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ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΛΑΟΪΣ.

Μεγάλας δμολογουμένως οφείλει δ ήμέ- 
τερος αιών χάριτας εΐς τδ» φιλολογικόν 
κόσμο», ιδίως δε είς τούς Γερμανούς φιλο
λόγους, διά τινας περιέργους ανακαλύψεις, 
τάς δποίας αί άοκνοι αύτών μελέται περί 
τινα πανάρχαια μέν, πλήν αείποτε επαγω
γά ζητήματα, έφερον, κατά τούς τελευταί
ους πρδ πάντων τούτους χρόνους, εΐς φώς. 
Έν αύτώ τούτω τώ περιοδικοί έδημοσιεύ- 
θησαν άλλοτε (’) δσα οί περί τά γράμματα 
ασχολούμενοι, κατ’ έξοχή» Γερμανοί καί 
τότε, άναδιφώντες τάς ίστορικάς άλλων ε
θνών παραδόσεις, άνεΰρον περί Προμηθέως, 
τάς μεγάλας τών ξένων αυτών παραδόσιων 

σχέσεις πρδς τδν ήμέτερον μύθον, πρδ πάν
των δέ τδ παρ’ αύτών πολλαχοϋ διαμφι- 
σβητούμενον τοϋ πρωτοτύπου τοϋ μύθου Υ
πάρχει έτερος μύθος, μίαν τών ωραιότερων 
σελίδων τής ΌόυσσιΙας αποτελώ», δ τοϋ 
Κύκλωπος τοΰ τοσοΰτον εύφυώς έξαπατη- 
θέντος υπδ τοϋ πανούργου τής Ιθάκης ή- 
ρωος, αρχαίος μέ» δσον σχεδδν καί δ κό - 
σμος αύτδς, καί δμως διατηρών έτι διά 
πολλούς τδ θέλγητρο» τής πρωτογόνου καί 
εύρβίας πρωτογόνων ήμερών φαντασίας· Έπ’ 
αύτοΰ οί Γερμανοί αρχαιοδίφαι, ήγουμένου 
τούτων τοΰ περιωνύμου G. βπ'ΒίΒΐ,ένήργη- 
σαν άρτίως άζίας λόγου μελέτας, είς τοΰτο 
καταληγούσας τδ συμπέρασμα : δτι, άν δ- 
χι πανόμοιοι, παραπλήσιοι δμως τούτου 
μύθοι ύπάρχουσι παρά διαφόροις άλλοις λα
οί;, παρ' ό>ν πιθανώς τδν παρέλαβε καί δ 
αθάνατος τής Ιωνίας άοιδός. '.Αν δι’ δλους 
έν γένει τούς φιλογραμμάτους αί μελέται 
καί ανακαλύψεις αύται παρέχωσί τι τδ πε
ρίεργον, δι' ήμάς τούς απογόνους τοϋ με·

21.
(*) *1δε Α'. τόμον YtyjJpou Σελ. 225.

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΓΛ Ε'.)
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γάλου ποιητοΰ κέκτηνται δμολογουμένως ι
διαιτέραν άξίαν Ιχ. τίς ιδέας δέ ταύτης δρ- 
μώμενοι χαί έκ τοΰ πονήματος τοΰ άνωτέ 
ρω μνημονευθέντος Γερμανοΰ αρχαιολόγου 
άρυσθέντες χατά πλεΐστον μέρος αύτάς, έ- 
νεχρίναμεν νά μεταφέρωμεν συλλήβδην έν
ταΰθα περιέργους τινάς ιδέας καί χρίσεις, 
τδν μΰθον αΰτδν άφορώσας.

Α.

Έν τφ έννάτω τής 'Oduaatlac άσματι 
δ Ομηρος άφηγεΐται ήμΐν τά συμβάντα τοΰ 
ήρωός του έν τ$ νήστρ Τρινακρία ύπδ Κυ
κλώπων κατοικουμένη. Ό Όδυσσεύς, ένδς 
μόνου πλοίου έπιβαίνων χαΐ άφείς τά άλλα 
προσωρμισμένα είς άλλην πλησίον νήσον, 
αποβαίνει εΐς Τρινάκριαν μετά τών συντρό
φων του’ μόλις δ’ άποβάντες έπί τής ξηράς 
ανακαλύπτουν σπήλαιόν υπδ μεγάλων λίθων 
περιχυχλωμένον, υπδ δρυών δ’ ώσαύτως καί 
έλάτων. Έν τώ σπηλαίφ τούτορ κατοικεί δ 
Πολύφημος, ούδεμίαν μορφήν άνθρωπίνην έ
χων, τέρας δ’ υψηλόν ώσπερ βουνόν άληθές- 
Εκλέγει δ Οδυσσεύς δώδεκα τών συντρόφων 
του, συστήσας δέ τοϊς άλλοις νά μή μα- 
κρυνθώσι τοΰ πλοίου καί λαβών μεθ’ έαυτοΰ 
άσκδν πλήρη οίνου καί κάνιστρον μεστδν 
Εδωδίμων εισέρχεται εΐς τδ σπήλαιόν. Ό 
Κύκλωψ, δδηγήσας πρδς νομήν τδ ποίμνιόν 
του, δέν ητο έχει κατά τήν στιγμήν έκεί
νην. Βλέπουν οί περί τδν Όδυσσέα τυρούς 
ένδον κανίστρων, πρόβατα καί άρνία, καΐ 
τδν καθικετεύουν ν’ άρπάσωσι τά πάντα καΐ 
φύγωσιν" ό Όδυσσεύ; πλήν δέν τούς άκούει' 
θέλει νά ιδη τδ τέρας καΐ παρ’ αύτοϋ νά 
λάβη δώρον άξιον ξένου, οίος δ Όδυσσεύς. 
’Ανάπτουν λοιπδν μεγάλην πυράν καΐ, τούς 
τυρούς καταβροχθίζοντες, περιμένουν τδν 
Κύκλωπα.

Φθάνει μετ’ ού πολύ ούτος μετά τοΰ 
ποιμνίου του, φόρτον μέγαν ξύλων φέρων. 
Περίτρομοι οί "Ελληνες ζητούν νά χρυβώσιν 
είς γωνίαν. Ό Πολύφημος, μόνον τάς πρδς 

άμελγμα άμνάδας εισαγαγών έν τώ σπηλαίο 
καί φράξας τήν είσοδον αύτοΰ διά λίθου, 
τδν δποΐον είκοσιν άμαξαι δέν ήρκουν δ
πως μεταφέρωσι — τοσοΰτον υπερμεγέθης 
ητο, — άμέλξας δέ τά πρόβατα καί πιών 
τδ γάλα, βλέπει τούς ξένους. — «Τίνεςεί- 
σθε καί ποϊον τδ πρδς τάς θαλάσσας ταύ
τας φέρον ύμάς αίτιον ;» — τούς έρωτά. 
Τρέμουν δλοι έκ φόβου, άμα άκούσαντες 
τδν βραγχώδη τοΰ τέρατος βρυχηθμόν. Ό 
Οδυσσεύς μδλαταΰτα άποκρίνεται, δτι εί
ναι Ελληνες, έκ Τροίας Ερχόμενοι καΐ εις 
τήν πατρίδα αυτών έπιστρέφοντες. ΙΙαρα- 
καλεϊ τδν Πολύφημον νά τοϊς προσφέρη δώ- 
ρόν τι, άξιον τής εύνοίας τών θεών, ιδία 
δε τοΰ προστάτου τών ξένων θεοΰ. — 
«*Αφρον  ! τώ άπαντά δ Πολύφημος, κρείτ- 
τονες τών θεών ήμεΐς οί Κύκλωπες,ούτε τδν 
Δία, ούτε τούς άλλου; αιωνίους φοβούμεθα 
Θεούς' θέλω δέ άπολύσει, σέ και τούς συν
τρόφους σου, μόνον άν ούτως έγώ θελή" 
σω !» — Έρωτά ποΰ εύρίσκεται τδ πλοϊόν 
των. Ό πανοΰργος δμως Όδυσσεύς άπο
κρίνεται, δτι έρράγη έπί τών σκοπέλων, 
πλησίον τής παραλίας, δτι δέ μόνος αύτδς 
καί οί μετ’ αύτοΰ διέφυγον τδν θάνατον. 
Αλλ’ ό Κύκλωψ, ήκιστα έκ τοΰ διηγήμα
τος συγκινηθείς, αρπάζει δύο τών ξένων, 
καί, συντρίψας τά μέλη των,τούς καταβρο
χθίζει ώ; Επιδόρπιου, μεθ’ 8, χαμαί έξα- 
πλωθείς, κοιμάται έν μέσω τοΰ ποιμνίου 
του.

Έδύνατο άκινδύνως δ Όδυσσεύς νά δια
τρυπήσω τδ στήθος τοΰ γίγαντός διά τής 
ρομφαίας του, σκέπτεται δμως πώς θέλουν 
δυνηθή άκολούθως ν’ άρωσι τδν φράττοντα 
τδ σπήλαιόν λίθον, καί ούδέν πράττει. Έ- 
γερθείς τοΰ ύπνου δ Κύκλωψ καταβροχθί
ζει, ώς πρόγευμα, δύο άλλους ξένους, μεθ’ 
8 αίρει άκόπως τδν έν τη εΐσόδω τοΰ σπη
λαίου λίθον, εξέρχεται μετά τοΰ ποιμνίου 
του καί τδ φράττει έκ νέου, ώστε ιδού οί 
Έλληνες έν τώ σπηλαίω καθειργμένοι.

’Ανακαλύπτει δ Όδυσσεύς ύπερμέγεθες 
έκ ξύλου έλαίας ρόπαλον, μακρδν καί χον
δρόν ώσπερ πλοίου ιστόν, τδ δποΐον δ Κύ-

κλωψ ειχεν έκεϊ πρδς άποξήρανσιν. Τό πε
λεκούν δλον, τό λεπτύνουν κατά τήν μίαν 
άκραν, τδ σκληρύνουν διά τοΰ πυρός, ακο
λούθως δέ τδ κρύπτουν ένδον κόπρου, καί 
είς τέσσαρας πίπτει δ κλήρος δπως, ύπδ 
τοΰ Όδυσσέως βοηθούμενοι, τυφλώσωσι διά 
τής δοκοΰ ταύτη; τό τέρα; δταν κοί' 
μτ.θή·

Περί τήν Εσπέραν Επανέρχεται δ Πολύ
φημο; μετά τοΰ ποιμνίου. Εισάγει δλα τά 
ζώα έν τώ σπηλαίω, τδ φράττει πάλιν δ
πω; κατά τήν έπιοΰσαν, καί πάλιν δέ δύο 
έτεροι σύντροφοι τοΰ Όδυσσέως χρησιμεύουν 
ώ; δεϊπνόν του. Ό Όδυσσεύς δμως τώ 
προσφέρει τότε δοχεΐον πλήρες οίνου έξαι- 
ρέτου,τδν δποΐον δ Κύκλωψ μεθ' ήδονή,ς πί
νει. Τδ τέρας ζητεί άκολούθως άπδ τόν Ό- 
δυσσέα νά πληρώση έκ νέου τδ δοχεΐον οί
νου καί τώ υπόσχεται δώρον έπί τούτω. Ό 
Όδυσσεύ; τδν ποτίζει τρίς τδ πολύτιμον 

ί ρευστόν, τότε δ’ αί νοεραί δυνάμεις τοΰ
Κύκλωπας άρχίζουν νά κλονίζωνται καί 
έρωτά τδν Όδυσσέα νά τώ εϊπη πώς δνο- 
μάζεται. Ό πανούργος υίός τής 'Ιθάκη; τώ 
άποκρίνεται δτι καλείται 6E»nc, Χαί άπαι- 
τεΐ τδ ύποσχεθέν αύτω δώρον. «Θά σέ φά- 
γω τελευταΐον πάντων, ιδού τί δώρον σοί 
προορίζω”, — άπαντά τδ τέρας, καί εύθύς 
άπεκοιμήθη- Σπεύδουσιν άμέσως τότε έ 
Όδυσσεύς καί οί μετ’ αύτοΰ νά Επωφελή - 
Οώσι τήν περίστασιν : πυρόνουν τή» δοκόν, 
εισάγουν τήν πεπυρακτωμένη.ν άκραν έν 
τώ όφθαλμώ τοΰ Κύκλωπος, δ δε ’Οδυσ
σεύς, στρέφων τήν δοκόν, άποτελειώνει τδ 
έργον. Κατακαίονται τά βλέφαρα, τδ δ’ 
αίμα ποταμτ.δόν ρέει έκ τοΰ τυφλωθέντος 
δφθαλμοϋ. Βρυχάται, ώρύεται τδ τέρας, οί 
δ’ "Ελληνες περίφοβοι τρέμουσιν. ’Εξάγει δ 
γίγας τή*  δοκόν άπδ τοΰ δφθαλμοϋ του, 
τήν ρίπτει μακράν αύτοΰ, καί μεγαλοφώ
νως κοάζει πρδς βοήθειαν του άλλους Κύ
κλωπας, γείτονας αύτώ. Συναθροίζονται ά
μέσως πέριξ τοΰ σπηλαίου, δρθιοι δ’ έμ
προσθεν τής εισόδου, έρωτώσι τδν Πολύφη
μον διά τί τού; έξύπνησεν έν μέσω τή; 
νυκτός' μή τυχόν θνητός τις τοΰ ήρπασε τά

ποίμνια αύτοΰ ή θέλει νά τδν φονεύση ; 
«θύεις έπεβουλείθη τήν ζωή*  μου, άπαν
τά δ Κύκλωψ, Ουζις έπιβούλως
νά μέ φονεύση.» — « Αν Όνΐίζ ηθελησε 
νά σέ βλάψη, άφρων είσαι, ούδέν γινώσκο- 
μεν φάρμακον»! άπαντώσιν οί γείτονες Κύ
κλωπες καί απομακρύνονται. Ό δέ Όδυσ
σεύ; άγάλλεται, δτι διά τοΰ δνόματος, δ
περ έδωκεν έαυτώ, τού; έξηπάτησεν δ
λους.

Ό τυφλός έντοσούτω, βαρύθυμος καί έκ 
τοΰ πόνου στενάζων, ζητεί νά βαδίση, ψη· 
λαφών τά πέριξ άντικείμενα- Αίρει τόν 
φράττοντα τδ σπήλαιο*  λίθον καί κάθηται 
έπί τής εισόδου, τάς χεΐρας έχων τεταμέ
να; δπως συλλάβη τδν πρώτον άποπειρα- 
θησόμενον νά δραπετεύση, είτε μόνος, είτε 
μέ τδ ποίμνιον μιγνυόμενος. Ο Όδυσσεύς 
τότε καταφεύγει εί; νέον στρατήγημα : δέ
νει τρεις κριού;, καί τού; τρεις δμοΰ, καί 
προσδένει Εκαστον τών συντρόφων του υπδ 
τδν κριόν, τδν έν μέσω τών τριών, Εκλεγεί 
δέ δι’ έαυτδν τδ μεγαλείτερον καί παχύ
τερου πρόβατο*,  προσκολλάται υπδ τήν 
κοιλίαν τοΰ ζώου, ούτινος τά μακρά καί 
πυκνά μαλλία τδν καλύπτουν. Αμα ή ήώς 
άνέτειλεν, Εξέρχεται τοΰ σπηλαίου δρομαίου 
τδ ποίμνιον. Ό Πολύφημο;, έπί τής εισό
δου πάντοτε τοΰ σπηλαίου καθήμενος, ψαύ
ει τά; ράχεις τών ζώων, έξερχομένων, ού
δόλως ύποπτευθείς τδ στρατήγημα. Φθάνει 
δ κριός ό τδν Όδυσσέα φέρων, βραδέως βα- 
δίζων Τδν ψαύει και αύτόν δ Πολύφημος, 
τδν έρωτα; πώ;, πρώτος τοΰ ποιμνίου συνή
θως έξερχόμενος, Εξέρχεται νΰν τελευταίος 
πάντων. — «"Α; ώμίλεις, προσθέτει, να 
μοί εϊπης ποΰ είναι δ Ουζις κεκρυμμένος, 
ίνα διά τοΰ μυελοΰ του Επιχρίσω τά πλευ
ρά τοΰ σπηλαίου ! » — Καί άφίνει τόν 
κριόν.

Έξελθών τοΰ σπηλαίου δ Οδυσσεύς καί 
μακρυνθείς όλίγον, λύει τά κρατοΰντα αύ
τδν δεσμά καί έλευθερόνει καί τούς συντρό
φους του. Επανέρχονται δλοι εΐς τδ πλοϊον 
δρομαίοι, μετά χαράς υποδεχθέντες άπδ 
τού; έν αύτώ, επιβιβάζουν τδ ποίμνιον, μα-
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χρύνονται τής παραλίας, δ δέ Όδυσσεύς, 
άπαξ έν ασφαλεία φρονών εαυτόν, μυρίας 
εκπέμπει πρδς τόν Κύκλωπα βλασφημίας, 
θυμωθείς ό Πολύφημος, οίπτει λίθον πέραν 
της δλκάδος πεσόντα, ό δ’ έχ τοΰ λίθου σά
λος τών κυαάτων έπαναφέρει τδ πλοϊον 
πρδς τήν παραλίαν. Μακρύνονται μολα
ταύτα πάλιν, φθάς δ’ είς άπόστασιν με- 
γαλητέραν, δ Όδυσσεΰς γνωστοποιεί γεγο- 
νυΐα τή φωνή πρδς τδν Κύκλωπα, δτι δ 
τυφλώσας αύτδν είναι δ υίδς τοΰ Λαέρτου, 
δ Όδυσσεΰς. — «Φεΰ ! ανακράζει δ Uo- 
λύφημος, αρχαία πληροΰται προφητεία' μοί 
προεϊπον δτι <*χε !ρ τοΰ Όδυσσέως θέλει μέ 
στερήσει τοΰ φωτός.» — Καί προσκαλεϊ τδν 
ήοωα νά έπανέλθη εϊς τήν ξηρά", δπου πο
λύτιμον θέλει τώ δωρήσει δώρον, δπως έ- 
πικαλεσθή υπέρ τοΰ Κύκλωπος τήν άρρωγήν 
του Ποσειδώνος, πατρδς του Όδυσσέως. Ού
τος πλήν τώ άπαντά, δτι ούτε δ Ποσειδών 
θέλει δυνηθή νά τώ έπαναφέρη τδ φώς — 
Τείνας δέ τότε πρδς τδν ουρανόν τάς χεϊρά ς 
δ Πολύφημος, επικαλείται τδν Ποσειδώνα, 
ζητεί παρ’ αύτοΰ δπως μηδέποτε έπανίδη 
τήν πατρίδα του δ Όδυσσεΰς, ή άν πέπροι- 
ται νά φθάσρ έν αυτή, νά φθάση μετά μα- 
Χράς ταλαιπωρίας, ενδεής, στερημένος τών 
συντρόφων του, έπί πλοίου ξένου, καί νά 
εύρη έν δυστυχία τδν οίκόν του.

Καί ρίπτει λίθον μεγαλήτερον τοΰ πρώ 
του, χωρίς δμως νά φθάση τδν Όδυσσέα. 
Πλήν δ λίθος, εντεύθεν τής δλκάδος τήν 
φοράν ταύτην πεσών, τήν ωθεί διά τοΰ σά
λου τών κυμάτων πρδς τήν νήσον, ένθα 
εύρίσκονται τά άλλα πλοία καί δπου ανυ
πόμονοι οί Ελληνες περιμένουν τήν έπά 
νοδον τών φίλων των. Διανέμονται τότε 
μετα'ΰ αύτών τδ ποίμνιον τοΰ Πολυφήμου, 
κοατήσαντες χωριστά τδν κριόν δ·.ά τδν 
Όδυσσέα, δστις τδν προσφέρει θυσίαν πρδς 
τδν πατέρα θεών τε καί άνδρών. Ό Ζεύς δ
μως άπορρίπτει τήν προσφοράν.

Β*.

Κατά τδν δωδέκατον Μ. X. αιώνα έδη- 
μοσιεύθη λατινιστί βίβλος, είς μοναχόν Σι- 
κελόν, Ίωάννην τδ όνομα, όφειλομένη καί 
περιέχουσα, μεταξύ άλλων, τρεϊς μύθους, 
τών δποίων τήν καταγωγήν έθεώρησαν Γερ
μανικήν οί τής έποχής έκείνης ιστοριογρά
φοι. Τδν ένα μόνον έκ τών τριών αύτών 
μύθων, ικανήν σχέσιν έχοντα πρδς τδν ή- 
μέτεοον, παραθέτομεν ένταϋθα.

Πανοΰργός τις κλέπτης, τάς γωνίας δ
λης τής χώρας γινώσκων καί αρχηγός συμ
μορίας έντδς δασών καί όρέων ένδιαι- 
τωμένης, μανθάνει δτι έντδς δάσους, εί
κοσι λεύγας άπέχοντος πάσης άνθρωπί
νης κατοικίας, υπάρχει γίγας, μεγάλης 
ποσότητος χρυσοΰ καί αργυρίου κάτοχος. 
Εκστρατεύει λοιπδν, ύπδ εκατόν συντρό

φων ακολουθούμενος, μετά κόπους δ’ άτρύ- 
τους η συμμορία φθάνει είς τήν κατοικίαν ;
τοΰ γίναντος. *Ητο  άπών κατά τήν στιγ
μήν έκείνην δ γίγας, οί δέ κλέπται, ώφε- 
λούμενοι τήν άπουσίαν του, αρπάζουν δσον 
χρυσόν έδύναντο νά φέρωσι μεθ’ εαυτών. 
’Ενώ δμως έξήρχοντο μετά τής λείας των, 
φαίνεται αίφνης δ γίγας μετά έννέα άλλων 
γιγάντο-ν. Συλλαμβάνουν αμέσως τούς κλέ- 
πτας καί τούς διανέμονται μεταξύ των, δ 
δ’ αρχηγός τών κλεπτών έλαχε κατά 
τύχην είς τδν άρχηγδν τών γιγάντων. Δέ
νει ούτος τάς χείοας τών αιχμαλώτων καί 
τούς εισάγει, ώσπερ προβάτων ποίμνην, έν 
τή καλύβη του. Οί κλέπται τώ προσφέρουν 
αδρά ποσά πρδς έξαγόρασίν των, δ γίγας 
δμως τά άπορρίπτει δλα, τήν σάρκα των 
μόνην Οέλων καί ζητών. 'Αρπάζει δ’ αμέ
σως τδν παχύτερον πάντων, τδν κόπτει είς 
τεμάχια, καί τδν βράζει ένδον λέβητος. 
Καταβροχθίζει οΰτως έννέα τών κλεπτών, 
προσκαλών έκάστοτε καί τδν αρχηγόν των 
νά μετάσχη τοΰ γεύματος, αύτδν δέ, 
ώς ήττον ευσαρκον, τδν προορίζει τελευταϊ- 
ον πάντων θύμα.

Ό πανούργος έντοσούτω κλέπτης λέγει

τότε τώ γίγαντι’ ο Πάσχεις, βλέπω, κατά 
«τούς οφθαλμούς. Γινώσκω έγώ Sv φάρμα 
“κον, καί άν μοί χαρίσης τήν ζωήν, άνα- 
«λαμβάνω νά σέ θεραπεύσω.» Σιέρξαντος 
τοΰ γίγαντος, δ κλέπτης χύνει έλαιον, ά
λας, θειον, άοβεστον καί άλλα παρόμοια 
έντδς λέβητος καί τά βάλλει έπί τού πυ- 
ρδς, ώσπερ άν ήθελε νά κατασκευάση αλοι
φήν. 'Αμα τδ έλαιον έβρασεν, προσκαλεϊ 
τδν γίγαντα νά κατακλιθή, καί τώ χύνει 
τδ περιεχόμενον τού λέβητος έπί τοϋ προ
σώπου καί τοΰ σώματος δλου. Ο γίγας, 
τυφλωθείς, άνορθοϋται αμέσως, κυλιέται 
έν τώ κονιορτώ καί ωρύεται, ώσπερ ταύρος 
αληθής. Έπί τέλους έγείρεται, αρπάζει ύ- 
περμίγεθες ρόπαλον, καί διατρέχει τδ σπή- 
λαιον, πλήττοιν τούς τοίχους έπί τή έλ- 
πίδι νά φονεύση τδν κλέπτην, δστις δέν 
δύναται νά δραπετεύση, διότι τδ σπήλαιον 
μίαν μόνην θυρίδα είχε, καί ταύτην διά 
δυνατών κλείθρων κεκλεισμένην. Διαφεύγει 
μολαταύτα τού ροπάλου τάς προσβολάς, 
άναρτηθείς διά κλίμακος,είς δοκόν τινα τής 
στέγης, έφ’ ής μένει δλόκληρον ήμέραν καί 
νύκτα άνηρτημένος. "Αμα δμως αί δυνάμεις 
του ήρχισαν νά έκλίπωσιν, δλισθήσας δσον 
έδύνατο άψοφιτεί, άναμιγνύεται μετά τών 
προβάτων, έκ τών δποίων εϊχεν δ γίγας 
χίλια περίπου έν τώ σπηλαίφ του — ’Α
ναπτύσσει έπιτηδειότητα μεγάλην, έπανει- 
λημμένως μετά τών ζώων διερχόμενος 
μεταξύ τών κνημών τοϋ γίγαντος, χωρίς 
νά τδ έννοήση ούτος. ’Ανακαλύπτει έπί τέ
λους είς γωνίαν τινα δέρμα κριού, τδ περι
βάλλεται δ’ εύθύς τοσοΰτον έπιδεξίως, ώσ
τε τά κέρατα συμπίπτουν άκριβώς άνω 
τής κεφαλής του.

"Οτε τά πρόβατα έξήρχοντο δπως βο- 
σπήσωσι μόνα των, μεταξύ τών κνημών 
τοΰ γίγαντος διερχόμενα, τά ήοίθμει ούτος 
καί έκράτει τδ παχύτερον ϊνα τδ φάγij. Ό 
κλέπτης, τδ δέρμα τοΰ κριού περιβεβλη- 
μένος, αποπειράται νά έξέλθη μετά τών 
προβάτων’ δ γίγας όμως, παρατηρήσας δ- 
τι δ κριός έκεϊνος έζύγιζε πλειότερον, τδν 
έμποδίζει. «Δέν θά μού φυγής, τφ φωνά

ζει. Θά μού κρατήσης συναναστροφήν καί 
θά στολίσης σήμερον τήν γαστέρα μου » 
Πι.δά δ κριός καί φεύγει, πλήν δ γίγας τδν 
συλλαμβάνει πάλιν, άλλά καί πάλιν τώ 
διαφεύγει. Έπτά ήμέρας έπαναλαμβάνεται 
τδ στρατήγημα. Τήν έβδόμην έπί τέλους, 
άρπάσας δ γίγας τδν κριόν καί καταστενο
χωρημένος μέ τάς επανειλημμένος φυγής 
άποπείρας του, τόν ρίπτει έκτδς τού σπη
λαίου. κραυγάζων.«Ύπαγε νά σέ φάγουν οί 
λύκοι !»

"Αμα δ κλέπτης εύρέθη έκτδς τού σπη
λαίου, έκβάλλει τδ δέρμα καί λέγει τώ γί- 
γαντι, δτι άπέδρα δριστικώς. Ό γίγας τφ 
άπαντά, δτι ούτε δίκαιον είναι, ούτε αρ
μόζει ν’ άφήση νά μακρυνθή άνθρωπος το
σοΰτον έπιτήδειος καί ευφυής, χωρίς νά τω 
δωρήση τι, καί τώ ρίπτει δακτύλιον, δπερ 
ϊφερεν είς χεϊρας, μεγάλης αξίας. Ό κλέ
πτης, άγνοών δτι τδ δακτύλιον περιέκλειε 
μαγικόν θέλγητρου, τδ βάλλει είς τδν δά
κτυλόν του’ αμέσως δ’ άρχίζει έπανειλημ- 
μένως καί άκουσίως αύτού φωνάζων : «’Ε
δώ ! ’Εδώ!» Ούτως δ γίγας, γινώσκων 
πάντοτε ήδη πού εύρίσκεται δ έχθρός του, 
τδν κυνηγά καθ’ δλον τδ δάσος. Καί είναι 
μέν άληθές, δτι έπειδή ήτο τυφλός, προσ
κρούει άκαταπαύστως κατά τών δένδρων*  
πλήν τά μεγάλα του βήματα τδν έπανα- 
φέρουν οΰχ ήττον πρδς έκεϊνον, τδν όποιον 
κυνηγά. Ερχεται στιγμή καθ’ ήν δ γίγας 
τείνει τήν χεϊρά νά τδν άρπάση, δ κλέπτης 
τότε παρατηρεί, δτι τδ δακτύλιον τδν ή- 
νάγκαζε νά φωνάζη οΰτω. Ζητεί νά τδ ά- 
ποσπάση τού δακτύλου του, πλήν δέν τδ 
κατορθώνει. Έπί τέλους τδ θραύει διά τών 
δδόντων του, αί φωναί παύουν άμέσως, καί 
ό κλέπτης σώζεται.

Έ» αρχαιότερα έτι τής άνωτέρω έποχή 
άπαντώμεν μύθον δμοιον περίπου παρά τοϊς 
Σέρβοις.

Ίερεύς τις, ύπδ νεαρού μαθητου αύτού 
συνοδευόμενος, άνήρχετο όρος ύπδ πυκνών 
δασών κεκαλυμμένον· Ή νΰξ τούς κατέλα-
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βεν, δτε βλέπουσι φώς μαχρόθεν λάμπον- 
διευθύνονται πρδς τδ φώς καί φθάνουν είς 
σπήλαιον κατοικούμενον υπδ γίγαντο; ένα 
μόνον οφθαλμόν έχοντος ίν μέσφ τοϋ μετώ
που. Τήν είσοδον τού σπηλαίου έφραττε 
λίθος τοσοΰτον μέγας, ώστε έκατδν άνθρω
ποι δέν έδύναντο νά τδν σείσωσιν- 5 γίγας 
δμω; μακρύνει άνευ δυσκολίας τδν λίθον, 
εισάγει τού; ξένους καί τδν έπαναΟέτει 
είς ττν θέσιν του. Άνάπτει πυράν μεγάλην, 
παρά τή δποίςε οί δυο οδοιπόροι έρχονται 
νά θερμανΟώσι. Τού; πλησιάζει τότε δ γί
γας καί τού; αρπάζει έχ τοϋ αύχένος, ϊνα 
ίδη τίς τών δύο είναι παχύτερος. Προτίμη
σα; δέ τδν ιερέα, τδν τρυπ^ διά σούβλας 
καί τδν ψήνει έπι τής πυράς. Περίτρομος 
μένει δ νεανίας, ιδίως βλέπων, δτι δέν δύ
ναται νά φύγφ. Κάθηται δ γίγας καί αρχί
ζει νά καταβροχθίζη τδν ιερέα, προσκαλέ- 
σας χαί τδ παιδίον νά μετάσχΐ) τοϋ φα- 
„γητοϋ. Τδ παιδίον προφασίζεται, δτι δέν 

χει όρεξιν, πλήν δ γίγας επιμένει, καί τδ 
βιάζει νά φάγη. Τδ παιδίον, προσποιούμε- 
*ον δτι τρώγει, κατορθώνει νά ρίψη μακράν 
του, δ,τι έφερεν είς τδ στόμα. «Φάγε, φά
γε, τώ λέγει δ γίγας μή παρατηρήσας, ότι 
ερριψ-: τήν τροφήν, φάγε, διότι αύριον Οά 
φάγω καί σέ !»

Μετά τδ γεϋμα τδ τέρας έζαπλοΰται 
πλησίον τοϋ πυρδς, τδ δέ παιδίον αρχίζει 
κόπτον τεμάχιον ξύλου. «Τί Οά τά κά- 
μης;» τδ έρωτά δ γίγας. — «Τίποτε, 
άπαντρί τδ παιδίον- διασκεδάζω ούτως, δ
ταν φυλάττω τδ ποίμνιον μου.» — ’Απο
κοιμάται τότε δ γίγας. Τώ βυθίζει ευθύ; τδ 
παιδίον τδ ζύλον, δπερ είχεν ετοιμάσει καί 
τδν τυφλώνει. Μανιώδες τδ τέρας άνορΟοΰ- 
ται, ωρύεται. «"Ενα οφθαλμόν είχον και 
μοϋ τδν κατέστρεψες, κραυγάζει. — Δέν 
Οά μοϋ διαφύγης!» Τείνει τάς χεΐρας πρδς 
τήν είσοδον τοϋ σπηλαίου, βεβαιωθείς δ’ 
δτι ήτο κεκλεισμένη, στρέφεται πρδς τά 
έσω καί ψηλαφών ζητεί τδ παιδίον. Μα- 
ταίως πλήν. Ό νεανίας φονεύσας κριόν καί 
περιβληθείς τδ δέρμα του, ίνώθη μετά τών 
προβάτων, άφθόνων έν τώ σπηλαίιρ. "Αμα

ή ημέρα άνέτειλεν, δ γίγας αίρει τδν λίθον 
άπδ τής θύρας καί έκβάλλει άνά έν τά 
πρόβατα. "Αμα ήλθε τοϋ παιδιού ή σειρά, 
δ γίγας τδ αρπάζει καί τδ ρίπτει καί αύτδ 
μετά τών άλλων προβάτων. «Μή μέ ζη
τείς πλέον έν τώ σπηλαίω, φωνάζει μετ’" 
ού πολύ δ νεανίας, σέ διέφυγα ! »

Ό γίγας τώ προσφέρει τότε δακτύλιον. 
«Λάβε τδ δακτύλιον αύτδ, λέγει, διά νά 
δδηγής τά πρόβατα- άνευ αύτοΰ δέν Οά 
σοι υπακούσουν. Μόλις ήγγιξε τδ δακτύ
λιον καί δ δάκτυλός του κολλά έπ’ αύτοΰ- 
τδ πανοϋργον όμως παιδίον άρχίζει πηδούν 
πέριξ τοϋ γίγαντο; μέ τρόπον ώστε νά μή 
δύναται νά τδ συλλάβη- ένθυμηθέν δ’ αί
φνης, ότι είχε μαχαίριον έπ’ αύτοΰ, κόπτει 
άδιστάκτως τδν δάκτυλόν του, τδν φέρον- 
τα τδ δακτύλιον. Και διαφεύγει τδν γίγαν
τα, τδν δποϊον μυκτηρίζει, δδηγοϋν συγ
χρόνως τδ ποίμνιον. Τδ κυνηγά δ γίγας, 
φθάνουν δ’ ουτω καί οί δύο πλησίον με
γάλης λίμνης. Πλησιάζει τδ παιδίον τήν *
λίμνην πηδών καί συρίζον, ϊνα φέρν) τδ τέ
ρας παρά τά; δχθας τών ύδάτων. "Αμα 
τδ έφερεν όπου ήθελε, τδ ώθεί πρδ; τήν 
λίμνην. Τδ τέρα; πνίγεται, τδ δέ παιδίον δ- 
δηγεΐ έν Οριάμβω παρ’ εαυτό» τοΰ τέρατος τδ 
ποίμνιον.

Οί Άραβες έχουσι καί αύτοΐ τδν άνά- 
λογον μΰθόν των. Τδν άπαντώμεν έ/ ταϊ; 
Άραΰικοϊς μύθους, ένθα δ Σ,νβάδ διηγεί
ται τά συμβάντα τοϋ τρίτου ταξειδίου του. 
Ή τρικυμία ρίπτει τδ πλοΐόν των έπί πα
ραλίας νήσου κατοικουμέντς ύπδ νάνων, 
τεσσάρων σπιθαμών ύψος μετρώντων καί 
πρδς πίθηκας δμοιαζόντων. 'Ο Σινβάδ καί 
οί μετ’ αύτοΰ διατρέχουν καθ’όλας αύτής τάς 
διευθύνσεις τήν νήσον, ύπδ φυτών μόνον 
τρεφόμενοι, άνακαλύπτουν δ έπί τέλους 
πύργον μέγαν έπ’ αύτή;· ’Ανοίγουν τήν έξ 
έβένου παμμεγέθη θύραν τοΰ πύργου καί 
εύρίσκονται απέναντι μεγάλη; αύλής, δπου 
παρατηρούν διάφορα μαγειρείου σκεύη : πυ· 

ράν, δστά καί δβελούς φοβερούς την δ- 
ψιν.

'Ο ήλιο; έπλησίαζε πρδς τήν δύσιν, δτε 
αίφνης ήρξατο ή γή νά τρέμη. Ανθρωπος, 
μαΰρος καί ύψηλδς ώσπερ φοινικόδενδρον, 
εισέρχεται διά τής αύτής θύρας, τη,ν δποί
αν ειχον άφίσει ^νεωγμένην οί ναυαγοί. Οί 
όφθαλμοί τοΰ γίγαντος λάμπουσιν ώς άν
θρακες πεπυρακτωμένοι, τδ δέ στόμα του 
είναι μεγαλείτερον άπδ τδ τής καμηλού" 
οί κυνόδοντες αΰτοϋ είσί μακροί ώσπερ δό- 
ρατα, έπί δέ τών μακρών του ώμων κρέ
μονται ώτα όμοια μέ έλέφαντος ώτα- οί 
δνυχές του έπί τέλους ομοιάζουν μέ σαρ
κοβόρων βρνέων όνυχας. "Εντρομοι γενόμε- 
νοι οί δυστυχείς ναυσιπόροι, πίπτουν λειπό- 
Ουμοι δ εί; έπί τοΰ άλλου.

Ό γίγας κάθηται έπί ύψηλοϋ τινο; μέ
ρους τής αύλής, ίδών δμω; τούς ναυαγούς 
άνορθοϋται άμέσως. Αρπάζει τδν Σινβάδ, 
τδν δποϊον ψηλαφεί καί στρέφει περί εαυ
τόν, ώσπερ κρεοπώλης πρόβατον. Ίδών 
δμως αύτδν πολύ αδύνατον, τδν άφίνει καί 
άρχίζει έξετάζων ένα πρδς ένα τούς άλλους, 
έωσοϋ δ λαχνός πίπτει έπί τοϋ καθ’ αύτδ 
πλοιάρχου τοΰ πλοίου, ώς παχυτέρου τών 
άλλων. Τδν αρπάζει ώς στρουθίον, τοϋ δι
ατρυπά τδ σώμα μέ σιδηροϋν δόρυ, είς τρό 
πον τοιοΰτον ώστε ή αιχμή έξέρχεται ά
νωθεν τής κεφαλής. Άνάπτει άκολούθως 
πυράν μεγάλην, τδν ψήνει έπ’ αύτής, τδν 
χατακόπτει εί; τεμάχια καί τδν καταβρο
χθίζει. ’Εξαπλοϋται έπειτα έπί τοϋ άνωγαί· 
ου καί ρογχαλίζων άποκοιμάται.

"Αμα δ’ ή ήώς άνέτειλεν, δ γίγας εξέρ
χεται τοϋ πύργου. Ο: ναυαγοί, προαισθα
νόμενοι τήν περιμένουσαν αύτούς τύχην, 
διατρέχουν τήν νήσον ολόκληρον, ζητοϋν- 
τες γωνίαν τινά, δπου νά κρυβώσιν. Ούδε 
μίαν όμως τοιαύτη» εύρόντες, έπανέρχονται 
τδ έσπέρας είς τδν πύργον, όπου έπιστρέφει 
μετ’ ου πολύ καί δ γίγας. ’Εκλέγει τότε 
νέον θϋμα, τδ καταβροχθίζει καί αύτδ, δ
πως τό πρδ αύτοΰ, καί άποκοιμάται πά
λιν.

Τήν έπιοϋσαν, άφοΰ τδ τέρα; έξήλθεν, δ 

Σινβάδ διακοινώνει τοϊς συντρόφοις του 
σχέδιον δραπετεύσει»;, δπερ συνέλαβε. «Νά 
κατασκευάσωμεν, τοϊς λέγει, μέ τούς κορ
μού; αύτούς τών δένδρων σχεδίας, έκαστη 
τών δποίων νά φέρτ) τρεϊς έξ ήμών, καί 
τάς δποίας δένομεν εΐς τδ παράλιον. Δο- 
κιμάζομεν άκολούθως νά φονεύσωμεν τδν 
γίγαντα. Καί αν μέν έπιτύχωμεν, περιμέ- 
νομεν έν άνέσει κανέν πλοϊον νά διέλθν) έν- 
τεϋθεν- άν άπεναντίας άποτύχωμεν, έπι- 
βαίνομεν τών σχεδιών καί φεύγομεν, καί 
άν άχόμη πέπρωται νά διακινδυνεύσωμεν 
νά πνιγώμεν.» Παραδέχονται δλοι τδ σχέ
διον καί έπανέρχονται είς τδν πύργον, δ
που φθάνει μετ’ δλίγον καί δ γίγας. ’Εκ
λέγει καί πάλιν Ινα τών θαλασσοπόρων 
καί δείπνα έκ τών σαρκών του, αμα δμως 
έκοιμήθη, δ Σινβάδ καί οί μετ’ αύτοΰ πυ
ρώνουν τά δόρατα, ώς δβελούς χρησιμεύοντά 
τώ γίγαντι, τδν δποϊον δέκα τών ρωμαλεω- 
τέρ ων έκλέγονται ϊνα φονεύσωσιν. Αρπάζει 
έκαστος αύτών Ιν δόρυ, πλησιάζουν τδ τέ
ρας, ουτινος δ ρογχαλισμδς δμοιάζει μέ κε
ραυνού Βροντή», καί βυθίζουν όλοι συγχρό
νως τδν πεπυρακτωμένον σίδηρον έν τώ <5- 
φθαλμώ του. ’Εκβάλλει άμέσως κραυγάς 
τοσοΰτον τρομεράς δ γίγας, ώστε πίπτου- 
otv δλοι χαμαί ανεστραμμένοι καί άπέλπι- 
δες διά τήν έπιτυχίαν τής άποπείρας. 
Μετά τοΰτο δ γίγας δρμά έκτδς τοϋ πύρ
γου.

'Ο Σινβάδ καί οί σύντροφοι αύτοΰ έξέρ- 
χονται άπδ δοθρου βαθέως. Διατρέξαντε; 
πανταχόθεν τη,ν νήσον καί διά φυτών τρα- 
φέντες, έκάθησαν παρά τδν αίγιαλόν. Άν 
τδ τέρα; δέν άναφαν^ περί τδ έσπέρας, εί- 
πον έν έαυτοϊς, σημείον δτι άπέθανεν. Αί
φνης δμως αναφαίνεται δ γίγας, ύπδ δύο 
άλλων γιγάντων οδηγούμενος καί άκολου- 
θούμενος ύπδ ίκανοΰ άριθμοϋ δμοίων του. 
Οί δυστυχεί; ναυσιπόροι έπιβαίνουσι δρο
μαίοι τών σχεδιών των καί ζητοϋν νά μα- 
κρυνθώσιν είς τδ πέλαγος, πλήν τρέχουν οί 
γίγαντες ωρυόμενοι καί βλασφημοϋντες καί 
ρίπτουσιν ύπερμεγέθεις λίθου; κατά τών φυ- 
γάδων, τού; δποίου; φονεύουν δλους, πλήν
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τοΰ Σινβάδ καί δύο Ικ των συντρόφων του. 
'Η σχεδία τούτων, άφού δι’ δλης τής νυ
κτός διήλθε κυμαινομένη εΐς θάλασσαν τα
ραχώδη, ρίπτεται έπί τέλους έπί παραλίας 
μάλλον φιλοξένου, δπου εύρίσκονται έκτδς 
κινδύνου·

Γ'.

Πολλά άλλα είσέτι, πλήν τών άνωτέρω, 
έδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν πρδς υποστήρι
ζαν τοΰ θέματος, περί ου ένταΰθα πρόκει
ται, τά πλεΐστα μάλιστα έξ αύτών είς χρό
νους πολλώ άρχαιοτέρους τών άνω αναγό
μενα’ τήν παρά τοϊς Όγούζοις, φυλή Τουρ- 
κο-Ταρταρική, παράδοσιν περί τοΰ Τεπέ 
Γοέζ, δστις κατά πολλά ομοιάζει τδν ήμέ 
τερον Πολύφημον. Μονόφθαλμος καί ό Τεπέ 
Γοέζ ουτος, έπί τοϋ μετώπου δηλαδή φέ
ρων ένα δφθαλμδν, υίδς γυνής κύκνου σχή
μα φερούσης, ένδον σπηλαίου έπί τών όρέ
ων διαιτώμενος καί ληστού βίον διάγων, 
καταβροχθίζει, άφοΰ πρότεοον τούς σφά- | 
ζ«, δσους δδοιπόρους ή κακή των μοίρα τώ 
προσφέρει, μάχεται άνδοείως πρδς τους 
κατ’αΰτοΰ έκστρατεύσαντας Όγούζους, καί 
δι’ ένδς δένδρου, δπερ έκριζώσας ρίπτει κατ’ 
αύτών, φονεύει πεντήκοντα, επτάκις απο
κρούει τούς έχθρούς του, έπί τέλους δέ φο
νεύεται υπδ τοΰ Βισσά, δστις καί ούτος τδν 
τυφλώνει προηγουμένως, έπί τής πυράς 
πρδς τοΰτο προπαοασκευάσας ύπερμέγεθες 
μαχαίριον. Καί δ Βισσά δ’ ουτος εΐς τδ αύ
τδ στρατήγημα καταφεύγει, κριόν φονεύσας 
καί περιβληθείς τδ δέρμα του, ϊνα μεταξύ 
τών προβάτων διαφεύγων έξαπατήσρ τδ 
τυφλωθέν ήδη τέρας.

Έδυνάμεθα ωσαύτως ν’ άναφέρωμεν έτε
ρον παρά τοϊς Ρωμούνοις μύθον περί γί- 
γαντος, τδν όποϊον τρεϊς αδελφοί μεταξύ 
τών δρέων περιπλανηθέντες άπαντώσι καί 
δστις, αφού τρώγει τυύς δύο έξ αύτών, τυ 
φλοΰται ύπδ τοΰ νεωτέρου διά τοΰ ζέοντος 
λίπους τών σωμάτων τών αδελφών του. 

Καί ένταΰθα τδ τέρας πρόβατα ίποίμαινε, 
καί ένταΰθα δ’ ώσαύτως, άφοΰ δ νεώτερος 
τών αδελφών κοιμώμενον τδ έτύφλωσε, 
φονεύει πρόβατον καί περιβληθε·ς τδ δέρμα 
του, διά τοΰ μέσου τούτου έζέρχεται τής 
ποίμνης. Έπί τέλους καί ένταΰθα δ τυ
φλωθείς γίγας ζητεί διά δακτυλίου επίβου
λου νά δελεάση τδ παιδίον, τδ δακτύλιον 
άμα περιβαλδν τδν δάκτυλον τού νεανίου, 
αρχίζει νά φωνάζη : «’Εδώ, τυφλέ, έδώ !» 
δ δέ νεανίας ύπδ τού τέρατος διωκόμενος, 
τδν φέρει πλησίον λίμνης, κόπτει έκεϊ τδν 
δάκτυλόν του καΐ τδν ρίπτει μετά τοΰ δα
κτυλίου έν τή λίμνη, δπου τδ τέρας κατα- 
πίπτον πνίγεται.

Δέν άναφέρωμεν τδν παρά Φίναις περί 
τού δαίμονο; Κάμου, μονοφθάλμου κατά τδ 
μέτωπον καί τούτου τέρατος, έπίσης δέ 
καί αϋτεΰ τυφλωθέντος ύπδ τοΰ Γύλφυυ διά 
μακροΰ δόρατος, έπί τής εστίας πυρωθέν- 
τος’ τδν παρά τοϊς Ρώσσοις περί άνωνύμου 
ήρωος, μονοφθάλμου καί τούτου, έξαπα- 
τουμένου υπδ αιχμαλώτου τον, δστις ωφε
λούμενος τοϋ σκότους τής νυκτδς τώ απο
σπά τδν μόνον οφθαλμόν, άκολούθως δ’ ύ
πδ κριού δέρμα δραπετεύει’ έπί τέλους τδν 
έν τή Γερμανική μυθολογία περί τού δια
βόλου άπαντώμενον όμοιον περίπου μύθον, 
άπαντας σπουδαίως σχετιζομένους πρδς άλ
λήλους καί έπϊ τού αΰτοΰ σχεδίου κατά 
τό μάλ.λον ή ήττον έξυφανθέντας.

