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•
'Π έκκλησία τοϋ Θεοΰ, κύριοι, ή έκκλη

σία τοΰ Θεοΰ, ήπς κατά τδν μακάριον Ι1αϋ· 
λόν έστιν έκκλησία Οεοϋ,ζώντος, στύλος καί 
έδραίωμα τής άληθείας, θεμελιωθεϊσα δπό 
τών θεοκηρύκων αποστόλων, έπ*. πέτρα; 
στερράς καί άφθαρτου, τί; ορθοδόξου τοϋ 
Πέτρου ομολογίας, οντος ακρογωνιαίου λί
θου αύτοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ, τοϋ απείρου καί 
αιωνίου Θεοϋ,διετέλει καί διατελεϊ ούριοδρο- 
μοϋσα, εΐ; 8ν έκλήθη ύψηλον προορισμόν, 
αηρύττουσα καί διαφιοτίζουσα απασαν τήν 
υφήλιον. ’Αλλ’ ό άνθρωπος πεπερασμένος 
ων, καί πεπερασμένον έχων τδν νοΰν, ούκ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β ) 

εύθύς δλοσχερώς τής άληθείας έπιδράττε- 
ται, άλλ’ έπιπολαίως ταύτην νοών, στρε
βλοί καί διαστρέφει, φέρων ό τάλας έπί τών 
ωμων τήν κατάραν, έφ’ δσον έπί τής γής 
έμπεριπατεϊ καί πηλώ συμπεφυρμένος βα
δίζει.

Έντεΰθεν πύλαι αδου στυγεραί κατά δι
αφόρου; καιρούς καί τόπους ήνεώχθησαν, 
πνεύματα πλάνης ποικίλης, καί άνηλίων 
βαράθρων άναφυσώσαι, τήν αιώνιον άλή- 
Οειαν θέλουσαι άνατρέψαι καϊ έκμηδενίσαι’ 
δ κραταιδς δμως αύτή; δομήτωρ καϊ Κύρι
ος, δ έπαγγειλάμενος, δτι «Πύλαι αδου, 
ού κατισχύσουσιν αύτής», διαφυλάττει καϊ 
διασώζει άσπιλον καί λαμπράν άπό τών 
έςωθεν Απερχομένων κινδύνων.

Τοιαύται πλάνη; μεθοδίαι, πολλαί καί 
ποικίλα·, άνεφάνησαν κατά διαφόρου; και
ρού; καϊ χρονους μέγιστον άπενεγκοΰσαι τή 
έκκλησία τοϋ Θεοΰ τάραχον’ καϊ έν μέν 
τοΐς άρχαίοις χρόνοι; *Αρειος κα'ι Μακεδό- 
νιος καϊ Νεστόριο; οί περ.βόητοι εκείνοι I 
άλλοτε σμήνος αιρέσεων Γνωστικών, περί
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ών διαλαμβάνει λεπτομερώς δ ιερός Έπι- 
φάνιος. Τδ δεινόν τέρας τί; Είχονομαχίας 
Χαί τέλος τδ άπονενοημένον καί άπροσδιό- 
νυσον έκεΐνο σχίσμα ! τδ διαιρέσαν τήν Δύ
σιν άπδ τίς Καθολικής ’Εκκλησίας τών ’Ορ
θοδόξων. "Οθεν δ Παπισμός ανυψωθείς ώ; δ 
πύργος εκείνος τής Βαβυλώνας καί τραχηλι- 
άσας κατά τής εύσεβείας έγέννησεν έν τοΐς 
νεωτέροις χρόνοι; μυρίας άλλας συγχύσεις 
γλωσσών, περί τήν χριστιανικήν ορθοδοξίαν, 
περί ών, οΰκ έστι νϋν λέγειν κατά μέρος- 
άλλά πριν ή έξετάσωμεν τήν τούτων ιστο
ρίαν άναγκαϊον νομίζω, κύριοι, είπεΐν, τί έ- 
στί Λιαμαρτύρησις, πόθεν ή άρχή τοϋ παρ’ 
αύτοίς Προτεσταντισμού, πόθεν καί διατί 
άπεσχίσθησαν ούτοι.

Πολλούς καί ποικίλους αύτοί είς εαυτούς 
τούς δρισμούς άποδίδουσιν, ούδείς δμως αύ
τών, ώς γε έμαυτδν πείθω, δείκνυσιν ακρι
βώς, δπερ είσίν ούτοι. Τί λοεπόν έστι ΙΙρο- 
τεσταντισμός; 77ροεεσταχησ/ζάς έστιν, ή 
Άλογος xal &ντ.ι<ρατιχή έζάρνησις τοΰ 
έχ παραδόσεως ύγεστ&τος δόγματος. Ού
τος δ δυνατό; δρισμδς τοϋ Προτεσταντι
σμού καί ούτο; δύναται περιλαβεϊν ωσαύτως 
αύτοΰ τάς αιρέσεις, αϊτινες διεσπάρησαν έν 
μικρώ χρόνου διαστήμκτι πολλαχοϋ τής 
Εύρώπης πολλαί καί ποικίλαι, ώς έκ τών 
σπαρτών τοΰ φονευθέντος Δράκοντος δδόν
των έπληθύνθησαν οί τοϋ μύθου Γίγαντες. 
Άποβάλλουσιν οί άνθρωποι ούτοι τήν πα- 
ράδοσιν, καί λάβρο) ποδί αύτήν έκλακτίζου- 
σιν ώς άντιλέγουσαν δήθεν τή χριστιανική 
ελευθερία καί τώ καθαρώ λόγω.

Ούδόλως έν τή λιτή καί συντόμω ταύτη I 
έκθέσει άπτομαι, κύριοι, τοϋ τοιούτου ζη
τήματος, άρκεί δεϊξαι τήν αρχήν τοΰ παρ’ 
αύτοί; δρθολογισμοΰ, δπως δείξω, δτι ή 
αΐρεσις αύτών ούκ’ έχει τήν άρχήν αύτής 
άπδ τής ’Ανατολικής Εκκλησίας τών ’Ορθο
δόξων, άλλ’ άπ’ άλλης τίνος άσυμφόρως 
καί άπροσδιονύσως άποσχισθείσης.

'Π εκκλησία τοϋ Θεοΰ, κύριοι, μετά τήν 
ύπό τών ’Αποστόλων Θεμελίωσιν αύτής, ?ν 
ένότης, συνενοϋσα δι’ άδελφικών δε- ί 
σμών, άπαξάπαντα τδν χριστιανικόν κό- | 

I σμον, καί ούδαμώς ούδέποτε διεταράχθη. 
"θτε αϊρεσίς τις διεγείρετο, δ χριστιανικός 
κόσμο; έπεμπε τούς αντιπροσώπους αύτοΰ, 
τούς υψηλούς αύτοΰ υπαλλήλους, είς σεβα
στά; τινας συναθροίσεις, άς συνόδου; άπο- 
καλοϋμεν, αϊτινες διά τδν ειρηνικόν αύτών 
χαρακτήρα, καί διά τδ ύψος τών συζητή
σεων, άπετέλουν, κύριοι, τδ εύγενέστατον 
θέαμα έν τή ίστορίφ τοϋ Κόσμου! Τάς απο
φάσεις τούτων τών τοπικών συνόδων άπέρ- 
ριπτεν ή παρεδέχετο άπασα ή Καθολική 
τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησία, διά τών Οικουμενι
κών Συνόδων, καθ’ δσον έβλεπεν αύτάς συμ
φωνούσα; ή διαφωνούσα; τή Καθολική αύτής 
'Ομολογία. Ό τρόπος ούτος, κύριοι, τοϋ 
συζητεΐν καί άποφαίνεσθαι περί τών ούρα- 
νίων καί υψηλών δογμάτων, ήν καί έσεται 
τή Καθολική τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησία' διότι 
έν τω τρόπω τούτω όμιλε! τδ πνεΰμα τών 
’Εκκλησιών.

Άλλά μετά τδ σχίσμα ή 'Ρώμη, κύριοι, 
έχπεπωκυΐα άπαν τδ τής φιλοπρωτεία; πο- 
τήριον άλόγως δ ούκ’ οίδ’ δπως σφετερισθε!· 
σα καί τδ άλάθητον, δπερ εις μόνην τήν 
Καθολικήν έκκλησίαν ανήκει, ήρξατο έπι- 
βαρύνουσα τόν άνθρώπινον λόγον καί πεοιο- 
ρίζουσα έν στενωτάτοις δρίοις τήν έλευθέραν 
έςέτασιν, τδ κυριώτερον χαρακτηριστικόν 
παντός λογικοϋ καί πνευματικού όντος Προ
ϊόντος δέ τοϋ χρόνου οίκειοποιηθεΐσα πρός 
τή πνευματική καί τήν πολιτικήν δύναμιν, 
ένοΰσαν τούς υιούς αύτής (έξέστω μοι ή λέ- 
ξις) διά μαχαίρας υλικής καί τηλεβόλων, 
άποκατέστησε τδν χριστιανόν ούχί μέλος 
τής έκκλησίας, διότι διέρόηξε τήν εσωτερι
κήν καί πνευματικήν ένότητα, άλλ ένα 
τών υποτελών καί υπηκόων" κατέστη έκείνη 
τύραννος καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως, ό δέ χριστιανός δούλος καί ύποτε- 
λής.

’Εντεύθεν, κύριοι, δ μοναδικός καί ζών 
νόμος τής ένότητος, κατέστη διά μερικών 
εξωτερικών νόμων τοϋ ούτι.Ιιζαρισμοΰ (uli- 
lilansine) καί διά δικαστικών σχέσεων. Τής 
έξουσίας δθεν ταύτης διαρρηξάσης τήν εσω
τερικήν ένότητα, στηριζομένης δέ έπί τίνος 

ψευδού; άξιώσεως τοϋ άλλοιοϋν ή έπε- 
ξηγείν τδ σύμβολον, άπεχώρησε τδ θείον 
πνεύμα, τδ έν τή ένότητι δμιλοϋν καί κα
θοδηγούν, καί ή έποχή τοϋ Ορθολογισμού 
άφίκετο" δθεν, λόγου χάριν, έπενόησε κα
θαρτήριον πϋρ, ϊνα έξηγήση τήν περί τών 
κεκοιμημένων εύχήν — τδ αναμάρτηταν, ϊνα 
έξηγήση τήν έκπώλησιν τών συγχωροχαρ
τίων κ.τ. Ούδέποτε ή 'Ρώμη, κύριοι, είπε* 
«δ "Αγιος κρίνει με» — «άλλ* έκεϊνος άγι 
ος, 8ς φοονεί ώς έγώ». — Καί έν Συνόδοις, 
άντί τοϋ Πνεύματος, έλάλει δ άναμάρτητος 
Πάπας, καταπατώ» καί έξευτελίζων τδν αν
θρώπινον λόγον, τήν έλευθέραν συζήτησιν 
καί τδ δικαίωμα τοϋ άποφασίζειν κοινώς 
περί τών εκκλησιαστικών ζητημάτων. Ναι, 
κύριοι, ή άγια έδρα ήδυνήθη νά είσδύστ, εις 
τά μυστήρια όλων τών λαών καί τών βασι
λέων, καί τά εξομολογητήρια απάντων τών 
καθολικών Ηγεμόνων άντελάλουν ύπδ τούς 
θόλους τοϋ Βατικανού.

'Ο άνθρώπινος λόγος, κύριοι, άναξιοπα- 
Οών υπό τή; τοιαύτη; καταπιέσεως, ύψώθη 
άφοβος, άντιστρατευόμεος πρδς τήν παπι
κήν τυραννίαν, πάσαν έπαγόμενος έφεύρε- 
σιν πρδς παντελή κβτάργησιν τής δεσποτεί
ας τού Βατικανού. "Οθεν άνεφάνη δ Προτε
σταντισμός γνήσιος γόνος τοϋ παπισμού 
κατά τδ πνεΰμα δ* αύτοΰ, ούκ έστιν αΐρεσις 
:οΰ πρώτου έκείνου χριστιανισμού, άλλά 
σχίσμα — γεννηθέν άπό τήν παπικήν άρ
χήν, ή; άφανισθείσης κάκεΐνος έκπνεύσει.

Παραδείγμ.ατά τινα, ίκανώς διαφωτίζουσι 
τδ περί ου δ λόγος : δ παπισμός λέγει ’ ή 
έχχ.Ιησία πάντοτε ηΰχετο ύπέρ τ&ν χεχοι- 
μτιμένων, a.l.V ή ευχή αΰτη ήτο άνωγε- 
Λήν, μή ύπάρχοχτος μέσου τινός πράγμα
τος — ΰθεν ύπάρ (ει καθαρτήριον πϋρ » 
~Ό Προτεσταντισμός άντιπαρατασσόμε- 
νος ,έέγει' “Ούδ" Ιχνος καθαρτηρίου έν 
ταϊς Γραφαΐς ύπάρχει — &ρα έστι μύθος 
*αί ά> άπ.Ιασμα τής παπικής φαντασίας 
των ΣχοΛαστιχ&ν' δθεν ή ύπέρ τ&ν χε- 
χοΐμημένων εύχή έστίν άνωφε.ΐής.» — 
'Ο Παπισμός, λέγει" <ιΤήν μεσιτείαν τ&ν 
άγιων έπεκαΛέσατο Άπασα άρχαιόθεχ ή 

I έχχ.Ιησία’ δθε»· ώφέΛψός έστι πρός σωτη
ρίαν.» — 'Ο Προτεσταντισμός άποκρίνε- 
ται" ιΌ ίξιΛασμός ό γινόμενος διά τοΰ 
αΐματος τοΰ Λ’ριστοΰ, ό γινόμενος παρα
δεχτός ύπό τής πίστεως έν τω βαπτίσμα- 
τι, άρχει όπως έζαγοράση, ού μόνον τόν 
Άνθρωπον, ά.ί.Ιά καί Άπαντα τόν δυνατόν 
κόσμον' δθεν ή μεσιτεία, τ&ν άγιων έστίν 
άνωφε.Ιής. · — Ούτοι καί περί τής παρα- 
δόσεως, περί τών καλών έργων, καί περί 
τών λοιπών.

Τοιαύτη ή έναγώνιο; αίωνία πάλη, ή έπι- 
κρατοΰσα μεταξύ τοϋ ΙΙαπισμοϋ καί τοϋ 
Προτεσταντισμού, ήν έπήνεγκον, ώς προεί- 
πομεν, δ περιορισμός τής έλευθέρας έξετά- 
σεως, αί βαρεΐαι καταχρήσεις τής Παπικής 
αύλής, ή διαφθορά τής 'Ρώμης, ή φιλαργυ- 
ρία, ή άκολασία'καί τελευταϊον δ άθεϊσμδς 
καί ή άσέβεια ! Αυται, κύριοι, έγένοντο αί 
κυρίως αίτίαι, δι’ <2ς ύπέστησαν μαρτύρια 
οί περίπυστοι έκεϊνοι πρόδρομοι τοϋ Προτε
σταντισμού Ούϊκλέφος καί Ούσιος" ιδίως δέ 
διήγειραν τδν Λούθηρον καί τούς λοιπούς 
άναμορφωτάς, περί ών έροϋμεν έξής διά βρα
χέων.

Κατά τδν 1 δον αιώνα, τά άνοσιουργή- 
ματα Αλεξάνδρου τοϋ έκτου, ή έπαρσις Ι
ουλίου τοϋ δευτέρου, αί άδικοι καί βίαιοι 
φορολογίαι Λέοντος τοϋ δεκάσου, ή πώλησις 
τών συγχωροχαρτ'ων, ή χρηματική έκτί- 
μησις τών αμαρτημάτων, αί άνούσιαι πρά
ξεις καί δεισιδαιμονίαι τοσούτων Μοναχών 
— άφύπνησαν καί έξήγειραν, κύριοι, τδν 
Ούσιον καί Ούϊχλέφον, οιτινες ίκανώς παρε- 
σκεύασαν τδ άνθρώπινον πνεύμα πρδς έντε- 
λή παραδοχήν τής μεταρρυθμίσεως, καί 
κατέδειξαν εις τδν αμαθή λαόν τής έποχής 
έκείνης τήν οίκτράν καί έλεεινήν κατάστα- 
σιν τής Ποντιφικής Αύλής, καί έκ θεμέθλων 
έσάλευσαν τάς θρησκευτικός αύτοΰ πεποι
θήσεις" ώστε δ λαός ώργα άνυπομόνως 
πρδς τδ καινότερον καί σπινθήρ μόνον έλει
πε», δπως άναφλέξη τήν μεγάλην έκείνην 
πυρκαϊάν καί κίνησιν τών πνευμάτων έν 
τή έσπερίίρ Ευρώπη. Τοιοϋτοι δέ σπινθήρες 
άνεφάνησαν, έν μέν τή Γερμανία δ Λούθη- 
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foe, έν δέ τή’Ελβετί^δ Ζουίγλιος % Σβίγ- 
Υλιος_ καί ό Καλβϊνος, έξ’ ό,ν μετ’ οΰ πο
λύ έξερράγησαν πολλαί, πολλών αιρέσεων 
έτερείαι, αϊτινες διεσπάρησαν πολλαχοϋ τής 
Εύρώπης.

Ο Λούθηρος χαι ύ Λουθηρανισμός 
ti/c εκ <7ύγούστρ Λιαίτης.

θτε ή Ρώμη υπνωττεν άβρώς επανα
παυόμενη, κύριοι, έπί τή διπλί} Αυτής έξου- 
σί“» ήγείρετο κατ’αυτής έκεΐνος, δστις το- 
σουτον βαθέως έμελλε νά διαταράξη τήν 
ανάπαυσιν τής αίωνίας πόλεως τών ΙΙοντι- 
φικων. 0 άνθρωπος ούτος ην ό ΔΖαρΓΐ/-ο<- 
•ΛοιΜ/ρος·, γεννηθείς έκ πτωχών γονέων εις 
Εϊσλέβεν—τ?ις Σαξωνίας, τήν δε 
κάτζ,ν Οβριού 4 483. Τού είκοσιεπταετοΰ; 
Ζύτ, Μαρτίνου i πατήρ ήν δ ’Ιωάννης Λού- 

Εεταλλουργός, 3ς ένεχάραξεν αύτώ 
ες απαλών ονύχων τάς άρχάς ήθικής κα- 

*Ρ®«· *«Η εύσεβεία- άδολου. Παρατήρησας 
ε εις τόν υίδν αΰτοΰ διαθέσεις ευνοϊκός 

~ρός τήν σπουδήν, έπεμψεν αύτόν είς Έϊζΐ- 
rt>X Γ 'Ηγεμονία τής Σάζ·—Βέϊμαρ κα
τά τό 1/98, ϊνα άκολουθήση τά μαθήμα
τα τής πόλεως ταύτης. Ό μαθητής έποίη- 
?ί προόδους ταχείας εις τήν Λατινικήν 
Ύλωσσαν καί τούς άλλους κλάδους τής δι- 
«««?.;. Εκείνος, κύριοι, δστις μετά εΐ- 

κ’Λίν ^ελλε νά καταπατήσω υπό τούς 
ποόας του τήν εξουσίαν -.ών Παπών, έστε- 
ρείτο πολλάκις τών άναγκαιοτέρων τοϋ βί
ου πραγμάτων, Αναγκαζόμενος μετά τών 
πτωχών αύτοϋ συντρόφων, ϊνα ψάλλη ά
σματα άπό Ούρας είς Ούραν. 'Ο Μαρτίνος ί- 
λαοε τόν βαθμόν τελειόφοιτου έν τώ Πανε- 
πιστημίφ τής Έρφούρτης, καί έν αύτώ έδί- 
θ“ζε τήν φιλοσοφίαν τοϋ Άριστοτέλους.

, τόν χρόνον τούτον ευρε λατινικήν τι- 
να Ιεράν Γραφήν έν τί, βιβλιοθήκη τοϋ Πα
νεπιστημίου, παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως, 

• ι περιεϊχεν άλλα, ή αί κοιναί βίβλοι" ά
πό ταύτης λοιπόν τής στιγμής άφωσ.ώθη 
ολως εις την μελέτην τών αγίων Γραφών, 
είς το καθ’ αύτό κείμενον, άποκτήσας έν

τ ; , ^άκανθώδει ταύτνι μελέτ? γνώσεις, άς 
ούόέποτε είχον φαντασθή οί πλειότεροι τών 
εκκλησιαστικών τής έποχής αύτοϋ.

Η πρός τάς σοφάς ταύτας δθεν έρεύνας 
εμπαθής αύτοΰ έπιθυμία, διήγειρεν αύτόν 
ν' άσπασθή τό μοναχικόν σχήμα. Ό πατήρ 
αύτοϋ έπεθύμει νά έκλέξη ό υίός τό στά- 
δίον τών νομικών. 'θ Λούθηρος λοιπό» ήν 
αμφιρρεπής, δτε συμβάν τι λυπηρόν έρόιψεν 
αύτόν έν Μοναστηρίω. Φίλος τού τις ’Αλέ
ξιος ονομαζόμενος έκεοαυνοβολήθη Οανασί- 
μως υπό τούς δφθαλμούς αύτ-.ϋ, εΐς τι ά
πό Μανοσφέλδης εις ’Ερφούρτην ταξείδιον, 
δπερ έποίουν όμοΰ. Ό θάνατος ούτος συνε- 
κίνησεν αύτόν τοσοΰτον, ώστε άπεσύρθη πά
ραυτα είς τό Μοναστήριον τών Αύνουστίνων 
κατά τό 1 505.

Ό Λούθηρος διεκρίθη, κύριοι, πάραυτα 
διά τής ίκανότητος αύτοΰ, ό δέ 'Ηγούμενος 
τής Μονής, ϊνα άφήιη αύτόν νά έξακολουθή 
τάς θεολογικάς του σπουδάς, έξήρεσεν αύ
τόν έκ τής έργασίας τών χειροτεχνημάτων, 
είς ήν ύπεχρεοϋντο απαντες οί έν τώ Μο
ναστή,ρίω. Χειροτονηθείς ίερεύς κατά τό έ
τος 4 507 έπέτυχεν έδραν τινά καθηγητοΰ 
έν τώ Πανεπιστημίω τής Βιρτεμβέργης, νε- 
ωστί συστηθέντι ύπό τοϋ Φριδερίκου έκ- 
λέκτορος τής Σαξωνίας. Εκεί, κύριοι, άνε
φάνη ή μεγαλοφυΐα αύτοΰ" αί «λύσεις τής 
Σχολαστικής φιλοσοφίας έγένοντο αύτώ α
φόρητοι" έπεχείρησεν δθεν νά ίλβυθερώση 
αύτών τόν ανθρώπινον νοΰν, πρό πολλοΰ 
χρόνου ήχμαλωτισμένον. ΊΙ καινοτομία καί 
η τόλμη τών ιδεών αύτοΰ έθελξαν τούς 
πλείστους τών σπουδαζόντων μαθητών, οϊ
τινες εσχηματισαν ένθουσιώθη φατρίαν υπέρ 
αύτοϋ·, Ναί, έθελγον, έθελξαν αί νέαι ίδέ- 
αι,καθ’ δσον μετά τόν θάνατον τοΰ Ούοίου 
καί τόν έλεεινόν καί φρικώδη
εκείνον θάνατον ! ! απαντες ο· τής Εύρώπης 
χριστιανοί, μηδ αύτών τών καθηγητών καί 
μαθητών έξαιρουμένω/, έζων ύπό τήν κοι
νωνίαν τοΰ Πάπα, φοβούμενοι τό δεινόν καί 

Ιφρικώδες τής ίεράς έξετάσεως 1
Άποθανόντα, κύριοι, Ιούλιον τόν δεύτε

ρον διαδέχεται Λέων δ δέκατος, άνθρωπος
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Ακόλαστος, τρυφηλός καί άσωτος. Ό καλός 
ούτος Πάπας, διά τάς ύπερβαλούσας αύτοϋ 
δαπάνας καί μεγαλοπρεπείας, έξεκένου άν 
είχε καί αύτοΰ τοΰ Κροίσου τούς θησαυρούς" 
έπήλθε δ’ όμως αύτώ, τελέσαι καί τόν έν 
'Ρώμη ναόν τοϋ άγιου Πέτρου. Οθεν ήνέω- 
ξε τόν περιφανή κρατήρα τής Παπικής εύ
σπλαγχνίας, παρέχων εΐς άταντας τούς 
χριστιανούς τής Εύρώπης τά συγχωροχάρ" 
τια, δι’ ών βαρυτάλαντον έπώλει τήν τών 
ούρανών βασιλείαν. Περί τής πωλησεως τού
της, κύριοι, καί περί άπαοών τών άλλων 
τής Παπικής αύλής καταχρήσεων ό πολύς 
Πασκουΐνος έποίησε τά έφεξής"

vAilorche papa Ρίο — 
t Comparse in manzi a Dio — 
»Dio gli Chiese' Cosa hai failo ·, 
»Ei rispose' nicnle uffailo.» 

ών περ τό πνεΰμα ούτω μεθηρμ-ηνευσα : 
«Βίον κατάπλεων άνομημάτων φριχτών 

διανόσας 
»Ό Ασεβώς, εύσεβής ! (ρίιιβ) είς τήν γήν 

νά καλήται τολμήσας 
τής 'Ρώμης ό Πάπας τήν γήν ν’ 

άφήσ’ ήναγκάσθη 
τόν Παράδεισον έδραμε τότε, 

νομίζων ό φροΰδος 
ώς Πάπας, έτοίμην τήν Οέσιν 

του είχεν έκεϊσε 
πλήν έκπληξις, δταν δ πλάστης 

προσβλέψας τώ εϊπε
«Τί, ποτ’ύπέρ τής ψυχής Σου, ς’ τήν 

γήν κατειργάσθης ώ Πίε ;
«Πλάστα, έγώ δέν έγνώριζον κάν πώς 

υπάρχει τοιαύτη ! 
«Έξελθ’ έντεΰθεν λοιπόν, έδώ άπιστοι 

δέν είσχωροϋσι 
«Συγχωροχάρτιον τότε θοηνών ν’ ά

γοράση) έζήτει 
«Ό πρό ολίγου τοιούτων ς’ τήν γήν 

μυριάδας πωλήσας 
«Άνωφελώς πλήν έζήτει, διότι έκεϊ 

δέν πωλοϋσι.
Τών πανισχύρων συγχωροχαρτίων, κύρι

οι, τήν έν Γερμανία έκπώλησιν, ε’χον δι- 
χαιωματικώς οί Αύγουστιανοί Πατέρες καί 

«Λέων

«Πρός

»'0τ’

«Ποία

τότε δυστυχώς ! (ίσως), διωρίσθησαν είς 
τήν έκπώλησιν οί έκ τής τάξεως τών Δο
μινικανών Οί Αύγουστιανοί ήγανάκτησαν 
καί βαρέως έφερον τό συμβάν" ό Αύγουστι- 
ανός Λούθηρος, άνθρωπος όξύς, θρασύς, έ- 
πιχειρηματικός καί πολύφωνος ήρξατο λα- 
κτίζειν καί άποδυσπετεϊν, ήρξατο λαλεϊν 
στεντορίως καί άκούεσθαι, ήρξατο γράφειν 
κ’ έπιστέλλει πρός τούς γειτνιάζοντας ’Ε
πισκόπους" Ό Λούθηρος, έπανελθών κατά 
τήν έποχήν ταύτην είς Βιρτεμβέργην, πα- 
ρεδέξατο τήν θέσιν ιεροκήρυκας καί άνηγο- 
ρεύθη διδάκτωρ τής τριλογίας" φθάσας 
άπαξ είς τόν βαθμόν τοΰτον, άφωσιώθη δ
λως είς τήν ύπεράσπισιν τών αγίων Γρα
φών. ’Πνέει, κύριοι, πληρέστατα τούς συγ
γραφείς τής άρχαιότητος καί τούς Πατέρας 
τής έκκλησίας, ήτο κάτοχος τής ελληνικής 
καί εβραϊκής γλώσσης, έκήρυττε τόν λόγον 
τοΰ Θεοΰ μετ’ εύγλωττίας έπαγωγοΰ λίαν 
καί δέν έβράδυνε νά καταστήση τό όνομα 
αύτοΰ ένδοξον μεταξύ τών σοφών καί ν’ ά- 
πολαύση τής άφοσιώσεως καί άγάπης τοΰ 
λαοΰ. Κατά τήν έποχήν ταύτην, δηλαδή 
περί τά 4 518, τό έμπόριον τών συγχωρο
χαρτίων έφερε παρ’ αύτώ Δομινικανόν τινα 
Μοναχόν Τέτζελ δνομαζόμενον καί ό Λού
θηρος ύπό τοϋ ύπέρ τής άληθείας ζήλου ύ- 
πεκκαιόμενος, προσέβαλεν ίσχυρώτερον,παρ’ 
δτι προανέφερον, τήν τοιαύτην άθεσμον κα- 
πήλευσιν τών ιερών πραγμάτων.

'θ πωλητής τών συγχωροχαρτίων, 8ς ήν 
έπίσης καί ό πρώτος πρός διανομήν αύτών 
έπίτροπος, άπεκρίθη αύτώ μετά πολλής πι
κρίας καί θυμοΰ. Ή συζήτησις κατήντησεν 
έρις" άλλ’ ό Λούθηρος ύπερίσχυσεν. Έν- 
θαρρυνθεΐς δέ ύπό τίς πρώτης ταύτης έπι- 
τυχίας, έτοιχοκόλλησεν έπί τής θύρας τής 
έκκλησίας τής Βιρτεμβέργης ένενήκοντα 
πέντε άρθρα, έν οίς εξέφραζε καί Ανέπτυσσε 
τάς ιδέας αύτοϋ" έκ τών ένενήκοντα πέντε 
τό 27ν λ.χ. λέγει" «ά.τατώσι τούς Λχθρώ- 
πονς, οί όιόάσχοχτις, δτι, αρα ιίσπέση 
(ίς τό χιΰύτιοχ τό ι'ιργύριον, τύθΰς ΰ jfv” 
χή ΐχ.ιηθά ex τοΰ Καθαρτηρίου. ’ Τό 42ν 
ν-ΠρίΛΟΓ Ιστίν, ira ράθωσίΓ οί χρισζια· 
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rol, οτι δ Πάπας ού πιστεύει, δτι τά συγ- 
χωρογ άρτια αύτοΰ ίχουσι τοιαύτην ύπερ- 
ιρυσιχήν δύναμιν.* Τό δέ 79ν «ΛΟς Λί
γη τόν Σταυρό», τό αύτό τοΐς παρασή- 
μοις τοΰ Πάπα δύνασθαι, ίστ\ βΛαστρη- 
(ΐία χαι θεία χαταφρόνησις I». Αί θέσεις 
αύται ή τά άρθρα 1 4ας ήμέρας μετά τήν 
τοιχοζόλλησιν έζυζλοφόρουν άνά πάσαν τήν 
Γερμανίαν, χαί μετ’ ού πολύ είς διάφορα 
μέρτί τής ’Αγγλίας. Έζ τών 95 θέσεων ή 
άρθρων, έζ τών αγορεύσεων ζαί τών άλλων 
ένεργειών ζαί συγγραφών αύτοϋ, διηνοίχθη- 
σαν οί όφθαλμοί πολλών, χαΐ είδον τήν οίζ- 
τράν παρακμήν τής Παπικής αύλής. Πρύ 
πάντων δμως συνετέλεσε πρδς τοΰτο, ή 
μεγάλη εκείνη μηχανή, πρός ταχεϊαν ζαί 
αφθονον ζοινοποίησιν τών τοιούτων συγ
γραμμάτων, καί ύπόσζαψιν έπομένως τών 
θεμέθλων τής πολλής καί μεγάλης τοΰ Κλή
ρου υπεροχής έν Ευρώπη. ΊΙ προ 50 ήδη 
ετών υπάρχουσα μηχανή τοσοϋτον έχρησί- 
μευσεν, ώστε δ? αύτής ιδίως έπεταχύνθη ή 
με ταρ^ύθμισις, μηχανή δέ τοιαύτη, κύριοι, 
Τίτο, ή τυπογραφία. 'Ο Τέτζελ, τών μεγα- 
λεμπόρων τούτων προϊστάμενος, δέν έμεινε 
ψυχρός ζαί ανάλγητος πρός τά συμβεβηζό- 
τα, άλλ’ άντέταξε πρός τόν Λούθηρον τούς 
τρομερούς τοΰ Ποντίφιζος κεραυνούς, ζη- 
ρύττων αύτόν αιρετικόν, τάς δέ τοιαύτας 
διακηρύξεις του οί ’Ακαδημαϊκοί τής Βιρ- 
τεμβέργης παρέδοσαν τώ πυρί. 'Ο Δομινι
κανός Χυσερτράτεν δ έζ Κολωνίας, δ καθη
γητής Έκινς Ίνγόλσταδ, χαΐ δ Πριερίας 
ζαλόγηρος 'Ρωμαίος έγραψαν άλληλοδιαδό- 
χως κατ’ αύτοΰ, άλλ’ ούδέν μετεχειοίσθη- 
σαν νέον επιχείρημα, ζαί δέν έδικαίωσαν 
τας καταχρήσεις ζαί τά συγχωροχ άρτια, 
είμή διά τοΰ άναμαρτήτου τοΰ Πάπα. 'Η ά- 
ναμαρτησία αύτη έδίχασε τούς θεολόγους, 
ές ών οί αέν ύπερησπίζοντο τήν σφριγώσαν 
καί προαγομένην μεταρρύθμισιν, οί δέ τόν 
πίπτοντα ζαί παρακμάζοντα Παπισμόν’ έμ- 
πειροπόλεμοι^ήδη ζαί άπειροπόλεμοι κατέ- 
βαινον μετά σπουδής μένεα πνέοντες εις 
το πεδίον τής μάχης, πολλά φιλόνεικα 
συγγράμματα άνταλλάσσοντες.

Λέων δ δέκατος φοβηθείς έζ τών προό
δων τής νέας διδασκαλίας, προσεζάλεσε 
τόν Λούθηρον είς 'Ρώμην, άλλ’ η άνάμνη- 
σις τοΰ ’ίωάννου Οΰσίου ζαί τής πυράς, έφ’ 
ής ουτος άπωλέσθη, εμπόδισαν τόν νέον δι
δάσκαλον τοΰ νά υπακούση είς τήν πρός- 
ζλησιν ταύτην. Ο Καρδινάλιος Καγετάνος, 
πρεσβευτής τοϋ Πάπα, έστάλη κατά τό 
1528 είς Αύγούστην Ινα υποχρέωση τύν 
Λούθηρον είς παλινοδίαν, ήτις ήδύνατο τό 
πάν νά έξομαλύνη’ αί δέ έπί τοΰ αντικει
μένου τούτου συζητήσεις υπήρξαν ζωηρό
τατα·.. ’Αλλ’ δ Λούθηρος φοβούμενος τάς 
παγίδας, άνεχώρησε κρυφίως έξ Αύγούστης 
άφ’ ού πρώτον έτοιχοκόλλησε πρόςζλη- 
σίν τινα «τοΰ χαχ&ς πεπΛηροφορημίνου, 
πρός τόν χα.Ιώς πεπΛήροιρορήμίνον Πά
παν". Τύ άζόλουθον έτος, έσχεν άλλας συ
ζητήσεις μετά τοΰ Μίλτιτζ νουνσίου τοϋ 
Πάπα έν Αύγούστη’ ούτος μετεχειρίσθη 
μεγίστην τέχνην ζαί μετριοφροσύνην, ϊνα 
ζαταπείση τόν Λούθηρον νά υπαζούση τή 
αγία έδρα·’ άλλ’ δ Λούθηρος διέμεινε στα
θερός είς τήν διδασκαλίαν, ήν έζήρυττεν’ 
έντοσούτφ, άπηύθυνε πρός τόν Πάπαν έπι
στολήν τινα, έν ή, ζαί τοι διαμαρτυρόμενος 
περί τοΰ πρός αύτόν σεβασμού αύτοΰ, συν- 
εβούλευσε νά έπιχειρήση αύτός δ ίδιος τήν 
τοσοϋτον ύπό πάντων έπιθυμουμένην με- 
ταρίύθμισιν τής έκκλησίας. Κατά τό 1520 
έφάνη δ κατά τοΰ Λουθήρου ζαί τών προ- 
σηλύτων αύτοΰ άφορισμός τής άγιας έδρας’ 
έν 'Ρώμη, έν Κολωνία καί έν Λουβαίν έζαυ- 
σαν τά συγγράμματα τοΰ Λουθήρου, δστις 
έζαυσε καί αύτός τήν δεκάτην 1 θβρίου 
1520 έν Βιρτεμβέργη τήν βούλαν τοΰ Δέ
οντος δεζάτου, μεθ’ δλων τών αποφάσεων 
τών Παπών, έπί παρουσία τών μαθητών 
τοΰ Πανεπιστημίου, τών καθηγητών ζαί 
μεγάλης συρροής θεατών, πρός δέ, έζήρυξε 
δημοσίως δτι δ Πάπας ήτο δ άνθρωπος τής 
αμαρτίας ή δ ’Αντίχριστος, ούτινος ή έλευ- 
σις έπροφητεύθη έν τή νέα Διαθήκη. Πρου- 
τρεψε τούς χριστιανούς ήγεμόνας ν’ άπο- 
τινάξωσι τόν αισχρόν τοΰτον ζυγόν, ζαί έ- 
χαιρε διότι ύπήρξεν άξιος νά έπισύρη τήν 

έργήν τής'Ρώμης, υπερασπίζων τήν έλευθε- . 
ρίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους. Άπό τής ήμέ
ρας ταύτης,ίρξατο ή τών Προτεσταντών με- 
ταόδύθμισις. Οί εύγενεΐς Γερμανοί προσή- 
νεγζαν τω Λουθήρω τό άσυλον τών Πύρ
γων αύτών. Τήν τετάρτην Απριλίου 1521 
μολονότι τοσαϋτα έποίησαν, ϊνα έκπλήξω- 
σιν αύτόν, ήλθεν είς Γόρμην, είσήλθε δέ είς 
τήν πόλιν συνοδευόμενος υπό άπειρου πλή
θους πεζών ζαί ιππέων.

Τό έτος 1521 ’Απριλίου 17 υπεστήοιξε 
μετά δυνάμεως έν τή Διαίτη έπί παρουσία 
τοϋ Αύτοκράτορος Καρόλου πέμπτου, συνο- 

,δουομένου υπό 6 ’Εκλεκτόρων, 24ων Δου
κών, Ί Ηγεμόνων, 30 Ιεραρχών, υπό 
Αρχόντων, Κομητών ζαί Πρέσβεων. *Γλαβε 
τήν άδειαν τοΰ ν’ άναχωρήση’ άλλά μετ’ 
όλίγας ήμέρας άπό τής άναχωρήσεως αύ
τοϋ, κατεδικάσθη είς άειφυγίαν, ύπό βασι
λικού τίνος διατάγματος, ούτινος μετέσχε 
καί ή Δίαιτα. Ό Έζλέζτωρ τής Σαξωνίας, 
δ μάλλον ένθερμος αύτοΰ προστάτης, έσω
σε τόν Λούθηρον καί τήν διδασκαλίαν αύ
τοΰ, άποστείλας εις τήν έν Βαρτβούργορ έ- 
παυλιν αύτοΰ. Ό Λούθηρος τήν κατοικίαν 
ταύτην ώνόμαζε Πάτμον, έννοών τήν νή
σον, έν ή περιωρίσθη ό ύψιπέτης αετός τής 
θεολογίας Ιωάννης δ Αγαπημένος μαθητής 
τοΰ Χριστού’ είς τό μέρος αύτό έγραψε πολ
λά σπουδαία συγγράμματα’ δέν έξήλθε δέ 
ές αύτοΰ, είμή, ϊνα μετριάση τήν παράφο
ρου δρμήν τινων έζ τών όπαδών αύτοΰ, 
οΐτινες ήδύναντο νά διαζυβεύσωσι τήν έπι- 
τυχίαν. Ό έκτακτος ουτος άνθρωπος, κύρι
οι, λαβών τόν τίτλον τοΰ έζκλησιαστοΰ, 
προσέβαλε τήν αύθεντείαν τών έπισκόπων, 
κατήργησε τήν ’Επισκοπικήν ιεραρχίαν, 
αύθαιρέτως άφηοει, οιόίρθόυ τάς τελετάς, 
άλλας άντ’ αύτών άποκαθιστών. Έζπεπληγ- 
μένος δ’ δ άνθρωπος άπό τάς γιγαντιαίας 
αύτοΰ προόδους, ένόμιζεν έαυτόν έκτακτον 
τινά άνθρωπον καί ύπερφυσική τινι δυνάμει 
πεπλουτισμένον’ δθεν καί κομπάζων έλεγεν 
•ούκ δτι τήν χεϊρά μου εθηχα ίν τφ τής 
λίτρας ρήγματι, ΐνα άνατρί^ω αύτήν ίχ 
θεμελίων, ούχίτι ένίδαλον πΰρ είς τά Μο

ναστήρια, ά.Ι.Ιά σχεδόν χαττστράγησαν 
διά τής γραφίδας μου χαί τοΰ στόματός 
μου, χαί διαχηρύττουσιν, δτι αύτός ίγώ 
πλείονα χαχά τφ Πάπα ίνεποίησα, ή ά
παντες οί άττιποΛιτευθεντες αύτόν βασι
λείς χαι δυνάστ.ιι διά τοϋ χοσυιχοΰ αύτών 
βραχίονος ! !». Άλλ’ έν’ φ παρ' ήμέραν δ 
τής Βιρτεμβέργης’Εκζλησιαστής έθριάμβευε, 
τών θριάμβων του τούς καρπούς ησύ- 
χως ούκ άπήλαυεν, έπεί ή μεταόρύθμισις 
αύτοΰ έγέννησεν άλλας συγχύσεις δοξών, 
δθεν άνεφάνη πρώτος έν τή Γερμανία δ Κα- 
ρολοστάδιος έναντιούμενος τώ Λουθήρφ, 
άλλ’ ουτος έπιτυχώς καί ίζανώς άπήντησε 
προς τάς φρενοβλαβείας αύτοΰ.

Άποθανόντα Λέοντα τόν δέκατον, κύρι
οι, διαδέχεται Άδριανός δ έκτος. Ούτος 
έπεμψε είς τήν Δίαιταν Λεγάτον—πληρε
ξούσιον έγζλήματα φέροντα τοΐς Ήγεμό- 
σιν ώς μεγάλην έλευθερίαν τω Λουθήρφ πα- 
ρασχοΰσι, καί ώς μή έφαρμόσασι τό τής έν 
Βερμανδία Διαίτης ψήφισμα’ έν τή συνελεύ- 
σει ταύτη, ήτις έγένετο πρός περιορισμόν 
τής νέας διδασκαλίας, οί Ηγεμόνες άνέγνω- 
σαν ύπόμνημά τι, δι’ ού έδήλουν τήν πρός 
τήν Παπικήν αύλήν απέχθειαν αύτών. Τό 
ύπόμνημά τοΰτο έξ έζατόν κεφαλαίων ά- 
παρτιζόμενον άπέστειλαν πρός τόν Ποντί- 
φικα έπίσης διαμαρτυρόμενοι κατά τών 
άφορήτων δεινών τής 'Ρωμαϊκής αύλής. Ό 
Άδριανός είτε φοβούμενος τόν συρφετόν 
τών Ηγεμόνων καί Μαρκεσίων, είτε είλι- 
κρινώς συνειδώς τήν τοιαύτην άνάγκην, έ- 
πεχείρησε τό πράγμα, άλλ’ άποθανών άφή- 
κεν αύτό ημιτελές. Τοΰτον διεδέξατο δ ά
πό Μεδίζων ’Ιούλιος, ύπό τό όνομα Κλήμης 
δ έβδομος, δς-ις άπέστειλεν είς Νουριμβέργην 
άπεσταλμένον, συνάμα δέ ζαί άναμόρφωσίν 
τινα ύφισταμένην είς μικρά τινα καί λόγου 
άνάξια’ έντεΰθεν δυσηρεστήθησαν οί 'Ηγε
μόνες καί διαλύονται ούδέν άποτέλεσμα 
έπαγαγόντες. Ό Αύτοκράτωρ, διατριβών 
τότε έν ’Ιταλία, δυσανασχετών καί άσχά- 
λων έ/.έλευσεν, ϊνα συνέλθωσι τά κράτη τής 
Γερμανίας έν συνελεύσει τό έτος 1527 τή 
15η Μαρτίου. Είς τό συμβοόλιον τοΰτο κα
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τά τήν επιθυμίαν τοΰ Αύτοκοάτορος επρε- 
πεν, ϊνα έξετασθώσιν αί θρησκευτικά! διά
φορά!, πριν ή μεταβή αύτός, άπό τής ’Ιτα
λίας, δπως έπανελθών εδρη τά πράγματα 
ίν ησυχία. Άλλά πόσον ίλίγον έγνώριζε τό 
πνεΰμα τή; έποχής έκείνη; ! οί καθολικοί 
Ηγεμόνες δντες πλείονες τών τώ Λουθήριρ 

προςκειμένων, υπήρχον,ώς ένόμιζον, μέτριοι 
κα! συγκαταβατικοί, διότι συγχωρήσαντες 
τοΐς εόαγγελικοις (ώς έλέγοντο οί Λουθη
ρανοί) τά διάφορα αύτών έθιμα, κα! έκά- 
στω τήν έκλογήν θρησκείας οίαςδήποτε, ά- 
πηγόρευσαν αύτοίς τόν προσηλυτισμόν, δθεν 
κατά τοΰ περιορισμού τούτου άντέλεξαν 
φανερά οι Λουθηρανοί 'Ηγεμόνες, κα! τή 
19η Απριλίου 1529 έπεμψαν τακτικήν 
διαμαρτύρησιν protfStallon έξ ής, έκτοτε 
ωνομάσθησαν Διαμαρτυρόμενοι ή Προτε- 
στάνται.

