έ- 
πίνειόν της (PoTlo Pisano), καταδικασθεϊ- 
σα ούτως είς παρακμήν ής ένεκεν έκλήθη 
Πίσα rexpa. Αί ίταλικαΐ δημοκρατίαι, ά- 
νακτήσασαι τήν αύτονομίαν των διά τής 
πτώσεως τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, έ
φαίνοντο ύπείκουσαι είς τδ τής πάτριάς 
{clan) πνεΰμα, δπερ ήν ό μόνος νόμος τής 
άρχαίας Λιγυρίας. θά ήδύνατό τις νά πα
ραβάλη τήν Ιταλίαν πρδς τδν Κρόνον κα- 
τατρώγοντα τά τέκνα του — παραβολή 
έφαρμοσθείσα είς τήν πρώτην Γαλλικήν Δη
μοκρατίαν. Τδ άστυ ήν διά τάς Δημοκρα
τίας τής χερσονήσου δ,τι ή φυλή ήν άλ
λοτε. Ή δημοτική φιλοπατρία, ή συγχρό
νως φλογερά, πείσμων καΐ περιωρισμένη, 
θά κατέστρεφε τδ έθνος δλον χάριν ένορι- 
ακών συμφερόντων. Εϊναι μέν βέβαιον δτι 
αί διαθέσεις αύται εϊχον ύπερερεθισθή ύπδ 
τής άνυποφόρου συγκεντρώσεως, δι’ ής ή 
'Ρώμη έπεβάρυνεν ολόκληρον τήν χερσό
νησον- άλλ’ ή έπενέργεια αΰτη, ή νόμιμος 
μέχρι βαθμού τίνος, παραγνωρίζει συνεχώς 
τά συμφέροντα τής κοινής πατρίδος, μά
λιστα καΐ τής άνθρωπότητος.

Αί σχέσεις τής Γενούας πρδς τήν Ελλά
δα διετυπώθησαν κατά πολιτικήν μάλ
λον άδελφικήν, πολιτικήν ήτις θ’ άπέβαι- 
νεν άναγκαιοτάτη πρδς σωτηρίαν τής πε
λασγικής φυλής (1). Άκριβώς διότι άλλοι 
ένέδιδον είς τήν άγωγδν δύναμιν τού δλε- 
θρίου κατακτητικού πνεύματος, ή Γένουα 
έτεινε ν’ άκολουθήσφ όδδν δλως αντίθε
τον. Ουτω δ’ έμενε πιστή είς τάς άντιπα- 
θείας της καί δεξιώς λίαν έξυπηρέτει τά

(1) Ή οικογένεια αΰτη, ή έπιφανεστέρα 
τής άρειανής φυλής, σύγκειται άπδ "Ελλη
νας, Λατίνους καΐ Αλβανούς.
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συμφέροντα τοϋ έμπορίου της. Έφ’ δσον 
οί Δυτικοί διενοοϋντο νά πολεμώσι τδν 
ισλαμισμόν μόνον, τοσοΰτον μάλλον έφά
νη διατεθειμένη νά ύποβοηθήση αύτού; πι- 
στώς, καθόσον μάλιστα έκέρδαινεν άπειρα 
μεταφέρουσα τού; Σταυροφόρου; ε?; τήν 
’Ασίαν (Ί)' οτε δμως ή παπωσύνη, άνίσχυ- 
ρο; εις τό ν’ άποκρούσρ τόν μωαμεθανι
σμόν, έστρεψε κατά τή; έλληνική; Εκ
κλησίας τό ξίφος τών αναξίων διαδόχων 
Γοδεφρέδου τοΰ Βουλΐών, ή Γένουα εύθιρσώ; 
συνετάχθη ύπέρ τών Βυζαντινών αύτοκρα
τόρων. Ούτοι πάλιν δέν έφάνη,σαν άγνώ- 
μονες. Καί άλλοι ανατολικοί ηγεμόνες έ
δειξαν έπίσης άριστα; διαθέσεις ύπέρ τών 
Γενουηνσίων. Ο: βασιλείς τής 'Ιερουσαλήμ, 
δπως άμείψωσι τάς ύπηρεσίας αύτών, έδω- 
καν αύτοίς καταστήματα εις Ιεροσόλυμα 
καί Ίόππη,ν" ανάλογα δέ προνόμια έτυχον 
καί ύπό τών βασιλέων τή; ’Αρμενία; καί 
ύπό άλλων ήγεμόνων. Καί αυτοί οί μου
σουλμάνοι κυριάρχαι, κατανοήσαντε; τήν 
ανάγκην τοϋ νά εύλαβηθώσι τού; τολμη
ρούς τούτου; ναυτικούς, συνεχώ; ώφειλον 
ν’ άνοίγωσιν αύτοίς τούς ίδιους λιμένας. 
Διό τά ναυτικά καταστήματα, άτινα κα- 
τεΐχον άπό τοϋ τέλους τοϋ IB', αίώνος, έ- 
ξετείνοντο άπό τοϋ πορΟμοϋ τοϋ Γιβραλ
τάρ, έκ τής άφρικανικής παραλίας, μέχρι 
τοϋ Βαγδατίου, έν τή καρδία τής ’Ασιατι
κής Τουρκίας.

ΊΙ Γένουα μετέφερε τόν λατινικόν πο
λιτισμόν καί έν Ταυρίδι, έν χώρα έν ή, ό 
ελληνισμός είχε καταλείψει μνήμην ά- 
γήρω.

Ένισχύοντες κατά τήν δευτέραν πεντη- 

(!) Ό πατήρ Prospero Semini, καθη
γητής έν τώ πανεπιστημίω Γένουας, συνέ- 
ταξεν έπί τής Διγυρικής Δημοκρατίας διά 
τό πανακαδήμαιον τής Γαλλίας Τέσσαρας 
Πραγματείας .repl τοΰ Αρχαίου έμπορίου 
τής .διγυρικής δημοκρατίας έν τή 'δνα- 
το.Ιή (Dissertazioni quallro sopral'an- 
lico commercio della liepubblica Figure 
nel Levante.)

κονταετηρίδα τοϋ ΙΓ'. αίώνος τήν έπιρροήν 
τών Γενουηνσίων έν τή Ανατολή, δωροϋν- 
τες έντδς αύτής τής Κιονσταντινουπόλεως 
τά προάστεια τοϋ Σταυροδρομιού καί τοϋ 
Γαλατά (I), παραχωοοϋντες έν Κριμαία 
τήν Θεοδοσίαν (Καφφάν) καί έν Άσίφ τήν 
Σμύρνην, Χίον, Τένεδον, Μιτυλήνην, κτλ. 
(1261—1295), οί Παλαιολόγοι ένθυμοϋν- 
το βεβαίως δτι ή Γένουα συ/έπραξεν είς τήν 
άπελευθέρωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως" 
άλλά πολιτική τόσον εύνους τοΐς δρθοδό · 
ξοις Καίσαρσι τοϋ Βυζαντίου δέν ήν δυνα
τόν νά εύαρεστή τού; Βένετους, οϊτινες τό
σον ίσχυρώς ειχον συντελέσει είς τήν ϊδρυ- 
σιν τής λατινικής αύτοκρατορίας. Οί Βενε* 
τοί ήσαν άντίπαλοι φοβερότεροι τών Πι· 
σαίων. Ί1 Βενετία, κληρονόμος τή; ιλλυ
ρική; ανδρείας, ή; τήν παρακαταθήκην τό
σον ύπερηφάνως τηροϋσιν οί ’Αλβανοί, άπε- 
δύΟη είς φοβερούς πρός τήν Γένουαν πολέ
μους κατά τόν ΙΔ'. αιώνα (πόλεμο; τή; 
Θεοδοσία; 1350—1355) καί τή; Κΐότζας 
(1376—1381), καθ’οΰ; αί δύο δημοκρα- 
τίαι έδειξαν μέν μέγαν ηρωισμόν, άλλ* ή 
πλάστιγξ έπί τέλου; έκλινεν ύπέρ τή; Βε
νετίας. ΊΙ βενετική κυβέρνησις, μή ουσα 
έκτεΟειμένη είς τάς ταραχάς, αϊτινες τόσον 
συνεχώ; άπησχόλουν τήν δραστηριότητα 
τών Γενουηνσίων, κατέβαλλε πρό; έκτέ- 
λεσιν τών σχεδίων τη; ταχύτητα καί δε
ξιότητα, ών συνεχώ; ήμοίρουν οί στασιω- 
τικοί άντίπαλοι τη;. Τωόντι" ή περίοδος 
αΰτη τών άγώνων είναι διά τήν Γένουαν 
έποχή κινδυνωδών πολιτικών πειραμάτων. 
Τού; ύπατου; (2) είχον διαδεχθή οί δήμαρ
χοι — podesla (3) καί τούτου; οί αρχη
γοί (capitani) τοϋ λαοΰ (4), τέλο; δέ ήλ- 
θον οί δόγαι (1339), ών πρώτος άνεδείχΟη

(1) 'ίδε Sauli. 'Π Ά.τοιχία τ&ν Γενου
ηνσίων έν Γαλατά (La coloiua det Geno- 
vesi in Galala). Τουρΐνον 1831.

(2) Ίδε Canale, Epoca I, il Consolato.
(3) Αυτόθι, Epoca II. Podesta.
(4) ΑύτόΟι, Epoca III. I capitani del 

popolo. 

δ Συμεών Βοκκανέρα; (Simone Boccane- 
ra). Άλλ’ ή Γένουα, ένώ έδανείζ ετο άπό 
τήν Βενετίαν τόν θεσμόν τών δογών, δεν 
έδύνατο ούχ’ ήττον νά προσλάβη καί τάς 
αριστοκρατικά; παραδόσεις τής ιλλυρική; 
οικογένειας. ΊΙ αριστοκρατία τόσον όλίγον 
κατώρΟασε νά θέση, στερεάν βάσιν είς τήν 
κυριαρχίαν της, ώστε τό αξίωμα τοϋ δό- 
γου περιήλθε προσκάίρως είς χεΐρας τεσ
σάρων οικογενειών έκ τών πληβίων (τών 
Άδορίνων, Φρεγόση, Γουάρκων καί Μον- 
τάλδων—Adorin, I’regosi, Guarca, Mon 
talda). Τών διχοστασιών τούτων δεινου- 
μένων, παρεισέφρησαν αί ξέναι έπιρροαί, 
αϊτινες συνεχώς διεκύβευσαν τήν ανεξαρ
τησίαν τής Δημοκρατίας. Ό Άνδρέας Δό- 
ριας, ό ηρωικό; άντίπαλος τών Μουσουλ
μάνων, άναδειχθείς έλευθερωτής τής Γέ
νουας, άπεπειράΟη νά θέση τέρμα είς τούς 
εμφυλίου; σπαραγμού; διά τοϋ σχηματι
σμού νέα; αριστοκρατία;, συγκειμένη; ές 
άπασών τών σημαινουσών οικογενειών, 
καί καθιστών τό άξίωμα τοϋ δόγου (όρΐ- 
ζομένου έπί διετίαν) προσιτόν είς περισ
σοτέρους μνηστήρας. Μ δλην τήν συνωμο
σίαν τοϋ Φιέσκη κατά τοϋ Τζανεττίνου 
Δόοια, έξαδέλφου τοϋ ’Ανδρέου, ήν διηγήθη 
δ διάσημο; καρδινάλιος δέ 'Ρέτς καί μετέ- 
τρεψεν είς δράμα δ Σίλλερ (1), τό έργον 
τοϋ πατρός τής πατρίδος διετηρήθη έν 
τοϊς κυριωτέροις αύτοΰ μέχρι τή; γαλλι
κή; έπαναστάσεως, δίχως δμως νά κατορ
θωτή νά παρακωλύση τά; έσωτερικάς δια 
μάχα; αϊτινες είσί, μέχρι βαθμοϋ τίνος, 
αναγκαία; πρός διατήρησιν τοϋ πολιτι
κού βίου. Τωόντι" ένώ άλλοι ιταλικοί λα
οί άπέβαλαν ύπό άπολυτόφοονας κυβερ 
νέσει; πάσαν άρχεβουλίαν καί πάν φιλό- 
πατρι αίσθημα,τούτο τόσον ζωηρόν διέμενεν 
έν Γενούα, ώστε δταν οί Αύστριακοί άπε- 
πεπειράθησαν νά καταλάβωσιν αύτήν κατά 
τον 111'· αιώνα, διέγερσις τοϋ λαού, ή ά.το-

(I )Ίδε Mascardi Ή συνωμοσία τοΰ κόμη 
τ0ς G. L. de Φιέσκη (La congiura del con· 
le G. L. de’ Fieschi), 1820.
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δίωζις τ&ν Γερμανών — la cacciata de' 
Tedeschi (1), άπέδειξεν απαξ έτι τήν φι- 
λόπατρον έκείνην δραστηριότητα τών Λι- 
γύρων (1746), ών οί ιστοριογράφοι, οϊτι- 
νε; άπό τής αρχής τής έκατονταετηρίδος 
ταύτης έγραψαν τλν ιστορίαν τής Δημο
κρατίας, δ Σέρρα (2), ό Βιγκέντιος (3), δ 
Βαρέζε (4), δ Κανάλέ (5), κτλ-, παρέχουσι 
τόσα; αποδείξεις.

Ώ; εικός, αί πολλαπλαΐ αύται έπανα- 
στάσεις βαθέως έπενήργησαν έπί τών ήθών" 
περί τούτου δέ πολυτίμους παρέχουσι πλη
ροφορίας οί χρονογράφοι, οϊτινες ήρχισαν 
νά γράφωσι κατά τά -.έλη τή; ΙΑ', έκα- 
τονταετηρίδο;, καί κατόπιν οί ιστοριογρά
φοι. Έν αρχή ή Δημοκρατία τής Γενούα; 
ήν κοινωνία κατ’ έξοχήν δημοκρατική. Οί 
Λίγυρε; ειχον αρά γε πρό τής ρωμαϊκή; 
κατακτήσεως άριστοκρατίαν -, Έάν ή άρι- 
στοκρατία αυτή ύπήρξε, βεβαίως 0’ άπέβα- 
λε τήν έπιρροήν τη; ύπό τόν ισότιμον δε-

(1) Ίδε περί τοΰ ένδόξου τούτου συμβάν- 
το; : Dell’ istoria del traltato di IVorms 
fin alia pace di Aquisgrano, Ley de, 
1750. To σύγγραμμα τούτο άποδίδεται 
εί; τινα τών Δόρια. Accinclli, Compendio 
della istoria di Genova . . . dedicate ά 
Maria sempre I ergine, di Genova e di 
suoi popoli augustfma prolellrice. Lei
pzig, 1750.

(2) Serra, Ιστορία τής αρχαίας διγυ- 
ρίας καί τής Γένουας (La Sloria dell’ an· 
tica Liguria e di Genova), Torino, 183 4.

(3) Vincens, ’Ιστορία τής δημοκρατίας 
τής Γένουας (Hisloire de la Bepublique 
de Genes.) Παρίσιοι, 184-. Πρό αύτού άλ
λος Γαλάτης, ό Bregnigny, είχε δημοσιεύ
σει τήν Ιστορίαν των επαναστάσεων τή; 
Γενούα;, 1753.

(4) Varese, ’Ιστορία τής δηιι. τής Γέ
νουας (Sloria della Ilep. di Genova), Γέ
νουα 18 41.

(5) Canale, Νέα ’Ιστορία τής δημ. τή- 
Γένουας (Nuova Storia della Bep. di 
Genova), Φλωρεντία 1858—1864· 
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σποτισμδν ιών αύτοκρατόρων. Τωόντι’ δ
ταν η Γένουα οργανίζηται είς κράτος αυ
τόνομον, δέν φαίνονται πλέον ϊχνη τής ά- 
ριστοχρατίας ταύτης. Τδ αΰτδ συνέβη καί 
είς Σαβάναν καί είς Νόλο. Ή αρχή τής 
κοινωνήσεως, έννοουμένη διά τρόπου συνε
τού, παρεϊχεν έφήμεοον μέν, στερεάν δέ 
συνάφειαν εις τά διάφορα στοιχεία ατινα 
άπετέλουν τδν δήμον τής Γενούας Συνενο- 
οΰντο δέ έλευθέρως όπως άγάγωσιν είς αί
σιο» πέρας έπιχείρησιν έν ή έκαστος έκό- 
μ'-ζε τούς πόρους ού; έδύνατο νά διαθέτη, 
κεφάλαια, πείραν κα'ι άνδρείαν. ’Αρχηγός 
όνόματι ύπατος διεύθυνε τάς κοινάς ένερ - 
γείας καί τά ιόφελήματα διενέμοντο άνα- 
λόγως τής καταβολής. Τδ πνεύμα τούτο 
τού συνεταιρισμού, ού ή υπαρξις δύναται 
νά πιστωθή άπδ τής έποχής έκείνης, ήν 
ή μεγάλη δύναμις πόλεως κατ’ έξοχής 
στασιωτικής, έν ή έκαστος είχε την όρθο- 
φροσύνην νά κατανοήση ότι η ανάγκη υ- 
πεχρέου αύτδν νά θυσιάζη προσωρινώς τάς 
άντιπαθείας ύπέρ τών συμφερόντων του. 
Τδ αΰτδ πνεύμα παρήγαγεν έν ταϊς γερ - 
μανικαϊς χώραις καί παρά τοϊς Άγγλοσά- 
ζωσι τούς ισχυρούς έκείνους συνεταιρισμούς 
(τήν Hanse, τήν Εταιρείαν τών Ινδιών), 
οΐτινες διεδραμάτισαν πρόσωπον πολιτικόν 
καί έμπορικόν έπίσης μέγα- Οί συνεταιρι
σμοί τών Γενουηνσίων πολλάκις ωσαύτως 
έσχον μικτόν χαρακτήρα, ό δέ δήμος ού αί 
υποθέσεις συνεζητοΰντο έπί τής δημοσίου 
αγοράς ην έταιρεία Θαλασσίου έμπορίου. 
Έν άρχή τών Γενουηνσίων χρονικών βλέ- 
πομεν δτε άποφασισθείσης στρατείας έπί 
Συρίαν «συνέστη εταιρεία δι’ έξ μήνας-» 
άνετέθη δέ είς έξ υπάτους, οΐτινες «είχον 
υπηρετήσει απαντες τδν δήμον ώς πρόξε
νοι.» ’Αλλ’ δ συνεταιρισμός, δημιουργών 
τον πλούτον, ώφειλε ν’ άναπτύξη τήν α
νισότητα καί νά παραγάγη εμπορικήν αρι
στοκρατίαν, ένώ, κατά τδν μαρκήσιον 
Σερραν, τδ τής πάτριάς πνεύμα διετήρει 
εκτός τών λιμένων τδ γόητρον τών άρχη· 
γών τής φυλής. Είς τών περί Σταυροφορι
ών συγγραψάντων, ό ’Ιάκωβος δέ Βιτρύ 

(σελ. 4 27) έξεπλάγη ίκ τών παραλλαγών 
αΐτινες υπήρχον μεταξύ τών ’Ιταλών καί 
τών ftoJe/Uffr&r τών γερμανικών καί κελ
τικών χωρών ώς έκ τής διαφοράς τών θε
σμών. Οί Γερμανοί καί οί Γάλλοι, μή έχον· 
τες ίσους έπί τής γής, είσί κατά τδν συγ
γραφέα ή ισχύς τών λαών. Άλλ’ οί άνδρες 
τής Ιταλίας είσίν ισχυρότεροι καί ευστα
θέστεροι κατά θάλασσαν. Μεταφέρουσι διά 
τών πλοίων των τούς έθνικούς των θε
σμούς, τούς νόμου; τοϋ δήμου των καί τδ 
τού συνεταιρισμού πνεύμα. "Οπως δ’ όλοι 
οί άνήκοντες είς πολιτισμόν άρχαϊον, είσίν 
ευγενεϊς καί τήν φρόνησιν ώθοϋσι μέχρι 
τοΰ φιλυπόπτου. Ώς βλέπει τις, δ χρο
νογράφος δέν ευρίσκει παρά τοίς άνδράσι 
τούτοις, τοϊς λογισταϊς, τοϊς προνοητικοϊς 
καί περιεσκεμμένοις, τοϊς τόσον όμοιάζουσι 
τοϊς νύν Γενουηνβίοις, ούδέν τδ άναμιμνή- 
σκον τήν γαλατικήν αβουλίαν καί τήν γερ
μανικήν απλότητα.

Μ’ δλας τάς παραλλαγάς ταύτας, οί 
Γενουήνσιοι ούτοι, οΐτινες «άπιστοϋσι πρδς 
άλλήλους,» άποβάλλουσι τάς διαθέσεις 
ταύτας προκειμένου περί θρησκείας. Οί Λί- 
γορες είχον άσπασθή ένθέρμως τόν χρι
στιανισμόν καταδιωκόμενον ύπδ τοϋ Νέρω- 
νος, τοΰ άντιχρίστου τής Άποκαλύψεως- 
βαρέως δ’ έτι ύπομένοντες τήν ρωμαϊκήν 
δεσποτείαν, άσμένως εϊδον νέαν θρησκείαν, 
ήτις άπήρεσκεν είς τούς Καίσαρας. 'Η έπί- 
σημος λατρεία άλλως τε δέν είχε τδν ά" 
παιτούμενον χρόνον νά ρίψτ; παρ’ αύτοϊς 
βαθείας ρίζας καί ίσως, δπως παρά Γαλά- 
ταις, τά νέα δόγματα συνεφώνουν πρός 
τινα τών οσα έπίστευον οί βάρβαροι πρό
γονοί των. 'Οπωσδήποτε, ό χριστιανισμός 
στερεά; έρριψε £ίζας είς τήν χώραν ταύτην 
καί αί διηγήσεις τοΰ χρονογράφου Καφφά- 
ρου άποδεικνύουσιν δτι ό πόθος τοΰ πλου- 
τεϊν, ό διάπυρος παρά τοϊς άπερχομένοις 
είς τήν Αγίαν Γήν, ούδόλως παρέβλαπτε τδ 
ένθερμον τής πίστεως. Άρκεϊ πρδς τοΰτο ν’ 
άναγνώσ-η τις τήν διήγησιν τοϋ χρονογρά
φου περί τής καταβάσεως τοϋ ιερού πυρδς 
είς τάς λυχνίας τοϋ Αγίου Τάφου. Ή σι

γή τοϋ Γουλιέλμου έπισκόπου Τύρου, 5 
τρόπος δι’ ού όμιλεϊ περί τής εύρέσεως 
τής αγίας λόγχης, εύρεθείσης θαυμασίως 
είς Ά ντιόχειαν, άποδεικνύουσιν δτι δ Γε- 
νουήνσιος ην ίκανώτατος ϊνα βαθύτερου καί 
αύτών τών έκκλησιαστικών αίσθανθή τάς 
θρησκευτικάς έντυπώσεις.

Διδ βλέπομεν τούς τόσον κερδαλεόφρο- 
νας τούτους έμπόρους δτι κατά τήν αλω- 
σιν τής Καισαρείας (44 04), ύπδ πλεονεξίας 
ορμώμενοι, προήχθησαν είς τάς δεινά; έ- 
κείνας έπινοήσεις, περί ών δμιλεϊ Γουλιέλ- 
μος δ Τύρου (X, 75) τοΰ νά φαίνωνται 
δτι άποδίδουσιν είς τά λείψανα τών αγίων 
τόσην άξίαν όσην καί είς τούς θησαυρούς 
τής γής. *Πδη εϊχον άφαιρέσει άπδ τών έν 
Μύροι; μοναχών τήν τέφραν τοΰ αγίου Ί- 
ωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, δι’ 8ν μεγάλην 
έτρεφον λατρείαν. Μυστική δμοιότης έφαί
νετο δτι ύφίστατο μεταξύ τής άξέστου 
φιλοπατρίας των καί τοΰ ζήλου τής καρ
τεροψυχίας τοΰ άσκητοΰ ύπέρ τών εθνικών 
παραδόσεων ήν δπερήσπισε μετά τόσης 
δραστηριότητος κατά τής ξενικής δυνα
στείας τών 'Βρωδών, τής άπόπτου παρά 
τοϊς 'Εβραίοι; δτι ένέδωκεν είς τάς άκα- 
ταμαχήτους πλάνας τοΰ έλληνικοΰ πολι
τισμού. Διδ ή άφιξις τών λειψάνων τοΰ 
Λυτρωτοΰ έν Γένουα ην ήμέρα, ής ή μνήμη 
ώφειλε νά διατηρηθή έπί πολύ.

(ακολουθεί).
ΔΩΡΑ 1ΣΤΡΙΑΣ.

(1) 'Ο Καφφάρος έγραψε μέχρι τοΰ 
4 494' τδ δ’ έργον του συνέχισαν οί συγ
γραφείς οί κληθέντες Continuatori del 
Caffaro (ϊδε Κανάλε, III, 370) μέχρι τοΰ 
4294 Μετά τούς χρονογράφους έπέρχονται 
οί ιστοριογράφοι, Στέλλας δ πρεσβύτερος 
(μέχρι τοΰ 1410), δ υίός του (μέχρι τού 
1435), δ Σεναρέγας (μέχρι τοΰ 1488), δ 
Ίουστινιάνης (μέχρι τοΰ 4 528). Ό Καζόνης 
υπάγεται είς τούς χρονογράφους (μέχρι τού 
4 700). Ό Σολίέττας καί δ Μποντάδιο (δ 
τελευταίος δέν ητο Γενουήνσιο;) έγραψαν 
λατινιστί.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ.

(Συνέχεια και τέλος. Ίδε. Φυλλ. ΙΑ' )

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11'.

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΙΟ.
Υπήρχε γενικώς παραδεδεγμένη γνώμη 

μεταξύ τών έθνών τής άρχαιότητος, δτι οί 
θεοί συνδιελέγοντο οίκείως μετά τινων άν
θρώπων, ούς έπροίκιζον μέ ίδιάζουσαν εύ
νοιαν, μέ ύπερφυσικήν δύναμιν, καί οίς μό- 
νοις έκοινοποίουν άσμένως καί άπροκαλύ- 
πτως τάς βουλάς καί έντολάς αύτών.

Παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησιν οί προνο·1 
μιοΰχοι ούτοι άνδρες διφροϋντο είς δύο τά
ξεις- ήτοι, εις τούς χρησμοδοτοϋντας καί 
προλέγοντας τά μέλλοντα άπλώς διά θείας 
έμπνεύσεως, καί τούς κεκτημένους τήν 
πρδς τούτο δύναμιν διά τής πείρας καί τής 
παρατηρήσεως. Οί χρησμοί άπήλαυον τοι- 
αύτης τιμής καί τοσούτου σεβασμού πα
ρά τοϊς Ελλησιν, ώστε αύτούς ίπηρώτων, 
αύτοϊς συνεβουλεύοντο έν πάσαις ταϊς με
ταξύ των διαφοραϊς καί διενέξεσιν* αί δ’ 
αποφάσεις αύτών έθεωροΰντο ίεραί καί α
παραβίαστοι. Ούδεμία αξία λόγου έπιχεί- 
ρησις έτίθετο είς ένέργειαν πρϊν ή γνωσθή 
πρώτον ή βουλή τών θεών. ’Αν νέον τι εί
δος κυβερνήσεως έμελλε νά συστηθή, άν 
πόλεμος έμελλε νά κηρυχθή, ή ειρήνη νά 
συνομολογηθή, ή νόμοι νά ψηφισθώσι, πρώ
τη ή τών χρησμών γνώμη ώφειλε νά έπι- 
ζητηθή. Είς ούδένα δμως έπετρέπετο τδ 
νά έπερωτήση διά τοϋ μαντείου τούς θε
ούς, χωρίς νά προσφέρη αύτοϊς δώρα καί 
θυσίας- τοϋθ’ δπερ έτεινε βεβαίως είς τδ 
νά έξαίρη τήν ύπόληψιν τών χρησμών πα
ρά τώ λαώ- οθεν, κατά συνέπειαν τούτου, 
οί ήγεμόνες μόνον καί οί πλούσιοι ήδύναν- 
το νά ζητήσωσι τήν συμβουλήν αύτών. 
Άλλά καί τούτοις ούδόλως έπετρέπετο τδ 
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μαντευεσθαι χατά βούλησιν, άλλά μόνον έν 
ώρισμέναις τισϊν ήμέραις.

Ό τρόπος τοΰ χρησμοδοτεϊν διέφερε χα
τά τόπους καϊ έποχάς' έντισι χώ.αις, οί 
χρησμοί άπεκαλύπτοντο ή εξηγούντο ύπδ 
διερμηνέων, έν άλλαις δέ, οί θεοί αυτοί ύ- 
πετίθεντο δίδοντες τάς αποκρίσεις των διά 
ζύσης <ρωχθ(· έν ένυπνίοις, ή διά κλή
ρων.

Οί άνθρωποι, έν τω μαντεύεσθαι, ύπεδή- 
λουν πάντοτε την απόλυτον αύτών ύπα- 
κοήν εις τάς διαταγάς τής Οεότητος, καί 
δτε δ’ ήζιοΰντο ευνοϊκής άπαντήσεως, έ- 
νήργουν μετά μείζονος προθυμίας κα! δρα- 
στικότητος, πεπεισμένοι άντε; δτι ή έπι- 
χείρησις αύτών τυγχάνει τής συναινέσεως 
καϊ έγκρίσεως τοΰ ουρανού. 'Όθεν ούδόλως 
θαυμαστόν δτι πλεϊσται χώραι ήσαν καθι
ερωμένα! πρδς τδ χρησμοδοτεϊν. Ή μικρά 
έπαρχία τής Βοιωτίας ήδυνήθη ποτέ νά 
καυχηθή έπϊ τοϊς πίχτε χαί είχοσι μαν- 
τείοις αύτής, καϊ ή Πελοπόννησος έπ'ι ϊσω 
ώσαύτως αριθμώ. Ού μόνον δ’δ πατήρ τών 
θεών έχρησμοδότει, άλλά, προϊόντος τοϋ 
χρόνου, καϊ τοϊς ήρωσιν άπενεμήθη τδ προ- 
νόμιον τούτο' καϊ οί χρησμοί τοΰ Τροφω- 
νίου καί τοΰ Άντινόου έγένοντο έντδς δλί 
γου έφάμιλλοι τοϊς τοΰ ’Απόλλωνος καϊ 
τοΰ Διός.

Διϊσχυρίσθησάν τινες δτι άπαντα τά 
μαντεία έσίγησαν καϊ οί χρησμοί τής γής 
έπαυσαν άμέσως μετά Χριστόν, άλλ’ ή ύ- 
πόθεσις αύτη ούκ έχεται άληΟείας. ΊΙ τοΰ 
Χριστοΰ γέννησις ύπήρξεν άληθώς ή άρχή 
τής παρακμής αύτών' άλλ’ ούτοι διετήρη- 
σαν τήν εαυτών φήμην (καί τοι ή έπερώτη- 
σις αύτών δέν έγίνετο πλέον τοσοΰτο συ
νεχώς) μέχρι τής τέταρτης έκατονταετη- 
ρίδος, δτε δ Χριστιανισμός ήρξατο θριαμ- 
βεύειν κατά τή; πολυθεία;.

Τά μαντεία πολλάκις ήνείχοντο τδ δω- 
ροδοκεισθαι. Ό ’Αλέξανδρος, ώ; γνωστόν, 
δώροις διέφθειρεν αύτά- Ό Ηρόδοτος ό
μως, δστις πρώτος άνέφερε τήν διαφθοράν 
τήν πολλάκις έπικρατήσασαν έν τοϊς χρη
σμοδοτούσε ναοϊς τής τε Ελλάδος καϊ τής

Αίγυπτου, ύπέστη αΰστηράν τών παρα
τηρήσεων του έπίκρισιν ύπδ του Πλουτάρ
χου.

