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ΙΙ[ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ.
• ΚαΙ’τφ άγγέλφ τή; έν Φιλαδέλφεια έκ

κλησία; γράψον, Τάδε λέγει ό Άγιος, ό αλη
θινός, ό έχων τήν χλεϊδα τ>ΰ Δαβίδ, ό άνοί- 
γων καί ούδείς κλείει, και κλείει ζαί ούδείς α
νοίγει· οΐδά ;οου τά έργο· Ιδού δέδωζ.α ένώ" 
πιόν σου θύραν άνεφγμένην, καί ούδείς δύνα
ται κλεΤσαι αύτήν οτι μικράν έχεις δύναμιν, 
καί έτήρησάς μου τί.ν λόγον, καί ούκ ήρνήσω 
τό δνομά μου. ’Ιδού δίδωμι έκ τή; συναγω
γή; τοΰ Σατανδ τ&ν λεγόντων έαυτού; ’Ιου
δαίου; είναι, καί ούκ εισίν, άλλά ψεύδονται· 
ιδού ποιήσω αύτού; Ίνα ήςωσι καί ιεροσκο- 
πήσωσιν ένώπιον των ποδίϊιν σου, καί γνΰύσιν 
έίτι έγώ ήγάπησά σε. “Οτι έτήρησάς τόν λό
γον τή; 4ύπομονής μου, κάγώ σε τηρήσω έκ 
τής ώρα; τοΰ’πειρασμού τής μελλούσης έρχε- 
σΟαι έπί τής οικουμένη; όλης, πειράσαι τού; 
κατοικοΰντα; έπί τής γής. Ιδού έρχομαι τα
χύ· κράτει δ έχεις, ϊνα μηδεί; λάβη τόν στέ
φανόν σου. |'Ο νικών, ποιήσω αύτόν στύλον

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ Γ ) 

έν τφ ναφ τοΰ Θεού μου, καί έξω ού μή έξ- 
έλΟη έτι, καί γράψω έπ’ αύτόν τό Ονομα τοΰ 
Θεοΰ μοο, τής καινή; Ίερουσαλήιε, ή κατα
βαίνει έζ τοΰ ούρανοϋ άπό τοΰ Θεοΰ μοο, 
καί τό δνομά μου τό καινόν. Ό έχων οΰ; 
άκουσάτω τί τό ΙΙνεΰμα λέγει ταΐς έκκλη- 
σίαις. >

(Άποκάλ. γ'. 7).

Ή σειρά τοΰ ορούς Τμώλου έστί τδ κίν- 
τρον περί 8 αί πλεϊσται τών εκκλησιών τής 
Μικρά; ’Ασίας κεΐνται δίκην μικρού συμ
πλέγματος. Πέραν πρδς άνατολάς έν τώ 
άκρω τών Β—Λ. κατωφερείων τού όρους 
τούτου, 90 περίπου μίλια μεσογείως άπδ 
τών Σάρδεων, δύο πεδιάδες συγκεντοούν- 
ται, ή τού "Ερμου άφ’ ένδς κα'ι ή τού Μαι
άνδρου άφ’ ετέρου. Ή χωρά αυτή δεσπόζει 
πάσης άλλης έκ τών πλησίον’ διότι ή κεν
τρική αύτής θέσις προσελκύει πρδς έκεϊνο 
τδ μέρος τδ έμπόριον τού εσωτερικού, δπερ 
άποστέλλεται έκεϊ ΐνα μεταβιβασδή πρδς 
τήν παραλίαν είτε διευΟυνόμενον είς Σμύρνην 
είτε εΐς 'Εφεσον. ’Ενταύθα έν τή άκρα τή; 
ηφαιστειώδους χώρας τής Μικρά; ’Ασίας
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Άτσαλος Β'. δ Φιλάδελφος βασιλεύς τής 
Περγάμου έθεμελίωσε χάριν εμπορικών σκο
πών, τώ 140 Π. X., πόλιν, ήν περιτειχί- 
σας ώνόμασεν αύτήν, κατά τδν συρμόν τών 
αρχαίων μοναρχών, έκ τοΰ ίδίου αύτοϋ ό- 
νόματος, Φιλαδέλφειαν. 'Π πόλις αυτή δι
αφέρει κατά τοΰτο τών άλλων αύτής άδελ- 
φών έκκλησιών άτε μή έχουσα κύκλον μυθι
κής άρχαιότητος περί τής άρχής αυτής καί 
διότι παλαιαί ίς-opiat νυμφών 5j ηρώων λι- 
κνισθέντων έν τή χώρςρ της δέν περιέβαλον 
αύτήν μετά άγιότητος, ούδέ εξέλεξαν έπι- 
τόπιόν τινα δεισιδαιμονίαν πρδς άστυκούς 
αύτής έπαίνους’ δι’ 8 δέν ήδύνατο ν’ άμιλ- 
λάται πρδς τάς Σάρδεις ή τήν Πέργαμον 
καυχωμένη περί παρελθόντος βασιλικού ή 
αύτοκρατορικοΰ μεγαλείου. Κτισθείσα έπί 
τοϋ μικρού ποταμοΰ Κογάμου,δστις ρέων διά 
τής πεδιάδος ένούται μετά τοΰ Ερμου 
πλησίον τών Σάρδεων, καί έπι τών μεθορί
ων τής Λυδίας καί Φρυγίας, σπουδαιότητα 
έκέκτητο μόνον τδ σημαντικόν της έμπό
ριον, καί πολιτικώς προσεκολλήθη ύπδ τών 
'Ρωμαίων έν τή δικαιοδοσία τών Σάρδεων

Οί ταπεινότεροι λόφοι οί άκριβώς όπίσω 
αύτής κείμενοι συνίστανται άπδ τών άπο- 
σπασθέντων άποτριμμάτων έκ τών υπερθεν 
όρέων, γραφικώτατα δέ κατεφθαρμένοι καί 
ύλώδεις σχηματίζουσιν έκτεταμένον άμφι- 
θέατρον, άπδ τής άκρωρείας τοΰ όποιου υ
πάρχει μεγαλοπρεπής θέα τής πόλεως μετά 
τών έρειπωμένων τειχών της καί τών τήδε 
κακεΐσε μεγάλων τμημάτων άρχαίας τειχο
ποιίας ύψουμένων άπδ τοΰ μέσου τινδς έρη- 
μίας κήπων και περιβολίων. 'Η πέριξ χώρα 
δμοιάζει κυματώδη θάλασσαν αίφνης άπο- 
λιθωθεϊσαν. ’Αρχαία ρεύματα λάβας, ής ή έ- 
πιφάνεια διαλυθείσα μετεβλήθη είς πλουσί- 
αν μαύρη* κόπρον, άνιχνεύονται κατά πά
σαν διεύθυνσιν ένδεδυμένα μετ’ άφθονου 
χλόης, κατά μέρη διακοπτόμενα ύπό τίνος 
άποτόμου άποφύσεως, διότι μαύρη τις βα- 
σανίτις λίθος ώθησεν άνω τήν λάβαν. ’Αλ
λά κατά μέτωπον τής πόλεως μόνιμός τις 
ζώνη πεδιάδος έκτείνεται 5 περίπου μίλια 

τδ πλάτος. Κατ’ άρχάς δέ τοΰ θέρου; ή πε· 
διάς αύτη παρουσιάζει τδ φαινόμενον πολυ
τελούς τάπητος’ διότι τδ κύριον προϊόν ει- 
νε τδ δπιον καί οί μήκωνες, λευκοί, κρι
νοειδείς, πορφυροί, μεμιγμένοι αδιακρίτως, 
είσί τότε έν πλήρει άνθήσει. Η έργασία τής 
συλλογής τοΰ ναρκωτικού τούτου φαρμάκου 
άρχεται παρευθύς. Αί γυναίκες καί τά παι
δία ξέουσι τάς πρασίνους κεφαλάς μέ οξεΐαν 
περόνην, δτε τδ δριμύ γάλα έκρέει, καί 
ταχέως ξηραινόμενον έν τώ φωτί τοΰ ήλι
ου έξω τού λοβού λαμβάνει ύπόμαυρον 
χρώμα. Τότε τοΰτο άποξέεται, καί πλυ- 
θέν γίνεται έτοιμον πρδς πώλησιν άνευ άλ
λης τινδς προπαρασκευής. ’Αλλ’ ή έργασία 
αύτη είναι λίαν αβέβαιος διότι άπλή τις 
βροχή πίπτουσα καθ’ 8ν χρόνον δ χυμός 
έκρέει άρκεΐ νά έκπλύνη δλον καί ούτω κα
ταστρέφονται αί έλπίδες καλής συγκομιδής 
τού προϊόντος τούτου. Κατ’ εύτυχίαν δέ τών 
καλών ήθών τού λαού, δλον τδ δπιον λαμ- 
βάνεται ύπδ τής κυβερνήσεως ,διά τήν άγο
ράν τής Κωνσταντινουπόλεως είς ώρισμένην 
τιμήν, καί ή πώλησις τοΰ θανατηφόρου 
φαρμάκου αύστηρώς εμποδίζεται έν αύτη 
τή ιδία χώρο?.

Έν τοί; προγενεστέροις αίώσι τδ προϊόν 
τής πεδιάδος ταύτης ήτο πολλώ μάλλον ύ- 
γιέστερον και ώφελιμώτερον’ διότι δ 'Ηρό
δοτος άναφέρει αύτήν ώς φημιζομένην διά 
τήν κατασκευήν τής ζαχάρεως έξαγομένης 
έκ τής γλυκείας καλάμης (Uaclius Sur- 
(jhum), ήτις ύστερον έν έκτάσει έκαλλιερ- 
γείτο ύπδ τών σταυροφόρων έν τή πεδιάδι 
τοΰ Ίορδάνου· Διά ταύττς τής πεδιάδος 
Ξέρξης δ τής Περσίας βασιλεύς διέβη μετά 
τής άναρίθμου στρατιάς του έκστρατεύων 
κατά τής Ελλάδος. Πόλις τις καλουμένη 
Κολλάτηβος, ής τδ όνομα έντελώς νύν ά- 
πωλέσθη, φαίνεται δτι ύπήρχεν έπί ή πλη
σίον τής τοποθεσίας τής Φιλαδέλφειας. Ό 
'Ηρόδοτος αναφέρει αύτήν ώς ακουστήν δ·.ά 
τι είδος ζαχαρικοΰ ή μέλιτος κατασκευα- 
ζομένου άπδ μυρίκης καί σίτου’ καί είνε ά- 
ξιοπαρατήρκτον, ατε δεικνύον τάς άναλ- 
λοιώτους συνήθειας τής ’Ανατολής, δτι, ά- 

κριβώς ώς ή περγαμηνή είνε είσέτι τδ κύρι
ον βιομηχανικόν έμπόριον τής Περγάμου, 
μετά παρέλευσιν 22 αιώνων, τδ αγαπητόν 
γλύκισμα τής Φιλαδελφείας είνε τοΰτο τδ 
ίδιον ζαχαρικδν, είσέτι κατασκευαζόμενον 
τώ αύτώ τρόπεφ ύπδ τών έντοπίων καί κα- 
λυύμενον ύπ’ αυτών χαλβάς. Οί 'Έλληνες 
ιστορικοί άναφέρουσιν έπίσης οτι έκεϊ ύπήρ- 
χε πλάτανος ύπερεχούσης ώρτιότητος ύπδ 
τήν δποίαν άνεπαύθη δ Ξέρξης, καί τοσού
τω έθαύμασε τήν ωραιότητά της, ώστε τή 
έδώρησε χρυσά κοσμήματα καί ένεπίστευ- 
σεν αύτήν είς τήν ιδιαιτέραν φροντίδα ένδς 
σώματος έκ τής σωματοφυλακής του. Τά 
γειτνιάζοντα μέρη τής Φιλαδελφείας α
κούονται άκόμη διά τάς λαμπράς πλατά
νους (Platanus orientalis), αίτινες άκμά- 
ζουσιν ένταΰθα άφθονώτερον παντδς άλλου 
μέρους τής Μικράς ’Ασίας.

Άλλ’ έν ώ δ σίτος καί τδ ζαχαροκάλα
μου έκάλυπτον τήν πεδιάδα ταύτην, τδ 
κύριον έμπόρευμα καί δ πλούτος τής Φιλα
δέλφειας άφ’ ής έθεμελιώθη ύπδ Άττάλου 
τού Β'. ήτον τδ προϊόν τής άμπέλου καλ- 
λιεργουμένης έπί τών πέριξ βραχωδών καί 
ηφαιστειωδών λόφων. Καθώς αί πλευοαί τοϋ 
Βεζούβιού καί τής Αίτνης, ούτω τδ ήφαίςτώ- 
δες αύτής χώμα είνε έξαιρέτως προσφυές 
διά τήν αύξησιν τής άμπέλου, καί ή περί- 
χωρος λίαν έπαινεΐται ύπδ τοϋ Βιργιλίου διά 
τήν άρίστην ποιότητα τοϋ οίνου της. 
'Η Φιλαδέλφεια ήτον ή άγορά τοΰ οί
νου τής έπαρχίας ταύτη; τής ’Ασίας, καί 
τά νομίσματα αύτής βεβαιούσι τούτο, έπει- 
δή έν αυτοί; φαίνεται ή κεφαλή τοϋ Βάκ
χου, τοϋ Θεού τοΰ οίνου, ή ή μορφή τινδς 
βακχΐδος, > αίτοι νΰν πυκνά δάση αντικα
τέστησαν τήν άλλοτε άζιόλογον ταύτην άμ
πελον. Καθώς at άλλαι οίνοφόροι χώραι, ώ
σαύτως και αυτή ύπέστη πολλά ύπδ σει
σμών,—«αί τοσούτον έπαθεν,ώστε δ Στρά- 
βων,γράψας έπί τής βασιλείας τοΰ Τιβερίου, 
λέγει, «ού γάρ διαλείπουσιν οί τοίχοι διϊ- 
στάμενοι καί άλλοτε άλλο μέρος τής πό
λεω; κακοπαθβϋν’ οίκοΰσιν ούκ ολίγοι διά 

τοΰτο τήν πόλιν, οί δέ πολλοί καταβιούσιν 
έν τή χώρα γεωργοϋντες εύδαίμονα γήν’ 
άλλά καί τών ολίγων θαυμάζειν έστιν δτι 
ούτω φιλοχωροΰσιν, επισφαλείς τάς οικήσεις 
έχοντες’ ετι άν τις μάλλον θαυμάσειε τών 
κτισάντων αύτήν. » Πλήν, είς τδ πείσμα 
τών κινδύνων τούτων, ή πόλις είσέτι ύπάρ- 
χει, έχουσα άκριβώς τήν ιδίαν έκτασιν, 
καί έχουσα ώς περίζωμα τά αύτά τεθραμ- 
μένα καί τετριμμένα τείχη, τά δποία έση- 
μείονον τά όριά της κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Καίτοι ή διαρκής υπαρξις τής πό
λεως ταύτης καί πολλά περιστατικά τής 
ιστορίας της είσί θαυμασταί διασαφήσεις 
τής έπιστολής ήν δ Σωτήρ έπεμψεν αύτ^ 
διά τού ’ίωάννου, καί ένώ μάλιστα ταύτα 
ήδυνήθησαν νά έςαναγκάσωσι πολλούς έκ 
τών σκεπτικών συγγραφέων νά παραδεχθώ- 
σι τήν άλήθειαν τής προφητείας, ύπάρχει 
δμως έν τή έπιστολή ταύτη ήττον άμεσος 
υπαινιγμός πρδς τά τοπικά περιστατικά 
τής χώρας ή έν οίιγδήποτε άλλη έπιστολή 
έκ τών έπτά. Μία δμως έκφρασις δύναται 
ίσως, χωρίς ν’ άποδοθή ή μομφή φαντασιώ
δους τινδς έξηγήσεως, νά ληφθή ώς ιδίως 
έφαρμόσιμος είς τούς κατοίκους τής Φιλα
δέλφειας. Αί ύποσχέσεις μελλούσης ευδαι
μονίας πρδς τδν δντα πιστόν έκφέρονται έν 
έκάστη έπιστολή πρδς τάς έπτά έκκλησίας 
ύπδ διαφόρους δρους, καί πολλαί έξ αύτών 
ύπδ μεταφοράς αίτινες ούδαμού άλλοθι έν 
τοΐς ίεοοϊ; βιβλίοις άπαντώνται. Οΰτω πρδς 
μέν τήν έκκλησίαν τής ’Εφέσου δίδεται ή 
ύπόσχεσις «τοϋ ξύλου τής ζωής,» πρδς 
τήν Σμυρναίαν ο τού στεφάνου τής ζωής,» 
τδ συμπλήρωμα τοΰ στεφάνου τοΰ μαρτυ
ρίου, πρδ; τήν τής Περγάμου τοΰ «κεκρυμ- 
μένου μάννα,» καί «τής λευκής ψήφου,» 
ήτοι τής άποκαλύψεω; τοΰ άγιου τών αγί
ων, πρδς τήν τών θυατείοων, ένθα οί έθνι- 
κοί ήσαν δεδομένοι τή λατρεία τοΰ ’Απόλ
λωνος, ή ύπόσχεσις τού «άστέρος τοΰ πρωι
νού,» καί πρδς τήν τών Σάρδεων ή ύπό* 
σχεσις «τών λευκών ιματίων’» οΰτω πρδς 
τδν πιστόν τής Φιλαδελφείας δίδεται τδ 
έχέγγυον, «ό νικών, ποιήσω αύτδν στύλον 
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έν τώ ναώ τοϋ Θεού μου, χαΐ έξω ού μή έ- 
Εέλθη έτι.» Τίς χριστιανός, αισθανόμενος 
εαυτόν όδοιπορον μόνον ένταΰθα, ήδύνατο 
τόσον δλοσχερώ; νά πραγματοποιήσει τήν 
μονιμότητα τής αιωνίου του οικίας υπό τήν 
εικόνα τίνος στύλου έν τώ νοώ τοϋ Θεοΰ, 
όσον έκεϊ.ος τοΰ οποίου ή γήινος οικία θοαυ- 
ομένη έπανειλημμένως υπό τή; ώθήσεως 
τής ασταθούς γής καί συχνάκις διασχιζο- 
μόνη καί άνατρεπομένη άπό τοΰ σεισμού τώ 
υπενθύμιζε διά τών ρηγμάτων καί ραγι- 
σμάτων της τήν άστάθειαν πάντων τών Αν
θρωπίνων κτιρίων ; Κατά διαφόρους καιρούς 
πάντες οι μαρμάρινοι στύλοι τών ναών τής 
Φιλαδέλφεια; κατέπεσον. Τά θραυόμε.α καί 
σχιζόμενα τείχη τής πόλεως έδέοντο τόσω 
συνεχούς επισκευής, ώστε τό βάρος τής δα
πάνης τής διατηρήσεώς των κατέστησεν, 
ώς λέγεται, πτωχούς τούς κατοίκους αύτής. 
Αλλ' έν τή υποσχεβει τής σερεώσεως προσ- 
ετίθετο μονιμότης κατοικίας’ «καί έξω ού 
μή έξέλθη έτι.» "Ο;τις τόσον συχνά έφευ- 
γεν είς τους αγρούς έν καιρώ τοΰ προειδο
ποιητικού υπόκωφου βρόντου, — εκείνος ού 
τίνος ή οικία τόσον συχνά ήρημόνετο δτε 
αυτός έστρατοπέδευεν έν τή πεδιάδι μα
κράν τής έφικτής άποστάσεως τών πιπτου- 
σών κατοικιών (διότι δ ιστορικός λέγει ή- 
μΐν δτι τό πλεϊστον μέρος τών κατοίκων 
ώφειλε νά διατρίβρ έν τή έξοχή), αύτός, έξ 
δλων τών άλλων, ήδύνατο νά έκτιμήση τήν 
ύπόσχεσιν, “έξω ού μή έξέλθηέτι» διότι 
σεισμός δέν δύναται νά σείση τάς αιωνίους 
στήλας, ουδέ κλονισμός τών δυνατών θεμε 
λίων σύρει έςω τούς κατοίκους τής αιωνίου 
πόλεως.

ΊΙ αυτή ιδέα τής μονιμότητος διέρχεται 
δι’ δλης τής πρός τήν αγαπητήν ταυ εκκλη
σίαν έπιστολής αυτού. «Τάδε λέγει δ άγιος, 
ό αληθινός, ούχί ό άπλώ; αληθινός, άλλ’ ό 
τέλειος, ό εις τόν ΰψιστον βαθμόν αληθι
νός, έν τή σημασία έν ή ούδείς άλλος δύ
ναται νά η τέλειος, δ έχων τήν κλείδα τού 
Δαβίδ, δ άνοίγων και ούδείς κλείει, καί 
κλείει και ούδείς ανοίγει,» ούχί δ έχων α
πλώς τήν κλείδα τής ερμηνείας, δ άνοίγων 

καί έξηγών τά σκοτεινά μέρη τής προφη
τείας’ άλλ’ ώς έχων τήν βασιλικήν κλείδα, 
τό σύμβολον τής βασιλικής δυνάμεως, αύ
τός ούτινος δ Δαβίδ ητον δ τύπος, δ ίχων 
τάς κλεΐς τής βασιλείας τών ούρανών, τήν 
μόνην δύναμιν τού δίνειν καί λύειν, δ δε
χόμενος ή δ άποβάλλων έκ τού αιωνίου να
ού. Εί; μάτην δ άνθρωπο; άλαζωνικώς άν- 
τιποιεϊται τής έξουσίας ταύτης. Ή άπλή 
χρήσι; αυτής θέλει κριθή ύπ’ εκείνου, δςτις 
μόνος ίχει τήν κλείδα τού Δαβίδ, καί δςτις 
θέλει έπανορθώσει έν τώ δικαστήριο» αυτού 
τάς κακά; αποφάσεις τού μεγίστου ανώτα
του έπί γής δικαστηρίου, δπερ άξιοι νά έ- 
νεργή έν δνόμ.ατι αυτού. Οταν ή άγνοια ή 
τό μίσος ζημ.ιώσιν οίονδήποτε τών υπηρετών 
του έπί τή; γής, Αύτός ϊσταται έκεϊ όπως 
άποδοκιμάζρ καί άκυροι τά πεπλανημένα ή 
άδικα διατάγματα τών ανθρώπων. Άλλ’ ή 
κλεΐς τού Δαβίδ έχει έπίσης έξουσίαν έπί 
τής γήζ, διότι, «ιδού δέδωκα ενώπιον σου 
θύραν άνεωγμένην, καί ούδείς δύναται κλεΐ- 
σαι αύτήν’» χρώμενος ενταύθα μεταφορά 
λίαν συνήθει έν ταΐ; έπιστολαϊς τού άγιου 
Παύλου, άλλά τή προσθήκη δτι ούδείς θά 
υπερισχύση ϊνα κλείση πάλιν τήν θύραν ταύ
την έναντίον τής έν Φιλαδέλφεια έκκλησίας, 
ήτις, καίπερ πτω^ή καί αδύνατος κατά τόν 
αριθμόν, πάντοτε θά διαμένη' διότι ούδείς 
δύναται νά έμποδίση τόν λόγον αυτού τού 
έχεςν έλευθέραν πορείαν καί τού δοξασθή- 
ναι έν αύτοίς’ τοσοΰτον δέ μάλλον καθ’ 
δσον « ε’χον μικράν δύναμιν, » ησαν μι
κρόν τι ποίμνιον, μικρά; ύπολήψεω; έν 
τοΐς οφθαλμοί; τών ανθρώπων, καί ενδεείς 
τών κοσμικών αγαθών, καί ανόμοιοι τών 
γειτόνων των Ααοδικέων οϊτινες έκαυχώντο 
δτι ήσαν πλούσιοι, καί ούδενός χρείαν εϊ- 
χ°ν·

Περιπλέον έδόθη τή έκκλησία ταύτη ύ“ 
πόσχεσις τελικού θριάμ-βου κατά τών πο
λεμίων αυτών Ιουδαίαν, μεγαλειτέρα καί 
θετικωτέρα άκόμη έκείνης τής δοθείσης τή 
έκκλησία τής Σμύρνης. ΊΙ πρός ταύτην υπό- 
σχεσις ήτον δτι οί έχθροί αύτής δέν Οά ή- 
δύναντο νά υπερισχύσωσιν έναντίον της’ άλ- 

λά πρός τήν εκκλησίαν τής Φιλσδελφείας 
προερρέθη μακαρκυτέρα τις νίκη, ήτις βε
βαίως ήτον άνωτέρα τής ύποσχέοεως περί 
τής άχ»ι τέλους διαρκεία; τη;’ διότι οί έχ
θροί της «ήξουσι καί προσκυνήσουσιν ένώ- 
πιον τών ποδών της, καί γνώσιν δτι Αύτός 
ήγάπηαεν αύτήν.» ’Εν σνντόμω άναγνωρί- 
ζουσα δτι ό Θεός ήτον μετ’ αύτής αληθώς, 
νικήτρια ή ήττημένη, Οά ήτον ομοίως μα- 
καρία και θά συντ,γάλζετο. Οί Ιουδαίοι θά 
ένατένιζον είς εκείνον 8ν έξηκόντισαν καί θά 
άνεγνεόρ'.ζον αυτόν ώς Σωτήρα. Ή υπόσχε- 
σις αΰτη φαίνεται δτι πρόίμως καί κατά 
γράμμα έπληρώΟη" διότι δ Ιγνάτιος έν τή 
πρός αύτήν έπιστολή του, έν τή άρχή τής 
δευτέρας έκατονταετηρίδος, ευθύς μετά τόν 
θάνατον τού άγιου Ίωάννου, αΐνίττεται 
τούς προσηλύτους έκ τοϋ ’Ιουδαϊσμού τούς 
έν ταύτη τή πόλει, οϊτινες έμαθον τήν α
γάπην τοΰ Χριστού, καί έκήρυττον τήν πί- 
στιν τήν όποιαν πρίν κατέστρεψον.

Πλουσιωτέρα έτι είνε ή έφεςής υπόσχεσις. 
• "Οτι έτήρησας τόν λόγον τής υπομονής 
μου, κάγώ σέ τηρήσω έκ τής ώρας τού πει
ρασμού τής μελλούσης έρχεσθαι έπί τής οι
κουμένης δλης πειράσαι τούς κατοικοΰντας 
έπί τής γής.» Αδύνατος καί έν δοκιμασία 
ή έν Φιλαδέλφεια έκκλησία έμαθε νά υπο- 
μένη προσδοκώσα τόν Χριστόν άχρι τής 
έμφανίσεως αύτοΰ. ’Αγρυπνούσα καί προσμέ- 
νουσα έτήρησε τόν λόγον του’ διό τή υπό
σχεται νά τηρήση αύτήν’ όχι βεβαίεος ϊνα 
μή έχη πειρασμόν, άλλά μάλλον νά διατη- 
ρηθή έν τώ καιρώ τοΰ πειρασμού. Άλλ’ οί 
πιστοί αύτής θά τηρηθώσιν «έκ τής ώρας 
τοΰ πειρασμού τής μελλούσης έρχεσθαι έπί 
τής οικουμένης δλης, άπό τής μεγάλης κα
ταστροφής, ήτις έμελλε νά έλθη γενικώς 
έφ’δλης τής γής ϊνα πειράσρ καί δοκιμά- 
ση αύτήν άπό τών κρίσεων τού Θεοΰ, αϊτι
νες βάλλουσιν δλου; τούς ανθρώπους είς δο
κιμασίαν, καί έκ τών όποιων οί σεισμοί τής 
Φιλαδέλφειας ήσαν προειδοποιητικοί τύποι. 
Πιθανόν τής λέξεως «πειρασμός,» γίνεται 
ένταΰθα χρήσι; έν τή ιδίσε έννοια έν ή, έ- 
φαρμόζεται κατά διαφόρους καιρούς έν τφ 

Δευτερονομίω πρός τάς πληγάς τής Αϊγύ- 
πτου, ά.ς έξήνεγκεν ιδίως ή έπαρσις καί ή 
ίσχυρογνωμοαύνη τού Φαραώ, καί τάς όποι
ας δέν ήθελε πράξει συνήθης Πρόνοια.

Τή έκκλησία τής Φιλαδέλφειας,καθώς τή 
τών Σμυρναίων, υπόσχεται δ στέφανο; τής 
ζωής.— «Ίνα μηδείς λάβ·^ τόν στέφανόν 
σου,» αλλά πρός ταύτην'τήν εκκλησίαν ή υ- 
πόσχεσις δίδεται διά λέξεων έτι μάλλονέμ- 
φαντικών τών πρός τήν αδελφήν αύτής ρη- 
θέντων. Πρός τήν εκκλησίαν τών Σμυρναίων 
έρρέθη, «καί δώσω σοι τόν στέφανον τής 
ζωής.» Πρός δέ ταύτην έρρέθη δτι ό στέ
φανος ήδη άπεκτήθη υπό τοΰ ζήλου καί υ
πομονής τού μικρού ποιμνίου. Διά μικρών 
μέσων κατόρθωσε μέγιστον έργον—στέφα
νος ούχί παρόντος θριάμβου, άλλά μελλού
σης δόξης επιφυλάσσεται δι’ αύτήν άνω. ’Ε
κείνοι οί όποιοι ήθελον άγωνισθή νά συλή- 
σωσιν αύτόν άπ’ αύτών είσί βεβαίως όχι οί 
θηρεύοντες στέφανον δι’ εαυτούς, άλλ' έ- 
κείνοι οιτινες ήθελον άπατήσει αύτούς περί 
τής άνταμοιβής των, ο·. έχθροί, οϊτινες αύ- 
τοί οί ίδιοι πεπτωκότες καί αστεφάνωτοι, 
θά ώδήγουν μετά ζήλου άλλους πρός παρό
μοιόν τι βάθος άδοξίας. Άλλ’ ούδέν έκτός 
τής έλλείψεω; τής ιδίας αύτών πίστεως, ή
τοι ή άρνησις ή άποστασία, ήδύνατο ποτέ 
νά στέρηση αύτούς τής ένδοξου αύτών άν- 
ταμοιβής.

ΙΙρέπει νά σημειώσωμεν δτι έν φ λέγεται 
δτι δ στέφανος ήδη έδόθη, ή ακόλουθος εύ- 
λογία, περί ής ήδη εγεινε λόγος, «δ νικών, 
ποιήσω αύτόν στύλον έν τώ ναώ τοΰ θεοΰ 
μου, καί έξω ού μή έξέλθη έτι,» υπόσχεται 
ώς μέλλουσα. ΊΙ σωτηρία των ώς μελών 
έκκλησίας στρατευομένης ήσφαλίσθη ήδη, 
άλλά τό δόξασμα αύτών ώς μελών έκκληαί- 
ας τροπαιόχου ήτον μέλλον, δτε σεισμοί καί 
διωγμοί δέν θά υπάρχωσι πλέον. Τότε ή Ού
ρα ή νυν άνεωγμένη ένώπιον αύτών Οά 
κλεισθή διά πάντα, δπως άσφαλώς έγκλείη 
τούς έσομένους αιωνίως μετά τοΰ Κυρίου, 
διότι ό δούλος ού μένει έν τή οικίςρ είς τδν 
αιώνα, δ υιός μένει είς τόν αιώνα.» (Ίωαν. 
ή. 35). Καί ώς απανταχού εν τή άποκαλύ- 
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ψει άναγινώσκομεν δτι οί δούλοι τού Θεοΰ 
θά έχωσι τήν σφραγίδα τοΰ Θεού έν τοΐς 
μετώ-οις αυτών, ή Οά έχωσι τδ δνομα τοϋ 
Θεού γεγραμμένον έν τοίς μετώποις αύτών, 
δμοία τις μεταφορά εφαρμόζεται έδώ" «Και 
γράψω έπ’ αύτών τδ όνομα τοϋ Θεοΰ μου,» 
ώς έπιγραφαί καί ιδίως χάρται παρά τών 
βασιλέων καί αύτοκρατόρων κοινώς ένεχα- 
ράττοντο έπί στηλών, οΰτω; έπ’ αυτών Οά 
έγχαραχθή ό χάρτης Τυΰ ουρανίου δικαιώ
ματος τοϋ πολίτου, «τδ δνομα τής πόλεως 
τοϋ Θεού μου, τής καινής Ιερουσαλήμ, ή 
καταβαίνει έκ τοϋ ούρανοϋ άπδ τοϋ Θεοϋ 
μου.»—Τήν μένουσαν πόλιν, τήν τους θε
μελίους έχουσαν πόλιν, τήν δποΐα» ώς δ ’Α
βραάμ καί αυτοί έπωφθαλμίων,—— καί με
τά τής μεγαλοπρεπούς αυτής περιγραφής 
άποπερατοϋται δ ίερδς κανών τών ιερών βι
βλίων. Ό άοχιέπισκος 7 rench καλώς παρα
τηρεί δτι τδ έπίΟετον «καινό;» τίθησι τήν 
ουράνιον 'Ιερουσαλήμ είς άντίθεσιν μέ τήν 
παλαιάν τήν φθειρομένηνκαί αμαρτωλήν πό
λιν τήν φέρουσαν τδ ίδιον δνομα, διότι αύ
τή ή λέξις έκφράζει τήν άντίθεσιν τής νέας 
πρδς τήν παλαιάν ώς τήν φθειρομένην, έν 
<■> ή κοινή λέξις νέας έκφράζει μόνον δ,τιέξ- 
ήλθεν είς υπαρξιν νεωστί έν άντιθέσει 
πρδς δ,τι ύφίσταται πρδ πολλοΰ:—ώς Νεά- 
πολις, ή πόλις ή νεωστί κτισθεΐσα. Δεν ή
δύνατο λοιπδν νά γίνη καλή χρήσις τοΰ τε
λευταίου τούτου επιθέτου έδώ, διότι ή και
νή αυτή 'Ιερουσαλήμ, ής κτίστης καϊ δη
μιουργός εινε δ Θεδς, έγένετο ευθύς καινή, 
ούδέποτε διαφθαρεΐσα έν έκείνη τή αμαρτία., 
καί συγχρόνως ούσα ή άρχαιοτάτη πασών, 
χρονολογουμένη άφ’ ής έδόθη η ύπόσχεσις 
τής σωτηρίας μετά τήν πτώσιν τών πρωτο
πλάστων.Αΰτη δέν είνε υλική πόλις ϊνα κα
ταβή, ούσιαστικώ; ούρανόθεν εις τήν γήν, 
ως οί Μοντανισταί παραςένω; ώνειρεόοντο 
καί δ Τερτουλλιανδς έφαντάζετο, καί ώς άλ
λοι νεώτεροι έρμηνευταί ένίοτε έσκέφθησαν 
μή δυνάμενοι ϊνα μεταφράσωσι τήν άλλη- 
γορικήν γλώσσαν τίς Γραφή; είς έκείνας 
τάς ένδοξους πραγματικότητας τή; ούρανίου 

πόλεως, ής έκεϊνα τά σχήματα ήσαν τδ I- 
μάτιον καί ή έξωτερική παράταξις.

Κοινώς πιστεύεται δτι είς μόνα; τήν 
Σμύρνην καί τήν Φιλαδέλφειαν έκ τών ε
πτά δίδεται μία άμιγής έπιδοκιμασία καί 
ένθάρρυνσις, καί δτι αΰταί μόναι αί έκκλη- 
σίαι διετήρησαν τήν υπαρξιν καί τήν υλικήν 
εύημεοίαν των άχρι τής σήμερον. Ώ; ήδη 
φαίνεται,τούτο τδ συμπέρασμα δέν εινε εν
τελώς ακριβές’ διότι έν φ τρεϊς τωόντι ίξ- 
ολοκλήρου ήφανίσθησαν, δύο έκ τών άλλων, 
ή Πέργαμος καί Θυάτειρα, είσέτι σώζονται, 
καί έχουσι χριστιανικά; έκκλησίας, καί περ 
πολύ έκπεσούσας τοΰ παλαιοϋ αύτών μεγα
λείου καί καταβυθισθείσας έν πτωχείοι καί 
άμαθία καί έκπτώσει.

Αυται δμως αί δύο πόλεις τόσοι άκμάζου- 
σιν, οσω αί πλεϊσται άλλαι τής μικράς ’Ασί
ας, ένθα δέν υπάρχει ξένον στοιχεΐον ΐνα υ
περασπίζω τδν έντόπιον χριστιανόν πληθυ
σμόν. Άλλ’ ή Φιλαδέλφεια καί ή Σμύρνη 
διετήρησαν τινά ανεξαρτησίαν καϊ έλευθερί
αν, άμα καί βαθμόν τινα εύημερίας, δστις 
δέν έπεσεν είς τδν κλήρον ούδεμιάς τών άλ
λων. Μάλιστα δσον άφοοδ τήν Φιλαδέλφει
αν τδ μάλλον αξιοσημείωτο» εινε δτι έν αύ
τή, ώς συνέβη έν Σμύρνη, δέν ύπήρξεν έμ
πόριον ούδέ ξένον στοιχεΐον ΐνα βοηθήση αυ
τήν πρδς διατήρησιν τή; Οέσεώ; της. Δέν 
δυνάμεθα νά ίχνηλατήσωμεν τήν ιστορίαν 
τη; καί νά σημειώσωμεν τήν παρούσαν τη; 
κατάστασιν χωρίς νά διαγνώσωμεν δτι αί 
άπειλαί καί ύποσχέσει; τοΰ Θεού έξεπληρώ- 
θησαν ις-ορικώ; ούχ’ ήττον φανερά παρ’ δσον 
έν τή περιπτώβει τών πόλεων τή; Γεννησα- 
ρέτ, τή; Καπερναούμ, τής Χοραζίν καί Βηθ- 
σα’ίδά. Καί ό ιστορικό; Γίββων, άπομνη- 
μονεύων τήν καταστροφήν τή; χριστιανικής 
δυνάμεώς έν τή μικρφ Άοία, γράφει περί 
τών πόλεων τούτων ώσεί σχεδόν έπίστευεν 
δτι αί διάφοροι αύτών τύχαι ήσαν ή πλή- 
ρωσις τής Οεοπνεύστου προφητείας. Άφού 
ιστόρησε την τελικήν ύποδούλωσιν τών έ~ 
παρχιών τής Βιθυνίας ύπδ τού Όρχάν τώ 
4312 μ. X. προβαίνει λέγων’ «'Η αιχμα
λωσία ή δ άφανισμδς τών έπτά έκκλησιών 

τής Ασίας συνεπληρώθη, καί οί βάρβαροι, 
κύριοι τής ’Ιωνίας καί Λυδίας, είσέτι πατού- 
σιν έπί τών μνημείων τή; κλασικής καί 
χριστιανική; άρχαιότητος. Έπί τώ δλέθρω 
τής ’Εφέσου οί χριστιανοί έθρήνησαν τήν 
πτώσιν τοϋ πρώτου αγγέλου—τήν άπόσβε- 
σιν τής πρώτης λυχνία; τής Αποκαλύψεις; 
καί ή έξολόθρευσι; εΐνε τελεία’ καί δ ναδς 
τή; Άρτέμιδος ή ή έκκλησία τής Μαρίας Οά 
άποφεύγρ έπίσης τήν έρευναν τού περιέργου 
περιηγητοϋ. Τδ ιπποδρόμων καί τρία μεγα; 
λοπρεπή θέατρα τής Λαοδικείας συχνάζον- 
ται νϋν ύπδ λύκων καί αλωπεκών" αί Σάρ- 
δεις μετεβλήθησαν είς άθλιόν τι χωρίον’ δ 
Θ-:δ; τοΰ Μωάμεθ, άνευ αντιζήλου ή υίοΰ, 
έπικάλεϊται έν τοϊς τεμένεσι τών Θυατείρων 
καί τής Περγάμου* καί δ πληθοσμδς τή; 
Σμύρνης ύποστηρίζεται ύπδ τού ξένου έμπο- 
ρίου τών Εύρωπαίων-καί Αρμενίων. Μόνη ή 
Φιλαδέλφεια έσώθη ύπδ τή; προφητεία; ή 
τοϋ θάρρους τών κατοίκων. Άφισταμένης 
άπδ τή; θαλάσσης, έπιλανθανομένη; ύπδ 
τών αύτοκρατόρων, περικυκλωμένης έφ’ δ
λων τών μερών ύπδ τών ’Οθωμανών, οί αν
δρείοι κάτοικοι αύτής ύπερήσπισαν τήν θρη
σκείαν καί τήν έλευθερίαν των έπί 80 έτη, 
και έπί τέλους έσυνθηκολόγησαν μετά τών 
έπί ταΐς νίκαι; των έπηρμίνων ’Οθωμανών. 
Έν ταϊ; Έλληνικαϊς άποικίαις και έκκλη- 
σίαις τή; Άσία; μόνη ή Φιλαδέλφεια ύπάρ- 
χει είσέτι άνεγηγεομένη ώς στήλη έν σκηνή 
τινι ερειπίων—ώ; εύάρεστόν τι παράδειγμα 
οτι αί τρίβοι τής τιμή; καί τής άσφαλεία; 
δύνανται ένίοτε νά ώσιν αί αύται. (Γίββων 
περί παρακμή; καί πτώσεως κεφ. ξέ.)

Δύσκολον νά έξακριβώσωμεν τήν ιστορί
αν τή; Φιλαδέλφειας άπδ τής χρονολογίας 
τής άποκαλύψεως τού 'Αγίου Ίωάννου άχρι 
τής δωδεκάτη; έκατονταετηρίδος. Εύτυχής 
ίσως θά ήτον έάν μή είχεν ιστορίαν. "Απαξ 
μόνον ή δίς τυχαίως άναφέρεται ύπδ τών 
μεταγενεστέρων 'Ελλήνων συγγραφέων καί 
τοΰτο μόνον έν τοϊ; καταλόγοι; τών έπισκό- 
πων ύπδ έκκλησίαστικών συγγραφέων. Άλ
λά κατά τδν μεσαίωνα τδ όνομά τη; αναφαί
νεται εν μέσω μετά μείζονος έπιτημότητος. 

