
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 

άπό τοϋ V. μέχρι τοϋ 10'. Αΐώνος.

’Αγνοείται τδ ίτος καθ’ 8 είσήχθη ό χρι
στιανισμό; έν Σμύρνη μετά τήν άνάλτ.ψιν 
τοϋ Ίησοϋ και τήν διασποράν τών άποςό- 
1ων αυτού. Αί ΐποστολικαί λεγόμενοι Δια- 
ταγαί οτ.μειούσαι έν ιδιαιτέρες κεφαλαίο/ 
τού; πρώτου; αρχηγού? τών εκκλησιών δια
φόρων πόλεων, άναφέρουσιν ώ; πρώτον ποι
μένα τή; χριστιανική; κοινότητο; Σμύρνη; 
’Αρίστωνά τινα χειροτονηΟέντα καί διιρισ- 
Οέντα ώ; τοιούτον ύπ’ αύτών τών Αποστό
λων’ τούτον δ.εδέςατο Στραταίας ό Λώ’ίδος’ 
αύτδν δέ πάλιν έτερο; ’Αρίστων. I) Αλλ’ δ 
Σουΐδας ώ; πρώτον επίσκοπον όνομάζει τον

1) Βλ Afigne, Palrologia. I, σ. 1053. 
(OMUPUS ΦΤΑ ΣΤ'.) _j

Βουκόλον^), ooTtvo; ή μνήμη τελείται τή β 
Φεβρουάριου’*).

Τόν Βουκόλον διεδεξατο ό Πολύκαρπο;, 
μαθητή; τοϋ Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου. Καθ’ 
άπαταν τήν έκκλησιαστικήν αύτού διοίκη- 
σιν δ.εκρίΟη ώ; μέγα; διδάσκαλο; τοΰ χρι*  
ςιανισμοϋ, δτέ μέν κηρύττων τοϊ; Σμύρναί- 
οι; τήν νεοφανή καί σωτήριον ταύτην θρη-

3) Σουΐδα; έν λ. Πολύκαρπο;. *Ε*δ.  
Bernhardy. IP, σ. 345. «Πολύκαρπο; Ί
ωάννου τοϋ ΕύαγγελιστοΟ καί θεολόγου α
κροατή;, δ.άδοχο; δέ Β.υκόλου, τού ,ιρώ- 
του έπισκαπήσαντο; τή; Σμυρναίων ’Εκκλη
σία;. 8

3) Νικοδήμου, Συναξαριστή;. Β'. σ. 108.
86
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σκείαν, Στέ δέ έπιστέλλων τάς χριστιανικής 
αύτοΰ νουθεσίας πρός τε τάς γειτονευούσας 
καί μ.εαακρυσμένας αρτισύστατους ’Εκκλη- 
σίας.ί) Σημειωτέον δέ ένταΰθα δτι ή λέξις 
Έκκλησία κατά τήν έποχήν ταύτην έσή- 
μαινε τήν ολομέλειαν τή; χριστιανικής κοι
νότατος.

’Επί τών χρόνων τή; ποιμαντορίας τοΰ 
Πολυκάρπου, ό διδάσκαλος αύτοΰ Ιωάννης 
ό Ευαγγελιστής ευρισκόμενος έν Πάτμω ά- 
πέστειλεν αύτώ τήν επομένη*  έπιστολήν, 
υπαγορευθεϊσαν τώ Ιωάννη έν δπτασία υπδ 
τοΰ Ίτ,σοΰ.2) «Καί τώ Άγγέλω τή; έν 
Σμύρνη ’Εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ό 
πρώτος καί ό έσχατος, 8ς έγένετο νεκρές, 
και έζησεν- οίδά σου τά έργα κα'ι ττ.ν θλί- 
ψίν καί τήν πτωχείαν, (άλλά πλούσιος ε’) 
και την βασφημίαν τών λεγόντων Ιουδαί
ους είναι εαυτούς, κα'ι ούκ είσιν, άλλά συνα
γωγή τοΰ σατανά. Μηδέν φοβοΰ ά μέλλεις 
παθεϊν- ιδού δή μέλλει βαλλεϊν ό διάβολος 
έζ ύμών είς φυλακήν, ϊνα πειρασθήτε’καί 'ί ■ 
ξετε θλίψιν ήμέρας δέκα. Γίνου πιστές αχρι 
θανάτου, καί δώσω σοι τδν στέφανον τϊ,ς 
ζωής’ δ έχων νοΰν, άκουσάτω τί τδ πνεΰμα 
λέγει ταϊς ’Εκκλησία ις" δ νικών ού μή άδι- 
κηθ^ έκ τοΰ θανάτου τοΰ δευτέρου. » Τήν 
έπιστολήν ταύτην, άπευθυνομένην είς τους 
χριστιανούς τής πόλεως καί άγγέλλουσαν 
αύτοϊς τά μέλλοντα συμβαίνειν διαφόρως 
ερμήνευσαν οί έξηγηταί τής Άποκαλύψεως.

Κατά τήν έποχήν ταύτην έπίσκοπος τής 
έν Συρία ’Αντιόχειας έτύγχανεν δ ’Ιγνάτι
ος, ούτινος αί άοεταί έφημίζοντο καθί άπαν
τα τδν τότε χριστιανικόν κόσμον. Ό αύτο- 
κράτωρ Τραϊανός εκστρατεύω*  κατά τής

1) "Ορα τήν μαρτυρίαν τοΰ Ειρηναίου έν 
τώ δ', βιβλ. κεφ. ιδ’. τή: έκκλτ.σιαστικής 
ιστορίας τοΰ Ευσεβίου. — 'Ο Ιερώνυμος de 
script 17 καί Τερτυλλιανδς de praes. 32 
άναφέρουσιν δτι δ Πολύκαρπος έζειλέχθη έ
πίσκοπος Σμύρνης υπδ Ίωάννου τοΰ Εύαγ· 
γελιστοΰ.

2) ΈπιστολαΙ πρδς τάς έν ’Ασία έπτά 
εκκλησίας. Έν Σμύρνη, t 83 ί. Είς 8ον,σ.7. 

’Αρμενίας τώ 106 μ. X. δ,ήλθε καί διά 
τής Αντιόχειας ένθα πρδς τοϊς άλλοι; συ- 
νεβούλευσε τδν Ιγνάτιον νά άρνηθή τδν 
χριστιανισμόν καί ένστερνισθή τήν έν τφ 
κράτει αύτοΰ άνεγνωρισμένην θρησκείαν" 
άλλ’ δ πιστός ουτος ποιμήν ζωηρώς άντέ- 
στη είς τούς λόγους τοΰ αύτοκράτορος. Ίί 
άρνησις έπέφερε τήν είς 'Ρώμην αύτοΰ άπα- 
γωγήν καί τήν έκεΐ έκτέλεσιν τοΰ μαρτυρι
κού αύτοΰ θανάτου. *11  συνοδεύουσα αύτδν 
^ωμαϊκή φρουρά τδν μετήνεγκεν είς Σμύρ
νην, ένθα δ ’Ιγνάτιος έσχεν ευκαιρίαν νά 
σχετισθή μετά τοΰ προσωπικού τής κοινό" 
τητος καί πολλών σμυρναϊκών χριστιανι
κών οικογενειών, μάλιστα δέ νά άσπασθή 
τδν έπίσκοπον τής πόλεως Πολύκαρπον, 
διατελέσαντα άλλοτε συμμαθητήν παρά 
τώ Εύαγγελιστή Ιωάννη. Κατά τήν ένταΰ- 
Οα βραχυχρόνιον αύτοΰ διατριβήν, ώς πι
στός μάρτυς τού χριστιανισμού, έσκέφΟη 
νά νουθετήση κατά τάς τελευταίας ημέρας 
τής ζωής του διαφόρους έκκλησίας τής ’Ασί
ας διά προτρεπτικών έπις-ολών, αϊτινες, είσί 
πλήρεις ζωής καί πίστεως. ΜετενεχΟεΐ; δέ 
έντεΰθεν εις Τρωάδα έγραψε καί πρδς τούς 
φιλοζενήσαντας αύτδν Σμυρναίους ιδιαιτέ
ραν έπιστολήν, δι’ ής υπενθυμίζει αύτοϊς 
τήν Σφειλομέντ,ν είς τδν Ίησοΰν πίστιν, ά- 
ποτρέπει αύτούς άπδ τής παραδοχής τών 
άναφανεισώ*  τότε αιρέσεων, ιδίως δέ προ
τρέπει τούς φιλοχρίστους κατοίκους τής 
πόλεως ταύτης είς τήν πρδς άλλήλους α
γάπην.

Έν τούτοις δ Πολύκαρπος διά τής διδα
σκαλίας καί τής διαγωγής αύτοΰ προσείλ- 
κυε συχνάκις πολλούς τών εθνικών είς τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν. Οι ίερεϊς τών θιών 
βλέποντες τήν βαθμιαία*  αΰξησιν τών χρι
στιανών, ήραντο φωνήν καί κατεβόων συ- 
κοφαντοΰντες παρά τοϊς ^ωμαίοις άρχουσι 
τής πόλεως τδν Πολύκαρπον ώς άνατροπέα 
τών καθεστώτων. Κατά τήν έποχήν ταύτην, 
καθ’ ήν κατεϊχε τά σκήπτρα τοΰ ρωμαϊκού 
κράτους δ Μάρκος Αύρήλιος, έγένετο έν Μι
κρά Άσία μέγα; κατά τών χριστιανών δι
ωγμός. Πρώτον δέ ένδοξον μαρτύρων έσχεν

δ Πολύκαρπο; ένώπιον τού ανθυπάτου Κου- 
αδράτου. Τδ μαρτύριον αύτοΰ έκτίθησιν διε
ξοδικό; ιδιαιτέρα επιστολή άποσταλεϊσα έκ 
μέρους τής σμυρναϊκή; ’Εκκλησίας εί; 
διαφόοου; χριστιανικά; κοινότητας τής Α
σίας I).

Μετά τδν Πολύκαρπον άναφέρονται έν 
τινι μαρτυρολογίο» αυτού ώ; επίσκοποι 
Σμύρνης ό (Ιχπίριος καί Καμέριος 2). Ό τε
λευταίος διετέλεσεν ώ; διάκονος παρά τώ 
Πολυκάρπφ Τδν Καμέριον διεδέ'ατο ό 
Ορουσέα;" τοΰτον δέ ό Εύδαίμω·.^).

Άπό τού τέλους τού δευτέρου μέχρι τού 
τετάρτου αίώνος ούδέν γινώσκομεν περί τής 
έκκλησίας τή; Σμύρνης. Κατά τον τέταρ
τον δέ αιώνα είναι γνωστόν μόνον οτι έπε- 
σκόπευσεν ό Ευτύχιος, δστις παρευρέθη καί 
εις τήν έν Νικαία γε*ομένη·  τώ 325 πρώ
την Οικουμενικήν Σύνοδον^.) Έπίσης ούδέν 
αξιόλογο*  άπαντώμεν καί κατά τδν έ αιώ
να. Τούτου δέ τού αίώνος γνωστοί έπίσκο- 
ποι είσίν ό Ίδδούας, Αίθέριχο; καί Κύρος. 'θ 
πρώτος παρευρέθη εί; τήν έν Έφέσω συνα- 
Οροισθεϊσαν τρίτην οικουμενικήν Σύνοδον,τώ 
43 Γ). Ό δεύ τερος, εί; τήν έν Χαλκηδόνι 
τετάρτην Σύνοδον, τώ 440, έν ή υπέγρα- 
ψεν πολλά; αύτή; πράξεις- έν τινι δέ πρά- 
ζει αύτής υπέγραψε*  οΰτω; : « Αίΰέριχος 
2πϊσχο.τοη Σμύρχης ωρισα,εΐτις ά.Ι.ίο rppo- 
rtc εείχεε- τής πίστεως έξωθεν τών όρι- 
σθέντων παρά πάσης τής άγιας Συιό'ίον 
τής χατά Νιχαίαν, ίινάθερα έστω».

Έν έτέρα δέ έπιγράφεται οΰτω β Αίθέ- 
Ρ'-χας έπίσχοπο; Σμύρνης, όρίσας υπέγρα
φα did Παύ.Ιου άιαχόνοι-ι^) Ό δέ Κύρος έ-

1) Βλ. Ευσέβ. βιβλ. δ', κεφ. ιέ.
2) Βλ. Κ. Οικονόμου, Φιλογ. συγγραμ. 

α. σ. 340. έν υποσ.
3) Noroff, die sieben Kirchen. Lei

pzig, I860 σ. 137.
4) Γελαοίου κεφ. κζ'.

) Σ. Μήλλια, Συνόδων τόμ. Α*.  σ. 49G.
5) Αύτόθι. Β'. σ. 80, 160. Πρβλ. σ. 43, 

98, 102, 105, 113, 4*7,  128. 

| παινεϊται υπό τών βυζαντινών ώ; άνήρ φι
λόσοφος καί σοφώτατο;- ην δέ πρότερον "Ε
παρχος Κωνσταντινουπόλεως έπί τή; βασι
λείας Θεοδοσίου τού Β'. "Οτε κατα διαταγήν 
τοΰ αύτοκράτορος άνφκοδόμησε τά τείχη 
τή; πρωτευούσης, Οαυμάσαν τδ πλήθο; τήν 
ταχεϊαν καί συγχρόνως λαμπράν ταύτην ερ
γασίαν του έπαρχου,άνεφώνησεν ένώπιον του 
βασιλέως «Κωνσταντίνος έχτισε, Κύρος ά- 
νανέωσενιίξ οΰ καί έχολώθη ό σύτοκράτωρ’ 
έπιζητών δέ αιτίαν τινα ϊνα καταστείλη τήν 
παρά τώ λαώ δημοτικότητα αύτού έσυκο- 
φάντησεν αύτδν ώ; έλληνόφρονα δηλαδή εί- 
δολολάτρην- ό δέ Κύρος βαρέως φέρων τήν 
κατηγορίαν, έγκατέλιψε τδ πολιτικόν αύ
τοΰ στάδιον καί έδέχθη τήν ίερωσύνην άνα- 
δειχθεί; μετ’ ού πολύ, έν έτει 450. έπίσκο- 
πο; Σμύρνης καί ποιμάνα; τήν έκκλησίαν 
αύτής μέχρι τής τελευτή; αύτού. Οί βυζαν
τινοί συγγραφείς διηγούνται δτι φθάς ά 
Κύρος εί; Σμύρνην κατ’ άρχάς μέν δέν έγέ
νετο δεκτός παρά τών κατοίκων οϊτινες έ- 
θεώρουν αύτδν έλληνοφρονοΰντα' ουτος δ
μω; άναβα; έπί τοΰ βήματος καί έκφωνήσας 
τοΰ; έπομένου; λόγου; : «Άνθρες άόεΑ~ 
<ξθΙ, ή γέννησις τοϋ Θεοΰ καί Σωτήρος 
ήμών Ίησοΰ Χριστού σιωπή τιμάοθω, οτι 
άκοή μόνη ουνε.Ιήγθη έν τή άγια παρθε- 
>ω ό τοΰ Θεού Λόγος' αύτώ) ή όόξα εις 
ιού; αιώνας αμήν», κατεπράϋνε τδν λ« δν 
δστις καί έπευφήμησεν αύτόν. 1)

Κατά τδν έκτον αιώνα γνως-οί έπίσκοποϊ 
Σμύρνη; είσίν ό Καλλόας, τώ 536, καί δ 
Φώτιο; τφ 546*)  Ό Καλλόας παρευρέθη 
είς τήν πέμπτην πράξιν τής έν Κ)πόλει συ- 
ναθροισθείση; τότε Συνόδου 2). Τοΰ έβδόμου 
αίώνος μόνος έπίσκοπος γνωστός έστίν ό 
Στέφανος, δστις παρευρέθη είς τήν έν Κ)πό- 
λει Πενθέκτην Σύνοδον συναθροισθεϊσαν τώ

1) Θεοφάνου;, Χρονογραφία. I, σ 149. 
εκδ. Bonn. Πρβλ. Κ. Οικονόμου, Φιλ. συγ- 
γρ. Α'. σ. ιθ'.

’*)  Κ. Οικονόμου, Φιλολογ. συγγρ. Α'. σ. 
346.

.2) Σ. Μηλιά, Συνόδ. Β, σ. 326.
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πράξει αντί 
άντικαταστά ■ 
υέ. υπεγράφη 
τοποτηρητηζ 
ΐΆχτύπΟζ

692 Υπέγραψε δέ εί; τά πρακτικά αύτή; 
ouT<u:“2’f/j«roc ΙπΙσχοποζ άτάζιος έτίσκ. 
rflc J’pfpra/'a»· ρητροπό.ίτωτ rijc Ασία,· 
r&r έ.κίζγΐαχ ύρίσας ύπέγ. »1) Τοΰ δέ 
ίγδόου αΐώνος ούδείς έπίσζοπός έστι γνω
στός. Εις τά πρακτικά τή; τότε γενομένης 
έβδομη; οικουμενική; Συνόδου, τώ 783, ηύ- 
δενός επισκόπου το όνομα άναφέρεταΓ άλλ’ 
άντ’ αύτοΰ έν μέν τή π^ώτρ πράξει άπαν- 
τομεν τήν έπομένην υπογραφήν ώς έκ μέ
ρους τίς Σμυρναϊκή; ’Εκκλησίας « Γρη- 
γορίου πρίσΰυτέρου χαί τό>" τάτοκ ί’.τέ- 
yonoc τοΰ ιπισχό.του Σμύρνης?') « Έ*  
δέ τή τετάρτγ, καί έβδόμΐ) 
τοΰ Γρηγορίου ευρηται έτερο; 
τη;, δ ’Αντώνιος, δστις ποΰ 
ώς ροναγός άνάζιοΐ καί 
Σμόρτης,3) άλλαχοΰ δέ ούτω: 
α>άζ· μοναχός, καί έχ προσά που τοΰ 0ρό- 
rov Σμύρνης?)»