Τούς παραλείπω, βραχυλογίας χάριν.
Αί δέ σχέσεις έκάστης τών μυθιστορικών 

τούτων διαφόρων παραδόσεων πρδς τάς 
άλλας, ή σχέσις ιδίως τοΰ ήμετέρου πρός 
τούς τών άλλων λαών μύθους, καί ταύτα 
οικοθεν παρουσιάζονται είς τοΰ άναγνό»- 
στου τδν νοΰν. Ούχ ήττον περιληπτική τις 
παραβολή έκείνου πρδς τού; κυοιωτέρους 
τούτων δέν είναι δλως περιττή. Ό Ελλη
νικός μύθος φαίνεται έργον χωριστόν, ανε
ξάρτητον και διαφέρον τών άλλων ωδών 
τής Όδυσσείας. Η διήγησις, αφελής άμα 
καί φυσική, έκφράζει τδ άρχαΐον επικόν ύ
φος έν δλη αύτοΰ τή άγνότητι. Ο Ομηρος 
απεικονίζει ένταΰθα φύσιν παρθένον έτι,

δπου τά άνθρώπινα ήθη είσέτι δέν εισέδυ
σαν, έν ολω τώ άγρίω αύτής μεγαλείω ά - 
ναπτυσσομένην. Έδώ μόνον άπαντα, τις 
γίγαντας τερατώδεις, είς ούδεμίαν πίστιν, 
είς ούδένα νόμον ύπείκοντας, ένδον σπη
λαίων διαιτωμένους καί είς άγρια πάθη ύ- 
ποβεβλημένους. Πρώτον ήδη κάτοικοι χώρας 
πεπολιτισμένης προσεγγίζουσιν είς τήν νήσον 
ταύτην, καί ό αθάνατος Άοιδός έξαίρει έν 
τή πόλει ταύτην τδν ήρωα, έν ώ συγκεν- 
τροϋται τδ υψιστον τής έλλ. ευφυΐας ιδεώ
δες. ,Λ . . , .

Ό ύπδ του ΣικελοΟ μονάχου αφηγού
μενος μύθος, κατά πολλά άλλα δμοιάζων 
τδν ήμέτερον, διαφέρει κατά τούτο αμτοϋ, 
δτι ένταΰθα καί ό γίγας δέν εϊναι μονό^ 
φθαλμος καί τούς οφθαλμούς αύτοΰ έξορύτ- 
τουν διά μέσου κοινοτέρου. Τδ στρατήγη
μα τοϋ Ουτις έλλείπει έπίσης, δ δέ κλέ
πτης διαφεύγει διά τρόπου άλλου ή ό Ό ■ 
δυσσεύς. Ούχ ήττον δ τρόπος τής διαφυγής 
ταύτης, έν γένει δ’ ή λύσις τοΰ μύθου τού
του φαίνεται κάπως φυσικωτέρα τής τοΰ 
ήμετέρου. Ό τρόμος τοΰ κλέπτου, κατα- 
φεύγοντος έπί τής στέγης έπί μίαν ήμέραν 
καί νύκτα καί ή ύπδ τδ δέρμα ένδς μόνον 
κριού, άντί τριών, φυγή τδν κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν τρόμον τού κλέπτου ζωηρώς ά- 
πεικονίζουσα, είναι ισχυρά συστατικά τής 
φυσικότητος ταύτης.

Έν τώ άραβικώ ώσαύτως μύθω βλέπο
μεν τδν γίγαντα διώκοντα καί αύτδν, δ
πως τδν Πολύφημον, μετά τών όμοιων του 
τδν τυφλώσαντα αύτδν έχθρδν, ρίπτοντα 
λίθους κατά τών φυγάδων καί μετά δύο 
μόνον συντρόφων του σωζόμενον. Ένταΰθα 
δμως ό Σινβάδ παρουσιάζεται φρονιμώτε- 
ρος, μή έρεθίζων άκολούθως δι’ ύβριστικών 
λόγων τδν γίγαντα. Τδ ιδίως περίεργον έν 
τφ μύθω τούτω είναι, δτι άπαντώμεν γί
γαντας έν μέσοι νάνων ζώντας καΐ τούς νά
νους άναγκάζοντας τούς ναυαγούς νά ζα· 
ταφύγωσιν εί; τδ πλοϊόν των. ’Επί τέλους 
ό μύθος τοΰ Τεπέ Γοέζ ομοιάζει κατά τοΰ- 
to μέ τδν τοΰ Όμήρου, δτι καί ένταΰθα τδ 
τέρας φέρει ενα μόνον έπί τού μετώπου ο- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε'.) 

φθαλμδν, δ δφθαλμδς ούτος τυφλούται διά 
τού αύτού τρόπου μέ τδν ύπδ τοΰ Όδυσ- 
σέως καί ένταΰθα δέ προφητεία πληροϋται. 
Τδ δακτύλιον μόνον, έπεισόδιον καί είς 
άλλους τών άνωτέρω μύθων έπαναλαμβα- 
νόμενον, τδν καθιστεί διάφορον κατά τήν 
λύσιν. Ούτε έπίσης άπαντά τις τδ έπίθε- 
τον, είς δπερ καταφεύγει δ Όδυσσεύς καί 
τδ όποϊον μόνον έν τή περί διαβόλου Γερ
μανική μυθολογία άνευρίσηομεν.

Καί τοι διαφέρουσαι πρδς άλλήλας. αί 
μυθικαί αύται παραδόσεις ώς έκ τών χω
ρών ένθα έγεννήθηοαν καί τών εποχών καθ’ 
άς συνελήφθησαν,—ή μεταξύ αύτών συγγέ
νεια, τδ κοινόν τής καταγωγής αύτών ιδί
ως, καταφαίνονται μολαταύτα. Ο Διέζ φρο
νεί δτι δ 'Όμηρος, ταξειδεύων, ήκουσέ που 
άτελώς άφηγούμενον τδν μύθον αύτδν, τρο- 
ποποιήσας δέ καί συμπληρώσας καί καλ- 
λωπίσας αύτδν, τδν έξέθηκε. Πολλοί ίσως 
οί μή συμφωνοΰντες μέ τήν ιδέαν ταύτην, 
καί δμως, άν τις λάβη ώς βάσιν πάντων 
τδ 'Ομηρικόν ποίημα ,άρχικδν σημεϊον, άπδ 
τού δποίου δλοι οί άλλοι κατάγονται, διατί 
πολλαί λεπταί καί ώραϊαι ίδέαι, εΐς εκεί
νον άπαντώμεναι, νά μή έπαναληφθώ- 
σι καί είς τούς λοιπούς ; Πλήν δέ τούτου οί 
Καρηλιανοί, οί ’Έσθονες, οί Φίναι καί τόσοι 
άλλοι λαοί, παρ’ οίς δ μύθος ούτος ή Ο
μοιος περίπου αύτώ ύπάρχει, πόθεν δύνα
ταί τις νά έξαγάγι) δτι έγνώρισαν τδν "Ο
μηρον;

’Αρχαιότερος τών άλλων δμολογουμένως 
ό ήμέτερος, δέν δύναται νά θεωρηθή μολα
ταύτα καί πρωτοτύπου φαντασίας αποκλει
στικόν εογον, διότι τόν άπαντα τις καί σή
μερον έτι μεταξύ τών παναρχαιοτάτων πα- 
ραδόσειον λαών τής βορείου Εύρώπης, είς 
προϊστορικός έποχάς άρχαιοτέρας τής Ίλιά
δος άνσγόμενον. Επομένως καί ένταΰθα τοΰ 
Διέζ ή γνώμη φαίνεται ή μάλλον πρδς τήν 
άλήθειαν πλησιάζουσα. ΙΙοϊον άλλως τε θέ
μα άνέκαθεν εϊχον καί άείποτε θά έχωσιν 
αί τοιαΰται μυθικαί παραδόσεις, ή ν’ άπει- 
κονίζωσι τήν μεταξύ στοιχείων έναντίων 
πρδς άλληλα διηνεκή πάλην ; τήν πάλην 
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τοϋ άνθρωπίνου νοδς πρδς τήν υλικήν δύνα- 
μιν, τοϋ καλού πρδς τδ κακόν, τών Άγγέ 
λων πρδς Δαίμονας ; Τών τοιούτων, τελεί
ων ή ατελών, γνησίων τίς ανθρωπίνου φαν
τασίας έργων, ούτε τήν ηλικίαν έδυνήθη ή 
θέλει ποτέ δυνηθή ό άνθρωπος νά γνωρίση 

όρίση, ούτε τό μέρος, δπου πρώτον έξήλ- 
θον είς φώς. Είς ούδεμίαν οριστικήν έποχήν 
αναγόμενα καί πανάρχαια δσον ίσως δ κό
σμος αύτδς, λίκνον καί κοιτίδα έχουσι τδν 
δαιμόνιον ανθρώπινον νοϋν, πατρίδα δέ τήν 
ώφήλιον. Β.

11ΕΡΙ ΙΕΡΑΣ ΙΙΟΙΗΣΕΩΣ
(χαζά -dauapriror.)

•«ft*

Ή λυρική ποίησις είναι καθ’ δλους τούς 
τόπους καί είς όλας τάς γλώσσας ή μυστη
ριώδης έκείνη δήλωσις τοΰ νά ψάλλρ τις,ο
σάκις ή ψυχή ήμών κυριεύεται υπδ τών ι
σχυρών έκείνων εμπνεύσεων, αΐτινες έπιτεί- 
νουσι τάς διαθέσεις τής φαντασίας μέχρις 
ένθουσιασμοϋ δστις δύναται νά ήναι ποιητι
κός, θρησκευτικός, πατριωτικός ή έρωτικός. 
'II κατάστασις αύτη της ψυχής ώνομάσθη 
ύπδ τών αρχαίων Ιερά μανία, θεδς, έρως, 
πατρίς είναι αί συνήθεις εμπνεύσεις τών με
γάλων λυρικών, διότι θρησκεία, έρως καί 
πατρίς είναι αί ύψηλότεραι, αί κυριόιτεραι 
καί αί γενικώτεραι συγκινήσεις τοϋ ανθρώ
που. ’Αλλ’ οί έξέχοντες μεταξύ τών λυρι
κών ποιητών είναι άναντιρρήτως οί ψάλλον- 
τες ύμνους καί προοευχάς πρδς τδν θεόν. 
Ό έρως είναι δ ένθουσιασμδς τής καρδίας, 
ή πατρίς είναι ό ένθουσιασμδς τής γής, πλήν 
ή προσευχή είναι ό ένθουσιασμδς ον εχομεν 
πρδς τόν θεόν. Μολονότι είναι αδύνατον νά 
διαιρέση τις τάς αδιαιρέτους δυνάμεις τής 
νοητικής ήμών φύσεως, δνομάζομεν ψυχήν, 
έν τή γλώσση τών ιδεών, τδ μέρος έκεϊνο 
τής άύλου ήμών ύπάρξεως δπερ είναι τδ 
μάλλον διακεκριμένου τών αισθήσεων μας 

καί δπερ συγχέεται μάλλον μετά τής θείας 
ούσίας.

Όνομάζομεν έπίσης ψυχήν, έν τή γλώσ
ση τών γραμυάτων, τό μέρος έκεϊνο τής ά
θλου ήμών ύπάρξεως τδ οποίον έχει μάλλον 
σχέσιν μετά τής καρδίας ήμών, ήγουν τό 
παθητικόν,φιλόστοργου καί περιπαθές μέρος 
τής διανοίας.

'II ψυχή, οΰτως έννοουμένη, είναι τδ 
Οειότερον, τδ έντελέστερον, τδ αίσθητικώ- 
τερον καί τδ έκφραστικώτερον τών νοητι- 
κών ήμών δυνάμεων. Δι’ αύτής δ διαλογι 
σμός έχει καρδίαν καί διά τής άθλου ταύ
της καρδίας ή συγκίνησις τής ψυχής κα
ταντά μάλλον ζώσα έν ήμϊν καί μάλλον 
μεταδοτική έκτδς ήμών.

Διά τδν λόγον τοΰτον τά μόνα βιβλία α
ληθώς αθάνατα είναι έκεϊνα ατινα έγράφη- 
σαν μέ ψυχήν, καί δσον περιοσοτέρα ψυχή 
υπάρχει είς Sv βιβλίου, είς ένα ποιητήν, 
είς ένα ρήτορα, είς ένα ιστορικόν, τόσον πε
ρισσότερον Οά είναι βέβαιοι δτι θέλουν α
πολαύσει τήν άΟανασίαν έπί τής γής. Τδ 
πνεϋμα, ή φαντασία, καί αυτή ή ευφυΐα 
δέν δύνανται τίποτε, μόνον ή ψυχή δίδει 
ζωήν διότι δι’ αύτής μόνον αίσθανόμεΟα. 'II 
άνθρωπότης είναι λοιπόν μάλλον αίσθησις 
ή διάνοια. 'II διάνοια είναι ψυχρά, ένώ ή 
ψυχή είναι θερμή, διά τδν λόγον τούτον 
είναι καί γόνιμος. Ιδού τδ έξαίσιον καί δι
αρκές μυστικόν μερικών άνδρών καί μερικών 
βιβλίων, πλήν είναι μυστικόν τδ όποιον δέν 
δύναταί τις νά ύποκλέψϊ), διότι είναι τδ μυ
στικόν τοϋ θεού. 'Π ψυχή λοιπόν,διά ν’ άνα- 
κεφαλαιώσωμεν τήν ιδέαν μας,είναι ή εύφυΐα 
τής καρδίας. Ή ψυχή είναι κατά συνέπειαν 
ή έπουσιώδης μεγαλοφυΐα τοϋ λυρικού ποιη 
τού ή τού ρήτορος, διότι δ ποιητής ή ό ρή
τωρ δέν θά παράξουν ποιητικά;, ερωτικά; ή 
πατριωτικάς συγκινήσεις είμή άναλόγως τής 
συγκινήσεως αύτών.Δέν θέλουσι ψάλει ή δέν 
θέλουσιν όμιλήσει περί καρδίας είμή δπό- 
ταν αύτοί οί ίδιοι έχουσι περισσοτέραν καρ
δίαν τών άλλων άνθρώπων.

Τούτου τεθέντος, άς εϊπωμεν ολίγα τινά 
περί ιερά; ποιήσεως ιδίως, περί τοΰ προΐη- 

τάνακτο; Δαβίδ δστις θεωρείται δ έντελέ- 
στερος ποιητής μεταξύ τών λυρικών.

Καί κατ’ άρχάς θέλομεν λαλήσει περί 
τής λύρα; αύτού, συμβόλου βεβαίως, πλήν 
όργάνου πραγματικού τή; έμπνεύσεως αύ
τοΰ.

β Εί; τήν έποχήν ταύτην, λέγει δ γέρμα 
νδς φιλόσοφο; "Ερδερ έν τή ώραίφ αύτού 
ιστορία περί ποιήσεως τών Εβραίων, ή ποί- 
ησις καί ή μουσική τσαν στενώ; συνδεδε- 
μέναι- οί ποιηταί καί οί μουσικςί δεν ήσαν 
είμή τδ αύτδ πρόσωπον. 'Ο Ασάφ καί ό 
Εμύΐ έστιχούρχουν δονούντες τά; χορδάς 
τή; λύρα; των. Ο προφήτη; 'Ελισσαϊος 
προσκαλεϊ κιθαρορδόν τινα δπω; διεγείρη εί; 
αύτόν τδ δοΐρον τής προφητείας ή τήν θεί- 
αν έμπνευσιν. Ή ποιητική δύναμις αύξάνει 
καθόσον υποστηρίζεται υπδ τής μουσικής »

'Ο Μωϋσής είχε δώσει είς τδ δώρον τού
το τή; ποιήσεως ή έμπνεύσεως μέγα κύρος, 
σχήματίσας τδν λαόν του, διοικούμενον ύπδ 
τού ίδιου θεού, εις δημοκρατίαν καθαρώς 
θεοκρατικήν τής οποία; ή φυλή τού Λευί 
εϊχεν άποκλιιστικώς τδ ίερατεϊον, δργανον 
τότε τή; θείας κυριαρχίας.

»Ή δμοσπονδιακή αύτη δημοκρατία διευ 
θυνομένη ύπδ ίεράς καί κεντρική; θεοκρα
τία;, έξακολουθεϊ δ γερμανδ; φιλόσοφος, η 
τον ή μάλλον ιδανική τών κυβερνήσεων. Τδ 
κατ’ έμέ, δμολογώ δτι ήθελον εδχηθή δι’ 
δλου; τού; λαού; τοιαύτην κυβέρνησιν,καθότι 
αΰτη μόνον πραγματοποιεί έκεϊνο τδ όποϊον 
πάντες έπιθυμοϋσιν, έκεϊνο τδ όποϊον μόνος 
ό Μωϋσής συνέλαβε και έξετέλεσε, ήγουν 
κοινωνικόν οργανισμόν δστις δίδει είς τδν 
λαόν νά έννοήση δτι δ νόμος καί ούχί δ άν
θρωπος χρεώστε! νά βασιλεύη, δτι τδ έθνος 
δφείλει έλευθέρως νά δεχθή τήν Οείαν ταύ
την κυβέρνησιν τού λόγου καί τού νόμου, 
έξασκών αύτήν άνευ τυραννίας, δτι δέν έ- 
πλάσθηαεν διά νά ζώμεν ύπδ τδν ζυγόν,δί
κην ανδραπόδων, άλλ’ δπως κυβερνώμεθα 
ύπό αοράτου, σοφής καί προνοητικής δυνά- 
μεως»

Τοιοϋτον ήτο τό θεοκρατικόν πολίτευμα 
τοΰ Μωύσέως. Μόνος δ νόμος έβασίλευε ς-η- | 

ριζόμενος έπί τής Οελήσεως- τού θεού κσί 
τής δμοθύμου φωνής τοϋ λαού, είχε δέ τδν 
θρόνον του έν τώ έθνικώ ναώ. Ό ναός ού
τος ητο ή σκηνή τού μαρτυρίου καί άνήκεν 
είς τάς δώδεκα φυλάς αΐτινες συναθροιζόμε
νοι δπω; λάβωσι τάς θείας διαταγάς έσχη- 
μάτιζον μίαν μόνην οικογένειαν, τήν οικο
γένειαν τού Σαβαώθ Αί δημόσιοι υποθέ
σεις έκπεραιούντο διά τή; άποφάσεως τών 
Κριτών καί διά τής προτροπής τώνπροφητών.

Οί προφήται ήσαν λοιπόν όχι μόνον ποι- 
ηταί θεόπνευστοι,άλλ’ ίεροί φύλαρχοι διδά
σκοντες τδν λαόν διά τού λόγου καί ένθαρ- 
ρύνοντε; αύτδν διά τής εύγλωττίας. Μέ τήν 
διαφοράν δτι παρά τώ ένθουσιώδει τούτω 
λαώ ή εύγλωττία καί ή ποίησις,συγκεχυμέ
νοι δμού, δέν ήσαν είμή μία μόνη δύναμις, 
η δύναμις τοΰ θείου λόγου. 'Η γλώσσα, έ- 
ξεικονιζομένη πλήν μονότονος ώς ή έρημος, 
ήτον εύγλωττος καί ρητορική ώ; ή έλευθε- 
ρία. 11 το γλώσσα ισχυρά καί βραχεία, ή- 
τις δέν έξέθετε τήν ιδέαν, άλλ’ ήτις έξη- 
κόντιζεν αύτήν είς τδν ούρανδν ή είς τούς 
άνθρώπου; Εβλεπέ τις δτι είχε συνταχθή, 
ώς βλέπομεν αύτήν είς τδ βιβλίον τοϋ Ίώβ, 
έν είδει διαλόγου πότε μέν οικιακού, πότε 
δέ στρυφνού καί τρομερού μεταξύ τού άν
θρωπίνου καί τοϋ θείου κεραυνού. Ητον 
έπομένω; τδ ιδίωμα τδ μάλλον λυρικόν τδ 
όποϊον πωητής τις ήδυνηθη νά εΰριι όλως 
έτοιμον, διότι πάς θεόπνευστος άνθρωπος 
ήτο ποιητής, πάς λαός ήτο χορός, καί αύ
τδς δ Σαβαώθ έλάμβανε τδν λόγον είς πά
σαν στιγμήν, άνώτατος ποιητής δστις έλά- 
λει διά τοΰ κεραυνού καί τής αστραπής έν 
τώ μέσω τών νεφών.

Τοιαύτη ήτον ή γλώσσα τήν δποίαν δ 
Δαβίδ έμελλε νά μεταχειρισθή είς τούς ύ
μνους καί είς τά άσματα αύτού, άτινα έ- 
μελλον νά χρησιμεΰσωσι βραδύτερον ώς προ- 
τότυπον καί ώς κανών πασών τών έπί τής 
γή; δλολυγμών.

Φαίνεται δτι δ Δαβίδ, μουσικός καί ποι
ητής συγχρόνως, είχε δύο όργανα, τδ μέν 
διά τήν μελωδίαν, τδ δέ διά τδν ύπομε- 
λισμόν τών στίχων αύτοΰ. Ή ίερά γραφή



176 ΠΕΡΙ ΙΕΡΛΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ. ΠΟΙΗΣΕΩΣ. 177
τώ δντι αναφέρει περί μικροΰ τινο; ποιμέ- 
νος τδν δποϊον οί αξιωματικοί της σκηνής 
τοΰ Σαούλ είχον ακούσει παίζοντα ήδέως 
τδν αύλόν του έπί λόφου τινδς ένώ έφύλατ- 
τε τά ποίμνια τοΰ πατρός του. "Ενεκεν 
τούτου προσκαλείται νά έλθη εΐς τδ στρα- 
τόπεδον δπως διασκέδαση καί καταποαόνη 
τήν μελαγχολίαν τοΰ βασιλέως. Βραδύτε
ρων δμως, ώ; Ιζάνεται ε’κ τής επομένη; 
έζιστορήσεως τή; ίεράς Γραφής, άφοΰ ή η
λικία ανέπτυξε τήν ποιητικήν μεγαλοφυΐαν 
καί τδ ήρωϊκδν θάρρος τοΰ νέου ποιμένος, 
ό Δαβίδ ώ; καί οί άλλοι προφήται τής Ί- 
ουδαίας ή τής ’Αραβίας, άπέρριψε τδν αυ
λόν δπως λάβη τήν λύραν, δργανον μάλ
λον άνδρικδν διά τοΰ οποίου έσυνόδευον 
πάντοτε τούς στίχους κατ’ έκείνην τήν έ
ποχήν. Η εβραϊκή αΰτη λύρα ήτον άναμ
φιβόλως δργανόν τι μέ δύο ή τρεϊς χορδάς, 
ομοιον μέ έκεϊνο τδ δποϊον οί "Ελληνες ώνό- 
μαζον .Ιύραχ καί διά τοΰ δποίου δ Άχιλλεύ; 
τήν έσυνοδεύετο δσάκις ήθελε νά διασκέδαση 
θλίψιν του. ’Αλλά ποϊον ήτο τδ σχήμα, τδ 
μέτρον, δ ρυθμδς, ή συμφωνία τών ποιη
τικών τούτων άσμάτων, τών ίερών τούτων 
στίχων ; Ειχον τδ ήμιστίχιον, τούς πόδας, 
τήν δμοιοκαταληξίαν τή; εύούθμου καί αρ
μονικής έκείνη; ποιήσεως ήν οί "Ελληνες, 
οί Λατϊνοι καί οί νεότεροι δνομάζουσι στί
χους ; Φαίνεται δτι ή εβραϊκή γλώσσα, 
καί τοι λίαν έκφραστική καί λίαν σοφή, δέν 
είχε φθάσει είσέτι είς τήν έντελή έκείνην 
έφεύρεσιν τών στίχων, ήτις μεταβάλλει τάς 
λέξεις εις φθόγγους, τδ δέ ΰφος είς μουσι
κήν. Φαίνεται δτι τδ ποιητικόν καί τδ I 
στιχουργικδν σχήμα τής γλώσσης ταύτης 
έσυνίστατο τότε κυρίως έν τή Ι.τανα.Ιήψει 
ή έν τή 7}γώ τής αύτή; έννοιας, εί; τρόπον 
ώστε ν’ άποτελή τήν αύτήν σομφων'αν ήν ή 
ηχώ κάμνει εί; τήν φωνήν δσάκις εξέρχε
ται

’Η συμφωνία αΰτη δύο έννοιών πρδς άλ- 
λήλας άνταποκρινομένας, έκ τής άρχής τοϋ 
στίχου μέχρι τοΰ τέλους τής στροφής, έ- 
πεβλήθη βεβαίως είς τούς έβραίους ποιητάς 
ή προφήτα; υπδ τή; φύσεω; τή; χώρα; αύ

τών. Τδ σχήμα τών κοιλάδων καί τών χα
ραδρών, τδ εΰηχον τών βράχων οιτινες δια- 
περώσι πανταχοΰ τήν γήν, ή άντήχησις 
τών πολυπληθών σπηλαίων aTtva διασχί- 
ζουσι τήν βαθύτητα τών λίθων τούτων, 
πολλαπλασιάζουν εί; τά μέρη ταΰτα τήν 
ήχώ. Οί βοσκοί τοΰ ποιμενικοΰ τούτου έ
θνους, έκπεπληγμένοι βεβαίως διά τήν συμ
μετρίαν μετά τής δποίας αί φάραγγις αύ
ται, οί βράχοι καί τά σπήλαια έπανελάμ- 
οανον τούς ήχους τών αύλών το>ν, έζήτη- 
σαν φυσικώ τώ λόγο» νά μιμιθώσιν έν τή 
προσωδία αύτών τήν μουσικήν ταύτην έπα- 
νάληψιν, ήν οί πεπαιδευμένοι εί; τά έπικά 
ή λυρικά άσματα τής ίεράς Γραφής ονομά
ζουν xapaJJqJiaftdr. Καί δχι μόνον τδ ώ- 
τίον αυτομάτως πλήττεται καί εύχαριστεϊ- 
ται υπδ τής συμφωνίας ταύτης τής λέξεως 
μετά τής λέξεως, άλλά καί ή ψυχή ήμών. 
’Εάν ύπάρχη ήχώ εί; τά ώτα ήμών, υπάρ
χει βεβαίως τοιαύτη καί είς τάς έννοιας, 
τδ άνθρώπινον πνεΰμα άγαπά νά έπανα- 
λαμβάνη δίς έκεϊνο τδ δποϊον σκέπτεται, 
δπως βεβαιωθή περισσότερον περί έκείνου 
τδ δποϊον αισθάνεται καί όπως άπολαύση 
δίς τή; εύχαριστήσεως ταύτης. Καί τί άλ
λο είναι ή δμοιοκαταληξία είς τάς νεωτέ- 
ρα; γλώσσας είμή ή συμφωνία τοΰ πρώ
του στίχου έπαναλαμβανομένου έν τώ δευ· 
τέρω ;

ΊΙ έπανάληψις τής αύτής ιδέας έν τώ 
πρώτω μέρει τοΰ άντιφώνου καί έπαναλαμ- 
βανομένης σχεδδν ύπδ τού; αύτού; όρους 
έν τώ δευτέρω μέοκιζ είχε παρά τοϊς άρ
χαίοις καί παρά τοϊς Εβραίοι; προφανώς 
άλλην αιτίαν.

Ή αιτία αΰτη ήτον ή εύκολία ήν ή έ- 
πανάληψις αΰτη έδιδεν είς τδν λαδν ή είς 
τδν χορόχ τοΰ νά συνεταιρισθή μετά τοϋ 
άσματος τοΰ ποιητοΰ, έπαναλαμβάνων μετ 
αύτδν έκεϊνο δπερ είχε είπεϊ ή ψάλει. 'Ο 
σκοπδ; ούτος νά παρέξη είδος τι επωδής 
είς τδν χορδν ή εί; τδν λαδν είναι έκπλη- 
κτική εις τινας ψαλμού; τοΰ Δαβίδ. ’Λναγι- 
νώσκων τι; αύτούς, άκούει τδν χορδν ή 
τδν λαδν ν’ άντηχή τήν έπωδήν παρατεί-

«Δράξασθε παιδίας μήποτε δργισθή Κύ
ριο; καί άπολεϊσθε έξ δδοΰ δικαίκς. "Οταν 
έκκαυθή έν τάχει ό θυμός αύτοΰ, μακάριοι 
πάντες οί πεποιθότε; έπ’ αύτώ.»

Είς τήν ώδήν ταύτην, ήτις είναι σύντο
μο; καί ασυνάρτητος πρόκλησις άποτεινο- 
μένη εί; τδν έχθρόν,. ό ποιητή; άπευθύνε- 
ται κατ’ άρχάς είς τού; πορθητάς τοΰ ίε- 
ροΰ έδάφους, άκολουθως είς τδν Σαβαώθ 
τδν δποϊον κάμνει νά δμιλή διά τοΰ ίδιου 
στόματός του όπως έμπνεύση θάρρος εί; 
τδν Σαούλ’ έπειτα είς τδν Σαούλ είς τδν δ- 
ποιον αίφνης άντικαθίσταται δπω; τδν κά- 
μη νά λαλήση γλώσσαν βασιλικήν καί έν- 
θαρρυντικήν διά τδν έαυτόν του καί διά 
τδν λαόν του. "Υστερον πάλιν είς τού; έχ- 
Ορού; όπως μετανοήσωσι καί ύποταχθώσιν 
είς τήν κυριάρχιαν τοΰ ίχ.Ιεχτοΰ καί χε- 
χρίσ/tiroo βασιλέως, ήγουν τοΰ Σαούλ ? 
Μή λησμονήσωμεν δέ ότι οί ψαλμοί προσ- 
φέρουσι διττήν έννοιαν. Εί; τήν ώδήν ταύ
την δ Δαβίδ ύπαινίττεται τήν έλευσιν τοΰ 
Σωτήρος ήμών.

Ύπάρχουσιν δλίγα πολεμικά άσματα 
τοσοΰτον ύψηλά καί τοσοΰτον ιερά δσον ή 
ωδή αυτή ήτις έμελλε ν’ άντηχήση έκ τή; 
σκηνής τοΰ Σαούλ μέχρι τοΰ στρατοπέδοι» 
τή; αντιθέτου όχθη;. *0  διαλογισμό; τοΰ 
Θεοΰ δστις έκδηλοΰται διά τών αστραπών 
καί τών κεραυνών είς τού; λόγου; του ποι- 
ητοΰ αύτοΰ, προσθέτει εις τδ πολεμικόν 
τοΰτο ασμα ύπερφυσικδν χαρακτήρα, δστις 
είναι κατ’ έξοχήν ό χαρακτήρ τή; λυρικής 
ποιήσεως τών Εβραίων.

Έξακολουθοΰντες τήν άνάγνωσιν τών 
ψαλμών βλέπομεν ότι δ ποιητής έλαβε 
βραδύτερον άνάγκην νά ζητήση αύτδς δ ί
διος τήν παρηγοριάν καί έμπιστοσύνην έ
κείνην ήν είχε ζητήσει ύπέρ τοΰ βασιλέω; 
του.

Ό τρίτος ψαλμδς είναι ή έλεγεία έπί 
τή; ιδίας αύτοΰ τύχης. Πιθανόν νά έγραψεν 
αύτήν τήν στιγμήν καθ’ ήν δ Σαούλ ζηλο
τυπία φερόμενο; ήθέλησε νά τδν διαπεράση 
διά τής λόγχης του, ή δπότε άπεδίδρασκεν 
άπδ προσώπου Άβεσσαλών τοΰ υίοΰ αύτοΰ

ΠΕΡΙ ΙΕΡΛΣ I

νων αύτήν μέχρι; ούρανοϋ. Ώ; έκ τούτου, 
είναι εΰκολον νά έξτγήση τις τδν αύλδν, 
τήν λύραν καί τήν προσωδίαν τοΰ ποιμέ
νος μουσικού καί τοΰ βασιλέως ποιητοΰ. 
Άκούσωμεν αύτδν άδοντα.

Ό νέο; άοιδός ίσταται εί; τήν σκηνήν 
τοΰ Σαούλ. Ό Σαούλ είναι ανήσυχος περί 
τή; τύχη; του βλέπων τδν εχθρικόν στρα
τόν προχωροΰντα εί; τάς εσωτερικά; κοι
λάδας τοΰ βασιλείου του’ τρέμει διά τδν 
λαόν του καί διά τδ στέμμα του καί έρωτά 
εαυτόν έάν δ θεδς τδν έγκατέλειψεν. Ό 
Δαβίδ άναγινώσκων τούς συλλογισμούς 
τούτους έπί τοΰ προσώπου τού βασιλέως, 
λαμβάνει τήν λύραν του καί συμμεριζόμε- 
νος τήν θλίψιν τοϋ κυρίου του, ψάλλει έ- 
ρωτών τδν Σαβαώθ καί λαμβανων συγχρό
νως παρά τοΰ ίδιου τήν άπάντησιν.

«"ίνα τί έφρύαξαν έθνη, καί λαοί έμελέ- 
τησαν κενά ;

«Παρέστησαν οί βασιλεϊ; τής γής, καί 
οί άρχοντες συνήχθησαν έπί τδ αύτδ κα
τά τοΰ Κυρίου καί κατά τοΰ Χριστοϋ αύ
τοΰ !

«Διαρρήξωμεν τούς δεσμού; αύτών, καί 
άπορρίψωμεν άφ’ ήμών τδν ζυγόν αύ
τών.

«Ό κατσικών έν ούρανοϊς έκγελάσεται 
αύτούς, καί δ Κύριος έκμυκτηριεϊ αύτούς.

"Τότε λαλήσει πρδς αύτού; έν όργή αύ- | 
τοΰ, καί έν τώ θυμώ αύτοΰ ταράξει αύ
τού;.

«Έγώ δέ κατεστάθην βασιλεύ; ύπ’ αύ
τοΰ έπί Σιών όρος τδ άγιον αύτοΰ διαγγέλ- 
λων τδ πρόσταγμα Κυρίου.

«Κύριος είπε πρό; με : Υιός μου εί σύ, 
έγώ σήμερον γεγέννηκά σε.

«Αίτησαι παρ’ εμού, καί δώσω σοι έθνη 
τήν κληρονομιάν σου, καί τήν κατάσχεσίν 
σου τά πέρατα τής γής.

«Ποιμανεϊς αύτού; έν ράβδο» σιδηρά, ώ; 
σκεύη κεραμέω; συντρίψεις αύτούς.

«Καί νυν βασιλεϊ; σύνετε, παιδεύθητε 
πάντες οί κρίνοντες τήν γήν.

«Δουλεύσατε τώ Κυρίω έν φόβορ καί ά- 
γαλλιάσθε αύτώ έν τρόμο».
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-ν τή έρήμω. Άκοόσωμεν την ωδήν ταύτην 
ή μάλλον τδν δλολυγμδν τοΰτον τή; λύρας 
τοΰ προγε j-ραμμένου ποιητοΰ.

• Κύριε, τί έπληΟύνΟησαν οί Ολίβοντές με ; 
πολλοί έπανίστανται επ’ έμέ !

«Πολλοί λέγουσι τή ψυχή μου' Ούκ έ- 
στι σωτηρία αύτω έν τώ θεώ αύτοΰ.»

Δύναταί Tt; νά ύποθέση μεταξύ τοΰ στί 
χου τούτου καί τοΰ επομένου διεξοδικήν 
παΰσιν άναπληρουμένην διά στεναγμού έν 
ειδει επωδής τής λύρας αύτοϋ, στεναγμόν 
τδν όποιον διακόπτει αίφνιδίως διά τή; ε
πομένη; προκλησεως είς του; έχθροό; αύ
τοΰ καί τής πεποιθησεώς του εί; τδν 
Θεόν.

«Συ δ'ε, Κύριε, άντιληπτωρ μου εΐ, δόξα 
μου, καί υψών τήν κεφαλήν μου !

«Φωνή μου πρδς Κύριον έκέκραξα, καί 
έπήκουσέ μου έξ δρου; άγιου αύτοΰ »

’Ακολούθως έν τή ήρεμία τοΰ πνεύματος 
αύτοΰ έξακολουθεϊ μέ τόνον βραδύτεοον καί 
γλυκύτερον.

«’Εγώ δέ έκοιμήθην, καί ύπνωσα, έξη- 
γέρθην, δτι Κύριο; άντιλήψεταί μου.

«Ού φοβηθήσομαι άπδ μυριάδων λαοΰ, 
τών κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι.

«’Ανάστα, Κύριε, σώσόν με δ Θεός μου. 
δτι συ έπάταξα; πάντα; του; έχθραινον- 
τάς μοι ματαίω;, όδόντα; αμαρτωλών συν· 
έτριψα;.

«Τοΰ Κυρίου ή σωτηρία, καΐ έπί τδν λα
όν σου ή ευλογία σου !»

Όποία άδιάπταιστο; καί βαθεΐα πίστις 
είς τδν Θεόν ! ι

Ένθαρρυνθεΐς ούτω διά τής ιδία; αύτοΰ 
φωνή;, δ Δαβίδ παοαδίδιται έν τή έπομένη 
ωδή είς φιλοσοφικά; σκέψεις αϊτινες όμοια- 
ζουσι μάλλον τάς παροιμίας τοΰ Σολομών· 
τος. Ή ώδή αύτη, έν ή υπερτερεί μάλλον ή 
φιλοσοφία τής ποιητικής φαντασίας, φαί
νεται γεγραμμένη είς προβεβηκυϊχν ήλι 
κίαν,

«Έν τώ έπικαλεϊσθαί με είσήκουσάς μου 
ό θεδς τής δικαιοσύνης μου, έν θλίψει έ- 
πλατι^νάς με !

«Πολλοί λέγουσι : Τίς δείξει ήμΐν τά α

γαθά ; Έσημειώθη έφ’ ημάς τδ φώς τοΰ 
προσώπου σου Κύριε’ έδωκα; εύφροσύνην 

| εί; τήν καρδίαν μου. ’Απδ καρπού σίτου, 
οίνου καί έλαίου αύτών έπληθύνθησαν.

« Εν ειρήνη έπί τδ αύτδ κοιμηθησομαι, 
καί υπνώσω. Οτι σύ Κύριε κατά μόνας έπ 
έλπίδι κατωκισάς με.»

Έν τή έπαναλήψει ταύτη τοΰ ύπνου, Ά
τι; είναι συγχρόνως έκφοαστική καί φυσι
κή, ό ποιητή; ήθέλησε νά παραστήση τήν 
άκραν αύτοΰ ασφάλειαν καΐ τήν πεποίθησή 
?,ν έτρεφε πρδ; τδν θεόν. Τωόντι’ ούδέν 
συμβολικώτερον τοΰ ύπνου καΐ τής άφυπνώ- 
σεως εναλλάξ ένεργουυένων μετά τοδ άν
Ορωπίνου πνεύματος καΐ μαρτυρούντων τδν 
τακτικόν ροΰν τοΰ α'ίματος, και επομένως 
τής ζωής.

Ή έκτη ώδή, ώς φαίνεται, έστιχουργηθη 
διά τήν παραφροσύνην τοΰ Σαούλ διαρκού*  
σης τής δευτέρα; ή τής τρίτη; περιόδου τής 
φρενοβλαβείας αύτοΰ. Είναι στεναγμός καΐ 
έπίκλησις ύπέρ τοΰ καταβεβλημένου βασιλέ- 
ως. Είναι τδ έλεγεϊον τού ασθενούς·

’ΐδου στροφαί τινές·
«Κύριε! μή τώ Ουμώ σου έλέγξφς με, 

μηδέ τή όργή σου παιδεύσης με !
« Ελεήσόν με Κύριε, δτι ασθενή; είμι’ ΐ- 

ασαί με Κύριε, δτι έταράχθη τά οστά μου, 
καί η ψυχή μου έταράχθη σφόδρα, καΐ συ 
Κύριε έως πότε ; . . .

Μετά τήν άποσιώπησιν ταύτην, ητις έμ- 
φαίνει τδν ύστατον βαθμδν τή; άνθοωπίνου 
θλίψεως, η έλπίς επανέρχεται είς τδν α
σθενή.

«Έπίστρεψον Κύριε, έπαναλαμβάνει ό 
ποιητής, ρύσαι τήν ψυχήν μου ! Σώσόν με 
ένεκεν τοΰ ελέους σου !»

«Ότι ούκ εστιν έν τώ θανάτω δ μνημο- 
νεύων σου, έν δέ τώ 'Αδη τίς έξομολογησε- 
ταί σοι ;»

Άκολούθως τδ πάθος επανέρχεται, δ δέ 
ποιητής επαναλαμβάνει’

«Έκοπίασα έν τώ στεναγμώ μου, λούσω 
καθ’ έκάστην νύκτα τήν κλίνην μου, έν δά- 
κρυσί μου τήν στρωμνήν μου βρέξω !

«Έταράχθη άπδ θυμού δ οφθαλμός μου, 
έπαλαιώθην έν πάσι τοίς έχΟροϊ; μου. »

Άλλ’ αίφνης πνεύμα άγαλλιάσεως καί 
άθωότητο; κυριεύει τδν ποιητήν. Τδ έλε 
γείον μεταβάλλεται είς ύμνον, ό δέ άσθε
νής άνακουφισθείς εύγνωμονεϊ διά τών έξής 
στροφών τδν Θεόν δστις τδν έσωσεν’

«Άπόστητε απ’ έμοΰ πάντες οί έργαζό· 
μενοι τήν άνομίαν δτι είσηκουσε Κύριος τής 
φωνής τοΰ κλαυθμού μου.

«Ήκουσε Κύριος τής δεησεώς μου, Κύριος 
τήν προσευχήν μου προσεδέξατο.

«Αίσχυνθείησαν καΐ ταραχθείησαν πάντες 
οί έχθροί μου, άποστραφείησαν, καΐ καται 
σχυνθείησαν σφόδρα διά τάχους.»

Πλήν ή άληθής δοξολογία τοΰ Δαβίδ εΐ 
ναι έκείνη ήν οί ύπομνηματισταΐ κατέτα
ξαν ύπδ τδν 17ον άριθμδν τών λυρικών 
αύτοΰ άσμάτων και τήν όποίαν έγραψε καΐ 
έψαλε μετά τάς νίκας καΐ τδν ένθρονισμδν 
αύτοΰ.

'Η αταξία τών στίχων μαρτυρεί τήν α
ταξίαν τοΰ ένθουσιασμοΰ αύτοΰ. ΓΠ στροφή 
είναι σύντομο; ώς η άνάρθρωτος αύτοΰ φω
νή. Άκούσωμεν τήν διακαή ταύτην προσευ 
χήν, ητις έμπεριέχει τάς ύψηλοτέρας εικό
νας τή; λυρικής ποιήσεως.

«’Αγαπήσω σε Κύριε ή ισχύς μου. Κύ
ριος στερέωμά μου, καΐ καταφυγή μου καΐ 
ρύστης μου !

«Ό Θεός μου βοηθός μου, καΐ έλπιώ επ’ 
αύτόν’ υπερασπιστή; μου καί κέρα; σωτη
ρίας μου, καΐ άντιλή,πτωρ μου.

«Ήκουσεν έκ ναοΰ άγιου αύτοΰ φωνής 
μου, καΐ η κραυγή μου ένώπιον αύτοΰ είσ- 
ελεύσεται είς τά ώτα αύτοΰ. Καί έσαλεύ- 
Οη καί έντρομος έγεννηΟη ή γή, καΐ τά θε
μέλια τών δρέων έταράχθησαν, καί έσαλεύ- 
Οησαν, δτι ώργίσθη αύτοίς δ Θεός.

«Άνέβη καπνός έν Οργή αύτοΰ, καϊ πΰρ 
άπδ προσώπου αύτοΰ καταφλεγήσεται’ άν
θρακες άνήφθησαν άπ’ αύτοΰ·

«Καί έκλινεν ούρανούς, καΐ κατέβη, καΐ 
γνόφος ύπδ τού; πόδας αύτοΰ.

«Καΐ έπέβη έπί Χερουβίμ, καί έπετάσΟη, 
επί πτερύγων άνέμων.

«Καΐ έθετο σκότος άποκρυφήν αύτοΰ, 
κύκλω αύτού η σκηνή αύτοΰ, σκοτεινόν ύ
δωρ έν νςφέλαι; άέρων.

«Άπό τής τηλαυγήσεως ένώπιον αύτού 
αί νεφέλαι διήλθον, χάλαζα καί άνθρακες 
πυρός.

«Καΐ έβρόντησεν’έξ ούρανοϋ δ Κύριος, καί 
δ ’Γψιστος έδωκε φωνήν αύτού.

«Έξαπέστειλε βέλη, καΐ έσκόρπισεν αύ
τούς, καΐ άστραπάς έπλήθυνε, καΐ συνετάρα- 
ξεν αύτούς-

«Καΐ ώφθησαν αί πηγαί τών ύδάτων, 
καί άνεκαλύφθη τά θεμέλια τής οικουμέ
νης !»

Μετά τήν φοβέραν ταύτην ιδέαν τή; ι
σχύος τοΰ προστάτου αύτοΰ, δ ίστεμμένος 
καΐ νικητής ποιητής έπανέρχεται είς έ
αυτδν δμολογών μετ’ έπαίνου τάς άρετά; 
αύτοΰ.

«Καί άνταποδώσει μοι Κύριος κατά τήν 
δικαιοσύνην μου, καί κατά τήν καθαριότη
τα τών χειρών μου άνταποδώσει μοι.

«Ότι έφύλαξα τάς οδούς Κυρίου καΐ ούκ 
ησϊβησα άπδ τοΰ Θεού μου.

«"Οτι πάντα τά κρίματα αύτοϋ ένώπιόν 
μου καί τά δικαιώματα αύτοΰ ούκ άπέστη- 
σαν άπ’ έμοΰ.

«Καΐ έσομαι άμωμος μετ’ αύτοΰ, καΐ φυ- 
λάξομαι άπδ τή; άνομίας μου.

«Καΐ άνταποδώσει μοι Κύριο; κατά τήν 
δικαιοσύνην μου, καΐ κατά τήν καθαριό
τητα τών χειρών μου, ένώπιον τών οφθαλ
μών αύτοϋ.

«Μετά δοίου όσιος έση, καί μετά άνδρός 
άθώου, άθώος έση, καί μετά έκλεκτοΰ ε
κλεκτός έση, καΐ μετά στρεβλοΰ διαστρέ- 
ψεις.^

« Οτι σύ λαόν ταπεινόν σώσεις, καΐ ό- 
φθαλαούς ύπερηφάνων ταπεινώσεις·

«Ότι σύ φωτιεί; λύχνον μου, Κύριος δ 
θεός μου, φωτιείς τδ σκότος μου.

«Ότι τίς Θεδς πάριξ τοΰ Κυρίου ; ή τίς 
Θεδς, πλήν τοΰ Θεοΰ ημών ;

«Ό Θεδ; δ περιζωννύων με δύναμιν, καΐ 
έθετο άμωμον τήν δδόν μου. Καταρτιζόμε-
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νος ιούς πόδας μου ώσει έλάφου, χαι έπϊ τά 
υψηλά ιστών με.

«Διδάσκων γεϊράς μου είς πόλεμον, και 
έθου τόξον χαλϋοΰν τούς βραχίονας μου.

«Έπλάτυνας τά διαβήματα μου υποκά
τω μου, χαι ούχ ήσθένησε τά ίχνη μου.

“Καϊ τούς εχθρούς μου έδώκάς μοι νώ- 
τον, καϊ τούς μισούντάς με έξωλόθρευσας.

«Έκέκραξαν, και ούκ ην δ σώζων' πρός 
Κύριον, καί ούκ είσήχουσεν αύτών.

«Καϊ λεπτύνω αυτούς ώσεϊ χνοΟν κατά 
πρόσωπον άνεμου, ώς πηλόν πλατειών λεα- 
νώ αύτούς.

«Ρύσαίμε έξ αντιλογίας λαού, καταστή
σεις με είς κεφαλήν έθνών.

«Λαός 8ν ούκ εγνων έδούλευσέ μοι- εις 
άκοήν εύτίου ύπήκουσέ μου.

«Ζή Κύριος, καϊ εύλογητδς δ Θεός, καί 
υψωθήτω δ Θεός τής σωτηρίας μου.

«Διά τούτο έξομολογήσομαί σου έν έθνε- 
οι Κύριε, καϊ τώ δνόματι σου ψαλώ.»

Καϊ τοιόντι είς τούς επομένους ΰμνους 
ψάλλει τδ όνομα τού Κυρίου με μεγαληγο- 
ρίαν λέξεων αξίαν τού μεγαλείου τών θείων 
έργων ατινα εγκωμιάζει.

«Οί ούρανοϊ διηγούνται δόξαν Θεού, ποί- 
ησιν δέ χειρών αύτού αναγγέλλει τδ στερέ
ωμα.

«'Ημέρα τή ημέρα έρεύγεται ρήμα, καϊ 
νύξ νυκτί αναγγέλλει γνώσιν.

«Ούκ είσϊ λαλιαϊ, ούδέ λόγοι, ών ούχϊ α
κούονται αί φωναϊ αύτών.

«Εις πάσαν τήν γήν έξήλθεν δ φθόγγος 
αύτών, καϊ είς τά πέρατα τής οικουμένης 
τά ρήματα αύτών.