Τοΰ μεταρρυθμιστικοΰ σχεδίου συμπλη- 
ρωθέντος, έπορεύθη είς Βιρτεμβέργην, ινα 
βάλη αύτό είς ενέργειαν’ κατά τό έτος 
1523 μετέβαλε τήν λειτουργίαν, έξήλειψεν 
δλας τάς έκκλησιαστικάς τελετάς, αϊτινες 
τώ έφάνηταν περιττά!, έδημοσίευσε τό περί 
κοινού θησαυρού εγχειρίδιου αύτοΰ, δι’ ού 
καθίδρυε γενικόν τι ταμιεϊον, έν <j> έπρεπε 
νά συλλέγωσι τάς προσόδους τών Μονα- 
στηρίων, τών ’Επισκοπών, τών Παρεκκλη- 
σιων και δλων τών έκκλησιαστικών κερδών. 
Οί Γερμανοί Ηγεμόνες γοητευθέντες υπό 
τή; πλούσιας ταύτης λείας, ήσπάσαντο 
τήν διδασκαλίαν τοΰ Λουθήρου. Ίΐ ύπό 
τών λαϊκών διεόθυνσις τών Μονών έπεσφρά 
γισε τά μέτρα αύτοΰ. Τήν 11ην ’Ιουνίου δ’ 
δ Λούθηρος παραιτηθεί; τών μοναχικών 
αύτοΰ δρέξεων, ένυμφεύθη καλογραίαν τινά 
Αικατερίνην τού Βόρ καλουμένην. 'Η με ■ 
ταρρύθμισις συνέστη ήδη έν Γερμανία κατά 
τό παράδειγμα δπερ αύτός δ Λούθηρος έ- 
δωκε, κα! δέν δόναταί τις άνευ αδικίας, ϊ
να άποδώση αύτώ τάς αταξίας καί τάς 
φρικώδεις ανοησίας τών άναβαπτιστών, υπό 
τάς έμπνεύσεις τοΰ Στόρκ, τοΰ Μοϋνσερ 
καί τοΰ Ίωάννου τοΰ Λώϋδ’ έκτος τής σπα- 
νίας ευφυΐας καί τοΰ εξαιρέσου διοργανισμοΰ 

του δ Λούθηρος είχεν ακόμη άκατανόητόν 
τινα δραστηριότητα, συμπλήρωσα; τοσαΰτα 
μεγάλα έργα έν διαστήματι χρόνου έκπλήτ- 
τοντι τόν νοΰν. Ό χαρακτήρ αύτοΰ έν τώ 
μέσω τών πολυειδών τούτων ασχολιών έ- 
μεινεν ήσυχος, καί τό δαιμόνων αύτοΰ 
πνεύμα φαιδρόν καί ά τάραχον. ΙΙύχαριστεΐ · 
το εί; άπλάς διασκεδάσεις κα! δέν έ
παυσε κα! έν τή έξάψει τών τρομερών τού- 
τι»ν αντιπερισπασμών καλλιεργών τήν 
μουσικήν. Έπαιζε τόν πλαγίαυλον καί τήν 
λύραν, συνέθετεν — δ δέ περιβόητος Χάν- 
όελ, υπερηφανεύετο ώς σπουδάσας τά μου
σικά έργα τοΰ Λουθήρου. Ή ύγιεία τοΰ φε- 
ρεπόνου αύτοΰ άνδρός, έβλάβη πολύ έκ τών 
ταραχών τούτων. Άπέθανε δέ έν ήλικία 
63 έτών είς Etslebe τήν πατρίδα αυτού, 
τήν 18ην Φεβρ[ου 1549’ ούδείς πλέον ή 
δ Λούθηρος, κύριοι, έξετέθη είς τάς συκο
φαντίας, έμέμψαντο αυτόν διά τήν κατά 
τοΰ Σβίγγλι καταφοράν αύτοΰ. Άλλ’ δ Λού
θηρος προσεφέρθη πρός τόν Σβίγγλιν, δπως 
πρός τόν Πάπαν καί τόν ’Ερρίκον 8ον βασι
λέα τής Αγγλία;.

Οί μάλλον παράλογοι μύθοι Ακολούθη
σαν τήν μνήμην τοΰ Λουθήρου ειπον οτι 
γεννηθείς έκ τής καταχθονίου συγκοινωνίας 
δαίμονός τίνος μετά τής μητρός αύτοΰ, εί
χε πνίξει τήν φωνήν τής συνειδήσεως αύτοΰ, 
εϊχε γένει άθεος, δτι ήλλαξε προσέτι τό έν 
τώ Παραδείσω μέρος αύτοΰ, αντί δέκα έ
τών βίου εύαρέστου, έπί εκατόν έτη.

Υπήρξαν, κύριοι, άνθρωποι, οιτινες έβε- 
βαίουν, δτι δ Λούθηρος είχεν άρνηθή τήν 
άθανασίαν τής ψυχής, δτι κατείχετυ υπό 
χαμερπών ιδεών, δτι συνέθεσεν δμνους πρός 
τιμήν τού Βάκχου καί δτι έβλασφήμησε 
κατα τού Μωϋσέως. Πρός δέ, δτι είπεν 
δτι δέν έπίστευεν είς έκεϊνο, δπερ αύ
τό; έδίδασκεν. Τοσοΰτον είνε εύκολον, κύρι
οι, ν’ άνεύρη τις τήν πηγήν τών τοιούτων 
αδικιών, ώστε περιττόν νά ύποδείξωμεν αύ
τήν. Αί κακοήθεις αΰται συκοφαντίαι έξε- 
τοξεύθησαν τοσοΰτον συνεχώς έκ 'Ρώμης, 
καί τοσαΰτα τά υπ’ αύτής άδικηθέντα θύ
ματα, ώστε άναιρέσεως ού χρήζουσιν.'Ο Βά- 

ΰλος, δ αμερόληπτος ούτος κριτής τής ιστο
ρίας έν τώ λεξικώ αύτοΰ, άπέδωκε τώ έν- 
δόξω μεταρρυθμιστή δικαιοσύνην, ήτις ικα
νοποιεί αύτόν διά τάς άγενεϊς ταύτας ύ
βρεις. Ιδού πώς εκφράζεται περί τού Λου
θήρου ωδή τις τοΰ ποιητού Κράμερ, τού ό
ποιου ή άφέλεια άπομακρύνει πάσαν ιδέαν 
κολακείας.

«Ούδέποτε,λέγει,«ούδέποτε υπήρξεν υπο- 
«κοιτή; ! ουδέποτε έκολάκευσε τούς Ήγε- 
»μόνας, ϊνα έχη τήν προστασίαν αύτών, υ- 
«πεοήσπισεν ένθέρμως τά δίκαια τής άν- 
χθρωπότητος, έξεπλήρωσε τά καθήκοντα 
»πατρός καί συζύγου, φίλου καί υπηκόου, 
«υπήρξεν δπαρήγορος τών δυστυχιών, ούόέ- 
«ποτε ήδίκησεν άλλ’ ώδευσε διά βήματος 
χσταθεροϋ πρός τήν ένδοζον όδόν ήν διέ- 
«γραψεν αύτώ ό Θεός. ΊΙ έπί τής γή; δ’ 
«αύτοΰ εύτυχία, έν τώ μέσω τών προλήψε- 
»ων, άς είχε νά καταπολεμήση, ήν σύζυγος 
«ένάρετος καί ή καλύβη αύτοΰ.»

Τά συγγράμματα τοΰ Λουθήρου έτυπώ- 
Οησαν έν Ίένη κατά τό 1 556, άποτελοΰσι 
δέ τέσσαρας τόμους εί; όγδοον.

Οί κυριώτεροι μετά τόν Λούθηρον με- 
ταρρυθμισταί ήσαν δ Φίλιππο; Μελάγχθων, 
δστι; κατά πρώτον Σβαρζέδης ονομαζόμε
νος, άντήλλαξε τό δνομα αύτοΰ άντί τοΰ 
Μελαγχθώνο;,συγκειμένου έκ δύο έλληνικών 
λέξεων, αϊτινες σημαίνουσι μαύρη γή" έγεν- 
νήθη είς Βέρττεν, έν τώ Παλατινάτω τοΰ 
'Ρήνου, καί υπήρξεν δ ένδοξότερος τών μα
θητών τοΰ Λουθήρου.

'Ο Σβίγγλις, μεταρρυθμιστής ’Ελβετός 
έκ τής επαρχίας τοΰ άγ. Γαλληνοΰ — 

. Saint Galle, δστις προσέβαλε τήν εξουσίαν 
τού Πάπα, τό μυστήριον τής εξομολογήσε
ι»;, τήν αξίαν τής πίστεως, τήν έπίκλησιν 
τών άγιων, τήν θυσίαν τής λειτουργίας, 
τού; έκκλησιαστικού; νόμους, τάς εύχάς, 
τόν αγιασμόν, τόν άγαμον βίον τών ίερέων 
καί τήν αποχήν τού κρέατος.

Ό Οίκολαμπίδης,δ ένεργητικώτερος συμ- 
βοηθός τοΰ Σβίγγλι. 'Ο Ιωάννης Καλβϊ·ος, 
δ Αρχηγό; μιας τών πολυπληθεστέρων Προ- 
τεσταντικών κοινοτήτων, τοΰ δποίου ή ύι-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Β.) 

δασκαλία έξασκεϊται πρό πάντων έν Γαλ- 
λίφ, καί πολλοί άλλοι, περί ών γενήσεται 
λόγος έν τή αναπτύξει τής Αύγουσταίας 'Ο
μολογίας.

Ό Λούθηρος, κύριοι, καθίδρυσε τήν δογ- 
ματολογίαν τής Αύγούστης δ δέ Καλβΐ- 
νος τήν τής Γενεύης. 'Η μεταρρύθμισις τής 
εκκλησίας, κατά τε τόν αρχηγόν καί τά μέ
λη αύτής, ήτο κατά τόν 1 5ν αιώνα ή σκέ- 
ψις παντός ήθικοΰ καί θρησκευτικού πνεύ
ματος. 'Ο Λούθηρος λοιπόν καί ή διδα
σκαλία αύτοΰ δέν ήδύναντο νά έκλέξωσι 
περίστασιν εύνο’ίκωτέραν, ϊνα είσακουσθώ- 
σιν’ ούδείς διενοεϊτο ν’άρνηθή τά; εύεργεσί- 
ας καί άρετάς, δι’ ών ή πρώτη Ορθόδοξος, 
μία, άγία, καθολική καί άποστολική θεία 
τού εύαγγελίου ’Εκκλησία ήτο πεπροικισμέ- 
νη, καί τή; όποιας ή σοφία καί αί πανά- 
γιαι άρεταί διεσκέδασαν, έδιωξαν τό σκό
τος καί έπαναγαγοΰσαι τά φώτα συνετέλε- 
σαν πρός πολιτισμόν τών λαών.

"Απαντες, κύριοι, οί χριστιανικοί αιώνες 
άνεγνώτισαν γενικώς καί άναγνωρίσουσιν δτι 
ή καθολική ’Εκκλησία, ήτις προωρίσθη υπό 
τοΰ ’Αρχηγού αύτής, τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιη
σού Χριστού, ϊνα καταστήση εύτυχές τό 
άνθρώπινον γένος, ύψοΰσα τό πνεύμα καί 
τήν καρδίαν τών άνθρώπων, άπεμακρύνθη 
τοΰ λαοσώου τούτου σκοπού μετά τό α- 
προσδιόνυσον καί λυπηρόν έκεϊνο μέγα 
Σχίσμα μεταξύ Δύσεω; καί Ανατολής., Ο
περ έχθρικώς έδίχασε τούς έν έν Χριστώ ά- 
δελφοποιημένους λαούς, καθ’ δσον ή τής 
Δύσεως εκκλησία ήθέλησε νά είσχωρήση εις 
τά Κράτη καί νά άναμιχθή είς δλας τάς 
πράξεις ίοΰ τε πολιτικού καί κοινωνικού 
βίου.

Ό Πάπας, κύριοι, τή; 'Ρώμης, οί Πάπαι, 
μάλλον είπεΐν, δψονται δι’ άπαντα ταΰ
τα. Οί έκ τοΰ ύψους τοΰ Βατικανού δίδον- 
τες τήν ποντιφικήν αύτών εύλογίαν Πάπαι 
καί έκφωνοΰντες, « τή πόλει καί τώ 
Σύμπαντι,» ών ή πλεονεξία έπώλει τόν ου
ρανόν πρός κατοχήν τής γής, ή τρομερά καί 
απεχθής έκείνη ιεροκρατία τής 'Ρώμης, Ή 
ή; ποταμοί αιμάτων ανθρωπίνων έρευσαν, 

7 
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έχέτω τάς αιτίας, ήτις ήδη, σημερο*,"κα
τά τν>ν εύτυχή ταύτην έποχήν μας, παρί
σταται ούχί πλέον μέ ρομφαίας καί] δπλα 
ώπλισμένη— άλλ’ ύπδ τήν αδυναμίαν καί 
έξασθένησιν αύτής αναφαίνονται ένίοτε ή 
δργή καί αί άπειλαί! 'Η Ποντιφιεή έκείνη 
αγέρωχος καί άντιχοιστιανική εξουσία, κύ
ριοι, κρατεί πλέον είς χεϊρας-αύτής έσβεσμέ- 
νους μόνον κεραυνούς, άλλ’ δ άφωπλισμί- 
νος αύτής βραγιών άπειλεϊ είσέτι τδν κό
σμον έκ τών δωδεκακισχιλίων βαρυταλάν- 
των αιθουσών τού Βατικανού καί διαμαρ
τύρεται κατά τού μεγάθυμου Βίκτωρος 
Εμμανουήλ καί τής κυβερνήσεως αυτού.

(άκολουθεΐ).
Λιογ. ΧαρικΛης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΚΗΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΜΥΡΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΤ ΜΟΤΣΕΙΟΤ ΤΗΣ ΕΤΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ.

Πρδς άνεύρεσιν τού πραγματικού κατά 
τήν άρχαιότητα βάρους έκάστου τών άνα- 
χαλυπτομένων σταθμών γενικός κανών έστι 
νά μή δίδηται αύτώ άμέσως τδ πρδς τδ νύν 
αύτού βάρος άντιστοιχούν άρχαΐόν τι στάθ- 
μικδν σύστημα’ διότι ποτέ μέν, ένεκα σκω
ρίας καί διαφόρων προσκεκολλημένων υλών, 
ελκουσι ταύτα σταθμόν πλέίω τού κ,εκανο- 
νισμένου, άλλοτε δέ, ένεκα φθοράς καί έλ- 
λείμματος, ϊλλασσον τού δέοντος. ’Ενώ λ.χ. 
ή σολώνειος μνά, κατά τάς νεο>τέρας έρεύ
νας, αντιστοιχεί πρδς γαλλ. γραμμ. 436,6 
διά τήν πρώτην μέν αιτίαν εύρίσχονται μναϊ 
έλκουσαι γραμμ. 446. 450. 460 κτλ., διά 
δέ τήν δευτέραν,εύρίσχονται έτεραι έλκουσαι 
γραμμ. 422,427,410 κτλ. Πρδς εΰρεσιν 
λοιπδν τής άληθείας ζητητέον τίς ή έποχή 
έκάστου σταθμού, τίς ή κατάστασις αύτού, 
χαί, εί τδ σχήμα έστιν δμοιον γνωστοϊς 

ήδη σταθμοϊς ώρισμένου βάρους’ διότι έάν 
π. χ. σταθμός τις τετραγώνου σχήματος 
έλκη μναν 440 γραμμ., έτερος σταθμός 
τού αύτού μέ* σχήματος, άλλ έφθαρμένος 
ε?τ’ έν τώ μέσω, εϊτ’ είς τάς άκρας,ίς-ι μέν 
καί ούτος μνά, άλλ’ όλιγωτίρων έκείνου 
γραμμαρίων.

Κατά τήν μέθοδον λοιπδν ταύτην Οά 
προσπαθήσω ενταύθα νά δρίσω, ώς οίόν τε, 
τήν άρχαίαν δλκήν έκάστου σμυρναϊκού 
σηκώματος τού Μουσείου τής Ευαγγελικής 
Σχολής, διά νά χρησιμεύση ή παρούσα 
πραγματεία ώς δεύτερον, ούτως είπεΐν, μέ
ρος τού πρδ διετίας έκδοθέντος καταλόγου 
μου, έν φ απλήν μόνον περιγραφήν αύτών 
ώς γνωστόν έποιησάμην. 4)

I

Είς έκάστην πόλιν, έν ή άνεκαλύφθησαν 
πολλά και ποικίλα σταθμά, παρετήρησαν 
οί σταθμολόγοι δτι κατά τήν νύν αύτών 
δλκήν δέν δεικνύεται 8* μόνον άρχαϊον 
σταθμικδν σύστημα, άλλά πολλά καί διά
φορα. Έκ τής νύν λ. χ. ολκής τών άθηναϊ- 
κών σηκωμάτων άνεγνωρίσθησαν 8ξ ή έπτά 
συστήματα. Κατά ταύτην λοιπόν τήν γενι
κήν παρατήρησιν καί τά έν Σμύρνη εύρε- 
θέντα καί συνεχώς ευρισκόμενα, έν τή δλκή 
αύτών άντιστοιχοΰσι πρδς τδ ρωμαϊκόν, 
πτολεμαϊκδν, περσικόν καί ιδία πρός τό άτ- 
τικδν σύστημα, δπερ ήν κυρίως τό έπικρα- 
τήσαν ένταΰθα καθ’ δλην τήν μακεδονικήν 
έποχήν, καθώς άποδείκνυσι καί τδ νύν 
βάρος τών έπί Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 
τών διαδόχων αύτού κοπέντων άργυρών τής 
πόλεως νομισμάτων.

Καί τού άττικού μέν συστήματος σταθ
μόν ελκουσι τά ύπ’ άριθ. 63, 87, 98, 102, 
244, 435, 138 καί 491. Καλείται δέ σύ
στημα άττικδν τδ έχον μνάν έλκουσαν 
γραμμ. 436,6. II μνά αΰτη λέγεται καί

4) Έν τή πραγματεία δμω; ταύτη περιγρά- 
Ϊονται καί τινα μή άναφερόμενα έν τφ κατα- 
όγφ· έπειδή έκτοτε έπλουτίσθη ή συλλογή διά 

περισσοτέρων ίτι σταθμών τής Σμύρνης. 

σολώνειος’ ύπήρχε δέ καί ίτέρα έν ’Αττική 
μνά, ή έμπορική καλουμένη,ήτις είσήχθη έν 
’Αθήναις κατά τήν I 1 8ην όλυμπιάδα καί 
ήτις εϊλκε πεντήκοντα έτι δραχμών τής 
σολωνείου. 4)

Έκ τών οκτώ λοιπόν τούτων σταθμών 
τής Σμύρνης βαρύτερος ές-ιν δ ύπ’ άριθ. 63, 
όστις έλκει γραμμ. 910 καί έπί τής μιάς 
αύτού έπιφανείας φέρει τήν έπιγραφήν 
ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ 2). ής τδ σχήμα τών γραμ
μάτων δείκνυσιν ώς έποχήν τού σταθμού τά 
πρώτα έτη τής συστάσεως τοϋ περγαμηνού 
βασιλείου.Κατά τδ σημερινόν δέ αύτού βάρος 
άντις-οιχεϊ πρδς δύο μνας άττικάς έλκούσας 
άνά 455 γραμμ. άτινα δμως δέν πρέπει νά 
παραδεχθώμεν ώς τδ ακριβές έκάστης αύ
τών βάρος, διότι ύπάρχουσι μικρά τινα 
ελλείμματα είς τδν σταθμόν καί έπ’ αύ
τοΰ έπικόλλησις ικανής ΰλης. Μνας δέ 
σταθμόν ίλκει έκ τών λοιπών δ ύπ’ άριθ. 
87, δστις φέρει τήν έπιγραφήν ΑΓΟΡΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΗΣΕΟΥ ΣΜΥΡ ΤΒ’ έλκει δέ 
γραμμ. 447 *). Πρδς τδ βάρος δέ τούτου 
αντιστοιχεί σχεδδν έτέρα μνά εύρεθεϊσα έν 
Αθήναις καί έλκουσα γραμμ. 446 **).

1) Όρα C.J.G. άριθ. 133. «Άγίτω οέ και ή 
μνί ή έ(μ)πορ(ική Στε'φανηφόρου δραχ)μά; 
ΐχατόν τριάκοντα κ(αΐ) ό,τώ πρό(;) τά στάθμια 
τά (έ)ν τφ άργυροκοπ(είψ ζ.)αϊ (έχέτω ρο
πή)* (Στε)φανηφόρου δραχμά; δέκα δύο, καί 
πωλε(ίτ)ωσαν πάντε; ταλλα (π)άντα ταύ(τη) τή 
μν?, (πλήν) δσα πρός άργύριον διαρρήδην εϊρη 
ται π(ω)λεϊν, ίστάντες τόν πήχυν τοϋ ζυγ(οϋ I- 
σόρ)ροπον,δγοντα τά; έκατόν.πεντήκοντα δ(ρ αχ- 
(μά)ς τοϋ Σ(τεφανηφ)όρου. »

2) βλ. Σμυρναϊκά σταθμά σ. 18 καϊ πίν. 2ον. 
') βλ. Σμ. Στ σ 18 και 19 πίν. 5.
") '°ΡΛ Schillbach, (le ponderibus b- 

■4nn. d. Instil. 4865 σ. 196 άρθ. 33. — Ύ- 
ποπτεύω οτι ό σμυρναϊκό; οΰ’.ο; σταθμό; κσ- 
τεσκευάοθη πρό ολίγων χρόνων έν αρχαία μή
τρα μνά;, κατεχομένη ϊσω; ύπό τινο; τών έν- 
ταΰθα άρχαιο/απήλων, ών έργα εϊσϊ καϊ τά ΰπ’ 
άρθ. 97 καϊ 106, ώ; καϊ τά ΰπ’ άρθ. 95 >αϊ 96 
σταθμά, άτινα, άγνοίΰν τότε τό κίβδηλον αϋτ&ν, 
τεριέγραψα έν σ. 19 τοϋ καταλόγου μου, προσ- 
τιθείς καϊ τήν εΙκόνα ένό; έ; αύτών.

Ήμίμναιον δ’ έστίν δ ύπ’ άρ·.Ο· 402, 
δστις ούδέν σύμβολον φέρει, άλλ’ έστιν ά- 
πλούν τεμάχιον μολύβδου, τετραγώνου 
σχήματος (μήκ.. 0,04 ΰ|. 0,045 πάχ- 
0,011) καλώς διατηρούμενον’ έλκει δέ 

γραμμ- 220 *).
Τά δέ ύπ’ άριθ. 98 καί 214 είσίν εικο

σάδραχμα, έχοντα, τδ μέν,’σχήμα τετραγω
νικόν, τδ δέ,κολοβής πυραμίδος. Τδ πρώτον 
έλκει γραμμ. 89, τδ δ’ έτερον 88 **), 
Σημειωτέον δέ, δτι πλήν ένδς είκοσαδρά- 
χμου τού έν Βερολίνο) βασιλικού Μουσείου, 
έλκοντος γραμμάρια 87,4, οΰδεν έτερον ύ
πήρχε γνωστόν, ούτινος τδ νύν βάρος νά 
πλησιάζη πρδς τδ κεκανονισμένον τού εί- 
κοσαδράχμου-

Τού αττικού συστήματός εΐσιν έτι καί 
τά ύπ’ άριθ. 1 35, 138 καί 4 9Ι,ών τδ μέν, 
δραχμή, τδ δέ διώβολον καί τδ έτερον δί- 
δραχμον. Ζυγίζει ή μέν δραχμή 4.6, τδ δέ 
διώβολον γραμμ. 4,5 καί τδ δίδραχμον 

γραμμ. 8.342.
Καί ταύτα μέν είσί τού άττικού συστή

ματος. Πτολεμαϊκού δέ τά ύπ’άρ· 4 4 0, 
421, 71 καί 193. Γνωστόν δέ δτι ή πτο- 
λεμαϊκή μνά άντιστοιχεϊ πρδς τήν ιταλι
κήν, ήτις εϊλκε μίαν καί ήμίσειαν λίτραν, 
ήτοι γραμμ. 490,563. Είς τδ σύστημα 
τούτο δ κ. Schillbach έκ τών έν τώ σπου- 
δαιοτάτω αύτού καταλόγω ς·»θμών άπέδωκε 
πάντα τά φέροντα αμφορέα ή χελώνην’ έκ 
τούτων όμως ούδέν πλησιάζει πρδς τό κε- 
κανονισμένον τής μνας ταύτης βάρος.

Τού συστήματος λοιπόν τούτου ό βαρύ
τερος σταθμός έστίν έπτάδραχμον, ό δέ 
μικρότερος τρίδραχμον. Ηαί έπτάδραχμον 
μέν έστίν ό ύπ' άριθ. 4 10 έχων σχήμα τε
τραγωνικόν’ έλκει δέ γραμμ. 34.722

”) Ό κ. Schillbach (ϊνθ. άνωτ. σ. 198 άρθ. 
34 καϊ 34α) περιγράφε' δύο ήμίμναια ών τό 
μέν ϊλκει γραμμ. 223,5 τό δέ, γραμμ. 225.

·’) Ύπό τήν βάσιν αύτοϋ φέρει έκτυπον δο
χείου. Όρα Σμυρ. Σταθ. σ. 20 ένθα ή λέξις «κο
σμήματος» πρέπει νά διορθωθή είς «δοχείου».

*"*) Τά έπ’ αύτοϋ εγγεγραμμένα ΙΝ, άτινα 
ούδέν έν τΐί περιστάσει ταύτή δηλοϋσι, ένεχαρα- 
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Δίδραχμου δέ τδ υπ’ άριθ. 193 έλκον γραμμ· 
10. Τετράδραχμα δ' είσί τά ύπ’ άριθ. 121 
καί 71, ιόν τδ πρώτον έκ μολύβδου καϊ 
σχήματος τετραγων.κοΰ'έλκει δέ γραμμ.20" 
τδ δεύτερον έκ σίδηρου καϊ τοϋ αύτοϋ σχή
ματος" έλκει δέ γραμμ. 19,7. Τήν τετρά- 
δραχμον όλκήν τοϋ ύπ’ άριθ. 121 σταθμού 
δηλοϋσι καϊ τά έπ’ αύτοϋ έγκεχαραγμένα 
Δ-Ί , ών τδ μέν Δ δηλοΐ τδν άριθμδν 4 τδ 
δέ παρ’ αύτώ γωνιώδες σημεϊον, δραχμήν. 
Παρατηοητέον δέ δτι τδ σημεϊον τοΰτο 
■< δπερ, κατά τά σωζόμενα κείμενα τών 
άρχαίων μετρολόγων, έχει τήν σημασίαν 
ταύτην 1), έπ’ ούδενδς τών μέχρι σήμερον 
γνωσθέντων r-αθμών δείκνυται, ώς ομολογεί 
ό κ· Schillbach 2), κα’ι δτι νϋν πρώτον φαί
νεται έν τφ σμυρναϊκώ τούτω σταθμίω.

χθησαν ύπό χειρός άρχαιοκαπήλου πρός καλ- 
λιτίραν ίσως έκτίμησιν αύτοΰ. Ό σταθμό; 
ούτος, εύρισζ.όμενός ποτέ παρά Gonzenbacll, 
έδημοσιιύθη καί είκονίσθη ύπό τοϋ έλλογίμου κ. 
Schillbach (de pond. ”■ 1θ2. πρύ'λ. άρθ. 93 
σ. 210 καί πίν. ΧΙγ άρθ. 93) Οεωρήσαντος αύ
τόν ώς ούγγίαν· έλκει οέ κατά τήν σημείωσίν 
του γραμμ. 34,72.1) Fr Ilullsch, Metrol. script, rel. I, 
SGa, 6. «Πλάμον δέ Λ εΐς μέν τά δεξιά ταΐς 
κεραίαις νέαν δραχμήν οηλοϊ, < , εΐς δέ τά εύώ- 
νυμα, ήμίσεια>.» 56β, 16 ·Α! δέ δύο γραμ
μαί συμπΐπτουσαι κατά Οάτερον μέρος ώστε γω
νίαν ποιεΐν έμφερές ταΐς τοΰ Κ δόο κεραίαις ταΐς 
πρός τή ορθή γραμμή σημαίνουσι δραχμήν< ,τήν 
συνωνόμως καί ολκήν καλουμένην.» Ιΐρβλ.66,6.

2) De ponderibus a. 16 ■><’Scriplores ve 
teres, volunt drachmam significari nota 
< , hanc vero equidem in nu llo ponderi 
ineeni.v Σημειωθήτω ένταΰθα δτι τό σημεϊον 
τοΰτο άπηντήθη έπί αθηναϊκής έπιγραφής μετ’ 
άλλων πολλών, περί ών σοφάς καϊ έκτεταμένας 
παρατηρήσεις έποΐησεν ό κ. II. Εύστρατιάδης. 
Βλ. Άρχαιολ.Έφημερ. Β'. περιοδ. σ. 557—578. 
Καϊ έπί τίνος λεσβιακής έπιγραφής δημοσιευθη- 
σομένης προσεχώς έν τφ τρίτψ τεύχει τών έπι- 
γραυών τοΰ ·Μουσ καϊ τής Βιβλοθ.ν τό σημεϊον 
τοΰ τοάπαντ) ώς έ;ή;^^> Έπε ιδή δέ πιθανόν νά 
άμφιδάλλη τις περϊ τής σημασίας τοΰ έπϊ τής έ
πιγραφής ταύτης σημείου γνωστοποιώ δτι ίν τω 
ίν τή Βιβλιοθήκη τής Εύαγγελικής Σχολής δια- 

-ςηρουμένφ χειρογράφφ τοΰ Διοσκορίδου πανταχοϋ

Τοϋ περσικού δέ συστήματός εισι τά ύπ’ 
άρθ. 124.226 καϊ 139. Τό πρώτον φέρει 
τδ σημεϊον X , δπερ έξέλαβον έν άρχή ώς 
ΖΕ 1). Τά δ’ έτερά εισι ασύμβλητα καί σχή
ματος τετραγώνου. Τδ πρώτον έλκει γραμ. 
16,6, άντιστοιχοϋντα πρδς τρεις δραχμάς 
περσικής μνάς έζ γραμ. 553.333. . τό δεύ
τερον γραμ. 1 6,άντιστοιχοϋντα πρδς τρεις έ
πίσης δραχμάς μνάς 533 333... τδ δέ τρίτον 
έλκει γραμμ. 5,5, άντις-οιχοϋντα πρδς δραχ
μήν μνάς 550 γραμμ. Τδ κεζανονισμένον δέ 
τής περσικής μνάς βάρος έστι 544 γραμμ. 
Εύρέθησανομως μναΐ έλκουσαι πλείω τούτου, 
ώς λ.χ. αί έν Χίω εύρεθεϊσαι, ών ή μέν μετ’ 
έπιγραφής ΜΝΑ έλκει γραμμ. 547, ή δέ 
μετ’έπιγραφής ΔΥΟ ΜΝΑΙ γραμμ.4124,1 0 
άτινα δι’ έκάστην μνάν δίδουσι γραμ. 562, 
05. *)

Τδν δέ ύπ’ άρθ. 13’2 σταθμόν 2), δστις 
έλκει γραμμ. 51,4, τά δποΐα άντιστοιχοϋσι 
πρδς δεκάδραχμου μνάς 514 γραμμ-, δυνά
μεθα νά πλησιάσωμεν πρδς τήν ακριβή δλζήν 
τής περσικής μνάς έάν προσθέσωμεν έν ετι 
γραμμάριον,δπερ ένεκα τής πολυκαιρίας κα'ι 
τής προστριβής φαίνεται δτι άπωλέσθη. Τδ 
άρχαΐον δεκάδραχαον τοϋ σταθμίου βάρος 
δεικνύει καί τό έπ’ αύτοϋ έντετυπωμένον 
Δ, δπερ, έάν μή προηγήται ή έπηται έλ.λ.η- 
νικώ αριθμώ, δηλοΐ δεκάδραχμον. 3)

ΊΙ έν Σμύρνη χρήσις τοϋ περσικού συστή- 

τό σημεϊον τής δραχμή; εΐνε γεγραμμίνον ώς

1) Βλ. Σμυρναϊ-.ά Σταθμά σ. 2’.
') Όρα Longperier έν Annal.dell' Insti

tute 1847, σ.334—C.Z.G.n. 8533,8535. 
—Schillbach, ένθ.άνωτ. σ. 204, άρθ. 73α, 
73β.—J. Brandis, Das Muenz=Mass= 
und Gewichlwesen in Vorderasien. σ.154.

2l Βλ. Σμυρν. σταΟ. σ. 20.
3) Ή σημασία αύτη τοΰ γράμματος έπιοεβαι- 

οΰται έκ δύο δεκαδράχμων άνακαλυφθέντων έν 
ΆΟήναι;, ών έκαστον έπϊ τής μιάς έν τφ μέσιρ 
αύτοΰ έπιφανείας φέρει τό Δ. Προσεπιβεβαιοΰται 
δέ καϊ έκ δύο εικοσάδραχμων σταθμών τή; αύ
τή; πόλεως γερόντων έκάσεου ΔΔ—I Of 10- Ό
ρα δέ τήν περιγραφήν αύτών παρά Schillbach 

ματος άποδεικνύεται καί έκ τής ίλκής τών 
πρώτων χρυσών τής πόλεως νομισμάτων,ά- 
τινα φέρουσι τήν έπιγραφήν ΖΜΥΡΝΑ1ΩΝ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ. Ί)

’Εκτός τών γνωστών σταθμολογικών συ
στημάτων τής άρχαιότητος, ατινα μάς έ- 
πιβεβαιοϋσι σήμερον καί τά συνεχώς άνευ- 
ρισκόμενα νομίσματα, καί σηκώματα, έκ 
τών σωζομένων σταθμών άνακαλύπτονται 
καί τινα άλλα συστήματα άτινα πρδς τδ 
παρόν άδυνατοϋσιν οί μετρολόγοι νά προσδι- 
ορίσωσι. Καί τοιαΰτα λ. χ. είσί τά ελζοντα 
μνάν 780 γραμμ. 980 1070 κτλ. Έν τοΐς 
άγνώστοις λοιπόν τούτοις συστήμασι δύο 
καλώς διατετηρημένα σταθμά σμυρναϊκά 
έκ’μολυβδου κατατάσσουσι καί έτερον έλ- 
κον μνάν ύπέρ τά 720 γραμμ. Ταΰτα δέ 
είσί τά ύπ’ άρθ. 220 καί 178, ών ό μέν φέ
ρει έπϊ τής μιάς αύτοϋ έπιφανείας τρίπουν 
2) καϊ ένθεν μέν έχει τήν αρχικήν συλλα
βήν τοϋ δνόματος τής πόλεως ΣΜΥ ένθεν 
δέ τά γραμμ. TAP, όντα άναμφιβόλως λεί
ψανα τής λέξεως τέταρτον, ήτις έπί πολ
λών σταθμών' άπηντήθη" έλκει δέ γραμμ. 
480 ") δ δέ, έλκει γραμμ. 178 καί είκο- 
νίζει έπίσης τρίποδα" άλλ’ ένθα μέν ό προ
ηγούμενος φέρει τά γράμματα ΣΜΥ, ό έτε
ρος φαίνεται δτς έφερε τήν λέξιν τέταρτον, 
ής τδ Α μόνον τής δευτέρας συλλαβής δι · 
ακρίνεται, ένθα δέ έκεΐνος φέρει τά γράμ
ματα TAP ούτος ΣΜΥ. 3)

Και τοσαϋτα μέν περί τών σταθμών τής 
Σμύρνης, άτινα, βοηθούμενος έκ τοϋ νϋν 
αύτών βάρους, τής έποχής και τής διατη- 
ρήσεώς των, άπέδωζα είς τδ αττικόν, πτο- 

’■ 1.96 άοβ. 29,29α, 31 καί Ρουσοπούλφ έν- 
Άρχαιολ. Έφημ. σ. 311 άρθ 391.

1) Βλ. Brandis, 8νθ. άνωτ. σ. 414.
2) Όστι; ώ; σύμβολον άπαντά καϊ έπϊ πολλών 

νομισμάτων τή; Σμύρνης. Βλ. Mionnel, des
cription des medaillcs antiques III, άρθ. 
1049-55. Suppl. IV, ά?θ. 1498—1514.

*) Βλ. Σμυρν. ΣταΟ. σ. 20.
3) Αυτόθι σ. 21.

λεμαΐκδν καί περσικόν σύστημα. Μεταβαί
νω δέ ήδη είς τά τοϋ ρωμαϊκού συστήμα
τος σταθμά.

II

Κατά τήν δμολογίαν τοϋ κ. Schillbachi) 
δστις άνέγραψεν άπαντα σχεδόν τά μέ
χρι τοϋ 1865 γ»ωσθέντα έλληνικά τε καί 
ρωμαϊκά σταθμά, πάνυ ολίγα τοϋ ρωμαϊ
κού συστήματος εύρέθησαν έν τή κυρίως 
Έλλάδι" έκ τής συλλογής δμως τοϋ Μου
σείου τής Εύαγγελικής Σχολής φαίνεται δτι 
πλείονα τοιαΰτα εύρίσκονται έν Μικρά ’Α
σία Τδ ρωμαϊκόν σύστημα, ώς είναι δήλον, 
είσήχθη είς τάς ήμετέρας χώρας άμ’ ώς οί 
Ρωμαίοι έγένοντο κατακτηταί αύτών, δι
άρκεσαν καί καθ’ δλην τήν βυζαντινήν πε
ρίοδον.

Έκ τών σμυρναϊκών λοιπόν σταθμών τοϋ 
ρωμαϊκού συστήματος είσί τριάκοντα καϊ 
έν.

Καί λίτρας μέν βάρος έλκουσι 
α) Τδ ύπ’ άρθ. 1 75" ζυγίζει γραμμ. 333 

καί έπί μέν πής μιάς αύτοΰ έπιφανείας ύ- 
πάρχει ή λέξις ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΥ, έπί δέ τής 
έτέρας άναγινώσκεται τδ όιομα αύτοϋ, ό
περ κατά τήν πρώτην τοϋ σταΟμοϋ έξέτα- 
σιν δέν είχον διακρίνει καλώς 2). ΜΑΡ(κου) 
ΛΕΙΒΙΟΥ ΠΩΛΛΙΑΝΟΥ

β) Τδ ύπ’ άρθ. 240, έχον σχήμα τετρα
γωνικόν καί φέοον τύπον προτομής αύτο- 
κράτορος" έλκει γραμμ. 351

γ) Τδ ύπ’άρθ. 196 έκ λίθου καί σχήμα
τος δρθογωνίου παραλληλεπιπέδου" έλκει 
γραμμ. 301. Είναι δέ όλίγον βεβλαμμέ- 
νον.

δ) Τδ ύπ’ άρθ. 238. ’Αντί πάσης άλλης 
αύτοϋ περιγραφής έπιτραπείτω μοι νά μετα
φέρω τήν έξής περί τοϋ σταΟμοϋ τούτου ση- 
μείωσίν μου, δημοσιευθεΐσαν έν τώ 629ω

1) De ponderibus σ. 190.
2) Σμυρν. Σταθμ. σ. 19—20. Πρβλ. Τό έ- 

μόν, Περί τινο; μήτρα; σταθμών σ. 6 ΰπο- 
σημ. 1.
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φύλλφ τής «Προόδου» τή 1 I Δεκεμβρίου 
4870. «Έκ προσφοράς τοϋ φιλάρχαιου κ. 
Ευαγγέλου Τουλιάδου ή σταθμολογική συλ
λογή τοϋ Μουσείου τίς Ευαγγελικές Σχο
λές έπλουτίσθη κατ’αύτάς δι’ένδς σπου
δαιότατου στάθμου λίτρας έχοντος σχήμα 
κυκλικόν καί φέροντος άφ’ ένδς μέν τήν έ
πιγραφήν (Ι)ΠΙΙΑΡΧΟΓ άφ’ έτέρου δέ

ΜΑΤ 
EPACQNOY 
yoyaciap 

xor

άς άναγνωστέον Λΐ(άρχου) Αύ(ρη.Ιίου Έ ■ 
ρασώκου υίοΰ ' Αοιάρχου, ιππάρχου- Μετά 
δέ τά γράμματα MAY υπάρχει ό εξής τε
τράγωνος τύπος τής σφραγίδος αύτοΰ τοϋ 
ιππάρχου μέ γράμματα μικρά.

[MAY] 
[ΕΡΑΣ]ΩΝΟ 
Υ [Υ1Ο]ΥΑ 
[Σ1]ΑΡΧΟ
[Π] Ι1ΠΑ J

Ή σφραγίς αυτί, φέ.ουσα τήν αύτήν ί- 
πιγραφήν, ήν καί δ σταθμός, έτέθη ύπδ τοϋ 
ιππάρχου Έρασώνου πρδς ένδειξιν ίσως δτι 
ό σταθμός οΰτος είναι ακριβής καί επομέ
νως δύναται νά ήναι έν χρήσει.

Εύρέθη δέ ούτος είς τδν Μ ιγάΛον Tap- 
Ad, κείμενον έν τώ μέσιρ τής άπδ Σμύρνης 
είς Σεβδίκιοϊ άγούσης, ένθα άνεκαλύφθησαν 
καί δύο έπιγραφαί τοϋ αύτοκράτορος Ούε- 
σπασιανοΰ, ώς έπισκευαστοϋ τών άπδ Σμύρ
νης ·ΐς 'Εφεσον έδών. I)

Έκ τών μέχρι σήμερον εύρεθέντων έν 
Σμύρνή σταθμών «γνωστοποίησα πέντε άγο- 
ρανόμους τές πόλεως, ένώ πρότερον δύο 
μόνον ήσαν γνωστοί έξ επιγραφών" έκ τοϋ 
νέου λοιπόν τούτου σταθμοϋ γνωστοποιώ 
καί όγδοον άγοοανόμον δνομαζόμενον

1) Έδημ·σιεόθησαν 2έ αΰται κατ’ άντίγραφον 
τ·Β κ· Γ. ’ΒαρινοΟ έν «Μουσειψ καί Βιόλιοθή- 
χ·^> πε·ρι·ϊ. Β’. «τ. ά. σ. I—2.

Λί(άρκοκ) Αύ(ρήΑιοκ) Έρασύνηκ ούτινος 5 
πατήρ ήν υίδς Άσιάρχου. Τό όνομα 'Ερα- 
οώκης δέν είναι γνωστόν είς τά λεξικά.

Συνήθως τά σταθμά τές Σμύρνης, άτινα 
φέρουσιν δνόματα άγορανόμων, έχουσι καί 
τδν τίτλον αύτών ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΫ" άλλ’ δ 
νέος ούτος σταθμός αντί τοϋ συνήθους_έχει 
ΙΠΠΑΡΧΟΥ.

Ό τίτλος ούτος άναμιμνήσκει μοι δύο 
ιπιγραφάς, δι’ ών γίγνονται γνωστοί δύο 

; άγορακύμοι τές Σμύρνης, ο’τινες, πρίν ή 
έκλεχθώσιν ώς τοιοϋτοι φαίνεται, δτι ήσαν 
Ίππατχοι 1).