1) Σ. Μήλια, Συνόδ. Β'. σ. C99.
2) Μήλλια, Συνόδ. Β. σ. >29.
3) Αυτόθι· σ- 871 ·
4) Αύτόθι σ. 808.
5) Fabricii, Bibli. Gr. λ, 540.
6) Μηλιά, Συνόδ. Β'. σ. 929.
7) Κ. Οικονόμου, Φιλ. συγγρ. Α . σ· 346.

Κατά τδν έννατον αιώνα, περί τδ 850, 
έπεσκόπευεν έν Σμύρνη) δ πεπαιδευμένος 
Μητροφάνης, δστις συνέγραψε καί τινα βιο
λογικά συγράμματαδ). Οΰτος ήν. σφοδρές 
συκοφάντης τοΰ συγχρόνου αύτοΰ Φοτίου- 
Τον Μητροφάνην διεδέξατο δ Νικήτας,δ πα- 
ρευρέΟεΙς εί; τήν έν Κ)πόλει γενομένην τώ 
879 Σύνοδον έπί τίς πατριαρχείας τοΰ 
Φωτίου 6)

Κατά δέ τδν δέκατον αιώνα δ κ. Σοφο
κλής Οικονόμου, άναφέρει τδν Νικήταν Β . 
πρός ον Συμεών δ Μεταφραστής έγραψεν έ- 
πιστολάς, έν αί; σοφώτατον καί φιλοσοφώ- 
τατον ιερέων αύτδν άποκαλεΧ καί τήν τοΰ 
βίου εύπρέπειαν έπαινε!').

Τοΰ ενδεκάτου αΐώνος επίσκοπος Σμύρνης 
άναφέρεται μόνον δ Ιωάννης, έπισκοπεύων 
τώ 1043,έπί τίς πατριαρχεία; Μιχαήλ τοΰ 1 2 3 4 5 6 7 

Κηρουλαρίου. 1) Τοΰ δε δωδεκάτου αΐώνος 
ούδείς έστί γνωστός. ’Αλλ’ έκτινος μολυ
βδοβούλου δ ιατηρουμένου έν τή πλούσια καί 
άξιολόγο» συλλογή τοΰ έν Άθήναις κ. Παύ
λου Λάμπρου γνωστοποιείται εί; καλούμε
νο; ’Αντώνιος. Τδ μ.ολυβδόβουλον τοΰτο άφ*  
ε-.δ; μέν φερει τδν άγιον Πολύκαρπον εύλο- 
γοΰντα διά τη; δεξιά; κΛ κρατούντα έν «.ή 
αριστερά τδ Εύαγγέλιον’ πέριξ δέ αύτοΰ ί- 
ναγινώσκεται ή επομένη έπιγρας^

ί ΑΓΙΐ£ΠΟΛ . ΡΠ3 ΒΟΗΘ=-.7Γε Ζ7ο- 
.ί[υχα]ρπι βοήϋεε ’Επί τή; έτέρας πλευράς 
υπάρχει ή εξής έπιγραφή

α.I 
t ΑΝΤΩΝ 
1UJMHTP0 iio.mtiCm 
YPNHC t

Τ
ήτοι ΆντωνΙφ Μητροπο.Ιίτη Σμύρνης..

Κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα ύπήοχον 
έν Σμύρνη πολλαί έκκλησίαι καί μοναί, 
ών κυριωτέρα ήν ή τών Λέμβων. Ταύτης τά 
πρακτικά άνακαλυφθέ»τα έν τή έν Βιέννη 
πχλατινή βιβλιοθήκη, έδημοσιεύθησαν τώ 
1871 ύπδ τών κ. Mfklostch και Muller, 
Είσί δέ ταΰτα μεγάλη; σπουδαιότατος, διό
τι άναφέρουσιν δνόματα μεσαιωνικών τοπο
θεσιών τών περιχώρων τή; πόλεω;2). 'Ο Γε
ώργιος ’Ακροπολίτης αναφέρει δτι κατά τήν 
έποχήν ταύτην υπήρχεν έν Σμύρνη έκκλησία 
πρδς τιμήν τοΰ Χρι^οΰ εις -?> εύλαβεία; χά
ριν [^ετέβη δ αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης δ Βατά- 
πρδς θεραπείαν σοβαρά; τινο; νόσου αύ- 
τζης τοΰ. 3)

Τοΰ αίώνο; τούτου γνωστοί επίσκοποι 
Σμύρνη; είσίν οί έξή;:

1) Αύτόθι.
2) Ό γεραρδ; καί πολυμαθέστατο; Γ1κέ- 

σιο; Λάτρη; έδημοσ'ευσε τδν κατάλογον 
αύτών μετά τινων παρατηρήσεων έν τή 
«’Αμαλθεί?» τοΰ 1874.

3) ’Ακροπολίτου, Χρον. συγγρ. έκδ. Βε- 
I νετ. σ. 107.

4) Κωνσταντίνο; ό ΙΤαρθέ-ης' άν’αφέρε- 
ται έν πρατγρίω εγγράφω του 1207 χ.αί έν 
έτέριρ τοΰ 12 5 Φαίνεται δέ δτι έποίμα-.ε 
κιτά τά πρώτα §ξ έτη τοΰ αΐώνος τούτου, 
διότι έν άμφοτέροις τοϊς μνησθεΐσιν έγγοά- 
φοις άν'αφέρεται ω; μακαρίτης. 1) Τόν ίΐαρ 
θέ·η·< διεδέξατο :

2}Ί’εώργιο; δ ΚαΤοκτέ η;’ άναφέρεται 
εις έγγραφα τής μονή; τών Λέμβων άπδ 
τοΰ 1225 — 1-^10. *)  Τούτου γνήσιο; υίδς 
άναφέρεται δ Κωνσταντίνος Καλοκτένης. 2) 
Ό αύτδς μητροπολίτης υπεγράφη καί έν 
τινι συνοδική πράξει έπί τή; πατριαρχεία; 
Μανουήλ τοΰ Β' ήτοι τιϋ 1240. '*)

3) ΘεόδοΛος δ Κ αλλιστος’ αγνοείται 
τδ έτος καθ’ 3 προεχειρίσθη επίσκοπος

"Σμύρνη;. Πατριαρχικόν τι έγγραφον τοΰ 
4 256 άποδεικνύει ότι ούτο; παρευρέθη είς 
τήν έν Ν'υμφαίορ γενομένην Σύνοδον έν τή 
Μονή τών;αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Θεο
δωρών, έπϊ τής πατριαρχίας Αρσενίου τοΰ 
Αϋτοριανοΰ. 3)

4) Καλοφόρος- τοΰτον αναφέρει δ κ. Σ 
Οικονόμου ώς έπισκοπεύοντα τώ 1261, 
έπί τής πατριαρχεία; Νικηφόρου Β. 4)

5) Ισαάκ’ διεδέξατο τδν Καλοφόρον’ τού 
του ποιείται μ-.είαν δ Παχυμέρης, καλεϊ δέ 
αύτόν «άνάρα γ/ρα/Ατ έχ τηο κατά την 
<Ίύσιν τοΰ Ξηροποζάμαυ υοτηζ ύρμώμε· 
νον.» “) Τόν Ισαάκ δ εδέξατο :

6) ’Ιωάννη; δ Φωκά;, δστις άναφέρεται

1) Mik. Miill. Ada Monast. Z, s. 186 
καί 190.

”) Mik. Mull. Acla Monast. I, a. 41, 
53, κτλ.

2) Αύτόθι. σ. 38.
”) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών 0. 

κα1. ί. κανόνων. Τομ. έ σ. 1 14.
3) Mil: Miill. Ada Palriar. Z, σ. 119 

Π.βλ Ada Monasleriorum Z, σ. 212.
4) Κ. Οικονόμου, Φιλ. συγ Α'. σ. 346. 

— ΙΙαχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολ. Ζ/, ιζ .
5) Παχυμέρης, αύτόθι. κεφ κβ\ 

ε’ς έγγραφα τής μονής τών Λέμβων τοΰ 
1274—1283. ’)

Παρ’ Άλλατίω άναφέρεται καί τις άρχι- 
ερεΰ; Σμύρνη; Θεόδωρος, γράψσς κατά ά" 
ζύυων καί περί έκποοεύσεως τοΰ αγίου Π-νεό 
ματος. 'Αγνωστόν έστι πότε έζη 4)

Κατά τδν δέκατον .τέταρτον αιώνα α
παντάω; επίσκοπο;, τώ 1324, δ Ξενοφώ», 
δστις ήν συνοδικός έν Κωνσταντινουπό- 
λει. 2) 'ίσως έστιν ουτος ό παρά Παχυμέρεε 
μνημονευόμενος άνωνύμως άρχιερεύ; Σμύρ
νη;, δτι ήν αργός τή; θέσεώς του, διότιι 
ηύλόγησε τόν Μζλάκην, διοικητήν Σμύρ
νης 3)

Κατά τό 1310 είς πατριαρχικά έγγςαφα 
αναφέρεται άνωνύμω; δ Σμύρνης 4| Κατά 
δέ τό 1 347 έμεινεν ή Σμύρνη άνευ άρχιερέ- 
ως’ διό δ τότε πατριάρχη; ’Ισίδωρος διά τής. 
επομένη; έπισταλής 5). έθεσε τήν έκκλη· 
σίαν αυτή; ύπό τήν πνευματικήν διοίκησι» 
τοΰ Φιλαδέλφειας. «Ή μετριότης ήμών διά 
τοΰ παρόντος γράμαατος αύτή; έπιτρέπει. 
καί άνατίθησι τώ ίερωτάτω μητροπολίτη» 
Φιλαδέλφειας καί υπερτιμώ, άγαπητώ κα
τά Κύριον ά'δςλφώ αύτή; καί συλλειτουργώ, 
ώστε διοικείν τά δίκαια τή; άγιωτάτης 
μητροπόλεω; Σμύρνης, έτι δέ καί τά περέ 
τόν τοιοΰτον τόπον καί τά περί άμφοτέρας 
τάς Φωκαίας ευρισκόμενα πατριαρχικά ές- 
αρχικά δίκαια’ όφείλουσι τοίνυν καί οί κλη
ρικοί καί οί έν τώ τοιούτω τόπω ευρισκό
μενοι πρεσβυτεροι, μοναχοί καί λαϊκοί υ- 
πείκειν καί πειθαρχεΐν τούτοι, έφ’ οίς μέλ
λει πρός αύτού; λυσιτελές, άποδιδόναι τε 
καί τδ άνήκον κανονικόν καί εϊτι άλλο σύ- 
νηθές έστι καί τεταγμένον άποδίδοσθαι. 
παρ' αύτών τώ μέρει τή; έκκλησία;, έκχω-

·) Monast. I, σ- 84, 102, 109, 
132.

ϊ) Κ. Οικονόμου, Φ.λ. συγγ. σ. 347.— 
ΑΙΙαΓίί, Lind. syn. Eph, σ ί93.

2) Ada Patriarch. I, η. 102.
3) ΙΙαχυμέρη, ’Ανδρ. Παλαιολ. II, I.
4) Acia Patriarch. 1, σ· 496, 498.
5) JLcia Pair. <j. 256.
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ροΰμεν δέ τώ αύτω ίεοωτάτω μητροπολίτη 
Φιλαδέλφεια; ίΐρουργεϊν έν αύται; δή ταϊ; 
Φωκαίαι; καΐ άναγνώστα; σφραγίζειν χαΐ 
ύποδιακό.ου; καΐ διακόνου; χαΐ ίερεϊς χει- 
ροτονεϊν άπό τών ύπ αύτάς, φροντίζειν 
καΐ ίπιμελεϊσθαι οφειλών, ώ; τδ είκός, 
ττ,ς ψυχική; αυτών ώφελείας' έπί τούτω 
γάρ έγένετο τώ αΰ:ώ ίερωτάτω άρχιβρεΐ 
καΐ τό παρόν γράμμα τή; ήμών μετριότη
τας εϊ; ασφάλειαν μηνΐ αΰγοόςτφ ι»δ. ιέ.»

’Αγνοοΰμεν μέχρι; όποία; έποχής διετέ- 
λεαεν ή Σμύρνη ύπό τόν Φιλαδέλφειας Τώ 
1363 φαίνεται πάλιν ί, έκκλησία άνευ if.' 
χιερέως. Τό αύτό δέ έτο; τό πατριαρχεΐον 
άνηγόρίυσεν εϊ; τόν θρόνον τόν Κομπανίας, 
δστις δμως αναπαυόμενο; έ» Θεσσαλονίκη, 
δεν ηύτ.ρεστειτο νά άνολάβη τήν διοίκησιν 
αύτού’ έπειδή δέ οί Σμυρναϊοι έπανειλημ- 
μένω; έγραφαν εϊ; Κωνσταντινούπολιν ζη 
τοΰντε; αρχιερέα, ή Μεγάλη τοΰ Χριστού 
’Εκκλησία άπέστειλε πρός τόν πρώην Κομ
πανίας τό επόμενον γράμμα δι’ οΰ διέτασ- 
σεν αύτόν νά σπεύση είς τήν νέαν αύτού 
έπαρχίαν. «Ίερώτατε μητιοπολϊτα Σμύρ
νης, ύπέρτιμε, αγαπητέ κατά Κύριον αδελ
φέ τής ήμών μετριότητο; καΐ συλλειτουρ
γέ, χάρις είη καΐ ειρήνη παρά Θεού τή σή 
ίερότητι. Οίδεν ή ϊερότης σου ακριβώς, δ
πω; ού μόνον άπαξ, άλλά καΐ δίς καΐ τρις 
καΐ πολλάκις παρεδηλώσαμεν πρό; αύτήν, 
ώς ά», πάσαν καΐ παντοίαν άπααεισάμενο; 
πρόφασιν, καταλάοης εί; ήν έλαχες έζ.κλη 
σίαν, καΐ ποιή; κατά τό έγκανό'ον χρέος, 
καθώς ένεγράψω, εΐς αρχιερέα προβιβασθεΐ;, 
είς τήν περιοχήν καΐ διακράτηστν τής κατά 
σέ άγιωτάτη; μητροπόλεως πάντα τά δεό
μενα αρχιερατική; επιστασίας καΐ τοΰ έν
τεΰθεν αγιασμού, άτε δή πολλών όντων 
τών χριστιανών εί; τήν τοιαύτην περιοχήν 
τών έκδεχομένων τήν σήν παρουσίαν’ σύ δέ, 
άλλα έπ' άλλοις προβαλλόμενος, ήοΟα πα- 
ρακρουόμενο; τόν καιρόν, μηδόλως φροντίδα 
περί τούτου ποιούμενος, άλλά λογιζόμενος, 
όλςπερ αν εί Καμπχνίας υπήρχε;, καΐ ούκ 
εί; τήν άγιωτάπην μητρόπολιν Σμύρνη; 
προεβιβάζου’ εί γάρ έβζυλου διηνεκώς έν 

τή θεοσώστω πόλει Θεσσαλονίκης εόρίσκε- 
σθαι καΐ άπολαόειν άναπαύσεως καΐ άλλων 
πολλών, ών έ’.εκα ποθεί; αύτόθι παραμέ- 
νειν, ούκ έδει σε μετάθεσιν ζητήσαι καί 
ταύτην άναδέξασθαι, άλλά μένειν είς 8 έ
λαχες έξ άρχής. άκριβώς γάρ έπίστασαι, 
έπόση ένστασις έγεγόνει παρά τών ίερωτά- 
των αρχιερέων. ίπη·>ίκα τών ένταΰθα. έςήρ ■ 
χου έπί τώ χ.αταλαβεϊν σε αυτόθι, λεγόν- 
των, δοΰναί σε εγγραφήν, ,ώττε «μεταθέ
τω; παραγενέσθαι εί, τήν κατά σέ εκκλη
σίαν, προς οΰ; τεχναζύμενος ώσπερ έφθη 
είπών, ώ; μετ’ όλίγον μέλλεις έκεϊσε άτί- 
ζεσθαι. Σύ δέ πάντων τών τοιούτων άμνη- 
μονήσας, πρός δέ καί τήν έκ τών θείων καί 
ΰρών κανόνων έπηρτημένην σοι άναγκην 
καί ύφορώμενος καθησαι, τοΰ μέν ονόματο; 
τής άγιωτάτη; μητροπόλεως άπολαύων 
Σμύρνης, τών δέ έκ τούτου σοι οφείλομε- 
νων έργων καΐ πόνων πόρρω που άφιστά*  
μένος, άσθένειαν δήθεν καΐ άλλα δσκοΰντά 
σοι ύποκρινόμενο;- Ή γοΰν μετριότης ή 
μών, καίπερ όφειλομένω; έχουσα, μή δ
λως αναβολή ταΰτα δούναι, άλλά μετά τό 
παραδήλώσαί σοι περί τούτου δίς καί τρις 
καί πολλάκις, ποιήσασθαι τό τοϊς θείοι; 
καΐ ιεροί; κανόσι δοκοΰν, δμως γε μέντοι, 
συγκαταβατικώτέρας διακειμένη, απόβλεπε 
πρό; τή» σήν προαίρεσιν, οίομένη προαιρε- 
θήσεσθαί σε είς τό έξελθεϊν τών αύτόθι και 
είς τήν ένορίαν τή; λαχούση; σε έκκλησίας 
έπιδημήσαι, οΰ γάρ τήν μετάθεσιν έσχες, 
ώστε ίερουρνεϊν καΐ πάντα τά τοϊς άρχιε- 
ρεύσε προσήκοντα έν τή θεοσώστω πόλει 
Θεσσαλονίκη διενεργεϊν, άλλ’ έν τή άγιοι*  
τάτή μητροπόλει Σμύρνης, ώ; ταύτης τήν 
κλίσιν λαβών. Έπεΐ δέ σου εί; τοΰτο μή 
προσηρτημένου οί μέν χριστιανοί οι υπό 
τήν έπίσκεψιν τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Σμύρνης ευρισκόμενοι συνεχώς εί; τήν καθ 
ημά; θείαν καΐ ίεράν σύνοδον αναφοράς έγ
γραφου; ποιούμενοι δέονται άρχιερατικη; 
ποιμανοία; έπιτυχεϊν, ή δέ γε μετριότης 
ημών καΐ ή περί αύτήν θεία τών ιερωτάτων 
αρχιερέων όμήγυρι; ούκ ανέχεται έπί πλέ
ον τή; σή; εί; τοΰτο αναβολής καί ύιτερθέ- 

ί) Aeta Patriar. I, 415—418.
’2) Acta Palri. JI, 96.