Ίδου χάριν περιέργειας τά δύο ταΰτα 
χωρία :

“ Ως ών δή οί ’Αθηναίοι λέγουσι, ουτοι 
«οί άνδρες έν Δελφοϊσι κατήμενοι άχέπει- 
”Sor τηχ Πνθΐηγ χρήμασι* ('Πρόδ : Βι- 
βλ. F. 63). Καί δ αύτδς πάλιν πκρακα- 
τιών, (66) «Κλεισθένη; τε άνήρ Άλκμαιω- 
νίδης, δςπερ δή λόγον έχει τήν Πυθίην 
άχαπείσαε.»

Πρδς ταΰτα δέ δ Πλούταρχος άπαντδί 
σκωπτικώ; τάδε :

«... Κλεισθένη μέν άναπεϊσαί, φησι, 
«τήν Πυθίαν ψευδόμαντιν γενέσθαι..............
«άφαιρβύμενος δέ τοΰ θεοΰ μαντείαν κα- 
«λήν καϊ άγαθήν, καί τής λεγομένη; συμ- 
«προφητεύειν Θέμιδο; άξίαν.» (Πλουταρχ. 
Περϊ τής Ηροδότου Κακοηθείας· XXII1.)

Ό ρήτωρ Δημοσθένης μάρτυς έστϊν ώ
σαύτως τής διαφθοράς ταύτης, παρατηρών 
οτι οί χρησμοί τής 'Ελλάδος ύπέκυπτον 
δουλικώς τή βουλήσει καϊ έφέσει τοΰ Βα- 
σιλέως τής Μακεδονίας, Φιλίππου’ τοΰθ’ 
δπερ ώραίως έκφράζει διά τής λέξεως <ρι- 
.ίιππί(ειχ· Καί τοι δέ τά άρχαΐα έθνη, έν 
γένει, άπένεμον τοσαύτην προσοχήν τοϊς 
μαντείοις καϊ ύπδ τοσαύτης ένεφοροΰντο 
πεποιθήσεως ώς πρδς τήν φιλαλήθειαν πρδς 
δέ καϊ τήν Θειότητα αύτών, πλεΐστοι δ
μως ήγεμόνες καΐ φιλόσοφοι αύτών έγί- 
νωσκον τήν άπάτην καϊ ούδόλω; προσεϊ- 
χον ταΐς διαταγαϊ; τών ιερέων, οΰς τά 
χρήματα ήδύναντο νά διαφθείρουν, ή ή 
έπέμβασις νά έπιβάλη αύτοϊς σιγήν.

Τά περιφημότερα μαντεία τής άρχαιότη
τος ησαν τά τής Δωδώνης, τών Δελφών,τοΰ 
Διός, τοΰ 'Αμμωνος, καϊ άλλα τινά.'Η Δω
δώνη ήν πόλις τής Θεσπρωτίας έν Ήπείρω. 
Τδ δέ περίφημον αύτής μαντεϊον έκειτο έκεϊ 
πλησίον έπϊ τώ λοφίσκοι τώ καλουμένορ 
Τομάρω. "Ητε πόλις καϊ ό ναδς τοΰ Διδς 
καθιδρύθησαν τδ πρώτον ύπδ τοΰ Λευκά- 
λίωνος, δστις συνφκισεν αύτόθι τούς δια- 

φυγόντα; τδν φερώνυμον αύτοΰ κατακλυ
σμόν. Ό ναδς ήν ό πρώτος έν 'Ελλάδι, 
άλλά τδ μαντεϊον φαίνεται 3ν άρχαιότε- 
ρον. Ό περϊ αύτοΰ μύθος, ώς ύπδ τοΰ Ή- 
ροδ ότου άναφέρεται, λέγει τάδε, αύτολεςεϊ 
μεταφραζόμενα :

«Αί προμάντεις, ήτοι αί ίέρειαι, ή προ- 
«φήτιδες τοΰ Δωδωναίου Διός, διϊσχυοί- 
«ζονται δτι δύο μαΰραι περιστερά!, άνα- 
«πτάμεναι έκ Θηβών τής Αΐγύπτου, ά- 
«φίκοντο, ή μέν εΐ; Λιβύην, ή δέ παρ’ 
«αύταϊς έν Δωδώνη 'Π τελευταία δ’ αΰτη, 
«καθήσασα έπϊ φηγού, ώμίλησε φωνή άν- 
«Ορωπίνη, είποϋσα, δτι ύ,χάγκη ήχ ϊχα ί- 
«dpvfiji αύτόθι μαχτεϊοχ Jtdc' καϊ δτι οί 
«κάτοικοι, ύπολαμβάνοντες δτι θειον ήν 
«τδ άπαγγελλόμενον, έπραξαν συνωδά τή 
«θεία διαταγή. Ή δέ είς τούς Λίβυας ά- 
«ποιχομένη περιστερά, λέγουσιν οτι προσ- 
«έταξε τούς Λίβυας νά ίδρύσωσι χρηστή- 
«ριον τοΰ Αμμωνος. Είναι δέ καϊ τοΰτο 
«τοΰ Διός.» ('Ηρόδοτ. Βιβλ : 4 1. 55.)

Καί τοι δέ παράλογος ή διήγησις αυτή, 
δέν φαίνεται δμως στερουμένη πραγματι
κής βάσεως' καθότι οί ίερεϊς τών Αιγυ
πτίων διετείνοντο, δτι έν τοϊς άρχαίοις 
χρόνοις, δυο ίέρειαι μετήνεγκον τάς ίεράς 
αύτών θεσμοθεσίας είς Λιβύην καϊ είς Δω
δώνην. ’Εν τή άρχαία δέ διαλέκτφ τών 
λαών τής ’Ηπείρου, ή λέξις nt.ht.at, ση
μαίνει ένταύτώ περιστερά! καϊ γραΐαι. Πρδς 
δέ τούτοι; παρατηρητέον ενταύθα δτι αί 
προφήτιδες γυναίκες εκαλούντο ένίοτε καϊ 
πελειάδες, ήτοι περιστερά1., καθδ προλέγου- 
σαι τά μέλλοντα έκ τής όψεως αύτών τών 
πτηνών.

Ό ναδς ούτος καϊ αί περϊ αύτδν στοαϊ, 
περιεκοσμοΰντο δι’ άμετακινήτων άγαλ- 
μάτων καϊ διά προσφορών τών μαν-ευο- 
μένων. Εγγύς τού ναοΰ, τού τώ Διί καθι
ερωμένου, ύπήρχεν έκτενές δάσος δρυών, 
ένοικούμενον, ώ; ύπετίθετο, ύπδ Φαύνων, 
Δρυάδων καϊ Σατύρων' καϊ πρδ τή; χρή
σεως τοΰ σίτου αί βάλανοι αύτών έν με
γίστη διετέλουν ύπολήψει. Αί δρΰς αυται 
έλέγοντο ουσαι πεπρόικισμέναι δι’ άνθρω- 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΓΛ. !Β'.) 

πίνη; φωνής καϊ προφητικού πνεύματος. 
Ή ’Αργώ, τδ πλοϊον τών ’Αργοναυτών, έκ 
τών δένδρων τού δάσους τούτου ναυπηγη- 
θέν, κατεϊχεν ώσαύτως τήν αύτήν δύναμιν 
τοΰ δμιλεϊν'διό καϊ προσωνομάσθη // Ja.la- 
γοΰσα χίασα.

Ταΰτα δμω; είσϊν άπλοι μύθοι' διότι 
τίς δύναται νύν πιστίύσαι δτι τά δένδρα 
εσχον ποτέ τήν δύναμιν τοΰ λαλεϊν ή αί 
περίστεροί τοΰ προφητεύει ; Τδ αληθές 
φαίνεται ούτωσϊ έχον : οί τούς χρησμού; 
πρώτον άπαγγείλαντες ίσαν άνθρωποι οϊ- 
τινε;, δτε τδ μαντεϊον έπηρωτάτο, έκρύ- 
πτοντο ίπιτηδείως όπισθεν τών δρυών, καϊ 
οΰτω παρέσχον άφορμήν τφ δεισιδαίμονι 
λαώ τού πιστεύειν δτι τά δένδρα ώμίλουν. 
Καϊ επειδή αί άποφάσεις τοΰ χρησμού έ- 
πεδίδοντο ύπδ τριών γραιών γυναικών, αί 
δέ προφήτιδες αυται έκαλούντο πελειάδες, 
δπερ σημαίνει ώσαύτως καϊ περίστεροί, έκ 
τούτου ή καταγωγή τοΰ μύθου δτι περι
στερά! δήθεν έχρησμοδότουν τοϊς μαντευο- 
μένοις.

Ό θεδς άπεκάλυπτε τά μυστήρια αύτοΰ 
ταϊ; ίερείαις κατά διαφόρους τρόπους. Ε
νίοτε αί γυναίκες αύται είσήρχοντο έν τώ 
ίερώ αλσει, καϊ καθήμεναι πλησίον τών 
προφητικών δένδρων παρετήρουν προσε- 
κτικώς τδν τών ύπδ τών ζέφυρων κινουμέ- 
νων φύλλων ψιθυρισμόν, ή τήν τών ύπδ 
τοΰ λαίλαπος πλτττομένων κλάδων βοήν. 
'Αλλοτε πάλιν, ίστάμεναι παρά τδ χείλος 
πηγής τίνος, (έκ τοΰ Τομάρου όρους, ή λο
φίσκου, πλεϊσται κατέρρεον πηγαί) ήκροά- 
ζοντο τδν μορμυρισμδν τών καταρρεόντων 
ύδάτων, καϊ έπιμελώ; σημειοϋσαι τήν 
βαθμιαίαν αΰξησιν τοϋ ήχου, προέλεγον έκ 
τούτου τά μέλλοντα. Τήν αύτήν ώσαύτως 
έτήρουν μέθοδον, έξηγούσαι τήν ύπδ τής 
συγκροΰσεως πλείστων χάλκινων χυτρών 
γινομένην κλαγγήν. Αί χύτραι αύται έκρέ- 
μαντο πέριξ τοΰ ναού, καϊ ησαν οΰτω δια
τεθειμένοι, ώστε, δτε ή μία έξ αύτών έτύ- 
πτετο, άπασαι συνάμα έτίθεντο είς κίνη- 
σιν. Ή δέ ιέρεια προσέχουσα εϊ; τδν ήχον, 
τίνι τρόπο» ουτος έξεδηλοΰτο, έτροπολογεϊ- 
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το καί τέλος έληγεν, έπορίξετο Ιχ. τοϋ 
συγκεχυμένου τούτου θορύβου ποικιλίαν 
προρρήσεων. Παρά τδν ναόν ύπήρχον ώ 
σαύτως δύο κίονες, επί τοϋ ένδς τών όποι
ων έκειτο χάλκινον άγγεϊον, έπί δέ τοϋ 
άλλου άγαλμα παώδς κρατοΰντος μάστι 
γα συνισταμένην έκ χάλκινων λωρίων ή 
λεπτότατων άλύσεων, αΐτινες υπδ τοϋ ά· 
νέμου ώΟούμεναι ίπέκρουον τδ άγγεϊον καί 
παρήγαγον ήχον έπί πολύ παρατεινόμενον. 
Π ιέρεια έγίνωσκε τήν καταμέτρησιν τής 

διάρκειας τοΰ ήχου τούτου, συντελούσαν 
πρδς τδν σκοπόν αύτής. Οί μαντευόμενοι 
έποιοΰντο ωσαύτως χρήσιν καί χρησμολογι- 
Χών xJijpur' ήτοι, ϊθετον ψήφους ή κύβους 
έντδς κάλπης, καί ειτα έγίνετο ή έκκύ- 
βευσις αύτών ώ; τά νΰν ή τοϋ λαχείου.

Τά μαντεία τοϋ ’Απόλλωνος ού μόνον 
ήσαν τά πολυαριθμότερα, αλλά καί τά 
μάλλον τιμώμενα. Μεταξύ δέ τούτων, τδ 
-έν Δελφοϊς είχε τά πρωτεία, ένεκεν τής 
άρχαιότητος, τοϋ αληθούς καί εύκρινούς 
τών χρησμών, τής μεγαλοπρεπείας τοΰ οί 
χοδομήματος, τού άριθμοΰ καί τής ποικι
λίας τών άφιερωμάτων αύτοΰ καί τής 
στληθύος τών είς αύτδ προσερχομένων

Ή καταγωγή τού μαντείου τούτου έχει 
ώς ίξής : αγέλη τράγων, νεμομένων έπί 
τοϋ δρους Παρνασσού, είχε πλησιάσει είς 
μέρος τι ένθα υπήρχε βαθύ καί μέγα χά
σμα, έξ οΰ άνεδίδετο άναθυμίασις ήτις έ
φαίνετο ώσανει έμπνέουσα τούς τράγους, 
διότι ουτοι έπαιζον καί έσκίρτων πέριξ 
αύτοΰ κατά τοιοϋτον άλλόκοτον τρόπον, 
ώστε δ αίπόλος αύτών έκλινε τήν κεφα
λήν έντδς τού βαράθρου τούτου, ϊνα ϊδη 
τδ έμπεριεχόμενον μυστήριον’ άλλά καί 
οΰτος άμέσως κατελήψθη ύπδ ένθουσιασμοϋ, 
οί δέ λόγοι του έξεδήλουν παραφροσύνην 
καί παραλογισμόν. Τής φήμης διαδοθείσης, 
οί κάτοικοι τών περιχώρων, ύπδ περιέρ
γειας όρμάμενοι, καί αύτόσε συναχθέντες 
ϊνα θεωρήσωσι τδ θαύμα, άνέπνευσαν καί 
οΰτοι τήν έκπεμπομένην άναθυμίασιν καί 
ύπέσχον τά αύτά αποτελέσματα. Αί λέ
ξεις λοιπδν αί έν τοιαύτη περιπτώσει έκά- 

στοτε απαγγελλόμενοι, έλογίσθησαν μετ’ 
ού πολύ ώς προρρήσεις, καί αί αναθυμιά
σεις ώς θεία πνοή, άποκαλύπτουσα τοϊς 
άνθρώποις τών μελλόντων τά μυστήρια. 
Ναός δθεν τοϋ ’Απόλλωνος άνηγέρθη έν τώ 
χώρω τούτφ, καί πόλις συνωχίσθη περί αύ
τόν.

’Αλλ’ δ Πλούταρχος άφηγεϊται διαφόρως 
πως τά περί τούτου λέγων :

«Καί γάρ ένταϋθα τήν περί τδν τόπον 
«δύναμιν έμφανή γενέσθαι πρώτον ίστο- 
«ροΰσιν, νομέως τινδς ίμπεσόντος κατά τύ- 
«χην, ειτα φωνάς άναφέροντος ένθουσιώ- 
«δεις, ών τδ μέν πρώτον οί παραγενόμε- 
«νοι κατεφρόνουν, ύστερον δέ γενομένων, 
«ών προεϊπεν δ άνθρωπος, έθαύμασαν. Οί 
«δέ λογιώτατοι Δελφών καί τούνομα τοϋ 
«άνθρώπου διαμνημονεύοντες Κορήταν λέ· 
«γουσιν.» (Πλουταρχ- Περί τών Έκλελοι- 
πότων χρηστηρίων. XL1I).

Έπί του στομίου τού χάσματος έτέθη 
τρίπους, καί έπ’ αύτού ϊστατο κατά δια
ταγήν ή ίέρεια ϊνα άπαγγέλλη τάς μήτρας 
τού Θεού' εκαλείτο δέ Πυθία. Ύπετίθετο 
δέ αύτη δτι αίφνης ένεπνέετο ύπδ τών έ*· 
πεμπομένων αναθυμιάσεων, καί τότε συγ
χρόνως οί οφθαλμοί της ήκτινοβόλουν, αί 
τρίχες τής κεφαλής αύτής άνωρθοΰντο, καί 
φρικίασις περιέβαλλεν απαν τδ σώμα αύ
τής. Έν τή σπασμωδική ταύτη καταστή
σει διατελούσα, άπήγγελλε τούς χρησμούς 
τού θεού, πολλάκις μετ’ ωρυγμών καί 
κραυγών’ αί δ’ ασυνάρτητοι αύτής λέξεις 
κατεγράφοντο καί συνετάσσοντο υπδ τών 
ιερέων. ’Ενίοτε τδ πνεύμα τοΰ ενθουσιασμού 
της ήν ήπιώτερον’ άλλ’ δ Πλούταρχος ά- 
ναφέρει περί μιας Πυθίας ήτις είς τοιαύτην 
ύπερβολικήν μανίαν ένέπεσεν, ώστε ού 
μόνον οί παραγενόμενοι ϊνα μαντευθώσιν, 
άλλά καί οί έπί τοϋ ιερού τρίποδος όδη- 
γήσαντες αύτήν, μεγάλως φοβηθέντες έ- 
φυγον μακράν, έγκίταλιπόντες τδν ναόν' 
τοσούτω δέ σφοδρές έγένετο δ παροξυσμός 
αύτής, ώστε μετά τινας ήμέρας άπεβίωσεν 
έν αγωνία :

«... Τέλος δέ παντάπασιν έκταραχθεΐ- 

• σα καί μετά κραυγής φοβεράς φερομένη 
«πρδς τήν έξοδον έρριψίν έαυτήν’ ώστε φυ- 
«γεϊν μή μόνον τούς θεοπρύπους, άλλά καί 
«τδν προφήτην Νίκανδρον καί τούς παρόν- 
«τας τών όσιων' άνείλοντο μέν τοι μετά 
«μικρδν αύτήν είσελθόντες εκφρονα καί δι- 
«εβίωσεν όλίγας ήμέρας.» ('Ο αύτδς, αύ· 
τόθι. 41).

Ίί Πυθία, πριν ή τεθή έπί τοϋ τρίποδος, 
έπλυνε συνήθως δλον της τδ σώμα καί ιδί
ως τήν κόμην αύτής έν τοϊς ΰδασι τής 
παρά τούς πρόποδας τοϋ Παρνασσού Κα
σταλίας πηγής· Έτίνασσεν ώσαύτως τήν 
παρά τώ ναώ δάφνην, ή ένίοτε έμάσσα έκ 
τών φύλλων αύτής. ΙΙυθία τδ κατ’ άρ
χάς ώφειλε νά ήναι παρθένος, άλλ’ δ δρος 
οΰτος μετά ταύτα κατηργήθη, ώς εκ τίνος 
παραβάσεως διαπραχθείσης ύπδ μιάς αύ
τών, καί μόνον αί τδ πεντηκοστόν ή πλεϊ- 
ον τής ήλικίας των έτος άγουσαι έπετρέ- 
ποντο ϊνα περιβληθώσι τδ ίερδν τοΰτο ά- 
ξίωμα. Ένεδόοντο δμως αύται πάντοτε 
έσθήτας παρθενικάς, ϊνα διαδηλώσι τήν κα
θαρότητα καί μετριοφροσύνην αύτών, καί 
πανδήμως ύπεχρεοϋντο νά τηρώσι τούς νό
μους αύστηρώς τούς περί έγκρατείας καί 
αγνότητας τών ήθών, είς τρόπον ώστε μή 
άλλόκοτοι ένδυμααίαι, ή άσελγής συμπερι
φορά, ήθελαν έπιφέρει περιφρόνησιν τή ά- 
ξιοπρεπείφ ή τή ίερότητι τοΰ τόπου.

Οί χρησμοί έδίδοντά ποτέ έν έξαμέτροις 
στίχοις, άλλά τδ έθος ταΰτα έπαυσεν ε 
πειτα. Π Πυθία ήρωτάτο μόναν έπί ενα 
μήνα τού έτους περί τδ εαρ. Οί δέ μαν- 
τευόμενοι ώφειλον πάντοτε νά προσφέρω- 
σιν υπέρογκα δώρα τώ θεώ' έκ δέ τοΰ &- 
ρου τούτου προήλθεν ό μέγας πλούτος, ή 
λαμπρότης καί μεγαλοπρέπεια τού ναοΰ. 
Θυσίαι ώσαύτως προσεφέροντο, καί άν οί 
οιωνοί ήσαν άπαίσιοι, ή ιέρεια άπεποιεϊτο 
τδ νά χρησμοδοτήσει.

Μεγάλη εύφυϊα καί μεγάλη πανουργία 
άπητούντο άναμφιβόλως ϊνα συντηρήται ή 
φήμη τού μαντείου, καί ούχί όλιγωτέρα 
τόλμη καί περίσκεψις έκ μέρους τών δια- 
χειριζομένων τδν μηχανισμόν αύτοΰ. Ώς 

οί μάντεις τών καθ’ ήμίς χρόνων, ούτω 
καί οί άρχαϊοι χρησμολόγοι έλάμβανον τήν 
φροντίδα του νά προειδοποιώνται έν έκ- 
τάσει καί έμπεριστατωμένως. περί πάντων 
δσων ή περί έκβάσεως συμβουλή ήθελε ζη- 
τηθή παρ’ αύτών. Διϋλίζοντες τά όπδ τής 
Πυθίας άπαγγελλόμενα, διεχώριζον έκεϊνο 
δπερ ήν συμφέρον καί εύλογον νά είπωσιν, 
έξ έκείνου δπερ ήν συνετόν ν’ άπορρίψωσιν’ 
έπέμενον έπί τού μέν, παρεσιώπων τδ δέ, 
καί συνεμόρφουν τδ άλλο ώς βέλτιον ήρ- 
μοζε πρδς τδν σκοπόν αύτών. Πρδς δέ 
τούτοις, περιέβαλλον συνήθως τήν φανεράν 
έννοιαν τού χρησμού διά τού σκότους τής 
άσαφείας, καί πολλάκις έξέφραζον ρήτρας 
άμφ-.βίλου και έπαμφοτεριζούσης έρμηνιί- 
ας, ώστε νά δύνανται νά έφαρμόζωνται είς 
δύο αντιθέτους σημασίας ή έκβάσεις. Διδ 
οί μαντευόμενοι ένίοτε ύφίσταντο τά έπα- 
κόλουθα τής άμφιβολογίας ταύτης.

Ό Κροϊσος π. χ. δτε έπηρώτησε τδ περί 
οΰ δ λόγος μαντεϊον, ίλαβεν άπάντησιν δτι 
«"//.έυκ ποεααό»· ύιαβάς μιγά,Ιηχ άρχ-ή*- 
χατα.Ιύσιι,'» έξ οΰ συνεπέρανεν δτι ή άρ- 
χή, ή τδ μέγα τούτο κράτος, ήτο τδ τού 
έχθραΰ του, ένώ δυστυχώς δ χρησμός έ· 
σήμαινε τδ ίδικόν του. Ο δέ λατινικός 
χρησμός, Credo le Aecida, Romanos υίη- 
cere posse, 8v ό Πύρρος έσχεν δτε ήθέλησε 
νά βοηθήση τούς Ταραντίνους κατά τών 
Ρωμαίων, έκληφθείς δπέρ αύτοΰ, έπήνεγκε 
τήν όλοσχερή αύτοΰ ήτταν. 'Ο Νέρων διε- 
τάχθη ώσαότως νά προσέχη είς τδ εβδο
μηκοστόν τρίτον έτος, άλλ’ ή προσηνής 
αύτώ ιδέα δτι ήθελε ζήσει μέχρι τής ήλι
κίας ταύτης κατέστησεν αύτδν αμέριμνο* 
καί ^άθυμον. Δεν έβράδυνεν δμως νά έν- 
νοήση τήν απάτην, δτε δ Γάλβας, άγων 
ήδη τδ έβδομηχοστδν τρίτον τής ήλικίας 
του έτος, έξεθρόνισεν αύτόν.

Κατά ποιαν έποχήν καί έπι τίνι αφορμή 
τδ μαντεϊον τούτο έπαυσε τού χρησμοδο- 
τεϊν, είναι άβέβαιον. Έπί τής βασιλείας 
τοΰ Αύγούστου Καίσαρος περιεφρονήθη' 
άλλ’ έπί Νέ(ψ>νος, ώς προείπδμεν, έχρη.- 
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σμοδότει ένίοτε, ώς καί έπί τή; βασιλεία; 
’Ιουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου.

'Ο δέ ναδς τοΰ Διδ; 'Αμμωνο; (ί}τοι Αμ
μώδους) έκειτο έν τή έρήμω τής Λιβύης 
εις άπόστασιν εννέα ήμερών δδοιπορίας ά
πδ ’Αλεξάνδρειάς. ’Εν αύτώ υπήρχε πε- 
ρίφημον μαντεϊον δπερ, κατ’ άρχαίαν τινά 
παράδοσιν, συνεστήθη περί τδν δ(δοον αι
ώνα πρδ τής έποχή; τοΰ Αύγουστου υπδ 
δύο περιστερών, αϊτινες άναπτάσαι έκ τή; 
έν Αίγύπτω Θηβαϊίος, κατήλθον ή μέν εις 
Δωδώνην, ή δέ είς Λιβύην, ένθα ό λαδ; 
άμέσως άνεγνώρισε τήν θείαν αύτών απο
στολήν. Τδ μαντείαν τοΰ ’Αμμωνος έπηρω 
τήθη υπδ τοΰ 'Ηρακλέους, τοΰ Περσέως καί 
άλλων.

Άφοΰ δ ’Αλέξανδρος κατέστη κύριος τής 
Αίγύπτου, συνέλαβε τήν ιδέαν τοΰ νά έπι- 
σκεφθή τδν ναδν τοΰ Διδς Άμμωνος- Ό 
κύριος σκοπδς τής έν αύτώ προσελεύσεώς 
του ην τδ ν’ άνακηρυχθή vlic τοΰ Διό;’ 
τιμή ήν πρδ πολλοΰ έπεθΰμει. Ούδέν φρι- 
κωδέστερον τής έρημου ήν διήλθε, καί ού
δέν, άφ’ έτέρου, θελκτικώτερον, κατά τάς 
μυθώδεις τών ποιητών Αφηγήσεις, τοΰ ι
διαιτέρου χώρου ένθα δ ναδς έκειτο Ουτος 
ήν ώς έντελής παράδεισος έν μέσο) τή; ά
πειρου έοημίας· "Οτε τέλος δ Αλέξανδρος 
άφίκετο καί ένεφανίσθη πρδ τοΰ βωμοΰ τής 
θεότητος, δ ίερεύς, ούκ άγνοών τήν πρό- 
θεσιν αύτοΰ, τδν άνεκήρυξεν υίδν τοΰ Δι
ός ! Ό κατακτητής έπαρθεί; έπί τή ε
ξέχω ταύτη προσαγορεύσει, ήρώτησεν άν 
θά έπετύγχανεν είς τάς εκστρατεία; του. 
Ο ίερεύς άπήντησεν δτι θά κατασταθή Α
πόλυτος τοΰ κόσμου μονάρχης.

Ιδού, χάριν περιέργειας, πώς δ Πλού · 
ταρχος διηγείται τά περί τοΰ γεγονότος 
τούτου, άπερ έπί τδ άπλούστερον μεταφέ 
ρομεν ένταΰθα.

“"Οτε δέ διεξελθών τήν έρημον έφθασεν 
«εί; τον τόπον τοΰ ναοΰ, δ προφήτης τοΰ 
« Αμμωνος έχαιρέτισεν αύτδν άπδ μέρους 
«τοΰ θεοΰ, ώς πατρδς αύτοΰ’ δ δέ Άλέ- 
«ζανδρος τδν ήρώτησεν άν τις τών φονέων 
«τοΰ πατρός του διέφυγε τήν έκδίκησίν 

«του. Τοΰ δέ προφήτου εϊπόντος δτι δ 
«πατήρ του δεν ήχο θνητός, μεταστρέψας 
«τδν λόγον, τδν ήρώτησεν άν έτιμώρησεν 
«δλου; τούς φονεϊ; του Φιλίππου, καί άν 
«ο θεός δίδωσιν αύτώ τδ νά γείνη κύριος 
'πάντων τών Ανθρώπων. Χρησμοδοτήσαν- 
«τος τότε τοΰ προφήτου, δτι δ θεδς καϊ 
«τοΰτο δίδωσιν αύτώ, καί δτι ή έκδίκησις 
«τών φονέων τοΰ Φιλίππου έγένετο πλή- 
«ρης, έδωρήσατο τότε τώ μέν θεώ άφιε- 
«ρώματα λαμπρά, τοϊς δέ ίερεϋσι χρήμα- 
«τα. Ταΰτα περί τών χρησμών οί πλεϊ- 
«στοι γράφουσιν’ αύτδς δέ δ ’Αλέξανδρος, 
«έν έπιστολή πρδς τήν μητέρα του, λέγει 
«δτι ίλαβε παρά τοΰ μαντείου χρησμούς 
«τινας μυστικού;, οΰς, δταν έπιστρέψη, θά 
«έζείπη πρδς μόνην αύτήν. Τινές δμω; λέ- 
«γουσιν δτι δ προφήτης, καί τοι μή είδώς 
«τήν Ελληνικήν, θέλων δμως νά τδν ύπο- 
«δεχθή φιλοφρόνως, άνέκραξεν ελληνιστί, 
«ώ παι ίον’ άλλ’ άντί νά προσφέρη ορθώς 
«τήν λέξιν, έβαρβάρισε περί τδ τελευταϊον 
«γράμμα, έκφωνήσα; «ώ παιΰίος.» Τδ 
σφάλμα τοΰτο ευπρόσδεκτον έγένετο τώ 
’Αλεξάνδρα), καί ουτω διεδόθη δ λόγος δτι 
τδ μαντεϊον άνεκήρυξεν αύ'.δν vibr τοΰ Ji- 
ός. (Πλουταρχ. ’Αλέξανδρος Λ'.ΥΙΊ/.) Τοι
αύτη δμω; παχυλή κολακεία κατέστρεψε 
τήν άπδ πολλοΰ χρόνου φήμην τοΰ μαν
τείου, καί έν τή έποχή τοΰ Πλουτάρχου 
μόλις ήκούετο νά δμιλώσι περί αύτοΰ.

Κατά τδν ’Οβίδιον, υπήρχε παρά τώ 
ναώ τούτφ πηγή τι; ή; τά ΰδατα τδ με- 
σημέριον καί τδ μεσονύκτιον ήσαν ψυχρά, 
τήν δέ πρωίαν καί τήν εσπέραν θερμά. Ύ
πήρχον δέ ύπέρ τούς έκατδν ιερείς έν τώ 
ναώ, αλλά μόνον οί πρεσβύτεροι αύτώνε 
άπήγγελλον χρησμούς. Ό 'Αμμων έξέδιδ ι 
τά; Αποκρίσεις του διά τρόπου σαφοΰ; κα 
καθαρού.

Μεταξύ δέ τοΰ μεγίστου Αριθμού τών 
δευτεροβαθμίων μαντείων, είσί τινα Αξιού - 
μένα συντόμου περιγραφής.

1. Υπήρχε μαντεϊον τοΰ’Απόλλωνος έν 
Κίρρα, πόλει τή; Φωκίδος άνηκούση τοϊς 
Δελφοί;, έξ ών απείχε περί τά εξήκοντα 

στάδια. ’Εν τώ τόπω τούτω ευνοϊκοί μό
νον χρησμοί απηγγέλλοντο’ άν δέ δυστύ
χημά τι έμελλε συμβήναι τοί; μαντευομέ- 
νοις, δ θεός έξεδήλου τοΰτο διά τή; σιγή; 
τοΰ μαντείου.

2. Έν Κλάρορ, πόλει τή; Ιωνία;, υπήρ
χε καί έτερον μαντεϊον τοΰ Απόλλωνο; 
Έβεβαίουν δτι αί προρρήσει; αύτοΰ έγίνον- 
το τή ένεργεία ένδ; φρέατος, οπερ ύπετί- 
Οετο πηγάσαν έκ τών δακρύων τής Μαν- 
τοΰς.