«’Εν τώ Ήλίω έθετο τδ σκή νωμα αύτοΰ, 
καϊ αύτδς ώς νυμφίος εκπορευόμενος έκ πα
στού αύτοΰ.»

’Ακολούθως μεταβαίνων έκ τής υλικής 
τάξεως είς τήν ήθικήν δ ποιητής ψάλλει είς 
στίχους έσκεμμένους τήν σοφίαν τού Σαβα- 
ώθ κεχαραγμένην έν τή συνειδήαει τού ένα- 
ρέτου άνθρώπου. Όπως δέ ένσπείρει είς τδν 
λαδν έμπιστοσύνην, κατά τάς παραμονάς 
μάχης τινδς, περαίνει τήν μεγαλοπρεπή 
ταύτην ωδήν διά τών εξής λέξεων.

«Ούτοι έν άρμασι καϊ ουτοι έν ΐπποις, 
ημείς δέ έν δνόματι Κυρίου .Θεού ήμών έπι- 
καλεσόμεθα.» (Ψαλ. 18—4 9).

ΙΙλήν είς τήν άστασίαν τής ψυχής τού 
ποιητοΰ έπονται αί άστασίαι τοΰ ανθρωπί
νου βίου. ΙΙροβεβηκοις τήν ηλικίαν, άποβε- 
βλημένος έκ τών ανακτόρων ύπδ τών αχά
ριστων υιών τού, περιπλανώμενος είς τδ 
βασίλειόν του χωρ·ς νά δυνηθή νά εΰρη ά
συλον ΐνα κάταφύγη, έν τή απελπιστική 
ταύτη θέσει διατελών, ψάλλει τήν ακόλου
θον ωδήν ένθα προφητεύει πολλά καϊ περί 
τού πάθους τού Σωτήρος ήμών.

« Ο Θεδς, δ Θεός μου, πρόσχες μοι, ϊνα 
τί έγκατέλιπές με ; μακράν άπό τής σωτη
ρίας μου, οί λόγοι τών παραπτωμάτων 
μου.

«Ό Θεός μου ,κεκράξομαι ήμέρας, καϊ 
ούκ εισακούσει, καϊ νυκτός, καϊ ούκ είς άνοι
αν έμοί.

«Έγώ δέ είμι σκώληξ, καϊ ούκ άνθρω
πος' όνειδος ανθρώπων, καϊ έξουθένημα 
λαού ! Πάντες οί θεωροΰντές με έξεμυκτή- 
ρισάν με, έλάλησαν έν χείλεσιν, έκίνήσαν 
κεφαλήν.

«"Ηλπισεν έπϊ Κύριον, ρυσάσθω αύτόν' 
σωσάτω αύτόν.

«Έπϊ σέ έπερρίφθην έκ μήτρας, άπδ γα- 
στρδς μητρός μου, Θεός μου ει συ, μή ά- 
ποστής άπ’ έμοΰ.Ότι θλίψις έγγύς, δτι ούκ 
έστιν δ βοηθών μοι.

«ΓΙερικύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταύ
ροι πίονες περιέσχον με.

«Έξηράνθη ώς όστρακον ή ισχύς μου, 
καϊ ή γλώσσά μου κεκόλληται τώ λάρυγγί 
μου, καϊ είς χούν θανάτου κατήγαγές με.

« Οτι έκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συνα
γωγή πονηρευομένων περιέσχον με.

«Όρυξαν χείράς μου καϊ πόδας μου, έξη· 
ρίθμησαν πάντα τά οστά μου.

«Λύτοϊ δέ κατενόησαν, κα'ι έπεϊδόν με' 
διεμερίσαντο τά ιμάτιά μου έαυτοϊς, καϊ 
έπϊ τόν ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.

«Σύ δέ Κύριε μή μακρύνης τήν βοήθειάν 
σου άπ έμοΰ, είς τήν άντίληψίν μου πρό- 
σΧε«·

«Διηγήσομαι τδ όνομά σου τοϊς άδελ- 
φοϊς μου, έν μέσω έκκλησίας υμνήσω σε.»

Είς μάτην ήθελε τις ζητήσει καθ’ δλην 
τήν άρχαϊαν ή νεωτέραν ποίησιν τοσαύΐην 
μετάνοιαν έκφραζομένήν ύπδ τοιούτων ει
κόνων καϊ υπό τοσαύτης έλπίδος καϊ εύσε- 
βείας- Ό στίχος αναπηδά έκ τής γής είς 
τδν ούρανδν καϊ έκ τού ουρανού είς τήν γήν 
ώσπερ ή καρδία τοϋ ποιητοΰ. Θαυμάζει τις 
πώς αί χορδάϊ τής λύρας του δέν έθραύ ■ 
σθησαν υπό τοιούτους ισχυρούς δονισμούς. 
Έάν ή ανθρώπινος καρδία ήθελε καταντήσει 
λύρα, ούτως ήθελεν άντηχήσει !

Είς τδν 22 ύμνον ευρίσκει τις ολας τάς 
αφελείς αναμνήσεις τού ποιμενικού βίου τού 
προφήτου καί τού βασιλέως. ’Ενταύθα πα
ραβάλλει τδν εαυτόν του μέ τά πρόβατα ά
τινα ώδήγει νέος έτι ών είς τούς λόφους 
καϊ τάς δεξαμενάς τής πατρίδος του Βη
θλεέμ.

«Κύριος ποιμαίνει με, καϊ ούδέν με υ
στερήσει, είς τόπον χλόης έκεϊ με κατεσκή- 
νωσεν. Έπϊ ΰδατος άναπαύσεως έξέθρεψέ 
με, τήν ψυχήν μου έπέστρεψεν.

«Έάν γάρ καϊ πορευθώ έν μέσω σκιάς 
θανάτου ού φοβηθήσομαι κακά, δτι σύ μετ’ 
έμοΰ εϊ· 'II ράβδος σου, καϊ ή βακτηρία 
σου, αύταί με παρεκάλεσαν.

α'Ητοίμασας ένώπιον μου τράπεζαν, έξ 
έναντίας τών θλιβόντων με.

«Έλίπανάς έν έλαίω τήν κεφαλήν μου 
καϊ τδ ποτήριόν σου μεθύσκον με ώσει κρά- 
τιστον.»

’Αλλά πάραυτα δ είκονιζόμενος ενθουσια
σμός τού ποιητοΰ τδν κυριεύει καί ψάλλει 
μέ αθάνατον φωνήν τήν θριαμβευτικήν εί
σοδον τού Θεού είς τούς άπεράντους αύτοΰ 
κόσμους διά τών Θυρών τής αίωνιότητος.

«*Αρατε  πύλας οί άρχοντες ύμών, καί έ- 
πάρθητε πύλαι αιώνιοι, καϊ είσελεύσεται δ 
βασιλεύς τής δόξης !

«Τίς έστιν ούτος ό βασιλεύς τής δόξης ; 
Κύριος κραταιός καϊ δυνατός, Κύριος δυνα
τός έν πολέμω !

«Άρατε πύλας οί άρχοντες υμών, καϊ

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. Ε'.) 

έπάρθητε πύλαι αιώνιοι, καϊ είσελεύσεται δ 
βασιλεύς τής δόξης.

«Τίς έστιν ούτος δ βασιλεύς τής δόξης ; 
Κύριος τών δυνάμεων, αύτός έστιν δ βασι
λεύς "ής δόξης.»

’’Αλλοθι ψάλλει άσμα ευγνωμοσύνης υπέρ 
τών γεωργών καϊ τών ποιμένων.

«Έπισκέψω τήν γήν καϊ έμέθυσας αύτήν, 
έπλήθυνάς τοΰ πλουτίσαι αύτήν.

«Ό ποταμός τού θεού έπληρώθη ύδάτων' 
ητοίμασας τήν τροφήν αύτών, δτι οΰτως ή 
ετοιμασία. Τάς αύλακας αύτής μέθυσον, 
πλήθυνον τά γεννήματα αύτής, έν ταϊς στα- 
γόσιν αύτής εύφρανθήσεται άνατέλλουσα· 
Ευλογήσεις τδν στέφανον τοΰ ένιαυτοΰ τής 
χρηστότητός σου καϊ τά πεδία σου πλη- 
θήσονται ποιότητος. ΙΙιανθήσονται τά ώραϊά 
τής ερήμου, καί άγαλλίασιν όί βουνοϊ περι- 
ζώσονται. Ένεδύσαντο οί κριοί τών προβά
των, καϊ αί κοιλάδες πληθυνοΰσι σϊτόν, 
κεκράξονται, καϊ γάρ υμνήσουσιν.

«Έάν κοιμηθήτε άνά μέσον τών κλήρων, 
πτέρυγες περιστεράς περιηργυρωμέναι καί 
τά μετάφρενα αύτής έν χλωρότητι χρυσίου.»

Τί είναι δ Πίνδαρος ή δ Όράτιος ενώπιον 
τής ζωηράς ταύτης ποιήσεως;

Ός πρδς τάς εικόνας δύναται νά έξι- 
σωθή μετά τού Θεοκρίτου,πλήν είς τδν Θε
όκριτον μόνον ή φαντασία ικανοποιείται, 
ένώ παρά τώ Δαβίδ ή ψυχή αποδίδει δλας 
τάς καλλονάς τής φύσεως είς τόν Δημιουρ
γόν καί εύγνωμονοϋσα εύχαριστεϊ αύτδν διά 
τά έργα του.

Καϊ έπειδή έκαστον χαρακτηριστικόν τοΰ 
τε ποιμε,ικοΰ ή ιερατικού βίου χορηγεί είς 
αύτδν εικόνα νέαν, γλυκεϊαν, ίσχυράν ή ά- 
προσδόκητον, ιδού διά τινων λέξεων συ
σταίνει τήν διαλλαγήν καϊ τήν ομόνοιαν 
εις τούς υιούς αύτοΰ.

«Ιδού τί καλόν, ή τί τερπνόν ; άλλ’ 
ή τδ κατοικεϊν αδελφούς έπϊ τδ αύτό.

«Ός μύρον έπϊ κεφαλής, τδ καταβαϊνον 
τού Άαρών. Τδ 
τού ένδύματος 

ή κατάβαίνουσα

έπϊ πώγωνα, τδν πώγωνα 
καταβαϊνον έπϊ τήν ώαν 
αύτού, ώς δρόσος Άερμών, 
έπϊ τά όρη Σιών !»

22.
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Ούδείς τών άρχαίων ποιητών δέν προσ
φέρει εΐς τάς πατριωτικός αύτοΰ έλεγείας 
οίμωγάς άξίας νά παραβληθώσι μέ τάς εξής 
στοοφάς.

• Έπί τδν ποταμδν Βαβυλώνες, έχει έκα- 
Οίσαμεν χαΐ έκλαύσαμεν, έν τώ μνησθήναι 
ήμάς τής Σιών.

«’Επί ταϊς ΐτέαις, έν μέσο) αύτίς, έκρε- 
μάσαμεν τά όργανα ήμών. "Οτι έκεΐ έπνφώ- 
τησαν ήμάς οί αίχμαλωτεύσαντες ήμάς λό
γους ωδών.

«Πώς άσωμεν τήν ωδήν Κυρίου έπί γής 
άλλοτρίας ;

«’Εάν έπιλάθωμαί σου Ιερουσαλήμ, έπι- 
λησθείη ή δεξιά μου.

«Κολληθεί» ή γλώσσα μου τώ λάρυγγί 
μου έάν μή σοΰ μνησθώ.»

ΊΙ ελεγεία τοΰ αιχμαλώτου τελευτά 
διά φριχτής κατάρας κατά τών καταδυνα- 
στών.

Τέλος οί θαυμάσιοι ούτοι ύμνοι τελευ- 
τώσι δι’ ένδς χοοοΰ ένθα ό ποιητής προσκα- 
λεϊ δλους τούς λαούς, δλα τά στόματα, δ
λα τά δργανα τής ίεράς μουσικής, δλα τά 
στοιχεία καί δλους τούς αστέρας δπως ύ- 
μνήσωσι τόν Υπέρτατου θεόν? Υψηλή καί 
μεγαλοπρεπής έπωδή τοϋ εξηκονταετούς 
τούτου μελοδράματος δπερ έψαλλεν ό ποι- 
μήν, δ ήοως, δ βασιλεύς καί ό πρεσβύτης εΐς 
τούς ψαλμούς αύτοΰ !

«Αινείτε τδν Κύριον (λέγει) έκ τών 
ούρανών, αινείτε αύτδν έν τοΐς ύψίστοις.

«Αινείτε αύτον πάντες οί Αγγελοι αύ
τοΰ,αινείτε αύτδν πάσαι αί Δυνάμεις αύτοΰ.

«Αινείτε αύτδν "Ηλιος κα'ι Σελήνη, αι
νείτε αύτδν πάντα τά άστρα κα1. τδ 
φώς.

«Αινείτε αύτδν οί ούρανοΐ τών ούρανών, 
καί τδ δδωρ τδ ύπεράνω τών ούρανώ», αΐ- 
νεσάτωσαν τδ δνομα Κυρίου. "Οτι αύτδς εί I 
πε καί έγενήθησαν- αύτδς ένετείλατο καί έ- 
κτίσθησαν.

«Αινείτε τδν Κύριον έκ τής γής, δράκον
τες καί πάσαι άβυσσοι. Ιΐΰρ, χάλαζα, χιών, 
κρύσταλλος, πνεΰμα καταιγίδος, τά ποιούν 
τα τδν λόγον αύτού. Τά όρη καί πάντες

οί βουνοΐ, ξύλα καρποφόρα, και πάσαι κέ- 
δροι. Τά θηρία, καί πάντα τά κτήνη, ερπε
τά καί πετεινά πτερωτά.

«Βασιλείς τής γής, καί πάντες λαοί, άρ
χοντες, καί πάντες κριταΐ γής. Νεανίσκοι, 
καί παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, 
αίνεσάτωσαν τδ δνομα Κυρίου, οτι ύψώθη τδ 
δνομα αύτοΰ μόνου.

«Αινείτε αύτδν έν ήχω σάλπιγγος,αΐνεΐτε 
αύτδν έν ψαλτηρίω καί κιθάρφ.

«Αινείτε αύτδν έν τυμπάνω καί χορώ, 
αινείτε αύτδν έν χορδαΐς καί ύργάνω.

«Αινείτε αύτδν έν κυμβάλοις εύήχοις, αι
νείτε αύτδν έν κυμβάλοις αλαλαγμού- πά
σα πνοή αίνεσάτω τδν Κύριον.»

Ιδού δ άνόρθρωτος ενθουσιασμός τοΰ λυ
ρικού ποιητοΰ άναβαίνων είς τήν αληθή αύ
τοΰ πηγήν, τούτέστι τδν Θεδν, ώς τά νέφη 
τοΰ καπνού ωθούμενα ύπδ θυελλώδους α
νέμου- τοσοΰτον οί λόγοι συνθλίβονται συγ- 
κεχυμένω; έπί τών χειλέων του!

Ιδού ό Δαβίδ, ή μάλλον ιδού ή άνθρώ- 
πινος καρδία μεθ’ δλων τών διαγραμμάτων 
ατινα δ Θεδς έπέτρεψεν είς τδ δργανον 
τούτο τής θλίψεως, τών δακρύων, τής χα
ράς ή τού θαυμασμού νά έκφράση έπί τής 
γής ! Ιδού ή ποίησις άγιασθεΐσα έν τή ύ- 
ψίστη αύτής έκφράσει ! Ιδού τδ εύώδες 
άγγεΐον συντριφθέν έπί τοΰ ίεροΰ περιβό
λου καί διαχέον τδ άρωμα τής καρδίας 
τοϋ Δαβίδ έπί τής καρδίας ολοκλήρου τού 
ανθρωπίνου γένους ! Διότι πάσα θρησκεία, 
πάς στεναγμός, πάσα προσευχή έσύναξε 
σταγόνα τοΰ αρώματος τούτου δπως άπο- 
τελέση τήν ίεράν αύτής μελωδίαν. Ό μι
κρός ούτος ποιμήν κατήντησεν δ μουσικός 
τών ιερών χορών άπάσης τής οικουμένης.

Δέν ύπάρχει έπί τής γής εύσεβής τις καρ- 
δ'α ήτις νά μή παρακαλή διά τών λογίων 
του, νά τή ψάλλη διά τής φωνής του.

Δέν είναι πλέον δ ποιητής,δέν εϊναι πλέον 
δ προφήτης, άλλ’είναι ό τιναγμός απάντων 
τών ναών τής οικουμένης άντανακλώντων 
τό αίσθημα τής καρδίας του. Είναι ένί λόγω 
δ ψαλωμδδς τής αίωνιότητος. Οποίον πε-

οσάκις

άνθρω- 
α ίώνων 
ούδένα 
καρδία

πρωμένον, οποία ισχύς τής ποιήσεως 
«μπνέεται ύπδ τής θεότητος !

’Αλλ ή άντανάκλασι; αύτη τής 
πίνου καρδίας διά μέσ'ν τοσούτων 
κα1. τοσούτων ψυχών δέν προξενεί 
θαυμασμόν είς ημάς- ύπάρχει έν τή
τού ήρωος, τού ποιητοΰ, τού άγιου, δρμη- 
τι*ή  τις δύναμις ήτις συντρίβει τδν τάφον, 
τό στερέωμα, τόν χρόνον, καί ήτις τελευ
τά, ώς τούς έκκεντρου; κύχλους τού λίθου 
ριφθέντος έν τή θαλάσση, έπί τής τελευ
ταίας ακτή; τής κοίτης τοΰ Ωκεανού- ΊΙ 
καρδία τού άνθρώπου, δπόταν συγκινήται 
ύπό τής ιδέας τοΰ Θεού, φέρει τάς συγκινή
σεις αύτής τοσοΰτον μακράν δσον ό Ωκεανός 
τάς κυμάνσεις τών οχθών αύτοΰ.

Τοιαύτη είναι ή φωνή τοΰ έξόχου τούτου 
ποιητοΰ Βν δύναταί τις νά όνομ.άση δικαίως 
θειον ύμνωδόν !

Ούτος έλαβε περιπλέον τήν ύπερτάτην 
εύτυχίαν νά γείνη, έκ τών άποτάτων χρό
νων, ό ιεροψάλτης τοΰ ναοΰ,είς τρόπον ώσ
τε διά παραδόξου τρόπου ή ποίησις κα
τέστη θρησκεία έν τώ προσωπω αύτοΰ-

Είναι ό ύστατο; βαθμός τή; εύνοίας έν ή 
ή ποίησις δύναται νά φθάση. 'Ενεκεν τού
του ύπάρχει στροφή τις τοΰ ψαλμωδοΰ 
τούτου εί; όλα; τάς ίεράς ήμών τελετάς, 
άναστεναγμός τοΰ ποιμένος τούτου είς δ
λους τού; αναστεναγμούς ημών, 2ν δάκρυ 
τοϋ μετανοοΰντος τούτου είς δλα τα δάκρυα 
ήμών. Καί δσον ξένοι καί άν όιατβλώμεν 
εΐς τό τυπικόν τών άλλων χρις-ιανικών κοι
νοτήτων, πάσαι ανεξαιρέτως παρεδέχθησαν 
τόν Δαβίδ ώ; ιεροψάλτην καί ποιητήν αύ
τών. Καί δμως, έν τή έποχή τού εγωισμού, 
τής ύλης κα) τής θρησκευτική; αδιαφορίας 
έν ή εύρισκόμεθα, εύάριθμοι είσί μεταξύ ή
μών οί καταγινόμενοι είς τά αθάνατα καί 
θεόπνευστα αύτού έργα. Πολλοί, μάλιστα 
έκ τών λεγομένων δήθεν φίλων τή; προόδου, 
άντιτείνουσιν δτι παρήλθε πλέον ή έποχή 
τοΰ ’Οκτωήχου καί τών ιερών άσμάτων, 
καί δ ιι οί νέοι χοεωστοΰν νά μανθάνωσιν 
άλλα πράγματα ωφέλιμα καί επιστημονι
κά. Ώ; έκ τούτου βλέπομεν καί τδ έθνος

ήμών νά καρκινοβατή, αί δέ έπιχειρήσεις καί 
οί πόθοι ήμών νά μένοισιν ά»ευ άποτελέσμα- 
τος Τό κατ’ έμέ, δταν ή ψυχή μου, εϊτε 
έν ένΟουσιασμώ δια τελεί,εί re έν θλίψει, εϊτε 
έν εύσεβεία, καί επομένως αισθάνεται τήν 
ανάγκην νά ζητήση έμπνευαίν τινα, δέν ά- 
ναγινώσκω οΰτε τόν Πίνδαρον, ούτε τον 0- 
ράτιον, οΰτε ζητώ έπί τών χειλέων μου 
ψελλισμούς μάλλον ή ήττον έκφραστικούς 
διά τας συγκινήσεις μου, άλλά λαμβάνω ά
νά χεΐρας τού; ψαλμούς £·θα εύρίσκω λό
γου; παρηγορητικού; οϊτινες πηγάζουσιν έχ 
τοΰ βάθους τή; ψυχής τών αιώνων καί 
είσδύουσι μέχρι τών μυχών τή; ανθρωπίνου 
καρδίας. Εύτυχής ί άνθρωπος έκεϊνο; είς 
τόν όποϊον έπετράπη νά γείνη τοιουτοτρό
πως ό ζών ύμνος, ή προσευχή ή ό προσω- 
ποποιημένο; άναστεναγμός τοΰ άνθρωπίνου 
γένους !

Κ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ 
ΓΛΩΣΣΑΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΕΩΝ.

»■>??<«
(Συνέχεια καί τέλος).

Καθορά τις δτι ό πατριωτικός οργασμός 
έστιν ό αύτός, ώς καί έν τώ Μασσα.Ιιωτι- 
χώ ίψτω, εί καί τά έτεοα αισθήματα είσι 
προφανώς μέν, άλλ’ εύστοχα»; μεταπεποι- 
ημένα κατά τάς θρησκευτικά; έμπνεύσεις 
τών 'Ελλήνων.

Ταύτοχρόνω; σχεδόν, περί τά τέλη τοΰτ’ 
έστι τή; δεκάτης όγδόης έκατονταετηρίδος, 
έφάνη ή ώραία μετάφρασις τοΰ ,-τερΙ tijc 
άΑηθίϊας τύν χοσ//ω>· τοΰ Φοντενέλλου, 
εογον τοΰ Παναγιωτάκη Κοδρικά τοΰ ές 
’Αθηνών, πρώτου γραμματέω; τοΰ Μιχαήλ 
Σούτζου, δσποδάρου τής Βλαχία; (μ).

μ) (Ή πίγί εμς .τ.ώ/άΰος εώμ xdtr/iw
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'Ο έζ ’Ηπείρου Νεόφυτος Δούκας, εΐς τών 

έζοχωτέρων μαθητών τοΰ Λάμπρου, κατα- 
σχών μετά τον διδάσκαλον αΰτοΰ τήν κυ- 
ριωτέραν έδραν τοϋ Λυκείου τοϋ Βουκουρε- 
στίου, ϊ·<α ποιήση γνωστούς τούς τής αρ
χαιότατος συγγραφείς τοίς μαθηταί; αΰτοΰ, 
τοϊς απογόνοις τών ηρώων και μεγαλοφυ 
ών έκείνων πνευμάτων, δ·.’ οΰς τά έργα αυ
τών ήσαν νεκρά, έσκέφθη νά μεταφράση 
τούς σπουδαιότερους έ'λληνας συγγραφείς 
έν τή δμιλουμέ<η κατά τήν έποχήν ταύτην 
γλωσσή, έφ 8 καί ήρξατο διά τής μετα- 

μετάφρασις αυτή τοϋ άρχιγραμματέως τοϋ 
όσποδάρου τής Βλαχίας, τοϋ ’Αθηναίου Πα 
νσγιώτη Κοδρικα, φίδε τό φώς, άν δέν ά- 
πατώμαι, κατά το έτος 4 79 4. Πρό τοΰ έ
τους δμως τούτου έχομεν καί άλλας τινάς 
μεταφράσεις, άς άγνωστον τίνος ένεκα δ 
πολυμαθής Γαλάτης παρατρέχει- δέον δή
λον δτι νάναφέρωμεν τήν τοϋ ίερομονάχου 
’Αγαπίου Λοβέρδου έκ τοϋ Ιταλικού μετά- 
φρασιν τής διδασκαλίας περί τοΰ Ιεροΰ 
θρόνου τής 'Ρύμης χατά τής γνύμην τών 
Φ'ραντζίζων, τδ μέν πρώτον τώ 4 765, τδ 
δέ δεύτερον τφ 4 766 τυπωθεϊσαν- — τήν 
τής Κατηχήσεως τοΰ μητροπολίτου Μό
σχας Πλάτωνος, τήν ύπδ τοΰ παρά τή 
ρωσσική έν Παρισίφ πρεαβεί? εφημερίου 
χρηματίσχντος ίερομονάχου Ματθαίου έκ- 
πονηθεΐσαν καί έν ΙΙετρουπόλει τώ 4 776 
έκδοθείσαν" — τήν μετάφρασιν τής Υγιει
νής τοϋ Τισσώ, ήν έποίησεν δ ιατροφιλό
σοφος Κωνσταντίνος Μιχαήλ καί ήν έζέδω- 
κεν έν Βιέννη τώ 1785" — τήν έκ τοΰ 
Γαλλικού ύπδ τοΰ Κηρύκου Χαιοέτη μετα- 
φρασθεϊσαν Ιστορίαν τοΰ θανάτου τοϋ βα· 
σιλίως Λουδοβίκου ΙΣΤ'. καί Ένετίησι 
τώ 4 793 τυπωθεϊσαν καί τινας άλλας. 
Πρδς δέ δέον νά συγκαταλέξωμεν έν τοϊς 
κατά τούς χρόνους τούτους γενομέναις με- 
ταφράσεσι (κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ κ. Σά- 
θα) καί τήν μετάφρασιν τής Παγκοσμίου 
'Ιστορίας τής τφ 1759 έκδοθείσης ύπδ τοϋ 
έκ Ζαγορίου Γεωργίου Κωνσταντίνου. Σημ. 
Γ. Κ. Υ.) 

φράσεως τής 'Ιστορίας τοϋ θουκυδίδου με
τά σημειώσεων καί γεωγραφικού πίνακος 
τών χωρών, at τινες ύπήρξαν τδ θέατρον 
τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου" η μετάφρα- 
σις δ’ αΰτη, ώς at πλεϊσται τών είς τήν 
καθομιλουμένην μεταφράσεων, ούσα μάλ
λον παράφρασις, εϊδός τι συνεχών ερμηνευ
μάτων, διασαφιζόντων σύναμα τά δυσκο
λότερα τοΰ κειμένου χωρία, έτυπώθη έν Βι
έννη τφ 1805 μετά τοΰ κειμένου άντικρό" 
έστι δέ καθ’ ά γινώσκομεν τδ πρώτον δοκί
μιον τής είς τήν νεοελληνικήν μεταφράσεως 
τών άρχαίων συγγραφέων.

Οποία δ’δντως ώφειλε νά ή ή λύπη τών 
έξόχων τούτων πατριωτών, οϊτινες, ένφ <■>- 
νειρεύοντο τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος 
των καί τήν είς τήν ώραίαν γλώσσαν τών 
προγόνων αύτών έπιστροφήν, εϊδον εαυτούς 
ήναγκασμένους, ϊνα έννοώνται παρά τοϋ έ
θνους. νά μεταφράζωσιν έν τή διεφθαρμένη 
ταύτη γλώσση, ήτις κατά τήν έποχήν ταύ
την ούκ είχεν άλλο τι ελληνικόν ή μόνον 
τδ δνομα, τά άθάνατα έκεϊνα ί»ργσε τών 
προγόνων των, τά ώς πρότυπα παρ άπασι 
τοΐ; έθνεσι χρησιμεύσαντα, άείποτε μιμού
μενα καί ούδέποτε συναφαμοιούμενα !

Περί τδ τέλος τή; ζωή; αύτοϋ δ Νεόφυ
τος Δούκας καί δ φίλος αύτοΰ Κομητάς κα- 
ταφυγόντες εΐς Κροστάνδην τής Τρανσυλ
βανίας, ένησχολοΰντο είς έμμετρον μετά- 
φρασιν τοΰ Όμηρου, απόπειραν ήν έμελλε 
νά έπαναλάβη ολίγα έτη μετέπειτα δ πρώ
τος λυρικός ποιητής τής συγχρόνου Ελλά
δος, δ ’Αθανάσιος Χριστόπουλος, ού τίνος 
τήν μετάφρασιν τής πρώτης ραψωδίας τής 
Ίλιάδος έξέδωκεν έν τή Συλλογή τών νεο
ελληνικών μνημείων δ ήμέτερος συνάδελφος 
κ. Αίμύλιος Λεγράνδιος. (ν)

ν) *11  δη περί τήν δεκάτην έκτην εκατον
ταετηρίδα, τφ 4 536, έφάνη έν Βε«ετί? είς 
στίχους οκτασυλλάβους άνομοιοκαταλή- 
κτους έλευθέρα τις καϊ γελοία μετάφρασις 
τής Ίλιάδος, διά λίαν περιέργων ξυλογρα
φιών κεκοσμημένη. Ό τίτλος δ’ αύτής έστιν 

| άρκετά περίεργος, έφ’ 8 μεταγράφομεν αύ-

Περί τήν αύτήν έποχήν, τφ 4 790, έ
φάνη έν Βενετία είς χυδαϊον ΰφος περίεργός 
τις μετάφρασις τών Αίσωπείων μύθων, εΐ- 
δικώς διά τά σχολεϊα ώρισμένη καί ήτις 
μετετυπώθη τφ 1810.

Όλίγον βραδύτερον δ έκ Μηλιών τή; 
Θεσσαλίας Δανιήλ Φιλιππίδη; καί δ συμ
πατριώτης αΰτοΰ Γρηγόριος Κωνσταντάς 
μετέφρασαν νεοελληνιστί, δ μέν τήν Λογι
κήν τοΰ Κονδιλλιάχ (Βιέννη 4 801), δ δ’ 
έτερος τά Στοιχεία της Λογικής, Μετα
φυσικής χαί Ήθικής ύπδ τοΰΆβθά Φραγ- 
χίσχου ΣοαΟίου' δ τελευταίος δ*  ούτος τή 
συνεργεί? τοΰ ίατροΰ Ζήσου Κάβρα μετέ
φρασεν έτι τήν Γενικήν ιστορίαν τοΰ Λβ· 
6ά ΜιλλιΙο, ής δύο μόνον τόμοι ειδον τδ 
φώς έν Βενετί?. Ό δέ Φιλιππίδης έλθω» 
είς Γαλλίαν καί έπισκεφθείς τήν Γερμανίαν 
διήλθε τδν βίον αύτοΰ μεταφράζων καί έκ- 
δίδων πρωτότυπα έργα, έν οϊς πρδς τοϊς 
άλλοις τήν Ιστορίαν τοΰ Ιουστίνου, τήν 

τδν ώδε : «Όμήρου Ίλιάς, μεταβληθεϊσα 
πάλαι είς κοινήν γλώσσαν, νΰν δέ διορθω" 
θεϊσα, καί διατεθεϊσα συντόμως καί κατά 
βιβλία, καθώς έχει η τοΰ Όμήρου βίβλος, 
παρα Νικολάου τοΰ Λουκάνου- έστι μέν ή 
βίβλος πάνυ ωφέλιμος, καί ώραία τοϊς ά- 
ναγνωσομένοις- καί έπειδή εισίν έν τήδε τή 
βίβλιμ πολλαί λέξεις δειναί, ήγουν Όμη · 
ρικαί, εγένετο καί πίνας, έν φ πίνακι εδ
ράσεις ταύτας τάς 'Ομηρικά; λέξεις, ά
πλώς έξηγημένας· Λάβετε τοιγαροΰν πάν
τες τήν βίβλον, ινα είδήτε τά ποικίλα κα
τορθώματα τοΰ Όμήρου.» —Ή πλούσια 
βιβλιοθήκη τοΰ Βρουνέτου δέ Πρέλ κατέχει 
8ν άντίτυπον τοΰ σπανιωτάτου τούτου συγ
γράμματος.

(Τήν τοϋ Λουκάνου ταύτην μετάφρασιν 
τής Ίλιάδος μετεξέδωκεν δ προσφιλής κ. 
Αιμύλ-.ος Λεγράνδιος, Αθήνησι τφ 4 870, 
μετά πολλής φιλοκαλίας, πλουτισθεϊσαν 
«μα διά σπουδαίου προλόγου ύπδ τοΰ πο
λυτίμου φίλου κ. Σάθα. ’’Απορόν μοι δέ δι- 
«τί δέν άναφέρει τούτο δ κ. Σαιντιλαίριος. 
-Ίμ. Γ. Κ. Υ )

Φυσικήν τοΰ Βρισσώνος, τήν Χημείαν τοΰ 
Φουρκρουά καί τήν ’Αστρονομίαν τοΰ Λα- 
λάνδου (1803 έν 2 τόμ).

Τέλο; δ Κοραής, ού τίνος τδ δνομα εύ
ρίσκεται άείποτε έν τή ιστορία τής έλληνι- 
κή; φιλολογία;, ό Κοραή;, ήδη γνωστές έν 
Γαλλία διά τάς τού Θεοφράστου καί Ίππο- 
κράτου; γαλλικά; μεταφράσεις του, έγένετο 
γνωστός έν ’Ελλάδι διά τής είς τήν νεοελ
ληνικήν περί τώχ άδιχημάτων χαί ποινών 
τοΰ Βεκκαρία μεταφράσεως αύτοΰ, ήτις α- 
φιερωθεΐσα τή δημοκρατία τής 'Επτάνησου, 
έλαβε μεγίστην φήμην, πολιτικήν τε καί 
φιλολογικήν, καθ’ δτι έν τφ συγγράμματι 
τούτω δ Κοραής έξέθεσε τδ πρώτον τδ έαυ
τοΰ σύστημα περί τή; διορθώσεως τής ελ
ληνικής γλώσσης, δπερ μετά πολλάς συζη
τήσεις προεκρίθη καί παρεδέχθη έπί τέ
λους- Έπίστευε δ’ δ Κοραής, δρθώς δέ, ο τι 
ήτο προτιμώτερον άντί νά μεταφράζωσι 
τούς άρχαίους συγγραφείς έν τή δημώδες 
διαλεκτοί, νά προσπαθώσιν δπως κατασττ- 
GioOtv αύτούς καταληπτούς τφ λαφ έν τφ 
πρωτοτύπω, έφ’ 8 ένησχολήθη καί έπεμε- 
λήθη νά έκδώση τινάς αύτών μετά σημειώ
σεων, προοιμίων καί εισαγωγών, αϊ τινες 
συχνά ήσαν άληθεϊς φιλολογικά! διακηρύ
ξεις, έν αϊς έδιδε τής "Ελλησι τήν συμβου
λήν νά έπανέλθωσιν είς τήν άρχαίαν γλώσ
σαν- "Ηρξαντο δέ νά χλευάζωσι τδν Κορα- 
ήν, έν ταΐς ήγεμονίαις τής Μολδαβίας καί 
τής Βλαχίας, ένθα ευρίσκετο μέγας δμιλος 
εύγενών, πεπαιδευμένων καί λογίων άν
δρών, μ’ δλους τούς, σαρκασμούς τών όποι
ων δμως δ Κοραής έσχε μεγάλην καί σω- 
τηριώδη έπιρροήν έπί τής γραμματολογικής 
καί φιλολογικής κινήσεως έν Έλλάδι- χά
ρις αύτοϋ ή νεοελληνική φιλολογία έπλησί- 
ασε τοσοΰτον τήν άρχαίαν ελληνικήν, ής 
τίνος καί έφύλαξε τούς τύπους, καίτοι ύπέ
στη άλλως λίαν έπαισθητώς τήν έπενέργει- 
αν καί τήν έπιρροήν τών έννοιών τών νεω- 
τέρων γλωσσών τή; Εύρώπης καί ιδίως τής 
γαλλικής- ούτως αί μεταφοραϊ, λογ. χαο , 
δέν άπαντώνται ή σπανίως έν τή άρ
χαία ελληνική κ. ά. δθεν δικαίως δύναταί
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τι; είπεϊν δτι ή καθομιλουμένη γλώσσα 
βαίνει έτι πρδς τδ σχηματίζεσθα·., έρ’ 8 
καί ιν’ άποφύγωσι τάποτελέσματα τής κα- 
ταστάσεως ταύτης συγγραφείς τινες προσε- 
πάθησα» νά έπσνέλθωσιν είς τήν άρχαίαν 
έλληνικήν, ταύτη χρώμενοι έν ται; συγγρα- 
φαϊ; αύτών' διό καί τήν στιγμήν ταύςην (ξ) 
έκδιδονται έν ’Αθήναις δύο έφημερίδες έ/ 
τή αρχαία γλώσση γραφόμενα·., ταϊς άπα- 
ρεμψάτοις, τοϊς άορίστοις καί ταϊς δοτικαϊς 
χρώμεναι, $. ούδόλως άλλως ' έμποδίζ ο'-σιν 
αύτάς νά μή τύχωσι τής επιδοκιμασίας 
τού κοινού καί νά μή ώσι κοιναί τοϊς πά·
σιν.

Από τά πρώτα έτη τής ένεστώσ*;  εκα
τονταετηρίδας αί μεταφράσεις πλημμυρούσι 
τήν 'Ελλάδα έπί τοσοΰτον, ώστε είναι αδύ
νατον νάριθμήσγ, τις αύτάς. Οί "Ελληνες έξ 
αισθήματος έπαινετής άμίλλης καί έκ του 
πατριωτικού αύτών ζήλου του νά ποιήσωσι 
γνωστά; τάς φιλολογικάς καί επιστημονικά; 
προόδους τής Εύρώπης δρμώμενοι μετέφρα
σαν πλεϊστα συγγράμματα έκ τής ιταλικής 
κα'ι ίδ ίως τής γαλλικής, ήτις καί έπενήρ- 
γησε λίαν μεγάλως έφ’ άπασαν τήν ’Ανα
τολήν καί πρό πάντων τήν 'Ελλάδα. 'ΕΙ 
εκλογή δ’ αύτη δεν πρέπει ποσώς νά μάς 
εκπλήςη' τοΰ κυρίου σκοπού τών συγγρα
φέων τής αρχής τής παρούσης έκατονταε- 
τηρίδος δν τος ή διαφώτισις τών συμπατρι
ωτών αυτών, ούκ έδύναντο κάλλιον νά έπι- 
τύχωσι τούτου ή ποιοΰντε; γζωστά τά κυ 
ριωτερα φιλολογικά καί επιστημονικά τής 
Εύρώπης αριστουργήματα καί ιδίως τή; 
Γαλλίας, πρός ήν κατά τήν εποχήν ταύτην 
ησαν έστραμμένα πάντων τά βλέμματα 
καί πάντων αί έλπίδες, έφ’ 8 καί δέν πρέ
πει νά έκπληχθώμεν άνευρίσκοντες, έξ ένός 
μεν έν τή νεοελληνική φιλολογία πλείονας 
μεταφράσεις ή πρωτότυπα έργα, ές έτέρου 
δέ δτι ητον ιδίως ή γαλλική φιλολογία ή 
πηγή τών μεταφράσεων τούτων, δι’ 8 καί 
δύναταί τις είπεϊν μετά τοϋ γεραροΰ Στε
φάνου Πζσκυιέ : «Καλός ήν ούτος άγων, 8ν

ξ) (Ο συγγραφεύς έγραφε τώ 1873). 

τότε έναντίον τής άμαθείας ήγωνίζοντο», 
και εν ω οί μεταφρασταί ούκ έλαβον ήττον 
μέρος. Εστι δ’ αδύνατον νά σημείωση τις 
άπάσας ταύτας τάς μεταφράσεις τάς άπό 
τήν έποχήν ταύτην γενομίνας, καθ’ δτι δ 
αριθμός αύτών έστι μέγιστος' άλλά μήν 
κρίνομε» καλόν νά καταλέξωμέν τινας τού
των ϊνα καταδείξωμεν ιδίως όποιου είδους 
συγγράμματα ένησχολοϋντο οί "Ελληνες 
νά ποιώσι γνωστά καί κοινά τοϊς συμπα- 
τριώταις αύτών :

// ώργαΖα ιστορία τοΰ ’ Po.lJlrov, με- 
ταφρασθείσα υπό Γεοιργίου Καγκελλα- 
ρίου εί; I 7 τόμου; είς 8ον. Βενετία 
1773.

'Γό μεγαΑεΐον zal ή πτύσις τών 'Ρω· 
μαίοον υπό Γεωργίου ’Εμμανουήλ έν Λειψίρ: 
1793 έν ένί τόμορ, καί τό Πχεΰμα τώχ 
Νόμνν τ·νϋ Μ ο ντεσκυιέ, μεταφρασθεν υπό 
τοϋ Φκναριώτου ’ίακωβάκη ’Αργυροπούλου, 
άνδρός μεγάλων προτερημάτων καί έκτε- 
νοΰ; παιδείας, μυστικού τής Πύλης γραμμα
τείας δ-.ατελέσαντος καί 8; μετέφρασε τουρ
κιστί τήν υπό τού Καστερά Ιστορίαν τής 
Ρω ίσιας, εν Βουλάκ τυπωθεΐσαν μηνί 'Ρα- 

μαζαν 1214 είς ψύλλον, τόν μά.τιον δήλον 
δτι τού έτους 1829 κατά τήν ήμετέρα» 
χρονολογίαν.

// Ε.ΙΑηνίχή 'Ιστορία τού Ι'ολδσμΐΟ 
υπό Δημητρίου 'Αλεξανδρίδου (Βιέννη 
17'2).

II Ιστορία τής Αμερικής τοΰ 'Ροβερ- 
σώνος ύπό Βενδότη έν Βιέννη τώ 1794, 4 
τομ. είς 8ον.

7Ζ τύχαι τοΰ Τη.Ιεμάχον υπό Γοβδελλά 
(έν Βούδη -1801, 2 τόμ. εις 8ον). 'Ετέρα 
μετάφρασις τοϋ αύτού συγγράμματος ύπό 
Δημητρίου Παναγιώτου είδε τό φώς έν Βιέν
νη τώ I 803.

II Ιστορία τής φι Ιοσοφίας τοΰ Τεννε- 
μάν ύπό Κούμα.

Τά στοιχεία τοΰ Εύ.Ιέρου υπό Κάορα.
Αί μεταμορφώσεις τοΰ Όβιόίου καί ΰί 

βίοι τοΰ Κορνη.Ιίου Νέπωτος ύπό Βλαντή 
έν Βενετία τώ I 798.

7/ Πιριήγησις τοΰ νέου Άναχάρσιδος 

ίν Έ.υάδι μετεφράσθη δίς, ώς καί τά κυ- 
ριώτερα τοΰ Ιωάννου ’Ιακώβου 'Ρουσσώ, 
μεταφρασθέντα ύπό τοΰ Σπυρίδωνος Βαλέτ 
τα καί τού Βολταίρου ύπό Ιακώβου 'Ρίζου 
'Ραγκαβή.

Καί αύταί αί έλληνίδες κυρίαι κατε- 
πλούτισαν διά μεταφράσεων τήν έθνικήν 
φιλολογίαν' ή Αικατερίνη Σούτζου μετέφρα
σε μετά σπανίας άκριβείας, ώς λέγει δ Ί’ί- 
ζος Νερουλός, τάς ΣυνομιΜας τοΰ Φωχίω- 
roc υπό τοΰ άββά Μαβλύ' ή πριγγηπέσσα 
’Αργυροπούλου, Ουγάτηρ τοΰ δσποδάρου 
Καρατζά, έποίησεν σξιόλογον μετάφρασιν 
τής 'Ιστορίας τής Ε.ί.Ιάδος υπό Γίλλυ' 
καί πλεϊσται δ' άλλαι κυρίαι ένησχολοϋντο 
είς τό νά έξελληνίζωσι τά κυριώτερα άρι- 
στουργήματα τών τή; Δύσεω; φιλολογιών.

Ή αύτή κίνησις παρατηρεϊται καί έν 
Γαλλία, έ<0α "Ελληνες ύπό τήν σκέπην αύ
τής καταφυγόντες ή φιλέλληνες μαθόντε; 
νά δμιλώσι καί γράφωσι τήν ελληνικήν, ήρ
ξαντο νά μεταφράζωσι τά κυριώτερα τής 
ήμετέρας φιλολογίας συγγράμματα, θέλον- 
τες ουτω νά ύπηρετήσωσι τά ελληνικά συμ
φέροντα' οδτώς δ Πίκκολος μετέφρασε τά 
έργα τοΰ Βερναρδίν δέ Σαΐν-Πιέρ^, ούτινος 
τό πρώτιστον έργον, δ ΠαΰΛος χαί ή Βιρ- 
γινία, έσχε τρεϊς διαδοχικά; έκδόσεις, λίαν 
περιέργους προς μελέτην, καθ’ δτι δύναταί 
τις έξ αύτών νάποδείξη άναμφηρίστως τήν 
πρόοδον ήν άπό έτος είς έτος έποίει ή νε
οελληνική γλώσσα, δτε τοΰ Ιίικκόλου έν 
έκάστη έκδόσει μετασχηματίζοντας καί δι- 
ορθούντος τήν μετάφρασιν αύτού κατά τό 
πνεύμα καί τήν κατάατασιν τή; γλώσσης. 
’Ομοίως δ σοφός ψιλέλλην Βρουνέτος Δέ 
Πρέλ μετά τού Δεχεκίου μετέφρασεν έλλη- 
νιστί τόν Αόγον τοΰ Σι,ίβίου Πε.Ι.ίίχου 
έ.-τΐ τών χαδηχόχτων τοΰ ανθρώπου (έν 
Παρισίοις τώ 1853) καί άνευ συνεργασία; 
τά; Γνώμας τοΰ .Ααροσεφουχώ (αύτοθι τώ 
1828) κα: τά; τοΰ Βωβενάργου, α'ίτινε; δ
μω; ούκ έξεδόθησαν, (ο)

ο) Νΰν έτι, καί τοι τούτο φανήσεται πα
ράδοξον, φιλέλληνες έν ΙΙαρισίοι; έκδίδου-

Σήμερον αί μεταφράσει; δέν άριΟμοϋνται 
πλέον έν Έλλάδι καί δύναταί τι; εύθαρσώς 
νάποφανθή δτι δέν ύπάρχει ούδέ ίν μόνον 
Ενδιαφέρον σύγγραμμα διά τήν φιλολογίαν, 

σιν μεταφράσεις έν τε τή νεωτέρα καί τή 
άοχαία ελληνική' δέον- νάναφέρωμεν τό» 
"Αγγλον Γεώργιον Βυνδάμιον, δι’ 8ν ή ελ
ληνική γλώσσα καί προσωδία δέν έχουσιν 
απόρρητόν τι καί 8; έξέδωκε τώ 1873 ύπό 
τόν τίτλο» '“Εμμετρα Ιμμέτρως μεταρρα- 
σθέντα είς τήν Έ,ίΑάύα γ.Ι&σσαν τήν άρ- 
χαίαν, συλλογήν έμμέτρων μεταφράσεων 
διαφόρων ποιήσεων, ών δ κατάλογός έστιν 
φ δε : Όρατίου βιβλ. Α'. ώδ. ά., ’Ανδρέου 
Σενιέρου 'Απόσπασμα Ιδυ.ΙΑίου καί ή 
ΑίχμάΝοτος Νέα, Βίκτωρ Ούγώ ΑίΤιμω- 
ρ'.αι, δ αύτοχρατοριχός ιιανύύαο καί έτερόν 
τι ποίημα, Βεκκήρου Ό Γερμανικός Ρή
νος καί ή Άπόντησις τοΰ ’Λλφρέδου Μυσ· 
σέ, τό ώραΐον δεκατετράστιχο» τού Βικεν
τίου Φιλικάϊα έπί τής Ιταλία; καί άποσπά- 
σμκτα γερμανικών ποιήσεων τού Σχιλλέρου 
ή αγγλικών τοΰ Βύρωνος, Κολεριδγίου καί 
’λλφρέδου Γεννυσώνος.