Άπδ τής I Ιης έκατονταετηρίδος, δτε αί 
βόρειοι όρδαί ήρξαντο νά λαφυραγωγώσι καί 
έρημόνωσι τδ ανατολικόν μέρο; τής αύτο
κρατορίας, αΰτη έξετέθη είς διηνεκείς εφό
δους, καί ή χώρα της έπανειλημμένως ή- 
ρημώθη ύπδ τών βαρβάρων έφορμητών. 'II 
Φ.λαδέλφε.α δμως γενναίως άντέστη κατά 
πάσαν πολιορκίαν, μέχρι ου περί τά 1290 
μ. X. έκυριεύθη ύπδ τών Σελδζούκων. Άλ
λ ή γενναία αύτής άντίστασις καί δ άπο- 
φασισ-.ικδς χαρακτήρ τών κατοίκων της έ- 
ξησφάλισαν αύτή έπιεικεϊ; Ορκους" καί μετ’ 
όλίγον ήρζαντο νά συνωμοτώτιν έναντίον 
τών μουσουλμάτων κατακτητών των, δτε 
ή εισβολή έν τή Άσία τοΰ θαυμαστού έκεί- 
νου στρατιώτου τής τύχης τοΰ 'Ρογήρου 
De 1· ΙθΤ ένεθάρρυνεν αύτούς νά ύψώσωσι 
τήν σημαίαν τή; έπαναστάσεως. 'Ο 'Ρογή- 
ρος, ό ύψωθεϊς είς τήν άνωτάτην αρχηγίαν 
τών διαλελυμένων στρατών τών ζητησάν- 
των τύχην μετά τήν τή; Σικελία; ειρήνην, 
ήτις έπηκολούθησε κατόπιν τής τρομερά; 
σφαγή; τοϋ Σικελικού έσπερινοϋ, ώνομάσθη 
ύπό τοϋ αύτοκοάτορος Ανδρονίκου Α . Δούξ 
τής 'Ρωμανίας, καί παρευθύς διαβάς τδν 
'Ελλήσποντον προσέβαλε τού; Τούρκους. 
Είς δύο δέ αιματηρά μάχας 30 χιλιάδες 
Μουσουλμάνων έπεσον. Μέρος τή; στρατιάς 
των έπολιόρκει τήν Φιλαδέλφειαν, δπου ό 
'Ρογήρο; έκστρατεύσα; παρευθύς διέλυσε 
τήν πολιορκίαν καί ήλευθέρωσε τήν χώραν. 
Διά τών έπιτυχιών του έκτήσατο τδν τί
τλον τοϋ έλευθερωτοϋ τής Ασίας. Έπί τινα 
καιρόν ή Φιλαδέλφεια συμπεριείχετο μετά 
τών Σάρδεων έν τή έπαρχίφ τής Περγάμου" 
άλλ' αί εμφύλιοι έριδες τή; Κωνσταντινου
πόλεως, ή δολοφονία τού Ρογήρου De 1· Ιοτ^ 
τή διαταγή τοϋ Ανδρονίκου, καί ή εξωτε
ρική άδυναμία τοΰ Βυζαντίου ταχέως έξέ- 
θηκαν τήν ώραίαν έκείνην χώραν είς νέα; 
ερημώσεις. Ό Όρχάν ύπεδούλωσεν δλόκλη
ρον τήν Μικράν Ασίαν, καί έν έτει 1391 
μ. X. η Φιλαδέλφεια έμεινεν ή τελευταία 
χριστιανική πόλις ή μή καταληφθεϊοα ύπδ 
τών Τούρκων. Ό Knolles διηγείται, έκ 
τών ’Αράβων ιστορικών, τήν ιστορίαν τής 
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τελευταίας πολιορκία; τή; Φιλαδελφείας υ
πό τοΰ Βαγιαζήτ. 'Π πόλις έπολιορκήθη 
στενότατα, η δέ άπό τής θαλάσσης άπό- 
στασις αύτής καθίστα άδύνατον πβσαν ελ
πίδα βοήθειας. Ή φρουρά δμως περιεφρόνει 
τάς πρός υποταγήν προσκλήσεις πεποιθυΐα 
εί; παράδοσιν δτι ή χριστιανική πόλις τίς 
Φιλαδελφείας δέν θά πέση ποτέ είς χεϊρας 
τών άπιστων. Κατ’ άρχάς ό Βαγιαζήτ άπέ- 
τρεψε τού; στρατιώτα; του νά λεηλατή 
σώοι τήν χώραν καί διίταζεν δπως σεβα- 
σθώσι πάσαν ιδιωτικήν περιουσίαν’ άλλ’ »ύ 
ρώντήν άντίς-ασιν πεισματωδες-έραν έκείνη; 
ήν προσεδόκα,άπεφάσισε νά φέρή αυτούς είς 
απελπισίαν διαφθείοων έντελώς ολόκληρον 
τήν κύκλω χώραν. Μετ’ ολίγους μήνας ί 
φρουρά κατήντησεν είς τήν έσχάτην άνάγ
κην καί έσύνθηκολόγτσε δι’ δρων τελείας 
υποταγής, σώσασα μόνον τήν ζωήν καί τήν 
θρησκείαν των. ’Αλλά τό λυπηρότατον μέ
ρος τής ιστορίας τής τελευταίας άποσβέσε- 
ως τής χριστιανικής ανεξαρτησίας έν τή Μι
κρά Άσία εινε εκείνο, δπερ, πρός αίσχος αι
ώνιον τών 'Ελλήνων τοΰ Βυζαντίου, επρα- 
ξεν δ έκΟρονισθείς αΰτοκράτωρ Ιωάννης, 
μετά τοΰ υίοϋ του 'Εμμανουήλ, δςτις θέ
λων νά έκδικηθή τόν αύτοκράτορα ’Ανδρό
νικον, ωδήγησε τά στρατεύματα του πρός 
έπικουρίαν τών πολιορκητών, καί δ ’Εμμα
νουήλ καί οί στρατιώτα; του ήσαν οί πρώ
τοι οΐτινες έπήνεγκον τό ρήγμα τοϋ τείχους 
δπερ κατέστησεν άναπόδραστον τήν παρά- 
δοσιν τής πόλεως. Εΐ καί τοιαύτη προδο
σία έλαβε χώραν καί ή πόλις σύμπασα έ- 
πληρώθη άπό τών τρικυμιωδών εχθρικών 
στιφών, έντιμοι δμως δροι έγένοντο παραδε
κτοί ύπό τοϋ έχθροΰ. (1)

(ί) Κατά τήν γενικήν παράδοσιν, οι Τοΰρ- 
κοι κυριεύσαντες τήν πόλιν, ήν ώνόμασαν κατ’ 
άρχάς ένεκεν τή; λαμπρ2; αύτή; τοποθεσία; 
’Α λ ι α σ ε χ ι ρ, τούτέστιν ή ζαλλίστη πόλις, έ- 
ρήμωσα·· τά ώραΐα αύτής τείχη καί κατάσφαξαν 
τού; περισσοτέρου; κατοίκου; ών τά πτώματα 
έρρίφΟηοαν έπί τίνος λόφου κειμένου ού μακράν 
τή; πόλεως Έκ τ(ΰν οστών αύτών έσχηματίσΟη 
άρκούντως μέγα τείχος οΰ τά λείψανα σώζονται 
μέχρι τήν σήμερον, Μεςέόαλαν οέ πολλά; χρι-

Ταχέως πάλιν η Φιλαδέλφεια έξετέθη 
είς τά; φρικαλεότητας άλλης πολιορκίας" 
διότι 10 περίπου ίτη ύστερον, μετά τήν ύ
πό τοΰ Ταμερλάνου αιχμαλωσίαν τοΰ Βα- 
γιαζήτ, δ τάρταρος δορυκτήτωρ προσβαλών 
έποίησεν έφοδον κατ’ αύτής,άλλά καί ούτος 
έπίσης, έναντίον τής συνήθειας του, ίφείσθη 
αύτής άπό τής λεηλασίας καί τής καταστρο- 
?’«·

Αυτό, δπερ νΰν έν τή τουρκική γλώσση 
τή αποδίδεται όνομα ’Αλλάχ Σεχίρ, ή πό
λις τοΰ Θεοΰ, σημαίνει δτι οί κατακτηταί 
τη; άνεγνώρισαν έν αύτή ιδιαιτέραν τινά ά- 
ξίωσιν πρό; αγιοσύνην, ή έπείσθησαν δτι 
αυτή ύπήρχεν ύπό τήν αιγίδα ιδιαιτέρως τή; 
θείας Γίρονοίας. ’Εξ ολου τοϋ πληθυσμού, 
άνερχομένου εί; περίπου <7 χιλιάδας, ά
κριβώς τό έν τρίτον είσίν δρθόδοξοι χριστι
ανοί. Ή Φιλαδέλφεια είναι είσέτι έδρα μη
τροπολίτου κσί I 5 περίπου έκκλησίαι τών 
κύκλω μερών άνηκουσι τώρα είς τήν δικά ιο- 
δοσίαν αύτοϋ (<). Οί χριστιανοί διατη- 
ροΰσιν είσέτι τήν έλευθέραν έξάσκησιν 
τής θρησκείας των καί έχουσι τήν άδειαν 
νά μεταχειρίζωνται τού; κώδωνα; καί νά 
ποιώσι θρησκευτικά; λιτανείας έν ταΐς δ- 

δοΐς. Ή πόλις διαιρείται εί; είκοσι καί πέν
τε συνοικίας, έξ ών αί εϊκοσιν είσίν τουρκι- * 1 
καί, αί δέ λοιπαί χριστιανικοί. Οί Χριστια
νοί έχουσι ναούς μέν μεγάλους πέντε, μι
κρούς δέ ώς έγγιστα είκοσι. Ή ίερά λειτουρ- 
γία τελείται Ελληνιστί, ώς είς τά πλεΐστα 
μέρη τής Μικράς ’Ασίας, πλήν δυστυχώς δ- 
λίγοι έκ τών έκκλησιαζόντων έννοοΰσι τήν 
ελληνικήν. Σχολεία ύπάρχουν τρία, έν Ελ
ληνικόν, ένθα ύπάρχει καί μικρά τις βιβλιο
θήκη, Sv αλληλοδιδακτικόν καί Sv παρθε- 
ναγωγεΐον. Φοιτώσι δέ είς αύτά 280 άρρε- | 
να καί 120 θήλεα ώς έγγιστα.

στιανικά; έκκλησία; εί; τζαμία ών ή μεγάλη- 
τέρα ήτο ή τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία. Σώζονται 
είσέτι δύο στήλαι τής έκκλησία; ταύτη; πλησί
ον τοΰ παλαιού λουτροΰ. Ή ΰλη μι2; αύτών έ- 
-χρησίμευσε πρό; κατασκευήν τών γεφυρών τοΰ 
σιδηροδρόμου.

(I) Ό νΰν μητροπολίτη; κ.Διονύσιος καταβάλ
λει πίσαν προσπάθειαν δπω; ύψωση τήν έκ
κλησίαν τή; Φιλαδελφείας είς τήν δέουσαν αύ
τής περιωπήν. Δυστυχώ; οί Χριστιανοί μικράν 
συνδρομήν παρέχουσιν αύτφ, ή δέ αμάθεια τοΰ 
κλήρου παραλύει τά; εύγενεΐς καί φιλανΟρώπου; 
αύτοΰ διαθέσεις. ’Εσχάτως ό φιλόμουσο; Κ. Γ. 
Χα. Θεολόγου άνέλαβε τήν άνοικοδόμησιν τών 
σχολείων, δαπανήσα; έξ ίδιων τό ποσόν τών 
3·Ό0 οθωμανικών λιρών. "Α; έλπίσωμεν ότι ό 
φιλογενής οΰτο; άνήρ όχι μόνον θέλει προνοή- 
σει ύπέρ τή; εκλογή; καταλλήλων διδασκά
λων, άλλά προπάντων θέλει φροντίσει καί ύπέρ 
τής έκπαιδεύσεως άξιων ιερέων δυναμένων νά έ- 
ξηγώσιν έκ τής ελληνικής εις τήν τουρκικήν 
διάλεκτον τά υψηλά παραγγέλματα τή; χριστια
νική; ήμών πίστεως.

’Εκτός τών έπισκευασθεισών έκκλησιών, 
ύπάρχουσιν ύπέρ τάς είκοσι κατερρειπωμέ- 
ναι, αί πλεΐσται τών δποίων κατεστράφη- 
σαν ύπό σεισμών, καί οί τόποι αύτών άνε- 
πληρώθησαν ύπό άσημοτέρων κτιρίων. Είς 
τούτων τών άρχαίων σωρών σχηματίζει τό 
μάλλον πασιφανές άντικείμενον έν τή πό" 
λει. Ητον άναμφιβόλως ή παλαιά μητρό- 
πολις, καί είσέτι καλείται η έκκλησία τοϋ 
Αγίου Θεολόγου ήτοι τοϋ 'Αγίου Ίωάννου. 
Οί ογκώδεις τετράπλευροι στύλοι της έξέ- 
χουσι δίκην πύργων ύπεράνω τών νεωτέρων 
κτιρίων μετά μεγάλων τμημάτων τοιχο
ποιίας" άλλά τά τόξα τά δποΐα έφύοντο έξ 
αυτών έχουσι πρό πολλοΰ καταστραφή. Καί 
τοι έλαβε τό όνομά της έκ τοϋ όνόματος 
τοϋ Αγίου Ίωάννου, ί, χρονολογία της δέν 
δύναται ν’ άποδοθή είς άρχαιοτέραν έποχήν 
τής βασιλείας τοϋ Ιουστινιανού περί τήν 
πέμπτην Εκατονταετηρίδα, και τά συντρίμ
ματα πολλών άρχαίων ναών έχρησίμευσαν 
είς τήν κατασκευήν αυτής. Οί λίθινοι στύ
λοι καί τά κατώτερα μέρη τοΰ τοίχου έ- 
κτίσθησαν έκ τμημάτων λίθου καί μαρμά
ρου, έν φ τά τόξα, τινών έκ τών δποίων 
σώζονται αί βάσεις, έκτίσθησαν έκ πλίνθων. 
Πολλά στασίδια καί λίθινα στηρίγματα κο
ρωνίδων είσέτι φαίνονται έν τοΐς τοίχοις, 
καί μέρη κολοβωμένων έπιγραφών διατη
ρούνται έκτισμένα έν πολλαΐς νεωτέραις έκ- 
κλησίαις καί οίκίαι;. Τά τείχη τή; πόλεω; 
ίχνηλατοϋνται καθ’ δλα τά μέρη εύκρινώς, 
καί τοι κατεστραμμένα καί έν τισι μέρεσι

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.) 

παντελώς ήφανισμένα. Άνηγέρθησαν άπό 
άπελεκήτων λίθων, ώ; έπί τό πλεΐστον έκ 
μικρών λίθων συσσωρευμένων καί συγκε- 
κολλημένων μετά συντριμμάτων έκ παλαι
ών κτιρίων, τά δποΐα έχρισίμευσαν πιθανώς 
κατά τάς έπανειλλημμένας έπ διορθώσεις 
τών οχυρώσεων. 'Γάλλα τά μόνα λείψανα τά 
άξια λόγου είσί τά έρείπια τού σταδίου πλη
σίον τής άκροπόλεως, τό σχήμα τοϋ οποίου 
παρά τήν πλευράν τοϋ λόφου άκριβώς δια- 
κρίνεται.

Έκ ;ών ηδη ρηθέντων έξάγεται δτι ή 
πλήρωσι; τής προφητείας άπεδείχθη δι’ ι
στορικών γεγονότων, καί επομένως σχημα
τίζει μέρο; τής άποδείξεω; τοϋ χριστιανι
σμού. Είσί λοιπόν αί προφητεΐαι ψευδείς ή 
άληθεΐς; άποκαλύπτεται ή απάτη αότών, ή 
έπικυροΰται διά τών γεγονότων η άληθειά 
των; ’Εξελέγχονται ώς Επινοήματα άπατε- 
όνων ή ύπαγορεύσεις τή; θεοπνευστίας; Πρός 
έπίλυσιν τών Ερωτήσεων τούτων απαιτεί
ται μόνον ύπομονητικη τις καί άμερόλη- 
πτος έρευνα" μόνον τού δρθού λόγου ύπάρ- 
χει χρεία, καί ούδεμία άλλη πίστις είνε α
ναγκαία είμή ή προερχομένη άπό τοϋ φυ
σικού καί αύτομάτου καρπού τής λογικής 
πεποιθήσεως. Ό άναχαιτίζων τήν έρευναν 
ταύτην, καί δ μή δδηγούμενος απαθώς ύπό 
τοΰ άποτελέσματος αύτής, ού μόνον δέν 
φροντίζει περί τής τύχη; αύτού, άλλά στε
ρείται τοϋ δώρου έκείνου, δι’ 8 μάλιστα 
καυχάται—δπερ είνε ή άληθής μεγαλοδω
ρία τή; δοξασίας" δ μή θέλων νά πιστεύη 
εις τήν άλήθειαν, διότι εινε ή άλήθεια, είνε 
δ φανατικός δπαδός τή; άπιστίας. Είνε ά- 
ναμφισβήτητον δτι, διά ποικίλων τρόπων, 
Οαυμασία άλλαγή έγένετο έν τή θρησκευ
τική καί πολιτική καταστάσει τοΰ κόσμου 
άφ ού αί προφητεΐαι έρρέθησαν. Σύστημά 
τι θρησκεία;, εί; άκρον διάφορον παντός 
άλλου ύπάρχοντος τότε, προέκυψεν έκ τής 
γής τή; Ίουδαία;, καί διεσπάρη έφ’ δλον 
τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Πλεΐσται δέ α
ξιοσημείωτοι περιστάσεις παρηκολούθησαν 
τήν αρχήν καί τήν πρόοδόν του. ΊΙ ιστορία 
τής ζωής καί τοΰ χαρακτήρος τοϋ θεμελιω-
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τοΰ αύτής, ώς αύτη έγράφη έγκαίρως τότε, 
καί Ανεγνωρίσθη ώς αύθεντική ύπό τών πι- 
στευσάντων είς Αύτδν, υπάρχει τοσοΰτον 
εντελώς Ασύγκριτος πρδς οίανδήποτε άλλην, 
ώστε συχνάκις προσείλκυσε τδν θαυμασμόν 
καί διήγειρε την έκπληξιν τών απίστων.— 
καί εΐς έξ αύτών (Ί) μάλιστα έρωτα:, έάν η 
δυνατδν τδ ίερδν Πρόσωπον, τοϋ όποιου 
την ιστορίαν περιέχει ή Γραφή, νά η ά" 
πΛώς άνθρωπος' καί αναγνωρίζει δτι τδ 
πλάσμα τοιούτου τινδς χαρακτήρος είνε Α- 
καταληπτότερον αύτής τής πραγματικότη
τας. Ό θεμελιωτής τής θρησκίας ταύτης 
δέν είχε κοσμικήν εξουσίαν,— ένεχάραξε 
πάσαν Αρετήν,—ή ζωή του υπήρξεν ακηλί
δωτος κάί τελεία ώς ή δ.δασκαλία του,— 
έθανατώθη υπό αγνώμονος λαοϋ καί άμαρ- 
τωλού'Π θρησκεία του δρμητικώς διεσπάρη, 
—οί οπαδοί του κατεδιώχθησαν Απηνώ; 
μέχρι θανάτου, Αλλ' δ σκοπός των υπερί- 
σχυσεν. 'Η καθαρότης τής θρησκείας του δι- 
ετηρήθη έπί τινα καιρόν, Αλλ’ ύστερον διε- 
φθάρη. Ό χριστιανισμός δμως έπετέλεσε 
μεγάλην μεταβολήν. Μετά τήν θεμελίωσίν 
του ή λατρεία τών έθνικών θεοτήτων έπαύ- 
σατο’ δλαι αί θυσίαι κατηργήθησαν, έτι δ
που ανθρώπινα θύματα έθύοντο πρίν' καί ή 
δουλεία, ή τότε νομίμως έπικρατοϋσα είς 
άπαντα τά κράτη, εινε τόρα άγνωστος είς 
πάσαν χριστιανικήν χώραν καθ’ δλην τήν 
Εύρώπην. Ή γνώσις έπλεόνασε, καί πολλά 
έθνη βάρβαρα διά τοϋ χριστιανισμού έπολι- 
τίσθησαν. 'Η χριστιανική θρησκεία έξηπλώ- 
Οη έπί μέγα μέρος τοΰ κόσμου, καί είσέτι 
έπεκτείνει τά όρια της άνευ πολέμου’ καί οί 
'Ιουδαίοι, καί τοι αύτη έπήγασεν έξ αύτών, 
έπιμένουσιν Αποροίπτοντες αύτήν. Σχετι- 
κώς πρδς τάς πολιτικός μεταβολάς ή κα
ταστροφής τών κρατών, άφοΰ αί πρδς αύτά 
αναφερόμεναι προφητεΐαι έρρέθησαν,—ή 'Ιε
ρουσαλήμ κατετροπώθη καί κατερημώθη υ
πό τών Ρωμαίων. Ή γή τής Παλαιστίνης 
καί τά περίχωρα, είσί νϋν λίαν Αραιώς κα- 
τωκοιμένα, καί σχετικώς πρδς τήν προτέραν 

αύτών γονιμότητα μετεβλήθησαν σχεδδν 
είς έρημους. Οί ’Ιουδαίοι διεσπάρτ.σαν μετα
ξύ τών έθνών,καί διαμίνουσιν άχρι σήμερον 
διεσκορπισμένοι μέν Αλλά διακεκριμένοι ώς 
έθνος. 'Η Αίγυπτος, ίν τών πρώτων καί ι
σχυρότερων έθνών τοϋ Αρχαίου κόσμου, πρό 
πολλών αιώνων (παυσε τοϋ εινε βασίλειον. 
Η μεγάλη πϋλις τής Νινευή, τδ άρχβίον 

Λονδίνον, δέν υπάρχει πλέον ή Βαβυλών, 
τδ θαύμα τοϋ Αρχαίου κόσμου, κατεστραφη 
παντελώς, καί μόνον σωροί χώματος ση- 
μειούσι τήν θέσιν της’ ή Περσική αύτοκρα- 
τορία διεδέξατο τήν τής Βαβυλώνος’ ή 'Ελ
ληνική τήν τής Περσίας, καί ή Ρωμαϊκή τήν 
τής Ελληνικής. Ή παλαιά ρωμαϊκή αύτο- 
κρατορία διηρέθη εί; διάφορα βασίλεια. Αύ
τή ή Ρώμη έγένετο ή καθέδρα κυβερνήμα- 
τος διαφόρου φύσεως παντός άλλου ΰπάρ- 
ξαντος ποτέ έν τώ κόσμφ’ έκεί ή θεία διδα
σκαλία τού ευαγγελίου μετεμορφώθη είς 
σύστημα πνευματικής τυραννίας καί κοσμι
κής δυνάμεως’ ή έξουσία τού Πάπα διετη- 
ρήθη απόλυτος καί ισχυρά έπί πολλούς αι
ώνας έν Εύρώπη. Οί Σαρακηνοί έκτήσαντο 
στιγμιαίαν καί δυνατήν έξουσίαν έπί μεγά
λου μέρους τής ’Ασίας καί τής Εύρώπης’ καί 
πολλά μέρη τής χριστιανοσύνης υπέστησαν 
πολλά έκ τών έπιδρομών αύτών. Οί "Αρα
βες διετήρησαν τδν άρειμάνιον αύτών χαρα
κτήρα, καί διεφύλαξαν τήν κατοχήν τής Ι
δίας αύτών χώρας. Οί ’Αφρικανοί είσιν ευ
τελής τις φυλή καί είσέτι μεταχειρίζονται 
ώς δούλοι’ Αποικίαι εύρωπαίκαί διασπείρον- 
ται έν δλη τή Άσία καί έπεκτείνονται εκεί 
όσημέραΓ ή τουρκική αύτοκρατορία έκτή- 
σατο μεγάλην δύναμιν’ έξηκολούθτσε νά αν- 
θίσταται ηρω’ίκώς έπί πολλούς αιώνας, άλλ’ 
ήδη έπαυσε τάς προόδου; τη;, έφθάρη ήδη, 
καί νύν ρέπει πρδς τήν πτώσίν της. Τά ρη- 
Οέντα ταΰτα σχηματίζουσι τινά τών περι- 
φανεστέρων καί μάλλον αξιοσημείωτων γε
γονότων τής ιστορία; τού κόσμου άπδ τού 
καιρού καθ’ 8ν έρρέθησαν αί προφητεία; άχρι 
σήμερον· Καί άν δυνάμεθα μεταξύ τών προ
φητειών νά εύρωμεν πίνακα τινα έκάστης έξ 
αυτών καί όλων, από τής πρώτης έως τής 

έσχατης, μετά πάσης έγγυήσεως δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν ότι αύταί δέν ήδύναντο 
ν’ άποκαλυφθώσιν είμή ύπδ τού Μεγάλου 
Κυβερνήτου τών έθνών, καί ότι χορηγοΰσι τί 
πλέον τής άνθρωπίνης μαρτυρίας περί τής 
αλήθειας τοΰ χριστιανισμού.

Ο. Κ.

ΠΕΡΙ ΠΟΠΙΣΕΠΣ.

(συνέχεια καί τέλος).

Π'.

Πολλοί λόγοι οΐπνες τδ πάλαι συνέτει- 
νον πρδς καθωραϊσμδν καί μεγαλειότητα 
τής ποιήσεως έξέλειπον’ Η μυθολογία Sv 
τών κυριωτίρων μέσων πρδς άνάπτυξιν τού 
νοδς καί τής φαντασίας τοΰ ποιητού δέν 
ύπάρχει πλέον. Οί Αρχαίοι ποιηταί δτε 
περιέγραφον μάχην τινά καί οί θεοί συμ- 
μετέσχον αύτής, ένεργαν μέρος λαμβάνον- 
τε;, τάς σοφάς αύτών συμβουλάς, τούς 
ένθαρρυντικού; λόγου; καί τδν ηρωισμόν έ- 
ζωγράφιζον διά τών ζωηροτέρων χρωμά
των. Ιίεριέγραφον τρικυμίαν τινά, πάν κΰμα 
υποτάσσετο εί; τδν θεόν τής θαλάσσης’ καί 
έν έκάστη είκόνι πάν ρείθρον είχε τά 
πνεύματά του, έκαστον δάσος, πεδιάς, 5- 
ρο; καί λόφος είχε τού; θεούς του !

Είς τδν αιώνα δμως καθ’δν ζώυ.εν, δ Θε
ός ήμών δέν έ/ει "Ολυμπον έξ ού νά βρον
τά,ούτε έν τώ θρόνω ταυ υπάρχει δπλοθή- 
κη έξ ής νά άστράπτη Αύτδς είς ούδέν μαν
τείαν επιτρέπει νά γνωστοποιώ τά μυστή
ρια τοΰ μέλλοντος, νά καταδικάζη τδν Α
θώου καί νά υπερασπίζηται τδν ένοχον. Ό 
Ολυμπος έρημώθη,τδ δέ μαντείαν τών Δελ

φών ίσταται σιωπηλόν κα; μονήρες. Ό 11ο- 
βειδών περιώρισε τήν βασιλείαν του έν τή 
θαλάσση’ δ δέ Αίολος άπώλεσε διά παντός 
τήν έξουσίαν του.

Ό Δρ. Ίόνσων λέγει ότι, «αί ίδέαι τής 
χριστιανικής θρησκεία;, είσιν άπλούστατσι 
διά δητορικήν, ίερώταται διά μεταφοράν, 
καί μεγαλειόταται πρδς καθωρα’ίσμόν.» Καί 
τοι έκτιμώ τδν Δρ διά τήν μεγάλην αυτού 
παιδείαν, ούχ ίττον οί λόγοι ουτοι είσιν ύ 
περβολικοί. Χριστιανική θρησκεία άπλου- 
στάτη διά ρητορικήν ! Οί λόγοι ούτοι πι
θανόν διέφυγον έκ τοϋ στόματός σου άπε- 
ρισκέπτως ! ΙΙότε άνέγνωσες τελευταίου 
τάς θεοπνεύστου; σελίδας τών 'Ιερών Γρα
φών ; Έλησμόνησα; ίσως τάς εϋγλώττους 
συμβουλάς τού Ιερεμία καί τούς ψαλμού; 
τοΰ Δαυίδ,οϊτινες μεταφέρουσι τδν εύσεβή Α
ναγνώστην μέχρι τρίτου Ουρανού ; Έλησμό
νησα; τά παράπονα τοΰ Ίώβ, καί τούς στί
χους έκείνου δςτις έκάλεοε τήν Μούσα του 
έκ τοΰ "Ορους Σινά ή έκ τοΰ ^είθρου τοϋ Σι- 
λωάμ τού ήσύχως ζέοντος πλησίον τοϋ μαν
τείου τοΰ Θεοΰ ; Έάν ποτέ θνητός υπήρξεν 
εύγλωττος έμπνευσθείς έκ τή; ίδιας αύτοΰ 
εύφυ’ίας ήσουν σύ, ώ Ιωάννη Μίλτων, δςτις 
έψαλλες «τήν πρώτην Απείθειαν τοΰ άνθρώ
που, καί τδν Απηγορευμένον καρπόν, ου τί
νος ή θανατηφόρος γεύσις έφερε τδν θάνα
τον είς τδν κόσμον καί δλας μα; τάς θλί
ψεις.»

'Ο Λόρδος Χριστόφορος Νδρθ λέγει: «Κλεί- 
σον τά; Ούρα; τού ούρανοϋ είς τήν ποίησιν, 
καί ή πτήσίς τη; έπί τή; γή; θέλει εισθαι 
άσθενεστέρα καί χαμηλότερα, τά πτερά της 
πεφορτωμένα καί βεβαρυμένα έκ τή; ύλης 
τού κόσμου τούτου, ή δε φωνή τη; ώ; έκει 
νη τοΰ έν τώ κλωβίιρ κορυδαλού. ■>

Θ'.

Εί; μάτην οίνεώτεροι ποιηταί προσπα- 
θοϋσι νά συναγωνισθώσ: μετά τών Αρχαίων. 
Οί παλιοί ήρωες τής 'λ,χαιότητος ϊσταιται 
ώ; ΑδιάρρηκτΟς φάλαγξ τδ σ-έμμα των Α
κτινοβολεί έκ τή; δόξης ήν δικαίως Απέ
κτησαν, ή δέ δάφνη ή< έδρεψαν έκ τής κο
ρυφή; τοΰ Πίνδου τρυφερά καί Αμάραντος 
μέχρι σήμερον καθωραΐζει τδ μέτωπόν των. 
Οί νεώτεροι δέν δύνανται νά πλησιάσωσιν{ I) Rousseau Emile vol, II, ρ. 24 5.
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αύτούς ή δι’ ασθενούς μιμήσεως’ είσιν Αναγ
κασμένοι νά Οεωρώσι μετά θαυμασμού καί 
έκπλήξεως τάς μεγάλας καί ώραίας έκείνας 
άρχιτεκτονικάς άναλογίας τών οικοδομημά
των έκείνων ατινα γιγαντιαΐαι χεΐρες άνή- 
γειραν, καί &τι»α άπεκατέστησαν έτι μάλ
λον ένδοξότεοα διά τού περικαλύπτοντος ά
πδ τοσούτων αιώνων τά έπιστύλια καί τάς 
στήλας αύτών κισσού. Παραβαλόμενοι ουτοι 
μετά τών άρχαίων είναι ώς τδ δεκάλεπτου 
τύμπανου μέ τδ τρομακτικώτερον πυροβολι- 
κδν τού Ούρανοϋ.

Πώς νά καυχηθώσι περί έφευρέσεως, ή- 
τις έκλήθη η ούσία τής ποιήσεως; ΊΙ ποίησις 
ημών παραβαλλομένη μέ τήν τών άρχαί
ων είναι ώς τδ λισγαριού καί ή σκαπάνη ά- 
πέναντι τοϋ τηλεσκοπίου τοϋ Γαλιλαίου καί 
τών τηλεγραφικών συρμάτων τοϋ Morse,

Πλήν μήν νομίσητε δτι άποδίδων το
σοΰτον φόρον έκτιμήσεως καί θαυμασμού 
τοΐς άρχαίοις δέν έπιφυλάττω τδν δφει- 
λόμενον έπαινον πρδς τούς νεωτέρους. Ο
ταν ή παγκόσμιος Ιστορία συμπληρωθή, 
έν τοΐς πολυσελίδοις αύτής τόμοις πλεΐστα 
δσα ονόματα έκ τών νεωτέρων ποιητών τής 
Εύρώπης, ’Αμερικής καί 'Ελλάδος έγγραφθή- 
σονται έν αύτοίς δι’ άνεξαλήπτων χαρακτή
ρων.

Εχομεν καί ήμεΐς πλεΐστα προτερήμα
τα, φυσικάτε καί ηθικά, άπαντα ταΰτα δέ 
παραδίδονται πρδς τέρψιν καί διδασκαλίαν. 
ΊΙ μοναξία παραχωρεί έλευθερίαν φροντίδων 
καί διαφτιλάττει ήμάς μακράν τών θορύβων, 
κραυγών καί έρίδων, μακράν τών συνεχών 
οίμωγών τής πενίας, μακράν τών δυσαρέ- 
στων καί λυπηρών έκείνων άντικειμένων ά
τινα ήνόχλουν τδν άτυχή ποιητήν τών ή
μερών έκείνων. Τοΰτο δέν λέγω ώς νέον" 
πρδ πολλών αιώνων τδ τοιοΰτον ητο γνω
στόν. Ο ποιμενικδς βίος τών προπατόρων 
μας, πλήρης άθωότητος καί άπλότητος, ά
ναμφιβόλως έθελγε τήν ψυχήν και τδ σώμα 
των, έλάμπρυνε δέ καί έμεγαλοποίει τά 
αισθήματα των. 'Ο ποιμήν φυλάττων τά 
ποίμνιά του έπί τής κορυφής τών ορέων καί 
άναπνέων, ούτως είπεΐν, τήν ποίησιν ύπδ 

τάς καλλονάς καί τάς αρμονίας τής φύσε
ως, ήδύνατο άριστα νά ψάλλη είς άδιδά- 
κτους στίχους τήν υπ’ αύτοΰ άνθίζουσαν 
κοιλάδα, τούς κελαρίζοντας ρύακας,τά σπή
λαια καί βράχους τούς υπδ τών τρομακτι
κών άνέμων άντηχοΰντας.

Ή ψυχή ούδέποτε αισθάνεται μεγαλήτε- 
ρον ενθουσιασμόν ή φύσις ούδέποτε παρί
σταται ωραιοτέρα ή δταν άναγινώσκωμεν 
τάς σελίδας έκείνων, οΐτινες μακράν τών 
θορύβων τής πόλεως, έν τώ μέσο» τής εύο- 
διαζούσης φύσεως έγραψαν τά άριστουργή- 
ματά των.

Ό Θεόκριτος, Βίων καί Μόσχος περιέ
γραψαν μετά πλείστης δσης έπιτυχίας καί 
φυσικότατος τά θέλγητρα τού ποιμενικοϋ 
βίου. Πόσον τά εύδύλια τού Γέσνερ εύω- 
διάζουσιν έκ τών άνθέων καί τής δρόσου 
τής πρωίας ! Έν αύτοίς νομίζει τις δτι ά- 
κροάζεται τδν βόμβον τών μελισσών, τδν 
μυκηθμδν τών άγέλων καί τδν γλυκύν κε- 
λαδισμδν τών πτηνών.

Ο Πετράρχης έν τώ μέσω τής μοναξιάς 
τής Βοκλούζης έξέφρασε δι’ άμιμήτου πά
θους τινά τών ώραιοτέρων ποιημάτων τών 
άφιερωθέντων ποτέ είς άκατάστατον καί 
φαντασιόπληκτον γυναίκα! Ό άένναος φλοί
σβος τοΰ Σοργία, αί ρωματικαί κοιλάδες αί 
περιστοιχίζουσαι τήν άγροτικήν του οικίαν, 
άνέπτυζαν τάς ιδέας του, ωρίμασαν τούς 
στοχασμούς του καί ένέπνευσαν τήν φαντα
σίαν του είς τοιοΰτον βαθμδν,ώςτε τδ όνομα 
τού άτυχούς τούτου τέκνου τών Μουσών νά 
έγγραφή μεταξύ «τών δλίγων καί αθανά
των ονομάτων άτινα δέν έγεννήθησαν ϊνα 
άποθάνωσιν.»

Ιωάννη Ιάκωβε Ί’ουσώ ! τρέμω προφέ- 
ρων τδ όνομά σου. Φοβούμαι μήπως κάγώ 
σοί αδικήσω. ’Λλλ’ όχι τδ πνεΰμα σου γι- 
νώσκει δτι δέν τολμώ ούτε τδ έλάχιστον 
φύλλον ν’ άποσπάσω έκ τοΰ στεφάνου δςτις 
περικοσμεΐ τδ μέτωπόν σου. Ιωάννη ! Δέν 
ήσο διακαής έραστής τής φύσεως, καί 
δέν ήγάπας τά πάντα ζώντα τε καί νεκρά 
^ς οί τρελοί άγαπώσιν ; 'Ο Ί’ουσώ πολλά- 
V ις έπισκεφθείς τήν μεγαλοπρεπή καί πολύ

ανδρον πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, ώμολό- 
γησεν δτι, δταν έγκατέλειπε τήν μονήρη 
αύτοϋ κατοικίαν, ούτε μίαν γραμμήν ήδύ
νατο νά γράψη, ή δέ καρδία του μεγάλως 
έπεθύμει τήν άγροτικήν έρημϊαν τής Μον- 
μορανσύ. Άλλά διατί, ’Ιωάννη, ή καρδία 
σου δεν άνεβ.βάζετο διά τής φύσεως πρδς 
τδν Θεδν αύτής ; Αί σκληραί άδελφαί είσιν 
έτοιμοι δπως κόψωσι τδ νήμα τής ζωής του. 
Άλλά φεΰ ! Ούδεμία έλπίς λαμπροτέρου 
μέλλοντος θερμαίνει τήν καρδίαν του, αυτή 
έτι μάλλον κλίνει καί προσκολλάται μετά 
περισσότερός άγάπης έπί τών ματαίων καί 
πρόσκαιρων άντικειμένων τοΰ κόσμου τού
του. Ζητεί θέσιν τινά πλησίον τοΰ παραθύ
ρου δπως οί τεθολωμένοι αύτοΰ οφθαλμοί 
θεωρήσωσι διά τελευταίαν φοράν τήν θέαν 
τοϋ δσον ουπω άπολεσθέντος κόσμου. Ω ! 
Ό αήρ τοΰ παραδείσου δέν τολμά ν’ άσπα 
σθή καί άπομάξη τδν θανατηφόρου ιδρώτα 
τδν κρουνηδον ρέοντα έκ τοϋ ένδόξου με
τώπου σου, τοΰ άλλοτε πεπληρωμένου έξ 
ωραίων καί λαμπρών ιδεών. Όχι, Ί’ουσώ, 
ή αμαρτία καί ή άπιστία θέλουσι κλεισθή 
διά παντδς έντδς τοΰ τάφου σου !

Ό Κρεβιλλών, τραγιρδοποιδς έξόχου 
πνεύματος καί εύφυΐας, διήλθε τδ πλεΐστον 
τών ήμερών του έν αγροτική άπλότητι καί 
ησυχία. Λέγεται δέ δτι δτε ήμέραν τινά εΐς 
τών φίλων του έπισκέφθη αύτδν, ό φαντασι
ώδης ποιητής έταράχθη τοσούτον,ώςτε £(ψας 
βλέμμα όργής καί έκπλήξεως έπ’ αύτού τδν 
άπέπεμψε, λέγων, «φύγε, μήν μ’ ένοχλής, 
πορεύομαι δπως εξορίσω έναν άχρεΐον ιερέα 
καί άπαγχονίσω έτερον.»

ί.
ΊΙ ποιητική φαντασία κατά μέγα μέρος 

καλλιεργείται καί άναπτύσσεται ώς έκ τοΰ 
κλίματος. Είς γήν έν ή αί ώραι τοΰ έτους 
διαδέχονται τακτικώς άλλήλαις, τδ αίσθη
μα τής ποιήσεως άποκαθίσταται ζωηρότε- 
ρον καί έπί μάλλον άκμαϊον. «Αί ώραι είναι 
πηγαί ίμπνευσεως,» λέγει εΐς τών έξοχω- 

τέρων άγγλων ποιητών’ —τήν άλήθειαν 
δέ ταύτην ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση.

"Οτε ή άνοιξις ένδύει τήν γήν διά τοϋ 
άνθοστολίστου αύτής τάπητος, ή δέ ζεφύ- 
ριος αύρα φέρει έπί τών αοράτων πτερύγων 
της τήν μυρίπνουν εύωδίαν πολλών καί ποι
κίλων άνθέων, τότε έκθαμβος καί καταγοη- 
τευομένη ή φαντασία όψ’οΰται έπί τών πτε
ρύγων τοΰ φωτδς, μαιράν τών επιγείων καί 
πρόσκαιρων άγαθών συναισθανομένη έτι μάλ
λον τήν ιερόν αύτής άποστολήν. Ω ! Ό
ποιον αίσθημα χαράς αισθάνεται ή ψυχή 
θεωρούσα τά άναφυόμενα καί μυροβόλα άν
θη ! Είναι πρωία τοΰ Μαίου, ό ήλιος ήδη 
άνέτειλεν. ΊΙ ροδοδάκτυλος ήώ μειδιά έπί 
τής ώραιότητος τοΰ παντός. Οποία ωραία 
χρώματα, — έρυθήματα τών αγγέλων — 
λαμπρύνουσι τήν θέαν ταύτην !

Παρατήρησον ! Ούτε αύτδς ό Σαλβατώρ 
διά τής αθανάτου γραφίδας του δύναται νά 
μεταφέρη έν μόνον χρώμα έκ τής ώραίας έ
κείνης ϊριδος, σημεϊον ειρήνης καί αφθονίας, 
χαράς καί άγαλιάσεως. Έκεϊ μεταξύ τών 
κοιλάδων καί τής μουσικής ένυπάρχει χαρά 
άνευ λύπης ! Είναι εσπέρας, καί ό μέγας 
βασιλεύς τής ήμέρας έδυσεν όπισθεν τών υ
ψηλών λόφοιν, συνοδευόμενος παρά τής σι
ωπηλής μελωδίας πληρέστατης γαλήνης, ύ
μνου σιωπηλού 8ν ή φύσις προσφέρει είς τδν 
Δημιουργόν της. Άργότερον αί μελαναί σκι- 
αί τής νυκτδς περικαλύπτουσι τήν γήν, καί 
δέν άκροάζεταί τις ή τήν φωνήν τής γλαυ
κός καθημένης έν τώ μέσω τών κλάδων τών 
γηραιών ιτεών. Τά πτηνά, οί ελαφροί κά
τοικοι τών δασών, άφοϋ έθελξαν τδ ώτίον 
μας διά τών γλυκυτέρων αύτών κελαδημά
των έπαναπαύονται έν ταΐς φωλεαΐς των.

Τδ έαρ ήγγικε καί ή σκηνή μεταβάλλε
ται. Έκ τών άνθοστολίστων παραπετασμά
των τής άνοίξεως έξέρχεται τδ καλοκαίρι- 
ον μέ πυρώδεις όφθαλμούς καί διακεκαυμέ
νου πρόσωπον. Οί ούρανοί φαίνονται κε- 
κλεισμένο; καί ή έλπίς τοϋ γεωργού έξέλι- 
πεν ! Έάν αύτδς είχε τήν δύναμιν του Μω 
ϋσέως, ήθελε πετάξει τήν πέτραν όπως έζ 
αύτής ρεύσωσι ποταμοί ύδάτων καί ζωογο- 
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νήσωσι τούς αγρούς του. ’Λλλ’ ιδού σημεΐον 
αναφαίνεται έπί τοΰ δρίζοντος, — ή βρον
τή προαναγγέλει βροχήν, — δ δε άνθρω
πος, ο πρύ μιχροΰ λυπούμενος, ηδη χαίρει 
καί έχφωνεΐ οις ό Δαυίδ :

«Πλημμύραν ύδάτων ϊχυσαν αί νεφέλαι, 
φωνήν έδωκαν οί ουρανοί. Καί αύτοί οί κα- 
τοικοϋντες τά πέρατα φοβούνται τά σημεΐά 
σου' χαροποιείς τάς άρχάς τής αύγής καί 
τής έσπέρας. Επισκέπτεσαι τά,ν γήν, κσί 
ποτίζεις αύτήν ...»

Τύ φθινόπωρο» είναι ή μόνη έποχή καθ’ 
9,ν ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ άποκαθίσταται 
ζωηροτέρα, τότε &>πασα ή φύσις άνθεΐ μο- 
σχοβολεϊ, μειδιά, τά δέ δένδρα είσί πεφορ- 
τωμένα έκ τών ώραιοτέρων καί έκλεκτοτέ- 
ρων καρπών. Καί δ χειμών δέν είνε άγονος 
ποιητικής φαντασίας. Οί όρυόμενοι άνεμοι, 
ή καταπίπτουσα βροχή, οί παγωμένοι πο
ταμοί, τά γεγυμνωμένα δάση, τά μαραμέ
να άνθη, αί έκ τών ωραίων στεφάνων των 
λεηλατηθε’σαι κοιλάδες, καί οί έγκαταλε- 
λεψμένοι λειμώνες προεκτείνουσι τήν φαν
τασίαν καί βυθίζουσι τήν ψυχήν είς σοβαράς 
σκέψεις καί ούρανίους διαλογισμούς.

Είναι παρά πάσιν δμολογούμενον δτι ή 
εξωτερική θέα τής φύσεως τελειοποιεί καί 
καπνίζει τάς ιδέας καί πολλάκις αύτύν τύν 
άστατον ήμών νοΰν.