Ή Μαντώ αΰτη, έν παρόδω είπεΐν, ήν 
Ουγάτηρ τοΰ Τειρεσίου καί μάντισσα περί
φημο;. Άφοΰ αί Θΐβαι, ή πατρί; αύτής, 
κατεκυοιεύθησαν ύπδ τών ’Επιγόνων έν τώ 
δευτέρο) κατά τών Θηβών πολέμω, ή Μαν
τώ μετηνέχθη μετ’ άλλων αιχμαλώτων 
είς Κλάρον τής Ασίας, ένθα Ανιδρύσατο 
μαντεϊον τοΰ Απόλλωνος· Κατά τήν μυ
θολογίαν, θρηνοΰσα άδιαλείπτω; τά δεινά 
τή; πατρίδο; της, ίχυνεν άφθονα δάκρυα, 
έξ ών τέλος έσχηματίσθη λίμνη, -ή; τά 
ΰδατα κατεϊχον τήν δύναμιν τοΰ προφη- 
τεύειν.

"Οτε τι; προσήρχετο ϊνα έπερωτήση τδ 
μαντεϊον τοΰτο, δ μέλλων άπαγγεϊλαι τά; 
αποκρίσεις, κατέβαινεν έντδς τοΰ φρέατος. 
Άλλ’ έπειδή τδ ΰδωρ αύτοΰ ήν δμολογου- 
μένως έπιβλαβές τή ύγεία, ούτος συνέτε- 
μνε μεγάλω; τήν διάρκειαν τής ζωής του, 
διά τής έξασκήσεω; ταύτη; τοΰ έπαγγέλ- 
ματό; του. Διηγούνται οτι διά τοΰ μαν
τείου τούτου είχε προρρηθή δ άωρο; θάνα
τος τοΰ Γερμανικού, υίοΰ θετού τοΰ Αύτο- 
κράτορο; Τιβερίου.

3. Έν τότο) τινι τή; Βοιωτίας υπήρχε 
λίθο; καλούμενο; σω^ροκισεύρ, έφ’ ού δ 
Απόλλων είχεν Ανεγείρει βωμδν έκ τή; τέ
φρα; τών εί; τιμήν αύτοΰ προσφερομένων 
θυμάτων. Άλλ’ ένταΰθα δέν έδήλου, ώ; 
άλλαχόαε τών μαντείων του, τήν θέλησίν 
του διά προφητών θεοπνεύστω), άλλά διά 
μαντικών ήχων, οΰς, ώ; είκδ;, παρετή- 
ρουν οί πρδ; τοΰτο τεταγμένοι οίωνοσκό- 
ποι.

4. Τδ μαντεϊον τοΰ Τροφωνίου άνε- 

φάνη τδ πρώτον κατά τδν έςής τρόπον :
"Οτε διετής Ανομβρία έπεκράτει έν Βοι

ωτία, πλεϊσται πόλεις τής έπαρχίας έκεί
νη; διώρισαν έπιτροπήν, ϊνα μεταβάσα είς 
Δελφούς, προσφέρη φόρον λατρείας τώ Ά- 
πόλλωνι, καί συγχρόνως έξαιτήσηται τήν 
συμβουλήν καί προστασίαν του. Ό θεδς 
ποοσεδέξατο καί έπήνεσε τήν εύσέβειαν τών 
μελών τής έπιτροπής, άλλά τοϊς διέταξε 
νά έπιστρέψωσιν εί; τά ίδια καί νά έπερω- 
τήσωσι τδν Τροφώνιον έν Λεβαδία. Οί 
πρέσβει; άμέσως υπήκουσαν τή διαταγή, 
καί μετέβησαν εί; Λεβαδίαν, άλλ’ ούδέν 
αύτόθι σημείον μαντείου παρετήρησαν. Τέ
λος, εΐς έξ αύτών, τοΰνομα Σάων, Άκραι- 
φιεύ; (1), άνεκάλυψε σμήνος μελισσών, ών 
περ άπεφάσισε ν’ άκολουθήση τήν πορείαν. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου είσήλθεν εί; σπή- 
λαιόν τι, ένθα εύθύς ένόησεν δτι αύτόσε ην 
τδ μαντεϊον, δπερ δ Απόλλων τοϊς διέτα
ξε νά έπερωτήσωσι. Προσκύνησα; οθεν τδν 
Τροφώνιον έλαβε παρ’ άύτοΰ εύνοϊκήν ά- 
πάντησιν’ πρδς δέ τούτοι; έδιδάχθη καί 
τδν τρόπον καί τδ είδος τών ιεροπραξιών, 
δι’ ών ώφειλέ τι; έκάστοτε Ακολούθω; ϊνα 
μαντεύηται παρ αύτό).

Τδ μαντεϊον τοΰτο ήν περίφημον έν 
Βοιωτίικ’ λέγεται δ’ δτι διετηρήθη έπί 
πλεϊστον έτι χρόνον άφοΰ τά τή; 'Ελλά
δος είχον ήδη έκλείψει. Ό Τροφώνιο; ητο 
άπλοΰ; ήρως, ή, κατ’ άλλους, ληστή; καί 
κακούργος, *Η γή, κατά τήν μυθολογίαν, 
Ανοιχθεϊσα ύπ’ αύτδν, τδν κατέπιε ζώντα. 
Οί χρησμοί του έδίδοντο, ώς ειρηται, έντος 
σπηλαίου. Οί μαντευόμενοι όόφειλον πρώ
τον νά καθαρισθώσι’ μετά πολλά; δέ τε- 
λετάς καί Ουσίας είσήοχοντο έντδς αύτού’ 
τούτο δμω; διτ,ρεϊτο είς δύο φρικώδη άν
τρα, εί; τδ δεύτερον τών δποίων ησθάνον- 
το εαυτού; συρομένου; μεθ’δρμή;, ένθα ά- 
πεκαλύπτετο καί τδ μέλλον αύτοΐ;’ Αλλ’ 
ούχί εί; δλου; ομοίως, διότι οί μεν έβλε-

(I) Άκραιφία, καί Άκραιφίαι καί Άκραί- 
φιον’ πόλις μικρά τή; Βοιωτίας παρά τή 
Κωπαίδι λίμνρ.
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πον, οί δέ μόνον ήκουον. Έξερχόμενος τοΰ 
διπλοΰ τούτου σπηλαίου 5 μαντευόμενο;, 
ήρωτάτο τί είδεν ή τί ήκουσε, καί ίτο ύ- 
πόχρεω; να καταγράψω ταΰτα έπί πί»ακο;. 
Παρεττρήθη δτι οί άπας έπερωτήσαντε; τδ 
μαντεϊον τοΰ 'Γροφωνίου, συμπαρελάμβανον 
μεθ* * εαυτών διά βίου εϊδός τι μελαγχολίας, 
καί δτι ουδέποτε έθεάθησαν γελώντες.

(1) Ί iedmana, Γερμανός Ιστοριογράφος 
τής Φιλοσοφίας, γεννηθείς τδ 1745 πλησί
ον τής Βρέμης, καί άποθανών τό 1803·. 
Έδίδαξε τά; άρχαίας γλώσσας έν Κασσέλ, 
την δέ φιλοσοφίαν καί τά Ελληνικά έν τώ 
Πανεπιστήμιο? τοΰ Μαρβούργου. Έκ τών

• Ύ \ r>·-συγγραμματων του φημίζονται τα εζης 
δύο : «Σύστημα τή; Στωϊκής Φιλοσοφίας® 
καί «Πνεύμα τή; Θεωρητικής Φιλοσοφίας'» 
άμφότερα γερμανιστί συγγεγραμμένα. Πρδς 
δέ τούτοι; έξέδωκε καΐ άξιολόγου; «Μελε
τάς περί Μαγείας.»

5. Τδ μαντεϊον τοΰ Άμφιάρεω έκειτο 
έν Θήβαις. Αί αποκρίσεις αύτοϋ έδίδοντο έν 
ένυπνίοις. Έν Έπιδαύρω ώσαύτως τής Πε
λοπόννησου υπήρχε ναδς τοΰ Ασκληπιού, 
περίφημος διά τήν θεραπείαν τών νοσημά
των’ τά δέ πρδς τοΰτο ιαματικά φάρμακα 
έξεδηλοΰντο έπίσης έν ένυπνίοις.

6. Έν Φαραϊς, πόλει τής Άχαί'ας, οί 
χρησμοί έδίδοντο ύπδ τοΰ Έρμοΰ. Έν τή 
άγορφ τής πόλεως ταύτης δ λαδς ειχεν ά- 
νεγείρει λίθινον άγαλμα τοΰ θεοΰ τούτου. 
Πρδ αΰτοΰ δ’ ύπήρχε χαμηλδς λίθινος βω
μό; έφ’ ού έκειντο δρειχάλκινα δοχεία. Οί 
προσερχόμενοι ΐνα λάβωσι χρησμδν κατέ· 
θετόν θυμιάματα έπί τοΰ βωμού, ε’τα δέ 
προσέφερον έπί τής δεξιάς πλευράς τοΰ βω
μού νομίσματα φέροντα έγκεχαραγμένην 
τήν εικόνα τής ιδίας έκάστου πατρίδος. 
Μετά ταΰτα προτείνοντες τάς ερωτήσεις 
των διά ψιθυρισμού, έτεινον τδ ου; αύτών 
έγγύς τοΰ αγάλματος. Μετ’ όλίγον δ’ άνε- 
χωρούν έμφράττοντες άμφότερα τά ώτα 
διά τών χειρών των μεχρισοΰ ήθελον δι- 
έλθει τήν άγοράν' τότε δ’ άποσύροντες τάς 
χεΐρας προσεδέχοντο τήν πρώτην παρου- 
σιαζομένην φωνήν ώς θεϊον χρησμόν.7. Έν Βούριρ, πόλει τής Άχαία;, ύπήρ
χε μαντεϊον τοΰ Ήρακλέους' ήτοι, σπή
λαιόν τι, έντδς τοΰ δποίου αί προρρήσεις 
έγίνοντο διά βολής κύβων. Οί μαντευόμε- 
νοι, άπηύθυνον πρώτον δεήσεις προς τδν 
θεδν, εΐτα δέ λαμβάνοντες τέσσαρας κύβους 
έκ μεγάλου αύτών σωρού κειμένου έκεϊσε 
έπϊ τώ σκοπφ τούτςρ, τους έρριπτον έπϊ 
μιάς τραπέζης. Απαντες οί κύβο: έφερον 
ιδιαίτερα σημεία, ή διερμήνευσις τών δποί
ων ένυπήρχεν έν βιβλίω πρδς τοΰτο χρησι- 
μεύοντι. Εύθύς δ’ έρριπτον τούς τέσσαρας 

κύβους, ήνοιγον τδ βιβλίον καί άνεγίνωσκον 
τήν μοίραν των.

8. Έν Πάτραις, πόλει παραθαλασσίω τής 
Άχαί'ας, ύπήρχε ναδς αφιερωμένος τή. Δή- 
μητρι. Πρδ τοΰ ναοΰ ύπήρχε κρήνη έν ή 
έδίδοντο ούχί παντοειδείς χρησμοί, άλλ’ 
οί άποκλειστικώς τάς διαφόρους νόσους ά- 
φορώντες. Ό τρόπος δι’ ού έμαντεύοντο ήν 
δ έξής : Διά λεπτού σχοινιού κατεβίβαζον- 
κάτοπτρον έντδς τής πηγής, άλλά λίαν 
προσεκτικώς, ώστε τδ όπισθεν μόνον μέρος, 
αύτοΰ νά έγγίση τήν τοΰ υδατος έπιφάνει- 
αν, χωρίς ούδόλως νά περιβραχή τδ κά
τοπτρον ή περικαλυφθή ύπ’ αύτοΰ· Ειτα 
προσέφερον θυμίαμα καί εύχάς τή θεφ,καί·, 
έπιθεωρούντες τδ κάτοπτρον, έκ τών δια
φόρων σχημάτων καί εικόνων τών έν αύτω. 
τότε έμφαινομένων έποιοΰντο τούς διαφό
ρους αύτών συμπερασμούς περί του νοσοΰν- 
τος. —

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΠΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΡΙΙΜΕΝΩΝ.

ο Ούδόλω; έστιν δρθδν, λέγει δ Γάλλος 
«Εύσέβιος Σαλβέρτος έν τώ περί «Μαγεί- 
«ας» συγγράμματι αύτοΰ («Des SdenCCi 
«Occultesn) τδ νά παραδεχθώμεν ότι έν 
«τώ χρησμοδοτεϊν τά πάκτα έγίνοντο σκο- 
«πουμένως πρδς άπάτην καί φενακισμδυ 
«τών μαντευομένων- καθόσον μάλιστα οί 
«τούς χρησμούς άπαγγέλλοντες διετέλου» 
«πολλάκις ύπδ τήν έπιρροήν άληθοϋς πα- 
«ραφροσύνης. Ό Κ. Τίεδμανν (I) λίαν είκδ- 

«τως πιστεύει, ότι αί ίέρειαι τών άρχαίων 
«Γερμανών, αί προφητεύουσαι μεταξύ τής 
«ταραχής καί τοΰ φλοίσβου τών ποταμών, 
«προσβλέπουσαι άτενώς είς τάς δίνας τών 
«ύδάτων καί τούς ελιγμούς τών ρευμάτων, 
«ύπέπιπτον, φυσικώ τώ λόγοι, είς σκοτο- 
«δονιάσεις τής κεφαλής ώς έκ τής τοιαύ- 
«της θέσεως τοΰ σώματος αύτών. (I) Πα- 
«ρόμοιόν τι φαίνεται κάί έν τή καταλη- 
«πτική καταστάσει, είς ήν οί μαγνητί- 
«ζοντες βίπτουσι τούς ύπ’ αύτών μαγνητι- 
«ζομένους, τούς όντα; άσθενεϊς φύσει κατά 
«τε τδν Οργανισμόν τοΰ σώματος, καί έτι 
«μάλλον κατά τδ πνεΰμα, διά τοΰ διατα· 
«ράττειν καί έρεθίζειν τήν φαντασίαν, καϊ 
«προσηλόνειν τήν προσοχήν αύτών έπί πο- 
«λύ είς έπανειλημμένας χειρονομίας, μονο- 
«τόνους καί παραλόγους.»

Ή μουσική πρδς τούτοις, έξασκοΰσα τήν 
άρίδηλον αύτής έπενέργειαν, διατίθησι πολ
λάκις τδν ένθουσιαστήν ΐνα πιστεύση ότι οί 
θεοί παρεδέχθησαν αύτήν ώς μέσον άπο· 
καλύψεως. Μεσαξύ τών 'Εβραίων, ώς καί 
μεταξύ ετέρων λαών τής άρχαιότητος, δ 
προφήτης προσφεύγει είς τήν μουσικήν ΐνα 
διατήρησή τήν προφητικήν άναγωγήν τοΰ 
πνεύματος αύτοΰ. Ό Έλισσαιέ, άφοΰ ώμο- 
λόγησεν ότι, έπειδή βλέπει παρόντα τδν 
Ίωσαφάτ βασιλέα τοΰ Ιούδα, δύναται νά 
προφητεύση, λέγει : «Τώρα φέρετέ μοι ένα 
μουσικόν. Καί έγένετο, κιθαρωδοΰντος τοΰ 
μουσικού, χειρ Κυρίου έπ’ αύτδν, καί ηρ- 
ξατο προφητεύειν.» (Βασιλειών. Δ. Κεφ. Γ. 
44—16).

Οί προφήται ήΒαΓυαε τοΰ ’ίνδοστάν δι
εγείρουν τδν νοΰν αύτών δι’ άσμάτων ίερών 
καί Οργανική; μουσικής, καί ουτω κατα
λαμβάνονται ύπδ είδους τινδς φρενητιάσε- 
ως συνοδευομένης μετ’ άλλοκότων χειρονο· 
μιών, καί τέλος έκφέρουσι λέξεις άσυναρ-

(1) ... «Τά μαντεύματα τών ιερών γυ- 
«ναικών (τών Γερμανών), αΐ ποταμών δί
α ναις προσβλέπουσαι καί ρευμάτων έλιγ- 
«μοϊς καί ψόφοι; τεκμαιρόμεναι προεθέσπι- 
«ζον.» (Πλουταρχ. Γ. I. Καΐσαρ. ΑΙΑ). 

τήτου;, θεωρουμένας ώς χρησμούς. Οί προ
φήται ούτοι δέχονται καί μαθητάς, ο6; 
καθυποβάλλουσι, μετά προπαρασκευαστι- 
κάς τινας ιεροπραξίας, είς [ίουσιχί/ν κα- 
λουμένην θεοδικίαν. Οί δέ ύπ’ αύτής τής 
δοκιμασίας μή περιπίπτοντες είς φρενητιώ
δη έκστασιν τοΰ νοός, άμέσως άποβάλλον- 
ται ώς ανίκανοι, ώς ανάξιοι θείας έμπνεύ- 
σεως.

Έκτδς άν δ νοΰς έρεθισθή, είναι άδύνα
τον νά ύπάρξη πίστις ή πεποίθησις είς χρη
σμούς' καί ϊνα παραχθή αΰτη τω ακροατή 
ή τώ θεατή, άνάγκη ώστε δ χρησμοδοτών 
νά ύποστή πρώτος τδν έρεθισμόν. Έν τοϊ; 
ναυϊ; τής Ελλάδος, τής Άσία; καί τής 
Αΐγύπτου, παρεκτδς τής χρήσεως αύλών, 
κυμβάλων καί σαλπίγγων, καί άλλαι I- 
σχυρότεραι δυνάμεις έτίθεντο είς ένέργειαν, 
δτε ούράνιαι μεθερμηνεύσείς έμελλον ν’ ά- 
παγγελθώσιν.

"Οτε τδ δνειρον ήτο τδ έκλεχθέν μέσον 
άποκαλύψεω;, πρόσωπα λίαν νέα καί α
πλοϊκά έξελέγοντο ώς τά μάλλον κατάλ
ληλα πρδς έπίτευξιν τοιαύτη; μαντικής, 
προσβοτθούμενα ύπδ μαγικών έπικλήσεων 
καί θυμιαμάτων πρδς τοΰτο συντελεστικών. 
Ο Πορφύριο; δμολογεϊ ότι τοιαΰται προ- 
παρασκευαί καί ίεροπραξίαι δύνανται κα
λώ; νά έξάψωσι τήν φαντασίαν' καί δ ’Ι
άμβλιχος (1) έκφράζει τήν αύτήν γνώμην 
διαφοροτρόπως, προσεπιβεβαιών δτι δι’ αύ
τών δ άνθρωπος καθίσταται ίκανδς καί τοΰ 
προσεγγίσαι τή θεότητι !

(I) ’Ιάμβλιχος. Φιλόσοφος νεοπλατωνι
κός, γεννηθείς περί τά τέλη τοΰ Γ'. μ. X. 
αίώνος, έν Χαλκίδι τής Κοίλης Συρίας, καί 
άποθανών τδ 333. Ητο μαθητής τοΰ Πορ- 
φυρίου καί έδίδαξεν έν Αλεξάνδρειά. Έ- 
πρέσβευε φιλοσοφίαν τινά μυστικήν, μεθ’ 
ή; συνεμίγνυε τήν μαγείαν καί θεουργίαν. 
Έδίδασκε πρδς τούτοι; τδν τρόπον τοΰ συγ· 
κοινωνεϊν μετά τή; Οεότητος, ή μετά τών 
μεταξύ θεοΰ καί άνθρώπου μεσολαβούντων 
δαιμόνων. Διετείνετο δέ ότι καί δ ίδιος έ- 
θαυματούργει.
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Ή ιέρεια τοϋ πλησίον τή; Μιλήτου, έν 
τή Μικρά Άσίφ, μαντείου τών Βραγχιδών, 
πριν ή προφητεύστ, είσέπνεεν έπ! τινας 
στιγμάς τάς άναθυμιάσει; ιερά; τίνος πη
γή;. Ό χρησμός τοΰ Απόλλωνος έν Κλά- 
ρω έξεδίδετο ύπδ ίερέω;, δστις, ώς προεί- 
πομεν, παρεσκευάζετο πρδς τοΰτο κατα- 
βαίνων έντδς φρέατο;' τουθ’ οπερ καί συν- 
έτεμνε τάς ήμέρας τίς ζωής του. 'Ο άλ- 
λόκοτο; τρόπος, δι’ ού ή Πυθία έξετίθετο 
εί; τάς έκ τοϋ σπηλαίου τών Δελφών έκ- 
πεμπομένας άναθυμιάσει;, ήδη ωσαύτως 
περιεγράφη. ΓΟ Πλούταρχος μάς βέβαιοί, 
ώς καί δ Πίνδαρος λέγων ;

«... Μαντεύσατο εις Θεδν έλθών 
«Τώ μέν δ Χρυσοκόμας ίΰώΊεσς έξ 

άδύτου ναών πλόον 
«Είπε, κτλ.» (Όλυμπιονίκ .Ζ- 31—32). 

δτι αί ίεραί αύται άναθυμιάσει; συνωδεύον- 
το ύπδ ιύωόΐας άφικνουμένης μέχρι τοΰ 
μέρους ένθα ϊσταντο οί μαντευόμενοι. Άλλ’ 
είτε φυσικά αρώματα συνεμίγνυντο μετά 
φυσικών ένεργειών, ή οί τοϋ μαντείου ιε
ρείς διά τεχνητών άρωμάτων προσεπάθουν 
ν’ άποτρέπωσι καί διαλύωσι τήν δυσωδίαν 
τών έκ τοΰ σπηλαίου άερίων, δέν δυνά- 
μεΟα περί τούτου ν’ άποφανθώμεν. —

Ότε λοιπδν δ ίερεύς τής Κλάοου προσέ
βαλλε σπσυδαίως τήν ύγείαν του διά τής 
έν τώ φρέατι καταβάσεώς του' δτε ή ιέ
ρεια τών Βραγχιδών καί ή Πυθία τών Δελ
φών είσέπνεον τά αέρια ταΰτα μεθ’ ετέρων 
φυσικών ή τεχνητών έπενεργειών' δτε ή 
προφήτις τών Γερμανών, έν τή έκστάσει τοΰ 
νοδς αύτής, ϊστατο άκίνητο; παρά ταϊς 
δχθαις τών καταροεόντων ποταμών' δτε 
οί προφήται τοΰ Ίνδοστάν έγκατέλειπον έ- 
αυτους είς τήν δύναμιν τή; μουσικής, ής 
η έπ’ αύτών έπίδρασις διετρέφετο ύπδ τής 
θρησκευτικής των ανατροφής, ούδέν άποτέ
λεσμα, έν άπάσαις ταύταις ταίς περιπτω- 
σεσιν, ήθελεν είσθαι, ή ήδύνατο νά ήναι 
φυσικωτερον, είμή παραγωγή φρενητιάσε- 
ων, σκοτοδινιάσεων, μέθης τοΰ νοδς καί ε
ρεθισμού τών αισθήσεων. Ή δέ ύποτιθεμέ- 
νη θεία έμπνευσι;, ή μάλλον, οί εί; αύτήν 

αποδιδόμενοι χρησμοί ησαν άπλαί σκευω- 
ρίαι τών ιερέων καί τών μάντεων' άλλ’ 
ή έπιστήμη κατείχε την προεδρείαν πάν
τοτε έπί τοΰ προφητικού αυτών επαγγέλ
ματος, κανονίζουσκ τήν διαχείρισιν τών 
πράξεων καί ύπαγορεύουσα άλανθάστω; ή- 
θικάς τε καί ύλικάς ώφελείας άς ήδύναντο 
έξ αύτών νά πορίζωνται οί αύτοκαλούμενοί 
ούτοι Θαυματουργοί.

Έμ. Γιαη·ακύαου.1ος.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥ ΤΙΙΣ 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ (1).

Ή εσχάτως γενομένη είς ’Αγγλίαν μετα
φορά τοΰ οβελίσκου τής Κλεοπάτρας, έπι- 
σύρασά πως τήν προσοχήν τοΰ κοινού έπ’ 
αύτοΰ, παρέσχεν ήμϊν τδ ένδόσιμον τής 
συλλογής τών επομένων περί αύτοΰ ειδή
σεων.

'Ο όβελίσκος ούτος, δ κατά παράδοσιν 
είδικώτερΟν Βελόνη τής Κλεοπάτρας κα
λούμενος, έχει ύψος 60 ποδών καί διάμε
τρον κατά τήν βάσιν έπτά ποδών' άπετέ- 
λει δέ μεθ’ έτέρου δβελίσκου, συνωνύμου 
αύτοΰ καί όρθιου ίσταμένου ετι, τήν είσο
δον τοΰ ναοΰ τοΰ Καίσαρος ή κατ’ άλλους 
τών άνακτόρων τής Κλεοπάτρας' κειμένην 
ου μακράν τής λοχιάδος καλουμένης Θήρας 

παρά τήν θάλασσαν τοΰ πρδς βορράν λι
μένας τής αρχαίας ’Αλεξάνδρειάς' ζήτημα 
δ’ είσέτι είναι άν ή Κλεοπάτρα αυτή ήτον 
ή περιβόητος διά τά θέλγητρά της μνηστή 
τού ’Αντωνίου, ή έτέρα τις έκ τών πολυα
ρίθμων βασιλίδων τής Αίγύπτου τών φε- 
ρουσών τδ δνομ.α τούτο· Άλλ’ οι οβελίσκοι 
ούτοι ησαν πολλώ αρχαιότεροι τού οικο
δομήματος, μετενεχθέντες πρδς κόσμον αύ
τού έξ Ιίλιουπόλεως, ένθα ϊσταντο πρδ 
τοΰ μεγάλου ναού τού 'Ηλιου, ώς τοΰτο 
δηλοΰται έκ τών έπ’ αύτών ιερογλυφικών 
σημείων (1). ’Ησαν δέ, ώς πάντες σχεδόν 
οί αρχαιότεροι ύβελίσκοι τής Αίγύπτου, μο
νόλιθοι καί κατεσκευασμένοι έξ έρυθροΰ γρα
νίτου, δστις, ώς γνωστόν, έπί πολυν χρόνον 
διατηρείται αβλαβής καί ητο τά μάλα πο
λύτιμος' διότι παρετηρήθη δτι σπανιότατα 
δυνατδν νά κοπώσιν έξ αύτού τεμάχια το
σοΰτον μεγάλα δσον άπητοΰντο πρδς αύ
τδν τδν σκοπόν.

Ό περί ού δ λόγος δβελίσκος έκειτο κα
τά γή;, πεσών πιθανώς ύπδ σεισμοΰ, βε- 
βυθισμένος έν τή ψάμμω καί περιστοιχού 
μένος ύπδ έδάφους άγόνου καί ώσεί πεπε
ρασμένοι διά κοσκίνου, έν φ μόλις άθλια 
τις χλόη άνέτελ^εν άμα φυομένη καί μα- 
ραινομένη.

Ίδοδ δέ πώς δ κατά τδν παρελθόντα 
αιώνα έντολή τής Δανικής κυβερνήσεως 
περιηγηθείς τήν Αίγυπτον καί Νουβίαν Fre
derick Lewis Norden περιγράφει αύτδν 
κατά τήν άγγλικήν μετάφρασιν τοΰ Peter 
Τ empleman.

«Ό κατά γής ευρισκόμενος δβελίσκος 
φαίνεται συντρίβεις, άλλ’ έξ δσον ήδυνήθην 
νά έννοήσω έκ τών ιερογλυφικών του, επι
τρέπεται ν’ άποφανθώ δτι περιείχε τά 
αύτά σχήματα καί τήν αύτήν διάταξιν, οία 
καί δ όρθιο; ίστάμενος .... Αί δύο έ- 
φθαρμέναι καί έξίτηλα φέρουσαι σημεία 
πλευραίων δεικνύουσι τήν μεγάλην διαφο-

(έ) Αιγυπτιακά ύπδ Π. Κ. Κ. (Κωσταν- 
τινουπόλεως πατριάρχου Κωνσταντίου). 
σελ. 462.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. IB'.)

ράν τήν ένυπάρχουσαν μεταξύ τού κλίμα
τος τή; Αλεξάνδρειάς καί τοΰ τών άλλων 
μερών τή; Αίγυπτου' διότι ούδέ πύρ, ούδέ 
βάρβαρος χειρ κατέφθειρε τους λίθους τού
τους. Τοίς πάσι δήλον δτι μόνη ή άπδ τοΰ 
χρόνου φθορά κατέφαγε τινά τών σχημά
των καί έξήλειψεν έτερα, καί περ βαθύτα
τα έγκεχαραγμένα.» (<)

"Ετερο; δέ νεώτερος Γάλλος περιηγητής 
b I. J. Ampere έν τή Είς Λ’γυτττοκ πβ- 
ριοδεία (2) αύτοΰ λέγει καί περί τών δύο 
όβελίσκων τά έξής.

«Άμφότεροι παρουσιάζουσι τά δνόματα 
τών αύτών βασιλέων τής Αίγύπτου, καί 
τοι αί έπιγραφαί δέν είναι παρόμοιοι. Έπί 
τής μεσαίας σειράς άναγινόσκεται τδ όνο- 
μα Τουθμώσιο; τοΰ Γ'. έπί δέ τών δύο πλα 
γιων σειρών τδ όνομα 'Ραμεσσή τού Με
γάλου, τών ύπδ τών 'Ελλήνων καλουμέ- 
νου Σεσώστριος. Δέν είναι δέ σπάνιον τδ 
νά βλέπωμεν ουτω τά όνόματα δύο Φαραώ 
ευρισκόμενα έπί τοΰ αύτοΰ δβελίσκου- είς 
βασιλεύς ήγειρε τδ μνημείον καί ένεχάρατ- 
τε τδ όνομά του, άλλος δέ πάλιν βασι
λεύς ένεχάραττε τδ ίδικόν του παρά τφ 
τοΰ πρότου- άλλά πάντοτε έν τή μεσαία 
σειρά έτίθετο ή άρχαιοτέρα έπιγραφή.»

Πρδ; τούτοι; ύπάρχουσι καί ετεραι δύο 
βραχύτατοι ιερογλυφικά! έπιγραφαί δηλοΰ- 
σαι δτι έχαράχθησαν παρά τοϋ διαδόχου 
τού Ραμεσσή (3). "Ωστε τρεϊς δλαι έποχαί 
φέρονται σημειωμένοι έπί τών μνημείων 
τούτων.

Ένταϋθα όμως έγείρεται τδ ζήτημα δι- 
ατί οί 'Ρωμαίοι αύτοκράτορες, οί τοσούτους 
άλλου; δβελίσκου; μετενεγκόντε; εί; Ρώμην 
καί άλλαχή έκ τοϋ έσωτερικού τή; Αίγύ
πτου, δέν προυτίμησαν μάλλον τδν πλη- 
σιέστερον τοΰτον; Θεωροΰντες πλήν τάς 
δύο αύτού πλευράς τάς ύπδ τοΰ χρόνου ί- 
φθαρμένας θέλομεν εάρεϊ άρκοΰντα λόγον 
τής μή μεταφοράς του- "Ο,τι παρεϊδον δ-

(1) Travels in Egypt and Nubia 4. 5. 
I (2) I. J. Ampere. Voyage en Egypte. 
J (3) Αιγυπτιακά ένθα ανωτέρω.
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(1) Ό οβελίσκος ούτο; έγκατελείφθη κα
τά θάλασσαν, ένώ μετεφέρετο είς ’Αγγλίαν' 
πλήν μετά τινας ήμέρας εύρέθη ύπδ Μελι- 
ταίου πλοίου. Ό πλοίαρχος δέν θέλει ήδη 
ν άποδώσΐ) τδ εύρημα, αί δέ εφημερίδες 
άγγέλλουσιν δτι ή ύπόθεσις θά δικασθή.