σεως καΐ τών πολλών προφάσεων, άς πολ
λάκις χαΐ διαφόρως υπάρχεις προφασίζαμε- 
νος, δέον έκρινε ψήφω καΐ γνώμη καΐ τών 
τοιούτων αρχιερέων ύπερτίμων, αγαπητών 
κατά Κύριον αδελφών τής ήμών μετριότη- 
τος καί συλλειτουργώ*,  τοΰ 'Ηράκλειας, 
τοΰ Κυζίκου, τοΰ Χαλκν.δόνος, τοΰ Ιΐαντο- 
ηρσχλείας, τοΰ Τρα’ίανουπόλεως,^τοΰ Βρύ- 
σεως, τοΰ ’Αμάστριδος, τοΰ Ρωσ'ου χαΐ 
τοΰ Σουγδαία;, δηλώσαί σοι ταΰτα καί ά- 
ναμνήσαί σε καΐ τής τών θείων καΐ ιερών 
κανόνων διαταγής καΐ παρακελεύσεως' φτ,σί 
γάρ ό τριακοστός έκτος κανών τών αγίων 
’Απος-όλων ούτωσΐ κατά ρίμα. «Εϊτις χει
ροτονηθεί; έπίσκοπος μή καταδέχηται τήν 
λειτουργίαν καΐ τήν φροντίδα τοΰ λαοΰ τήν 
έγχειοιαθεϊσαν αύτώ, τοΰτον άφωρισμένον 
τυγχάνειν, έως άν καταδέξηται.» Συιωδά 
τούτω τοίνυν καΐ ό τής έ« Άντιοχείφι συ
νόδου ιή, έτι γε μήν καΐ δ τής οικουμενι
κής r' συνόδου έκκαιδέκατος καΐ ό τής οι
κουμενικής δευτέρας συνόδου δεύτερο; φθέγ 
γεται, ϊν’ έντεΰθεν μάθη; θηλτματαίνων, 
ίπόση σοι άνάγκη έπήρτητσι παρ’ αύτών 
τών θείων καΐ ιερών κανόνων καΐ έπεξέλευ- 
σις, μή προαιρουμένω, μηδέ εϋλόγως άπειρ 
γομένω πρός τήν τής σής έκκλησίας άφι- 
ξιν’ εί γάρ έχεις προβαλέσθαι τήν τυραν
νικήν γνώμην τοΰ Καλοθέτου, έστιν ή Νέα 
Ρώμη χρήσιμον καΐ άριστον κατάντημα, 
είς ήν, εϊπερ βουληθείη; μόνον, μέλλεις εύ 
ρήσειν άξίαν τήν υποδοχήν καΐ ίκΐϊθεν πά
λιν άλλαχοΰ είς πάσαν τήν περιοχήν καΐ 
διακοάτησιν τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Σμύρνης, πολλών καΐ άναοιθμήτων όντων 
τών έν αύτή χριστιανών. "Οθεν καί συνο- 
δικώς παραδηλοΰμεν τή σή ίερότητι διά τής 
παρούσης έγγραφου παρακελεύσεως. ώς 
πρώτης ήδη λογιζομένης καΐ δευτέρας καΐ 
δστάτης, ώς εί μέν, δεξάμενΟ; ταύτην, έ- 
ξέλθης έκ τοΰ άπ’ έντεΰθεν τών αύτόθι, καΐ 
καταλάβης είς τήν λαχοΰσαν σε έκκλησίαν, 
ευ άν έχοι καΐ λόγος ούδείς. Εί δ’ ούν έχει 
οε ή μετριότης ημών γνώμη καΐ ψήφω τών 
ε’.ρτ,μένων ιερωτάτων αρχιερέων άργόν κα- 
θάπαξ τού τή; άγιωτάτης μητροπόλεως 

Σμύρνης ονόματος καΐ τή; έντεΰθεν έπιγε*  
' νομενη; σοι άξία;, μέλλει καί άντί σοΰ χει- 
| ροτονήσεαθαι έτερος Σμύρνης, ώστε άπελ- 

θεϊν έκεϊσε και έπίσκεψι» τού έν αύτή ευρι
σκομένου χριστωνύμου λαοΰ. Διά δή τό 
περιαιρεθήναι πάσαν πρόφασιν καΐ αιτίαν 
τοΰ μή άπελθεϊν -τήν ίερότητά σου πρό; 
τήν ιδίαν έκκλησίαν αύτής, άμα μέν αξιώ
σει τών δηλωθέντων ιερωτάτων αρχιερέων 
χρησαμένων πρός τήν ημών μετριότητα, ά
μα δέ καΐ άφ έαυτή; κινε,θεϊσα καΐ τή περί 
τήν σήν ιερότητα κηδεμονία εί; τοΰτο συ- 
νελαθεΐσα, παραδηλοϊ ταύτη, ώ; άν, είπερ 
τών δυσχερών δοκεϊ τοΰτο, τό πρός τήν 
Φωκεαν άφικέσθαι και έν αυτή τό κατάν
τημα έχειν, λάβη ή ιερότης σου τήν σεβά
σμιον μονήν τοΰ Κροίτζους, καΐ έχουσα έν 
αύτή τήν οίκησιν καΐ καταμονήν, διενεργή 
εί; τήν έκκλησίαν αύτής άπαντα τά προσή
κοντα καΐ ούτως άπολαύειν καΐ τούς έκεϊσε 
εύρισκομενους χριστιανούς αρχιερατικής έ- 
πιστασίας καΐ ποιμανσίας καΐ τοΰ έκ ταύ
της αγιασμού. 'II χάρις τοΰ Θεού ειη με
τά τή; σή; ίερότητο;. Μηνΐ άπριλλίω 
ίνδ. ά·» 1)

Τώ 1387, ήνοίχθη έρις μεταξύ τοΰ μη
τροπολίτου Σμύρνης καΐ τοΰ μητροπολίτου 
Εφέσου «περί ηώ>· έ»·όριακώ>· ΰιχαίωτ τ&χ 

’ΧρΛριοό./ωι- ./ίγοριέι-ω»-» ήτοι περί τών 
νΰν Β.ιούλλων. ’Ανενεχθέντο; δέ του ζητή
ματος τούτου είς τό Ιίατριαρχεΐον, ή ιερά 
Σύνοδος άπεφάνθη οϊνα γένη-αι τιμία πα
τριαρχική γραφή π,ό; δύο τινάς άρχιερεϊς 
τών έκεϊσε πλησιόχωρων, καΐ άπέλθωσι καΐ 
έξετάσωσιν έκεΐνοι άκριβώς, καί πάν, δπερ 
αν εύρεθείη άπό ακριβούς έξετάσεως» άπο- 
φανθή περί τή; λύσεως τοϋ ζητήματος. 2) 
Τώ αύτώ έτει, μηνΐ μαϊο> «έδόθη τώ Σμύρ
νη; έξαοχικώ; η σεβασμία πατριαρχική μο
νή τοΰ Κροίτζους.»

Ιδού ή άπόφασις τοΰ Πατριάρχου Νείλου 
περί τή; έριδος ταύτης έκδοΟεϊαα κατά αε
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πτέμβριον τού αύτοΰ έτους, ί) « Ο ίερωτα- 
τος μητροπολίτης ’Εφέσου, υπέρτιμος καί 
Ιζαρχος πάσης ’Ασίας, έν άγίφ πνεύματι 
αγαπητός αδελφός τής ημών μετριότητα; 
καί συλλειτουργός, ουνεδριάζων τ$ ημών 
μετριότητι, προκαθήμενη συνοδικώς, τοιάν 
5ε τήν αναφοράν έποιήσατο υπέρ τής κατ 
αύτδν εκκλησίας καί τής ένορίας αύτής, εί- 
πών, ώς ή κατ’ αύτδν αύτη μητροπολις 
πολλαϊς πρότερον έκόμα τοϊς όγαθοϊς δτε 
καί τά τών Ρωμαίων ήνθει καί ηύζανε, καί 
ειρήνη πανταχοΰ τής οικουμένης ήν, καί 
πλήθος μέν ήν περί αύτήν κτημάτων τε καί 
πραγμάτων, ούδε ρβρδίως αριθμητόν, σύνο
δον δέ μεγάλην επισκόπων είχεν ΰφ’ έαυ
τήν, πάσας δμοΰ τάς κατά τήν ανατολήν 
μητροπόλεις, μήτοι γε τάς δυτικός τώ 
πλήθει τών επισκόπων καί τώ μεγέθει τής 
ένορίας νικώσα, έζ ής καί τινες τών επι
σκοπών άφαιρεθεϊσαι εις μητροπόλεις έτι- 
μήθησαν, καί καθ’ εαυτός είναι προεβιβά- 
σθησαν καί ύπδ τδν πατριαρχικόν θρόνον 
τελεϊν' εί μέν ουν καλώς είχε τοϊς Ρωμαί
οις τά πράγματα χαί προσήν ευδαιμονία 
ταϊς πόλεσιν, ώστε δύνασθαι έκάστην τών 
έκκλησιών ίδιον εχειν αρχιερέα, καί αύτοίς 
τοϊς πάλαι δεδογμένοις στοιχεϊν έμελλε καί 
μή ζητεϊν μετακινεϊσθαι πατέρων όρια, έπεί 
δέ πάσα πόλις καί χώρα τών έθνών παρα
νάλωμα γέγονε, καί παντελώς ήφανίσθη- 
σαν, χαί αί μέν ούδέ όνόμασι καν οτι ποτέ 
πόλεις ήσαν γινώσχονται, αί δέ άπό τινων 
δλίγων λειψάνων γνωρίζονται, λίαν εύαριθ- 
μήτους χριστιανούς οΐκητάς έχουσαι, και 
μή μόνον μητροπολίτην ή έπίσχοπον ού 
δύνανται τρέφειν, άλλ’ ουδέ ιερέα ένα τών 
ένδεών καί πενήτων, έζήτησεν έπί τής ή 
μών μετριότητας καί τής περί αύτήν θείας 
καί ίεράς συνόδου, έπανασωθήναι τή κατ 
αύτδν άγιωτάτη μητροπόλει τή; Εφέσου 
τάς γενομένας πάλαι ποτέ άπδ έπισκοπών 
μητροπόλεις, ήγουν τδ Πυργίον, οπερ εν 
τοϊ, τακτικοϊς Διδς ίερδν Ονομάζεται, καί 
τήν Πέργαμον, καί έχειν δμοίως καί τάς

1) Αύτόθι. σ. 103 —106. 

άπ’ αρχής ύποτεταγμίνας τή Εκκλησία τής 
’Εφέσου πασας επίσκοπός μετά τών ένορι- 
ών αύτών καί τών δροθεσιων εις τριάκοντα 
καί έπτά τάς ®άσας άρϊθμουμένας έν τοϊς 
άρχαιοτέροις τών β.βλιων, έπειδηπερ μη 
μόνον αί είρημέναι έκκλησίαι τής βπ αρχής 
μητροπολεως άποσ πασ'Ίεϊσαι καθ έαυτάς 
τώ τής ^ροπόλεως έτιμήθησαν όνόματι, 
άλλά καί μέρος-έτερον ούκ ολίγον τής κατ 
αύτδν ένορίας ή τής Σμύρνης μητρόπολις 
καί δ ταύτης άρχιερεύς κατέχει, έν ω εισι 
καί δύο έπισκοπαί τής ’Εφέσου ήτε Φώκαια 
καί αί Κλαζομεναί' έζήτησε τοίνυν δ ’Ε
φέσου καί ταύτας έπα «ασωθήναι τή κατ 
αυτόν έκκλησία. καί υπό ταύτην πάλιν τε
λεϊν καθά καί πρότερον ώ; οΐκείαν μητρό- 
πολιν' ταΰτα εΐπών καί πολλά βιβλία ένε- 
φάνισε, τή άρχαιότητι καί τώ πλήθει τδ α- 
ξιόπιστον έχοντα, έν οίς άριθμούμεναι εισι 
μετά τών άλλων καί αί είρημε<αι έπισκο- 
παί υπό τήν τής ’Εφέσου μητροπολιν. Π.ας 
ταΰτα συνδιασκεψαμένη ή μετοιότης ήμών 
τοϊς συνεδριάζουσιν αυτή ίερωτάτοις άρχιε- 
ρεΰσι καί υπερτίμοις, τφ Θεσσαλονίκης, τφ 
Ήρακλείας, τώ Νικομήδειας, τώ Νίκαιας, 
τώ Μονεμβασίας, τώ Φ.λιππουπόλεως, τώ 
Άνδριανουπόλεως, τώ Σερρών, τφ Λακε
δαιμόνιας, τφ Σουγδαΐας, τώ Γάννου καί 
τώ Δέρκω, διέγνω καί άπεφήνατο δικαίαν 
ε’ναι τήν τοΰ ’Εφέσου ζήτησιν, και περί 
μέν τών έκκλησιών τοΰ Πυργίου καί τής 
Περγάμου τών τιμηθεισών άπό έπισκοπών 
εΐς μητροπόλεις πρδ χρόνων καί πάλιν έ- 
πισκοπά; ε’ναι παρακελευόμεθα και υπο- 
κεϊσθαι τή τής ’Εφέσου μητροπόλει, ού μό
νον διότι ούκ έστι νϋν δυνατόν έκεΐ μητρο- 
πολίτας χειροτονηθήναι, άλλ’ οτι καί ού- 
νηθές έστι τοΰτο καί πολλάκις γεγονός έν 
πολλαϊς έκκλησίαις, τιμηθείσαις μέν καιροΰ 
καλοΰντος άπδ έπισκοπών εις άρχιεπισκο- 
πάς ή μητροπόλεις διά τινα χρείαν άναγ- 
καίαν, πάλιν δέ τών πραγμάτων μεταπε- 
σόντων εις δ ήσαν πάλιν γενομέναις έπισκο- 
παϊς, εί μήπου τινάς έκκλησίας και δ χρό
νος έτίμησε καί τδ δύνασθαι δια παντο; ε
χειν μητροπολίτην, καί τδ πολλούς έν αύ- 
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τϊί χειροτονηθήναι μητροπολίτσς, ινα τδν έ
τερον διαδεχόμενον, καί άδύνατον είναι 
ταύτην επισκοπήν γενέσθαι' δθεν καί λή- 
ψεται ταύτας δ ίερώτατος μητροπολίτης 
’Εφέσου, καί έπ’ αύταί; τδ βουλητέον ποι
ήσει ώς οίκείαις έπισκοπαϊς' περί δέ ών δ 
μητροπολίτης Σμύρνης Κατέχει τής ’Εφέσου 
έπισκοπών, δίκαιον είναι διέ^φμεν, καί 
ταύτας τδν ’Εφέσου λαβειν ώς οικείας, ά
πδ τών β-.βλίων ών προεκόμισε, δικαιούμε- 
νον έπεί δε τα αυτά βιβλία καί τώ Σμύρ
νης υποκεϊσθαι Φώκαιαν έπισκοπήν δη · 
λοΰσι, καί φαίνεται δύο είναι Φωκαίας, ώ; 
καί τά πράγματα μαρτυρεί, διακρίνομεν 
καί άποφαινόμεθα, τήν μέν μίαν κατέχειν 
τδν Σμύρνης, έν τ. καί κάθηται, ήν καί 
παλαιάν δνομάζουσι, τήν δέ λοιπήν Φώκαι- 
αν καί έτι τάς Κλαζομενάς κατέχειν τδν 
’Εφέσου μετά τών ένοριών αύτών. Έπιλή- 
ψεται τοίνυν δ ’Εφέσου καί ταύτας κακεί- 
νας, καί καθέξει μετά τών λοιπών έπισκο
πών τών υποκειμένων άρχήθεν τή κατ’ αύ
τδν έκκλησίι? σύν πάση τή ενορία αύτών 
καί τοϊς άπ’ άοχής δροθεσίο-.ς καί τοϊς ύ- 
ποχειμένοις ταϊς έπισκοπαϊς προνομίοις, εί
τε έκκλησίαι είσίν, εϊτε χώραι, είτε άλλα 
τινά δίκαια αύτών, καί πάν, δπερ βούλεται, 
έπ αυτοϊς διαπράζεται, μηδενδς έναντιου- 
μένου αύτώ τδ σύνολον ή άντιλέγοντος, δ- 
φειλόντων καί πάντων τών εύρισκομένων 
έν ταϊς ειρημέναις έπισκοπαϊς καί πάση τή 
ενορία αύτών, κληρικών, ιερωμένων, μονά 
χών, αρχόντων καί παντός τοΰ χριστωνύμου 
πληρώματος, αύτώ ύπείκειν καί υποτάσσε- 
σθαι, ως οίκείφ αύτών άρχιερεϊ, καί παρ’ 
αύτοΰ τήν εύλογίαν καί τδν αγιασμόν καί 
τήν χειροτονίαν δέχεσθαι καί πρδς μηδένα 
άλλον αρχιερέα βλέπειν ή μή πρδς αύτόν. 
Ιουτου γάρ χάριν άπολέλυται τώ ίερωτάτφ 
μητροπολίτη ’Εφέσου, υπερτίμφ καί έξάρ- 
χφ πάσης ’Ασίας, έν άγίφ πνεύματι άγα- 
πητώ άδελφώ τή; ήμών μετριότητος καί 
συλλειτουργώ, καί τή κατ’ αύτδν άγιωτάτη 
εκκλησιερ καί ή παρούσα συνοδική πράξις δι’ 
ασφάλειαν κατά μήνα σεπτέμβριον τής ένι ■ 
σταμένης ιά ί,δ. τοϋ ,ς-ω^τ' έτου^·» 
tUu (ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)