'Ο Βυνδάμιος είναι δ συγγραφεύ; τών 
τριών μικρών συλλογών τών εί; στίχους 
ελληνικούς κατά τό μέτρον τών τοϋ Βα- 
βρίου μεταποιηθέντων Αίσωπείων μύθων, 
ά; έξέδωκεν τώ 1856, 1860 καί 1862 
υπό τόν τίτλον Fabulae ijraecae choliam- 

ί

bicae.
(Βιογραφίαν τοΰ εί; τά; αιωνίου; μονά; 

ήδη άποστάντο; φιλέλληνος Γεωργίου Βυν- 
δαμίου καί έκτενέστερον περί τών ποιημά
των τούτων έγραψεν δ αυτός συγγραφεύς 
τής παρούσης πραγματεία; μαρκήσιος Δε 
Σαιντιλαίριος έν τή τού παρελθόντος έτους 
έπετηρίδι τοΰ πρός ένίσχυσιν τών ελληνικών 
σπουδών Συλλόγου, ήν καί μεταφράσαντες 
έξέδομεν έν τρισί ψύλλοι; τή; άλλοτε έν- 
ταϋθα έκδιδομένης έφημερίδος «’Ιωνίας.» 
Σημ. Γ. Κ. Υ.)

Προκειμένου περί μύθων δέν δυνάμεθα νά 
μή άναφέρωμεν άξιόλογόν τινα μετάφρασιν 
μύθων τινών τοϋ Λαφονταίνςυ ύπό τοϋ κ.
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τάς έπιστήμας, τύ δίκαιον ή τήν ιατρικήν 
ίν Γαλλία, ’Αγγλία, Γερμανίά, ή ’Ιταλία 
έχδοθέν καί μή άμέσως Ελληνιστί μεταφρα- 
σθέν. Τά ήμέτερα μυθιστορήματα μάλιστα 
καί τά ήμέτερα δράματά είσι σχεδδν δλα 
γνωστά έν 'Ελλάδι καί κοινά παρά τώ λάώ 
διά μεταφράσεων. Τδ λυπηρόν δμως εϊναι 
δτι οί μεταφρασταί δέν δείχνονται πλέον 
τοσοΰτον αυστηροί περί τήν εκλογήν τών 
πρωτοτύπων Εργων, ούτως ώστε μετεφρά- 
σθησαν έν τή γλώσση τοΰ Μενάνδρου καί 
Άρισΐοφάνου; έργα έφήμερα έν Γαλλία, έρ
γα ήμετέρων τινών μελοδραματοποιών, οι 
τινες θά Εξεπλήττοντό έάν Εγνώριζον τοΰ
το (π). "Απαντα σχεδδν τά άσματα τοϋ Βε 
ρανζέρου μετεφράσΟηβαν, ιδίως ύπδ τοΰ ’Α
λεξάνδρου Σούτσου' τά κυριώτερα μυθιστο 
ρήματα τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμά, τοΰ Ευ
γενίου Σύη, τοΰ θίοφίλ.ου Γωτιέ, τής Γεωρ 
γΐσες Σάνδης, τοΰ Βίκτωρ Ούγώ καί τοΰ 
Όκταβίου Φεϋιέ, μάλιστα τά τοΰ Ποναών 
Τερ^α'ιλ, χωρίς νά ποιήση τις λόγον περί

Άνδρεάδου τώ 1863 έν Άθήναις έκδοθεϊ- 
σαν ύπδ τδν τίτλον: «ΜΰθΟι τοΰ Λαφον- 
ταίνου έκ τοΰ γαλλικού μεταφρασμένοι υπδ 
Άνδρεάδου·»

Τούτοις προσθέτομεν δτι έσχάτως έξεδό*  
θη έν Γερμανίά ύπδ τύπον άριστοφανικής 
κωμωδίας είς άρχαίους Ελληνικούς στίχους 
πολιτικόν τι καί θρησκευτικόν σατυρικόν 
φυλλάδιον έπιγραφόμενον γερμανιστί μέν : 
Bic Ultramontanocommunisien, einc gri- 
jchiohe Komoedie von Julius Richter, Ελ
ληνιστί δέ : Ιουλίου Κρίτου Χελιδόνες, Ίέ- 
νρ1873.

π) Μεταξύ άλλων δύο γαλλικά μελοδρά
ματα : La Poudre aux ycux τών κ.κ. Λα- 
βίς καί Μαρτίνου καί Un mari dans du 
colon τοΰ Λαμβέρτου Θιβουστ μετεφρά- 
σθησαν καί εδιδάχθησαν ύπδ τής ελληνικής 
σκηνής ύπδ τοϋ Άγγ. Βλάχου. Λί x.lalou- 
σαι γυναίκες τοΰ Λαμβέρτου Θιβούστ με 
τεφράσθησαν ύπδ τοΰ Μαρίνου Βρετοΰ καί 
έξεδόθησαν ύπδ αύτοΰ έν τώ Έθηκω 'Η/ιι- 
poJofla του. 

τών τοΰ Παύλου Κώκ, ουτινος τά Εργα Ε· 
σχον τήν τιμήν νά τύχωσι πολυπληθών 
μεταφράσεων, ώ; ή Cuisinicrc bourgeois^, 
μετεφράσΟησαν εϊτε έν βιβλίοις, εϊτε έν έ- 
πιφυλλίσιν έφημερίδων. "Ολαι σχεδδν αί 
κωμωδίαι τοΰ γαλλικού θεάτρου μετεφρά- 
σθησαν Ελληνιστί καί ή Πανδώρα έν τοΓς 
τελευταίως αύτής φύλλοις, ά περ υπήρξαν 
φεΰ ! τδ κύκνειον αύτή; άσμα, έξέδωκε με- 
τάφρασιν τοΰ La Joie fail peur τής Κας 
Γιραρδίνου, τήν Ίου.ΙΙαν τοΰ Όκταβίου 
ΦευΧά, ού τίνος τδ Μυθιστόρημα τοΰ Από
ρου riov, ή Σιβύ.Ι.Ια καί δ Κύριος Λεχα- 
μόρ χαίρουσιν ήδη δικαίωμα ιθαγένειας έν 
Αθήναις. Τδ αύτδ συμβαίνει διά τάς ήμε

τέρας Εφημερίδας καί τάς ήμετέρας Επιθεω
ρήσεις’ τά κυριώτερα άρθρα τών καθημερι
νών μας έφημερίδων καί επιθεωρήσεων με
ταφράζονται Ελληνιστί καί πρδ πάντων τά 
άρθρα τή; ’Επιθεωρήσεων τώχ dio-Κό· 
σμων, ών ένι δτε φαίνονται δύο δμοιαι με
ταφράσεις. Τέλος έν τή προθυμίφ αύτών τοΰ 
νά ποιήσωσι γνωστά πάντα τά τάς έπιστή- 
μας άφορώνΐα δέν άφίνουσι νά παρέλθη 
ούδέν άξιόλογον σύγγραμμα χωρίς νά με- 
ταφράσωσιν αύτδ ή τούλάχιστον χωρίς νά 
ποιήσωσιν άνάλυσιν αύτοΰ. Αί μεταφράσεις 
δ’ αύται, ώς πάς τις Εννοεί, ούκ είσί πάσαι 
άξιόλογοι, πολλοΰ γε και δέΓ δύναταί τις 
μάλιστα είπεΐν γενικώς, έκτδς δλίγων πι
νών σπανίων Εξαιρέσεων, δτι είσί λίαν μέ- 
ΐριαι, ένεκα βεβαίως τή; ταχύτητος μεθ’ 
ής γίνονται, δεικνύόυσαι μάλιστα πόσον ο
λίγον οί μεταφρασταί φροντίζουσι περί τών 
κανόνων καί τών δυσκολιών καλής τίνος 
μεταφράσεως’ άλλως δ’ αύταί είόι λίαν εύ- 
χερεί; παρά τής Έλλησιν. "Απαντες οί νέοι 
καλών οικογενειών έγκαταλείπουσι τήν 
Ελλάδα ένωρίς καί απέρχονται ϊνα τελείά»- 
σωσι τάς σπουδάς αύτών έν Εύρώπη, ταξεί- 
δεύουσι πολύ, μανθάνουσι μετ’ Εκπληκτικής 
εύκολίας τάς διαφόρους ξένας γλώσσας, άς 
συμβαίνει εστιν δτε νά δμιλώσι καί γρά- 
φωσι μετ’ αρκετά μεγάλης λεπτότητος. 
’Αείποτε δ’ Ενδιαφερόμενοι διά τήν πατρίδα 

αύτών καί γράφοντε; μεθ’ υπερβολική; εύ · 

χερείας, πρδ; ήν μόνον ή ταχύτής τή; Εκ
τυπώσει»; καί τής πληθύος τών Εφημερί
δων δύναται παραβληθήναι, άποστέλλουσιν 
εξ Εύρώπης είς τήν μικράν αύτών οικογέ
νειαν μετάφρασιν τινα τοσοΰτον ταχέως 
καί εύχερώς δσον καί έπιστολήν, ήτις καί 
εκτυποΰται παραυτά ίν τινι έφημερίδι, Εφ’ 
8 καί δέν δύναται νάπαιτή τις έκ τών με
ταφράσεων τούτων τών πλείστων έκτδς τής 
γενεθλίου αύτών χώρας καί ύπδ ξενικόν ή
λιον γενομένων νά εχοισιν άξίαν τινά καί 
έν αϊ; ύπδ έποψιν φιλολογικήν καί γλωσ
σικήν ανευρίσκει τις ίχνη τής ξενικής Επιρ- 
^οή;.

γ. κ. r.

ΑΙ ΓΑΙΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.
******

(Συνέχεια).

Β

Άμέσως μετά τδν Έρμήν, σχετικώς τής 
άπδ τοΰ ήλιου άποστάσεως, έρχεται ή Α
φροδίτη, εύρισκομένη μεταξύ τοΰ Έρμοϋ 
καί ήμών’ καθόσον δ Ερμής εϊναι ή πρώτη, 
ή δέ Γή ή τρίτη τών έπαρχιών τής μεγάλης 
ήλιακής δημοκρατίας. Ένώ δέ ό Ερμής 
στρέφεται περί τδν άστέρα τής ήμέρας είς 
άπόστασιν 14300000 λευγών καί δ κό
σμος ήμών εί; 37000000,ή’Αφροδίτη περι- 
7?έφεται εΐς άπόστασιν ‘26760000 λευγών.

Ή ’Αφροδίτη στρέφεται περί τδν ήλιον 
έντδς 224 ήμ. «6 ώρ. 49 ά. καί 8 β'- λε
πτών καθ’ 8ν τρόπον ή Γή στρέφεται περί 
αύτήν. Τοσαύτη ή διάρκεια τοΰ έτους αύ
τή; καί τοιαύτη ή άρχή τοϋ ήμερολογίου 
της. Τά ετη έν τώ κόσμω τούτω διαρκοΰσι 
λοιπόν 7 1)2 σχεδδν μήνας’ είναι δ’ ώς έκ 
τούτου ήττον ταχέα τών τοϋ Έρμοΰ, άλλά 
βραχύτερα τών ήμετέρων. Εϊναι καλόν ή 
κακόν τοΰτο; Ύπδ τήν βιολογικήν έποψιν 
»»ί λόγω προόδου ή ταχύτης αυτή παρου-

(OM1IPOS ΦΤΑ. Ε .) 

σιάζει βεβαίως βλάβην καί ζημίαν τινά.
Ο φωτεινός ούτος τής έσπέρας άστήρ, δ 

διαχέων εκ τών ούρανών τήν ήδίστην αύτοΰ 
λάμψιν, δέν εϊναι σημείον φωτεινόν ώς γυ- 
μνοϊς ΰμμασιν δράται’ ή άπόστασις μόνη, ή 
διαχωρίζουσα ήμάς άπ' αύτοΰ, παράγει τήν 
σμικοότητα ταύτην. Καί πράγματι, εϊναι 
άπειρος σφαίρα, έφ’ ής δυνάμεθα νά περιη- 
γηθώμεν ώς έπί τής Γής· Ή φαντασία ή
μών δύναται νά Επιχειρίση τήν περιήγησιν 
ταύτην καί νά καταμέτρηση διά τή; διά
νοιας αύτήν, έάν ύποθέσωρ,εν δτι ούκεανδ; 
ευρηται περί τδν πλανήτην τή; Αφροδίτης 
καί δτι τδ ταχυπλοώτερον ήμών άτμόπλοι- 
ον διαπλέει τάς Οαλάσσας αύτής’ τδν περί 
αύτήν περίπλουν δύναται νά περάνη Εντδς 
δύω μηνών’ έπί έβδομήκοντα ή όγδοήκοντα 
ήμέρας οί έλικε; αύτοΰ θέλουσι διαταράσσει 
τά ΰδατα, καί τά κύματα, τά διασπώμενα 
ύπδ τοΰ πλοίου, θέλουσι παφλάζει ύπό τήν 
πρύμναν αύτοΰ πριν ίτι άποπεοατώσωμεν 
τδν περίπλουν ήμών περί τήν άπειρον ταύ
την σφαίραν, τήν μόλις ύποδεεστέραν τής 
Εφ ή; κατοικοΰμεν.

Σχετικώς τής έκτάσεως, ή Αφροδίτη εϊ
ναι ό πλανήτης ό μάλλον προσομοιάζων τή 
Γή' ή διάμετρος αύτής εϊναι 0,964, τής 
διαμέτρου τή; Γής ώς μονάδος λαμβανομέ- 
νης, ήτις ύπερτερεί αύτήν κατά 1 2000 χι
λιόμετρα' ή περιφέρειά της κατά συνέπειαν 
εϊναι 9500 λευγών, δ δγκος της ίσος πρδς 
27 Εκατοστόμετρα τοΰ όγκου τή; Γή; καί 
ή έπιφάνειά τη; ύπερβαίνει τά 90 Εκατο
στόμετρα αυτής,δηλ. εϊναι ϊση πρδ; τήν πε
ριφέρειαν τής Γή;. Ούδείς έτερος πλανήτης 
εχει τοσαύτην δμοιότητα μετά τοΰ ήμετέ
ρου. Ό κόσμο; ούτος, ίσην σχεδδν έκτασιν 
έχων μετά τοΰ ήμετέρου, στρέφεται περί 
τδν άξωνα αύτοΰ εί; 23 ώρ. 2 I ά. καί 24 
β’. λεπτά’ ή διάρκεια τή; ήμέρα; καί τής 
νυκτδς ταύτοχρόνω; εϊναι σχεδδν ίση μετά 
της ήμετίρας. II διαφορά συνίσταται είς 35 
τούλάχιστον λεπτά. Αί πρώται προσεκτικά! 
παρατηρήσεις κατέδειξαν Επί τή; επιφάνει
ας τη; άνωμαλίας τινάς περί τδν όγκον αύ- 

i τής, σχηματιζομένα; ύπδ τών Εκτενών καί 
24.
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ύψτΑών σειρών δρέων, μεγαλητέρων τών ή
μετέρων 'Ανδεων καί Κορδιλιέρων. ’Αλλά 
μεγίστη ανάγκη δπω; λεπτομερέστεροι 
προσπάθειας ζαταβληθώσι πρό; έπιβεβαί- 
ωσιν τών ειδικοτήτων τούτων χαί ιδίως 
πρός έζτίμησιν τής άξία; αύτών.

,Η περιέργεια ζαί ή έπιμονή τών άστρο- 
νόμ ων πρός έξερεύνησιν τών μυστηρίων τοΰ 
κυρίως ούρανοϋ, κατώρθωσαν νά έγείρωσι 
γωνίαν τινα τοϋ νεφελώδους περιζιλύμμα- 
•τος τίς άτμοσφαίρας τής Αφροδίτης χαί ν’ 
άνεύρωσι τάς σπουδαιότατα; παραλλαγάς 

γή; αυτής- Κατά τά σχεδιαγραφη,ματα 
τών άστρονόμων τούτων αί λευζόφαιαι ζτ,- 
λίδες, θεωρούμενοι ώς Οάλασσαι, Οά έζτεί- 
τωνται καθ’ δλον τό μήκος τοϋ Ισημερινού 
τής Αφροδίτης καΐ θά σχηματίζωσι τρείς 
ωκεανού;, ών δ είς έσται κυκλοτερής, οί δέ 
Λοιποί δύω Οά διαιρώνται εΐ; τρία ίσα 
σχεδόν μέρη. Έν αύτοϊς παρατηρούνται δύω 
λευζόφαιαι μικραϊ κηλίδες, ών μία κατέχει 
δλον τόν βόρειον πόλον καί ή ε'τέρα περι
γράφει ημικύκλιον περί τόν νότιον πόλον· 
Αι σκοτεινοί κηλίδες, πράγματι, Οά ώσι 
Οαλασσαι· καθότι τό Μβφ άπο^ά .τε- 
£<σσ0Γερο>· τό φώς $ τάς γαίας καί ήττον 
αντανακλά αύτήν.

Μέχρι τών τελευταίων έτών ή,δύνατό τις 
νά άμφιβάλλη περί τή; ύπάρξεως άτμο. 
σφαίρας περί τήν ’Αφροδίτη». Άλλά σήμε
ρον έχομεν ακαταμάχητα διδόμενα περί 
τής εντελούς όμοιώσεω; ττ,ς ’Αφροδίτης με
τά τή,ς Γης. Ού μόνον γνωρίζομεν δτι ή 
ατμόσφαιρα αύτή ύφίσταται, άλλά πρός 
τούτοις κατεμετρή,σαμεν τήν παχύτητα, 
την πυκνότητα καί αύτήν ετι τήν φυσικήν 
και χημικήν κατάστασιν αύτής.
, y/ci.-ror ή ατμόσφαιρα τςς 'Αφροδίτης, 

είναι δίς σρεδόν πνκνοτέρα τής γηίνης 
Ο άζρ, δν άναπνέουσιν έπί τοϋ κόσμου έ- 

κείνου φυσικώς καί χηαικώς, δέν είναι λίαν 
διάφορο; τοϋ 8ν άναπνέομεν ένταΰθα. Δια- 
βρέχεται, ώ; ή ήμετέρα, ύπό ύδατωδών 
ατμών, αί δέ μεταβολαί τής θερμοζοασία; 
««ράγουσιν έν αύτή νέφη, ατμοσφαιρικά 
Ρέματα, άνεμους, βροχάς, έν γένει μετεω

ρολογικήν κατάστασιν μεγάλα; τάς αναλο
γία; έχουσαν μετά τή; ήμετέρας.

II Αφροδίτη είναι λοιπόν γή ώς ή ήμ«· 
τ^?α> έχουσα τά; αύτά; θαλάσσας, του; 
αυτού; ποταμού;, τά; αύτά; πόλεις, τήν 
αύτή» φύσιν, τά αύτά φυτά, τά αύτά ζώα 
τήν αύτή» ανθρωπότητα ; — Ούχί’ καθότι 
αμα ω; φθάσωμεν έπί τοϋ πλανήτου τούτου 
θέλομεν εύρει ούσιώδεις τινά; διαφορά;, ιδί
ως έν τή μετεωρολογία αύτοϋ.

Κατά πρώτον θέλομεν απαντήσει τό μέ
γεθος ζαί τήν θερμότητα τοϋ ήλίου. Ό ή
λιο; του ούρανοϋ τή; Αφροδίτης, πράγματι, 
χωρίς νά η τοσοΰτον μέγας δσον δ τοϋ Έρ
μου, παρουσιάζει έν τούτοις διάμετρον τρις 
πλατυτέραν τής ήμετέρας ζαί ή φαινομένη 
έπιφάνεια τη;, πρό; ήν άνταποκρίνεται ή 
θερμογόνο; καί φωτεινή άξία αύτής, είναι 
μεγαλειτέρα τή; ήμετέρα; ώ; 1 6 πρό; 9.

Ή κλίσις τοϋ άξονος τή; περιστροφής 
είναι ισχυρότατη’ διότι κλίνει σχεδόν έπί 
τοϋ έπιπέδου, ένώ ή ’Αφροδίτη στρέφεται 
περί τόν Ήλιον. Τούντεϋθεν πηγάζει περι
πλοκή έν τή διανομή τής θερμοκρασίας ζαί 
τών κλιμάτων έπί τής έπιφανείας τοϋ πλα
νήτου τούτου. Αι ώραι τοϋ έτους έν τή 
Αφροδίτη είναι παροδικώτεραι τών ήμε

τέρων, διαρκούσης έκάστη; 56 ήμέρας Μα
κράν τοϋ νά άπολαμβάνωσι τάς ήδονάς εα- 
ρο; συνεχοϋς ζαί αιωνίου ζαΐ ζώσιν έν ά· 
ληθεί Έδέμ, οϊ κάτοικοι τής Αφροδίτη,; 
υφίστανται σκληρότερο» ήμών τάς μεταβο
λή; τοϋ χειμώνος καί θέρους. Διά τούς κα
τοίκου; τής ’Αφροδίτης ό Ερμής καί ή Γή 
εισίν άστέρες φωτεινοί. Ό 'Ερμή; ούχί μό
νον φαίνεται αύτοϊς λαμπρότερος 9, εΐ; ή
μάς, αλλ είναι ό λαμπρότερος άστήρ τή; 
πρωίας ζαΐ τής εσπέρας, δν δύναταί τι; 
νά φαντασθή. Άπομαζρύνεται ζατά τά; 
μεγαλητέρας αύτής αποστάσεις μέχρι τή; 
98 μοίρας τοϋ ήλίου, όλιγώτερον δηλονότι 
τή,ς άφ’ ήμών άποστάσεως τής ’Αφροδίτης’ 
όσον άφορα ήμάς. ήμεΐς ΰμπομεν ir τφ 
οΰρακω αύτ&ν καθ’ δλην τήν νύκτα μετά 
πολύ φωτεινοτέρας λάμψεως τή; ή Άφρο- 
Οίτη δωρεϊται ήμϊ».

'Π Γή θεωμένη έκ τή; ’Αφροδίτη; πα- ’ 
ρουσιάζει βεβαίως τό ώραιότερον θέαμα τών 
ών δύναταί τι; νά θαυμάση καθ’ δλον τό η
λιακόν σύστημα. Υπερτερεί κατα τήν λάμ- 
ψιν καί τοϋ φωτεινοτέρου άστέρο; καΐ πα
ρουσιάζει ύπό τή» ήμετέρα» έποψιν δίσκον 
τελείως καταμετρητόν. Ό δίσκο; ούτος δυ
νατοί νά μεταβάλη χροιάν μετά τή; περί 
τόν άξονα περιστροφής τή; σφαίρας ήμών 
καί νά φανή πράσινος, κυανού;, κίτρινο; ζ 
λευκός, σχετικώς τή; θέσεως, ή» θέλει 
κατέχει διά τώ» άνθοφόρω» ήπείριζν, τών 
θαλασσών, τών έρημων τών νεφών. Οί 
κάτοικοι τή; ’Αφροδίτη; δύνανται ώσαύτως 
νά παρατηρήσωσι διά γυμνοϋ δφθαλμοϋ 
τήν περιστροφήν τή; σφαίρα; ήμών έν πε- 
ριόδω δλίγον διαφερούση τής περιστροφής 
τή; ίδια; αύτώ» σφαίρα;. Ταύτοχρόνω; ή 
Σελήνη θά η όρατή ώ; μικρόν φωτεινόν 
σημεϊον συνοδεϋον τόν άστέρα τής 1 ής έν 
τή ούρανία αύτής πορείγ καί περιστρεφόαε- 
νον περί αύτήν έντός 27 ήμερώ», άλλά 
άμετάβλητον διαμένον έν τή λευζότητι 
αύτοϋ. 

Γ'.

Έκ τή; ’Αφροδίτης διέλθωμεν, χωρίς νά 
σταματήσωμεν,έπί τή; τροχιά; τή; 1 ής, ή’ 
τις πλανάται περί τόν ήλιον, συνοδευομένη 
ύπό τής Σελήνης, καί άποβώμε» είς τόν 
τέταρτο» πλανήτη» τής ηλιακή; οικογένει
ας, τόν 'Αρη».

Έ άπό τοϋ ήλίου μέση αύτοϋ άπόστασις 
είναι 56350000 λευγών. Τό έτος αύτοϋ 
διαρκεϊ 687 ήμέρας, ζαί ή ήμερησία αύτοϋ 
περιστροφή έκτελεϊται έντός 24 ωρ· 37 ά· 
ζαί 23 β'. λεπτών. Αί ώραι τοϋ έτους εΐ
ναι δμοιαι τών ήμετέρων, άλλά δίς μα- 
κοότεραι. Ή άτμοσφαϊρα αύτοΰ είναι τή; 
αύτής μετά τή; Γή; ήμών φυσικής κατα
στάσεως.

Ή’μετεωρολογία τοϋ Αρεως, τής, γζι- 
τονος; ταύτη; γής, δέν έχει πλέον τά μυ

στήρια έκεϊνα, άτινα χθες έτι ζατεσζίαζον 
αύτή». ΔυνάμεΟα νά μάθωμεν πράγματι 
έά» αί λευκαί κηλϊδες, αί περιζαλύπτουσας 
τούς πόλους τοΰ 'Αρεως ζαί αϊτινες φαίνον
ται ουσαι χιών, είναι χιών, ή αύτή χιώζ, 
?,» ήμεΐς έχομεν τόν χειμώνα, δηλ. έξ υόα- 
το; πεπυγμένου έν τή άτμοσφαίρα, σχήμα- 
τιζομένη εί; νεφάδας ζαί πίπτουσα έπι τή; 
γή;’ έάν τά νέφη έκεϊνα τά περιζαλύπτον- 
τα τάς ηπείρους καί τάς θαλάσσας του, η
ναι νέφη ώς τά ήμέτερα δηλ. σχηματιζό- 
μενα έζ πομφολύγων κρεμαμένων έν τώ 
άέρι’ έάν τό ύδωρ τοΰτο, τό ύδωρ τών 
νεφών τούτων, τών θαλασσών τούτων, 
ή»αι τό αύτό νδωρ οπερ έχομεν ένταΰθα.

Χάρις ταϊ; τελευταίοι; άνακαλύψεσι τής 
φανταστική; άναλύσεως δυνάμεΟα νά επι- 
β,βαιώσωμεν δτι ή ατμόσφαιρα τοΰ 'Αρεως 
είναι όμοία τής ήμετέρας, δτι τά νέφη αύ
τοΰ, κινητά ώς αί πολικαί χιίνες αύτοΰ, 
σύγκεινται έξ υδατος δμοίου τοϋ εν τή ημε- 
τέρα άτμοσφαίρα κυκλοφορούντο; καί δτι ή 
φυσική καί χημική αύτοϋ κατάστασις δεν 
φαίνεται ούσιωδώς διαφέρουσα τή; ήμετε-

Έσχεδιογραφήσαμεν γεωγραφικόν χάρ
τη» τοϋ 'Αρεως. Έπ’ αύτοΰ μελετώντε; θέ
λομε» παρατηρήσει δτι ή γεωγραφία τοΰ 
'Αοεως δέν ομοιάζει μετά τής γηΐνης.

Ένώ τά τρία τέταρτα τής σφαίρα ή
μών καλύπτονται ύπό τών ύδάτων, ή δια
νομή τών θαλασσών καί τών ^πείρων είναι 
σχεδόν όμοία μετά τοϋ 'Αρεως καί σχεδόν 
είπεΐν ή ζ»ρά κατέχει περισσότερον μέρος 
η τά υδατα. ’Αντί νά ύπάρχωσι νήσοι έν 
μέσω τώ» θαλασσών, αί ήπειροι φαίνονται 
μάλλον χωρίζουσαι του; ώκεανου; ει; α
πλά; μικρά; θαλάσσας, εί; άληθεϊς Μεσο
γείου;· Έν τω 'Αρει δε» ύπάρχει μήτε ’Α
τλαντικό; μήτε Ειρηνικό; ωκεανός, ή δέ 
περιοδία έπί τοϋ κόσμου τούτου δύναται 
νά γί»η άβρόχοι; ποσίν. Αί θάλασσαι δια
χωρίζονται ύπό ποικίλων κόλπων εκτενέ
στατων, έχόντων πλεΐστα μικρά ακρωτή
ρια, ώς τά έν τή Ερυθρά ήμών θαλάσση. 

I λί δύω μεγάλαι ήπειροι τοΰ 'Αρεως κατέ-
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χουβι τδ μεγαλείτερον μέρος τοϋ δίσκου. 
Αί λευκά1, κηλίδες πχριστ&αι τάς θαλάσ- 
σας, οι δε δύω πόλοι είσί κατάλευχοι 
ίνεχκ τών περιχαλυπτουσών αύτούς χιό- 
νων.

Ή ΰπαρξις τών ήπείρων καί τών θαλασ
σών χαταδείχνυσιν δτι ό πλανήτης ούτος 
υπήρξεν, ώς ή Γή ήμών, εστία εσωτερικών 
γαιολβγικών σεισμών, παραγόντων Ανυψώ
σεις καί καταβυθίσεις γαιών. Συνέβησαν σει
σμοί καί δονήσεις τροποποιήσασαι τήν Αρ- 
χιχώς συνηνωμένην έπιφάνειαν τής σφαίρας. 
Κατά συνέπειαν ύπάρχουσιν αρη κα! κοιλά
δες, πεδιάδες καί λεκάναι, λιμένες καί Α
κρωτήρια. Τά όμβρια ΰδατα πώς έπιστρέ- 
φουσιν είς τήν θάλασσαν ; Διά τών πηγών, 
τών ποταμών, τών ρυακίων. 'Η σταγών 
τού υδατος ριπτομένη έκ τών νεφών διέρ
χεται ώς ένταΰθα τών διαχωρητών γαιών, 
ρέει πρδς τάς αδιαχώρητους γαίας, γεννά
ται έν τή διαλαμπεϊ πηγή, μορμύρει έν τώ 
ρύακι, βέει πρδς τδν ποταμδν μέχρι τή; 
κιίτη; αύτοΰ. Οΰτω δύσκολον καθίσταται 
νά μή παρατηρώμεν έν τώ 'Αρει σκηνάς Α- 
ναλόγου; έκείνων, ας παριστώσιν αί έπί- 
γειοι ήμών τοποθεσίαι, ήτοι ρύακας ρέον
τας πρδς τήν κοίτην των, χειμάρρους δια- 
βρέχοντας τάς πεδιάδας ή πίπτοντας ώς 
καταρράκται έν τώ βάθει τών κοιλάδων 
και ποταμούς βραδέως διαρ^έοντας πρδς 
την θάλασσαν διά μέσου τών έκτενών πεδι
άδων. Α: ναυτικα! άκταί Αποδέχονται έ
κεΐ, ώς καί ένταΰθα, τδν φόρον τών ελω
δών καί κατακλύστων διωρύγων, ή δέ θά
λασσα ποτέ μέν διατελεΐ ήρεμος ώ; κάτο
πτρον, ποτέ δέ διαταράττεται ύπδ τρικυ
μιών, ποτέ όμως δέν ύφίσταται ύπδ τήν 
έπιρροιαν τή; περιοδικής ταραχή; τών πα- 
λιρροιών’ καθόσον δέν ύπάρχει έκεΐ σελήνη 
ϊνα παραγάγτ, αύτάς. Ούχ ήττον δμως αί 
υπο τή; έλςεως τοΰ ήλιου παραγόμεναι 
πλημμύραι είσί λίαν έπαισθηταί. Ουτω λοι 
πδν έν Αποστάσει εκατομμυρίων τινων λευ
γών έντεΰθεν ύπάρχει γή σχεδδν δμοία τή; 
ήμετέρας, ένθα άπαντα τά στοχεΐα τή; 
ζωή; συνεννοΰνται τοσοΰτον καλώς δσον 

καί περί ήμάς : ύδωρ, Αήρ, θερμότης, φώς, 
άνεμοι, νέφη, βροχαί, ποταμοί, πηγαί, κοι
λάδες καί όρη. Ορος συμπλήρωσιν τή; καθο- 
μοιώσεως προσθέσωμεν δτι αί ώραι τοΰ ί- 
του; διαρκοΰσι σχεδδν δσον καί αί τής γής 
καί δτι ή διάρκεια τή; ήμερα; είναι μόνον 
ολίγον μακροτέρα τή; ήμετέρα;. Ό 'Αρη; 
οΰτω; είναι τόπος διαμονής δλίγον διάφορος 
τή; έπί τής γή; κατοικίας.

Αλλά πώς βλέπουσιν ήμάς οί τοΰ 'Αρε
ω; κάτοικοι ; Έπειδή ή γήινος τροχιά εί
ναι μικροτέρα τής τοΰ 'Αρεως, ή Γή δέν δύ
ναται πλέον νά η διά τδν 'Αρην Αστήρ τής 
νυκτδς, ώς δ Ερμή; καί ή ’Αφροδίτη, άλλα 
καθίσταται τούντεΰθεν καί διά πάντα; τού; 
άλλου; επομένους πλανήτας άστήρ τής πρω
ία; καί τή; έσπέρας μόνον.

Έσμέν λοιπόν διά τδν πλανήτην τοΰτον 
σπινθηροφόρος αστήρ, παοουσιάζων θέαμα 
άνάλογον πρδς 8 παρουσιάζει ήμίν ή ’Αφρο
δίτη, προηγουμένη; τή; Αμφιλύκης καί ε
πομένης τής δείλης, έν ένί λόγο» ό <4ύγβ- 
ptrdc.

Ή φυσική ήμών ματαιοδοξία δύναται 
λοιπόν έλλόγως νά τρέφη τήν ιδέαν δτι οί 
κάτοικοι τοΰ Αρεω; θαυμάζουσιν ήμάς τήν 
εσπέραν έν τώ ούρανφ αύτών, τώ χρυσίζον- 
τι ύπδ τών τελευταίων ήλιακών άκτίνων, 
θεώμενοι τάς φάσιις ήμών τε καί τής Σε
λήνης ώς ήμεΐ; τάς τής Αφροδίτη; καί του 
Ερμοΰ, καί ύποθέτοντες ίσως δτι ένταΰ- 

θα υπάρχςι ουράνιος διαμονή άναπαύσεως 
καί ευδαιμονίας .... 'ίσω; ανεγείρουσιν ή
μϊν καί βωμού; !

Δ'.

Άφικόμεθα νΰν εϊς τόν γιγαντιώδη κό
σμον τοΰ Διός, δστις εδρεύει εΐς Απόστασιν 
Ι92,ο00,000 λευγών Από τοΰ ήλιου, δηλ. 
είς άπόστασιν άπό τοΰ αστέρος τή; ήμέρας 
πεντάκις μεγαλειτέραν τής Γής.

Έκεΐ ή κολοσσιαία αΰτη γή διέρχεται 
περί τόν ήλιον τδ μήκος τροχιά; φυσικώς 

εξωτερικής ώς πρδς τήν ήμετέραν καί πεν
τάκις έκτενεστέρας, έν βραδεία στροφή, ήν 
έκτελεί έντδς 12 σχεδόν έτών. Ό άστήρ 
ούτος, ό λάμπων ώς φωτεινόν σημείον έν 
τώ ζωδιακώ καί 8ν οί άπειροι έτι οφθαλμοί 
θεωρουσιν ώς πολύ μικοότερον τή; Σελή 
νης, δ αστήρ ούτος είναι κόσμος άπειρος, 
έκτε-έστερος τή; Γής, ύπερτερών αύτήν το
σοΰτον κατά τό μέγεθος ώστε ή μικρά ή
μών σφαίρα διατελεΐ παρ’ αύτώ ώς xdxxoc 
irzdc ' .ιορτοχα-Ιίοο- 4 230 σιραϊραι γήινοι 
άπαιτοΰνται πρδς σχηματισμόν τής σφαίρας 
τοΰ Διός. Έκτός τούτων στρέφεται συνο- 
δευόμενος μετά τεσσάρων κόσμων μεγα- 
λειτέρων τή; Σελήνης ήμών καί ών δ εις 
είναι μεγαλείτερος καί τοΰ πλανήτου Ερ
μοΰ.

Τό πρώτον έκπληττον τδν διά τοΰ τη
λεσκοπίου θαυμάζοντα τδν Δία είναι δτι ή 
σφαϊια αΰτη φέρει σειράς κατά τδ μάλλον 
ή ήττον πλατείας καί εκτενείς, αϊτινες 
φαίνονται ιδία. περί τδν ’Ισημερινόν. Αί σει- 
ραί αύται τοΰ Διδς δυνατόν νά θεωρηθώσιν 
ώς διακριτικοί χαρακτήρες τοΰ γιγαντώ- 
δου; τούτου πλανήτου.Παρατηρούνται δ’ άμα 
τις ρίψη τδ πρώτον διά τοΰ τηλεσκοπίου 
βλέμμα. 'Αχρι δέ σήμερον σπανιότατα έ- 
γένοντο αφανείς. Κατά τδ 1873, 18/4, 
*875, 1876 καί 4 877 παοετήρησα τδν 
αύτδν πλανήτην κατά τάς τέσσαρα; αύτοΰ 
Αλληλοδιαδόχου; Αντιθέτους περιόδους καί 
κατ’ έτος τριακοντάκις έσχεδιογράφησα αυ
τόν. Συνεπέρανον δ' δτι είναι αδύνατον νά 
έξηγηθώσιν αί κινήσεις τών κηλίδων, έάν 
τεθή ώς βάσις ή δμοιόμορφος περιστροφή 
αύτοΰ. Κατά τάς Ανωμαλία; τών σειρών 
εύρον διά τήν περιστροφήν πρδς τδν Ισημε- 
ρδν 9 ώρ. 54 ά· και 30 β'· λεπτά καί πρδ; 
τούτοις κίνητιν ιδίαν πολλών κηλίδων λευ 
κών, Ανεξάρτητον τής κινήσεως τή; περι
στροφής καί ποτέ μεν μάλλον, ποτέ δε 
ήττον ταχείχν' τοΰθ’ δπερ Αποδεικνύει δτι 
ύπάρχουσιν έκεΐ νέφη υψηλά ωθούμενα δτε 
μέν υπό ανατολικού ότέ δέ υπό δυσμικοΰ 
Ανέμου. ’Η πιθανή λοιπόν περιστροφή τή; 

σφαίρας ταύτης είναι έν στρογγύλοις Αριθ
μοί; 9 ώρ. καί 55 λεπτά.

Ό άπειρος ούτος πλανήτης έχει λοιπόν 
κίνησιν περιστροφικήν δίς ταχυτέραν τής 
Γής. ’Αντί λοιπόν 24 ώρών, ή διάρκεια τοϋ 
ημερονυκτίου είναι 10 -ώρών. Μεταξύ τής 
ανατολής καί τής δύσεως τοΰ ήλιου ΰπάο- 
χουσι 4 ώρ. καί 57 λεπ. καί εΐς πάσαν έ
ποχήν τοΰ έτους ή νύξ είναι βραχυτέρα έ
νεκα τοΰ λυκόφωτος. Έπειδή δ’ άλλως τδ 
έτος αύτοΰ εϊναι σχεδδν ίσον μέ 12 έτη ή
μέτερα, ή ταχύτης τή; ήμέρας συντελεί δ
πως οί κάτοικοι τοΰ Διδς αριθμώσι 10455 
ήμέρας διά τό έτος αύτών.

Τδ ημερολόγιου τούτο τοΰ Διδς είναι 
λοιπόν πολύ διάφορον τοΰ ήμετέρου. Νέα 
διαφορά προστίθεται’ ή έλλειψις τών ώρών 
τοΰ έτους. Ο Ζεύς στρέφεται πράγματι 
τοιουτοτρόπως ώστε δ άξων τής περιστρο
φής του είναι σχεδόν κάθετος πρδς τό έπί· 
πεδον, ένώ κινείται περί τδν ήλιον. Τήν 
θέσιν, ·?,ν ή Γή παρουσιάζει κατά τήν ήμέ
ραν τής Ισημερίας, διατηρεί δ Ζεύς πάν
τοτε, είς τρόπον ώστε δύναταί τις νά εϊπη 
δτι δ άπειρος ούτος κόσμος Απολαμβάνει αι
ωνίου έαρος.

'II μετεωρολογική κατάστασι; τοΰ Διδς, 
ώς παρατηροϋμεν αύτήν άπδ τής Γής, φέρει 
εΐς τδ συμπέρασμα δτι ή ατμόσφαιρα τοΰ 
πλανήτου τούτου ύφίσταται μεταβολάς 
σπουδαιότερα; εκείνων αϊτινες ήθελον πη
γάσει έκ μόνης τής ήλιακής έπιδράσεως, 
δτι ή Ατμόσφαιρα αΰτη είναι πυκνότατη, ή 
θλίψις υπέρμετρος καί δτι ή έπιφάνεια τής 
σφαίρας δέν έφθασεν είσέτι είς τήν κατά*  
στασιν τής πήξεως καί σταθερότητος, είς 
·?,ν εύρίσκεται νΰν ή Γή. Πιθανόν δτι, καί 
τοι πρό τής Γής γεννηθεΐσα ή σφαίρα αΰτη, 
διετήρησε τήν Αρχικήν θερμότητά της έπί 
πολύν χρόνον ένεκα τοΰ όγκου καί τής μά
ζας αύτής. 'II ιδία αΰτη θερμότης, ήν δ 
Ζεύς φαίνεται διατηρών είσέτι, εϊναι άραγε 
τοσοΰτον μεγάλη δπως έμποδίση πάσαν 
ζωικήν ΰπαρξιν, καί ή σφαίρα αΰτη εύρί
σκεται νΰν ούχί ώς πρδς τδν φωτεινόν ήλι
ον, Αλλ' ώς πρδ; τδν σκοτεινόν καί λάμ-
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ποντα ήλιον, δλως κάθυγρος καϊ μόλι; κε- 
καλυμμένη ύπδ πέπηγμένου φλοιού, ώς ή
τον ή Γή πρδ τής ένάρξεω; τής έμφανίσεω; 
τής ζωής έπϊ τής έπιφανείας αύτής ; Ή 
κάλλιον ό κολοσσιαίο; ούτος πλανήτης ή 
μών δ.ήλθε πρό τή( .-repidifov Tur γαιο.1ο~ 
γιχων ίχοχύν καθ' ήν ή ζωή ήρξατο νά 
έπιφαίνηται, ύπδ μορφάς άλλοκότους, είς 
όντα φυτικά καϊ ζωικά, ίχοντα θαυμασίαν 
ζωτικότητα, έν μέσοι συστολών καί τρικυ
μιών παραγομένου κόσμου ; Τδ τελευταϊον 
τούτο συμπέρασμα είναι τδ λογικώτερον, 
δπερ δυνάμεθα νά πορισθώμεν έκ τή; προ
ηγούμενη; έρεύνης, γινομένη; άνευ ποοκατα- 
λήψεω; έπι τών άρχαιοτάτων καϊ νεωτά- 
των παρατηρήσεων, παρ’ ών έλάβομεν ιδέαν 
περί τή; ένεστώση; καταστάσεως τής με
γάλης ταύτης σφαίρας.

'Η Γή, θεωμένη έκ τού Διδς, ε’ναι ση
μείου λάμπον παρά τδν "Ηλιον, δθεν δέν ά- 
πέχει πλέον τών 1 2 μοιρών, δηλ. 24ακις 
τής διαμέτρου ύπδ τήν οποίαν βλέπομεν 
τδν αστέρα τούτον. Μόνον δέ τήν πρωίακ 
καϊ τήν έσπέρατ γίνεται όρατή ώ; δ 'Ερμή; 
δι’ ημάς, δυσχερέστερον μέν διά γυμνού ο
φθαλμού, άλλά παρουσιάζουσα εί; τά όρ
γανα τής οπτικής τδ θέαμα τής Σελήνη; έν 
τεταρτοκυκλίω.

(’Ακολουθεί).
θ. KterSc

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΑΑΔΟΣ.

Ή ’Ελλά; είναι ?ν τών μεγάλων εκείνων 
ακρωτηρίων, άτινα έφ’ άπάση; τής γής με- 
σημβρινώς έπεκτεινομένα, τήν ίσχυράν έ
κείνην ορμήν τών θαλασσών άπδ μεσημβρί
ας πρδς άρκτον καταδεικνύουσι, δι’ ή; οί 
μεγάλοι κόλποι έσχηματίσθησαν, καϊ αί 
παχεϊαι κοιλάδες, αί διά μέσου τών όρέων 
τών τάς ηπείρους συνδεόντων, άνεφάνησαν.

Τοιουτοτρόπως, έξωθεν ή δ,αίρεσι; τής 
Ελλάδο; τδ πρώτον γενομένη, έσωθεν διά 

σειρών όρέων, ’ 
νομένων, 
πληρέστατα έξετελέσθη. 
τής γής, 
παραλίας, 
πους ασφαλείς, 
ας, τοΰ φυτο»ρίου τούτου τής άνθρωπότη- 
τος, πλήθος νήσων έξετείνετο, δι’ ών οί 
περιπλανώμενοι λαοί εύχερώς έν Ελλάδι 
μετφκίζοντο, εί; τούτο κυρίως συνετέλεσε, 
νά μεταφέοη έν αύτή κατοίκους και γνώσεις 
έξ ’Ανατολής καϊ Μεσημβρίας. Ίΐ δ’ εσωτε
ρική διαίρεσι; τής χώρας, ή παράγουσα τοι- 
αύτην ποικιλίαν γής, έπετάχυνε τήν άνά- 
πτυξιν τών γνώσεων καί έπέτρεψε τδν διχ- 
μερισμδν τών διαφόρων φυλών, ώ; ούδεμία 
άλλη χώρα παρόμοιας έπεκτάσεως. Πρδς 
δε, καϊ ή έλευθέρα εσωτερική τών λαών έ- 
πιμιξία έγένετο τά μάλιστα συντελεστική 
πρδς τήν τή; αρχαία; Ελλάδος ίκπαίδευ-

έν αυτή πανταχόσε έπεκτει- 
καϊ διά πλήθους ποταμών, 

Ή ίδιότη; αυτή 
πσρουσιαζούσης ουτω πλεϊστα; 

άξιολόγους λιμένας καί κόλ- 
ένώ απέναντι τή; *Ασί-

σιν.
Ή Ελλάς προ; βορράν περιοριζομένη διά 

τών Καμβουνίων όρέων ατινα διαχωρίζουν 
αυτήν έκ τή; Μακεδονία; καϊ τή; πρδ; ά
νατολάς κειμένη; Θράκης, περικλείεται έξ 
ανατολών καϊ δυσμών ύπδ τών βαθέων 
κόλπων τού Αιγαίου Πελάγου; ή ’Αρχιπε
λάγους καϊ τή; ’Ιωνική; ή Άδριατική; θα
λάσσης. Περιλαμβάνει δέ, έκτδ; τών νή
σων αύτής, περιοχήν όκτακοσίων σχεδδν 
τετραγωνικών μιλιών, τοσούτων περίπου δ- 
σα ή Βαυαρία μετά τής Βυρτεμβέργης, καϊ 
κατά τδ μέγιστον αύτή; μήκος άπδ με
σημβρίας πρδ; άρκτον πεντήκοντα πέντε 
γερμανικών μιλίων, καϊ κατά τδ μέγιστον 
πλάτο; άπ’ ανατολών πρδς δυσμάς τριάκον
τα πέντε.

’Εν δέ τώ μέσω ή 'Ελλά; διαιρείται διά 
τών βαθέων κόλπων Κορινθιακού καϊ Σαρω- 
νικού, δι’ ών ό ’Ισθμός, μικρός τις λαιμάς 
γής, τδ άσφαλέ; έστι διαπόρευμα άμφοτέ
ρων τών διαμερισμάτων. Κάτωθι αυτού έκ- 
τείνεται ή Πελοπόννησος, ώ; φύλλον συκής, 
βαθέως διακοπτομένη ύπδ τών κόλπων

Πίνδο;, έτερον πολύκλαδον όρος καϊ ούχ 
ήττον τοΰ Όλύμπου έν ταϊς ώδαϊ; τών 
ποιητών μεγάλω; έξυμνούμενον. Πλεϊστοι 
ποταμοί κατέρρεον έκ τών κορυφών τούτων 
πρδ; τάς έκτεταμένα; κοιλάδας τής Θεσ
σαλίας,καϊ πρδ πάντων ό Πηνειό; ποταμός, 
δςτις δ-.έβρεχε τήν εΰρεϊαν ταύτην χώραν 
άπδ δυσμών πρδς άνατολάς, καί μετά 
πλείατων άλλων ποταμών συνενούμενος, 
τά διαυγή αύτού ΰδατα είς τά χαριέστατα 
Τέμπη έξέβαλλεν. 'Η κοιλάς αΰτη, διά σει
σμού μεταξύ τού Όλύμπου καϊ τή; *Οσση;  
άνοιχθεϊσα, ϊνα δίοδόν τινα πρδς τήν Μα
κεδονίαν διαχαράξτ,, το όνομα αυτής, ώς 
γενικόν δείγμα ώραιοτέρας φύσεως, καϊ έπ’ 
αυτού τού νέου Κόσμου ώσαύτω; μετήνεγκε. 
Ραδιναϊ ιτέ καϊ σκιώδεις πλάτανοι, άμ- 

φοτέοωθεν τών μερών πρδ; τά δρη έπεξε- 
τείνοντο, ύπδ κρυστάλλινων ποτιζόμεναι 
ρυάκων, οΐτινες, έκ τών βράχων άναβρύον- 
τε;, είς τον Πηνειόν συνέρρεον, δστις μεγα
λόπρεπά»; καϊ δμοιος κατόπτρω, ύπό τήν 
σκιάν τών δένδρων κυλιόμενος, πλήθος 
χλοερών νήσων περιέκλειεν. Έπϊ τών δχθώυ 
αύτοΰ στοιχάδε; δαφνών έπέκειντο, τήν πε
ριπλάνησή τής θεά; Δάφνης άναμιμνήσκου- 
σαι καϊ τδ καταφύγιον αυτής έν αύται; 
ταύτα·.; ταϊς όχθαις. "Απαντες οί βράχοι 
ύπό κισσών περιεκαλύπτοντο, έπϊ πάντων 
τών δασών τά ώδικά πτηνά έκελάρυζον, οί 
δέ πέριξ βωμοί έκάπνιζον έκ τών θυμιαμά
των τών πανηγυριζόντων, ών τινων αί θρη
σκευτικά! πομπαϊ καϊ αί θυσίαι έζωογό- 
νουν τήν χαρίεσσαν ταύτην κοιλάδα τών 
θεών.