Εάν άναγνώσωμεν μετά προσοχής καί έ- 
πιστασίας τάς σελίδας τών ποιητών τής 
νεωτέρας 'Ελλάδος, ώς καί άλλων έθνών, 
θέλομεν ίδεϊ δ είς νά διαφέρη τοΰ άλλου ώς 
είς άστήρ διαφέρει τοΰ άλλου. Είς τί άλλο 
δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν τοΰτο ή είς τάς 
διαφόρους θέσεις έν αΐς ούτοι άνετράφησαν 
καί ήνδρώθησαν ; Ό άνατραφείς έν τώ μί- 
σω τής φύσεως, έπί τών ύψηλοτέρων όρέων 
ή βράχων, φλέγόμενος ύπύ τοΰ αγνού καί 
ίεροΰ έκείνου αισθήματος τής έλευθερίας, 
περί τίνος άλλου ήδύνατο νά αδη ή περί ο
ρίων, φύσεως καί έλευθερίας ; Τά κλεπτι
κά τραγούδια έστωσαν άπόδειξις τών λό
γων μου. 'Οποία χάρις καί φυσική αφέλεια 
διαλάμπει έν αύτοΐς ! Μετά πόσης τέχνης 
καί ώραιότητος ή ανδρεία καί τύ αίσθημα 

τής έλευθερίας ε’ναι συμπεριπεπλεγμένη με
τά τής τρυφερωτάτης άγάπής καί τών 
καλλονών τής φύσεως ! ’Εν αύτοΐς διανθεϊ ή 
ύψηλοτέρα ποιητική φαντασία καί τά ωραι
ότερα καί ήθικώτερα αμα αισθήματα. Ό 
Γκέτε, δ αδιαφιλονίκητος μονάρχης τής ή- 
πειρωτικής φιλολογίας, έκάλεσεν αύτά τά 
φυσικότερα καί ποιητικότερα προϊόντα τής 
έποχής έχείνης.

Τά ύψηλά όρη, δ άφρίζων καταρράχτης,δ 
τρομακτικός πάταγος τής τρικυμίας καί δ 
θόρυβος τών κυμάτων συντριβομένων έπί ά
γρίων άκτών, έμπνέουσι βαθείας καί ζο.ηράς 
έντυπώσεις άς τινας δ ποιητής άδύνατον νά 
μήν έκφραση διά μελωδικωτάτου ^υθμού. 
'Ο λόρδος Βύρων, έπιτυχέστατα εικονογρα
φεί τήν άλήθειαν ταύτην διά ώραίων τωόν
τι στίχων.

'θ δέ μέγας τής Γαλλίας ποιητής Σατω- 
βριάνδος λέγει : — «Έπί τής άγριας ακτής 
τής Άρμορικής άνετοάφην σύντροφος τών 
κυμάτων καί τών ανέμων. Μία τών πρώ
των τέρψεων, άς άπήλαυσα, ήτο ή πάλη 
μου κατά τών τρικυμιών, αί μετά τών κυ
μάτων παιδιαί μου, άποσυρομένων ένώπιόν 
μου ή σπευδόν των κατόπιν μου έπ1. τής 
παραλίας.»

Ό δέ Βαλαωρίτης,—δ διασομότερος τών 
νεωτέρων ποιητών τής άναγεννηθείσης Ελ
λάδος, δ άποθανατίσας τά ηρωικά κατορ
θώματα τών Κλεπτών, — έκείνων οΐτινες 
έν τώ μέσιρ τής δουλείας ήσαν ελεύθεροι" —" 
δ άοιδός έκεϊνος ούτινος αί ύψηλαί στροφαί 
Οά ύπάρχωσιν ένόσω ή 'Ελλάς Οά ύπάρχη, 
λέρει :

«Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 4 866 διαμέ- 
νων έν Μαδουρή μι? έκ τών χαριεστάτων 
Ταφίων νήσων παρεστάθην θεατής φοβερω- 
τάτης τρικυμίας. Έβλεπα τήν άπέναντι πε
διάδα του Έλλοιζένου υποβρύχιον καί κατα- 
στρεφομένην, τά δέ καλλιμέτωπα όρη τής 
Έλάτης καί τών Κάρων πυρπολούμενα υπό 
τών κεραυνών

«Ή θάλασσα βρυχωμένη συνεγρέφετο έν
τός στενωτάτων πορθμών ή έφαίνετο δυσαν
ασχετούσα, ώσεί λέαινα έν κλωβίερ, τά δέ 

κύματά της, έν ώ είσέβαλλον διά τοΰ στο
μίου τής θηλειάς κειμένής πρός τό νοτιο
δυτικόν άκρωτήριον τοΰ Μεγανησίου καί 
μεγαλόπρεπός έπορεόοντο πρός τήν παρα
λίαν τής Ζαβέρδας, άπήντων κατά μέτω
πον τόν Σκορπιόν καί τήν Σπάρτην, έκ τής 
χορείας καί ταύτης τών Ταφίων, καί άντι- 
κρουόμενα κατέπιπτον άφροστεφή καί γι- 
γαντώδη έπί τής Μαδουρής καί τής αμμώ
δους άχτής τού Έλλομένου.

«Άλλ’ έν τώ μέσω τών μυκηθμών τοΰ 
πελάγους διεκρίνετο ή βροντώδης φωνή τοΰ 
χειμάρρου, δςτις πηγάζων άπό τών αποτό
μων άκρωρειών τής Έγκλουβής καί κρημνι- 
ζόμενος άπό χαράδρας είς βάραθρον, λά
βρος καί καταστρεπτικός φθάνει διά τών 
κλεισωρείων καί κατακλύζει τήν πεδιάδα 
ούρων παμμεγέθεις λίθους καί προαιώνια 
δένδρα. Ό χείμαρρος ούτος καλείται Δή
μο σάρι......

«Έν έκείνη τή ήμέρα: τοιαύτη ύπήρξεν ή 
δύναμις καί ή δρμή τών ύδάτων του, ώςτε 
άπό τών έκβολών αύτοΰ τό ^εΰμα διασχί- 
ζον τά θαλάσσια κύματα έφθανε μέχρι Μα
δουρής καί έρριπτεν έπί τού «{γιαλού μου 
τά λάφυρα τής αρπαγής καί τού πολέμου 
του, μεταξύ δέ τούτων καί δένδρον πελώ
ριον έκ τοΰ γένους, τών δρυών, κοινώς κα
λούμενον ρουπάκι, διακρινόμενον διά τε τό 
άγροΐκον καί τήν ρωμαλαιότητα τής φύ- 
σεώς του. Τό τυχαϊον τοΰτο συμβάν παρή- 
γαγεν έν έμοί τήν ιδέαν τού επομένου στι
χουργήματος, έπομένως δέ καί τής έπιγρα- 
φής αύτοΰ. Τό ξερριζωμένο δένδρο.»

Τό Windsor Forest ή ύψηλή καί μεγα
λείου πνέουσα αυτή φύσις, ήτο ή μοΰσα ή 
διδάξασα τόν Pope, — τόν έαιτυχή μετα
φραστήν τού Όμηρου, — «νά ψάλλη είς 
στίχους,» οΐτινες υπήρξαν τό θαΰμα τού 
κόσμου Ολοκλήρου Πρός τούτοις καί ό Ηόλκ 
όφείλει πολύ είς τάς πέριξ τού πατρικού αύ
τοΰ οίκου σκηνάς" αύται ωρίμασαν τήν φαν
τασίαν του καί άνέπνευσαν αύτόν : 
• To strike the lyre, but seldom struck 
To notes harmonious with the morning 

stars 

And sweet as those by sainted bards and 
angels sung 

Which waked the echoes of Eternity.·»

I A'.

Ό £ήτωρ ό διά τής εύγλωττίας του έν- 
Οουσιάσας δλόκλτ.ρον έθνος καί δ ποιητής δ 
Οέλξας ολόκληρον λαόν, δικαίως δύναται ν’ 
άποδώση τήν ίπιτυχίαν του είς τάς φυσικός 
έκείνας καλλονάς ίν μέσω τών δποίων άνε- 
τράφη έκ νεαράς ήλικίας.

Ή 'Ελλάς παριστά τό ωραιότερου, λαμ- 
πρότερον καί μεγαλοπρεπέστερου πανόραμα 
ολοκλήρου τής φύσεως. Είναι ή μήτηρ καί 
τροφός «τού θείου φωτός τής ποιήσεως.» 
Αυτή σεμνύνεται είς τόν Ρήγαν, Σολωμον, 
Ζαλοκώσταν, Αλέξανδρον καί Παναγιώτην 
Σοΰτσον, είς τόν 'Ρίζον, 'Ραγκαβήν, Ζαμπέ- 
λιον, Κάλβον, Χριστόπουλον, 'Ρώμαν, Ταν- 
ταλίδην, Όρφανίδην καί είς τόν τής Λευκά
δας,—τόν γλυκύτεοον άοιδόν δςτις ποτέ ήρ- 
πασε τήν λύραν άπό τήν προαιώνιον έλά- 
την ύπό τήν σκιάν τής δποίας οί διασημό- 
τεροι άρματωλοί τής Αιτωλίας, τής ’Ηπεί
ρου καί τής Θεσσαλίας έσκέπτοντο ύπέρ τής 
'Ελληνικής άνεγέρσεως.

Αί ψυχαί πάντων τούτων, βεβαίως έπλά- 
σθησαν έκ καθαρωτέρου πηλού" έν αύτοΐς τό 
αίσθημα τής ποιήσεως ένεφυτεύθη ούχί ά
πό κοινήν μούσαν.

Τίς έγραψεν ώς δ Ζακύνθιος ποιητή;; Αύ
τός ήτον δ πρώτος αοεδος δ διά τής γοήσσης 
καί περιπαθούς μελωδίας κελαδήσας έπί 
τού Παρνασοΰ τά πρώτα κελαδήματα τής 
νεωτέρας Έλληνικής μούσης. Αύτός ητον δ 
πρώτος, δ χαιρετίσας τήν Έλληνικήν ίλευ- 
θερίαν,

«’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
Τών Ελλήνων τά ίερά . . .
Καί σάν πρώτα άνδρειωμένη 
Χαΐρε, ώ χαϊρε έλευθεριά.»
Τίς διερχόμενος τάς σελίδας «τού 'Οδοι

πόρου» ή τού «Χριστού Πάσχοντος» δέν ή- 
σθάνθη τά εύλαβή έκεΐνα αισθήματα, ατινα 
έκαστος σχεδόν στίχος έμπνέει ; Τίς ύμνησε
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τδ μεγαλεϊον τού Παντοδυνάμου αρμονικό
τερα τοΰ Παναγιώτου Σοότσου ;

Ό Παναγιώτη; Σούτσος ήτον είς έζ. τών 
πρώτων καλλιεργησάντων τήν 'Ελληνικήν 
ποίησιν, άλλ» τό νέον σύστημα γλώσσης 
δπερ μεταχειρίσθη, άποβάλλων τού; αναλυ
μένους μέλλοντας, είσάγων απαρέμφατα 
καί άλλους αρχαϊσμούς συντάξεως καί πα- 
ραλαμ.βάνων τάς αρχαίας προθέσεις άποκα- 
τέσττ.σε τύ ύφος του τραγελαφικδν καί μα· 
καρονικδν τδ σύστημα αύτοΰ.

Τίς δςτις ήράσθη καί άπώλεσε δύναται 
νά λησμονήσρ τσύ; στόνους τής πενθούσης 
λύρας τοϋ αποίητου τών ’Ανθέων ;»

Τίς άνέγνωσε «τδν Κωνσταντίνον Παλαι- 
ολόγον» καί τδν « Καποδίστριαν» τοΰ Ίω
άννου Ζαμπελίου ή τήν Τουρκομάχον τοϋ 
’Αλεξάνδρου Σοότσου καί δέν διεθερμάνθη ή 
καρδία του έκ τών αγνών και ιερών αισθη
μάτων τής έλευΟερίας ; Άμφοτέρων τούτων 
τά ποιήματα είσί πλήρη τής αληθούς ού
σίας τής ποιήσεως, πατριωτικώτατα καί ω
ραία. ΊΙ δέ νεωτέρα Ελληνική ποίησις είναι 
απαράμιλλος έν τοίς έργοις αύτών. ’Ατυχέ
στατο Αλέξανδρε ! πόσον μελάγχολος καί 
βαρυπενθής ύπήρξεν δ άνατείλας άστήρ έν 
τή γεννήσει σου ! Χρέη καί άπειλαί φυλά· 
κίσεως ήσαν ή αμοιβή τής εύφυΐας σου ! ΊΙ 
πενία καί ή ανάγκη ήσαν οί αδιαχώριστοι 
σύντροφοί σου καί ό τάφος 8ν ή Έλληνικω- 
τάτη καί φιλόξενος αύτη γή σοί έπρόσφερε 
τδ τελευταΐον άσυλον τών θλίψεων σου. (') 
Ναί ! Αλέξανδρε, τδ σώμά σου ήδη κεΐται 
νεκοδν, άλλά τδ πνεύμα τής ποιήσεως δπερ 
ήτο τδ αληθές σου πνεύμα άμόλυντον καί 
ίερδν ζή, αναπνέει καί ένυπάρχει ου μόνον 
έν τή έλευθέρα-, άλλά καί έν τή δούλη 'Ελ- 
λάδι. Είθε τά αγνά έκεϊνα αισθήματα τής 
έλευθερίας,τά διαλάμποντα είς τά άθάνατά 
του έπη έγχαραγθώσι βαθέως έν τή καρδία 
ήμών, είθε αί αρρενωπότατοι καί περιπα- 
θέσταται φωναί του άντηχήσωσιν εις τά ώ· 
τία μας καί ουδέποτε γίνωμεν έπιλήσμονες 
τών πρδς τήν δλην πατρίδα καθηκόντων.....

Ο Ώς γνωστόν ό ποιητής έτελεύτησεν έν τώ 
Νοσοκομείφ Σμύρνης.

Συμπεραίνοντε; δθεν λέγομεν ότι έάν ή 
ποίησις προτίθεται νά τελειοποιήσει, ύψω
ση, διδάξη καί άγνίση, νά έμπνεύσή ώς 
τήν θρησκείαν, — είς τδν ταπεινόν τήν α
ξιοπρέπειαν, τδν τεθλιμμένον τήν παρηγο
ριάν καί τδν καταπιεζόμενον τήν έλπίδα, 
νά δείξ^ τάς άφθόνους καί πλουσιοπαρό- 
χου; ευλογίας τών συνήθων ήμών πραγμά
των, τον πλούτον τήν φιλοκάγαθίαν καί 
τήν ωραιότητα τής φύσεως· νά πληρώση 
τήν ανθρωπότητα διά τής πρδς τδν Θεόν 
άγάπης καί τήν πρδς τδν πλησίον, καί νά 
ένθαρρύνή έν γένει τήν κοινωνίαν είς τήν έ- 
ξακολούθησιν τοΰ σταδίου της άπδ τδ κα
κόν είς τδ καλδν καί άπδ τδ καλόν είς τδ 
καλλίτερον μέχρι τής αίωνιότητος, ό άν
θρωπος δςτις λέγει δτι δέν ένοεϊ τήν ποίη- 
σιν, είναι άναμφιβόλως έλλειπλς νοός καί 
άνατροφής, δςτις δέ λέγει δτι δέν αισθάνε
ται άρκοΰσαν ηδονήν έξ αύτής, είναι άνθρω
πος βιβυθισμένος είς τήν ΰλην καί δςτις 
ούδέποτε έξήτασε περί τοΰ καλοΰ δπερ ή 
ψυχή αύτοΰ,δύναται νά έναγκαλισθή. ,Όςτις 
δε άποφασιστικώς λέγει δτι δέν άρέσκεται 
είς τήν ποίησιν είναι σκληροτράχηλος καί 
άμ-οιρος εύγενών αισθημάτων ούτινος ή υπό- 
ληψις καί ή άγάπη περιορίζεται είς τεμά
χιον πηλού δπερ καλύπτεται υπό τού φορέ- 
ματός του, καί ούτινος ή, πρδς τούς ό
μοιους του άγάπη, δέν είναι μ.εγαλειτέρας 
περιφερείας ή τοΰ χείλους τοΰ πίλου του 
καί τοΰ στενοϋ κρανίου δπερ αυτός έμπερι- 
κλείει.

·»

ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΑΙΣ ΘΕΣΠΙΑ1Σ ΕΝ ΤΠ ΚΟΙ- 
ΛΑΔΙ ΤΟΤ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΡΧΑΐΟΝ 

ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ.

Αί Μούσαι, ή λατρεία τών οποίων, κατά 
£ητήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος (I), έκ τών 
άρχαίων Θρακών έσχε τήν καταγωγήν, ήξι- 
ώθησαν, προϊόντος τού χρόνου, μεγίστου 
σεβασμού έν τή Βοιωτική πόλει τών Θεσπι- 
ών (2), ήτις πόλις άλλως τε καί ού μικράν 
ιστορικήν σημαντικότητα προοεκτήσατο 
Οί θεσπιεϊς, μετά τών άνδρείων κατοίκων 
τή; γειτνιαζούοης πόλεως τών Πλαταιών, 
έν τώ υπέρ έλευθερίας κατά Περσών άγώνι 
τών 'Ελλήνων, τό όνομα αυτών, μετ’ άμα- 
ράντου δόξης περικοσμούμενον, εΐ; αθάνατον 
μνήμην ταϊ; έπελθούσαις γενεαϊς έγκατέλι-

(1) «Πιερία γάρ καί Όλυμπο; και Πίμπλα 
κα'. Λείοηθρον τό παλαιόν ήν Θράκια -χωρία καί 
<ιρη· νϋν δέ ίχουσι Μακεοόνε;· τόν τε Έλιχ&να 
καθιέρωσαν ταϊ; Μούσαι; Θρ^ιε; οί τήν Βοιω
τίαν έποικήσαντε;, ο'ίπερ καί τό τ&ν ΛειβηΟριά- 
8ων νυμφ&ν άντραν καθιέρωσαν· ο'ίτ’ επιμελή— 
Οέντε; τή; αρχαίας μουσικής Θράκες λέγονται, 
Όροεύς τε καί Μουσαίο; καί Θάμυρις» κτλ. 
(Στράβ: 1. C. 471.)

(2) Έκ τ&ν Θεσπι&ν έςετάΟη ή τ&ν Μου
σών λατρεία καί εί; άπασαν τήν Έίλάδα· δθεν 
ύπό τ&ν ποιητ&ν έπωνομάσΟησαν Θεσπιάδες, 
ώ; και έκ τοΰ ορού; Έλικ&νο;, Έλικώνιαι ή 
Έλικωνιάδε; καί έκ τοΰ βορειοδυτιχ&; αύτοϋ 
κειμένου δρου; Λειβήθρου Λειίηθρίδες. ’Ακολού
θως ίβχον ναι έν Δελφοϊς α! ΜοΟσαι τό Ιερόν 
αύτ&ν έν τφ Πυθικφ ναφ (Πλουταρχ. Περί τοϋ 
μή χρβν έμμετρα νϋν τήν Πυθίαν. JVI'//.) έν 
ΆΟήναι; υπήρχε βωμό; αύτών έν τή Ακαδημία 
καϊ έτερο; παρά τφ ’ίλυσσφ ποταμφ (Παυσα ■ 
νίου, Αττικά. XIX καί JA'X.) Έν Μεγάροι; 
έν τφ ναφ τή; Αφροδίτη; ύπήρχον τά ύπό τοϋ 
Λυσίππου ά·άλματα τοΰ Διό; και τ&ν Μουσών. 
(Τοϋ αύτοΰ. Αττικά. Χΐ,ΙΙΙ ) Έν Τεγέα τή; 
Αρκαδίας έν τφ ναφ τή; Άλέα; ΆΟηνβς ύπήρ
χον τά άγάλματα τών Μουσών και τή; μητρύ; 
αύτ&ν Μνημοσύνης (Τοϋ αύιοϋ Αρκαδικά’ 
XLV1I.) Καί έν Τροιζήνι τή; Άργολίοο; εΐ- 
χον αί Μοΰσαι ιερόν καί βωμόν, έργα τού *Αρ~ 
οάλου, έ; οϋ καί Άρδαλίδε; έκλήθησαν. (Τοϋ 
αύτοΰ. Κορινθιακά. Λ’ΛΆ'Ζ.)

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ'.) 

παν. Διότι εί μέν οί Πλαταιεϊς μόνοι έκ 
τών 'Ελλήνων έι-ευσαν είς βοήθειαν τών 
’Αθηναίων έν τή έν Μαραθώνι μάχη κατά 
τών αναρίθμητων στρατών τών Περσών, οί 
θεσπιεϊς μόνοι έν Θερμοπόλαις παρά τώ ή- 
ρωϊ Λεωνίδα μέχρι θανάτου ύπέμειναν, καί 
έν τή έν Πλαταιαϊ; μάχή στρατόν 1800 
άνδρών υπέρ 'Ελλάδος πρ.οσήνεγκον. (i)

At Θεσπιαί έκειντο περίπου ί &ρας πρός 
δυσμάς τών Θηοών έν καρποφόρα) πεδιάδι 
παρά τούς πρότοδα; σειρά; λόφων έκ τοϋ 
Ελικώνος πρός Άνατολάς έ.ττεινομένων, 

τήν μεσημβρινήν τών δποίων κλιτόν δια
βρέχει τό δμώνυμον μικρόν ποτάμιον Θε · 
σπιός, τά νΰν Κανναβάρι καλούμενον·

Έκ τή; περιδόξου ταύτης άρχαίας πόλε
ως, ήν ή ποιήτρια Κόριννα, ήτις έζη έπί 
τή; έποχής τή; ίν Μαραθώνι μάχης, εξυ
μνεί διά τοΰ επομένου στίχου : «Θέσπια 
ζαλλιγένεθλε, φιλόξενε μουσοφίλητε,» ού
δέν σχεδόν τήν σήμερον διασώζεται. Καίτοι 
έπί τής 'Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας διετέλε- 
σεν άκμάζουσα καί εύημεροϋσα, δέν ι’,δυνή· 

* θη έπί τέλους νά διαφυγή τήν κοινήν κα
ταστροφήν τής Ελλάδος, τήν έζ. τής εισβο
λής τών ύπό τον Άλάοιχον Γότθων έπελ· 
Οοϋσαν τό 396. μ. X. (2) "Ο,τι δ’ έν αύτή 
ύπελείπετο κατεχώσθη βαθμηδόν ύπό τών 
χειμάρρων τών έκάστοτε τοΰ έτους έκ τών 
παρακειμένων λόφων καταρρεομένων. Πλεϊ- 
στα προσέτι έρείπια αύτής μετεκομίσθησαν 
πρός οικοδομήν εκκλησιών καί οικιών έν τοϊς 
παρακειμένοις νεωτέροις χωρίοις, Νιοχ&ρι 
Ερηικίζαστρο και Κασχαβί.Ιι καλουμένοις. 
Παρατηρεϊται δμως έτι κτίριόν τι σχήματος 
ώοειδοΰς, έξ ενός μόνου κατηρειπωμένου 
τείχους, πιθανώς άκροπόλεως,συνιστάμενον, 
έντός τοΰ δποίου καί έξωθεν αύτοΰ πρός ά
νατολάς ανευρίσκονται άρχαΐοι λίθο: λα
ξευτοί καί επιτύμβιοι, μετά ή άνευ έπιγρα
φών καί αναγλύφων.

ΊΙ πόλις αΰτη έκέκτητο τό πάλαι, πάρε-

(1) Ηροδότου Βιβλ. VI. 108, Βιβλ. VII.
222,225 «αί 26 *«’· Βιβλ. IX. 30 )

(2) Σωοίμοο 'Ιστορία. F. c. S.
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Χτδς άλλων Αξιοθεάτων Αντικειμένων, έν 
οΐς κυρίως συγκαταλέγονται ή ωραία αύτής 
Αγορά, οί ναοί, τά θέατρα καί αί παλαί- 
στραι (Πλουταρχ· ’Ερωτικ. II.), και ένα να
όν τών Μουσών περιέχοντα τά έκ μαρμάρου 
αγάλματα αυτών τών θεαινών ; «καί ναδς 
Μουσών έστιν ου μέγας’ Αγάλματα δέ έν 
αύτώ μικρά λίθου πεποιημένα.» (Παυσαν. 
Βοιωτικά. XX VII. 4) 'Ο ναδς ουτος δέν ή 
το μέγας, καθότι έν τή πόλει τών Θεσπι- 
ών δέν περιωρίζετο ιδίως ή τών Μουσών λα
τρεία καί ό οφειλόμενος αύταΐς σεβασμός. 
Τδ Αγλαδν Α.Ισος τών Μουσών, τδ δύο 
περίπου ώρας δυτικώς τών Θεσπιών Απέ- 
χον, καί έν τή τερπνή καί χαριέσση χοιίάόι 
τοΰ ΕΧιχώνος κείμενον, ήν κυρίως ό χώ
ρος ένθα αύται διά τοΰ έπισημοτέρου καί 
λαμπροτέρου τρόπου έτιμώντο κα'ι έλατρεύ- 
οντο.

Σημειωτέον ένταΰθα δτι τδ αφιεροΰν ίερά 
άλση τοΐς θεοϊς καί ταϊς Οεαϊς ητο σύνηθες 
παρά τοΐς Αρχαίοις. Ό "Ομηρος αναφέρει τδ 
τώ Ποσειδώνι έν τή Βοιωτική πόλει Όγχη- 
στώ καθιερωμένου : «Οί θ’. . είχον . . . 
«Όγχηςδν 0’ίερδν Ποσιδήϊον άγλαδν άλσος» 

(Ίλιάδ. Β. 505). 
'Ωσαύτως περίφημου ητο μετά τδ ένΈλικώνι 
τών Μουσών καί τδ τοΰ Διδς άλσος, έν ’Ο
λυμπία, δπερ, ώς αναφέρει ό Παυσανίας, 
μετεκλήθη * *Αλτις:  «Τδ δέ άλσος τδ ίερδν 
τοΰ Διδς παραποιήσαντες τδ δνομα "Αλτιν 
έκ παλαιοΰ καλοΰσιν» (Ηλιακά. A. X.) 
Ιίερί τοΰ αύτοΰ άλσους καί δ Πίνδαρος λέ
γει τάδε :

(1) Περί τών πρός τιμήν τών Μουσών εορ
τών τούτων γράφει δ ΆΟήναιο; τά δε : «βίσπι- 
«εΤ; δέ τά έριο ίδια τιμώσι, ζ.αθάπερ ΆΟήναια 
"’Αθηναίοι, καί ’Ολύμπια 'ΙΙλεΐοι, 'Ρόδιοι τε τά
• Άλεια (ό ΆΟήναιο; γράφει Άλεια, αντί Ίίλι-
• εϊα· ήτοι τά τοΰ ΊΙλείου, ου πατρί; έΟεωρεΐτο
• ή 'Ρόδο;).

Αθην: Δειπνοσοφ: Βιδί. ..Υ//7 12.)
Καί ό Πλούταρχο; σαφέστερο* τάδε : ·Έν Έ- 
«λικώνι παρά ταϊ; Μούσαις τά ’Ερωτικά Θεσπι- 
«έων αγόντων- αγουσι γάρ αγώνα πενταετηρι- 
. κόν, ώσπερ καί ταϊς Μούοαι;, και τω Έρωτι,
• φιλοτιμώ; πάνυ καί λαμπρώ; (Πλουταρχ. Έ- 

I «ρωτικό;. τ.)

«Άλλ’ ώ Πίσας εύδενδοον έν Άλφεω άλ
σος, 

«Τόνδεκώμον καί στεφαναφορίαν δέξαι.» 
(Όλυμπιονίκαι Π', ς·. 9.) 

Και πάλιν δ αύτδς καλεϊ αύτό :
«Ζάθεον άλσος πατρί μέγιστοι.»

(Αύτόθι. ΙΑΖ. ς·. 45.)
Τδ περιγράψαι οθεν λεπτομερώς τά τό 

παρά ταΐο Θεσπιαΐς έν 'ΕΛιχώΐΐ άρχαΐον 
άάσοο τών Μουσών Αφορώντα προτιθέμε- 
θα έν τή παρούσρ πραγματεία.

Ό Έλικών έφημίζετο τδ πάλαι έκ τών 

έν τοΐς μάλιστα εύφόρων καί εύδένδρων τή; 
'Ελλάδος ορέων: «Ό δέ Έλικών, λέγει δ 
Παυσανίας, δρών τών έν τή Έλλάδι έν τοΐς 
μάλιστά έστιν εΰγεως καί δένδρων ημέρων 
Ανάπλεως.» (Βοιωτικά XX VIII.) Άλλά 
καί ή κοιλάς τών Μουσών, ή μεταξύ δύο 
παραλλήλων σειρών τοΰ Έλικώνος πρδς Α- 
νατολάς έξεχουσών εύαρέστως κειμένη, καί 
ύπδ ωραίων καί βαθύσκιων δένδρων περι
βαλλόμενη (άπερ νΰν δλως σχεδδν έξέλι- 
πον), καί ποικιλόμορφον άλλως τε άποψιν 
παρέχουσα, καθίστα τοποθεσίαν ώραιοτά- 
την καί καταλλτλοτάτην πρδς διαμονήν 
καί ένδιαίτνμα, ούτως είπεΐν, τών Μουσών. 
Καί τοι δέ τδν χώρον τοΰτον διά τών εξαί
σιων θέλγητρων ή φύσις διεκόσμησεν, ούχ 
ήττον καί ή τέχνη άμιλλωμένη συνετέλεσε 
τδ έπ’ αύτή πρδς καθωραϊσμδν καί έπαύ- 
ξησιν ώύτών.

Άλλ’ άς διέλθωμεν ένταΰθα τήν περί 
τούτων πάντων περιγραφήν τοΰ Ιίαυσανίου, 
δστις, έπί τής βασιλείας τών Ρωμαίων Αύ- 
τοκρατόρων Άδριανοΰ καί τών Άντωνίνων, 
τήν Αξιολογωτάτην καί πολυτίμητον αύ
τοΰ Περιή'(ησιν ττς Έ.ΙΙάύος έξέδωκε, 
καί δστις, έξ απάντων τών 'Ελλήνων το
πογράφων, παρέχει ήμίν τάς μάλλον ακρι
βείς καί μεμελετημένας ίστορικάς τε καί 
τοπογραφικάς Αφηγήσεις τής Ελληνικής 
γής, ήτοι τών έπαρχιών, πόλεων,κωμοπό- 
λεων καί χωρίων, καί τών διαφόρων περι
πετειών τής τύχης τών κατοίκων αύτής, 
καί ιδίως τών περί τήν λατρείαν τών θεών 
καί ηρώων τής Ελλάδος Αφορώντων.

Άφοΰ δ Παυσανίας ένάρχεται λέγων, δτι 
«Θΰσαι δέ έν Έλικώνι Μούσαις πρώτους καί 
«έπονομάσαι τδ όρος ίερδν είναι Μουσών, 
«’Εφιάλτην καί Ωτον λέγουσιν, οίκίσαι δέ 
«αύτούς καί "Ασκρην» καί δτι, «Οί τοΰ Ά- 
«λωέως παϊδες Αριθμόν τε Μούσας ένόμι- 
«σαν είναι τρεις . . . Πίερον δέ Μακεδόνα... 
«έλθόντα είς θεσπιάς, εννέα τε Μούσας κα- 
«ταστήσασθαι» κ.τ.λ., έξακολουθεϊ τήν δι- 
ήγησίν του, αύτολεξεί μεταφραζομένην, 
ουτω πως :

«Βαδίζων τις πρδς τδ έν Έλικώνι άλσος

«τών Μουσών,αριστερόθεν έχει τήν Άγανίπ- 
«πην πηγήν, ήν λέγουσιν είναι θυγατέρα 
«τοΰ Τερμησσοΰ ποταμού’ βέει δέ ούτος πε- 
«ρί τδν Έλικώνα. Προβαίνω*  δέ τήν πρδς 
«τδ άλσος εύθεΐαν όδδν, απαντά κατά πρώ- 
«τον τδ μαρμάρινον άγαλμα τής Εύφήμης, 
«ήν λέγουσιν είναι τροφδν τών Μουσών. 
«Μετ’ αύτήν, τδ άγαλμα τοΰ Λίνου, έν 
«σπηλαίω έξειργασμένον, υίοΰ τής Μούσης 
«Ούρανίας καί τοΰ Άμφιμάρου, είς 8ν κατ’ 
«έτος έναγίζουσι πρδ τής θυσίας τών Μου 
«σών. Ούτος προσεκτήσατο δόξαν έπί μου- 
«σική μείζονα τών τε συγχρόνων καί τών 
«μεταγενεστέρων αύτοΰ άοιδών, αλλ’ δ Ά- 
«πόλλων, ώς λέγουσι, τολμήσαντα έξισωθή- 
«ναι μετ’ αύτοΰ κατά τήν ωδήν, τδν έφό- 
«νευσε . . · . Οί Θηβαίοι διϊσχυρίζονται δτι 
«παρ’ αύτοίς έτάφη ό Λίνος, καί δτι 6 Φί- 
«λιππος δ Μακεδών, μετά τήν έν Χαιρω- 
«νεία ήτταν τών Ελλήνων, κατά τινα ο- 
«ψιν δνείρατος, ανελόμενος τά δστά τοΰ Λί- 
«νου, μετεκόμισεν αύτά είς Μακεδονίαν, 
«άλλά, κατά συνέπειαν άλλου δνείρατος, 
«τά Απέστειλε πάλιν είς Θήβας. Διηγοΰν- 
«ται πρδς τούτοις οί Θηβαίοι δτι, μετά τδν 
«Λίνον τοΰτον, άλλος τις Λίνος μεταγενέ- 
«στερος, υίδς τοΰ Ίσμηνίου, έζησε παρ αύ- 
«τοϊς, 8ν δ Ηρακλής απέκτεινεν, έτι παϊς 
«ών, καί τοι διδάσκαλον αύτοΰ όντα τής 
«μουσικής .... Είτα απαντά κατά πρώ- 
«τον τά έκ χειρδς τοΰ Κηφισοδότου έξειρ- 
«γασμένα Αγάλματα άπασών συνάμα τών 
«Μουσών, καί πάλιν μετά ταΰτα έτερα α- 

„ «γάλματα τών εννέα τούτων Μουσών, ερ·
«γα τριών διαφόρων καλλιτεχνών : ήτοι, 
«τρία μέν τοΰ ρηθέντος Κηφισοδότου, τρία 
«τοΰ Στρογγυλίωνος, καί τά ύπόλοιπα τρία 
«τοΰ Όλυμπιοσθένους. Καί Απόλλων δέ 
«χαλκούς ύπάρχει έν Έλικώνι, καί Ερμής 
«μαχόμενοι περί τής λύρας, καί τδ άγαλ- 
«μα τοΰ Διονύσου, έργον τοΰ Λυσίππου. Καί 
«τδ άγαλμα δέ τδ δρθδν τοΰ Διονύσου, έρ- 
«γον τοΰ Μύρωνος, τά μάλιστα Αξιοθέατου 
«μετά τδ έν Άθήναις άγαλμα τοΰ Έρε- 
«χθέως, άνέθηκεν ένταΰθα δ Σύλλας, άφελό- 
«μένος αύτδ τού; Όρχομενίους. Πρδ; δέ

«τούτοις καί Αγάλματα ποιητών καί έπί 
«μουσική έπιφανών Ανδρών ανέθεσαν, άπερ 
«είσί τά δε : Ό Θάμυρις τυφλδς, στηρίξων 
«τήν χεΐρα έπί τής κατεαγυίας λύρας του, δ 
«Άρίων ό Μηθυμναΐος έπί Δελφίνος καθή- 
«μένος, δ περίφημος αύλητής Σακάδας δ 
«Αργείος, δ Ησίοδος κιθάραν έχων έπί τοΐς 
«γόνασι, καί δ Θράξ Όρ’φεύς, παρά τώ δ- 
«ποίορ έστι τδ άγαλμα τής Τελετή; (ήτοι 
«τής προσωποπεποιημένη; έςεικονίσεως τή; 
«τελετής τών Μυστηρίων, τοΰ Όρφέως φη- 
«μιζομένου πρδς τοί; άλλοι; καί ώ; έφευ- 
«ρετοΰ αύτών έν 'Ελλάδι)’ καί προσέτι θη- 
«ρία έκ λίθου καί χαλκοΰ άκούοντα αύτοΰ 
«αδοντος.» Μετά δέ τήν περί Όρφέως έκ- 
τενή αύτοΰ διήγησιν, έξακολουθεϊ δ Παυσα
νίας λέγων, «Υπάρχει καί άγαλμα Άρσι- 
«νόη; έν Έλικώνι, αδελφής άμα καί συζύ- 
«γου τοΰ Πτολεμαίου (τοΰ Φιλαδέλφου) έπί 
«χαλκής στρουθοΰ καθημένης. Ένταΰθα ύ- 
«πάρχει καί τδ άγαλμα Έλάφου, διδούσης 
«γάλα τώ μικρώ παιδί τοΰ Ήρακλέους Τη- 
«λέφω, καί βοΰς, καί άγαλμα Πριάπου θέ- 
«ας άξιον.............Έν δέ τώ Έλικώνι κείν
α ται καί άλλοι τρίποδες (αφιερωμένοι δηλ. 
«ταϊς Μούσαις) καί άρχαιότατός έστιν έκεϊ- 
«νος τδν δποϊον, ώ; λέγουσιν, δ Ησίοδος 
«έλαβεν έν Χαλκίδι τής Εύβοιας νικήσας 
«ωδή. Περιοικοΰσι δέ καί άνδρες τδ άλσος 
«(τών Μουσών) καί εορτήν τε ένταΰθα οί 
«Θεσπιεΐ; καί αγώνα άγουσι Μουσεία (κα- 
«λούμενα). "Αγουσι δέ καί τώ Έρωτι (έορ- 
ο τήν), προβάλλοντες βραβεία ού μόνον τοΐς 
«μουσικοί; άλλά καί τοϊ; άθληταϊς. (1) Ώς
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«είκοσι δδ στάδια άπδ τοΰ άλσους έστίν ή 
«καλουμένη τοϋ "ίππου κρήνη, έποίησεν 
«δ ίππος τοΰ Βελλεροφόντου (Πήγασο;) τύ- 
ψας την γήν δια τή; οπλής τοΰ ποδός του» 
(Βοιωτικά. ΧΧΐχ — XXXI, — Ένταΰ 
6α λήγουσι τά ύπδ τοΰ Παυσανίου περί τής 
κοιλάδος καί τοΰ έν αύτή άλσους τών Μου- 
σών αφορώντα·

Λαμβάνοντες λοιπδν ύπ’ ό'ψιν τά είρη- 
μένα, δυνάμεθα νά δμολογήσωμεν, δτι ή 
φήμη, ήν ό χώρος ουτος προσεκτήσατο πα
ρά τοΐς άρχαίοις, δικαίω τώ λόγω άνήπει 
αύτώ, καί δτι ήτε κοιλάς και τδ άλσος τών 
Μουσών άποτελοΰσι τδ περίβλεπτον στμεΐ- 
ον τδ δυνάμενον προσελκύει? τήν έπίσκεψιν 
τών νεωτέρων άρχαιολόνων περιηγητών. 
Άλλ’δμως ένεκα τής άποστάσεως αύτών έκ 
τών συνήθων οδοιπορικών γραμμών, δλίγι- 
στο; περιηγητα: μέχρι τοΰδε τά έπεσκέφθη
σαν. Ό Γεώργιος Η heler (λέγει νεώτερος 
τις Γερμανδς περιηγητής έξ ού έρανιζόμε- 
6α, καί ούτινος τήν έν Θεσπιαΐς ιτεριήγησιν 
και τάς αύτόθι ανακαλύψεις παρακατιόντε; 
μεταφράζομεν) δ τδν 4 7 μ. X αιώνα τήν 
τε 'Ελλάδα καί τήν μικράν Ασίαν περιη- 
γηθεΐς, έθεάσατο τήν κοιλάδα τών Μου
σών, έν ώρφ τοΰ έαοος, κεκαλυμμένη? ετι 
ύπδ χιόνων καί παγετών. Ό δε Έδουάρδος 
Dodwell, δστις περί τάς άρχάς τοΰ παρόν
τος διήλθε τήν Ελλάδα, ήμ,ποδίσθη, λέγει, 
πρδς μεγίστην αύτοΰ λύπην, νά έπισκεφθ^ 
τά αξιοσημείωτα ταϋτα μέρη. Ό Ludwig 
Hoss άφ’ έτέρου, δ συνοδέυσα; είς θεσπιάς 
τδ πρώην Βασιλικόν τής 'Ελλάδος ζεύγος, 
δέν ήδυνήθη, λέγει, νά παρατηρήση έν άνέ- 
σει τά καθέκαστα. Σσφεστέραν δμως περι
γραφήν άναγινώσκομεν έν τώ όάοιπορζ.τφ 
^χχ-ίι.ριάέφ έ>· Έ.Ι.Ιάύι τοΰ Άγγλου V/ii 
ham dell καί έν ταΐς ΈΛ2ηηχαΖς 'Λνα- 
[ΐν ή σι. σι χαΐ ίνζυπύσεοι τοΰ Γερμανού 
II ilh. ί isher,. έζ ών ύ πρώτος διακρίνεται 
διά τδ άκριβές τών εκθέσεων καί δ δεύτε
ρο; διά τδ εύρδ τών έπιθεωρήσεων καί πα
ραστάσεων. Άν διεσώζετο μέχρις ημών τδ 
σύγγραμμα τοϋ δεσπιέως Άμφίωνος τδ ύ

πδ τοΰ Αθηναίου άναφερόμενον (4), δπερ 
περί τοΰ έν Έλικώνι Μουσείου έν δυσ'ιν, ί
σως δε καί πλειοτέροις βιβλίοις διεπραγμα- 
τεΰετο, Οά άνεπλήρου βεβαίως τάς ημιτε
λείς περιγραφάς τών Εύρωπαίων περιηγη
τών, διαλύον συνάμα καί πλείστας άπορίας 
αύτών περί τή; τοποθεσίας τών διαφόρων 
ίκεΐσε πηγών καί άζιοσημειώτων μερών.

uDas es mir auf meiner Heise nach 
sBoolien moglich war das Musenthal Ian- 
«ger und genauer zu xinlersuchen, als es 
«meislens die umslande erlauben, die bei 
« Wanderungen in so wenig cublivirlen 
«Gegenden oft, und ganz unerwartet den 
« Wunschen und Absichlen des Heisenden 
ehinderud in den 11 'eg trelen, so will ich 
eversuchen, in Folgendem eine Darstel- 
a lung davon zu geben, wie ich es, und 
«wasich vorgefunden habe. a ήτοι ;

«’Επειδή (λέγει ο νεώτερό; μας προρρη- 
Οεις Γερμανδς περιηγητής προοιμιαζόμενος) 
έν τή πρδς τήν Βοιωτίαν περιοδείφ μου ή- 
δυνήΟην νά έπισκεφθώ μ,ακρότερον καί άκοι- 
βέστερον τήν κοιλάδα τών Μουσών, παρ’ 
δ,τι ώς έπί τδ πλεΐστον επιτρέπεται ύπδ 
τών περιστάσεων, αϊτινες έν ταϊς τοσούτο» 
όλίγον καλλιεργημένοι; έκείναι; χώραι; 
πολλάκις απροσδόκητα πάνυ παρεμβάλλουσι 
προσκόμματα ταϊ; έπιθυμίαις καί θεωρίαΐ; 
τοΰ περιτγητοΰ, θέλω προσπαθήσει έν τή 
έπομένγ εκθέσει, ϊνα παραστήσω όποια ή 
κοιλά; αύτη καί τί άνεΰρον έν αυτή » Μετά 
δδ τδ προοίμιον τοΰτο άρχεται τοΰ λόγου 
ώς έξή; :

«Άφοΰ έπεσκέφθνν τήν ύπδ τοΰ Όμηρου 
«πολυτρήρωνα» (έ) καλουμένην πόλιν Θίσ- 

βην, τήν μεταξύ τών νϋν κωμοπόλεων Θομ- | 
βραίνη; καί Κακωσίας ζειμένην, διενυκτέ- 
ρευσα έν χωρίορ τινί παρά τώ ποταμώ Περ- 
μησσώ, καλουμένω Καρατάς. Τήν επαύριον 
τδ πρωί, 4 4ην Αύγουστου 4 858, μοί έφε
ρε? δ ιπποκόμο; τδν ίππον μου Ζνίλώς χορ- 
τασμένον καί έπισεσαγμένον. Άναβάς αύ
τδν, τοϋ ιπποκόμου δτε μεν προηγουμένου, 
ότέ δε επομένου τής όδοΰ, προύχώρητα έπί 
τών λοφίσκων τών παρά του; μεσημβρινοπ- 
νατολικοδς πρόποδας τοϋ Έλιζώνος έκτει- 
νομένων, καί εφθασα εις πηγήν τινα καλου
μένην Τατέτσα βρύσιχ, ήτις πιθανώς έστιν 
ή ΰπδ τοΰ Παυσανίου άναφερομένη Ναρκίσ
σου πηγή’ ε’τα διεπέρασα ρύακά τινα, ού
τινος ή κοίτη καί αί βχθαι είσί πλήρεις κα
λαμώνω?, καί όστις θά ήναι βεβαίως ό ύπδ 
τοΰ αύτοΰ Παυσανίου Ονομαζόμενος Δονα- 
κών (4) καί άφίχθην εί; τό χωρίον Νεοχώρι, 
καί διαβάς τδν ποταμόν Περμησσδν, ή μάλ
λον είπεΐν ρύακα (wohlmehr Bach) εί; έ
τερον ώσαύτω; χωρίον Παλαιοπαναγιά κα
λούμενον. Ή οδό; άγει έντεΰθεν έπί έδά
φους δυσβάτου καί βουνώδους καί είτα πά
λιν προσεγγίζει τφ Περμησαώ, ένθα ανα
φαίνεται ρυάκιον έκ βορρά είσβάλλον είς 
αύτόν. Ού μακράν δε τούτου ανευρίσκονται 
τά έρείπια μικράς τίνος εκκλησίας, Επι
σκοπής καλουμένη;, ήτις ανήκε βεβαίως τώ 
μεσημβρινώς τοΰ Περμησσοΰ όμωνύμιρ χω- 
ρίω, τά νΰν έξ δλιγίστων οικιών συνιστά- 
μένω. Παρ’ αύτή έκειτο κιτρινόλευκός τις 
πλάξ φέρουσα έν άναγλύφω Βοιο,τδν ιππέα. 
Δυτικώ; πάλιν αυτής έκειτο ή κατερειπω- 
μένη έκκλησία τοϋ Αγίου Γεωργίου, ής ή 
Αγία Τράπεζα (Allarplatle) έτι διεσώζετο 
άβλαβή; καί ώραϊαι πλίνθοι περιεκάλυπτον 
αύτήν. Ό δδδς έντεΰθεν έκλινε δεξιόθεν 
πρδς τδ χωρίον Ζαγάρα τδ περί τά 3(4 
τή; ώρας άπέχον. Άλλ.’ επειδή έγώ ένώπι- 
όν μου παρετήρυυν ετι σωρούς δένδρων, ά
τινα μοί έφαίνοντο ύποδηλοΰντα οτι ύπδ 
τάς σκιάς αύτών θά άνευρίσκοντο έκκλησίαι 
(I) «Θεσπιέων δέ έν τ$ γή Δονακών έστιν ο

νομαζόμενο;· ένταΟΟά έστι Ναρκίσσου πηγή· 
(Παυσαν: Βοιωτικά. Βιβλ. ΙΧ.ΧΧΧ1.) 