Εΐς πολλά συνοδικά έγγραφα τοΰ 1389 
ως μητροπολίτης Σμύρνης άναφέρεται Διο
νύσιός τις. 1) ’Από τοΰ έτους τούτου μέχρι 
τής καταλύσειος τοΰ βυζαντινού κράτους 
(1453) ούδέν γινώσκομεν, είτε περί τών 
έπισκόπων εϊτε περί τής έκκλησίας Σημει
ωτέου δέ δτι δ μητροπολιτικδ; θρόνος τής 
Σμύρνης κατά τήν βυζαντινήν έποχήν δια
φόρους κατέλαβε θέσεις. Άρχαϊός τις κατά
λογος δεικνύει δτι δ Σμύρνη; κατείχε τδν 
λθ'. θρόνον."Ετεροι δέ δηλοΰσιν δτι μέχρι 
τής βασιλείας τού ά ’Ανδρονίκου Παλαιολό- 
γου είχε κατέλθει εΐς τεσσαρακοστόν τρί
τον θρόνον' άπδ δέ τοΰ ’Ανδρονίκου έγέ
νετο ετι κατώτερος ήτοι δ πεντηκοστός 
πρώτος. 3)

Οί βυζαντινοί κατάλογοι διαφόρως άνα- 
φέρουσι καί τάς υπό τδν θρόνον τής Σμύρ
νη; ύπαγομένας έπισκοπάς' δ τοΰ Νείλου 
άναφέρει δτι είχε πέντε' 4) δ τρίτος αριθ
μεί έζ κατά τήν εξής τάξιν «ά δ Φωκαίας, 
β δ Μαγνησίας τοΰ Άνηλίου, γ' δ Κλαζο
μενών, δ' δ Σωσάνδρου, έ δ ’Αρχαγγέλου, 
ς' δ τής Πέτρας.» 5) Καί δ δέκατος, έπτά, 
κατά τήν ακόλουθον τάξιν: βδ Φωκαίας, δ 
Μαγνησίας, δ Άνηλίου, δ Κλαζομενών, δ 
τοϋ ’Αρχαγγέλου, δ τής Πέτρας, δΣωσάν- 
δρων.» θ) "Οπως ποτ’ άν ή δ θρόνος ουτος 
άνέκαθεν ήν δ μικρότερος ένεκα τής μεγά
λης κυριαρχίας τοΰ γείτονος αύτού θρόνου 
τή; ’Εφέσου. Παράδειγμα τούτου καί ή ά- 
νωτέρα τελευταία συνοδική πράξις έν ή έ
καστος βλέπει μεθ’ δπόσης πειθοΰ; έπεισεν 
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1) Acta Patri. II, σ> 113, 129, 130, 
133, 135, 4 38.

2) Pankey, Sy η. Hfer. β. 57. not. 
Ί, 46.

3) Αυτόθι σ. 239. not. 12, δ.—σ. 229. 
n«i. 1 I, 52.— Πρβλ. Παπαδοπούλου, Κα
τάλογοι έπισκοπών έν Μουσείω καί Βιβλιο
θήκη 1876. σ. 71.

4) Pankey. σ. 3 04.
5) Parthey. not. 3, 622—628. σ· 125.
6) Parthey. σ. 221. not. 10, 703 — 

710.



J

214 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝ1Ι ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ- ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΝΥΡΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ. 215
δ ’Εφέσου τήν έ» Κωνσταντινουπόλει Σύνο
δον νά περιλάβη είς τήν έαυτοΰ επαρχίαν 
τήν τε επισκοπήν τών Κλαζομενών καί τήν 
τή; Νέα; Φωκαίας.

Άπδ τής άλώσεως μέχρι τοΰ 4 574 ού- 
δένα αρχιερέα γινώσκομεν. Τώ 4 575 άνα- 
φέρεταί τις Γαβριήλ. <) ’Εντεύθεν μέχρι 
τοΰ 1688 άναφέρονται οί εξής.

4) Μακάριος, τώ 1585, ό συνυπογράώας 
είς τήν καθαίρεσιν τοΰ Πατριάρχου Παχωμί- 
ου τοΰ Πατέστου.

2) Μεθόδιος, τώ 1592, δ συνυπογράψας 
είς τδ γράμμα τδ συνοδικόν τδ έπικυρωτι- 
κδν τής τοΰ Ίώβ χειροτονίας εις πρώτον 
πατριάρχην Ρωσσίας.

3) θεόληπτος.4) Ναθαναήλ, Κανώπιος. Περί τοΰ βίου 
τούτου τάς έξής μόνον ειδήσεις γινώσκομεν 
έκ τών έρευνών τοΰ κ. Ν. Δοαγαύμη. 2) 
«Ουτος ήτο πρωτοσύγγελος τοΰ πατριάρχου 
Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, κατέφυγε δέ με
τά τήν έν έτει 1638 άπαγχόνισιν τοΰ πα
τριάρχου εί; τήν Αγγλίαν, δεκτδ; γενόμε- 
νος μετά πολλής εύμενείας παρά τε τοΰ 
βασιλέως καί τοΰ άοχιεπισκόπαυ Laud, 
καί παρ’ αύτών άπεστάλη εί; Όςωνίαν. Έ
κεϊ δέ είσήχθη επίσης ώς καί δ Μητροφάνης 
είς τήν ακαδημίαν τοΰ Balliol, δπου διέ- 
τριψεν ικανόν καιρόν. Πτο δέ δ πρώτος, δ- 
στις είσήγαγον έν Όξωνίςρ τήν χρήσιν τοΰ 
καφέ, καί οί γέροντες τή; ακαδημίας, λέγει 
δ συντάκτης τοΰ χρονικού (αύτή;) ακόμη 
τδν ένεθυμοΰντο (καθ' ήν έποχήν δ χρονο
γράφος ουτος έγραφε), πώς κατά πάσαν 
πρωίαν ήγείρετο καί έψηνε μόνον τδν καφέν 
αύτοΰ. Ήγάπα δέ πολύ νά ψάλλη έκκλησι- 
αστικά ελληνικά ίκσματα, ών τδ μέλος έ
φαίνετο περίεργον εί; τους Άγγλους' ένετυ- 
πώθη δέ είς τήν μνήμην αυτών (έπειδή ώς 
φαίνεται τδ έψαλλε συνεχώς) τδ «καί φθά- 
σαντε; τδν άφθαστον έχάρησαν αύτώ βοών- 
τε; αλληλούια,» τδ οποίον δ χρονογράφος 
έχει τονίσει μέ ευρωπαϊκά μουσικά σημεία.

1) Crusii, Turcograecia a. 507.
2) Πανδώρα; τόμ. 21. σ. 449 — 450.

Τδ δέ πάντων περιεργότερον είναι δτι έπε- 
τράπη εις αύτδν νά ίερουργή έν τί} αγγλική 
έκκλησία τή τοΰ Χρις-ού καλουμένη [Christ 
tfturch), καί έδέχθη νά μείνη, έκεϊ ώς ε
φημέριος, έως ου είσελθόντες οί φανατικοί 
τή; αγγλικής εκκλησίας διώκται, οί δπαδοί 
τοΰ Κρόμβελλ, εις Όςωνίαν, έξεδίωξαν καί 
αύτδν έκεϊθεν. Άναχωρήσας δέ τότε έξ Αγ
γλίας είς 'Ολλανδίαν κατώρθωσε νά μείνη 
έκεϊ έπί τινα καιρδν, καί συνήθροισε καί ι
κανά βιβλία τή συνδρομή λογίων τινών 
φίλων του, οδ; καί παρεκάλεσε νά τδν βο- 
ηθήσωσι διά νά άποστείλη ταΰτα είς Ελ
λάδα καθ' δσον δ ναΰλος ητο υπέρογκος 
τότε.» Μετά τήν είς Ελλάδα άφιξιν του 
έχρημάτισε μητροπολίτης Σμύρνης. Κατά 
τδν Άλλάτιον δ Ναθαναήλ ήτο Κρής' ανα
φέρει δέ δτι μετά τήν έξ Αγγλία; άναχώ- 
ρησίν του διηυθύνθη είς Άμστελόδαμον τής 
'Ολλανδίας, ένθα άπατηθείς υπδ τών δώ
ρων καί υποσχέων τών διαμαρτυρομένων 
υπεσχέθη νά μεταφράση είς τήν έλληνικήν 
τάς θεολογικά; εισηγήσεις τοΰ Καλβίνου. 1) 
Κατά τδν Hollinger καί Ιλάριον δ Ναθα
ναήλ έγραψε τδν βίον τοΰ Λουκάρεως. 2)

5) Νικηφόρος. 3)
6) Μακάριος Β, τώ 1658. * *)
7) Αθανάσιος, τώ 1688.

1) L. Allalii, De Eeclesiac Occident, et 
Orient. 10 20 — Πρβλ. Γ. Ζαβίρα, Νέα 
Ελλάς, σ. 47G καί 496 — 7.—Fabricii, 
Bibli. Graeca. X, 0. 540.

2) Hottingeri, Analecta hislorico-lheo- 
logica, a. 564. — Hilarii, llist. patri. 
Cons. σ. 455.

3) Κ. Οικονόμου, Φιλ. συγγ. A\ σ. 347, 
419.

*) Α. Υψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν. 
σ. 1 Β9. Πρβλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστο
ρία τοΰ Έλλ. Έθνους Ε', σ. 529.

Ό τελευταίος οΰτος φαίνεται δτι δλίγον 
καιρδν έπεσκόπευσε' διότι δ Δαπόντες έν 
τή χρονογραφία αύτοΰ αναφέρει κατά τδ έ
τος τοΰτο έτερον άρχιερεα δνομαζόμενον 
«Ιγνάτιον, καταπλακωθέντα έν τή μητρο- 

πολιτική οικία έ«εκα σεισμού γενομένου κα 
τά ίούλιον τοΰ αύτοΰ έτους. 1)

Μέχρι τοϋδε, ώς εΐδεν δ αναγνώστης, ή 
εκκλησιαστική ιστορία τής πόλεως ταύτης 
δέν έχει τακτικήν τινα σειράν' αιτία δέ 
τούτου έστίν ή απώλεια πολλών συγγραμ
μάτων καί ιδίως ή αρπαγή ή κατάκαυσις 
τών αρχείων τής Σμύρνης. Άπδ τοΰ 1690 
μέχρι τής ήμετέρα; έποχή; δυνάμεθα άκρι- 
βέστατα νά σημειώσωμεν τά έν Σμύρνη εκ
κλησιαστικά συμβάντα διά τών άρχείων τής 
Μητροπόλεως,άτινα άρχονται άπδ τοΰ έτους 
τούτου καί άποτελούσι τρεϊς ογκώδεις τό
μους εί; φύλλον. Έκ τών αρχείων τούτων 
δυνατδν νά συνταχθή καί ή ιστορία οικογε
νειών τινων τής πόλεως, έναβρυνομένων 
έπί άρχαιότητι' καί τινα δέ πολιτικά συμ
βάντα [κανώς ϊι’ αύτών διευκρινίζονται.

Μετά τδν σεισμόν τού 1G88 δύο σχεδόν 
έτη ή Σμμρνη διετέλεσεν άνευ άρχιερέως. 
Τώ 1690, διωρίσθη ώς το.ούτος δ Γρηγό 
ριο; Κονταρής. Μετά τήν άφιξιν του, ευθύς 
έγένετο παρ’ αύτοΰ καί ή έκλογή τής πνευ
ματική; διοικήσεως τού θρόνου' κατεστρώ- 
θη δέ καί κώδ-.ζ μτ.τροπολιτικός έν φ κα- 
τεγράφοντο απασαι αί πράξις τή; διοική ■ 
σεως αύτοΰ. Ή αρχή αύτη έγένετο παρά
δειγμα καί εί; τοΰ; μετ’ αύτδν άρχ·ε?εΐ;. 
Εύθδ; έν αρχή τοΰ κωδικός υπάρχει ή εξής 
σημείωσις δηλοΰσα τήν γενουέ··ην πνευμα
τικήν έκλογήν. «1690 νοεμβρίου 2 γέγονεν 
έκλογή, καί σφραγίς έπεδοθη έπί τοϊ; έντι-

1) Βλ. Κ. Σάθα, Μεσ. Β.βλ. τόμ. Γ'. σ. 
40 καί Ι68. — Τόν φοβερόν τούτον σεισμόν 
έν έκτάσει διηγείται σημείωσις τι; τών άρ
χείων τού έν Σμύρνγ γαλλικού προξενείου, 
έκδοθεϊσα υπδ τού κ Β. Slaars έν τώ 
Elude sur Smyrne σ. 128 Λέγει δέ τά έ
ξή; περί τών έλληνικών έκκλησιών. <■ La 
grande cglise des grecs ful entierement 
rencersce el brulee. Leur cliapelle de saint 
Georges, siluee dans leur cimiliere, ne /'tit 
gu' a denii ruinee. Les maisons des pa
pas onl eli presgue loutes delruiles.»

μοτάτοις κληρικοί; τή; άγιωτάτης μητρο
πόλεως Σμύρνης, ών καί τά δνόματα κα" 
τέστρωται έν τώ παρόντι κόνδικ·. τής αύτής 
μητροπόλεως, διά ιδίας χειρδς τοΰ άλλοτε 
χρηματίσαντο; μητροπολίτου, κυρίου Γρη
γορίου Κονταρή, υφ’ οΰ καί έσφραγίσθησαν, 
ΐνα ώσιν έν τή τάξει αύτών δ καθ’ είς' πρώ
τον, οικονόμος Νικόλαο; ίερεύς, δεύτερον 
αρχιμανδρίτης Κύριλλο; ιερομόναχος, είτα 
σκευοφύλαξ Χατζή Ζαχαρίας, έπειτα χαρ- 
τοφύλαξ Κυριάκός, καί χαθεξής, σακελλίων 
Μπαλίς, πρωτέκδικος Άσλάνη;, καί πρωτο
νοτάριος Κυριάκός, λογοθέτη; Μανόλης, δι
οικητής Χατζή Ίωάννου, κανστρίσιος Χα
τζή Μανόλης, ραιφερενδάριος, Δημητράκις, 
υπομνηματογράφων, Μανόλης, ίερομνήμων 
Σημειανδς, καί ^ήτωρ, Ίωαννάκις.» Έν τών 
έν τώ κώδικι υπαρχόντων εγγράφων άποδει- 
κνύεται δτι ό Κονταρής έπεσκόπευοεν έννέα 
έτη (1 690—-1 698). Αύτδς ένήργησεν είς ά- 
νοικοδομήν τή; έκ τοΰ σεισμού κατεδαφι- 
σθείοης Μητροπόλεως.’ίδου τά σχετικά περί 
τούτου έγραφα, ατινα άποσπώμεν έκ τοΰ 
είρημένου κωδικό; χάριν τών καταγινομέ- 
νων περί τήν μεσαιωνικήν τοπογραφίαν 
τής Σμύρνης. «1691 ίουνίου 11. Παραγινο- 
μένη; τή; ήμετέρας ταπεινότητας εί; τήν 
έπαρχίαν αύτή;, τήν μητρόπολιν Σμύρναν, 
καί μή ευρισκούσης οίκον διά κατοικίαν, έ- 
καθήσαμεν έν τώ τών Λαυριωτών οϊκω με
τά νεικίου έως τή; σήμερον, δι’ 8 πολλά 
παραπονεμένοι ύντες, έζητήσαμεν άπδ τούς 
έντιμοτάτους τών κληρικών τής καθ’ ήμά; 
μητροπόλεως τδ σπτ,τότοπον τή; Χώρα;, 
δπερ έστί πλησίον τής ανίας Φωτεινή; τοΰ 
ναού, ΐνα κτίσωμεν αύτδ διά ήμετέρας δα
πάνης, καί νά λογίζεται μέ τδ νείκιον, ε<»; 
ου νά λυτρωθή άφ’ ήμών, μενύμενον τής 
Χωράς. Παρόντος λοιπόν τοΰ άγιου σκευο- 
φύλακο; Χατζή Ζαχαρίου, καί χαρτοφύλα
κες Κυριάκού, καί λογοθέτου Μανολάκι, καί 
ραιφενδαρίου Δημητράκι, και διοικητοΰ Χα
τζή Ίωάννου, καί ύπομνηματογράφου Μα- 
νολάκι, καί ίερομνήμονος Σημιανού, καί 
μετά θελήματος τών λοιπών χριστιανών 