Κατά τδ Άθήκαιον, φήμη κυκλοφορεί 
οτι οί ’Αμερικανοί ήγόρασαν καί τδν 
ύπολειπόμενον οβελίσκον, δστις έστήθη 
ύπδ Θόμψιος τοΰ Γ'. Ούτος είναι κα
τά τι μεγαλήτερος τοΰ τής Κλεοπά
τρας. Είναι όντως λυπηρδν δτι ή ’Ανατολή 
άπογυμνοΰται πολυτίμων κειμηλίων, Σ. Δ.
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μως οί 'Ρωμαίοι, οί "Αγγλοι φιλοκτημΟνέ- 
στεροι δέν άπηξίωσαν" ήδη άπδ τδν άρ- 
χών τοΰ παρόντος αίώνος ό Μεχμέτ Άλής 
έδωρήσατο αύτδν είς τδν βασιλέα τίς ’Αγ
γλίας Γεώργιον τδν Δ'., άλλ’ ή αγγλική 
κυβέρνησις διά τ» τήν κακήν κατάστασιν 
τών ιερογλυφικών καί πρδ πάντων διά την 
ούχί εύκαταφρόνητον δαπάνην — 16 χι
λιάδα; λιρών στερλνών περίπου — ανέ
βαλλε την μεταφοράν. Πρδ τριών πλήν έ
τών άποφασίσασα νά κοσμήση διά τοΰ λαμ
πρού μονολίΟου μίαν τών πλατειών (τήν 
τοΰ Βατερλδ ίσως) τοΰ Λονδίνου άπέστειλε 
τδν στρατηγόν ’Αλέξανδρον είς Αίγυπτον, 
Ένα βεβαιωθή άν δ νΰν Χεδίβης έπεκύρου 
τήν δωρεάν τοΰ Μεχμέτ Άλή" τίς δ’ άπαν- 
ττ,σεως εύνοϊκής γενομένης, έπελάβετο τούς 
τελευταίους τούτους μίνας τών έργων ά- 
ποστείλασα είς ’Αλεξάνδρειαν τούς οικείους 
έργάτας, οϊτινες κατεσκεύασαν Ιδιαιτέραν 
θήκην σιδηράν, ικανήν νά πλέη, καί έν αύτή 
έθεσαν τδν όβελίσκον" τήν 30 δέ Αύγούστου 
καθείλκυσαν είς τήν θάλασσαν τδν πελώ
ριον κύλινδρον περικεκλεισμένον εί; ξύλινον 
κιβώτιον" άλλ’ έπειδή τδ ύδωρ είσέδυεν 
έντδς του περικαλύμματος, έπανέφερον τδν 
οβελίσκον είς τήν ψάμμον" τήν έβδόμην 
Σεπτεμβρίου (έ. ν.) καθειλκύσθη έκ νέου είς 
τήν θάλασσαν μετά πληρεστάτης επιτυχίας 
καί προσεδέθη είς τήν άκραν τοΰ άτμο- 
πλοίου "(λίγα, ήτις άπήρεν έν μέσω τών 
άνευφημιών τοΰ παρισταμένου πλήθους, ά
φοΰ πρότερον συνέτριψαν τδ ξύλινον περι
κάλυμμα.

Περατοϋντες τήν βραχεΐαν ταύτην πραγ 
ματείαν εϊπωμεν δτι ή σιδηρά θήκη κατηρ- 
τίσθη ούτως, ώστε νά φέρη τέσσαρας ναύ- 
τας, έργον έχοντας νά διευθύνωσι τάς κινή
σεις τοΰ οβελίσκου σμικρύνοντες πάσ·ρ δυ
νάμει τήν έντασιν τών κάλων του ρυμουλ- 
κήματος" έχει δέ ή θήκη αύτη μήκος 30 
μέτρων καί διάμετρον 5 μέτρων, ή κάθεσις 
αύτής εϊναι 3 μέτρων, τδ δ’ υπ' αύτής έκ- 
τοπιζόμενον ύδωρ ζυγίζει 80 τόννους.

Επί τής πρώτης τούτων καί πρδ πάν
των έπί τής δευτέρας ή Αιγυπτιακή τέχνη 

έφθασεν είς τδν ύπατον βαθμδν, ούδέποτε 
δέ τά ιερογλυφικά έπεξειργάσθησαν μετά 
πλείονος τελειότητος. Άλλ’ αί αλλοιώσεις 
άς τδ κλίμα τής Άλεξα/δρείας έπέφερεν 
έπί τοΰ δβελίσκου τής Κλεοπάτρα; δέν ε
πιτρέπει ήμΐν νά έκτιμήσωμεν τήν τελειό
τητα τούτων έπίσης, ώς άλλων οβελίσκων 
τίς αύτής έποχής, άλλά κάλλιον διατη- 
ρουμένων.

2τ:φ· I. Παπαμιχά.Ιης.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ 
ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΗΣ 

ΠΓΕΜΟΝΕ1ΑΣ.

Πρδ πολλών μηνών δ κ. Θεόδωρο; Έμμ. 
Βαλταζής έδωρήσατο τφ Μουσείορ τής Ευ
αγγελικής Σχολής τδ έπόμενον σταυροφο- 
ρικδν μολυβδόβουλον μετακομισθέν έκ τών 
νοτίων μερών τής Αρμενία;.

Έμπ. ΐ S1G1LLVM BOAMVNDI 
PRINCIP1S ANTIOCH ΙΕ. Έν τώ έπι 
πίδω είκονίζεται δ ήγεμών γυμνή τή κεφαλή 
έπί ίππου τρέχοντος πρδς άριστεράν καί 
κρατών έν τή χειρί μακράν σημαίαν.

*Οπ. t saNctvs petrvs. san- 
SCTl S PA ILfS. Έν τώ έπιπέδω είκονί- 
ζονται ό Πέτρος καί ό Παύλος όρθιοι άνω 
τών οποίων τδ άγιον πνεΰμα έν εϊδει περι
στεράς" έν τώ μέσω δέ αύτών υπάρχει πε- 
φυτευμένος κρίνος.

Του μολυβδοβούλου τούτου, ούτινος πα· 
ραθέτομεν κατωτέρω τήν εικόνα κατά τδ 
φυσικόν μέγεθος, δεύτερον άντίτυπον ύπάρ- 
χει καί έν τή πολυτιμήτω συλλογή τοΰ έν 
Άθήναις νομισματολόγου κ. Παύλου Λάμ
πρου, ούτινος χάρτινον έκτύπωμα εύηρε- 
στήθη νά μοί άποστείλη δ αξιότιμος αύτοΰ 
υίδς κ. Ιωάννης Λάμπρου.

Ανήκει δε προφανώς εϊς τινα τών Ηγε
μόνων τίς έν Συρία Αντιόχειας. Ή φραγ-

κική ηγεμονία τής πόλεως ταύτης συνε- 
στήθη τώ 4 098 κατά τήν πρώτην σταυρο
φορίαν, κυριευθείσης τής ’πόλεως μετά με
γίστη; επιμονής υπδ τών Φράγκων χριστι
ανών. 1) Πρώτος δέ ήγεμών τής Αντιό
χειας άνεδείχθη δ Μάρκος Βοεμοϋνδος, υί
δς τοΰ ριψοκινδύνου νορμανδοΰ ’Ροβέρτου 
Γυισκάρδου.

Ή νομισματική τών σταυροφόρων δέν 
έπέφερεν είσέτι βέβαια αποτελέσματα ώς 
πρδς τούς ηγεμόνας της Αντιόχειας" καί 
τοι δέ μετά πολλής έπιμονή; αρκετοί λό
γιοι ασχολούνται είς τδ νά άποδίδωσι με
τά πιθανότητος τά ευρισκόμενα νομίσματα 
εϊ; τινα τών ηγεμόνων τής πόλεως ταύτης, 
αί έρευναι δμως αυτών έπαναλαμ,βανόμεναι 
βαθμηδόν μετ’ αύστηροτέρας κριτική; άπο· 
δεικνύονται ένίοτε ατυχείς.

Τάς αύτάς δυσκολίας δύναταί τις, νομί

ζω, νά άπαντήση καί ώ; πρδς τήν κατά- 
ταξιν τοΰ ήμετέρου μολυβδοβούλου, δπερ, 
καί τοι αναγνωρίζω τήν περί τά τοιαΰτα 
δυσκολίαν, έπιχειρώ έν τοσούτφ νά απο
δώσω μετ’ έπιφυλάξεω; είς Βοεμοΰνδον τδν 
Γ'. στηριζόμενος ώς έπί τδ πλεϊστον έπί 
τών επομένων παρατηρήσεων.

Ώς έσημειώθη άνωτέρω, τδ μολυβδόβου
λον τοΰτο μετηνέχθη έκ τών μερών τί; 
Αρμενίας. Έξ δλων τών έπτά ηγεμόνων 
τής Αντιόχειας, οϊτινες έφερον τδ όνομα 
Βοεμοϋνδος., μόνον δ Βοεμοϋνδος Γ’. εσχεν 
έπί πολύν χρόνον περισσοτέρας μετά τής 
Αρμενίας σχέσεις. Ούτος μάλιστα, έπιθυ- 
μών νά μεγεθύνη τδ κράτο; αυτού, υπο
στήριξε καί δικαιώματα έπί τής χώρας 
ταύτης, οπού θά έσώζοντο βεβαίως καί 
τινα μοναστήρια ή νοσοκομεία υπδ την έ- 
αυτοΰ προστασίαν, είς έν τών δποίων θα 
άνήκε καί τδ είρημένον μολυβδόβουλον, 
ώς Sv, ώ; είκδς, προσηρτημένον είς χειρό
γραφον αύτοΰ χρυσόβουλον. Οί λοιποί Βοε- 
μούνδοι έλαχίστας σχέσεις ειχον μετά τίς 
χώρα; ταύτης.

"Ετερος λόγο; τί; κατ’ έμέ άποδόσεως 

4) Ό Michaud περιγράφει έκτενώς τήν 
κατά τής Αντιόχειας σταυροφορικήν εκ
στρατείαν έν τή αυτού Hisloire des Croi- 
sades. έκδ. U. Breholes. τομ. Γ. σ. 4 41— 
209.
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τοϋ μολυβδοβούλ.ου τούτου είς Βοεμοΰνδον 
Γ'. είναι καί ό χαρακτήρ τών έπ’ αύτοΰ 
γραμμάτων, δστις έστίν όμοιος τφ έπί τών 
νομισμάτων του πρδ αύτοΰ Ηγεμονεύσαντος 
πατρός του Raymond de Poitiers, ένφ τά 
μετά τδν υίδν αύτοΰ κοπέντα νομίσματα 
έχουσι διαφοράν τινα ώς πρδς τδν χαρα
κτήρα τών γραμμάτων. Είς τδν Βοεμοΰν- 
δον Γ'. δ κόμης de I ogud 4) άπέδωκε τά 
ύπδ τοΰ Ακαδημαϊκού F. de Saulcy 2) 
δημοσιευθέντα νομίσματα έκεϊνα άτινα ε- 
φερον καί τζ,ν εικόνα κρίνου· ΊΙ άπόδοσις 
αυτί) έπιβεβαιοΰται Ηδη καί έκ τοΰ ί,μετί- 
ρου μολυβδοβούλου, δπερ φέρει τδ αύτδ 
άνθος μεταξύ τών αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου.

’’Αλλος δέ λόγος είναι Η έπί τής μιάς 
τοΰ μολυβδοβούλου έπιφανείας παράστασις 
τοΰ Βοεμούνδου έπί ίππου. ’Επί τινων νο
μισμάτων τοΰ βασιλέως τής ’Αρμενίας Δέ
οντος Β'. υπάρχει ή αύτή παράστασις’ ην 
δέ ούτος σύγχρονος Βοεμούνδου Γ'. Καί έπί 
νομίσματος τής ’Αντιόχειας φέροντος άφ’ 
ένδς τήν έπιγραφήν ΑΝΤΟ υπάρχει όμοια 
παράστασις είκονίζουσα τδν Ηγεμόνα έπί 
ίππου πρδς άριστεράν, κρατούντα έν τή 
χειρί μακράν σημαίαν. Τδ νόμισμα τοΰτο 
έδημοσιεύθη ύπδ Γ. de Saulcy. 3) 'Ο δέ κ. 
Gustave Schlumberger, μέλος τής έν Πα- 
ρισίοις έταιρίας τών Αρχαιολόγων τής Γαλ
λίας, έδημοσίευσεν έτερον δμοιον νόμισμα, 
δπερ φέρει άφ’ ένδς μέν την αύτήν επιγρα
φήν, άφ’ έτέρου δέ τδν αύτδν μέν έφιππον, 
άλλά πρδς δεξιάν’ νομίζει δέ δ Αξιότιμος 
αύτοΰ έκδοτης δτι ένεκα τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ νομίσματος τούτου δύναται άνευ φό
βου νά άποδοθή είς τινα τών πρώτων Ηγε
μόνων τής ’Αντιόχειας. 4) Έάν δέν άνακα-

1) Revue numismatique, 4 865. σ. 305.
2) Numismatique des Croisades. pl.IV. 

άρΟ. 3—5.
3) Numismatique des Croisades πίν.Ζ V. 

άριθ. 2.
4) Monnaies des princes chretiens d' 

Orient, Paris, 4 875. σ. 8.

λυφθώσιν έτερα αντίτυπα φέροντα καί τδ 
δνομα τοΰ Ηγεμόνος, νομίζω δτι, έπί τή 
βάσει τοΰ μολυβδοβούλου, τά τοιούτου εί
δους νομίσματα δύνανται ν’ άποδοΟώσιν 
είς Βοεμοΰνδον τδν Γ'. Τά δέ νομίσματα έ
κεϊνα, άτινα Αποδίδονται μέν είς αύτδν, φέ
ρουσι δέ άφ’ ένδς μέν ROAM I NDl S, άφ’ 
έτέρου δέ ΔΝΊ1OCIIIA, πρέπει νά άπο
δοΟώσιν είς Βοεμοΰνδον Δ'. Είς τήν αύτήν 
κατηγορίαν κατατάσσω καί τδ ύπδ τοΰ κ. 
Schlumberger δημοσιευθέν νόμισμα. 2) 
Τά νομίσματα τοΰ Raymond l-,φ φέρουσιν 
άφ’ ένδς τδ δνομα αύτοΰ, άφ’ έτέρου έχου- 
σιν ANTIOCH ΙΕ αντί τοΰ έπί τών τοΰ 
Βοεμούνδου Δ' συνήθους τύπου ANTIO
CH ΙΑ-3) Τήν συνήθειαν τοΰ πατρδς φαίνε
ται δτι ήπολούθησε καί δ υίδς αύτοΰ Βοε- 
μοΰνδος Γ', ώς άποδεικνύεται έκ τής έπί 
τοΰ μολυβδοβούλου έπιγραφής. "Απαντα 
λοιπδν τά εύρισκόμενα νομίσματα μετά 
τοΰ τύπου BOAMVNDVS καί ΑΝΤΙΟ- 
CU1E πρέπει, νομίζω, νά άποδίδωνται ά- 
ναμφισοητήτως είς τδν Βοεμοΰνδον Γ'.

Τά κυριώτερα συμβάντα τής ηγεμονίας 
του ούτωσί εκτίθενται ύπδ τοΰ Michaud. 
«Ένώ πολλά δυστυχήματα έμάστιζον τάς 
χριστιανικάς άποικίας, δ ήγεμών ούτος έν- 
ησχολεϊτο νά έκτείνη τδ κράτος του, ά
παντα δέ τά μέσα τφ έφαίνοντο πρόσφορα 
πρδς πραγματοποίηση» τών σχεδίων του. 
*0 Βοεμοΰνδος άντεποιεϊτο καί δικαιώματα 
έπί τής Ηγεμονίας τής ’Αρμενίας, πρδς 8 
μετεχειρίζετο πάσαν ίσχύν καί πανουργίαν. 
Μετά πολλάς λοιπδν Αλυσιτελείς δόκιμάς 
είλκυσεν έν τή πρωτευούση του τδν Rupin 
de La Montagne, Ηγεμόνα τής ’Αρμενίας, 
ον καί έκράτησεν ώς αιχμάλωτον. Τώ προσ- 
έφερε δέ έπειτα τήν έλευθερίαν έπί τή 
συμφωνία δτι Οά τώ ώφειλε καθήκοντα ύ- 

ποταγής. Άποποιηθέντος τοΰ Rupin, δ 
Βοεμοΰνδος είσή,λασεν είς ’Αρμενίαν, ένθα δ 
Livon, δ νικητής τοΰ Ηγεμόνος τής ’Αντιό
χειας, τδν έβίασε νά θραύση τά δεσμά τοΰ 
αιχμαλώτου τσυ. Μετά πολλά έτη, νέαι έ
ριδες διηγέρθησαν μεταξύ τοΰ Βοεμόνδου 
καί τοΰ Λιβδν (Ητοι Λέοντες Β'.) γενομίνου 
Ηδη Ηγεμόνος τής ’Αρμενίας. Έπί τή προ- 
φάσει δέ δτι Οά δμιλτ,σωσι περί τής ειρή
νης, δ Βοεμόνδος έκάλ.εσε τδν Διβόνα είς 
συνέντευξιν. Άμφότεοοι δέ Ηναγκάσθησαν 
ένόρκως νά έλθωσιν είς τδν τόπον τής συν- 
διασκέψεως άνευ φρουράς καί Ακολουθίας’ 
άλλ’έκαστος αύτών έσκέπτετο ένδομύχως 
τοΰ νά μή φυλάξη τδν δρκον. Ό ’Αρμένιος 
Ηγεμών ύπήρξεν δ εύτυχέστερος καί δολιώ- 
τερος’ διότι συλλαβών τδν Βοεμοΰνδον καί 
θέσας αύτδν είς δεσμά μετέφερεν είς £ν τών 
φρουρίων του. Έκτοτε έπανελχφθη ό πόλε
μος μετά περτσσοτέρας μανίας. Οϊ τε λαοί 
τής ’Αρμενίας καί οί τής ’Αντιόχειας έσπευ- 
σαν είς τά δπλα’ αί πεδιάδες καί αί πόλεις 
άμφοτέρων τών Ηγεμονιών έκυριεύθησαν καί 
έλεηλατήθησαν έξ δλοκλήρου. Εντούτοις 
άπεφασίσθη νά άποκατασταθή ειρήνη. Με
τά τινας λ.οιπδν συζητήσεις περί τών δρων, 
δ Ηγεμών τής ’Αντιόχειας άπεστάλη είς τδ 
κράτος του. Διά τίνος δέ συμφωνίας μετα
ξύ τών δύο πριγκήπων, Η Alix, θυγάτηρ 
τοΰ Rupin, ύπανδρεύθη τδν πρωτότοκον 
υίδν τοΰ Βοεμόνδου. Π ένωσις αυτή έθε- 
ωρεϊτο ώς τδ έχέγγυον διαρκούς ειρήνης’ 
άλλά τδ σπέρμα τής διαιρέσεως ύφίστατο 
είσέτι’ διότι άμφότερα τά μέρη διετη,ρουν 
τδ πάθος τών προσβολών' ώστε έκάστη 
Απόπειρα ειρήνης έγίνετο νέον άντικείμενον 
διχονοιών, δ δέ πόλεμος ητο πάντοτε έτοι
μος νά άναρριπισθή. » 4)

Α. Παπαύόπου.ίος Κιραμΐύς.

4) Michaud, Hist, des Croisades. τομ. 
II, σ· 178. ΠρβΛ. l)u Cange, Les famil
ies d' Oulre-mcr publiees par G. Rey. 
Paris, i860 σ. 120 xal 197.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΕΚ ΦΟΥΡΝΩΝ.

Ούτος έγεννήθη έν τή κώμη Φουρνά τών 
Άγράφων έκ πατρδς Γερασίμου καί μητρδς 
Δέσπως’ είχε δέ καί δύω άδελφάς, ’Αλε
ξάνδραν,μητέρα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει, 
Χίω καί Φουρνά διδασκάλου καί Αρχιδια
κόνου τής Μ. Εκκλησίας, καί έτέραν, έξ ής 
δ ανεψιός του Διονύσιος ιερομόναχος λόγι
ος. Καί τά μέν πρώτα μαθήματα διήκου- 
σεν έν τή πατρίδι του καί παρά τώ έκ 
Βρανιανών διδασκάλω Θεοφάνει μονάζοντι 
έν τω μονιδρίω τής κατ’ έκεϊνο τδ μέρος 
Ζωοδόχου πηγής, έχων συμμαθητάς του 
τδν Ίωάννχν ’Αγραφιώτην γραμματεύσαν- 
τα παρά τφ άγ. Λαρίσσης καί ειτα διευθύ- 
ναντα τήν έν Ίασίφ Αύθεντικήν Σχολήν, 
καί τδν Σέργιον τδν Μακρήν ή Μακραΐον,δι- 
δάξαντα έν "Αθωνι καί Κωνσταντινουπόλει 
ίδιωτικώς τε καί δημοσία’ μετά ταΰτα δέ 
μεταβάς είς ’Ιωάννινα κατά τδ 4 750 καί 
διατρίψας έκεϊ δέκα περίπου έτη παρά τφ 
έκ Μετσόβου Τρύφωνι, ώς καί τφ Κοσμφ 
Βασιλοπούλω, προέστη μετά τοΰτο τής έν 
Κοζάνη Σχολής, δπου διέμεινεν έπί 5 πε
ρίπου έτη μέχρι τοΰ 1770. Κατά τδ 4 776 
δ άγ. Βερροίας Δανιήλ προθυμούμενος νά 
συστη,ση σχολεϊον έν Βερροί^ι προσεκαλέσα- 
το ώς διδάσκαλον αύτοΰ τδν έν τφ Λαυ- 
ριωτικφ κελλίω τοΰ Άθωνος διαμένοντα 
τότε Κύριλλον «μέ μισθδν 200 γρόσια έτη- 
«σίως, καί τράπεζαν δεσποτικήν καί εΰνοι- 
«αν πολλήν.» Άλλ’ άγνωστον άν μετέβη 
εκεί’ γνωρίζομεν μόνον ότι έσχολάρχησεν έν 
Θεσσαλονίκη καί Σκόρερ καί έπί πολλά έ
τη είς *Αθωνα. Έκτδς τούτων είχε προσ- 
κληθή καί είς Σιάτισταν, ώς καί είς Κο
ζάνην έκ νέου, είς Τύρναβον καί είς ’'Α
γραφα. Άλλ’ άπεποιήθη νά δεχθή διά δια
φόρους λόγους, καί κυρίως διότι έπασχεν 
έκ ποδαλγίας καί χειραλγίας’ « 'Αταφος 
κείμαι νεκρδς, έγραφε πρδς φίλον του’ η 
κλίνη μου τύμβος μοί έγένετο’ όδύναις καί 
πόνοις αφορήτοις ποδαλγίας καί χειραλγίας 
συνέχομαι . .. περισσότερον είμαι τεθνχκώς

2) Έν Monnaies tnediles des Francs en 
Orient. Le Mans, 4876. σ. 12—4 5.

3) Βλέπε τινά τών νομισμάτων τούτων 
έν τή σπουδαία διατριβή τοΰ κ. Π. Λάμ- 
που, Monnaies inedites'd' A η Hoche et de 
Tripoli. Le Mans, 4 876. σ. 6.
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παρά ζωντανός, Έν τοιούτοις ούν ευρισκό
μενος προσδέχομαι τδν σώζοντά με άπδ i- 
λιγοψυχίας, και τδν Θεδν παρακαλώ νά 
μοί χαρίζη τδ ίν τοΐ; στενοί;, 8 λέγεται 
φάρμακον, την υπομονήν διά νά ύπομείνω 
τδν δίκαιον τοΰτον τών αμαρτιών μου κα
νόνα καί νά ευχαριστώ τδ πανάγιον αΰτοΰ 
δνομα. » Καίτοι τοσοΰτον έπασχεν, άλλ’ 
όμως δέν ίπαόσατο τοΰ σπείρειν τδν καλδν 
σπορον τής πνευματικής ώφελείας.

Κατά τδ 4’75 διωρίσθη καϊ κοινδς 
πνευματικός τών εν *Αθωνι μοναχών διά 
πατριαρχικού γράμματος, δπερ σώζεται 
παρ’ έμοί.

Τδν άνδρα ίστόλιζον πλεϊσται άρεταί' 
ην «φιλόθεος, ευσεβής, φιλόσοφος, υπομονη
τικός, διδακτικός, σεβάσμιος » κτλ. Τόσον 
δ» ήγάπα τδν άκτήμονα βίον, ώστε πολ
λά κι ς καί τών αναγκαιότατων έστερεϊτο' 
καϊ δμως έπροτίμα «οϊχεσθαι λιμφ ή ίπαι- 
τεΧν. » Ώς έκ τής άνεχείας ταύτης καϊ ή 
κατατρύχουσα αύτδν νόσος πολλάκις διά τήν 
κακήν δίαιταν έπετείνετο. Διότι πώς ήτο 
δυνατδν «Έρρώσθαι τρεφόμενον μυρσίνη καϊ 
κοφτώ ; » Καί έν τούτοις έκ τοΰ υστερήμα
τος του συχνάκις πολλούς συνέτρεχε πρδς 
εζακολούθησιν σπουδών.

Τούτου έχρημάτισαν πολλοί καϊ καλοί 
μαθηταί, ώς δ Χίου διδάσκαλος Σπυρίδων, 
ό άγιος Λίγίνης ’Αμβρόσιος καϊ πλεΐστοι 
άλλοι, ίν οί; διαζρίνεται δ περίφημος Ιω
άννης δ ίκ Τυρνόβου ή Πέζαρος.

Τοιοΰτος ών ό ίν δσιότητι ούχ’ ήττον ή 
σοφίφ κλεϊζόμενος Κύριλλος ΰπέργηρος καϊ 
δεινώς πάσχων άπέθανεν έν 'Αθωνι κατά 
Μάΐον τοΰ 4 805, μόνην υλικήν περιουσίαν 
ίγκαταλείψας τώ άνεψιφ του Διονυσία) ίν 
κελλίον είς *Αθωνα.

Φίλος του δέ τις έσύνθεσε τδ ακόλουθον 
επιτάφιον’

-« ’Ενθάδε θέσκελον άνδρα σοφόν κατά 
«γαΐα καλύπτει,

« Πνεΰμα δ’ ένεστι θεοΰ άγνοτάτΐ) πα- 
«λάμη’

« Χαΐρέ μοι, ολβιόδαιμον ίδ’ άσπαστόν 
γε κάρηαρ,

«Κυρίλλου ίεροΰ ούνομα τδ γλυκύ μοι· 
αΧαΐρέ μο·., ώ πάτερ, ώ ήθήϊε πολλάκις 

«χαίρε.
« Πάντα τά πήδε φυγών ήλυθας είς λι- 

«μίνα-
«Πόντος 8 γάρ βιότοιο κυδοιμοτόκοισιν 

«άήται;,
«Πλησσόμενος λυγρώς αίέν άνακραδάει*
«Χαΐρέ μοι, έςερέω αυθις τοι κ’οόποτε 

«λήξω,
« Εί καϊ νΰν ήμάς είασας αίχνυμένους.
« Πάντα δε άστατέοντα τά τήδε πόλει 

«έτεόν γε,
« ’Η ρά σοφδς, στάσιμων, ώςκεν ίχοιμευ 

« ίρον’
« Θουδόρητόν τε, Χρύσανθον καμέτε αυ- 

«θι τε δήτα,
• 'Ενθα δή αύλίζη, δέξεαι ύστατίως·
« Ώς Τριάς ύψίθρονον, Τριάδ’ ύμνείωμευ 

«άλήκτως.
« Έν μέλεσι ζαθέοις, και γλυκεροϊσι πό

α Οοις.
Τοΰ Κυρίλλου φέρονται πολλαί κατά Ζα- 

βίραν έπιστολαί πρδς Σωφρόνιον, Κύριλλον 
καϊ Καλλίνικον τούς Πατριάρχας περϊ ίκ- 
κλησςαστικών καϊ κανονικών υποθέσεων, 
καθώς καϊ πρδς πολλούς άλλους φίλους του 
πολλαϊ άλλαι, ώς καϊ έπιγράμματα καϊ 
ώδαϊ άπερ άπαντα δμοΰ μέ πολλάς ανεκ
δότους αύτογράφους τοΰ Σέργιου, τοΰ Μα- 
κραίου, Πεζάρου, Άθ. Παρίου, Σπυρίδωνος, 
Κρεμύδου κλπ. όσονούπω έκδοθήσονται.

'Εγραψα ίν Κασαμπά. 1. Δ. Α.

01 ΒΡΥΚΟΑΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ.

Ή παρ’ ήμΐν περί βρυκολάκων δεισιδαι
μονία είναι αρχαιότατη. Ό Κοραής είς 
διάφορα μέρη τών γραμματικών αύτοϋ έρ
γων άπέδειξεν δτι ή λέξις βορβό.Ιαχας πα
ράγεται έκ τοΰ μορμοίύκη κατά μετά- 
πτωσιν άμφοτέρων τών μ εϊ; β, ώς συνέβη 
καϊ είς πλείστας άλλας λέξεις τής ήμετέ- 

φας γλώσσης. 4) ’Αλλά νεώτεροι τινες μυ- 
θογράφοι, άγνοοΰντες ίν λεπτομερείς τήν 
ιστορίαν τών παρά τοΐς άρχαίοις Ελλησι 
δεισιδαιμονιών, άπέφτ,ναν δτι ή περϊ βρυκο
λάκων άνεφάνη είς νεωτάτους χρόνους. 
Τούτοις δέ προεξάρχει δ έγκριτος μυθογρά- 
φος Alfred Maury, δστις άνευ συγκρίσεως 
προσεπάθησε νά άποδείξη δτι ή περϊ βρυ
κολάκων παράδοσι; έπεκράτησεν ίν Εύρω- 
πη άπδ τοΰ δεκάτου έβδόμου περίπου αίώ
νος καϊ δτι κατάγεται άπδ τών Σλαύων, 
παρ’ ών διεδόθη ύστερον τοΐς νεωτέροις 
'Ελλησι. Πρδς ύποστήριξιν δέ τής γνώμης 
του άπτεται καϊ τής καταγωγής τής λέξε- 
ως βουρχό.Ιαχας,^Ί παράγει έκ τής σλαβι
κής δήθεν vukorlak, τής προελθούσης, ώς 
λέγει, κατά παραφθοράν ίκ τής oupfre δη- 
λούσης τήν βδέλλαν. Άλλ’ δ παρ’ ήμΧν ίλ- 
λόγϊμος καθηγητής κ. Αντώνιος Καραγιάν- 
νης, δστις συνέταξεν άξιόλογον έπιστη- 
μονικδν περϊ τών έλληνικών δεισιδαιμονιών 
έργον, περιλαμβάνον τήν συγκριτικήν αύ 
τών ιστορίαν άπδ τών άρχαίων χρόνων, 
κάλιστα άπέδειξε τδ σαθρόν τής είρη- 
μένης γνώμης διά τής παραθέσεως παλαι
ών τινων παραδόσεων έκδηλουσών δτι ή 
παρ’ ήμΐν περϊ βρυκολάκων δεισιδαιμονία 
είναι έλληνικωτάτη καϊ άρχαιοτάτη. 2)

Έν τώ έπομένω δέ άρθρφ άποδειχθήσε- 
ται δτι ή αύτή δεισιδαιμονία άπδ τών άρ
χαίων έναπέμεινε καϊ παρά βυζαντινοί;, 
παρ’ οΐς οί βρυκόλακες έκαλοΰντο χατα- 
χθόχιοι. Τάς περϊ τούτων δέ ειδήσεις με
ταφέρω έζ άνεκδότων χειρογράφων νομο- 
κανόνων συντεταγμένων έπϊ τή βάσει τών 
βυζαντινών νομολόγων. Περιττόν δέ νά εϊπω 
δτι οί νομοκάνονες ούτοι, ών άπασαι 
σχεδδν αί βιβλιοθήκαι περιέχουσιν άντίτυ- 
πά τινα, διεσώθησαν άπδ τών μέσων χρό
νων τής βυζαντινής περιόδου καϊ δτι εί- 
σϊν απαντες γεγραμμένοι κατ’ εκλογήν έκ 

βυζαντινών συγγραφέων, ίκκλησιαστικών τε 
καϊ νομικών. Αί είρημέναι λοιπδν ειδήσεις 
κάλλιστα παριστώσι τάς ίπικρατούσας πα
ρά βυζαντινοΐς περϊ βρυκολάκων ιδέα;, αΐ- 
τινες αί αύταϊ παραμένουσι καϊ παρ’ ήμΐν 
τοΐς μεταγενεστέροις.