καί έρείπια τής άρχαιότητος, (διότι άν τά 
δένδρα ταϋτα δέν έπροστατεύοντο υπό τής 
αύτόθι ίερά; γής, ήθελον πρδ πολλοΰ βεβαί
ως καταστραφή ύπδ τοϋ πελέκεως ή τοΰ 
πυρδς τών γειτνιαζόντων λαών) προύχώρη" 
σα έτι περαιτέρω τοΰ Περμησσοΰ, καί δια- 
περάσας πάλιν ρυάκιον τι, £έον παρ’ αυτώ, 
άνεΰρον καί άλλη·’ εκκλησίαν έν έρειπίοις. 
Αυτή δ’ ην ή τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου, έξ 
άρχαίων ωραίων μαρμάρων έκτισμένη, έφ’ 
ένδς τών δποίων ύπήρχεν έπιγραφή τις δλω; 
δυσανάγνωστος.

«Όλίγα βήματα μακράν άνεφάνησαν καί 
άλλα έρείπια, άτινα οί ύπδ τήν σκιάν τών 
σκιερών δρυών καθήμενοι ποιμένες πρδς υ- 
περάσπισιν κατά τοΰ φλέγοντος ήλίου τοΰ 
Αύγουστου μοί είπον δτι ησαν τά τής έκ
κλησία; τοΰ Αγίου Λουκά. Έπι ένδς μεγά
λου λίθου ανεστραμμένου καί βαθέως έντδ; 
τής γής έκεϊσε κεχωσμένου, ύπήρχεν ή έζής 
έπιγραφή διά στίχων, ήν μετά πολλοΰ κο- 
που, Ενεκα τών περί αύτδν έρριζωμένων 
χαμοδένδρων, ήδυνήθην ν’ άντιγράψω, καί 
τήν οποίαν αναφέρω ένταΰθα ως έπιχέουσάν 
τι φώς περί τής τοποθεσία; τής Άσπρης, 
τής πατρίδος ταύτης τοϋ Ησιόδου, καί άλ
λως τε ως ουσαν μέχρι τοΰδε έν μέρει μό
νον γνωστήν παρά τοϊ; αρχαιολόγοι;. Εχει 
δε ό»δε :

........................ΤΙΟΣΝΕΚΥΣ..........................
ΚΛΑΛ1ΤΥΧ. ΦΘΟΝΕΡΩΔΑ.. ΟΝΙΧΡΗΣ . ..
ΜΟΥΣΑΙΔΕΕΥΧΩΛΑΙΣΙΕΝΕΠΗΚΟΟΙΟ . ..
ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΟΥ ΖΑΚΟΡΟΥ ΜΟΙΡΑΔΕΕ- 

Χ1Μ . ..
ΑΣΚΡΑΙΩΚΡΥΨΑΣΑΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣΟΥ .. . .
. ΑΣΑΤΕΛ1Σ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΣ ΕΜΕ ΔΕΡ- 

ΚΟΜΕ...........
Σ. ΛΠΙΚ1ΟΥ ΖΑΚΟΡΟ ΙΟΛΥΓΡΑΠΑΙ- 

ΣΕΝΘ . . . '
. Α............ΗΔΥΕΤΩΝ ΠΑΗΣΑΜΕΝΗ-

ΔΕ............

«Ό Αρχαιολόγος Geil εί; δν άνεζοίνωσ» 
αύτήν, άναπληροϊ τά κενά οΰτω πως»· 

. . . τίος νέκυ; . · ·

(4) «’Αμφίων οέ ύ ©εσπιεΰ; έν δευτέρψ περί 
■ τοΰ έν Έλικώνι Μουσείου, δγεσΟαι, φησίν, έν 
Έλικώνι παίϊων ορχήσεις μετά σπουδή;, παρα
τιθέμενο; άρχαϊον επίγραμμα τό δε : 
«Άμφότερ* *. ώρχεϋμην τε καί έν Μούσαι; έδί— 

δασκον
• έ-νδρας. Ό ό’ αΰλητή; tv "Α νακος Φιαλεΰς.»

(ΆΟην. άειπνοσ. Βιβλ. χ[ 26.) 
(2) ήτοι ; ,πλουσίαν είς περιστεράς· «Πολυ-

τρήρωνα τε Θίσβην» 
(Ίλιάδος Β. ΰ02·)
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Καλλιτύχη φρονερώ δαίμονι χρηο[α- 
μένη

Μοΰσαι δ* εύχωλαϊς ένεπήκοοι ο[ύκ έ- 
γένοντο

Πατρδς έμοΰ Ζακόρου. Μοίρα δ’ έχι μ[ε 
τάφο» 

5 Άσκραίω χρύψασά τις' ελπίδες ο[υν ύ 
πίνερβε

Γ]άς άτελϊς γονέων είς έμέ δερχο- 
μέ[νων

Σολπιχίυυ Ζαχόρο-.ο λυγρά παϊς ένθα[δε 
κεϊται

Κ]αλλιτύχη υύ έτών Κλησαμένη δεχ[ά· I 
δας.

«Έν τφ έπιγραφή ταύτη άναγινώσκομεν 
περί νέας τινδς Καλλιτύχης, είχοσαετοΰς 
Ουγατρδς τοϋ ίερέως Σολπικίου, υπδ φθονε
ρού δαίμονος άποθανούσης, χαί δτι αί Μοΰ- 
οαι δ'εν είσήχουσαν τάς δεήσεις τοΰ πατρδς 
αύτής, όντος ίερέως (πιθανώς τών Μουσών)· 
δτι μία τών Μοιρών ίχρυψεν αύτήν έν τά- 
φω Άσκραίω, χαί δτι αί έλπίδες τών είς 
αύτήν άτενιζομένων γονέων χεϊνται άτε- 
λεσφόρητοι ύποχάτω τής γής.—Π επιγραφή 
έστίν έγχεχαραγμένη διά γραμμάτων ωραί
ων χαί εΰχρινών.'Ως δ' έχ τοΰ λατινικού αύ 
τόθι ένόματος δηλοΰται, ανήκει τή ρω
μαϊκή έποχή. ’Επειδή δε δ Παυσανίας έπί 
τίς βασιλείας τοΰ Άδριανοΰ χαί τών Άν- 
τωνίνων εύρε τήν "Ασκραν ήδη κατεστραμ- 
μένην, αΰτη ανήκει βεβαίως είς έποχήν 
προγενεστέραν τίς τών Καισάρων. Ή δέ 
πρδς τάς Μούσας δέησις τοΰ Σολπικίου ϊνα 
σώσωσι τήν θυγατέρα αυτού, όντος ήδηζα- 
κόρου (ίερέως) αύτών, βασίζεται κυρίως έπί 
θρησκευτική δοξασία, ώς μαρτυρεί καί ό 
’Αθήναιος έν Βιβλίφ ΑΊ ί. 18. τών Δει- 
πνοσοφιστών του, λέγων ; «δτι δέ καί νό ■ 
σους ίάται μουσική θεόφραστος ίστόρηκεν» 
κτλ. τδ εχι αντί έχει, καί τδ άτε.Ιΐς αντί 
ατελείς βοιωτικοί είσιν ιδιωτισμοί.

“Πρδς δέ τούτοις ή έπιγραφή αΰτη ές-ίν 
αξία λόγου, καθότι έκ τού μέρους ένθα κεϊ- 
ται καί τών έν αυτή άναγινωσκομένων, δυ
νάμεθα νά όρίσωμεν καί τήν τοποθεσίαν της 
*Ασκρης. Ό μέν Στράβων λέγει περί αυτής 

τάδε : «Έν δέ τή Θεσπιέων έστί καί ή 
"Ασκοη κατάτδ πρδς Έλικώνα μέρος ή τοΰ 
Ησιόδου πατοίςο (Στραβ. Βιβλ. θ' 4-09.) 
Καί αύτδς ό ποιητής 'Ησίοδος λέγει δτι δ 
πατήρ του, προλιπών τήν έν Μικρά ’Ασία 
Κόμην, κατωκίσθη έν Ασκρη, περιγράφων 
αύτήν, ού πάνυ εύνοϊκώς, ούτωσί: 
«ώσπερ έμός τε πατήρ καί σδς,μέγα νή-

πιε Πέρση, 
« Πλωίζεσκεν νηυσί, βίου κεχρημένος έσ- 

θλοϋ, 
«"Ος ποτέ καί τήδε ήλθε, πολύν διά 

πόντον άνύσσας 
«Κύμην Αίολίδα προλιπών, έν νηΐ με- 

λαίνη, 
«Νάσσατο δ’ άγχ’ Έλικώνος όϊζυρβ ένί 

κώμη 
« Ασκρη, χεϊμα κακϊ}, θέσει άργα.ίύιι, ούδέ 
ποτ’ Ισθ.Ιη (Ήσιόδ : "Εργα καί Ήμέρ. 594 
—599) άπερ ό Πλούταρχος έπιβεβαιοϊ έν 
τοΐς είς Ησίοδον ύπομνήμασι, XXXV. λέ
γων «(Τδν Ησιόδου πατέρα) καί οίκήσαι 
τοΰτο τδ λυπρότατον (ήτοι ξηρδν καί εύτε- 
λές) «πολίχνιον τήν Άσκρην, χαλεπήν και 
θέρους ώρα καί χειμώνος. κτλ»

«Έξ απάντων δθεν τούτων δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν δτι τδ πολίχνιον ή Άσκρη, 
ήν αναφέρει ή έπιτύμβιος έπιγραφή, έκειτο 
έκεϊ πλησίον καί άναμφιβόλως παρά τδν 
βορειοανατολικόν λόφον τίς Έκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Λουκά, ένθα έτι καί νΰν διαμένει εις 
πύργος, πιθανώς ό ύπδ τοΰ Παυσανίου άνα- 
φερόμενος : «'Ασκρη; μέν όή πύργο; είς έπ’ 
έμοΰ καί άλλο ούδέν έλείπετο εις μνήμην.» 
(Βοιωτικά JX.X Χίλ). Παρά τί Έκκλησίιρ 
ταύτη έκειτο έπίσης καί λίθος τις έφ’ οΰ 
ήν Βοιωτδ; ίππευς έν άναγλύφω άνεπιγράφω.

«Πρδ; δέ τούτοις έκ τών ειρημένων συμ- 
περαίνεται δτι παρά τή Εκκλησία τοΰ 'Α
γίου Λουκά τδ σημεΐόν έστιν έξ ου ό Παυ
σανίας άρχεται τής περί τοΰ Ιεροΰ Αλσους 
τώ>· Μουσών περιγραφής αύτοΰ. Τωόντι ή 
υψηλή ψάχις τή; πρδς βορράν τήν τών Μού
σια? κοι.Ιάόα αρΧ,'ΐΰ'νΐΓ, σειράς τοΰ Έλικώ- 
νος έπιπίπτει ένταΰθα απόκρημνος πρδς τήν 
κοιλάδα τοΰ Περμησσοΰ, ένώ ή μεσημβρινή

πήρχεν έτ.ί τής £άχεως τοΰ όρους καί έτέρα 
ψυχροτέρσ πηγή καλουμένη Φ»υκιή. Δέν είναι 
αρά γε αΰτη ή Ίπποκρήνη περί ής λέγει 
ό Παυσανίας, δτι εύρίσκει τις αύτήν άνα- 
βαίνων είκοσι στάδια, ήτοι μιάς ώρας δ- 
δοιπορίαν, έπί τοΰ Έλικώνος ; Πιθανώς έςιν 
αΰτη ήν ό Π Gill έν τώ ir ’EJJiii ύ- 
doiitopixip του Έγχειριόίΐύ σελ. 122, καί 
ό Γερμανός 4 isher έν ταϊς ' Ε.Ι.Ιηνικαΐς Ά- 
ναμνήσεσι val ίντνηύσεσιτ αύτοΰ σελ. 
557, καλοΰσι κρύο πηγάδι. Ό τελευταίος 
μάλιστα λέγει, δτι έπί τής βορειοανατολι
κής άκρα; τοΰ όρου; μικρόν τι άστεγον 
παρεκκλήσιον άνεΰρεν, δπερ ίσως περιέκλειε 
τδν βωμόν τοΰ Διδς τδν ύπδ τοΰ Ησιόδου 
μνημονευόμενον έν αρχή τής Θεογονίας του 
διά τών εξής στίχων :
«Μουσάων Έλικωνιάδων άρχώμεθ’ αεί—

«ιν, 
«Αϊθ’ Έλικώνος έχουσιν όρος μέγα τε 

ζάθεόν τε, 
«Καί τε περί κρήνην ίοειδέα ποσά’ άπα- 

λοϊσιν 
«Όρχεΰνται, καί βωμόν έρισθενέος Κρο- 

νίωνος (Ίίειοδ. Θεογον. 1—4.) 
«Έκ τής Άγανίππης καί τών έρειπίων 

τής Αγίας Αικατερίνης προύχώρησα επί τής 
βαθείας κοίτη; τοΰ Περμησσοΰ, οστις, μεθ’ 
δλην τήν καυστικήν τοΰ θέρους ώραν, ψέει 
μοδμυρίζων ώς ρύαξ,καί άνεΰρον πλησίον αύ
τοΰ, έν τώ μέσω σωρού ωραίων πυκνών 
δένδρων, ύπδ τήν σκιάν τών όποιων πλήθος 
μαύρων αιγών περιεπλανώντο βόσκουσαι, 
τά άξιόλογα έρείπια τής έκκλησίάς τής Α
γίας Τριάδος. Πάς λίθος ένταΰθά έστιν άρ
χαΐον μάρμαρον (jeder Stein ist da ein an
tiken Marinor), στρογγύλα ή γωνιώδη υ
πόβαθρα αγαλμάτων, μικρών τε κα’. μεγά
λων, έν τισι τών όποιων άναδείκνυνται αί 
έπαί τής προσκολλήσεως τών ποδών αύτών 
τοσοΰτον εύκρινώς, ώστε δύναταί τις νά 
είκάση δτι τά άγάλματα ήδη νεωστί ά- 
πεσπάσθησαν έξ αύτών. Φαίνεται λοιπδν 
δτι έπισταμένως άνερευνών τις τά ένθάδε, 
κερδοσκοπικήν λεηλασίαν τών αρχαιοτή
των τούτων έποιήσατο, καθότι άναντιρ-

έτι υψηλοτέρα τοΰ Έλικώνος χλ.ιτύς (τά 
νύν Ζαγάρα καλουμένη) κλίνει δμαλώς πρδς 
τήν α ύτήν κοιλάδα τών Μουσών. Προχωρών 
δέ τις έκ τοΰ 'Αγίου Λουκά έκατδν βήματα 
πρδς δυσμάς, άνευρίσκει έλίγον άριστερίΟεν 
τίς σχεδδν μόνον υπδ ποιμένων καί αιγών 
συχναζομένης δδοΰ, πηγήν ένόματι Λ’γυο- 
βρύσιν. Ού μακράν δ’ αύτής υπάρχει ή κα- 
τηρειπωμένη μικρά ’Εκκλησία τίς 'Αγίας 
Αικατερίνης, καί παρ’ αύτή μία άλλη ής το 
όνομα δέν ήξευρον οί ποιμένες νά μοί εϊπωσι. 
Συγκρίνοντες λοιπόν μετά τών ήδη λεχθέν- 
των τή, είρημένην περιγραφήν τού Παυσανίου 
λέγοντος : «Βαδίζων τις πρδς τδ έν Έλι
κώνι άλσος τών Μουσών, αριστερόθεν έχει | 
τήν Άγανίππην πηγήν . . . είτα άπαντ^. | 
τδ μαρμάρινον άγαλμα τής Εύφημης, τής 
τροφού τών Μουσών, καί μετ’ αύτήν τδ ά
γαλμα τού Λίνου έν σπηλαίορ έξειργασμέ- 
νον'» καί έχοντες ύπ’ όψιν δτι, διά τής δι · 
αδόσεως τοΰ Χριστιανισμού έν Έλλάδι, οί 
έν αύτή ίεροί τόποι κατά μέγα μέρος δια- 
μείναντες μ.ετεσχηματίσθησαν απλώς είς 
χριστιανικούς ναούς, καί κατά συνέπειαν δ 
Ζεύ; ύπεχώρησε τώ Άγίω Ήλία, δ δέ Πο- 
σειδών τφ Άγιοι Νικολάω καί οτι ή Α
γία Αικατερίνη, ή κατά τδ Μαρτυρολόγιον, 
άποκεφαλισθεΐσα τδ 307 μ.Χ. έκ βασιλέων 
καταγομένη,καί ισχυρά τή; πίστεως πρόμα
χος ούσα, ού μόνον πεντήκοντα εθνικούς φι
λοσόφου; είς τήν τοΰ Χριστοϋ λατρείαν έ- 
πέστρεψεν, άλλά καί πλείστου; άλλους, έν 
οίς καί τήν Φαυστίνην σύζυγον τοΰ Καίσα- 
ρος Μαξεντίου, καί δτι αΰτη ήν η προστά 
τρία τής έν Παρισίοις φιλοσοφικής Σχολής 
καί δτι έτι καί τήν σήμερον υπάρχει άρ- 
χαΐόν τι λύκετον έν Βενετία δμώνυμον αύ
τή, δυνάμεθα ούχί παρατόλμως άλλ’ εύλό- 
γως νά συμπεράνωμεν δτι ή ρηθεϊσα πηγή 
ήν ή Άγανίππη, καί δτι ή Εύφήμη ή τρο
φός τών Μουσών (ήτοι ή αντιπρόσωπος αΰτη 
τών έλευθέρων τεχνών καί έπιστημών) είς 
Αγίαν Αικατερίνην μεταβληθεϊσα, προσε- 
κτήσατο καί τήν μικράν αύτής Εκκλησίαν 
έν τώ αύτώ ίερώ χώρω.

«Οί ποιμένες μοί είπον προσέτι δτι ύ-
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ρήτως εύρισκόμεθα νϋν έν μέσω τοΰ Αρχαίου 
«Wo-ow τάκ Λίονσ&τ, δπερ περιείχε* ύπδ 
σκιερά δένδρα κ«ί ώραίους διαδρόμους, τού; 
ύπδ τοϋ Παυσανίου π&ριγραφομίνους Οησαυ 
ρού; τής τέχνης, έν λαμπρότητι καί κα
λαισθησία τοποθετημένους. Αί διά στίχων 
καί έν πεζώ λόγορ έπιγραφαί, άς ϊτι κτ; 
νϋν άναγινώσκομεν έπί τών μαρμαρολίθων, 
έπιμαρτυροϋσι τά λεγάμενα ήμών. Τούτων 
δι’ ούσών έν μέρει άγνωστων έτι, μεταδίδω 
ένταΰθα τοΐ; φιλομούσοις άναγνώσταις τάς 
μάλλον ένδιαφερούσας άς άνεΰρον.

«’Επί ένδς μετρίου τδ μέγεθος βάθρου, 
έκ μαρμάρου Βοιωτικοΰ λευκοκιτρίνου ,έφ’ 
ου άριδήλως αναφαίνονται αί κοιλότητες 
τοΰ έπ αύτοΰ προ>ην έφισταμένου αγάλμα
τος, άναγινώσκομεν τάδε :

ΟΔΗΜΟΣΘΕΣΠΙ 
EQNΛΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

ΚΑ1ΣΑΡΑ ΘΕΟΥ ΥΙΟΝ ΤΟΝ 
ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ 

ΝΟΥΣΑΙΣ.

Ό δήμος Θέσπι 
έων Λύτοκράτορα 

Ιίαίσαρα, θεοΰ υίδν, τδν 
σωτήρα καί εύεργέτην 

Μούσαις,
«Έξ αύτής τής επιγραφής δηλοΰται ’δτι 

οί Θεσπιεϊς, τδ τοΰ Καίσαρος Αύγούστου ά
γαλμα, έφ’ οΰ πλεΐστα; ευεργεσίας προσέ- 
λαβον, έν τώ ίερώ τούτοι έδάφει ταϊ; Μού
σαις καθιέρωσαν. Τδ δτι δε ύπδ τδν τίτλον 
«Λύτοκράτορα Καίσαρα» υπονοείται δ Αΰ 
γους-ος, ούδεμία αμφιβολία.Ούτος ήν ί κλη
ρονόμος καί Οετδς υίδς τοΰ Ιουλίου Καίσα- 
ρος, τοΰ ς·’.,μετά τδν έκ δολοφονίας θάνατόν 
του, τιμηθέντος διά τής προσηγορία; Dtvus 
(Θεός') τοΰθ’ οπερ έπιβεβαιοΰται καί διά 
τής, έν τή Συλλογή ’Επιγραφών τοΰ Αρχαι
ολόγου Keil, Μεγαρική; τήςδε έπιγραφή; : 
«Μουσών καί θεοΰ Καίσαρος καί Αύτοκρά- 
τορος, Καίσαρος Θεοΰ, υίοΰ Σεβαστοΰ (ήτοι 
Αύγούστου), ’Απόλλωνος Μουσείου.» (Σελ. 
20.)

«’Εφ ετέρου μαρμάρινου υποβάθρου ά- 
νίγνων τάδε:

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΠΑΙΟΗ ΣΕ2Τ0Ν 
ΚΛΛΟΥΙΝΟΝ ΜΟΥΣΑΙΣ.

ήτοι : »Ό δήμος Πόίίλιον Σέξτον Καλου- 
ϊνον Μούσαις.»

«Τίς δ ένταΰθα άναφερόμενος Πόπλιος 
Σέξτος δέν δυνάμεθα άκριβώς ν’ άποφαν- 
Οώμεν. Πιθανώς ην Ρωμαΐός τις Προπραίτωρ 
δστις ηύνόει τούς θεσπιεϊς, οϊτινες ύπδ εύ- 
γνωμοσύνη; εμφορούμενοι άνήγειραν τδν αν
δριάντα αύτοϋ έν τώ άλσει.

«Έπί μιας δέ βάσεως 3 πόδας τδ μήκος 
καί ένδς τδ ΰψος, υπήρχε τδ έξής δίστιχου 
ύπδ έλλειπή καί ακατάληπτου έπιγραφήν :

ΚΔΥΜ.
Θ Ε ϊ

ΗΖΗΝΟΣ ATI ΤΟΝ ΔΕΠΟΑΥΜΝ1Α ΝΕ- 
ΚΤΑΡΟΣ ΑΤΜΟΝ 

ΠΕΜΠΩ ΤΠΝΟΣΙΒΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥΣ. ΧΑΡΙΝ

ήτοι «'Η Ζηνδς Δά τόνδε Πολύμνια νέ» 
κταρος άτμδν

Πέμπω τήν δσίην πατρί τίνουσα χάριν.»

«’Επί τής βάσεως ταύτη; ιστατο πιθα
νώς τδ άγαλμα τής Μούσης Πολύμνιας είς 
ήν άποδίδεται τδ δίστιχου, καί ήτις τώ 
Διί πατρί αύτής χάριν τίνουσα (ήτοι κα
θήκον εύγνωμοσύνη; έκπληροΰσα) πέμπει 
νέκταρος ατμόν.

«Εύρον προσέτι δύο άλλας πλάκας μετ’ 
έπιγραφών, άλλά τεθλασμένα; καί βαθέως 
είς τήν γήν κεχωσμένας, έξ ών αντέγραψα 
λέξεις τινάς, άλλ’ ώς μή παρεχούσας έννοιάν 
τινα δέν αναφέρω ένταΰθα,

«’Αφοΰ λοιπόν έν τώ θελκτικώ καί σκι- 
ώδει τούτοι χώριρ έπί τινας ώρα; διέμεινα, 
καί τδ μεγαλοπρεπές τοΰ ίεροΰ τών Μουσών 
άλσους, πώς αύτδ έν τοΐς άρχαίοις χρόνοι; 
τοΐ; θεωμένοι; παρίστατο, νοερώς έν έμαυ- 
τώ νά έξεικονίσω προσεπάθησα, προέβην 
πέραν πρό; Δυσμάς, καθότι οί ποιμένες μοί

είπον, 3τι ύπήρχεν έκοΐσε καί έτέρα τι; κα- 
τηδαφζσμένη ’Εκκλησία. Δεν εύρον όμως άλ
λο είμή ίν Uataioxaarpor καλούμενον* 
(παναρχαΐα έρείπια)' Τοΰτο δ έκτιίνεται 
άπδ τή; κλιτύος τοΰ όρους 31=30 πόδα; 
ύπεράνω τή; £ηθεί«ς Άγίας Τριάδος, οί δέ 
μεγάλοι όγκοι τών λίθων αύτοΰ, οί κατά 
τδν κυκλώπειον ή πελασγικόν τρόπον συν
ημμένοι, άναφαίνονται είσέτι έπί τοΰ ένδς 
τών τειχών αύτοΰ' τδ βόρειον τείχος είναι 
δλως κεκαλυμμένον υπδ χώματος, παρά δέ 
τδ πρδς άνατολάς προέχον ρέει πηγή, ήτις 
δμως άπορροφάται αμέσως ύπδ τοΰ πορώ
δους έδάφους, δπεο, ούδόλω; υπδ τοΰ ηλια· 
κοΰ καύσωνος τή; ώρας τοΰ έτους έπηρε*- 
ζόμενον, βρίθει πράσινη; χλόης, κίτρινων 
λωτών, άνθούντων ανθεμίων,ευωδών σισυμ- 
βρίων καί ύψηλών σκολύμων (I). Ή κοί
λα; αυτή δέν στερείται καί πτηνών. Πολυ
άριθμοι άκανθίδε; (καρδερίναι) άδουσιν έν 
πολυφωνω αρμονία: τά άσμάτια αυτών, ή 
πετώσι, σπόρου; άφαρπάζουσαι, έπί τή; 
κορυφή; τών σκολύμων, καί άλλων διαφό
ρων πτηνών" άσματα έπίσης άντηχοΰσιν έπί 
τών όρέων καί τών λόφων. Ή ωραία αυτή 
κοιλάς ήτο βεβαίως θελκτικωτέρα δτε τά 
πυκνά δάση έκάλυπτον αυτήν. 'H βόρειος 
κλιτυς τή; σειρά; τοΰ ’Ελικώνος είναι βρα
χώδης καί άδενδρος, άλλ’ ή μεσημβρινώς 
πρδς τήν κοιλάδα τών Μουσών κλίνουσα 
περιέχει έλάτας τινάς. Ή κοιλάς είναι πλή
ρης καί χαμοδένδρων άπερ οί ποιμένες καί- 
ουσιν έκ διαλειμμάτων, όπως διά τή; τέ
φρας αύτών ή γή λιπαινομένη, άναβλαστά- 
ντι τδ έπιδν έτος τρυφερά χορτάρια πρός 
βόσκησιν τών αιγών.

« Μέχρι τή; άποπερατώσεω; τής τών 
πέριξ έπιθεωρήσεώ; μου, τής άντιγρα- 
φή; τών έπιγραμμάτων καί τής σημειώσεως 
τών άξιολόγων μερών τοΰ τόπου, τδ άπο- 
μεσήμερον είχεν ηδη παρέλθει' καί έπειδή 
τήν αύτήν ήμέραν έμελλον νά φθάσω είς 
Θήβας, ώφειλον ν’ άποχαιρετήσω τδ ήρε-

' μοϋν καί γαλήνιον ενδιαίτημα τοΰτο τών 
Μουσών. Εσχον δμως έτι τήν ευκαιρίαν, ώ; 
έκ τής βραδέως γινόμενης επιστροφής μου, 
νά ϊδω τήν λαμπράν άπαψιν τήν έκ τή; 
κοιλάδας τών Μουσών πρδς άνατολάς έμ- 
φαινομένην. ’Αριστερόθεν, ήτοι βορειοανα
τολικών, προσπίπτει τραχέως ή βόρειος 
σειρά τοΰ Ελικώνος, έπί τών άκρων τής 
όποιας άνυψοΰνται δύο κωνοειδείς κορυφαί, 
μεθ’ ένός άρχαίου πύργου έκατέρα. Μεσημ
βρινές δε τή; πρώτη; κορυφής παρά τφ Ά- 
γίω Γεωργίω, άναδείκνυται ή τοποθεσία 
τής 'Ασκρης' έπί τή; δευτέρα; έκειτο πιθα
νώς τδ δχυρόν φρούριον τών βεσπιέων, ό 
Κερησσδς, είς δν κατέφυγον <.ί Θεσπιεϊς έπί 
τή; έπιστρκτείας τών Θεσσαλών, καί έπει
τα πάλιν, μετά τήν ίν Αεύκτροις μάχην, 
διά τδν φόβον τοΰ νικηφόρου ’Επαμεινώνδα, 
ώς άναφέρει ό Παυσανίας : «*Εστι δέ δχυ- 
ρδν χωρίον δ Κερησσδς ές τήν θεσπιέων, ές 
8 καί πάλαι ποτέ «νεσκευάσαντο κατά τήν 
έπιστρατείαν τήν θεσσαλών.......... Τότε δέ
δ ’Επαμεινώνδας ώς τούς θεσπιεϊς κατα- 
φεύγοντας είς τδν Κερησσδν ίξεΐλε » (Βοιω- 
τικά Χ/Ι ). Αί θεσπιαί μέν έντεΰθεν δέν 
φαίνονται, άλλ είς μικράνάπόστασιν μόνον 
τδ χωρίον Παλαιοπαναγιά, καί οί αμπε
λώνες οί μέχρι τοΰ Έρημοκάστρου έκτει- 
νόμενοι, καί κατ’ εύθεΐαν γραμμήν ή δυτι
κή τών θεσπιών πεδιάς μετ’ εύαρίθμων πι
νών δένδρων. Δεξιόθεν δε κλίνει μεγαλο
πρεπούς ή μεσημβρινή πλευρά τοΰ ’Ελικώ
νος, καί οί παρά τούς πρόποδας τοΰ Κιθαι- 
ρώνος λόφοι μετά τών οικιών τών χωρίων 
Καπαρέλλι καί Παραπουγγία, πλησίον τών 
δποίων έκειντο τά άρχαΐα Αεΰκτρα. Τήν δέ 
μεσημβρινοανατολικήν κοιλάδα σχηματίζει 
ή ωραία σειρά τοΰ Κιθαιρώνος, πρδς τήν 
βόρειον κλιτόν τοΰ βποίου δύναταί τις ν’ 
άναζητήση τά ερείπια τών άρχαίων Πλα- 
ταιών, διά μέσου τών ύπδ τών άκτίνων τοΰ 

; ήλίευ φωτιζομένων χωρίων Κόκλα καί Κρε- 
κοΰκι. Αί Θήβαι, πιθανώς έκ τών ύψηλών 
εσχατιών τής κοιλώδος δραταί, διέφευγον 
τήν δρασίν μου ένεκα έπιπροσθοΰντός τίνος 
λόφου, άλλ’ όπισθεν αύτοΰ άνυψοΰται τδ

(1) Σκόλομος. Εΐόος άζανΟώόου; φυτο5, άν- 
6οϋν έν τφ μεγάλψ καύσωνι τοϋ θέρους.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ- Γ’.)
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μεγαλοπρεπές όρος Περμησσός, ώς καί τό 
δεξιόΟεν αύτοϋ όρος Πάρνη. Καί τής Εύβοι
ας προσέτι τά σκιόεντα όρη διακρίνονται έν 
μακρά άποστάσει. Η τέταρτη μ. μ. ώρα 
ειχεν ήδη παρέλθει δτε έπέστρεψα πρός τόν 
Περμησσόν. Εφιππος τότε έπανήλθον πρώ 
τον πρός τό χωρίον ΙΙαλαιοπαναγιά, διέβην 
κατ’ εύθεϊαν τήν μεταξύ τής κοιλάδος τών 
θεσπιών καί τής Κωπαΐδος λίμνης σειράν 
τών λόφων, είσήλΟον εις τήν δδον τής Λε- 
βαδίας καί άφίχθην σκοταϊος περί τήν ΙΟην 
εσπερινήν ώραν εις Θήβας.»

Έμ. Γιανναχόπύυ^ος.

ΛΟΓΟΣ 

’Exyiarri0tl( ir τω rati τί}ς Άγ. Φωζιι- 
rfjc χα,τά τηκ initeior ίορτήΐ των 

Tpitir /ζρα,ρχών, ύ.τό τοϋ χα- 
ΰηγητοϋ ΤΙ. ΚαροΛίΰου.

'Ιερόν,άρχαϊον καί σεπτόν άκολουθοΰντες 
έθος, Σεβασμιώτατε Δέσποτα καί λοιπή 
φιλόχριστος 'Ομήγυρις, περιτελλομένου έ- 
νιαυτοΰ συνήλθομεν αυθις έν τώ ναώ τού- 
τω τοΰ Πανσόφου, ΐνα έορτάσωμεν πανηγυ
ρικής τήν μνήμην τών τριών μεγάλων τής 
’Εκκλησίας πατέρων καί διδασκάλων τής 
άνθρωπότητος, ό»ν ή αίγλη τοΰ ονόματος, 
δ ένθεος βίος, ή μετάρσιο; σοφία, αΐ Οαυ- 
μασταί πράξεις, οί μεγάλοι αθλοι, οδς γεν- 
ναίως ήγωνίσαντο, καί αί λαμπραί νίκαι, 
<2ς περιφανής ήραντο έν τώ μεγάλε? υπέρ 
τής ήθικής καί πνευματικής άναγεννήσεως 
τής άνθρωπότητος άγώνι, ουδέποτε διαλεί- 
πουσιν έπενεργοϋντα έπί τε τόν ήθικόν -η
μών βίον καί τήν διανοητικήν διάπλασιν, 
καίπερ μακρ&ς αιώνων σειράς χωριζούσης 
ημάς απ’ εκείνων. Άλλα τοιαύτη έν τώ ή 
θικώ κόσμε? ή φύσις καί ή δύναμις παντός, 
δπερ μέγα καί θειον καί υψηλόν, ώστε ου- 
δείς διϊσταμένων αιώνων χρόνος δυναται νά 
έξασθενίση τήν έφ’ άπαν τό μέλλον έπί· 

δρασιν αυτών, olov δή τίνος πσμφαίνοντος 
άστέρος τό φαεινόν σέλας, ού τήν πέραν τοΰ 
δρίζοντος έν τώ άχανεϊ διαστήματι λάμ- 
ψιν ούδεμία χώρου διάστασις δύναται νά 
περιορίση. Ή δέ έμφυτος τή άνθρωπότητι 
τής εΰγνι·μοσύνγς αρετή καί ή Οαυμασία 
αύτοϋ υπό τών θείων έλαυνομένη καί έν 
τοϊς Οείοις άναπαυομένη τάσις πρός τά υ
περαισθητά καί υπερκόσμια, ήτοι ή σπουδή 
αυτού πρός τό δψος τής θείας σοφίας, ώς 
πρός ιδεώδες τέρμα τής τελειότητος αυτού, 
ήδέως μεν έγείρουσι τήν μνήμην, ευχε
ρής δέ μεταρσιοϋσι τήν διάνοιαν πρός έργα 
γενναία καί πράξεις μεγάλας άνδρών ήρώων, 
οϊτινες έκ μέσου τής κατά τό πλεΧστον ύπό 
έγωϊς-ικών παθών έλαυνομένης καί πρός τα
πεινά καί γεώδη ίλκομένης άνΟρωπότητος 
ύψοϋνται ώς κίονες υψηλοί άνατείνοντες πρός 
τόν αιθέρα ύψηλότερόν τινα καί Οειότερον 
δεικνύντες τώ άνθρώπω προορισμόν. 'Ως δ’ 
έν τή φυσική τών όντων τάξει, έν τώ άπεί- 
ρω τοϋ διαστήματος χώρω, διά τής διε- 
πούσης αυτήν πανσθενοϋ; καί πανσόφου 
προνοίας ύπάρχουσί τινα σημεία ή σώματα 
κεντρικά, ατινα διά τής υπερεχούσης αύτών 
φυσικής έλκτικής δυνάμεως έλκουσι περί έ- 
αυτά τά τής τούτων έπιδράσεως δεόμενα 
σώματα καί παρέχοισιν αυτοί; διά τής θερ- 
μότητος καί τοΰ φωτός τά τής ζωής καί 
συντηρήσεως στοιχεία, ουτω δέ ή αρμονική 
τών φυσικών όντων τελείται λειτουργία, 
οΰτως έν τή ήΟική τοϋ κόσμου τάξει, έν τφ 
μακρφ τών αιώνων χρόνω καί τή διηνεκεΧ 
φορ^ι τών ανθρωπίνων πραγμάτων, ύπάρ
χουσί τινες αιώνων περίοδοι, έν αίς οί θαυ
μάσιοι τών γεγονότων συνδυασμοί, ή ποικί
λη συνάντησις δαιμόνιων πνευμάτων, ή 
θαυμαστή αμοιβαία έπίδρασις τών ιδεών 
τής έποχής καί τών μεγάλων πνευμάτων 
άποτελοϋσιν έργα μεγαλα έν τώ ήΟικώ κό
σμω, πρός ά άποβλέπουσιν αί έπερχόμεναι 
γενεαί οίονεί έλκόμεναι πρός ήθικόν τι κέν- 
τρον, άφ’ ού ίρύονται τά στοιχεία ύψηλο- 
τέρου βίου καί ηθικής έξάρσεως, οΰτω δέ ή 
παναρμόνιος έν τή ήθική τών όντων τάξει 
τελείται λειτουργία Τούτο δή συνέβη κατ’ 

έξοχήν έν τή ιστορία τών Οεσπεσίων άν
δρών,ών ήμείς σήμερον μετά σύμπαντος τοϋ 
τών Ελλήνων γένους καί τών ορθοδόξων 
πληρώματος γεραίρομεν τήν μνήμην. Σπου 
δαία καί θαυμαστή ή έποχή ή άναδείξασκ 
αυτούς, πλούσια καί γόνιμος υψηλών καί 
μεγάλων ιδεών, θαυμασία η έπί ταύτας έπί- 
δρασις τών θείων άνδρών, έτι δέ θαυμασιώ- 
τερα καί σπουδαιότερα τ’ αποτελέσματα 
απερ έπέδρασαν έντεϋθεν επί τόν έπιγιγνό* 
μονον κόσμον. Ή έποχή αύτη είναι τό τέ
λος καί ή κωρωνίς τής περιόδου εκείνης 
τής ανθρώπινης ιστορίας, ήτις έστίν άναν- 
τιρρήτως ή σπουδαίοτάτη έξ όσων έν τώ μα- 
κρώ τής άναπτύζεως αύτοϋ σταδίω διέδραμε 
τό ανθρώπινον γένος.

Καθ’ 8ν χρόνον τό Ελληνικόν έθνος, δ
περ πρώτον έπί γής παρήγαγε καί έθεμε- 
λίωσε τήν αληθή έπιστήμην καί τήν εϊγε- 
στέραν άνάπτυξιν τοϋ ανθρώπου, τό έθνος, 
δπερ διά τοϋ πυρσού τή; φιλοσοφίας άφήκε 
τήν ίρμήν τοϋ πνεύματος έλευθέραν εις τήν 
τών όντων έρευναν καί ήνέωξεν ούτως εις 
τήν διάνοιαν τοϋ ανθρώπου τόν άχανή ε
κείνον τοϋ ύψηλόϋ καί άπειρου χώρον, άφοϋ 
πρότερον έξωκείωσε μετ’ αύτοϋ τό αίσθημα 
καί τήν φαντασίαν αύτοϋ’ καθ’ 8ν χρόνον, 
λέγομεν τό Ελληνικόν έθνος εϊς τό τέρμα 
τοϋ ευκλεούς αύτοϋ σταδίου άθρόαν έπέχεεν 
έπί τήν ’Ανατολήν πάσαν τήν πνευματικήν 
αύτοϋ περιουσίαν, τού; πνευματικούς εκεί
νους καρπούς οϋ; παρήγαγεν έκ τών πνευ
ματικών άθλων,οδς έπί αιώνας ίξεπόνησεν ό 
έλληνικός κόσμος’ κατά τόν αυτόν περίπου 
χρόνον ό 'Ρωμαϊκός κολοσσός συνέτριβεν άλ 
ληλοδιαδόχως άπαντα τά προακμάσαντα 
έθνη καί τάς έτι βαρβάρους φυλάς, ΐνα κα
τάθεση έν αΰταϊς τά σπέρματα τή; πνευ
ματικής άναπτύξεο»;, ήν ήδύνατο νά παρα- 
γάγη ό αρχαίος κόσμος, ΐνα συντελέσωσιν 
εις τήν παραγωγήν νέου καί τελειστέρου’ 
ταυτοχρόνου; δέ άλλο; τις αξιομνημόνευτος 
λαός διασώζων έτι έν τινι γωνία τής ‘Ανα
τολής τάς εΰγενεστέρας όρμάς τής ανθρώ
πινης φύσεως άπό τε τών αποπλανήσεων 
τοϋ πολυθεϊσμοϋ καί άπό τής ολέθριας έ

πιδράσεως τοϋ ’Ανατολικού βίου καί άγαγών 
αυτήν εις στενήν έπαφήν πρός τό εύγενέ- 
στατον προϊόν τής 'Ελληνικής καί καθόλου 
τής ανθρώπινης διανοίας ήξιοϋτο ύπό τή; 
θείας Προνοίας τής άποκαλύψεω; τοϋ Χρι
στιανισμού. ’Εκ δέ τοϋ θαυμάσιου συνδυα
σμού πάντων τούτων παρήγετο ή μεγάλη 
έκείνη έν τώ πνευματικέ? τοϋ ανθρώπου βίο? 
μεταβολή, ήτοι ή πνουματική έκείνη καί 
ήθική έξαρσις καί άναγέννησις, ήτις παρα- 
λαβοϋσα άπο τοϋ μέχρι τοϋδε βίου παν, δ,τι 
παρήγαγεν ούτος υγιές καί περαιτέρω ζωή; 
έπιδεκτικόν καί άφαιροΰσα τούτο άπό παν
τός, δπερ ύπό τό βάρος τοϋ χρόνου καί τής 
τοϋ άνθρώπου άτελείας ην καταδεδικασμέ- 
νον εις φθοράν, ςδει νά θέση τά θεμέλια νέ
ου τελειοτέρου καί ύψηλοτέρου ανθρωπίνου 
βίου καί άναπτύξεως.