1 τή; χώρα;, έσυμφωνήσαμεν, ώ; δταν τε-
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ΥειωΟ?) τδ όσπήτιον, καί σουμαρισθή ί πο- 
οότης τών πασών εξόδων, νά καταβιβάζω- 
μεν τρίων χρόνων νείκιον άσλάνια 1 50 ή
τοι εκατόν πεντήκοντα, πρδς πενήντα δη
λαδή τδν κάθε χρόνον' τά δέ έναπολειφθέν- 
τα νά περιπατοΰσι μετά διαφόρου, πρδς δέ
κα τά εκατό λογιζόμενα είς τό νεϊκιν, εως 
οΰ να ίζωφλήσωσιν, καΐ διά τοΰτο εστρώ- 
σαμεν αυτό έν τώ κώδικι, εί; διηνεκή την 
ασφάλειαν. »

Έν οελίδι 26—27. «1692 έτος σωτή
ριον μηνΐ Μα'ίω 3. Την σήμερον, έκαμαν λο
γαριασμόν, δτε πανιερώτατος, και λογιό
τατος ήμών αΰΟέντης καΐ δεσπότης καΐ μη
τροπολίτης ταύτης τής άγίας μητροπόλεως 
Σμύρνης κύριος κύριος Γρηγόριος, καΐ οί εν
τιμότατοι κληρικοί, διά τά δσα έξοδα έγι
ναν, είς τοΰτο τδ δσπήτιον, όποΰ κάθεται 
ή πανζερότητά του, καί εύρέθησαν, δλα τά 
έξοδα, άσλανία τέτρακόσια ένα, ήγουν ά- 
σλανία 401 καΐ έκαμαν συμφωνίαν, δτι ά
πδ τήν ά τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου νά 
άρχίζη τδ ένοίκιον, και άπδ τά τετρακόσια 
γρώσια όποΰ έκαμεν ό δεσπότης έξοδα, τά 
μέν έκατδν πενίντα, τά έπίασαν, διά τρι
ών χρονών ένοίκιον, τά δέ διακόσια πενίν
τα άσλανία νά τρέχουν μέ διάφορον πρδς 
τά δέκα ένδεκα τδν χρόνον, άπδ τήν πρώ
την, τοΰ παρελθόντος δκτωβρίου, καί τδ έ
νοίκιον νά είναι τόν κάθε χρόνον άσλανία 
πενίντα, καΐ μετά τους τρεϊς χρόνους, αν 
θελ.ήση ή πανιερότητά του, νά καθήση πά
λιν, είς τοΰτο τδ δσπίτιον, νά ξεπεύτουσι, 
άπδ τήν σοΰμαν τών γρωσίων, όποΰ θέλει 
εύρεθή τότε έκατδν πενίντα άσλανία ακό
μα, διά άλλων τριών χρονών ένοίκιον' καΐ 
άπδ τότε καθεξής νά τρέχγ), κατά τόν λο
γαριασμόν τδν δμοιον έως νά τελειώσουν 
τά άσπρα είς τδ ένοίκιον, καΐ νά λυτρωθή 
τδ δσπίτιον' δθεν διά δήλωσιν έγραύθη έν 
τώ ίερώ τούτω κώδικι τής Μητροπόλεως, 
καΐ ύπέγραψεν, καΐ ό δεσπότης, καΐ οι ά
γιοι κληρικοί. » Έπονται αί ιδιόγραφοι αύ 
τών ύπογραφαί.

Έν σελίδι 66. «Διά νά είχε κατεδαφι- 
σθή ή παλαιά Μητρόπολις έν καιρώ τοΰ πον 

τισμοΰ τής χώρας ταύτης Σμύρνης, χατά 
τδ έτος 1688, καί ούκ εΐχαμεν μητροπο- 
λιτικήν κατοικίαν κατοικεϊν, οίκοδομήσα- 
μεν τδν δντάν τοΰτον τδν πρδς το δεξιόν 
μέρος τοΰ ναοΰ τής άγίας μεγαλομάρτυρος 
Φωτεινής καί οίκοΰμεν άναμένοντες τδν και
ρόν τδν αρμόδιον, τοΰ άγοράσειν τδν άπδ 
τούς πατέρας τούς Φραντζεσκάνους τδν τό
πον τδν έν άριστερώ μέρει τής άγίας έκκλη
σίας ταύτης, καΐ τότε οικοδομήσει· οικίαν 
μητροπόλεως. Οτι έκεϊ πλησίον έστί καί δ 
τόπος τής παλαιάς μητροπολιτική; οικίας, 
καΐ γίνεται οικοδομή περιβόητος, τής άλ
λης μικρότατης ούσης. Τούτων ούν ούτως 
έχόντων, καί πολλά όπερμαχησαμένων ή
μών, καΐ τών πατέρων τώνΦραντζεσκάνων 
τδν καιρόν άναβαλλόντων, μόλις κατεπαύ- 
σαμεν αύτούς, καΐ έδωσαν έξουσίαν ό πά- 
δρε Γκιωβάν Μπατίστας Βαρέζες, καΐ ό πά*  
δρε Φραντζέσκος Καροζϊνος. 'Ο μέν βαρδι
άνος, δ δέ έγκάτοικος, καΐ μέ γνώμην τοΰ 
πάδρε κομεσαρίου τοΰ άπελθόντος είς Κων
σταντινούπολή, όνόματι Γκιόδα Βοράλλε, 
τώ πραγματευτή -κυρίο) Γουλιέλμω Μαρκΐς, 
τού πουλήσειν τδν τόπον αΰτδν, καί τδν 
έπούλησαν ήμΐν διά γοόσια πεντακόσια, ά
περ έμετρήσαμεν έπί χεΐρας τώ άνω είρη- 
μένφ Μαρκΐς, καΐ έπήραμεν τδν τόπον, καί 
δλην τήν κυρίωσιν αΰτοΰ, καθώς διαλαμβά- 
νουσι καΐ τά γράμματα τά σημειωθέντα 
παρά τή Καντξελαρία τοΰ έκλαμπροτάτου 
κονσόλου τής Όλάντης, Δανιήλου Γκιόδου, 
ύφ’ οΰ έλάβαμεν τά ίσα & καΐ φυλάττομεν 
έν καιρώ κατεπείγοντι. Είς άληθείας φανέ- 
ρωσιν τοιγαροΰν έστρώθη έν τώ ίερώ τής 
καθ’ ήμάς Μητροπόλεως κώδικι ή ύπόθεσις 
έν έτει I 696 Δεκεμβρίου I 2. 'Ο δέ παντο
δύναμος θεός διδότο» δύναμιν καί χάριν διά 
τέλος τής οικοδομής Ε’ιτα άξιώσοι καΐ τής 
οικίας τής αχειροποιήτου δεόμεθα, τή; έν 
ούρανώ δηλονότι έν τή άγήρω μακαριότητα 
ημάς. fO Σμύρνης Γρηγόριος. 4)»

4) Κατά τάς έρεύνας τοΰ μακαρίτου Σοφ. 
Οικονόμου, ό Κονταρής έτελεύτησεν έζ ά- 
ποπληξίας. Τοΰ δέ θανάτου υπαίτιος κατη-

Τδν Κονταράν διεδέξ ατο ό Κυπριανός, δ- 
στις έπεσκόπευσε μέχρι τοΰ 1707, δτε καΐ 
άπέθανεν έν Κωσταντινουπόλει μηνΐ Όκτω- 
βρίω 14. Ή έν Σμύρνη άρχιερωσύνη αυτού 
άρχεται τώ 1698 Οκτωβρίου 6. Κατά τδ 
ϊτος τοΰτο ύπήρχεν έν τή Μητροπόλει δη
μοσία Βιβλιοθήκη συγκείμενη έκ τευχών, 
χειρογράφων τε καΐ έντύπων, 158. Τούτων 
τά κυριώτερα μετά τοσούτων χρόνων αλλε
παλλήλους καταστροφής διεσώθησαν μέχρις 
ήμών' έσχάτως δέ περιήλθον είς τήν κατο
χήν τής Βιβλιοθήκης τής Εύαγγελικής Σχο- 
χής. 'Ο Κυπριανός φαίνεται δτι ήν άνήρ τα
κτικός,διό μετά τήν άποκατάστασιν αΰτοΰ, 
ως μητροπολίτης Σμύρνης, τώ αύτώ έτει 
κατά μήνα Δεκέμβριον συνέταξεν έν σ. 89 
τοΰ κώδ-.κος τδν κατάλογον τών είρημένων 
βιβλίων καΐ χειρογράφων, συνώδευσε δέ αύ
τδν καί μέ τήν καταγραφήν τών ιερών άμ
φιων τής Μητροπόλεως. Κατά τήν αύτό- 
γραφον σημείωσιν του έδωρήθησαν τά βιβλία 
ταΰτα παρά τοΰ πρδ αύτοΰ άρχιερέως καΐ 
παρά τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Καλλι
νίκου τοΰ Β'.

(άκολουθεϊ).

A. Tlanadi.toi'.loQ Κεραμείς.

γορήθη δ έν Σμύρνη ιερομόναχο; Νεκτάριος, 
δστις καθαιρέσει τότε υποβληθείς ήθωώθη 
τώ 1699 διά συνοδικής πράξεως έκδοθεί- 
σης έν Κ. Οίχοκόμου, Φιλ.συγγρ. I, σ. 
149—22.

ΛΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ-

ΤΑ ΘΥΑΤΕΙΡΑ.
. Καί τφ άγγέλιρ τής έν Θυατείροι; έκκλησίας 

γρίφον, Τάδε λέγει ό υίός τοΰ Θεοΰ, ύ έ
χων τοΰ; οφθαλμούς αΰτοΰ ώ; φλόγα πυ- 
ρό:, καΐ οί πόδες αΰτοΰ δμοιοι χαλκολιβά- 
νω Οΐδά σου τά έργα καί τήν άγάπην και 
τήν διακονίαν, καΐ τήν πίστιν, καΐ τήν ύπο- 
μονήν σου, καΐ τά έργα σου, καΐ τά έσχατα 
πλείονα τ&ν πρώτων Άλλ’ έχω κατά σ·.ΰ 
ολίγα, δτι έ?ς τήν γυναίκα Ίεζαβήλ, τήν 
λέγουσαν έαυτήν προφήτιν, διδάσκειν καΐ 
πλανάσθαι έμοΰ; δούλου:, πορνιΰσαι καΐ εί- 
δωλόθυτα φαγεΐν. Και εοωκα αύτή χρόνον 
'ίνα μετανοήση έκ τή; πορνείας αύτής, καί 
ού μετενόησεν. ’Ιδού εγώ βάλλω αύτήν είς 
κλίνην, καΐ τοΰ; μοιχεύοντα; μετ’ αύτής, εΐ; 
θλίψιν μεγάλην, έάν μή μετανοήσωσιν ί». 
τ&ν έργων αΰτ&ν- καί τά τέκνα αύτής ά- 
ποκτενω έν Οανάτφ- καΐ γνώσονται πάσαι 
α1. έκκλησίαι δτι έγώ εΐμι ό έρευν&ν νεβρούς 
καΐ καρδίας- καΐ δώσω ύμΐν έκάστφ κατά 
τά έργα ύμ&ν. Ύμΐν δέ λέγω, καΐ λοιποί; 
τοϊς έν Θυατείροι;, όσοι ούκ έχουσι τήν δι
δαχήν ταύτην, καϊ οϊτινες ούκ έγνωσαν τά- 
βάθη τοΰ Σατανά, ώ; λέγουσιν, ού βαλ& 
έφ’ ύμάς άλλο βάρος- πλήν δ έχετε κρατή
σατε, άχρις οΰ Sv ήξω Καϊ ό νικ&ν καί ό 
τηρ&ν ά-χρι τίλου; τά έργα μου, δώσω αύ
τφ έξουσίαν έπι τ&ν έθν&ν- καΐ ποιμανεΤ 
αύτοΰ; έν ράόδιρ σιδηρά, ώ; τά σκεύη τά 
κεραμικά συντρίβεται, ώ; κάγώ εϊληφα παρά 
τοΰ πατρός μου καί δώσω αύτφ τόν άστέ
ρα τόν πρωϊνόν Ό έχων οΰ: άκουσάτω τί 
τό Πνεΰμα λέγει ταϊ; έκκλησίαι;.· (’Απο- 
καλ. β'. 28 — 29).

Μεγάλη ρωμαϊκή όδό; έκ τής Περγάμου 
πρδ; τάς Σάρδεις διήκουσα τδ εσωτερικόν 
διεπέρα τή; Μυσίας καΐ Λυδίας, καΐ έκεΐ- 
Οεν διά τών κλιτύων διήρχετο τοΰ όρους 
Τμώλου’ δ δε περιηγητής άνερευνών τά έ
ρείπια ταΰτα καί τάς κύκλω έρήμίας άκο- 
λουθεϊ, έπί τδ πλεΐστον μέρος, τά ύπδ τοϋ 
χρόνου έφθαρμένα καΐ καταστραμμένα ί
χνη αύτή;. Τά περί τούτων δμω; ούκ είσί 
παντελώς έρημα, "ΐδομεν δτι τδ Πέργα-
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’ έπί τών δποίων ή αργυρά δμίχλη άνελκυο- 

μένη ύπδ τοΰ ήλιου κρέμαται έν εϊδει ψι- 
λοΰ τίνος τρέμοντο; νέφους. Η πόλις αυτή 
είναι ή Ak-hissar (Τδ λευκόν φρούριον) τά 
άρχαϊα Θυάτειρα.

Τά θυάτειρα δλως ανόμοια πρδς τάς 
λοιπάς άδελφάς εκκλησίας, δλίγον δύναται 
νά καυχάται έπι μυθολογική ή ιστορική 
δόξη, καί τδ όνομα σπανίως άπαντά έν 
τοϊ; αρχαίοι; άπομνημονεύμασι

Λέγεται δτι πόλις τις, ύπδ διάφορα δνό
ματα, ύπήιχεν έπί τοΰ τόπου έπί πολλάς 
γενεάς' άλλ’ ή πρώτη διακεκριμένη μνεία 
τοΰ τόπου απαντάται διαρκούσης τής Μα
κεδονική; περιόδου, δτε ο Σέλευκος Νικα- 
τωρ, ό θεμελιωτή; τή; Έλληνοσυριακής 
δυναστείας, άποίκισεν ένταϋθα μακεδονικήν 
αποικίαν η καί έδωκε τδ όνομα Θυάτειρα 
πρδς άνάμνησιν Ουγατρός τινο; τεχθείση; 
αύτώ. 'Π πόλις αυτή κειμένη έπί τών δρί - 
ων τή; Μυσίας καί Λυδία;, πιθανώς ύπήρζε 
πριν ατείχιστος, άχρις οί» ό Σέλευκος έσύ- 
στησε στρατιωτικήν αποικίαν καί συνήθροι- 
σεν έντδς τών περιτειχισμάτων τους κα
τοίκου; τών γειτονικών χωρίων. Μετά ταΰ
τα τδ όνομα άπαντά συχνάκις. Άντίοχος 
ο Μέγα; έξελέξατο αύτήν ώ; τήν πρώτην 
βάσιν τών πολεμικών αύτοΰ εργασιών ά- 
γωνιζόμενο; κατά τή; ρωμαϊκής έςουσιας 
(190 Π. X.), άλλ’ ήναγκάσθη νά δπισθο- 
δρομήση πρό; τήν Μυσίαν. Έν δέ τί, πεδι- 
άδι μεταξύ τών δύο πόλεων κατετροπώθη 
έπί τέλους ύπδ τών δυο Σκιπιωνω», δτε 
δλόκληρος ή χώρα ύπετάχθη τή ρωμαϊκή 
έξουσία-

Έάν δέ κρίνωμεν έκ τών απείρων λαφύ
ρων τά δποϊα έλαβαν έκεϊθεν οι Ρωμαίοι 
καί δ σύμμαχος αύτών βασιλεύ; τής Περ
γάμου τά θυάτειρα θά ύπήρχον έν τούτω 
τώ καιρώ τόπος άξιολόγου έμπορίου καί 
πλούτου. Μετά τήν πτώσιν τοϋ βασιλέως 
τής Συρία; τά Θυάτειρα διεβιβάσθησαν εις 
τδ βασίλειον τής Περγάμου, καί διέμειναν 
έν άσημότητι καθ δλην τήν διάρκειαν τής 
Άτταλική; δυναστείας. Ούδέ φαίνεται δτι 
άνυψώθησαν είς μεϊζονα εύκλειαν δτε έπε- 