'Ωραία και καθ’ ύπερβολήν καρποφόρος 
ητο άπασα ή χώρα τής Θεσσαλίας έν τώ 
μέσω τών εύρέων αύτής κοιλάδων. Μεγά
λοι άγέλαι έξαιρέτων 'ίππων έβοσκον ένταϋ- 
θα, οΐτινες τοϊς Θεσσαλοϊς ίππεΰσιν ένδοξο- 
τάτην φήμην, τοϊς δέ στρατεύμασι τοΰ 
Μακεδόνος Φιλίππου νικηφόρον παρέσχον 
ύπεροχήν. ’Ενταύθα έγευυήθη ό μύθο; τών 
Ί.τποκενταύρων, τών ορεινών τούτων καθω- 
πλισμένων ιπποτών. ’Ενταύθα ήν ή κοιτϊς 
τών ελληνικών φυλών, αΐτινες έκ τών όρέων

Μεσσηνιακοΰ καϊ Λακωνικού, τών μεταξύ 
τών ακρωτηρίων ’Ακρίτα καϊ Ταινάρου καϊ 
τού έκ τών ναυαγίων λίαν περιωνύμου Μα- 
λέα. Πρός άνατολάς κείται ή Άργολϊς με
ταξύ τού Άργολικού κα’ι Σαρωνικού κόλ
που- Δύο δέ νήσοι, διά δόξης έστεμμέναι, 
ή Αίγινα, ή καθέδοα δραστήριων εμπόρων, 
καϊ ή Σαλαμϊς, ένθα έτάφη ή Περσική ά- 
λαζονεία, οδηγούν ήμά; πρδς τήν ’Αττι
κήν, ήτις, μετά τή; πρδς τά άνατολικά αύ
τή; παράλια κειμένη; Εύβοίας, πλείστου; 
δρμου; καϊ κόλπους σχηματίζει· ’Ενταύθα 
κείται ό Εΰριπος πορθμός, ουτινος αι πα· 
λίρροιαι άλυτον αίνιγμα ύπήρχον τοίς άρ- 
χαίοις- Περαιτέρω έπϊ τών θεσσαλικών πα
ραλίων άναφαίνεται ό Θερμαϊκός κόλπος, 
8ν πρδς βορράν περικλείει ή Χαλκιδική Χερ
σόνησος, χώρα σημαντική έν τή ιστορία: τών 
’Αθηνών, μετά τών τριών αυτής έξεχόντων 
ακρωτηρίων, έξ ών τδ βορεινότερου καί μέ 1 
γιστον λήγει πρός τόν Αθω, ουτινος τδν 
ισθμόν δ Ξέρξής διώροφε’ τό δέ μεσημβρινόν, 
ή ΙΙαλλήνη,κατά τούς λόγους τών ποιητών, 
τδ τρομερόν θέατρου τής Γιγαντομαχίας έ
γένετο.

Ή Ελλά; διηρεϊτο λοιπόν είς Βόρειον 
Ελλάδα, Μεσαίαν ή Κυρίως Ελλάδα καϊ 
τήν Πελοπόννησον.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ.

Ή Βόρειος 'Ελλάς (τά νύν Ίάννινα κα'ι 
Ι'ενίσεχερ) περιλαμβάνει τάς έπαρχίας τή; 
Ηπείρου καϊ Θεσσαλίας. Έκ τών Καμβου, 
νίων όρέων, τών πρδς άρκτον περιοριζόντων 
αυτήν, εκτείνεται μεσημβρινή τις σειρά μέ
χρι θαλάσσης, ή ύύηλοτάτη τή; οποίας κο
ρυφή ό "Ολυμπος, πέραν τών νεφών άφι 
κνουμένη, ήν τδ άρχαϊον κατοικητήριον τών 
Ελληνικών θεοτήτων. Μετ’ αυτής συνεδέε 
το καϊ ή σειρά τής Οίτης, ήτις τήν Θεσσα
λίαν πρό; νότον έκ τής κυρίως Ελλάδος 
διεχώριζε, καί διά μέσου στενή; διαβάσεως 
εί; τά; ύπό σπαρτιατικού ηρωισμού δοξα- 
σθείσας Θερμοπύλας κατέληγε. Πρδς τά 
δυτικά σύνορα τή; Θεσσαλίας, άνυψοΰτο ό
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αυτών πρδς μεσημβρίαν μεταναστεύσασαι, 
τούς άρχαίου; κατοίκους έκεΐθεν άπεδίωξαν, 
καί ένταΰθα συνέβη ό έπί Δευκαλίωνος λε
γόμενος κατακλυσμός. Ούδεμία άλλη χώρα 
πλουσιωτέρα είς μύθους ώς αύτή. Έντεΰθεν 
οί Μινύαι ύπδ την οδηγίαν τοΰ Ίάσωνος έ- 
ξέπλευσαν, ϊνα τάς καρποφόρους πύλας τοϋ 
Εύξείνου άνοίξωσι, καί τά ανατολικά κα'. 
δυτικά σύνορα τής γής άναζητήσωσιν. Εν
τεύθεν οί Μυρμιδόνες τδν υίδν τής θέτιδος, 
τδν Άχιλλέα,συνώδευσαν, ούτινος μόνον τδ 
όνομα περιλαμβάνει σχεδδν δλόκληρον έπο- 
ποιίαν ηρωικών κατορθωμάτων. Ένταΰθα 
δ-.έσπειρεν ή Κολχΐς Μήδεια τά φαρμακερά 
αυτής φυτά καί έκληροδότησε ταΐς Θεσσα
λίας γυναιξΐ τήν γνώσιν καΐ έπιτηδειότητα 
τών μαγικών τεχνασμάτων. Ένταΰθα δ ά · 
μώμητος Χείρων δ Κένταυρος, τούς υίούς 
τών ήρώων δι’ ιππικών γυμνασμάτων άνέ- 
τρεφε, καΐ δ τυφλδς άοιδός Θάμυρις μεθ’ 
ετέρων άρχαίων ύμνωδών καΐ ποιητών, τάς 
ώδάς αυτών έψαλλον πριν ή αί Μοΰσαι έγ· 
καθιδρυθώσιν έπί τών νοτίων τής Ελλάδος 
ακρωρείων.

Ώσπερ δ’ έν τοϊς προτέροις χρόνοις ή 
Θεσσαλία υπήρξε τδ Οέατρον διαφόρων ποι
ητικών μίθων, ουτοι καΐ έν τοϊς ύστέροις 
πολλάκις, τών πεδιάδων αυτής ένεκεν, έ
γένετο τδ θέατρον αιματηρών πολέμων. 
’Ενταΰθα έκειντο μεσόγαιοι αί Κυνδς Κε- 
οαλαΐ, λόφοι περίφημοι κατασταθέντες έκ 
τής ήττης τοΰ Φιλίππου Ε' (ή Γ ), προοι
μίου τής έν Πύδνα μάχης, πρδς τά βορεινά 
σύνορα,δι' ής ή Μακεδονία λεία τών Ρωμαί
ων έπί τέλους έγένετο. Ούχί μακράν τών 
Κυνδς Κεφαλών έπεξετείνοντο αί πεδιάδες 
τής Φαρσάλου ένθα ή τύχη τοΰ Καίσαρος. 
δλοσχερή ήρατο νίκην κατά τε τής δόξης 
τοΰ Πομπή,ΐου καί τής ρωμαϊκή; Δημοκρα
τίας.

Οί κάτοικοι τής Θεσσαλίας διεκρίνοντο 
διά τίνος άκαθέκτου έλευθερ'ας, προερχό
μενης ούχί έξ εύγενών πηγών άλλ’ έκ τής 
αναρχίας, διδ καΐ ή έπαρχία αΰτη διηνεκώς 
ύπδ διχοστασιών κατεσπαράσσετο. Παρά δέ 
τοϊς α.λλοις Έλλη,σιν ένομίζοντο άπαίοευ- 

τοι, τραχείς, άπιστοι είς τδν λόγον των, 
έκλυτοι είς τάς ή,δονάς τών αισθήσεων, δυσ- 
ανάγωγοι, άγαπώντες μάλλον θορυβώδη 
συμπόσια, ποικίλα έδέσματα καΐ τήν ά
γριον έκείνην φαιδρότητα ήτις τά μάλιστα 
άπέχει τής πνευματικής τών εύγενών ψυχών 
ίλαρότητος

Πρδς δυσμάς τών κορυφών τοΰ Πίνδου 
έκτείνεται ή Ήπειρος παρά τήν ’Ιωνική*  
θάλασσαν, ένθα τά Κεραύνια όρη δύσκολον 
καθιστώσι τήν άποβίβασιν. Η έπαοχία αυ
τή, τδ πάλαι κατοικουμένη ύπδ Γραιχώ?, 
όνομα δπερ έν μέν τή Ιταλία κατέστη γε
νικόν, άλλ’ δπερ οί "Ελληνες ούδόλως άνε- 
γνώριζον, ήτο κατά μέγα μέρος είς τήν κα
τοχήν λαών ούχ έλληνικών είς μικρά βα
σίλεια συνισταμένων. Τδ άρχαιότερον δέ καΐ 
περιφημότερον αύτών ήτο τδ βασίλειον τών 
Μολοσσών, δπερ, έπί έννέα σχεδδν αιώνας 
έκυβερνάτο ύπδ τών Αίακιδών, έγγόνων τοΰ 
Νεοπτολέμου. Τδ μόνον πολυχρόνιον βαβί- 
λειον τών μερών έκείνων,έν (ο τδ βασιλικόν 
σκήπτρου ύτδ έλληνικοϋ ανθρωπισμού πε- 
ριεβάλλετο, οί δέ βασιλεϊς αύτοϋ ^τήν ιδίαν 
αύτών έξουσίαν οίκειοθελώς περιόριζαν διά 
Γερουσίας έφόρου τής νομ.οθεαίας,ής περ τήν 
αύστηράν διατήοτ,σιν δ τδ σκήπτρον τοΰτο 
παραλαμβάνων μεθ' δρκου έβεβαίου.

Έν τή χώρα ταύτη, παρά τούς πρόπούας 
τοϋ Τομάρου, έν τώ μέσοι τοϋ δάσους τών 
δρυών τής Θεσπρωτίδος, έκειτο ή παλαια 
/Ιωόύνη, τδ άρχαιότατον μαντεϊον τοΰ Διδς 
είς 8 οί ίερεϊς αιγυπτιακήν άπέδιύον τήν 
καταγωγήν. Ένταΰθα ή Ηχητική δόνη,σις 
τών δρυών, δ σφοδρός μορμυρισμδς τών £υ- 
άκων, καί δ άντιβοών κρότος τών έπικρε- 
μαμέ'.ων αγγείων άνήγγελλον τάς βουλάς 
τών θεών καί τδ πεπρωμένον έκάστου. Καΐ 
είς αύτάς τάς δρΰς προφητική απεδιόετο 
δύναμις ύπδ τών άρχαίων ποιητών' καΐ δτε 
οί Μινύαι τήν ’Αργώ έναυπήγησαν, Ί Αθή
να προσήρμοσε τώ πλοίω τούτοι τεμάχιον 
μαντικής δρυδς, δπως έν καιρώ άνάγκης 
γνωστοποιή δδδν σωτηρίας τοϊς χειμαζομέ- 
νοις ’Αργοναύταις.

ΜΕΣΑΙΑ ΕΛΛΑΣ,
•

Έρχόμεθα πρδς τήν Μεσαίαν ’Ελλάδα 
(Λεβαδία) ή ττ,ν κυρίως Ελλάδα- Έ*  τής 
Μολοσσίδος προβαίνει τις κάτωθι τοϋ Άμ- 
βρακικοΰ κόλπου πρδς τήν ’Ακαρνανίαν, 
δυτική» έπαρχίαν, πλουσίαν είς χώρας καΐ 
χωρία, άλλά σχεδόν πάντοτε είς διηνεκείς 
διατελοϋσαν πολέμους μετά τώ» γειτνια- 
ζόντων Αίτωλών, διδ καί αί πρόοδοι αύτής 
πρδς τήν έκπαίδευσι» διέκειντο μικραϊ καΐ 
συνεσταλμέναι. Εντεύθεν έξετείνετο η χερ
σόνησος Λεύκάς πρδς τή» ’Ιωνική,» θάλασ 
σαν, έκ κρημνώδους βράχου έξαρτο,μένη, 
βφ’ ού οί άποτυγχάνοντες έρασταΐ άμφοτέ
ρων τών γενών, τής ανιάτου αύτών νόσου 
θύματα γινόμενοι, κατερρίπτοντο εΐς τδ πέ
λαγος ΐνα άνεύρωσιν έν αύτώ τδ τέλος τών 
παθημάτων γ) τής ζωής αύτών. ’Απέναντι 
τοΰ βράχου τούτου, ένθα ύπήρχε και άρ- 
χαϊός τις ναδς τοΰ ’Απόλλωνος, άπεφασί- 
σθη περί τδ "Ακτιον (JcilUlh) τδ περί ηγε
μονίας τοΰ κόσμου ζήτημα (723 άπδ κτί
σεως Ρώμης, 31. π. X.) ύπέρ τού τροπαιο- 
φόρου Αύγούστου Καίσαρος.

Ή ’Ακαρνανία χωρίζεται διά τοϋ ποτα
μοΰ ’Αχελώου (5 καί Θόας, νϋν Άσπροπό- 
ταμον) έκ τής Αιτωλίας. Τοσαύτη*  φήμην ό 
ποταμός ούτος έσχε παρά τοΐς άρχαίοις,ώσ - 
τε ό "Ομηρος άποκαλεϊ αύτόν βασιλικόν- 
ου μήν άλλά καΐ τδ όνομά του έσήμαινε 
πολλάκις αύτδ τδ ύδωρ. Κεκτημένος τδ 
θεϊον δώρον τοϋ λαμβάνε ν πάσαν μορφήν, 
ό ποτάμιος ούτος θεός έμονομάχησε μετά 
τοΰ άντεραστοΰ του Ήρακλέους πρδς κατά- 
κττ,σιν τής Δτ,ϊανείρας Ουγατρδς τοΰ Οίνε · 
ως, έν σχήματι ταύρου, άλλ’ ήττηθείς άπώ
λεσε τδ έτερον τών κεράτων του, δπερ αί 
Νύμφαι άναλαβοΰσαι κατέστησαν αύτδ κό
ρας τής Άμαλθείας ή τής άφθονίας.

Η Αιτωλία, καρποφόρους τινάς χώρας 
περιλαμβάνουσα, κατωκεϊτο ύπδ πλείστων 
φυλών, ών τινες ούδόλω; έλλη νικαί" άλλ’ ά
πασαι ήσαν πολεμικά!, άλαζόνες καί φι- 
λάρπαγες. Μεταξύ τών διαφόρων αύτής πο- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε'.)

λιτειών ύπήρχε δεσμός τις ομοσπονδιακός 
πρδς συζήτησιν πολιτικών υποθέσεων, ού 

| τίνος οί πρέσβεις συνήρχοντο κατ’ έτος είς 
τά θερμά, έπίσημον πόλιν τής Αιτωλίας, 
ένθα, πρδ τής ένάρξεως τής συνόδου, έτε- 
λοϋντο δημόσιοι αγώνες καΐ θρησκευτικά! 
τελεταϊ. Πρδς μεσημβρίαν τή; Αιτωλίας έ- 
κειτο ή Καλυδωνία, περίφημος διά τήν θή
ραν τών άγροιοχοίρων, ένθα πρός τούτο συν- 
ήρχετο πλήθος ίρώω» θηρευτών, καί πατρίς 
τού Μελεάγρ&υ, τδν όποϊον ή ’Αλθαία έθα- 
νάτωσε κατακαύσ*ασα  τδν μυθολογούμενου 
μοιραίου τής ζωής του δαυλόν, καί τοϋ 
Τυδέως, δστις διέπρεψεν έν Θήβαις, ώς ό 
γενναιότερος αύτοΰ υίδς Διομήδης έν Τρωάδι.

θ’. Αίτωλοΐ, έν τή ίστορίαι τών ρωμαϊκών 
έν Έλλάδι πολέμων, παρέστησαν αξιόλογου, 
καίτοι ούχ! πάντοτε τίμιον μέρος Φθονή- 
σαντες τδν Αχαϊκόν δεσμόν, είς 8ν ή πρδς 
τή,ν Μακεδονίαν τής Άχαΐας ένωσις νέαν 
όύναμιυ παρείχε, συνεμάχησαν μετά τών 
Ρωμαίων κατά τής πρώτης Ή 'Ρώμη με- 

ταχειρισθεϊσα τήν βοήθειαν τών ανδρείων 
τούτων συμμάχων πρός ίδιον όφελος, κατε- 
τρόπωσε μέν τούς Μακεδόνας, άλλ’ έφείσθη 
τής Αχαϊας ή; τήν έξόντωσιυ μεγάλως έ
πεθύμουν οί Λίτωλοί. Ή έξαπάτη αΰτη τής 
ύπερηφανείας των,καΐ ή ύπδ τής 'Ρώμη; ύ- 
ποτιθβμένη περιφρόντσις τής άξίας των,έπέ
φερε νέας εχθροπραξίας κατά τών'Ρωμαίων, 
νέαν συμμαχίαν μεταξύ τών όμοσπόνδων 
καί Αίτωλών,δδηγουμένην ύπο τοΰ βασιλέως 
τή,ς Συρίας Άντιόχου. Άλλά καί ούτος δ- 
λοσχερώς ήττήθη έν Θερμοπύλαις καΐ Μα
γνησίά· Οί δ’ Αίτωλοΐ, άπολέσαντες καΐ 
τήν τελευταίαν αύτών μάχην έν Ναυπάκτω, 
όπεχρεώθησαν νά δεχθώσιυ άτιμον ειρήνην, 
και νά μένωσι πιστοί είς τήν δύναμιν καΐ 
τδ μεγαλεΐόν τής Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Ή σειρά τοΰ Πίνδου συναντώσα τήν τής 
Οίτης διαχωρίζει τήν Αιτωλίαν τή,ς Δωρίδος 
καί τών Όζολών Δοκρών. Ή Δωρις, καίτοι 
έκ τών μικρότερων τής 'Ελλάδος έπαρχιών 
ύπήρξεν τ, πατρίς γενναίων άνδρών. Άπδ 
τούς πρόποδας τής Οίτης ώρμησαν εκείνοι 
οΐτινες, ύπδ τών Ήρακλειδών οδηγούμενοι, 

25.
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εϊσήλθον είς fhv Πελοπόννησον, καί έκδιώ- 
ξάντες τούς Αρχαίους κατοίκους τών μεσημ
βρινών αυτής μερών,έγένοντο κύριοι τής Λα
κωνίας,Μεσσηνίας καί Άργολίδος. ’Εντεύθεν 
προήλθεν ό στρατός έκεϊνος, δστις κατέθλι- 
ψε τούς Αθηναίους καί έγένετο αίτιος τής 
αυτοθυσίας τοΰ βασιλέως Κάδρου ύπέρ τοϋ 
λαοΰ του. Εντεΰθεν άποικοι Δωριείς άπο- 
κατες-άθησαν έπί τών Ασιατικών παραλίων. 
Κατ’ άρχάς οί Δωριείς έλάμβανον πάντοτε 
τδ μέρος τών δμοφύλων των Σπαοτιατών, 
άλλ’ άκολούθως ύπέκειντο είς τάς διαταγάς 
τών ύπερισχυόντων Αίτωλών.

Οί Λοκροί σπανίως άναφέρονται έν τ^ 
’Ελληνική ιστορία. Άνατολικώς δ’ αύτών 
ίκειτο ή Φωκϊς, έκτεινομένη άπδ τής Οίτης 
μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου, καί διοερρεο - 
μένη καθ’ δλον αύτής τδ μήκος ύπδ τού πο
ταμού Κηφισσοΰ, του ιδίως ύπδ τών Χαρί- 
των προστατευομένου, δ ναδς τών δποίων 
άνυψοΰτο παρά ταϊς δχθαις αύτοΰ. Αί κοι
λάδες τής Φωκίδος ησαν εύφοροι πρδς έ- 
λαίας καί αμπέλους, καί τά έκ τριών με
ρών περικυκλοϋντα αύτήν ορη περιελάμβα- 
νον λαδν φιλεργδν καί έπί φιλελευθερία καί 
γενναιότητι λίαν περίβλεπτον.

Πρδς τδ δυτικόν μέρος τής Φωκίδος ά- 
νυψοΰται ή δ-.πλή κορυφή τοΰ Παρνασσού, 
παρά τού: πρόποδας τοΰ δποίου καί έκ τών 
κρημνωδών έκεΐ δε βράχων προστατευόμενοι 
κεϊνται οί Δελφοί μετά τοΰ ναοΰ αύτών. 
Πάγκοινος ούτος και πλουσιότατος ναδς α
πάντων τών 'Ελλήνων. ’Ενταύθα ή εύσεβής 
πίστις τών έγγύς καί μακράν πόλεων συνή- 
γαγε τά διάφορα τής τέχνης αριστουργήμα
τα, έν οίς ή άξια τής δλης πρδς τδ κάλλος 
τής μορφής άνθημιλλάτο, είς τρόπον ώστε 
οί Δελφοί παρίσταντο έν συνόλορ ώς θησαυ
ροφυλακίου ού τίνος προσόμοιον ούδέποτε 
παρά τοϊς νεωτέροις άνεφάνη. Εν τώ άδυτιρ 
τοΰ ναοΰ έκειτο δ βόθρος έπί τοΰ δποίου 
ίστατο δ ίερδς τρίπους, ένθα καθεζομένη ή 
χρησμολόγος Πυθία έλάμβανε τήν έμπνευσή 
τών προφητικών ατμών. Έν ώρισμένοις μό
νον χρόνοι; ώμίλει δ Θεός. Τότε δέ προσήρ- 
χοντο οί έπί τούτω απεσταλμένοι έξ απάν

των τών μερών τής τε 'Ελλάδος καί τής’Α
σίας, έν πανηγυρική πομπή είς τδν ναδν, 
καί δι’ ασμάτων, καί χορών καί Ουσιών έ- 
πεκαλοΰντο τήν εύμένειαν τών Θεών. Έν
ταΰθα έτελοΰντο οί Ιΐυθικοί άγώνες,άμιλλώ- 
μενοι περί πρωτείων πρδς τούς’Ολυμπιακούς, 
οίς έπίσης καί οί γυμνικοί οϊτινες συνεξι- 
σοϋντο πρδς τούς ποιητικούς. Ούχί μα
κράν τοΰ ναοΰ άνέβρυεν έκ τοΰ βράχου ή 
σεβασμία πηγή τής Κασταλίας πέριξ τής ο
ποίας αί Μοΰσαι έξετέλουν τούς χορούς αύ
τών. Απαν τδ δρος έφαίνετο θεών κατοι- 
κητήριον. Παρά δέ τδ άπωτέρω κείμενον 
Κωρύχιοκ άντρον άνυψ-.ΰντο οί βωμοί τοΰ 
Πανδς καί τοΰ Βάκχου, έν δέ τοΐς πέριξ δά- 
σεσιν αί Νύμφαι καί οί θεοί τών δασών καί 
τών κοιλάδων έλατρεΰοντο. Τήν δέ ήρεμου 
τών Μουσών λατρείαν διεδέχο/το αί θορυ
βώδεις τελεταί τών Μαινάδων, αϊτινες έν
ταΰθα έπί μιάς τών τοΰ Παρνασσού κορυ
φών περί τδν ναόν τού Βάκχου περιεστρέ- 
φαντο.

Όποϊον δέ τι πνεΰμα ελευθερίας καί ανε
ξαρτησίας παρά τώ λαώ τής Φωκίδος έπε- 
κράτει,αρκούντως άποδείκνυται έκ τής επο
μένης τοΰ Παυσανίου διηνήσεως :

« Ή Φωκϊς ύπέκειτο είς τάς έπιδρομάς 
τών ύπερισχυόντων Θεσσαλών. Πολλάκις δ’ 
ήττήθη ύπ’ αύτών. Κατά δέ τήν προτελευ- 
ταίαν μάχην, άπέστειλαν οί Φωκεϊς τριακο- 
σίους στρατιώτας εκλεκτού; (λογάδας) πρδς 
τδ κατασκοπεΰσαι τά τών Θεσσαλών’ άλλ’ 
ούτοι οί λογάδες άπώλοντο άθρόοι μετά τού 
στρατηγού αύτών Γέλωνος, ουμπαττ,θέντες 
ύπδ τών ϊππων καί φονευθέντες ύπδ τών 
στρατιωτών τών πολεμίων. II συμφορά αΰ 
τη, ή οΰτω προαγγέλλουσα ολοσχερή ήτταν 
καί ίποδοόλωσιν, τοσοΰτον κατέπληξε τούς 
Φωκεϊς, ώστε συναγαγόντες είς 8ν μέρος 
τάς γυναίκας, τούς παΐδας καί πάντα τά 
κινητά αύτών κτήματα, έτι δέ καί φορέμα
τα καί χρυσδν καί άργυρον καί τά αγάλμα
τα τών θεών, ήτοίμασαν μεγάλην πυράν 
καί προσδιόρισαν φύλακας έπ’ αύτών τριά
κοντα άνδρας, προστάξαντες αύτοίς, έάν 
τυχόν ήττηθώσιν έν τή, μάχη οί Φωκεϊς, 

τότε ούτοι ν’ άποσφάξωσι τάς τε γυναίκας 
καί τούς παΐδας, καί ώς ίερεϊα άναθέντες 
ταΰτα μετά τών πραγμάτων έπί τήν πυράν, 
ν’ άνάψωσιν αύτήν καί νά τά κατακαύσω- 
σιν’ έπειτα δε καί αύτοΐ οί τριάκοντα είτε 
να φονευθώσιν υπ’ άλλήλων ή νά όρμήσωσιν 
εί; τό ιππικόν τών Θεσσαλών (ό>ς είς βέ
βαιον θάνατον). Τότε δ’ οί Φωκεϊς ιππείς 
τε καί πεζοί έποιήσαντο έξοδον έπί τούς 
Θ-σσαλούς ύπδ τήν στρατηγίαν 'Ραίου τού 
Άμβροοε'ως καί Δαϊφάντου τού 'ίαμπολί- 
του. Αμα δέ τά στρατεύματα συνεπλάκη
σαν, συνησθάνθησαν οί Φωκεϊς τήν τρομεράν 
άπόφασιν ήν έποιήσαντο περί τών γυναικών 
καί τέκνων,ώνπερ ή σωτηρία ϊστατο έπί ξυ· 
ροΰ ακμής, καί ούτως άπάσας αύτών τάς 
δυνάμεις καταβαλόντες,καί παντοϊα τολμή 
μα τα καί στρατηγήματα μηχανησάμενοι. 
πρδς δέ, καί τών θεών εύδοκούντων, έπιφα- 
νεστάτην νίκην ήραντο κατά τών έχθρών. 
Διό καί άπέςχιλαν, ώς φόρον ευγνωμοσύνης, 
αναθήματα είς Δελφούς τώ ’Απόλλων;’ ήτοι 
τάς εικόνας τών στρατηγών αύτών καί άλ
λων ήρώων έπιχωρίων, έργα Άριστομέδον- 
τος τού ’Αργείου.»

Ιδού δ’ αυτολεξεί τά υπό τοϋ Παυσανίου 
λεγάμενα ;

* . . . . Ούτοι ύπδ τών Θεσσαλών οί λο· 
«γάδες άπώλοντο άθρόοι καί αύτοΐ καί δ 
«ηγούμενός σφισι Γέλων, ουμπατοΰμενοί τε 
«ύπδ τών ϊππων καί ύπδ τών άνδρών φο- 
«νευόμενοι- Καί ή συμφορά σφών κατάπλη- 
«ξιν τοϊς έπί τοΰ στρατοπέδου τών Φωκέων 
«τηλικαύτην ένεποίησεν, ώστε καί τάς γυ- 
οναϊκας καί παΐδας, καί δσα τών κτημάτων 
«άγειν ήν σφίσιν ή φέρειν. έτι δέ καί έσθή- 
«τα καί χρυσόν τε κα! άργυρον καί τά ά- 
«γάλματα τών θεών ές ταϋτδ συλλέζαντες, 
»π«ράν ώς μεγίστην έποίησαν, καί έπ’ αύ- 
«τοϊς αριθμόν τριάκοντα άνδρας άπολείπου- 
»σι’ προσετέτακτο δέ τοϊς άνδράσιν, εί 
«ηττασθαι τούς Φωκέας συμβαίνοι τή μά- 
»χη, τότε δή προαποσφάξαι μέν τάς γυναϊ- 
»κάς τε καί παΐδας καί ώς ίερεϊα άναθέν- 
»τας ταΰτά τε καί τά χρήματα έπί τήν πυ·- 
»ράν καί ένέντας πΰρ ουτω; ήδη διαφθαρή- 

»ναι καί αύτούς ήτοι ύπ’ άλλήλων η ές τήν 
«ϊππον τών Θεσσαλών έσπίπτοντας .. . Τό- 
»τε δέ οί Φωκεϊς έποιοΰντο αύτίκα έπί τούς 
«Θεσσαλούς έξοδον’ στρατηγοί δε ησαν 
»σφίοι 'Ροΐός τε Άμβρωσεύς καί Ίαμπολό- 
»της Δαϊφάντης . . . Ώς δέ ές χεΐρας συνή.- 
«εσαν, ένταΰθα τοϊς Φωκεΰσιν έγίνετο έν 
«οφθαλμοί; τά ές τάς γυναίκας καί ές τά 
«τέκνα δόξαντα, τήν τε σωτηρίαν ούκ έν 
«βεβαίω σφίσιν έώρων σαλεύουσαν, καί τού- 
»των ένεκα ές παντοϊα άφικνουντο τολμή- 
»ματα’ προσγενομένου δέ καί τοΰ έκ θεών 
«εύμενοΰς, νίκην τών τότε άνείλοντο έπιφχ- 
«νεστάτην» ■ . . · κτλ. (Παυσαν : Φωκικ > 
1 3—5)

Δυτικώς τής Φωκίδος κεϊται ή Βοιωτία 
περιοριζομένη βορειοδυτικώς καί έν μέρεε 
μεσημβρινώς έχ τής θαλάσσης, κατά δέ τδ 
πλεϊστον μέρος μεσημβρινώς έκ τής Μεγα- 
ρίδος καί ’Αττικής. '11 μεγίστη αΰτη έπαρ- 
χία τής κυρίως 'Ελλάδος, πρδς τά βορεινά 
μέν τραχεία ώς έκ τών όρέων, πρδς μεσημ
βρίαν δέ καρποφόρος, καί τοι δμιχλώδης, 
καί διαρρεομένη ύπδ διαφόρων ποταμών, 
έκληροδοτήθη έκ φύσεως διά πλείστων επι
γείων άγαθών μάλλον ή διανοητικών πλεο
νεκτημάτων. Διό, καί μάλιστα παρά τοϊς 
εύφυέσιν ’Αθηναίοις, ούδεμίαν άξίωσιν έκέ- 
κτητο ό έν τή βορείσε άτμοσφαίρρι τής Βοι
ωτίας γεννηθείς Άλλά πιθανώτερον δέν ή
το τοσοΰτον τδ κλίμα, δσον ή αποκλειστι
κή έπασχόλησις τών Βοιωτών είς τδν γεωρ
γικόν καί ποιμενικδν βίον, ή καθιστώσα 
αύτούς ύποδεεστέρους οΰτως είπεΐν τών άλ
λων 'Ελλήνων. ’Εκ τών ωραίων δέ τεχνών 
μόνον τήν μουσικήν ήγάπων καί μετά τδν 
Πίνδαρον ούδείς άλλος μέγας ποιητής άνε.- 
φάνη παρ αύτοίς.

Αί Θήβαι άν ιεποιοΰντο τά πρωτεία με
ταξύ τών άλλων βοιωτικών πόλεων, αϊτι
νες έν έλευθέρω μεταξύ των συνδέσμω συν- 
ενούμεναι, ούδεμίαν έπ αύτών υπεροχήν 
ήθελον άναγνωρίζειν. Κατά συνέπειαν λοι
πόν τής φιλοπρωτίας ταύτης τών Θηβαίων, 
πλεϊσται δσαι διαμάχαι καί άμοιβαίαι κα
ταπιέσεις έκεϊσε συνέβαινον. Πλούσια είς
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αρχαίους μύθους ήτο έπίσης τ, χώρα αΰτη, 
ένθα τδ πάλαι αί Μοΰσαι έπί τών Άονίων 
όρέων κατιρκουν, καί παρά τούς πρόποδας 
τοΰ Έλικώνος τδν Ίΐοίοδον ώς εαυτών ποι 
ητήν καθιέρωσαν. Ενταύθα ή λίρα τοΰ Αμ- 
φίωνο; συνήρμοσε τούς λίθους τών τειχών 
τή; πόλεως Θηβών. "Εκαστον δ’ δρος καί 
έκάστη πηγή τής δμόρου γής αναμνήσεις έ 
πέφερε τής ιστορίας τοΰ Δαΐου, τοΰ Οίδί- 
ποδος,τών άντιμαχομένων άδελφών βασιλο- 
παίδκ', καί τών έπτά έπί Θήβας έκστρα- 
τευσάντων ηρώων. '11 δέ άκρόπολις Καδ
μεία άνεμίμνησκε τδν κατασκευαστήν αύ
τής Κάδμον, ουτινος τάς τελετάς τοΰ γά
μου μετά τής Ουγατρδς τοΰ "λρεως καί τή; 
Αφροδίτης καί αύτοί οί θεοί διά τή; παρου

σίας των έτίμησαν.
’Εν τοΤ; ιστορικοί; επίσης χρόνοις αίΘή- 

βαι διεδραμάτισαν αξιόλογου μέρος. "Οτε οί 
Πέρσαι άπήτουν τήν τών 'Ελλήνων υποτα
γήν, μόνα·, αί Θήβαι εϋνο'ίκώς άπεδέχθη- 
σαν τήν άπαίτησιν ταύτην τοΰ Μεγάλου 
Βασιλέως, διδ καί άπαντες οί "Ελληνες ά- 
πεστράφησαν αύτάς. Έν δέ τώ Πελοποννη 
σιακώ πολέμιο, αντίζηλοι τών ’Αθηνών ου 
σαι, έτέθησαν πρδς τδ μέρος τής Σπάρτης, 
μεχρισοΰ έπϊ τέλους ή Σπαρτιατική αλαζο
νεία τήν υποτιθϊμένην αύτής φιλίαν είς μΧ 
σος μετέστρεψε. Δολίω τώ τρόποι κατέλα- 
βέ ποτέ σπαρτιατικός στρατός τήν άκοόπο- 
λιν τών Θηβών, είσήγαγεν εις τήν πόλιν α
ριστοκρατικόν ή μάλλον είπεϊν τυραννικόν 
πολίτευμα, ίξώρισε πλείστους κατοίκους, 
διεπράξατο φόνου; καϊ διαρπαγάς καί διά 
διαφόρων καταπιέσεων κατέθλιψε τδν λαόν. 
’Αλλ' δμω; τδ μέγεθος τών δεινοπαθημά- 
των τούτων έπέφερεν έπι τέλους καί τήν σω
τηρίαν τών Θηβών. Δύο άνδρες άνεφάνησαν, 
οί μέγιστοι τών όσου; έγέννησάν ποτέ αί 
Θήβαι,ό Πελοπίδας καί ό ’Επαμεινώνδας, ο’ί 
τινες δι' δρκου συνδεθέντες, τούς ήδυπαθώς 
εύωχουμένου; καί μεθύοντας τυράννους έφό- 
νευσαν καί άποκατέστησαν έκ δευτέρου τήν 
δημοκρατικήν κυβέρνησιν έν τη πατρίδι αύ
τών. Έν δέ τώ πνεύματι του Έπαμεινών- 
δου αί Θήβαι πεποιθυϊα:, καί ύπ’ αύτοΰ 

έμφορούμβναι, καθεϊλον τήν έπαρσιν τής 
Σπάρτης έν τή έν Λεύκτροις μάχη καί κα- 
τέλαβον τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών 
ελληνικών πολιτειών' εισέβαλαν δέ πολλά
κις καί εί; τήν Πελοπόννησον, καί έν τώ 
ίδίω αύτών έδάφει κατετρόμαςαν τού; Λα
κεδαιμονίου;, ούδέποτ' άλλοτε ίδόντα; έν 
αύτώ καπνόν έχθρικοΰ στρατοπέδου άναθρώ- 
σκοντα.

Έν δε ταϊς άξιοσημειώτοις πόλεσι τή; 
Βοιωτίας συγκαταριθμσΰνται καί αί εξής : 
Ίΐ Λεβαδία, περίφημος διά τδ μαντεϊον τοΰ 
Τροφωνίου, ένθα οί μαντευόμενοι καταβαί- 
νοντες εις βαθύ στήλαιον σκοτεινόν, καί ει- 
τα έξερχόμενοι, διήνυον τδ επίλοιπου τοΰ 
βίου των έν μεγίστη μελαγχολία καί σοβά- 
ρότητΓ η Χαιρώνεια, δ τάφος ούτος τής 
'Ελληνικής έλευθερίας μετά τδν τελευταϊον 
έκεϊνον καί διάσημον αγώνα τοΰ έθνικοΰ 
φρονήματος’ Πλαταιαί, ή άντίζτ.λος πό
λις τών Θηβών, ή πιστή φίλη τών Αθηνών 
καί ή σύμμαχο; αύτών έν τή μάχη τοΰ 
Μαραθώνα;, ής τίνος τήν χορηγηθεΐσαν τότε 
έπικουρίαν ύπέρ τή; κοινή; έλευθερίας κα
λώ; ή τύχη άντήμειψε, καθόσον, έν δυσί 
περσικοί; πολέμοις δ στρατός τοΰ Μαρδο- 
νίου ήττήθη πρδ τών τοιχών τών Πλαται- 
ών, αΐτινες ώ; έκ τούτου διέμενον σώαι 
καί αβλαβείς, μεχρισοΰ περί τδ 373 π. X. 
ύπδ τής λυσσώδους ζηλοτυπίας τών Θηβών 
δλοσχερώ; κατεδαφίσθησαν- άλλ’ ακολούθως 
πάλιν άνωκοδομήθησαν ύπδ τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου.

Πρδ; μεσημβρίαν τής Βοιωτίας εκτείνεται 
ή μικρά Μεγαρ'ς μεταξύ τών κόλπων Κο
ρινθία κοΰ καί Σαρωνικοΰ καί τής ’Αττικής, 
έν μέρει περικλειόμενη ύπδ τών Σκειρωνι- 
κών βράχων, έφ’ ών τδ πάλαι δολοφόνοι 
λησταί τούς διαβαίνοντας συλλαμβάνοντες 
έβασάνιζον καί ήκρωτηρίαζον τά κρύφια 
μέλη τοΰ σώματος αυτών. Είς τήν ορεινήν 
ταύτην χώραν, τήν πρότερον τή ’Αττική 
άνήκουσαν ή ύποτελή αύτή; ούσαν, κατήλ- 
Οον οί Δωριείς έπί τή; έποχής τών 'Ηρα- 
κλειδών καί διέμειναν πάντοτε άφωσιωμέ- 
νοι τοϊς δμοφύλοις αύτών Μεγαρεΰσιν. "Οθεν 

έπί τοΰ ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου κλίναν- 
τες οΰτοι πρδς τδ μέρος τών Σπαρτιατών 
έμισήθησαν σφόδρα ύπδ τών γειτνιαζόντων 
Αθηναίων. Τδ μϊσος δέ τοΰτο έπί τοσοΰτον 

προέβη ώστε, δ τολμήσας διαβήναι τά σΰ 
νορα τής ’Αττικής θανάτιρ έζημιοΰτο. ’Αλλ’ 
δμως ή απειλή αυτή ούδόλως έφόβισεν ούδ’ 
άνεχαίτισε τδν Εύκλείδην δστις, γυναικεία 
ένδεδυμένος φορέματα, μετέβαινε καθ’ έκά
στην είς ’Αθήνας 'να άκροάζηται τά φιλο
σοφικά μαθήματα τοΰ Σωκράτους, τδ δ’ 
εσπέρας έπανήρχετο πάντοτε οΐκαδε ούτωσί 
μετημφιεσμένος. Έν τοϊς αρχαίοι; χρόνοις 
τά Μέγαρα έξαπέστειλαν πλείστας άποι· 
κίας είς τήν Σικελίαν καί είς τά παράλια 
τής βορείου θαλάσσης’ άλλ’ όμως μετά τδν 
Πελοποννησιακδν πόλεμον κατεβλήθη ή α- 
ξιολογότης αύτών, καί μικρόν τι υπόλοιπον 
τή; άρχαϊα; δόξης έναπελείφθη αύτοϊς. "Ο
τε λοιπδν οί Μεγαρεϊ; ήρώτησαν τόν χρη 
σμδν, ποία ήτο ή πρώτη τών Ελληνικών 
πόλεων έλαβον τήν έξής περιφρονητικήν ά· ) 
πάντησιν :

«Γαίη; μέν πάσης, τδ Πελασγικόν 'Αργος 
άμεινον,

» Ιπποι θρηΐκιαι, Λακεδαιμόνιαι δέ γυ
ναίκες, 

«'Ανδρε; δ’, οι πίνουσιν ύδωρ καλής Ά- 
ρεθούσης. 

’•’Αλλ’ έτι καί τών δ’ είσίν άμείνονε; .... 
«Άργεϊοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο, 
«Υμείς δ’ ώ Μεγαρεϊ;, ούτε τρίτοι, ούτε 

τέταρτοι 
«Ούτε δυωδέκατοι, οΰτ’ έν λόγω, ούτε έν 

αριθμώ.»

Άνατολικώς τής Μεγαρίδος, διά τοΰ ό
ρους τών Κεράτων διαχωριζόμενον, έπεκτεί- 
νεται τδ τρίγωνον οΰτως είπεϊν τής Άτιι- 
*ής παρά τώ Αίγαίω Πελάγει, περιοριζο- 
μένης πρδς τήν έξέχουσαν αύτή; άκραν ύπδ 
τοΰ Σουνίου ακρωτηρίου, ένθα δ ναός τής 
Κουνιάδο; Άθηνάς διέλαμπεν άπέναντι τών 
προσπλεόντων’ γή δρεινή, πρδς βορράν χω- 
ριζομένη έκ τής Βοιωτίας ύπδ τοΰ Παρνασ

σού ουτινος πλεϊστίι κλάδοι καταφθάνουσι 
μέχρι τοΰ Σουνίου, γή άκαρπος καί ξηρά, 
άλλά διά τής έπιμελεία; τών κατοίκων καλ- 
λιεργηθείσα μέν καλώς, ούχί δέ καί ίκα- 
νώ; ώστε νά έπαρκή εί; τάς άνάγκας καί 
ξένων μεταναστών, "λπαν τδ μήκος τής 
χώρας ταύτης σύγκειται έκ δεκαπέντε γερ
μανικών μιλιών, τδ δέ μέγιστον αύτή; πλά
τος ές 6, είς τρόπον ώστε άπασα ή έπι- 
φάνεια τή; τριγωνοειδοΰς ταύτης γής δέν 
περιέχει πλειότερα τών 45 μιλιών. Καί ό
μως έπί τή μικρά ταύτη βάσει, δυνάμει 
τοΰ πνεύματος τή; φιλοπονίας καί τής γεν- 
ναιότητος τών εγχωρίων, ισχυρόν κράτος 
άνωρθώθη οπερ έπί τινα χρόνον κυριαρχικώς 
έδέσποζεν έπί τοΰ Αιγαίου Πελάγους, καϊ 
είς άπαντα τά παράλια αύτοΰ μέχρι τών 
ένδοτέρων τοΰ Εύξείνου Πόντου προσήγγι- 
ζε’ πρδ; δέ τούτοι; καί συνάμα πνευματι
κό,; διά τοΰ χαρίεντος σκήπτρου τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ τήν πορείαν τοΰ φιλολογικοί 
κόομου καθωδήγει, καί έν ταϊς καρδίαις 
τών βελτιόνων καί εύγενών άνδρών πάντο
τε έπιτυχώς καί άποτελεσματικώς έπενήρ- 
γει. Ούδεμία άλλη έπαρχία έπί τοσοΰτον 
έδοξάσθη. "Απασαι αί πηγαί τοΰ άνθρωπι- 
σμοΰ καί τών γνώσεων έν τή στενή ταύτη 
χώρα συρρεύσασαι, είς ένα ποταμόν συνη- 
νώθησαν, ουτινος ή έπιφάνεια τδ διαυγέστα- 
τον κάτοπτοον, τδ δέ βάθος τήν εύφορω· 
τάτην καί ποικιλωτάτην πληθώραν έπαρου- 
σίαζεν.

Οί κάτοικοι τής ’Αττικής, τήν άρχήν τή; 
ιστορίας αύτών άγνοοΰντες, έκάλουν εαυτούς 
αύτόχθονας" οθεν καί τδ φιλόπατρι αύτών 
πρδς τήν πατρώαν πάντοτε προσηλοΰτο 
γήν. Τδ δτι δ’ ήσαν τής αύτής τών Ίώ- 
νων φυλή; είναι υπερβέβαιον, καί ώ; έκ 
τούτου, ώσπερ οί "Ιωνες, ύπέκειντο καί ου- 
τοι είς τδ δημοκρατικόν πολίτευμα, ένώ οί 
Δωριείς πάντοτε εί; τδ άριστοκρατικόν. 
Οί θεοί ανέκαθεν εύμενεϊς έφάνησαν πρδς 
ταύτην τήν χώραν. Ή ’Αθήνα καί ό Πο- 
σειδών διεφιλονείκησαν τήν κατάκτησιν αύ
τή;, μεχρισοΰ κατακυρωθείσης τής χώρας 
τή ’Αθήνα, ή θεά τή έδωρήσατο τδ άξιόλο-
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γον δώρο» τή; έλαια;. *Ένταΰθ*  έπελθούσα 
ή Δήαητρα μετά τήν περιπλάνησιν αυτής 
καί εύροϋσα καλήν υποδοχήν, μετεπέμύχ- 
το πρό; άταμοιβήν τον Τριπτόλεμον, δσ·

. τις έχορήγησε τοϊ; άνθρωποι; τά ανεκτί
μητα δώρα τών δημητριακών κχλουμένων 
καρπών, δι’ ών ούτοι τότε πρώτον σταθε- 
ρώς έν τώ πατρώω έδάφει περιοριοθέντε;, έ· 
γνώρ'βαν τούς νόμου; τή; ιδιοκτησίας καί 
τού δικαίου Τότε δ’ άνεφάνησαν ένταΰθα 
πλεΐστοι άνδρες διάσημου ενεργητικότητες' 
προ πάντων δ’ ό Θησεύς δστις καταδίωξε 
τού; λε,στάς καί συ·ώ<ιβε τού; πανταχόσε 
διεσπαρμένου; κατοίκου; εί; Sv άστυ, εΐ; 
’Αθήνα;.