'Υποθέτω λοιπόν δτι καί δ έπί τοϋ σταθ
μού τούτου μνημονευόμενος Μ. Αύ. Έρασώ- 
νης,πρίν έκλεχθή ά)·οραΓ0/ιο<·,ήν ίππαρχος' 
άλλά διατί νά μή διατάξη νά γραφή έπ’ 
αΰτοϋ δ έν τή περιστάσει ταύτνι προσήκων 
αύτώ τίτλος ; "Ενεκα τοϋ τίτλου λοιπόν 
τούτου ό σταθμός οΰτος είναι πρωτοφανής. 
"Ελκει δέ γραμμ. 343,933. »

Έκτδς τών δύο τούτων λιτρών ειχον πε
ριγράφει πέρυσιν έν τώ 4 28 φύλλω τής «Ι
ωνίας» καί δύο έτέρας σπουδαίας λίτρας, 
αϊτινες δυστυχώς δέν κοαμοϋαι τήν συλλο
γήν τοΰ Μουσείου τής ήμετέρας πόλεως,άλλ*  
έπωλήθησαν, ώς έπληροφορήθην, είς τινα έν 
’Αθήναις ιδιώτην.

• Όρα Σμυρ. Στ. σ. 49.
·· Πρβλ. Σμ. Στ. σ. 20.
*"* Όρα τήν εικόνα αύτού έν τφ 1φ πίνακι 

τών Σμυρ. ΣταΟ.
4) Ό σταθμός ούτος είκονίσΟη κα’ περιεγρά- 

οη τό πρώτον ύπό τού κ. Schillbach, δστις ε'_ 
δεν αύτόν -αρά Gonzenbach. Όρα de Ροη- 
deribus σ. 200 άρθ. 93 καί ίαυ. άριθ. 93. 
λέγει δέ περί αύτού έν σ. 192 « in altera α- 
rea exhibet duo quadrata incusa prorsuf 
paria, in quibus monogramma miki qui- 
dem non perspicuum conspicitur... in al
tera aulem duae notae rotundae sunt 
incusae, in quibus aut delphinus, au

’Η μία είναι σχήματος κυκλικού διαμ. 
0,086. Έχει δέ έπί μέν τές μιας αύτής 
έπιφανείας τήν έπιγραφήν Μ(άρκου) ΑΥΡ(η- 
λίου) ΜΗΤΡΟΧΟΥ" έπί δέ τές έτέρας ΑΓΟ
ΡΑΝΟΜΟΥ. Έλκει γραμμ. 383.

Ή έτέρα έλκει γραμμ. 349. Έχει δέ 
σχέμα μηνοειδές" δψ. 0,068 καί μήκ. 
0,125. Φέρει δέ άφ’ ένδς τήν έπιγραφήν 
ΑΥΡ(ηλίου) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" άφ’ έτέρου δέ 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΥ καί τήν σφραγίδα τοϋ άγο- 
ρανόμου τούτου. *)

Μιας καί ήμισείας λίτρας σταθμόν έλκει 
δ ύπ’ άρθ. 62 φέρων άφ’ ένδς τήν έπιγρα- 
φην ΑΥΡΠΛΙΟΣ Ι1ΕΡΠΕΡΟΥ μετά τετρα-

I) Όρα C.I.G. »ρδ· 3193 χαί 3201.
') Περί τού σταθμού τούτου πρβλ. τό έμόν. 

Περί τίνος μήτρας σταθμών σ. 6.

γώνου έν τώ μέσω τύπου τής σφραγίδος αύ
τού, άφ’έτέρου δέ ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΥ. 1) "Ελ
κει δέ ουτος γραμμ. 474"

Ήμιλίτρου δέ σταθμόν έλκουσι 
ά) Τδ ύπ’ άρθ. 64 άσημον τετράγωνον 

σταθμίον, πλήν καλώς διατετηρημένον, δ
περ ζυγ. γραμμ. 157.7. ')

β’) Τδ ύπ’ άρθ. 76, δπερ έστι σχήματος 
κυκλικού καί άφ’ ένδς μέν ύπάρχουσι τέσ- 
σαρες τύποι, περιέχοντος έιάστου τά γράμ
ματα ΔΙΙ. έλκει δέ γραμμ. 161 ’*).1 . - . .

γ') Τδ ύπ’ άρθ. 78, σχήματος τετραγώ
νου καί καλώς διατετηρημένον φέρει άφ’ 
ένδς ίξ τύπους στρογγύλους ών έκαστος 
έχει τδ μονόγραμμα ΛΒ· δπερ, ώς θέλομεν 
ίδεί κατωτέρω, άπαντα καί έπί δύο έτέρων 
σταθμών" ζυγίζει δέ γραμμ· 4 51.

δ') Τδ ύπ’ άριθ. 228 άσημον σταθμίον, 
σχήματος τετραγωνικού, έλκει γραμμ. 127.

Τεσσάρων δέ ούγγιών δλκήν έλκουσι τά 
ύπ’άριθ. 94 καί 215. Τδ πρώτον είναι 
σχήματος τετραγωνικού καί φέρει τέσσαρας 
τύπους στρογγύλους, ών έκαστος φέρει έκ- 
τυπον δυσδιάκριτον. Ζυγίζει δέ γραμμ. 107, 
2. Τδ δεύτερον έχει σχήμα κολοβής πυ· 
ραμίδος (υψ 0,044) καί έλκει γραμμ. 107. 
Φέρει δέ ύπδ τήν βάσιν τά γράμματα ΔΙ, 
ατινα είσιν ίσως τά άρχικά ονόματος άγο- 
ρονόμου. Άλλά πιθανόν νά σημαίνωσι καί 
άραχγ/άς <1εχα=Δ(ραχμαί) Γ, καί τότε τδ 
σήκωμα τοΰτο νά ήναι δεκάδραχμον τής 
συριακής μνας, ήτις έλκει 1070 περίπου 
γραμμ.—Ό κ. Adrien de Longperier i- 
δημοσίευσε πρδ πολλού 1) σταθμόν εύρε- 
θέντα έν Συρία καί διαφυλαττόμενον νϋν έν 

1) Όρα τήν εικόνα αύτοΰ έν τφ καταλόγφ 
τών «Σμ. ΣταΟ · πιν 3. Πρβλ. καί τήν περί τί
νος μήτρας σταΟμώ'· πραγματείαν έν σ. 6.

*) Ήμίλιτρον, εύρεθέν έν Μήλμ, ΐλκει τό αυ
τό σχεδόν βάρος δηλ. γραμμ. 457,6 Όρα 
Schillbach ’· 240 άριθ. 96.

*’) Σμυρ. ΣταΟ. σ. 48 πίν. 4.
4) ΛηηαΙ. dell' Institute. 4847. σ. 310, 

342, 344. ίαυ. XL V. άριθ- 44—43,

τή έν Παρισίοις δημοσία Βιβλιοθήκη, έλκον- 
τα δέ γραμμ. 1068,20" φέρει δέ καί τήν έ
πιγραφήν ΔΙΙΜΟΣΙΑ' Μ(Ν)Α. Ό αύτδς έδη- 
μοσίευσε καί ήμίμναιον έλκον γραμμ. 535, 
1 5,ώς καί zirapror έλκον γραμμ. 267,80. 
Πρόδηλον ίρα έκ τής δλκής τών σταθμών 
τούτων δτι ύπήρχε καί σύστημα μνας έλ- 
κούσης περί τά 1070 περίπου γραμμ. Έάν 
λοιπόν δ σταθμός τοϋ ήμετέρου Μουσείου 
μή ηναι τριτημόριον λίτρας, κατά τήν προ· 
τεινομένην έξήγησιν τών έπ’ αύτοΰ γραμ
μάτων ΔΙ, δύναται νά έκληφθή καί ώς δε
κάδραχμον συριακής μνάς.

Διούγγια δ είσί
ά) Τδ ύπ’ άρθ. 104, δπερ φέρει άφ’ ένδς 

δύο τετραγώνους τύπους, ών έκαστος περι
έχει τδ μονόγραμα ΝΕ. Ζυγίζει δέ γραμμ. 
47,2')

β') Τδ ύπ’ άριθ. 177 φέρει άφ’ ένδς δύο 
στρογγύλους τύπους μετά δελφίνος έν έκά- 
στω. Ζυγ. δέ γραμμ. 53,417. **)

γ') Τδ ύπ’ άριθ. 218 φέρον ώραίαν προ
τομήν αύτοκράτορος βοιμαίου, πιθανώς δέ 
τού Μάρκου Αύρηλίου. Ζυγ. γραμ. 59"’).

δ) Τδ ύπ’ άρθ. 107. έλκει γραμμ. 54, 
793,φέρει δέ άφ’ ένδς μέν δύο τετραγώνους 
τύπους, ών έκαστος|περιέχει τδ αύτδ μονό
γραμμα, δπερ Ανευ άμφιβολίας δυνάμεθα 
νά άναγνώσωμεν Zyvpralur 4)" άφ’ έτέρου 
δέ δύο στρογγύλους τύπους περιέχοντας 
έκαστον εκτυπον δελφίνος.
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έ) Τδ ύπ’ άριθ. 241 φέρει τον τύπον τής 

αύτοχρατορικής προτομής ί,ν είς τδ ύπ’ άριθ. 
426, 218'καί 219. Ζυγ. γρ. 59. 913.

Μιας δε ούγγίας βάρος έλχουσι :
ά) τδ ύπ’ άρθ. 1 I 2. σχημ. τετραγ. έπιμ. 

έλκει γραμμ. 23,5.
β') Τδ ύπ’ άρθ. 113 σχημ.τετραγ. έπιμ. 

έλκει γραμμ. 27,5.
γ') Τό ύπ’ άρθ. 188 σχημ- τετραγ. έλ

κει γραμμ. 27,5.
δ') Τδ ύπ’ άρθ. 227 σχημ. τετραγ. έλ

κει γραμμ- 26, φέρει τύπον στρογγυλόν 
μετά τοϋ μονογράμματος 1)

έ) Τδ ύπ’ άρθ. 219 σχημ. κυκλ. έλκει 
γραμμ. 31,280 φέρει δ’έν τώ μέσοι τύπον 
αύτοχρατορικής προτομής.

Καί αί 8ς αυται ούγγίαι διετηρήθησαν 
καλώς, έν γένει δέ καί άπαντα τά ρωμαϊκά 
ταϋτα σταθμά. Ήμιούγγιον δέ έστί τδ ύπ’ 
άρθ. 189, έλκον γραμμ. 15’ έχει δέσχήμα 
τετραγωνικόν.

Έν τέλει περιγράφοι καί τά βυζαντινά 
σταθμά τ?ς πόλεω; ταύτης, ών απλήν μό
νον μνείαν έποίησα έν τώ καταλόγω τών 
σμυρναϊκών σταθμών.

’Αρθ. 66. Διούγγιον χαλκοϋν, σχήματος 
τετραγωνικού, έλκει δέγραμμ. 52,275 Φέ
ρει δέ άφ’ ένδς στέφανον έν ώ σταυρός καί 
τά στοιχεία 1’οΒ άτινα σημαίνουσιν ούγγίας 
δύο. 2)

Άρθ. 81. Ούγγία, έκ χαλκοϋ, σχήματος 
δέ κυκλικού, διαμ. 0,025, έλκει γραμμ.23.

Άρθ. 221. Ούγγία έκ χαλκοϋ’ σχήματος 
δέ κυκλικού (διαμ. 0,028)’ έλκει δέ γραμμ. 
25,568. Άφ’ ένδς φερει τά στοιχεία Ι’οΑ 
μετά δύο μικρών σταυρών. Τά στοιχεία ση- 
μαίνουσιν ούγγία ά.

Άρθ. 223, Ήμιούγγιον χαλκοϋν, κυκλι
κόν (διαμ· 0,0-)’ έλκει δέ γραμμ. I 2,5

Άρθ. 229. Πέμπτον ούγγίας έλκον 
γραμμ. 5,073. έχει δέ σχήμα έπίμηκες.

Άρθ. 85. Σταθμός στρογγύλος’ έκ χαλ
κοϋ, έλκει δέ γραμμ. 1 1,5 άντιστοιχοϋν- 
τα πρδς τρία νομίσματα ή ήμίσειαν ούγγί- 
αν 23 γραμμαρίων (Πρβλ. άρθ. 81). Τδ 
άρχαϊον αύτοϋ βάρος δεικνύουσι καί τά έπ’ 
αύτοϋ ΝΓ.

Άρθ. 222. Σταθμός δρειχάλκινος’ κυκλι
κός (διαμ.0,02)· έλκει δέ γραμμ. 17,5 άν- 
τιστοιχοϋντα πρός τέσσαρα νομίσματα.

Άρθ. 224. Σταθμός δρειχ. κυκλικός 
(διαμ. 0,02). έλκει δέ γραμμ. 8 άντιστοι- 
χοϋντα πρδς δύο νομίσματα.

Άρθ. 225 Νόμισμα §ν έλκον γραμμ. 4, 
422’ έκ χαλκοϋ σχήματος δε τετραγ. Άφ’ 
ένδς έγκεχάοακται Sv I πλαγίως.

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΤΣ.

ronarn conspicis crucem, sub cujus bra- 
chiis ΓοΒ legis, celerum omni a quae 
comparent, lineis leviter incisis expressa 
sunt. Litterae inscriptae nos docent, pon- 
dus esse unciarum duarum site sextan- 
tern; al qvomodo quadrat id quod pen- 
dit? Gramm. 70,345 efficiunt plus quam 
duas minas et dimidiam. Equidem non- 
dum invent unciam aliquando usitatam 
fuisse gramm. 35, 1725. Altamen fuisse 
nan negabimus quamobrem terlium pon- 
dus (δρα άνωτ. σ.5! άριθ. 110 ίν ΰποσημ.) in 
quo legunlur litterae"* 1 2 IN£ incisae, quum 
pendat gramm. 34, 72 item dicemus ejus, 
modi unciam novam. » Άλλ’ είς δευτέραν 
τοΰ καταλόγου του έκδοσιν πιστεύω οτι προβύ- 
μως^Οίλει επιδιορθώσει ό συγγραφεύ; τό χωρίο1' 
τοΰτο,άφοΰ ό σταθμό; οΰτο; ϊλκγι γραμμ- 52,275·

prora navis, ut Postolacca opinatur, ef- 
f ictus est. Duas vero uncias co pondcre 
exprimi facile conicilur ex co, quod 
pendid gramm. 54,85; quamguam paid 
est gravius pondera justo. »

1) Τοΰ σταΟμοΰ τούτου γίγνεται μνεία ίν σ. 
21 τοΰ καταλ. τών Σμυρν. σταΟμ.

2) Όρα τήν εικόνα τοΰ σταΟμοΰ τούτου πα
ρά τφ κ. Schillbach, de ponderibus. lav. 
XIV, άριθ. 94, δστις πρώτο; έξέδοτο αύτόν δ
τε κατεί-χετο υπό τοΰ Gonzenbach. Κατά πα
ραδρομήν δί ίσω; έσημείωσεν ό έκδοτης οτι ϊλ- 
κει γραμ. 70,315. Έν σ. 192 τοΰ καταλόγου 
του όκ. Schillbach λέγει περί όλκή; τοΰ 
σταΟμοΰ τούτου τά εξής « ln area., intra CO-
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ΠΕΡΙ ΒΕΑΟΥΙΝΩΝ.

01 'Αραβες διαιρούνται είς δύο κατηγο
ρίας —- είς γεωργούς και είς ποιμένας’ καθ’ 
όλον δ βίος όμως αύτών τόσον διαφέρει,ώσ
τε νομίζει τις δτι οί ποιμένες ούδεμίαν 
φυλετικήν σχέσιν έχουσι πρδς τούς γεωρ- 
γβίς.

Οί γεωργοί, καθ’ 8 μάλλον άγαπώντες 
τήν γεννέθλιον καί άναγκαζόμενοι νά καλ- 
λιεργώσι τήν γήν, άναγνωρίζουσιν δπωςδή- 
ποτε τήν κυριαρχίαν τής Πύλης- λέγομεν δέ 
όπωςδήποτε, δώτι πράγματι δέν ύπόκεινται 
είς τούς κειμένους νόμους, δπως όλοι οί μω
αμεθανικοί λαοί, έξαιρούνται τής στρατο
λογίας καί διατη,ροϋσι τ’ άρχαία προτοπα- 
ράδοτα ήθη καί έθιμα, ατινα δέν δύναται 
ή κυβέρνησις νά καταφρονήση ή κατάργηση. 
Οί 'Αραβες τής έρημου τόσον άφωσ ωμένοι 
είναι είς τά ήθη καί έθιμά των, ώστε πά
σα κατ’ αύτών άμεσος ή έμμεσος προσβολή 
ήθελε προκαλέσει ταραχός καί έπαναστά- 
σεις, έξ ών ούδέν καλόν ήθελε προκόψει διά 
τήν Πύλην.

Οί ποιμένες είσίν οί Βεδουίνοι ή Μπεδου- 
ίνοι, οΐτινες έκλήθησαν ούτως έκ τοϋ Ονό
ματος Μ.πεόάχου, σημαίνοντος drdpartor 
Ζής ίρήρου. Οί Βεδουίνοι ούτοι, καί τοι δι
αιρούμενοι είς φυλάς άνεξαρτήτους τάς μέν 
άπδ τάς δέ καί συχνάκις πολέμιας, άπο- 
τελούσιν Sv καί μόνον έθνος, μίαν καί τήν 
αύτήν ομιλούν γλώσσαν. Έπί τής άπειρου 
έκτάσεως τής άμμώδους χώρας ήν οίκοΰσι, 
συνεχώς ένεργοϋσι μεταναστεύσεις, κατά 
τάς ιδιοτροπίας των, ή άμα προκύψη κίνδυ
νος, προσβολής λ.χ. έκ μέλους άλλης φυλής 
ή έκ μέρους τών άνθρώπων τής έξουσίας. 
Τοιουτοτρόπως οί Βεδουίνοι κατορθοΰσι ν’ 
άποφεύγωσι πάσαν καταδίωξιν τών έχθρών, 
οΐτινες, καί τοι ισχυροί καί δεξιώτατοι, 
δέν δύνανται νά άντιπαλαίσωσι πρός τήν 
φύσιν τοϋ κλίματος καί τοϋ έδάφους, οΰτε 
Ζρδς τήν λειψυδρίαν.

Εν παντί καιρώ οί νομάδες, οΐτινες ύ- 
πόκεινται είς τούς άρχηγούς οίκογενει- 
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ών (σείχ), έστησαν τάς σκηνάς των άπδ 
τών όχθών τοϋ Εύφράτου μέχρι τοϋ Νείλου 
καί άπό τών παραλίων τής Μεσογείου μέχρι 
τών έσχατιών τοϋ Περσικού κόλπου.

Ούδείς κατώρθωσε νά καθυποτάξη αύ
τούς. Οί Έλληνες, οί 'Ρωμαίοι καί οί Πέρ
σαι διήλθον τάς αύχμηοά» έρημους των, 
άλλά δέν κατώρθωσαν ν’ 'άποδιώξωσιν αύ
τούς. Οί Βεδουίνοι, οί μέγα φρονοϋντες έπϊ 
τή έλευθερία των, περιφρονοϋσι τά περϊ 
αύτού; υπόδουλα έθνη καί διετήρησαν σχε
δδν άμετάβλητον τήν ένδυμασίαν τών άρ
χαίων πατριαρχών τής Ίουδαίας.

Απας δ πολιτικός Οργανισμός τών Βε- 
δουΐνων συνίσταται είς τό συνέρχεσθαι κατ’ 
οίκογενείας καί έπειτα κατά φυλάς. Έκα
στη τών τελευταίων τούτων στέλλει έν τή 
γενική συνελεύσει, άμ’ άποδειχθή άνάγκη, 
ενα σεΐχην, ον έκλέγουσι μεταξύ τών φημι- 
ζομένων έπί σοφία, άνδρία καί πλούτω· Ή 
φυλή έχει τόσους άρχηγούς, δσας καί οίκο
γενείας, δ δέ στρατηγός έκλέγεται έκ τών 
μάλλον δ.ακεκριμένων άρχηγών ή σεϊχών’ 
έννοεΐται δέ δτι ισχυρότερος άποδεικνύεται 
δ έχων περισσοτέρους συγγενείς, φίλους καϊ 
ύπηρέτας.

Ή διοίκησις τών φυλών τούτων εΐναι 
πολιτεία πατριαρχική, έν ή τό κυριώτερον 
πρόσωπον διαδραματίζει ή άριστοκρατία, 
διά τδν λόγον δτι αί οίκογένειαι τών άρ
χηγών άπολαμβάνουσι κληρονομικά προνό
μια, παρέχο>τα αύταϊς μεγάλην έπιρροήν. 
’Εντούτοις δφίσταται καί ή δημοκρατία, 
διότι ένίοτε άπασα ή φυλή καλείται νά ά- 
ποφανθή περί σπουδαιοτάτων ύποθέσεων, 
άποφασιζομένων διά πλειονοψηφίας Ή ε
ξουσία τοϋ άρχηγοΰ έν γένει είναι άπόλυ- 
τος. Όταν κέκτηται άνδρίαν^ συνάμα δέ 
χαρακτήρα σταθερόν καί έπιτακτικδν, εύ
κόλως δύναται νά καταχρασθή τήν εξουσίαν 
του- άλλ’ όπωςδήποτε πληρόνει διά τής' 
ζωής του τήν αδικίαν. Ούτος διατάσσειτάς 
ύπδ τήν δικαιοδοσίαν του οίκογενείας νά 
άρωσι τάς σκηνάς καί άποφασίζει περί ει
ρήνης ή πολέμου’ κατάχρησιν δμως τοϋ δι
καιώματος τούτου δέν ποιεί, διότι πάντοτε 
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συμβουλεύεται τούς γέροντας, τούς προκρί
τους τής φυλής, καί μάλισα συγκαλεί συνέ- 
λευσιν γενικήν. Τέλος ουτος κρίνει τούς δ- 
πωςδήποτε άμαρτήσαντας καί επιβάλλει 
ποινάς.

Έπιχορήγησιν ώρισμένην δέν εχει, τδ 
μόνον δέ άοφαλές κέρδος του είσιν αί έκ 
τών προβάτων του πρόσοδοι, τδ μερίδιύν 
του έκ τών ληστειών άς διεύΟυνε καί έκ δι- 
αγωγικοΰ τέλους έπιβεβλημένου είς τάς εμ
πορικός συνοδίας καί τούς οδοιπόρους τούς 
διερχομένους διά τής χώρας, ής άρχει.

’Επειδή δ "Αραψ είναι πτωχός, σύντρο
φόν έχει, σχεδόν πάντοτε, τήν πείναν* με
γάλην δέ ϊιατηρεΐ εύγνωμοσύνην πρδς τδν 
διατρέφοντα αύτδν (όπερ θεωρεί μεγίστην 
τών αρετών) καί είναι πρόθυμος καί τήν 
ζωήν του νά Ούση υπέρ τούτου. Ό ύπδ τής 
φυλής άγαπώμενος σεΐχης ούδένα διατρέχει 
κίνδυνον νά φονευθή' πλήν μάλλον οφείλει 
νά έλπίζη έπί τής άγάπης ήν έμπνέει ή 
έπί τής περιβαλλούσης αύτδν μεγάλης ισχύ
ος. Έάν θέληση νά δυναστεύση τούς· υπη
κόους του, ούτοι έγκαταλείπουσιν αύτδν καί 
μεταβαίνουσι παρ’ άλλη φυλή, οί δέ συγγε
νείς του κηρύττουσιν αύτδν έκπτωτον τοϋ 
άξιώματός του καί καταλαμβάνουσι τήν 
θέσιν του. Τδ περίεργον ότι παρ’ ούδενδς δύ
ναται νά έλπίση προστασίαν' διά τοΰτο, καί 
τοι περιβεβλημένος έξουσίαν σχεδδν απόλυ
τον, προσέχει νά μή καταχρασθή αύτήν, 
φόβω μή άποβληθή αϊσχρώς. Οί αρχηγοί 
τών Βεδουΐνων διορίζονται δι’ έκλογής, ώς 
έγένετο τδ πάλαι έπί τών Εβραίων, άλλ’ 
έχουσι μεγαλητέραν έξουσίαν, διότι ζώσιν 
ανεξάρτητοι καί περιφρονοϋσι πάσαν ξένην 
υπεροχήν, ένώ οί Εβραίοι άρχηγοί άνεγνώ- 
ριζον νόμον δι’ ού έξηρτώντο έκ τής κεντρι
κής διοικήσεως.

Τά έπιπλα τής σκηνής Βεδουίνου δέν εί
ναι πολλά' συνίστανται δέ είς τά έξής' είς 
μίαν μεγάλην λόγχην, δύο παλ.αιά πιστό
λια, σπάθην κυρτήν, τουφέκιον μέ πέτραν, 
άναγόμενον είς τούς χρόνους καθ’ ούς όνε- 
καλύφΟη τδ πυροβολικόν, μακράν μάχαιραν 
ή γιαταγάνιον καί ρόπαλον ώπλισμένον διά

σίδηρου σφαιρώματος' ταΰτα είσί τ’ αμυν
τικά ή επιθετικά όπλα, τά άπαντώμενα έν 
τή σκηνή' έάν δέ ϊδη τις καλά δπλα είς 
πενιχρός καί άθλιας σκηνάς, ταΰτα άπο- 
δεικνύουσι τήν έπιτηδειότητα, άν μή τήν 
τιμιότητα τοΰ κατόχου — διότι ούδεμία 
άμφιβολία δτι έκλεψεν αύτά.

Αί σκηνα’ι έν γένει εισίν υψηλαί S; έως 
έπτά πόδας, έχουσι σχήμα Ορθογώνιον καί 
είσί κατασκευασμένοι άπδ χονδροειδές καί 
στερεόν ύφασμα έκ τριχών καμηλού ή αί- 
γδς, δπερ αί γυναίκες ύφαίνουσιν. ’Ελλείψει 
τοιούτου υφάσματος, ποιοΰσι χρήσιν τών 
ίνών φυτοΰ καλούμενου .lirpzaJoir. Αί σκη- 
ναί αύται, ών τδ χρώμα είναι φαιόν, είσιν 
αδιάβροχοι, έκτδς άν αί βροχαί ήναι ραγ
δαίοι ή πίπτουσιν έπί πολλάς ήμέρας. Τδ 
ένδον διαιρείται ένίοτε εις τρία χωρίσματα, 
ών τδ έν είναι προωρισμένον διά τάς γυ
ναίκας καί καλείται ά.ίκομπάχ (γυναικωνί- 
τγ,ς)·

Αί γυναίκες δφείλουσι νά στήνωσι καί νά 
αίρωσι τάς σκηνάς' στήνονται δέ αύται κα- 
νονικώς καί είσί διατεθειμένοι κυκλοειδώς. 
Περί τάς σκηνάς ουδέποτε έγείρουσιν αμυν
τικά έργα, ούδέ διατηροΰσι προφυλακής, 
διότι προφύλακες εισίν οί κΰνες, οΐτνες, ά
μα έπιφανέντος κινδύνου, διά τών υλακών 
των έξεγείρουσι τήν νύκτα τούς Βεδουΐ · 
νους. 'Οσάκις έπίκηται κίνδυνος, ό αρχηγός 
δίδει τδ σύνθημα καί εύθύς άπασα ή οικο
γένεια φορτόνει τά σκεύη της έπί τών κα
μηλών. Ώθοΰσι δέ ταύτας είς τά πρόσω, 
καί έπειδή τά ζώα ταΰτα είναι λίαν συνει- 
θισμένα είς τοιαύτας υποχωρήσεις, φαίνεται 
δτι μαντεύουσι τδν σκοπδν τών κυρίων των 
καί ταχύνουσι τδ βήμα. Εις τάς τοιαύτας 
πορείας οί έφιπποι χρησιμεύουσιν ώς προ
φυλακή, ένεργοΰσι κατοπτεύσεις καί φυλάτ- 
τουσι τά νώτα τής συνοδίας' έν άνάγκη 
δέ καί οί πεζοί, οΐτινες είσιν ώπλισμένοι μέ 
τουφέκια καί δπλα, προστατεύουσι τούς ύ- 
ποχωροΰντας καί μεγίστην άποδεικνύουσιν 
άνδρίαν, συνεχώς κατορθοΰντες ν’άποχρού- 
σωσι τδν έχθρόν.

'Η άφθονία τών τροφίμων είναι άνάλο-

γος πρδς τον πλοΰτον τών επίπλων. Τά τέ
κνα τής έρημου νηστεύουσιν άκουσίως έπί 
μακρδν, διότι ή τροφή των είναι άθλια καί 
μόλις καθ’ έκάστην έσθίουσιν 70 έως 80 
δράμια τροφήν — τόσον σπάνια είναι τά 
τρόφιμα.

Τό γεΰμά των συνίστχται άπδ πηκτόν 
γάλα, οπώρας, άς κλέπτουσιν έκ τών πέριξ 
χωρίων, καί ένίοτε άπδ όλίγον άλευρον 
καί όρύζιον, άπό άκρίδας, άπό μικρά δί- 
πηρα έκ όούραχ ή φακής, άπδ κυάμους, 
τυρόν σκληρότατον καί άπδ όλίγον άφέψη- 
μα καφέ άνευ ζαχάρεως. Οί αρχηγοί ποι
ούσε χρήσιν κρέατος μόνον κατά τάς έορ- 
τάς ή τάς πένθιμους ημέρας' άλλά τδ φο- 
νευόμενον ζώον, κάμχλος, πρόβατον I, αΐς, 
τόσον σκληρόν κρέας παρέχει, ώστε νομίζει 
τις δτι σφάζουσι τά γηραιότερα.

Οί Βεδουΐνοι έσθίουσι καί τά μάλλον αη
δή πράγματα' μασσώσι, λ.χ., ρίζας καί 
χόρτα, τ.ώγουσιν άκρίδας έβρασμένας είς ύ
δωρ, ψήνουσι ποντικούς, δφεις καί σαύρας' 
πρδς τούτοις τρώγτυσι δορκάδας, λαγωούς, 
γαλάς καί παντοειδή πτηνά — έννοεΐται 
δταν δυνηθώσι νά συλλάβωσι τοιαΰτα. Διά 
ταΰτα εισίν αδύνατοι καί ισχνοί καί μάλ
λον ή άνάγκη τής συντηρήσεως αναγκάζει 
αύτούς είς διαρπαγάς καί λεηλασίας. Είσ- 
βάλλουσιν δθεν είς τά καλλιεργημένα μέρη, 
δπου έλπίζουσι νά άρπάσωσί τι, καί είς τούς 
πέρις κήπους ΐνα φάγωσι τούς μόλις ωρίμους 
καρπούς καί άλλα φυτά.

Τδ τέκνον τής έρημου άγογγύστως δέ
χεται ξυλοκοπήματα, άρκεϊ νά φάγζ," άλλ’ 
ο άφρων ό ξυλοκόπων αύτδν ταχέως τιμω
ρείται' διότι άμα τό πράγμα περιέλθη είς 
γνώσιν τής φυλής, αύτη Ορκίζεται οτι θά 
έκδικηθή, θεωρούσα τδ πράγμα ό>ς ζήτημα 
τιμής, καί καταστρέφει πάν τδ άνήκον τώ 
άρξαμένω χειρών αδίκων, έκτδς άν ό δυσ
τυχής ούτος πληρώση άποζημίωσιν δι’ δ- 
σας κατέφερε πληγάς. Έάν ιδιοκτήτης ζη
τήση τήν προστασίαν τής άρχής, στέλλου- 
σιν αύτώ ώς φρουράν ιππείς τινας, οί ό
ποιοι δέν άρκοΰνται μόνον νά διατρέφωνται, 
ώ; καί οί ίπποι των, δαπάναις τού ιδιο

κτήτου, άλλά υπεξαιροΰσι τήν νύκτα δ,τι 
άν περιπέσιρ είς χφιράς των' άν δέ κάμτ> 
παρατηρήσεις δπου δει, τώ στέλλουσι καί 
άλλους φύλακας ΐνα περιστείλωσι τούς πρώ
τους. Έννοεΐται δτι οί τελευταίοι ούδόλως 
είσί καλλίτεροι' διά τοΰτο οί ίδιοκτήται 
προτιμώσι νά συ/Οηκολογώσι πρδς τά τέκνα 
τής έρήμου.

Αί τοϊς Βεδουΐνοις άνήκουσαι γαίαι είσί 
πλήρεις βαθειών κοιλάδων ή μάλλον στε
νωπών έπικινδύνων, άς δ ”Αραψ γνο,ρίζει 
άριστα καί δπου έμφανίζεται αίφνιδίως είτε 
μόνος, είτε μέ τινας τών άδελφών του, ή 
ένίοτε ένεδρεύει όπισθεν λοφίσκου. Τό μέ- 
λαν χρώμά του, τά νευρώδη μέλη του, τδ 
άτημέλητον ένδυμά του, τδ έπί τών ώμων 
τουφέκιόν του, πάντα ταΰτα άγγέλλουσι 
τήν παρουσίαν τελείου ληστοΰ.

Ό Βεδοϋίνος πιστεύει είς τήν ειμαρμέ
νην' είναι δέ χαρακτήρος άσταθοΰς, πλεο- 
νέκτης καί κρυψίνους' παραβαίνει τήν υ- 
πόσχεσίν του τόσον εύκόλως, δσον άλλάσ- 
σει σκηνήν' άλλά είναι λίαν φιλόξενος καί 
δ καταφεύγων είς τήν σκηνήν του δέν φο
βείται νά ληστευθή, καί τοι πλούσιος. *Αν 
θέλη νά γυμνώσρ τόν ύπ’ αύτοΰ φιλοξενού
μενου, προσπαθεί νά έπιπέση κατ’ αύτοΰ 
δταν δέν δύναται νά έλπίζη έπί τήν προ
στασίαν του, τούτέστιν έκτδς τών δρίιον 
τής φυλής του.

Οί νομάδες ούτοι εχουσιν άνάστημα μάλ
λον υψηλόν, βαδίζουσιν ΰ.τερηφάνως, εισίν 
εύστροφοι, εχουσιν ωοειδή τήν κεφαλήν, το 
μέτωπον υψηλόν καί κυρτόν, τήν £ίνα γρυ
πήν καί έφθαλμοδς μεγάλους. ’Επειδή δέ 
δέν έχουσι μονίμους κατοικίας, ζώσιν είς 
τό ύιαιθρον ή ύπδ τάς σκηνάς, κοιμώμε- 
νοι έπί δερμάτων ζώων' ζώσι δέ κατά φυ
λάς καί μεταναστεύαυσι συνεχώς πρδς εΰρε- 
σιν νομών διά τά πολυάριθμα ποίμνά των. 
Αί γυναίκες φροντίζουσι διά τούς ίππους, 
τά πρόβατα καί τά άρνία.

Τοιοΰτοι εισίν οί Βεδουΐνοι, φυλή ισχυρά 
I καί ανεξάρτητος, άποδεικνύουσα άκριβή τά 
! ύπδ τοϋ Θεοΰ άποκαλυφθέντα τώ Ισμαήλ : 
1 αΟύτος έσται αγροίκος άνθρωπος' αί χεί-
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ρες αύτοΰ έπί πάντα;, καί αί χεϊρε; πάντων 
έπ αύτόν' καί κατά πρόσωπον πάντων 
ιών αδελφών αύτοΰ κατοικήσει.» (Γεν. 
1ST., 12).

Ε.Υ.

ΠΕΡΙ ΠΟΙΉΣΕΩΣ.

• Δώ καί φιλοσοφώτερον καί σπουδαιότερου 
ποίησις Ιστορία; έστίν- ή μέν γόρ ποίη- 
σι; μάλλον τά καθόλοο ή δ’ ιστορία τά 
καθ’ ϊκαστον λέγει. »

Αριστοτέλη;.

Τοσοΰτον δύσκολος είναι ό δρισμδς τής 
ποιήσεως, δσον καί τής έν τή φύσει και τέ
χνη ώραιότητος, ής δεν υπάρχει ούδέν πρό
τυπον, τοϋ ιδανικού διαφέροντος κατά τδ 
κλ’.μα, την φυλήν και ανατροφήν έκάστου 
άιόμβυ. Τί έστι ποίησις, όποια ή ούσία 
της, έζ ή; τά θέλγητρα καί ή επιρροή αυ
τής έπί τής ανθρωπίνου καρδίας καί διάνοι
ας ; Ό Πλάτων λέγει οτι ή ποίησις προσ
εγγίζει τήν πραγματικήν αλήθειαν καί ι
στορίαν, καί δ Πλάτων είχε δίκαιον, καθότι 

ποιησις έμβαθύνει έν τώ μυστηρίιρ τής 
ιστορίας μέχρι τοϋ δποίου δέν δύναται νά 
φθάσνι δ κοινδς ιστοριογράφος. Ζωογονεί 
τήν διεσκορπισμένην κόνιν τής άρχαιότη- 
τος, καί δι’ αύτής ή καρδία πάλλει ύπδ τά 
ξηρά όστά τόν παραδόσεων. Ό λόρδος Βά 
κων ητο τής γνώμης οτι τδ καθ’ αύτδ 
στοιχεϊον τής ποιήσεως είναι ή πλάσις, άλλ’ 
ούτε δ Βάκων ούτε δ Πλάτων δέν μάς δί
δουσι τέλειον δρισμδν αύτής, οί δέ έτυμολό- 
γοι καί λεξικογράφοι ούδεμίαν πραγματι
κήν σημασίαν μάς παρέχουσιν. Οί Γραμμα
τικοί έν τούτοις ούδέν φώς έπιχέουσιν έπί 
τοϋ αντικειμένου τούτου, διακρίνοντες α
πλώς τδν πεζόν τοϋ έμμετρου λόγου, άλλ’ 
εμβαθυνων τις περισσότερον παραδέχεται 
τήν ποίησιν καί έν αύτώ άκόμη τώ πεζώ 
καί έν τώ έμμέτρω λόγο», καθώς δυνατόν 
να έκλείπη αύτη καί έξ άμφοτέρων.

Ό έξοχος άγγλος κριτικός καί ποιητή; 
Lei/jh Hunt λέγει δτι ή ποίησις είναι έκ- 
φρασις πάθους έν τή αληθείς, τή ώραιότητι 
καί δυνάμει, σωματοποιούσα διά τής φαν
τασίας δ,τι αυτή αντιλαμβάνεται, έπιδιώ- 
κουσα έν τή γλώσση, τήν ποικιλίαν καί τδ 
δμοιοκατάληκτον. Μολονότι δέ δ προσδιο
ρισμός οδτο; είναι αρκετά ωραίος άνάγκη, 
όπως καταστή οριστικότερος, νά έρωτήσω- 
μεν τί έστι φαντασία ;

Αυτή πλάττει εικόνας καί είναι τδ υψη- 
λότερον τής ποιήσεως σχήμα, ό δέ προικι
σμένος διά φαντασίας ζωηρός καί υψηλής, 
έμπνεόμενος υπό τής άληθείας καί κυρήτ- 
των η ψάλλων αύτήν είς γλώσσαν τήν ο
ποίαν έκαστος δύναται νά αίσθανθή, άρυό- 
μενος^ έκ γής, θαλάσσης καί ούρανοϋ εικό
νας έξοχου ώραιότητος, δςτις κέκτηται τήν 
ακοήν τρυφεράν, έν τή αρμονία καί μελιρ- 
δία τής γλώσσης, δςτις διά μουσικής, ^υθ- 
μοϋ, καί μέτρου εκφράζει τάς ύψηλοτέρας 
αλήθειας, τήν καθαρωτέραν φιλοσοφίαν καί 
τήν μάλλον φιλόστοργον άνθρωπίνην συμ
πάθειαν, άνθρωπος τοιοϋτος γράφων έπο- 
ποιίας ώς δ Όμηρος καί δ Μίλτων, τραγω
δίας ώς δ Αισχύλος καί Σαικσπήρος, ώδάς 
ώ; δ Πίνδαρος, ό Βύρων ή δ Σολώμδς είναι 
■τδ καύχημα καί δ εύεργέτης τών'έθνών, ό 
μεγαλείτερος θησαυρός ένδς λαού.

Ούδεμία υπάρχει αρχαία κοινωνία έν γ 
δέν άνεφάνει δ αοιδδς, δ ραψωδός ή δ ποι
ητής αυτής. Π ποίησις είναι ή άρχαιοτέρα 
ή έςοχωτέρα καί ώραιοτέρα τών έπιστημών 
καί ωραίων τεχνών. Είναι ό πρώτος τής 
γλώσσης ιδρυτής δι’ ού ή ιδέα άπεθανα-άί- 
σθη άνεφάνη πρδ τοϋ πεζοϋ λόγου έν τή 
ίστορί? καί έν τή μελορδία πρό τής μου
σικής, καί πριν ή έφευρεθώσι τά γράμματα 
αύτη διά τή; παραδόσεως διέδιδε μαθήματα 
σοφίας καί διεσάλπιζε πανταχοϋ τή; γής 
τών ηρώων τά άνδραγαθήματα. Ή μουσική 
ένευρέθη όπως τήν συνοδεύουσι καί ή ζωγρα
φική καί ή γλυπτική δπως τήν άπομιμοϋν- 
ται. Ή δύναμις τοιαύτη; ποιήσεως ποοέο- 
χεται εκ τοϋ ούρανοϋ καί είναι άγνωστος 
κατ’ ούσίαν, άναμφισβήτητον δμω; είναι ο-
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τι τήν τέχνην ταύτην ούτε τίς έδίδαξεν ού
τε νά διδαχθή ήδυνήθη. Ό ποιητής ούτε- 
νος ή καρδία διαφλέγεται δύναται νά δια- 
δώση τήν φλόγα τοϋ στήθους αύτού είς τδν 
αναγνώστην ουδέποτε δμως ούτος είς τρί
τον τινά, έν μό<η δέ τή καρδία τοϋ ποι- 
ητοϋ υπάρχει ένεργδς ή ιδέα ήτις δίδει τήν 
γέννησιν έν τή ποιήσει καί εις του; λοιπού; 
αύτη είναι παθητική. ’Αληθής δέ ποίησι; 
είναι έκείνη ήτις άποκαθιστά ποιηττ,ν τδν 
αναγνώστην, ένόσω εύρίσκεται ύπδ τήν έ- 
πιρ^οήν τών έργων τοϋ ποιητού, δι ή; αι
σθάνεται, βλέπει καί φαντάζεται πάν δ,τι 
αύτδς ήσθάνθη, είδε καί έφαντάσθη.

Οί ποιηταί έν παντί καιρώ καί καθ δ ■ 
λας τάς περιστάσεις έξήσκησαν μεγάλην έ- 
πιρροήν έπί τών έθνών αύτών. Ό δούξ τοϋ 
Wharton, δςτις έγραψε τήν περίφημον ώ 
δήν τοϋ £i//e0uriew έκαυχάτο δτι «έξε- 
θρόνισεν ένα βασιλέα άδων,» καί δτι τδ 
Lilleburlevf ήτον ισχυρόν δσον καί οί στρα- 
τιώται τοϋ Γουλιέλμου Γ'., δι’ ών αφηρέθη 
τδ διάδημα παρά τοϋ Ιάκωβου Β . Είναι 
δμολογούμενον δτι ή Μασσαλιώτις ανεζω- 
πύοησε τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, καί 
δτι ή ώδή τοϋ Σολωμοϋ παρέσχεν έξίσου υ
πηρεσίαν είς τήν 'Ελλάδα. Έπί τών ημερών 
μας, πρό τινων έτών, δ πρώην Αΰτοκράτωρ 
τής Γαλλίας, Ναπολέων Γ'. ύποχρεώθη νά 
καλέση είς τά δπλα 4 00,000 στρατιωτών, 
καί δλόκληρον τάγμα πυροβολικού δπως 
διατηρήση τήν ησυχίαν έν Παρισίοις φοβού
μενο; μήπως ή κηδεία ένδς άπλοϋ αοιδοϋ, 
τοϋ Βερανζέρου, ήθελε διεγείρει τδν λαόν 
άνακράζοντα ύπέρ τής έλευθερίας έξ ής ά- 
πεγυμνώθη σκληρώς καί τυραννικός.

’Ενταύθα λοιπδν θέλω εϊπει ολίγα τινά 
περί τής αρχής καί προόδου τής ποιήσεως, 
έν συντόμω δέ θ’ άναφέρω τά αίτια άτινα 
κυρίως συνέτεινον πρδς άνάπτυξιν καί τε
λειοποίησή τοϋ ποιητικού αισθήματος’ τινι 
τοόπω έκ μικρών αρχών, καί άτελών δοκι
μίων, προήχθη είδος συνθέσεως άναγινωσκο · 
μένης γενικώτερον καί εύκολώτερον ένοου- 
μένης τοϋ ψυχρού καί μονοτόνου πεζού λό
γου.

Α'.

Είς τδν άληθήν ποιητήν ή φύσις ολό
κληρος είνε πεδίον άνθοφόρον δπερ ή φαν
τασία αύτού διατρέχει πτερωτή’ δ,τι παντί 
άλλω δέν είναι ή σύνηθες καί κοινόν άντι- 
κείμενον, τούτο δι’ αυτόν είναι κόσμος ιδα
νικός ηλεκτρίζουν τάς ϊνας τής καρδία; του.