μον, καί τοι έκάρη έκ τ?,; άρχσία; αύτοΰ 
δόξης, διαμένει δμως είσέτι εύτυχής όπω- 
βοΰν πόλις. Τήν όδ"ν ταύτην, περί ή; ό 
λόνος, διαπέρασε πολλάκις κατά τάς πολ
λάς αύτοΰ ύδοιπορίας δ άγιος ’Ιωάννης" 
διότι κεϊται έν τή, αύτή σειρά Ιν ή σχεδόν 
παράπλευραι αί πόλεις ών αί έκκλησίαι 
μνημονεύονται έν τή, έπιστολή τής άποκα- 
λύψεο,ς κεϊνται. 'Επομένως ή όδός ουτη ην 
αύτώ λίαν συνήθης Νϋν ό οδοιπόρος, άνευ 
καταλλήλων μέσων και ευκολιών, δαπαν^ 
καιρόν δύο ημερών άπδ Περγάμου εις Θυά 
τειρα. Μετά δέ ιππασίαν τριών ωρών έπί 
τής πλούσιας πεδιάδος τής Περγάμου δια- 
βαίνομεν τδν κλασικόν Κάϊκον, καί άνα- 
βαίνοντες χθαμαλήν τινα σειράν λόφων, 
ένθα εύρίσκονται διάφορα χωρία ων οι κά
τοικοι είσί λίαν γεωργικοί, τήν δευτέραν η
μέραν κατερχόμεΟα εις τήν εύρύχωρον χώ
ραν τήν άρδευομένην ύπδ τοΰ Ερμου, ένθα 
αριθμός λοξοτενών κοιλάδων, ών έκαστη 
βρέχεται διά τίνος ρύακος κλεϊζομένου έν 
τή, αρχαία ιστορία, βαθμηδόν ανοίγεται έ
πί τής πεδιάδος, ήτις τδ πάλαι κατείχετο 
ύπδ τής βασιλευούστ.ς πόλεως τών Σαρδεων. 
Έν φ δέ πορευόμεθα δλίγον πρδς τά δεξιά 
ή έκτεταμένη κοιλάς τοΰ Ύλλου αποκαλύ
πτεται είς τήν θέαν, καί άτενίζοντες πρδς 
τά κάτω έν καιρώ έαρος ή θέρους όρώμεν 
ένώπιον ήμών πανόραμα όμοιάζον κατά τδ 
είδος, καί τοι ούχί ίσον κατά τήν εκτασιν 
ή τδ μεγαλεϊον, τώ έπιπίπτοντι έν τώ 
πρώτο» βλέμματ-. τοΰ περιηγητοϋ εν Δα- 
μασκώ· Ό οφθαλμός άνιχνεύει πλαγίως 
τής πεδιάδος τήν άργυράν κλωστήν, ήτις 
σημειοϊ τδν ροϋν ένδς τών ύπερπλουσίων 
ρυάκων τοΰ "ΙΆλου- έν δέ τώ κέντρω αύ
τής, καταφύτο» ύπδ χλόης, συσσωρεύονται 
αί λευκαί όροφαί μιας λίαν έκτεταμένης 
τουρκικής πόλεως μετά τή,δε κακεϊσε μινα- 
ρέδων ύψουμένων δίκην πυργίσκων έν τώ 
μέσω, καί πολλών αθροισμάτων ύψικόμων 
κυπαρίσσων άνεγειρουσών πρδς τά υψη τού; 
έπικυδείους λόφους των" πάσα δέ ή πεδία; 
περιβάλλεται διά πλουσίου κροσσού καρπο
φόρων μηλ.όνων καί Αρδευομένων κήπων,

ρασαν ύπδ τήν άμεσον έξουσίαν τής Ρώ · 
μης, καί τοι έκαυχάτο έπί τινι γερουσία 
καί πολλοί; ήνωμένοις σωματείοις τεχνι
τών. Έκ τών πόλεων ή καί έκ τών έθνών 
εύτυχέστατον είνε τδ μή έχον ιστορίαν’ καί 
τά Θυάτειρα καταγινόμενα εί; τδ έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν, έξέφυγον πολλά; έκ 
τών περιπετειών καί καταστροφών τά; ο
ποία; ύπέστησαν οί περισσότεροι τών φι- 
λοδόξ ων γειτόνων αύτών. Καίτοι δέ ά- 
φθονοΰσιν έρειπίων αί έπιγραφαί αύτών είσίν 
δλίγαι, καί πάσαι δσαι άνεκαλύφθησαν ά- 
νήκουσιν εί; τήν ‘ωμαϊκήν κατάκτησιν. Έκ 
τούτων φαίνεται δτι δ Βεσπεσιανδς καί 
μετ’ αύτδν δ Καρακάλλα; ησαν ιδίως εύερ- 
γέται, — δ πρώτος μνημονεύεται μετ εύ 
γνωμοσύνης άτε έπιδιορθώσα; τά; οδούς 
έν τοϊ; πλησιόχωροι; μέρεσι, δώρημα δπερ 
πληρέστατα ήθελεν έκτιμηθή ύπδ βιομηχα
νικού καί εμπορικού πληθυσμού.

Έκ τών έπιγραφών ύπάρχουσι τρεϊς ακ
τίνες χορηγοΰσιν ήμϊν λίαν ένδιαφέρουσαν 
έςήγησιν τοΰ μόνου περί τών θυατείρων 
ύπαιν.γμοΰ τοΰ άπαντωμένου έν τή άπο- 
στολική ιστορία τοΰ 'Αγίου Παύλου. Έκτδς 
τή; πρδς τδν άγγελον τής έκκλησία; τών 
Θυατείρων έπιστολή; έν τή Άποκαλύψει ή 
μόνη μνεία τοΰ τόπου εύρίσκεται έν τή έ- 
ξιστορήσει τοΰ άποστολικοΰ έργου τοΰ ’Α
ποστόλου Παύλου άφικομένου εί; Φιλίπ
πους. «Καί τις γυνή δνόματι Λυδία, πορ- 
φ'υρόπωλι; πόλεως Θυατείρων, σεβομένη 
τδν Θεόν, ήκουεν ή; ό Κύριο; διήνοιξε 
τήν καρδίαν προσέχειν τοϊς λαλούμενοι; ύ· 

‘πδ τοΰ Παύλου' ώς δέ έβαπτίσθη, καί ό 
οίκο; αύτή;, παρεκάλεσε λέγουαα, εί κεχρί- 
κατέ με πιστήν τώ Κυρίω είναι, είσελθόντε; 
εί; τδν οίκόν μου μείνατε' καί παρεβιάσα- 
το ήμάς.» Έπειδή δέ τά Θυάτειρα ήσαν 
Μακεδονική αποικία, καί τοι ούχί τόπο; 
μεγάλη; έπισημότητος, δυνάμεθα νά έκλά- 
βωμεν τδ ρηθέν ώς τινα άπρομελέτητον έ- 
πικύρωσιν, καθ' δλας τά; έλαχίστας λε
πτομέρειας, τή; Ακρίβειας τών έν ταϊς πρά- 
ξεσιν άναφερομένων, δτι δηλ. ή Λυδία τών 
Θυατείρων Απαντάται έν Μακεδονική πόλει 

τών Φιλίππων' τοΰτο δέ ήν ακριβώς πε- 
ριστατικδν δυνάμενον πιθανώς νά συμβή 
έκ τής στενή; καί αδιάλειπτου σχέσεω; 
τή; ανέκαθεν ύπαρχούση; έν τώ κοινωνικό» 
συστήματι τής αρχαία; Ελλάδος μεταξύ 
μιάς αποικία; καί τή; μητροπόλεως αύτή; 
καίπερ μακράν κειμένη;.

Αλλ’ ή Λυδία ήν πορφυρόπωλι;, καί αί 
τρεϊς έπιγραφαί άναφέρονται κυρίω; είς τά 
λεγόμενα περί τών βαφέων ώ; άποτελούν- 
των έν τών ηνωμένων σωματείων τοΰ τό
που. Άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων ή βιο
μηχανία τοΰ βάπτειν διά πορφύρα;, καί 
τοι φοινικική άνακάλυψις, ούκ ήν τδ μονο- 
πώλιον τή; Τύρου καί Σιδώνος. Άπδ τών 
χρόνων τοΰ Όμήρου η Μαιονία ή ή Λυδία, 
ή χώρα έν ή τά θυάτειρα έκειντο, έκλεΐζε- 
το διά τήν τέχνην τοΰ βάπτειν διά πορφύ
ρας υπδ τών γυναικών αύτή; χειροποιουμέ- 
νην. Ίλιά; δ'. 441. —

ΊΙ τέχνη αυτή Απετέλει βεβαίως ενδια
φέρον μέρος τή; φιλοπόνου ένεργητικότητος 
τών Θυατείρων ώ; τή; Λαοδικεία; καί τών 
Κολοσσών. Ενδεχόμενον δτι άπδ τής Λυ
δίας ταύτη; ή έκκλησία τών Θυατείρων έ
λαβε τήν Αρχήν της. Άνεχώρησεν έκεϊθεν 
μετά τών έμπορευμάτων αύτής είς τήν 
μητρικήν της πόλιν ΐνα πώληση αύτά καί 
κερδίσρ άλλ’ ή ξενοδόχος τοΰ αποστόλου 
έπέστρεψε κομίζουσα πλουσιώτερον θησαυ
ρόν οίονδήποτε άλλου, 8ν αυτή έφερεν έ
κεϊθεν. «Διότι τδ έμπόριον αύτής είναι 
καλλίτερου παρά τδ έμπόριον τοϋ αργυρίου, 
καί τδ κέρδος αύτή; παρά χρυσίον καθα
ρόν.» (Παροιμ : γ' 44).

Ούκ έστιν εύκολον τδ συνταυτίσαι τά ύ- 
παινιττόμενα έν τή έπιστολή τής Άποκα- 
λύψεως μετά τών περιστατικών τών Θυα
τείρων έξ ών έλάχιστον μέρος γινώσκομεν. 
Ύπάρχουσιν δμω; ίχνη τινά ιδιαιτέρων δει
σιδαιμονιών έχουσών σχέσιν πρδς τά τών 
Θυατείρων. Τά άρχαϊα νομίσματα τής πό- 
λεω; είσίν έγκεχαραγμένα οιά τών τόπων 
τοΰ Βάκχου, τή; ΆΘηνάς καί τή; Κυβέλης- 
αλλ ή κυρία θεότης τή; πόλεως φαίνεται 
δτι υ,τήρξεν δ Θεδς τοΰ Ήλιου Άπόλλω-,
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είσαχθεΐσα ύπδ τών Μακεδόνων άποίκων. 
'Αλλη ειδική δεισιδαιμονία δύναται νά (5ί- 
ψη φώς τι επί τΫ,ς έπιτιμήσεως τής γενο- 
μένης πρδς τδν άγγελον τής έκκλήσίας τών 
θυατείρων, «δτι έας τήν γυναίκα Ιεζα- 
βήλ, τήν λέγουσαν έαυτήν προφήτιν, δι- 
δάσχειν καί πλανάσθαι έμούς δούλους, 
πορνεΰσαι καί είδωλόθυτα φαγείν.» Ό Σου· 
ϊδας άναφέρει δτι ύπήρχεν έξωθεν τών τει
χών, ίν μέσω τίνος περιχλείσματος καλου- 
μένου τά «άνάκτορα τών Χαλδαίων,» μι
κρός τις ναδς αφιερωμένος είς τινα Συβίλην 
Σαμβηθη», άνατολικόν τι άντικείμενον εί- 
δωλολατρείας, ώς λέγεται είσαχθ'εν ύπδ 
τών Ιουδαίων τών διασπαρέντων φυλών 
άπδ τής Χαλδαίας ή τής Περσίας. Πιθανδν 
δτι ή έχφρασις Ίεζαβήλ έχει σχέσιν πρδς 
ταύτην τήν μεμολυσμένην ένωσιν ’Ιουδαϊ
κών καί έθνικών θρησκευτικών έθίμων έξα- 
σχουμένων ύπδ τούτων τών έξηχρειωμέ- 
νων Ισραηλιτών. Καιρδς έδόθη αύτ$ καί 
τοϊς όπαδοϊς αύτής ΐνα μετανοήσωσιν, δπερ 
σημαίνει, δτι ή λατρεία αύτής δέν ύπήρχεν 
άπ’ άρχής είδωλολατρική, άλλά διεφθάρη 
διά συγκοινωνίας μετά τών άλλων. Πιθα
νόν δτι μέγας ίμπορικδς Ιουδαϊκός πληθυ
σμός ύπήρχεν έν θυατείροις. Ύπήρχον βε
βαίως πολλοί μετανάσται Ρωμαίοι, ώς έπί
σης καί άποικοι έκ τής εύρωπαϊκής 'Ελλά
δος. Λατινικαί λέξεις εισίν εισηγμένοι έν 
ταΐς έλληνικαϊς έπιγραφαϊς, καί πολλοί κα
τάλογοι φέρουσι» ελληνικά καί ρωμαϊκά 
όνόματα παραξένως έπισεσωρευμένα έπί 
τοϋ αύτοϋ ατόμου. Έν τοϊς άοχαϊοις χρό- 
νοις ή άνάμιξις τών φυλών, ώς βέβαιον, 
παρηκολουθεϊτο ύπό τίνος παραξένου συγ- 
χύσεως διαφόρων δεισιδαιμονιών έν κατα- 
στάσει μάλιστα κοινωνίας έν η θρησκευτι- 
καί συνήθειαι περιετυλίσσοντο μετά πάσης 
περιστάσεως τής καθημερινής ζωής. Έάν 
λοιπόν έν τοΐς ’Ιουδαίοι; χριστιανοί; ύπήρχε 
τδ φρόνημα τής Σαμβέθης συνδέον τήν δο
ξασίαν καθαρωτέρας τινδς πίστεως μετά 
τών δεισιδαιμονιών καί τών βδελυριών τών 
άνατολικών δογμάτων, 5 ψόγος καί τδ δε- 
δομένον χρονικόν διάστημα πρδς μετάνοι , 

αν δύνανται ϊνα έννοηθώσιν εύκολώτερον.
'ίσως ή παράστασις δι’ ής αρχίζει ή έ

πιστολή, »ό υίδς τοϋ Θεοϋ, δ έχων τούς ό- 
φθαλμούς αύτοϋ ώς φλόγα πυρδς καί οί 
πόδες αύτοϋ δμοιοι χαλκολιβάνφ,» δυνατδν 
νά έχη σχέσιν τινά πρδς τάς δημώδεις πα
ραστάσεις τοϋ ’Απόλλωνος, θεοϋ τοϋ Φω
τδς, καί πολιούχου θεότητος τής πόλεως. 
Ό δέ ακόλουθος στίχος, «οϊδά σου τά έρ
γα καί τήν αγάπη» καί τήν διακονίαν, 
καί τήν πίστιν, καί τήν ύπομονήν σου, καί 
τά έργα σου, καί τά έσχατα πλείονα τών 
πρώτων,» τίθησιν ένώπιον ήμών τήν πνευ
ματικήν κατάστασιν τής έκκλησίας τών 
θυατείρων, άκριβώς ώς ό έν τή έπιστολή 
πρδς τδν άγγελον τής Εφεσίνης έκκλησίας 
άναφερόμενος μεθ’ ού δ ρηθείς στίχος έχει 
σχέσιν. Έκεϊ ή διδασκαλία ήν σώα καί □ 
ζήλος ύπέρ τής έρθοδοξίας άδιαφιλονείκη- 
τος, άλλ’ ή άγάπη ήν ψυχρά’ έν ώ έδώ ή 
άγάπη καί ή διακονία, ή πίστις καί ή ύπο- 
μονή ήσαν πασιφανή καί αύξάνοντα προσ
όντα, ή ώς δυνάμεθα νά παραφράσωμεν 
αύτδν, ή διακονία τής άγάπης καί ή ύπο- 
μονή τής πίστεως ή διακονία αύτών ή αί 
λειτουργίαι των ήγείροντο άπδ τής άγάπης 
των, καί ή ύπομονή αύτών έθεαελιούτο έ· 
πί τής πίστεώς των άτε θεωροϋντες ’Εκεί
νον 8ς ήν άόρατος’ καί ουτω τά έσχατα ή
σαν πλείονα τών πρώτων, άλλ’ ή Έφεσος 
άφηκε τήν πρώτην της άγάπην.

’Λλλ’ ή καθαρότης έν τή διδασκαλία τής 
έκκλησίας τών Θυατείρων ούκ ήν άνάλογος 
πρδς τήν άγάπην καί τδν ζήλον αύτής. 
Εΐνε σχεδόν βέβαιον ότι ή αύτή διαστροφή 
τής άληθείας κεΐται έν τή ρίζη τής πλάνης 
τών Νικολαϊτών τής ’Εφέσου, τών Βαλαα- 
μιτών τής Περγάμου καί τής Ίεζαβήλ τών 
Θυατείρων,—πάντες δμοίως έθεώρουν ώς 
μικρού λόγου άξίας τάς ύποχρεώσεις τοϋ ή- 
θικοϋ νόμου, έπηγγέλλοντο μέν ν’ άκολου- 
Οώσι τδν Χριστόν έν πνεύματι, άλλά συνε- 
δύαζον τήν δμολογίαν έκείνην μετά τής 
αισχρότατης άντινομίας’ έπελάθοντο δτι 
«χωρίς αγιασμού ούδείς δύναται ίδεϊν τδν 
Θεόν,» καί εύπροσώπως άπεπλάνων έαυ- 
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τούς καί τούς οπαδούς αύτών έν τή άνοχή 
αισχρότατης ακολασίας.