Τότε δή συνέβη δπερ ό Γερμανό; ποιητή;
* SchiUer άδει περί τή; πόλεως ταύτη;, λέ 

γων τάδε :
«Έξ Ουρανού κατέρχονται οί μακάριοι 

θεοί, καί ίεροπρεπώ; καταλύουσιν έν τώ 
καθιερωμένοι αύτοί; περίβολο), καί ένδοξα 
δώρα ά πονέμουσιν αύτώ. ’Εν πρώτοι; ή 
Δήμητρα τό τού αρότρου, ό Ερμή; τήν 
άγκυραν, δ Βάκχος τήν σταφυλήν, ή ’Αθή
να τδν χλοανθούντα τή; 'Ελαία; βλαστόν 
καί ό Ποσειδών τόν ίππον τόν μαχητήν. 
Ή δέ Κυβέλη, η μήτηρ τών θεών, ζεύξασα 
τού; λέοντα; εί; τήν άμαξαν τη; εισέρχε
ται ώ; πολίτι; έν τή φιλόξενε·) ταύτη, γή. 
’’Εδαφος ιερόν ! έξ ού έπήγασεν δ εποικι
σμό; τού ανθρωπίνου γένους καί ή τών ή- 
0ώ< καί τεχνών αποστολή είς τά; άπωτά- 
τα; τή; θαλάσση; νήσου;, και ένθα φιλό
σοφοι έδίό'αξαν τά περί δικαίου καί άδικου 
έν ταϊ; ίεραϊς στοαΐς, οί δε ήρωες είς τάς 
μάχας άφώρμησαν πρός ύπεράσπισιν τών έ- 
φεστίων θεών, κτλ.»

Οΰτω; άπ’ άρχή; αί ΆΟήναι έγένοντο 
τό φυτώριον τών ηρωικών άρετών καί τή; 
φιλοπατρίας, καΐ, δι’ άδιαλείπτου σειράς 
μεγάλων άνδρών, μέχρι τή; τελευταίας αυ
τών ιστορική; έποχή; άναφυομένων, τό 
πιρότυπον τή; θισμοθεσίας, τή; φιλοσοφί- 
·», πή; έξοχου ποιήσεω;, τής ρητορικής, 
τών ωραίων τεχνών, έν ένί λόγερ, παντός 
δ,τι δύνανται νά συμπεριλάβωσι τά στενά 

δρια τή; ανθρωπίνου διανοίας. ’Ενταύθα έν 
τοϊς άρχαιοτάτοις χρόνοι; ό τελευταίο; τών 
Αθηναίων βασιλέως προσήνεγκεν εαυτόν, 
αΰτοβούλητον Οϋμα τής φιλοπατρίας αύ
τοΰ- Ένταΰθα διερράγησαν τά κύματα τής 
περσική; δυνάαεως έπι τών δχθών τοΰ 
Μαραθώνο;· ’Ενταύθα άνήφθη ό δαυλό; δσ- 
τις, μετά ήμισυν αιώνα άπό τή; πρώτης; 
τών Περσών ήτης, κατέφλεξε τό κολοσ- 
σιαϊον οικοδόμημα αύτή; ταύτη; τής περ
σικής μοναρχίας. Ένταΰθα έπολέμησεν έπί 
πολλά έτη ή ελληνική έλευΟερία κατά τή; 
ύπερβαλλούσης ισχύος τή; μακεδονική; πι- 
έσεω;, καί έπολέμησεν ένδόξως, καί τοι ού- 
χί μέχρι τέλους έπιτυχώς. Έκ τών τειχών 
τούτων έξήλθον οί μέγιστοι στρατάρχαι 
καί πολιτικοί άνδρες. Ένταΰθα ήγόρευσε 
πρό; τόν δήμον εί; Περικλής, εί; Φωκίων, 
εί; Δημοσθένης. Ενταύθα παρέστησαν δ- 
Αισχύλος, δ Σοφοκλή; καί δ Ευριπίδης τά 
αμίμητα αύτών δράματα καί δ ’Αριστο
φάνης τά; κωμωδίας αύτοϋ. Ένταΰθα έ- 
δίδαξαν δ Σωκράτης, ό Πλάτων καί δ ’Α
ριστοτέλης. Ένταΰθα κατευσκεύασεν δ Φει
δίας τά άγάλματα τών θεών πρύς θαυμα
σμόν τών τε συγχρόνων καί τών έπερχο- 
μένων γεννεών, καί έθολοποίησε ναού; τε 
καί στοάς, ών τινων καί αυτά τά έρείπια 
έκπλήττουσι σφόδρα τού; θεωμένου;.

(Ακολουθεί)·

Έιι. Γιαννακόπυυ.ίος.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΣΜΥΡΝΑΙΚΑΙ 
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ (1).

1. 

LEpnc^OEo 

ΓΚΟ'ΆΟΥΜΟΥ^Γ

ήτοι.
Σεργίς, Θεώ ύι|(ί)στω σωτ(ήρι) κ(αί) 

κ(υ)ρ(ί<.)) Λούνου, άνέ(Οηκεν).

Τήν επιγραφήν ταύτην άντέγραψα έκ 
τεμαχίου μικρού μαρμάρου άκανονίστου 
μήκ. 0, 26, ΰψ. 0, 4 4 , πάχ· πρό; μέν τά 
δεξιά 0, 07, πρό; δέ τά αριστερά 0, 4 0, 
ευρισκομένου νύν έν τώ Έβραϊκώ νοσοκο- 
μείω τή; πόλεώ; μας καί άνακαλυφθέντος 
πρό περίπου μηνών έν τώ άπέναντι τού 
νοσοκομείου οίκοπέδω, έφ’ ού έκτίσθη έπει
τα τό νεόδμητον κατάστημα τής Εβραϊκή; 
κοινότητο;. Τά άκομψα καί έφθαρμένα τής 
έπιγραφή; ταύτης γράμματα εχουσιν ΰψ. 
Ο, 02' έκ τοΰ σχήματος δέ αύτών γίνεται 
δήλον δτι έχαράχθησαν εί; πολύ μεταγενε- 
στέραν άπό Χριστού έποχήν. Έπί τή; άνω- 
τέρας τοΰ τεμαχίου τούτου έπιφανεία; φαί 
νονται ίχνη κάκιστη; έργασίας αναγλύφου, 
έζ ού, ώς καί έκ μόνη; τής έπιγραφής, τής

κατατα-σομένης εί; τά; λεγομένας άναθη- 
ματικάς, καταφαίνεται, βεβαιούταί τι; δτι 
τό ανάγλυφου τοΰτο άνετέθη ύπ’ εύλαβοΰ; 
τινο; έ*  τώ ναώ τοΰ θεοΰ Λούνου, ού ή έν 
Σμύρνη ΰπαρξι; πρώτην ήδη φοράν γίνεται 
γνωστή έκ τή; έπιγραφή; ταύτη;, ώ; καί 
ή θέσις έφ’ ή; άνεγείρετο, κατά τήν όποίαν 
δν έγείνετο άνασκαφή τις πρό τή; οικοδο
μή; τοΰ ρηθέντο; οικοδομήματος ή καί ήδη 
άν έπεχειρεϊτο τοιαύτη έν τώ προαυλίω αύ
τοϋ ύπό φιλάρχαιου τινός, διά μικρά; δα
πάνη; Οά άνεκαλύπτοντο πολλά άφορώντα 
έν γένει τήν άρχαιολογίαν καί ιδίως τήν ι
στορίαν τή; ήμετέρα; πόλεως.

Λούνος δέ (ZLuntis) εκαλείτο ύπό τών 
Ρωμαίων δ Φρύγιο; θεό; Μήν, ού ή λατρεία 
έξετείνετο έφ’ δλης σχεδόν τής Μικράς Ά
σία;, ώ; καί έν Συρία καί Μεσοποταμία. 
Έπί τών αύτοκρατορικών νομισμάτων δ
λων σχεδόν τών πόλεων τή; Φρυγία;, τής 
Λυδία; καί τή; Πισιδίας, ένθα πανδήμως 
έλατρεύετο, παρίσταται ότέ μέν όρθιος, ότέ 
δέ έφιππος. Έκτος τών έπαρχιών τούτων 
εύρίσκομεν αύτόν τιμώμενον καί έν τή Πον
τική Τραπεζοΰντι, έν τώ Συλλίερ τής Παμ- 
φυλίας, δπερ δύναται νά θεωρηθή ώ; Πι- 
σιδική πόλις, έν ταΐς Καρικαϊ; πόλεσιν 
Νύσα καί Άφροδισιάδι, ταϊ; παρά τήν Φρυ
γίαν καί έν τή 'Ιωνική Σμύρνη, ώ; ή πα
ρούσα έπιγραφή άποδεικνύνει, πόλει έχούση 
άμεσον σχέσιν πρός τήν πλησιόχωρον Λυ
δίαν.

Ό θεός ούτος έπεκαλεϊτο διά πολλών 
καί ποικίλων έπιθέτων. Έν τή παρούση έ
πιγραφή βλέπομεν δτι έπικαλεϊται “Τψι- 
στος, Σωτήρ καΐ ΛΈγχοη. ’Αλλαχού όνομά- 
ζεταιΛ/ήκ Τιΰ/ιου,ΜήνΤΰραννοε,Μήν Πε· 
τραείτης, Μήν Άρτεμίΰωρος Άζιοττη/ύς ή 
μόνον Άζιοττηνός,Μήν 'Ασκηνός,Μήν Κά 
ρου, Μήν ΚαραρεΙτης, καί Μήν Φαρνάκου. 
Παρατηρητέον δέ δτι δπω; έν τή παρούση 
έπιγραφή καλείται άκλίτως Λούνου καί 
ούχί Λοΰνος καί έν δοτική πτώσει Λούνω, 
ουτω καί τινα τών έπιθέτων αύτοΰ εΐναι 
άκλιτα" ώς Τιάμου, Κάρου, Φ'αρνά- 
κου, άντί Μήν Τίαμος, Κόρος, Φαρκά·

4) Έν τώ προτελευταίο) φυλλάδιο) τού 
Ομήρου (Μάρτιο; 1 873) Σελ. 4 04, στ. 9 
'Ανεκδότου ίπιτυμΰίου Σ/ιυρναΐκής ί.·τι· 
γραφής διόρθ. Κή άντί f\J-\
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χης. Ό τελευταίος ούτος Μήν Φαρνάκης εί
χεν έν Κάβειροι; τοϋ Πόντου διάσημο*  να 
όν χαΐ έλατρβύετο ιδίως ύπδ τών βασιλέων 
τοϋ Πόντου, οϊτινες χατά την βασιλικήν 
ορκωμοσίαν ώμνυον «Τύχην βασιλέως καί 
Μίνα Φαρνάκου.»

Τδ κύριον δνομα ΣεργΙς είναι πρωτοφα
νές, μή άναφερόμενον έν τώ λεξικώ τοΰ 
Πάπου’ ε’ναι δέ τδ υποκοριστικόν τοΰ Ρω
μαϊκού ονόματος Σεργία έκ τοΰ αρσενικού 
Σέργιος (Sergius).

2.

ΦΙΛΟΙ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΔΙΟΦΑΣ 
ΣΕΛΕΥΚΟΣ

δ ΦΙΛΟΙ
ΝΙΚΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΦΙΛΟΙ 
ΑΠΟΛΔΑΣ 
ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ

10 ΑΠΕΛΛΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ 
ΦΙΛΟΧΑΡΙΣ 
ΜΑΤΡΟΣ 
ΣΩΣΤΡ1Σ

15 ΜΗΝΟΔΟΤΟΣ ΦΙΛΟΙ

ήτοι.

Φίλοι’ Δημοσθένης, Λιοφάς, Σέλευκος. 
Φίλοι’ Νικίας, ’Αρτεμιοία. Φίλοι’ Άπολ- 
λΑς, Απολλόδωρος, Άπελλής, Σωτήριχος, 
Φιλόχαρις, Μάτρος Σώστρις, Μηνόδοτος. 
Φίλοι.............

Την έπιγραφήν ταύτην αντέγραψα πρδ έ
τών έξ εύμεγέθους λίθου κειμένου καίάνακα- 
λυφθέντος έν τώ ύπογείφ τής οικίας τοΰ Κ.

Μιχαήλ Τελέφογλου κατά τήν άνω συνοι
κίαν παρά τήν έκκλησίαν τοΰ Άγ. Ίωάν
νου τοϋ Θεολόγου. Πρδς τήν έπιγραφήν 
ταύτην παράβαλλε καί τήν Περγαμηνήν ε
πιγραφήν, ήν έδημοσίευσα έν τώ β'. τεύχει 
τοϋ Μουσείου καί τής Βιβλ. τής Εύαγ. 
Σχολής άρ. πέ. Τά γράμματα αύτής έχουσι 
τδ εξής σχήμα t ,C> ,(1)’ άλλά τδ c
τετράκις ουτω ’ .

Τά Σμυρναϊκά ονόματα Διοφα; καί Μά- 
τρος είναι πρωτοφανή μή άναφερόμενα έν 
τώ λεξικώ τοϋ Πάπου.

3.

ΣΤΑΛΚΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΗ 

ΧΑΪΡΕ 

ήτοι.

Στα.Ιχία Τροφίμη χαϊρε.

Τήν έπιτύμβιον ταύτην έπιγραφήν αντέ
γραψα έκ πλακδς μήκ. Ο, 30, υψ 0, 25, 
πάχ. 0, 05, εύρισκομένη; έν τώ καφενείω 
Φωτάκη κατά τήν Άνω συνοικίαν καί άνα- 
καλυφθείσης πρό τινων ήμερών έπί τοΰ Πά
γου, παρά τήν κρήνην Γΐαπιτζόγλου’ ήδη 
δέ έδωρήθη τώ Μουσεία» τής Εύαγ. Σχολής 
ύπδ τοϋ Κυρίου Κοκόλη Χατζή Άνδρέου. Τά 
γράμματα αύτής, υψ. 0, 02, έχουσι τδ ε
ξής σχήμα X» .

Τδ κύριον δνομα ΣταΛκΙα είναι πρωτο
φανές, μή άναφερόμενον έ» τώ λεξικώ τοΰ 
Πάπου. Έν ταϊς έπιγραφαίς τοΰ Λεβά. καί 
Βαδδίγκτωνος άρ. 1743 /ϊ, ώς καί έν ταϊς 
ύπ’ άρ 3668,4881 ό, add. 5846 δ,6525 

έπιγραφαίς τοϋ C. 7. Gr. άπαντ^ τδ πα- 
ραπλήσιον Στλακκία, ώς καί τδ αρσενικόν 
Στλάκκιος.

Γ. 'Εαρινός. 

τών οικιών. Ή κίνησις είναι μεγάλη’ εν
ταύθα μέν άνδρες πωλοϋντες οπώρας, έκεΐ 
δέ γυναίκες παρουσιάζουσαι τά έξ δρύζης 
καί έξ ιχθύος εδέσματα καί αλλαχού προσ 
κυνηταί ζητοΰντες καταλύματα. Πανταχοΰ 
βλέπει τις στεφάνου; έξ άνθέων, ίστού;, 
μικράς σημαία;’ διότι ή Ένοσίμα, ή ιερά 
πόλις, διαρκώ; άγει εορτήν. Όδηγοΰσι δέ 
ήμάς εϊς τδ καλλίτερον ξενοδοχείον, δπερ 
βρίθει κόσμου καί δπου παιανίζει μουσική, 
άδουσι καί πίνουσι. Μόλις άγγελθέντος τοΰ 
δείπνου παρουσιάζεται ό ξενοδόχος, δστις, 
μετά τάς διατεταγμένα; ύπδ τής έθιμοτα- 
ξίας ύ ποκλίσεις, επιδίδει ήμϊν μικρδν χάρ
την έπιμελώς έπτυγμένον καί περιέχοντα 
οδοντογλυφίδας. Έπί τού περικαλύμματος 
ευρηται μακρά έπιγραφή : αύτοχρατοριχαΐ 
ό'ιο>·ζογ^υφίάες' Σιράχη ζενοάόχος, ίν 
τί) χυριωτίρα όδώ, πίμπτη οίχία πρός τ' 
αριστερά, χατά.Ιυμα αύτοχρατοριχύκ' γεύ
ματα άφθονα' υπηρεσία ταχεία Είς τδ 
άλλο μέρος σημειοΰνται αί αποστάσεις άπδ 
Ένοσίμας είς Καμακούραν, είς Ιέδον καί 
είς Κΐότον’ ποιοϋσι δέ χρήσιν τής λέξεως 
αντοπρατοριχόΓ δπως έκφράσωσιν δτι τά 
πάντα είσίν άριστα.

Άπόστασις άπδ Άτάμι είς Ένοσίμα δε- 
καέξ pl ή τεσσαράκοντα μίλλια.

(31 Αύγούστου). Τδ κατάλυμα βεβαίως 
δέν ήτο αύτοκρατορικδν, διότι μόλις έδυνή- 
θημεν νά κλείσωμεν τού; Οφθαλμούς. Οί 
προσκυνηταί δταν δέν άσχολώνται είς τδ 
προσεύχεσθαι καί είς τδ κινεί*  τού; κωδω- 
νίσκους του, άποτελοϋσι φοβερδν θόρυβον’ 
άλλ’ ή ευάρεστος δρόσος τής πρωίας επι
φέρει έν ήμίν λήθην τής άϋπνίας. Άνερχό- 
μεθα τδ χωρίον διά τών μ.ικρών οδών, οί 
δέ προσκυνηταί συνωθοΰνται ήδη πρδ τών 
έργαστηρίων δπου πωλοΰσι κομβολόγια, ει
κόνας καί παντοειδείς κόγχους· Πολλάκις 
περιεγράφη, ένίοτε μάλιστα άριστα, ή μι
κρά νήσος’ είναι δέ πράγματι καλή. Απδ 
Εεροϋ είς ίερδν φθάνει τις διά βαθμιδών έπί 
τοϋ ύψηλοϋ μέρους τοΰ βράχου. Γηραια 

ΠΕΡΙΟΔ. ΤΗΣ ΓΗΣ. 

δένδρα, έλλαμβανόμενα αύτοΰ θαυμασίως, 
έκτείνουσιν έπί τοϋ άνωτάτου υψους τής 
νήσου τδν ουρανίσκον τών κλάδων των. Εΐς 
τού; ναού;, οϊτινες είναι μικροί καί ολίγα 
έχουσι κοσμήματα, ούδέν ίδιάζον εύρον’ 
πλήν πολλή ύπάρχει χάρις έν ταϊς λεπτο- 
μερείαις’ λ. χ. έθαυμάσαμεν τδ κλασσικόν 
σχέδιον φρέατος άνακαλοϋντος είς τήν μνή
μην τάς δεξαμενάς τής Βενετίας’ είναι δέ 
τδ φρέαρ μικρδς καί τεχνητός κυκλοειδής 
βράχος. Χελώναι έρπουσΓ νομίζει δέ τις 
δτι φεύγουσι τήν προσέγγισιν τών άνθρώ
πων. Τδ ύπόβαθρον τής πηγή; άποτελοϋσι 
καμπύλοι λίθοι, συνεχόμενοι είς τ’ άνω υ
πό γραμμής παριστώσης στεφάνην βαρελι
ού. Τδ ά»ω μέρος είναι καθαρώτατον’ βλέ
πει δέ τι; έν αύτφ ανάγλυφα καί μικρά 
σχεδιογραφήματα ίδιάζοντα τώ βυζαντινό» 
ρυθμώ καί τήδε κακεϊσε έπιγραφάς τινας- 
Πρδς δυσμάς καί πρδς νότον δ βράχος κατ
έρχεται καθέτως εί; τήν θάλασσαν’ κατα
βαίνει δέ τις διά κλίμακος λελαξευμένης 
έν τώ βράχω καί άν ήναι προσκυνητής, έ
πισκέπτεται ύποχρεωτικώς τδ μέλαν σπή- 
λαιον, δπερ είναι προσιτόν μόνον είς τούς 
δυναμένους νά πηδώσιν έπί βράχων κατά 
τδ ήμισυ βεβυθισμένων.

Πρόχωμα φυσικόν, είς 8 δύναταί τις νά 
μεταβή δταν ήναι άμπωτις, συνδέει τήν 
νήσον Ένοσίμαν πρδς τήν ξηράν' κατά τήν 
στιγμήν δέ ταύτην βλέπομεν νά διέρχων- 
τκι μακροί στίχοι προσκυνητών. Προτιμή- 
σαντες τδ άκάτιον ήμών διερχόμεθα τδν 
στενόν πορθμόν, παοακάμπτομεν μικρόν 
άκρωτήριον καί μετά μίαν ώραν άποβιβα- 
ζόμεθα ού μακράν τής πολίχνης Σακανοσί- 
τα. Ενταύθα είσερχόμεθα είς τά δρια τών 
συνθηκών. Τδ μέρος δέ τοΰτο, τδ τερπνότε- 
ρον καί γραφικώτερον τής Νιφώνος, είναι 
λίαν γνωστόν ύπδ τών παροίκων τής Ίοκο- 
χάμας. Σήμερον θά έπισκεφθώμεν τρία πε
ρίφημα μέρη : τδ Δαϊμπουτσού, τήν Καμα
κούραν, τήν άρχαίαν πρωτεύουσαν τών σογ- 
χούν, καί τήν Καναζάβαν, φημιζομένην διά 
τήν ώραίαν θέσιν καί τούς κήπους της.

Τδ κολοσσιαίο*  [έξ ορειχάλκου άγαλμα
19.
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τοϋ Βούδδα, τδ Δαΐμπουτσού, ήγειρται 
πλησίον μικροΰ χωρίου περιβεβλημένου άπδ 
δέ/δρα. Τδ σχέδιο*  τής άνιγέρσεως τοϋ 
λαμπρού τούτου μνημείου οφείλεται εις τδν 
μέγαν σογούν Γίοριτόμον, άλλά μόλις έτέ- 
Οη είς τδ μέρος δπου νϋν εΰρηται πεντήκον- 
τα έτη μετά τδν θάνατόν του, κατά τά 
μέσα τοϋ δεκάτου τρίτου αΐώνος. 'Π φυσιο
γνωμία τοϋ Οεοϋ έμφαίνει βαθεϊαν ηρεμίαν 
κα'ι άφατον πραότητα. ’Απορεί δέ τις πώς 
είναι δυνατδν νά έπιτευχθ^ τόσον μέγα ά
ποτέλεσμα με τόσον άπλά μέσα. Καί τδ 
εργον τοΰτο είναι άναμφισβήτητος άπόδει- 
ζι« τής τελειοποιήσεως είς ήν ή πλαστική 
είχε φθάσει είς έποχήν τόσον μεμακρυσμέ 
νην. Τδ βάθρον έχει ύψος τεσσάρων ποδών 
καί τδ άγαλμα πεντήκοντα*  ή δέ περιφέ
ρεια τής κεφαλή: μετρά τριάκοντα δύο πό
δας καί ή £ίς τέσσαρας.

Τής άτμοσφαίρας οΰσης δροσερός καί 
τής βδοϋ πανταχού κατασκίου, έβαδίσαμε*  
πεζοί άνά μέσον δρυζώνων, αγρών καί λει
μώνων*  διερχόμεθα δέ πρδ μικροΰ τεϊοπω- 
λείου, δπου έδολοφονήθησαν δύο ’’Αγγλοι, ό 
ταγματάρχης Μπόλδουϊν καί δ υποπλοίαρ
χος Μπέρδ, ύπδ ίερέω; καί αξιωματικού 
φέροντος δύο ξίφη. Οί ίακουνίν τών περιη
γητών έκείνων δέν ίσχον καιρδν ή δρεξιν 
νά σπεύσωσι πρδς ύπεράσπισίν των.

Ενταϋθα αρχεται η μακρά καί ωραία 
δενδροστοιχία ήτις άγει είς Καμακούραν, 
νϋν μέν μικρδν χωρίον, άλλοτε δέ άκμαϊον 
ένδιαίτημα τών σογκούν*  ή δενδροστοιχία 
δ αυτή είναι ή μόνη ενδειξις δπως μαντεύ- 
ση τις δτι πεδίον κεκαλυμμένον άπδ ά- 
γρούς, περιβαλλόμενον άμφοτέρωθεν ύπδ 
συδένδρων λόφων ην άλλοτε ή δευτέρα 
πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας. Αί πυρκαϊ- 
αί φαίνεται δτι κατέστρεψαν αύτήν, ή δέ 
καταστροφή της έπέφερε τήν εύημερίαν τής 
Ίέδου. Τδ κυριώτερον εις τδ έγκαταλελειμ 
μένον μέρος τοΰτο είναι ό μέγας ναδς τοϋ 
Χασιμαν (£/qc/iiihcih), ό ίδρυθείς υπδ τοϋ 
σογούν Γίοριτόμου κατά τά τέλη του δω
δεκάτου αΐώνος*  ό δέ Γίοριτόμος καί, τέσ
σαρας μετ’ αύτδν αιώνας, δ Ταίκο-Σάμα 

είσί τά δύο μεγάλα πρόσωπα έν τοϊς χρο
νικούς τής ’Ιαπωνίας. "Απαντες οί ιστορικοί 
μετ έπαίνων δμιλοϋσι περί αύτών, αί δέ 
παραδόσεις τοϋ λαοΰ μετεβιβασαν τήν μνή
μην των άπδ γενεάς είς γενεάς. ’Αλλ’ έάν 
δ Γίοριτόμος ίδρυσε τούς ναούς τής Καμα- 
κούρας, δέν έ’πεται δτι αί λαμπραί αύται 
οίκοδομαί, αί πρδ τριών έτι μηνών ανέπα
φοι, χρονολογούνται άπδ τής άρχαίας εκεί
νης έποχής. Ξύλινα κτίρια δύνανται τάχα 
ν’ άνθέξωσιν έπί έπτά ίκατονταετηρίδας 
είς τήν άκρασίαν τών ωρών τοϋ έτους ; — 
τουλάχιστον είναι άμφίβολον. ’’Αλλως τά 
ωραιότερα ίερά, τά άνατεθειμένα τώ Βούδ
δα:, είσίν έρείπια, διότι οί νϋν κυβερνώντες 
κατεδάφισαν αύτά, φεισθέντες μόνον τών 
ναών τών καθιερωμένων είς τήν επίσημον 
θρησκείαν. Είδομεν συσωρευμένα φύρδην 
μίγδην λείψανα στηλών, υποστυλώματα 
πλουσίως γεγλυμμένα, κεχρυσωμένα, είδω
λα βουδδικά ήκρωτηριασμένα, λυχνίας κα- 
τασυντετριμμένας. Κατανοεϊ τις τήν άπελ- 
πιβίαν τοϋ λαοϋ*  ό δέ ιστοριογράφος καί δ 
φίλος τών τεχνών οίκτείρουσι τήν κατα
στροφήν τόσων πολυτίμων άρχαιο-.ήτων*  δ 
χριστιανός έπιθυμεϊ νά ίδη τάς εικόνας τών 
ψευδών θεών άντικαθιστωμένας ούχί υπδ 
τοϋ κατόπτρου, άλλ’ ύπδ τοϋ σταυροΰ, δ 
πολιτικές κινεϊ τοΰς ώμους, δ φιλόσοφος 
μειδιά καί λέγει καθ’ έαυτδν δτι ούδέν και
νόν ύπδ τδν ήλιον.

’Εξακολουθούμε*  βαίνοντες δι’ δδοϋ κοί
λης, περιβαλλομένης ύπδ ωραίων κωνοφό
ρων*  άφοϋ δέ διέβημεν άτραπδν, ή όδός κα
τέρχεται είς τήν παραλίαν δρμου εσωτερι
κού περιβαλλομένου ύπδ λόφων καί έχον- 
τος τερπνά νησίδια. ’Απέναντι κεϊται ή πό
λις Καναζάβα, δπου παριστάμεθα μάρτυρες 
σκηνής ύψηλής ιαπωνικής εύγενείας. Νεαρά 
γυνή άνήκουσα εί; μεγάλη*  οικογένεια*  τής 
Ίέδου, ής οικογένειας ό άρχηγδς έχει στε
νάς σχέσεις πρδς τδ*  συνοδοιπόρο*  μου, κά· 
μνει ένταϋθα θαλάσσια λουτρά*  μόλις δέ 
πληροφορηθεϊσα περί τής άφίξεως τοϋ τε
λευταίου, άνήγγειλεν δτι θά ίλθη είς έπί- 
σκεψιν αύτού καί μετ’ δλίγον έμφανίζεται 

άκολουθουμένη ύπδ τοϋ ιατρού της. Ή γυ· 
τή είναι ώραιοτάτη, ήλικίας είκοσιοκτώ 
περίπου έτών, γεννηθεϊσα είς Κιότο», λευ
κή ώς Ευρωπαία, δλίγον ωχρόν έχουσα 
τδ πρόσωπον, διότι πάσχει, καί ένδεδυμένη 
μετά τής απλής έκείνης κομψότητος ήτις 
διακρίνει τάς ύψηλής περιωπής κυρίας. Οί 
τρόποι της είσίν εύγενεϊς καί άφελεϊς*  προσ
πίπτει δέ καί ποιεί τδ μέγα COW iow, ή
τοι ίγγίζει τήν ψίαθον διά τοϋ ώραίου με
τώπου της. Άφοϋ έπί τινα λεπτά έμεινε 
γονυκλιτής, στηρίζουσα τούς βραχίονας έπί 
τού έδάφους καί τάς χεϊρας έχουσα έ 
στραμμένα; έσω, έγείρεται, έχουσα τά; 
κνήμας έπτυγμένας καί τού; βραχίονας έπί 
τών γονάτων έστηριγμένου;*  τέλος ένοκλά- 
ζει καί, άφοϋ έληξαν αί φιλοφρονήσεις, άρ- 
χεται ή συνδιάλεξις. "Ο έμδς φίλος, ώς ά
νήρ εύγενής καί περιποιητικός, άπασαν έ- 
πεδείξατο τήν φιλοφροσύνην του καί τούς 
εύγενεϊς τρόπους του. Ί1 νέα Ίαπωνή ή- 
γέρθη, μέ παρετήρησεν άξιεράστως μειδιώ- 
σα καί προέβη εί; τάς μεγάλα; ύποκλίσεις, 
κτλ. "Ωφειλαν ν’ αποδώσω τά ίσα καί νά 
ποιήσω τόσους ελιγμού; καί στροφά;. ΊΙ 
κυρία καί δ ιατρός, λίαν εύγενεϊς δπως 
παρίδωσι τήν άδεξιότητά μου, έπανέλαβον 
τήν συνδιάλεξιν, ήτις δμως δέν παρείχε 

μέγα ένδιαφέρον. "Οτε έπέστριψεν είς τ5 
δωμάτιό*  της έπεμψεν ήμϊν κάνιστρα πλή
ρη οπωρών καί ζαχαρωτών.

’Απόστασις άπδ Ένοσίμας είς Καναζά- 
βαν πέντε ρί ή δώδεκα καί ήμισυ μίλ- 
λια-

(I Σεπτεμβρίου). Τήν ίκτην ώραν ίπβ- 
νελάβομεν τήν οδοιπορίαν*  ένώ δ’ έμέλλομεν 
ν’ άναβώμεν είς τά κάγκο είδομεν τήν α
ξιέραστου γείτονα ήμών, ήτις, άκολουθου
μένη ύπδ τοϋ ίατροΰ της, έπλησίασεν δπως 
άποχαιρετίσο ήμάς. Ίΐ ένδυμασία της συν- 
ίστατο άπδ χιτώνα μεταξωτόν καί είς 
τούς πόδας έφερε ξύλινα σανδάλια. Δέν έ- 
σχε καιρδν νά καλλωπισθή*  άλλά τδ άτη- 
μελές καθίστα αύτήν θελκτικήν.

Προσεγγίζομεν είς τδ τέρμα τής πορείας 
μας*  μετά πέντε δ’ ώρας, καθ’ ά; έξεφρά- 
ζομεν ένθουσιωδώς τδν θαυμασμόν μας διά 
τήν καλλονήν τής χώρας, οΰσης γραφικο»- 
τάτης, καί έστενάζομεν ώς έκ τών δεινώ» 
ά ύφιστάμεθα δτε έκάλπαζον οί κουλή, κα- 
τέβημεν τήν μεσημβρία*  είς τδ JitOric 
Ξενοδοχείο? τής Ίοκοχάμας.

Απόστασις άπδ Καναζάβα; πέντε $1 \ 
δώδεκα καί ήμιου μίλλια.
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Δ'.

I ΕΛΟΣ.

(Άπό 2G — 28 ’Ιουλίου, άπό 18 — 22 Αύγουστου» 
άπό 3 — 12 Σεπτεμβρίου).

Γενιχή Αποι^ις — Τά περίγωρα. — ΈπΙσχεψις παρά τώ Σάθη, ύπουργτρ τών ε~ 
ζωτεριχών. — Ή γερμανική σχο.Ιή. — Ή Σ'ιμπο και οί κα.Ι.Ιιτεγνιχοί θησαυροί 
της. — Π ρύόη.Ιος, ά.ϊ.ΐ άνεζήγητος ίπιρροή τής ϊτα.Ιιχής γε.Ιυιογραφΐας.—Συν- 
όια.Ιύξεις πρός τόν Ιΰαχούραν, γενόμενον ύπουργόν.—Τά μεταρρυθμιστιχά σχέ- 
όιά του. — Εργαστήρια, ίφεσπερίόες, περίεργα. — Ό ναός τοΰ Μεγούρο. — 
Σάΐγχο. — Τά ιερά τοϋ Ίχεγχάμι. — Οϊ τεσσαράκοντα έπτά ΙχύιχηταΙ.—Συμ
πόσιον παρά τφ Σάθα. — Τά ανάκτορα τοΰ ΧαμαγχοτΊν. — Λεΐπνος παρά τώ 
’/ΰαχούρα· — Ό πρωθυπουργός Σάντζας. — 'Εν τώ ναφ τής Άσαχοΰσας. — 
Ή όραματιχή τέχνη. — ’Ιαπωνικόν vaud eville. Τά πρόσωπα. — ΊΙ Ιέόος τήν 
νύχτα.

(26 — 28 ’Ιουλίου). Κατά τάς πρώτα; 1 
τής διαμονής μου ήμέρας άσχολοϋμαι ϊνα 
γενικώς σπουδάσω τήν μεγάλην καί έσαζ! 
μυστηριώδη πρωτεύουσαν τή; ’Ιαπωνίας. 
Τήν χώραν ταύτην, μόλις πρδ δύο έτών ά- 
νοιχθεϊσαν είς τού; ξένους, ειχον έπισκεφθή 
προλαβόντως οί πρεσβευταί λόρδος ’ΕλγΙνος 
καί βαρών Γεροί και προσφάτως περιηγηταί 
καί παρεπίδημοι έν Ίοκοχάμα. Αί ξέναι 
πρεσβεία; προσωρινώς είχον διαμείνει έν αΰ
τη. Έχ δέ τών άχρι τοϋδε δημοσιευθεισών 
περιγραφών, γνωστότερα καί άρίστη είναι ή 
ύπό τοϋ Κ. 'Ροδόλφου Λινδάου τδν Δεκέμ
βριον τοΰ 186 4 διευθυνθείσα είς τήν ασια
τικήν 'Εταιρείαν τοΰ Λονδίνου North Chi
na branclie. Ύπάρχουσι μέν κενά τινα, δι
ότι κατά τήν έποχήν έκείνην ήσαν έτι α
πρόσιτοι είς τούς ξένους πολλοί ναοί, καί 
μεταξύ άλλων οί τάφοι τών σογκούν, δ 
μαργαρίτης καί ό θρίαμβος τών ιαπωνικών 
τεχνών, άλλά τδ σύγγραμμα τοϋ Γερμα
νού είναι όπωσδήποτε πολλοΰ λόγου άξι- 

καθόσον μάλιστα τότε ήτο δυσχερέ

στερου ή νΰν νά περιφέρηταί τις είς Ίί- 
δον.

Ιδού αί σημειώσεις ά; έπιτοπίως έλα- 
βον.

Φαντάσθητε πεδιάδα κυαατηράν, δια- 
βρεχομένην πρδς νότον υπδ τών χαμηλών 
ύδάτων εΰρέος κόλπου, περιοριζομένου πρδς 
βορράν καί πρδς άνατολάς ύπδ ωραίου καί 
πλατέος ποταμού, διατεμνομένην είς τήν 
μεσημβρινήν άκραν, παραλλήλως τή θαλάσ
ση, ύπό άλύσεως χαμηλών βουνών. Σχεδδν 
έν τφ κέντρφ τής πεδιάδας, άλλ’ όπωσοϋν 
πλησεέστερον τή; θαλάσσης, ύψοΰται γή
λοφος στρογγύλος έχων περιφέρειαν τριών 
μέχρι τεσσάρων μιλλίων. Πρδς τά βορειοα
νατολικά άλλη λόφων σειρά άρχεται άπο 
τοΰ μεγάλου ποταμού διευθυνομένη πρδς 
δυσμάς.

Τοιοϋτος ό χώρος 8ν κατέχει ή πρωτεύ
ουσα τής ’Ιαπωνίας· Ο ποταμδς είναι δ 
Σουμιδαγάβας, έπί δέ τοϋ γηλόφου υπάρ
χει τδ άρχαϊον φρούριοντών σογκούν, δ
περ είναι νΰν ενδιαίτημα τοΰ μικάδου. Ό
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βΰδενδρος βουνδ; πρδς τά βορειοανατολικά j 
τοΰ φρουρίου είναι ό Ούύένος, δστις περι
έχει ναόν καί τούς τάφου; τινών τών άρ 
χαίων κυρίων τής Ίέδου- Ό έτερος λόφος, 
πρδς νότον, είναι δ περίφημος Σίμπα μετά 
τών μεγαλοπρεπών τάφων τών λοιπών 
σογκούν.Μεταξύ τών ύψωμάτων, πέριξ τοΰ κά
τω κώνου έφ’ ού στηρίζεται τδ αύτοκρατο- 
ρικόν φρούριον, Εκτείνεται ή πόλις. Τά ό
ριά τής είσί" πρδς βορράν, δ Σουμιδαγάβας 
δστις, μετά έκτροπήν τινα, Εκβάλλει είς 
τήν θάλασσαν" πρός άνατολάς, χώρα ανώ
μαλος" πρδ; νότον, δ κόλπος" πρδς δυ
σμάς, μικράί κοιλάδες κεκαλυμμέναι άπδ 
κωνοφόρων, ίνδοκαλάμων, όρυζώνοον, σχε
δδν ένουμένων πρδς τήν πόλιν. Πρδς άνα
τολάς τοϋ ποταμού εΰρηται ή μεγάλη κω- 
μόπολις Έντζο, είς δέ τήν νοτιοδυτικήν ά- 
κραν τής πόλεως κείται τδ μέγα χωρίον Σι- 
νάγάβα, δπερ είναι σύνέχεια “τής κωμοπό- 
λεως Τακανάβας-

'Π Ίέδος (ή Γέδος) διαιρείται είς τέσσα
ρα μέρη : Τζίρο, τδ Σότο-Τζίρο, τδ Μίτζι 

καί τδ Χάντζο.Τδ Τζίρο είναι τδ αΰτοκρατορικδν φρού
ριον ή οχυρόν Ενδιαίτημα, ού μόνον τά τεί
χη φαίνονται, διότι δένδρα τριών αιώνων, 
φυτευθέντα ύπδ τού μεγάλου Τα'ίκο-Σάμα 
(έν έτει 1598), άποκρύπτουσιν άπδ τούς δ 
φθαλμού; τών βεβήλων τά μέρη τά νΰν οί- 
κούμενα υπδ τών υίών τών θεών. Χόρτος 
αεί χλωρός περιβάλλει τάς πλευράς τοϋ 
βουνού, πλατεία δέ καί βαθείκ τάφρος, κε- 
καλυμμένη κατά τήν ώραν ταύτην ύπδ κο
λοσσιαίων άνθέων λωτού, περιστέφει αΰ · 
τόν. Ούδείς θνητός, έκτδς τών αύλικών 
καί τών μεγάλων αξιωματικών τού κρά
τους, εισδύει εί; τδν ίερδν τούτον πε ■ 
ρίβολον. Οί ξένοι πρεσβευταί είσί δεκτοί 
κατά τάς σπανίας εύκαιρίας καθ’άς πλησι- 
άζουσι τδν αΰτοκράτορα.Πέριξ τού Τζίρο Εκτείνεται ό Σότο Τζίρο" I 
περιέχει δέ τά γιασχΙ), ήτοι παλάτια τών 
έν τή αύλή σημαινόντων, τών ύπουργών 
καί τών δαϊμίων οΐτινες, έπειδή άλλοτε

ύπέχειντο είς τήν εξουσίαν τών σογκούν, 
ώφειλον νά διαμένωσιν έπί 8" τού έτους 
μήνας είς Ίέδον, άλλ’ άπδ τής πτώσεως 
τών κυρίων το>ν ζώσι σχεδδν έρημον άγον
τες βίον εις τά κτήματά των. Πλατεία 
διώρυξ, άποτελούσα κύκλον ανώμαλον, 
σχηματίζει τδ δριον τής συνοικίας ταύτης" 
μόλις δέ πρδς άνατολάς έκτείνεται μέχρι 
τών οχθών τοϋ Σουμιδαγάβα. Τδ μέρος 
τοΰτο τοΰ Σότο Τζίρο διατέμνεται ύπδ 
μακρών δδών καί ύπδ πολλών δρ-.μίσχων 
διασταυρουμένων πρδς τάς μεγάλα; άρτη- 
ρία;" είναι δε ή συνοικία τών μεγαλεμπό- 
ρων, δικαίως κληθέν ύπδ τών ’’.Αγγλων 
’’.Ίστυ. Διά τής ώραιότητος καί κομψότη
τας τών Εργαστηρίων, διά τής καλλονής 
του, διά τδ πλήθος όπεο συνωΟείται άπδ 
πρωία; μέχρι; Εσπέρα; πάντη διαφέρει πρδς 
τού; όρθογωνίους όγκους τών παλατίων, 
τών σήμερον ώς έπί τδ πλεϊστον κεκλει- 
σαένο-ν, πρδ; τήν σιγήν καί έρημίαν τής α
ριστοκρατική; συνοικίας.Πρδς βορράν, πρδ; δυσμάς καί πρδς νό
τον τοϋ Σότο-Τζίρο έκτείνεται τδ Μίτζι, 
ή κυρίως πόλις· Διάφοροι γέφυραι λίαν καμ
πύλοι συνδέουσι ταύτην πρδς τδ Σότο-Τζί
ρο, περιφημοτέρα δέ είναι ή Νιφών-μπασή, 
ή γέφυρα τής ’Ιαπωνίας, οΰτω καλουμέντι 
διότι δι’ αύτής διέρχεται ή μεγάλη αΰτο- 
κρατορική όδός ή τέμνουσ» τήν μεγάλην 
νήσον Νιφιαν άπδ τής νοτίου άκρας τη;, α
πέναντι τής νήσου Κίουσίού, μέχρι τής βο
ρείου άκρας, απέναντι τής Χακοδατέ, έν τή 
νήσω Ίέζο. Έν τώ έσωτερικώ τής πόλεως 
καλείται Όδορί, μεγάλη δδός. Τδ μεσημ
βρινόν μέρος της, άπδ Ίέδου μήχρι πλησί
ον τή; Ναγασάκη;, καλείται Τοκά'ίδο, δδδς 
δυτική" τδ μεσημβρινόν μέρος, άπδ τής 
πρωτευούσης είς Χακοδατέ, είναι γνωστόν 
ύπδ τδ όνομα Όσίού καΐδο, όδός βόρειος. 
Τδ Τοκάϊδο, είρήσθω έν παρόδω, έν γένει 
διατηρείται καλώς" άπδ Ίέδου μέχρι τών 
οχθών τοϋ ποταμού Όδαβάρα, δύνανται 
μάλιστα νά διαβώσιν άμαξαι" άλλ’ εις τά 
δρη συνεχώς καταντά ατραπός χαί είς τού;
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βράχους κλίμαξ λελαξευμίνη, είς ίν δυσκό- 
λως βαίνουσι τά ζώα.

Τό Νιφών-μπασή είναι τό γεωγραφικόν 
κέντρον τή; αυτοκρατορίας. ’Εν τοϊς έπι- 
σήμοις δρομολογίοις έκείθεν μετρώ-η τάς 
αποστάσεις πασών τών πόλεων τής Ιαπω
νίας" είς τό μέρος δέ τοΰτο ανάγονται αί 
αναμνήσεις τών αιματηρών μαχών καί τών 
τόσον συνεχών σφαγών έν τή ιστορία τής 
Ίέδου. Τό Μίτζι είναι μίγμα όδών πολυάν
θρωπων καί έρημων, κήπων, ορυζώνων, 
αλσών και ναών, ών ωραιότεροι είσίν: ό ’Α- 
σακούσα πρός τά βορειοανατολικά καί ό 
Σίμπα πρός τά νοτιοδυτικά. Ό Ό δοοί 
κα'ι αί λοιπαί παράλληλοι πρός την θά
λασσαν οδοί, ή συνοικία ίν διέρχεται τις 
δπισθεν τοΰ Σίμπα δπως μεταβή άπό τοΰ 
προαστείου Τακανάβας είς τό φρούριον, 
τέλος τά περίχωρα τοΰ Άσακούσα είσι τά 
μέρη τοΰ Μίτζι δπου έπικρατεϊ ή μεγάλη- 
τέρα κίνησις. Είς τ’ άλλα μέρη νομίζει τις 
δτι εύρίσκεται είς τήν έξοχήν. Πρός τό μέ
ρος τοΰ Μεγοΰρο, πρός βορράν του Τανακά- 
βα, ή πόλις χάνεται είς άλση καί δρυζώ- 
νας" πρός νότον δέ, έπϊ τής παραλίας, είς 
μικράν άπό τών εκβολών τοΰ μεγάλου πο- 
ταμοΰ άπόστασιν, άπό διετίας έξανέτειλε 
τό Τσουκιτζή, ή συνοικία τών ξένων, δπερ 
περιβαλλόμενον καί διατεμνόμενον ύπό 
πολλών διωρύγων, άλλά έστερημένον κή
πων καί δένδρων, παρέχει άρκούντως θλι- 
οεράν δψιν. Αύτοΰ ευρηνται τό μέγα παν- 
δοχεϊον, αί οίκίαι τών προξένων καί περί
που τεσσαράκοντα ξένων, τέλος μικρόν 
γαλλικόν ξενοδοχείον κεκοσμημένον διά 
τοΰ πομπώδοις ονόματος Ξενοδοχείον τής 
Γαλλίας. Νυν γυναίκες έλλείπουσιν. Είς 
μικράν άπόστασιν καί πρός τά νοτιοδυτικά 
είναι τό εξοχικόν άνάκτορον μετά ήδίστου 
άλσους, διαβρεχόμενον ύπό τών ύδάτων 
τοΰ κόλπου Χαμαγοτέν. Είς τό βόρειον μέ
ρος τοΰ Μιτζί είναι τό περίφημον Γίοσιβά- 
ρα, ή συνοικία τών έταιρών. Άπαντες ά- 
νέγνωσαν τάς ψευδείς ή ύπερβολικάς περί 
γοαφάς περί τοΰ καταστήματος τούτου, 
δπερ έν μέρει ίδρύΟη καί έπιτηρείται ύπό

τής κυβερνήσεως. Διατείνονται δτι, κατά 
τάς ιδέας τοΰ τόπου, ούδέν τό αισχρόν 
παρέχει τό τής Εταίρας έργον, δτι θυγατέ
ρες καλών οικογενειών τίθενται είς Γίοσι- 
βάρα ύπό τών νονέων των, καί δτι άνδρες 
αξιότιμοι ούδόλως διστάζουσι νά έκλέξωσι 
γυναίκας έξ αύτών πλήν άνθρωποι οϊτινες 
ζώσιν είς Ίίδον καί ών ή μαρτυρία δέν ύ- 
πόκειται είς αμφιβολίαν, μέ βεβαιοΰσιν δτι 
ταΰτα είσί ψευδή. Ίσω; έν ’Ιαπωνία, δπως 
καί άλλαχοΰ συμβαίνει, άνήρ τις, ύποχω- 
ρών είς τό πάθος, νυμφεύεται πρός τινα 
τών δυστυχών τούτων" πλήν ένταΰθα, ώς 
καί άλλαχοΰ, τά δυστυχή ταΰτα πλάσμα
τα νομίζονται ήτιμασμένα, τά δέ πορνεία 
είσίν έστίαι κακιών, άσθενειών, ταλαιπω
ριών καί συνεχώς αύτοκτονιών. Ό δημόσι
ος ύπάλληλος δστις θά είσήρχετο έν αύτοίς 
δημοσίως 0’ άπεπέμπετο τής ύπηρεσίας ά
μέσως.

Έπί τής αριστερής δχθη; τοΰ Σουμιδα- 
γάβα έκτείνεται ή μεγάλη κωμόπολις 
Χόντζο· Εΐς τά πέριξ ύπάρχουσι πολλά τε- 
ϊοπωλεία καί χαταγώγία, κατά γράμμα 
οίκίαι άναπαύσεως, άλλά πράγματι κατα
γώγια, είς ά φοιτώσιν ιδίως μαθηταί" κα
τωτέρω δ’ είσίν αί μεγάλαι άποθήκαι τής 
κυβερνήσεως καί πολλά παλάτια τών δαί- 
μιο. Κρηπίς κάμπτει τόν ποταμόν. Είς 
τήν βόρειον άκραν οίκοΰσίν οί Λας, ή 
κατηραμένη γενεά, οί παρίαι τής Ιαπω
νίας.