Άδει καί λεγεώνων πνευμάτων σπεύ- 
δουσι πρδς βοήθειάν του’ κινεί τήν μαγικήν 
τού ράβδον, καί τά πάντα ήρεμοϋσΓ σκυ
θρωπά, σκότος καί απελπισία καλύπτουσι 
τήν γήν’ μειδιά καί αΰτοί οί ούρανοί άπο- 
καθίστανται αίθριοι καί ωραίοι. Τδ πνεΰμα 
τής ποιήσεως είναι γενικόν, έν ούδεμι? χώ
ρα καί έν ούδενί αίώνι περιοριζόμενον. Αί 
αποκαλύψεις του έστεφάνωσαν τάς κορυφάς 
τοϋ Όρέβ καί τού Σιν». Ή κινύρα τοϋ βα- 
σιλέως Δαυίδ ήτο γλυκυτέρα τών κελαρι- 
σμών τοϋ ρείθρου τοϋ Σιλοάμ, ζέοντος ήσύ- 
χως παρά τώ μαντείω τοϋ θεού, οί δέ με- 
μεταφορικοί ύμνοι τοϋ Σολομώντος αρμονι
κοί ώς πηγή κήπων, καί ρυάκων τοϋ Λι
βάνου, ώραΐοι δέ ώς τδ άνθος τού Σαρών 
καί οί κρίνοι τών κοιλάδων’ τού Ησαΐα τά 
ίερά καί φλογώδη χείλη δέν έκινούντο, ίπδ· 
κοινήν μούσαν’ οί έμβριθείς καί * νευρώδεις, 
αύτοΰ ’Αριθμοί, είναι αθάνατοι ώς τήν α
λήθειαν ήν έδίδαξε καί θαυμάσιοι ώ; το,ύς 
λόγους ού; έπροφήτενσεν. Οί θρήνοι τοϋ I- 
ρεμία καί οί λόγοι τού Ίώβ είνε πλήρεις 
πάθους, αισθήματος καί χρωματισμοί.

Μετά τήν Εβραϊκήν ποίησιν κατά χρο
νολογική» τάξιν, έπεται ή 'Ελληνική ήτις 
διαφέρει τής πρώτης ώ; πρδς τήν σύνθεσιν 
καί τδ αίσθημα. Ή Ελληνική γλώσσα ητο 
πραγματικώς προωρισμένη διά τήν ποίησιν, 
αί δέ λαμπρότεραι καί ύψηλότεραι ιδεαι έ- 
ξεφράσθησαν δι’' αύτής. Τή άληθεία ή έπο- 
χή τής ποιήσεως χρονολογείται έκ τής αρ
χής τής 'Ελληνικής γλώσσης. Ή γλώσσα 
αύτη ώ; πολλαί άλλαι, είχε διαφόρους 
διαλέκτους, αί δέ κυριώτεραι τούτων, ώς 
γνωστόν ήσαν ή Δωρική καί Ιωνική. Ή Δω
ρική διεδύθη κυρίως έν τώ έσωτερικώ τής
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'Ελλάδος, ύπερίσχυσε δέ Ιι τή μεσημβρινή 
Ιταλία καί Σικεθία. Ή Ιωνική φυλή άπ’ 
άρχής κατώκει τήν Αττικήν, άκολούθως δέ 
έσύστησεν αποικίας είς τάς πλησιεστέρας 
νήσους και είς τήν Μικράν Ασίαν. ΊΙ διά
λεκτος αύτη ουσα γλαφυροτέρα ένεκα τών 
πολλών συμφώνων ύπερίσχυσε πασών τών 
άλλων καί άπεκατέστη, ούτως είπεΐν, ό 
τροχός τής ποιήσεως. Ό Όμηρος, ‘Ησίοδος 
καϊ θέογνι; έγραψαν είς τήν διάλεκτον 
ταύτην. Τδ κυριώτερον δμως αίτιον δπερ 
συνέτεινε πρδς διάδοσιν τή; Ιωνικής ύπήρ
ξεν ή έπιρροή ήν αί Άθήναι έξήσκουν έπϊ 
τών άλλων Έλληνίδων πόλεων. Αύταί έθε- 
ωρούντο ώς ή έστία τών φώτων καϊ τής 
παιδείας' αί οδοί της ήσαν πλήρεις ξένων 
καί νέων σταλέντοον έκ τών γειτονευόντων 
μερών δπως έκπαιδευθώσιν. Έκεϊ οί με
γάλοι διδάσκαλ.οι έδείδαξαν, ή δέ ρητορι
κή, φιλοσοφία καϊ ποίησις ήκμασαν.

Β'.

ΈδιδάχΟημεν δτι πάν τδ ωφέλιμον παρ’ 
άνθρώποις τελειοποιείται διά πολυχρονίου 
καϊ καταλλήλου καλλιέργειας. Αί γνώσεις 
τών άρχαίων προστιθέμενοι είς τάς νεωτέ
ρας άνακαλύψεις καϊ βελτιώσεις, έμόρφω- 
σαν βαθμηδόν έκάστην επιστήμην ή τέχνην, 
έξ αμφιβόλου άρχής, πραγματικήν καϊ ε
πωφελή. Τδ τοιοΰτον δμως δέν συνέβη καϊ 
εις τήν Ελληνικήν ποίησιν. Λύτη άμα ά- 
ναφανεϊσα μετέβη, ώς διά μαγείας, έκ τής 
νηπιαζής είς τήν άνδρικήν ηλικίαν. Ί1 φω
νή της ήτο τοσοϋτον μελωδική καϊ γλυκεία 
δταν δ Λίνος, Όρφεύς, Μουσαίος καϊ Με- 
λάμπους έψχλλον, ώς δταν ό ’Ανακρέων, 
Πίνδαρος καϊ Σαπφώ έτραγώδουν τούς άμι- 
μήτους στίχους των.

Ίΐ ποίησις παρ’ "Ελλησιν ήτο πάθος, είς 
δέ τδν ύπερ-.εροϋντα άοιδόν άπεδίδετο σέ
βας καϊ λατρεία σχεδδν ισόθεο;" όντως, 
μέρος τών είς τδ μαντείαν τών Δελφών 
προσφερομένων δώρων έδίδοντο εί; τού; έ- 
ξέχοντας ποιητάς. Ίΐ ποίησις ήτο έπάγγελ
μα, συνάμα δέ και τέρψις. Παρ’ "Ελλησι

στίχοι έπανελαμβάνοντο πέριξ τής εστίας, 
έψάλλ’οντο έν ταΐς θρησκευτικά!; αύτών τε- 
λεταϊς καί άπηγγέλλοντο ένώπιον πολυ
πληθούς άκροατηρίου. Είναι λοιπδν άξιον 
θαυμασμού έάν ή ποίησις παγκοσμίω; έκ- 
τιμωμένη, ύψηλώς καλλιεργημένη καϊ συν- 
ταυτιζομένη μέ τά ήθη, έθιμα καϊ Ορησκευ · 
τικάς τελείάς τών Ελλήνων, είναι άξιον 
θαυμασμού, λέγω, έάν ύπερπηδήσασα τδν 
φυσικόν μοϋν τής προόδου έφθασε διά μιας 
είς τδν κολοφώνα τής τελειότητος ;

Έπειδή ή τέχνη τοΰ γράφειν παρ’ άρχαί- 
οις "Ελλησιν ήγνοεΐτο, οί ποιηταϊ έν ταϊ; 
«υναθροίσεσιν αύτών άπήγγειλλον άλλήλοις 
τά τελευταία προϊόντα τής εύφυΐας των" 
διά τοϋ μέσου τούτου τά άθάνατα αύτών 
έργα μετεδόθησαν καϊ διετηρήθησαν έπϊ 
πολλούς αιώνα;" ή δέ μνήμη ώξύνετο καϊ 
έβελτιούτο, πάν ώραίον έν τή έκφράσει, 
κομψόν έν τώ λέγειν ή μέγα έν τή ιδέα δι- 
ετηρείτο έν τή μνήμη" πάσα δέ έξοχος ή 
μεγαλοπρεπής έκφρασις έναποταμιεύετο έν 
τφ νώ" τδ ΰφο; διωρθοϋτο, τδ αίσθημα έλε— 
πτύνετο και πάν περιττόν ή μικρού λόγου 
άξιον άπερρίπτετο.

Γ'.

Διάφορα είδη ποιήσεως έπενοήθησαν καϊ 
έκαλλιεργήθησαν ύπδ τής εύφυΐας τών ’Ελ
λήνων διδασκάλων. Ό ηρωικός, ίααβικδς, 
λυρικός καϊ ελεγειακός ειχον τούς θαυμα
στά; των, έκαστος δέ τούτων έτελειοποιή- 
Οη καϊ άπεθανατίσθη. Ό ’Αρχίλοχος,έκ τής 
νήσου Πάρου, έγραψεν εί; «λυσσώντας Ι
άμβους,» έμισήθη δέ παρά πάντων ένεκα 
τών σατυρών του. Ό Τέρπανδρος έγραψεν 
έν τώ αύτώ μέτρω, άλλά κατά διάφορον 
τρόπον. Έκ τών άποσπασμάτων τών ολί
γων σωζωμένων του δυνάμεθα νά είκάσωμεν 
δτι ή άρετή, ειλικρίνεια καϊ ήθική του έ- 
λαμψαν φαεινέστατα έν έκείναις ταϊς ημέ
ρα·.; τής αισχύνης καϊ εξαχρειώσει»;.

Ακολούθως παρίστανται ένώπιον ήμών, 
κατ’ άμεσον διαδοχήν, οί εννέα λυρικοί ποι- 
ηταϊ, ών ή φήμη συνυπάρξει μέ τήν εύφυΐ-

αν, καϊ ών τήν δόξαν ούδείς δύναται νά πε- 
ριστείλη. Έκ τούτων διαπρέπουσιν ό Άλκ- 
μάνος, Στησίχορος, Σιμωνίδης, Πίνδαρος, 
Ανακρέων καί Σαπφώ" είναι δέ άξιον ση- 

μειώσεως δτι έκτδς τοϋ Άλκμάνου καί Πιν
δάρου, πάντες οί λοιποί έγεννήθησαν έν τοί; 
’Ασιατικοί; παραλίοις, ή έν ταΐς νήσοι; τού 
Αιγαίου- Τδ ώραίον καί βαλσαμώδες κλίμα, 
ό αίθριος καί καθαρός ούρανός, αί ευθαλείς 
κοιλάδες, οί κελαρύζοντες ρύακες, συνίτει- 
νον τά μάλα πρδς άναζωοποίρησιν τού ποι 
ητικοΰ έκείνου αισθήματος, δπερ διεχύθη 
είς μελιρδικωτάτου; ύμνους. II ζωηρότατη 
καί άκόλαστος Σαπφώ έγραψε πολλά καί 
αμίμητα λυρικά ποιήματα. ΊΙ υψηλή καί 
γόνιμος αύτής φαντασία υπάρχει Sv τών 
μεγαλειτέρων θαυμάτων τής άρχαιότητος. 
Αύτη έπενόησε τδ Σαπφικόν μέτρον δπερ εί
ναι μουσικώτατον καϊ ρυθμικώτετον. Ό 
νούς της εΐχεν δλην τήν πρωτοτυπίαν καί 
ίσχύν τού άνδρδς, πρδς δέ τήν τρυφερότητα 
καϊ χάριν τοϋ ώραίου της φύλου. Έπί τών 
ποιημάτων τού Άλκμάνου, ί Κυντιλιανδ; 
καί Όράτιος πλεΐστα δσα έγκώμια έπιδα- 
δαψιλεύονσιν. Λέγεται δτι οί στίχοι τοΰ 
’Λνακρέοντος μοσχοβολούσιν οίνου" τούτο 
δικαίως δυνάμεθα ν’άποδώσωμεν έν τή α
ποτυχία τού έρωτός του, προσπαθούντο; νά 
καταπνίξη τήν λύπην του έντός τών σπλά
χνων αύτοϋ. "Οταν δμως ή φαντασία του 
έξήπτετο, αί ίδέαι του έρρεον καθαραί 
καϊ έλεύθεραι ώς ό έκ τής φιάλης του οί
νος.

Ό Πίνδαρος κατά τήν μαρτυρίαν τών άρ
χαίων ήτον ό μεγάλη τερος λυρικός ποιητή; 
τής Ελλάδος. Τά μόνα διασωθέντα αύτοϋ 
ποιήματα είνε τά Επινίκια, τά δέ άλλα 
μετά τίς Παρθενείας του άπωλεσθησαν, και 
ούδέν γινώσκομεν έκτδς έκείνων άτινα οί 
σύγχρονοι αύτού ποιηταϊ καί κριτικοί δι’ 
άμυδρού φωτδς μετέδωκαν ήμΐν. Είναι λυ
πηρόν δτι ό χρόνος συγκαταστρέφει τδ ώ- 
ρα’.ον καί ωφέλιμον μετά τού ανωφελούς 
καί βδελυροϋ τοσούτον ανηλεώς !

Λ'.

Έν τή άρχή τής 'Ελληνική; κοινωνίας 
ώδαί καί άπλούστερα είδη ποιήσεως ήσαν 
τά προϊόντα τής εύφυΐας της" μεταγενέστε
ρον δέ τών ήθών καί έθίμων τής κοινωνίας 
βελτιουμένων, σοβαρά καϊ. σπουδαία διεδέ- 
χοντο τά κ.φμικά καί μικρού λόγου άξια. 
'Ω; έκ τούτου είς τούς τελευταίους αιώνας 
τής Ελληνικής φιλολογίας εύρίσκομεν ποι- 
ητάς οΐον τδν Αισχύλον, Σοφοκλήν, Εύρι
πίδην καί τδν κωμικόν Άριστοφάνην. ΊΙ 
φαντασία των ήτο πλήρης ποιητικού πυ- 
ρδς, ή γλώσσα των ισχυρά καί έπιτυχής, 
αί εικόνες των καλώ; έκλελεγμέναι καί με
τά πλείστης δσης κομψότητο; καί φιλοκα
λίας διεσκορπισμέναι έν τοΐς συγγράμμασιν 
αύτών. Έκ τών άληθών τραγικών ποιητών 
ό Σοφοκλής ίσως κατέχει τήν πρώτην θέ
σιν. Αύτδς συνηγωνίσθη ού μόνον μετά τοϋ 
πρεσβυτέοου του Αισχύλου, άλλά καί μετά 
τού Εύριπίδου, Άριστία, Άγάθου καί μετά 
τοϋ ίδίου αύτοϋ υίοϋ Ίοφώνος" έλαβε δέ τδ 
βραβεΐον είκοσάκις, πολλάκις τδ δεύτερον 
καί ούδέποτε τδ τρίτον. Αύτδς ΰπερασπίσθη 
άνδρείως τήν πατρίδα του έν χαλεποί; και
ροί;, καί ήγωνίσθη πολλάκι; ύπέρ τής έλευ- 
θερία; τη;, καί τοι προύτίμα μάλλον τδν 
μονήρη καϊ άπλούν βίον ή τάς πομπάς καί 
δόξας τού στρατοπέδου. Αί καταστροφαΐ 
ά; ύπέστη διαρκοϋντος τού ΙΙελοπονησιακοΰ 
πολέμου κατεθόλωσαν τδ πνεύμα του, έ- 
σκότισαν τήν φαντασίαν καί έξενεύρισαν τδ 
σώμά του. ΊΙ αισχρά διαγωγή τών τέκνων 
του, κατηγορούντων αύτδν ώς φρενοβλαβή 
έπί σκοπώ τοϋ ν’ άρπάσωσι τήν περιουσίαν 
του, έπεβάρυναν έτι μάλλον τάς δυστυχίας 
του καί ένίσχυσαν τάς άσθενείας του. Τήν 
αίσχράν ταύτην κατηγορίαν ό πολιδς πρε
σβύτη; διέψευσεν ένώπιον τών δικαστών;
« Έάν ήμαι δ Σοφοκλής, » εΐπεν αύτδς, 
«δέν είμαι έκτδς τοϋ έαυτοΰ μου, άν δμως 
ήμαι έκτδς τού έαυτοΰ μου δέν είμαι ό 
Σοφοκλής.» Ειτα λαβών τδν Οΐδίποδα έπί
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Κολωνώ άνέγνωσε τδν πλήρη καλλονή; καί 
ποιητική; φαντασία; χορόν :

«Έείππου, ξένε, τάσδε χώρα;.»
Ο Οίδίπους έπί Κολωνφ θεωρείται μετά 

τζν Αντιγόνην ως τδ ώραιότερον δρίμα τοΰ 
Αισχύλου, άναγινώσκεται δε καί θαυμάζε
ται παρά πάντων τών πεπαιδευμένων. Ό ά 
τομικδ; χαρακτήρ τοΰ Σοφοκλέου; ήτον έν
τιμος, ήρεμο; καί αγαθός. Έν τή νεανική 
αΰτοΰ ηλικία τά πάθη του υπήρξαν ταρα
χώδη’ προϊόντος δμω; τοΰ χρόνου έμετρι- 
άσθησαν. Αύτδς συνείθιζε νά λέγη : α Ευχα
ριστώ τδ γήρας μου, διότι μέ άπήλλαξεν 
έκ τής τυραννίας τδν όρέζεών μου. «Ή 
ΊΙλέκτρα» καί «δ θνήσκων 'Ηρακλής® εί
ναι έμπλεα τή; ούσίας εκείνης τής άποτε- 
λούσης τήν άληθή ποίησιν. 'θ Ευριπίδης 
τολμώ νά εϊπω υπερείχε τοΰ Σοφοκλέου; 
ένεκεν τή; σΰστηρας αύτοΰ ήθικής καί διά 
τδν πρδς τήν άρετήν διακαή έρωτα, καί 
αυτή εΐναι υπεροχή περ'ι ής, καί ό χρόνος έ
άν μοί έπέτρεπε νά γράψω, πολλά δλίγα 
ήθελον είπει.

Ό Αισχύλος φαίνεται δτι έκ νεαρά; του 
ήλικίας ένεπνεύσθη ύπδ τής Μούσης Μελ
πομένης. Ό Παυσανίας λέγει : «Έφη δέ 
Αισχύλος μειράκιον ών καθεύδειν έν άγρώ 
φυλάσσων σταφυλάς, καί οι Διόνυσον έπι- 
στάντα κελεΰσαι τραγωδίαν ποιείν* ώς δέ 
ην ημέρα, πείθεσθαι γάρ έθέλειν, ράστα ή
δη πειρώμενος ποιείν.» Τδ πνεΰμα τοΰ Αι
σχύλού έτεινε μάλλον πρδς τδ τρομερδν καί 
ώραΐον, ή είς τδ παθητικδν καί τρυφερόν.

Ε'.

Έν τοϊς άρχαίοις χρόνοι; δ Αθηναϊκός 
χαρακτήρ ήτο εύμετάβλητο;’ παν δ,τι σή
μερον άνεβίβαζον μέχρι τρίτου ούρανοϋ,τήν 
επαύριον έξύβριζον καί κατεδίωκον’ δ,τι τήν 
μίαν ημέραν έθεοποίουν,τήν ακόλουθον περι- 
εφρόνουν καί έσκωπτον. Ό άνήρ δστις σή
μερον έκράτει τδ σκήπτοον τή; ισχύος καί 
έςουσιας, έκτιμώμενος καί σεβόμενος ύπδ 
τοΰ έθνους δλοκλήοου, τήν αύρων έξω- 
στρακιζετο ή καταδικαζετο εί; θάνατον.

Άναμφιβόλως τοΰτο ήτο τδ κυριώτερον αί
τιον δπερ έδωκε τήν πρώτην ώθησιν εις τδν 
καλαμον τοΰ Άριστοφάνου;.

Ο Αριστοφάνης ήτο τολμηρδς,πλήν σώ- 
φρων πατριώτης, ήγάπα ύπερβολικώς τά; 
’Αθήνας, καί έπεθύμει νά ϊδη αύτάς πάλιν 
εΐ; τήν άρχαίαν αύτών εύκλειαν καί δόξαν. 
Διεκωμωδησε τού; σημαντικωτέρους τών 
συγχρόνων του, μή φεισθεί; μηδέ αύτοΰ τοΰ 
σεβασμίου κοί σοφοΰ Σωκράτους, τοΰ διδά- 
ξαντό; τήν έλλ. νεολαίαν παρά τά; όχθα; 
τοΰ Ίλισσοΰ ή ύπδ τήν σκιάν τών έλαιο- 
δένδρων τά; έξοχωτέρας διδασκαλίας τής 
θρησκεία; καί ήθική;, έξυβρίσα; αύτδν έν 
τή κωμωδία του α Αί Νεφέλαι.» Άλλ’ αί
σχος άνεξίτηλον διά τάς ’Αθήνας καί τήν 
δικαιοσύνην τών ’Αθηναίων τών καταδικα- 
σάντων αύτδν εί; τδν μαρτυρικόν τοΰ δη
λητηρίου θάνατον !

Έν ΆΟήναι; ύπάρχουσι πλεΐστα δσα διε- 
γείροντα τήν περιέργειαν,άναπτύσσοντα τήν 
φαντασίαν, Οέλγοντα τήν δρασιν καί ήδύ- 
νοντα τήν γεΰσιν. Τά ώραιότερα άριστουρ- 
γήματα τή; άρχαίας τέχνη; έγερθέντα έκ 
τοΰ τάφου τών αιώνων δπω; μαγεύσωσι τδν 
κόσμον, τά άναπνέοντα μάρμαρα τοΰ Φει
δίου καί Πραξιτέλους, τά έρείπια τοΰ Παρ- 
θενώνος, τδ βήμα τοΰ Δημοσθένου;, τδ σι
ωπηλόν Οέατρον, ή ’Ακαδημία τοΰ Πλάτω- 
νο;, ή ’Αγορά, δ Άρεως Πάγος, αί μεμο- 
νωμέναι στήλαι τοΰ ’Ολυμπίου Διδς, δ ναδς 
τοΰ θυσέως, τδ Έρεχθεϊον, δ ναδς τής Ά- 
πτέρου Νίκης καί τδ Λύκειον, δ Υμηττός 
μέ τδν άένναον θόρυβον τών μελισσών του, 
ό Ίλισσδς καί Κηφισσδς, δ Έλικών κσ’ί 
Παρνασσός, ή πηγή τοΰ Άγωνίπα καί τά 
καθαρά ^εΐθρα τής Κασταλία;, δ Μαραθών, 
Σαλαμΐς καί Θερμοπύλαι, τδ έξοχον έκεϊνο 
Μουσεϊον, πλήρες λαμπρών άρχαιοτήτων 
παντδς έθνους καί αίώνος- βιβλιοθήκαι μέ 
τού; έκλεκτοτέρου; φιλολογικού; τόμους,— 
καί ταΰτα ύπδ ούρανδν καθαρόν καί αίθριον 
έν τώ μέσο» φύσεως έστολισμένη; δι’ δλων 
τών άμιμήτων θελγήτρων άτινα ή θεία χειρ 
τοσοΰτον άφειδώς έπιδαψίλευσεν αύτή. Άλλ’ 
έξ δλων τούτων τών γοήτρων ατινα έχουσι 

τήν ίδιάζουσάν αυτών έπιρροήν έπί τοΰ νο- 
δς, τή; μνήμης αύτοΰ καί τών αισθημάτων 
τή; καρδίας μας’ έκ πάντων τών ιερών τού
των σκηνών τών άποθανατισθεισών διά τή; 
ποιήσεως καί τή; ιστορίας, ούδέν ύπήρξεν 
εί; έμέ τοσοΰτον προσφιλές καί συγκινητι
κόν δσον ή ειρκτή τοΰ Σωκράτους. Αδύνα
τον νά περιγράφω τά αισθήματα τή; καρ
δία; μου, δτε κατά πρώτην φοράν έπεσκέ- 
φθην την σκοτεινήν έκείνην ειρκτήν, έν η ο 
αδάμαστο; καί απτόητο; τή; άληθεία; και 
ήθική; ύπερασπιστή; έκλεισε διά παντδς τό 
άδακρυ δμμα του, δπερ προεΐδεν άληθεία; 
τά; δποίας μετά παρέλευσιν πολλών εκα
τονταετηρίδων δ ιερός Παΰλος έμπλεο»; 
Πνεύματος Αγίου έκήρυξεν έπί τοΰ Άρείο'υ 
Πάγου, έν τώ μέσορ κατεδαφισμένων ναών 
καί σιωπηλών θεών πρδ; τούς άποπλανη- 
μένους πλήν σεβασμίους σοφού; τής Αγο
ράς. Άναπαύθητι, ώ θεϊε Σώκρατε; ! Ά- 
ναπαύθητι ! 'll Ελληνική δικαιοσύνη κα- 
τώρθωσε νά κλείση τά χείλη σου, άλλά δέν 
ήδυνήθη νά σταματήση τήν πρόοδον τών 
μεγάλων αληθειών τών παρά τών πελιδνών 
χειλέων σου προφερθεισών, καί δια τοΰ θα
νάτου σου έπισφραγισθεισών.

Τήν άμάραντον δάφνην δι’ ή; έστεψε; 
τήν πολιάν σου, ούδείς θά τολμήση νά σοί 
άφαιρέσρ. Ούδείς σοφδς τοΰ κόσμου τούτου, 
ούδεμία φιλοσοφία θέλει έπισκιάσρ τδν λαμ
πρόν σου άστέρα τδν τοσοΰτον φαεινώς 
λάμποντα. Τδ όνομά σου, ώ θειε Σώκρα- 
τες, δ πεπαιδευμένος καί φίλος τή; αρετή; 
καί τή; ήθική; δφείλει πάντοτε νά προτά- 
ξη. Ναί ! ’Ενόσω άνθρώπινο; καρδία Οά 
πάλλη, καί άνθρώπινο; γλώσσα θά λαλή, 
ή μέν θά διαφυλάττη τδ ιερόν σου όνομα, η 
δέ θά διασαλπίζη τήν φήμην σου απαντα
χού τής γή; έν δσω οί αιώνες Οά διαδόχων· 
ται άλλήλους, διότι σύ πρώτος έδίδαζε; εις 
τδν άνθρωπον τδ ύψηλδν μάθημα τοΰ «Γνώ- 
Οι σαυτδν,» καί άποκατέστη; δ θεμελιωτή; 
τή; ήθικής έπιστήμης, ήν πάς ενάρετο; εκ
τιμά, «διότι ό θρόνο; τη; ενυπάρχει ει; τδν 
κόλπον τοΰ Θεοΰ καί η φωνή της είναι ή 
αρμονία τοΰ παντός.»

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β’.)

ΣΤ'.

Ίϊ ποίησις εΐναι αίσθημα εμφυτευμένο*, 
κατά τδ μάλλον ή ήττον, έν τή φύσει έκά
στου ανθρώπου’ αύτδ ένυπάρχει ύπδ τά 
ράκη τοΰ πένητος καί ύπδ τήν χρυσου- 
φαντον τοΰ μονάρχου χλαμύδα, αναπτύσ
σεται δέ κατά τά;’διαφόρου; άναφυομένας 
περιστάσεις. Αί διχόνοιαι αϊτινες έν ταΐς 
ήμέραι; ΤΟΰ Όμήρου διετάραττον τϊς 
πόλεις τής Ιωνίας, εξύψωσαν τήν φαντασί
αν του μέχρι τή; ακμή; τής ποιητικής έ
κείνης παραφροσύνη; ήτις τδν ένίσχυσεν νά 

ψάλλη :
«Μήνιν άειδε, Θεά, Πηληϊάδεω Αχι- 

λήος.
Ουλομένην, ή μυρί’ Άχαιοΐς αλγε 

έθηκεν.»
Άλλά φεΰ! ή καλικέλαδος αυτή άηδών 

τής Ιωνία; δέν είχε ποΰ ττ,ν κεφαλήν κλϊ- 
ναι’ ούδένα φίλον νά τδν υποδεχθώ ούδε
μίαν καλύβην νά τδν προφυλάςη, αλλα περι- 
επλανάτο άπδ πόλιν είς πόλιν, «ανευ φίλου, 
μελαγχολικδς καί βραδύς.» Οταν ή νύξ 
ήπλονε τά σκοτεινά της πτερά,έπακομβοϋσε 
τήν κεφαλήν του έπί σωρού χόρτων, καί 
τήν μέν γήν είχε διά κλίνην, τδν δε ουρανόν 
διά παραπέτασμα. Όταν ή ήώ ένεφανίζετο 
έπί τών δροσοσταλάκτων πλοκάμων του, 
άνελάμβανε τάς περιπλανήσεις του πρδς, ζη- 
τησιν ποιμένος δπω; τώ άπαγγειλη ωδήν, 
τινα καί λάβη ώς άντάλλαγμα τεμάχιον 
ξηρού άοτου. Τοιοΰτος έτελεύτησεν, έτάφη, 
άλλά δέν έλησμονήθη, διότι έγκατέλειψε 
κολοσσαΐον θησαυρόν, αί δέ πλουσιωτεραι 
πόλεις τή; Εύρώπης καί Άσία; έφιλονείκη- 
σαν διά τήν τιμήν τής γεννήσεώς του.

Έξ όλων τών ποιητικών αύτοϋ έργων, η 
Ίλιάς θεωρείται ώ; τό αριστούργημά του’ 
αύτδ ισταται ώ; αιώνιον μντ.μεϊον εύφυΐας, 
άκλόνητον είς τά; επιθέσει; τών αύστηρο · 
τέρων κριτικών, άποθαρρύνον τούς τολμών
τας νά τδ προσεγγίσωσι' διά τού ύπεοφυ- 
ού; αύτοΰ καλάμου τοσοΰτον προσφυώς,πε. 
ριγράφει έκαστον τών θεών, ώςτε καί αύτο 

9
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ο! Ιδιοι δικαίως δύνανται νά καυχώνται. 
"Οταν περιγράφη τρικυμίαν, υπερβαίνει 

την τρομερόν λαίλαπα τής έρημου ή τδν 
θηριώδη Ανεμοστρόβιλον τών τροπικών. 'Ε
καστος τών ηρώων του έχει ίδιάν τινα προ- 
σηγορίαν. Ούδέποτε περιγράφει τι διά χυ
δαίων λέξεων ή φράσεων, άλλά έν τή έξό- 

χω αυτού πτήαει έγκαταλείπει όπισθέν του 
πάν κοινόν ή άηθες. Ή παγκόσμιος ευφυΐα 
του συμπεριέλαβεν έν τοΐς έργοις αυτού 
πάν άντικείμενον τής φύσεως, καί ούδέν 
άλλο έγκατέλειψεν ή μιμητάς. Ό Τάσσος 
δέν απηξίωσε νά καλέση τήν μοΰσάν του 
έκ τοΰ Πίνδου, ύψωσε δέ τήν φωνήν του 
και έτόνισε τήν λύραν του υπδ τήν έμπνευ- 
σιν έκείνης ήτις :

. . . «St* nel cielo fra i bealt cori 
IIai di stelle immortali un aurea

corona. »
Έδανείσθη καί έμιμήθη τδν αρχαΐον ποι

ητήν τής 'Ελλάδος. Ό Γολφρέδος, ’Αργάν- 
της, 'Ρινάρδος, Άρμίνδα καί Χλωρίνδα, ού
δέν ή άλλο είναι ή Απομιμήσεις τής Ίλιά- 
δος. Καί αύτδς δ Μίλτων, δςτις καυχώμενος 
λέγει δτι «σκοπεύει νά πετάξη υπεράνω τού 
’Ιωνικού ”θρου;,» έδανείσθη πολλάς φράσεις 
καί μεταφοράς έκ τής κορυφής αύτού.

Ή ποίησις καί ή έλευθερία είσιν Αδιαχώ
ριστα!, ώς ΑγαπηταΙ δίδυμοι Αδελφαί δδεύ- 
ουσαι μέ ηνωμένας τάς χεΐρας. Υπάρχει 
συμπαθητικός τις δεσμδς ένόνων αύτάς ά" 

. διαχωρίστως. Άμφότεραι έγεννήθησαν έκ 
τού αυτού πατρδς, έθύλασαν τδ αύτδ γάλα, 
έβαπτίσθηααν έν τή αύτή κολυμβήθρα, καί 
δ ίδιος τάφος θέλει δεχθή τδ ώραΐον τέρμα 
τού σταδίου των. 'H τύχη τής μιάς έσεται 
ή τύχη τής έτέρας. "Οταν Ανθή, ή μία ή 
άλλη Απολαμβάνει ίσχύν καί ωραιότητα’ 
έάν αύτη καταπατήται, κ’έκείνη μαραίνεται 
καί αποθνήσκει· Καθώς δταν δενδρίλιόν τι 
τρεφόμενον έν παχεία γή καί διά καθαρού 
βέρος Ανοίγει τά φύλλα του καί προεκτείνει 
τούς κλάδους του είς ώραΐον κα'ι σύμμε
τρον δένδρον, ούτω καί ή ποίησις ύπδ τδν 
αϊθριον ούρανδν τής έλευθερίας προεκτείνε
ται είς λαμπρδν καί έξοχον σύστημα προ-

τιθέμενον νά υπεράσπιση τά τιμαλφή συμ
φέροντα έκάστου λαού καί διαιώνιση τάς Α
θανάτους πράξεις τών διασημοτίρων Αν
δρών.

Όταν δ ήλιος τής 'Ελληνικής δόξης έ- 
δυσεν’ δταν ή ’Ακρόπολις ήτιμάσθη, καί δ 
Παρθένων έβεβηλώθη’ δταν οι ένάρετοι καί 
ένδοξοι πολίται έξωρίσθησαν, Αμαθείς δέ καί 
Ανδράποδα προεβιβάσθησαν εί; τάς όψηλο- 
τίρας θέσεις τού Κράτους, τότε ή ποίησις 
καί ή έλευθερία μέ δεδακρυσμένου; Οφθαλ
μούς έγκατέλειψαν τάς σκηνά; τής νεανι
κή; αύτών εύδαιμονίας καί τά Αντικείμενα 
τής αρχαίας αύτών εύκλειας καί δόξης : 
«Then the sad Nine in Greece's ecil hour, 
Left their Parnassus for the Lalinian 

plain.»

Z'.

Τδ φατριαστικόν πνεύμα τών 'Ρωμαίων 
δέν είχεν είσέτι μορφωθή’ οί συνεχείς πό
λεμοι ούδόλως έπέτρεπον αύτοΐ; νά δοθώσιν 
είς τήν ποίησιν. Καί μετά τήν Αποκατάστα- 
σίν των παρήλθον πλεϊστοι δσοι αιώνες 
πριν τδ πνεΰμα τής ποιήσεως Αναπτυχθή 
παρά τοΐς 'Ρωμαίοι;. Μόνον έν ταϊς έπισή- 
μοις αύτών τελεταΐ; έψαλλον ύμνους πρδς 
τούς θεούς καί ήρωας, καί ούτοι ήσαν γε- 
γραμμένοι έν Ατελέστατη στιχουργία.

Ό 'Εννιος θεωρείται ώς ό πατήρ τή; ρω
μαϊκής ποιήσεως. Ούτος έζησε περί τά 
270 π. χ. Τδ μέτοον του δέν είναι διόλου 
αρμονικόν, αί δέ ίδέαι του είσί κοιναί.Αύτδς 
Ασυστόλω; αντέγραψεν έκ τών 'Ελλήνων δι
δασκάλων, καί έφαντάζετο δτι τδ μιμεΐ- 
σθαι ήτο τδ αύτδ μέ τδ έφευρίσκειν’ πρδς 
τούτοις η μωρία του έφθασεν είς τοιοΰτον 
βαθμόν,ώστε προσεπάθει νά πείση τούς πα- 
τριώτας του δτι ή ψυχή τού Όμηρου ανέ- 
ζησεν έν αύτώ 'Ο Aldus Gcllius πληρο
φορεί ήμάς, δτι έτελεύτησε γέρων’ τά δέ 
αξιολογώτερα αύτοΰ έργα είσί «Τά Χρονι
κά,» άτινα συνέγραψε περί τά τέλη τού βί
ου του. Τό ποίημά του a Pliagetican είναι 
τώ έραστή τή; κλασικής φιλολογίας Αξιο- 

τος ήδη υπήρξεν δ χρυσού; αιών τής ρωμα
ϊκή; ποιήσεως. 'Υπδ δέ τήν προστασίαν τού 
εύγενεστάτου εκείνου μονάρχου, έφθασεν 
είς τδν κολοφώνα τής δόξης της. Έκ τών 
τεσσάρων Αναφερθέντων, οί πρώτοι δύο 
έστεψαν τήν πολιάν των κεφαλήν δι’ Α
μάραντου δάφνης καί είσιν άξιοι τής με
λέτης τού κριτικού καί πεπαιδευμένου, οί 
τελευταίοι δμως,’Ωράτιος καί Βιργίλιος, εί- 
σίν οί κορυφαίοι. Ο’Οβίδιο; έπί πολλά έτη 
έσύχναζεν έν τή αύλή τού Αύγούστου —— 
τδ κέντρον, ούτως είπεΐν, καί άσυλον έκά
στου εύφυούς καί πεπαιδευμένου Ανδρος. «Αί 
Μεταμορφώσεις του», είναι προϊόν έξόχου 
εύφυΐας, αποτελούν μίαν τών κραταιοτέρων 
στηλών τής Λατινικής ποιήσεως. 'Η τέχνη 
τού έρωτος είναι περιπεπλεγμένη μέ τά; ώ- 
ραιοτέρα; παρωδία; καί μέ τδ άρμονικώτε- 
ρον καί κομψότερον μέτρον, καίτοι βρίθει 
έκ τών Απρεπεστέρων περιγραφών καί τών 
χαρμεπεστέρων αισχροτήτων, δπερ καίπα· 
ρεκίνησε τδν Αύγουστον δπω; τδν έξορίση 
καί συνάμα διακυρήξη ώ; τδν διαφθορέα 
τών ήθών τή; νεολαία; καί έν γένει τής 
κοινωνίας δλοκλήρου’ διήλθε δέ τδν βίον 
του είς ξένην καί Αφιλόξενον γήν, τελευτή- 
σα; έν μέσιρ τών χυδαιοτέρων καί μάλλον 
βαρβάρων καί έτάφη άνευ τή; δφειλομένης 
έπικηδείου πομπής τώ ένδόξω; τεθνεώτι.

; Ό Ωράτιος λέγει, «'Η πενία μ’ έβίασε 
Ινά γράψω στίχου;» καί «Res Augusta do- 

mi. » Ένεκα πολιτικών λόγων, έπισκε- 
φθεί; τήν ώραίαν καί πολύανδρον 'Ρώμην, 
ευρέθί άνευ φίλων άνευ μέσων συντηρήσεως 
καί ξένος είς ξένην γήν. Έν τή απελπιστι
κή έκείνη θέσει έπρεπε νά πράξη τι, επο
μένως κατέγεινεν εί; τήν ποίησιν καί αμέ
σως έθαυμάσθη καί έφιλοξενήθη. 'II εύφυ’ία 
τδν ανεγνώριιεν ώ; τδν Αδελφόν τη; καί αί 
θύραι τοϋ πλούτου ήνεώχθησαν δπω; τδν 
υποδεχθώσιν. Ό Μαικήνας, δστι; ανέκαθεν 
υπήρξεν υπερασπιστή; τών λογίων καί ποι
ητών, έδωρήσατο αύτώ λαμπρόν μέγαρον 
έπί τοϋ Έσκουλιανοϋ λόφου καί ώραίαν έ 
παυλιν έν τώ Τιβέρι ένθα ϊιήρχετο τδ θέ- 

• ρος καί τδ φθινόπωρον συγγράφω? τά ποι-

περίεργον είδος ποιήσεως. Έν αύτώ δια
πραγματεύεται περί χόρτων καί μαγειρικής 
με τόν αφελέστατο? καί άπλούστατον ε
κείνον τρόπον, 8ν ό Ησίοδος μετεχειρίσθη 
εις Τά «'Εργα καί 'Ημέρας του». Έν αύτώ 
προσπαθεί νά διδάξη τον νέον χωρικόν τίνι 
τρόπω νά ύποζευγνύη του; βίας του, νά 
σπείρη τδν σΐτόν του καί νά συνάζη αυτόν 
έν τή Αποθήκη. Αύτδς δικαίως δύναται νά 
έπικληθή « Ό ΙΙοιητής δστις έψαλλε περί 
ποιήσεως κρέατος καί λίπους’ » ώς ό Άρ- 

χίστρατος ό Έπικούριος.
Μετά τδν Έννιον έπεται ό Λίβιος ’Αν

δρόνικος, ουτινος τά ποιητικά έργα είσί χε- 
φορτωμένα ελληνικών ίδιοτισμών, αυτός 
Ανέπνευσε τήν ατμόσφαιραν τοΰ Αισχύλου 
καί Σοφοκλέου;, ήτις υπήρξεν δμως πολύ 
λεπτή διά τήν Αναπνοήν του. Ό Navtut 
δστις ΰπηρέτησεν έν τώ Πανικώ πολέμω 
συνέγραψε τήν Ιστορίαν του είς στίχους, 
Αλλ’ ό κάλαμός του έτεινε μάλλον πρδς τήν 
σάτυραν. Οΰτος διεκωμώδησε μετά τής με 
γαλητέρας πικρίας τά ελαττώματα τών Υ
πάτων καί Γερουσιαστών. Ό διαπρεπέστε
ρος τών πεπαιδευμένων καί μεγαλήτερος 

I διοικητής τής έποχής έκείνης υπήρξε τδ κύ
ριον άντικείμενον τής όργής του καί τδν 
έξύβρισεν άνιλεώς καί αφειδώς ώς ό ’Αρι
στοφάνης τδν θειον Σωκράτην.

Η ώραιότης, αρμονία καί τδ έξοχον τής 
ποιήσεως ήρξατο ήδη νά έκτιμάται παρά 
τοΐς 'Ρωμαίοις- Ό Plautus, Pacuvius, Α£- 
cius, Catullus, Tibullus καί Propertius 
έκαλλιέργησαν τήν ποίησιν μετά πλείστη; 
δσης επιτυχίας, τδ δέ ζωηρόν, καθαρόν καί 
πλήρες αρμονίας ύφος των Απεθανάτισεν 
αύτούς. Αύτοΐ πρό αιώνων Ανεπαύθησαν έν 
τδς τοΰ τάφου των, τά δέ δστά των άνεμί- 
χθησαν ήδη έν τοΐς κόλποι; τής μητρός 
των, Αλλά τδ μνημεΐον δπερ διά τών αθα
νάτων αύτών έργων Ανήγειρον, θέλει εξακο
λουθεί νά ύπάρχη καί θαυμάζηται μέχρι 

συντέλειας τοϋ κόσμου.
Μετά τού; ποιητάς, ού; ήδη Αναφέραμεν, 

επονται οί τή; Αύγουστιανής έποχής, Λού- 
κιος, ’Οβίδιος, ’Ωράτιος καί Βιργίλιος. Οΰ
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ητικά αύτοϋ προϊόντα. Ενεκα τής μεγα
λοδωρίας ταύτης τοΰ Μαικήνα, ό Όράτιος 
άποκαλεϊ αύτύν « 'Ενδοξον γόνον τών βα
σιλέων, υπερασπιστήν καί δόξαν του. »

’Εάν δ Όράτιος άνετρέφετο έν τώ μέσο) 
τής πολυτελείας,έάν ί, κολακεία ήθελε καυ- 
στηριάσει τά πτερά τίς εύφυΐας του, έάν τά 
πλούτη ήθελον έξασθενήσει τάς νοερός αύ
τοΰ δυνάμεις καί σκοτίσει τούς ύψηπετεϊς 
αύτοΰ διαλογισμούς, τότε ή λατινική φιλο
λογία ήθελεν είσθαι ατελής, είς δέ τών 
φαεινότερων άςέρων ήθελε λείπει έκ τοΰ γα 
λαξία τίς δόξτ,ς ττ,ς.

'II ποίησις τοΰ Όρατίου είναι έξ έκείνου 
τοΰ εύκόλου είδους, δπερ έκαστος δύναται 
νά έννοήση' είναι καταληπτή διά τύν αμα
θή δσον καί διά τύν πεπαιδευμένου. Τύ 
μέτρον του είναι αρμονικόν καί τύ ΰφος του 
έν γένει νευρώδες, γλυκύ καί αξιοπρεπές, 
έκαστος δέ στίχος του ρέει διαυγής καί κα
θαρός ώς τό ΰδωρ τής Βαυδουσίας πηγής 
του.

Ή εύφυΐα «εί συναισθανόμενη τήν άξί
αν της κάποτε έπισφραγίζει αύτήν διά τοΰ 
εύγλωττοτέρου έλεγείου,έξερχομένου έκ τοΰ 
στόματος του ίδίου ποιητοΰ. Άκροάσθητε 
τούς γλυκυφθόγγους ήχους τής λύρας τοΰ 
Όρατίου’ «Άνήγειρον δι’έμαυτόν μνημεϊ- 
»ον ισχυρότερου τοΰ χαλκοϋ, καί λαμπρό- 
»τερον τών βασιλικών πυραμίδων, δπερ οΰ- 
»τε καταστρεπτική λαίλα*}/, οΰτε δ τά 
»πάντα άφανίζων χρόνος, οΰτε ή πτήσις 
»τών αιώνων οΰτε Omms mortar, θέλουσι 
* καταστρέφει. » (άκολουθεΐ).