Ούδέν ύπάρχει ίκανδν πεϊσαι ημάς ϊ-α 
άπορρίψωμεν τήν θεωρίαν πολλών έομηνευ" 
τών φρονοόντων οτι το όνομα Ίεζαβήλ ά
ναφέρεται είς τινα προσωπικόν δ.δάσκαλον, 
καί τοι ή εικασία τοϋ Γροτίου δτι ήν ή σύ
ζυγος τού επισκόπου ή οΰτω ψεγομένη ύπ’ 
ούδενδς ύποστνρίζεται. Έάν διά τού ονό
ματος ύσαινίττονται τά δόγματα τής 
Σαμβέθης, ή ζωή τής ιστορικής Ίεζαβήλ 
είναι πλήρης αρμοδίων περιστατικών διότι 
αΰτη ήν ή πρώτη είσα-,αγούσα ούχί άπλώς 
διαφθοράν τής άληθ.νής λατρείας τού Ίε- 
χοβά, οϊοι ήσαν οί χρυσοί μόσχοι, άλλ’ ί 
διαστρεψασα αύτήν διά τής άκαθάρτου τε
λετής τής Σ.δωνίας Άστάρ-τής Αφροδίτης 
τής ’Ασίας. Εντεύθεν δ Ίεχώ έρωτά, «τί
να ειρήνην ένόσω αί πορ.εϊαι τής μητρός 
σου Ίεζαβήλ καί αί γοητείαι αύτής είσί 

τόσον πολλαί ;» Τδ κυανοΰν όνομα μετα
φέρεται ένταΰθα είς ένα εΐσαγαγόντα πα
ρόμοιας πράξεις. Ή απειλή έν τή διδομένη 
νουθεσίρ' «καί τά τέκνα αύτής άποκτενώ 
έν θανάτω,» εϊναι ίσως κρυπτός ύπαινιγμός 
άναφερόμενος είς τήν άνθρωποκτονίαν τών 
προφητών τού Βάαλ έπί τού Καρμηλίου ό
ρους, καί προλέγει άξιοσημείωτόν τινα θεί
α*  δίκην, δι’ ή; «πάσαι αί έκκλησίαι γνώ 
σονται δτι έγώ είμι ό έρευνών καρδίας καί 
νεφρού;»

Έπί πλέον ή έν τή έπιστολή έκφρα- 
σις — ή εύλογία έκείνων, «δσοι ούκ έχουσι 
τήν διδαχήν ταύτην, καί οϊτινες ούκ έγνω- 
σαν τά βάθη τού Σατανά, ώς λέγουσι,» — 
ένδεχόμενον δτι έχει τοπικήν τινα αναφο
ράν. Ή φράσις τά «βάθη του Σατανά,» 
φαίνεται παραδεχθεϊσα ύπδ τούτων τών ι
δίων οπαδών τής Ίεζαβήλ έννοούντων πιθα
νώς, ώς έποίουν τινές τών όψιαιτέρων γνω
στικών, δτι ήν νόμιμον αύτοίς τδ έξετά- 
ζειν βαθέως πάν βάθος τής άνομίας πίνον- 
τες τδ ποτήριον τής αμαρτωλής ηδονής 
μέχρι τρυγός' καί δμως έκαυχώντο δτι δυ· 
νάμενοι νά δώσωσι τδ σώμα είς τάς ήδο- 
νάς τής σαρκδς, ήσαν ικανοί νά διατηρή-

(ΟΜ ΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)

σωσι τήν ψυχή» έν τινι ίδανικώ αίθέρι ά- 
μόλυντον, καί οΰτω νά μεταβάλωσι τδν 
Σατανάν έν τώ μέσω τής ιδίας αύτού βα
σιλείας. Πρδς δέ τούς μή οΰτω ζητήσαντας 
τδν καρπόν τού δένδρου τή; γνώσεως τού 
καλοΰ καί πονηρού, ό Κύριος λέγει «ού βα- 
λώ έφ’ήμάς άλλο βάρος,» είμή μόνον, ώ; 
οί απόστολοι άπεφάσισαν έν τή Συνόδω 
αύτών, «άπέχεσθαι άπδ τών άλισγημάτων 
τώ·» ειδώλων καί τής πορνείας καί τοϋ πνι
χτού καί τοϋ αίματος,» (Πράξ. ΙΕ'. 20), 
προσθείς σχεδόν έν ταΐς αύταϊς λέξεσιν δτι 
αύτοί δέν βάλλουσιν έπί τών έθνών μεΐζον 
βάρος τούτων τώ» αναγκαίων πραγμάτων, 
ήτοι νά έπιμένωσι διαμαρτυρόμενοι δογματι- 
κώς καί πραγματικώς έναντίον τούτων τών 
διαστροφών τή; χριστιανικής έλευΟερίας. 
Τελευταΐον, ώς τοΐς πιστοί; έ» Έφέσορ ύ- 
πισχνεϊται τδ «φαγείν έκ τοΰ ξύλου τή; 
ζωής,» τοϊς έν Σμύρνη «τδν στέφανον τή; 
ζωή;,» τοϊ; έν Περγάμω «τδ φαγείν άπδ 
τοϋ μάννα τοϋ κεκρυμμένου,» έκαστοι; πι
θανώς διά τίνος ύπαινιγμοϋ άναφεοομένόυ 
είς τοπικάς περιστάσεις, — οΰτω τοϊς έ*  
Θυατείροις τή πόλει του ’Απόλλωνος, ύ- 
πισχνεΐτα; «τδν άστέρα τδν πρωινόν,» 
καλλίτερο*  τού Εσπέρου, μάλιστα «τήν 
ρίζαν καί τδ γένος τοΰ Δαβίδ, τδν άστέ
ρα τδν λαμπρόν καί όρθρινόν.» (Άποκαλ. 
κβ'. 1G).

Έκτδς τής κατά συντυχίαν ένίοτε γενο
μένη; μνείας τοϋ όνόματος έπισκόπου τι- 
νδς τών Θυατείρων έν τοίς καταλόγοις τών 
Συνόδων τής ’Ανατολής, ή πόλις τών θυα- 
τείρων έξαφανίζεται παντελώς έκ τής ιστο
ρίας έως τού καιροΰ τού τελικού άγώνος 
μεταξύ τοΰ Βυζαντινού Αύτοκράτορο; καί 
τών τουρκικών ορδών. Τά Θυάτεερα τότε 
προεξήρχον περιφανώς κατά τδν ζήλον καί 
τήν άφοσίωσίν των πρδς τδ συμφέρον τού 
χριστιανισμού. Έν ω ’Ανδρόνικος ό Β'. ό 
Παλαιολόγος καί ό έγγονος αύτοϋ κατέ- 
στρεφον τού; πόρους τής άνατολικής αύτο
κρατορίας διά τών έμφυλίων πολέμων καί 
τών φονικών έρίδων, τδ θανατηφόρον κτύ
πημα κατά τής χριστιανικής δυνάμεώς έν

28.



222 ΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ. ΑΙ ΓΑΙΑΙ ΤΟΓ ΟΓΡΑΝΟΓ. 223

Άβί$ έδόθη διά τής άλώσεως τής Προύσσης. 
Ό Όρχάν διαπεράσα; τάς πύλας αύτής έ- 
θεμελίωσε τήν 'Οθωμανικήν αύτοκρατορίαν, 
καί τοι τ, δόξα αποδίδεται κοινώς τώ πα 
τρί αύτοΰ Οσμαν. ’Ανδρόνικος ό Γ' έπελθών 
ταχέως είς Ασίαν μανιωδώς έπέσχεν αύτούς 
έν Περγάμω" άλλ’ έκδιωχθέντος αύτού έ- 
κεΐθεν τά Θυάτειρα άντεΐχον είσέτι σταθε- 
ρώς πρδς τόν χριστιανικόν άγώνα. Πάσης 
δέ άλλης πόλεως εν τή Μικρά Άσίιγ, πλήν 
τής Φιλαδέλφειας, ύποταχθείσης εις τήν ή- 
μισέληνον, τά θυάτειρα έπί τέλους κατε 
λήφθησαν μόνον έξ εφόδου, καί ’Ανδρόνικος 
ό ΙΙαλαιολόγος ήναγκάβθη νά έγκαταλείψρ 
τάς προσπάθειας του πρός καταστολήν τής 
Ίσλαμικής εισβολής. Μετά μίαν εκατονταε
τηρίδα τά Θυάτειρα έλεηλατήθησαν ύπό τού 
Ταμερλάνου, καί τέλος πάντων προσηρτήθη- 
σαν είς τάς κτήσεις τής όθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας μετά τήν νίκην τοϋ Σουλτάνου Μου- 
ράτ, γενομένης τής μάχης πρό τών τειχών 
τής πόλεως. *Εκτοτε  τό δνομα τής πόλεως 
ταύτης άπωλέσθη και άντικατεστάθη διά 
τής Τουρκικής έπωνυμίας Ali-hissar Άξά- 
ριον (λευκόν φρούριον).

Καί τοι πλήρη λειψάνων τών κλασικών 
καί χριστιανικών χρόνων, olov μεγάλων 
τμημάτων μαρμάρου έκτισμένων έν τοΐς 
τοίχοις τών καλυβών, γεγλυμμένων κιονο- 
κράνων χρωμένων ώς ακαφιδίων ή καλυμ
μάτων πηγαδίων, ολίγα κτίρια δυνατόν ν’ 
άνιχνευθώσι μεταξύ τών έρειπίων' άλλ’ ή 
αρχαία καθεδρική έκκλησία του ’Αγίου 
Ίωάννου διατηρείται διασώζουσα τήν παρά- 
δοσιν τών έπισκέψεων τού άποστόλου' καί 
περ δέ μεταποιηθεΐσα εΐς λατρείαν του 
ψευδοπροφήτου καί ύψηλόν μιναρέν προσλα- 
βούσα, είσέτι γνωρίζεται μόνον ύπό τού αύ 
τόχθονος χριστιανού, κωλυομένου πάντοτε 
νά διαπεράση τό κατώφλιόν της, ώς ή έκ
κλησία τού 'Αγίου θεολόγου Αΰτη βεβαίως 
μετεβλήθη άπό τής έθνικής είς τήν χριστι
ανικήν χρήσιν, ή έάν δέν υπήρξε ναός, έκ- 
τίσθη έκ τού ύλικού τών έθνικών ναών. Τό 
®ν τρίτον τών κατοίκων άνερχομένων πε
ρίπου εϊς 15,000 άποδέχονται τήν χριστι

ανικήν πίστιν, έκ τής οποίας, κατά τάς 
πρώτα; καί ήπιωτέρας ήμέρας τής Τουρκι
κής εξουσίας, δ αύτόχθων πληθυσμός τών 
γειτονικών μερών ταχέως άπεστάτησεν, οί 
μέν νέοι πεισθέντες ύπό τού θελγήτρου τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας καί τή; απαλλαγής 
των έκ τής φορολογίας, έν φ αί χήραι καί 
κόραι τής κατακτηθείσης φυλής έκειντο υ
πό τό έλεος τών καταχτητών Ώς οί κά
τοικοι τής Φιλαδέλφειας οί χριστιανοί τών 
θυατείρων ήδυνήθησαν διά τής ανδρεία; 
των νά έκβιάσωσιν όρους τινάς έκ τών νι
κητών.

Ή αρχαία τέχνη τής βαφής πρό πολλοΰ 
έσβυσεν' άλλ’ οί χριστιανοί, οϊτινες είσίν οί 
πλουσιότατοι καί τό μάλλον προοδευτικόν 
μέρος τοϋ πληθυσμού, ένασχολοϋνται δρα- 
στηρίως έν τή καλλιεργώ τοΰ βάμβακος 
γενομένου ήδη τό έμπόριον τής έπαρχίας. 
'Ο σιδηρόδρομο; άπό Σμύρνης είς Μαγνησί
αν, 30 μόνον μιλίων έχων άπόστασιν, πι
θανόν νά έπεκτανθή μέχρι τοΰ Ali-hissar' 
καί εύχόμεθα δπως μετά τής άναζωπυρήσε- 
ως τής -έχνης καί τοΰ έμπορίου, νΰν δτε 
άνοίγεται έτι πάλιν είς τάς δυτικά; επι
δράσεις, δ χριστιανισμός τών Θυατείρων ά- 
ναζωπυρωθή καί καθαρώτερον φώς φωτίση 
τά τέκνα έκείνων οϊτινες άπό γενεάς είς 
γενεάν καταδυναστευόμενοι καί καταθλιβό- 
μενοι έκράτησαν σφιγκτά μετ’ άκλονήτου 
σταθερότητος τήν χριστιανικήν πίστιν. (") 
_______ ' Ο. Κ.

(’) Δυστυχώς ή 'Ελληνική γλώσσα δέν 
έπροόδευσεν είς ’Αξάριον αρκούντως, καθότι 
οί πλεϊστοι τών κατοίκων δμιλοΰσιν είς τάς 
οίκογενείας των τήν τουρκικήν διάλεκτον. 
'Γπάρχουσιν δμω; τρία Έλ. σχολεία, δύο 
τών άρρένων καί 0ν Παρθεναγωγείου. Ώ; 
πρός τάς Εκκλησίας διαπρέπει ή έν όνόματι 
τοΰ'Αγίου Νικολάου τιμώμενη μητρόπολις. 
Ενταΰθα δμως ώς καί είς άλλα; πόλεις τής 

Μικράς ’Ασίας, ή έκ τής Έκκλησίας καί 
τών σχολείων προερχομένη ωφέλεια είναι 
μικρά άγνοούντων τών Χριστιανών τήν 
γλώσσαν έν γ, διδάσκονται.

ΑΙ ΓΑ1\Ι ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.
(Συνέχεια καί τέλος).

Ί,α φθάσωμεν είς τόν Κοόνον άνάγκη νά 
δ-.έλθωμεν νέαν άβυσσον 136 έκατ. λευγών, 
καθόσον δ πλανήτη; ουτος κεΐται είς άπό- 
στασιν 355 έκατ. λευγών άπό τόν κεντρικόν 
αστέρα τού ήμετέρου συστήματος, άπόστα- 
σιν δηλ. «νωτέραν τής Γής άπό τοΰ αύτοΰ 
κέντρου.

ΊΙ περί τόν "Ηλιον περιστροφή τοΰ Κρό
νου απαιτεί 10759 ήμέρας ήτοι 29 έτη καί 
167 ήμέρας. Έπειδή δέ ή άνάπτυξις τή; 
τροχιάς του αριθμεί 2215 έκ. λευγών, ή 
στροφή αυτού έν τώ άπείρω είναι 9500 μέ 
τρα κατά δευτερόλεπτου, κατά συνέπειαν 
ταχυτέρα τή; Γής. Ίΐ περιφέρεια τοΰ Κρόνου 
είναι 100,000 λευγών, ή έπιφάνειά του 
δΟάκις μεγαλειτέρα τής Γής, δ δέ δγκος του 
864άκις μεγαλείτερος ή θλίψις του είναι 
92ίς βαρυτέρα τής Γής, τοΰθ’ δπερ καταδεί 
κνυσιν ότι σύγκειται ές ύλβν ήττον βαρυ- 
τέρων, ή δέ μέση αύτοΰ πυκνότη; εί-αι τό 
130 χιλιοστόν τή; πυκνότητες τής Γής, ή- 
τις έστιν ίση μετά τή; έλαφρότητο; ξύλου 
σφενδάμνου καί δύναται νά πλέη έν τώ ώ- 
κεανφ ώ; ξύλινος σφαίρα.

Περί τά τέλη τού τελευταίου αίώνος δ 
Ουϊλλιαμ Έρσελ άνεκάλυψε διά τών κινή
σεων τών κηλίδων ότι ή Κρόνιος σφα’.ρα ς-ρέ 
φεται περί αύτήν έντός 10 ώρών καί 16 λε
πτών. Ούτως ή Κρόνιος ήμέρα είναι δί, βρα- 
χυτέρα τής ήαετέρας, ένφ τό Κρόνιον έτος 
είναι σχεδόν 3θάκις μεγαλείτερον τοϋ Γ ήί 
νου. Έκτός τούτου συμπεραίνεται δτι τό ή 
μερολόγιον τών κατοίκων τοΰ Κρόνου άοιθ- 
μεΐ 25069 ήαέρα; κατ’ έτος. Ό Κρόνος 
παρουσιάζει μοναδικόν φαινόμενον έν τώ ή- 
λιακώ συστήματι. ΊΙ σφαίρα, ή σχηματί- 
ζουσα τόν κυρίως πλανήτην περικαλύπτεται, 

είς σπουδαίαν άπόστασιν, υπό δακτυλίου 
σχεδόν επιπέδου καί λίαν πλατέος, δπερ 
βλέπομεν πλαγίω; καί δπερ άντί νά μάς 
φαίνεται κυκλοτερές,μά; φαίνεται έλλειπτι- 
κόν καί έχον ποικίλουσαν πλαγίαν διάμε
τρον. Ό δακτύλιο; δέν είναι συνεχής, άλλά 
διαιρείται είς δύο· Τό χώρισμα πλησιάζει 
μάλλον πρός τό εξωτερικόν άχρον ή πρός τό 
έσωτερικόν. ’’ίσως τό δακτυλιωτόν τοΰ-.ο 
σύστηαα διαιρείται είς πολλούς συγκεντρω
μένους δακτυλίους, καθότι ισχυρά τηλεσκό
πια κατέδειξαν ένίοτε ίχνη πολυπληθών δι- 
αιρέσεων καί τμημάτων.

Οποίον παράδοξον καί θαυμάσιον 5·τως 
σύστημα! Ιδού τό μόνον ήμίν γνωστόν πα
ράδειγμα έπιφανείας οριζοντίου. Οί δακτύ
λιοι ούτοι έχοντες 71000 λεύγας μεγίστης 
διαμέτρου καί 1 1 800 λεύγας πλάτους, δέν 
είναι παχύτεροι τών 60—70 χιλιομέτρων’ 
είσίν ομαλοί εκατέρωθεν καί παρουσιάζουσιν 
ήμϊν άλληλοδιαδόχως έκάστην τών πλευρών 
αυτών διά τοΰ συνδυασμού τής στροφής τοΰ 
Κρόνου μετά τής Γής.