'Ο'Ρωμαϊκός κόσμος έν μέσο? τών προό
δων καί τής διαφθοράς αύτοϋ, έν τφ μίγ- 
ματι έκείνιρ τού φωτός καί τοϋ σκότους, 
ύφ’ ού έπεσον τά άρχαϊα θρησκεύματα καί 
νέαι παρήχθησαν Ιδέαι διά τής εύχερεστέ- 
ρας τών λαών συγκοινωνίας, έταράσσετο 
πανταχόθεν καί ωρίμαζε διά μεγάλην τινά 
μεταβολήν. Άλλ’ ανθρώπινη δύναμι; δέν 
ήτό πλέον ικανή νά έπαρκέση εϊς τήν ανάγ
κην ταύτην’ οί ζητοϋντες ν’ άναζωογονή- 
σωσι τήν έθνικήν λατρείαν κατέβτρεφον 
μάλλον αύτήν μή δυνάμενοι νά εζρωσι πί- 
στιν δυναμένην ν’ άναζωπυρήση τό άνθρώ- 
πινον πνεύμα καί νά συνδέτη τούς λαούς 
πρ?ς άλλήλους.

Τήν δΰναμιν ταύτην είχε μόνη ή νέα τού 
Χριστού πίστις, ήτις διά τής ένοικούσης 
αυτή θείας ήθικής δυνάμεω; διεδοθη έν τω 
'Ρωμαϊκή κράτος μετά ταχύτητας έκπλη- 
κτικής, βαδίζουσα επί τών μεγάλων έκεί- 
νων λεοφόρων, άς ή πολιτική καί στρατιω 
τική δύναμις τής 'Ρώμης είχε διανοίξει άπό 
περάτων έως περάτων τοΰ κόσμου προς 
διαβασιν τών νικηφόρων αυτής λεγεόνων’ έπί 
τών λεωφόρων τούτων έβάδισε ταχύ η νέα 
πίστις ένθεν μεν έν.σχύουσα τάς διανοίας ε
κείνα;, αίτινες έγκαταλελειμμέναι ύπό τή; 
πεπτωκυίας θρησκεία; εϊς μάτην έζήτουν
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παραμυθίαν έν τή ότέ μέν σκεπτική δτέ δέ 
μυστική τοΰ αίώνος εκείνου φιλοσοφία, έν
θεν δέ άνυψοΰσα τδν ένθουσιασμδν τών ύπδ 
τήν δουλείαν τεταπεινωμένο>ν ψυχών διά 
τών αισθημάτων τής άρετής, τής φιλανθρω
πίας, τής δικαιοσύνης καί τής ίσότητος. 
Άλλ’ ή άνΟρωπίνη φύσις είναι σφόδρα έπιρ 
ρεπής είς τδν έγωϊσμδν καί είς τάς προλή 
ψεις τοΰ παρελθόντος, ή ώστε νά δ.νηθή ά 
μέσω; ν’ dντιληφθή τών ύψηλών αληθειών, 
όταν μάλιστα αΰται αναφέρωνται είς άπά- 
σας τοΰ βίου τάς έπόψεις Διό καί ini τρεις 
αιώνας ή πορεία τοΰ Χριστιανισμού έν τώ 
'ΡωμαΧκώ κράτει έςημειοΰτο δι’ αιματηρών I 
καί άπανθρώπωι διωγμών. Άλλ’ ή δύναμις 
τής άληθείας κα'ι ή αδάμαστος τής πίστε
ως £ώμη τών υπέρ τής άληθείας γενναίως 
μαρτυρησάντιον έπήνεγκε τδν τελικδν θρί
αμβον ύπέρ αύτής.

Άνέτειλεν ήδη ό 4ος μ. X. αιών, ή μεγά- ■ 
λη έποχή τής θριαμβευούσης ’Εκκλησίας, δ 
χρυσοΰς αιών τής εσωτερικής καί έςωτερικής 
αύτής ακμής εν <■> έξωτερικώς μέν αυτή κα
θίσταται δύναμις δημοσία, εσωτερικής δέ 
άναδείκνυσι τά μεγάλα έκεΐνα καί έξοχα 
πνεύματα, ών εφάμιλλα ούδέποτε άνεφάνη- 
σαν πλέον.

Τεραστία τις πνευματική κίνησις ανα
φαίνεται καθ’ δλον τδ 'Ρωμαϊκόν κράτος. 
"Εκτακτος άναπτύσσεται δεινύτης έν τοΐς 
Οεολογικοΐς ζητήμασι, μεγάλην ασκούσα 
ίσχύν έπί τε τήν διάνοιαν και τδ ήθικδν 
τοΰ άνθρώπου. Γενική έπίρχεται μεταμόρ- 
φωσις έν πάσΐ) τή κοινωνίφ είς τήν φωνήν 
τής θρησκείας έκείνης, ήτις άπδ τών σπη
λαίων καί τών κατακομβών ύψοΰται είς τδν 
θρόνον τών Καισάρων, καί, άφοΰ ήδη ίκα
νώς ίροανε τδ έδαφος τοΰ κράτους διά τού 
αϊματος τών μαρτύρων, άναδείκνυσιν ήρωας 
μαχητές, οϊτινες ώπλισμένοι διά τών δ- 
πλων τής άληθείας καί τής σοφίας αγωνί
ζονται είς εμπέδωσιν μέν τών ηδη κεκτη- 
μένων, συμπλήρωσιν δέ τής ηθικής κατα- 
κτήσεως τού κόσμου. Τδ 'Ελληνικόν πνεύ
μα καταβεβλημένον άφ’ ικανού χρόνου διά 
τοΰ 'Ρωμαϊκού ζυγού άνεγείρεται μετά νέας

ν^θικής δυνάμεως άναφαινόμενον πανταχοΰ 
τοΰ κράτους μετ’ έξοχου μέν λαμπρότητος 
έν τή Μικρά ’Ασία, ήτοι έν τή Ασιατική 
'Ελλάδι, κα! έν Λίγύπτω, μεθ’ ικανής δ’ έτι 
δυνάμεως καί έν ταϊς γενεθλίοις αύτού χώ- 
ραις, άφ’ ών δρμηθέν τδ πάλαι διά μεν τού 
Πυθαγόρα έφώτισε τήν ’Ιταλίαν, διά δέ τοϋ 
βασιλικού δμιλητοΰ τοΰ δαιμόνιου τών 
Σταγείρων φιλοσόφου κατέκτησε τήν ’Ασί
αν. Τδ δή θαυμαστότερον, τδ ύψος τής ή- 
θικής ταύτης καί διανοητικής έξάρσεως τοΰ 
νέου 'Ελληνικού πνεύματος φαίνεται μεγε
θυνόμενου κατ’ άντίστροφον λόγον τών λοι
πών στοιχείοιν τοδ αρχαίου βίόυ. Έν μέσο? 
τής έπονειδίστου ταπεινώσεως τών πολιτι
κών φρονημάτων, έν κράτει κυβερνωμένφ 
ύπδ άδεξίων χειρών καί ύπδ βαρβάρων δι- 
αρπαζομίνω κηούττουσιν οί Βασίλειοι καί 
Γρηγόριοι καί Χρυσόστομοι τήν ύψίστην καί 
καθαρωτάτην ηθικήν. Τδ πνεύμα αύτών ϊ- 
σταται δρθιον έν τή πτώσει τοϋ κράτους 
καί φαίνονται ούτοι οίονεί ίδρυτα! ήθικοΰ 
καί πνευματικού βίου έν μέσω τών έρειπίων 
τού πολιτικού, οί αρχιτέκτονες τού μεγά
λου έκείνου ηθικού και θρησκευτικού οικοδο
μήματος, δπερ έμελλε νά διαδεχθή τδ 'Ρω
μαϊκόν κράτος καί τδν σύν τοϋτιρ έκπνέοντα 
άρχαϊον κόσμον.

Μεταξύ τών μεγάλων όνομάτων, άτινα 
πληρούσι τήν άξιομνημόνευτον ταύτην έπο- 
Χ^ν» ί^ών σήμερον τιμώμενοι άν
δρες είσί τά μέγιστα καί θαυμασιώτατα διά 
τε τδ ΰψος τοΰ πνεύματος καί διά τδ μεγα- 
λεΐον τ?ς ψυχής. Ό βίος, οί άγώνες, τδ ε
ξαίσιου πνεΰμα τών άνδρών τούτων πλείω 
συνετέλεσαν είς τήν παγίωσιν καί έμπέδω- 
σιν τού Χριστιανισμού ή άπασα ή δύναμις 
τών Χριστιανών αύτοκρατόρων. Οί άγώνες 
αύτών έστράφησαν άλλεπαλλήλως έναντίον 
τών εθνικών, τών αιρετικών, Χριστιανών ά- 
μελούντων τών χριστιανικών καθηκόντων, 
καί αύτοκρατόρων δυσμενώς έχόντων κατά 
τής υπερήφανου ανεξαρτησίας τού φρονήμα
τος αύτών. Καί έν τώ θυελλώδει έκείνιρ τοΰ 
άγώνος σταδίω ούδεμίαν έδειξαν στιγμήν 

ι άπαυδήσεως ή αδυναμίας. ’Εν αύτοϊς δεί-
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κνυται χαρακτήρ εύσιωδώς διαφόρων τοΰ 
κατά τούς πρώτους τοΰ Χριστιανισμού αι
ώνας, χαρχκτήρ δηλονότι βαθείας περινοί- 
ας συνδεδεμένης μετά ψυχής άτρομήτου. 
Δέν έ).αύνονται πλέον ύπδ τοΰ πυρετόιδους 
έκείνου ένθουσιασμοΰ του τρέχοντος πρδ τού 
θανάτου. Ζητοΰσι θρίαμβον ούχί μαρτύριαν. 
Ώς ύπέρμαχοι τής άληθείας καί ηγήτορες 
τής ύγιεστέρας μερίδας τής άνθρωπόιτ,τος, 
ώς στρατηγοί έμπειροι αισθανόμενοι, δτι ει 
ναι αναγκαίοι πρδς τδν στρατόν αύτών, α
γωνίζονται ϊνα νικώσι, καί εϊποτε ύποχω- 
ροΰσι πρδς στιγμήν, μετά νέας καί άκατα- 
μαχήτου δυνάμεως έπιστρέφουσιν έπί τοΰ 
πεδίου τής μάχης, ϊνα τδν τελικόν άρωνται 
θρίαμβον. Δέν είναι στρατιώται άμυνόμενοι 
υπέρ τής πολεμουμένης καί καταδιωκομέ- 
νης Έκκλησίας, άλλά ήρωες στρατηγοί τής 
στρατευομένης ’Εκκλησίας έπιτιθέμενοι κα
τά τοΰ σκότους τής αίρέσεως, τής σοφι
στείας καί τής ήΟικής πλάνης τών παρω
χημένων χρόνων. Καίπερ δέ κατά βάθος ύ
πδ τής θείας σοφίας καί άληθείας κατεχό- 
μενοι καί ύπδ ταύτης έλαυνόμενοι καί τήν 
ρητορικήν δόξαν ζητοΰντες ανωτέρω τών έ
πί γής βημάτων, ούχ ήττον καί τήν θύρα
θεν σοφίαν ύπερεϊχον πάντων τών υπολει- 
πομένων έτι εθνικών σοφιστών καί φιλοσό
φων. Τό πνεύμα τοϋ Θεού ήν τδ λαλούν έν 
αύτοίς καί δι’ αύτών είς τδν κόσμον. ’Αλ
λά τδ πνεΰμα τοΰτο ηύδόκησε νά έκδηλωθή 
καί έκφρασθή είς τον κόσμον διά τής δαι
μόνιου έκείνης διανοίας καί.τής θείας γλώσ 
σης, άπερ ανέπτυξαν, έμόρφωσαν καί άνύ- 
ψωσαν οί μεγάλοι καί θαυμαστοί τής δια- 
νοίας ήρωες, ό θείος Πλάτων καί δ δαιμό
νιος Αριστοτέλης καί τοσαύτη άλλη σεπτή 
χορεία τών μεγάλων καί έξαισίων πνευμά
των τού αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Τό 
πνεύμα τδ Ελληνικόν άρυσάμενον νέίν δύ- 
ναμιν ήθικήν έκ τών υψηλών αληθειών τού 
Χριστιανισμού άνεγείρεται καί διαφαίνεται 
μεθ’ δλου τοΰ ύψους τής φαντασίας τής 
διανοίας έν τώ στόμα™ τών αγίων πατέ
ρων.

Ιδού Βασίλειος ένθους προς τήν άρχαίαν 
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ποίησιν, φιλοσοφίαν καί ρητορικήν, Οέλων 
νά έμπνευση τήν πρδς αύτάς έπιθυμίαν 
πρδς τούς Χριστιανούς νέους καί συγγρα
φών πρδς αύτούς πραγματείαν περί τοΰ 
ο Οπως ίξ ελληνικών οόφελοΐντο λόγων», 
διδάσκων αυτούς πώς νά ζητώσιν έν τοΐς 
συγγράμματί τών Ελλήνων τάς άρχάς τών 
ήθικών αληθειών καί τής αρετής, συνδυά- 
ζων τήν Ελληνικήν φαντασίαν πρδς τάς 
ζωηράς εικόνας τής 'Εβραΐδος Μούσης καί 
μιγνύων έν αύταϊς τδ συμπαθητικόν έκεϊνο 
πρός τήν ανθρωπότητα αίσθημα, ττν έν τώ 
ενθουσιασμοί γλυκύτητα έκείνην, άτινα α
ποτελούσε τδ κάλλος τοΰ νέου νόμου I

Ιδού Γρηγόριος άγανακτών σφοδρώς διά 
τήν γενομένην ύπδ τοΰ Ίουλιανοΰ αύτο
κράτορος άπαγόρευσιν τής σπουδής τών 
'Ελληνικών γραμμάτων είς τούς Χριστια
νούς, διπλασιάζων τδν ζήλον τών Χριστια
νών διά τήν Ελληνικήν σοφίαν καί έκφρά- 
ζων τήν άγανάκτησιν αύτοΰ διά θαυμαστής 
ειλικρίνειας καί άφελείας «Τά μέν άλλα, 
λέγει απευθυνόμενος πρδς τούς έθνικούς, 
πσρήκα τοΐς βουλομένοις πλούτον, εύγένει- 
αν, εύκλειαν, δυναστείαν, ό! τής κάτω πε
ριφοράς έστι καί Ονειρώδους τέρψεως" τοϋ 
Λόγου δέ παρέχομαι μόνον, καί ού μέμφο- 
μαι χερσαίοις τε πόνοις καί θαλασσίοις, οΐ 
τούτους μοι ξυνεπόνησαν». Ιδού Γρηγόριος, 
λέγω, ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε
ως παραιτούμενος έκών τοΰ μεγίστου τών 
εκκλησιαστικών θρόνων χάριν τής ειρήνης 
τής ’Εκκλησίας καί διαγαγών τδ λοιπόν 
τοΰ βίου αύτοΰ μακράν τών Συνόδων καί 
τής Αύλής έν τή μικρά τής Καππαδοκίας 
κώμη Άριανζώ, δεδομένος δλος είς τήν με
λέτην τών θείων, ώσπερ έτερος Πλάτων, 
φιλοσοφών άμα καί θεολογών περί Θεοΰ 
καί περί κόσμου καί περί ψυχής καί τάς 
θείας αύτοΰ καί ύψηλάς έμπνεύσεις έκτιθέ- 
μενος έν ποιήμασιν, έν οίς ή ποιητική με- 
γαλοφυΐα τοΰ θείου Πατρδς συνδυαζομένη 
μετά τής ρητορικής αύτού εύφραδείας, αί 
ύψηλαί φιλοσοφικοί Οεωρίαι μετά τών θεί
ων έμπνεΰσεων, ή τής φύσεως αρμονία με
τά τής άνθρωπίνης ψυχής άποτελοΰσιν ά-
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παράμιλλόν τι ύψος καϊ κάλλος λόγων άνυ- 
ψοΰν αμα χαΐ γοητεΰον πάντα νοΰν χαΐ 
καρδίαν καί παριστών ήμΐν τρανώτερον τδ 
νέον έκεϊνο πνεύμα τδ παραχθέν έκ τής 
Χριστιανικής παιδεύσεως συνδεδεμένης με
τά τής σπουδής τών 'Ελληνικών γραμμά
των, τήν 'Ελληνικήν άμα καϊ Χριστιανικήν 
φύσιν, πάσαν τήν έπιστήμην "Ελληνος φι
λοσόφου καϊ ρήτορος μετά τής αγιότητας 
κα.ϊ αύστηρότητος Χριστιανού ’Αποστόλου, 
τδ αριστούργημα έντεχνου (Ρητορείας συν- 
δυαζόμενον πρδς τήν άπλουστάτην άμα καί 
βαθυτάτήν εκφρασιν τής εύαγγελικής άλη- 

Όείας.
Ιδού τέλος ό χρυσορρήμων τήν γλώτταν 

Ιωάννης, τδ εύγενέστατον τών θυμάτων 
απερ έθυσιάσθησαν χάριν τών έκ τοϋ κόλ
που τής άγίας ήμών ’Εκκλησίας κατά και
ρόν ώς μή ώφελε γεννηθέντων ταπεινών 
παθών, τδ δνομα δπερ αντήχησε μετά με
γίστης δυνάμεώς έν πάσρ τή Έκκλησίφ, ι
δία έν τή ’Ανατολή, καϊ έδοξάσθη μεταξύ 
τών μεγίστων όνομάτων έφ’ οίς σεμνύνεται 
ή άνθρωπότης καθόλου καί ίδίφ ό Ελλη
νισμός καϊ ή ’Ορθοδοξία- Ό βίος τοϋ άν- 
δρδς τούτου είκονίζει άκριβώς τήν μεγάλο- 
φυΐαν καϊ τήν ανυπέρβλητον έπϊ τών ψυ
χών δύναμιν αύτοϋ. Ίΐ ευστάθεια τοϋ μάρ
τυρας ερμηνεύει τδ άκοάδαντον πνεΰμα τοϋ 
ρήτορος τής ’Εκκλησίας. Ό Χρυσόστομος εϊ
ναι τδ κάλλιστον πενΰμα τής νέας Χριστι- 
κής κοινωνίας. Είναι δ κατ’ έξοχήν "Ελλην 
Χριστιανός ό πραγματικός αρχηγός κατά 
τε τδ πνεΰμα καί τήν διάνοιαν τής Έλλη 
νίκης ’Ανατολικής Εκκλησίας. Ή διάνοια 
μένει συγκεχυμένη πρδ τών τεραστίων προ
ϊόντων τής πνευματικής αύτοϋ ένεργείας. 
Λόγος ώς ό ήμέτερος αδυνατεί νά παραστή- 
σ·>} τήν ίσχύν τοΰ ρήτορος, τον ένΟουσιασμδν 
τών συγχρόνων, τό βάθος τοϋ φιλοσόφου, 
τδ μετάρσιον τοϋ θεολόγου πνεΰμα, τδ μέ
γα κλέος τής Ανατολικής ’Εκκλησίας, δ
περ έσωζε τήν ’Αντιόχειαν, άφώπλιζε τούς 
βαρβάρους καϊ έφαίνετο άνυψοϋν τδ 'Ρω
μαϊκόν κράτος άπδ τής πτώσεως αύτοϋ. Έν 
αύτώ βλέπομεν τήν ήρεμον έκείνην τοΰ 

πνεύματος υψωσιν πρδς τδν θεδν καί συλ- 
λαμβάνομεν έννοιαν τοΰ άληθοϋς τής διά
νοιας ύψους’ τέλος έν αύτώ δρώμεν τήν έ- 
νωσιν πασών έκείνων τών πνευματικών καϊ 
ήθικδν άρετών, αϊτινες έποίησαν τδν μέ- 
γιστον ρήτορα τής Εκκλησίας κα'ι τδν δι- 
απρυσιώτατον έρμηνευτήν τής ές άεϊ άςι- 
ομνημονεύτου έκείνης έποχής·

Καϊ τοιοΰτοι μέν υπήρξαν, τοιάδε δέ διε- 
πράξαντο οί θεσπέσιοι ούτοι άνδρες, οί γεν
ναίοι τής θείας σοφίας μυσταγωγοϊ, ών δ 
βίος άπας πρόκειται ήμΐν πρότυπον ηθικής 
καϊ πνευματικής τελειότητος. Κάκεΐνοι μέν 
άναπαύονται ήδη έν τή δόζ-φ αυτών έκτδς 
γενόμενοι τών προσβολών τής φΟαρτότητος 
καϊ έκ τοϋ ύψους τής θειότητος καϊ τής α
θανασίας έπιβλέποντες έπϊ τάς άπειρους 
τών έργων αύτών συνέπειας’ ήμεΐς δέ οί έπ’ 
έκείνων όνόματι άθροισθέντες σήμερον έν- 
ταϋθα καϊ τοΐς έκείνων παιδεύμασιν ήΟικώς 
τραφέ,τε; καί τοΐς έκείνων σεμνυνόμενοι δ- 
νόμασι πρδς δέ καϊ τήν έκείνων έτι φθεγ- 
γόμενοι γλώσσαν, ήμεΐς οί υπέρ πάν άλλο 
γένος βροτών προθυμοόμενοι ν’ άτενίζωμεν 
Οιηνεκώς πρδς τδ υψηλόν έκεϊνο σημεϊον, δ- 
πόθεν εκείνοι ώς φάροι-τηλαυγείς φωτίζου- 
σιν ήμάς ένώ διαπλέομεν τδ κινδυνώδες πέ
λαγος τοΰ βίου, τί όφείλομεν νά πορισθώ- 
μεν έχ τών διδαγμάτων τοΰ βίου έκείνων ; 
διδασχόμεθα άρα άπλώς νά Οαυμάζωμεν 
αύτούς καί άπονέμωμεν τήν προσήκουσα·/ 
τιμήν καϊ εύγνωμοσύνην εΐς τούς μεγάλους 
τής άνθρωπότητος εύεργετας ; ή ζητοΰμέν 
τι πλέον τούτων ; Τά υψηλά καϊ μεγάλα 
σέβας καϊ άγάπην έμπνέοντα παραδείγματα 
τών μεγάλο» άνδρών, αί εικόνες αί παρι- 
σ-τώσαι ήμΐν τδ ήθικδν αύτών μεγαλεϊον υ- 
ψοΰσι τήν διάνοιαν καϊ έξευγενίζουσι τό αί
σθημα τών σπουδαζόντων περϊ τάς πράξεις 
έκείΛ/ν. Εισερχόμενοι εΐς τήν στοάν τών η
ρωικών έκείνων εικόνων εμφορούμενα ύπδ 
αισθήματος διεγειρομένου ύπδ τή; συ.ειδή- 
σεω; τής άνθρωπίνης άξίας καϊ ή συναίσθη- 
σις αύτη πκρορμά ήμάς πρδς μίμησιν τών 
έργων έκείνων. Φυσικόν τι δλως αίσθημα ή 
μάλλον φυσική τις δύναμις ελκύει ήμάς 

πρδς θαυμασμόν καϊ πρδς άγάπην τών με
γάλων καϊ έξόχων πνευμάτων, αίσθημα 
βαθέως στηριζόμενον έν τή ήθική φύσει τοϋ 
άνθρώπου, ήτις πανταχοϋ, ένθα έμφανίζε- 
ται καθαρά καϊ αδιάφθορος καϊ έν βαθμώ 
τινι άναπτύξεως, έκδηλοϋται δι’ αισθήμα
τος συμπάθειας καϊ ελξεως πρδς πάν δπερ 
άνώτερον καϊ τελειότερον αυτής, καϊ υπά- 
κούσασα είς τήν φωνήν τοΰ ήθικοϋ νόμου 
καϊ τής ήθικής άναπτύξεως αγαπά καϊ εκ
τιμά έαυτήν οΰχϊ έν έαυτή ήτοι έν τη απο
μονώσει τοΰ έγώ. αυτής, άλλ’ έν τή καθο
λική τοΰ άνθρώπου ιδέα καϊ έν τή διηνεκεϊ 
πρός άνάπτυξιν καϊ τελειοποίησιν σπουδή 
τής άνθρωπίνης καθόλου φύσεως. Ύπεράνω 
τών μεγάλων άνδρών έκείνων, έν οίς έκλάμ- 
πει βαθμός τις θειότητος καϊ τελειότητος 
τοσοΰτον έπενεργών έφ’ ήμάς, είς μακράν 
καϊ άπειρον έτι άπόστασιν ύψους κεΐται τδ 
υψιστον τέρμα, πρδς 8 άκαταπαύστως σπεύ
δει καϊ άγωνίζεται νά πλησίασε, ή άνθρω- 
πίνη φύσις.

"Ον τρόπον πάντα τά έπϊ γής σώματα 
δεικνύουσιν έμφυτόν τινα έλξιν πρδς τδ 
κεντρικόν σημεϊον τής γής, ώς πάντα τά 
έν τώ άπείρω διαστήματι διεσπαρμένα 
σώματα έλκονται πρδς τά μεγάλα αύτών 
φυσικά κέντρα, ούτως έν τη ύψίστη, και εύ- 
γενεστάτη τών έπϊ γής δυνάμεων,έν τή άν- 
θρωπίνη συνειδήσει καϊ νώ έκδηλοϋται ι
σχυρά τις σπουδή καϊ έλξις προς τδ κέν
τρον πασών τών έκ ψυχής αύτοϋ προερχό
μενων υψηλότερων νοντικών καϊ πρακτικών 
δυνάμεων. Τδ ήθικδν τοΰτο κέντρον, πρδς 8 
έλκεται δ νοΰς καϊ τδ αίσθημα ημών είναι 
τδ κέντρον πάντων τών ορατών καϊ άορά- 
των πραγμάτων, ή άρχική πηγή πάσης νο- 
ήσεως καϊ ύπάρξεως, ό απόλυτος νοΰς καί 
τδ απόλυτον αγαθόν, τό θειον έν ένϊ λόγω. 
Καϊ αύτη έστϊν η ίδιότης τής ανθρώπινης 
ψυχής ή άποτελοΰσα τήν υψίστην άξίαν τοΰ 
άνθρώπου. Τδ άνθρώπινον πνεΰμα έν τώ 
πόθω αύτοϋ καϊ τή σπουδή πρδς τδ υπερ
αισθητόν καϊ ύπερκόσμιον τοΰτο κέντρον 
καϊ πηγήν τής ούσίας αύτοΰ, δπερ μόνον θε
ωρεί ώς τέρμα καϊ σημεϊον άναπαύσεως 

πάσης όψηλοτέρας άνθρωπίνης ζωής,ένεργεί
ας καϊ νοήσεως, τδ άνθρώπινον πνεΰμα, 
λέγομεν,?ν τώ πόθω τούτφ αισθάνεται έν- 
δομύχως τάς άφανεϊς σχέσεις τάς ·υν- 
δεούσας αυτό πρδς τδν υπεραισθητόν κό
σμον καϊ τδ άπόλυτον δν καϊ διά τής νοή
σεως τών σχέσεων τούτων βυθίζεται εις τδ 
ίδιον έαυτοΰ βάθος καί μεταβαίνει εΐς τήν 
καθαρώς πνευματικήν σφαίραν τής ένεργεί
ας αύτοΰ, ένταΰθα δε ύψοΰται εΐς τάς υ
ψηλός ιδέας τής θεότητας, τής άληθείας, 
τοΰ δικαίου, τοΰ άγαθοΰ καϊ τοϋ καλοΰ. 
Καϊ έπειδή αί ίδέαι αύ ται είσϊν δ τύπος πά
σης τελειότητος, αύται μόναι άγουσι τδν 
άνθρωπον άτομικώς καϊ σόμπαν τδ άν
θρώπινον γένος εις τδν άληθή αύτοϋ προο
ρισμόν. Ό ιερός ένθουσιασμδς δ παοα- 
γόμενος έντεΰθεν έν τή ψυχή εγείρει καϊ 
έπιρρώνυσιν αύτήν είς τήν πραγματοποίη
σή τής θεότητος έν τώ άνθρώπω, είς 
τήν προσέγγισιν δηλονότι τοϋ άνθρώπου 
πρδς τδν Θεδν ή δπερ ταυτδ τήν πραγ
ματοποίησή τής άληθείας έν τώ άνθρωπί- 
νω βίω είς τήν άρετήν, είς τήν πλήρωσιν 
τοϋ ύψίστου προορισμού τοϋ άνθρώπου. 
Πάσαι αί άλλαι όρμαϊ καϊ ένέργειαι τού 
άνθρώπου προερχόμενα; έκ τών ταπεινότε
ρων κύκλων τή; φύσεως αύτοϋ περιστρέ
φονται περϊ τά πεπερασμένα καϊ σκο
πόν έχουσι τδν ύλικδν άνθρωπον’ μόνον δέ 
διά τών ιδεών ύψοΰται δ άνθρωπος εις τήν 
συνείδησιν τοΰ άληθοϋς σκοποϋ τής ζωής, 
ήτοι ύψοΰται ύπεράνω τών δρίων τής άτο- 
μικής αύτοΰ ύπάρξεως καϊ τοϋ μεπά ταύτης 
μόνον συνεχομένου εξωτερικού κόσμου καϊ 
επενεργεί έπϊ τήν ύψηλοτέραν άνάπτυξιν 
τοϋ εσωτερικού αύτοΰ βίου. Τότε τδ πνεύ
μα λαμβάνει συνείδησιν τής άληθοϋς αύτοΰ 
άξίας καϊ πραγματοποιούν ταύτην απολαύει 
τής εύδαιμονίας. ’Αλλά τί τό οδηγούν τήν 
ψυχήν είς τάς ιδέας καϊ έντεΰθεν είς τδν θε
όν, εΐς τήν τελειότητα, εις τήν ευδαιμονίαν; 
Αύτη έστιν ή ούράνιος θυγάτηρ, ή πάρεδρος 
τού ύψίστου σοφία καϊ ίπιστήμη.

Τδ πνεΰμα καϊ δ νοΰς άναπτυσσόμενος 
παράγει τάς ιδέας, ή δέ άνάπτυξις αύτη ε’- 
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ναι ή έπιστήμη. Έκεϊνο, χαθ’ ί δ άνθρωπος 
διαχρίνεται άπδ τοΰ ζώου, είναι ή προς τδ 
είδέναι καί νοιϊν τάσι; αύτοΰ. Ό άνθρωπος 
ε’ναί τις ουσία λογική, είναί τις ούσία νο
ούσα καθ’ δσον πράγματι νοεί, ήτοι ανα
πτύσσει καί τελειοποιεί τάς έν αύτώ λαν- 
θανούσας λογικάς καί νοητικάς δυνάμεις 
καί κτάται οθτως ίλευθερίαν ήθικήν άπέναν- 
τι τίς περιστοιχούσης αύτδν φύσεως. Ή ή- 
θική αυτί) δρμή πρδς άνάπτυξιν είναι το
σοΰτον ισχυρά έν τώ ήθικώ άνθρώπφ δσον 
ί φυσική δρμή πρδς θρέψιν έν τώ άνθρώπφ 
τώ φυσικώ, καί η «αίδευσις καί επιστήμη 
είναι ήθικώς τοσοΰτον Απαραίτητον ς-οιχείον 
ζωής ίσον φυσικώς αύτή ή τρ-,φή. Έκεϊνο, 
δπερ ζητεί ή έπιστήμη, είναι ή Αλήθεια, ή
τοι ή πλήρης συμφωνία τών Ανθρωπίνων δι
ανοημάτων μετά τοΰ έκτδς ήμϊν κό
σμου,ή αρμονία τοΰ έσωτερίκοΰ κόσμου μετά 
τοΰ έξωτερικοΰ, ή νόησις τών αιωνίων νό
μων τοΰ κόσμου καί ή κατά τούτους £ύθμι · 
σις τών ήμετέρων πράξεων καί έντεΰθεν ή 
διά τίς άληθείας προσέγγισις καί ένωσες 
τοΰ'άνθρώπου μετά τίς πηγής τίς άληθεί
ας, τίς θεότητος. Ί{ επιστήμη λύει τά δε- 
σμά τίς απορίας, τάς άμφιβολίας τοΰ ήθι- 
κοΰ σκότους τής άγνοιας, έν οΐς δεσμεύεται 
δ φυσικδς άνθρωπος, καί αίρει αύτδν εϊς φώς 
ήθικδν κα'ι έσωτερικήν ανεξαρτησίαν καί έ- 
λευθερίαν τοΰ βίου. Διότι διά ταύτης ζητεί 
νά νοή 6 άνθρωπος έαυτδν, τί δηλονότι έ 
στίν ή έν ήμίν διανοουμένη ούσία, τινες οί 
θεμελιώδεις νόμοι καί αί ένέργειαι αύτίς, 
τίς ή σχέσις πρδς άπαντα τά έκτδς αύτίς 
όντα, τίς ή αποστολή καί δ σκοπδς αύτίς 
έν τφ κόσμω, πώς έκπλίροϊ τήν άποστολήν 
καί πώς έπιτυγχάνει τοΰ σκοποΰ της, έν 
ένΐ λόγω διά τίς επιστήμης γινύσχει (αυ
τόν καί έκπληοοϊ τδν θειον χοησμδν έν φ 
ή αρχή καί τδ τέλος πάσης άνθρωπίνης τε- 
λειότητος «Γνώθι σαυτόν». Διά της έπι
στήμης ζητεί νά νοή προσέτι τί είναι τά 
έκτδς ήμών όντα καί τά είς τήν διάνοιαν 
ήμών ύποκύπτοντα πράγματα, τών όποι
ων τήν άπειρον πληθύν καλοΰμεν κόσμον, 
τίνες οί νόμοι, τίνες αί ένέργειαι καί τίς 

δ σκοπδς αύτών; Πόθεν καί ποϋ ή υπαρξις 
καί ή γένεσις αύτών ; Τέλος διά ταύτης 
ζητεί νά νοή τίς ή έν τί συνοικήσει ή
μών έμφυτος ιδέα τοΰ Θεοΰ, της αρχι
κής ταύτης πηγίς πάσης δπάρξεως, τοΰ 
άρχικοΰ τύπου παντός δπερ δέον νά γείνη, 
τίς ή σχέσις αύτοΰ πρδς τδν άνθρωπον καί 
τδ αύτόΟον τώ άνθρώπφ έπιβαλλόμενον 
καθήκον. Τά ζητήματα ταΰτα, είς τών δ- 
τ.'οίων τήν λύσιν Αναγκάζεται τδ άνθρώπι
νον ύπδ τίς ιδίας έαυτοϋ φύσεως καί τών 
όποιων δ άριθμδς αύξάνει έφ’ δσον τδ πνεΰ
μα είσούει είς τδ άπειρον μεγέθος τοΰ βά
θους αύτών, παράγουσι τοσαΰτα προβλή
ματα, είς τήν λύσιν τών οποίων ώθεϊται τδ 
πνεΰμα ύπδ τής έπιστημονικής ορμής, τής 
δρέξεως τοΰ είδέναι. Τδ πνεΰμα έριθιζόμενον 
ύπδ τοΰ κεντήματος τούτου τής ιδίας εαυ
τού φύσεως αρχεται τολμηρώς καί θαρραλέ
ος τοΰ έργου τής προόδου καί έπιβαίνει έπί 
τής δδοΰ τής ιδιοφυούς αύτώ άναπτύξεως. 
Ώς όργανον πρδς τοΰτο χρησιμεύει αύτώ ή 
μόνη αύτοΰ άρχική περιουσία, τδ λαμπρό- 
τατον κληρονόμημα, δπερ έλαβε παρά 
Θεοΰ ήτοι ή διάνοια αύτοΰ. Μετά τοΰ ίεροΰ 
τούτου πυρδς δ διανοούμενος άνθρωπος πα
ρασκευάζεται Χνα έλευθερώση ίαυτδν άπδ 
τών δεσμών τής φύσεως, καί μάλιστα νά 
υποτάξη ταύτην είς τούς ίδιους σκοπούς, 
ήτοι είς τούς σκοπούς τής άνθρωπότητος,καί 
ουτω πλάττει τήν έπιστήμην, ήτοι τδ κρά
τος τοΰ πνεύματος καί τής διανοίας έπί τής 
φύσεως.Άλλα τδ κράτος τοΰτο τής διανοίας 
δεν περιορίζεται απλώς έπί τής έκτδςφύσεως, 
άλλά καί έπί τής έν ήμϊν αύτοϊς. Ό σκο
πδς τής έπιστήμης είναι ή Αλήθεια, δι’ ής 
κταται τδ πνεΰμα ήμών ανεξαρτησίαν καί 
έλευθερίαν έπί τών έκτδς πραγμάτων. Άλ
λά τήν αύτήν ταύτην έλευθερίαν αποκτά 
καί έπί τής ήμετέρας φύσεως ζητοΰν νά ύ- 
ποτάξρ ταύτην είς τήν αλήθειαν ήτοι τάς 
έκ τής φύσεως ήμών προερχομένας ένεργείας 
καί πράξεις νά ^υθμίση κατά τήν άλήθειαν, 
κατά τούς αιωνίους νόμους τούς διέποντας 
τδ πάν, νά πραγματοποιήσ-Q έπομένως τδ 
δίκαιον καί τήν Αρετήν έν τφ Ανθρώπινα 

βίω, νά έμπνευση ήμίν τήν γνώσιν ού μό
νον τοΰ όντος άλλά καί τοΰ έν ήμϊν πρακτέ- 
ου καί οΰτω νά άρη ούχί μόνον τάς έν τοΐς 
διανοήμασιν, άλλά καί ταϊς έν ταϊς πράξεσι 
καί βόυλήσεσιν άμφιβολίας, νά καταπαύση 
τδν έσωτερικδν άγώνα μεταξύ τής συ<ει- 
δήσεως καί τών φυσικών δομών καί πόθων, 
νά φέρη τέλος τδν άνθρωπον είς συν
διαλλαγήν καί αρμονίαν μετά τοΰ ίδιου ε
αυτού πνεύματος,μετά τοΰ κόσμου καί τοΰ 
θεοΰ. 'Η επιστήμη άρα δέν είναι μόνον ή 
σπουδή πρδς γνώσιν τής άληθείας άλλά καί 
παίδευσίς τις τής ψυχής, τδ ζήν δηλονότι 
βούλεσθαι καί πράττειν έν τή άληθεία καί 
ύπέρ τής άληθείας. Έν κεφαλαίφ έπιστή- 
μη καί γνώσις καί μάθησις είναι δ αιώνιος 
άγων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος πρδς εκ 
πλήρωσιν τοΰ ύψίστου προορισμού αύτοΰ, δ 
αιώνιος άγων τοΰ πνεύματος έναντίον τής 
άμαθείας, τού άδικου τής πλάνης, τής δου
λείας καί τοΰ πονηρού, έν άλλαις λέξεσιν 
δ διηνεκής άγων τοΰ ανθρωπίνου γένους, ινα 
δι’ άναπτύξεώς τίνος προσφυούς τή εαυτού 
φύσει φθάση είς κρείττονά τινα κατάστασιν' 
είναί τι έτι ύψηλότερον, είναι ή αύθόρμητος 
έλευθέρα καί εκούσια συνέργεια τοΰ ανθρω
πίνου πνεύματος είς τδ έργον, δι’ ου δ Θε
ός τδ άνθρώπινον γένος παρασκευάζει είς 
τήν μέλλουσαν πλήρωσιν τοΰ προορισμού 
αύτοΰ. Έντεΰθεν ή επιστήμη δύναται νά 
Οεωρηθή ώς τδ υψιστον καί ίερώτατον θρη- 
σκετικδν καθήκον.

Ού μόνον δέ δ θείος και ύψηλδς, δ ούρά- 
νιος προορισμός τοΰ άνθρώπου, η απόλυτος 
αύτοΰ εύδαιμονία νοείται καί έπιτυγχάνε- 
ται διά τής έπιστήμης, άλλά καί ο έπί τής 
γής βίος αύτοΰ, ή ύλική αύτοΰ εύδαιμονία 
καί εύημερία έξαρτώνται έκ τής έπιστήμης, 
άνευ ταύτης ούδεμία πρόοδος, ούδεμία άνά· 
πτυξις’ άφαιρουμένης τής έπιστήμης δεν υ* 
πάρχει πλέον ιστορία τοΰ άνθρώπου, δέν ύ- 
πάρχει κόσμος ηθικός' δ άνθρωπος είναι Sv 
τών πολλών φυσικών δντων άναγόμενον τδ 
πολύ είς τήν τάξιν τών τελειότερων άλόγων 
ζώων. Πόσα προϊόντα τέχνης, πόσα θαύμα
τα έργασία δέν παρήχθτσαν έπί γή; διά τής

(OM1IROS ΦΤΛ. Τ'.) 

έπιστήμης; πόσον φώς δέν διεχύθη είς ά
παντα; τούς χώρους τής άνθρωπίνης ένερ
γείας, άφότου τδ πΰρ τής έπιστήμης φωτί
ζει τάς αισθήσεις καί δδηγεϊ καί κινεί τάς 
χεΐρας τοΰ άνθρώπου, άφότου δ άνθρωπος 
δέν καταναλίσκει τυφλώς καί άσκόπως 
τάς ένεργείας αύτοΰ εις τάς δρμάς τής φύ
σεως, άλλ’ είς τάς οδούς, άς χαράττει πρδ 
αύτοΰ ή διάνοια ; άφότου διά μυρίων αγώ
νων έκτήσατο τδ πολύτιμον προνόμιον έ- 
λευθέρως καί έν συνειδήσει ν’ άναπτύσση τάς 
έν αύτώ ύπαρχούσας δυνάμεις καί ν’ ακό
λουθή τήν φωνήν τοΰ πνεύματος αύτοΰ; Ό
ποια τεραστία κίνησις καί ενέργεια δέν υ
πάρχει πανταχοΰ, άφότου τδ πνεΰμα τή; 
σκέψεως καί έρεύνης καί έπινοήσεως έδωκε 
νέα πτερά είς τάς δρμάς τής άνθρωπίνης 
φύσεως ! Οί φραγμοί οί διαχωρίζοντες αν
θρώπους, έθνη καί λαούς καί δεσμεύοντες 
αύτούς έν Απομονώσει έγωϊστική καί εχθρι
κή πρδς τά μέγιστα συμφέροντα τής άν- 
Ορωπότητος διερράγησαν διά τής έπιστή
μης, ήτις κεϊται ύπεράνω πάσης έθνικής, 
τοπικής καί χρονικής διαφοράς καί άτομι- 
κότητος ! Νΰν διά τή; έπιστήμης ένοΰνται 
κοσμοπολιτικώς πάντα τά διανοούμενα 
πνεύματα, καί πάντα τά προϊόντα πάντων 
τών έθνών,πάντων τών αιώνων διά τών ηθι
κών δεσμών τή; έπιστήμης καθίστανται 
κτήματα κοινά τής νοούση; καί συναιοθα- 
νομένης άνθρωπότητος.

(έπεται τδ τέλος·)

ΠΩΣ ΠΔΥΝΟΝΤΑ1 ΕΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΕΝ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑ- 

ΜΩ 01 ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ.

Ό άδάμας κέκτηται πολύ ύψηλοτέραν 
καί μάλλον αμετάβλητον αξίαν, ή πάν άλ
λο έμπορεύσιμον είδος' ή δε παραγωγή 
αύτοΰ ούδέποτε έπί τοσοΰτον ύπερέβη τήν 
ζήτησιν ώστε νά έπιφέρη άλλοίωσίν τινα 
είς τάς τιμάς τών έξειργασμένων λίθων. 0- 
τε κατά τδ 4 843 άνεκαλύφθησαν τά έν 
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Σινκόρα τής Βαχίας (I) εορυχεϊα φόβοι έπε 
κράτησα» δτι ήθελε» έπέλθει διηνεκής τις 
τώ» τιμών έκπτωσις’ άλλ’ αί λίαν υπέρογ
κοι τιμαί, άς άπητεϊτο νά πληρώνωσι διά 
πάντα τά πρδς τδ ζήν αναγκαία, καί τδ 
νοσηρόν τοΰ κλίματος ταχέως έμείωσαν τδν 
άριθμδν τών άδαμαντοθηρών καί ή τώ* τι
μών έκπτωσις μόλις έγένετο έπαισθητή έν 
Εύρώπη.