ΤΥΦΩΝ ΕΝ ΤΠ ΙΝΔΙΚΗ (α).

'Ως γνωστόν, δ Γάγγης εκβάλλει είς τύν 
κόλπον τίς Βεγγάλης διά πολλών βραχιό
νων, ών οί δύο απώτατοι άπέχουσιν άλλή
λων 300 έ'ως 400 χιλιόμετρα. Ή νΰν πρω- 

α Τό αρθρον τούτο ήοανίσΟημεν κατά μέγα 
μέρος έκ τή; γαλλική; «Επιστημονικής ΈπιΟε- 
ωρτ,οεω;·.

τεύουσα τίς διοικήσεως ή προεδρίας τής 
Βεγγάλης καί άπάσης τής αγγλικής ’Ινδί
ας εΐναι έκτισμένη έπί τοΰ Χώγλυ (Hoogly) 
ή δυτικού βραχίονος τοΰ ποταμοΰ. Ί1 αρ
χαία τής Βεγγάλη; πρωτεύουσα, Δεέκα, ευ- 
ρίσκεται έπί τοϋ άνατολικοΰ βραχίονος ή 
άρχαίου Γάγγου, σχηματιζομένου ύπό τής 
ένώσεως τοΰ κυρίως Γάγγου καί τοΰ Βραχ- 
μαπούτρ. Τοΰτο τό μέρος τής ’Ινδική; έξη- 
φάνισεν ή φοβερά καταιγίς ήτις ένέσκηψε 
τήν 19[31 άπελθόντος ’Οκτωβρίου, περί 

I ής άπασαι αί εφημερίδες άνέφεραν.
Πρό δεκατριών έτών (τήν 5 Νοεμβρίου 

■1864 έ.ν.) δεινή θύελλα ένέσκηψεν έν τώ 
κόλπορ τής Βεγγάλης’ ή καταστροφή δμως 
δέν άπεδείχθη τόσον μεγάλη. Τό μέρος έ
κεϊνο τοΰ δέλτα τοΰ Γάγγου, προφυλασσό- 
μενον υπό άναχωμάτων καί άλλων έργων, 
έκτελεσθέντων πέριξ τής πρωτευούση; τής 
Ινδικής, δέν ύπέστη τοιαύτας συμφοράς, 
καί τοι ή θεομηνία δέν ήτο μικρά.

’Απαν τό δέλτα ύπόκειται, δπως καί ή 
λεκάνη τοΰ κάτω Νείλου, είς πλημμύρας 
περιοδικός, όφειλομένας είς διάφορα αίτια 
καί γινομένας κατ’ Αύγουστον μετ’ άνηκού- 
στου σφοδρότατος.

Τά έκ τοΰ ποταμοΰ έξερχόμενα ΰδατα 
ένίοτε έχουσι μήκος έκατόν χιλιομέτρων’ 
άλλ’ έπειδή έν ένει δέν φθάνουσιν είς μέγα 
ΰψος καί άφίνουσιν όπισθεν των ίλύν εύερ- 
γετικήν διά τήν γεωργίαν, οί κάτοικοι 
μετ’ ανυπομονησίας προσδοκώσι τάς πλημ
μύρας αύτάς.

Τό δέλτα τοΰ Γάγγου, εύρύτερον ον τοΰ 
δέλτα τοΰ Νείλου, δέν είναι καλλιεργημέ- 
νον είς δλα τά μέρη. Τά άφεθέντα είς τήν 
φυτικήν των κατάστασιν, είσί πλήρη παρθέ
νων δασών καί έλών, έν οίς κατοικοΰσι τί
γρεις, κροκόδειλοι καί άλλα θηρία. Έπειδή 
οί είδωλολάτραι ’Ινδοί φοβούνται τήν γειτ- 
νίασιν τών θηρίων καί τής θαλάσσης, τά 
παρόχθια μέρη τοΰ ποταμοΰ καί τάς νήσους 
τοΰ δέλτα κατοικοΰσιν άποκλειστικώς σχε
δόν μουσουλμάνοι, οΐτινες είσί κυρίως γε
ωργοί’ μόνον δέ ολίγοι υπάλληλοι 'Αγγλοι 
ύπάρχουσιν, οΐτινες είσίν οί άντιπρόσωποι 

τής κυβερνήσεως τής αύτοκρατείρας τοΰ 
Ίνδοστάν. Οί μουσουλμάνοι ούτοι ούδέν προ
φυλαχτικόν μέτρον ελαβον κατά τών πλημ
μυρών, τών άποδεικνυομένων επωφελών είς 
τήν γεωργίαν, διότι ούδόλως ήγειραν προ
χώματα, άρκεσθέντις νά σχηματίσωσιν ύ- 
ψώματα, έφ’ ών οίκοδομοϋσι τάς οικίας - 
καί τούς σταύλους των. Δυστυχώς, θελή- 
σαντες νά οίκονομήσωσιν όλίγα χρήματα ή’ 
κόπον, περιωρίσθησαν νά δώσωσιν είς τού; 
βουνού; αύτούς όλίγον ΰψος, νομίσαντες δτι 
τούτο ήρκει νά προφύλαξη τάς κατοικίας 
των άπό τήν πλημμύραν. Εκ τούτων συνά
γεται δτι άν ή παλίρροια, ώθουμένη ύπό 
τού άνέμου, ύπερβή τά δρια τών πλημμυ
ρών, τών τακτικών δηλ. τοΰ ’Ιουλίου καί 
Αύγουστου, άπαντες οί έν τώ δέλτα οίκοΰν- 
τες δυνατόν νά έξαφανισθώσιν.

Οί μουσουλμάνοι τών ’Ινδιών παρεδέχθη- 
σαν τήν ποιητικήν συνήθειαν τών βραχμά
των τών οίκούντων είς τά υψηλότερα μέρη’ 
άμα τούτές-ι γεννηθή παιδίον,φυτεύουσι δέν
δρον πέριξ τής οικίας των’ χάρις δέ είς τήν 
Οαυμασίαν γονιμότητα τού έδάφους, έκάστη 
οικία ή καλύβη προφυλάσσεται ύπό πολλών 
γιγαντιαίων δένδρων, άτινα νομίζει τις προ
αιώνια καί ών οί κλάδοι παρέσχον, ώς έκ 
θαύματος, άσυλον είς χιλιάδας δυστυχών 
κατά τόν τελευταΐον τυφώνα.

Καί τοι δμως τά θύματα τούτου ένεκεν 
άπεδείχθησαν όλιγώτεοα, ή έπίσημος ίκ- 
θεσις, ή δημοσιευθείσα έν τή ΈφημιρΙύι 
tijc Κα.Ιχούττης υπό τοΰ σΐρ Ρ- Τέμπλ, ά- 
ναφέρει δτι έντός ώρών τινων άπώλοντο έκ 
τ ών ύδάτων 215000 άνθρωποι.

Οί δυστυχείς ούτοι τήν 19)31 'Οκτω
βρίου ειδον δύοντα τόν ήλιον, μηδόλως φαν ■ 
τάζόμενοι δτι έμελλον νά κοιμηθώσι τόν 
αιώνιον ΰπνον ! Όλίγα παραδείγματα άνα- 
φέρει ή ιστορία κατακλυσμών τόσων φονι
κών, διότι καί αύτή ή τής Λισσαβώνος 
συμφορά (έκ σεισμού) άποδεικνύεται μικρό
τερα.

Αί δχθαι τοΰ ποταμοΰ κατεκλύσθησαν 
ύπό τών ύδάτων είς άπόστασιν τούλάχιστον 
10 χιλιομέτρων πλάτους καί μήκους ε

πέκεινα τών 200. 'Απασαι αί νήσοι, ών τά 
όνόματα θεωροΰμεν περιττόν ν’ άναφέρωμεν, 
έπί τινα; ώρας έκαλύφθησαν ύπό στρώμα
τος ύδάτων, δπερ εί; τινα μέρη είχε βάθος 
20 ποδών. Αί νήσοι Σανδουΐπ (Sandwip) 
καί Καττίγίαχ είχον πληθυσμόν, 8ν ύπολο- 
γίζουσιν είς 100,000 ψυχάς,ή δέ Σαχμπασ- 
πούρ είχε 240,000 καΐοίκου;. Έν τή τε
λευταία (έγούση περιφέρειαν τριακοντάκις 
μεγαλητέραν τών Παρισίων) εύρίσκεται ή 
πόλις Δαούλνικχάν (Doi'/tiiA'/tan), έν ή κα
τοικεί ό έγχώριος αστυνόμος, δστις άνερριχή- 
θη είς δένδρον καί ου τήν δραματικήν διή- 
γησιν έδημοσίευσαν αί εύρωπαϊκαί έφημε
ρίδες. Ό άνήρ ουτος, Δήνα Νάθ— Σαρκάρ 
καλούμενος (Deena Nath Sarkar) έδειξε 
μεγίστην, άληθώς καταπληκτικήν αταρα
ξίαν. Καί τοι μόλις έκρατεϊτο είς τό δέν
δρον, συνέλαβε τήν ιδέαν νά άρπάση κάλα
μον δπως καταμετρήση τό ΰψο; τού υδατος’ 
ευρε δ’αύτό 9 πόδας έν τώ μέσω τή; νυ
κτός καί τήν πρωίαν (8 1(2 ώραν) 6.

'11 σελήνη—ην δέ πανσέληνο;—έφο’ιτιζε 
τάς έπαναληφθείσας σκηνάς τοΰ Κατακλυ
σμού καί έπέχεε μετ’ ειρωνική; δαψιλείας 
τά; αργυρά; άκτΐνάς της έπί των ομάδων 
τών δυστυχών δντων, άτινα έκρατούντο είς 
τούς ύπό τοΰ άνέμου σαλευομένους κλάδου; 
τών δένδρων.

Τό ΰδωρ, καθ’ δσον είσέβαλεν είς τάς κα
λύβας, έπίεζε τήν εσωτερικήν ατμόσφαιραν, 
ήτις ένίοτε έξερρυγνύετο καί κατέστρεφε 
τήν έξ άχυρων οροφήν- εύτυχεϊς δ’ έκεϊνοι 
εις οΰς τό τοιοΰτο συνέβαινε, διότι είχον 
εί; τήν διάθεσίν των σχεδίαν μή βυθιζομέ- 
νην. Πολλοί τών άλλοκότων τούτων καί 
αύτοσχεδίων πορθμέων διήλθον τήν νύκτα 
περιπλανώμενοι τήδε κακεϊσε καί άφίκοντο 
μέχρι τής Τσιτατόγγα.

Μέρος τή; έπαρχίας Μπακεργκόγκ, 
τής ευτυχώς όλίγον κατωκημένης, κατε- 
κλύσθη ύπό τών ύδάτων, ών τό ΰψο; άπίβη 
άδύνατον νά όρισθή.

Ή άγγλοΐνδική κυβέρνησις έσπευσε νά 
λάβη άπαντα τ’ άναγκαϊα μέτρα πρός βοή
θειαν τών έπιζησάντων, ών πολλοί έσώθη-
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σαν γυμνοί, άπολέσαντες καί τά ζώα καί 
τάς τροφάς των" πρδς τούτοις δέ άμ-έσο>ς 
εστειλεν είς τά μέρη ττ,ς καταστροφής πολ
τού; Ινα Οάψωσι τά πτώματα τών άνθριυ 
πων καί τών ζώων. Τούτο ήν άναγκαιότα- 
τον καί ούδεμίαν έπεδέχετο αναβολήν, διό
τι υπδ τήν έπενέργειαν τοϋ θε;μοΰ ήλιου 
τής ’Ινδικής· όλα τά λείψανα ταΰτα ζώων 
άμέσως σήπονται καί δηλητηριάζουσι τούς 
ζώντας. Κατά τδ 1864, τουλάχιστον είς 
τινα μέρη, δ λιμδς έκαμε δεκάκις περισσό" 
τέρα θύματα ή ή πλημμύρα, ή τότε δηλ. 
'Ο γενικός διοικητής καί ή βασίλισσα Βι
κτωρία άμέσως έτηλεγράφησαν τώ σίρ'Ρ. 
Τέμπλ ότι θά τώ παράσχωσι βοηθήματα.

ΊΙ καταστροφή αυτή τοσοΰτβν μάλιστα 
άποδεικνύεται φοβερωτέρα, καθ’ όσον μέγα 
μέρος τών προεδριών τής Βομβάης καϊ τής 
Μαδράς κατατρύχεται ύπδ φοβερά; πείνης 
ένσκηψάσης ένεκεν άπιστεύτου ξηρασίας.

Οί έττσίαι νοτιονατολικοί άνεμοι παρήλ- 
Οον δίχως νά πέση σταγών υδατος' έπειδή 
δέ οί βορειοανατολικοί (έπίσης έτησίαι) ήρ · 
jrioav νά πνέωσι τδν ’Οκτώβριον, μόλις τδν 
Απρίλιον τοΰ 1877 δύνανται νά έλπίζωσι 

βροχήν, άμα ό άνεμος πνεύστ έκ τής θα
λάσσης. Φρίττει τις άναλογιζόμενος δποΐα 
έσονται τά δεινά λαοΰ έξ 80 εκατομμυρίων, 
έκτεθειμένου είς θάνατον σκληρότεοον έκεί
νου 8ν ύπέστησαν τά δυστυχή θύματα τής 
νυκτδς τής 19(31 ’Οκτωβρίου.

ΙΙαρατηρητέον ότι δ τυφών συνωδεύθη μέ 
βλιγίστην βροχήν, όπως καί κατά τδ 1864. 
Πρδς τούτοις δέ (άλλο και τοΰτο περιστα- 
τικδν άξιον σημειώσεως) ούδετέρα τών α
τμοσφαιρικών τούτων αταξιών συνωδεό- 
Ο,η μέ πολλούς κεραυνούς.

Τήν παραμονήν τδ εσπέρας έπνεε σφο
δρός βορειοανατολικός άνεμος' καί τοι δέ ή 
νύξ ήν φοβερά καί έν τή θαλάσση, τά ναυ
άγια ησαν ελάχιστα, σχετικώς πρδς τήν 
φθοράν ήτι; έγένετο έν τή ξη??.

Οί φ·«ιολόγοι τής Βεγγάλης πολλάς έ- 
ξέθηκαν θεωρίας βρδς έξήγησιν τοΰ τυφώ- 
νος τρέ«·υ' άλλά δύσκολον ν’ άποφανθώμεν 
τίς ή έρθοτίρα. Τωόντι' ώς παρατηρεί δ 

πλοίαρχος Braull, «δεν βλέπομεν ότι αί ί- 
δέαι ά; έξέφεραν περί τών αιτίων τών τυ
φώνων συνετέλεσαν είς τδ νά έλαττωθώσι 
κατά πολύ τά θαλάσσια δυστυχήματα.» 
Όφείλομεν όμως νά άναφέρωμεν τήν γνώ
μην τοΰ ναυάρχου Φλεριώ δέ Λάγγλ, ήν δ 
τυφών τής 19(3 I ’Οκτωβρίου φαίνεται ότι 
δικαιολογεί. Ό σοφδς ούτος θαλασσοπόρος 
παρατηρεί ότι οί πλεΐστοι τών τυφώνων 
του κόλπου τής Βεγγάλης ένσκήπτουσι τδν 
’Οκτώβριον καί Νοέμβριον’ προσθέτει δέ ότι 
αί πιθανότητες μεγαλητέρα; καταστροφής 
αυξάνονται όταν ήναι πανσέληνος καί δταν 
ή σελήνη πλησιάζη είς τό περίγειον σημεΐ - 
ον. Ταύτα πάντα συνέβησαν άκριβώς τήν 
1 9(3 1 'Οκτωβρίου 1876.

Ούδέν ίσως παράλιον μέρος έν τή ’Ιν
δική, άπδ τής Κεϋλάνης μέχρι τής Τσι- 
ταγκόγκας, έμεινεν άπηλλαγμένον έκ τών 
τυφώνων, οϊτινες τόσον κοινοί εισίν έκεϊ' 
άλλ’ άναμφιβόλως αί καταστροφαί είσί συ- 
χνότεραι εΐς τδ δέλτα τοΰ Γάγγου' άπό- 
διιξις δέ ή επομένη σημείωσες περί τών 
καταστροφών, δσαι έπήλθον άπδ τοΰ 
1830.

ΓΗ μεγαλητέρα θύελλα, έξ όσων ένθυμοΰν- 
ται, ήν ή ένσκήψασα τήν 6 ’Ιουνίου έ.ν. καί 
μαστίσασα δλα τά μέρη δπου έκβάλλει δ 
Γάγγης, πλήν μόλις 100,000 άνθρωποι ά- 
πώλοντο' σημειωτέον δέ ότι ή χώρα ήν 
τότε όλιγώτερον κατωκημένη ή νΰν.

Τήν 19(31 'Οκτωβρίου 1831 καί τήν 7 
’Οκτωβρίου 1832 έ.ν. συνέβησαν πλημμύραι 
κατακλύσασαι 600 χωρία καί κατας-ρέψασαι 
20,000 άνθρώπους.

Τήν 1 Μαίου 1833 έ.ν. έγένοντο τρεις 
άλληλοδιαδόχως τυφώνες, έξ ών κατεστρά- 
φησαν 600 χωρία καί 5000 άνθρωποι.

Τήν 9(2 I ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους 
λαΐλαψ ένέσκηψεν είς τάς δχθας τοΰ Χώγ- 
γλυ ίξαφανίσασα 10,000 Ινδούς.

Έπί ές έτη αί θύελλαι έστράφησαν πρδς 
άλλην διεύθυνσιν, άλλά τήν 9(21 Σεπτεμ
βρίου 1839 νέα πλημμύρα τοΰ Γάγγου κα- 
τέστρεψε 10,000 άνθρώπους.

Κατά τήν θύελλαν τοΰ 1864, ής έμνή-

σθημεν, άπεβίωσαν 50,000 άνθρωποι καί 
30,000 άλλοι έκ νόσων (πανώλους, χολέ
ρας, εύφλογίας, κτλ.) ένσκηψασών ευθύς κα
τόπιν. Ή πλυμμύρα τότε έπήλθε τήν ήμέ
ραν καί έδυνήθησαν πολλοί νά σωθώσιν, έ
νώ πέρυσιν οί δυστυχείς έκοιμώντο.

Τήν 5 Νοεμβρίου 1865 έ ν. ένέσκηψε Ού 
ελλά είς τά μέρη δπου εκβάλλει δ Μέγγας 
καί κατέστρεψε 35,000 ανθρώπους.

Τώΐ867 κατεστράφησαν 30,000 καλύ- 
βαι εις τά πέριξ τής Καλκούττας' εύτυχώς 
όμως μόλις χίλιοι άνθρωποι άπώλοντο.

Αιώνιον αντικείμενου έκπλήξεως διά τδν 
φιλόσοφον είναι ή άοροντησία, μεθ’ ής οί 
νέοι λαοί Οά καταλάβωσι τήν θέσιν τών ύ
πδ τών ύδάτων καταστραφέντων, καί δι’ έ- 
πιμόνου έργασίας θά γονιμοποιήσωσι τήν 
εύρυβώλακα ταύτην γήν, τήν τόσον έπικίν- 
δυνον, μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν καί ούτοι, 
δπως οί πατέρες των, καταστρσφώσιν ύπδ 
τών ύδάτων.

Λ.Γ.Γ. 

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚ1ΑΒΕΛΛΠΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, (α)

Μακιαβέλλης δ έπιφανής φλωρεντινός ι
στορικός έγίνωσκε τήν έλληνικήν ; Τοιαύτη

α) Ή προκειμένη διατριβή έστιν έ'ργον τοΟ 
πολυμαΟοϋ; Γαλάτου κ. QuCUX de Saint Hi
laire, τοϋ άείποτε ηροθυμουμένου,’ίνα πλουτίζη 
τήν ιστορίαν τή; ήμετέρας νεοελληνικής φιλολο
γίας διά διατριβών έπισπουσών τήν εύγνωμοσύ
νην καί τήν άγάπην παντός ’Ελληνος. Λί περί 
τοϋ έλληνικοϋ τύπου (μετάφρασιν τούτου έδη- 
μοσιεύσαμεν έν τοΐς 45 — 47 φύλλ. τή; έφημε
ρίδος «Νέας Σμύρνης»), περί Αλεξάνδρου Σού- 
τσου, περϊ τών εί; τήν έλληνικήν μετάφρασε- 
ων καί πλεΤσται άλλοι αύτοϋ διατριβαι είσιν άρ- 
κετά μαρτύρια τών δσων λέγομεν, άνΟ* ών ώς 
αντάλλαγμα, ώς είπομεν, έστω ή εύγνωμοσύιη 
καί ή άγάπη τοϋ έθνους, S; έλπίζομεν δτι εύ- 
-χαοίστως θέλει δεχΟή ό προςφιλή; ελληνιστής. 
Ή προκειμένη δέ διατριβή έδημοσιεύΟη έν τώ 
9ω έτει τή; Έπετηρίδος τοϋ έν Παρισίοις πρός 
ένίσχυσιν τών έλληνικών σπουδών Συλλόγου.

έστιν ή έρώτησι;,ήν έσχάτως ποοέτεινεν "Ελ- 
λην πεπαιδευμένος άπδ πολλών έτών τάς 
διατριβάς έν ’Ιταλία ποιούμενος, έρώτησι; 
πρδς ήν άπήντησε καταφατικώς, στηρίζων 
τήν γνώμην αύτοΰ έπί πραγμάτων θετικών 
καί έξάγων τάς αποδείξεις αύτοΰ έξ αύτών 
τών έργων τοΰ Μακιαβέλλη. Τδ πράγμα 
τοΰτο, άγνωστον μέχρι' τοΰδε ύπδ τών 
πολυαρίθμων βιογράφων τοΰ Μακιαβέλλη, 
έστιν άρκετά σπευδαΐον, δπως έπασχολήση 
έπί τινα στιγμήν τήν προσοχήν πάντων τών 
Ενδιαφερομένων περί τών ζητημάτων τής 
φιλολογικής ιστορίας.

Ιδού πώς δ συγγραφεύς ιταλικού φυλλα
δίου, ού τινο- παρατιθέμεθα τδν τίτλον (α), 
δ κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλής, "Ελλην 
τήν καταγωγήν, καθηγητής τής Ελληνικής 
γλώσσης καί φιλολογίας έν τή Εμπορική 
σχολή τής Βενετίας καί μέλος τοΰ πρδς Ε
νίσχυσή τών ελληνικών σπουδών συλλόγου, 
προήχθη είς τδ νά ποιήσΐ) τήν περίεργον 
ταύτην άνακάλυψιν, ήτις ύπήρξεν ή άφε- 
τηρία τής μελέτης αύτοΰ.

Έν τώ δευτέρω τόμω τών Απάντων τοΰ 
Μακιαβέλλη, τών έν Φλωρεντία ύπδ Λεμον- 
νιδ έκδοθέντων, ευρηται συγγραμμάτιόν τι 
έπιγραφόμενον «περί οργής κα'ι τών μέσων 
τή; ιατρεία; αύτή;» — Dell' Ira e dci 
modi di curarla. — Είναι μικρά τι; πραγ
ματεία έν ειδει διαλόγου, ού τά διαλεγόμε- 
να πρόσωπα φέρουσιν ιταλικά όνόματα,ονό
ματα συνήθη τοΰ Φλωρεντινού άστεως καί 
άπερ άκριβώς,ώ; παρετήρησεν δ Πογγιάλης, 
είσί τά τών γνωστών φίλων τοΰ Μσκιαβέλ- 
λη. Προσεκτική άνάγνωσις τοΰ έργου τούτου 
κατέπεισε τδν κ. Τριανταφύλλην ότι δεν εί
ναι ή άρκετά πιστή μετάφρασις τοΰ συγ
γράμματος τοΰ Πλουτάρχου «περί άοργη- 
σία;,» έν η, μόνον μετήλλαξε τά πρόσωπα.

Ή έκ τή; ελληνική; ιταλική μετάφρασις

(α) Nicolo Machiavelli e gli scritlori 
grcci per Constantino Triantafilli. Ve
nezia, (ypografia del giotnale til Tem
po» 1875. in 8-1, 1 volumello d. 115 
paginc.
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συγγράμματος, μή ύπάρχοντο; χατά την έ
ποχήν ταύτην (α) ή έν χειρογράφω καί ού 
τίνος δεν έγίνωσχέ τις λατινικήν μετάφρα 
σιν προγενεστέραν τοϋ τέλους τής δέκατης 
έκτης έκατονταετηρίδος, γενομένη ύττδ βν- 
δρδς ού μικρά; άξίας, τοϋ Μακιαβέλλη, ει- . 
ναι ήδη πράγμα σπουδαϊον χαΐ άξιον ένδια- 
φέροντο;' λαμβάνει δ* έτι μείζονα αξίαν ώς 
αναιρούσα τήν ύπό τινων Ιταλών κριτικών 
ύποστηριχθεϊσαν γνώμην δτι δ Μακιαβέλλης 
δέν έγίνωσχέ τήν ελληνικήν.

"Οτι δ Μακιαβέλλης έγνώριζε καί άνέ- 
γνωσε τούς έλληνας συγγραφείς, ούδείς δύ
ναται ν’ άμφιβάλλη' γνωστόν δτι έλαβε τήν 
πρόνοιαν νά το είπη αύτός ούτος έν τή πε- 
ριφήμω αύτοΰ έπιστολή πρός τόν φίλον του 
Βεττόρην (Vcllori) δτι έζη μεταξύ τών φιλ 
τάτων του καί σεβαστών αρχαίων διά τής 
καθαρά; τροφής τών δποίων έτρέφετο" άλλ 
έπιστεύετο γενικώς δτι δέν άνέγνωσεν αύ
τούς ή έν λατινικαίς μεταφράσεσιν' έκ δέ 
τών έρευνών τοϋ κ. Τριανταφύλλη φαίνεται 
έπόμενον δτι: δ Μακιαβέλλης έσπούδασε 
τήν ελληνικήν καί δτι έγίνωσκε τούλάχι- 
στον άρκετά,ώστε ν’ άναγνώση τούς συγγρα
φείς έν τή πρωτοτύπφ αύτών γλώσση.

Πρός τήν γνώμην ταύτην δύο τινάς έν 
στάσεις δύναται τις νά ποίηση : Αί μικραί 
αύται πραγματείαι, αί μετά τόν θάνατον 
τοϋ Μακιαβέλλη έκδοθεϊσαι, είσιν έργα αύ
τοΰ ; Χωρίς νά είςέλΟη τις είς συζήτησιν, 
ήτις φαίνεται νΰν πεπερατωμένη διά τής 
καταφατικής γενικώς παραδοχής τής αύ- 
θεντικότητος τών μικρών τούτων πραγμα
τειών τών τώ Μακιαβέλλη άποδιδομένων, 
δύναται εύθαρσώς κα'ι ούχί παρατόλμως, 
πιστεύομεν, νά κηρυχθή ύπέρ τοϋ μέρους 
τών άναγνοιριζόντων απολύτως έν αύτοίς 

α) ΊΙ πρώτη ελληνική έκδοσις τοϋ > περί σ- 
οργησίας» τοϋ Πλουτάρχου έγένετο τφ 1523 εί; 
8ον έν τή συλλογή τ&ν συγγραμμάτων τοϋ συγ- 
γραφ'ως τούτου, -ών έν Βασιλεία (Bale) τυπω- 
Οέντων. Έτέρα J> τι; Ιδιαιτέρα ίκδοσις έφάνη έν 
Λουβαίντ, (£oupatn) τφ 1531 άναλώμασι τοΰ I 
Βαρθολομαίου Γραιβΐου (GraCVl'us). Βλ. Όφφ- 
μαν, Λεξικόν β^λιογραφικόν.

τήν χείρα τοϋ τεχνίτου. Άλλά δύναται τις 
I συνάμα νά έξηγή-η τήν αμφιβολίαν, ήν 

κριτικοί τινες έδύναντο νά έκφέρωσιν έπί 
τής αύθεντικότητος τών έργων τούτων, θε- 

' ωρών αύτά ώς όντα λίαν πιθανώς έργα τής 

νεότητος αύτοΰ καί ίσως μάλιστα απλά 
σχολικά γυμνάσματα- Ούδέν έμποδίζει όν
τως νά πιστεύστ) τις, παραδείγματος χάριν, 
δτι ή μετάφρασις αύτη τής «περί άοργησί- 
ας» τοϋ Πλουτάρχου είναι γύμνασμα τής 
νεότητος τοϋ μεγάλου ίταλοϋ συγγραφέως, 
δτε έμάνθανε τήν ελληνικήν περί τό 1494 
παρά τοϋ παιδαγωγού αύτοΰ καί διδασκά
λου, τοΰ λίαν έμπειρου έν τή σπουδή τής 
έλληνικής γλώσσης καί φιλολογίας, τοΰ 
Μαρκέλλου Βιργιλίου (Marcello di Virgi- 
lio), τοΰ σοφοΰ μεταφραστοΰ τοΰ Διοσκου- 
ρίδου.

Άλλ’ έδύνατό τις νά έρωτήση τότε διατί 
δ Μακιαβέλλης μετήλλαξε τά ονόματα τών 
τοΰ διαλόγου προσώπων, ρωμαϊκά όντα έν 
τώ πρωτοτύπορ- 'Η άπάντησί; έστιν ήμίν 
ευχερής. Ό μεταφραστής ήθέλησεν άναμφι- 
βόλως νά έπιμ(ληθή, ϊνα έξισώση τό έργον 
του πρδς τδ πρδ αύτοΰ πρωτότυπον καί 
ούδέ ν’ άφήσφ νά ύςερήτη ή μετάφρασις του 
ούδενδς τών προτερημάτων πρωτοτύπου 
συγγράμματος' ήθέλησε νά ποίηση σύγ
γραμμα έντελές καθ’ δλας τάς έ «όψεις τής 
τέχνης' ήθέλησε νά προςφέρη είς το ιταλι
κόν δημόσιον τάς γνώμας τοϋ Πλουτάρχου 
έν ειδει, δπερ νά εύαρεστήση αύτδ έξ δλο- 
κλήρου. Ιδού ή άπάντησίς, ήν δύναται τις 
νά ποίηση πρδς τήν ενστασιν, τήν μικρού 
λόγου αξίαν, κατά τήν ήμε τέραν γνώμην, 
ώ; πρδς τήν μεταβολήν τών ονομάτων έν 
τή μεταφράσει τοΰ συγγράμματος τούτου 
τοϋ Πλουτάρχου.

'II έτέρα ένς-ασις, σπουδαιοτέρα ούσα, έ
στιν ήδε: Δεχόμενοι δτι δ Μακιαβέλλης ητον 
όντως δ συγγραφεύς τών μικρών τούτων 
πραγματειών τών ύπδ τδ όνομά του έκδο- 
Οεισών, είναι βέβαιον δτι έποίησε τάς με
ταφράσεις ταύτας έκ τών έτι άνεκδότων έλ- 
ληνικών πρωτοτύπων ή δέν έδύνατο νά 
ποίηση μάλλον αύτάς έκ τών έκδεδομένων

ή ανεκδότων λατινικών μεταφράσεων ; Ο 
κ. Τριανταφύλλης φρονεί ό/ι καί ιδού έπι 
τίνος στηρίζει τδν συλλογισμόν αύτοΰ.

Γνωστόν δτι δ Μακιαβέλλης έγεννήθη έν 
Φλωρεντία τή 3 Μαίου 1469 καί δτι άπέ- 
Οανε τή 22 Ιουνίου 1327. Στηριζόμενός τις 
ουν έπί τών χρονολογιών τούτων, είναι εΰ- 
κολον νάποδείξη δτι δ Μακιαβέλλης δέν έ- 
δυνήΟη νά ώφεληθή έν ταϊς σπουδαϊς αύτοΰ 
έκ τών λατινικών μεταφράσεων τών έλ.λή- 
νων συγγραφέων, καθ’ δτι ένια τών έργων 
τοϋ Πλουτάρχου, τοΰ Πολυβίου καί τοΰ Ί- 
σοκράτους, έξ ών, ώς δψόμεθα παοακατιόν- 
τες, δ Μακιαβέλλης ώφελήθη δμοίως έν 
τοίς συγγράμμασιν αύτοΰ, δέν μεταφράσΟη- 
σαν λατινιστί ή πολλώ ύστερον μετά τήν 
έκδοσιν τών έργων του' ένια μάλιστα 
δέν μετεφράσθησαν ή μετά τδν θάνατον 
αύτοΰ.

Ή «περί ίργής» μικρά αύτη πραγματεία 
μετεφράσθη τδ πρώτον ύπδ τοϋ 'Εράσμου 
τώ 1 325. Έκ τών έρευνών τοΰ κ. Τριαντα- 
φύλλη φαίνεται επόμενον δτι δ Μχκιαβέλ- 
λης δέν έδύνατο νά ώφεληθή έκ τής λατινι
κής μεταφράσεως τοΰ Εράσμου, δταν έποίει 
τήν ιταλικήν. Πραγματικώς δ Πογγιάλης 
έσημείωσεν δτι ύπό τδ όνομα ένδς τών δ-.α- 
λεγομένων προσώπων, τοΰ Cdme, πρέπει νά 
έννοήται δ Cdme Cuccclai, αύτδς ούτος είς 
δν άφιερώθησαν οί έπί Τίτου Διβίου λόγοι 
καί ού τίνος δ Μακιαβέλλη; θρηνεί τδν πρώ
ιμον θάνατον έν τώ περί «πολεμικής τέ
χνη;» διαλόγω αύτοΰ, τώ έκδοΟέντι κατά 
τόν ΙΙασσερίνην (Paserini) τώ 1320. Άρα 
ή τοΰ διαλόγου «περί όργής» μετάφρασις 
έπρεπε νά έποιήθη πολύ πρότερον. Ούτος 
είναι δ εί; τών λόγων, οΰ; προβάλλει δ κ. 
Τρ., ϊνα κατάδειξη τοΰτο ώ; δοκίμιον τή; 
νεότητος τοϋ περιφανοΰ; ίταλοΰ συγγραφέ
ως· καθ’ δτι ή μετάφρασις αύτη τοΰ Μακια
βέλλη δέν είναι κυρίως φιλολογική μετά- 
φρασις τοϋ έργου τοΰ Πλουτάρχου, άλλά 
μάλλον έρμηνεία τών έννοιών καί τοΰ πνεύ
ματος τοΰ συγγραφέω;. "Εν τισι μάλιστά 
έστιν ολίγον σκοτεινή, δπερ δύναται νά έ 
ξηγηθή διά τοΰ πρδς τήν συντομίαν τοΰ λόι

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.)

γου σφοδρού έρωτος τοϋ Φλωρεντινού συγ
γραφέω;.

ΊΙ πρώτη αύτη άνακάλυψις τής μετα
φράσεως ελληνική; πραγματείας έν τοΐς 
συγγράμμασιν ένδς τών μεγαλειτέρων συγ
γραφέων τής Ιταλίας πχρώτουνε τδν ήμέ- 
τερον συγγραφέα νά άνερευνήση τί έν τοίς 
ιστορικοί; καί πολιτικοί; -αύτοΰ έργοις δ 
Μακιαβέλλης έδανείσθη έκ τών έλλήνων ι
στορικών. Τή; μελέτης ταύτης, τής δσον 
περιέργου τοσοΰτον καί άξιολόγου, αφετη
ρία ύπήρξε χωρίον τι αρκετά μακράν έν τώ 
δευτέρω κεφαλαίω τοΰ πρώτου βιβλίου τών 
λόγων έπί τών δέκα βιβλίων τοΰ Τίτου Αι
βίου ακριβώς μεταπεφρασμένον έκ τοΰ έκ
του βιβλίου τών Ιστοριών τοΰ Πολυβίου' ϊ- 
να παραθέση δ’ ύπδ τά όμματα τοΰ άνα- 
γνώστου αύτάς τά; άναδιφήσεις του μετε- 
τύπωσε τό τε έλληνικδν κείμενον τοΰ Πολυ
βίου καί τδ τοϋ Μακιαβέλλη κεφάλαιον τδ 
ίπιγραφόμενο» :

«Οί quanle specie sono le republiche, e 
di quale fu la republica romana.·

Δέν είναι ανωφελές νά σημειώσωμεν δτι 
τδ έκτον βιβλίον τών Ιστοριών τοΰ Πολυ
βίου έκδοθέν έν Παρισίοις τώ 1 539 δέν με
τεφράσθη λατινιστί ή τώ 1557, τοϋτ’ έστι 
τριάκοντα έτη μετά τδν θάνατον τοΰ Μα
κιαβέλλη (α)' δύναταί τις ουν νά θεώρηση 
ώς άποδειχΟεϊσαν διά τών παραδειγμάτων 
τούτων τήν γνώμην δτι δ Μακιαβέλλης έ
ποίησε τάς μεταφράσει; αύτοΰ έξ αύτοΰ τοΰ 
έλληνικοΰ κειμένου, δπερ έδύνατο νά έχη 
πρδ όφθαλμών έν χειρόγραφοι; καί επομέ
νως δτι έγίνωσκε τήν ελληνικήν (β). Τούτων 
παραδεχθέντων, δυνάμεθα εύχερώ; νά πι

α) Βλ. Όοφμαν, Λεξικόν βιβλιογραφικόν.
6) Είναι αληθές δτι δύσπιστοι τινες βά έζή - 

τουν ?τι τήν έπομένην διασάφησιν : ό Μακιαβέλ
λης δέν έγίνωσκε τάς πραγματείας ταΰτα; τάς 
ανεκδότους κατά τήν έποχήν ταύτην ή έκ μετα
φράσεων δι’ αυτόν ύπό τοϋ διδασκάλου του γε- 
νομένων ή ύπό τίνος τ&ν πολυαρίθμων λογιών 
τ&ν έν Φλωρεντία τότε διατριβόντων. Άλλ’ ή 
γνώμη α’ύτη δέν Οά ή ή απλή ϋπόΟεσις δυτκύ- 
λως μέν άναιρουμένη άλλά καί δυσκόλω; ύπο- 
•■«ηριζομένη.

1θ
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στεύσωμεν δτι δ Μακιαβέλλη; έχ ττ,ς σπου
δής καί γνώσεως τών δοκίμων έλλήνων συγ
γραφέων έδύνατο νά έμπνευσθή διά τινα τών 
έργων του καί πάραυτα εύρίσκομεν άπόδει- 
ξιν τοσοϋτον περίεργον δσον καί άπροσδό- 
κητον. Είς τών λόγων π. χ. τοΰ Ίσοκρά- 
τους πραγματεύεται περί τών τοΰ ήγεμό- 
νος καθηκόντων καί έτερός τις απευθύνεται 
τώ ττ,ς Μακεδονίας βασιλεϊ Φιλίππω, ϊνα 
παρακίνηση αύτδν πρδς παΰσιν τοΰ Εμφυλί
ου πολέμου καί πρδς είρήνευσιν τών ελλη- 
νίδων πόλεων τών πρδς άλλήλας διασπα- 
ραττομένων, τών ’Αθηνών, τ.ί., τών Θηβών, 
τοΰ 'Αργους καί τής Σπάρτης κα'ι ϊνα τεβή 
έπί κεφαλής τών τής ’Ελασσόνας Ασίας αύ- 
τονόμων έλληνίδων πόλεων, άς έμελλον οί 
Πέρσαι έκ νέου νά ύποδουλώσωσι. Τί; γ;· 
νώσκει, έάν δεν ηναι ή άνάγνωσις τών λό
γων τούτων ή παρορμήσασα τδν Μακιαβέλ- 
λην νά συγγοάψη τδ περί ήγεμόνος βιβλίον 
αύτοϋ; —Ή γνώμη αυτή δύναται κατ’ 
άρχάς νά tpavSJ λίαν παράτολμος’ έν τούτοις 
δμως έάν άναγνώση τις μετά προσοχής τήν 
έπιστολήν δι’ ής δ Μακιαβέλλης προσφέρει 
τδ περ'ι ήγεμόνος βιβλίον αύτοΰ Λαυρεντίω 
τώ άπδ Μεδίκων καί έάν τις παραβάλη 
αύτήν πρδς τήν είςαγωγην τοΰ λόγου τοΰ 
δπδ τοΰ Ίσοζράτους πρδς τδν βασιλέα τής 
Σαλαμϊνος άπευθυνθέντος, θά έκπλαγή έκ 
τής δμοιότητος, ϊνα μή τι άλλο εΐπω, ήτις 
ενυπάρχει μεταξύ τών δύο τούτων τεμαχί
ων καί δέν δύναταί τις νά έμποδισθή άπδ 
τοΰ νά αναγνώριση τούλάχιστον δτι δ Μα
κιαβέλλης, γράφων τδ προοίμιον τοϋ βι
βλίου του, εΐχεν έν τή μνήμη, αν ούχι ύπδ 
τούς όφθαλμούς, τδν λόγον τοΰ Ίσοζράτους, 
έξ ού έγίνωσκε νά ώφεληθή. Πρδς άπόδειξιν 
τής διαβϊβαιώσεως ταύτης έπιτραπείτω ή
μΐν νά παραθέσοψεν ύπδ τά όμματα τών 
ήμετέρων αναγνωστών, ώς έποίησεν δ κ. 
Τρ., τήν έπιστολήν τοΰ Μακιαβέλλη τήν 
πρδς τδν Λαυρέντιον τών άπδ Μεδίκων καί 
τδ κείμενον τοΰ Ίσοκράτους, δπερ δ συγ
γραφεύς έν τή ιταλική έκδόσει παρέθεσεν έκ 
τή; ωραίας μεταφράσεως τοϋ Giacomo 
Leopardi.

Ιδού κατά πρώτον ή τοΰ Μακιαβέλλη ε
πιστολή :

Nicolo Machiavelli,
al Magnifico Lorenzo di Piero de' Medici.

Sogliono il piu delle volte coloro che 
dcsiderano acquistare gratia apprenso un 
principe farsegli innanzi con quelle rose 
che intra le loro abbino piu care, e delle 
quali vegghino Ini piu dilettarsi; donde 
ci rede molle volte essere loro presentati 
cavalli, arme, drappi d' oro, pietre pre- 
ziose, e simili ornamenli degni della gran- 
dezza di quelli. Desiderando io, adun- 
que, offerirmi alia vostra Magnificenza 
con qualche testimone della servilu mia 
verso di quetla, non ho trovalo intra la 
mia suppelletile cosa, quale io abbi piu 
carra o lanlo stimi quanto la cognizione 
delle azione degli uomini grandi,impara- 
ta da me con una lunga esperienza delle 
cose moderne, ed una conlinova lezionc 
delle anliche: la quale avendo io con 
gran diligenza lungamenle escogitala ed 
esaminata, ed ora in uno piccolo volu
me ridolla, mando alia Magniftcenza 
Vostra.

Παραβάλλομεν νϋν τήν ώραίαν ταύτην έ
πιστολήν καί πλήρη χάοιτος άφιέρωσιν, ή- 
τις φαίνεται δλως νεωτέρα,πρδ; τήν τοΰ Ί
σοκράτους έπιστολήν, ήτις έστίν ήδε :

«Οι μέν είωθότες, ώ Νικόκλεις, τοΐς βα- 
σιλεΰσιν ύμΐν έσθήτας άγειν ή χαλκδν ή χρυ- 
σδν ειργασμένον ή τών άλλων τι τών τοι
ούτων κτημάτων, ών αύτοί μέν ένδεεϊς εΐ
σιν, ύμεϊ; δέ πλουτεϊτε, λίαν έδοξαν είναι 
μοι καταφανεί; ού δόσιν άλλ’ έμπορίαν ποι
ούμενοι, καί πολύ τεχνικώτερον αύτά πω- 
λοΰντες τών δμολογούντων καπηλεύειν* ή- 
γησάμην δ* άν γενέσθαι ταύτην καλλίστην 
δωρεάν καί χοησιμωτάτην καί μάλιστα 
πρέπουσαν έμοί τε δοϋναι και σοί λαβεΐν, 
εΐ δυνηθείην δΓίσαι ποιων επιτηδευμάτων δ- 
ρεγόμενος καί τίνων έργων άπεχόμενος άρι
στα άν καί τήν πόλιν καί τήν βασιλείαν 
διοικείης.»