Τδ επόμενον τεμάχιον άπέσπασα έκ τοΰ 
ύπ’ άρθ. Β—25 χειρογράφου τή; έν Σμύρ
νή Βιβλιοθήκης τής Εύαγγελικής Σχολή;. 4)

αίερί τύχ καιόχιωχ τούς βονρχο.Ιάχονς· 

~ «Οί καίοντες τούς βουρκολάκους, καί 
έξ έκείνων καπνιζόμενοι, χρόνου; ίξ μή 
κοινωνήσουν.

Έρώτ. Εί ευρεθή νεκρός καταχθόνιος 
ήγουν βουρκόλακας τί όφείλει ποιήσαι ;

Ά»όκ. Τοΰτο ούκ ΙστΓ άλλ’ δ διάβο
λος βουλόμενος άπατήσαι τινάς πρδ; τδ 
ποιήσαί τι άπρεπός πρδς πειρασμόν καϊ 
όργήν Θεοϋ- ποιεί τά σημεία ταΰτα’ πρδς 
δέ πολλάκις καϊ έν νυκτϊ φαντάζεται τι- 
νας, ώς έρχεταί τες, 8ν ϊδασι πρότερον. καϊ 
δμιλεΐ αύτοίς, έστιν δτε καϊ προλέγει τι- 
νά. 'Α?.λοτε δέ δοκοΰσι βλέπειν ίν όδώ αύ
τδν ιστάμενον, ή περιπατοΰντα, δς έστι 
τεθνηκώ; πρδ πολλοΰ' παρακινεί δέ αύτούς 
καϊ σκάπτουσι τδν τάφον "να ίδωσι τδ 
λείψανον’ καϊ ίπειδή ούκ έχουσι τελείαν 
πίστιν εί; τδν Θεδν μετασχηματίζεται ό 
διάβολος καϊ ένδύεται τδν νεκρόν’ καϊ δ 
πολυήμερος νεκρός καϊ πολυχρόνιος, δοκεΧ 
νεαρός ε?ναι, καϊ σάρκα έχειν. "Οθεν οί τά- 
λανες δρμώσιν είς πΰρ, βλέποντες αύτδν 
αίμα καϊ όνυχας εχοντα καϊ έπισυνάγουσι 
ξύλα καϊ καίουσι τδ λείψανον. Καϊ τό μέν 
λείψανον άπαξ καέν, ήφανίσθη κατά τδ 
παρόν, άναστήσεται δέ έν τή ήμέρα τής 
κρίσεως καϊ άνταποκριθήσεται τούτοις έμ
προσθεν τοϋ φοβερού κριτοΰ, 8ν καϊ παρα- 
πεμφθησονται τώ αίωνίορ πυρί, αθάνατα 
κολαζόμενοι, έάν μή γνησίως μετανοήσωσι 
έφ’ οίς έπλημμέλησαν. Διά τούτο καϊ οί

4) Βλ. τδν ήμέτερον Κατάλογον τών χει- 
ι ρογράφων. σ. 58 άρθ. 05.

4) "Ατακτα. II, σ. 84. V, σ. 34. Αίλιοδ- 
Αίθιοπ. Β' σ. 5.

2) Α. Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοκί
μιον. I, σ. 231—238.
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θεϊοι Πατέρες, εξαετή χρόνον έκανόνισαν 
τούς ποιοΰντας τδ τοιοΰτον ανόμημα λαϊ
κούς, τούς δέ ίερεϊς ώρισαν παντελώς κα- 
θαιρεϊσθαι.

Πρέπει δέ μάλλον, όταν εύρεθή τδ τοι- 
οΰτον δαιμόνων, καλέσαι τούς ίερεϊς ϊνα 
ποιήσωσι παράκλησιν τής Θεοτόκου καί μι
κρόν αγιασμόν, ε’τα νά λειτουργήσουν καί 
νά υψώσουν Παναγίαν είς βοήθειαν πάντων, 
νά ψάλλουν καί μνημόσυνου μετά κολο
βών' ειτα τούς δύω άφορκισμούς τής βα- 
πτίσεως καί τούς λοιπούς τοΰ Μεγάλου Βα
σιλείου, καί μετά τοΰ αγιάσματος ράναι 
τδν τυχόντα λαδν έκεϊ, τδ δέ περίσσευμα 
νά τδ χύσουν έπί τδ λείψανου, καί χάριτι 
θεοΰ φυγαδεύει τδ δαιμόνιον.»

Τδ αύτδ κεφάλαιον περιέχεται καί έν έ- 
τίρφ νομοκάνονι τής ήμετέρας Βιβλιοθήκης 
άντιγραφέντι τώ 1697 υπδ τού ίερομονά- 
χου ’Αρσενίου' 1) έν άλλω δέ ευρηταε έν 
παραφράσει κατά τδ ιδίωμα τοΰ ις·’ καί ιζζ 
αίώνος. 2)

Καί τδ ίπόμενον άπόσπασμα αντέγρα
ψα έκ τοϋ ύπ’ άρθ. Β—51 χειρογράφου, 
άπανθισθέντος κατά τδν δέκατον Εκτον αι
ώνα. 3)

«Περί τοϋ λέγοντος δτι μετά τδν θάνα
τον συκόνεται τδ άποθαμένον σώμα καί 
πνίγει άνθρώπους’ καί τοΰτο εύλέπουν έν 
δράματι καί καίουν τώ σώματι έκείνω διά 
νά μηδέν άπολέβηκα*. άλλους.»

Ό θεϊος Ιωάννης δ Νηστευτης φησίν : 
δτι ήκουσα είς πολλαϊς χώραις καί πόλεις 
καί γίνεται πράγμα παράνομον άπδ με
γάλης αγνωσίας καί άμαθίας τινών άν-

1) Βλ. Κατάλ. τών χειρογρ. σ. 57. άρθ. 
Γ—20. Ένταΰθα πρόσθες την είς τδ τέλος 
τοϋ χειρογράφου τούτου ύπάρχουσαν ση- 
μείωσιν. «Έτελειώθη σύν Οεώ μηνί ίουλλίφ 
λά iZhV διά χειρδς εύτελοΰς ’Αρσενίου ιε
ρομόναχου.»

2) Τδ χειρόγραφον τοΰτο κατεγράφη ύπ’ 
άρθ. Γ—11. Βλ. Κατάλ. τών χειρογρ. σ. 
55. άρθ. 126.

3) Βλ. Κατάλ. τών χειρ. σ. 45 άρ. 91.

θρώπων διά συνεργίας σατανικής' καί γάρ 
δ παμμίαρος διάβολος δπου δ’ άν εύρη ά
δειαν νά κατοικήση έκεϊ κατοικεί, καί 
πολλαϊς τών φορών έν δράματι φανερώς 
είς πολλά δόγματα κάμνει αυτούς εύρετάς 
τών τοιούτων, ϊνα τελείως τούς τρισαθλί
ους βυθίσρ είς τδν βυθδν τής άπωλείας. 
Λοιπδν τδ πράγμα τοΰτο τδ παρανομώτα- 
τον, τδ γινόμενον ύπδ τών χριστιανών, τδ 
δποϊον είναι άξιον μεγάλης λύπης, έξίστα- 
μαι καί φρίττω τοΰ άναγγεϊλαι' λέγωσι 
δέ τινδς ανόητοι, δτι πολλαϊς τών φορών 
δταν άποθένωσιν άνθρωποι, πολλοί έζ αύ
τών τών άποθαμένων συκώνονται καί γί
νονται καταχθόνιοι, κοινώς λεγόμενοι βουρ- 
κόλακες, καί θανατώνουν τούς ζωντανούς, 
δμως δ θάνατος δ ίρχόμενος είς τούς άν- 
Ορώπους αιφνίδιος καί πολύς' ούδείς άλλος 
γινώσκει περί αύτοΰ είμή αύτδς δ Κύριος 
ήμών Ίησοΰς Χριστός, δ τής ήμετέρας φύ
σεως δημιουργός, άλλά τούς καίοντας τούς 
αδελφούς αύτών τούς χριστιανούς καί 
ποιοΰντας τώ τοιούτω μεγάλω παραπτώ- 
ματι' φρίξον ήλιε καί σκέπασον αύτούς 
έν σκότει, καί γή στέναξον καί άνθρω
ποι, καταπιείς αύτούς, ού μόνον τού
τους, άλλά καί τούς συνεργοϋντας αύτών' 
καί γάρ τδ σώμα τδ άνθρώπινον μετά τδν 
θάνατον ούδαμώς δύναται νά ένεργήση χω
ρίς τής ψυχής' καί έάν ή ψυχή μετά τδ ά“ 
ποθανεϊν δ άνθρωπος άπέρχεται έν τόπφ 
δπου δ’ άν δρισθή παρά Κυρίου καί νά έ- 
πιστρέψη πάλιν έν τώ σώματι ού δύναται 
εως ού έλθη αύτδς δ Κύριος έν τή δεύτερα 
αύτοΰ παρουσία κρϊναι τδν κόσμον. Λοιπόν 
πώς δύναται τανΰν ώς είπομεν τδ σώμα 
χωρίς τήν ψυχήν νά ένεργή τουτέστι νά πε- 
ριπατή, καί τδ μεγαλίτερον Οαϋμα ότι καί 
Οανώνη λέγουν δ άποθαμένος τούς ζωντα
νούς' εύλέπετε δτι αί ένέργειαι τοΰ διαβό
λου είναι καί πλανεϊ υμάς καί καίετε τήν 
όμοιάν σας σάρκα διά νά σάς βάλη είς τήν 
κόλασιν; Λέγουσι δέ τινές άνόητοι δτι 
πολλά σώματα τών άνθρώπων μετά τδ τα- 
φήναι έν τή γή είς αύτά φθορά δέν γίνε
ται, άλλά εύρίσκονται άκέραια γέμοντα

αίμα. Καί τοΰτο έναι φαντασία σατανική 
ώ; είπομεν Ota νά κολάζη τούς ευσεβείς. 
Ό άνθρωπος μετά τδ άποθανεΐν αίμα δέν 
έχει είς το σώμα' πόσω μάλλον μετά τό 
ταφήναι καί ποιήσαι καί ίκανάς ήμέρας έν 
τώ τάφω εύρίσκεται αίμα είς αύτόν; ’Α
κούσατε γάρ περί τούτου πώς διαλύεται είς 
τήν γήν δ άνθρωπος καί τότε νά πιστεύση- 
τε ότι τδ φαινόμενον σώμα μετά τοϋ αί
ματος έναι κατά φαντασίαν διαβολική. Ό 
Νικηφόρος δ Ξανθόπουλος έν τώ συναξαρίω 
τοΰ σαββάτου τής άποκρέου σύν τοϊς άλ- 
λοις έξηγεϊται καί πώς διαλύει δ άνθρω
πος έν τή γή' καί λέγει δτι τή τρίτη ήμέ- 
pct αρχίζει ή όψις αύτοΰ καί διαλύει και γί 
νεται άραχνιασμένη' τή δέ έννάτη αρχίζει 
ή πλάσις τοϋ σώματος καί χωρίζει, μόνον 
ή καρδία έναι σωζομένη' είς δέ τάς σαράν
τα ήμέρας καί αύτή ή καρδία λύεται. Έκ 
τούτου γάρ μάθετε τήν αλήθειαν ότι κατά 
φαντασίαν φαίνεται είς τούς άνθρώπους τδ 
σώμα έκεϊνο μετά τοϋ αίματος' άλλο γάρ 
σώμα ούχ’ εύρίσκεται ακέραιον έν τώ τάφω 
είμή τών άφωρισμένων καί δέεται συγχω- 
ρήσεως' καί μετά τδ συγχωρηθήναι διαλύ
εται ώ; τά άλλα σώματα τών άποθαμέ · 
νων' άλλ’ αίμα τοΰτο δέν εχει. Έάν ουν 
θέλετε πληροφορηθήναι ότι δ άνθρωπος 
μετά τδ έξελθεϊν ή ψυχή αύτοΰ έκ τοΰ σώ
ματος αϊμα ούκ έχει. ’Ακούσατε ; δ άνθρω
πος έκ τεσσάρων στοιχείων τδ σώμα έχει' 
λέγω δή έζ αίματος καί φλέγματος καί 
χυμού καί χολής, ήγουν έκ θερμού καί ύ- 
γροΰ καί ψυχρού και ξηρού' τούτέστιν έκ 
πυρδς, και υδατος, καί άέρος, καί γής' τδ 
μέν γάρ αίμα ώς θερμόν, δηλονότι έκ πυ- 
ρός' δ δέ χυμός ώς ύγρδς, δηλονότι έξ άέ
ρος' ή δέ χολή ώς ξηρά, δηλονότι άπδ
γής' τδ δέ φλέγμα ώς ψυχρόν, εΰδηλον ώς [ 
έζ ύδατος. Τώ δέ καιρώ τοϋ θανάτου έπι- 
τροπή τού Θεοΰ χωρίζουν τά τέσσαρα στοι
χεία καί άναχωρεϊ ή ψυχή ήτοι εύγένει ά
πδ τδ σώμα. Κα1. πρώτον μέν άναχωρεϊ τδ 
αίμα ήγουν τδ θερμόν καί ζωτικόν στοι- 
χεΐον. "Οθεν τά αποθαμένα σώματα χολήν 
μέν εχουσι μετά θάνατον καί φλέγμα καί

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. IB’.)

χυμόν, αίμα δέ ούδαμώς. Έμάθετε τί λέ
γει περί τούτου ότι δταν εΰγη ή ψυχή τοϋ 
άνθρώπου πλέον αίμα δέν έχει τδ σώμα 
έκεϊνο ούδέ τελείως εύρίσκεται ; Τοΰτο δέ 
ώς έδηλοποιήσαμεν άνωθεν δποΰ φαίνεται 
τινών άνθρώπων σώμα αποθαμένου καί έ
χει αίμα καί έν τή κοιλία αύτοΰ διάφορά 
τινα, καθώς έπληροφορήθητε ότι κατά φαν
τασίαν ποιεϊ ταΰτα δ διάβολος ϊνα κολάζη 
ύμάς τούς εύσεβεϊς' πολλά γάρ κατά φαν
τασίαν άπ’άρχάς έποίησεν καί έν τώ καιρώ 
τών θείων ’Αποστόλων μετά τοΰ Σίμωνος 
τοϋ μάγου, καί έν τώ καιρώ τού άγιωτά- 
του Σιλβέστρου πάπα 'Ρώμης, καί έν άλ- 
λοις διαφοροις καιροϊς έποίησε καί ποιεί, 
άλλ’ ούκ αίσχύνεται, μόνον μεγάλως καται
σχύνεται ύπδ τοΰ πάντα ίσχύοντος τοΰ 
Κυρίου ήμών καί σωτήρος Ίησοΰ Χριστού, 
τού Οανατοΰντος χαϊ ζωογονοΰντος, τοΰ ά- 
ληθινοΰ θαυματοποιού, τού ποιήσαντος 
τδν ούρανόν καί τήν γήν, τήν θάλασσαν 
καί πάντα τά έν αύτή. "Ομως καλώς διά 
ταύτης τής ύποθέσεως εμαθατε καί οί θέ
λετε μή κολασθήναι αιωνίως- Έκ τού ά- 
θέου τούτου καί διαβολικού έργου φύγετε 
μακρά, τούτέστι ίνα μή καίετε τά τών α
ποθαμένων σώματα, ούδέ νά πιστεύετε 
είς όσα φαίνονται έν έκείνω τώ σώματι τώ 
άποθαμένφ. Εί δέ καί δστις βουληθείη τού
το ποιήσαι έτέρου χρις·ιανού άποφρύνει (sic) 
σφοδρώς καί βαρέως δ αύτδς άγιώτατος 
Νηστευτης ότι εί μέν κληρικός έναι νά κα- 
Οήρεται καί νά εύγένη καί έκ.τδν βαθμόν 
δποΰ εύρίσκεται τοΰ έφφικίου κα'ι νά μηδέν 
μεταλάβη τών θείων μυστηρίων, μόνον είς 
τδν θάνατον αύτού, ώς συνεργδς τοΰ πονη- 
ροτάτου καί διαβολικού πράγματος" εί 
δέ κοσμικός τούτο συνεργήσει, είκοσι χρό
νους έν μετανοίιγ δουλεύσει καί ούτως νά 

ένωθή μετά τών πιστών.»
Α. Πιιπαδόπου.Ιοι; Κιραμιύς.
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’Εν τω μέσω των τόσων αναστατώσεων, 
αϊτινες ζατακλύζουσι κυρίως τήν Ευρώπην— 
αναστατώσεων πολιτικών, κοινωνικών, έ- 
πιστημονικών, τεχνικών — ιδού δτι έπα- 
πειλεϊται και άναστάτωσις ήθική. Έβαυκα- 
λιζόμεθα μέ τήν ήδυτάτην ιδέαν τών προ
γόνων ήμών δτι δ γάμος έδει νά Οεωρήται 
ώς δεσμός άδιάρρηχτος, ώς αλυσις ήτις μό
νον μετά τδν θάνατον ώφειλε νά ρηχθή' 
άλλ’ έπλανώμεθα, φαίνεται, καί διετελού- 
μεν είς πλάνην' διότι απόστολος νέος, ά- 
γνοοϋμεν πόθεν έμπνευσθείς, κηρύττει δτι 
πλάνη είναι ταύτα' δ δέ απόστολος ούτος 
είναι γυνή ’Αμεριζανίς, Βικτωρία Γουδχάλ 
καλουμένη καί έπαγγελλομένη νά μεταβά- 
λη τδν φυσικδν ροΰν τών πραγμάτων. ’Α
φού έκήρυξε τά δόγματά της είς τάς ’Ηνω
μένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, τή χώρφ 
τών παραδόξων, άφίκετο άρτίως καί έν 
’Αγγλία, ένναεϊται πρδς τδν αύτδν σκοπόν. 
Τά δέ δόγματά της τόσον αλλόκοτα ζαί 
έν αύτή τή ’Αμερική έΟεωρήθησαν, ώστε 
ούδείς έτόλμησε νά κηρυχθή οπαδός της.

"ίδωμεν έν πρώτοις ποία ή γυνή.
Ή Βικτωρία νεωτάτη συνήλθεν είς γάμου 

κοινωνίαν πρδς ανδρα βάναυσον καί φιλή- 
δονον’φαίνεται δέ δτι ύπέστη τόσα,όόστε ά- 
πεστράφη τδν γάμον καί διαζευχθεΐσα ήρ- 
ξατο άληθοΰς σταυροφορίας κατά θεσμού, 
δστις, κατ’ αύτήν, είναι ή πηγή δλων τών 
δεινών ά υφίσταται ή γυνή έν ταϊς μετα- 
γενεστέραις κοινωνίαις καί ατινα έπέφεραν 
τήν δυστυχίαν τού άνθρωπίνου γένους. Ό 
πολυκύμαντος βίος τής κυρίας Γουδχάλ έκ- 
τίθεται διαφοροτρόπως ύπδ τών δμοεθνών 
της. Κατά τινας είναι άγγελος ούρανόΟεν 
πεμφθεΐς δπως χειραφετήσει τάς γυναίκας 
άπασών τών χωρών έκ τού τυραννικού ζυ
γού τών άνδρών' κατ’ άλλους δέ είναι δαί
μων ύπερασπιζόμενος δημοσία τά διεφθαρ
μένα ήθη τών άγρίων τής Νοτίου θαλάσ
σιο τήν κοινογαμίαν, τήν έλευθερίαν τού 
συνέρχεσθαι είς γάμου κοινωνίαν πρδς οί

ονδήποτε χαί κατά βούλησιν. Καί δμως ή 
κ. Βικτωρία έκ τής φυσιογνωμίας της φαί
νεται δτι αποκρούει τάς ολέθριας ταύτας 
κατηγορίας. Ή γυνή αΰτη είναι είσέτι 
νέα, έχουσα συμπαθητικήν φυσιογνωμίαν, 
πράον τδ ήθος, ανάστημα ώραϊον, ωραίους 
Οφθαλμούς καί μεγάλην εύγλωττίαν. 'Η 
εύφράδειά της, ή μόνον έν ’Αμερική ά- 
παντωμένη, ούκ δλίγον συντελεί είς τύ νά 
έλκύη άκροατήριον' έπί ικανόν δέ χρό
νον περιήλθεν (εννοείται αφού διεζεύχθη) 
διαφόρους πολιτείας τής ’Αμερικής, κη- 
ρύττουσα δημοσίως τδ προσφιλές θέμα 
δπερ απασχολεί αύτήν, ήγουν τδ περί χει- 
ραφετήσεως τής γυναικδς άπδ τού άνδρός 
ή τού γάμου. Καί πού μέν έσυρίχθη, έφε- 
νακίσθη, πού δέ έπευφημήθη' ούχ ήττον ή 
γυνή καρτερώς όπέμενε πάσαν ΰβριν, πά
σαν προσβολήν, πάντα έξευτελισμδν καί 
έπεδίωκεν αντί πάσης θυσίας τδν σκοπόν 
της' άλλά περιστατικδν σκανδαλώδες, ή 
δίκη τού ίερέως Μπήτσερ, κατηγορουμένου 
έπί διαφθορά, ώφειλε νά περιορίση τήν κυ
ρίαν, διότι μέγα έκ τής δίκης εκείνης πα- 
ρήχθη σκάνδαλον, δπερ θ’ άπεδεικνύετο 
μέγιστον άν έξηκουλεύθει τδ κήρυγμα. Τό
τε δέ δ εκατομμυριούχος Βανδερμπίλδ, 
δστις μόνην άναγκαίαν διά τδν άνθρωπον 
άρετήν θεωρεί τδ θάρρος, άδιάφοοον ποιον 
τδ κατέχον τούτο φύλον, προέτεινε τή κ. 
Γουδχάλ νά συναιτερισθή πρδς τήν αδελ
φήν του Τεννή Κ. Κλαφλίν καί ν’ άνοίςω- 
σιν είς Νέαν 1'όρκην κατάστημα τραπεζι
τικόν καί συναλλαγών.

Πρώτον ήδη έγένετο απόπειρα πρδς σύ- 
στασιν τοιούτου καταστήματος, δπερ έβρι
θε πελατών, προσερχομένων έκ τε περιέρ
γειας καί έκ τής εμπιστοσύνης ήν παρείχε 
τδ όνομα τοΰ Βανδερμπίλδ, τοϋ πλουσιω- 
τέρου τραπεζίτου άπάσης τής ’Αμερικής. 
Μετ’ ού πολύ δμως, ένσκηψάσης μεγίστης 
εμπορικής κρίσεως καί τών συναλλαγών μή 
εύοδουμένων, αί ώραϊατ τραπεζίτριαι έκλει
σαν τδ κατάστημά των καί ή Βικτωρία ά- 
νέκτησε τδ πρώτον θάρρος της, ήρξατο δέ 
πάλιν διδάσκουσα καί έκδίδουσα τήν έφημε- 

ρίδα της, διότι ήν καί δημοσιογράφος, καί 
παρουσιάσθη τολμηοώς πάνυ ώς υποψήφιος 
είς τήν προεδρείαν τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Έν τή χώρα ταύτη ούδέν φαίνεται 
παράδοξον, ούδ’ άπορον' δύναταί τις νά 
εϊπη δ,τι θέλει, νά πράξη δ,τι βούλεται' 
διδ ή Βικτωρία προσελθοΰσα εις τήν Γερου
σίαν ώμίλησεν εύσταθώς λίαν, δπως άνήρ, 
περί τών δικαιωμάτων της τού ν’ άνακη- 
ρυχθή πρόεδρος τής μεγάλης δημοκρατίας. 
'Η τόλμη αΰτη τόσον ήρεσεν είς τινας, ώσ
τε αμέσως συνέστη Σύλλογος πρδς τδν 
σκοπόν τοΰ νά συντέλεση είς τήν εκλογήν 
της, ό Σύλλογος δ' ούτος υφίσταται είσέτι 
ύπδ τήν έπωνυμίαν Βικτωρία· Περιττόν νά 
είπωμεν δτι, έκτδς δλιγίστων εξημμένων, 
οί λοιποί έγέλασαν καί γελώσι διά τάς γε
λοίας καί άτοπους ιδέας τής γυναικδς.

Ή χυρία Βικτωρία, θέλουσα βεβαίως νά 
•έλκύση τήν προσοχήν καί τών Εύρωπαίων, 
άφίκετο άρτίως, ώς προείπομεν, καί έν 
’Αγγλία, ή δ’ άφιξίς της, μάλιστα έν ταϊς 
παρούσαις περιστάσεσιν δτε τόσα έν τή 
Μεγάλη Βρεττανία άνακυκώνται θρησκευ
τικά καί κοινωνικά ζητήματα, κατετάρα- 
ξέ τινας, παραλόγως βέβαια Έκήρυξε δέ 
είς Νόττιγγαμ καί παρά πάσαν προσδοκίαν 
έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς. ’Επίσης ένθου- 
σιώδους έτυχεν υποδοχής καί έν Μαγκε- 
στρία, οπού έξέθηκε τάς άρχάς της περί 
τελειοποιήσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους διά 
τοΰ έλευθέρου καί άπαοαβιάστου έρωτος. 
Τδ πρωτότυπον τών ιδεών, έκθετομένοιν 
μάλιστα ύπδ γυναικδς, βεβαίως προσεκά- 
λεσε χειροκροτήσεις πολλάς' άλλ’ ό ενθου
σιασμός ταχέως θά παρέλθη. "Ηδη ή κυρία 
Βικτωρία μέλλει νά διδάξη έν Λονδίνιρ' 
άλλά προβλέπεται δτι θ’ άποτύχη.

Ν. Γ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ..

Έν Λονδίνορ συνήλθον κατ’ αύτάς έκ δι
αφόρων μερών τής ’Αγγλίας, έξ ’Ιταλίας, 
Βελγικής Γαλλίας, Δ'ανιμαρκίας, Αύστρα- 
λίας, Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου καί έκ τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής οί βι- 
βλιοφύλακες τών κυριωτέρων βιβλιοθηκών, 
μάλιστα τών λεγομένων τοΰ λαοΰ, ϊνα συν- 
διασκεφθώσι περί τών ζητημάτων τών ά- 
ναγομένων είς τήν διατήρησιν καί προα
γωγήν τών βιβλιοθηκών, περί τών κατα
λόγων αύτών καί περί άλλων αντικειμένων' 
νομίζομεν δέ καλόν νά παραθέσωμεν πλη
ροφορίας τινάς περί τών λεχθέντων καί 
άποφασισθέντων κατά τήν σύνοδον ταύτην.

'Η ιδέα τής συγκαλέσεως συνόδου έν η 
νά συζητηθώσι πάντα τ’ αναγόμενα είς τήν 
σύστασιν δημοσίων βιβλιοθηκών, είς τήν 
διοίκησιν καί έπέκτασιν τούτων, κτλ.; έ- 
γεννήθη έν ταϊς ’Ηνωμέναις Πολιτείαις τής 
’Αμερικής, ή δέ πρώτη σύνοδος συνήλθεν έν 
Φιλαδέλφεια κατά τδν χρόνον τής Παγκο
σμίου Έκθέσεως. Τά έκ ταύτης έπιτευχθέν 
τα αποτελέσματα καί τδ ποοσγενόμενον 
καλόν διά τής διαδόσεως τών γραμμάτων 
καί τών παντοίων γνώσεων έν ’Αμερική, 
έπεισαν πολλούς τών έν ’Αγγλία νά συγ- 
καλέσωσιν έν Λονδίνφ σύνοδον, είς ήν νά 
προσκληθώσι καί οί ξένοι βιβλιοφύλακες ή 
διευθυνταί βιβλιοθηκών' ώρίσθη δέ τδ κα
τάστημα τού ’Αγγλικού Πανακαδημαίου ώς 
μέρος είς ϊ έμελλον νά συνέλθωσιν οί 
σοφοί.

Τδ ’Αγγλικόν Πανακαδήμαιον ίδρύθη τώ 
1805 ύπδ διαφόρων διά συνδρομών πρδς 
τδν σκοπόν τού νά συντελέση είς τήν προ
αγωγήν τής φυλολογίας καί διάδοσιν τών 
ώφελίμων γνώσεων. Έν αύτώ ύπάρχει εύ- 
ρυτάτη αίθουσα χρησιμεύουσα ώς βιβλιο
θήκη καί περιέχουσα 60,000 τόμους, πα
ρά ταύτη δέ ύπάρχει καί άλλ.η βιβλιοθήκη 

^[Circulating Library) ήτις ύπό τινας δ- 
' ρους δανείζει τοϊς βουλομένοις μέχρι τεβ-
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σάρων συγχρόνως τόμων. Άμφότεραι αί 
βιβλιοθήκαι εισίν άνοικταί άπδ τής δεκά- 
της εωθινής μέχρι τής έννάτης εσπερινής 
ώρας καΐ διευθύνονται άριστα ύπδ τού κ. 
Έδουάρδου Β. Νίχολσων. Έν τώ καταστή- 
μάτι τούτω ύπάρχουσι προσέτι αναγνώστη 
ρια, δωμάτια έν οϊς συνεδριάζουσιν αί διά 
φοροι έπι-.ροπαί, εύρύ αμφιθέατρου, έν φ 
δίς τής έβδομάδο;, άπδ τού Δεκεμβρίου 
μέχρι τού Μαίου, γίνονται διαλέξεις καί 
διδάσκονται μαθήματα περί φιλολογίας, έ
πιστημών καί τεχνών, πλουσία έργανοθή- 
κη, κτλ.