Τ,,.Λ— -τ -Τοιαύτη είναι ή γενική φυσιογνωμία τής 
Ίέδου" ώς πρός τά στοιχεία δέ έξ ών σύγ- 
κειται ή άλλόκοτος αυτή είκών, ή τόσον 
νέα διά τόν περιηγητήν, ήρίΟμησα τέσσαρα, 
έπ’ άπειρον άνανεούμενα" τόν ναόν, τό 
γΐασκη ή ένδιαίτημα τοΰ δαΐμιο, τήν ά- 
στυκήν οικίαν και τήν άκαυστον άποθή-
κην.

’Εν τω ναώ άπαντά τις συχνότερου τόν 
βουδδικόν χαρακτήρα. Ί! Ίέδος είναι κυρί
ως ή πόλις τών σογούν" ουτοι δέ έκτισαν 
αύτήν καί μετέβαλαν είς πρωτεύουσαν, καί 
οί σογούν έν παντί καιρώ έπρέαβευον καί έ- 

προστάτευον τόν βουδδισμόν.

Τά γΐασκή μόνον κατ’ δνομα είσί παλά- 
►ια" είναι δέ συμπλέγματα οικιών άνευ 
Αρχιτεκτονικής, άσβεστωμένα καί έχοντα 
t?. τά παράθυρα μέλαν δρυφάκτωμα. Τά οι
δήματα ταΰτα όμοιάζουσι μάλλον πρός ά- 
αοΟήκας ή στρατώνας.

Αί οίκίαι τών αστών είσίν ένταΰθα, δ- 
πω; πανταχοΰ έν Ιαπωνία, βαρεία στέγη 
διαστυλωμένη" είναι δέ δλως άνοικταί πρός 
τό μέρος τής οδοΰ καί τής αύλ.ής. Κατά 
τήν νύκτα κλείουσιν αύτάς διά σανιδωμά
των κινητών. Έάν ύπάρχωσι διαφράγματα, 
ταΰτα είσί κατεσκευασμένα έκ περιθωρίων 
έφ’ ών έκόλλησαν τεμάχια λευκοΰ χάρτου. 
Ένώ δέ πεοιπατεϊς είς τάς όδούς, τό βλέμ
μα σου εισδύει είς τό έσωτερικόν τών οι
κιών αύτών. Οί περίεργοι βλέπουσι τόν 
κατ’ οίκον βίον" ούδέν δ’ έχουσι νά σοί 
κρύψωσι καί βλέπεις δύο ή τρεις γυναίκας 
γυμνάς κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους 
μέχρι τής ζώνης καί άσχολουμένας είς τά 
τοΰ οίκου, άνδρας δλως γυμνούς φέροντας 
μόνον τό φονκόόση (κάλυμμα περί τήν 
έσφυν), έξηπλωμένους έπί τοΰ έδάφους καί 
καπνίζοντας, παΐδας παίζοντας είς τό σκι- 
όφως, πΰρ είς τινα γωνίαν, είς άλλην έφε- 
στίους θεούς έπί μικροΰ θυσιαστηρίου, λυ
χνίαν, άνθη, μικρά τεμάχια χάρτου προσ- 
δεδεμένα έπί λεπτής ράβδου, μικρά κυμβία 
έπί τετραγώνου δίσκου, τό τέϊον έτοιμον νά 
παρατεθή άπό πρωίας μέχρις έσπέρας. Ε
πιπλα διόλου δέν ύπάρχουσιν, άλλά ωραία 
ψίαθος" τά πάντα δέ είσί λίαν καθαρά. Έ 
άν τό όρώμενον ήναι έογαστήριον, ύπάρχει 
άνω δροφή δρυφακτωμένη ή έχουσα έζώ- 
στην, δστις συνήθως χρησιμεύει ώς απο
θήκη.

Υπάρχει τέλ.ος ή άκαυστος αποθήκη, 
είδος χαμηλοΰ έκ ξύλου πύργου, περιβε- 
βλημένου δμως στρώμα άμμοκονίας όμοια 
ζούσης πρός οτύκοκ καί μελανοβαφοΰ;. Τά 
παράθυρα είσί μικρά καί κλείονται διά σι
δηρών παραθυροφύλλων. Είς αύτά μεταφέ- 
ρουσιν έσπευσμένως είς περίστασιν πυρκαϊ- 
άς ή τυφώνας τά πολύτιμα πράγματά των 
ώς είς μέρος ασφαλές" μεθ’ 8 φεύγουσιν ά- 

φίνοντες τούς ανέμους, τό πΰρ καί τους δο· 
νισμούς τής γής νά πράξωσιν δ,τι άν βιύ- 
λωνται.

Τά τέσσαρα ταΰτα στοιχεία παρέχουσι 
τή Ίέδω τήν φυσιογνωμίαν της. Φαντάσθη- 
τι τους ναούς διεσπαρμένους πανταχοΰ, 
τά γϊάσκη συγκεντρωμένα περί τό δχυρόν 
άνάκτορον, πολλά είς τό Χόντζα καί δλί- 
γιστα είς τό νοτιοανατολικόν τή; πόλεως" 
φαντάσθητι μικράς οικίας άπάσας όμοιαζού- 
σας πρός άλλήλας καί είς τήν έμπορικήν 
συνοικίαν τοΰ Σότο Τζίρο δχυρωμένας διά 
μελανών πύργων" φαντάσθητι δλας τάς ο
δούς ταύτας, αϊτινες δέν είναι μέν πλατεϊαι 
άλλά φαίνονται τοιαΰται διότι αί οίκίαι εί- 
σί χαμηλαί, πλήρεις άνδρών, γυναικών τοΰ 
δχλου, διότι αί τής ύψηλής περιωπής κυρί- 
αι ούδόλως παρουσιάζονται, παίδων, καί 
έκπληκτικοΰ άριθμοΰ τυφλών, κοριρόι', 
κ ίγκα, τζικρικίσα. Τό νοριμόν καί τό καγ- 
κα άντικαθιστώσι τό φορείον τών ανατολι
κών ’Ινδιών (τό καί έν τώ έσωτερικφ τής 
’Ανατολής γνωστόν ταςταρβ&π). Καί τό 
μέν πρώτον είναι κάλαθος κλειστός, τό δέ 
κάγκα ανοικτός, άνηρτημένος άπό χονδρόν 
Ίνδοκάλαμον στηριζόμενον έπί τών ώμων 
κουλή. Τό τζινρικίσα μόλις άπό ένός ή δύο 
έτών ύπάρχει καί έν Ίέδω ευρηνται ήδη 
ύπέρ τά είκοσάκις χίλια" είναι δέ δίτροχον 
δχημα καλώ; ^ητςνωμένον, κεκαλυμμένον 
άπό λευκόν πέτασσον καί συρόμενον ύπό έ
νός άνθρώπου. Ο Εφευρέτης του έκαμε τήν 
τύχην του, τό δέ δνομα σημαίνει ά«α.$α 
συροζνί’κσ ύπδ της όυΐάμιως τοΰ άκβρώπον 
(Τζίν, άνθρωπος, £ίκι, δύναμις, σά, δια
φθορά τής αγγλική; λέξεως car, άμαξα). 
Ό αύρων τοΰτο κουλή τρέχει καλώς καί 
διανύει τρία έως τέσσαρα μίλλια τήν ώραν. 
Έάν κάμτις χρήσιν αύτοΰ καί θέλης ν’ ά- 
ποφύγγ,ς τήν συνάφειαν πρός τό χρήσιμον 
τοΰτο δν δπερ έκτελεί χρέη ηνιόχου καί 
ίππου, κάθησον καλά καί ούρον περί σέ τά 
γόνατα καί τούς πόδας σου" λάβε δέ τά 
μέτρα σου καί κατά τών συνεχών μικρών 
τυχαίων συμβάντων" λ. χ. ό τροχός πί
πτει, ή έδρα βυθίζεται, δ πέτασσος μένει
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άνηρτημένος είς τά έρ,ίνρόσθια έργαστηρίου. 
"Ηδη δέ φαντάσθητι σειράς τών οχημάτων 
τούτων πεπληρωμένων γυναικών, ιερέων, ί- 
οιδών καί χορευτριών, αί τελευταϊαι τών 
οποίων γνωρίζονται έκ τών κοσμημάτων 
τής κεφαλές, τέλος ‘Ιαπώνων και Ίαπωνί- 
δων, άκριβώς όπως παρίστανται είς τάς 
εικόνας οίς είδες έπί τών δοχείων, ριπίδι 
ων, έπί τών φύλων τοΰ χάρτου τοΰ δρυζίου, 
καΐ δύνασαι, δίχως πολύ νά κοπιάση ή 
φαντασία σου, νά σχτ.ματίσης όρθήν ιδέαν 
τής μεγάλης rtfurei ούσης τής ~Εω. Είς 
τάς πλούσιας συνοικίας, δπου οί κλέπται 
ελκύονται ύπο τής πλούσιας λείας, ύπάρ
χουσι πολλά φυλακεϊα, αί δέ την νύκτα 
κλειόμενοι παραθυρίδες έμποδίζουσι μέν 
την κυκλοφορίαν τών τιμίων ανθρώπων, 
άλλά δεν περιφέρουσιν είς στενοχώριαν τούς 
αατερχαρέους. Μή λησμονά,σωμεν, ώς σκι
άν έν τί «ΐκόνι. τούς άνθρώπου; οϊτινες με- 
τακομίζουσιν είς τούς άγρούς ττ,ν κάπρον 
τών ζώων. Απόστρεψον το πρόσωπον καί 
βάδισε ταχέως- πλήν δέν 0 άποφύγης τήν 
δηλητηριώδη δυσωδίαν ήν άποδίδουσιν οί 
βύακες. Τούτων έξαιρουμένων, ούδεμία με- 
γαλούπολις έν ’Ασία καί όλίγισται έν Εύ- 
ρώπη δύνανται νά παραβληθώσι κατά τήν 
καθαριότητα προς τήν Ίέδρν.

"Εχει επίσης εύφρόσυνον χαρακτήρα εύ
ημερίας καί φαιδρότηπος' πολλαί δ’ ύπάρ
χουσι συναικίαι έν αίς τελοΰσι τήν εορτήν 
άγιου τινός. Ίνδοκάλαμοι κεκοσμημέν,οι διά 
τεχνητών άνθέων στήνονται πρδ τών οικι
ών καΐ ιστοί λείοι πρδ τών ναών' ύπάρχει 
δέ πληθύς ιερέων καΐ ο[ άστοΐ ΐστανται 
προ τών εργαστηρίων των καΐ βλέπουσι 
διερχαμένην πή,ν λειτανίαν. Ωραία αυτή 
αφορμή δπως μή ίργασθώσι κατά τήν ή
μέραν έκείνην' πλήν ή όρυζα δέν λείπει' 
άρκοΰν.ται είς τδ όλίγον καΐ έν τή γηραι£ 
ταύτη Ιαπωνίφ ούτε πλούτον μέν γνωρίζου- 
σιν, ούτε δέ ένδειαν. Αύτη είναι ή μοίρα τών 
.μακαρίων καΐ, άν τά φαινόμενα δέν άπα- 
τώσι, τοιαύτη είναι ή κατάστασις τών 
πλείσπων κατοίκων τής πόλεως ταύτης. 
Όλίγους είδον έπαίτας' ύπάρχουσι δέ είς τδ 

Τοκάϊδο και άναμφιβόλως εύρηνται καΐ είς 
τήν Ίέδον" άλλά δέν επιβάλλονται, δσους 
δέ είδον, έφαίνοντο δτι μάλλον μετέρχον
ται έπάγγελμμ καΐ δέν είχον δψιν ανθρώ
πων ταλαιπωρούμενων. Είς τά τεϊοπωλεϊα 
έπλησίασαν ήμάς παϊδες δπως ζητήσωσιν 
ελεημοσύνην' έγύμνασαν δ’ αύτούς δπως 
σείωσι τήν χονδρήν κεφαλήν των, κεκαρ- 
μένην έκτδς είς τδ μέρος δπου άργότερον 
θ’ αύξηση ή μικρά ουρά, καί νά κινώσι τάς 
μικράς χεΐράς των, ψάλλοντες ύμνους ύπέρ 
τών διαβατών. Τό πράγμα ήν κωμικώτα- 
τον, ή δέ ταλαιπωρία παρίστατο ύπδ μορ
φήν γελοιογραφίας ! Έν Εύρώπη δ έξ ε
παγγέλματος έπαίτης προσπαθεί νά σέ κί
νηση είς έλεον, ένταΰθα δέ σέ κάμνει νά 
γελάσρς. Οί στενμγμ&ΐ σ’ άφίνουσι ψυχρόν, 
διότι ήξεύρεις δτι είναι προσπεποιημένοι, 
άλλά αί γελωτοποϊίαι τοΰ πτωχού Ίάπω- 
νος κινοΰσι πρώτον τδν γέλωτά σου καΐ έ
πειτα, κατά φυσικήν μεταβολήν, τήν καρ
δίαν σου. Έ ιδέα δέν τυγχάνει κακή' είναι 
δέ πρακτική, καΐ θά προσθέσω βαθεϊα.

Μάτην έζήτησα ύψηλδν μέρος δπως ΐδω 
τδ σύνολον τής απείρου ταύτης πόλεως' 
άλλ’ ώς έκ τής φΰ.σεως τυΰ έδάφους καΐ 
τής έλλείψεω.ς πύργων μόνον ίν μέρος αύ
τής ανακαλύπτεις. Έκ τής στέγη- τοΰ με
γάλου ξενοδοχείου, είς Τσουκιτζή, βλέπει 
τις μέγα τρίγωνον, ου κορυφή είναι τδ 
φρούριον, πρδς βορράν δέ καΐ πρδς τά νο
τιοανατολικά δ δρίζων περιορίζεται ύπδ 
τοΰ Ούγένο κ«1 τοΰ Σίμπα. Νοτιώτερον 
είσί κατά σειράν τά παραθαλάσσια φρούρια 
τά έγερθ.έντα έσπευσμένως (τίρ 1854) &μα 
έμφανισθέντος τοΰ αμερικανικού στόλου, τδ 
άκρωτήριον τής Καναγάβας, τέλος τά ύδα
τα τοΰ κόλπου. Πέραν ύπάρχουσι βουνοΐ 
μόλις βατοί" ή γή, ό ουρανός καΐ ή θάλασ
σα συγχέονται.

Έν τώ Σότι-Τζίρο, πλησιέστατα τοΰ 
φρουρίου ή ηγεμονικού μεγάρου, σχεδόν είς 
τδ αύτδ ύψος, εύρηται λόφος 8ν στέφει τε- 
ϊοπωλεϊον πτωχόν τδ φαινόμενον' έκεΐθεν 
δέ βλέπει τις άντιστρόφως τδ αύτδ μέρος 
τής πόλεως. "ΐδε ήδη άπδ βορρά πρδς νό

ν

τον, δεξιόθεν, ή δρασις περιορίζεται ύπδ 
Τής πύλης τών άνακτόρων καΐ ύπδ στεφά
νου μεγάλων δένδρων' άριστερόθεν, ύπδ 
τών υψωμάτων τοΰ Ούγένο' ένώπιόν σου, 
πρδ τών ποδών σου, παρίσταται μοναδική 
είκών, όχι διά τήν καλλονήν της, ήτις ού
δέν παρέχει τδ καταπληκτικόν, άλλά διά 
τδ άλλόκοτον καΐ τάς διαστάσεις τής σκη
νής.

Δυσκόλως δύναμαι νά παραστήσω τήν 
έντύπωσιν ήν μοί ένεποίησε τδ θέαμα τοΰ
το' καΐ δμως παραθέτω άνάλυσιν. Βλέπει 
τις άπειρον πράσινον τάπητα, φέροντα μι
κρός γραμμάς καΐ σημεία λευκόφαια καΐ 
λευκά, ατινα, κατά τδν νόμον τής άπο- 
πτικής, συσωρεύονται είς τά άκρα' ούτ’ 
άρχή δ’ ύπάρχει ούτε τέλος. Ήξεύρεις, καί 
τοι μή ίδών, δτι όπισθεν τοΰ Ούγένο πρδς 
τ’ αριστερά σου, δπισθεν τοΰ άνακτόρου 
πρδς τά δεξιά, έκτείνεται σύγκραμα χαμη
λών οικοδομών, δένδρων, κήπων, άγρών' 
ένώπιόν σου δέ παρίσταται τδ αυτό θέαμα. 
Έάν τήδε κακεϊσε ύπάρχη βαρυτέρα ορο
φή, ύψηλοτέρα τών λοιπών, λάβε ύπ’ δψιν 
δτι είναι ναός' μεθ’ 8 βλέπεις ιστούς, πασ
σάλους έφ’ ών κολλώσι τά διατάγματα, 
έν οίς καΐ τδ έπιβάλλον τοϊς χριστιανοί; αύ 
στηράς ποινάς. Οί μικροί πύργοι τών απο
θηκών, καθδ χαμηλοί, δέν φαίνονται. Αί 
δύο δέ κυρίως ΰψηλαΐ οίκοδομαΐ είσί τδ 
ξενοδοχεϊον καΐ τελωνεΐον, οίκοδομηθέν δα- 
πάναις τής κυβερνήσεως ύπδ "Αγγλου μη
χανικού. Έκτδς τών ετερογενών τούτων 
στοιχείων, ών τδ ήκιστα εύάρεστον άπο
τέλεσμα συγκερνά άλλως ή άπόστασις, 
ούδέν άποτελεϊ άντίθεσιν πρδς τδν τόσον 
άλλόκοτον χαρακτήρα τοΰ πανοράματος 
τούτου' πρόσθες δέ τήν βαθεϊαν σιωπήν ή- 
τις επικρατεί ύπέρ τήν πόλιν. Αί φωνμΐ τών 
άμαξαγωγών καΐ τών φερόντων τά φορεία 
ούδόλως φθάνουσι μέχρις ήμών, δ δέ τχος 
τού ψάλτου τών ναών μόλις διακρί-
νεται. Ζώα νομίζω δτι δέν ύπάρχουσιν' ά- 
κούεις μέν συγκεχυμένον τινά θόρυβον, ά- 
σθενέστατον, άλλ’ ουτος τόσον διαφέρει 
τοΰ έν ταΐς ήμετέραις μεγαλουπόλεσιν, ώσ- 
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τε καθιστά μεγαλητέραν τήν έντύπωσιν 
ήτις σοί προσγίνεται. Καΐ ή έντύπωσις αύ
τη είναι παράδοξος, μυστηριώδης, άόρι- 
στος.

Πρδς τά βορειοανατολικά τοΰ φρουρίου ή 
παλατιού εύρίσκεται έτερον μέρος φημιζό- 
μενον διά τήν καλλονήν του καΐ διότι έ- 
κεϊθεν βλέπει τις έτερον .μέρος τής Ίέδου— 
τδ ύψωμα τοΰ Αταγκογίάμα, είς 8 άγουσι 
δύο έκ λίθων κλίμακες. Μεγαλοπρεπείς 
κρυπτομερίαι στέφουσιν αύτδ καΐ σκιάζουσι 
κομψδν τεϊοπωλεΐον· "Απελθε έκεϊ περί δυ
σμάς ήλίου. Τδ δυτικόν μέρος τοΰ Μίτζι 
έκτείνεται πρδς μεσημβρίαν. Παρατήρησε 
κατόπιν πρδς τ,δ αντίθετον μέρος, καΐ Οά 
ίδης πλησιέστατά σου μικρούς λόφους δια- 
τεμνομένους ύπδ φαραγγώ/ κεκαλυμμένων 
ύπδ χόρτου, ωραίων δένδρων καΐ χλοερών 
ορυζώνων. Χαριεστάτη άντίθεσις, ήδύνουσα 
τήν δρασιν καΐ τέρπουσα τήν φαντασίαν. 
Ένταΰθα μέν,άπειρος πρωτεύουσα, έκεϊ δέ, 
είκών τών "Αλπεων — άμφοτέρωθεν είναι 
ή Ίέδος. (α)

Ό έρχόμενος ένταΰθα δέν δύναται νά μή 
έπισκεφθή τδ Ότζι, οπερ τυγχάνει τόπος 
πρδς τέρψιν έξωτής πόλεως, πρδς τδ βορειο
δυτικόν μέρος' πράττομεν δ’ δπως δλοι καΐ 
ένθουσιώμεν δπως δλοι' μικροί ύπάρχουσι 
λόφοι, γηραιαΐ κρυπτομερίαι, ^ύακες, σκιά, 
ύδωρ, δρόσος, ώραιόταται καΐ χαοιέσταται 
νεάνιδες, αϊτινες σοί μειδιώσι, σοί προσφέ- 
ρουσι τδ τέΐ, τδν καπνόν, τδ τάΰ (ίαι/- 
ιχθύς) κεκομμένον είς τεμάχια, ΐστανται 
συνεσταλμένοι δπιοθέν σου, σοί διδάσκουσι 
τήν δυσκολωτάτην τέχνην τοΰ χειρίζειν 
τάς λεπτός ράβδους καΐ αϊτινες μετά τδ 
γεύμα σοί φέρουσι μικρόν ύποβάτην καλώς 
γεγλυμμένον καΐ ρητινωμένον άφοΰ πρώτον

(α) Υπολογίζεται δτι ή Ίέδοί κατέχει ixxaotv 
36 τετραγωνικών μιλλίων ή 8ΰ τετραγωνικών χι
λιομέτρων- άλλά μόνον 16 τετραγωνικά μίλλια 
κατέχονται ΰπό τών οικημάτων,τό δέ λοιπόν συν
ίσταται εις έπαύλιις, όριζώνας καΐ κήπους. Ό 
πληθυσμός τών κατοίκων μετά τήν πτώσιν τοϋ 
σογούν καΐ τήν άναχώρησιν τών δαίμιο ήλλατ- 
τώθη καΐ ήδη λέγεται δτι ανέρχεται εΐς 800,000.19’
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περιβάλωσι μέ νωπόν φύλλον χάρτου τδν 
μικρδν ίπ’ αύτοΰ κύλινδρον- είναι δ’ ούτος 
τδ προσκεφάλαιόν σου. Έξαπλοΰσαι έπί 
τή; ψιάθου κα!, τή; read/' διχκριτικώς ά- 
ποσυρθείσης, άφοϋ ώθησε τά έκ χάρτου δι
αφράγματα, ζητείς άνάπαυσιν, έλαφρώς ρι 
πιζόμε«ος ύπδ τή; αύρας ήτις εισδύει είς 
την μικράν φάραγγα, παίζει μέ τού; μι
κρούς καταρράκτας, έπιψαύει τά μεγάλα 
φύλλα τών λοτών καί έπί τέλους θωπεύει 
τάς θερμάς παρειάς σου. Ταΰτα πάντα είσί 
θελκτικά καί μυριάκις περιεγράφησαν' δσον 
δ' άφορά τάς reoclr,αύται είσί κόραι τοΰ ξε
νοδοχείου,ένδεδυμέναι ώς κυρίαι καί φερόμε 
ναι οΰτω. Ταΰτα δύναταί τις είπεϊν περί 
αυτών' τά δέ λοιπά είσίν υποθετικά, συκο
φαντία! ίσως.

Εί; άπόστασιν είκοσι λεπτών άπδ τοΰ 
*Οτζι ύπάρχουσιν άγροί, έν οίς καλλιεργοΰσι 
τδ τέϊον' έλησμόνησα δμως νά σημειώσω τδ 
άνομα τοΰ μέρους. Μέγας ρύαξ δέει έκ βρά
χου, άνω δέ τών άφριζόντων ύδάτων ύπάρ
χουσι γηραιαί πεΰκαι. Ένταϋθα άνδρες καί 
γυναίκες λούονται. ...(a)

Ένώ έπιστρέφομεν είς τά ίδια παρακάμ- 
πτομεν στίχον νάνων κέδρων τεχνητώ; κυρ
τωμένων καί έστεμμένων. Νέα καί ευειδής 
γυνή τοΰ λαοΰ προχωρεί πρδς ήμάς, φέρου- 
σα είς τδν ώμον παίδα καί έτερον δδηγοΰ- 
σα έκ τής χειρός. Αίφνης βάλλει φωνάς ά- 
πελπιστικάς καί τδ ώραΐον πρόσωπόν τη; 
περιβάλλεται ύπδ θανάσιμου ώχρότητος. 
Σπεύδομεν καί βλέπομεν άρκούντως μέγαν 
οφιν άνηρτημένον έκ δένδρου. Έ κεφαλή καί 
τδ άνω τοΰ σώματο; μέρος, δπερ ήν στιλ
πνόν καί είχε μέλαινας κηλίδας, έπεξετεί- 
νοντο πρδς τήν δυστυχή μητέρα, ήτις τρέ- 
μουσα καί ώς εί είχε γοητευθή, αδυνατεί νά 
φύγη.Οί φύλακες ήμών κλίνουσιν εύσεβάς-ω; 
πρδ του ζώου, δπερ ούδόλως φαίνεται τα- 
ρασσόμενον έκ τή; προσελεύσεω; τόσων άν
θρώπων. Τωόντι' ούδείς ταράττει αυτό' διό
τι ό όφις είναι ιερός. Οί δράκοντες παρί-

(α) ΣημιιοΒμεν ότι ίνιαχοΰ παραλιίπομεν τι- 
νά, ήκις-α ίνδιαφέροντ» τόν Έλληνα άναγνώςην. 

στανται ώς δφεις, οί δέ θεοί ένασμενίζονται 
νά μεταβάλλωνται είς δράκοντας. 'Αρα δ 
φονεύων δφιν είναι ιερόσυλος.

(18 Αύγούστου). Έδέχθην τήν εύμενή 
φιλοξενίαν παρά τώ Κ. *Αδαμς,  άσμένως δ*  
εισέρχομαι, μετά τδ πέρας τών διαφόρων έκ- 
δρομών μου, είς τήν έν Ίέδω βρεττανικήν 
πρεσβείαν. Τήν πρωίαν ταύτην εύρον τδν δι
καστήν τών έν Ίκπωνίφ άγγλικών κοινοτή
των, Κ. Χάννων, μετά τή; έρασμίας συζύ
γου του, τών λοιπών τής πρεσβείας μελών 
καί τοΰ ιατρού Οΰήλερ· 'Οποία άντίθεσις 
μεταξύ τής έκλεκτής ταύτη; κοινωνίας καί 
τοΰ θορυβοποιού πλήθους τών αγνώμων οδς 
κατέλιπον είς τδ ξενοδείον τή; Ίοκοχάμας.

(19 Αύγούστου). Έξήλθον πεζδ; καί έπί 
πολλτν ώραν είς τά περίχωρα, ατινα δμοιά- 
ζουσι πρδ; άγγλικδν παράδεισον, μέ τήν δι
αφοράν μάλιστα δτι έχουσι τήν άλλόκοτον 
βλάστησιν τής Ιαπωνίας. 'Αλλο ίδιάζον 
πράγμα' έξέρχεσαι τοΰ καταστήματος τής 
πρεσβείας, κειμένου είς δδδν συχναζομένην 
πολύ' κατέρχεσαι μικράν δδδν ήτις άνεπαε- 
σθήτως προσλαμβάνει όψιν χωρίου' μετά τι- 
να βήματα εύρίσκεσαι έν μέσω βαθείας, σι
γηλής καί άγροτικής έρημίας' άλλά μόλις 
διανύση; βήματα τινά εύρίσκεσαι πάλιν είς 
τήν πόλιν. ’’Αλλως και εί; τάς μάλλον συ- 
χναζομένας συνοικίας μικοδς είναι δ θόρυβο;' 
δέν ύπάρχουσι λιθοστρώματα, άμαξαι, καί 
σχεδδν έλλείπουσιν ίπποι. Τά έξ άχύρου 
σάνδαλα δέν άποτελούσι κρότον. Έν γένει 
οί άνθρωποι είσίν άδόλεσχοΓ πλήν μάλλον 
γέλωτα; ακούεις παρά λόγους.

(20 Αύγούστου). Σήμερον είναι Κυριακή' 
άλλ’ έν τή μικρά εύρωπαϊκή συνοικία, είς 
Τσουκίτζη, ούτε καθολικός, ούτε διαμαρ- 
τυρόμενος ίερεύς ύπάρχει, ώς ούτε έκκλη
σία ή παρεκλήσιον' άπ εναντίας είς δλα τά 
μέρη τή; πόλεω; βλέπει τις κολλημένα δι
ατάγματα δι’ ών απαγορεύεται είς τού; 1ά- 

πωνας νά πρεσβεύωσι τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν. Ώς μοί λέγουσιν, οί νΰν έν τή έξου- 
σία, καί τοι έχουσι τάσιν έκπολιτιστικήν, 
διετήρησαν τδ μίσος καί τήν άποστροφήν 
πρδς τδν χριστιανισμόν, κυρία»; πρδς τήν 
καθολικήν θρησκείαν. Οί ξένοι οί κατοικοΰν- 
τες είς τού; λιμένα; τών συνθηκών δύνανται 
νά έξασκώσιν έλευθέρως τά τής θρησκείας 
των' πλήν άγνωστον άν τδ αύτδ συμβαίνη 
είς Ίέδον καί Όσάκαν. Καλώς δέ πράττου- 
σι μή διεγείροντες άκανθώδη θρησκευτικά 
ζητήματα.

Μετά μεσημβρίαν ήμην παρά τώ Σάβα 
Ναμπουγίόση, πρώτφ ύπουργώ τών έξωτε- 
ρικών- Ουτος, καί τοι μόλις πεντηκοντού
της, φαίνεται γέρων, διότι ταχέως γήρά- 
σκουσιν έν Ιαπωνία. Έχει φυσιογνωμίαν εύ- 
άρεστον, δλίγον δηκτικήν δταν δμιλή, άλλ’ 
αφελή' ώστε σ’ ελκύει διά μιας. Αύτδς καί 
δ υίός του, ώραϊος νέος, είσίν άπλούστατα 
ένδεδυμένοι, φέροντες έπενδύτην μεταξωτόν' 
άμφότεροι δ’ είσίν εύγενεϊς τούς τρόπους. 
Τδ δωμάτιον, έν φ είμεθα, έκτδς τραπέζης 
καί τινων έδρών τεθειμένων διά τούς διπλω- 
μάτας, δέν έχει έπιπλα. Είς σηκόν τινα 
βλέπει τις ώραΐον κρυστάλλινον δοχεϊον τής 
Βοημίας, ένθύμιον τής διαβάσεως τής ήμε
τέρας πρεσβείας' έκ διαταγής δέ τοΰ πατρδς 
δ νέος φέρει καί περιβάλλεται γελών σαρδώ- 
νιον τήν έπίσημον έσθήτα τή; μητρός του, 
πλούσια μεταξωτά μέ χρυσά ποικίλματα. Ό 
Σάβα είναι λόγιος καί λέγει ήμϊν πολλά άξια 
λόγου περί τών ήθών, τής ιστορίας καί τών 
άρχαιοτήτων τής πατρίδας του' θίγω δέ τδ 
επιστημονικόν του μέρος δπω; τύχω τή; ά
δεια; τοϋ νά έπισκεφθώ τδ Κιότον (Μιάκον). 
«Τί θέλετε νά κάμητε είς Κιότον ; μ’ έλεγε 
μέ ύφος στενοχωρημένον' ή πόλις αΰτη δ- 
πωσοΰν παρημελήθη άφοϋ δ μικάδο; διαμέ- 
νγ; ένταϋθα καί έν μέρει κατεστράφη ύπδ 
τών προσφάτων πυρκα'ίών. Έάν μεταβήτε, 
καί άλλοι Εύρωπαϊοι Οά θελήσωσι νά μετα- 
βώσιν' ύπάρχουσι δέ κακοί άνθρωποι είς Κιό
τον καί δυνατδν νά συμβή ύμίν δυστύχημά 
τι. Μή άπέλθητε- 'Αλλως άναλογίσθητε δτι 
ή πυρχαϊά κατέστρεψε τά; κχλλιτέρας οι

κίας. —- ’Απορώ, τώ άπήντησα, άκούοντα 
ύμάς ουτω; δμιλοϋντα' έγώ δέν Οά μεταβώ 
έκεϊ ϊνα ϊδω τάς οικίας, άλλ’ ϊνα θαυμάσω 
τού; άρχαιοτέρους καί ώραιοτέρους ναού; 
τής αύτοκρατορίας. Υμείς, δ τόσον έκτι- 
μών τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν άρχαιότη- 
τα, δύνασθ» νά ύποστηοίξητε είλικρινώ; δτι 
τδ Κιότον δέν είναι ή άμχαιοτέρα πόλις τής 
Ιαπωνίας ;» Ή παρα τήρησις αυτή έπέφερε 

τδ ποθούμενον' διότι δ ύπουργδς άπήντησε 
μειδιών : «'Εχετε δίκαιον άφετέ με νά σκε - 
φθώ' Οά προσπαθήσω δέ νά ευρώ ισχυρά ε
πιχειρήματα έν τώ ύπουργικώ συμβουλίιρ.»

Ό Σάβα; είναι άνήρ πεφωτισμένος, άγα- 
πών τά; μεταρρυθμίσεις καί τήν πρόοδον, 
καί τοι δέν έγκρίνει τήν νΰν έν χρήσει μέθο
δον τοΰ νά δρμώσιν είς ταύτα; μετ’ άκρα; 
σπουδής. Ούχ ήττον δέν τώ άρέσκει ή ιδέα 
τοΰ νά ίδι) Εύρωπαϊον είσδύοντα εις τήν ίε- 
ράν πόλιν, δπως δέ λάβζΐ τήν τών συναδέλ
φων του συναίνεσιν θά ποίηση χρήσιν άπά- 
σης τής εύγλωττίας του — τόσον έρριζώθη 
είς τά πνεύματα ή άπδ τριών αιώνων έπι- 
κρατήσασα ιδέα τοΰ άποκλεϊσαι τούς ξένου; 
άπδ τής χώρας. Τοΰτο δέν έμποδίζει τήν κυ· 
βέρνησιν νά ένθαρρυνη τούς είς Ευρώπην α
περχομένους νά παραδέχωνται τά ήθη καί 
έθιμα ήμών καί τάς ξένα; γλώσσας' συνέ
στησε δέ πρδ μικροΰ καί γεραανικδν σχο
λείου, δπερ προσφάτως έπεσκέφθην καί είς 
8 φοιτώσι δώδεκα περίπου παϊδες, οΐτινες ά
γνωστον ά» θά μάθωσι γερμανικά.

(21 Αύγουστου). Τδ πλεϊστον τή; ήμέρας 
διήλθον εί; Σίμπαν, ήν τρίτον επισκέπτο
μαι' περιέχει δ’ αΰτη τού; τάφους πολλών 
σογούν, ναού; καί πλούσιας μονά;. Σήμερον 
οί φύλακες τών ιερών τούτων, οί ίερεϊς, έν 
μέρει ύστερήθησαν τών κτημάτων διά νό
μου' έδωσαν δ’ αύτοϊς όλίγα χρήματα καί 
συνεβούλευσαν, έναντίον τής εύχής των, νά 
νυμφευθώσι. Τά δημευθέντα μοναστήρια με- 
τεβλήθησαν είς στρατώνας. Αΰτη είναι ή 
πρόσφατος, πιθανώς δέ ή τελευταία μετα
βολή. Ύπάρχουσι τινες έν τώ ύπουργικώ
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συμβουλίω ζητοΰντες ρητώς τήν κατάργησιν 
τοΰ βουδδισμοΰ τήν αποπομπήν τών ιερέων 
καί τήν καθαίοεσιν τών ναών τής Σίμπας, 
οϊτινες, μετά τους τοΰ Κιότου, είσίν οί άρι- 
στοι κατά τήν τέχνην (α).

’Εν μέσω τίς αύλής είναι ό μέγας ναδς, 
οικοδόμημα καλόν, μέ άρίστας γλυφά; και 
πολλά χρυσώματα. 'Η απερίγραπτος αρμο
νία τών χρωμάτων σ’ άναγκάζει νά λησμο- 
νήσης σχεδδν τδ βάρβαρον τίς οικοδομής 
καί τδ γελοίον τών αγαλμάτων.

Οί άληθεϊ; θησαυροί τής Σίμπας είσίν οί 
τάφοι, οϊτινες χωρίζονται άλλήλων διά τοί
χου καί είσί πολυάριθμοι, σκιαζόμενοι υπδ 
διαφόρων κωνοφόρων δένδρων, φυτευθέντων 
περί τά τέλη τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος υπδ 
τοΰ Ταΐκο-Σάμα. Οί αρχαιότεροι τάφοι α
νάγονται περί τδ 1633'έπεσκέφθην δέ ά
παντα; καί παρέβαλα έπιμελώς. Έκ τίς 
έξετάσεω; ταύτης μοι φαίνεται ότι προέκυψε 
βαθμιαία παρακμή είς τάς τέχνας' άλλ' έπέ- 
χω νά σχηματίσω κρίσιν πρίν ίδω τούς με
γάλους ναούς καί τδ άνάκτορον τοΰ Κιότου, 
άπαντα έργα τοΰ Ταΐκο-Σάμα.

Τά μαυσωλεία τής Σίμπας συγκεινται 
άπδ τρία διακεκριμένα στοιχεία' τήν αυλήν, 
τδ ίερδν ή τδν κυρίως ναδν, καί,δπισθεν τοΰ 
ναοΰ, τδν τάφον.

Ή αύλή χωρίζεται τίς μεγάλης διόδου 
διά τοίχου, δστις έν τώ έσωτερικώ άποτελεϊ 
κεκαλυμμένην στοάν. Ξύλινα τορεύματα, 
καλώς έπεξειργασμένα, χρησιμεύουσιν άντί 
κιγκλίδων είς τά τοΰ περιβόλου παράθυρα' 
τά τορεύματα δέ ταΰτα είσί ταώ, φασιανοί 
ιπτάμενοι είς τά νέφη, υδρόβια πτηνά νη- 
χόμενα είς τά ιχθυοτροφεία. Ό τορευτής τε- 
χνικώτατα παριστά τάς διαφόρους κινήσεις 
τών μελών' τά δέ λαμπρά χρώματα καί τδ 
χρύσωμα καθιστώσι θαυμασιώτερα τά μι
κρά ταΰτα άριστουργήματα, έν οίς ή τίς 
φύσεως αϊσθησις υπόκειται είς τδ σέβας δ

ία) Τοΰτο καί έγένετο κατόπιν, καί τοι μά
την αί Ιαπωνικοί ίφημερίδε; τί; Ίοκοχνμα; Οιε- 
μαρτυρήΟησαν κατά τής βανδαλική; πράξεως. 

περ δφείλεται είς τδν ιδεώδη καί συμβολι
κόν χαρακτήρα τοΰ άντικειμένου.

Έν τή αύλή ύπάρχει διπλή σειρά φανών 
λίθινων γλυμμένων, οϊους βλέπει τις είς δ
λους τούς ναούς καί είς πολλούς δημοσίους 
καί ιδιωτικούς κήπου;' εί; έκαστον δέ βήμα 
έκπλήσσεταί τις έκ τοΰ πλούτου τοϋ ύλικοΰ, 
τής άφθονίας τών κοσμημάτων, τοΰ τελείου 
τών λεπτομερειών, τή; ίεροπρεποΰς μεγαλο
πρέπειας τοΰ συνόλου.

’Απέναντι τής εισόδου υπάρχει δ κυρίως 
ναός' ένταΰθα δέ τά πάντα άναπολοΰσι τδ 
μεγαλείον τοΰ άποθανόντος άρχοντος, τήν 
εξουσίαν του, τδν πλούτον καί τήν μυστι
κήν (mystique) πίστιν του. ’Αμφοτέρωθεν 
τής θύρα; ϊστανται είδωλα, άτινα σπανίως 
έλλείπουσιν εί; τούς βουδδικού; ναούς. Τδ 
μέν, μέ χαρακτηριστικά έξηγριωμένα καί 
τδ πρόσωπον έρυθροβαφές, σέ προτρέπει είς 
τήν εύπρέπειαν, τδ δέ, έχον τδ πρόσωπον 
πράσινον ή ερυθρόν, σοί προσαγορεύει τδ 
ώ; ευ παρέστης. Έάν ή έξήγησις αΰτη, ·?,ν 
μ’ έδωκεν ίερεύς, δέν ήναι ακριβής, οί σο
φοί θά διορθώσωσιν αύτήν. Θύρα, πλου- 
σίως γεγλυμμένη καί κεκοσμημένη διά χαλ
κωμάτων, άγει είς τδ έσωτερικόν' δτε δ’ 
είσήλθομεν έν αύτώ, δ ήλιος έδυε καί σκό
τος περιέβαλλεν ημάς" βαθμηδόν δμως τδ 
όμμα εΐσέδυεν έν αύτφ καί εϊδομεν λάμπον 
τα τά χρυσωμένα κοσμήματα (filets) τών 
δοκών, τά; προβολάς, τά διαζώματα καί 
δπισθεν θυσιαστηρίου πλ.ήοους άνθέων, δο
χεία, λαμπάδας, τδν θεδν Βούδδαν, σύμ
βολον τίς ύπερτάτης άναισθησίας, τής ά- 
πολύτου καί αιωνίου ήοεμίας. Πολυέλαιοι ά- 
νηοτημένοι έκ τής δροφής περιβάλλουσι τδ 
θυσιαστήριον, ψίαθοι δέ θαυμάσιου τελειό- 
τητος καλύπτουσι τδ σανίδωμα δπερ εϊναι 
βερνικωμένον εί; τ άκρα.

Η περί τδ άλλόκοτον σπουδή καί ή έπι- 
ζήτησις τοΰ ωραίου, ή λεπτότη; καί ή τε
λειοποίησες τί; τέχνης, ή γο.ιμότη; τής 
φαντασίας καί αίσθημα άβρδν τής φύσεως, 
άμφότερα συνεχόμενα υπδ τών άπαιτήσεων 
τής ινδικής θεογονία; καί τή; άγιότητο; τοΰ 
τόπου, τοιαΰτα είσί τά χαρακτηριστικά
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τών θαυμάσιων τών αφειδώς διακεχυμένων 
εί; τά τελευταία ένδιαιτήυ,ατα τών σο
γούν. Εν τι μέ περιέστησεν είς άαηχανίαν 
— ό αναμφισβήτητος, πρόδηλος, ψηλαφη
τό; τύπο; τοΰ έκφύλου σχεδίου (baroqi· 
Sine) it φέρουσιν εικόνες τινές. Προκειμένου 
περί πραγμάτων ιερών, άκολουθοΰσι τήν 
παράδοσιν' άλλά ποοκειμένου περί πτηνών, 
περί άνθέων, περί νεφών, περί κυμάτων, έ- 
ζέοχονται τή; αρχαία; τροχιάς, γίνονται 
μάλλον έλεύθεροι καί παράγουσιν έργα ά
τινα νομίζει τις ιταλικά. Ό δυνάμενο; 
S; έξηγήσρ τδ άλλόκοτον τοΰτο πράγμα.

*Οπιοθεν τοΰ ναοΰ είναι ό τάφος, δστις 
τυγχάνει στήλη ποικιλόχρους, περιβεβλημέ- 
νη μέ δύο κυκλοειδή κιγκλιδώματα έκ λί
θου γλυπτοΰ' ανέρχεται τις δέ διά βαθμι
δών. Τδ ούνολον είναι άπλοΰν, μέγα, βάρ-

Τά σεβάσμια δένδρα τοΰ Ταίκο Σάμο ά- 
ποτελοΰσι τδ περιχείλωμα' τδ μονότονου 
άσμα τών τεττίγων ούδ" έπί στιγμήν παύ
ει καί καθιστά μάλλον άλλόκοτον τδν μο
νήρη, κατηφή καί ιδιαζόντως ηρωικόν τοΰ
τον τόπον.

(3 Σεπτεμβρίου). Κατά τήν έκδρομήν ή
μών είς Χακοδάτην ή μεταρρυθμιστική κυ 
βέρνησις δέν ίμεινεν άπρακτος. Διά δια
τάγματος τής 29 Αύγούστου κατήργησε 
διά μιάς τά χάκς·. Ώς γνωστόν, αί πόλεις 
τής ’Ιαπωνίας εί; τρεϊς υπάγονται κατη
γορία; : τάς youc, ών τρείς ύπάρχουσι, 
τδ Κιότον (Μιάκον), δπερ μέχρι τοΰ προ
τελευταίου έτους ην ή διαμονή τού Μικά
δου, ή Ίέδος, ήτις μέχρι τή; πτώσεως τών 
σογούν ήν ή πρωτεύουσα καί δ τόπο; τή; 
διαμονής τούτων, τέλο; ή Όσάκα, δ μαρ
γαρίτης τών ιαπωνικών πόλεων καί τδ μέ
γα έμπόριον. Αί λ.οιπαί πόλεις είσίν ή 
χάκς, ήτοι τιμάρια τών δαΐμιο; (πριγκή- 
πων τιμαριούχων) ή χΐ>·ς, πόλεις τεθειμέ
να; άμέαω; ύπδ τήν έξουσίαν εϊτε τοΰ μι
κάδου, εϊτε τοΰ σογούν. ΊΙ διαταγή δι’ ής 
ό υπουργός καθαιρεί τή; έξουοίας τούς τι- 

ΠΕΡΙΟΔ, ΤΗΣ ΓΗΣ. 

μαριούχου; κυρίους είναι πράξις μεγίστης 
σημασίας, διότι καταστρέφει σύστημα ού ή 
άρ^ή άπόλυται είς τδ σκότος τών χρόνων, 
έγκαινίζει δέ ^ιζικωτάτην κοινωνικήν καί 
πολιτικήν έπανάστασιν. Είναι άληθέ; δτι 
άχρι τοΰδε αΰτη μόνον έπί τοΰ χάρτου υ
πάρχει καί έν Ίαπωνί^ μάλλον ή άλλαχοΰ 
μεγάλη ή άπόστασις μεταξύ διατάγματος 
καί έκτελέσεως' δπως δέ μή έζαγριωθώοι 
πολύ οί δαίμιος, άφίνουσιν αύτοίς, ώς άπο· 
ζημίωσιν τών τιμαριωτικών δικαιωμάτων 
ά άφαιροΰσι*  αύτοίς, τήν διοίκησιν τών αρ
χαίων τιμαρίων των μέ τδν τίτλον διοικη- 
τοΰ ή έπιτρόπου τοΰ μικάδου (α). Καί είς 
τδ άνώτατον έπίσης προσωπικόν τών ύπαλ- 
λήλων σπουδαίαι έγένοντο μεταβολαί' με
ταξύ δ’ άλλων δ γηραιός Σάβας έπαύθη τής 
θέσεως τοΰ πρώτου ύπουργοΰ τών έξωτερι- 
κών.

Ό μέγας ούτος καί άρχαιότροπος κύριος, 
φίλος καί προστάτη; τών γραμμάτων, είδή- 
μων τών τεχνών καί ένταυτώ ζωγράφος, 
χαίροιν δ’ ιδίως φήμην δτι γινώσκει καλώς 
τήν ιστορίαν καί τάς αρχαιότητας τή; πα- 
τρίδος του, μεθ’ εύγενοΰς άπαθεία; είδεν 
δτι ύπέκυψεν εί; δυσμένειαν. Σήμερον ήλθε 
νά γευματίση μετά τοΰ υίοΰ του εί; τήν 
πρσεβείαν’ ήν δέ εύθυμώτατος, έγέλα φαι- 
δρώς καί έλεγεν ήμϊν περί τή; παύσεώ; 
του: «Σπεύδω νά έπανέλθω είς τά βιβλία 
μου. ’

(4 Σεπτεμβρίου). Ό Ίβακούρα Τομόνι, ό 
διαδεχθείς τδν Σάβαν έν τώ ύπουργείω τών 
έξωτερικών, προσήλθε σήμερον πρωί εί; 
τήν πρεσβείαν' κατά δέ τήν τοπικήν συνή
θειαν, ή έπίσκεψις διήρκεσε πολλάς ώρας. 
Κατά τήν πεοίστασιν ταύτην έγνώρισα τδν 
άνδρα τοΰτον δστις μεγάλην έξασκεϊ έπιρ
ροήν είς τάς τάχα; τή, Ιαπωνία;. Ό Ίοα-

(α) Ήμέρας τινάς μετά ταΟτα ή διάταξε; άΰ- 
τη άνεκλήΟη καί άπέσυραν τήν διοίκησιν άπδ 
τοΰ; πρίγκιπα; άναΟέσαντε; αύτήν είς υπαλλήλου! 
διοριζομένου, ύπό τή; κυβερνήσεως.
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κουράς, καί τοι άνήκων είς τήν τάξιν τών 
κουζί — τή» άνώτάτην καϊ άρχαίαν εύγε
νή τάξιν τής αύλή; — είχε ζήσει κατά 
θέλησίν του άσημος έν Κιότω, είς δέ τήν 
σκηνήν έφερεν αΰτδν ή έπσνάστασις τοΰ 
1868. ’Έκτοτε μέγα διεδραμάτισε πρόσω
πον και σήμερον λογίζεται τδ μάλλον ση
μαίνον πρόσωπον τή; κυβερνήσεως. Μ’ εϊ · 
πεν ότι είναι τεσσαρακονταετής. 'Εν ’Ια
πωνία, δπως καϊ έν Κίνα, τδ περϊ ήλικίας 
ζήτημα είναι τδ πρώτον δπερ οί εύ ήγμέ- 
νοι άποτείνουσι πρδς άλλήλους. !Ι φυσιο
γνωμία του ούδεμίαν εμποιεί έντύπωσιν, 
είναι όμως ζωηροί οί οφθαλμοί του όσάκις 
όμιλεϊ και είς τδ στόμα εχει έκφρασιν λίαν 
δηκτικήν· Εϊναι βραχύ; καϊ δπωσοΰν ξηρός 
τούς λόγους, οί δέ τρόποι είναι άνδρός εύ
γενοΰς, ήτοι άπλοι καϊ φυσικοί. Έκ τής 
συνδιαλέξεώς μου πρδς αΰτδν ήούσθην πε- 
ριεργοτάτας πληροφορίας περϊ τής άρχής, 
τής φύσεως καϊ τής σημασίας τής μεγάλης 
μεταρρυθμίσεω; ήν ό Ίβακούρας κα'ι οί φί ■ 
λοι του ένεκαινίασαν (α).