ΊΙ μίμησίς έστι προφανής.
"Ινα θέση δέ τδν Ιταλόν άναγνόστην έν 

καταστάσει νά κρίντ, έξ έαυτοΰ τήν άξίαν 
τής μεταφράσεως τοΰ Μακιαβέλλη ό συγ
γραφεύ; μετετύπωσε κατ’ άρχάς τδν διάλο 
γον αύτοΰ « Dell’ Ira e dei modi di curar- 
la,» τιθείς άπέναντι τά «περί άοργησίας» 
ελληνικόν κείμενον τοϋ Πλουτάρχου, δπερ 
έσυνώδευσε διά τή; ωραία; μεταφράσεως τοϋ 
Φραγκίσκου ’Αμβροσόλη (Atnbrosoli), τοΰ 
σοφού καί πολυποθήτου καθηγητοϋ τή; 
έλληνικής κα'ι λατινικής φιλολογίας έν τώ 
τής Παβία ; πανεπιστημίω, καί ού τίνος έν I 
διαφέρουσαν βιογραφίαν έποίησεν δ Στέφα
νο; Γρόσσο; (Grosso), καθηγητής έπίσης 
τή; έλληνικής καί λατινικής φιλολογίας έν 
τώ τή; Νοβάρας πανεπιστήμια), (α)

Τά έκ τής έλληνικής φιλολογίας ταϋτα 
δάνεια τού Μακιαβέλλη κατεδείχθτ,σαν ήδη 
έν συντόμω καί ήττον άκριβώς έν τινι ση
μειώσει τοΰ Ε'. τόμου τής Ιστορίας τή; ελ
ληνική; φιλολογία; τοϋ Σχοιλλίου (Schoell) 
έν τώ έπιγραφομένω άρθρω : ’Αποφθέγματα 
βασιλέων καί στρατηγών.

Λέγει γάρ ούτος έν σημειώσει :
«Εύρίσκει τις (έν τή μικρά ταύτη πραγ

ματεία) πλεΐστα έξοχα άποφθέγματα έν 
μέσω άλλων άσήμων καί πληθύν ιστορικών 
πραγμάτων. Ό Μακιαβέλλης ώφελήθη έκ 
τή; συλλογής ταύτης έν τώ Caslructio Ca- 
siracani αύτοϋ, τιθείς έν τώ στόματι τών 
ηρώων αύτοΰ τάς έν αύτή έμπεριεχομένας 
ωραιοτάτας φράσεις.»

"Οσον άφορα τδ έκ τής έλληνικής φιλο
λογίας ύπδ τοϋ Μακιαβέλλη γενόμενον δά
νειον, ή σημείωσί; έστι» ορθή’ δέν είναι δ
μως τοιαύτη καί ώς πρός τόν συγγραφέα : 
γράφων τήν βιογραφίαν ταύτην τοϋ Κα- 
στρουκίου Καστοαχάνη, ήτις άλλως έστί 
μάλλον μυθιστορία ή ιστορία καί ένθα δέν 
’’ρέπει τις νά ζητήση ούδεμίαν ιστορικήν

a) Sugli studi di Francesco Ombrosoli, 
nelle lettere greche c latine ragionamento 
di Stefano Grosso Milano 1871 8ov tn 
pagine 77. 

άλήθειαν, δ Μακιαβέλλη; έδανείσθη έκ τής 
ιστορίας Διοδώρου τοϋ Σεκελιώτου πάν δ,τι 
δ ιστορικός ούτος άναφέρει περί τής κατα
γωγής καί άγωγής τοΰ Άγαθοκλέους, τυ
ράννου τών Συρακουσών (β), καί αποδίδει 
ταϋτα τώ Καστρουκίφ’ τά μεγαλείτερα δέ 
μέρη έλαβεν έκ τοΰ ύπδ τοϋ Διογένους τοΰ 
Λαερτίου βίου τοΰ ’Αριστίππου’ τοιουτοτρό
πως δ Μακιαβέλλη; συνέγραψε τήν βιογρα
φία» τοϋ Άγαθοκλέους καί τοϋ ’Αριστίπ
που άντί τής τοϋ Καστρουκίου, ού τίνος δ
μως η καταγωγή, οι γονείς καί ή οικογένεια 
ήσαν γνωστοί έν ’Ιταλία καί δστις έζη μό
λις μίαν εκατονταετηρίδα πρδ αύτοΰ. Τοΰτο 
δ’ ούκ έστιν τδ ήττον περίεργον τών δσων 
άνεφέραμεν.

Πρδς δλας ταύτας τάς ψηλαφητάς άπο- 
δείξεις, άς δ κ. Τρ. συνήγαγε πρδς ύποστή- 
ριξιν τών δσων προβάλλει καί άί τινες φαί
νονται ίκαναΐ,ϊνα καταδείξωσιν δτι δ Μακι
αβέλλης έγίνωσκε τήν έλληνικήν, δύναταί 
τις, τδ γνωρίζομεν, νά ποίηση ένστασίν τινα 
λίαν σπουδαίαν, άποκλειστικώς έκ τοΰ ήθι- 
κοΰ νόμου προερχομένην. Ό Μακιαβέλλης 
δέν είχε συνήθειαν νάποκρύπτη δ,τι έγίνω- 
σκεν* έκαυχάτο μάλιστα' ήγάπα πολύ νά 
περιαυτολογώ περί τε τών σπουδών αύτοΰ 
καί περί τών ποικίλων γνώσεων του' έάν έ
γίνωσκε τοίνυν τήν έλληνικήν, θά τδ έλεγε 
βεβαίως* δέν τδ άνέφερεν δμω; ούδαμοϋ' ά
ρα δέν τήν έγίνωσκεν. Ή ένστασίς έστι 
σπουδαία, δέν τδ άρνούμεθα* έν τούτοις έ
στίν άπολύτως άδύνατον νά ύποθέσωμεν δτι 
δ Μακιαβέλλης δέν ώμίλει περί τής γνώσε
ως, ή/ωφειλε νά ίχη τών έλλήνων συγγρα
φέων, ϊν’ άποκρύψη κάλλιον τά πολυάριθμα 
δάνεια, άπερ ές αύτών έποίει ;

(Γ. ΛΓ. ΎπίρΙύης.

6) Ό Διόδωρο; Σικελιώτη; διηνεΤται τόν βίον 
τοϋ Άγαθοκλέους έν τφ I'J« καί τφ 20φ βι- 
ελίφ τ<ΰν Ιστοριών του Άλλά κατά τόν Σχοίλ- 
λιον τά βιολιά ταϋτα δέν μετεφράσΟησαν λατι
νιστί τφ 1678 τοϋτ’ ϊστι 51 ετη μετά τόν 
θάνατον τοϋ Μακιαβέλλη.
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I 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ.

Μεταξύ τών ημετέρων λογίων τού III', 
αίώνος ήκμαζε καί δ ’Αναστάσιος Γόρδιος ό 
έκ Βρανιανών τ7>ς ’Ακαρνανίας. Κατά τήν έ- 
ποχήν έκείνην έζη έν τή γεννετείρα τούτου 
κώμη Ευγένιος ό Αίτωλδς σπουδάσας έν 
Κωνσταντινουπόλει καί έν Άθήναις· Εκπαι
δευτείς παρά τούτω πρότερον δ ’Αναστά
σιος άπήλθεν ύστερον είς ’Ιωάννινα και έ- 
κεϊθεν εις Ιταλίαν. ’Εν δλίγαι; λέξεσιν δ 
σύγχρονος αύτού Δη,μήτριος δ Προκόπιος, 
βιογραφεί αύτδν ούτως' 4) «’Αναστάσιος 
Γόρδιος, ιερομόναχος έξ 'Ακαρνανίας, άνή,ρ 
έλλόγιμο; καί πολυμαθής, είδήμων τής έλ- 
ληνικής καί λατινικής γλώσσης, πεπαιδευ
μένος τήν τε θύραθεν παιδείαν, καί τήν ίε- 
ράν θεολογίαν, ίεροκήρυξ. ΊΙκροάσατο καί 
τών έν Ιταλία σοφών. Μελετά καί άναγι- 
νώσκει τάς θείας Γραφάς, βίον ήσυχον καί 
άθόρυβον μετερχόμενος.» Κατά τήν έπί τού 
τάφου αύτοΰ ύπάρχουσαν έπιγραφήν ό Γόρ- 
δ·.ος άπέθανε τώ 1729. 2) Άλλ’ δ Ζαβίρας 
λέγει αύτδν άζμάζοντα τώ 1730, παρέν
θετων δτι «τοΰτο γίηται δήλον έκ τοΰ εγ
χειριδίου δποΰ γράφει περί τής έλεύσεως τοΰ 
αντίχριστου.» 3)

Ό Γόρδιος κατέλιπε πολλά χειρόγραφα 
αύτοΰ συγγάμματα έξ ών ολίγα μέχρι τοΰ- 
δε έξεδόθησαν. Έκ τών ανεκδότων δ’ αύτοΰ 
συγγραμμάτων είναι καί τδ περί αντίχρι
στου καί κατά Λατίνων, δπερ έστι λίαν 
περίεργον διά τάς δοξασίας τοΰ άνδρός. 
Τούτο δ μέν Βεντώτης δνομάζει «έγχειρί- 
διον καί συμπέρασμα έκ τών πράγμάτων 
περί τοΰ τί έστίν ή βασιλεία τοΰ Μωά
μεθ καί τίς έστιν δ Αντίχριστος 4) δ δέ Και- 
σάριος Δαπόντης απλώς «βιβλίον κατά Λα-

4) J. Fabricii, Bibliotheca Graeca. XI, 
σ. 802. § 95.

2) Κ.. Σάθα, Νεοελλ. Φιλολογία σ.
3) Γ. Ζαβίρα, Νέα "Ελλάς. ϊΑδ. Γ. Κρέμοο. 

σ. 435.
4) Βενόότ·), προσΟήκαι τή; έζζλ. ιστορίας 

Μελετίου, σ. 4 44, §23.

τινων.» 4) Ό δέ Ζαβίρας «έγχειρίδιον καί 
συμπέρασμα έκ τών πραγμάτων περί τοϋ 
τές έστίν ή βασιλεία τοΰ Μωάμεθ καί τίς 
έστίν δ αντίχριστος συντεθέν παρά τοΰ σο- 
φολογιωτάτου καί έπιστημονικοτάτου Κυ
ρίου Αναστασίου Γορδίου» 2) δ δέ Σάθα; 
«τίς ή βασιλεία τοΰ Μωάμεθ καί περί αν
τίχριστου.» 3) Άντίγραφον δέ τοΰ άνεκδό
του τούτου συγγράμματος υπήρχε παρά Δα- 
πόντε καί Ζαβίρα' σώζονται δέ νΰν τοιαΰ- 
τα παρά.τώ έν Άθήναις κ. Σοφοκλεϊ Οικο
νομώ 4) καί έν τή βιβλιοθήκη τών Αθηνών, 
ώς δηλοΰται έκ τοΰ παρουσιασθέντος κατα
λόγου τοΰ κ. 1. Περβανόγλου τώ 4 868 τή 
πρυτανεία τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου 5).

Πρδς τοΐς γνωστοϊς τούτοις άντιγράφοις 
προσθετέα ήδη καί έτερα υύο φυλασσό
μενα έν τή Βιβλιοθήκη τής Εύαγγελικής 
Σχολής. Έκ τούτων τδ μέν προήλθεν έκ 
δωρεάς τοΰ ένταΰθα ελληνικού Νοσοκομεί
ου, τδ δέ έκ δωρεάς τοΰ έν Σεβδίκιοϊ κ. 
Ίΐλία Χανιώτου. Καί τδ μέν πρώτον ε5- 
ρηται άντιγεγραμμένον έν τεύχει περιέ- 
χον τι πρώτον «έκ τών τοΰ Γρηγορίου τοΰ 
θεολόγου επιστολών έξηγήσεις παρά Δανιήλ 
Πατμίου μοναχοΰ τοΰ Κεραμέως», δεύτερον 
«τοΰ άγιου Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ τοΰ θεο
λόγου απολογητικόν τοΰ είς τδν Πόντον 
φυγής ενεκεν, καί αύθις έπανόδου έκεΐθεν 
μετά τήν τοΰ πρεσβυτέρου χειροτονίαν, έν 
φ τδ τής ίερωσύνης επάγγελμα καί δποϊον 
είναι δει τδν επίσκοπον,» τρίτον ετέρους 
τοΰ αύτοΰ λόγου; έξηγημένους, τέταρτον 
«έζήγησιν Δημοσθένου; ολυνθιακόν λόγον 
ά.» καί άλλους, πέμπτου «έξήγησιν τοΰ 
Ίσοκράτους πρδ; Φίλιππον,» έκτον «Πλου
τάρχου Χαιρωνέως περί παίδων αγωγής,» 
έβδομον «τοΰ αύτοΰ περί τοΰ άκούειν,» βγ- 
δοον «τοΰ αύτοΰ περί πολυπραγμοσύνης»

4) Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Γ'. σ, 4 49.
2) Γ· Ζαβίρα,Νέα Ελλάς, σ. 435.
3) Κ· Σάθα, Νεοελλ. Φιλολογία σ. 438.
4) Λ. Δημητρανοποΰλου, ΠροοΟήκαι κτλ. σ. 73.
5) Θ. Όρφα-.ίδου, λόγο; έζοων. τη ΚΔ' Νο- I εμβρίου 4868- σ. 470. 

καί σελευταϊον έν 48 φύλλο·.; τδ περί ού δ 
λόγος σύγγραμμα τοΰ Γορδίου, δπερ κατά 
τήν έν τέλει σημείωσιν,· Παναγιώτης Πελο- 
πονή,σιος άντέγραψεν έξ ετέρων.» ’Επιγράφε
ται δέ οΰτω: «Βιβλίον κατά Μωάμεθ καί 
κατά Λατίνων συντεθέν, ώς βεβαιοΰσι οί εί- 
δότες, παρά τοΰ σοφωτάτου ιεροδιδασκά
λου Αναστασίου Γορδίου τοΰ έξ Άγράφων. 
Καί ήν μέχρι τής έκείνου μακαοία; τελευ
τή; πεφυλαγμένον έν άπορρήτοις, δι’ αιτίαν, 
ήν ή μαζαρία έκείνη ο’δε ψυχή'έφανερώθη δέ 
καί έδόθη τοΐς αίρουμένοις μεταγράψαι πα
ρά τών προσηκόντων έκείνω μετά τήν είς 
Θεδν έκδημίαν αύτοΰ' περιέχει δέ θαυμαστά 
τινα καί αξιομνημόνευτα φρικώδη σε καί 
δέος ού τδ τυχόν έμποιοΰντα,τοΐ; έσκεμ.μένως 
έντυγχάνουσιν αύτά τά τής καθ’ ήμάς έλε- 
εινή; γενεάς θρηνώδη τδ φώς (γρ. τορώς) 
διηγούμενον καί παριστών σαφέστατα' ταύ- 
τας είναι τάς τής αποστασίας ήμέρας. "Ι
σον απαράλλακτου τής διαθήκης καί θεο- 
λογικής δμολογίας, τοΰ σοφωτάτου καί ά- 
οιδήμου φως-ήρος, καί μεγάλου διδασκάλου 
κυροΰ Αναστασίου Γορδίου τοΰ έξ Άγρά
φων, έκ κώμη; μεγάλων Βρανίων δστις 
έξέλιπε τής παρούση; ζωής έβδομη τοΰ 
’Ιουνίου μηνδς έν ήμέρα Σαββάτω, ώρα 
πέμπτη, καί έτάφη έν τή γή τδ ίερδν καί 
καθαρώτατον αύτοΰ σώμα τή έννάτη ώρα 
τή; κυριακή; έν τή μονή τής άγιας όσιο- 
μάρτυρος Παρασκευής, τή καί σχολή αύτοΰ 
τή κείμενη είς τήν τοποθεσίαν τής ρτ,θεί- 
σης κώμη; έν τώ νάρθηζι έν τώ μνημείω 
τοΰ μακαριωτάτου (γρ. μακαρίτου) καί 
γέροντο; αύτοΰ κυρίου Ευγενίου πολλών 
πατέρων καί ιερέων καί πλήθος χριστια
νών άναδραμόντων, καί πάντων δδυρο- 
μένων τήν αποδημίαν καί στέρησιν τοΰ κα
λού πατρδς καί φωστήρος, δτι πάντων προ- 
ΐστατο ευεργετών, καί νουθετών ό αείμνη
στος ώ; άλλος ούδείς τών κατά καιρόν 
τοΰτον, ήν δέ ώς έτών έβδομήζοντα πέν
τε. »

Τδ δεύτερον άντίγραφον εΰρηται έν τεύ- 
χει, συγκειμένω έκ φύλλων 87, ών καί τινα 
άγραφα. Προτάσσονται δέ παρά τοΰ άντι- 

γραφέως τοΰ χειρογράφου οί επόμενοι στί
χοι μέ τη,ν έπιγραφήν « Βιβλίον Κυρίου Α
ναστασίου Γορδίου, τδ δποϊον αντιγράφε
ται είς τού; 4 756, αψνς·ζ. έν νήσω Κυθή” 
ρων είς χώραν Μυλοποτάμου.»

“Κατ’ άλφάβητον τδ παρόν.» 
"Απας εύσεβη,ς, καί όρθόδοξος τοίνυν 
βλεπέτω καλώς, τη,ν δε· Γορδίου βίβλον. 
Γόρδιος γάρ ή*, δμιλών έκ της βίβλου. 
Δεύρο τδ λοιπδν, καί άνάγνωσον τάχος, 
"Επαρον εύθύς, τήν βίβλον έπί χεΐρας 
Ζήτησον δρθώς, καί θέλεις καταλάβης 

II συνέχεια, λέγει τής ιστορίας 
Θέλεις θαυμάσεις, τή άληθεία φίλε. 
Ιδού ποΰ σούπα, καί στοχάζου νά φρίξης 
Κακίαν έχθρού, καί βροτοζτόνου πάλαι. 
Λατίνους αμα, μέ τδν έζείνοις πάπαν 
Μωαμεθιιτάς, παραστένει ένταΰθα, 
Νέου; τυράννους, πρόσωπον ’Αντίχριστου 
Ξίφος κοπτερδν, απειλούν όρθοδόξους. 
Ό είς ώρμ.ησεν έκ τ?ς Αιθιοπίας 
Πάπας δέ πάλιν, άπδ τής Ιταλίας 
Ρώμης δ δεινός, Αντίχριστο; δ’ ουν πάπας, 
Σώσαι θέλοντε; πάντα; τού; όρθοδόξους. 
Τύραννοι δεινοί, έχθροί τής έζζλησίας, 
Υφαίνουν δεινά, δόγματα άσεβείας, 
Φανεροί έχθροί, τοΰ Θεανθρώπου λόγου, 
Χόνοντε; αίμα, τών αθλίων Ρωμαίων 
Ψευδόχριστοί τε, οί δύο άποστάται, 
Ώ υιέ θεού, λύτρωσαί μας έκ τούτων-

Μετά έξ φύλλα κενά έπεται τδ σύγ
γραμμα, άρχόμενον άπδ «ίσον άπαράλλα- 
κτον κτλ.» ώς ή σημείωσις τοΰ άνωτέρου 
αντιγράφου. Σημειωτέου δέ δτι ή σημείωσις 
αύτη διαφέρει δλίγον τής τοΰ έτέρου χειρο
γράφου. Καί αύτδ δέ τδ κείμενον άμφοτέ- 
ρων τών αντιγράφων πολύ διαφέρει'έν δέ τώ 
τέλει τοΰ πρώτου ύπάρχουσι καί τινα απο
σπάσματα έκ συγγραμμάτων θεολόγων οΐον 
«τοΰ Χρυσοστόμου περί τοΰ Άντιχρίστου έκ 
τής πρό; Θεσσαλονικεϊ;,» «’Ιουστίνου φιλο
σόφου καί μάρτυρο; έκ τού λόγου τοΰ κατά 
’Ιουδαίων πρδ; τδν Τρύφωνα περί τοΰ Αντί
χριστου τοΰ προφήτου Δανιήλ'»Έκ τοΰ βίου 
τής άγια; Γολινδούχ τή; μετονομασθείση;
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Μαχαρίας, ήτις ηθλτ,σεν είς τδν χαιρδν τοΰ 
Χοσρόου’» έκ τών τοϋ κυρ Διονυσίου πατρι
άρχου συγγραμμάτων’» «Γεωργίου τοΰ Κο- 
ρεσσίου έκ τής είς τήν Ίωάννου τοΰ θεολό
γου άποκαλύψεως ερμηνείαν’» «Έφραίμ τοΰ 
Σύρου’» καί «Γείλου τοΰ άγιωτάτου αρχιε
πισκόπου Θεσσαλονίκης είς τδ ρητόν τή; 
άποκαλύψεως έν κεφ. δευτέρω.»

Έν τφ τεύχει τούτω ύπάρχουσι καί τά 
εξής. Πρώτον έν έπτά φύλλοις ατού άγιου 
Ίωάννου τοΰ θεολόγου τοΰ καί επιστήθιου, 
έξήγησις είς τδ δέκατον τρίτον κεφάλαιον 
τής άποκαλΰψεως παρά τοΰ σοφωτάτου δι 
δασκάλου Πανταζή, του Λαρισσαίου, κατά 
τδ χιλιοστόν έπτακοσιοστδν Ογδοηκοστόν 
ένατον έτος. ’Αντιγράφεται δέ νΰν κατά τδ 
χιλιοστόν Οκτακοσιοστόν δέκατον έτος, έν 
τη νήσω Κυθήρων 1 810 ωί.» Δεύτερον έν 
πέντε φύλλοις «Χρησμός τοΰ αγίου Ταρα- 
σίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.» 
Τρίτον έν πέντε σελίσιν ο έτερο; χρησμός 
Στεφάνου ’Αλεξάνδρειάς τοΰ καί οίκουμενι- 
κοΰ διδασκάλου, έν έτει επτακοσιοστό! πεν
τηκοστή), έπί βασιλείας Ηρακλείου.» Καί 
τέταρτον έν τρισί σελίσιν «έτερο; χρησμός 
τοΰ σοφωτάτου βασιλέως Λέοντος » Περί δ
λων τούτων γενήσεται λόγος προσεχώς έν 
ίδιαιτέρφ διατριβή.

Έπί τέλους ϊνα έννοήση ό άναγνώστης 
τδ πνεΰμα τής άνωτέρω ανεκδότου συγ
γραφής τοΰ Γορδίου, παρατίθημι ένταΰθα 
τδν όπισθεν αύτής έπίλογον κατά τδ προσ- 
ενεχθεν άντίγραφον τοΰ κ ΊΙλία Χανιώτου' 
«Έγώ έκαμα είς τοΰτα δποΰ έγραψα, ω
σάν κάποια σκυλάκια δποΰ τά έχουν είς 
τάς αΰλάς, καί δταν πέρνουν όσμήν λύκου 
ή αρκούδας ή άλλου τινδς θηρίου, άπδ τδν 
φόβον τους κρύπτονται μέσα, καί άπδ μίαν 
τρύπαν ή παράθυρον, ή καί αύτοΰ βολέση 
άναβαίνει επάνω είς τούς κεράμου;, καί άπ’ 
έκεϊ βάλλει τήν υλακήν δσον δύναται καί 
μ.άλιστα σύρνει την καταπληκτικώς και λυ- 
πητερώς δοον δποΰ γνωρίζουν οί άκούοντες 
πώς θηρίον μεγάλον είναι σιμά. Τοιοΰτόν 
τι πέπονθα καί έγώ ωσάν έπεθύμουν νά 
μάθω τίποτες περί τοΰ εθνικού, καί ηύρα 

έκεϊνα δποΰ έγραψα πρώτον διά τά ψηφία 
τής βούλας, καί δεύτερον περί τοΰ έκ τής 
θαλάσσης άναβαίνοντος έπτακεφάλου καί 
δεκακεράτου θηρίου, καί πώς ήρμοζαν δλα 
είς τόν έθνικδν μαζή μέ τά άλλα δλα δπου 
έσημαδεύσαμεν. Καί πάλιν άκολούθως ε- 
στοχάσθηκα άπδ τήν τής γής άνάβασιν τοΰ 
δεκακεράτου θηρίου πώς αρμόζει δλως δι’ 
δλου είς τδν λατϊνον, καί μάλιστα δ
ποΰ κάμνει καί τδ εθνικόν του όνομα λα- 
τίνος χζς·Ζ· Φόβος μέ έλαβε’ διά τοΰτο δέν 
έδυνήθηκα νά σιωπήσω, άλλά έβάλθηκα (άν 
καί παντελώς αμαθής) καί έγραψα δσα έ
γραψα διά νά δώσω μικράν εϊδησιν είς δ- 
σους άγαποΰν νά μάθουν τέτοια πράγματα, 
τά όποια είναι άξια φόβου καί φρίκης. Μά 
οί πολλοί τά θαρρούν διά παραμύθια, και 
λέγουν, άρά γε έχουν νά γίνουν καμμίαν ή
μέραν καί αυτά ; 'Αλλα ένεργήθηκαν, καί 
άλλα ένεργοϋνται σήμερον, καί άλλα έχουν 
νά ένεργηθοΰ < κατά τήν άκολουθίαν τους, 
καί ήμεΐς ήμεσθεν είς τδ μέσον καί δεν τδ 
γνωρίζομεν. "Ομως έγώ έγραψα δλίγα δσον 
νά δώσω αφορμήν τοΐς σοφοίς, τούς οποίους 
παρακαλώ γονυκλιτώς νά μου συγχωρή
σουν τήν τόλμην, διατί καλλίτερα δέν ή- 
ξευρα, καί άνίσως καί προαιρούνται άς γρά
ψουν καθώς πρέπει καλλίτερα καί τακτι
κότερα, διατί έγώ τά έγραψα άγροικούτερα 
ωσάν αμαθής, καί άς έχω συγχώρησιν πα
ρακαλώ διά τδν Κύριον.»

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Κ,ΕΡΑΜΕΥΣ.

II ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΕΔΙΦΗ. (α)

Ο Χουσεήν βέης είχε δύο θυγατέρας, ών 
ή μέν πρεσβυτέρα συνεζεύχθη μετά τοΰ Κ... 
πασσά, ή δέ νεωτέρα ήράτο πτωχοΰ νέου,

(α) Παρά τήν συνήθειαν ήμ&ν, καταχωρίζο
με·; τό μυθιστόρημα τοΟτο, δπερ 
κιστί κα1. άνεοηαοσιεύβη γαλλιστί ϋ 
τ α ν ι κ ή ς ΈπιΟεωρήσεως- είναι οέ διά 
τό ϋφο; καί τά; ιδέα; άξιον λόγου ανάγνωσμα 
διά τά; παρούσα; μάλιστα περιστάσεις. 

εγραφη τουρ- 
πό τή; Β ρ ε-

διατελέσαντος άμπελοφύλακος τοΰ βέη καί 
καλουμένου Σαήτ Ό . . . 'Π νέα παρέστησε 
πρδς τδν πατέρα τδν έρωτά της’ άλλ’ δ πα
τήρ τήν άπέβαλε μετά περιφρονήσεω;’ ήθε
λε δέ νά συζεύξη αύτήν πρδς τδν Γιαγίά έ- 
φέντην, μουαβίνην (βοηθόν) του πασσά τής 
Β . . . ΓΟ έρως είναι δπλον Θειον’ οδτος δέ 
έπεισε τήν Νετζιλέ νά καταλίπη τήν πα
τρικήν στέγην. ΊΙ νέα άφίκετο είς Ό · . . 
καί μετέβη κατ’ εύθεϊαν είς τήν οικίαν τοΰ 
Σαήτ.

«Είμαι άπόβλητος, είπε, καί παρακού- 
σασα τδν πατέρα μου ήλθον πρδς σέ. Συζεύ- 
χθητι ή φόνευσόν με·»

Ό Σαήτ συνεζεύχθη αύτήν, ό δέ πατήρ 
τήν άπεκήρυξε καί πολυειδώς έβλαψε τόν 
Σαήτ. Ουτω δέν φέρονται οί καλοί μου
σουλμάνοι’ άλλ’ ό βέης ώμίλει γαλλικά.

Μετ’ ού πολύ ό βέης άπεβίωσεν, ή δέ τοΰ 
αύθέντου θυγάτηρ έγένετο χωρική. Έζύμονε 
τόν άρτον καί έβοτάνιζε τδν αραβόσιτον τό
σον καλώς, ώς άν έγεννήθη είς τδ χωρίον’ 
πλήν ήγάπα καί άμα τις άγαπά ό μέλας 
άρτος φαίνεται χρυσούς.

ΊΙμέραν τινά διετάχθη νεοσυλλεξία καί δ 
Σαήτ έγένετο στρατιώτης.

— Δύναται νά έξαγοράση έαυτδν, είπεν 
ό χότζας.

Ό Σαήτ έπώλησε βόας καί πρόβατα, ώ; 
καί έν βραχιόνων τής Νετζιλέ, καί συνή- 
γαγεν εκατόν είκοσιν δθωμανικάς λίρας, άς 
ώφειλε νά πληρώση ϊνα μή γίντι στρατιώ
της.

"Εδει νά έργασθώσι περισσότερον’ άλλά 
δέν ήσαν τάχα νέοι ;

Ό Θεδς έδωκε καλήν είσοδίαν, οί κίτρινοι 
στάχυ; ήσαν βαρείς ώς νά συνίσταντο έκ 
χρυσοΰ, οί δέ τέττιγες έψαλλον είς τδ δά
σος, όπερ έφαίνετο Θερμαινόμενου έν τώ δύ· 
οντι ήλιοι. 'Ο εύτραφής δρτυξ έκλο’ζεν είς 
τούς λειμώνας. Ό Σαήτ καί ή Νετζιλέ έπέ- 
στρεφον είς τήν οικίαν των.

Ό δύων ήλιος έχρύσου τάς εύτυχεϊ; μορ- 
φάς των. Τά δρέπανα έλαμπον έπϊ τών ώ 
μων των ώ; μηνοειδής σελήνη’ άλλ’ ύπερί- 

πτατο γύψ, όρφνινος ώς άπαισία είρμαρ- 
μένη.

Οί εύτυχβϊς δέν βλέπουσι τήν δυστυχίαν 
όσάκις επέρχεται’ αυτή δέ ομοιάζει πρδς 
πάνθηρα κρύπτοντα τούς όνυχας του μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν κρίνει εύθετον τδν και
ρόν ϊνα έπιπέσφ κατά τοΰ θύματός του.

’’Εφθασαν είς τδ χωρίον. ’Απέναντι τοΰ 
τζαμίου παϊς περιήγαγε τρεϊς ίππους, οϊ
τινες έκ τοΰ έπισάγματος έφαίνοντο άνήκον- 
τες είς σίϊμίηόις (χωροφύλακας), τήν μά
στιγα ταύτην τής χώρας.

Ο χότζας συνήντησε τδν Σαήδ.
— Τέκνον μου, τώ είπεν, οί γκίαούραι 

τής Κρήτης έπανέστησαν’ διό καλείται είς 
τά δπλα ή έφεδρεία, ής άποτελεϊς μέρος.

Ίΐ Νετζιλέ ήσθάνθη πλησσομένην τήν 
καρδίαν της. Ό Σαήτ ήν μέν γαλήνιος, άλ
λά τδ μέτωπόν του ήν συνεσπασμένον.

— Τί Οέλουσιν οί γκίαούραι ούτοι, εί
πεν ; αύτοί όλιγώτερον ήμών πάσχουσΓ δέν 
δίδουσι στρατιώτας.

— Έάν, άπήντησεν ό χότζας, ζητώσι 
πράγματα άδικα δ Θεδς θά τούς τιμωρήσρ’ 
άλλ’ δ παδισάχ καλεϊ είς τά δπλα τού; 
εφέδρους καί πρέπει ν’ άπέλθης, Σαήτ.

Αυθημερόν έρρίφθησαν είς τδ γραφεΐον 
τοΰ προξενικού πράκτορας τή; Αύστρίας δέ 
Β . . . δσα κειμήλια είχον άπολειφθή τή 
Νετζιλέ’ ήξιζον είκοσι χιλιάδας γροσίωυ, 
άλλ’ δ πράκτωρ προσέφερε πέντε χιλιάδας.

—Άν δμως θέλης νά μέ έναγκαλισθής... 
προσέθηκε.

Ίϊ Νετζιλέ έρριψε πρδς αύτόν βλέμμα 
άγανακτήσεως καί άπήλθεν.

Άπέβη άδύνατον νά πορισθώσι τ’ άναγ- 
καϊα χρήματα δπως ευρωσιν άντικαταστά- 
την’ παρουσιάσθη μέν είς γείτων, άλλά τδν 
άπέρριψαν’ έδέησεν δθεν ν’ άναχωρήση δ 
Σαήτ.

’Οκτώ μετά τήν άναχώρησίν του ήμέρας 
παρουσιάσθη είς τήν γυναίκα δανειστής, 
ζητών τά δφειλόμενα αύτώ, άτινα, ένεκεν 
τής άπουσίας τοΰ συζύγου, άνεβίοασεν είς 
τδ δεκαπλοΰν. Άπασα ή είσοδία, ή υπομει- 
διώσα έκείνη ωραία καί χρυσή είσοδία, ή εύ- 
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τυχία τών πτωχών, έπλήρωηε τοΰ τοκογλύ 
φου τάς άποθήκας.

Οί χωρικοί άπετάθτ,σαν πρδς τδν πασ- 
σαν, ουτος δε άπήντησεν δτι ύπάρχουσι νό
μοι' άλλά τούς νόμου; τούτους ήρμήνευον 
τοκογλύφοι χριστιανοί !

Έπήλθεν δ χειμό)ν, οί δέ χωρικοί δι’ ε
ράνου καί κρυφίως έπλήρωσαν τδν σιτοβο
λώνα τή; Νετζιλέ,ήτις οΰτω; ίσχεν άρτον' 
ή καρδία της όμως έμαραίνετο, καί όταν ή 
καρδία πεινά, τδ σώμα φθίνει.

’ΐίλθε τδ έαρ καί τά πτηνά έκθύμως ε· 
ψαλλον, ένώ γυνή ώχρά, ώχροτέρα τοϋ για- 
σ/ιαχίου της, έφύτευεν αραβόσιτον καί πέ- 
πονας διά τδν Σαήτ της' καί ή έργασία αυ
τή ήν ήδεΐα, τουλάχιστον θ' άπεδεικνύετο 
ήδεία Sv ήτο δυνατόν νά άπαντήσωσιν 
είς τήν έξή; έρώτησιν ; Θά έπιστρέψρ άρά 
γε ’

Καί άλλα χρήματα ώφειλον' ήθέλησαν 
δε νά λάβωσι τά τιμαλφή κοσμ-ήματα, ατι- 
να είχον αφήσει είς τοΰ Αύστριακοϋ προξε
νικού πράκτορος. Ούτος ούδέ λεπτόν απέ
ναντι αύτών είχε δώσει, άλλ’ ή Νετζιλέ εί
χε λησμονήσει νά τ* άποσύρη. Ο πρόξενος 
ευρεν είκοσι χριστιανούς μάρτυρας, έτοιμους 
νά δμκισΟώσιν δτι ούδέποτε είδε τήν γυ
ναίκα. Τής μαρτυρίας τών χριστιανών γενο- 
μένης δεκτής, ή Νετζιλέ άπώλεσε τά κει
μήλιά της.

Έπήλθε τδ θέρος. 'Π χλόη είχε κιτρι
νίσει καί μετ’ αύτής έμαραίνετο ή Νετζιλέ.

Έπήλθεν ή έποχή τή; σποράς τή; μαύ
ρης γής καί ή Νετζιλέ είχεν άποξηρανθή.

Τέλος έσπέραν τινά ό χότζας έμαθεν δτι 
ή Νετζιλέ άπδ τριών ήμερών ήν νήστις' ή- 
σχύνετο νά ζητήση άρτον.

Ό γέρων προσεκάλεσεν αύτήν εί; τήν οι
κίαν, έθηκε πρδ αύτής πινάκιον χαλκοϋν μέ 
άφθονα έδέσματα καί παρεκάλεσεν, έν όνό- 
μάτι τοϋ ’Αλλάχ, νά φάγη, ϊνα μή άπο- 
θάνη.

'Η δυστυχής έμελλε νά φάγη δτε δ Κάλ
φα Τσορμπατζή (α), δ τοκογλύφος τοϋ χω

(α) Γραικό; ραγιί; ή Βούλγαρο;. 

ρίου,καί δ αρχαίος έραστής τής Νετζιλέ προ- 
σήλθον δμοΰ παρά τώ χότζα.

Ή Νετζιλέ έκάλυψε τδ πρόσωπον.
— ”Ε ! εΐπεν δ Κάλφα Τσορμπατζή, δ 

δυστυχής Σαήτ έφονεύθη.
— Οί Κρήνες τδν 'ξεντέρισαν, προσέθη- 

κ» μετά χαράς δ Γιαγιά έφέντη;.
ΊΙ Νετζιλέ έξήλθε.
Τό έσπέρας ούδείς είδεν αύτήν.
Τήν έπιοϋσαν ευρον πλησίον τή; κρή/ης 

τοϋ Γαζή-Όσμάν-Άκιντζή τδ πτώμα τής 
Νετζιλέ. Εί; τδ μέρος δπου εΐχεν αποχαι
ρετίσει τδν Σαήτ, έκεϊ έπερίμενε τδν θάνα
τον.

Καί κατά τδν χρόνον έκεϊνον δ Σαήτ μό
λις απείχε τού χωρίου μίαν ώραν.

Είχον άρα ψευσθή' άλλ’ εί; βάγιάς ή Ο
θωμανός υπάλληλος ειπον ποτέ άλήΟειαν,Τί 
μέλλει αύτοΐς διά τήν ζωήν μουσουλμάνας. 
Καί πόσαι άρά γε Νετζιλέ δέν ύπάρχουσιν 
έν Τουρκία: κατά τήν στιγμήν ταύτην.

Οσον άφορά τδν Σαήτ, ιδού τί έγένετο. 
Μετά όκτώ έτη έφονεύθη εΐ; Άβράτ Άλ- 
λάν,ένώ προσεπάθει νά έμποσίση τού; 'Ρώσ- 
σους πράκτορας καί άλλου; Σλαύου; άπδ 
τδ νά φονεύωσι δυστυχείς Βουλγάρας νέα; 
πρίν καί ούτοι φονευθώσιν ύπδ τών Τούρ
κων,ού; δέν έτόλμων νά προσβάλωσιν.Ε.Α.Ι.

ΒΟΥΣ Ο ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ.

Τδ ζώον τοΰτο, ού παραθέτομεν τήν ει
κόνα,ζή κατ’ άγέλας έξ όγδοήκοντα ή έκα- 
τδν άτόμων, έν οί; μόλις δύο ή τρία άρρενα 
ύπάρχουσι. Κατά τδν Αύγουστον οί τελευ
ταίοι ούτοι, έκ ζηλίας όρμώμενοι, μάχον
ται πρδς άλλήλους μέχρι θανάτου, δ δέ νι
κητή; καταφεύγει είς τά δάση μέ τάς κα
τακτήσεις του.

Ό μοσχοφόρος βοϋς είναι μικρότερος τοϋ 
κοινοΰ βοδς καί δμοιάζει μάλλον πρδς πε
λώριον πρόβα τον' μετέχει δέ συγχρόνως τοϋ

ΒΟΥΣ Ο ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ.

βοδς, τής αίγδς καί τοΰ προβάτου καί κα
τοικεί είς τά περί τδν βόρειον πόλον μέρη.

Τδ κρέας καί τδ λΐπός του ά.αδίδουσιν 
ίσχυράν οσμήν μόσχου, άναλόγως πρδς τήν 
ήλικίαν τοΰ ζώου' τρώγεται δέ ευχαρίστως 
υπδ τών Έσκιμώων. ’Εν γένει ό μοσχοφόρος 
βοϋς δμοιάζει μάλλον πρδς πρόβατον' Ιον 
διότι δέν έχει ύποδερίδα κάτω τοΰ λαιμού, 
δπως δ βοϋς, δ βόνασσος καί δ βούβαλο;' 
2ον δέν έχει ρόγχος, οί δέ ρώθωνες έχουσιν 
είς τδ έσωτερικδν χείλος τρίχας, ώς καί τδ 
υπόλοιπον τής ρινδς καί τδ μεσαΐον χείλος' 
3ον έχει δύο μόνον μαστούς' 4ον δέν είναι 
μακρά ή ούρά, μόλις μετρώσα τρεις δακτύ
λους καί κρυπτομένη έντελώς ύπδ μακρών 
τριχών τών ισχίων' aov δέν έχει συμμ,ετρίαν 
είς τούς πόδας, οΐτινες είναι στρογγύλοι έξ 
ένδς μέρους καί όζεις έξ άλλου. Τδ μόνον δ
περ έχει κοινδν πρδς τδν βουν είναι ή κυο- 
φορία, οΰσα έννεάμηνος.

Ν.Ο.Σ.