Ή έκτασις τής χώρας, έν η οί Βραζιλια
νοί άδάμαντες εύρίσκονται, εκτείνεται άπδ 
τοϋ έν Minas Geraes χωρίου τής Ίτάμβης 
μέχρι τής έπί τοΰ ποταμοΰ τής Βαχίας Πα- 
ραγκούσσα κειμένη; Σινκόρας μεταξύ τής 
λϋο 49' καί 13" Νοτίου πλάτους. Κυρί 
ως δ’ εύρίσκονται έν τοϊ; πολυαρίθμοις 
βεύμασιν,άτινα σχηματίζουσιν αί πηγαί τών 
ποταμών Δόκη, Άρασσουακύου, Ίεκουϊτιγ- 
χόγχα καί 'Αγ. Φραγκίσκου. Είνε δ’ έπίσης 
πιΟανώτατον, δτι αί χρυσοφόροι τής Αύ
στραλίας ώς καί αί τής Νοτίου ’Αμερικής 
χώραι περιέχουσιν άδάμαντας, διότι δύο 
έξ αυτών ές-άλησαν άπδ τοΰ ποταμοΰ Μα- 
κουαρίου (2) είς τήν κατά τδ 1855 γενομέ- 
νης έν Παρισίοις έκθεσιν.

Οί άδάμαντες σύγκεινται έκ καθαροϋ 
άνθρακος καί συχνάκις εύρίσκ-.ντα» έν μορφή 
οκταπλεύρων ϊ) δωδεκαπλευ ι>· κρυστάλ
λων, άλλά τδ τελευταΐον είνε τδ ηττον 
κοινόν σχήμα. Περί δέ τοϋ έν τώ μεγάλω 
τής φύσεως Παρασκευαστήριο» σχηματισμού 
αυτών ούδέν έστι γνωστόν άλλ’ υποτίθεται 
δτι κατ’ άρχάς ύπάρχουσιν έν τοΐς ορεσιν, 
όπόθεν φέρονται κάτω εί; τάς κοιλάδας ύπδ 
τών κατά τάς βροχερά; του έτους ώρας ρ*- 
όντων χειχάρρων. Ή φθορά τών βράχων 
συμπληροϋται ίσως ύπδ τής ίσχυρας τών 
τροπικών πλημμυρών ένεργείας, καί αί πο
λύτιμοι λίθοι αί όποϊαι έξορύττονται ούτως 
εισίν ίσως έναποτεθειμέναι έν τοΐ; ύποσταθ- 
μικοϊς λειψάνοις, άπερ σχηματίζουσι τάς 
κοίτα; τών ποταμών πριν ή οί άναζητουν- 
τες αύτάς κατορθώσωσι νά τάς εΰρωσιν. Ό

(1 Πόλει τής Βρασιλία;. (Σημ. Μ.)
(2) ΙΙοταμοΟ τή; έν τή Ν. Όλλανδίφ μεσημ

βρινή; Ν. Οϋαλλίας. (Σ. Μ.) 

1 δέ παράγων αύτάς λίθους, η μήτρα αύτών 
είνε σχιστόλιθος τις χρυσίτης [mica schist), 
Κολυμίτης (*) καλούμενος, ού τά συν
τρίμματα συναναμιρνύμενα μετά χοδ; σχη
ματίζουσι τδ κασκάλχιον (casca/Λο) δπερ 
έσκάπτεται έκ τών ποταμών καί έν ώ 5 ά- 
δαμαντοθήια; εύρίσκει τον θησαυρόν αύτοϋ. 
'Η ιλύς τών έν τή Νοτίω ’Αμερική ποταμών 
ού μόνον περιέχει αδίμαντα;, άλλά καί 
χρυσόν καί λευκόχρυσον (platina),tl καί τά 
μέταλλα ταΰτα είσιν έν γένει τοσοΰτον τε
τριμμένα είς λεπτήν κόνιν, ώστε σχεδόν α
δύνατον αποβαίνει νά συλλεγώοι διά τοϋ 
συνήθους τής πλάσεως τρόπου. Ο Ίεκουϊ- 
τιγχόγχας είνε είς τών μάλλον πλεύσιμων 
τής Βρασιλία; ποταμών καί αί έπί τών ο
χθών αύτοΰ έργασίαι διεξάγονται άπδ πολ- 
λοϋ χρόνου.Όταν ή άπό τοϋ ’Απριλίου άρχο- 
μένου καί μέχρι τών μέσων τοϋ ’Οκτωβρίου 
εξακολουθούσα τής ξηρασίας έποχή έλατ- 
τώση τό βάθος τοΰ ΰδατος δ ποταμός δι
οχετεύεται έντδς διώρυχος προηγουμένως 
κατασκευασθείσης έπί τής προτέρας αυτοϋ 
κοίτης διά προχώματος έκ σάκκων πεπλη
ρωμένων άιιμου. Το μένον ύδωρ έξάγεται 
διά τής αντλίας, ό πηλός σκάπτεται εις βά
θος έξ μέχρι; είκοσι ποδών καί μεταφέρε
ται είς τό μέρος, δπου μέλλει νά γίνη ή 
πλύσις. ’Ενόσω δέ ή έποχή τής ξηρασία; 
διαρκεϊ,η πρδς συλλογήν τοϋ κασκαλχίου έρ
γασία έξακολουθεϊ άδιακόπως είς τρόπον ώσ
τε νά έχωσι» ικανήν ποσότητα πρδς ένα- 
σχόλησιν τών μαύρων κατά τούς βροχερούς 
μήνας. Ό έκ ποτ- -.ών τινων έξαγόμενος 
πηλός περιέχει είς τοσούτον ομοιόμορφον 
τρόπον δ-.ακεχωμένους άδάμαντας, ώστε 
εύχερέστατα καί ακριβέστατα δύναταί τις 
νά ύπολογίση τδν αριθμόν τών καρατίων 8ν 
δεδομένη τις ποσότης αύτοϋ δύναται νά πα- 
ραγάγη.’Αλλ’ ούχ ήττον ένίοτε συμβαίνει νά 
εύρίσκωνται φσέατα μεγάλας άδαμάντων 
καί χρυσού ποσότητας περιέχοντα. "Οταν 
δέ ή έποχή τών βροχών έπιφέρη παύσιν

(") Έκ τοΟ ονόματος τοϋ έκ τοϋ λίθου τούτου 
{σχηματισμένου καί παρά τή — Rica
κειμένου όρους. (Σ Μ ) 

είς τήν εξαγωγήν τοϋ κασκαλχίου, ή σκηνή 
τών εργασιών μεταφέρεται είς τδ» έν παρα- 
πήγματι πλυνδν, παρ’ ω συσωιεύεται τδ ά
ποτέλεσμα τών τής έποχής τή; ξηρασίας 
κόποιν. Οί μονόξυλα [canoes) καλούμενοι 
κάδοι τοποθετούνται παρ’ άλλτ.λοι; κοί ό 
έπιστάτη; καθη-αι έμπροσθεν έπί υψηλή; 
έδρα;, ΐ·α έπιτηρή οΰτω πάν τών έργαζο- 
μένω/ μαύρων κίνημα. Έν έκάστω μονοξύ· 
λω [canoe) είσάγεται μικρόν ΰδατος ρεύμα, 
ΐνα άφαιεή τδ χοώδες τοΰ κασκαλχίου μέρος, 
θείς ήμισυ κεντηνάριον [hundred weight) 
κασκαλχίου έν τώ μονοξύλω ό μαύρος άφίνει 
δπως είσέλθη έν αύτώ τδ £εϋμ« καί έξακο
λουθεϊ νά κινή αύτδ διαρκώς, έως ού άπο- 
πλυνθή άπας δ πηλός καί τό ΰδωρ ρεύση 
έντελώς καθαρόν. ’Εξάγεται τότε ή άμ. 
μος διά τή; χειρός καί έξετάζεται μετά 
προσοχή; πρδς άνεύιεσιν άδαμάντων. Ο-αν 
δ’ εύρεθή τις, άνορθοϋται ό μαύρος κα. κρο
τεί τάς χεΐρα; αύτοϋ είς σημεϊον πρδς τον 
έπιστάτην δστις λαμβάνω» αύτδ»π<·ρά τοϋ 
ευρόντος καί έναποτίθη- ν έντδ, λεκάνης 
ΰδατος κρεμαμένης έν τώ μέσω τοϋ παρα
πήγματος. ’Αφού δε τελείωση η έργασία 
τή; ήμέρας απαντες οί εύρεθέντες άδάμαν
τες παραδίδονται τώ επιστάτη, δ όποϊος έν 
βιβλίω τινι σημειαΐ τδ βάρος αύτών. Μεγά
λοι άδάμαντες είσί λία- σπάνιοι’ ύτελογί- 
σθη δε ότι κατά μέσην όρον έκ 10000— · 
σπανίως εύρίσκεται πλέον τοΰ ένδς ζυγίζαν- 
τος είκοσι καράτια, ένώ ύπάρχουσιν ϊσ<»·, 
μεταξύ αύτόν 8,000, ών έκαστος ζυγίζει 
έλαττον τοϋ ένδς καρατίου. Έν τοϊς έπί τού 
ποταμού Ίεκουϊτ.γχόγχα έογοστασίοις σ-α- 
νίω; εόρέθησαν πλείονες τών δύο ή τριών 
λίθων ζυγιζουσών άπδ δεκαεπτά έως είκοσι 
καράτια έκάστη; κατά τάς πλύσεις ένδς ό- 
λοκλήοου έτους’ έν απασι δέ τοϊ; άδαααν- 
τωρυχείοις τή; Βρασιλία,, είς μόνος έν δυσΐν 
Ετεσιν εύρέθη τριάκοντα καρατίων. Λίθο, 
δέ τις 120 3[8 καοατίων εύρέθη κατά τ'. 
1851 είς τάς έν Minas Geraes πηγάς τοΰ 
ποταμοΰ 11α τροκινίου’ εΐτα δέ μία έτι 4 0/ 
καρατίων έπί τοϋ Rio das Velhas καί έτέ 
ρα τις 87 1 [2 hChapada- άλλ’ δ μέγι

στος τών κατά τά τελευταία έτη ευρεθέν- 
των άδαμάντων εΐνε δ «Άστήρ τής Με
σημβρίας,» δ όποϊος, πριν ή κοπή, έζύγιζε 
25 ί- καράτια.

Πολλάς προφυλάξεις λαμδάνουσιν, ΐνα 
έμποδίζ.υσι τούς μαύρου; άπδ τδ ν άποκρύ- 
πτωσι» τά; άς εύρίσκουσι λίθους καί νά 
διατάττωσιν αύτούς έν δοθέντι τινί στμείω 
νά μεταβαίνωσιν άπό ένδς κάδου είς άλλον. 
Άλλ επίσης καί ένθαρρύνσεις παρέχονται 
αύτοϊς, ΐνα τούς παροτρύνωσι πρδς έξακο- 
λούθησιν τή; άναζητήσεω; τών άδαμαντων 
μετά προσοχή; μεγάλης. Ό μαύρος δ εύρί- 
σκων άδάμαντα 1 7 1 [2 καρατίων στεφα- 
νοϋται μέ στέφανον έξ άνθέων καί έν παρα
τάξει προσάγεται τώ γενικώ διευθυντή ΰςι; 
απελεύθεροι αύτδν καί τώ δίδει ιματισμόν 
πλήρη ώς καί τήν άδειαν, ΐνα έργάζηται 
πρδς ίδιον αύτοΰ όφελος. Εΐς τών παρευ- 
ρεθέντων, δτε λίθος τις 10 1 [2 καρατίων 
εύρέθη έν Τηϊούκοχ, λέγει «χάριεν ήν νά 
βλίπη τις τήν έναγώνιον έπιθυμίαν ί|ν οί 
έπιστάται (ο/'ficers) έδείκνυον, δπως ή λί- 

_(τς εκείνη δυνηθή νά χορηγήση τώ ταλαι- 
πώρω μαύρε·» τό τής χειραφετήσεως αύτοϋ 
δικαίωμά της, δτε παραδοθείσης αύτής καί 
ζυγισθ'ίσης εύρέθη ουσα μόνον κατά έν κα- 
ράτιον έλλειπεστέρα τοΰ άπαιτουμένου βά
ρους’ πάντες έφαίνοντο συμπάσχοντες αύτώ 
έπί τή διαψεύσει τώ» ςλπίδων του.» Λίθος 
δκτώ ή ^ίχ,ν καοατίων παρέχει τώ εύρέτη 
τ’ δικαίωμα, ΐνα δωρηθώσιν αύτώ δύο νέ
οι χιτώνες, εΐ; πλήρης ιματισμός, πίλος καί 
κομψή τις μάναιρα. Διά |Λΐκροτέρας, άλλά 
πολλήν τήν άξίαν έχούσας λίθους, δίδονται 
ά άλογοι άμοιβαί. 'll Βρασιλία έξαποστέλ- 
λει πρδς έμπορίαν έτησίως ακατέργαστους 
άδάμαντας ζυγίζοντας περί τάς 30·)ί·0’ 
καοατίων. Κατά δέ τά δύο μετά τήν άνα- 
κάλυψιν τοΰ έν Σινκόοα τής Βαχίας αδα
μαντωρυχείου έτη 6θ0,000 καρατί ων έ
στάλησαν είς Εύρεόπην, άλλά κατά τδ 
1852 ή ποσότης αύτών ήλαττώθη είς μό
νον 130,000.

ΊΙ πρδ; συλλογήν τών έν τώ μικρώ έκεί- 
νω σάκκερ αμαυρών ύελωδών λίθων κατα-
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βαλλομένη εργασία είνε άπειρος’ εύκόλο ς 
δέ δύναταΙ τις νά ύποκλέψη διά τής χειρός 
τδ προ'ίδν άνασκαφών καί πλύσεων ολοκλή
ρου έτους’ και δμως ϊνα συλλεχθώσιν ούτοι 
πολύς ίδρώς έρρευσεν, ένώ οί άσθμαίνοντες 
μαύροι έσκαπτον τήν ιλύν ύπδ τδν φλογε- 
ρδν τροπικόν ήλων. Πολλάκις δέ ή μάστιξ 
έξήγειρε τήν άπαυδήσασαν τών μαύρων δρα
στηριότητα, ή παρώτρυνεν αύτούς,ϊνα προσ- 
εκτικώτερον άναδιφώσι τήν έν τώ πλυντη- 
ρίω κάδω ψάμυ.ον. Ούκ όλίγοι αυτών έξε- 
μ,έτρνσαν τδ ζήν καί ύπδ τών συντρόφων 
των έτάφησαν ύπδ τδ ζοφερόν πράσινον δέν- 
δρΟν άπδ τών κλάδων τοΰ οποίου στέφανοι 
έξ ωραίων όρχιδοειδών έπικρέμανται. Καί 
πρδς πλήρωσιν τών εις τάς τάξεις τών τα- 
λαιπωρουμένων μαύρων δούλων τής Βρασι- 
λίας γινομένων κενών πολλοί άφαρπαγέν- 
τες άπεσπάαθησαν έκ τών ’Αφρικανικών α
κτών μεθ’ δλας τάς προσπάθειας τής χώρας 
ταύτης (δηλ. τής ’Αγγλίας) πρδς άπαγό- 
ρευσιν τής ανίερου ταύτης εμπορίας. Ούχ 
ήττον δμως ή φιλανθρωπία τών μέν καί ή 
ιδιοτέλεια τών δέ έβίασαν αύτούς, ίνα συν- 
τάξωσι κανόνας μετριάζοντας τά δεινά τής 
μετά τών άδαμαντωρυχείων τής Βρασιλίας 
συσχετιζομένης δουλ.είας. Αί δέ προσφερόμε- 
ναι άμοιβαί συντελοΰσιν ού μόνον ώς έν- 
θάρρυνσις πρδς τήν μετά προσοχής αναδί
φησήν, άλλά μεταδίδουσς καί ζωήν τινα 
είς τήν εργασίαν, καθιστώσαι αύτήν ήττον 
επίπονον. ’Αλλ’ ή μάστιξ εινε είσέτι έν τή 
χειρί τοΰ έπιστάτου καί πολλά τών τής άν
θρωπίνης οικογένειας μελών καταπιεζόμενα 
κατατάσσονται έτι είς τήν τάξιν τών φορ
τηγών ζώων.

Ό τής κοπής τρόπος άναδεικνύει τήν έκ 
φύσεως ένυπάρχουσαν έν τώ άδάμαντι καλ
λονήν καί μεγάλως έπαυξάνει τήν άξίαν αύ
τοΰ. Καί άφοΰ έτι ή λίθος κοπή, έάν τοΰτο 
γίνη άτέχως τδ σπινθηροβόλον αύτής κάλ
λος έλλείπει. Ούδεμία θέσεως μεταβολή, 
ήν οί έπιμεληταί τής έν Λονδίνφ τώ 4850 
έκθέσεως άπεπειράθησαν, ήδυνήθη νά άνα- 
δείξγ) τδν Κοχ-ι-νούρ πολύ άνώτερον τήν 
λάμψιν φυσικοΰ κρυστάλλου’ άλλ’ άφ’ ού 

καί δεύτερον έκόπη έγένετο είς τών έκλε- 
κτοτάτων πολυέδρων άδαμάντων (bril
lants). Έπί μακράν περίοδον χρόνων οί έν 
Άμστελοδάμω Ιουδαίοι άποκλεις-ικώς σχε
δδν έποιήσαντο ίδιον έαυτών μονοπώλιον 
τδν κλάδον τούτον τής βιομηχανίας. "Οτε 
κατεδιώκοντο ύπδ πάντων τών άλλων τής 
Εύρώπης έθνών, οί φιλελεύθεροι νόμοι καί 
ή άκμαία τοΰ Άμστελοδάμου έμπορία ένε- 
Οάρρυνον αύτούς, ϊνα έγκατασταθώσι πολυ
άριθμοι έκεΧ καί οί άδαμαντόμυλοι ωκοδο- 
μήθησαν’ύπδ τήν έξαιρετικήν προστασίαν, 
ήν ή κυβέρνησις τή; 'Ολλανδίας παρεΧ- 
χεν είς τε τά κεφάλαια καί τάς επιχει
ρήσεις. Υπολογίζεται δέ δτι ούχί έλάσσο- 
νες τών 10,000, έκ τών έν Άμστελοδάμω 
διαμενόντων 28,000 ’Ιουδαίων, αμέσως τε 
καί έμμέσως έξαρτώνται έκ τής άδαμαν- 
τεμπορίας.

Η ύπδ τήν δ-.εύθυνσιν τοΰ Κυρίου Πόζνου 
έταιρεία τών άδαμαντοκοπτών κέκτηται 
τρία άπαντα διά τοΰ άτμοΰ έργαζόμενα έρ- 
γοστάσια. Ή δέ ηνωμένη χωρητικότης τών 
μηχανών εινε 95 ϊππων δυνάμεως κινούσα 
•438 μύλους καί έπασχολοΰσα 925 έργά- 
τας. Ύπάρχουσι δέ καί δύο έτερα άδαμαν- 
τοκοπτικά έργοστάσια έν Άμστελοδάμω, 
ών τδ μέν άνήκει είς τήν ύπδ τήν έπωνυμί · 
αν β. L. AJ. *Αρονς εταιρείαν, διευθυνόμε- 
νον ύπδ τοΰ Κ. Ιίρίνς καί έχον μηχανήν S' 
ϊππων δυνάμεως,κινούσαν τεσσαράκοντα μύ
λους καί έπασχολοΰσαν έβδομήκοντα έρ- 
γάτας, τδ δέ, είνε ιδιόκτητον τού Κ. Κό- 
σ ;ερ μέ άτμομηχανή.ν τεσσαράκοντα ϊπ
πων, κινούσαν έβδομήκοντα δύο μύλους 
καί παρέχουσαν έργασίαν είς 150 έργάτας. 
Τών έργοστασίων τής τών άδαμαντοκοπτών 
εταιρεία; ώς καί τοΰ Κ. Πρίνς οί μύλοι έ* 
νοικιάζονται καί είς τούς μή μετόχους έπί 
ώριτμένη διά τήν ώραν, ή ήμέραν τιμή. 
Άφ’έτέρου δέ οί μύλοι του Κ. Κύστερ κι
νούνται δι’ ίδιον αύτοΰ Λ]σμδν καί είς αύ
τούς ένεπιστεύθησαν τάς κατά τά τελευ
ταία έτη κοπείσας πολυτιμοτάτας λίθους, 
ήτοι τδν Κοχ-ι-νούρ καί τδν Αστέρα τής 
Μεσημβρίας.

Τώ λαβόντι τήν πρδς έπίσκεψιν τοΰ μύ
λου τιύτου εισόδου άδειαν φέρονται μετά 
μεγίστη; προσοχής. Μόλις εισέρχεται εις 
Sv τών πατωμάτων και ιδού αί κεφαλαί 
δύο καί δέκα άνθρώπων προβάλλουσι προσ- 
φέρουσαι τάς υπηρεσίας των πρδς έξήγη 
σιν τών διαφόρων τής έργασίας μερών. Τά 
έδώλια τών έργατών είσί τοποθετημένα 
κατά μήκος τών τοίχων τών πλευρών τοΰ 
οικοδομήματος καί ένώπιον έκάστου ύπάρ- 
χει κυκλοτερής τις μετάλλινη πλαξ έριζον- 
τείως περιστρεφομένη μετά μεγάλης ταχύ- 
τητος, βραχύς δέ τις μοχλό; έκ σιδήρου 
έπιστηρίζεται διά τής μιας άκρα; έπί τοΰ 
έδράνου καί διά τής έτέρας έπί τοΰ περι- 
■στρεφομένου έπιπέδου. Ό στιλβωτής τών 
άδαμάντων άναχαιτίζων τήν κίνησιν καί 
σηκόνων τδν μοχλόν δείκνυσι τώ ξένο», οτι 
ή έπί τοΰ μύλου στηριζομένη άκρα έχει 
σύμφυρμά τι (amalgam) έπ’ αύτής, έν ώ 
προσκολλάται ή λίθος είς τρόπον τοιοΰτον, 
ώστε ν’ άφίνη μόνον γεγυμνωμένην τήν μέ- 
λουσαν νά τροχισθή πλευράν. Αύτοΰ δ’ έγ- 
χειρίσαντος τδν μοχλόν είς βοηθόν τινα, ού 
τος τίθησιν αύτόν έντδς μικρού κλιβάνου, 
θερμαίνει καί ειτα έπιστρέφει αύτδν τώ 
στιλβωτή. Τδ σύμφυρμα εινε ήδη μαλακόν 
καί ό άδάμας άποσπασθείς έπανατίθεται 
μέ τήν πλευράν έκείνην εκτεθειμένη·/, ήτις 
πρόκειται νά ύποστή τήν έπεξεργασίιιν τού 
μύλου. ’Επιτήδειός τι; έργάτης δύναται νά 
κρατή συνάμα δύο, ή καί τρεις μάλιστα έπί 
τοΰ συμφύρματος (schictf) μικρούς άδάμαν-
τας, άλλ’ οφείλει νά έχν; μεγίστην προσο
χήν, ϊ/α μή ύπέρ τδν δέοντα χρόνον μένω- 
σιν έκτεθειμένοι είς τήν έπεργασίαν τοΰ 
μύλου αί λεπτόταται τών άδαμάντων 
πλευραί, αί τοσοΰτον μακραί,ώστε ν’ άπαι- 
τώνται 1 500 έ’ως 2000 δι’ άδάμαντα ζυ- 
γίζοντα Sv μόνον καράτιον, εύκόλως δύναν
ται νά κατακοπώσι καί ή λίθος νά κατα
στροφή. ’Εν τω τών Κάτω Χωρών διαμε- 
ρίσματι τής έν Παρισίοις έκθέσεως έξετέθη- 
σαν £οδίαι (Bose diamonds) άπαιτοΰσαι 
1,500 είς τδ καράτιον, καί τοΰτο δέν είνε

τδ έσχατον δριον εί; 8 ή άδαμαντοκοπτική 
τέχνη δύναται νά φθάσρ.

Προσκολληθείσης τής λίθου έν τώ συμ- 
φύρματι, οπερ τότε άποψυγέν έν ΰδατι ά- 
ποσκληρούται, ί έργάτης δεικνύει τώ έπι- 
σκεπτομένω τδ έργοστάσιον μικράν τινα 
πυξίδα περιέχουσαν κόνιν λεπτήν έξ ής μι
κρόν τι ποσδν μέ σταγό.νας τινας ελαίου τί
θεται έπί τοΰ μύλου. Αΰτη δ’ έστίν ή ά- 
άδαμαντόκονις δι’ ής μόνον δύναται νά γί- 
νη ή στίλβωσις καί ήτις στοιχίζει περί τάς 
00 Λ. Στερλίνας τήν ούγγίαν. Αΰτη δέ κυ
ρίως λααβάνεται έκ τής πρώτης έπεξεργα- 
σίας, ήν ό άδάμας ύφίσταται άφοΰ διέλθρ 
διά τών χειρών τοΰ τεχνίτου, δστις, έάν ή- 
νε βαρύτιμός τις λίθος, διαχαράττει σχέδι- 
όν τι καθ’ δ δύναται νά κοπή μέ τήν έλα- 
χίστην τοΰ βάρους άπώλειαν. Άφίνοντες 
τού; μύλους άναβαίνομεν είς τδ διαχό/ρι- 
σμα τοΰτο καί βλέπομεν δτι ό έργάτης έξ- 
εργάζεται τά πάντα άνευ βοήθειας μηχα
νών. Λαβών δύο μικρού; ξυλίνους μοχλούς, 
ή λαβίδας, έκλέγει δύο άδάμάντας καί έν 
έκάστη προσκολλά ένα. Τδ τραχύ τών ε
δρών σχήμα διορθουται διά τής προστριβής 
τοΰ ένδς έπί τοΰ έτέρου άδάμαντος έπί μι- 
κράς τίνος πυξίδος, ήτις δέχεται τήν κόνιν 
πίπτουσαν.

Ό Άστήρ τή; Μεσημβρίας, πολύεδρος 
άδάμας (brilant) τοΰ καθαρωτάτου ΰδα- 
τος, δπως έν τή εκθέσει τών Παρισίων είδον 
αύτδν, είχε κοπή έν τώ έργοστασίω τοΰ 
Κου Κόστερ καί ό δεξιώτερος τών τοΰ κα
ταστήματος τεχνιτών, δ Κος Voorsanger, 
έλαβε τήν τιμήν νά κόψη έκ νέου έπιτυχώς 
τδν Κοχ-ι-νούρ έν τώ έργοστασίω τοΰ έν 
Λονδίνω λιθοκολλητοΰ τοΰ στέμματος. Τδ 
δέ Mcdaille d'honneur (Τιμητικόν μετάλ
λων), δπερ οί έν llapioiot; Αύτοκρατορικοί 
έπίτροποι (commissioners) προώρισαν 
•pour les lapideurs diamanleurs de 
Hollande ·, tailie de diamants el roses li
vres au commerce (*), άπενεμήθη δικαίως.

(■ Tot; λιθογλύφοι; άδαμαντοκόποις τής 'Ολ
λανδίας έπί τή πρός ίμπορίαν άδαμάντων καί 
ροδιών λιθογλυφία.
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Οτε ό Κοχ-ι-νούρ προσηνέχθη υπό τή; 
των Ανατολικών ’Ινδιών Εταιρείας τ^ Αύ- 
τή; Μεγαλειότητι τή Βασιλίσση Βικτωρία, 
ητον άκανονίστου ώοειδού; σχήυ.ατος καί 
η κοπή αυτού τοσούτον άνεπιτηδείω; έγέ- 
νέτο, ώστε ή θέα αύτοΰ μόλις ύπερέβαινε 
κατά τήν λάμψιν x?xo^«/zor κρύσταλλον’ 
Εν ταΐς πλευρά!; αυτού ύπήρχον έντομαί 
αίτινε; έγέ/οντο Επί σκοπώ τού προσαρμό- 
σαι αυτόν Εν τή πρώτη αύτοΰ ένδέσει, παρά 
δέ ιΊ) κορυφή υπήρχε μικρά τις σχισμάς. 
*11 έξάλειψι; αύτών άνευ μεγάλης τού βά
ρους ίλαττώσεως παρείχε δυσκολίας σπου
δαίας* άλλ’ ό Κος Κόστερ άπεφάνθη, δτι 
·( χείρε; δεξιού τεχνίτου ήδύναντο νά δ- 
περπηδήσωσι ταύτας. Διάφορα πρότυπα έ- 
παρουσιάσθησαν τή Αύτή; Μεγαλειότητι, 
εξ ών ίξελεξατο τό δπερ νύν φέρει σχήμα, 
ήτοι τθ κανονικού πολυέδρου άδαμαντος. 
ΙΙρός διεκπεραίωσιν δέ τής εργασία; τής έκ 
νέου κοπής αυτού μικρά τις μηχανή τεσσά
ρων Ιππων δυνάμεω; άνηγέρθη, ίπως κινή 
τούς άδαμαντομύλους. Άρξαμένη; τής Ερ
γασίας ταύτη; κατά τήν 4 6ην Ιουλίου 
4 852, έξεπεραίωσαν αύτήν έν διαστήματι 
οκτώ και τριάκοντα εργασίμων ημερών έκ 
δώδεκα έκάστης ωρών. Κατά τήν έξάλεί” 
ψιν μιας τών σχισμάδων άναγκη έγένετο 
ϊνα η ταχύτης τής τεριστρεφουέ.ντ.ς —λα
κές αύξηση μέχρι 3000 τό λεπτόν περι
στροφή", άλλα καί τότε μετά βραδύτατος 
ίψατο αύτ~; Ή ταχύ-ης δι* ή; περιστρέ
φεται 5 μύλο; καί ή έπί τού μοχλού . ίεοι; 
τού προσκυλλ&ντος Επί τής νιλακός τόν 
άδάμαντ.-· ε!σί τό μόνα παρέχοντα τώ ερ
γάτη δυνάμεως μέσα. Ίί δέ πίεσες αδ.η 
δύντται ·,ά έπινάλληται, είτε διά τής χει- 
ρός, είτε διά βαρέων πραγμάτων <?ναλο- 
γοϋντων πρός τό μέγεθος τή; λίθου καί τό 
τή; ίρ*·ασίας είδος. Κατά τήν λιθοτομίαν 
(nitli'ni?) τού 'ΐοχ-ι-νούρ αδτη εκανοΊσθη 
ούτως ώστε ν επιδέχεται αΰξησιν από μι
ας μέχρι πέ/τε καί δέκα Νηρλ’ανδικών λι 
τρών.

Ή Επεξεργασία αυ:η ήλάττωσε τόν 
Κοχ ι-νούρ άπδ 4 86 4)46 καρατίων είς 

106 1)16, τουτέστι πολύ ’λαττον τής 
κατά μέσον δρον άπ··»λ».»ς, ?’·■.; υπολογί
ζεται δτι φθάνει είς τό ήυ.ισυν ή καί πλειό- 
τερον τού δλου βάρους, "ο-ε δ’ ό Ά<-ήρ τής 
Μεσημβρίας ην αγ.Ιν^ς ή <ϊποπτο< έζόγι- 
ζε 26 4 καράτια, νύν δέ 425, ήτοι έμειώθη 
κατά τι πλεϊον τού ημίσεος. Ποτέ άλλοτε 
πρότερον δέν έκόπησαν μεγάλοι άδάμαν- 
τες μέ τοσούτον μικρά; τού βάρους αυτών 
ίλαττώσεως. Ό «Hegenl», ό όποϊος ά.ήκει 
εις τού; ίδάμαντας τού στέμματος τής 
Γαλλίας, σχεδόν άπώλεσε τά δύο τρίτα τού 
βάρους αυτού Άλλ’ αύτη δεν είναι η μόνη 
περίστασις ή άποδεικνύουσα τήν ίν τή ά- 
δαμαντογλυπτική τέχνη γενομέντ.ν πρόο
δον, διότι καί ό πρός ίκτέλεσεν τίς Εργα
σίας άπαιτούμενος χρόνος τά μέγιστα έβρα- 
χύνθη. 'Ενώ διά -.όν Regent κατέγειναν δύο 
δλα έτη, δ Γ.οχ-ινούρ, ό οποίος μόνος κα
τά τριάκοντα έπτά καράτια έστΐν Ελαφρό
τερος,έξεπεραιώΟη εΐςέλαττον τών £; Εβδο
μάδων καί ό Άστήρ τίς Μεσημβρίας, κατά 
δώδεκα μόνον καράτια έλάσσων τού Re
gent, είχε γλυφή Εντός τριών μηνών.Έκτός 
δέ τούτου ούδείς δϋναται νά παρατηοήση 
τά έν τώ Μουσείο» τών αρχετύπων {Cabinet 
of Models) τώ έν τώ Δωμάτιο» τού Κ. 
Κόστερ εόρισκομένω καί νά ·ιή αναγνώριση 
τήν υπέρ πάσαν άλλην πολύτιμον λίθον 
υπεροχήν τού Κοχι-νού» καί τού Λστέρο; 
τή; Μεσημβρίας άνήκουσαν είς τούς βασι
λείς τής Εύοώπης.

Ό τρόπος δέ καθ’ 8ν ή άξια ιών κα- 
τειργασαένων άδαμάντων υπολογίζεται κα
θιστά την όσον ένεστιν ηττονα μείωσ·ν τού 
βάρους αυτών σπουδαιοτάτην. Λίθος ζυγί
ζουν» βν καράτιον τιμαται άντί Λιρών 
ϊΐτ:-.· < ενώ έτέρα διπλάσιου βάρους
αξίζει 3ί. Ό δε κανών δτι τό τετράγωνον 
τού βάρους πρέπει νά πολλαπλασιαζηται έ
πι την τ·.μήν λίθου τίνος λαμβκνομένην ώ;

■ μονάδα δίδω»’ τήν άληθή αυτής αζίαν. Κα
ί .,τ·ρΜ άοχην ναύτην δ μεν Κοχ·ι νούο εινε 

άξια; ίνενήκοντα περίπου χιλιάδων Λιρών, 
δ δέ Άστήο τής Μεσημβρίας 125,000 
άλλ’ δ κανών ουτος ουδέποτε Εφαρμόζεται 

είς λίαν μεγάλου μεγέθους λίθους’ αυτοί 
ίχουσιν δλως αύτοπροαίρετον αξίαν.

'Π ίδιάζουσα τού άδαμαντος λαμπρότη; 
αναφαίνεται υπό τής γλυφής {culling) υπ 
αυτής δέ ταύτης προσδιορίζεται και η αζια 
αυτού. Είτα δέ και ό λιθοκόλλησής δια 
φιλόκαλου ένδέσεως προσθέτει αΰτώ νεον 
κάλλος. Ή έντεχνος συ.αρμολογία αυτού 
έκ διαφοράν ειδών πολυτίμων λίθων ού
τως,ώστε ή μέν .ά μεταδίδη τή δέ πλείονα 
λαμπρότητα, κάμνει τάς έξαοτραπτούβα; 
τού άδαμαντος άκτϊν.τς νά σπινθηροβολώσι 
μεγαλοπρε-ώς έν τή τιάρα, τή καρφιόι, ή 
τώ έρμω. Μεγάλως κατά τ)>ν τελευταιαν 
τεοσαρακονταεττρίδιι προώδευσεν ή ενθετι
κή τέχνη, ής λαμ .?ά δείγματα ί 
ίν τε ταίς έν Αονίίνω καί έν Παριοιοις :κ«έ- 
σεσιν. "Ανθρακες, σάπφειροι, σμάιαγύοι και 
άδάμαντες μετασχηματίζονται ήόη εις α- 
νεμώνας, όόδα, χαιρίφυλλα, λείρια, ελV.- 
νας, κρίνα και άλλα ποικίλα άνθη. Πιθα 
νύν δέ ή ιδέα αυτή νά έγεννήθη έκ τής λαμ
πρότητας, 4|ν νύν κατά τάς άρχάς θερινής 
τίνος πρωίας βλέπει τις, ότε ο ανατέλλων 
ήλιος σελαγίζει έπέ τών δροσοφορων αν-

Λ tΉ περί τά τέλη τής παρελΟουσης ίκα- 
τονταετηρίδος Γαλλική έπανάστασις κατέ
στρεψε σχεδόν τούς λιθοκολλτ.τάς τών Πα- 
ρισίων καί έπί τινα χρόνον ά-εχαίτισε πά
σαν βελτίωσιν τής τέχνης. Έπί δε της Αό· 
τοκοατορικής Κυβερνήσω; Γίαπολέοντος τού 
Αου πρόοδός τις έγένετο πάλιν, άλλ ή τέ
χνη ηρχισε κυρίως ν’ άκμάζη μετά την πα- 
λινόρθωσιν τών Βουρβόνων. Καί κατα πρώ
τον μέν εΐργάζαντο μέ λίθους δευτερευουσης 
αξίας, τουτέστι μέ τοπαζια αμέθυστους, 
βηρύλλους (α«8«β δι ων ήόυναν-
το νά κατασκευάζωσι λιθοκόλλητα κοσμη 
ματα πολυτιμώτερί μέν τήν έξωτερικήν 
θέαν, ή τήν αξίαν, άλλά μετά ταύτ. κατ- 
ενόησαν δτι διά τής άπομιμήσεως διάφο
ρων άνθέων δ άναλόγως τού μεγέθους του 
κόσμου (jane/) αριθμός τών πολυτίμων 
λίθων ήδύνατο νά μειούται ά-.ευ βλάβης 
τής δι’ αύτής έμποιουμένης Οέλξεως

{effccl), ένώ συνάμα ήδίναν-ο νά ποι- 
; ώσιν έπί τό έλευθεριώτερον χρήσιν άδα- 
I μάντων έλάσσονος διαύγειας, όποίοί εισιν 
! ά τής Βαχίας. Ή συνήθεια τού ενδύειν 

τούς μέν άδάμαντας έν άργύρω,τούς υ άν
θρακας έν χρυσώ είς τρόπον ώστε τού μέν 
να μεταδίδεται αύξησίς τις κατα το φαι
νόμενων τού μεγέθους, τού δέ πλε.ων 
τού χρώματος λαμψις, 'έγένετο γενικωτέρα 
καί τά καλλιστα τών σχεδίων ίπεξειργά- 
σθησβν μετά μεγίστης περί τήν τέχνην λε
πτότητες καί καλαισθησίας. Έν ούόεμιά δέ 
τής'Ιστορίας τού κόσμου πιριοδω έτεχνουρ- 
γήθησαν τοσούτον ωραία τή; λιθοκο‘λητι- 
κής δείγματα όσα τά κατα τύν αίώνκ 
τούτον υπό τών έν Λονδινω καί ΙΙαρισιοις 
καλλιτεχνών. (Έκ τού Αγγλικού).

Ε. Α.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΑΙΙ.

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑ1 ΡΩΜΑΙΩΝ.
'Ο έν Λειψία σδφός Γερμανός φιλόλογος 

Γουλιέλμος Φραύ.διος {With. Freund), ί 
πολλά υπέρ τών κλασσικών σπουδών μο
χθούν καί πλείσθ’ δσα βοηθητικά συγγράμ
ματα καί προεισαγωγά; προς ευχερή κα- 
τάληψιν τών δοκιμωτέρων τής τε Ελληνι- 
δο; και Λατίνιδος φωνής συγγραφέων Εκδι- 
δων, άπό τίνος χρόνου έπελάβετο τής εκόό· 
σεως λίαν σπουδαίου φιλολογικού συγγράμ
ματος, περιοδικώς έκδιδομένου καί έκ τευ- 
νών 24 άποτελεσθησομένου, υπό τον τί
τλον Triennium philologicum oder Grund- 
ziige der philologishen IViuenshaflen. 
Ευχής έργον εσεται εί τις τών περί την φι
λολογίαν έπαίόντο.ν τή; μεταφράσεω; αυτού 
έπελαμβάνετο, διότι, καίτοι δ_ συγγραφευς 
τήν βίβλον διά τούς σπουδαστας ώίως τη; 
Φιλολογίας προώρισεν, άρκετά δμως χρήσι
μό; έστιν αυτή διά πάντα Ελληνα βουλό; 
μενον εχειν γνώσιν ακριβή τής φιλολογίας
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αύτοΰ, άτε πολλά καί καλά τοΰ βίου καί 
τή; πολιτείας τών αρχαίων 'Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων περιλαμβάνουσα.’Εκ τής βίβλου δέ 
ταύτη;, έκ τοΰ περί Παλαιογραφίας μέ- 
ρου;, τήν έπομέ-ην μικράν πραγματείαν 
έστάχυολογήσαμεν περί τής γραφικής ύλη; 
παρά τοΐς αρχαίοι; "Ελλησι καί 'Ρωμαίοι; 
πραγμαεευομένην.

Ώ; άρ/αιοτάτη γραφική ύλη διά μέν 
τάς συγγραφάς ήτον δ έκ τοΰ φλοιού του 
αιγυπτιακού θάμνου, τοΰ παπύρου λεγο
μένου, ύφαινόμενος χάρτης, διά δέ τάς έ- 
πιγραφάς, τούς νόμους, τάς έπιστολάς κ.τ.τ. 
δ λίθος, δ μόλυβδος, τδ ξύλον, πίνακες έκ 
κηρού, δέρματα ζώων κ. ά. Οί έν Αΐγύπτω 
έπί πολύ πρδ τής ’Αλεξανδρινής έποχή; 
γνωρίζοντες καί χρώμενοι τφ φλοιώ τοΰ 
παπύρου, κατηνάλουν πρδ τής ίδρύσεως τής 
Αλεξάνδρειάς μέγιστα ποσά τούτου' έπί τδ 
βελτιον δμως αύτδν έπεςεργάσθησαν πρδ 
τής 'Ρωμαϊκής ιδίως αύτοκρατορίας, δτε 
Πλίνιος δ πρεσβύτερος δκτώ διάφορα είδη 
τούτου αναφέρει, έξ ών τά μέν άπαλώτατα 
c/iaria Claudia ονομάζει, τά δέ σκληρότε 
ρα, άπερ καί άχρηστα πρδς γραφήν ήσαν, 
μόνον πρδς συσκευήν τών χρησίμων ειδών 
χρησιμεύοντα, charta emporelica. Ή χρή- 
σις τοΰ παπύρου ktl Τιβερίου ήτον ήδη το
σοΰτον κοινή, ώστε πολλάκις, δτε έτύγχα- 
νεν αφορία τοΰ φυτού, ήπειλεϊτο ή ζωή τών 
βιβλιοπωλών, ώς μαρτυρεί ό Π\ίνιος, τοι- 
αΰτά τινα λέγων έν τη φυσική αυτού [στο- 
pisf: «slerililalem senlil hoc quoque factum- 
que lain Tiberio principe inopia char- 
lae ul e senalu darenlur arbilri dispen- 
sandae· alias in lumultu vita erat.» 'Π 
γενική δέ χρήσις τοΰ παπύρου, ιδία διά ψη 
φίσματα κα'ι συγγραφάς, φθάνει μέχρι τών 
τελευταίων χρόνων τής Ζ' μ. Χ· εκατόν - 
ταετηρίδος, ώς καί δ de Β ailly μαρτυρεί, 
λέγων δτι τδ αρχαιότατον έπί περγαμηνή; 
γεγραμμένον γνωστόν σύγγραμμα φέρει χρο
νολογίαν τδ έτος 671. Ειτα δ’ έποίουν 
χρήσιν τοΰ παπύρου δι’ έπιστολάς μέχρι 

τοΰ τέλους τή; 1 I έκατονταετηρίδος, δπότε 
ή τοΰ παπύρου κατεργασία κατέπαυσεν, α
τε είσαχθέντος τού έκ τοΰ λινού τών δέν
δρων x ατκσκευαζομένου χάρτου.