Ύπέρ τάς έκατδν τής ’Αγγλίας βιβλίο· 
θήκαι, έν αίς απασαι αί τού Λονδίνου, προ·*  
εξάρχοντος τού περίφημου Βρεττανικού 
Μουσείου, καΐ ύπέρ τάς πεντήκοντα ξένας 
έστειλαν άντιπροσώπους είς τήν σύνοδον 
ταύτην, πρόεδρος δ’ έξελέγη παμψηφεΐ δ 
διευθυντής τού Βρεττανικού Μουσείου και 
αί συνεδριάσεις διήρκεσαν πέντε ήμέρας. Ή 
έναρζις τών έργασιών ένεκαινίσθη διά μα 
κρού καί σοφού λόγου τοϋ προέδρου, πραγ 
ματευθέντος περί δλων τών ζητημάτων 
τών άφορώντων είς τδν σκοπδν τής συνό
δου, άπδ τής ιστορίας τής συστάσεως τών 
βιβλιοθηκών έν γένει καΐ τών αγγλικών ι
δίως μέχρι τών άπλουστέρων ζητημάτων 
τού ύλικοϋ, τής θερμάνσεως δηλ., τοϋ φω 
τισμοΰ καΐ τοΰ αερισμού·

Τδ θέμα ανέπτυξαν κατόπιν διάφοροι 
άλλοι σοφοί, άναγνώσαντες μακρά ύπομνή- 
ματα" πολλαί δ έγένοντο συζητήσεις περί 
συντάξεως καί έκτυπώσεως τών καταλόγων 
τών διαφόρων βιβλιοθηκών, περί οικοδομής 
καταλλήλων διά ταύτας καταστημάτων, 
περί τού ύλικοϋ, περί τής κατατάξεως καΐ 
ταξινομήσεως τών βιβλίων, περί τής έκλο- 
γής καί διατηρήσεως τούτων, περί τών έν 
ταΐς βιβλιοθήκαι; εφημερίδων, περί τών 
χειρογράφων, εικόνων, χαρτών, περί ευ
κολιών μελλουσών νά παραχωρηθώσι τώ 
δημοσίω κα'ι τοΐς φιλαναγνώσταις, περί 
εγγυήσεων δοθησομένων ύπέρ τών δανειζό
μενων βιβλία (χρηματικής καΐ άτομικής), 
περί άναγνωστηρίων, περί τής έπεκτάσεως

τών βιβλιοθηκών τού λαού, περί στατιστι
κών ή άπογραφικών πληροφοριών τών βι
βλιοθηκών καΐ περί πολλών άλλων πραγ
μάτων' έρρέθη δέ δτι πρδς έπέκτασιν καί 
διακόσμησιν τοΰ Βρεττανικού Μουσείου δα- 
πανώνται έτησίως πολλά χρήματα (έφέ
τος 35 χιλιάδες λίραι στερλίναι.) Ό πρόε
δρος, κ. Π inter J ones, ώμίλησε καΐ περί 
τών κινδύνων ους διατρέχουσιν αί δημόσιοι 
βιβλιοθήκαι έκ πυρκα'ίάς καΐ άνέφερε τήν 
γνώμην του άρχηγοϋ τών έν Λονδίνερ πυ
ροσβεστών περί τής προσφορωτέρας τών 
βάθρων οικοδομής (άντί, λ. χ , πετρών νά 
ποιώσι χρήσιν πλίνθων οπτών καΐ σιδήρου).

'Η Γαλλία άντεπροσωπεύετο ύπδ τού κ. 
βαρώνου δέ Βαττβίλ έκ μέρους τού ύπουρ- 
γείου τής δημοσίου έκπαιδεύσεως, ύπδ τοϋ 
διευθυντοϋ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, τοΰ 
βιβλιοφύλαξ τής βιβλιοθήκης τής άγίας Γε- 
νεβιέβης καΐ τού κ. Όκταβίου Σασχών 
(ένδς τών συντακτών τής Βριττατικήτ Έ- 
πιθιωρήσιωί). Ό κ. δέ Βαττβίλ πολλάκις 
έλαβε τδν λόγον' ώμίλησε δέ περί τών έν 
Γαλλία: βιβλιοθηκών τού λαού, ών ό άριθ
μδς ανέρχεται είς 17,000 μέ 1,500,000 
τόμου; καΐ κυκλοφορίαν έτησίαν 2 εκατομ
μυρίων, περί τή; όσημέραι έπεκτάσεως αυ
τών καΐ περί πολλών άλλων.

Λόγος πολύς έγένετο καί περί καταλό
γων τών διαφόρων βιβλιοθηκών, δ δέ διευ
θυντή; τού Βρεττανικού Μουσείου εΐπεν δτι 
δπως τούτο έκδώση νέους καΐ πλήρεις κα
ταλόγους τών βιβλίων καΐ χειρογράφων ά- 
παιτεΐται δαπάνη 100.000 αγγλικών λι
ρών καΐ έργασία 25—30 έτών, κατά τδ 
διάστημα δέ τούτο ή βιβλιοθήκη 0’ αύξήση 
κατά τριακόσια; χιλιάδας τόμων*  ώστε 
κα'ι τότε πάλιν οί κατάλογοι δέν Οά ήναι 
πλήρεις. Καΐ δ κ. Βαττεβίλ ώμίλησε περί 
καταλόγων. Κατά τδν σοφόν τούτον ή Γαλ
λία δύο ειδών βιβλιοθήκας έχει' τάς τοΰ 
Κράτους (Bibliotheques de I’ Flat) καΐ τάς 
τών πόλεων. Ό κατάλογος τής εθνικής βι
βλιοθήκης ήρχισε νά δημοσιεύηται καΐ πρδς 
τούτο πολλά έδαπανήθησαν' τού δέ κατα
λόγου τών χειρογράφων τών έπαρχιακών

βιβλιοθηκών έδημοσιεύθησαν άχρι τοΰδε 
τέσσαρες τόμοι.

Ό βιβλιοφύλαξ τής βιβλιοθήκης τή; ά 
γίας Γενεβιέβης άνέφερε περί τής άρχιτε- 
κτονκής τών βιβλιοθηκών, περί τής έπε- 
νεργείας τού φωταερίου έπί τών βιβλίων,κτλ. 
ώμίλησαν δέ πολλά καΐ καλά καΐ οί αντι
πρόσωποι τών βιβλιοθηκών.

Έν τέλει προυτάθη ό σχηματισμός έται
ρίας τών βιβλιοφυλάκων τή; Μεγάλη; Βρετ
τανίας καΐ ή δημοσίευσις ειδική; έφημερίδος.

Ό λόρδο; δήμαρχος τού Λονδίνου προσ- 
έφερεν έν τώ δημαρχεία» συμπόσιον είς του; 
σοφούς τούτους, έν φ διάφοροι άπηγγέλθη- 
σαν λόγοι. Σ. Γ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΚΩΝ

κατά τδ»· Str. I. Lubbock

μέλος τής βασιλικής Εταιρείας τοϋ Λονδίνου.

(Συνέχεια καί τέλος).

Τήν Ιϋν Σεπτεμβρίου έθεσα πάλιν δμοί- 
ως μέλι' περί δέ τάς πέντε μετά μεσημβρί
αν πεντήκοντα περίπου μύρμηκες ευρίσκον- 
το έπ’ αύτοϋ, πολλοί δ’ έτερος άνω καΐ 
κάτω έφέροντο. Έθαψα τότε ώς καί πρό
τερον μύρμηκά τινα τή; αύτής μυρμηκιάς. 
Περί τάς έπτά μ. μ. δ άριθμδς τών περί 
τδ μέλι μυρμήκων έδιπλασιάσθη σχεδδν, 
περί τάς δέκα ήσαν πολυπληθέστεροι έτι, 
άπαγαγόντες περί τά δύο τρίτα τοΰ μέλι
τος, περί δέ τάς έπτά τής έπιούση; πρωίας 
σύμπαν τδ μέλι έγεινεν άφαντον καΐ μόνον 
δύο ή τρεϊς μύρμηκες περιεστρέφοντο έτι 
περί τδν τόπον, 8ν τοΰτο κατείχε πρδ μι
κρού' άλλ’ ούδείς τούτων ούδέ τήν έλαχί
στην άπένειμε προσοχήν είς τδν δεσμώτην, 
δν καΐ άφήκα ελεύθερον. Άφήκα δ’ αύτούς 
νά μετακομίσωσιν δλον τδ μέλι συλλογι- 
ζόμενος δτι δυνατδν ίσως νά εϊπη τις, δτι 
ή άπδ τή; θέας τοιούτου θησαυρού παρα- 
χθεϊσα κίνησις άπέσπασε τήν προσοχήν 

(ΟΜ ΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. 1Β’.)
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το»ν*  ή μάλλον, δτι θέλοντες νά ωφελήσω- 
σιν δσον οίόν τε περισσότερον τήν κοινότη
τα έποιήσαντο ένδειξιν άγχινοίας καί συνέ- 
σεως έξασφαλιζόμενοι τήν κατοχήν τροφής 
πολυτίμου, πριν ή βοηθήσωσι τδν σύντροφόν 
των, δστις καί περ δεσμώτης ούδαμώς έ- 
κινδύνευσεν. Άλλά διά τούς περί ών ό λό
γος μύρμηκας δέν δυνάμεθα νά είπωμεν τοι- 
οΰτό τι. Προσθετέον δέ ότι πλειστάκις έπα- 
νέλαβα τδ αύτδ πείραμα, καΐ ένίοτε μά
λιστα έπί έτέρου τινδς είδους, τοΰ Myrmica 
ruginodis, καί πάντοτε μετά τών αυτών 
άποτελεσμάτων. Πολύ εξύμνησαν τήν πρδς 
τούς συντρόφου; αύτών στοργήν τών μυρ
μήκων*  άλλ’ ύπδ τήν έποψιν ταύτην είναι 
τά μάλα ασταθείς. "Οπως ποτ’ άν ή, οί έπί 
πολύ παρατηρήσαντες αύτού; έςήλεγξαν 
άντιφατικώτατα πράγματα. ’Έθεσα πολ- 
λάκι; μύρμηκας ήλειμμένους διά γλοιώδους 
τινδς ούσίας έπί τών σανίδων τών προσδε- 
δεμένων είς τάς φωλεάς μου, άλλ' οί σύν
τροφοί των σπανιώτατα προσέσχον είς αύ
τούς ή προσεπάθησαν ν’ άπαλλάξωσιν αύ
τούς τού πράγματος. Έπειράθην τότε τδ 
έξής' έλαβον πέντε έκ τινων κίτρινων μι
κρών μυρμήκων (£. flacus) εύρισκομένων 
έξω τής φωλεάς καί έσθιόντων μέλι, ώσαύ
τως δ’ έλαβον καί πέντε άλλους τού αύτού 
μέν είδους, άλλη; δέ μυρμηκιά;, οδ; χλω- 
ροφορμήσας έθεσα πλησίον τού μέλιτος, 
έπί τής δδοϋ, δι’ ή; οί μύρμηκες ήρχοντο 
άπδ τή; φωλεά; καί έπανέστρεφον, ουτω 
δέ τά θύματά μου ήτον άδύνατον νά μέ- 
νωσιν άπαρατήρητα. Ή ύαλος έφ ής τδ 
μέλι ήτο τεθειμένον περιεκυκλοϋτο έκ μι
κρού χάνδακος γέμοντος ΰδατος. Βύκαίρη- 
σα δέ τότε νά παρατηρήσω συγχρόνως μέ
χρι τίνος οί μύρμηκες θά ήσαν διατεθειμένοι 
νά βοηθήσωσι τού; ir άύ partly όμοιους 
των καί όποίαν διαφοράν θά έδείκνυον με
ταξύ τών συντρόφων των καί τών ξένων, 
τών άνηκόντων είς άλλην κοινότητα.

Τούς χλωροφορμηθέντα; μύρμηκας άπέ- 
Οεσα περί τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας, 
έπί μίαν δέ ώραν καί πλέον ούδέν έποίησαν 
ε’ς αύτούς οί άλλ.οι μύρμηκες, καί περ 
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ψαύσαντες αύτούς διά τών κεραιών. Έπί 
τέλους συλλαβόντες καί μετακομίσαντες είς 
τύ άκρον τίς δάλου ενα τών ξένων έρριψαν 
άνευ βίας ή μάλλον άφήκαν αύτδν νά πέσφ 
ήρεμα είς τδ ύδωρ' άλλά πάραυτα τά αύ
τά έποίησαν καί πρδς ενα τών συντρόφων 
των καί δλίγον κατ’ δλίγον έρριψαν είς τδ 
ύδωρ πάντας τούς χλωροφορμηθέντας μύρ- 
μηκας. "Ενα τών ξένων άπεκόμισαν είς τήν 
φωλεάν των, άλλ’ δμως μετά ήμίσειαν 
περίπου ώραν άνεκόμισαν καί έρριψαν καί 
αύτδν είς τδ ύδωρ. Έπανέλαβα τδ πείραμα 
τοΰτο διά πεντήκοντα μυρμήκων, ών τδ 
μέν ήμισυ ήσαν σύντροφοι, τδ δ’ έτερον ή- 
μισυ ξένοι, και έκάστοτε έπί είκοσιπέντε 
μυρμήκων οί είκοσι έρ^ίπτοντο είς τδ ύδωρ, 
ώς άνωτέρω περιέγραψα, δλίγοι δέ τινες έν- 
απελείποντο ένθα αύτούς κατέθεσα, άλλά 
δέν άμφιβάλλω δτι, άν περιέμενον έπί 
πλέον, ήθελον τά αύτά πάθει. Είς τών εί- 
κοσιπέντε συντρόφων καί τρεις τών ξένων 
ήχθησαν κατ’ άρχάς εν τή φωλεά, άλλά 
πάραυτα ύπέστησαν τήν τύχην τών άλλων. 
’Εκ τούτων λοιπδν καταφαίνεται δτι οί 
μύρμηκες ούδεμίαν διαφοράν ποιοΰσι μετα
ξύ τών συντρόφων αύτών καί τών ξένων.

Άλλ’ δμως δυνάμεθα νά είπωμεν δτι, 
επειδή έν τώ πειράματι τούτιρ οί μύρμηκες 
διατελοϋσιν δλως υπδ τήν έπήρειαν τοΰ 
χλωροφορμίου καί επομένως φαίνονται ώς 
πτώματα, δέν ητο δυνατδν νά έλπίσωμεν 
δτι οί σύντροφοι ήθελον άναγνωρισθή καί 
περιποιηθή μάλλον τών ξένων. Διά τοΰτο 
δή ήθέλησα νά έπαναλάβοι τδ πείραμα με- 
θύσκων τούς μύρμηκας άντί νά χλωροφορ- 
μήσω αύτούς’ άλλά τοΰτο ητο πολλώ δυσ
χερέστερου τοΰ προτέρου' διότι ούδείς τών 
μυρμήκων εξευτελίζεται έκουσίως ύπδ τοΰ 
ποτού, ούδέ εύχερές είναι η πρδς βίαν αΰτη 
μέθη νά φθάση είς 8ν βαθμδν ήμεϊς θέλο- 
μεν’ άλλ’ δμως έπί τέλους έντελώς έμεθύ- 
σθησαν καί έκειντο έπί γής άπροστάτευτοι. 
Οί μή πιόντες μύρμηκες έφαίνοντο λίαν 
έκπεπληγμένοι βλέποντες τούς συντρόφους 
αύτών έν άδρανεία καί έν τοιαύτη έπονει- 
δί?ω θέσει, περιέφερον αύτούς έπί τινα χρό

νον ίσκόπως, τοσοΰτον άμηχανοΰντες διά 
τούς μεθύσους αύτών, δσον καί ήμεϊς διά 
τούς ήμετέρους. Έπί τέλους δμως έποίησαν 
ώς εξής’ άπήγαγον είκοσι καί πέντε συν
τρόφους καί τριάκοντα ξένους καί είκοσι 
μέν τών συντρόφων μετηνέχθησαν έν τή 
φωλε? έν ή, κατά πάσαν πιθανότητα, ά- 
πηλλάγησαν τής μέθης των, διότι δέν 
τούς έπανεϊδον πλέον, καί πέντε έρ^ίφθησαν 
είς τδ ύδωρ’ είκοσι δέ καί τέσσαρες τών 
ξένων, άπ’ έναντίου, έρρίφθησαν είς τδ ύ
δωρ καί S' μόνον μετηνέχθησαν είς τήν 
φωλεάν, άλλά πάλιν τέσσαρες τών τελευ
ταίων τούτων έξήχθησαν πάραυτα καί έρρί
φθησαν είς τδ ύδωρ.

Ουτω λοιπδν οί ξένοι καί οί σύντροφοι 
λίαν διάφορον ΰποδοχήν έλάμβανον.

Προσθετέον δτι οί νεκροί τών μυρμήκων 
μεταφέρονται έξω τής φωλεάς πάντοτε’ 
πλέον δ*  ή άπαξ άπήντησά που μικρδν λο- 
φίδιον σχεδδν έχον οψιν έπικηδείου κολω- 
νοϋ.

Ομοίως έποίησα πειράματα τινα περί 
τοϋ κατά πόσον οί μύρμηκες άναμιμνήσκον- 
ται τών φίλων αύτών. Ό Huber διηγείται 
έπαγωγότατόν τι περί τινων μυρμήκων οϊ
τινες άποχωρισθέντες έπί τέσσαρας μήνας 
άνεγνώρισαν άλλήλους άμα πάλιν συνηντή- 
θησαν καί «γλυκύτατα έθώπευσαν άλλή
λους διά τών κεραιών αύτών. » Ό Forel 
όμως θεωρεί τά κινήματα ταΰτα ώς τδν 
φόβον καί τήν έκπληξιν δεικνύοντα μάλλον 
ή τήν στοργήν, καί περ διατεθειμένος νά 
παραδεχθή, έξ αύτών τών παρατηρήσεων 
του, δτι οί μύρμηκες άναγνωρίζουσιν άλλή
λους μετά άποχώρισιν μηνών τινων. Έ τοΰ 
Huber παρατήρησις τυχαία δλως έγένετο 
καί ούδ’ αύτδς ούδ’ άλλος τις έπεζήτησε νά 
έπιβεβαιώση ταύτην διά μεταγενεστέρων 
πειραμάτων. Άλλά τδ γεγονδς μοί έφάνη 
πολλοΰ λόγου άξιον’ δι’ 8 δή καί ήθέλησα 
νά ποιήσω έπί τούτων νέα τινά πειράματα’ 
πρδς τοΰτο τήν 4ην Λύγούστου 1875 έ- 
χώρισα είς δύο μίαν τών μυρμηκιών μου 
τοΰ φαιοϋ μύρμηκο; (F. fusca) καί ούδεμίαν 

συγκοινωνίαν άφήκα μεταξύ τών δύο μερί
δων.

Κατά χρονικά δέ διαστήματα έθετον μύρ- 
μηκα τής μιάς τών φωλεών τούτων έντδς 
τής έτέρας είσάγων σύναμα καί ξένον τινά 
καί ούτος πάραυτα έδιώκετο καί έφονεύετο 
μάλιστα ένίοτε, δ δέ φίλος άπ’ έναντίου 
ούδέποτε προσεβάλλετο, άλλ’ ούδέ πάλιν 
παρετήρησα σημεϊόν τι εύμενοΰς ή έκτακτου 
ύποδοχής.

Δέν θέλω νά έπιβαρύνω τδν άνα- 
γνώστην διά λεπτολόγων λίαν παραδειγμά
των, έπιτραπείτω μοι δμως ν’ άναφέρω τοι- 
αΰτά τινα έπί ειδικής περιστάσεώς.

Τήν 12ην Νοεμβρίου, 8ν δηλ. έτος καί 
τρεϊς μήνας μετά τήν άποχώρισιν τής φω
λεάς είς δύο μέρη, έθεσα ένα φίλον καί ένα 
ξένον εις έν τούτων καί τδν μέν φίλον υπε- 
δέχθησαν ώς συνήθως, τδν δέ ξένον εϊς τών 
μυρμήκων συνέλαβεν άπδ μιάς τών κεραιών 
καί ήρξατο σίρων αύτδν ένθεν κάκεϊθεν.

Κατά τάς 4 1,45. Ό μέν φίλος διατελεϊ ή
συχος μεταξύ τών άλλων 
μυρμήκων, δ δέ ξένος σύ
ρεται πάντοτε.

12,00 Ό μέν φίλος έχει καλώς, 
τδν δέ ξένον τρεϊς τών 
μυρμήκων συνέλαβον ή
δη άπδ τών ποδών καί 
τής μιάς τών κεραιών.

12,15 δμοίως
42,30 δμοίως
12,45 δμοίως
1,00 δμοίως.
1,30 Ήδη είς τών μυρμήκων 

συλλαμβάνει τδν φίλον, 
άλλά φαίνεται δτι άνε- 
γνώρισε τδ λάθος του 
καί άφίνει αύτδν έλεύθε- 
ρον έκ νέου.

1,45 Ό μέν φίλος έχει καλώς, 
δ δέ ξένος προσβάλλεται. 
’Επίσης δ φίλος έκαθα
ρίσθη σχεδδν, ένώ τοΰ

ξένου τδ χρώμα μόλις 
πρβσεψαύσθη. 1)

Κατά τάς 2,15 Δύο μύρμηκες ληχουσι 
τδν φίλον, ένώ δύο άλ
λοι σύρουσιν έκ τών πο
δών τδν ξένον.

2,30 Ό μέν φίλος έκαθαρίσθη 
σχεδδν ήδη, ώστε μόλις 
διατηρεί άσθενές ίχνος 
χρώματος’ δ δέ ξένος 
άπεναντίου είναι έπικε- 
χρωματισμένος ώς καί 
πρότερον σχεδδν, είναι 
πλησίον τής θύρας καί 
νομίζω δτι ήθελε φύγει, 
άλλά συναντήσαντες συλ· 
λαμβάνουσιν αύτδν δύο 
μύρμηκες.

3,00 Δύο μύρμηκες προοβάλ- 
λουσι τδν ξένον. 'Ο φί
λος δέν διακρίνεται πλέ
ον τών άλλων μυρμήκων.

3,30 δμοίως
4,00 δμοίως
5,00 δμοίως
6,00 Ό ξένος διαφεύγει τότε 

καί έπαναθέτω αύτδν έν 
τή φωλεά του.

Οί δύο ούτοι μύρμηκες έδεξιώθησαν λίαν 
διαφόρως’ διότι δ μέν φίλος έντελώς σχεδδν 
έκαθαρίσθη καί, έκτδς στιγμών τινων καί 
τοΰτο προφανώς ένεκα λάθους, ούδέποτε 
προσεβλήθη’ δ δέ ξένος άπ’ έναντίου δέν έ- 
καθαρίσθη, άλλά συνελήφθη, έσύρετο έπί 
πολλάς ώρας, έκτδς λεπτών τινων άναβο- 
λής, ύφ’ ένδς, δύο ή καί τριών άντιπάλων 
καί έπί τέλους διεξέφυγε τής φωλεάς καθ’ ήν 
στιγμήν ούδείς τών μυρμήκων εύρίσκετο έξω 
ταύτης.

Πολλά τών μυρμήκων ειδών είσίν δξυμ- 
ρινότατα. *Εθεσά  ποτέ μύρμηκας έπί χαρτί-

4) Ό σογγραφεύς φαίνεται δτι είχεν έπιχοω- 
ματίσει διαφόρως τού; δύο μύρμηκας, ϊνα δια
κρίνω αυτούς. Σ. ΑΙ. 
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vou ταινίας, ής παν άκρον έστηρίζετο έπί 
καρφίδων βρεχομένων έντδς ύδατος' οί μύρ- 
μ/.κες περιήοχοντο τρέχοντες τδν χάρτην δ
λον έπιζητοΰντες νά διαφύγωσι καί Sv μέν 
έκρέμων ύπεράνω τού χάρτου χρωστήρα έκ 
τριχών καμηλού, διήρχοντο κάτωθεν ούδε
μίαν άπονέμοντες προσοχήν' Sv δμως ήρω- 
μάτιζον αύτδν δι’ υδατος Λεβάντας ώς έ· 
πλησίαζον ιστοντο αίφνης δεικνύοντες σα
φέστατα δτι ήσθάνοντο τήν δσμήν. Παρά 
τοϊς μύρμηξιν αί κεραϊαι φαίνονται ούσαι τδ 
δργανον τής δσφρήσεως, άλλ’ ίσως ούχί μό- 
ναι. Εϊχον προσηλώσει έπϊ σανίδος διά λε 
πτοτάτου νήματος μύρμηκά τινα τών ξν.ΐο- 
φϋόρων (Formica ligniperda) καϊ δταν εν
τελώς ήσύχασεν έπλησίασα είς τδ άκρον 
τής κεραίας αύτοΰ μυροσταγή χρωστήρα έκ 
τριχών καμηλού, δ μύρμηξ άπέσυρεν άπο- 
τδμως τήν κεραίαν δπερ ουδέποτε έποίει Sv 
δ χρωστήρ ητον άοσμος.

ΈτέρωΘεν τά τής ακοής αύτών είναι λίαν 
διάφορα, ’Πλθον πλησίον μύρμηκος και ά- 
κινητοϋντος αύτοΰ πολλάκις έξέβαλον κρό
τους μεγίστους καί δξυτάτου; διά πλαγι
αύλου, συριγγίου ή καϊ βιολιού καί έπίσης 
ήχους διατόρους καί αίφνιδιωτάτους τής 
ίδιας μου φωνής, χωρίς κάν νά φανή δτι 
αισθάνεται τι. Καϊ δμως άφίσταμαι νά έξα- 
γάγω συμπέρασμα δτι οί μύρμηκες είναι 
πράγματι κωφοί καί περ βέβαιον δτι δ 
τρόπος αύτών τοΰ άκούειν πολύ διαφέρει 
τοΰ ήμετέρου. Γνωστδν δτι έντομά τινα 
συγγενή αύτοϊς παοάγουσιν ήχόν τινα τρί
ποντα πρδς άλλήλους τούς κρίκους τοΰ υ
πογαστρίου αύτών, δ δέ Landois ισχυρίζε
ται δτι καϊ οί μύρμηκες έξάγουσιν ήχους διά 
τοΰ αύτοΰ τρόπου, άλλ’ ανεπαίσθητους 
πρδς ήμάς’ ή ήμετέρα ακοή, έπϊ πάσιν, έπ’ 
έλάχιστον έξικνεΐται καί πιθανώς ύπάρχου- 
σιν έν τώ σύμπαντι πλεϊσται άρμονίαι δια- 
φεύγουσαι ήμάς. "Αλλως τε ύπάρχουσιν έν 
ταϊς κεραίαις τών μυρμήκων περιεργότατά 
τινα όργανα, απερ δυνατδν νά χρησιμεύω- 
σιν δπως αίσθάνωνται τους ήχους' ύπάρχου
σι δέκα ή δυωκαίδεκα τοιαΰτα έν τώ δρι- 
«ίω τμήματι τοΰ μικροΰ μύρμηκος τών λει- 

μένων, έπίσης δέ καί είς τά πλεϊστα τών 
ειδών ά έζήτησα, κα'ι Sv ή δύο έν έκάστω 
τών μικρών διαμέσων τμημάτων. Τά όργα
να ταΰτα είς τρία διήρκνται, εις μικρδν 
σφαιρικόν κύαθον άνοιγόμενον πρδς τά έξω, 
εις σωλήνα μακρδν καί στενόν, και είς κοϊ- 
λόν τι σώμα έχον σχήμα βάρους έπιμήκους 
ώρολογίου. Τά δργανα ταΰτα δυνατόν νά 
χησιμεύωσι πρός έπέκτασιν τών ήχων, έ- 
νεργοΰσιν, ούιως είπεϊν, κατά τδν καθηγη
τήν Tyndall, δστις εύμε-ώς παρετάρησεν 
αύτά μετ’έμοΰ, «ώς μικροσκοπικά στηθο
σκόπια·»

Παρά τοϊς πλείστοις τών μυρμήκων τά 
δργανα τής δράσεως είσί πολυπλοκώτατα 
καί λίαν δρατά' αποτελούνται δέ συνήθως 
έκ τριών δφθαλμών κειμένων έν σχήματι 
τριγώνου έπί τοΰ άκρου τής κεφαλής καί έξ 
ένός μεγάλου συνθέτου δφθαλμοϋ κειμένου 
άμφοτέρωθεν τής κεφαλής καί περιέχοντος 
ένίοτε ύπέρ τά χίλια πλευρία (faceties)' καί 
δμως ή τών μυρμήκων δρασις δέν φαίνεται 
ουσα έκ τών αρίστων. Ίδου δέ πείραμά τι, 
δι’ ού ήθέλησα νά ϊδω μέχρι τίνος οί μύρ
μηκες δδηγοΰνται ύπδ τής δράσεως' έθεσα 
ώς σήμα (repere) μολυβδοκόνδυλον δρθιον 
έπί σαν ίδος καί είς τήν βάσιν αύτοΰ ύαλον 
περιέχουσαν τροφήν, έφ’ ής άφήκα ένα μέ- 
λανα μύρμηκα, δστις αμα μαθών τήν άπδ 
τής ύαλου είς τήν φωλεάν καί τάνάπάλιν ο
δόν, έπορεύετο κατ’ εύθεϊαν άπό τής μέν 
είς τήν δέ. Έπελαβόμην τότε τής στιγμής, 
καθ’ ήν δ μύρμηξ ητον έπί τής ύαλου, δ
πως άπομακρύνω αύτήν κατά 75 περίπου 
χιλιόμετρα. Έν τή πεοιστάσει ταύτη αν δ 
μύρμηξ ώδηγεϊτο ύπό τής δράσεως, άναμ- 
φιλόγως ήθελεν εύρεΐ άνευ δυσκολίας τήν 
πρδς τήν φωλεάν δδόν' άλλ’ άπ’ έναντίου 
άπεπλανήθη, περιεφέρετο άσκόπως χρόνον 
τινά καί έπέστρεψεν είς τήν φωλεάν διά 
πολλών καί διαφόρων λοξοδρομιών. Μετέ
βαλα τότε τδ πείραμα ώς εξής' έθεσα τήν 
τροφήν έπί μικροΰ κυάθου έκ πορσελάνης 
εις τήν κορυφήν τοΰ μολυβδοκόνδυλου άπο- 
τελέσαντος οΰτω στήλην 187 χιλιομέτρων’ 
ώς δ μύρμηξ έγνώρισε τήν δδόν,ήλθεν είς τήν 

φωλεάν καί έπέστρεψε κατ’ εύθεϊαν' τότε 
δή (1) μετήλλαξα τήν θέσι; τοΰ μολυβδο- 
κονδύλου πρδς μεγίστην τοΰ μύρμηκος ίκ- 
πληξιν, δστις ήλθε καί έπανήλθεν έν ή θέ
σει τό μολυβδοκόνδυλον πρότερον rjjp, πολ
λάκις διανύσας τήν μέχρι τής φωλεάς δδόν, 
δεικνύων ούτως ούχί βεβαίως έξυτάτην δρα- 
σιν, άλλά μεγίστην επιμονήν. "Ωθησε τότε 
πρδς τήν φωλεάν κατά 1 5 εκατοστόμετρα 
τό μολυβδοκόνδυλον, δπερ εύρήκεν έπί τέ 
λους άλλά μετά πολλάς περιστροφής.

Έπανέλαβον μετέπειτα τό πείραμα τοΰ
το έπί τριών άλλων μυρμήκων, τών αύτών 
άποτελεσμάτων τυχών πάντοτε. Καί δ μέν 
δεύτερος μετά έπτά μόλις λεπτά εύρήκε 
τό μολυβδοκόνδυλον, δπερ έφάνη μάλιστα 
δτι συνήντησε κατά τύχην’ δ δέ τρίτος 
πλέον ήμισείας ώρας περιεπλανάτο διατρέ- 
χων πολλάκις τήν έκ χάρτου γέφυραν.

Ύποθέσωμεν πρός στιγμήν δτι τό πεί
ραμα τοΰτο έγένετο έπί άνθρώπων. Επει
δή δ μύρμηξ έχει μήκος ί χιλιομέτρων, 
τδ μολυβδοκόνδυλον έχον μήκος 1 87 χι
λιομέτρων, είναι κατά συνέπειαν τεσσαρα
κοντάκις καί δίς ύψηλότερον ένός μύρμη
κος· (2) Επομένως ή μεταξύ τοΰ μύρμηκος 
καί τοΰ μολυβδοκονδύλου ύπάρχουσα άνα- 
λογία τδν αύτόν λόγον έχει, οίον καί είς 
άνθρωπος πρδς στήλην 15 μέτρων ύψους. 
'Αν δέ μεταφέρωμεν τό μολυβδοκόνδυλου 
κατά 15 έκατοστόμετρα, δ μύρμηξ λαμ
βάνει τότε οίαν έντύπωσιν και άνθρωπος 
μετατιθέμενος ίκατοντάόας τινάς βημά
των ΙπΙ τόπου, Sr κά.Ι.Ιιστα γνωρίζτι, ή 
αν ευρισκόμενος έν τετραγώνορ 40 περίπου 
πλέθρων, δέν ήδύνατο νά εύρη στήλην 75 
μέτρων ύψους, ύψηλοτέραν δήλον δτι τής 
τοΰ δουκδς τή; Ύόρκης.