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΥΛ- Β )

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΝ.
******·

Πρδς τά νοτιοδυτικά τών νήσων τής,'Ε
ταιρίας άπαντάται σύμπλεγμα νήσων γνω
στών ύπδ τδ ονομα Χέρβυ ή Χάρβυ (Her
vey other Harvey), αίτινες γεωγραφικά; 
μ.έν ούδεμίαν έχουσιν άξίαν, άλλά διά τούς 
άσχολουμένους είς τήν άνθροιπολογίαν καί 
τήν έθνογραφίαν πολύ παρέχουσι τδ ένδια- 
φέρον. Είς τδ σύμπλεγμα τοΰτο ανήκει ή 
νήσος Μαγκά'ία, ήν είχεν ανακαλύψει δ 
πλοίαρχος Κούκ ένφ έπλεεν άπδ Νέαν Ζη
λανδίαν εΐ; Ταίτη (τήν 17)29 Μαρτίου 
1777). Ο διάσημος θαλασσοπόρος ήθέλησε 
νά άποβιβασθή, άλλ’ έμποδίσθη ύπδ τής 
τρικυμίας' περιβάλλεται δέ ή νήσος έξ έρ- 
κους βράχων έκ κοραλίων έχόντων ΰψος 20

14 
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μέχρι 60 ποδών καί παρεχόντων τρεις μι
κρά; εισόδου;· ΓΟ Κούκ εΐοεν ιθαγενείς πί
νας καί έπείσθη δτι διήγον βίον μονήρη, 
μηδεμίαν διατηροΰντες σχέσιν προ; τού; 
όμογενείς των τών νήσων τής "Εταιρεία;. 
Οί άνθρωποι έκείνοι ούτε χοίρον είχον I- 
δεΐ ποτέ, οΰτε κϋνα, ζώα άτινα πρό πολλοί; 
είχον είσαχθή εί; Ταΐτη. Ό επί τοΰ πλοίου 
έλθών άρχτίγύ;» ίδών αίγα έπί τοΰ κατα
στρώματος, ήρώτησε μετά μεγίστης περιέρ
γειας τί πτη?0Γ zjro (α). Έπί πολλά έτη 
ούδείς ξένος έπεσκέφθη την νήσον, κατά δέ 
το 1823 άφίκετο ό έξαπόστολο; Τζών Ού- 
ίλλιαμς, δστις μετά μεγίστου ζήλου είσή- 
γαγε τόν χριστιανισμόν. Καί τωόντι εγκαί
ρως άφίκετο. Αί δύο μάστιγες τή; Πολυνη
σία;, ή ώμότη; έν καιρώ πολέμου καί ή 
κραιπάλη έν ειρήνη, ε’χον έρημώσει τδν τό
πον, ώ; εί έποόκειτο ν’ άποδειχθή εί; τούς 
οικονομολόγους δτι λαδ; νοήμων καί δρα
στήριος, ζών είς κλίμα άριστον καί έχων 
αφθονίαν τροφίμων δύναται νά παρακμάση 
καί σχεδδν νά έξαλειφθϊι δι’ έλλειψιν ηθι
κής έξελέγξεως. "Οτε ό κ. Ούίλλιαμς άπε- 
βιβάσθη είς την νήσον Χέρβυ, έζ ή; έπωνο- 
μάσθη δλον τδ σύμπλεγμα, μόλις ευρεν ε
ξήκοντα άνθρώπου;, ενώ δτε διέβη ό Κούκ 
οι έγχώριοι ήσαν πολυάριθμοι, άλλ’ ήφανί- 
σθησαν έκ τών έμφυλίων πολέμων. Μετά έξ 
η έπτά έτη, ενεκεν νέων πολέμων, μόλις ύ- 
πήρχον πέντε άνδρες, τρεις γυναίκες καί τι-

α) Ό Λαρομιγχέρ είς τά Μ α θ ή'μ ατ α 
Φιλοσοφίας λέγει τάδε . «Είναι δυνατόν 
νά φαντασδίϊ τις δτι ή αμάθεια μέχρι τοσοότου 
προέβη, ώστε νά συγχέωσι τό πρόβατον πρός 
πτηνόν ; Καί δμως τοΰτο συνέβη είς τούς νη- 
σιώτας τής Νοτίου θαλάσσης. Ό Κούκ διηγεί
ται δτι Ιδόντες πρόβατον έξέλαβον αυτό ώς πτη- 
νόν. Τοιαΰτην παράδοξον απάτην δέν έ'-νοοΟμεν 
εύθΰς, άλλ’ οφείλομε·; ν’ άναλογισθωμεν δτι ή 
νήσος εΐγε τρία μόνον είδη τετραπόδων, τόν 
χοίρον, τόν κΟνα καί τόν μΒν τά τρία ταΰτα 
είδη μόνον έγνώριζον, ώ; καί τά πτηνά.Ήξευρον 
ότι πολλά είδη πτηνών ΰπήρχον, διότι ενίοτε 
ϊπταντο ε’ις τήν νήσον πτηνά μή φανέντα άλλο
τε· ιδού δέ πώς έσυλλογίζοντο· τό ζών δπερ βλέ
πομε·; οΰτε χοίρος είναι, οΰτε κύων, οϋτε μθς· 
άρα είναι πτηνό·;.· 

να παιδία’ έξηκολούθουν δέ νά μάχωνται 
ϊνα ίδωσι τίς έσεται δ βασιλεύς. Τοϋ χρόνου 
προϊόντος, οί νησιώται ύπέκυψαν έκθύμως 
είς τδν ζυγόν τών έξαποστόλων, οϊ τινες έ- 
φερον τήν ειρήνην είς ανθρώπους αϊτινες είχον 
βαρυνθή τάς σφαγάς καί τά; αντεκδικήσεις. 
Ό χριστιανισμό; ένεφανίζετο έν δλη αύ
τοΰ τή δόξγ, πολλοί δέ λόγοι συνετέλεσαν 
εί; τήν διάδοσιν αύτοΰ, καί αυτή έτι ή μα
ταιοφροσύνη γυναικδς άρχηγοΰ τίνος. Λυτή 
ήθέλησε νά γί·η χριστιανή, διότι ήσχύνετο 
νά ήναι άγροίκω; ένδεδυμένη, ένώ αί χρι- 
στιαναί έφόρουν πίλους καί ωραία; λευκά; 
έσθήτας. 'Απαξ τή; αρχή; γενομένης, οί 
νησιώται έφαίνοντο πρόθυμοι, ού μόνον τήν 
θρησκείαν νά παραδεχθώσιν άλλά καί τήν 
έξουσίαν τών σοφών όρορετούα, δπω; έκά- 
λουν τού; έζαποστόλους. Οί ιθαγενείς είχον 
άληθέ; σύστημα θεολογία; καί έπίστευον 
τυφλώς είς τήν επιρροήν τών θεοτήτων αύ
τών. Συνειθισμένοι δ’ όντες είς τήν αύστη- 
ράν άπαγόρευσιν τοϋ ΐαχού, παρεδέχθησίεν 
ευκόλως τήν τήρησιν τής Κυριακή; ώ; ήμέ
ρας καθιερωμένη; (ταπού), καθ’ ήν απαγο
ρεύεται ή έργασία. Έδόξαζον περί τοΰ προ
ορισμού τών Φυχών δτι οί έν πολέμω Οα- 
νόντε; μεταβαίνουσιν εί; τδν παράδεισον τών 
πολεμιστών, άνω τοΰ ούρανοϋ, ένφ οί λοι
ποί έψήνοντο καί ήτθίοντο ύπδ τοΰ φοβερού 
θεοΰ τοΰ θανάτου, ’ΐδίω; οί κάτοικοι τής 
Πολυνησία; ήσαν προπαρεσκευασμένοι νά 
ύποκύψωσι πολιτικώς καί κοινωνικώς εί; 
τήν έξουσίαν τών έξαποστόλων, διότι είχον 
αύξηνθή υπδ θεοκρατίαν ήτις έταπείνου τήν 
έξουσίαν τών αρχηγών καί ύπή^αγεν αύτήν 
ύπδ τού; ιερείς. 'Απλοΰν έθιμον, έπικρα - 
τοΰν έν Μαγκάϊα, έπικυροί τδ πράγμα. Αυ
τοί οί άρχηγοί, όσάκις έδίψων, έξεμύζων τδ 
γάλα τών κοκκοφοινίκων των, οί δέ ιερείς 
έκοπτον πάντοτε τήν άκραν τοϋ καρύου, ϊ
να δείξωσι συμβολικώς τδ δικαίωμα δπερ 
έκέκτηντο τοϋ ν’ άποκόψωσι τήν κεφαλήν 
του τυχόντος. Οί ιεραπόστολοι, τοιούτους 
άντικαταστήσαντες ιερείς, έδύναντο νά με- 
ταρουθμίσωσι ριζηδδν τά ήθη τών νησιωτών’ 
όσάκις δέ δέν άντενήργησαν κακοήθεις ναύ- 

ται. αισχροκερδείς έμποροι καί άλλοι απα- 
ταιώνες, αί ύπδ τών έξαποστόλων οικηθεί- 
σαι νήσοι ευτύχησαν.

'Π μεταρρύθμισε; αΰτη ούδέν παρέχει 
ένδιαφέρον είς τδν φιλόσοφον τόν μελετών- 
τ« τήν ανθρώπινον φύσιν. Αί νέαι γενεαί 
τών Μαγκαΐνών, λ. χ. αί μορφωθεϊσαι ύπδ 
τών έξαποστόλων, δέν διεγείρουσι τήν πε
ριέργειαν, δπω; οί .άγριοι προκάτοχοί των, 
οϊτινες άπεπειρώντο νά έξιλιάσωσι τάς θε
ότητας,'των δι* άνθρωπίνων θυσιών, έπίστευ
ον είς τήν ΰπαρξιν στερεώματος έχοντος 
σχήμα στερεού θόλου καί ήσαν πεπεισμέ
νοι δτι τά φάσματα τών όνείρων των ήσαν 
πνεύματα. Ή έρευνα έπί’τών ήθών, εθίμων 
καί τεχνών τών Πολυνησίων δύναται νά 
παράσχη ιδέαν τή; καταστάσεω; τών προ
γόνων ήμών κατά τούς άρχαιοτάτους χρό
νου;’ έπειδή δέ δέν επιτρέπεται ν’ άφεθώ- 
σιν οί βάρβαροι έν τή βαρβαρότητι δπως 
χρησιμεύσωσιν ώς ύπόδειγμα είς τούς άν- 
θρωπολόγου;, |τδ καλλίτερον είναι νά χα- 
ράξΐ) τις κ>ί διατηρήση εικόνα πιστήν τοΰ 
αρχαίου βίου των ένώ ύπάρχει είσέτι και
ρό; πρδ; τεϋτο. Ή πολιτική τών πρώτων 
έςαποστόλων έτεινε πολλάκις ού μόνον είς 
τδ νά σώση τούς ανθρώπους άπδ τού; όνυ
χα; τή; είδωλολατρεία;, άλλά καί είς τδ 
νά έξαφανίση πάν ίχνος τών προλήψεων καί 
δεισιδαιμονιών των’ σήμερον δμως οί έξαπό · 
στολοι, άφοσιωμένοι σύμμαχοι τή; έπιστή- 
μης, ασχολούνται είς τδ νά συλλέγωσι παν 
δ,τι αφορά τάς άρχεγόνους ιδέας καί τά ήθη. 
Ο σεβάσμιος κ. 6/7, διατρίψας είκοσι» έτη 
εις Μαγκάΐαν, έξέδωκεν άρτι σπουδαίον βι- 
βλίον περιέχον τού; μύθου; καί τάς παρα
δόσεις τών ιθαγενών,οϊτινες πιστεύουσιν δτι 
ο κόσμος είναι πελώριον κάρυον κοκκοφοί- 
νικος καί ών οί ήρωες άνέρχονται εί; τδν 
ούρανόν διά καλάθου. Τήν βίβλον άνέθηκεν 
° συγγραφεύς εί; τδν διάσημου καθηγητήν 
Μάξ Μοΰλλερ, δστις έγραψε καί τδ προοί- 
μιον.

Ό κ. Gil άναφέρει τήν ιστορίαν τοϋ 
Ράγκ καί τής Πάπα, τουτέστι τοΰ Ουρα
νού καί τή; Γής, πατρδ; καί μητρδ; τοΰ 

παντός, ώς καί τοΰ Μαούη, δστις άνείλκυσε 
τήν ξηράν έκ τοΰ βυθοΰ τοΰ Ώκεανοΰ καί 
κατέβη εί; τδν "λδην ϊνα λάβη τδ πΰρ. Αί 
παραδόσεις αίιται είσί κοινοί έν τί) Πολυνη
σία, καί τοι διαφόρως εκτίθενται έν έκαστη 
νήσιρ" τάς πληροφορίας του δέ ό συγγρα
φείς ήρύσθη ές ασφαλών πηγών, ήτοι έκ 
τών τέως είδωλολατρών ίέρέων.

Βεβαίως οί άναγνώσται ήμών έπταρνί- 
σθη.σαν καί ήκουσαν κατά τήν περίστασιν 
ταύτην τδ Γειά σου (α). Τδ έθιμον τοΰτο 
είναι άρχαιότατον. Έν τή έκδρομί) του 
εις Φλωρίδα, δ Σότο έπταρνίσθη ήμέραν τι- 
νά ένώπιο? έγχωρίου άρχηγοΰ καί τής συνο- 
δίας του’ απαντε; άπετέλεσαν συναυλίαν 
εύχών καί εύλογιών, δ δέ 'Ισπανός στραφεί; 
πρδς τούς συνοδοιπόρους είπεν όρθώς : «Βλέ
πετε δτι δ κόσμο; πανταχοΰ είναι ό αύ
τός.® Ό πρώτος εύστόχω; έζηγήσα; τδ έ
θιμον είναι δ διδάκτωρ Καλλαουαί, ήδη ε
πίσκοπος τής ανεξαρτήτου Καφρερίας’ τήν 
δέ έξήγησιν ώφειλεν είς τούς Ζοιλού, οϊτι- 
νες πιστεύουσιν δτι ό πταρμό; προκαλεϊται 
ύπδ πνεύματος, καθ’ δσον τά πνεύματα ή 
αί σκιαί τών προγόνων των περιπλανών- 
Tat συνεχώς πέριξ των, έμφανίζονται καθ’ 
ύπνον, μεταδίδουσιν αύτοίς άσθενείας ή 
τούς θεραπεύουσιν. "Οταν Ζουλού πταρνι- 
σθή, επιφέρει : « Είμί ευλογημένος ! Τδ
ίό Ιο(η (τδ πνεΰμα τοΰ προπάτορος) είναι 
μετ’ έμοΰ, ήλθεν έν έμσί. 'Α; αίνέσω δ
θεν αύτδ, διότι μοί έπέφερε τδν πταρ
μόν.» . . . Έάν πταρνισθή παϊς, λέγου- 
σι : Μ ΐ]·α.1ύ>θητι. Είναι δέ σημείου ύ- 
γείας. Ό πταρνιζόμενο; μαύρος πιστεύει δτι 
ό Ίτόμης είσήλθε καί κατοικεί έν αύτώ. Οί 
ιερείς τών Χονδών, όσάκις, άνερχόμενοι είς 
τού; λόφους, πταρνίζονται, νομίζουσιν δτι 
κατελήφθησαν ύπδ θείας έμπνεύσεως καί δ- 
μιλοϋσιν ώ; θεόπνευστοι. 'Ο κ. Gfi έξηγεί 
διατί οί άγριοι ούτοι έφαντάσθησαν σχέσιν 
μεταξύ τού πταρμού καί τή; είσελεύσεω; 
πνεύματος’ λέγει δέ τάδε :

α) 01 “Αγγλοι χαι οΐ Γάλλοι, έννοεΤταε ό λα
ός, συνεΟΙζουσι νά λέγωσιν : 'Ο Θ ε ό ς ν ά σ’ 
ε ΰ λ ο γ ή σ γι.
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Κατά τήν περί πταρμού θεωρίαν των, 
τδ πνεΰμα όδαιπορεϊ' λχ. άπήλθε πρδς έ- 
πίσκεψιν τών οικιών ή τάφων τών προγό
νων. II έπιστροφή εΐς ζών πρόσωπον παρέ
χει δυσχέρειάν τινα, διότι τδ σώμα δλον 
καταλαμβάνεται υπδ ερεθισμού καί μυρμη- 
κιάσεως" έντεΰθεν 8έ οί έν ταΐς νήσοι; διά
φοροι έν χρήσει τύποι όσάκις πταρνίζηταί 
τις. Είς Ραροτόγκαν, δταν πταρνισθή τις 
οι παρευρισκόμενοι άναβοώσιν, ώς εί άπε- 
τείνοντο πρδς τδ πνεΰμα : «*Αχ ! κούα οκι 
μάΐ) κόε !» ('Ω ! έπέστρεψε; !) Είς Μανιχίκι 
καί είς 'Ρακαάγκαν, αποικίας τή; 'Ραροτόγ 
κας, λέγουσιν είς τδ πνεΰμα : «”Αερε κδς κή 
Ί’αροτόγκα.» ("Απελθε είς Ί’αροτόγκαν). 
Είς Μαγκάϊαν δ τόπος εΐναι: «Οΰα νανάβε 
κόε.» (Ιδού δτι ηύχαριστήθης).

Η έπιτοπίως σχηματισθεϊσα αΰτη γνώ
μη εϊναι άπόδειξις δτι αί περί τοΰ ζητή 
ματος ίδέαι τών βαρβάρων είσιν απόρροια 
άγρο κου φυσιολογίας, καθ’ ήν η άσθένεια, 
τδ πάθημα, ό έρεθισμδς, ένί λόγω άπασαι 
αί άλλοιώσεις καϊ διαθέσεις τή; διανοίας ή 
τής ύλης προξενοΰνται ύπδ τοΰ πνεύματος, 
εισερχομένου έν τώ σώματι κα'ι ένεργοΰν- 
τος.

Ό κ. Gill αναφέρει ώς έξής τήν περϊ ή- 
χοΰς παράδοσιν. Όταν ό 'Ράγκη, ό πρώτος 
άνθρωπος, άνείλκυσε τήν γήν έκ τοΰ ταρ- 
τάρου, ήρχισε νά έρευνςί δλα τά μέρη καϊ 
τάς γωνίας αύτής ϊνα Ιδη μή ύπήρχον άλ
λοι κάτοικοι είς τδ κτήμά του. Μετ’ ού 
πολύ δέ, ένώ έπλησίαζεν είς σωρείαν βρά
χων έχόντων σπήλαια καϊ κειμένων άνω 
βαθβίας φάραγκος, έκραξε, κατά τήν συνή
θειάν του : «*Ω ώ!» ΙΙρός μεγάλην του έκ- 
πληξιν ήκουσε φωνήν έξερχομένην τών βρά
χων καϊ έπαναλαμβάνουσαν «Ό ώ !» Τότε 
ήοώτησε : Πώς καλείσαι; ή δε δοθεϊσα ά- 
πάντησις ήν αύτή ή έρώτησι;. Τούτο έθε- 
ώοησεν ΰβριν, έχολώθη, έπήδησεν άπδ βρά
χου βίς βράχου μέχρι τοϋ ύψηλοτέρου μέ
ρους, βίβήλθεν είς σπήλαιόν, ού οί σταλα- 
κτΐται ώμοίαζον πρδς ζεύγος πελωρίων γνά
θων καϊ εύρε τήν Τουμουτεανία, τήν λα- 
λοΰσαν νύμφην τοΰ σπηλαίβυ. Οί Μαγκαϊ- 

ανοϊ πιστεΰουσι τόν μύθον, διότι σπουδαίως 
έρωτώσιν έάν ό 'Ραγκή πρέπει νά θεωρηθή 
ως ο ποώτος τής χώρας κάτοικος άφοΰ εύρε 
τήν ’Ηχώ κατέχουσαν τούς βράχους καϊ τά 
σπήλαια Είς τάς Μαρκησίας νήσους καϊ νΰν 
έτι άποδίδουσι θείας τιμάς τή Ήχοι, ήτις 
διατρέφει τούς κατοίκους και δμιλεΐ αύτοίς 
έκ του βάθους τών σπηλαίων.

Αί περϊ ’ΙΙχοΰ; παραδόσεις αύται ούδό
λως όμοιάζουσι πρδς τάς τής ελληνικής μυ
θολογίας, πρδς τήν Ήχώ τού ’Οβιδίου, ή- 
τις ύ.ά τών φλυαοιών της απασχολεί τήν 
"Ηραν καϊ εμποδίζει αύτήν νά μή ανακά
λυψη τούς έρωτας του Διός καϊ τών νυμφών, 
ήτις μαραίνεται ένεκεν τοΰ Ναρκίσου και, 
έπειδή ούτος τήν περιφρονεϊ, καταντά σκε
λετός, διατηρούσα μόνον τά όστά καϊ τήν 
φωνήν, (α)

Αί δοξασίαι τών νησιωτών περί τοΰ ή
λίου δέν εΐναι ήττον παράδοξοι. Πώς τδ φω
τεινόν τοΰτο σώμα δύναται νύκτα και ήμέ
ραν νά^είσέρχηται/καϊ έξέρχηται έκ τοϋ ου
ρανού ; — Προ^ήλως δί δπών. ’Επειδή δέ 
καϊ ό^άνεμος έρχεται έκ διαφόρων μερών, 
βεβαίως ύπάρχουσι πέριξ τοΰ όρίζοντος θύ- 
ραι τινές κα'ι άμα μία τούτων άνοιχθή, ό ά
νεμος πνέει έκεΐθεν. Ό βάρβαρος συλλογίζε
ται άπλώς περϊ αέρων δπως καϊ περί τών 
ρευμάτων τοΰ άέρος άτινα διά τών ραγά
δων είσδύουσιν είς τήν καλύβην του. Ποϋ 
μεταβαίνει ό ήλιος δταν δύτ ; — Είς μέρος 
κατώτερον τοΰ όρίζοντος, όπου εΐναι ήμέρα, 
ένώ παρ’ ήμΐν είναι νύξ, ή, ώς λέγει έγχώ- 
ριος παροιμία' «Ένταΰθα ημέρα, είς Ά- 
βαϊκ σκότος.» Ταΰτα πάντα είναι ή παιδι
κή ηλικία τής έπιστήμης ή ή άρχή μύθου, 
άλλ’ ό μύθος δέν άπέχει πολύ· Πώς ό ούρα- 
νδς άνέβη έκεϊ επάνω ; Διατί ό ούράνιος θό· 
λος εΐναι τόσον δμ.αλδς καϊ τόσον ωραίος ; 
Ταύτα οφείλονται είς τούς θεούς, οί δέ Μαγ-

α) ’Ιδού τί λέγει ό ’Οβίδιο;· «Μόνον ή Φωνή 
καϊ τά όντά μένουσιν’αϋτή. ΊΙ φωνή διετηρήθη- 
τά οστά λέγεται οτι έλαβον μορφήν βράχου. Έκ
τοτε οϊκεΐ εΐς τά δάση. Δέν φαίνεται πλέον έπϊ 
τών όρέων· άπαντε; δμω; οϊ καλοΰντε; άκούου- 
σιν αύτήν· μόνον ήχο; τή έμεινε.· 

καΐανοϊ λέγουσιν δτι τά άρχαΐα καϊ ισχυρά 
όντα Μαούη καϊ Ρού μετά θαυμάσιους άγώ
νας ήγειραν κα1. ύψωσαν τδν ούρανδν είς τήν 
νΰν θέσιν του- Έπειδή οί κυανοί λίθοι, δι’ 
ών ωκοδομήθη, ήσαν ακατέργαστοι καϊ άνι- 
σοι, έλαβεν έκάτερος δμάλυντρον καί έργα- 
σθέντες έκαθάρισαν καϊ κατέστησαν ομα
λόν τδν ουράνιον Οόλον. Έν τώ μεγάλορ έ 
πικώ ποιήματι τής Φιλλανδίας, τώ <α- 
λουμένω Ka.lt6it.la, ύπάρχει άνάλογον ε
πεισοδίου. Ό σιδηρουργός Ίλμαρυνέν σφυ
ρηλατεί τόσον λεπτώς τδν ούρανδν και τήν 
οροφήν τών άνέμων, ώστε ούδέν ίχνος φαί
νεται τής σφύρα;.Ή παράδοσις τών Μαγκαϊ 
ανών δέν περιορίζεται μόνον είς τήν άνέ- 
γερσιν τοΰ στερεώματος, άλλ αναφέρει δτι 
ό Μαούη, Οεϊς τήν κεφαλήν εΐ; τά σκέλη 
τοΰ γηρα'.οΰ πατρός του Ί’ούκ,α ςώρθωσε νά 
ύψώσγ τδν πατέρα του καϊ τδν ούρανδν τό
σον πολύ, ώστε δ ’Ρού εύρέθη περιπεπλεγ
μένος έκ τών ώμων είς τούς άστέρας καϊ έ
μεινε κρεμασμένος' έπϊ τέλους δέ τδ σώμά 
του έπεσεν είς τήν γήν κατά τεμάχια καϊ 
τά έστά του διεσκορπίσθησαν. Ή παράδο
ξος αΰτη ιστορία δέν άμοιρεϊ έννοιας, δσον 
φαίνεται' πρδς έπικύρωσιν δέ τής άληθείας 
οί ιθαγενείς έφεραν είς τού; έξαποστόλους 
τεμάχια άπεξηραμένων όστών τοΰ 'Ρού. 
Ταΰτα ήσαν τεμάχια κισήρεως, όμοιάζοντα 
πρδς τεμάχια άπεξηραμένα όστέων, ή δέ ά
φθονία τούτων έγέννησε τον μύθον

Οί κατοικοΰντες τάς νήσους τής Νοτίου 
θαλάσσης πιστεύουσιν δτι η σελήνη εΐναι 
μορφή γυναικεία. Είς Σαμόα ή γυνή κα
λείται Sira' διηγούνται 'δέ δτι ήρπάγη ύ
πδ τής σελήνης ένώ έξήγαγε φλοιόν διά ού 
έμελλε νά ύφάνη ΰφασμα. Οί Μαγκα'ίανοϊ 
λέγουσιν δτι ή Ινα, ήτις εΐναι σύζυγο; τής 
σελήνης, έξακολουθεϊ νά ύφαίννι τδ λαμπρόν 
ύφασμα, έξ ού γίνονται τά Λευχά ri/ρη, καϊ 
δτι εκτείνει αύτδ είς τδν κυανοΰν ούρα
νδν ϊνα τδ ξηράνη καϊ καταστήση λευκδν 
και θέτει είς τάς άκρα;, ώς στηρίγματα, 
μεγάλους λίθους. "Οταν τδ ΰφασμα ένταθή, 
ρίπτει τούς λίθους καϊ τδ/ έκ τή; πτώσε

ως αυτών κρότον οϊ θνητοί καλοΰσι βρον
τήν.

Τά έργα τοΰ θεοΰ Μαούη, τοΰ Ήρακλέ- 
ους τοΰ Ειρηνικού ωκεανού, παρέχουσιν α
φορμήν είς απειρίαν μύθων θαυμάσιων' μέ" 
γιστον δέ τών άθλων αύτοΰ είναι δτι άνείλ
κυσε τήν ξηράν έκ τοΰ βυθού του ώκεανοϋ. 
Οί Μαόρεις διηγούνται δτι δ θεός ουτος ά- 
ποπλεύσα; έπϊ λέμβου μετά τών αδελφών 
του έρριψεν είς τήν θάλασσαν τδ μαγευμέ- 
νον άγκιστρόν του, ού ή αίχυ,ή είχε κα- 
τασκευασθή έκ τεμαχίου τής σιαγόνος τής 
μάμμη; του, τή; κυρίας τών υπογείων βα
σιλείων, καϊ άνείλκυσε τήν βόρειον νήσον 
τή; Νέας Ζηλανδίας, ήτις καϊ νυν καλείται 
Ιχθύς τοΰ Μαούη (τέ "Ικα ά Μαούη). Τδ 
άγκιστρόν φαίνεται καϊ νΰν έν σχήματι έλι- 
κοειδοΰς άκρωτηρίου' προσθέτουσι δέ δτι δ 
ίχθΰς θά ήτο ομαλός άν οί οδελφοϊ τοΰ Μα
ούη, υπό λαιμαργία; ωθούμενοι, δέν έτεμνον 
αύτδν πρδ τοΰ τέλους τών δεήσεων καϊ Ου
σιών' διότι δ ίχθΰς, βληθείς πρδ τή; ώρας, 
έταράχθη καϊ τούτου ένεκεν ή Νέα Ζηλαν
δία καϊ νΰν έτι εΐναι ανώμαλος, έχουσα λό
φους καϊ κοιλάδας. Φυσικώ τώ λόγω καϊ 
είς τά λοιπά μέρη τοΰ Είρηνικοΰ ωκεανού 
είς τήν αύτήν άοχήν αποδίδεται ή τών νή
σων ύπαρξις. Είς Σαμόαν ή άνέλκυσις τής 
νήσου αποδίδεται είς τόν Ταγκαλόαν, θεόν 
τοΰ ούρανοϋ. Οί Μαγκαϊανοί λέγουσιν δτι 
τήν νήσον Τογκαοέβαν άνείλκυσεν ό Βατέα, 
ή Ήμέρα (ή μεσημβρία), καϊ δτι έν τώ ού- 
ρανώ φαίνεται είσέτι τδ άγκιστρόν του, δ
περ εΐναι ή κόμη τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Σκορ- 
πίου. "Αλλη παράδοσις, καθαρωτέρα αΰτη, 
φέρει δτι ή Ήμέρα fΡάγκη) άνείλκυσε τήν 
Μαγκαΐαν έκ τοΰ βυθού τοΰ ’λβαΐκι ή τοΰ 
σκότους. Ή άπλή αΰτη παραδοσις, ή όν
τως παιδαριώδης, περ1. τοΰ έργου δπερ ή ή
μέρα έκτελεϊ κατά τάς είκοσι καί τέσσαρας 
ώρας, έπαναφέρουσα τδν κόσμον είς τδ φώ;, 
εΐναι, καθ’ δλα τά φαινόμενα, τό σπέρμα 
δπερ ένέπνευσε τδν ποικίλΟν καί θαυμάσιου 
περί άλιεία; τή; νήσου μύθον. Έν έτέριρ έ- 
πεισοδίω δ Μαούη έμφανίζεται ώ; κυνηγός, 
θέλων νά πατάξγι τδν ήλιον διά τδν λόγον
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ότι δύει ταχέως καϊ οΰτω δεν παρέχει τώ 
άνθιΐώπω ικανόν πρός έργασίαν χρόνον" 
προσλαμβάνει δέ βοηθόν τόν αδελφόν του 
καϊ άμφότεροι στήνουσι παγίδας διά σχοι
νιών δπως συλλάβωσι τδν δόλιον, δστις τω
όντι, έζελθόιν τή; κοίτης του πρδς άνατο- 
λάς, είς τδ μέρος δπου είχε σττ,θή ή παγϊς, 
συλλαμβάνεται έκ τή; κεφαλής καϊ τοΰ ά- 
vgj μέρους τοΰ σώματος. Ο; αδελφοί Μαούη 
σφίγγουσι τά σχοινία, δ δέ μεγαλύτερος, 
οπλισμένος διά τής μεμαγευμένης σιαγόνος 
του, δρμα κατά τοΰ ήλιου, κτυπά αύτδν, 
σχεδδν φονεύει καϊ έκτοτε ό άστήρ τίς η
μέρας προβαίνει βραδέως. "Ομοιαι παραδό
σεις υπάρχουν καί παρά τοΐς Ινδοί; τής 
Βορείου ’Αμερικής οΐτινες διηγούνται δτι ή- 
ρως τις συνέλαβε τδν ήλιον στήτας παγίδα 
πρδς άνατολάς, καϊ παρ’ άλλοις λαοΐς. "Ο- 
τε ό Κουκ έπλευσεν είς Ταίτην τώ διηγή- 
θησαν οτι ό Μαούη, έχων άνάγκην μακράς 
ήμέρας ϊνα κτίση τό μέγα μοράη, έδεσε τδν 
ήλιον έκ τών άκτίνων του είς δένδρον. Έκ- 
τελεσθέντος δέ τοΰ έργου, δ Μαούη έπέτρε- 
ψε τώ Ρά (ήλίορ) νά έξακολουΟήση τήν πο
ρείαν του, άλλά, φοονίμως ποιών, δέν άφή- 
ρεσε τά σχοινία, διότι ήθελε νά διατηοή 
αύτδν υπδ τδ κράτος τοΰ φόβου" χάρις δέ 
είς τά σχοινία αύτά κατέρχεται ήρέμα είς 
τδ Άβαίκι (είς τά καταχθόνια) καί τήν πρω 
ΐαν διά τών αύτών σχοινιών άνέλκεται έκ 
τής έν τώ σκότει διαμονής. Κατά τδν "Αγ
γλον περιηγητήν Ούίλλιαμ; οί Λακεμπάνοι 
δσάκις διέρχονται διά τοΰ λόφου, δστις υ
πάρχει έν τή χώρα των καϊ δστις βρύει κα
λάμων, δένουσι τούς καλάμους ϊνα έμποδί- 
σωσι τδν ήλιον νά δύση πρϊν φθάσωσιν είς 
τδ μέρος των.

Οί Μαγκαΐανοϊ άναφέρουσι διά μακρών 
πώς δ Μαούη, δ Προμηθεύς των, κατέβη είς 
τδν άδην καϊ έμαθε τδ μυστήριον τοΰ άπτειν 
πΰρ διά τής προστριβή; δύο ζύλων" κατά 
τινα δέ παράδοσιν των δ Μαούη, άμα άρ- 
πάσας τδ πΰρ, έπεσεν είς τήν θάλασσαν" 
τότε έδυσε, πρώτον ήδη, δ ήλιος καϊ σκό
τος έκάλυψε τήν γήν" άλλ’ δ Μαούη κατε- 
δίωζεν αύτδν κκϊ^έπανέφερε τήν πρωίαν τής 

έπιούσης. Είς τάς νήσους Τόγκα διατείνον
ται ότι δ θεδς τοΰ πυρός, έζ ού δ Μαούη 
έκλεψε τδ πΰρ, είναι καϊ δ θεδς τών σει
σμών" αίρει δέ έπϊ τών ώμων τήν γήν κα^ 
δσάκις μετακινεί, χάριν άνακουφίσεως, τδ 
βάρος του, ή γή σείεται, καϊ έντεΰθεν οί 
σεισμοί.

Η θρησκεία τών νησιωτών τής Νοτίου 
θαλάσσης, τών ήδη άσπασθέντων τδν χρι
στιανισμόν, έβασίζετο έπϊ τή; φύσεως τής 
ψυχή; και τοΰ πνεύματος. "Οταν οί θεοί θέ- 
λωσι νά γνιοστοποιήσωσι τδ θέλημά των, 
εισέρχονται έπί τινα χρόνον είς τήν ψυχήν 
τών ιερέων, οΐτινες μαντεύουσιν, άφσΰ πρώ
τον έμπνευσθώσιν έκ τίνος μεθυστικού πο
τοΰ, κάία καλουμένου. Οί ιερείς καλούνται 
πια άτονα. Ι^ογιία τών θεών), ώς εχ ττ,ς 
μεγάλης δέ λαιμαργίας των υπάρχει παροι
μία Τρώγεις ώς ffidc. Κατά τάς ιδέας τών 
Μαγκαϊανών τδ σύμπαν ήν άληθή; μυρμη
κιά πνευμάτων, δ δέ δρατδς κόσμος εΐναι 
δευτέρα έκδοσις, αγροίκος δμως, τοΰ κό
σμου τών πνευμάτων.Τδ πΰρ καίει, διότι τδ 
πνεύμα τοΰ πυρός, δπερ κατοικεί τδν Α- 
δην, έρριψε λάθρα είς τδ δάσος φλόγα" 
δ πέλεκυ; κόπτει καϊ τδ έκ τοΰ σ.δηροζύλου 
ρόπαλον πατάσσει τδ θύμα, διότι έμπνέ- 
ονται ύπδ τής παρουσίας αοράτων δαιμό
νων. Οί Μαγκαϊανοί έλεγον λίαν εύπίστως 
δτι αί νήσοί των ήσαν άπλώ; σώματα ή έ“ 
ζωτεεικαϊ μορφαϊ ιδανικών νήσων τοΰ κάτω 
κόσμου, τοΰ Άβαίκι, δ δέ κ. Gill έσχεδιο- 
γράοησε τδ κοσμογονικδν σύστημά των. ΊΙ 
είκών παριστά τδ ήμισυ άπειρου καρύου κοκ- 
κοφοίνικος" καϊ είς μέν τδ άνω μέρος, τδ 
καϊ πλατύτερον, εΐναι ή γή. ής τδ εσωτε
ρικόν κατέχει δ Άβαίκι ή "Αδης" είς δέ τδ 
βάθος τδ στέλεχος έκτείνεται κα'ι άπολή- 
γει εί; άκρον, δπερ είναι πνεϋμα ή δαίμων 
ώρισμένη; μορφής, 'ΡΙζης πάσης ύπάρξεως. 
*Ανω εύρηται 3ν καλούμενον ’dranroi) ή 
Ζωή, καϊ ανωτέρω}?, Μαχρά Ζωή, τρίτον 
καϊ τελευταΐον προκαταρκτικόν πνεύμα, ά- 
μετακίνητον καϊ αισθητικόν, δπερ μετά 
τών δύο άλλων είναι ή βάσις καϊ τδ εχέγ
γυον τής διαρκείας καϊ τής εύημερία; τού 

λοιπού κόσμου. Άληθώς έκπλήσσεταί τις 
άπαντών παρά τοΐς νησιώταις τούτοις τοι- 
αύτας ιδέας. Είς τδ εσωτερικόν τού κοσμο- 
γονικού καρύου ύπάρχουσι τά διάφορα μέ
ρη, άτινα άποτελοΰσι τδν κάτω κόσμον ή 
Άβαίκι" είς δέ τδ κατώτερον, ή τά έσχα
τα, ζή θήλυς δαίμων περιωρισμένος εί; 
στενόν μέρος, ώστε τά γόνατα έγγίζουσι 
τήν σιαγόνα του. Τδ όνομα τούτου είναι 
Πρώτη ’Λρχή.

Αί ψυχαί, αί προσφάτους άποσπασθεΐσαι 
τοΰ σώματος πλανώνται είς τάς πρδς δυσμάς 
άκτάς,έπϊ βράχων δζέων,έξ ών πληγόνονται 
οί πόδες των, πλύνουσι καϊ λευκαίνουσι τήν 
σκιάν τοΰ ύφάσματα; έζ οΰ εΐναι ένδεδυμέναι, 
χορεύουσι χάριν διασκεδάσεως, έπανέρχονται 
εί; τά πέριξ τών καλυβών των δένδρα, fi- 
πτουσιν ένίοτε έν βλέμμα είς αύτάς ϊνα ί- 
δωσι πώς έχουσιν αί σύζυγοι καϊ τά τέκνα 
των καϊ περιμέ'ουσιν δλοκλήρους μήνα; έως 
ού άποβιώση μέγας άρχηγδς δπως όδηγήσϊ) 
αύτάς είςτάς ύποχθονίους άκτάς.Τέλος αί δι
εσπαρμένα·. σκιαϊ συνέρχονται, άκολουθούσιν 
δλην τήν ήμέραν τήν πορείαν τού ήλιου διά 
τής νήσου καϊ έπιψαύουσαι τήν επιφάνειαν 
τοΰ ώκεανοΰ,κατόπιν τοΰ ήλιου, βυθίζονται 
μετά τούτου είς τδν ’Αβαίκι, πλήν δέν έ
πανέρχονται τήν έπιοΰσαν μετ’ αύτού. Ε
καστη νήσος έχει είς τά δυτικά παράλιά 
τή; τδ ρείγχα. βαερούα, ή μέρος τών ψυ
χών, αϊτινες έκεϊθεν άπέρχονται ϊνα δ.αβώ- 
σι τδν ώκεανδν μέχρι τού μέρους, δπου δ 
ήλιος δύει.

"Αμα άσθενήση τις, φαντάζονται δτι τδ 
πνεύμα ή ό θεός τοΰ άσθενοΰς αδιαθετεί" ή 
νόσος καταναλίσκει τδ σώμα" προσκαλού- 
σι δέ τδν ιατρόν τών ψυχών, δστις μετά 
μουσικών άνδρών καϊ γυναικών (παίζουσιν 
αύλους) προσπαθεί ν’ άνακαλέση τδ πλα- 
νώυ,ενον πνεϋμα είς τήν σάρκα αυτού" μά
την δμως, εκτός άν άλλο αγαθοποιόν πνεύ
μα εύαρεστηθή ν’ άνακαλέση είς τήν ζωήν 
τδ είσέτι άναπνέον σώμα. Έάν δέν έπέμβη, 
ως εΐπυμεν, αγαθοεργόν πνεύμα, ή ψυχή ά- 
ναρριχχται εΐ; τδ γιγαντιαΐον δένδρον τοΰ 

θανάτου, δένδρον δέ καϊ ψυχή κατέρχονται 
είς τά καταχθόνια. Έκεΐ ή ψυχή, ήμιβεβυ · 
θισμένη είς τήν λίμνην τοΰ θανάτου και 
τρέμουσα εύρίσκεται ένώπιον τής θεάς τού 
θανάτου, τής Μιρού, ήτις είναι ήκρωτηρια- 
σμένη, άπαισία, καϊ ή; ή όψις φωτίζεται ύ
πδ τή; φλογδς τοΰ αιωνίου πυρός προσφέ
ρει δέ εί; τόν άπηλπισμένων ζένον της τήν 
τροφήν τών νεκρών, ήτοι σκώληκας έρ.τον- 
τα; καϊ μέλανα έντομα, σύμβολα τή; νυ
κτδς καϊ τοΰ μηδενδς, μεθ 8 αί θυγατέρες 
τή; Μιροδ παρατκευάζουσι τδ ποτήριον τοΰ 
μεθυστικού *άία, ή δέ ψυχή, καταβλη- 
θεϊσα έκ)τού ποτοΰ τούτου, ρίπτεται είς 
τήν έστίαν, βράζεται καϊ τρώγεται. Τοιαύ
τη ή άναπόφευκτος ειμαρμένη τών άποθνη- 
σκόννων κοινόν θάνατον, δηλ.τών γυναικών, 
τών παίδων καϊ τών άνανδρων" πίπτουσιν 
είς τδ χάος—έκμηδενίζονται. Τινές τών 
Πολυνησίων ηρώων κατήλθον είς τδν αδην 
ζώντε; καϊ άνηθον εις τήν γήν ϊνα έξαγγεί--* 
λωσι τοΐς άνθρώποις τά έκεΐ. Ούτοι δέν έπιον 
τδ βρωμερόν ποτήριον.

Οί Μαγγαΐανοϊ πολεμισταϊ, οί πεσόντες 
εΐ; τδ πεδίον τή; μάχης, έχουσιν άλλον 
προορισμόν. Πλανώνται μέν χρόνον τινά είς 
τήν δυτικήν άκτήν, άλλά μετ’ ού πολύ δ 
πρώτος φονευθεϊς συνάζει τού; οπαδού; του. 
Αί σκιαϊ αύτών τδν Ιούνιον φαίνονται εί; 
τον ούρανόν έν εϊδει μαύρων νεφών, τδν δέ 
Αύγουστον τά νέφη γίνονται λευκά καί λεία, 
φεύγουσιν είς τά ύψηλότερα ούράνια δώμα
τα καϊ χάνονται" τοΰτο δέ είναι σημεΐον 
OTt τά πνεύματα τών άνδρείων πολεμιστών 
άφίκοντο είς τδ τέρμα τής πορεία; καί δτι 
άνήλθον τδ ούράνιον όρο; καταπατήσαντε; 
τά άκόντια καϊ τά ρόπαλα, δι’ ών έφονεύ- 
Οησαν. "Αμα φθάσωσιν είς τδ μέρο; τή; δύ- 
σεως τοΰ ήλιου, άπέρχονται είς τδν κυανό
λευκο^ ούρανόν καϊ μετάβαίνουσιν εις τδν 
έν τοΐς δέκα δμοκέντροις ούρανοϊ; παράδει
σον, ένθα δ βίο; αιώνιο;, ένθα τά πάντα 
θάλουσι καϊ ένθα όρχοΰνται τδν πυρρίχιου, 
γελώντες διά τήν ελεεινήν μορφήν τών ά
θλιων ούς βλέπουσι σφαδάζοντας έν τώ 
βορβόριρ τοΰ Άβαίκι. Καί τοι ή θρησκεία
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τώ·/ Πολυνησίων δέν περιέχει διδάγματα 
ηθικά, ούχ ήττον διά τών παραδόσεων αύ
τών συντελεί είς τό νά ένθαρρύνη ζαί 
«ύτούς τους γέροντας τούς μόλις δυναμέ- 
νους να φέρωσι λόγχην, διότι έιτιθυμοΰσι νά 
μεταβώσιν είς τον παράδεισον τών πολε
μιστών.

Ταΰτα έν πεοιλήψει περί τών μύθων τών 
Πολυνησίων.

Γ. Ε. Ρ.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

περί τής 
ποαγμα-

Δημοσιεύταντες άνωτέρω τήν 
ολκή; τών σμυρναϊκών σταθμών 
τείαν τοΰ ζ. Παπαδοπούλου, άναγκαιον έ- 
χρίναμεν νά παρατεθή ύπ’ δψει τών άναγνω 
στών τοΰ «’Ομήρου» ζαί ή έποαένη ζρίσι; 
τοΰ σοφού αρχαιολόγου κ. Albert Dumont 
δημοσιευθεΐσα έν τή έν Παρισίοις έζδιδοαέ- 
νη Revue critique d' liisloire el de litldra- 
ture περί τοΰ έξής αρχαιολογικού έργου τοΰ 
έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου τής Σμύρνης.

«Τά άρχαΐα σμυρναϊκά σταθμά τοΰ Μου
σείου τής Εύαγγελικής Σχολής ύπό Παπχ- 
δοπούλου. Σμύρνη, ,87ο.

«Διά τής πραγματείας ταύτης γνωστο
ποιούνται ανέκδοτα σταθμά άτινα μετ’ έ
πιμελείας περιγράφει δ συγγραφεύς' απέχει 
ό'ε παντός υποθετικού σχολίου’ δέν δημο
σιεύει δέ αύτά ύπό τό πρόσχημα τοΰ νά 
ΐπαναλάβη πλήθος ανωφελών γενικοτή
των.

«Ή έν Σμύρνη Εύαγγελική Σχολή 'ίδρυ- 
σεν gv Μουσεΐον δπερ κατέχει 157 σταθμά, 
έξ ών τριάκοντα καί έξ είσί σμυρνα'ίκά' 
τής αύτής δέ πόλεως είσί καί δκτώ βυζαν
τινά.

« Ο άνωτέρω περιγραφικός αύτών κατά· 
λογος παρωθεί είς πολλάς άξιολόγους ση 
μειώσεις.

«Είναι γνωστόν οτι δ τύπος άγορανόμος 
καί άγορανομοϋντος δέν άπαντρί αδιακρί
τως είς δλας τάς χώρας έπί τών μετρολο- 

γικών αντικειμένων. Έν ’Αττική λ χ. ή συ- 
χνοτέρα έπί τών σταθμών έπιγραφή είναι ή 
λέξις όημόσιον. Έν τινι δέ πρα ρματείοι μου 
περϊ τίνος έν Βχβυλώνι εύρεθέντος ελληνι
κού σταθμού δημοσιευθείση έν ΙΙαρισίοις τώ 
1870, ανέγραψα δσα έως τότε σταθμά έ- 
γνώοιζα φέροντα τήν λέξιν άγορανόμος ή 
άγορακομουΓίοο' ήρίθμησα λοιπόν εννέα* 
άλλ’ είς τόν κατάλογον τοΰτον πρέπει νά 
προσθέσωμεν καί τά έζής τέσσαρα σταθμά 
-τής έν Σμύρνη Εύαγγελικής Σχολής.

Άρθ. 62. Αύρηλίου Περπέρου άγορανό
μου·

Άρθ. 87. Άγορανόμου Θησέου Σμυρ(ναί- 
ων) τό Β'.

Άρθ.175. Τό έπί τοΰ σταθμού τούτου 
δνοαα τοΰ άγορανόμου είναι άβέβαιον, ίσως 
δέ Μ[ητρο]βίου [άγο]ρανό[μου] (*)

«Τέταρτος δε τις σταθμός (άρθ. 95) φέ
ρει έν τρισί σειραΐς τήν εξής έπιγραφήν

ΑΓΟΡΑΝ
ΛΙΜΟΣ 

ΣΜΥΡΝΥ

«Τά γράμματα τοΰ πρώτου στίχου συμ
πληρώ είς ά)·ορα>/όμων) ήτοι ύ,τό τήκ έ- 
ζέ-ΐεγζιν τώκ άγορανόμων, άνευ δηλαδή 
τοϋ ονόματος αύτών, ώς έπί τίνος ήμιμναί- 
ου τοΰ Μουσείου τής έν ’Αθήναις αρχαιολο
γικής έταιρίας, φέροντος τήν έπιγραφήν 
ΑΓΟΡΑΝΟΜ 3Ν’ μολύβδινος δέ τις σταθμός 
έκ τής συλλογής τοΰ Proltcsh—Otten φέρει 
τήν έπιγραφήν ΙΙΜΙ — ΑΓΟΡΑΝΟ. Ορα 
Schillbach, de ponderibus- Ilomae, 1865* 
άριθ. 78 καί 35.