Έκ τών πολλών δέ νΰν σωζωμένων πα
πύρων έν κώδηξι καί κυλίνδροις, έλΐηηκά 
καί λατινικά συγγράμματα περιεχόντων, 
άξιολογώτεροι είσίν : αί έν 'Ηράκλειά άνα- 
καλυφθεϊσαι συγγραφαί τοΰ έπικουρείου Φι- 
λοδήμου, αί έν Αίγύπτορ δημηγορίαι τοΰ 
Ύπερίδου καί πλ. άλλαι" φωτογραφικά; έκ- 
τυπώσεις τοιούτων παπύρων έποίησεν δ Λε- 
τρόννιος καί μετά θάνατον αύτοΰ δ Βρου>έ 
δέ Πρέλ καί δ "Εγγερος έν Notices et Ex
traits des Manuscrils t. XVII1.—Ή τών 
κυλίνδρων δέ χρήσι;—περί ών κατωτέρω 
έροΰμεν—λίαν πρωΐμως άπαντ?. 'Πδη δ 
'Ιερώνυμος μνημονεύει άπογράφου τινδς τών 
έργων αύτοΰ έν charlaccis codictbus,Kai έν 
ταϊς Συνοδικαϊς δ’ έπίσης πράξεσιν άναφέ- 
ρεται χαρτώον τετράδιον" καί τδ Δεΰδνέριον 
Μουσείον κατέχει κώδηκά τινα έξ Αίγύπτου 
τής 3 ή 4 μ. Χ· έκατονταετηρίδος" έπίσης 
παρά τινι μούμια ευρεν δ *Α£ρις κώδηκά 
τινα έκ φύλλων παπύρου I I 3)4 δακτύλων 
ύψος καί 10 1)2 πλάτος, έφ’ ου γέγραπται 
έπί μέν τής μιας σελίδος αποσπάσματα 
τής ’Ιλιάδος, έπί δέ τής άλλης ή γραμμα
τική τέχνη τοΰ Τρύφωνος.

Έτέρα γραφική ύλη τών Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων διά τά βιβλία ήτον η Ποργαμηνή 
(ή καί μετέπειτα έκ τοΰ Λατινικού mem- 
ύΓαηα,μεμβράνα) δνομασθεϊσα ούτως έκ τής 
πόλεως Περγάμου, ένθα έπί Βασιλέως Εύ- 
μένου; τοΰ Β'. (βασιλ. άπδ 197—139) έ- 
φευρέθη, έπειδή δ Πτολεμαίος έκ φθόνου 
πρδς,-τήν συστυθεϊσαν αύτόθι Βιβλιοθήκην 
άπέτρεπε τήν έξαγοιγήν τοΰ παπύρου (α). 
Καί πρδ τής έφευρέσεως τής Περγαμηνής ί- 
χοώντο ιδίως έν ’Ανατολή (καί μάλιστα έν 
Περσία: διφθέραι Βασιλικαί κατά Κτησίαν)

a) Plin nat. hist. 15 § 70. mox ae- 
mulalionc ceirca bibliothecas regum Plole- 
maei et Eumenis, supprimenle chartas 
Ptolemaeo idem Varro membranes, etc. 

»τοΐς δέρμασι τών ζώων ώς γραφικήν ύλην, 
καί οί Ίωνες καθ’ 'Ηρόδοτον έποίουν χρήσιν 
τών δορών (α) τών αιγών καί προβάτων : 
«καί τάς βίβλου; διφθέρας καλέουσιν άπδ 
παλαιού οί "ίωνες, οτι ποτέ έν σπάνει βί
βλων έχρέωντο διφθέρησι αίγέησί τε καί οί- 
έησι" έτι δέ καί τδ κατ’ έμέ πολλοί τών 
βαρβαρών ές τοιαύτας διφθέρας γράφουσιν.» 

"Εν δέ μέγιστον πλεονέκτημα, συσταϊ 
νον τήν περγαμηνήν πλείον τού παπύρου 
καί τών δερμάτων, έστίν δτι, ένώ έπί τών 
διφθερών καί παπύρων έπί τής μιας μόνης 
σελίδος έδύνατό τις νά γράφη, έπί τής Περ
γαμηνής τούναντίον έπ’ άμφοτέρων. Οθεν 
τούτου ένεκα καί μεγάλα συγγράμματα καί 
πολυμερή έργα καί συγγραφαί πολλών συγ
γραφέων έν ένί καί τώ αύτώ τόμω έδύνατό 
τις νά καταλέξη (β).

Έπί τών χρόνων τής 'Ρωμαϊκής αύτο- 
κοατορίας ή Ιίεργαμηνή πολυτελείας ένεκα 
έβάφετο διά πορφύρας" καί κατ’ άρχάς μέν 
ή τοιαύτη Περγαμηνή έχρησίμευε μόνον διά 
περικαλύμματα τών κυλίνδρων, ώς καί διά 
δελτία πρδς έγγραφήν τοΰ τίτλου τών χει · 
ρογράφων" (γ) ειτα δμω; άπδ τής 3 μ. X. 
έκατονταετηρίδος έσυνειθίζετο ολόκληρα 
συγγράμματα νά γράφωνται έπί τοιαύτη; 
πορφυροβαφοΰς περγαμηνής διά χρυσού καί 
αργυρού, (δ) Έν Βιέννη σώζεται απόσπα
σμα ένδς τοιούτου κώδικος (μέρος τής Γενέ- 
σεως εις ελληνικήν γλώσσαν περιέχοντος)

α) Η (Mor. V. 18.
6) Martial. 14, I'M). Fronlo ep. ad 

M. Caes. II. 10 p. 54.
γ) Or. trist. t, 1,5: nec te purpureo 

velent vaccinia f uco. Marl. 5, 2, 11 : 
cocco rubeat superbus index.

ό) Capilolin. in Maximin, junior cap. 
4 vol. II. p. 2 5 : cum grammatico dare- 
tur quaedam parens sua libros llomeri- 
cos omnes purpureos dedil aureis lilleris 
scriptot.—Ilieron. Praef. in Job Uabe- 
ant qui voluni veteres libros vel in mem
brants purpureis auro argeuloque descri- 
ptos vel uncialibus ul vulgoaiunl lilleris.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ..) 

έξ 24 φύλλων πορφυροβαφοΰς περγαμηνής, 
οΰ τίνος τά πρώτα γράμματα έκάστου κε
φαλαίου είσί γεγραμμέ α διά χρυσού καί αρ
γυρού.

Ή δέ χρήσις τοΰ * άρτου τής νεωτάτης 
ταύτης γραφικής ύλης έγνώσθη περί τήν 10 
ή II μ. X. εκατονταετηρίδα" καί κατ’ άρ
χάς μέν έφειρέθη ό έκ-ξύλου χάρτης, ειτα 
δε περί τά μέσα τής 1 2 έκατονταετηρίδος 
ό έκ λινού καί ρακών (κατά τδν I'atcs σώ
ζεται άνατολιιίόν τι χειρόγραφον έπί λινού 
χάρτου περί τδ 1 1®° γραφέν). Τέλος δέ ά
πδ τά μέσα τής 14 έκατονταετηρίδος ηρ- 
ξατο νά γενικεύηται ή τοΰ χάρτου χρήσις.

Τά έν τή γραφή χρήσιμα εργαλεία ήσαν: 
ό κανών, 5 διαβήτης πρδ; καταμέτρησιν τών 
σελίδων καί τών στίχων καί ό μόλυβδος 
πρδς ρίγωσιν.

Τδ πρδς γραφήν δέ χρήσιμον ύγρδν ήτον 
ώς έπί τδ πλεϊστον μέλαν, (μελάνιον, α- 
Ι,-amenlum) ΙαΟ' δτε δέ καί υπόξανθον" πε
ρί τήν 13 δέ έκατονταετηρίδα ήρξατο τδ 
πρώτον ή χρήσις φαιού καί υπώχρου χρώ
ματος. Εδύνατό τις δμως τά διά τοιούτων 
χρωμάτων γεγραμμένα, έάν ήσαν ηδη πρός- 
φατα,λίαν εύκόλως διά σπόγγου νά έκπλύ- 
νη. Κατά τδν μεσαΐωνα δ’ έσυνειθίζετο, 
άφ’ ού ή μελάνη έξηραίνετο, ούχί πλέον διά 
σπόγγου νάποπλύνωσιν έκεϊνο, δπερ ήθελον 
νά έξαλείψωσιν, άλλά διά μαχαιριού άπο- 
ξύοντες νά έπιπάσσωσιν ύστερον τοΰτο διά 
γύψου· ’Ερυθρά; δέ μελάνης (μελάνιον κόκ- 
κινον, minium) έποίουν χρήσιν μόνον πρδς 
κόσμησιν τών χειρογράφων. Ούτω, φερ’ εί- 
πεϊν, έν τοΐς χειρογράφοις τών δοκίμων 
συγγραφέων οί πρώτοι ετίχοι (ώς τοΰ έν 
Φλωρεντία καί Βατικανφ σωζομένου Βιργι- 
λίου, τοΰ έν Βιέννη Λιβίου, τοΰ Κυπριανού 
κ. λ. π ) είσί γεγραμμένοι διά τοιαύτης ε
ρυθρά; μελάνης. Οί τίτλοι δέ τών χειρογρά
φων έγράφοντο εναλλάξ διά κόκκινων καί 
μελαίνων στίχων. Πρδς φύλαξιν δέ τής 
μελάνης έχρησίμευε τδ μελανοδόχον (τδ 
καί μελανοδοχείου ή βροχίς λατ. alramen- 
lum).

Τά εργαλεία δέ δι’ ών έγραφον ήσαν : ό
18
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κάλαμος» ό «άναξ, δ γραφεύς, δ σχοϊνος, 
άπερ ήσαν έν χρήσει κοινώς διά την περ
γαμηνήν κ. τ. τ. έν φ διά τους κηρίνου; πί 
νακας ήσαν τδ γραφεΐον, τδ γραφίδων, στύ
λος. Τά κάλλιστα δέ τών τοιούτων εργα
λείων ήσαν τά μετά τοϋ παπύρου έξ Αίγυ
πτου έρχόμενα" ούχ ήττον βμως έτιμώντο 
καί τά έκ Κνίδου, ώς μαρτυροΰσιν δτε Πλί- 
νιος καί δ Μαρτιάλιος. (α) Έφυλάττοντο δέ 
τά γραφικά ταϋτα έργαλεία, έν οϊς πρέπει 
νά κατατάξωμεν τδ γλύφανον καί τήν σμί- 
χην έν τή καλαμίδι (καλαμοθήκη, γραφιο- 
Οήκη). (β) ΓΙρδς τδ άκοναν δέ καί άμβλύνειν 
τά έργαλεία ταΰτα εϊχον την κίσηριν, ήτις 
ήτον έν χρίσει καί πρδς λείανσιν τής Περ
γαμηνής ώς λέγει δ Κάτουλος. (γ)

Τδ άρχαιότατον δε σχήμα τών χειρογρά
φων ητο τδ τών κυλίνδρων (κύλινδρος δ με- 
τέπειτα λεγόμενος ειλητάριον ή είλητόν.) 
Την κατασκευήν δέ τών τοιούτων κυλίν
δρων μανθάνομεν έκ τών κατά τδ έτος 
4 753 έν 'Ηράκλειά άνακαλυφθέντων τοι
ούτων παπυροκυλίνδρων, περί ών έγραψαν δ 
Murr (δ) δ Jorio (ε) κά. ’Εκ τών μεγάλην 
δ’ άξίαν έχόντων τοιούτων παπυροκυλίν
δρων έστίν δ έν Αίγύπτφ (έν τή νήσω ’Ελε
φάντινη) τώ 1821 ανακαλυφθείς δ τής Ίλι- 
άδος ω στιχ. 127 περιέχων. ’Εχει δ’ όύ- 
τος ύψος 10 δακτύλων καί πλάτος 8 πο- 
δών, περιέχων 16 σελίδας έκ 43 στίχων 
έκάστην.

Τδ έσω τοϋ κυλίνδρου {διαιρείτο εις σε
λίδας, ών τδ μήκος παράλληλον καί διά

aJ jPifn. nal. hist. 46 § /7.—Marti
al. 7 4, 58.—Auson. epist 4.7ΰ.

6J ΛατιησζΙ graphiarium, theca ca- 
Jamarium. Suet. Claud. 55. Martial. 
44, 49.

γ) Calull. 4.4. Quoi dono lepidum 
novum libellum, Arida modo pumice ex- 
polilum.

ύ) Murr, Comment, de Papyris scu 
volum. gr. IIerculanensibus.

ε) Jorio, Real Museo Rorbonico. Of 
ficina de' Papiri.

διαστημάτων χωριζόμενον *Av« τοϋ τί- 
1 τλου τής σελίδος ή εις τδ τέλος τοϋ κυ

λίνδρου έσυνείθιζον νά σημειώνωσι τδν άριθ- 
μδν τών σελίδων ή τών στίχων τοϋ κυλίν- 

I δρου, επομένως καί τδν μισθόν τοϋ άντι- 
γραφέως καί την τιμάν τοϋ χειρογράφου. 
ΊΙ ωα τοϋ τελευταίου φύλλου τοϋ κυλίνδρου 
έπροσκολλάτο έπί τίνος λεπτή: ^αβδου (δμ- 
φαλδς), περί ·?,ν τδ χειρόγραφον περιετυ- 
λίσσετο. (α) ’Αμφότεραι δε αί άκραι τοϋ 
δμφαλοϋ ώνομάζοντο cornua. Έπί τής μι
ας δ’ άκρα; έπροσκολλάτο δελτίον έκ περ
γαμηνής, έφ’ ου έγράφετο δ τίτλο; τοϋ χει
ρογράφου καί δπερ παρά μέν τοίς "Ελλησιν 
έλέγετο σίλλυβο; παρά δέ τοΧς 'Ρωμαίοι; 
index. Διά του; κλασσικούς δέ συγγραφείς 
αντί τών κυλίνδρων έπροκρίνετο μάλλον τδ 
βιβλικόν σχήμα (κώδιξ).

Τδ σχήμα δέ τοϋ κωδικός έγένετο ώ; έπί 
τδ πλεΐστον ουτω : Sv αρκετά μέγα ψύλ
λον περγαμηνής εις 4ον γραφόμενου έπ’σμ 
φοτέρωυ τών σελίδων, έδιπλώνετο.είς τέσ- 
σαρα καί τότε τδ τοιοϋτον σχήμα έλέγετ- 
τετράς' τά τοιαϋτα δέ τετράδια ήριθμοΰντο 
καθ’ ίνα άνωθεν καί κάτωθεν, πρόσΟεν καο 
όπισθεν δι’ αριθμών η γραμμάτων ώς κα 
■τ?/ προσθήκη ένδς Ο (qualernio). Άργότε- 
ρον δμως (ίσως περί την 14 έκατονταετ ) εις 
τδ τέλος τοϋ ένδς τετραδίου έγράφετο ή αρ
χή τής λέξεως τοϋ ετέρου.

Γ. Κ. Ύ.’τ.

ΙΣΙΙΜΕΡΙΝΙΙ ΑΦΡΙΚΗ-

Ή ’Αφρική ολίγον είναι γνωστή. Κατά 
τδ 1826 δ κ. Ζομάρ έγραφε: «Μόλις τδ 
πέμπτον τής αφρικανικής ήπείρου διατελεί 
γνωστδν, διότι μόλις γνωρίζιυσιν έκτασιν 
28000 λευγών έπί 140 χιλιάδων.»

Έκτοτε δ κύκλος τών έρευνών έξετάθη 
Οαυμασίως. Πρδς άρκτον, πρδς μεσημβρίαν, 
πρδς δυσμάς, πανταχού, τέλος, ήρεύνηοαν

a) Porphyr. cd. IIor. cpod. 44, 8. 

τήν Φλωρίδα καί τήν κεντρικήν ’Αμερικήν, 
δ δέ δεύτερος Χιγκίναν καί τήν Σενεγαμβί- 
αν" άπεφάσισαν δθεν νά μεταβώσιν είς τήν 
ίσημερινήν ’Αφρικήν" έφοδιασθέντες δέ δι’ 
όπλων καλών, πυρίτιδος, σφαιρών καί άλ
λων πραγμάτων άπήλθον εις ’Αφρικήν.

Είς τά μέρη, άτινα έπεσκέφθησαν, έπι- 
πολάζουσι πολλαί άσθένειαι, δχληροτάτη 
δέ άποδεικνύεται ή δδο’ιπορία, διότι ή άμ
μο; κατά γράμμα καίει, τά δέ έλη άναδί- 
δουσιν αναθυμιάσει; λιμώδεις. Ή πληθύς 
τών κωνώπων, έξ ών άδύνατον ν’ άπαλ- 
λαχθή τις, τών τερμήτων, οϊτινες τά πάντα 
καταβροχθίζουσι, τών κίτρινων άραχνών, 
τών ύφαινουσών ιστούς ίσχυροτάτους, είς 
οΰ; καί πτηνά άλίσκονται, τών έρπετών, 
ών τά δήγματα έπιφέρουσι πυρετόν, τών 
αγρίων ζώων καί τών ιοβόλων όψεων δεν 
περιγράφεται. Είς ταϋτα προσθετέα διάφο
ρα άλλα προσκόμματα καί τούς αγρίους 
λαούς.

Είς τά μεθόρια τοϋ Γαβών οι περιήγηταί 
άπήλθον νά ϊδωσι τούς Φάνας, οΐτινες καί 
νυν έτι έξακολουθοϋσι να τρώγωσιν άνθρω- 
πίνους σάρκας. Οί άνθρωποφάγοι ούτοι έ · 
χουσιν άνάστημα άθλητικόν" φέρουσι δέ είς 
τούς πόδας δύο χονδρούς κρίκους, εις τά 
πλευρά δέρματα τίγρεως καί είς τδν λαιμόν 
περιδέοαιον έξ δσταρίων ανθρωπίνων. 'Η μέ- 
λαινα κώμη των σχηματίζει είς τδ μέτω- 
πον δύο κέρατα, όμοια πρδς τά τοϋ βουβά
λου" ^ινίζουσι δε τούς δδόντας καί καθι- 
στώσιν οξείς ώς τούς οδόντας πρίονος. 'Αλ
λοτε δ δπλισμός των συνίστατο άπδ άκόν- 
τια ή βέλη βεβαμμένα είς θανατηφόρου δη- 
λητήριον" ήδη όμως εχουσι τουφέκια μέ πέ
τρας καί διαφόρους μαχαίρα;, όί; κατα- 
σκευάζουσιν οί ίδιοι. Αί γυναίκες των βά- 
πτουσι τδ σώμα έρυθρδν ή κίτρινον καί φέ
ρουσι περί τήν οσφύν δύο ποδιάς έκ δέρμα
τος' τινές φέρουσι βραχιόνια έκ χαλκού ή 
ύέλου.

Οί λοιποί περί τδν Όγογουέ οίκοϋντες 
μαύροι δέν έσθίουσι μέν κρέας, όπως οί Φά- 
ναι, αλλά καί δέν είναι καλλίτεροι τούτων. 
Έκ τών πρδς τού; λευκούς σ/έσεών των

τήν χώραν, προβλήματα, άπδ αιώνων άλυ
τα, έλύθησαν, ποταμοί, ών ήγνόουν τάς έκ- 
βολάς, έξερευνήθησαν λεπτομερέστατα, κτλ. 
Ό Μπάκεο, δ Σπήκ, δ Μπούρτων, δ Δουσα 
λΐού, δ Σβεΐσφούρτ, δ αθάνατος Αιβιγκτών, 
δ Καμερών (α) καί άλλοι περιέγραψαν τούς 
διαφόρους λαούς, περί ών ατελείς εϊχομεν 
ειδήσεις Γαλλικόν τελωνείου καί έμπορικά 
καταστήματα είσίν ήδη συστημένα εις τάς 
άκτά; τοϋ Φερνάνδου Βάζ, όπου, πρδ του κ. 
Δουσαλ’ού ούδείς λευκός έφαίνετο. ’Ατμό- 
πλουν πλέει νϋν έπί τοϋ Νίγτρος, εις 8ν εκ
βάλλει δ μικρό; Οΰδενέϋ· ’Αληθώς ή χώρα, 
ήν έκάλυπτε πέπλος καί ήτις έγένετο τά
φο; τόσων μαρτύρων τής έπιστήμης, μετ’ 
ού πολύ θά ήναι προσιτή εις πάντας" διά
φοροι δέ έταιρεΐαι καί άλλη ίδιώται έξεύρε- 
νωσίν μέρη τέως απρόσιτα-

Οί Γάλλοι ου μικρόν ουνετέλεσαν ίνα γί- 
νωσι γνωστά ικανά μέρη τή; αφρικανικής 
ήπείρου. Πρδ; δυσμάς ναυτικοί έκ Διέππης 
ειχον μεταβή πρό τών Πορτογάλλων εις τδν 
κόλπον τή; Γουινέας. Τάς Καναρίου; νήσους 
άνεκάλυψε Γάλλο;, δ Μπιθεγκούρ Γάλλω, 
δ 'Ρενέ Καλίέ, είσήλθε πρώτος εις Τομπουκ- 
τού καί εις διαφόρου; άλλους Γάλλους πο
λύτιμοι δφείλονται ανακαλύψεις" προσφά- 
τως δέ δύο Γάλλοι, δ μαρκήσιος Κομιέγν 
καί δ κ. Μάρς έτόλμησαν νά πλεύσωσι τδν 
Όγκοουέ, μέγαν ποταμόν τή; {σημερινής 
’Αφρικής. Τά ύδατα τούτου έκβάλλουσιν εις 
τδν ωκεανόν άνά τελμάτων καί δασών πο- 
λυσκίων, πρδ είκοσι δέ έτών ούδείς γεω
γράφος, Γάλλος, Γερμανός ή 'Αγγλο; έγ' 
νωσκεν αύτά καί μόλις δ κ. ΔουσαλΧού ά 
ναφέρει αύτδν έξ όσων ήκουσε. Δύο πολεμι
κά! κατώκουν εις τά παραποτάμια μέρη 
καί αύται διενήργουν τδ πρδς τούς λευκούς 
έμπόριον, μηδενί έπιτρέπουσαι νά είσδύσρ 
εις τήν χώραν των.

0: κκ. Κομπιέν καί Μάρς εισί περιηγη- 
ταί άτρόμητοι" δ μέν πρώτο; είχε περιηγηθή

(α) Προσέχω; Οίλομεν δημοσιεύσει έν τφ ή- 
μετέριρ περιοδικφ ΕκΟεσιν περί τής περιηγήσε- 
ως το3 κ. ΚαμερΟινος είς τήν κεντρικήν ’Αφρι
κήν.
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μόνον τά χαχά έμαθον χαί ούδέν χαλάν. Έν 
γένει είσί ματαιόφρονες, δόλιοι, αρπαγές, 
γαστρίμαργοι χαί άνανδροι.
. *B‘j τί> Γ“^ών· >έΤει s X- δέ Κομπιέγν, 

είσΙν δλως έκδοτοι είς τήν κραιπάλην. Ή 
f»Z7> η μάλλον το οινόπνευμα, ου μέγιστον 
ποσόν πωλοΰσιν αύτοΐ; οί λευκοί, άπεχτή- 
νωσεν αύτούς. Καί αύταί αί γυναίκες δεν 
είναι καλλίτερα; τών γυναικών- είσί δέ ε’μ- 
πορεύματα άτινα αγοράζονται % πωλοΰνται 
κατ’ αρέσκειαν. Αί γυναίκες αύταί πίνουσς 
περισσότερον τών άνδρών χαί ε’άν όλεθρος 
τών ολίγων έκείνων οϊτινες έχουσιν ορεξιν 
νά έργασθώσιν. Οί άνδρες μετρώσι τήν πε
ριουσίαν των διά τοΰ αριθμού τών γυναι
κών, ών πολλοί έκδίδονται είς αισχρόν έμ
πόριον. Ό μίαν μόνον γυναίκα έχων θεω
ρείται πτωχός, (α) μεγίστην δέ φιλοδοξίαν 
έχουσιν οί άνθρωποι εκείνοι ϊνα φαίνωνται 
πλούσιοι χαί άγοοάζουσι κιβώτια, είς 8 ου
δόν εχουσι νά φυλάξωσιν, ϊνα περιφέρωνται 
με πολλά σκεύη. ’Ενίοτε άγοράζουσι πολ
λάς κλείδας ϊνα δεικνύωσιν ότι είσί κάτοχο·, 
πολλών κιβωτίων.»

Εκαστος τών ελεεινών έκείνων λαών έ
χει βασιλέα, οί βασιλείς δ’ ούτοι είσιν άν
θρωποι αγροίκοι λίαν καί φαυλόβιοι..

Εν τών προνομίων των είναι τό νά πα- 
ρευρίσκωνται πρώτοι είς τήν άπόβασιν φορ
τίου οινοπνεύματος έν τινι εμπορικό γρα- 
φείφ τών παραλίων καί νά σπείσωσιν άφθό- 
νως (β) διό εισί καί μεσίται μεταξύ τών 
υπηκόων των καί τών ξένων μόνον καί μό
νον ϊνα διά τοΰ δόλου ή τής βίας πορισΟώσι 
^αχήν.

Εί; τών άποτροπαίων τυραννίσκων, πρό; 
ο'ύ; συνεχείς ειχον σχέσεις οί δύο περιηγη-

(“) Π&ς, έλεγε τφ *. Μολλιέν αρχηγό; τ&ν 
Ζολόφων, ό βασιλεύ; τ&ν λευκ&ν έχει" μίαν καί 
μόνην γυναίκα καί σύ μοί έπαινεΤ; τόν πλοΰτόν 
του! (Περιήγησις είς τό εσωτερικόν τή; Άφρι- 
κ% Τ. I, σελ. 204).

. (ο) Οί μαύροι άπό πολλών αιώνων συνείΟισαν 
νά πείνωσιν οίνόπνευμα. Ε”; τινα ακτήν τή; Σε
νεγάλη; κατά τά τέλη τή; 1Ζ'. έκατονταετηρί- 
co; οί έγχώριοι προσέφερον τοΤ; Ευρωπαίοι; έ
να ροΰν οιά μίαν πίνταν βακής. 

ταϊ, άποκαλείται Βασ^ΰ' "H.hof. Κατά 
τάς έορτάς ό βασιλεύ; ούτος εμφανίζεται 
φέρων έφεστρίδα μακράν έκ μαλλομετάξου 
(ποπλίνα) ιρλανδικού υφάσματος, ανοιχτήν 
εμπρός, ώστε νά φαίνηται υποκάμισου χε- 
κοσμημένον μέ πόρπην ψευδόχρυσον καί 
τρεις άδάμαντας έκ τών κατασκευαζομένων 
είς Αμβοΰργον άντί τριών φράγκων τήν 
δωδεκάδά. Έζ. τοΰ λαιμού του κρέμαται 
πλατύς λαιμοδέτης έκ παλαιάς αύλαίας. Ού
τε περισκελίδα φέρει, ούτε υποδήματα, άλλ’ 
είς χεΐρας κρατεί ράβδον άρχιτυμπανιστοΰ, 
καί έπί τής κεφαλή; φέρει μέλανα εύρωπαϊ- 
κόν πίλον, έφ’ ού λάμπει χρυσού; ήλιος, 
σύμβολον τοΰ άξιώματός του- δ δέ πίλος 
ούτος είναι δώρον γερμανικού εμπορικού κα
ταστήματος. Ό μέγας ούτος βασιλεύ;, κα
λούμενος Ν, Κομπέ, λέγεται βασιλεύς βα
σιλέων, έπί πάντων βασιλεύς, (α) Όταν 
όμως εδρεθή πρό φιάλης ρουμίου απο
καλύπτει τήν κεφαλήν άναβοών «'Ρούμι, 
μόνος βασιλεύς πάντων (Ahum, seul row 
pass lodos).

Οι δύο Γάλλοι ειχον ύποσχεθή νά τώ δί- 
δωσι καθ’ έκάστην πρωίαν' ποτήοιον’ τοϋ 
γλυκυτάτου τούτου ποτοΰ, δπερ ίρχετο τα- 
κτικώς,νά ζητή έν τή κατοικία των- καί τοι 
δέ μεθ’ ηδονής έπινεν αυτό, κατηγορεί αύ
τών ότι έμίγνυον ύδωρ- διό οί πεοιηγηταί, 
βαρυνθέντες ν’ άκούωσι παράπονα, τώ προ- 
σέφεραν οινόπνευμα 94 βαθμών. Ό Ν. Κομ
πέ, άφοΰ έπιε, σταγόνας τινά;, άπεκάλυψεν 
ευσεβάστω; τήν κεφαλήν καί μετά φωνή; 
συγκεκινημένης εϊπεν ; α’β λευκοί μου ! 
πώς ένώ είχε τε τοιοΰτον θησαυρόν άνεβά- 
λετε νά όώσητε τώ γηραιώ υμών βασιλεϊ, 
δστις τόσον σάς αγαπά!»

Τοιοΰτον πο,-όν ήν λίαν επαγωγόν δ? 
αύτόν καί ήθελε νά'πίνη πολύ, ένώ όλίγον

, (ϊ) '° Ηγεμονίσκο; οΰτο; έμαθε νά ψελίζη 
τεσσαρα; πέντε ξένα; λέξεις καί Εύρωπαΐστί δή
θεν άποζαλεΐ εαυτόν, Jf. Comfo
pass tod os rey, sobre todos, roi, King 
hings ineno—γαλλικά 8» ταΰτα, ισπανικά, 
και αγγλικά! 

τώ έδιδον, διότι ειχον ανάγκην διά νά τα- 
ριχεύωσι πτηνά καί ζώα. Ήμέραν τινα δ 
κ. Μαρς συνέλαβεν αύτόν κινοΰντα φιάλην, 
άγανακτήσα; δέ τόν έλάκτησε σφοδρώ;. 
Ό βασιλεύ; έφυγε κραυγάζων «Μοί rey, 
moi king pass lodos.»

Ό κ. δέ Κομπιέγν αναφέρει άπλώ; κα'ι 
ευκρινώς δ,τι κατά τήν περιήγησίν του ει- 
δεν. άλλ’ αί παρατηρήσεις του άναγκάζουσι 
τον αναγνώστην νά αναπόληση εις τόν 
νουν ζητήματα ζωηρώ; συζητηθέντχ καί ά- 
ποτόμως, οΰτο»; είπεΐν, λυθέντα.

«Οί φίλοι τών μαύρων, παρατηρεί επι
κριτής τοΰ είρημένου συγγράμματος, οί τό
σον σφοδρώς καταφερθέντε; κατά τή; δου
λείας τών μαύρων έν ’Αμερική, ούδένα έ- 
ποίησαν λόγον περί τή; δουλείας έν ’Αφρική, 
δουλείας πραγματικής καί διαρκούς! Ή φυ- 
λανθρωπία των δυνατόν νά πάθη.

• Εύτυχής μαΰρος τοΰ Γα-iifi, έλε- 
γον άλλοτε είς άγιον Δομίγκον. Φρονώ δτι 
ούδέποτε εϊπον τοιοΰτον τι περί οιουδήποτε 
έν ’Αφρική δούλου· (α)

«Εί; τάςημετέρας άποικία; δ μαΰρος ά- 
νήκεν είς χριστιανικήν οικογένειαν, έποο- 
στάτευε δέ αυτόν ειδικός νόμος καί έδυνα- 
το νά εξαγοράση έαυτόν διά τών χρημάτων 
άτινα εύχερώ; έδύνατο νά πορισθή έκ τών 
οικονομιών του. (β)

ία) .Ή δουλεία τ&ν μαύρων έν ταΤ; άποικί- 
αι; δέν είναι δυστύχημα, άλλ’ ευτύχημα διά 
τήν ανθρωπότητα, διά τόν λόγον δτι οί μαύροι 
είσί δοΟλοι έν τή χώρα των και διότι Οά έσφα
ζαν τοΰ; αιχμαλώτου; των S, δέν ήλπιζον νά 
τοΰ; πωλήσωσι. ·

Τις έλεγε ταΟτα · Ό ΜοΟγκο Πάρκ, ό διά
σημο; Άγγλος περιηγητής, δστις δίς άπεπειρα- 
0ι. νά είσδύση εί; τό εσωτερικόν τής Αφρική; 
καί άπώλετο κατά τήν δευτέραν άπόπειράν
τ°υ·

(β) «Έν νήσψ Κού*α, λέγει ή κυρία Μερ- 
σιν, διά βασιλικοί» διατάγματος, ό κύριος ου 
μόνον νά τρέοη καί περιποιήται καλ&ς τόν 
δοΟλόν του ϋποχραιοΟται, άλλά και νά τφ οίδη 
προκαταρκτικήν τινα έκπαίδευσιν, νά πεοιβάλπη 
αυτόν δταν γηράση ή άσΟενήση κα' νά οιατη- 
ρήση καί τήν γυναίκα κα' τά τέκνα Του και άν 
ταΰτα άνέκτησαν τήν έλευθερίαν των.

«Ό μαΰρος έν έκαστη κατοικία έχει τό δι

«Ό -μαύρος δούλος τοΰ μαύρου ούδεμίαν 
ίχει έλπίδα ν’ άνακτήση τήν έλευθερίαν 
ταυ, ούδέν έχει στήριγμα είς τήν δουλείαν 
του, ούδεμίαν ελπίδα σωτηρίας. Είναι ζώον 
παραδεδομένον εί; άλλον ζώον, άπερ άσ· 
πλάχνω; διαθέτει τόν δοΰλον ω; βούλε
ται.

«Ό βασιλεύς τοΰ Δαχωμέη έν τή ήλιθι- 
ότητι αύτοΰ διενοήθη ήμέραν τινά νά στεί- 
λη άγγελον εϊ; τινα τών έν τώ άδη συγ
γενών του' προσκαλεί δθεν δούλάν τινα τώ 
ψιθυρίζει είς τό ού; λέξεις τινά; καί δια- 
τάττει νά τώ κόψωσι τήν κεφαλήν- οΰτω 
δέ φρονοΰσιν δτι δ δυστυχής απέρχεται 
πρό; έκτέλεσιν διαταγή; τοΰ φοβερού κυ
ρίου του. Κατά τάς έπετείους έορτάς τοΰ 
Δαχομέη θυσιαζουσι χιλιάδα; δούλων, δ
πως 'καί δταν άποθάνη ήγεμών ή μία τών 
μαύρων εϋνοουμένων του. Ό κοινότερος τών 
’Αφρικανών δύναται, άνευ τύψεως* συνειόο- 
τος, νά φονεύση τόν δούλάν του. Αν τώ έ- 
πέλθη δρεζις νά φονεύση τόν δοΰλον τοΰ 
γείτονός του δύναται νά τό πράξη, πλτρό- 
νων δμως τήν άξίαν του. Έάν δμω; δυ
στυχή; δούλος άποπειραθή μόνον νά φύ- 
γη, οίος θόρυβος χαΐ οΐαι συνέπειαν ’° *

Ό χ· δέ Κομ,πιέγν δι^γείτα·. τί συνέοη ε- 
νεκεν τής λειποταξίας δούλου.

Εσπέραν τινά, εύρωστο; νεανία;, 3ν ή- 
γάρασε παρά τών Όκάνδα δ άνεψιό; τοΰ 
βασιλέα»; τών Ίνάγκα, ήχθη δεδεμένο;, ε- 
χων καί ισχυρόν φίμωτρον εί; τό στόμα, 
είς τό χωρίον τού νέου κυρίου του- έρριψαν 
δ’ εί; καλύβην καί έδεσαν τού; πόδου; εί; 
πελώριον στέλεχος, ώστε νά μή δυνηθή νά 
φύγη. Τήν νύκτα ένέσκηψε καταιγίς, με- 
γαν έμποιήσασα φόβον εί; τούς φύλακας 
του, τραπέντας είς φυγήν, δ δέ νεανίας κα
τόρθωσε ν’ άρπάση πέλεκυν καί νά ρήψη 
τά δεσμά του- μεθ’ 8 έφυγε. Μόλις τήν

καίωμα νά διατηρή όρνιθα; καί ζ&α, άτινα πω- 
λεί διά λογαριασμόν του, καί νά χαλλιεργή έν 
άβθονία λαγανικά έν τφ άγρφ του Ουτω οε 
δύναται βαθμηδόν νά συ .αθροίση τό άπαιτουμε- 
νον πρλ; έςαγοράν αύτοΰ ποσόν· πλήν ρλίγοι 
ποιοϋσι τοΰτο.»
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πρωίχν τή; έπιούσης έγένετο γνωστά) ή φυ
γή του, φωναΐ δέ φοβεραί καί άπειλαί δει- 
*λ1 Συμμορία Ίνέγχα έξ^Ο,

Ρ\ καταδίω,ιν τοϋ φυγάδος, Αλλ’ έπέ- 
στρεψεν άπρακτος’ τότε ήρχισαν νά αίτι- 
ω*Τβι του; Οκάνδα, τού; πωλήσαντας αύ 
ί’Ό βν“-ώσζν ST‘ π“Ρ’ ‘*είγ01ί έχΡύ- 
6η Ο βασιλεύς τών Ίνέγχα έθεώρησε τδ 
πρδγμα ως προσβολήν καί ήπείλησεν δτι 
θα του; καταστρέψ, δν δέν τδν παραδώσω- 
Clv Οι δυστυχείς δικαίως κατεταράχθησαν 
x«l εζητησαν συνέντευξιν. Έπί τρία Με
ρόνυχτα συνεζήτουν, έπινον 
δ.επΛηκτιζοντο’ τέλος δέ οί Όκάνδα, μ- 
-δΤΓν° X ” Λ’ ^0VTei νά πβΡα^ώσο>σι 
τδν φυγαδα ανέλ.βόά τήν ύποχρέωσιν νά 
παραδωσωσεν έξ όρνιθας, μίαν αίγα, βανά- 
ν«ς Χαί μιαν γυναίκα μέ τδ Οηλάζον νήπι- 
όν της.

Πολύ; έγένετο λόγος, θρήνοι πολλοί καί 
Οδυρμο περί τής καταστάσεως τή; μαύρη- 
γ-αιχδς είς τάς Αποικίας’ Αλλά μή ξ X* 
της δυστυχούς δέν είναι Ασυγκρίτω τώ λό
γω χειρων εν τή ιδία πατρίδι; Έκεϊ τωόντι 
δ βέλων να νυμφευθή δύναται ν’ Αγοράση 
™ νύμφην Απο, τού; γονείς της Αντί 25 ή 
30 ταλληρων, δ δέ μαύρος αγοραστά;; κά· 
μνει κερδοσκοπίαν, θέτει χεφάλαιο. 5περ 
μόνον δ θάνατο; δύναται νά τώ αφαιρέση 
«Ιου την αξίαν μόνον δ χρόνος έλαττοϊ’ 
διότι οεχατετραετης ή γυνή α3τη δύνα
ται να γίν, μήτηρ χαί εικοσαετής είναι 
γραία.

«Είς Κάμα, λέγει δ χ. δέ Κομπιέγν, χαί 
π«ρ άπασι σχεδόν τοίς λαοί; τής ί,ημε?ι- 
νης Αφρικής, ή γυνή θεωρείται ώ; 3ν με- 
σαζον μεταξύ τού Ανθρώπου χαί τού δού
λου, μόνα δέτά θέλγητρά της όφ,ίλθυόι 
να αποφέρωσι τόσα ή περισσότερα τών δσα 
ο δούλο; αποφέρει- Διδ οί άνδοε; εί,ί πάν
τοτε διατεθειμένοι νά παραχωρήσωσι χαί 
μάλιστα να προσφέρωσι τάς γυναϊζάς των 
είς τδν πρώτον έλθόντα. Έάν ήναι πλούσι 
ος, Οχ πλήρωσή, εαν δέν ήνχι, θά γίνη $o0. 
λος του συζύγου. Αί γυναίκες χρησιμεύουσιν 
ωσαύτως ω; όργανα πιστώσεως έν τώ έαπο- 

ρίί·?· Πρόκειται νά συνομολογηθή χρέος ; — 
δίδουσιν ώς> ένέχυρον μίαν ή περισσοτ’έρας 
γυναίκας. Ε.ίοτβ τδ ένέχυρον φεύγει χαί 
εκ τούτου προκύπτουσι συζητήσεις ατελεύ
τητοι. η

’Εάν αί γυναίκες αύται παραβώσι τά 
χαθήκοντά των, ήτοι νά οικειοποιηθώσι τά 
υέλινα κοσμήματα η τδ ρούμι απερ Απέκτη
σαν διά τών θέλγητρων αύτών, ‘ ό κύριός 
των δικαίως Αγανακτών διά τήν κλοπήν, 
εγχαράττει είς τήν πλάτην αύτών διά δξέ 
ως σιδήρου πληγήν ανεξάλειπτου. Είς τδν 
γυναιχωνίτην τού ΒασιΛως 'H.lloo πολ- 
λαί τοιαύται έστιγματισμέναι γυναίκες ύ- 
πήρχον.

’Αλλ’ ούδ’ ή χηρεία απαλλάσσει. τάς δυ
στυχείς τού ζυγού, διότι άμα άποβιώση δ 
συ,υγος, πρώτον μέν μαστιγούνται δεινώς, 
επειτα δέ διανέμονται μεταξύ τών κληρο
νόμων, όπως τά κιβώτια καί τά ζώα. Πα- 
ρχλείπομεν, χάριν συντομίας, τά λοιπά βά
σανα.

Ο· περιηγηταί εϊχον έπισκεφθή ποώτον 
την Σενεγάλην καί κατόπιν μετέβησαν είς 
Γαβών, γαλλικήν αποικίαν ίδρυθεϊσαν πρδ 

■ ετών. Εν τή παραλία συνέστη Αποικία 
εκ τού διοικηκού, τών υπαλλήλων, τινών 
εμπόρων Γάλλων ζα!. ξένων, δλίγων άδελ- 
?ών τού Ελέους διά τδ νοσοκομείον* έκλή- 
θη δε αποικία Έλευθερούπολις (£tirev«Z/e) 
και έχει μιζρδν φρούριον. ’Ολίγον μακράν 
κείνται τά χωρία τών ιθαγενών — τών 
Μπόγγβε, παρέχει εδρηνται αί Μπακαλαί 
καί οι Παχουίνοι, φυλή δραστήριοι καί φυλό- 
οοξος, βαθμηδόν σχετιζομένη πρδς τού- ξέ
νους.

Τδ έδαφος δπερ κατέχουσιν οί Γάλλοι 
είναι γονυμώτατον, άπδ δέ τής παραλίας 
μέχοις ικανή; Αποστάσεως. έν τώ έσωτερι 
κώ υπάρχουσι λαμπρά δάση, παρέχοντα 
βαφηζήν καί οίκοδομητικήν ξυλείαν’ Ατυ- 
χώ; όμως τδ κλίμα είναι λίαν νοσηρόν καί 
μόνον οί ιθαγενείς δύνανται ν’ Ανθέξωσι, 
τών ξένων μή δυναμένων νά έξοιζοιωθώσι 
πρδς αυτό. ΊΙ ατμόσφαιρα είναι βαρεία καί 
υγρά, δ καύσων τήν ημέραν είναι πνιγηρός,

ένίρ τήν νύκτα ή υγρασία είναι Αφόρητος 
καί σκληρότατοι άποδεικνύονται αί θυελ
λώδεις βροχαί. Είς Γαβών οί περιηγηταί 
προσβλήθησαν ύπδ πυρετού, αλλά δέν πα· 
ρητήθησαν τού σκοπού των' καί, πριν ή 
προβώσιν είς τδ εσωτερικόν, έθεώρησαν έκ 
τών ών ούζ άνευ νά έζμάθωσι τήν γλώσσαν 
τών ιθαγενών. Αφού δέ προπαρεσκευάσθη- 
σαν δεόντως, προσέλαβον ώ; συνοδοιπόρους 
τόν υιόν εγχωρίου βασιλέως, δύο άλλους έγ- 
χωρίους νέους ώς ύπηρέτα; καί Πορτογάλ- 
λον τινά ώς μάγειρον. ’Εννοείται ότι, ό
πλα, πολεμεφόδια χαί τρόφιμα είχον έν ά- 
φθονίφ.

Κατά πρώτον μετέβησαν είς Όκτανλι- 
νανλάγκα, μικρόν χωρίον μαύρων, λόγου ά 
ξιον μόνον διότι κεΐται είς τάς έκβολάς 
τών ποταμών Άγζοούτ καί Γκουμέ’ έζεί 
δέ είχον συναντήσει τδν Βασιλέα "Ηλιον, 
δςις έσπευσε νά τοίς δείξη τδ χαρέμιόν του, 
Αλλ’ έξεπλάγη καί έλυπήθη ίδών δτι δέν 
είλκυσαν αυτούς τά θέλγητρα τών γυναι
κών του καί ούτως έστερήθη τού προσδο- 
κομένου κέρδους. Έκεϊθεν έπορεύθησαν είς 
τδ χωρίον Μπούμπα, έν $ υπάρχει Αρχη
γός φέρων τόν τίτλον βασιλέως. Ούτος έχει 
τρεις καλύβας, τρεί; γυναίκας καί δύο κύ· 
νας—πράγματα αρζούντα ν’ Αναδείξωσιν 
αυτόν μονάρχην’ φέρει δέ στολήν λοχίου 
καί είναι προσηνής πρδς τούς ξένους, Αρκεί 
νά τώ προσφέρωσι ποτήριά τινα ραζής καί 
νά μή δυσαρεστώσι τούς θεούς του.