Ίδου καί έτέρα άπόδειξις τοΰ ασθενούς 
τής δράσεως τών μυρμήκων’ Sv, δταν οί 
μέλανέ; μου μύρμηκες μετέφερον είς τάν

(1) ’Ενταύθα έξ εικασίας άναπληροΰμεν 
το κείμενον, δπερ φαίνεται έλλιπές· Σ. Μ.

(2) Τεσσαράκοντα καί έξ φοράς ύψηλό
τερον, Sv δέν άπατώμεθα Σ. Μ. 

φωλεάν των τήν έντδς κυάθου καί έπί σα
νίδος τεθειμένην τροφήν, μετέστρεφον τήν 
σανίδα ούτως ώστε τδ πλησιέστερον πρό
τερον τή φωλεό μέρος καθίστατο ήδη τό 
άπώτερον καί τάνάπαλιν, οί μύρμηκες έ- 
βάδιζον τήν αύτήν δδόν, στρέφοντες ούτω 
τά νώτα πρός τήν φωλεάν. Αν δέ μετέ
φερον τήν σανίδα πρός τό έτερον μέρος τής 
φωλεός, τδ αύτό καί πάλιν συνέβαινεν. Οΰ
τω δή καθίστατο φανερόν δτι οί μύρμηκες 
ήκολούθουν τήν δδόν καί ούχί τήν διεύθυν
σήν.

Θαυμαστόν δτι μέχρι τής παρούσης ώρας 
δέν γνωρίζομεν ακριβώς Sv μυρμηκιάτις γεν- 
νότοι. ’Αρχήν λαμβάνει έξ άποικίας άπο- 
σπασθείσης έξ άρχαιοτέρας μυρμηκιός, ή έκ 
περιπλανωμένων έργατίδων, αΐτινες κατά 
τύχην συναντήσασαι βασίλισσαν προσκολ- 
λώνται είς αυτήν κατά τινας περιστάσεις 
καί άρχίζουσι νέαν φωλεάν, ή μάλλον αυ
τή ή βασίλισσα τών μυρμήκων, ώς ή βα
σίλισσα τών σφηνών, κατασκευάζει οίκί- 
σκον καί φέρει μετέπειτα έργάτιδας άνα- 
λαμβανούσας τότε πάντα τά οίκιακα έργα ; 
Άγνοούμεν. ’Αλλ’ άπαξ συσταθεϊσα ή κοι- 
νότης συντηρείται έπί πολλά ετη δι αλλη
λοδιαδόχων γεννήσεων’ καί αύται δέ αί βα- 
σίλισσαι ούδέποτε ή σπανίως έγκαταλειπου- 
σι τήν φωλεάν, τρεφόμενοι ύπδ τών έργα
τίδων καί μόνον ώά παράγουσαι.

Δέν πρέπει νά συγχέωμεν φωλεάν μυρ
μήκων μετά γεωλόφου άνυψουμένου ύπό 
μυρμήκων. Ή φωλεά περιλαμβάνει συνηθέ- 
στατα μίαν μόνην κατοικίαν καί σπανίως 
πλείονας τών τριών ή τεσσάρων άλλα 
τινές περιέχουσι πολυπληθείς αποικίας ο 
κ. Forel μάλιστα εύρήκε φωλεάν τομίως 
μύρμηκος (F. excecla) περιλαμβάνουσα δι- 
ακοσίας περίπου άποικίας καί κατέχουσαν 
κυκλικήν έκτασιν, ής ή άκτίς ήτον 128 
σχεδόν μέτρων. Πάντες οί μύρμηκες οί 
ζώντες έν τή γηίνη ταύτη έκτάσει είχον 
καταστροφή ύπδ τών κατοίκων τής φωλε
άς, έξαιρουμένων μυρμηκιών τινων τοΰ 
π.Ιανητιχοΰ Ταπεινώματος (Tapinoma 
erralicum), αιτινες διέφυγον αύτοΰς ένεκα
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τής μεγάλη; των εύκινησίας. Ό δ’ αριθμός 
τών οΰτω αυνηνωμένων έν τώ μέρει έκείνω 
μυρμήκων bi ητο μέγιστος, αφού καί εϊς 
τάς άπλάς φωλεάς ό Forel άριθμεϊ πεντα- 
κισχιλίους μέχρις ήρ-ίσεος έκατομμυρίου.

Ό τρόπος τοΰ μάχεσθαι ποικίλλει πολύ 
κατά τά είδη τών μυρμήκων' τινά τούτων 
είσίν ήττον πολεμικά τών άλλων’ ό IUyr~ 
mecina Latretllii, έπί παραδείγματι, ου
δέποτε προσβάλλει και σπανίως μάλιστα 
Υπερασπίζεται. Τό δέρμα αύτοΰ είναι 
σκληρότατον καί έλίσσεται ώ; σφαίρα’ άλλ’ 
ούδέ τήν φωλεάν του πορθουμένην υπερα
σπίζεται’ δμως ϊνα καταστήση αύτήν α
πρόσβλητον κατασκευάζει τάς εισόδους μι- 
κροτάτας καί θέτει παρ’ αύτάς συνήθως 
φύλακας έξ έργατίδων άποκλειουσών τήν 
δίοδον διά τών κεφαλών αύτών' ίσως δέ 
καί ύπό τής οσμής του προστατεύεται. 
"Ετερόν τι είδος, τό Tetramorium coespi- 
iUW, συνηθίζει νά υποκρίνηται τόν νεκρόν' 
άλλ’ οί μύρμηκες τοΰ είδους τούτου δέν έ- 
λίσσονται ώς οί τοΰ προηγουμένου, άφίνου- 
σι μόνον νά πέσωσιν οί πόδες καί αί κε- 
ραίαι αύτών κατά μήκος του σώματός 
των.

Ο κοινός μ&ρμηζ Ιππος προσβάλλει κα
τά πυκνά πλήθη, δλιγάκις εξέρχεται έν 
σμικρώ αριθμώ καί ούδέποτε σχεδόν μάχε
ται μόνος. Σπανιότατα καταδιώκει τόν 
φεύγοντα έχθρόν, άλλ*  ουδέποτε χαρίζει 
τήν ζωήν τώ ήττηθέντι, φονεύει δσους έχ- 
θρούς δυνηθή καί ούδέποτε διστάζει νά 
θυσιασθή ύπέρ τοΰ κοινού συμφέροντος.

Ο αίματύύης, άπ’ έναντίου, τούλάχι- 
στον είς τάς πρός προμήθειαν 
στρατεία; 
μάλλον ή 
κιάν τινα δέν προσβάλλει τούς φεύγοντας, 
έκτός άν 
τάς νύμφας, δπότε δή αναγκάζει αύτούς 
νά καταλίπωσιν αύτάς, μαχόμενος δέ πει- 
ραται νά συντοίψη τόν έχθρόν διά τών γνά
θων.

δούλων έκ
του, επιζητεί νά καταφοβίση 

νά φονεύση. Πορθών δέ μυρμη-

ούτοι έπιζητώσι νά άπαγάγωσι

'Ο Τομιύς είναι λεπτοφυέστατον μέν, 
άλλά δραστηριότατου είδος' χωρεϊ εί; τήν 

μάχην κατά σύμπυκνα πλήθη, άλλ’ ίν τ-J 
συγκρούσει δάκνει τήδε κακείσε, παραμέ
ριζαν ϊνα μή δηχθή αύτός. Μαχόμενος δέ 
κατά μείζονος είδους πηδά έπί τής ράχεως 
τοΰ άντ^μάλου καί αρπάζει αύτόν άπό τοΰ 
τραχήλου, ή άπό μιας τών κεραιών. "Εχει 
πρός τούτοις τό δρμέμφυτον τοΰ συντάσσε- 
σθαι έν ανάγκη κατά μικράς σπείρας. Τρεϊς 
ή τέσσαρες Τοριϊς άρπάζουσι κατά πρώ
τον ένα πολέμιον καί σύρουσιν αύτόν κατά 
διαφόρους διευθύνσεις, ώστε αύτός δέν δύ
ναται νά καταβάλη ούδένα τών έναντίων' 
είτα δέ είς τούτων πηδήσας έπί τής ράχε- 
ώς του άποκόπτει ή μάλλον πριονίζει τήν 
κεφαλήν αύτοΰ Είς τάς μάχας τών μικρών 
τούτων μυρμήκων κατά τών πολλώ μεγα- 
λειτέρων Jeiporlar δύναταί τις νά ίδή μέ- 
γαν αριθμόν τών τελευταίων τούτων έχόν- 
των έπί τής ^άχεώς των μικρόν τομέα κα- 
ταγινόμενον περί τόν πριονισμόν τής κεφα
λής αύτών.

Έκ πρώτης δψεως καταφαίνεται δτι οί 
διά κέντρων ώπλισμένοι μύρμηκες πλεο- 
νεκτοΰσι τών άκέντρων. Καί δμως ένίοτε 
τό δηλητήριον είναι τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε 
άρκεϊ νά ψαυσθή μόνον δι’ αύτοΰ ό έχθρός, 
δπως καταστ’ή άμαχος ή τουλάχιστον άνί- 
κανος νά κινηθή, μεθ δλων τών συμπτω
μάτων μεγίστου άλγους. Οί ίδιάζοντες ου- 
τοι μύρμηκες έχουσι τό υπογαστρίου εύκι- 
νητότατον.

Εί; δλα τά είδη τοΰ Lasius δ άριθμός 
άναπληροί τήν ίσχύν’ διότι πολλοί δμοΰ 
άρπάζουσι τόν έχθρόν άπό τε τών ποδών 
καί τών κεραιών, προτιμώντες νά διαμελι- 
σθώσι μάλλον ή νά άφήσωσιν αύτόν έλεύ- 
Οερον.

Πο.1ύεργος ά χυψφός, δ περίφημος δου- 
λαγωγός μύρμηξ ή άμαζόνειος, μάχεται διά 
μοναδικού σχεδόν τρόπου. "Εχων ίσχυροτά- 
τας καί οξείας ακίδας, φερούσας γνάθους, 
δπόταν προσβληθή—άν έπί παραδείγματι 
άλλος μύρμηξ άρπάσρ αύτοΰ τόν πόδα— 
λαμβάνει κατ’ άρχάς τήν κεφαλήν τοΰ έχ- 
θροΰ μεταξύ τών γνάθων καί τοΰτο ώς έπί 
τό πλεϊστον άναγκάζει αύτόν νά άποχωρή-

ση’ άν δμως έπιμένη, δ Πολύεργος κλείει I 
τάς γνάθους καί αί οξύστομοι ακίδες έμ- I
πήγνυνται ί» τώ έγκεφάλερ τοΰ αντιπάλου 
παραλύουσαι τό νευρικόν αύτοΰ σύστημα’ 
τότε δή τό θΰμα πίπτει σπαϊρον, άφίνον έ- 
λεύθερον τόν τρομερόν αύτοΰ έχθρόν. Οΰτω 
λοιπόν σχετικώς όλίγος άριθμός Πολυέρ- 
γων δύναται άφόβως νά προοβάλλη στρα
τιάν πολλώ πολυαριθμοτέραν άνευ ούϊεμι- 
&i απώλειας συνήθως.

Σχεδόν πάν δ,τι έλέχθη περί τή; ίκα- 
νότητος τών μελισσών καί τών μυρμήκων 
του συνεννοείσθαι πρός άλλήλους βασίζεται 
έπί τοΰ δτι, άν εί; έξ αύτών εν τινι τών 
έκδρομών του άνακαλύψη σιτία, πάραυτα 
πολύς αριθμός συντρόφων του εύρίοκουσι 
τήν δδόν' άλλά τοΰτο δέν ύπεννοεί καί τό 
δτι γνωρίζουσι νά περιγράφωσι τούς τό
πους. Καί άν μέν αί μέλισσαι ή οί μύρμη
κες άκολουθώσιν απλώς τόν εύτυχέστερον 
αύτών σύντροφον, ή άν βαδίζωσιν έπί τά ί
χνη του οδηγούμενοι ύπό τής έσμής, τό 
τοιοΰτον είναι σχετικώς άπλοΰν, καθίστα
ται δμως θαυμασιώτατον, άν άπ’ έναν
τίου άκολουθώσιν δδόν περιγ-ραφεΐσαν αύ- 
τοίς έκ τών προτέρων. Έπιθυμών νά φω- 
τισθώ έπί τοΰ άντικειμένου τούτου, έποίη
σα πολλά πειράματα, ών τινά μόνον θά 
περιγράψω ένταΰθα. Συνήθως, δπόταν μύρ
μηξ άνακαλύψη τροφάς, φέρει έξ αύτών 
είς τήν φωλεάν δσας δυνηθή, ειτα δ’ υπο
στρέφει συνοδευόμενος καί ύπό πολλών 
συντρόφων του’ ύποστρέψαντες δέ πάλιν 
ούτοι άγουσι καί άλλους καί ουτω σχημα
τίζεται γραμμή ή μάλλον αλυσις μυρμή
κων. Δύναμαι λοιπόν νά διαβεβαιώσω δτι, 
άν μή έλήφθησαν αί λεπτομερέστερα! προ
φυλάξεις (καί, καθ ά έπληροφορήθην, πα- 
ρημελήθησαν αυται πάντοτε έν ταϊς προη- 
γουμέναις παρατηρήσεσι) τό πείραμα έλά- 
χιστα πράγματα άποδεικνύει.

Ίνα προλάβω ταΰτα πάντα έλαβον τά 
εξής μέτρα· Μία τών φωλεών μου τών μι
κρών (Lasius niger) συνεκοινώνει μετά σα- 
νίδος έφ’ ή; έθετον συνήθως τροφήν καί ύ
δωρ. Είς μικράν άπό τή; σανίδος άπόστα-

Σχημ. I. α, σανίς' β, β' ύάλινοι πλάκες’ 
γ, δ, ε, μικραί ταινίαι χάρτου.

σιν έτοποθέτησα δύο ύαλους (β' β), ών ή 
μία, β, περιείχε ποσότητά τινα τροφών. 
Συνήνωσα τότε τήν ύαλον β πρός τήν σα
νίδα α διά τριών μικρών ταινιών χάρτου γ, 
δ, ε, καί έτοποθέτησα ένα μύρμηκα έπί τής 
τροφής' ουτος μετήνεγκε ποσότητά τινα 
ταύτης εις τήν φωλεάν, έπανήλθε νά λάβη 
καί άλλην καί ούτως έφεξής. Πολλοί σύν
τροφοι ήκολούθησαν αύτόν, οος έφυλάκισα 
μέχρι τέλους τοΰ πειράματος- Άφοΰ διήλ- 
θε πολλάκις έπί τών έκ χάρτου γεφυρών, 
έπραξα ώς έξης- Πάντες οί συνοδεύοντες 
αύτόν σύντροφοι άπεκλείοντο τών μικρών 
έκ χάρτου γεφυρών, καθ’ Sv χρόνον διήρ- 
χετο έπ’ αύτών' άν δέ αί γέφυραι ήσαν έ
ρημοι, άμα τών συντρόφων τις έφθανεν 
είς τήν γέφυραν γ, άφήρουν τήν γέφυραν ε 
καί έτριβον αυτήν διά τών δακτύλων, ίνα 
έξαφανίσω, ή τούλάχιστον μεταβάλω τήν 
έκ τής διαβάσεως τοΰ μύρμηκες δομήν' ώς 
έφθανεν δ σύντροφος είς τόν δ, άφήρουν τήν 
γέφυραν γ, καί διέθετον αύτήν έν τώ κενφ 
διαστήματι μεταξύ τοϋ δ καί β' "Ηδη, άν 
δ μύρμηξ εΰρισκε τόν δρόμον του ακολου
θών προηγουμένην περιγραφήν, ώφειλε φυ· 
σικώ τώ λόγι-ρ νά μεταβή άπό τοΰ ε είς 
τό β’ άν δέ, άπ’ έναντίου, ώδηγεϊτο έκ 
τής έσφρήσεως, Οά ήτον έπίσης τούλάχι-
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στον διατεθειμένος νά διαβή άπδ τοϋ γ 
μεταβαίνων είς τδ 6'. Έχ τούτων προίκυ- 
ψ»ν δτι έξ έκατδν είκοσι μυρμήκων διελθόν- 
των έπί τοϋ δ, είκοσι μόνον ίφθασαν είς 
τ-Jjv τροφήν, ένώ έκατδν σχεδδν διέβτ,σαν 
τδ γ έρχόμενοι πρδς τήν κενήν ύαλον. 
Άλλά κατ’ αύτδν τδν τρόπον οί σύντροφοι 
άφιχνοΰντο είς τήν γέφυραν ε βλέποντες 
άλλήλους, έχ ταύτης δέ χατ’ άνάγκτ,ν πλέ
ον ήρχοντο είς τδ β ζ τδ β'. "ΐνα προλάβω 
τοΰτο μετέτρεψα τδ πείραμα ώς έξής.

Διέθεσα καΐ έπεσίτισα ενα μύρμηκα ώς 
άνωτέρω καΐ έφυλάχισα τούς άκολουθοΰν- 
τας αύτδν συντρόφους. Άφοΰ δ’ έμαΟεν ά
κριβώς την όδδν, άφήκα αΰτδν νά έπιστρέ- 
ψΐ) είς τήν φωλεάν διά τών ποδών του, 
άλλ’ ώς ήθέλησε νά έξέλθνι έκ νέου συνέ-

μόνος, 28

κατα τας 5ω?. 44 μετά 4 συντρ
5 47 — 4 —
5
5

49
52

— 1 —

5 64 — 5 —
5 58 — 2 —
5 59 — 2 —
6 1 — 5 —
β
6

4
7

—— 1 —

6 11 —- 3
6 14 — 4
6
6

17
20

— 6 —

κατά τάς 7ωΡ. 8 μετά 3 συντρό
7
7

10
13

5 —

7 17 — 3 —
7 19 — 7 __
7 21 5 --

(39 δδούς’ 11
Οδτω κατά τάς δύο ταύτας ώρας πλείους 
τών 120 μυρμήκων έξήλθον τής φωλεάς 
συνοδεύοντες έκεινον 8ν παρετή,ρουν, γινώ- 
σκοντα ακριβέστατα τήν δδδν καΐ βεβαίως, 
άν μή έκώλυον αύτδν, πάντες οί μύρμηκες 
Οά ήκολούΟουν μέχρι τών σιτίων. Τρεις 
έξ αύτών έκ τύχης έπραξαν τοΰτο, άλλ’ έκ

λαβον χαΐ έθεσα αΰτδν έπί τής τροφής.
Έν τή περιπτώσει ταύττι δλίγιστοι μύρ

μηκες, ώς Οά ίδωμεν, εύρον τήν πρδς τά 
σιτία δδόν. ’Βρξάμην τών παρατηρήσεων 
μου κατά τάς 5ω?. 30, καθ’ ήν στιγμήν 
δ μύρμηξ ύπέστρεψεν είς τήν φωλεάν’ είς 
τάς 5ωΡ 34 έξήλθεν έκ νέου συνοδευόμενος 
ύπδ δέκα συντρόφων καΐ τότε συλλαβών 
αύτδν μετή,νεγκον έπί τής τροφής. Οί λοι
ποί άσκόπως έβάδισαν τηδε κακεϊσε, άλλά 
μετ’ όλίγον υπόστρεψαν είς τήν φωλεάν, 
ούδενδς αύτών εύρόντος τήν όδδν τών αι
τίων. 'Ο πρώτος έλαβε μέρος τι τής τρο
φής, δπερ μετήνεγκεν είς τήν φωλεάν καΐ 
κατά τάς 5ωΡ. 39 έξήλθεν έκ νέου άκολου- 
θούμενος ύπδ οκτώ συντρόφων καί τότε συν- 
έβη,σανδσακαΐ κατά πρώτον. Έξήλθεν είσέτι

ίφων 6'“Ρ. S3 μετά 5 συντρόφων
6 25 — 6 —-

6 29 — 8 —

6 32 — 2
6 35 —
6 42 — 9
6 44
6 46 — 3
6 49 — 2
6 56
6 59
7 2 2 ___

7 4
7 6 — 3 ____

ων 7ωΡ. 24 μετά 0 συντρόφων
7 26 — 3 —

7 29 — 1
7 31 2 Μ·

7 35

μετά 120 συντρόφων).
τών άλλων πέντε μόνον άφίκοντο είς’ττ,ν 
τροφήν’ πάντες δέ οί λοιποί άσκόπως χρό
νον τινά περιπλανηθέντες έπανέστρεψαν κε
νοί είς τήν φωλεάν. Έκ τούτων έξάγω συμ
πέρασμα, δτι όπόταν πολλοί μύρμηκες ά- 
φικνοϋνται μέχρι τής τροφής, βαίνουσιν ά- 
κολουθοΰντε; άλλήλους, δδηγούμενόι ουτω

μάτων, ήρχοντο καί άλλοι μύρμηκες, είτε 
κατά τύχην, είτε άκολουθοΰντες άλλήλους, 
ζ καί συμπεραίνοντες έκ τών ήδη μετενε- 
χθέντων σκωλήκων, δτι ήδύναντο νά εΰρωσι 
τοιούτους είς τδ αύτδ μέρος, κατά τάς δι
αφόρους ταύτας ύποθέσεις, δ άριθμδς τών 
μεταβαινόντων εις τήν μίαν ΰαλον μυρμή
κων δέν ητο δυνατδν νά διαφέρω πολύ τοΰ 
άριθμοΰ τών είς την άλλην μεταβαινόντων. 
"Οπως ποτ’ άν η, δ άριθμδς τών πορειών 
τών μυρμήκων τούτων έπρεπε νά ζ,ναι δ 
αύτδς σχεδδν έφ’ έκάστης ταινίας ίχάρτου 
καί έπομένως έπί τή υποθέσει δτι ώδζγοΰν- 
το ύπδ τής όφρήσεως, αί δύο όδοΐ παρου- 
σίαζον τά αύτά ύπδ ττ,ν έποψιν ταύτην. 
Διότι θά ήτον άδύνατον είς μύρμηκα βλέ- 
ποντα ένα τών όμοιων του μεταφέροντα 
σκώληκα, νά κρίνγ) οικοθεν περϊ τοΰ άριΟ- 
μοΰ τών σκωλήκων, ους ουτω καταλείπει 
όπισθεν. Άφ’ έτέρου άν οί ξένοι ήρχοντο ε
πίσης πρδς άναζήτησιν τών σκωλήκων, θά 
ήτο περίεργον άν ήθελον έλθει πολυπληθέ
στεροι είς τήν ύαλον, έν ή ύπήρχον πολλοί 
σκώληκες ή είς τήν δύο ή τρεϊς περιέχου- 
σαν. θά παρατηρήσω έπίσης, δτι πάντες οί 
ξένοι καθείρχθησαν μέχρι τέλους τοΰ πειρά
ματος. Δίδωμι ήδη τινά τών γινομένων, z 
έπέτυχον.

1ον Πείραμα. — Διαρκεϊ μίαν ώραν- Ό 
μεν έπί τής ύάλου τής περιεχούσης όλίγους 
σκώληκας τεθείς μύρμηξ έξ πορείας διανύει 
μή φέρων μεθ’ έαυτοΰ κατά τήν έπιστρο- 
φήν μηδένα σύντροφον’ δ δέ έπί τής πολλούς 
σκώληκας περιεχούσης ύάλου διανύει έπτά 
πορείας άγων μεθ’ έαυτοΰ ένδεκα σύντρο- 
φους.

3ον Πείραμα.—Διαρκεϊ τρεϊ; <·. 
Ό μέν μύρμηξ τής ολίγου; μύρμτ.-.-· ;· 
σης ύάλου κάμνει 24 ταξείδια έπα«αφερω 
πέντε συντρόφους’ δ δέ τής πολλούς μ 
μηκας φερούσζς ύάλου κάμ»ει τριάκοντα 
όκτώ ταξείδια έπαναφέρων είκοσι δ·'ιο συν
τρόφους.

δον Πείραμα. — Διαρκεϊ μίαν ώραν. Ό 
μέν μύρμηξ τής ολίγους σκώληκας περιε
χούσης ύάλου κάμνει δέκα ταξείδια έπανα- 
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μέχρι τινδς υπδ τής όσφρήσεως. Έκ τούτου 
λοιπδν δέν έπεται δτι παρά τοϊς μύρμτ.ξιν 
άνεπτύχθη μεγάλως τδ έννοεϊν άλλήλους. 
Ύπάρχουσιν δμως περιστάσεις άγουσαι ή
μάς είς έτερον δλως συμπέρασμα. Είπον 
ήδη, έπί παραδείγματι, δτι αποικίας Πολυ- 
έργου μεταλλασσούσης φωλεάν, αί δέσποι- 
ναι μεταφέρονται πάσαι υπδ τών δούλων. 
Προσέτι άν φαιοί τινες μύρμηκες (A’. fusca) 
τεθώσιν έντδς κιβωτίου, είς σκοτεινήν τοΰ 
δποίου γωνίαν εδρηται χώμα πρδς καταφυ
γήν αύτών, πάραυτα είς τούτων ευρίσκει 
τήν πρδς αύτδ οδόν’ έπαναστρέψας δέ λαμ
βάνει διά τών γΐάθωΓ εκα των συντρόφων 
του, δστις έλίσσεται ώς σαύρα καΐ έκου- 
σίως σύρεται μέχρι τοΰ σωρού τοΰ χώμα
τος. Τότε άμφότεροι έπαναλαμβάνουσι ττ,ν 
αύτήν έργασίαν μετ’ άλλων μυρμήκων καΐ 
οΰτω καθεξής, μέχρις ου πάντες οί σύντρο
φοι αύτών συναθροισθώσιν έν άσφαλεϊ τό- 
πω. "Οθεν μοί φαίνεται δυσπαράδεκτον δτι 
ήθελον προτιμήσει τοσοΰτο βραδύ μέσον 
μεταφοράς, έάν ήσαν πεπροικισμένοι διά 
τής ίδιότητος τοΰ διακοινοΰν άλλήλοις 
καί περιγράφειν τά άντικείμενα’ άλλ’ άφ’ 
ετέρου νομίζω οτι δύνανται νά μεταδίδω- 
σιν άλλήλοις άπλουστέρας τινάς ιδέας και 
πρδς βεβαίωσιν τούτου δύναμαι νά άναφέ- 
ρω τδ έξής πείραμα’ προσήλωσα είς τήν 
μνημονευθεϊσαν ήδη σανίδα δύο παραλλή
λους ταινίας χάρτου, θέσας τεμάχιον ύα
λου είς τδ άκρον έκατέρας καΐ έπί μέν τοΰ 
ένδς τούτων έθεσα πολλούς (τριακοσίους 
μέχρις έξακοσίων) σκώληκας, έπί δέ τοΰ έ- 
τέρου δύο ή τρεϊς μόνον’ λαβών δέ τότε 
δύο μύρμηκας έτοποθέτησα τδν μέν ένα έ
πί τής πολλούς μύρμηκας περιεχούσης ύά- 
λου, τδν δ’ έτερον έπί τής όλίγους. Έκάτε- 
ρος τούτων έλαβεν άνά ένα μύρμηκα, 8ν 
μετενεγκόντες είς ττ,ν φωλεάν έπανήλθον 
ινα καί έτερον λάβωσι καί οΰτω πάντοτε, 
Οέτοντος έμοΰ, μετά πάσαν πορείαν, έτερον 
σκώληκα έπί τής δύο ή τρεϊς μόνον περιε
χούσης ύάλου, ώς άναπλήρωμα τοΰ έκά
στοτε άφαιρουμένου.

*Αν λοιπδν, ούτως έχόντων τών πραγ- 
(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. IB’.)
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φέρων τρεϊς συντρόφους, ό δέ έτερος κά- 
μνει πέντε ταξείδια έπαναφέρων δέκα 8ς 
συντρόφους.

9ον Πείραμα.— Διαρκεϊ μίαν ώραν. Ο 
μέν πρώτος κάμνει ένδεκα ταξείδια έπανα- 
φέρων ενα σύντροφον’ δ δέ έτερος δέκα πέν
τε έπαναφέρων δέκα τρεϊς συντρόφους.

10ον πείραμα. — Μεταλλάσσω τήν Οέ- 
σιν τών ύαλων άφείς τούς αύτούς δύο μύρ
μηκας, οδς μεταχειρίζομαι άπδ τίς άρχής 
τών παρατηρήσεών μου’ άλλά, φυσικώ τώ 
λόγω, δ μύρμηξ, δ ολίγους πρότερον σκώ- 
ληκας έχων νά άπαγάγη, έχει ήδη πολλούς 
καί τάνάπαλιν. Διαρκεϊ δύο ώρας, δ μέν 
μύρμηξ τίς δλίγους μύρμηκας έχούσης ύ
αλου κάμνει είκοσι καί 8ν ταξείδια έπανα
φέρων ένα μύρμηκα, δ δέ τούς πολλούς 
μύρμηκας φερούσης ύαλου κάμνει είκοσι καί 
δύο ταξείδια έπαναφέρων είκοσι συντρόφους. 
Τά δύο ταΰτα πειράματα διαφερόντως, νο
μίζω, πείθουσιν ύμάς περί τής άληθείας 
τών δσων ανωτέρω είπον.

Συλλήβδην είδα λοιπδν δτι έν διαστήμα- 
τι πεντήκοντα περίπου ώρών δ τής πολ
λούς σκώληκας φερούσης ύάλου μύρμηξ έ- 
πανέφερε 257 συντρόφους, ένώ δ έτερος 82 
μόνον έπανέφερε· Τδ άποτέλεσμα έσεται έκ- 
πληκτικώτερον έτι άν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
δτι μύρμηκές τινες, 25 περίπου,ηλΟον οϊκο- 
Οεν μέχρι τών σκωλήκων, οδς έάν άφαιρέ- 
σωμεν, εχομεν τούς άριθμούς 232 καί 57 
ών ή διαφορά μεγίστη.

’Αλλαχού ώμίλησα περί τών σχέσεων 
τών έντόμων πρδς τά άνθη κα'. ιδία έμελέ- 
τησα τά τών μελισσών καί πώς τά άνθη 
μετετρέποντο ϊνα δυνηθώσιν αί μέλισσαι νά 
μεταφέρωσι τήν γύριν τοΰ ένδς άνθους είς 
τδ έτερον. ΟΙ μύρμηκες έπίσης είσίν ωφε
λιμότατοι είς τά φυτά πρδ πάντων μειοΰν- 
τες τδν άριθμδν τών έν αύτοϊς τρεφομένων 
έντόμων. Άλλ’ δμως δέν ύπάρχουσι, καθ’ 
δσον γνωρίζω, φυτά μεταβαλλόμενα είδικώς 
ϊνα γονιμοποιηΟώσιν ύπδ τών μυρμήκων, 
άλλως τε καί διά αύτά τά μικρά άνθη, α- 
τιερ καί τδ έλάχιστον έντομον δύναται νά 
γονιμοποίηση, πελλώ προκριτότεραι είσίν | 

αί έπισκέψεις τών πτεροφόρων έντόμων, δι
ότι, καθ’ ά δ κ· Δάρβιν άπέδειξεν έν τώ έ- 
ξαιρέτω αύτοΰ περί μονόφυλλων καί διφύλ- 
λων φυτών συγγράμματι, ουσιώδες είναι δ
πως ή γύρις μεταφέρεται ούχί μόνον έξ άλ
λου άνθους, άλλά καί έξ άλλου φυτού, ένώ 
έρποντα έντομα, ώς οί μύρμηκες, θά μετέ- 
βαινον αύτομάτως άπδ άνθους είς άνθος έ- 
πί τοΰ αύτοΰ φυτοΰ.