«Έν τω φύλλω τής 23 Αύγούστου 1873 
τής έν Σμύρνη έκδιδομένης 'Ιωνίας ό κ. 
Παπαδόπουλος έδημοσίευσε καί δύο άλλα 
σταθμά φέροντα τόν τύπον άγορανόμος.

«Έπί τοΰ πρώτου ό κ. Π. άναγινώσκει 
έν τρισί σειραΐς άφ ενός μέν άρχου J Αΰρ - 
(η,ΙΙον) Μηιρόχου, άφ’ ετέρου δέ έν τρισί ν

’) Περί τής έπι τοΟ σταθμοΠ τούτου επιγρα
φής Spa άνωτ. σ. 6. καί 53 -Σ.Μ. 

έπίσης σειραΐς άγορανόμου. Ζυγ. γραμμ. 
383.

«Έπί δέ τού ετέρου άφ’ ένός μέν άναγι- 
νώσκεται Aupfη.ΙΙου) Διονυσίου, άφ’ έτέ
ρου δέ άγορανόμου. Ύπ* αυτήν δέ τήν λέ
ξιν τετραγωνικός τύπος φέρει έν τέσσαροι 
σειραΐς τήν έπιγραφήν Λϋρ(η.Ιίου,Διονυσί
ου άγορανόμου. Ζυγ. γραμ. 319.

«Ώς παρατηοεΐται δ κ. Παπαδόπουλος 
έπλούτισε μέ έξ νέα παραδείγματα τήν σει
ράν τών σταθμών τών φερόντων τόν τύπον 
άγορανόμος. Άντί τών έννέα λοιπόν σταθ
μών άτινα εϊχον αναφέρει πρέπει νά άριθ- 
μώμεν δέκα πέντε τούλάχιστον.

«Είχον σκεφθή δτι δ έπί τών μετρολο- 
γικών άντικειμένων άπαντώμενος τύπος Λ- 
γορανόμος έπρεπε νά άποδοθή κυρίως εΐς 
τάς πόλεις τής Συρίας καί τής Προποντίδος* 
άλλά τώρα όφείλομεν νά προσθέσωμεν «καί 
είς τήν Σμύρνην.»

«Ό σταθμός δστις φέρει τό δνομα τοϋ 
Περπέρου διατηρεί μονόγραμμά τι έν τώ δ- 
ποίω διακρίνονται τά γράμματα Π,Ε,Ρ,Ο,Υ, 
άτινα άναμφιβόλως άναγνωστέον Περπίρου. 
Πρόδηλον άρα δτι τά έπί τών σταθμών μο
νογράμματα δεικνύουσιν ένίοτε τό δνομα 
τού άγορανόμου. 'Η σημείωσις αΰτη δέν εϊ
ναι άνωφελής. Εϊναι δέ περίεργον δτι έπί 
τών άντικειμένων τούτων δ άρχων έγγράφει 
πολλάκις τό δνομά του’ τούθ’ δπερ άποδει- 
κνύεται έν τή παρούση περιστάσει, ώς καί 
εκ τίνος βυζαντινού σταθμού τού Ιακώβου 
Ενθα ο&τος έγχαράξας δλόκληρον τό δνομά 
του προσέθηκε καί είς τάς τέσσαρας γωνίας 
τά γράμματα Ι,Α,Κ,Ω. Έπί τίνος δέ σταθ
μού άνωτέρω μνημονευθέντος δ Διονύσιος 
δίς έπίσης έσημείωσε τό δνομά του.

«'Ο ύπ’ άρθ. 76 φέρει τέσσαρας δμοίους 
τόπους έν οϊς δ κ. Π. διακρίνει τά γράμμα
τά ΔΠ. ό ύπ’ άριθ. 78 φέρει πολλούς τύ
πους έν οϊς διακρίνεται fflS- Ούτοι δέ είσί 
οί τής σφραγΐδος τού άγορανόμου, ώς έν 
μεγαλητέρω σχήματι δ τού Διονυσίου.

« Ο κ. Παπαδόπουλος έζύγισε μέ γραμ
μάρια τά σταθμά άτινα περιέγραψεν. Έκ- 

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. Β’.)

τός τούτου, έπί τή αιτήσει μου, ευηρεστήθη 
νά μοί άποστείλη σημείωσιν περί τής δια- 
τηρήσεως έκάστου αυτών. Τά επόμενα λοι
πόν έσημειώθησάν μοι ώς λίαν καλώς δια- 
τεττ,ρημένα, περί ών καί μόνον δύναμαι ή
δη νά ένασχοληθώ. Άρθ. 76 γρ. 161, άρθ. 
78 γρ. 151, άρθ. 94 καί 215 γρ. 107, άρθ. 
177 γρ. 53, άρθ. I 32 γρ. 51,4. άρθ. 104 
γρ· 47,2 καί άρθ. 62 γρ. 474. "Απαντα τά 
σταθμά ταύτα είσί ρωμαϊκής έποχής. Έάν 
δέ άφίσωμεν κατά μέρος τόν ύπ’ άρθ. 62 
δστις φαίνεται δτι άνήκει είς έν ιδιαίτερον 
σύστημα, ευκολον είναι νά παρατηρήσωμεν 
δτι οί παρά τών έπτά έτέρων σταθμών δο- 
Οέντες άριθμοί άνήκουσίν είς έν καί τό αύτό 
σύστημα. Ό ύπ’ άρθ. 76 ελκει έξ ουγγίας* 
τό κεκανονισμένον δέ αύτών βάρος είναι 
163 γραμμ. άντί 161. Ό ύπ’άρθ. 94 ώς 
καί δ ύπ’ άρθ. 2 I 5 έλκει 4 ούγγίας* τό κε- 
κανονισμένον δε αύτοΰ βάρος έστί γραμμ. 
109 άντί 107. Ό ύπ’άρθ. 177 έστί διούγ- 
γιον, οΰ τό κεκανονισμένον βάρος γρ. 54 
άντί 53. Διούγγιον έπίσης είναι καί δ ύπ’ 
άρθ. 132. 'Ο ύπ’ άρθ. 104 φαίνεται δτι εϊ
ναι έλλειπέστατον διούγγιον. "Οσον δέ περί 
τού βάρους τών 474 γρ. τού ύπ’ άρθ. 62 
παρατηρώ οτι εϊναι σταθμός ετέρου συστή
ματος καί πιθανώς μνά ιταλική ή πτολε- 
μαϊκή, ής τό κεκανονισμένον βάρος έστί 
γραμμ. 490' άλλ’ εύρίσκονται σταθμά £λ- 
κοντα γρ. 470 καί 460.

«Εύκταΐον δπως δ συγγραφεύς έξακολου· 
θήση τό έργον του, παραθέση εικόνας σταθ
μών καί μονογραμμάτων καί σημειών τήν 
άκριβή αύτών δλκήν καί τήν κατάστασιν 
τής διατηρήσεως των δυνηθή νά απόδειξη 
καί μάς γνωστοποίηση κάλλιον παντός άλ
λου τό σύστημα τών σταθμών ατινα ήσαν 
έν χρήσει έν τή άρχαία Σμύρνη.

«Καλόν δέ νομίζομεν νά ένθαρρύνωνται 
οί Ελληνες καθηγηταί δπως συντάττωσι 
μονογραφίας οΐαν έδημοσίευσεν ό κ. Πσπα- 
δόπουλος.

DUMONT.
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Ό 'Ισπανός ό περιηγούμενος τήν ’Αγγλί
αν, πρδς τδν σκοπόν τοΰ νά σπουδάση τά 
έθιμα τοϋ τόπου, ούδεμίαν Οά λάβη πληρο
φορίαν περί τοϋ έθνικοΰ χαρακτήρος αν έπι- 
σκεφθή πρότυπον φυλακήν’ Οά ίδη μόνον 
τήν άκραν τάξιν καί τήν ίσχύν, τδν άγροί- 
κον χωρικδν, τδν δεξιόν εργάτην καί τδν 
νοήμονα έμπορευόμενον καταστάντας μη- 
χανάς, ποιοϋντας πύον έκ παλαιών σχοινιών 
ή άλλως εργαζομένους άσκοπως’ θά ίδη τδν 
εργάτην καλούμενον πρώτον ήδη έπί ζωής 
του αριθμόν I, τδν κομψόν εζότ./ε/εαζ άρ. 
2, ένώ ή βάναυσος στολή τής φυλακής, ήν 
πάντες φέρουσιν, ούδεμίαν Οά τώ δείξωσι 
διαφοράν τών διαφόρων τάξεων τής κοινω
νίας.

Είς 'Ισπανίαν, όπου πρδς τή άγρια όπω- 
σοϋν ελευθερία καί τώ πρδς τους ανθρώπους 
σεβασμώ όφίσταται καί τυραννία ύπερβολι
κή, τδ πράγμα έχει άλλως. Έν τή ισπανι
κή φυλακή έκαστος φυλακισμένος φέρει τδ 
ένδυμα δπερ είχεν εισερχόμενος καί δπερ 
έν γένει δεικνύει τήν έπαρχίαν, έξ ής κα
τάγεται, καί βεβαίως τήν κοινωνικήν του 
τάξιν’ καλείται δέ με τδ σύνηθες όνομά 
του καί δύναται νά .πράξη δ,τι θέλει —- νά 
έργασθή, νά παίξη ή νά κοιμηθή.

Τρία είδη φυλακών ύπάρχουσιν έν Ισπα
νία’ 1ον ή μικρά τών κρατουμένων φυλακή’ 
2ον ή συνήθης φυλακή, έν ή κρατούνται οί 
είς βραχυπροθέσμους ποινάς καταδεδικασμέ- 
νοι’ 3ον ή μεγάλη φυλακή, ή δεσμωτήριον 
έν φ στενώς φυλάσσονται καί έπιτηρούνται 
οί είς μεγάλος καταδικασΟέντες ποινάς. Εις 
τήν τελευταίαν οί δεσμώται έργάζονται έ- 
χοντες άλύσεις καί ασχολούνται είς τήν 
κατασκευήν οδών καί φρουρίων. Τινες είσί 
καταδεδικασμένοι είς δεκαπενταετή δεσμό.

Εις τδ δεσμωτήριον ή πειθαρχία είναι 
αύστηροτέρα’ τά ένδύματα είσί τά τής φυ
λακής καί οί είς καταναγκαστικά έργα καί 
ϊσην μερίδα τροφής καταδεδικασμένοι άπο- 
βάλλουσι μέγα μέρος τοϋ έθνικοΰ χαρακτή- 

ρός των’ διδ ένταΰθα πρώτον περί τής κοι
νής φυλακής 0 άναφέρωμεν.

Ή φυλακή, ήτις άλλοτε ήν μοναστήριον, 
είναι μεγάλη τετράγωνος καί λίθινος οικο
δομή μέ τρεις όροφάς, έχουσα εύρύχωρον 
προαύλιου, ού δ μικρός σύσκιος κήπος χοη- 
σιμεύει ώς περίπατος. Δύο στρατιώται τοΰ 
πεζικοΰ, διεσταυρωμένας έχοντες τάς λόγ- 
χας, φυλάττουσιν έξω καί δύο άλλοι είς τδ 
εσωτερικόν. Πλησίον τής θύρας καί έντδς 
αύτής τής φυλακής υπάρχει φυλακείον έν 
φ πέντε στρατιώται καί είς λοχίας περιφέ
ρονται αργοί ή γράφουσιν έπί πρανών τρα
πεζών, χρησιμευουσών συγχρόνως ώς κλινών 
καί γραφείων είς τούς 'Ισπανούς στρατιώ- 
τας.

Είσελθόντες είς τδ προαύλιον, δπου είσέ- 
δυευ δ ήλιος, εϊδομευ περί τούς τριάκοντα 
νέους καθαρώς ένδεδυμένους καί μειδιώντας, 
φέροντας δέ τά συνήθη φορέματα των. Τι- 
νές περιεπάτουν τήδε κακεΐσε, καπνίζοντες, 
άλλοι δέ, έστηοιγμένοι έπί τοΰ τοίχου, συν- 
ωμίλουν έκθύμως. Εκεί ύπήρχεν δ χωρικός 
άγρότης, ού τό κεχρωματισμένον καί περί 
τήν κεφαλήν δεδεμένον μανδύλιον, έδείκνυ- 
εν δτι είναι έκ Βαλεντίας ή Μάγχης, ό εύ- 
πάρυφος τεχνίτης» μέ τήν ραβδωτήν για- 
κίταν καί τδ ραβδωτόν βρακίον, ένφ άλλοι, 
τοΰ καύσωνος δντος πνιγηρού, έφερον μόνον 
ένα έκ φλανέλλας έπενδύτην καί λευκόν

Τήν αύτήν σχεδδν στιγμήν ήνεώχθη Θύ- 
ρα καί δύο «basloneros» — δεσμώται οΐ- 
τινες ενεκεν τής καλής διαγωγής καί τής 
φυσικής ισχύος των άπολαμβάνουσι μικρά 
τινα προνόμια έπί τώ βρω νά ύπηρετήσωσιν 
ώς κλητήρες ή φύλακες είς δημόσιον σχο- 
λεϊον καί νά διατηρώσιν είδος πειθαρχίας 
μεταξύ τών συμπεφυλακισμένων — είσήλ- 
Οον φέροντες πελώριον λέβητα περιέχοντα 
ζωμόν, καί έθηκαν κατά γής’ άνευ δέ σπου
δής ή συγχύσεως έκαστος τών πεφυλακι- 
σμένων έτεινε τδ ξύλινον πινάκιόν του "να 
λάβη τήν μερίδα του, ούσαν άρκετά άφθο- 
νον. Ό Ισπανός τής κατωτέρας τάξεως έ
χει καλήν δρεξιν’ πίνει μόνον ύδωρ, άλλ’ ή 

ποσότης τών ύπ’ αύτοΰ καταναλισκομένων 
λαχανικών, όσπρίων καί εύχύμων δπωρικών 
είναι δπωσοϋν καταπληκτική. Ήμίσεια λί
τρα άρτου, πινάκιόν ζωμοΰ καί μία ή δύο 
λίτραι σταφυλών αποτελούσε γεύμα κοινό
τατου.

Ή ποιότης τού διανεμομένου ζωμού ήν 
άρίστη’ συνέκειτο δέ άπδ κοκκινοκολόκυν - 
Οον, άλερρον, ερεβίνθους, τομάτας καί τε
μάχια χοιρείου λίπους, δλα όμού έβρασμέ · 
να. "Οταν δέ ένεπλήσθησαν άπαντα τά πι
νάκια, εις τών baslonncros έφερε παροψίδα 
εχουσαν μικρά τεμάχια χοιρείου λίπους καί 
διένειμεν είς έκαστον. Τδ έθιμον τούτο εί
ναι έν χρήσει έν τοίς* χωρίοις. Έγευμά- 
τισα συνεχώς μέ οικογένειαν άλιέως ή γε
ωργού καί μετά τδν ζωμδν ό οικοδεσπότης 
ήγείρετο σοβαρώς, έφερε τήν καπνίζουσαν 
χύτραν, έντδς τής όποιας εύρίσκοντο μικρά 
ξ^-άχια χοιρείου λίπους η άλλάντων, καί 
διένεμεν εύσυνειδότως ίσην μερίδα είς έκα
στον ήμών, άρχής γινομένης άπδ τής συ- 
ζυγου καί τής θυγατρός του. Ή οικογένεια 
θεωρεί έαυτήν προσβεβλημένην έάν, μετά 
τδν ζωμδν, απορρίπτεις τά μικρά τεμάχια 
τού λίπους.

Ιδού οποία τοΐς πεφυλακισμένοις παρέ
χεται τροφή.

Τήν πρωίαν (είς τάς Ή) δ είρημένος ζω
μός μέ δρύζιον ή φιόϊ, έναλλάξ, έξ ού ό 
πεφυλακισμένος λαμβάνει περισσότερον ή 
δσον έχει άνάγκην’ 18 ούγκίαι (1 44 δρά
μια) καλού άρτου καί ύδωρ δσον θέλει. Τδ 
εσπέρας (είς τάς 5) σα.Ιάΐακ συγκειμένην 
άπο Ορίδακας (μαρούλια), ΐομάτας, τεμά
χια άρτου καί ωμών κρομμύων καί έμβε- 
βαμμενην διά πολλού έλαίου, δξους καί ύ
δατος.

Οί οίκογένειαι τών καταδεδικασμένων έ
χουσι τδ δικαίωμα νά φέρωσι τούτοις οίαν- 
δήποτε τροφήν- διό συνεχώς βλέπει τις νέ- 

ωραίας φερούσας είς τδν δυστυχή έρα- 
®την των σταφυλάς, πέπονας καί σύκα ή 
ΤΡ«ίας καί περίλυπους μητέρας κομιζούσας 
ε’·ί τδ άποπλανηθέν άρνίον τού ποιμνίου 
Οπώρας, άρτον, κτλ. "Ωστε οί πλείστοι τών 

έν τή φυλακή ταύτη, καί τοι κατά μέγα 
μέρος πτωχοί, έχουσιν οπώρας καί σιγάρα 
— τουλάχιστον τέσσαρες έπί πέντε.

Κατόπιν έπεσκέφθημεν τά ύψηλά μέρη.
Έκάστη αίθουσα, έν ρ κατακλίνονται οί 

πεφυλακισμένοι, έχει ύψος ποδών 42, πλά
τος 1 4 καί μήκος 24, τδ δέ φώς είσήρχετο 
έν αύτή διά κιγκλιδωτοΰ παραθύρου, δπερ 
δμως δέν είχεν ύέλους. Τδ έδαφος ήν έστρω- 
μένον μέ πλίνθους, οί δέ τοίχοι ήσαν ασβε
στωμένοι. "Εκαστος δεσμώτης έφείλει νά 
φέρη τδ στρώμα καί τδ εφάπλωμά του, ά
μα δέ τις άπαχθή είς τήν φυλακήν πρώτον 
τής οικογένειας έργον είναι νά τώ στείλη 
ταΰτα. Αί αίθουσα·, καλούνται κοιτώνες’ δι- 
αιτώνται δ’ έν έκάστη αύτών δέκα κατάδι
κος, οιτινες τήν πρωίαν τυλίσσουσι τδ χα
μαί ήπλωμένον στρώμά των, δπερ την η
μέραν χρησιμεύει ώς έδρα, διότι ούδέν κά
θισμά, ούδέν άλλο έπιπλον επιτρέπεται, 
έκτδς τών ξύλινων πινακίων καί κοχλιαρί
ων. Πολλοί τών πεφυλακισμένων μεταφέ- 
ρουσι τδ γεύμά των είς τδν κοιτώνα καί 
έκεϊ τρώγουσι’ πολλοί δ’ έχουσιν άνηρτημέ- 
νην εικόνα μικράν άνω τοΰ μέρους, δπου εί
ναι τδ στρώμά των.

Οί 'Ισπανοί δεσμώται μετά κόπου άπο- 
χωρίζονται τών έγχειριδίων των’ καί τοι 
δ’ ένεργοΰσιν έρευναν έπ’ αύτών, όσάκις υ
ποπτεύονται δτι έχουσι τοιοΰτον δπλον, συ
νεχώς κατορθοΰσι νά πορισθώσιν.

'Η έν ταϊς φυλακαίς καθαριότης είναι 
καλή.

Οί κατάδικοι είσί κατετεταγμένοι ώς ε- 
ξόί :

Είς μίαν αίθουσαν είσί καθειργμένοι δέ
κα φονείς καί είς άλλην δέκα £eroi, ήτοι 
δεσμώται μεταβαίνοντες εις τήν μεγάλην 
ειρκτήν καί διανυκτερεύοντες είς τήν φυλα
κήν τής πόλεως, είς ήν άφίκοντο ύπδ συνο- 
δίαν χωροφυλάκων’ ούτοι τήν επιούσαν ά- 
ναχωροϋσι διά τήν ειρκτήν, φέροντες έπί 
τών ώμων τήν κλίνην των.

"Ολοι οί κατάδικοι έχουσι τήν άδειαν νά 
περιπατώσιν είς τά πρόστοα τών οροφών, 
είς[άς κατοικούσε, καί ένίοτε, τούτέστι τάς
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ήμέρας καθ’ άς βλέπουσι τούς δικτ,γόρους 
των, συναντώνται δλοι είς τύν κήπον. ΊΙ 
φυλακή δεν δίδει φορέματα. Τά έπί τών 
φυ λακιζομένων ευρισκόμενα χρήματα παρα- 
δίδο νται είς τύν διοικητήν τής φυλακής,δσ- 
τις έγγράφει το ποσύν είς έπί τοΰτιρ βι- 
βλίον, ό δέ κατάδικος δύναται νά λαμβάνη 
1 φράγκον τήν ήμέραν έως ού έξαντληθή τύ 
ποσόν.

Είς τύν δυνάμενον νά διατρέφηται εξ ιδί
ων, παραχωρεΐται, έπί τή αιτήσει του, ιδι
αίτερον δωμάτιον, δπερ εΐναι καλλίτερου 
καί μάλλον εύάερον τών κοινών. '11 Ελευθε
ρία αυτή δικαιολογεί άρχαΐόν τι λόγιον: 
«Είς νόμος διά τύν πλούσιον κα'ι άλλος διά 
τύν πτωχόν.«Καί δμως φρίττει τις άναλογι- 
ζομενος τάς βαναυσολογίας, βλασφημίας, 
ύβρεις καί αισχρότητας, αίτινες πλήττουσι 
τά ώτα άνθρώπου συνειθισμένου είς χρη
στούς λόγους, καί αϊτινες τόσον συνεχώς α
κούονται έν Ίσπανίιγ.

Ούδείς έχει τύ δικαίωμα νά φέρη οίνον ή 
πνευματώδη ποτά, έκτύς άν διατάξη δ ια
τρός.

Τύ νοσοκομείου τής φυλακής, ήν έπεσκέ- 
φθημεν, καί τοι σκοτεινύν καί ήττον ανα
παυτικόν, περιεϊχεν έζ καλάς κλίνας. Ή 
αίθουσα έφαίνετο καθαρά καί ευάερος, οί δέ 
δύο νοσοκόμοι φιλάνθρωποι καί νοήμονες. 
Εις μόνον ύπήρχεν ασθενής, ωραίος καί με- 
λανοπώγων άνήρ, πάσχων έκ φλεγμονής τοϋ 
στήθους’ ούτος ηύχαριστήθη έκ τής έπισκέ- 
ψεώς μας καί έγερθείς όλίγον, δτε ηύχήθην 
αύτφ πιραστιχά, Ευχαριστώ, εΐπεν’ είθε 
δέ νά μή ένσκήψη έφ’ ύμάς κακόν.

Ό ιατρός λαμβάνει 125 φράγκα τον μή
να καί έπισκέπτεται καθ’ έκάστην τήν φυ
λακήν. ’Εννοείται δέ οτι, τοιαύτης γλίσχρου 
ούσης τής άμοιβής του, τά ιατρικά δέν δίδει 
αΰτύς, άλλ’ ή κυβέρνησις.

Ό διαικητής ή άρχιδεσμοφύλαξ πληρό- 
νεται 1500 φράγκα έτησίως καί κατοικεί 
μετά τής οίκογενείας του είς οικίαν κειμέ- 
νην είς τύν περίβολον τής φυλακής. Οί έζ 
ή όκτόι κλειδοϋχοι πληρόνονται άνά 1200 
φράγκα καί έχουσιν οίκημα. ΕίσήλΟομεν είς 

τήν κατοικίαν ενός τούτων’ ήν δέ, ως καί ή 
σύζυγός του, κάλλιστος άνθρωπος. Ό ίε- 
ρεύς ίρχεται τακτικώς άπαξ τής έβδομά- 
δος, σπανίως δμως κηρύσσει τύν λόγον τοϋ 
Θεοϋ. ’Εξομολογεί τούς βουλομένους, άλλ’ 
δλίγοι τών πεφυλακισμένων έζομολογοϋν- 
ται, καί τοι είς τύ στόμα τοϋ Ισπανού χω- 
ρικοϋ, τοϋ έζ ενστίκτου πιστοϋ είς τάς πα
ραδόσεις τών προγόνων του, ή λέξις «’’Αν
θρωπος δστις δέν εξομολογείται» είναι μομ
φή. Καθ’ ώρισμένας έποχάς δ ίερεύς μετα
δίδει τά άχραντα μυστήρια, άλλ’ δλίγοι 
μεταλαμβάνουσιν. Έν Ισπανία ή ’Εκκλη
σία διατάσσει αύστηρώς τήν έξομολόγησιν 
καί μετάληψιν τούλάχιστον άπαξ του έ
τους και επιβάλλει εις τούς οίκοδεσπότας νά 
προσέχωσιν όπως οι ύπηρέται των έκτελώ- 
σι πιστώς τά Θρησκευτικά των ταϋτα κα
θήκοντα’ άλλ’ έν τή φυλακή ούδείς έξαναγ 
κάζεται νά έξομολογηθή.

Έπεσκέφθημεν καί τύ μαγειρεΐον, τύ 
δωμάτιον τοϋ δικαστοΰ, τοϋ άνακρίνοντος 
τούς πεφυλακισμένους,καί τύν κοιτώνα, δπου 
έφυλάσσοντο οί τέσσαρες βαρυποινΐται. Ό 
τάς κλείδας τούτου κρατών μοί είπε : «θά 
ϊδητε ήδη τέσσαρας άνθρώπους, ών ή όου- 
Λειά sirai βρώμια, διότι έφόνευσαν.»

Έπερίμενον νά ϊδω τύν άγενή τύπον τοϋ 
κακούργου, τύν τόσον κοινύν έν ’Αγγλία με
ταξύ τών διαπραττόντων τοιαΰτα κακουργή
ματα’ διό εξεπλάγην ίδών, άμα είσήλθον, 
τέσσαρας νέους, έχοντας φαιδρόν πρόσωπον 
και δντας καθαρώς ένδεδυμένους’ ούτοι μ’ 
έχαιρέτισαν έρασμίω; μειδιώντες καί έλα- 
βον έπιχαρίτως τά σιγάρα, άπερ τοΐς προ- 
σέφερα’ μ’ ήρώτησαν δέ άν θέλω νά συγ
γευματίσω. Είς τούτων είχε φονεΰσει, νο
μίζω, άστυνομικύν κλητήρα’ ό έτερος έφό“ 
νευσε μετ’ άκρας άταραξίας τόν σύντροφόν 
του’ ό τρίτος, προσβληθείς ύπό τεσσάρων 
άνθρώπων, έφόνευσε τόν ένα άμυνόμενος. 
Ώρεξαν ήμΐν τήν χεΐρα δτε άνεχωροϋμεν καί 
ε’πον δτι είναι εύχαριστημένοι έκ τής έν τή 
φυλακή διαίτης.

Τέλος έπεσκέφθημεν τήν φυλακήν τών 
γυναικών ής ή διάταξις ήν άκριβώς δπως 

καί τών άνδρών. Πέντε νέαι, κοσμίως, άλλά 
πενιχρώς ένδεδυμέναι, ήσαν καθειργμέναι’ 
μία τούτων, ωραία ’Ανδαλουσιανή, ήτις έ
φαίνετο μόλις δεκαεννέα έτών, εΐχε πρύ 
τών ποδών της βρέφος’ κατηγορεΐτο δέ έπί 
συνενοχή είς ζωοκλοπήν καί έπειδή, ώς 
γνησία Ίσπανή, ήρνεΐτο νά προδώση τούς 
συντρόφους της, ωφειλε νά ύποστή ποινήν 
μεγάλην.

Κατά τον ισπανικόν νόμον ή μάλλον 
κατ’ έθιμον, ίαχύον έν τή χώρα ταύτη 
περισσότερον τοϋ νόμου, μία μήτηρ δύνα
ται νά έχη τύ νεογνόν της παρ’αύτή.

Αί πέντε αύται γυναίκες ήσχολοϋντο είς 
τύ ^άπτειν. Οί άνδρες ούδέν άπολύττως έ- 
πραττον, έκτύς τεσσάρων ή πέντε άναγι- 
νωσκόντων εφημερίδα άσήμαντον καί άλλων 
τινών πλεκόντων περιπόδια.

Μία τών γυναικών έπλεκε γονατόδεσμον, 
είδος πολυτελείας ώφελίμου έν Ισπανία, δ
που ή μάχαιρα, δταν φέρη αύτήν γυνή, τί
θεται πάντοτε είς τον γονατόδεσμον. 'Ο 
μέσος δ’ δρος τής ήλικίας τών πεφυλακι- 
σμίνων άνδρών ην μεταξύ 21 καί 31 έτών’ 
οί πλεΐστοι δ’ έκρατήθησαν διά κλοπάς κα'ι 
μαχαιρώματα, I δι’ άπαγωγήν, 15 ή 20 
διά δημόσια σκάνδαλα καί άλλοι τόσοι διά 
μέθην.

ΙΙαραθέτομεν ένταΰθα τινά τών περιερ- 
γοτέρων ήθών τών έπικρατούν®ων έν ταΐς 
φυλακαϊς ταύταις.

Έάν ηνίοχος ιδιώτου φυλακισθή διά 
πταίσμα, μέθην, λ· χ., καί ό κύριός του έ
χη άνάγκην νά μεταβή μετά τής οίκογε
νείας του είς τήν εξοχήν, έπετρέπεται τφ 
αμαξηλάτη νά έξέλθη τήν ημέραν’ άλλ’ δ 
κύριός του είναι υπεύθυνος διά τήν έπιστρο
φήν τοϋ ηνιόχου.

Τήν μεγάλην Πέμπτην καί τήν μεγάλην 
Παρασκευήν τίθεται έν τή δδφ, υπό τά πα
ράθυρα τής φυλακής,τράπεζα, οί δέ διαβά- 
ται καταθέτουσι τό τής προαιρέσεως αύτών 
καί τά χρήματα διανέμονται μετά τήν δύ- 
σιν τοϋ ήλιου εξίσου εις δλους τού; πεφυ- 
λακισμένους.

Εϊς τινα μέρη οί ζωοέμποροι τελοϋσι ©ό

ρον τινά, δστις διά τού; κοεοπώλας συνί
σταται είς τό νά δίδουσι τάς κεφαλάς τών 
φονευομένων ζώων νά βρασθώσιν ύπέρ τών 
πεφυλακισμένων.

Παρετήρησα δτι έπί τών έκατύν πεφυλα- 
κισμένων μόνον δεκαοκτώ ήξευρον άνάγνω- 
σιν και γραφήν. Τά έξοδα τή; διατηρήσεως 
έκάστου ανέρχονται· καθ’’έκάστην είς 10 έ
κατοστά τοϋ φράγκου.

Έν έκάστη φυλακή υπάρχει δωμάτιον 
διά τόν δήμιον. Ό εις θάνατον καταδικα
ζόμενος δέν άπαγχονίζεται, δπω; άλλοτε, 
άλλά στραγγαλίζεται διά μηχανής, συν- 
ισταμένης είς ίσχυρότατον σιδηροϋν κρίκον, 
προσαομοζόμενον είς τόν λαιμόν καί έχοντα 
όπίσω έλικα,ού ή δύναμις τής συμπιέσεως εί
ναι μεγίστη’ μία στροφή συντρίβει τήν 
σπονδυλικήν στήλην καί επιφέρει τύν θάνα
τον έν άκαρεί. ΓΟ είς θάνατον καταδεδικα- 
σμένος δένεται δι’ άλύσεως, ήτις περιβάλ
λει τύ σώμα του, καί μεταφέρεται εί; τόν 
ναόν, δπου μένει μίαν ήμέραν προσευχόμε
νος’ έπισκέπτεται δ’ αύτόν άπό καιρού είς 
καιρόν ίερεύς, μεθ’ 8 μεταφέρεται είς το μέ
ρος δπου διέπραξε τύ κακούργημα καί έκεΐ 
στραγγαλίζεται’ συνοδεύεται δε υπό ίερέως, 
συμπροσευχομένου καί έκλιπαροϋντος νά έ 
ξομολογητή καί είπη δλην τήν αλήθειαν. 
Ό κατάδικος είς τάς δεδεμένας χεϊρας κρα
τεί σταυρόν’ άμα δ’ άφιχθώσιν εις το μέ
ρος τή; καταδίκης, τίθεται εις ξιιλίνην έ 
δραν, μεθ’ 3 προσαρμόζουσι τύν κρίκον είς 
τόν λαιμόν, δ έλιζ στρέφεται καί αύθωρεί 
δ αύχήν, συμπιεσθείς, μεταβάλλεται είς 
σάρκα έπιμήκη’ ή γλώσσα καί οί οφθαλ
μοί έξέρχονται τής κεφαλής. Έν τούτοις 
σπανίως έκδίδονται θανατικαί άποφάσεις, 
έιω οί φόνοι τόσον συνεχείς εΐσιν ένΊσπα- 
νίγ.

Δίδομεν τέλος είς τό παρόν σκιαγράφήμα 
διά τών επομένων δύο ιστοριών, ών ή μέν 
ητο εί; τά στόματα δλων πρό τεσσαράκον
τα έτών, ή δέ εΐναι πρόσφατος.

Πρό τεσσαράκοντα έτών άπή.αγον έν 
Σεβίλλη εί; τόν τόπον τής καταδίκης κα_ 
κοΰργόν τινα, ού προηγείτο ίερεύς, ουν·ατώ^
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τήν ψυχήν τοΰ φονέως είς τδ έλεος τοΰ Θε
οΰ. Ό κατάδικος έκοάτει εις χεΐρας σταυ
ρόν χαλκοΰν, δτε δέ έπλνσίασαν είς τδν 
τόπον τής καταδίκης είπε τώ ίερεϊ :

«’’Εχω νά εξομολογηθώ άκόμη.®
Ό ίερεύς έστράφη καί θε'.ς έπί τήν κεφα

λήν τοΰ καταδίκου τά άμφιά του {πλησί
ασε τδ ούς είς τά χείλη τοΰ δολοφόνου, 6σ- 
τις, έγείρας εύθύς τδν σταυρόν, κατέφερε 
πληγήν, ήτις διέρρηξε τήν κεφαλήν τοΰ 
αθώου έξομολογητοϋ.Τδ τέρας διά τοΰ φρι
χτού τούτου μέσου έκέρδησε μίαν ήμέραν 
αναβολής, είπών Kai μία ίι/ιίρα tirai ζωή.

Ή άλλη ιστορία είναι ή εξής :
Πτό τινων ήμερων έν τινι πόλει τής Κα- 

ταλωνίας δύο άνθρωποι ήχθησαν είς τδν τό 
πον τής καταδίκης’ είχον φονεόσει πιθανώς 
φύλακα ή αστυνομικόν κλητήρα, έγκλημα 
τιμ,ωρούμενον καί νΰν έτι έν 'Ισπανία διά 
θανάτου. Ό δήμιος είχεν ήδη στραγγαλίσει 
τδν ένα καί ήτοιμάζετο νά προσαρμόση τδν 
κρίκον είς τδν λαιμόν τοΰ άλλου’ άλλ’ ένώ 
έδοκίμαζε τδν έλικα παρετήρησεν δτι ένεκεν 
κυρτώσεως τοΰ λαιμοΰ τδ δργανον δεν ένήρ- 
γει. Ό κατάδικος έπί τρία λεπτά ύπέστη 
φρικτήν αγωνίαν, καί δμως ή μηχανή δέν 
ένήργει καί έδέησε νά σταλή πάλιν είς τήν 
φυλακήν. Έζητήθησαν τηλεγραφικώς δδηγί- 
αι έκ Μαδρίτης, ό δ'ε φιλάνθρωπος βασιλεύς 
Άλφόνσος έτηλεγράφησεν ότι απονέμει χά
ριν.

(Μετάφρασις).
Ο. Γ. I.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΠΣ.

Έπιγραφαί άνευρεθεϊσαι παρά τήν άρχαί- 
αν Μητρόπολιν·

’Επί τεμαχίου μαρμάρου, πλ. 0,56, 
πάχ. 0,4 4 ,σωζομένου υψ. 0,22, έκτισμένου 
έπί τής έν Γενίκίοϊ καλύβης τοΰ Άθανάση 
Τσομπάνη.

εί δέ τις θελήσει πω· 
λήσαι, δώσει τή Μη- 
τοοπολειτών βο
υλή X φ’. Ζώσιν.

Σημ. Γενίκίοϊ, χωρίον όθωμανικδν έκ 1 5 
καλυβών, μίαν ώραν άπέχον δυτικώς τοΰ 
Τουρμπαλ.ΐοΰ

Τδ μάρμαρον κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ι
διοκτήτου έξεχώσθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου 
πρό τινοιν έτών έκ τών παρά τδ Γενίκίοϊ 
προπόδων τοΰ λόφου, έφ’ οΰ ή Άκρόπολις 
τής Μητροπόλεως, είς 8 μέρος ύπάρχουν 
πέντε-έξ έλαιόδενδρα.

Τά 4 τήί·έπιγραφή; Σ είναι κεχαραγμέ- 
να άντιστρόφως, ουτω 3.

Έπί τεμαχίου μαρμάρου, υψ. 0,28 σω- 
ζομένου πλ. 0,2'2, έντετοιχισμένου έπί τής 
αύτής καλύβης.

. . . . Ούήρω

. . . . ενου

. . · . ανοΰ ,
. . . . ω τώ ά-
. . . . τέκνων
. . . . έγγό]νων.
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Έπί λευκοΰ μαρμάρου, φαινομένου μέ
ρους δψ. 0,60, πλ. 0,50, πάχ. 0,40, έκτι- 
σμένου έπί τής κρήνης τοΰ ίδίου χωρίου πα
ρά τδ μνησθέν όθωμ.

ΠερΡίγενος 
Κλεόδημος 
Διόκλής 
Ζεΰξις

τέμενος.

[Ά]λάμου 
Περιγένου 
Περιγένου 
Περιγένου.

’Αγαθή Τύχη 
Αύτοκράτορι
Καίσαρι Τραϊκνώ 
Άδριανώ, Διί, ’Ολυμ
πία», Σωτήρι καί 

κτίστη.

Έπί πλακδς, δψ. 0,20, πλ. 0,40, έκτι- 
σμένης έντδς τής έν Γενίκίοϊ καλύβης τοΰ 
Παυλή Τσομπάνη.
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Τοΰ έπιγράμματος τούτου έλήφθη καί χάρ
τινο» έκτύπωμα, έχει δέ κατά τήν έμήν ά- 
νάγνωσιν ώς εξής.

Πο]λύκλας τδν νέον ήλικίηι’ 
Τίς γάρ έγώ ; Πολέμαρχος ό δύσμορος ώι 

τά παλαίστρης 
ήμερα μούνωι έμοΐ βάρβαρ’ έτευξε τύχη' 
Ού γάρ έμέ στυγερή νόσος έκτανεν άλλ’ έν 

άέθλοις 
δήρις ύπέρ νίκης ώσέ με πανκρατίσου- 
Εικοστόν

Έπί μαρμάρου, δψ. 0,68, πλ. 0,48, 
πάχ. 0,26, έρριμμένου έντδς τής περιοχής 
τοΰ Βυζαντινού φρουρίου, τοΰ δποίου τδ δυ
τικόν μέρος αποτελεί ή ανατολική πλευρά 
τής Άκροπόλεως.

Ίερεύς Δώδεκ[α θε
ών Νηρεύ[ς^] Νηρέως, 
ΕίέρΗα ’Ανατολή, 
διάκονος Ελπίς, 
δ]ιάκονοι Καλλίας 
Δ]ημητρίου, 
Μ]ενεκράτης.

Ί]ερεύς
Δώδ]εκα θεών Νη- 
ρεύ]ς Άρτεμά τοΰ Νη- 
ρέω]ς, Ιέρεια Ελπίς ή μή- 
τ]ηρ τοΰ ίερέος, διάκο
νος Τύχη, διάκονοι ’Αρ- 
τεμάς καί Έλπιδηφόρος 
ο]ί άδελφοί τοΰ ίερέ[ως.

Σημ. Ή έπιγραφή αυτή ευρηται δεδημο- 
σιευμένη έν τώ C.I.G. ύπ’ άρθ. 3037 μετά 
διαφοράς τίνος.

Έπί στήλης, δψ. 0,50, διαμέτρου, 0,26, 
πρδς τήν βάσιν, 0,22 πρδς τά άνω, άκε- 
ραίας μέν, μικράν δ’ ύποστάσης βλάβην, 
ευρισκομένης έν τή οίκίγ τοΰ έν Γενίκίοϊ 
Ζαήτ.

Έπί λίθου, υψ. 0,4 5, σωζομένου πλ. 0, 
36, έντετειχισμένου έπί τοΰ ήρειπωμένου 
δθωμαν. προσευκτηρίου τοΰ αύτοΰ χωρίου.

τοΰ μνημεί]ου κήδεται Αυρ. 
..................... το]ΰ φύσει Ίκεσίου 
..................... Β [άδ]ελφώ;

1) Έπί τοΰ μαρμάρου φαίνεται έν ι.
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Έπϊ κίονος πολυγώνου διαμ. 0,50, κε- 
χωσμένου έν τή μεταξύ τών έλαιών καϊ τού 
δασώδους τουρκ. νεκροταφείου θέσει, δπου 
κεΐται υλικόν αρκετόν αρχαίων οικοδομών.

Ίπποίτνις ’Λπολλωνίου 
καϊ ’Απολλώνιος Άττάλου 
τοϋ ’’Ανδρωνος τόν κίονα 

τώ δήμιο.

Έπϊ μαρμάρου δψ. 0,22, σωζομ. πλ. 0, 
36, έκτισμένου έν τινι καλύβη είς πέντε λε
πτών άπόστασιν από τό Τουρμπαλϊ διευθυ- 
νόμενοι εΐ; τό χωρίον ΈγερτζίκΙοϊ.

Τιβέριος Κλαύδιος [Τι- 
βερίου Κλαυδίου μό[νος απε
λεύθερος κατεσκεύ[ααε τό μνη- 
μεΐον έαυτώ καϊ γυν[αικϊ και τέ- 
κνοις.

Έπι στήλης, έκ μαύρου μαρμάρου, δψ. 
0,88 διαμέτρου 0,44, κειμένης έντό; τοϋ 
παρά τούς πρόποδας τοϋ λόφου τουρκ. νε
κροταφείου είς πέντε λεπτών άπόστασιν, 
οπού καί ό μεγάλος δένδρων.

"Ηρα-, ιέρεια 
Στρατονείκη 
Τατιανοϋ 
τον βωμόν 
άνέθηκεν.

Έπϊ μαρμάρου, ύψ. 0,2’2, πλ. 0,54, κε- 
χωσμένου έν τώ πλησίον τοΰ ΈγερτζίκΙοϊ 
τουρκ. νεκροταφείω.

Τό μνημεΐ]ον έστίν Αύρ.
...................ου Άκυλλίου καί
Αυ................ας καϊ τέκνων καϊ
έγγόνων αυτών’ ούδενϊ δ’ έ- 
ξό][ν ένθ]άψαι έτ[ερόν τινα.

Έπϊ ωραίας πλακός, κείμενες έν τή αυ
τή θέσει, μήκ. 1,75, πλ. 0,32, πάχ. 0,ϊ8, 
χρησιμευσάσης ώς σκέπασμα λάρνακος, εύ· 
ρζται εί; τά πλάγια τής μιά; κατά μήκος 
πλευράς.

’Αγαθή Τύχη.—'Αγαθή Τύχη.

Έπϊ δμοίας πλακός κείμενης έν τή αύτή 
θέσει, δψ. 0,70, πλ. 0,50, χρησιμευσάσης 
ωσαύτως ώς σκέπασαα λάρνακος διέκρινα 
έκ τών 1 ί γραμμών τών άποτελουσών τήν 
έπιγραφήν τά ακόλουθα.

Έπϊ τετράγωνου στήλης ύψ. 0,60, πλ. 
0,28, πάχ. 0,28, κειμένης έν τινι τουρκ. 
νεκροταφείω κατά τήν πρός τά Τριάντα ά
γουσάν έκ Τουρμπαλιοϋ οδόν, 1/4 τής ώρας 
μακράν αύτοϋ Β.Α.

Ίίρα
Σαβεί- 
νη, Σε
βαστή.

Α. Μ. Φοκτριίρ.

............................ κ]ήδεται 
Κόνων ΘευγΙππου.
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