Αί βάρβαροι φυλαί τού Όγζοουέ οΰδε.- 
μίαν έχουσι γνώσιν τής θείας Προνοίας, δ- 
μιλοΰσι δέ μετά φόβου περί τού Μπούίρη, 
τού Ζαού ζαί άλλων δαιμόνων, ή δέ θρη
σκεία των είναι θρησκεία τρόμου, διότι πι- 
στεύουσιν είς Αόρατα’πνεύματα καί είς όν
τα κακοποια, ιπτάμενα άνω αύτών. Φο
βούνται μή προζ«^·εσωσι τήν δργήν των καί 
συχνάκις προσφέΡ°υσιν αΰτοϊς θυσίας’ φο
βούνται δέ καί τ«ί ΨυΧ«4 τών τεθνεώτων 
καί τήν δύναμιν τ&ν μάγων. Μέρη τινά θε- 
ωρούσιν ιερά ζαί δέν μεταβαίνουσιν είς αύ- 
τά, οίον δάση, κτλ. επίσης ζαί τινα πτη
νά καί ζώα είσίν ιερά· ’Εν τφ ποταμώ Άγ- 

ζουέ υπάρχουσι νήσοι είς ά; φύονται πε
λώρια δένδρα (μπασμπάμ καλούμενα), ών 
οί κλάδοι είσί πλήρεις φωλεών πτηνών’ φυ· 
σικώ τώ λόγιο δέ δ ζ. δέ Καμπιέγν ήθέλη- 
σε νά έπωφεληθή τήν εΰιαιρίαν ϊνα κυνη- 
γήσφ’ αλλ’ δ βασιλεύς τής Μπμούμπας ή- 
θέλησε ν’ αντιστή, έκ φόβου μή έπισύρη 
τήν δργήν τού Μπουίοη’ ούχ' ήττον οί δύο 
περιηγηταί μετέβησαν εις τήν μεγαλητέραν 
τών ίερών νήσων καί έφόνευσαν ικανά άξια 
λόγου πτηνά. Μόλις οί περιηγηταί έπές-ρε- 
ψαν, ένέσζηψε θύελλα, συνοδευθείσα ύπδ 
ραγδαιοτάτης βροχής, διαρκούσης έπί δύο 
ήμέρας, ζαί τοι ήν ή εποχή καθ’ ίν δέ πί- 
πτουσιν όμβροι, δ δέ βασιλεύς, εί'σελθών είς 
τήν ζαλύβην τών δύο τολμηρών περιηγη
τών είπεν αΰτοϊς μετ’ΰφου; λυπηρού. «’Ε
πισύρετε τήν δργήν τού Μπουίρη, διότι ού
τος συναγάγει τάς νεφέλας ταύτας καί ρί
πτει τήν βροχήν. Είσέτι δέν συνεκομίσαμεν 
rd fiaridx, ούτε τάς βασάνου; μας’ τί θά 
γίνωμεν λοιπόν;» Οί ξένοι, όπως καταπρα- 
ύνωσι τδν άνήσυχον μονάρχην τώ προσέ- 
φεραν πολλά ποτήρια ραζής’ μετά τινας ό
μως ήμέρας οί μαύροι έπείσθησαν ότι δ 
δαίμων τών νήσων έτιμώρησε τούς λευζούς, 
διότι ύπδ δεινού ούτοι κατελήφθκσαν πυρε
τού, οΰ ενεζεν ήναγζάσθησαν νά έπιστρέ- 
ψωσιν είς Γαμπών, όπου περιεποιήθησαν 
αυτούς λίαν φιλαδέλφως αί αδελφαί τού 
’Ελέους. Καί τοι δέ δέν ίάθησαν έντελώς, 
άπήλθον καί πάλιν είς τήν χώραν τού Βα- 
σιλέως ΓΙ1λ(ου, καί έκεϊ παρέστησαν είς 
δράμα λίαν χαρακτηριστικόν, δπερ νομί- 
ζομεν καλόν ν’ άναφέρωμεν.

Δούλος είχε φονεύσει ελεύθερον άνθρωπον, 
δ δέ νόμος έν τοιαύτρ περιπτώσει ού μόνον 
τδν δούλον, αλλά ζαί τόν κύριον καταδι
κάζει διότι διά τήν ζωήν έλευθέρου ανθρώ
που Απαιτείται ή ζωή πάλιν έλευθέρα, τού 
δούλου μηδεμίαν έχοντος Αξίαν. Ό ατυχής 
xupto;, ού τήν κεφαλήν Απήτουν έντόνως 
πολλοί μαύροι, Απεπειράθη νά έξιλεώση 
τού; μανιώδεις έκείνου; διά παρακλήσεων, 
τούτου δέ μή έπιτευχθέντο; ήρχισε νά τοίς 
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ύποβάλη άλλας προτάσεις δπως μή Οανα- 
τωθή.

« "'Οχι, όχι άνεβόων' θάνατος ! »
Τότε ό ταλας είπεν αύτοίς :
α Ήξεύρω δτι πρέπει νά έκ.δικτ.Ο^τε διά 

τδν θάνατον' ϊδετε δμως' έγώ διά τής πεί 
ρας μοι» δύναμαι ν’ άποδειχθώ χρήσιμος έν 
τοίς συμβουλίοις' έχω νέαν καί ώραίαν α
δελφήν— θυσιάσετε αύτήν. »

Πανταχόθεν ήκούσθη κραυγή : — «’’Οχι, 
μία γυνή δεν δύναται ν’ άναπληρώση τήν 
ζωήν ανθρώπου Ελευθέρου. »

— Αοιπόν, άπήντησεν δ φιλόστοργος α
δελφός, πρδς συμπλήρωσιν τοΰ πράγματος, 
μετά τής αδελφής μου Οά σάς δώσω τρεϊς 
δούλους καί τρία δέματα έλεφαντόδοντας.»

Μετά πολλάς συζητήσεις ή προσφορά' έ
γένετο δεκτή'άλλ’ ή νέα, είς ήν βεβαίως δέν 
ήρεσε νά φονευθή, έτράπη είς φυγήν. Τήν 
κατεδίωζαν έν τούτοις καί συνέλαβον αύτήν.

Οί κκ. δε Κομπιέγν καί Μάρς καί είς άγ- 
γλος έμπορος άνέλαβον νά σώσωσι τήν δυ
στυχή καί έζήτησαν παρά τοΰ βασιλέως 
χάριν. Ό πανούργος ουτος άπεπειράθη νά 
υπεκφύγρ δι’ αστεϊσμών, πλήν ίδών δτι ού- 
τοι έτυχον κακής υποδοχής, ύπέλαβε 
σπουδαίως :

« Δέν έννοώ πρδς τι ένδιαφέρεσΟε ύπέρ 
γυναικδς, ήτις δέν σάς άνήκε καί ήν ούτε 
γνωρίζετε καί δμως χΟές ίσως Οά έδυνά- 
μην ν’ άντιστώ, ήδη δμως έξεδόθη ή άπό* 
φασις καί πρέπει νά έκτελεσθή ! »

Οί τρεις Ευρωπαίοι έπέμειναν, δτέ μέν 
υποσχόμενοι, δτέ δέ άπειλοΰντες καί κα- 
τώρθωσαν νά πείσωσι τδν γηραιόν τύραν
νον' άπεφασίσθη δέ ν’ άρπάσωσι τδ θύμα ά
πδ τάς χεΐρας τών δημίων του.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης ό Βασιλεύς εί- 
σήλΟεν άποτόμως είς τήν σκηνήν τών πε 
ριηγητών καί μεθ’ ύφους λυπηρού ήγγειλεν 
δτι τήν νύκτα, έν άγνοία του, ή γυνή έ- 
σφάγη. Μετά τρεϊς δμως ήμέρας έπανήλΟε 
καί πάλιν—κατηφής καί συγκεχυμένος, δι
ότι είχον παύσει νά τώ παράσχωσι τήν 
προσφιλή αύτώ δόσιν ρουμίου ! ’Ηθελε νά 
τήν άνακτήση και ώμολόγησεν δτι έψεύσθη

κατά τήν προλαβοΰσαν έπίσκεψίν του, διό · 
τι η κατάδικος έζη καί έδύναντο νά τήν 
έςαγοράσωσιν άντί ποαγματιών αξίας 750 
φράγκων.

Ό κ. δέ Κομπιέγν καί οί δύο φίλοι του 
έπλήοωσαν φόρον ϊνα τήν σώσωσιν, υποσχε- 
θέντες τώ βασιλεϊ καί ρούμιον, δπερ μετά 
χαράς έδέχθη και άπήλθε, φέρων τήν γε
λοία·» στολήν του, ϊνα προεδρεύσω συνελεύ- 
σεως' μεθ’ β έπέστρεψε μετά τής μαύρης, 
ήτις έννοεϊται δτι έσπευσε νά εύχαριστήση 
τούς έλευΟερωτάς της.

Τδ εσπέρας τδ άΟώον πλάσμα, τδ υπδ 
τοΰ αδελφού της πωληθέν, συνελήφθ») χαί 
αυ^ις, έδέθη καί τήν νύκτα έφονεύθη' είχον 
διαροήξει τήν κεφαλήν της υπδ τδ στέλεχος 
δένδρου καί έπειδή είσέτι άνέπνεε, τή άπέ- 
σπασαν τά έντόσθια !

Τοιαΰτα είσί τά έθιμα τών άγρίων έ
κείνων.

Ό κ. δέ Κομπιέγν, καί τοι δέν είχεν ά- 
ναρρώσει εντελώς, ήθέλησε νά προβή είς τδ 
έσωτερικδν, άναπλέων τδν ποταμόν' πρδς 
τοΰτο δέ έπρομηΟεύθη μονόξυλα (πιρόγας) 
καί έστρατολόγησε κωπηλάτας έκ τής φυ
λής τών Ίνέγκα καί τών Γκάλ, άναδεχθέν- 
τας νά τδν δδηγήσωσι μέχρι τής χώρας 
τών Όκάνδα έπί τώ δρω νά λάβωσι προ- 
καταβολικώς τήν άμοιβήν των. Τούτων δέ 
γενομένων έπέβη μιας πιρόγας' άλλά τά 
προσκόμματα δσημέραι άπεδεικνύοντο με- 
γαλήτερα.

Έν πρώτοις οί μαύροι, άφοΰ έλαβον τους 
μισθούς των, ώς ήθελον, άνέβαλλον τδν 
πλοΰν καί έντδς ολίγων ημερών οί ήμίσεις 
είχον λειποτακτήσει. Οί άπολειφθέντες 
προέβαλαν νέας άξιώσεις — τούτέστιν έζή- 
τησαν αύξησιν μισθού, άπειλοΰντες δτι άλ
λως θά φύγωσι. Χάρις δμως είς τήν εύστά- 
θειαν τοΰ Γαλάτου καί είς τας άπειλάς του, 
ή στάσις κατεβλήθη' ούχ ήττον συνεχώς 
έδίσταζον οί βάρβαροι Ενεκεν τών προλήψε
ων καί τών δεισιδαιμονιών των, δτέ μέν 
δ-.ϊσχυριζόμενοι δτι δέν δύνανται νά ύπερ- 
βώσι τδ δείνα μέρος ώς καΟιερωμένον, δτέ

δέ υποδεικνύοντας κινδύνους καί τά παρό
μοια.

Έκτδς τούτων καί άλλα παροι σιάζοντο 
προσκόμματα. Οί αρχηγοί ή βασιλείς τών 
μερών οθεν διέβαινον, άνθρωποι αρπαγές 
καί δόλιοι, έζήτουν δώρα ϊνα έπιτρέψωσι 
τήν διάβασιν διά τοΰ ποταμού, είς δέ καί 
μόνος, δ άρχηγδς τών Όκάνδα υπεδέχθη 
καλώς τόν βασιλέα' άλλά μετ’ ολίγον ά 
πιβίωσε, καί ιδού πώς. Ό κ. δέ Κομπιέγν 
ϊνα εύχαριστήση τόν βασιλέα διά τήν κα
λήν υποδοχήν, ής έτυ/ε, τώ έδώρησε κρά
νος πυροσβέστου, δπερ ήρεσε πολύ τή Α. 
Μεγαλειότητι, ήτις έθηκε τό κόσμημα είς 
τήν κεφαλήν της ένώ ό ήλιος ήν φλογερώ- 
τατος, δίχως νά Οελήστ, νά τδ αφαίρεση, 
συγχρόνως δέ έπ·εν ολόκληρον φιάλην ρου
μίου, καί ταΰτα έπίφεραν τόν θάνατον.

Πέραν τής χώρας τών φυλησύχων Όκάν
δα κεΐται ή τών Όζυέμπα, φοβερών άν- 
θρωποφάγων. «Προδήλως, λέγει δ περιη 
γητής, υπάρχει έν τώ κέντρω τής ’Αφρικής, 
ολίγον πρδς βορράν τοΰ ισημερινού, μεγίστη 
εστία λαών άνθρωποφάγων, οϊτινες εκτεί
νονται πρδς δυσμάς καί πρδς άνατολάς τής 
’Αφρικής. Πρδς δυσμάς υπάρχουσιν οί Πα- 
χουΐνοι καί οί Όζυέμπα, πρδς άνατολάς αί 
Μομπουττου καί οί Νιάμ — Νιάμ. "Απαν- 
τες ούτοι άναμφιβόλως μίαν καί τήν αύτήν 1 
Εχουσι καταγωγήν. Ό διδάκτωρ Σβάϊνφουρτ 
υπολογίζει μόνον τήν οικογένειαν τών Μομ- 
πουττού είς 1 έκατομμΰριον ψυχών. Ό ναύ
αρχος δέ Λάγγλ υπελόγιζεν είς 60,0(10 
τούς Παχουΐνους, οϊτινες πρδ επτά έτών ή 
σαν πέριξ τών ήμετέρων κτήσεων' δσον δ’ 
άφορά τους Όζυέμπα ούτοι κατέχουσιν έκ 
τασιν 400 λευγών. Αδύνατον ν’ άνευρη τις 
τά αίτια, ών ενεκεν ή μεγάλη αύτη οικο
γένεια έδέησε νά διαμελιοθή τοιουτοτρό
πως' πιΟανώτατον δμως δτι δ ούζων πλη
θυσμός τοΰ λαού τούτου, ή καταστροφή 
τής Θήρας καί ή έπιθυμία τού νά πλησιά- 
σωσι πρδς τά ευρωπαϊκά καταστήματα, εί- 
σίν οί κυριώτεροι λόγοι τής μεταναστεύ- 
σεως αύτών πρδς δυσμάς καί πρδς άνατο
λάς.»

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ Γ )

Οί Όζυέμπα, δπως καί οί Παχουίνοι, έν 
ταϊς μεταναστεύσεων αυτών ένίκησαν καί 
κατετρόπωσαν τούς λαούς οΰς άπήντων.

ΙΙέραν τοΰ Δοπέ, τοΰ κυριωτέρου σταθ
μού τοΰ Όκάνδα, είσί κύριοι τών δύο δχ- 
Οών τού ποταμού μέχρι πορείας οκτώ ή δέ
κα ημερών' αδύνατον δέ νά κινηθ^ τις άνευ 
τής άδειας των, καί δ κ. δε Κιμπιέγν, δ
πω: γνωρίστ» τάς διαθέσεις των, έτόλμησε 
νά μεταβή είς τι χωρίον καί νά ίδη Ενα 
αρχηγών των. Ούτος ούδόλως έφαίνετο 
προσηνής οί δέ περιστιχίζοντες αύτδν δέν έ- 
δείκνυον φιλικά αισθήματα’ ή αρχή μάλι
στα τοΰ διαλόγου ούδέν προαγγέλλει κα
λόν. Χάρις δμως είς τήν φρόνησιν τού πε- 
ριηγητοΰ μας καί είς τινα δώρα σπάνια, 
έλαβε τήν δ αβεβαίωσιν δτι παρ’ ούδενός 
θά πάθη κατά τδν δυσχερή τοΰτον πλοΰν.

Οί Γκάλ καί δ Ίνέγκα, οί δδηγήσαντες 
αυτόν είς Δοπέ, έπέστρεψαν είς τα χωρία 
των, οί δέ Όκάνδα δέν τολμώσι νά προχω- 
ρήσωσι μέχρι τής φυλής τών άνΟοωποφά- 
γων, δι’ ής έφείλουσι νά διαβώσιν δπως ά- 
ναπλεύσωσιν τόν Όγγουσέ- Ή πλεονεξία 
των δμως ύπερίσχυσε τού φόβου, διότι ά· 
νελογίσθησαν δτι άπωτέρω υπάρχει φυλή 
πρός ήν δίνανται να έμπορευθώσιν έπωφε- 
λώς. Ό κ δέ Κομπιέγν εύκόλως έστρατο
λόγησε τους άναγκαιοΰντας αύτώ διά τόν 
πλοΰν, άνθρώπους, δύο δέ μάλιστα βαιι- 
λεϊς έζήτησαν νά τδν συνοδεύσωσιν. Ευθύς 
ώργανίσθη δ στόλος, συγκείμενος άπδ τρία 
μεγαλα καί ισχυρά μονόξυλα, τρία άλλα 
μικρότερα καί πλήρωμα Ί όΟ άνδρών, ί- 
πά^των αποφασισμένων νά κωπηλατήσωσι 
καλώ; καί νά υπερασπίσωσιν εαυτούς είς πε* 
ρίστασιν προσβολής.

Τό θάρρος τών άγριων ένίσχυσε μικρός 
άνήρ φέρων έπί τής κεφαλής μέγα κάλυμ
μα έκ πιλήματος (ρεπούπλικα), περί τόν 
λαιμόν πληθύν περιάπτων καί φυλακτηρί- 
ων καί κρατών εις τάς χεΐρας ράβδον έφ ή 
έκρέμαντο πολλά πράγματα λίαν σεβαστά, 
τοΰτέστι κωδωνίσκος, δστά πίθηκος, χωρίς 
δέρματος έ»υδρίδος, τρίχες έλέφαντος καί 
ποδες ζώου. Ό νεωστί έλθών οΰτω διεσκευ-
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ασμένος είναι πρόσωπον μεγάλης σημασίας, 
ό όγγαγγάγα, ό μέγας μάντις ή μάγος 
τών Όκάνδα. Μετά μυστηριώδη τελετήν, 
ήγγειλε τοΐς συνοδίταις δτι δ πλους έσεται 
αίσια καί τά κέρδη άφθονα. Τοιαΰτα έλπί- 
ζοντες οί κωπηλάται έπελήφθησαν έρρωμέ- 
νως τοΰ έργου των, καί τοι δέ ό καύσων ήν 
αφόρητος καί τά γεύματα συνεχώς διέκο- 
πτον τδν πλοΰν, έξ άμφοτέρων δέ τών οχ- 
Οών έφαίνετο Οζυέμπα ώπλισμένοι πρδς 
μάχην, οί ναΰται έζωπηλάτουν καλώς. Τήν 
ήμέραν, δπως μή προσβληΟώσιν άπδ τών 
άνΟρωποφάγων, έπλεον εΐς τδ μέσον τοΰ 
ποταμοΰ, ρυμουλκοΰντες διά σχοινιών τά 
μονόξυλα όσάκις τά ρεύμαΐα ήσαν σφοδρά, 
τήν δέ νύκτα άνεκώχευον είς τινα έξ άμμου 
σύρτιν. Ούδέν άπευζταΐον είχε συμβή" ώστε 
ό μάντις είχε δίκαιον.

Ούδείς λευκός δέν είχε προβή πέραν τοΰ 
Λοπέ" εσπέραν δέ τινα δ κ. δέ Κομπιέγν 
καί ό συνοδοιπόρος του υπολόγισαν οτι είχον 
προβή μέχρι 40 λευγών είς τά ένδότερα διά 
δυσχερών πορειών.

Ήδη δ ποταμός ήρχισε νά καθίσταται 
πλατύτερος καί ήρεμος, άνευ βράχων καί 
υφάλων. Οίον λαμπρόν θέαμα διά περιη
γητήν ! 'Ελπιζε δέ νά μεταβή μέχρι τής 
τοΰ Όγγογγουέ καί οί Όκάνδα έφαίνοντο 
πρόθυμοι ν’ άκολουθήσωσι τδν άνδρα, διότι 
έφρόνουν δτι έπλησίαζον εΐς τά χωρία δπου 
άγοράζουσιν έφθηνά τδν έλεφαντόδοντα, 8ν 
έχελλον νά πωλήσωσιν άκριβά λίαν είς τά 
καταστήματα τοΰ Γκαμπάν· Αίφνης δμως 
έζ. τίνος δάσους έφάνη καπνός πυροβόλων 
καί έπτά πορθμείς πίπτουσι θανασίμως 
πληγωμένοι υπό τών τεμαχίων σιδήρου ή 
χαλκού άπερ οί Όζυέμπα Οέτουσιν είς τά 
τουφέζιά των άντί σφαιρών.

Οί τόσον τολμηροί Όκάνδα ζατελήφθη- 
σαν ύπδ πανικού φόβου" μ’ δλας δέ τάς 
παρακλήσεις καί προτροπές τών κζ. δέ 
Κομπιέγν καί Μαρς, άνέζρουσαν πρώραν 
καί μετά σπουδής έπέστρεψαν είς τινα νή
σον όπου τήν προλαβοϋσκν ειχον διανυζτε- 
ρεύσει, έκεϊ δέ έστησαν. Ό μέγας μάντις, 
δστις είχε προείπει τήν επιτυχίαν καί οστις

πραγματικώς έλπίζει, ήρξατο δημηγορώ* 
καί βαθμηδόν έμπνέει αύτοίς θάρρος" μεθ’ 3 
έδοικεν έκάστω άνά ϊν τών θαυματουργών 
φυλακτηρίω» καί έπιτρέπει αύτοϊς νά έγγί- 
σωσιν άλληλοδιαδόχως τά πολύτιμα περί- 
απτα τά κρεμάμενα έπί τής ράβδου, τά Ο
στά τοΰ πίθηκος καί τδ δέρμα τή; ένυδρί- 
δος" συγχρόνως δέ οί δύο περιηγηταί διέ
νειμαν αύτοϊς σφαίρας, πυρίτιδα καί, τδ 
άριστον πάντων, ^ακήν. Ταΰτα έπέρρωσαν 
τδ πολεμικόν φρόνημά των καί ώρμησαν 
είς τά πρόσω" άλλ’ οί Όζυέμπα τούς πε- 
ριέμενον πολυάριθμοι ές άμφοτέροχν τών 
οχθών, ύβρίζοντε; καί κραυγάζοντες λυσσω· 
δώς. Ή μάχη ήρξατο φοβερά, οί δέ Γάλλοι 
διά τών τελειοποιημένων όπλων των τρο- 
μεράν ποιοΰσι θραΰσιν εΐς τάς τάξεις τών 
άνΟρωποφάγων. Οί Οκάνδαι πυροβολούσε 
γενναίως, άλλ’ οί δύο βασιλείς, οί συνοδεύ· 
σαντες τούς ξένους, καταλαμβάνονται ύπδ 
δειλίας καί άποφαίνονται ότι πρέπει νά ύ- 
ποχωρήσωσι. Μάτην οί κκ. δέ Κομπιέγν καί 
Μαρς διά παρακλήσεων, ύποσχέσεων καί α
πειλών προσεπάθουν νά τούς άναχαιτίσωαι" 
οί Όκάνδα έρριπτον τά δπλα των καί έφευ
γαν καί έντός 12 ωρών διήνυσαν διά τών 
μονόξυλων 1 ;50 λεύγας, διάστημα όπερ ει- 
χον άναπλεύσει εις 7 ημέρας. Τήν έπιοΰσαν 
ή συνοδία άφίκετο είς Λοπέ.

Δύο έτη διέμειναν οί Γάλλοι είς τήν ’Α
φρικήν, άνεκάλυψαν δέ μέρη τέως άγ ωστα. 
Έν τώ συγγράμματί του οί κκ. δέ Κομπι
έγν καί Μάρς πολυτίμους παρέχουσι πλη
ροφορίας περί τών ήθών καί έθίμων τών 
άγριων, περί τής γλώσσης αυτών, κτλ., 
κτλ.

Όλίγαι έτι τοιαΰται έκδρομαί καί η ’Α
φρική γενήσεται γνωστή καθ’ δλην αυτής 
τήν έκτασιν.

Ε. Λ. I.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΕΝ ΙΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΩΝΊΑ 
ΜΠΤΡΟΠΟΛ1ΩΣ.

Έπί μίαν ώραν πεζή πρδς δυσμάς τοΰ 
Τουρμπαλίού, άφοΰ διέλθτ. τις ποταμόν τι- 
να, ίσως τδν Άστραϊον, ώς θί"·ομεν ίδεϊ πα- 
ρακατιδν, κεΐται έπί τών προπόδ<»ν τής 
σειράς τοΰ όρους, τοΰ διήκοντος έζ Βορρά 
πρδς Νότον πρδς τδ Γαλλήσιον, μικρόν έ- 
θωμαν. χωρίον καλούμενον 1'ενίκΐοΐ

Δεξιόθεν καί παρά τδ χωρίον τοΰτο πρδς 
βορράν κεΐται ωραιότατος λόφος, ένούμενος 
διά λαιμού μετά τής ύπερκειμένης σειράς 
τοΰ όρους, σχηματίζοντος δύο φάραγγας, 
έκδιδούσας πρδς Α. έν τώ μνησθέντι πο
τά μώ.

Τδ ύψος τοΰ λόφου δέν ύπερβαίνει, ύπο- 
θέτω, τά 200 βήματα, ή δέ τής κορυφής 
περιφέρεια τετειχισμένν, δι’ ωραίων πελεκη
τών λίθων, μήκ. 0,60, ΰψ. καί πάχ. 0,40 
περίπου καί κυκλοτερής σχεδδν ούσα έχει 
διάμετρον 200 περίπου βημάτων. Τδ έδα
φος είναι όμαλδν καί κλίνει κατά τι πρδς 
Ν., δπου σώζεται ήρειπωμένη δεξαμενή με
ταγενεστέρων χρόνων, ής σώζεται είσέτι καί 
μέρος τοΰ Ούλου. Ίχνη μιάς πύλης τής 
Άκροπόλεως ταύτης σώζονται πρδς Δ., δ- 
πόθεν ή άνοδος τυγχάνει όμαλωτέρα, ένεκα 
τοΰ συνέχοντος αυτήν λαιμού μετά τοΰ υ- 
περθεν όρους.

Κατά τήν ανατολικήν πλευράν τής Ά · 
κροπόλεως έκτείνονται, κατά τήν κατωφέ
ρειαν, Βυζαντινά τείχη, σχηματίζοντα έπί
μηζες παραλληλόγραμμον 200 περίπου μ. 
μήκους, πλάτους δέ πρδς μέν τδ βάθος 00, 
πρδς δέ τδ πρόσωπον 40 μ. περίπου.

Και τήν μέν πρόσοψιν αποτελεί τοίχος 
άρχαίας οικοδομής έκ πελεκητών λίθων, ώς 
τών τής Άκροπόλεως, ζαί τοι έκ τών έν ταΐς 
γωνίαις έκτισμένων στηλών καθ’ όο ζόντειον 
γραμμήν δύνανται νά θεωρηθώσι ώς Βυζαν
τινά, ή δέ πρδς τδ βάθος πλευρά βρίζεται 
διά τής Α. πλευράς τής Άκροπόλεως.

Δύο ρήγματα φαίνονται είς τάς δύο κα
τά μήκος πλευράς, άνά έν έν έκάςζ, πλευ

ρά, ατινα ίσως δεικνύουν τήν θέσιν τών πυ~ 
λών τοΰ κτιρίου.

Παρά τήν νότιον πλευράν τοΰ λόφου δι- 
ακρίνον-ιαι Ιχνη τειχών θεάτρου, όλίγον δ’ 
άπωτέρω τούτων λείψανα άρχαίας οικοδο
μής καί προσωτέρω τεμάχια άρχαίου ύλι- 
κοΰ, έφ’ ή; θέσεως άνεσκάφη ή έπιτύμβιος 
πλάξ, ήτις φέρει τδ δν.ομα τής πόλεως 

« τή Μητροπολειτών βουλή ». κτλ.
Βλ. «Όμήρου» φυλ Φεβρουάριου 1877.

Περί τή; έν ’Ιωνία Μητροπόλεως όλίγα ά- 
ναφέρουσιν οί άρχαΐοι συγγραφείς, καί μο
λαταύτα άρκούντως περί τής θέσεως αύτής 
μάς διαφωτίζουσιν.

Ο Στράβων βιβλ. XII', 632, αναφέρει' 
αύτό ονκτό ίζ 'Εφίσου μέχρι Σμύρτης ό- 
δός μέν lettr in ιΰϋιίας τριακόσιοι ιίχο- 
σι σιάόιοι' ei; γάρ Μητρόηο.Ιικ exardr 
καί ιίκοσι στάόιοι, oi Joixol 0i ιίς Σμύρ- 
rar.

Ό Πλίνιος καί άλλοι ποιούνται μνείαν 
άπλώς τής πόλεως, έν δέ τοΐς έπισκοπικοΐς 
καταλόγοις φαίνεται τδ όνομα τής Μητρο
πόλεως ώς έδρα έπισζοπής.

Έκ τών νεωτέρων δ Hamilton σημειοϊ" 
«'Οπότε εϊμεθα άπέναντι τοΰ χωρίου Τουρ- 
μπαλί, δπερ κεΐται σχεδδν έν τώ μέσω τής 
πεδιάδος, μικρός στρογγύλος λόφος διεζρί- 
νετο έξ εύωνύμων,") αντίκρυ τής σειράς τών 
δρέων, έφ’ ού ύπήρχον άρκετά έρείπεια κτι
ρίων καί ιδίως τίνος δμοιάζοντος μέ φρού- 
ριον ή άκρόπολιν.

Δέν τά έξήτασα μέν έγώ, άλλ. ο Κύριος 
Strickland, δστις έν προηγουμένη περιη- 
γήσει τά έπεσκέφθη, άνεΰρε, ίχνη καταφανή 
έλληνικών τειχών, καθαρώς μαρτυροΰντα 
τήν θέσιν τής Μητροπόλεως, δριζομένης έν 
τοϊ; έδοιπορικοΐς έν τώ ήμίσει τής μεταξύ 
Εφέσου καί Σμύρνης όδοΰ. Τδ όνομα τοΰ 
χωρίου καί τή; πεδιάδος τοΰ Τουρμπαλίοΰ 
είναι άναμφιλέκτω; παραφθορά τοΰ ονόμα
τος τής Μητροπόλεως, ώς εξής" Μητρόπολις, 
Τρόπολις, Τρόμπολι, Τόρμπολι, Τούρμπαλι.

Δύο μίλια πέραν τών έρειπείων τούτων

') Έτέστρεφεν έξ 'Εφέσου εί; Σμύρνην.
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IΈπί μεγάλης λάρνακος χρησιμευούση; 
ώς δεξαμενή τής παράτδδιοικητήοιον κρήνης. Έξ έκτυπώματος ληφθέντος υπδ τού 'Ελ

ληνοδιδασκάλου θειρών κ Δ. Γκράτσου.
Έπί επιτύμβιου αναγλύφου, ΰψ. 0,70 

πλ. 0,50,ευρισκομένου έν τή οικία τοΰ ια
τρού Καρόλου.

Νέων ’Απολοστράτου, 
Μένανδρος Νέωνος, ’Αλκαίος 
Νέωνος.

Τάς άκολούθου; έπιγραφάς αντέγραψα 
έντδς τού χωρίου Φάτα, 3 ώρας άπέχοντος 
πρδς άνατολάς τών θειρών.

Έπί πλακδς, ύψ. 0,70,πλ. 0,35 έρριμμέ- 
νης έντδς τού παρά τδ όθωμ. τέμενος νε
κροταφείου.

θεώ Ύψίστω.
Νεικηφόρος Έρ- 
μοκράτου ίερε- 
ύ]ς συν χαί Έρμο- 
κρ]άτει τώ άδ[ελ- 
φώ] τδν βωμδ[ν 
άνέσ]τησαν.

Έτ]ους ΣΚ.

Έπί πλακδς, ΰψ. καίπλ. 0,30 έστρωμέ- 
νης έν τΊ\ αύλή τής οικίας Ιωσήφ Δημητρίου, 
έν συνοικία Έσκί Μεχκεμέ.

. . . . είς προσκόσ[μησιν

. . . μην τοϊς πρεσβ .
. . κοντές καί ό πα.
. ωσάν υπδ πάντ[ων .
. . δικαίως δ μέν ....

. τ]ώ Ήρώω ποοσκόσ[μησιν .

. υ]πογεγραμμένη.......................

. . ες γραπταί NON.

. μ]αρμάρινοι τετρ[άγωνο: . 
τετ]ράγωνα δύο ΖΩ ....

. . μαρμάρι........................

Έπι τετραγώνου στήλη;, υψ. 0,26, πλ. 
0,42, πάχ. 0,30, κείμενης έντδς τού περι
βόλου τής οικίας τού Χαμτζά.

Ύπέρ τής τοΰ Αύτοκρά- 
τρος Τραϊανού Καίσαρος 
Σεβαστοΰ τύχης. Εΰτυ- 
χος Πολέμου X έν. Εΰ- 
  Ηρακ ...............  
ΕΟ. . ΣΓΟΜ............................
ον λογιστεύοντος 'Ηρακλείου.

Σημ. Τών δύο τελευταίων γραμμών τά 
γράμματα είναι μεκροτέρου σχήματος τών 
προηγουμένων.

t

Έπι λίθου, ΰψ. 0,36, πλ. 25, έκτισμί- 
νου έντδς τού άχυρώνος τοΰ Χατζή Ιμάμη.

Τούτο τδ μνημεϊ- 
ον έποίησεν Άμ- 
μιανδς . . Τ . . ΩΝ

40 ................ έγγο-
................... τοις 
..............  ΟΥΛΠΟΝΑ 
...........  ΕΡΩΔΕΟΥΔ

4 4 .... έστιν τεθν

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΙΙΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
ΕΝ ΛΥΔΙΑ.

/
ίδ μεταξύ Καύστρου καί Μεσσω^ίδος 

πεδίον τέμνει σειρά χαμηλών όρέων, διη- 
κόντων σχεδδν μέχρι θειρών, άπολήγουσα 
είς αρκετούς χλοερούς λόφους έκτεινομένους 
μέχρι (Λαρίσης) τού Γίζνικ Τσιφλίκ.

Έπί τίνος τών λόφων τούτων’ Σεϊτάν— 
Κεσίκ—Τεπεσί·καλουμένου είς 3[4 τής ώ
ρας άπόστασιν άπέναντι τών Θειρών άνε- 
σκάφησαν πρό τίνος δύο τάφοι ή σήματα 
(tumuli), οΐτινες, φαίνεται ότι είχον συλη· 
Οή έν άλλη τινι έποχή.

Καί δ μέν πρδς τδ χαμηλότερου μέρος 
κείμενος έχει μήκος 2,50 μ. καί 0,70 πλ- 
κατεσκευασμένος έκ λευκού μαρμάρου, κα
λώς έξειργασμένου έσωθεν, έσκεπάζετο δέ 
κατά πλάτος έκ τριών ίγκωδών μαρμάρων, 
τών δποίων ή πρδς τά έσω έπιφανεία ήτο 
ώσαύτως καλώς είργασμένη.

Ό δέ έτερος, δ πρδς τήν κορυφήν τοΰ 
λόφου, ούτινος τδ ΰψος ίσως δέν υπερβαίνει 
τού; 60 πόδας, άπετελεϊτο έξ ένδς τετρα
γώνου δωματίου 1.95, δψους δέ 2,46 μ.

Τδ μάρμαρον είναι λευκότατον καί κα
λώς λελαξευμέναι αί τέσσαοες έσωτερικαί 
πλευραί τού δωματίου ώς καί ή όροφή, έκ
τδς τοϋ πρδς τδ άπέναντι τή; εισόδου μέ* 
ρου; καί πρδς τήν βάσιν δπερ ήτο άτεχνώ; 

λελαξευμένον ΰψ. 0,84 καί καθ’ δλον τδ 
πλάτος, δπερ άπετέλει, ώς φαίνεται τήν 
λάρνακα.

Ή Ούρα τής εισόδου βλέπει πρδς ανατο
λής, έχει πλ. 0,70, ΰψος δέ 4,72,έκατί- 
ρωθεν δέ τής εισόδου πρδς τδ ίξω μέρος έπί 
4 μέτρα έσχηματίζετο άνοδος έσκεπαίμένη 
διά μαρμάρων άκατεργάστων.

Ούδέν ίχνος γράμματος φαίνεται ή άλλο 
τι. Τέσσαρες μόνον κεφαλαί μικραϊ έκα- 
τέρωθεν τών πρδς τήν θύραν γωνιών άνά 
μίαν, εισίν γεγλυμμέναι έν έκτύποις (hauts 
reliefs) είκονίζουσαι ίσως τδν "Ηλιον.

Τδ οικοδόμημα απαρτίζεται έκ 5 σειρών 
μαρμάρων, άνά δύο «ν έκάστη σειρ$. Είσιν 
δε προσηρμοσμένα διά συνοχών σιδηρών 
(crampons) έγκεκολαμμένων διά μολύβδου.

'Η δροφή άπετελεϊτο έκ τριών όγκωδών 
μαρμάρων έν ταϊ; συναφείαι; τών δποίων ή
το κεχυμένος μόλοβδος καί έπ’αυτοϋ χρίσμα 
έκ πηλού.

Έκ τού ωραίου τούτου ύλικού ωφελούν
ται δυστυχώς σήμερον μόνον τά νεκροτα
φεία τών'Εβραίων, είς ί προστρέχουσι δυ
στυχώς καί μάρμαρα μετ’ έπιγραφών, άφ’ 
ου πρώτον έξαλειφθή καί τδ έλάχιστον ί
χνος τών αιρετικών τούτων μνημείων.

Καί δέν είναι οί ξένοι τόσον άξιοκατάκρι- 
τοι διά τδν βχνδαλισμδν τούτον, δσον οί 
είς τά μέρη ταύτα πλούσιοι δμογενεϊς,οίτι- 
νε; δέν φροντίζουσι καί περί αύτών, άφοΰ 
δέν ύφίσταται άλλος τις άντιλήπτωο.

’z/piaror/Ac At. Φοπριίρ.
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ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΟΣΣΗΤΑΙ.

Ό χ. Prichard οΰτω περιγράφει τους 
φυσικού; χαρακτήρας τών τριών τούτων 
λαών. «Τδ Κουρδιστάν ήτοι ή χώρα τών 
Κούρδων, ήτις είναι υψηλή τι; χώρα ίρεινή 
τεμνομένη διά βαθειώ» κοιλάδων, κείται 
μεταξύ τοϋ μεγάλου όροπεδίου τής Περσίας 
καί τών πεδιάδων της Μεσοποταμίας. Τδ δέ 
κυρίως Κουρδιστάν Εκτείνεται άπδ τάς με- 
γάλας λίμνα; τοΰ Όρμιάχ καί τοϋ Βάν μέ
χρι τών συνόρων τοϋ Λουριστάν. Μεταςύ 
τών κατοίκων τοΰ Κουρδιστάν ύπάρχουσι 
χριστιανοί έκ Συρίας, άναχωρήσαντες άλλο
τε έκ τής χώρας ταύτης ένεκα τής πρδς 
τήν νεστοριανήν αϊρεσιν άγάπη; αυτών' όμι- 
λοϋσι δέ έτι τήν συριακήν γλώσσαν' άλλ’ ό 
μεγαλήτερος πληθυσμός συνίσταται έκ μου
σουλμάνων ήμιβαρβάρων, οϊτινες είσίν οί ά- 
ληθεϊς Κούρδοι, ούτοι δέ έστί διακλαδισμός 
τις τή; άριανής φυλής, ώς άποδεικνύεται έκ 
τής γλώσσης αυτών. Διαιρούνται εις πολ
λάς φυλάς διαφερούσας άλλήλαι; κατά τήν 
γλώσαν είσί δέ έν μέρει πεπολιτισμένοι καί 
εν μέρει βάρβαροι. Οί δέ βόρειοι Κούρδοι δι
αιρούνται είς φυλάς κατεχούσας τά; τέσ 
σαρας Επαρχίας τοϋ Βαχδινάν, Βουκτάν, 
Χακαρί καί Ραβανδίζ' αί νότειαι φυλαί ύπό- 
κεινται νϋν ύ«δ τδ πασαλίκιον τοϋ Σουλεϊ 
μανιγιέ.

Ο; Κούρδοι παοίστανται υπδ τοϋ ιεραπο
στόλου Iloemle, πρδ; τδν δποϊον δφεΐλομεν 
τήν καλλιτέραν περιγραφήν τής χώρα; καί 
τών κατοίκων της, ως άνθρωποι εύρωστοι 
μέν κατά τδ σώμα άλλ’ αγροίκοι κατά τδν 
χαρακτήρα Είσί ρωμαλεώτατοι, έχουσι 
πλατείς ώμους, τήν βψιν φαιάν, τά; τρίχας 
μελανά;, του; οφθαλμού; μικρού;, τδ στό
μα μέγα καί φυσιογνωμίαν άγρια».

Οί δέ ’Αρμένιοι άνεγνωρίσθησαν ώ; έθνος 
ίνδοευρωπαϊκόν. Ή γλώσσα αυτών έχει συγ 
γενείας μετά τών άρχαιοτάτων διαλέκτων 
τής ’Αριανής φυλή;' αί δέ αρχαιότατοι αυ
τών παραδόσεις συνδέουσ·. τήν ιστορίαν των 

μετά τήν τών Μήδων καί τών Περσών. Εί
ναι δηλαδή κλάδος καταγόμενος έκ τοΰ 
αύτοΰ στελέχους έξ ού και ίρανκδς λαός. Οί 
άρμένιοι είσί προσκεκολημμένοι λίαν σπαθί- 
ρώς είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν. Έκα- 
τδν χιλιάδες περίπου άρμένιοι πρεσβεύουσι 
τδ ^ωμαϊκδν δόγμα Οί άρμένιοι είσίν ε
ξαίρετοι ένεκα τή; κανονικότητας τού προ
σώπου αύτών Οϊ άνδρες είσιν υψηλού άνα- 
στήματος· ’’Εχουσι δέ τδ δέρμα λευκόν, 
τούς δέ όφθαλμούς καί τάς τρίχα; μελα
νά;.

Ό τελευταίος κλάδος τή; έν ’Ασία Άρι- 
αιής φυλής είναι ό τών Όσσητών, κατσι
κών μικρόν μέρος τής σειρά; τοϋ Καυκάσου 
διότι τδ μεγαλείτερον μέρος τών κατοίκων 
τών δρέων τούτω» ανήκει εί; τά; δια- 
κεκριμμένα; φυλάς τών Ίνδοευρωπαίων.

Οί Όσσήται είναι λαδς βάρβαρος, έπιδε- 
δομένος είς τήν διαρπαγήν, κατοικεί δέ 'τάς 
δρεινάς χώρα; αϊτινες κεΐνται πέραν τοϋ Τε- 
ρέκ. Ή γλώσσα των όμιλείται ύπ’ αυτών 
μόνον άποκλειστικώς, άλλ* έχει πολλάς 
λέξεις καί Εκφράσεις εύρισκομένας Επίσης 
είς τήν γερμανικήν, σλαβικήν καί περσικήν. 
’Εκ τών Εξωτερικών χαρακτήρων οί Όσσή- 
ται δμοιάζουσι καθ’ ολοκληρίαν πρδς τού; 
χωρικού; τής βορείου Ρωσσίας' ώς δέ Εκεί
νο», έχουσι καί ούτοι γενικώς τάς τρίχας 
καστανόχρους ή ξανθά;. Ενίοτε δέ καί γί- 
νειον ερυθρού». Φαίνεται ότι είναι αρχαιότα
τοι κάτοικοι τών δρέων τούτων.

A. Κ.