Διά τοΰτο προτιμότερον διά τά άνθη 
νά προφυλάττωνται κατά τών μυρμήκων, 
διότι ούτοι τδν χυμδν μόνον αύτών θά ά- 
φηρουν ούδέν καταλείποντες πρδς άμοιβήν. 
Άλλ’ ή φύσις προέλαβε τδ ατόπημα τοΰτο 
καί δοΰσα είς τά άνθη πολυάριθμα μέσα 
τοΰ προσελκύειν τάς μέλισσας, παρέσχεν 
αύτοϊς ταυτοχρόνως καί έτερα πρδς αποφυ
γήν τών μυρμήκων’ ουτω δή οί μύρμηκες 
έσχον πλείονα έπιρροήν τής γενικώς ύποτι- 
Οεμένης έπί τοΰ γένους τών φυτών. ’Ενίοτε, 
φερ’ είπεϊν, τά άνθη προστατεύονται έκ 
χαράχων έξ άκανθών καί λεπτών τριχών 
διευθυνομένων έκ τών άνω πρδς τά κάτω 
(Carlina, Lamiumy έτερα φέρουσιν άδένας 
τινάς έκχέοντας γλοιώδεις ουσίας έφ’ ών 
οί μύρμηκες δέν δύνανται νά βαδίσωσι (Lin- 
naea, φραγχοσταφυ.Ιή)' είς άλλα δέ πάλιν 
δ σωλήν τοΰ άνθους είναι στενότατος, ή 
κλειόμενος σχεδόν έκ τριχών, ή έξ άκαν
θών φυομένων έκτδς αύτοΰ, δι’ ών ή προβο- 
σκίς μελίσσης μόλις διέρχεται, έτερα δέ 
τέλος έχουσι τήν έπιφάνειαν τοσοΰτον λεί
αν καί τοσοΰτον δλισθηρσν, ώστε δέν δύ
νανται εύκόλως νά είσδύσωσιν, άλλά συνή
θως δλισθαίνουσιν ένώ έπιχειροΰσι τδ τοιοΰ- 
το καί ούτως αποκλείονται τής εισόδου, 
ώσπερ οί οφεις τής τών κρεμαστών φωλεών 
τών ύφαντουργών πτηνών. Άλλ’ έν τούτοις 
ύπολανθάνει εύρύ στάδιον μελέτης, είς 8 δέν 
δύναμαι νΰν νά κατέλθω. Έπιτραπείτω μοι 
νά έπαναλάβω παυόμενος τοΰ λόγου, δτι, 
παρά τά έργα τών μεγάλων φυσιοδιφών, 
οδς άνέφερα μετ’ ευγνωμοσύνης έν άρχή τής 
διατριβής ταύτης, ύπάρχουσιν έν τή φυσική 
ιστορία δλίγισται μελέται εύρύτεραι καί 

πλείους άξιολόγους άνακαλύψεις ύποσχόμε- 
ναι, τής περί τώ» ήθών τών μυρμήκων.

(’Εκ τής Revue Scienliftque)
Σζεφ. 1· Παπαμιγά.1ης.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.
Τήν 20 λήξαντος έγένετο ύπδ τοΰ άπο- 

χωροΰντος προέδρου τοΰ Συλλόγου "Ομη
ρον, Κυρίου Φ. Πολυδώρου Κυβετοΰ, ή λο
γοδοσία τών κατά τήν λήξασσν περίοδον 
πεπραγμένων’ έκ δέ τής έκθέσεως παραθέ- 
τομεν τά επόμενα :

Κατά τήν δεκαεξάμηνον περίοδον δ ά- 
ριθμδς τών μελών τοΰ Συλλόγου περιωρί- 
σθη είς 150 μόνον, έλαττωθείς έπαισθη- 
τώς, πρώτον ένεκεν τής δσημέραι αύξούσης 
άχρηματίας, ήτις μαστίζει τήν μεσαίαν τά
ξιν τής κοινωνίας ήμών, τήν κυρίως ένδια- 
φερομένην καί φροντίζουσαν διά τήν πρόο
δον τών εθνωφελών ήμών καταστημάτων, 
δεύτερον ένεκεν τής δλιγωρίας καί έλλεί- 
ψεως τής αϋτοκαλουμένης άνωτέρας τάξε
ως, καί τρίτον ένεκεν τοΰ αψικόρου, χαρα
κτηριστικού σπουδαίου τών άποτελούντων 
τήν κοινότητα ήμών. Ό Κ. Φ. Π. Κυβετδς 
έλπίζει έντούτοις δτι τά μέλη θ’ αύξήσωσιν, 
δπερ καί έγένετο, προστεθέντων 30 νέων.

Καί κατά τδ λήξαν έτος δέν έλειψαν έ- 
νιοι τών έπιστημόνων νά διδάξωσιν εύγε- 
νώς διάφορα μαθήματα έν τή αιθούση τοΰ 
Συλλόγου’ ήτοι ά ) δ Κ. Γαληνδς Κλάδος, 
δστις χρήζει ιδιαιτέρου έπαινοι» διότι όχι 
μόνον άπδ πολλών έτών έξακολουθεϊ διδά
σκων καί θέλγων τδ άκροατήριον δ·.ά τής 
τερπνής διδασκαλίας τού τής άνθρωπολο- 
γίας μαθήματος, άλλ’ δπως καταστή ωφε
λιμότερος είς τούς άκροωμένους έφερε δι’ 
ιδίων του έξόδων έξ Εύρώπης κήρινα έκμα- 
γεϊα τών διαφόρων μερών τοΰ σώματος, 
καθιστών οΰτω τδ μάθημά του εΰληπτον 
είς πάντας' β'.) δ ιατρός Κ. Μαρίνος Κου- 
τούβαλης περί ύγιεινής’ γ'.) δ Κ. Φραγκί
σκος Τερτσέτης περί έμπορικοΰ δικαίου’ δ'.) 
δ ίερολογιώτατος Κ. Χαρικλής περί τής 
Διαμαρτυρήσεως κατά τδν 1Σ'. αιώνα’ έ·)

δ καθηγητής Κ. Άνδρέας Κουρνιάκτης περί 
ευδαιμονία; τοΰ άνθρώπου, περί άναστάσε
ως καί άφθαρσίας καί περί τής θεότητος 
τοΰ Σωτήρος. Ό ιατρός Κ. Χρήστος Πολί
της άνέγνω πραγματείαν περί τής κατα- 
στάσεως τοΰ σημερινού 'Ελληνισμού. ’Εκ
τάκτως δέ ώμίλησεν δ άξιότιμος καθηγη
τής τής ιστορίας καί γενικός γραμμϊτεύς. 
τοΰ Συλλόγου Κ. Καρολίδης κατά τήν έπέ- 
τειον τούτου εορτήν.

II ύπέρ τοΰ παρθεναγωγείου καί τού 
σχολείου τοΰ λαοΰ έν τή Ευρωπαϊκή Λέσχη 
(διότι ή 'Ελληνική ήρνήθη νά παραχωρήσω 
τήν αϊθουσάν της) συναυλία έπέφερεν ευχά
ριστο» άποτέλεσμα, άνακουφισθέντων ούκ 
δλίγον τών οικονομικών τοΰ Συλλόγου. Είς 
τήυ συναυλίαν έλαβον μέρος δ Κύριος J. 
MeinnetS, δστις καί διεύθυνεν, αί δεσποινί
δες Μπροϋφελ, Σίδη καί Γΐοβαννώφ καί οί 
Κύριοι Κλ. Α· Βουτσινάς, κόμης Μάτσα καί. 
James Hadkinson.

'II Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου ήρίθμει πέ
ρυσι 2092 τόμους, έξ ών έδωρήθησαν έκ. 
διπλών σωμάτων 95 είς άλλους Συλλό
γους. ’Εφέτος δ αριθμός τών βιβλίων ηΰξη- 
σεν έπαισθητώς διά δ.αφόρων δωρεών, ων 
τόμοι 1 17 ύπδ τής Βιβλιοθήκης καί τοΰ 
Μουσείου τής Ευαγγελικής Σχολής, 24 τό
μοι ύπδ τοΰ έπι τής δημοσίας έκπαιδεύσε- 
ως ύπουργείου τή; Γαλλίας, τή συστάσει 
τοΰ άξιοτίμου φιλέλληνος H. Albert Du· 
monlt διευθυντοΰ τή; έν Αθήνας γαλλικής 
Σχολής, καί 136 παρά διαφόρων. Έν συνό- 
λω δέ ή ήμετέρα Βιβλιοθήκη άποτελεϊται 
ήδη άπδ 2,364 τόμους-

Τδ Αναγνωστήριου αριθμεί 12 έφημερί- 
δας, ήτοι 4 σμυρναϊκάς, τήν Άμά.Ιθειαν,. 
Πρόοδον, Σμύρνην καί ΒέΙος, 6 άθηναϊ- 
κάς, τήν Μέριμναν, Εφημερίδα, Μέ.Ι.ίον, 
Κρήτην,Έθνοφύ.ίαχα καί ΠαΙιγγενεσίαν, 
τήν τεργεσταίαν Ήμέραν καί τδν Νεο.ίό- 
γον Κωνσταντινουπόλεως. 'Απαντα τ’άνω- 
τέρω φύλλα, πλήν τοΰ Νεο,Ιόγου, δν· 
λάσσονται πρδς τδ ήμέτερον περιοδικόν.

Περιοδικά λαμβάνει τδ Αναγνωστήριου 
πέντε άθηναΐκά, τδ Άδή/αιον, τήν Oixoro- 
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μιχηΐ Έ.-τίΡεώρησιν, τδν Παρνασσό*",  τδν 
Βύρωνα, τδ Bulletin de Corr'espondance 
Hellinique καί ττ.ν 'Εστίαν,2 έκ Ζακύνθου, 
τδν Ζακύνθιον Ά>θύνα καί τήν Kdptrar' 
1 έκ Καίρου, τδν Κίκροπα' άπαντα δέ αν
ταλλάσσονται πρδς τδ ήμέτερον περιοδικόν, 
πλήν τής ' Εστίαν δωρουμένης υπδ τού ια
τρού Κ. Μ. Κοσονή. Ξένα περιοδικά λαμβά
νει τή,ν Revue des deux Mondes, Revue 
Brilannique, Revue Scienlifique, Revue 
Politique el Lilteraire la Nature καί τδ 
αγγλικόν The Graphic, δωρούμενον παρά 
τοΰ έν Λονδίνω άξιοτίμου συμπολίτου ημών 
χ. Κ. Πρωτοπάτση.

Είς τδ ύπδ τοΰ Συλλόγου διατηρηθέν 
παρθεναγωγείου ένεγράφησαν 120 μαθητρι- 
αι, παρέμειναν δέ μέχρι τέλους 90 Έδιδά- 
χθησαν τά νήπια ύπδ τής βοηθού Κα; Σο
φίας Παπαδοπούλου, τά δέ ανώτερα τμήμα
τα ύπδ τής Κ“ί Α. Κλήμη.

’Εν τώ έσπερινώ σχολεία» τού λαού ένε- 
γράφησαν μαθηταί διαφόρου ηλικίας καί ε
παγγέλματος 387, ές ών έφυίτων τακτικώς 
μέν περί τούς 70, σπανίως δέ πλέον τών 
90. Οί μαθηταί κατετάχθησαν είς τέσσαρα 
κυρίως τμήματα’ έδιδάχθησαν δέ άνάγνω- 
σιν, γραφήν, αριθμητικήν, θρησκευτικά, ι
στορίαν, γραμματικήν, κτλ.

Μεταξύ τών εις τδν Σύλλογον γενομέ- 
νων προσφορών καταλέγονται καί οί πολλού 
λόγοι άξιοι γεωγραφικοί χάρται, οϊτινες έ- 
ξεδόΟησαν δαπαναις τού έν Κωνστ)πόλει 
φιλογενούς Κυρίου Ζαρίφη πρδς χρήσιν τών 
έν τη ’Ανατολή ελληνικών σχολείων.

Τδ περιοδικόν τού Συλλόγου έξηκολούθη 
σε νά έκδίδηται τακτικώς.

Τδ νέυν Συμβούλιον τού Συλλόγου άπο- 
τελεΐται ύπδ τών εξής’

Σάββας Κεσσίσογλους πρόεδρος· Κ. Ίωαν- 
νίδης ίατρδς καί Κ. Θάλλης αντιπρόεδροι. Π. 
Καρολΐδης γενικός γραμματεύς. X. Σιμητό- 
πουλος καί Α. Νικολαΐδης ειδικοί γραμ
ματείς. Κ. Σαριγιαννάκης ταμίας· Π. Γρη- 
γοριάδης βιβλιοφύλαξ. Σ. Κοντολέων, Κ. 
Εύσταθόπουλος καί Θ. Παρώδης σύμβουλοι.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ τοΰ νέου προέδρου τού Φι*  
λεκπ. Συλλόγου «Όμηρου» κ. Σάββα 1. 
Κεσσίσογλου, έκφωνηθέν κατά ττ,ν 30 
8βρίου 1877 μετά τήν Λογοδοσίαν τού 
άποχωροΰντο; Συμβουλίου.

Φι.Ιόρουσος Ορήγνρις !
Έπέπρωτο ϊνα μετά τριετή περίπου α~ 

ποχώρησιν άναβώ πάλιν ττ,ν προεδρικήν 
ταύτην έδραν, ητις έπί τριετίαν δλην μέ εί
χε πρότερον φιλοξενήσει. Καί εύγνωμονώ 
μέν άπδ καρδίας τά έντιμα μέλη τά τιμη- 
σαντά με ουτω διά τής κοινής αύτών ψήφου, 
λυπούμαι δέ είλικρινώς καί υπό απορίας κα- 
τέχομαι, δτι ταχύτερου τού δέοντος έπαν- 
ήλθεν η περίοδος νά άναδεχθώ τάς ηνίας, 
ένώ πολλοί άλλος άναμφηρίστως δεξιώτερος 
μέν περί τδ διευθύνειν, άοιπρεπέστεροι δέ 
κατά ττ,ν κοινωνικήν θέσιν, καί καθόλου α
ξιότεροι ένυπηρχον έν τοΐς μέλεσι τοΰ συμ
παγούς τούτου Σωματείου, έγώ δέ είμι 
τούναντίον μικρός έν τοΐς άδελφοΐς καί έ- 
λάχιστος έν τώ οϊκφ τοΰ Μελησιγενούς άοι- 
δού. ’Αλλ’ όπωςδτ,ποτε οφείλω νά ύποτάσ- 
σωμαι είς τάς άκαταλήπτου; βουλάς τής 
τά πάντα έν σοφία διοικούσης Προνοίας, καί 
νά προβώ εύθαρσεΐ τώ βήματι είς τδ έργον, 
έπικαλούμενος τήν έξ υψους άντίληψιν, η- 
τις είς πάν έργον άγαθδν πανταχοΰ καί πάν
τοτε παρίσταται βεβαίως, δπόταν τδ έλα
τά,ριον τού πράττοντος ηναι δ άγνδς ζήλος 
καί ή καλή θέλησις. Καί είναι μέν αληθές 
ότι τά πράγματα, ώς έχουσιν, άπαιτούσιν 
όμολογουμένως πολύν τδν αγώνα, καί η δρ- 
Οοπόδησις αύτών έν άμφιβόλω κεϊται, άλλ’ 
άφ’ έτέρου βασιζόμενος εις τήν ειλικρινή 
σύμπραξιν τών άποτελούντων τδ νέον Συμ
βούλιον έντιμων συναδέλφων μου, καί έν- 
Οαρρυνόμενος είς τήν άφοσίωσιν τών λοιπών 
πιστών καί προθύμων μελών τοΰ εθνωφε
λούς τούτου ιδρύματος, δέν άπελπίζομαι 
δλοτελώς περί τε τής έμπιστευομένης δια- 
χειρτ,σεως καί τής αίσιας έκβασεως τών 
προσδοκιών πάντων. Πιστεύω ότι Οά απαν
τήσω χατά τήν περίοδον ταύτην νέα μέλη 

τέως άγνωστό μοι, έπιθυμούντα καί ζή- 
τοΰντα παντί τρόπω ττ.ν παγίωσιν καί προ
αγωγήν τού Συλλόγου’ άλλά πόσοι άρά γε 
έκ τών αρχαίων εταίρων μοι καί φίλων δι- 
ατελοΰσιν έτι οντες μέλη τακτικά, καί πό
σοι άπ’ έναντίας δι’ άνισχύρους αιτίας καί 
αδικαιολογήτους άφορμάς παρατημένοι τυγ- 
χάνουσι, τά πρότερα τής φιλοτιμίας καί 
φ λομουσίας των αισθήματα έν τοΐς λασίοις 
στηθεσιν αύτών καταπνίξαντες καί κατασι- 1 
γάσαντες ;

Κύριοι ! Ό Σύλλογος ούτος είναι έξ έκεί
νων τών Καταστημάτων, άτινα περιποιοϋσι 
τιμήν πολλή,ν είς τδ Έθνος, καί ιδίως είς 
ττ,ν δμογενή ένταΰθα Κοινότητα. Έπί τη 
συστάσει καί διατηρήσει αύτών η Σμύρνη 
δικαίως γεραίρεται, καί καθίσταται όντως 
μεγαλώνυμος. Ό έν Κωνοταντινουπόλει Ελ
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, δ Θρακικδς, 
δ Μακεδονικός, δ ’Ηπειρωτικός, οί έν Άθή
ναις καί τή λοιπή) Έλλάδι, καί πολλοί έν 
αλλαις ύπδ Ελλήνων κατοικουμέναις χώ- 
ραις, άπαντες άνθονσι καί άκμαζουσι*  μό
νος δέ ούτος δ Σμυρναϊκδς, τδ καύχημα 
τής δλης Μικράς ’Ασίας, τδ σέμνωμα ημών 
αύτών, είναι δίκαιον, είναι πρέπον, είναι 
καλόν καί τιμής πάροχον ώστε νά παρακ- 
μάζη, νά μαραίνεται, νά φθισια τέλος πάν
των ; Μ ή πρδς Θεοΰ, Κύριο·., μή γένοιτο 
τοιούτό τι άδίκτμα ! καί τί θά έλεγεν δ 
έξω κόσμος, καί οϊαν βαρείαν μομφήν Οά 
προσήπτεν ημϊν δ Ελληνισμός άπας ; Τί 
δέ ; μή ί διατήρησις αύτοΰ άπαιτή πολλτ,ν 
καί μεγάλην την θυσίαν ; πολλοΰ γε καί 
δει’ ίξ άργυρδ τάλληρα, ίδου η δλη έτησία 
συνδρομή ό έπιβαρύνουσα τδ μέλος· Έξ άρ- 
γυρά τάλληρα ! αύτδ δέν είναι οϋτε τδ πολ 
λοστημόριον τών περιττών έξοδων έκάστου 
έξ ήμών’ δ αγαπών τδ καλόν, δ προτιμών 
τήν κοινήν ωφέλειαν, ό έπιποθών την εύ
κλειαν τής Σμύρνης, έν τ, ζή, τρέφεται καί 
ένδιαιτάται, Οά εϊπτ, άδ.στάκτως καθ έαυ- 
τόν : άς έζοικονου,ήσω τδ εύτελές τούτο 
ποσδν έκ τών περιττών καί ματαίων έξό- 
δων μου, καί άς τδ προσφέρω είς τδν Σύλ
λογον’ άν τοιοϋτό τι διελογίζοντο τώ όν- 

τι οί πολλοί, δ Σύλλογος εύτος θά ήρίθμει 
νύν κατά χιλιάδας τά μέλη. Καί δμως, Κύ
ριοι, είρήσθω φανερά η πικρά αυττ, αλήθεια’ 
η μεγάλη καί άκατανόητος φειδωλία κα
τακρατεί καί συσφίγγει τάς χεΐρας δλων 
προκειμένου περί Συλλόγου, ούτινος δ σκο
πός είναι σαφής καί πασίγνωστος. Ένώ ή 
έν Σμύρνη ομόδοξος Κοινότης διακρίνεται 
κατά ττ,ν πολυανθρωπίαν, καί έν τοΐς μέ- 
λεσιν αύτής ούκ ολίγοι είσίν οί εύποροΐν- 
τες, πλεΐστοι δέ δσοι οί άντ,κοντες είς ττ,ν 
μέσην καλουμένην τάξιν, έν τούτοις οί δν- 
τες τακτικά μέλ.η τού Συλλόγου καί τα
κτικώς πλτ.ρόνοντες τήν συνδρομήν των, 
άριθμούνται, φεΰ ! έπί τών δακτύλων, καί 
άντί νά αύξάνη δ αριθμός αύτών κατ’ έτος, 
ώς είναι πρέπον, βαίνει κατά δυστυχίαν δ- 
σημέραι έλαττούμενος, καθά πληροφορού- 
μεΟα έκ τών άναγινωσκομένων έτησίων λογο
δοσιών Είναι τούτο δυστύχημα μέγα τή ά- 
λτ,θεία, δυστύχημα διά τδν Σύλλογον, δυσ
τύχημα δ·.ά τήν γενέτειραν γήν τού κορυ
φαίου τών ποιητών, δυστύχημα διά τδ οί- 
κούν έν Σμύρνη Ελληνικόν καί ’Ορθόδοξον 

πλήρωμα.
Άλλ’ άς μή κατάρξωμαι άπαισιολογών" 

άς εύελπιστώμεν δέ πάντες, δτι έλεύσεται 
ποτ’ ήμαρ, δτε συναισθανόμενος έκαστος τά 
κύρια καί τά ίερώτερα τών καθηκόντων, Οά 
καταντήση νά ϊδη τδ Όμηρειον τοΰτο σκή
νωμα έν τή άρμοζού’ση αύτώ περιωπή, καί 
πάντων ή ψυχή έν άγαλλιάσει άγαλλιάσεται.

Έπευχόμενος δθεν τά βέλτιστα καί τά 
αίσια είς τδν φιλεκπαιδικόν τοΰτον Σύλλο
γον «Όμηρον», πρίν ή κατέλθω τοΰ βή
ματος, σπεύδω νά έκφράσω δημοσία τήν 
δφειλομέντ,ν εύγνωμοσύντ,ν καί τάς εύχαρι- 
στίας τής δλομελείας εϊς τε τδν έντιμον 
προκάτοχόν μου, κύριον Πολύδωρον Κυβε- 
τδν, καί τά λοιπά μέλη τοΰ άποχωροΰντος 
Συμβουλίου, άνθ’ ών είλικρινώς, άφιλοκερ- 
δώς καί φιλοτίμως είργάσθτ.σαν διά τε ττ,ν 
διοίκησιν καί διά ττ,ν δυνατήν προαγωγήν 
τοΰ καΟιδρύματος τούτου.

I
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Θρησκευτικά.
Περί άναστάσεως καΐ άφθαρσίας σελ. 9 (μετάφρασις)
Αί Έπτά Έκκλησίαι τής ’Ανατολής σελ. 98, 197 καΐ 441 
Περί τής Οεότητος τού Χριστού σε. 277.

Φιλολογικά.

Ύπδ Α. Κουρνιάκτη. 
» Ο. Κ.
» Α. Κουρνιάκτη.

Περί τίνος αντιγράφου τής θεολογίας τού Βουλγάρεως σελ. 20 Ύπδ 
Περϊ Ποιήσεως σελ. 60 καΐ 107 »
'Ο Μακιαβέλης κα'ι οί “Ελληνες συγγραφείς σελ. 70 (μετάφρασις) »
Λόγος πανηγυρικός »
Περί Καλλιμάχου ώς βιβλιογράφυυ σελ.122 καΐ 1 67 (μετάφρασις) » 
Άρχή τών κυρίων Ονομάτων σελ 307 »
Άνάλυσις τής Άλκήστιδος τοΰ Εΰρυπίδου σελ. 326 *
Βυζαντιακά Ερμηνεύματα σελ. 365 καϊ 438 (μετάφρασις) » 
Περί τινων τής Δύσεως συγγραφών σελ. 4’ 3 (δμ.)

'Ιστορικά.

Α. Παπαδοπούλαν*
··

Γ. Κ. Υ.
Π Καρολίδου.
Σ. Παπαμιχάλει.
X. Κ.
Δ. Βενετοκλεους.
Γ. Κ. Υ.
τοΰ αΰτοΰ

Σύντομος ιστορική εκθεσις τής Διαμαρτυρήσεως σελ. 41,237 
καΐ 457

Αί έν τή Κεντρική 'Ασία κτήσεις τής 'Ρωσσίας σελ. 363 καΐ
4-49 (μετάφρασις) if 0 ξ 5Δ ~

Τδ δηλητήριον έν τή ίστορίιρ σελ. 363 κα'ι 439
Η δημοκρατία τών Γενουηνσίων σελ. 481

Ύπδ Δ. Χαρικλέους.

» Λ. Ο. Σ.
» Γ. Κ. Υ.
» Δώρας Ίστριάδος

Κοινωνικά.
Καχεκτική κατάστασις τοΰ Έλληνισμοΰ σελ. 153 καΐ 204
Περϊ οίκου σελ. 317
Περϊ μουσικής σελ. 373 καΐ 417
Περϊ τής παρ’ ήμΐν παιδεύσεως σελ. 397
Οί βρυκόλακες παρά Βυζαντινοΐς σελ. 502

Αρχαιολογικά.
Περί τίνος μήτρας σταθμών σελ. 1
Περί τής δλκής τών σμυρναϊκών σταθμών σελ. 50 
Βιβλιοκρισία (έπί τοΰ καταλόγου τών σταθμών) σελ. 88 
Έπιγραφαί σελ. 94 καΐ 452
Τό παρά ταΐς Θεσπιαΐς άλσος τών Μουσών σελ 113
Γραφική ύλη τών Ελλήνων καΐ 'Ρωμαίων σελ. 135 (μετάφρ.) 
’Ολίγα τινά περϊ Μητροπόλεως σελ. 147
Έπιγραφαί Θειρών σελ. 1 49

Ύπδ Χρ. Πολίτου.
» Κ. Εΰσταθοπούλου, 
» Ε. Γιαννακοπούλου. 
» Π. Καπλανίδου.
» Α. Παπαδοπούλου.

Ύπδ Α. Παπαδοπούλου.
» Α. Παπαδοπούλου.
» Dumont.
» Μουσ. καΐ Βιβλ.
» Ε. Γιαννακοπούλου. 
» Γ. Κ. Υ.
» Α. Μ. Φοντριέρ
» Α. Μ. Φ.

Περί τινων προϊστορικών τάφων έν Λυδία σελ. 151
•Περί τίνος λυχνίας είκονιζούσης τήν αρπαγήν τής Εΰοώπης σελ. 

164
Περί τής Έφεσίας καΐ τής παρά Τράλλεσι Λαρίσης σελ. 174 
Τείχη άρχαίας πόλεως σελ. 191.
Ψήφισμα έν Άδαμυττίω σελ. 395
Περϊ τοΰ ίσθμοΰ τής ’Ερυθραίας Χαλκιδικής Χερσονήσου σελ. 

469
Περί τίνος μολυβδοβούλου τής έν ’Αντιόχεια τής Συρίας 

φραγκικής κυριαρχίας σελ. 499
Περϊ τού οβελίσκου τής Κλεοπάτρας σελ 496

’Εθνολογικά.
Περϊ Βεδουίνων σελ. 57
Μυθολογία Πολονησίων σελ. 81
Ίσημερινή Αφρική σελ. 138
Οί Κοΰρδοι, οί Αρμένιοι καΐ οί Όσσήται σελ. 152
Περϊ Βουλγαρίας σελ. 193
Αραβικά έθιμα σελ. 345
Άπογραφικαϊ πληροφορίαι 345
Πυροβολικόν τών Παπούων σελ. 343
'Η Σάμος κατά τά έτη 1874—1876 σελ. 391
Ανθρωποφαγία καΐ άνθρωποθυσίαι σελ. 433 (μετάφρασις)

’Επιστημονικά.
Θαυματουργίαι σελ. 19, 213, 448 καΐ 487
Περϊ σιφώνων σελ. 31 (μετάφρασις)
Περί τής μηχανικής αναπνοής σελ. 36 (μετάφρασις)
'Η έκ τών ζώων φθορά έν τή ’Ινδική σελ. 39
Περϊ όράσεως σελ. 1 77,244,294
Τό τηλέφωνον τού Γκραίη σελ. 348
’’Εσχατα δρια τής άνθρωπίνης όράσεως σελ. 379 (μετάφρασις) 
Νηπίου βιογρ. σχεδίασμα σελ. 122,467 (μετάφρασις)

Φυσικοϊστορικά.
Βοΰς δ μοσχοφόρος σελ. 80
Πώς πλύνονται έν Βρασιλί? καΐ πώς κόπτονται έν Άμστελο- 

δάμω οί άδάμαντες σελ· 129
'Ο τάρανδος σελ. 226
Έν βλέμμα έπί τών φυτών σελ. 310
Φυσιολογία τοΰ μουσικού συστήματος τού τέττιγος σελ. 341 
Μΰς δ άρουραΐος σελ. 437
Περϊ τών ήθών τών μυρμήκων σελ. 459 καΐ 509 (μετάφρασις)

Βιογραφίαι.
Αναστάσιος Γόρδιος σελ· 76
Κύριλλος δ έκ Φούρνων σελ.501

Α. Μ. Φ.

» Α. Παπαδοπούλου.
» Α. Παπαδοπούλου.

Α. Μ. Φ.
Γ. ’Εαρινού.

Α. Μ. Φ.

» Α. Παπαδοπούλου.
Σ. Παπαμιχάλη.

Υπό Ε. Υ.
D Γ. Ε. Ρ.
» Ε. Λ. I.

Α. Κ.
» Ν. Ε. Γ.

Μ. Άστερίου.
I. Κοντοπούύου.
Γ. Ε. Ρ.

» Α. Παπαδοπούλου.
Κ.

Ύπό Ε. Γιαννακοπούλου.
» Σ. Κεσσίσογλου.
» Γ. Εαρινού.
» Λ. Ο. Σ.
» Μ. Ίσηγόνου.
» Ο. Γ. I.
» Σ. Παπαμιχάλη.
» Γ. Υ.

Ύπό Ν. Ο. Σ.

» Ε. Α.
» Λ. Ο. Σ.
» Ε. Α.
» Ν. Σ. Γ.
» Ν. Σ. Γ.
» Σ. Παπαμιχάλη.

Ύπό Α. Παπαδοπούλου. 
» 1. Δ. Α.
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Άνάλεκτα.
Ποικίλα σελ· 40,191,234,275,453
Τύφων έν τή Ινδική σελ. 68
Ή σύζυγος τοΰ 'Ρεδίφη σελ. 78
Αί φυλακαί τής Ισπανίας σελ. 90
Η Βουλή τών κοινοτήτων τής ’Αγγλίας σελ. 227,259

Αί έν 'Ισπανία: φυλακαί σελ. 263
Γυνή Αίοεσιάρχης σελ. 506
Διεθνής βιβλιοφυλάκων σύνοδος έν Λονδίνω σελ. 507
Λογοδοσία σελ. 51 9
Προσφώνημα σελ. 520

Παραρτήματα.
Ή πρώτη τών Γερμανών πελαγοδρομία είς τδν βόρειον Πόλον 

(μετάφρασις)
Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Σμύρνη Βιβλιοθήκης τής 

Ευαγγελικής Σχολής.
Περιοδεία τής γής κατά τδ 1871 (μετάφρασις)

Ύπδ'Ν. Γ.
» Α. Γ. Γ.
S Ε. Λ. I.
» 0. Γ. I.
» Π. C. Υ.
» A. Κ.
κ Ν. Γ.
» Σ. Γ.
»
»

Ύπδ Εύ. Γερογιαννοπούλου.

» Α· Παπαδοπούλου.
» Εΰ. Γερογιαννοπούλου.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.