Ώμίλησα κατά πρώτον περϊ τής έπιθυ- 
μίας μου τοϋ νά έπισκεφθώ τδ Κιότον, τήν 
άνατολικήν πρωτεύουσαν, τήν ίεράν πόλιν, 
τήν ιδιαζόντως κεκλεισμένην εις τούς ξέ
νους. "Οτε δ τής ’Αγγλίας πρεσβευτής σϊρ 
'ΡούΟερφοδ 'Αλκοκ διήλθε δ.ά τής Νιφώνος, 
άπδ τής Όσάκας μέχρι τή; Ίέδου, παρε- 
κλήθη νά μή είσέλθη είς Κιότον, καϊ δέν 
είδε τοΰτο. Ό βαρώνος Έιχτόφεν, δστις 
πολύ περιηγήθ*η  είς τδ εσωτερικόν, δέν εύ- 
τύχησε νά είσέλθη έκεί, καϊ δτε πρδ τριε
τίας δ τής ’Αγγλίας πρεσβευτής καϊ οί 
πράκτορες τής ’Αγγλίας καϊ τών Κάτο> Χω
ρών μετέβησαν, έπϊ τή προσκλήσει αύτοϋ 
τοϋ μικάδου, ή παρουσία των έσημειο',θη 
λυπηρώς διά φονική; άποπείρας κατά τοϋ

(α) Ό,τι ό Ίοακούρα; έλεγνν εΐς τά; 3 ή 
t συνεντεύξεις, άς ό βαρώνος έσχε μετ’ αύτοϋ, 
κατέστη τό ρητόν πρόγραμμα τής κυδερνήσεώ; 
του· έπανέλαδε δ’ αύτό οΰ μόνον εΐς δλα τά μέ
λη τοϋ διπλωματικού σώματος, άλλ’ είς δλους 
τού; ξένους oaot παρουσιάσΟησαν αύτφ καί προσ 
επάθησε νά δ>αδώση τού; λόγου; του. 

σίο Χάρου Βάρκες καΐ τής ακολουθίας του. 
Οί πρεσβευταί έπανήλθον είς Όσάκαν δί
χως νά λάβωσι καιρόν εύθετον νά έπισκε- 
φθώσι τά κυριώτερα τή; πόλεως μνημεία. 
Ο Κ. δέ Μπράνδε, δ έπιτετραμμένος τά 
τή; Βορειογερμανική; ομοσπονδίας, καϊ άλ
λα τινά μέλη τοΰ διπλωματικού σώματος 
είσήλθον έπ’ όλίγον χρόνον είς τήν πόλιν, 
άλλ έκτδ; τούτων φαίνεται ότι ούδείς 
εισεδ,σεν Ευρωπαίος, εξαιρέσει ενός διδα
σκάλου καΐ ένδς μηχανικού, άμφοτέρων έν 
υπηρεσία τή; ιαπωνικής κυβερνήσεως. 'Ο
πωσδήποτε, ούδείς περιέγραψε τήν πόλιν έξ 
ιδίας άντιλήψεω; (α)’ μόνον δ’ δ δόκτωρ 
Καίμπφερ, δστις έπεσκέφθη αύτήν κατά τά 
τέλη τοϋ δεκάτου εβδόμου αίώνος, αφιέρω
σε σελίδας τινάς έν τω πολυτίμω περϊ ’Ια
πωνίας συγγράμματί του. Ουτος ήν ίατρδς 
τής δλλανδική; έμπορικής άποικίας (faclo- 
lerie) τή; Δετσίμας καϊ συνώδευε τήν πρε
σβείαν ήν κατά τετραετίας ώφειλε νά ς-έλλρ 
ή άποικία είς Ίέδον. Κατά τάς περιηγήσεις 
ταύτας τού; 'Ολλανδού; επιτρόπους μετε
χειρίζοντο ώ; πολιτικού; αιχμαλώτους’ 
περιηγούντο δέ είς κλειστόν φορείον καϊ 
δέν έτόλμων νά καταλείπωσι τά ξενοδο
χεία, αΰστηρώς τήν νύκτα έπιτηρούμενοι. 
Τδ Κιότον άρα έμεινε χώρα άγνωστος καϊ 
μυστηριώδης καϊ διακαώς έπιποθώ νά έπι- 
σκεφθώ αύτήν. Ό γηραιός Σάβας σχεδδν 
είχε συγκατατεθή’ άλλά δέν εϊναι πλέον 
εί; τήν κυβέρνησιν’ άπετάθην δθεν π^>ς τδν 
διάδοχόν του, δστις, προειδοποιηθείς ήδη, 
έσπευσε νά ύποσχεθή δτι θέλει καθυποβί- 
λει τήν αίτησίν μου εί; τδ ύπουργικδν συμ
βούλιον.

Ωφειλον, πράγμα άκροσφαλέστερον, νά 
διαπραγματευθώ πρδς αύτδν τήν άκρόασίν 
μυυ παρά τώ Μικάδο»’ γενικό; δέ κανών, δ

(α) Τό θέρος τοϋ 1872 έγένετο είς Κιότον 
βιομηχανική ίκθεσι;· κατ’ έξαίρεσιν δέ έπετράπη 
τοίς ξένοι; νά μεταδώσω έν αύτή καί οΰτω πολ
λοί άνέγνωσαν εΐς τάς-άγγλικίς εφημερίδας βρα- 
χείαν περιγραφήν τή; δυτική; π ρ ω τ ε υ- 
ο ύ σ η ς.

Έκτοτε τό Κιότον έκλείσθη πάλιν ερμητικώς. 

υίδς τών θεών δέν εϊναι προσιτό; είς τού; 
θνητού; Έξαίρεσις μόνον υπέρ τών υπηρε
τών του γίνεται καϊ, άφ’ ού οί λευκοί έγ- 
κατέστησαν είς τινα παράλια μέρη, ύπέρ 
τών ξένων υπουργών’ έδέχθν δέ έπίίτ.; χ-ιι 
τ-,ύς ναυάρχους δ.οικητάς τών έν ταΐς θα- 
λάσσαις τής άπωτάτης Ανατολής ναυτικών 
σταθμών. Ο κ. Σιούαρδ, πρώην υπουργός 
τών εξωτερικών τών Ηνωμένων Πολιτει
ών, είναι ό μόνο; μή επίσημος άνήρ δστις 
παρουσιάσθη είς τδν αύτοκράτορα. Εντού
τοις, χάαις εί; τήν έμμεσον μέν, ίσχυράν 
δε ύποστήριξιν το» αντιπροσώπου τή; ’Αγ
γλίας, θά γίνω δεκτός.

Κατόπιν ωμιλήσαμεν περϊ τών πραγμά
των τής ξμέοας, ήτοι περί τής κατάργησε- 
ως τών φεουδαλικών δικαιωμάτων, άτινα 
είσιν ήδη άντικείμενον άπασών τών συνδια
λέξεων.

«Οί δαΐμιος, έλεγεν ό Ίβακούρας, συν- 
είχοντο ύπό τοϋ σογούν, ποκλοϊ δ’ έκεί
νων διετέλουν υπό τήν άμεσον κυριαρχίαν 
του. "Οτε κατηργήθη ή εξουσία τών σο
γούν, κα'ι οί μέν καϊ οί δέ κατήντησαν δ
λως ανεξάρτητοι, δπερ δέν ητο υποφερτόν" 
εδει δέ νά άποκατασταθή ή εξουσία τοϋ 
μικάδου, καϊ τοΰτο έπεχειρήσαμεν. Έντός 
τριετίας Οά συμπληρωθή τό ήμέτερον έρ
γον Τά χΛκς· κατηργήθησβ», οί δέ παλαι
οί δαΐμιος ούδ’ ώς δ·.θικηταϊ θά διατηρη- 
Οώσιν είς τάς άρχαία; κτήσεις των. Θά υ
πόχρεο’,σωμεν αύτούς νά έλθωσι νά κατοτ- 
κή-.ωσιν είς Ίέδον μετά τών οικογενειών 
των, άνδρες δέ ίκανοϊ, άδιάφορον είς οίαν- 
δήποτε καϊ άν άνήκωσι τάζιν, Οά διορισθώ 
σι διοικηταί. Μόνον τοιοϋτοι άν τυγχάνω- 
σιν, ήτοι ά-δρες ίκανοϊ, καϊ οί δαΐμιος θά 
δυνηθώσι νά λάβωσιν υψηλά λειτουργήμα
τα έν τή πολιτείφ.Αί μικραϊ πατριαΐ θάσυν- 
ενωθώσι πρδς τάς μεγαλητέρας τάξεις καϊ 
θά σχηματισθή στρατός εκ τών στρατιω
τών οΰς εϊχον άχρι τοΰδε οί δαΐμιος ύπδ 
τήν έξουσίαν των.

«Οί αντίπαλοι ήμών διατείνονται δτι εί
μεθα εχθροί τής θρησκείας τοΰ λαοΰ. Τοΰτο 
δέν εϊναι άκριβές, διότι δέν προτιθέμεθα νά 

καταστρέψωμεν τδν βουδδισμόν, άλλά μό
νον θά καθαρίσωμεν τού; άλλοτε είς τδν 
σιντοϊσμόν αφιερωμένους ναούς. Οί σογούν 
παρά τήν τάξιν άνέθηκαν αύτού; είς τδν 
Βούδδαν, άποκαταστήσαντες άποκλειστικώς 
τήν λατρείαν του ή αφέντες νά ύπάρχη 
ταυτοχρόνως ή σιντοΐκή θρησκεία, ή έν 
παντί καιρώ επίσημος θρησκεία, δηλ. ή τοϋ· 
μικάδου

«Ώς πρδς τού; φόρους, εϊναι μέν αληθές 
δτι οί χωρικοί τών δαΐμιος δέν έτέλου» 
τοιούτους ότε αί είσοδίαι ησαν κακαϊ, και 
ότι ή κυβέρνησις τοΰ αύτοκράτορο; δέν δύ - 
ναται νά πράξη οΰτω (ν’ άπαλλάξρ αύ
τού; του φόρου), διότι τά τής διοικήσεω; 
έξοδε καϊ κατά τά; καλά; καϊ κατά τάς 
κακά; είσοδία; είναι τά αΰτά’ πλήν θά 
προσπαθή τωμεν νά έλα-.τώσωμεν τά βάρη, 
άτινα έπιπίπτουσιν έπϊ τών γεωργικών τά
ξεων, φορολογοϋντες έν τινι μέτρο» τούς 
εμπόρους καϊ έργάτας, οΐτινες ούδένα άχρι 
τοΰδε έτέλουν φόρον Β

(5 Σεπτεμβρίου). Τήν πρωίαν ταύτην I- 
πεσκέφθη’ πολλά τών κυοιο,τέρων Εργαστη
ρίων τή-, Ίέδου. Έν τή έπιχωρίω συνοικία 
τής Ίοκοχάμα; εύρίσκει τις πράγματα έ
πίτηδες κατεσκευασμένα διά τήν ευρωπαϊ
κήν άγοράν’ άπ’ εναντίου δ’ ένταΰθα τούς 
κατασκευαστά; διευθύνει ή φιλοκαλία τής 
χώρας. Ούδέν τόσον ένδιαφέρον ή τδ έξετά- 
σαι τά μύρια ταΰτα καί διάφορα πράγμα
τα, ώ» τήν χρήσιν δέν δύνασαι νά έννοή- 
σης έάν δέν φωτισθή; άπδ τούς ειδήμονας, 
τά δέ μέλη τής πρεσβείας άλληλοδιαδόχως 
μοϊ χρησιμεύουσιν ώ; οδηγοί. ’Αληθή με.- 
λέτην δφείλει τις νά ποίηση- Β μεγάλη 
ποικιλία τών έργαλείων αποτελεί άνεξήγη- 
τον άντίθεσιν πρδς τήν απλότητα ή μάλ
λον πρδς τήν εντελή έλλειψιν επίπλων, ήν 
παοατηρεΐ τις παρά τε τοϊς πλουσίοις καϊ 
παρά τοϊς πτωχοί; "Ολα σχεδδν τά Εργό
χειρα ταΰτα μαρτυροΰσι γόνιμον φαντασί
αν, ήτις εύαρεστείται είς άλλοκότου; έπι- 
νοία;, τήν καλαισθησίαν προσπίπτουσαν
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κατά τάσεω; πρδς γελοιογραφίαν» τήν πρό
δηλον επιθυμίαν νά έπενέγκωσι μεγάλα α
ποτελέσματα διά μικρών μέσων, τήν λα- ; 
τρείαν τής αψύχου φύσεως ήν μιμούνται j 
χοώμενοι έπίτηδεε ΰπερβολαΐς, μεγάλην έ 
λευθερίαν εις τδ άτομον καί βαθύ σέβας διά 
τούς τύπους και τάς συνήθειας τής χώρας 
Παραβάλλων τά αντικείμενα τής τέχνης, 
περί ων κατωτέρω θά δμιλήσω, πρδς τά 
προϊόντα τή; βιομηχανίας,λέγω οτι ό καλ
λιτέχνης είναι καί βαναυσουργδς καί δτι ό 
βαναυσουργδς έν τινι μέτρο» είναι κατ' έ- 
ζοχήν καλλιτέχνης. Τδ αύτδ συνέβαινε καί 
έν Ευρώπη κατά τδν μεσαιώνα.

Είς θαυμασμόν μέ κινούσι τά έργαστή 
ρια έ· οί; πω'λοϋνται τά αθύρματα*  άπορεϊ 
τις δέ πώς είναι δυνατδν νά δαπανώσι τό
σον πνεύμα, νά έφευρίσκωσι τόσα, νά έχω- 
σι τόσην φιλοκαλίαν καί γνώσιν δπως δι- 
ασκεδαζωσι τούς παϊδας, τούς μή όντας 
Ικανούς νά έκτιμήσασι τά μικρά ταύτα ά- 
ριστουργήματα. Ή άπάντησις είναι άπλου- 
στάτη*  δηλ. είς τήν χώραν ταύτην άπαν- 
τες τέρπονται κατά τάς ώρας τής σχολής 
παίζοντες ώς παιδία. Είδον τρεϊς γενεάς 
πάπον, πατέρα καί υίδν ασχολούμενους είς 
τδν χειρισμόν άετού(τσερκενίου).Αί γυναίκες 
τών άνωτέρων τάξεων,αί σχεδόν μή έξερχό- 
μεναι τών οικιών των,διέρχονται τδν καιρόν 
των,ώς μοί λέγουσι, παίζαυσαι μέ αθύρματα 
(α). Ηδη τδ παίγνιον τού συρμού είναι τδ 
εόσέ*·  εμο,τδ παίγνιον τού ριπιδίου (<-ό ση
μαίνει κτυπώ, ir«r ριπίδιον,χίο παίγνιον). 
θέτουσιν έπί τή; ψιάθου μικρόν κυτίον έξ 
ελαφρού ξύλου καί έπί τού κυτίου ά- 
γαλμάτιον έκ βρύου κεκαλυμμένον άπδ 
μέταξαν καί παριστών χρυσαλλίδα, σώ. Οί 
παϊκται, συνήθως κυρίαι, ένοκλάζοντες εί; 
τινα άπόστασιν, σκοπεύουσι καί ρίπτουσι 
κατά σειράν τά ριπίδια των, ών ή λαβίς δ- 
φείλει νά ρίψη τδ άγαλμάτιον δίχως ν’ α

ία) Ύπάρχουσι τινα λίαν Αλλόκοτα, άτινα 
βλέπει τις εί; χεΤρα; τών παίδων καί έπί 
τοδ βωμού τών ίφεστίων θεών. Είσί δέ σύμβολου 
τή; γονιμότητο; καί κατ’ ακολουθίαν τής ευη
μερία; τών ό'.κογενειών.

νατοέψη τδ κυτίον. Τά κέρδη καί αί ζημίαι 
κανονίζονται κατά πίνακα δεικνύοντα τούς 
διαφόρους τρόπου; δπω; βάλη τις τήν χρυ
σαλλίδα' είς τδ παίγνιον δέ τούτο λέγεται 
δτι περιεποίησαν πολλήν φήμην α'. γυναίκες 
τού μικάδου. ’Ηγόρασα εις τιμάς έλαχίστας 
πλήθος μικρών καί περιέργων πραγμάτων, 
ών τινα είσίν άληθή καλλιτεχνήματα.

θαυμάζω έπίσης τάς λεπτά; καί καθαρός 
χείρας τών γυναικών αΐτινες έπισυνδέουσι 
τά πράγματά μου μέ μεταξωτόν χάρτην.

Έπεσκέφθημεν τάς δύο άποθήκας τών 
περιφημοτέρων μεταξωτών υφασμάτων' ά - 
νεβίβασαν δ’ ήμάς είς τήν πρώτην οροφήν, 
είς ευρεϊαν αίθουσαν πλήρη άγοραστών, έν 
οίς καί πολλαί διαπρεπείς κυρίαι. "Απαν- 
τες, άνδρες καί γυναίκες, έκάθηντο όπι
σθεν τραπέζης, έχοΰσης πίχεως ύψος, έν η 
έξετίθετο ή πραγματεία — έπώμια (κρέπια) 
άριστα καί βαρύτιμα μεταξωτά, άπλά ή 
μέ σχέδια. Τά χρώματα είσί λαμπρότατα' 
έάν δέ αί τιμαί δέν ήσαν άκριβαί λίαν, θά 
μετεχειρίζοντο άσμένως τά υφάσματα ταύ
τα ώ; έπιπλα ή περιστοώματα. Έπίσης 
θά έχρησίμευον ώ; λαμπρά κοσμήματα

I τών έκκλησιών. Ενταύθα χρησιμεύουσιν ώς 
έσθήτες διά τάς τελετάς.

νΑλλως ή καλλιέργεια τής μετάξης είναι 
είς παρακμήν, αίτιον δέ τούτου πάλιν εί · 
ναι ή Εύρώπη. Τά δύο μεγάλα κέντρα τής 
παραγωγής τοϋ μεταξοσπόρου είσίν αί έ- 
παρχίαι Όσιου καί Σινσιού, ών άποθήκη 
είσίν οί πόλεις Γ’ονεσάβα, Ούγέδα, Ζοσίού 
καί Σιμαμούρα. Τδ κλίμα βοηθεϊ λίαν τήν 
παραγωγήν τών ώών, άπαιτούντων ξηρόν 
άτμοσφαϊραν, ήν άπαντά τις είς τά υψηλά 
τής ’Ιαπωνίας όροπέδια. ’’Αλλοτε οί είς άλ
λα μέρη τής αύτοκρατορίας παράγοντες μέ- 
ταξαν μετέβαινον είς τάς δύο ταύτας έπαρ
χίας δπως προμηθευθώσι κουκουλόσπορον*  
άλλ’ αφού, ώς έκ τής άσθενείας τών μετα
ξοσκωλήκων έν Λομβαρδίφ, έρχονται κατ’ 
έτος πολλοί σ.τοράόις Ιταλοί, τά ώά τοϋ 
Όσιού καί τού Σινσιού κατήντησαν είς τι
μάς μυθώδεις. "Επεται έκ τούτου δτι τδ 
μεσημβρινόν καί τά άλλα μέρη είς ά άσχο-

νός ανήκουστου' υψηλής δηλ. περιωπή; κυ
ρία Οά δειπνήσρ τήν εσπέραν ταύτην είς 
τήν άγγλικήν πρεσβείαν. Ό Κ. 'Αδαμς, 
χάρις είς τάς σχέσεις ά; έδυνήθη νά συνά- 
ψη πρδς πολλούς προκρίτου; τού τόπου, 
είναι ό αυτουργός τού νεωτερισμού τούτου' 
οί δέ προσκεκλημένοι του είσίν δ Ματσουνέ 
καί ή σύζυγό; του, θυγάτηρ τοϋ Ούβκζίμα, 
νΰν πρεσβευτοΰ έν Κίνα. Ί1 νεαρά γυνή μό
λις είναι δεκατετραετής*  έχει δέ μικρότα
του ανάστημα, ωραίου; οφθαλμούς καί μι- 
κράς χεϊρας, ώ; καί πόδας. ΊΙ κεφαλή της 
φαίνεται χονδρή ώς έκ τής πλούσια; κώμης*  
φέρει δέ έπιχιτώνιον μεταξωτόν καί στε
νόν, ιδίως περί τούς πόδας. Πλατεία ζώνη, 
χρώματος έρυθροϋ, σφίγγει τήν μέσην, ή- 
τις είναι βραχύτατη, καί απολήγει είς 
κόμβον φουσκωτόν άνερχόμενον μέχρι τών 
ώμων σχεδόν. Κάθημαι παρά τώ συζύγφ 
καί άπέναντι αύτής*  ούδέν δέ διασκεδαστι- 
κώτερον τοΰ νά βλέπη τις αύτήν. Οί ζωη
ροί καί νοήμονες οφθαλμοί της πλανώνται 
λάθρα περί τήν τράπεζαν, θέλει δέ νά 
πράττή ώς ήμεϊς καί τδ ιαπωνικόν ένστι
κτόν της τόσον καλώς τήν βοηθεϊ, ώστε δ
τε παρετέθη τδ ψητό? δύναται νά χειρί- 
ζηται την περόνην. ’Ολίγον κατ’ δλίγον ή 
δειλία της έκλείπει καί μετά τδ τέλος τού 
δείπνου έχει ΰφος παιδιού αφελούς καί άμερί- 
μνου*  περιφέρεται δέ εί; τήν αίθουσαν, δπου 
τά πάντα τή είναι νέα, κάθηται έπί σκίμ- 
ποδο; πρδ τών ποδών τού συζύγου της, 
καπνίζει τστρωτ καί φαίνεται λησμονούσα 
ότι είμεθα παρόντες.

Ό Ματσουνέ, καί τοι ακανόνιστα έχει τά 
χαρακττριστικά, είναι ωραίος νεανίας*  άλλ’ 
δπως τόσοι άλλοι δμογενεϊ; του, μεταβάλ
λεται. Διά τών άκρων, κατέστη Εύρωπαϊος*  
φέρει δέ υποδήματα τών Παρισίων, έκοψε 
τήν μικράν ούράν του, δέν κείρει πλέον τδ 
όπιαθοκράνιον καί άφίνει πλουσίαν κόμην, 
δπερ δέν δεικνύει άνδρα διαπρεπή. Ήρώ- 
τησα αύτδν διατΐ κατέλιπε τήν ιαπωνικήν 
κόμην*  μοί άπήντησε δέ δτι αδτη τφ έπέ- 
φερε ρευματικά. Είναι πολιτικός άποκλίνων 

, μέν είς τήν πρόοδον, άλλά μή τολμών νά

λοδνται είς τήν κατασκευήν τής μετάξης 
έπαυσαν προμηθευόμενα κουκολόσπορον είς 
τάς έπαρχία; έκείνας καί δτι προτιμώσι 
τδν έγχώριον καί τοι ποιότητος κατωτέρας.

Μετά τδ πρόγευμα, περιήλΟομεν πεζοί 
τδ Μιγοΰρο, χωοϊδιον πρδς τά βορειοδυτικά 
τής Ίέδου, περίφημου διά τδν ώραΐον ναόν 
του, 8ν περιβάλλουσι μεγαλεπρεπείς κρυ- 
π-.ομερίαι, καί διά τά τεϊοπωλείά του, είς 
ά συνέρχονται οί κομψευόμενοι τής Ίέδου. 
Ό Κ. Μίτφορδ είς τδ σύγγραμμά του περί 
τής παλαιάς Ιαπωνίας ώραίαν δίδει εικόνα. 
Τδ βιβλίου τούτο έξεδόθη έν Δονδίιιρ καί 
αντίτυπου ήλθεν είς τήν πρεσβείαν, δπου 
εΐφ οσύνως άναγινώσκεται. ΊΙ ιστορία τών 
47 έκδικητών (ront'ns) καί ή σοβερά σκηνή 
τοϋ χάρο. ^ίρι, είς ήν δ συγγραφεύς παρέ- ! 
στη ώς έπίτροπος τοϋ αρχηγού του, Ο’ ά- 
ναγνωοθώσι μετ’ ένδ.αφέροντος υπό τοϋ ευ
ρωπαϊκού δημοσίου.

Έκ Μεγούρου διηυθύνθημεν πρδς υψηλόν 
γήλοφον, καλούμενου Σινφουζή, έξ ών ά- 
παλαύει τις μίαν τών ειδυλλικών θεών αί- 
τινες δίδουσι χαρακτήρα τόσον ίδιάζοντα 
είς τά πέριξ τή; Ίέδου. Πάντοτε τά αύτά 
είσί στοιχεία, ήτοι κοιλάς έπιμήκης καί 
πλατεία περιβαλλομένη άπδ συδέ»δρους 
χλιτύας, όρυζώνας είς τά βάθη, κρυπτομε- 
ρία; καί πεύκα; είς υψώματα καί περί 
τούς ναούς, κεράασους καί κοκκυμηλέας, 
θαυμασίας διά τ’ άνθη των, πολλά είδη 
δαφνών, λαρίκων, ιαπωνικών αφενδάμνων 
(acer japonica) καί salisburia adimanli- 
folia, ήν οί Ιάπωνες άποκαλούσιν ίτσό. 
Τά δύο ταύτα είδη, τά κατ’ έξοχήν ιερατι
κά, άπαντώνται ιδίως είς τά ιερά δάση. 
Πρόσθες τάς καμελίας καί τάς άζαλέας καί 
τούς στάχεις τών ίνδοκαλάμων. Καί τδ μέ
ρος τούτο είναι μαγικόν.

Σήμερον Θά φλυαρήσωσι πολύ εί; τά τε- 
ϊοπωλεία τού Τοκέϊ, όνομα νέον δπερ έπε· 
νόησαν διά τήν μεσημβρινήν πρωτεύου
σαν, τής λέξεως τό στμαινούσης μεσημβρι
νή καί τής «Λ πρωτεύουσα. Οί κομψοί καί 
φιλοπρόοδοι τούτφ χρώνται κατά προτί- 
μησιν. Τδ συμβάν τής ημέρας είναι γεγο
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όμολογήση δημοσία τδ πράγαα κα! αμφι
ταλαντεύεται. Out: είς τά παρόντα ίμμί 
νει, οΰτε προοδευτικό; κυρίως είναι' τοΰτο 
δέ συμβαίνει ήδη παρά πολλοί; ΊάπωσΓ 
πλη» λάβε ύπ’ δψιν δτι οί κείροντε; τή» 
κόμη» . είσ! μεταρρυθμιστα!, και ό άριθμδ; 
αυτών αύςάνει. 11 Ιαπωνία κινείται.

(G Σεπτεμβρίου). Ττ,ν εσπέραν ταύτην έ- 
γνώρισα κατά τον δεΐπνον τόν Σα'ΐγο, δστις 
άπδ άπλοΰ σαμουράη τοϋ πρίγκιπος ϊα· 
τσούμα χαττ,ντησε» si; τών άνδρών τών 
μεγίστην επιρροήν έχόντω» έ» τή νή,σω Κι 
ουσιού. "Οπως προοδεύση τδ τή; μεταρρυθ- 
μίοεω; έργον, ώφειλον νά εςασφαλίσωσι 
τή,ν συνδρομήν του κα! δι’ αύτοΰ ττ,ν ύπο- 
βτήριξι» τών μεγάλων πατριών τών μεσημ
βρινών μερών. Ό Ίβακούρας άπτ,λθε πρδ; 
συνάντχσιν αύτοΰ είς τήν νήσον του, διέθε 
σεν ύπέρ τοΰ νέου προγράμματος καί έπεισε 
νά έλθη είς Ίέδον.

Ό Σάϊγο έχει ί,ράκήειον τδ ανάστημα, 
οί δέ οφθαλμοί του δεικνύουσι νοημοσύνην 
καί τά χαρακτηριστικά του δραστηριότητα. 
Εχει άτζμέλτ,τον, άλλ’ άρρενωπή» την δ- 

ψιν και οί τρόποι του είσιν άνθρώπου εύγε- 
νοΰ; μέν, πλή’ν χωρικού. Λέγεται δτι στε- 
νοχωρείται έν τή, αύλή καί είναι ανυπόμο
νος νά έπιστρέψη είς τά; γαία; του.

(7 Σεπτεμβρίου). Οϊχεται ή θρησκεία μό 
νον δ’ αί γυναίκες καί οί γέροντες τήν πρω 
ίαν καί τδ έσπέρας, κατά τήν ανατολήν 
καί τή» δύσιν τού ήλιου, εξέρχονται τών 
οικιών των καί κλίνουσι πρδ τοΰ αγαθο
ποιού άστρου. Γενικδς κα»ώ-, ούδέποτε δέ
ονται, έκτδς δπως τύχωοι χάριτος. Αί γυ
ναίκες ζητούσι παρά τών θεών πίστιν διά 
τούς συζύγους, οί ασθενείς τήν υγείαν, αί 
νεάνιδε; έσθήτα νέαν, κόσμημα. εραστήν, 
σύζυγον. Όταν άπέρχωνται εϊς τδν ναδν, 
Επικαλούνται τδν θεδν χτυπώντες τδν ψάλ
την ή κροτοΰντες τάς χεΐρας’ κλίνουσι δέ j 
πρδ τοΰ θεοΰ δστις εμφανίζεται άφεύκτως I

• είς τδν τρίτον κρότον καί προσκυνοΰσιν έπ! 
| έν ή δύο λεπτά, μεθ’ 8 ρίπτουσε μικρδν 

χάλκινο» νόμισμα είς τδ κιβώτιον καί τά 
πάντα τελειώνουν. ’Εν τώ ναώ τή; 'Ασα- 
κοόσα; υπάρχει θεδς ές ορειχάλκου 8» Ε
πισκέπτονται οί ασθενείς’ τρίβοοσι δέ διά 
τή; χορός τδ μέρος τού σώματος δπερ άν- 
τιστοιχεΐ πρδς τδ ιίάσχον. Έν βραχυλογία, 
πολλαί ύπάρχουσι θρησκευτικά! τελεταί κα! 
πολλά! προλήψεις' άλλ’ είς τάς. άνωτέρας 
τάξεις έλλείπουσιν δλως ή πίστις κα! ή 
θρησκεία Ταΰτα ακούω περ! έμέ' καί ταύ
τα έπιβεβαιούσιν αί πληροφορία» 2; συνέ- 
λεξα είς Ίοκοχάμαν. Πολλάκις ήρώττ.σα 
τού; προκρίτου; τού τόπου περί τών δο
ξασιών των' μοΐ άπή»ττ,σαν δέ πάντες γε- 
λώντες δτι αύτά είναι ανοησία·, κα! μόνος 
ό Σάβα, καί τοι υπομειδιώ» πανούργως, ί- 
ξεφράσθη μετά τίνος έπιφυλάξεως.

Τά ιερά τοΰ Ίκεγάμι, πρός δυσμάς καί 
είς μικράν άπόστασιν άπδ τή; Ίέδου, είσίν 
άρχαιότατα' άπήλθομεν δέ μετά μεσημβρί
ας. 'Απέχω νά περιγράφω τή» καλλο
νήν τού μέρους, ό δέ δυνάμενο; ά; έζηγήστ» 
τδ θέλγητρο» τών ιαπωνικών ναών. Κατά 
βάθος πανταχοΰ τά αύτά εύρίσκει τις ί.» 
αύτοίς — γτ,ραιά και ωραία δένδρα περί 
τούς στύλους, είς ών στηρίζεται Βαρεία δρο- 
φή μέ πλατείας άκρα;. Κα! ‘ δμως είσαι εις 
έκστασιν.Ούδείς περί άρχιτεκτονική; λόγος’ 
είσί δ’ απλώς κολοσσιαϊαι καλύβαι καί κτί
ρια μέ δροφάς έχούσας άετώματα’ θαυμά
ζεις δμως δτι ό άρχιτέκτων ένόησε τί δύνα
ται ή δέν δύναται νά πράξη μέ ξύλου κα! 
δτι διά τών κοσμημάτων καλύπτει τδ α
πλού» τής οικοδομής . . .

Είς μεμονωμένο» καί στρογγύλον vat- 
σκον, ού χαριέστατον τδ σχέδιο» καί λαμ
πρά τά διάφορα χρώματα,, υπάρχει κολοσ
σιαίου άγαλμα άγνοώ τίνος θεοΰ. Ότε έ- 
φθάσαμε» έκεΐ, έψαλλε» ΰμνους γηραιός ίε
ρεύς, σεβάσμιος τδ φαινόμενον, πιστοί δέ 
εύλαβώς κλίνοντε; έλάτρευο» τό» θεόν — 
σκη»ή αληθώς ιαπωνική' πλή» δέν Οά πα- 
ρίστα τά πράγματα, δπως νΰν έχουσιν, ά
νευ τών ήμετέρων ί αχούν! ν οϊτινες, τή» πί-

ρον, ό δέ Κουρανοσουκέ προσεποιτ,θη οτι έ
γένετο Εκδοτο; είς ττ,ν κραιπάλην κα! έσύ- 
χναζεν είς τά πνιυματοπωλεΐα κα! χαμαι
τυπεία. Ήμέραν τινά εύρέθη κοιμώμενος 
έκ τή; μέθης-εΐς .τι ρυάκιον, διαβάτης δέ, 
έκ τής πάτριά; του Σατσούμα, άνεβόησε ; 
«Δέν είναι ούτος ό Κουρανοσουκέ, δ άλλο
τε σύμβουλος τοΰ δυστυχούς Τακουμή ; 
’Αντί νά έκδικηθή τδ» κύριόν του. εγίνεΐο 
έκδοτος εί; τδ» οίνον κα! τάς γυναίκας'» 
ώΟήσας δ’ αύτδν διά τοΰ ποδδς, έπτυοεν 
είς τδ πρόσωπον. Τδ γεγονός τούτο δ Κό- 
τσουκέ έθεώρησεν αίσιον οιωνόν. ’Αλλά τδ 
πράγμα δέ» είχεν οΰτως. Ό πιστό; σύμ
βουλος ώθησε τή» υποκρισίαν μέχρι; ώμό- 
τητος' προσποιούμενος δτι είναι έκδοτός 
εί; τη» κραιπάλη», ίξύβρισε τή» γυναΐκά 
του κα! άπέδαλεν αύττ,ν τής οικίας, ώ; 
κα! τά τέκνα του, έκτδς τού πρεσβυτέρου 
υίοΰ, άγοντος τότε τδ δέκατον έκτόν τής 
ήλικίας του έτος, 8ν έκράτησε παρ αύτώ. 
Ό Κουτσουκέ, μαθίδν ταΰτα, άμέσως δια- 
βιβασθέντα είς Ίέδον, κα! μηδόλως άμψι- 
βάλλων οτι παρήλθε πδ; κίνδυνος, άπέ- 
πεμψε τούς πλείστους τών φυλάκων. Έ- 
πλησίαζεν άρα ή ήμέοα τή; έκδικήσεως. Ό 
σύμβουλος άνεχώρηΛ κρυφίως έκ Κιότου 
κα! ή'ώθη πρδς τού; έν Ιέδω συναγμένους 
όπαδούς του, περιμένουν τή» κατάλληλον 
εύκαιρίαν πρδς έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του.

Ίΐν τότε χειμών, νύκτα δέ τινα σκοτει
νήν και ψυχρήν, έν μέσω χιονοδίνη,;, οί συ- 
νωμόται,είς δύο διαιρεθέντες σώματα, ών τό 
μέν ώδτ,γει δ άρχηγδς, τό δέ δ υιός του, 
διευθύνθτ.σαν σιωπτ,λώς, ύπ’ ούδενδς πα · 
ρατηρηθέντες, πρδς τδ γΐασχή τοΰ εις θά
νατον καταδικασθέντος. Είχον συμφωνήσει 
νά είοδύσωσιν είς τδ παλάτιον, νά μή χύ· 
σοισιν αίμα άθώον, νά φεισθώσι τών ύπη- 
ρετών δ:οι δέν θ’ άντιστώσι, τέλος νά φο- 
νεύσωσι τδν Κοτσουκέ και νά καταθέσωσι 
ττ,ν κεφαλή» του έπί τοΰ τάφου τοΰ κυρίου 
των, έν τώ ναώ τού Σεγγακούζι, είς τδ 
προάστειο» τής Τακανάβας, μεθ’ 8 Εμελλον 
νά προσέλθωσιν είς τό δικαστήριον και ‘νά 
περιμείνωσι τήν άπόφασιν, ήτις βεβαίως

.-rar Εχοντες είς τδ στόμα, είσδύουσιν είς τό ’ 
ίερδν, γελώσιν, άδολεσχοΰσι καί μυκτηρί- 
ζουσι τδ» ίερέα καί τδν θεόν νου.

(8 Σεπτεμβρίου). Ούδεμία υπάρχει δήμο- 
τικωτέρα παράδοσις τής τώ» 47 έκδικη· 
τών' δι’ αύτή; δέ μανθάνει τις σημαντικόν 
γεγονός ύπδ τή,ν έποψιν τών τιμαριωτικών 
ήθώ». Τδ συμβάν ανάγεται είς τό έτος 
<727.

Ό Εκδικητής tv γένει είναι άνθρωπος έκ 
πέσω» τή; Οέσεώς του' συχνότερο» δέ είσί 
στρατιωτικό! άποπεμφέντες ύπδ τών δαίμιό 
ίων. *Αλ.λο-ε  έγένοντο έκδιχητα! ένεκα 
τής καταστροφής τού κυρίου των. Λοιπόν 
υπήρχε δα'ίμιό τις, Τακούμη νδ-κάμι κα
λούμενος, δστις, σταλείς μέ διάγγελμα τοΰ 
μικάδου εί; τή» αύλή» τής Ίέδου, προσε- 
βλήθη δεινώς ύπό τοΰ Κοτσουκέ, άνωτάτου 
υπαλλήλου τού σογούν’ επειδή δέ δέν ξι 
φουλκοΰσιν είς τδν περίβολο» τών ανακτό
ρων δίχως νά άποκεφαλισθώσι κα! νά ά- 
πολέσωσι τά κτήματά των, ό Τακούμη έπί 
πολύ συνεΐχεν εαυτό»' άλλ’ ήμέραν τινά, 
περιελθώ» είς τά έσχατα, έξιφούλκησε κα! 
<·>ρμησε κατά τού εχθρού του, δστις κα- 
τώρθωσε νά διαφύγη, ένώ αύτδς, σωλλη- 
φθείς κα! δικασθεί;, κατεδικάσθη ν’ άνοιξη 
ττ.ν κοιλίαν του. Αί γαίαι του έδημεύθησαν 
καί ή οίκογένειά του περιήλθε» είς δυττυ 
χίαν. Οί υποτελείς κα! οί εύγενεϊς του έγέ
νοντο ελεεινοί' οί μέν κατή»ττσα» έμποροι, 
άλλοι δέ έγένοντο ύπηρέταε δαΐμίου τινός' 
άλλ’ δ Κουρανοσουκέ, ό κυριώτερος σύμβου
λος, κα! τεσσαράκοντα Εξ άλλοι σύμβουλοι 
τού Τακουμή ώρκίσθησα» νά έκδικτ,θώσι 
τδν κύριόν των. Δυστυχώ; δι’ αύτού;, τδ 
πράγμα έμαθε» ό Κοτσουκέ χαΐ έλαβεν 
άσφαλιστικά μέτρα, προσλαβών πολυαρίθ
μου; φύλακας' ώστε, δπως έξαπατήσιοσι 
τδν έχθρόν, οί 47 έδει νά έκλέξωσιν άλλο 
σχέδιο». ’Ήξευρον δτι 5 Κοτσουκέ έπεττ.ρει 
αύτούς είς Κιότον διά τών κατασκόπων 
tou' διεσκορπίσθησαν δθεν, έκάστου μετεμ- 
φιεσθέντο; είς ξυλουργόν, Εργάτην ή έμπο
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θά ί» δ θάνατος· Τοιαΰται ησαν αί τελευ- 
ταϊαι διαταγαί τοϋ άρχηγοϋ τών συνωυ.ο- 
τών, υποσχεθέντων νά ίχτελέσωσιν αύτάς. 
’Ανέβησαν τδν τοίχον χαί ίρρηζαν τήν θύ- 
ραν*  δπως δ' έμποδίσωσι τού; γείτονα; 
άπδ τδ νά σπεύσωσιν είς βοήθειαν, δ Κου" 
ρανοσουκέ ίστειλεν αύτοϊς τδ έξής μήνυμα : 
« Ημείς, οί έκδικηταί, οί άλλοτε έν ύπη- 

ρεσίβρ τοΟ Τακούμη-νδ-κάμι, προτιθέμεθτ 
νά είσδόσωμεν τήν νύκτα ταύτην είς τδ 
παλάτιον τού Κοτσουκέ νδ·Σουκέ δπως έκ- 
δικηθώμεν τδν κύριόν μας. Ούτε κλείεται 
είμεθα, ούτε λησταί, ούδεμία δέ θά προσ 
γίνη ζημία είς τάς οικίας τών γειτόνων, 
καί έβτά βέβαιοι ” Οί γείτονες δέν {φρόντι
σαν νά σπεύσωσιν εΐς βοήθειαν ανθρώπου 
μηδόλως άγαπωμένου ύπδ αύτών καί έμειναν 
ήσυχοι. Οί ίκδικηταέ είσήλθον είς τδ έσω- 
τερικδν τού παλατιού καί συνήφθη φοβερά, 
πάλη πρδς τούς σαμουράη τοϋ κυρίου*  μετ’ 
όλίγον δ’ ούτοι ίκειντο νεκροί 5| ψυχορρα- 
γοϋντες, ένώ ούδείς τών {αδικητών άπώ- 
λετο. 'Ο υίδς τοϋ άρχηγοϋ τών συνωμοτών, 
δ δεκαεξαετής ούτος παϊς, ίπετέλεσε θαύ
ματα άνδρείας. ’Αλλά ποϋ ην ό Κοτσουκέ ; 
Μάτην ά»εζήτουν αύτδν είς δλας τάς γω
νίας τοϋ λαβυρίνθου τούτου, οί δέ έχδιχη*  
ταϊ, άπελπισθέντες πρδς στιγμήν, είχον 
άποφασίσει ν’ άνοίςωσι τήν κοιλίαν των’ 
αίφνης δμως ό άρχηγδς> έ»ώ ήρεύνα τήν 
κλίνην τοϋ άρχοντος, είδεν δτι τά έφαπλώ- 
ματα ήσαν δτι θερμά*  άρα δ ζητούμενος ήν 
πλησίον. Τέλος έσυραν έκ τής χρύπτης του 
άνδρα παρήλικα, σεβάσμιον τδ φαινόμενον 
καΐ φέροντα χιτώνα in λευκοΰ μεταξωτοϋ*  
άμέσως δ’ {γνώρισαν τδν Κοτσουκέ. 'Ο αρ
χηγός τών έκδιχητών έκλινε τότε τδ γόνυ 
πρδ αΰτοΰ καΐ άφοΰ έδειξε τδν είς τδν 
βαθμδν τοϋ γέροντος όφειλόμενον σεβα
σμόν, είπεν : **Αρχων,  είμεθα οί άνθρωποι 
τοϋ Τακούμη-ζδ χάμι. Τδ άπελθδν έτος ή 
’Τμετέρα Ένδοξότης ήρισε πρδς αύτδν, θα- 
νόντα, χαταστραφείση; χαί τής οικογένειας 
του*  ώς χαλοΐ δέ καί πιστοί υποτελείς του, 
ηλθομεν τήν νύχτα ταύτην δπω; έκδιχηθώ- 
μεν αύτόν. ’Οφείλετε ν’ άναγν*>ρίσητε  τδ 

δίκαιόν μας*  ήδη δέ, άρχων, ίξορχίζομεν υ
μάς νά κάμητε τδ χάρα χίρι. ’Εγώ θά 
χρησιμεύσω ύμϊν ώ; δεύτερος (α) χαί, άφοϋ 
ταπεινώς λάβω τήν κεφαλήν τής Ύμετέρας 
’Ενδοζότητος, θ’ άπέλθω δπως καταθέσω 
αυτήν έπί τοϋ τάφου τοϋ άρχοντος Τακού- 
μη.” Άλλ’ δ Κοτσουχέ, δλως τρέμων, δέν 
άπεφάσισε ν’ άποθάντ, θάνατον εύγενοΰς.

’Επειδή παρήρχετο χρόνος χαί έδύνατο 
νά ίλθη βοήθεια, δ Κουρανοσουχέ ίπέκοψβ 
τήν κεφαλήν του διά τοϋ έγχειρίδιον ού δ 
κύριός του έποίησε χρήσιν δπως άνοιξη τήν 
κοιλίαν του*  πρδς αποφυγήν δέ πυρκαϊά;, 
οί έκδικηταί, πρίν φύγωσιν, {φρόντισαν νά 
σβέσωσι τά φώτα, μεθ’ 8 έθηκαν τήν χε
φαλήν είς κάνιστρον χαί άπεσύρθηβαν. Ή 
αύγή ύπέφωσκεν δτε τά συμβάντα τής νυ- 
κτδς άνεκοινώθησαν εί; Ίέδον, Άθρόος ί- 
σπευσεν δ λαδς δπω; έπευφημήση τού; 47 
έχδικητάς, οίτινες αίματόφυρτοι καί κατε- 
σχισμένα ίχοντε; τά ένδύματα διευθύνοντο 
πανηγυρικώς πρδς τδ προάστειον τής Τα- 
κανάβας. Καθ’ έκάστην στιγμήν έφοβοϋντο 
μή προσβληθώσιν ύπδ τών σαμουράη τοϋ 
πενθεροΰ τοϋ πρίγκιπος*  άλλ’ είς, τών με
γάλων πριγκίπων τής Ιαπωνίας, φίλος καί 
συγγενής τοϋ Τακουμέ, έν σπονδή είχε συν
αθροίσει τούς στρατιώτας του πρδς βοήθει
αν τών 47*  έν ω δ’ ούτοι διήρχοντο πρδ 
τοΰ γίάσκη τοϋ πρίγκιπος Σανδάη, προσε- 
κάλεσαν αύτούς νά είσέλθωσι καί παρέθη- 
καν δρυζαν καί οίνον. Φθάντες δ’ είς τδν 
ναδν έν φ άναπαύεται δ Τακουμέ, έπλυναν 
τδ αίματόφυρτον τρόπαιον είς πηγήν καί 
νϋν υπάρχονταν καί κατέθηκαν έπί τοϋ 
τάφου τοϋ κυρίου των. Ό Κουρανοσουκέ έ- 
δωκεν δσον είχεν άργύριον είς τδν ίέρα, τώ 
είπεν δτι δλοι θά ποιήσωσιν χάρα κίρι καί 
παρεκάλεσε νά θάψη αύτδ» καί τους συν-

(α) ΤοΟτο σημαίνει· 8πω; βραχύνωμεν τά δει
νά σου, ίν φ νρόνφ 0ά βυθ σής είς τήν κοιλίαν 
σιυ τό έγ-χειρίοιον, 04 σοϊ άποχόψω τήν κεφα
λήν διά τοΟ ξίφους. Συνήθως μέλος τής οικογέ
νειας ή ύ άριστος τ&ν φίλων αποδίδει τήν ύστά- 
την ταύτην υπηρεσίαν είς τόν πρίγκηπα ή εύγε
νή, τόν όφείλοντα νά ποιήση χάρα-κίρι.