Τό περίφημου δακτυλιωτόν σύστημα δπερ 
θαυμάζ-.μεν δεν άρκεϊ μ-όνον εΐς τήν φιλοδο
ξίαν τοϋ Κρόνου’ διό έλαβε παρά τοΰ Ούρα 
νοΰ τήν πλουσιωτέραν συνοδίαν τών δορυ
φόρων, οϊτινες ύπάρχουσι καθ δλον τό ήλι- 
ακόν σύστημα. ’Οκτώ κόσμοι συνοδεύουσιν 
αύτόν έν τή ούρανία αύτού πορεία.

'!! άπειρος σφαίρα τού Κρόνου είναι τό 
κέντρον άληθοΰ; σύμπαντος, σύμπαντος με- 
μακρυσμένου,μεγαλειτέρου οΰ μόνον τοΰ ύπό 
τή; φαντασία; τών προγόνων ήμών έπινοη- 
θέντος, άλλα καί τοΰ σύμπαντος έκείνου, 
δπερ έπενόησαν οί έν τή -άγνοια τής αστρο
νομίας βοιοΰντες λαοί καί τά άτομα.

Ό Ησίοδο; έφρόνει οτι άρκοΰσαν ιδέαν έ
διδε περί τών αποστάσεων τοΰ σύμπαντος 
λέγων δτι ό άκαων τοΰ 'Ηφαίστου έχρειάσθη 
9 ήμέρας καί 9 νύκτας δπω; πέση έκ τοΰ 
ούρανοϋ είς τήν Γήν καί άλλας τόσα; δ
πω; έκ τής Γής φθάση είς τόν "Αδην Κατά 
συνέπειαν ό διά τής πτώσεως ταύτης ύπο- 
λογιζόμενος δρόμος καί τοι μεγαλείτερος 
τή; διαμέτρου τής Σεληνιακής τροχιάς δέν 
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δύναται νά ή ίσο; τής διαυ,έτρου τής τρο
χιά; τού Κβόνου. Οί Ακριβείς υπολογισμοί 
τή; αστρονομίας είσίν ασύγκριτο) τφ λόγφ 
ποιητιχώτεοοι τών υποθέσεων τών ποιητών.

Ό Κρόνο; έχει Ατμόσφαιραν δμοίαν κατά 
τι τή; τοϋ Διό; ώς πρός τήν γενικήν κατά- 
στασιν, άλλά παρουσιάζουσαν τήν ούσιιόδη 
διαφοράν σειράς άναλλοιώτου {σημερινής i- 
φειλομένης είς τήν έλξιν τοϋ δακτυλίου. Ή 
φανταστική άνάλυσις έπεβεβαίωσε τήν ανα
λογίαν ταύτην.

II ατμόσφαιρα τοϋ Κρόνου ε’ναι τοσοΰτον 
παχεϊα καί τοσοΰτον νεφελώδης, ώστε δέν 
δυνάμεθα νά ίδωμεν τήν επιφάνειαν αύτοΰ 
ώς έπι τού Διός,έκτό; 'ίσως πρό; τού; πόλους, 
οΐτινες είσί συνήθως λευκότεροι τών συγκε 
ρασμένων καί τροπικών ζωνών, ίσως διότι 
καλύπτονται υπό χιόνων καί είσί λευκώτε 
ροι έναλλάξ είς έκαστον πόλον,καθόσον προ 
χωρεϊ δ χειμών' άλλά δέν δυνάμεθα νά δια 
κρίνωμεν ώς έπί τοϋ ’Άρεως τήν γεωγραφι
κήν επιφάνειαν, τά; ήπείρου;, τάς θαλάσσας 
καί τά; ποικίλας μεταβολάς αυτών.

Ή έντασις τής βαρύτητος έπί τή; επιφά
νειας τοϋ Κρόνου υπερβαίνει τό δεκατημόριον 
σχεδόν τής ένταϋθα ύπαρχούσης' άλλά ή 
πυκνότης τών ουσιών είναι 7άκις Ασθενεστέ- 
ρα τής ένταϋθα. Αφ’ί-.έρου έάν ή άτμοσφαϊ 
ρα ήναι τοσοΰτον βαθεϊα όσον φαίνεται, δέον 
νά έχη έν τή βάσει αύτής ίσχυράν πυκνότητα 
καί μεγίστην θλίψιν καί νά η βαρύτερα τών 
Αντικειμένων τής έπιφανείας. Τούντεΰθεν 
πηγάζει κατάστασις λίαν παράδοξος. Οί κά
τοικοι τοϋ Κρόνου είσί λοιπόν όντα αεροστα
τικά, άδυνατοΰντα νά μείνωσιν έπί τής έπι
φανείας καί πλέοντα έν τή ατμόσφαιρα ώς 
ημείς ένταϋθα έχομεν τεχνιτάς εικόνας ήτ
τον σεβαστά; είς τά έκ βοείων ύμένων ζώα 
έκεϊνα τά διά τοΰ υδρογόνου έξογκοόμενα, 
άτινα πετώσιν οί πολϊται κατά τινας έορ
τάς; Ο Κρόνος είναι άραγε κόσμος εναέριος, 
ού οί ιθαγενείς ζώσι καθήμενοι έπί θρόνου 
νεφελών ώς παρϊστανον, κατά τούς μυθολο 
γικούς χρόνους, τόν Όλυμπον ένθα έβασί- 
λευεν άλλοτε ό Κρόνος αυτός, ό Ζευς, δ ’Α
ρης, ή ’Αφροδίτη καί άπασα ή τών θεών χο

ρεία; Χωοίς νά δυνηθώμεν νά ειπωμέν τι 
βέβαιον έπί τοϋ αντικειμένου τούτου, δυνά
μεθα νά ύποθέσωμεν δτι τά έπί τοΰ Κρόνου 
Οντα είσίν ελαφρότερα ήμών,ιπτάμενα έν τή 
ατμόσφαιρα αυτών.

’Αλλ’δ μάλλον Αλλόκοτος χαρακτήρ τοΰ 
Κρονίου ήμερολογίου δέν έγκειται βεβαίως 
έπί τών μυθικών αριθμών τών 25,000 η
μερών, δι’ ών απαρτίζεται τό έτος αύτοΰ, 
άλλ’ έπί τών 8 ειδών τών διαφόρων μηνών, 
ών ή διάρκεια ποικίλεται άπό '22 ώ,ών ά- 
χρις 79 ήμερών, δηλ.άπό 2 Κρανίων ήμερών 
μέχρις I 67.Τοΰτο Οά συνέβαινε καί ένταϋθα 
έάν εϊχομεν 8 διαφόρους Σελήνας, ών ή έγ- 
γυτέρα ήθελεν αποτελεί άπάσας τάς φάσεις 
αυτής έντός 2 ήμερών, αί δέ έτεραι έπτά 
ήθελον διαθέσει τούς μήνας αύτών έν τοι
αύτη τάξει ώστε νά καταλάβωσιν ήμισυ 
σχεδόν έτος.

Οί κάτοικοι τοιούτου κόσμου δέον νά δια- 
φέρωσιν άφ’ ήμών καθ’ όλα; τάς επόψεις 
τής ζωής. II ειδική έλαφρότης τών Κρονίων 
ούσιών καί ή πυκνότης τής ατμόσφαιρας Οέ- 
λουσιν οδηγήσει τόν ζωικόν διοργανισμόν 
είς διεύθυνσιν άντιγή'ίνον, αί δέ διαδηλώσεις 
τής ζωής θέλουσι παραγάγει καί αναπτύξει 
έν αύτώ σχήματα καί μορφάςάκατανοήτους.

Σψον

Ή πλανητική ήμών περιήγησις δδηγεϊ ή
μάς είς τάς άπωτάτας χώρας τοΰ ηλιακού 
κράτους, χόορας άνακαλυφθείσας μόνον διά 
τών τελευταίων καταχτήσεων τής αστρονο
μίας, Ιδού δέ ήμεϊς είς 733 έκατ. λευγών 
άπόστασιν άπό τοΰ Ήλιου Εΰρισκόμεθα εί; 
τόν πλανήτην Ούρανόν 74άκι; ογκωδέστερου 
τής Γής.

’Εν τή άποστάσει ταύτη, άπό τοΰ κοινού 
κέντρου τών πλανητικών τροχιών δ Ούρανός 
βραδέως στρέφεται άπαιτών 84 έτη ήμέτερα 
πρός συμπλήρωσιν τής περιστροφής του. Ε
καστον έτος τοΰ Ούρανοΰ ισοδύναμε! μετά 
81 ήμετέρων. Έάν ή βιολογία έν τφ Ούρα
νφ ηναι δμοία τής ήμετέρας συν τή μετα
θέσει τοϋ πλανήτου τέκνον δεκαετές έν τώ 

Ούρανφ Θά ή ίμήλιξ μετά άνθρώπου έπι- ι 
γείου φέροντος έπί τής ράχεως αύτοΰ 8ί0 
έτη. Κόρη 1 8έτις θά η δμήλιζ μετά έπιγείου 
γεροντοκόρης ίδούση; 1700 Ανοίξεις. Εκα
τοντούτης δέ έν τώ Ούρανφ θά η ίμήλιξ με 
τά 8400 έτών παλίμπαιδος γέροντος καί θά 
έγεννήθη ό τοιοΰτο; Ουράνιος πολίτης 4 000 
έτη πρό τής ίδρύσεω; τών πυραμίδων.

Ο ό'γκος τοΰ πλανήτου τούτου είναι 74ά- 
κις μεγαλείτερος τής Γής. Ό Ούρανός είναι 
μέν ό ήττον όγκώδη; τών τεσσάρων εξωτε
ρικών πλανητών, άλλά ό μάλλον ογκωδέ
στερος απάντων όμοΰ τών άλλων τεσσάρων 
εσωτερικών πλανητών,ήτοι τοϋ Έρμου, τής 
’Αφροδίτης, τή; Γή; καί τοΰ *Αρεως.

Υπάρχει καταπληκτική τις είδικότης έν 
τώ Ούρανφ. Οί δορυφόροι τοΰ Ούρανοΰ δέν 
κινούνται ώς οί λοιποί. Παρατηροΰντες τήν 
Γήν, τόν Δία, τόν Κρόνον ή τόν Ήφαιστον, 
βλέπομεν δτι αί σελήναι αύτών στρέφονται 
έκ δυσμών πρός άνατολάς έν τώ έπιπέδφ 
τών ισημερινών τών πλανητών τούτων ή 
σχεδόν πλησίον αύτών καί τό έπίπεδον τοΰ 
το δέν σχηματίζει γωνίαν σπουδαίαν μετά 
τοΰ τών άλλων τροχιών περί τόν "Ηλιον. Οί 
δορυφόροι τοΰ Ούρανοΰ τούναντίον οτεέφον 
ται έξ Ανατολών πρός δυσμάς καί έν έπιπέ
δφ σχεδόν όριζοντίω πρός έκεϊνο, έν φ δ 
πλανήτης αύτών κινείται. Έκ τούτων δυνά
μεθα νά συμπεράνωμεν δτι ό άζων τής πε
ριστροφής τοΰ Ούρανοΰ κλίνει σχεδόν πρός 
τό έπίπεδον τής τροχιάς του καί δτι δ "Η
λιος στρέφεται κατά τό φαινόμενου έν τφ 
Ούραν'φ ούρανφ έκ δυσμών πρός άνατολάς 
αντί νά στρέφηται έξ Ανατολών πρός δυ
σμάς. Δύναταί τις δέ νά ειπη δτι είναι κό
σμος άνεστραμμένος.Εκτός τούτων δ ’Ισημε
ρινός τής Αλλοκότου ταύτης σφαίρας κλίνει 
πρός τήν 79 μοίραν. Ό Ούράνιος Ήλιος Α
πομακρύνεται κατά τήν πορείαν τού μακροΰ 
αύτοΰ έτους μέχρι τοΰ αύτοΰ πλάτους. Τοΰ
το δμοιάζει ώςεί δ ήμέτερος 'Ηλιος έγκατέ 
λειψε τόν θαυμάσιον ούρανόν τής Κεντρικής 
’Αφρικής καί τών τροπικών ΐνα έλθη είς τάς 
βόρειας χώρας, ένθα αί σπουδαιότατοι ήμών 
έκδρομαί άναζητοϋσι πρό δέκα ήδη έτών διά 

τών πάγων τήν έρημίαν καί τό λυκαυγές,τόν 
μυστηριώδη τρόμον τοΰ πόλου ! ή ώσει έν 
Παρισίοις έβλέπομεν κατά τό θέρος τόν α
στέρα τής ημέρας στρεφόμενου περί τόν πό
λον χωρίς νά δύση τό μεσονύκτιον επί 2 I 
έτη (όποϊον θέρος!) καί μένη Αόρατος κατά 
τόν χειμώνα έπί ‘21 έτη ωσαύτως. At ωραι 
τοΰ έτους έν τώ Ούρανφ είναι Ασυγκρίτω τφ 
λόγω παραδοξότεραι τών έπί τή; Αφροδί
της, διότι αί ισημερινοί χώραι δέν έχουσι 
πλείονα προνόμια τών πολικών. Μάλιστα 
Αναλογώ; τή; Γής, ο Ούρανός είναι κόσμο; 
Ανεστραμμένος.

Άλλ’ άφ’ ετέρου τί δύνανταινά παραγά- 
γωσιν ώραι τού έτους διά τού Ηλιου 390 
φοράς ήττον θερμοί τών ήμετεοων; Επειδή 
δ Ουρανό; κεϊται 19άκις μακρότερον ήμών· 
άπό τοϋ κεντρικού άστέρο;, δ βστήρ ουτος 
παρουσιάζει τόν δίσκον αύτοΰ 1 9άκις μικρό- 
τερον κατά τήν έπιφάνειαν. Έάν παραστη- 
σωμεν διά κύκλου 19 έκατ. διαμέτρου τό 
φαινόμενου μέγεθος τοΰ Ήλίου θεωμένου έκ 
τής Γής, τό μέγεθος τοΰ Ούρανοΰ Οά ή I 
μόνον εκατοστημόριου. Ο μικρός ούτος Η-- 
λιος τοΰ Ούρανοΰ φωτίζει ώς 1584 πλησι- 
φαεϊς σελήναι.

Ιδού λοιπόν κόσμος τοσούτω διάφορος, 
τοΰ ήμετέρου καθ’ ολας τάς έπόψεις τής. 
ζωής όσον οί όροι τής νατοικήσεως τού σκο
τεινού βυθοΰ τών ωκεανών ήμών διαφέοουσι 
τών όρων τών ύψηλών δρέων τής Νοτίου 
μερικής.

’Εκτός τούτων συμπεραίνομεν δτι δέν εί
ναι δυνατόν νά κατοικήται υπό δντων όμοιων- 
ήμϊν. Τό έναστρον σύμπαν θεώμενον έκ τοΰ 
Ούρανοΰ είναι τό αύτό δπερ βλέπομεν έντεΰ- 
θεν, άλλά δέν είναι τοΰ αύτοΰ ήλιακοΰ συς-ή- 
ματος, ένθα δ Ερμή; καί ή ’Αφροδίτη είναι 
πάντη άγνωστος καί δυνάμεθα, μεθ’ δλην 
τήν θλίψιν, ήν τοσοΰτον συμπέρασμα δύνα
ται νά προξε-ιήση ήμϊν, νά εϊπωμεν o,Tt 
καί περί τής Γής. Πράγματι δ μικρός ήμών 
πλανήτης έκτος ότι είναι αόρατος ένεκα τής 
σμικρότητός του, είναι συνάμα δ μάλλον Α
φανής έν ταϊς άχτϊσι τοΰ Ήλιου, ού Απέχει 
πλέον 3 μοιρών. Οΰτω διά τού; κατοίκους 
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τοϋ κόσμου τούτου ήμεΐς μέ» δέν υπάρχομε» 
ή δέ Γή αύτή απασα δέ» ύφίσταται·

Έ»ω κατά τό <781 ή άνακάλυψις τοϋ 
Ούρανοϋ άνεβίβαζε τά δρια τοϋ ήλιακοΰ 
συστήματος 355 — 733 έκ. λευγών πέραν 
τοϋ Ηλίου, κατά τό < 8 i 6 η άνακάλυψις τοϋ 
Ιίοτειδώνος άνεβ-.βαζε τά δρια ταΰτα άπδ 
733 μέχρι I 1000 έκ. Λευγών. Ούτως ή περί 
τοϋ σύμπαντος ιδέα αύξάνει έν τώάνθρωπίνω 
πνεύματι κατά λόγον εύθύν πρός τάς ανα
καλύψεις τής άστρονομίας.

Ό κόσμος τοϋ Ποσειδώνος είναι σφαίρα 8 ί 
φοράς δγκωδεστέρα τής Γής. ’Επειδή ή άπό 
τοϋ 'Ηλίου άπόστασις τοϋ Ποσειδώνος είναι 
30«κις μεγαλειτέρα τής Γής άπό τόν "Ηλιον, 
ό άστήρ τής ήμέρας (πρέπει νά δίδωμεν αύ
τώ είσέτι τό δνομα τοΰτο;)παρουσιάζει διά
μετρον 30άκις μικροτέραν τοϋ ήμετέρου ε
πιγείου ήλίου- έκ τούτου έπεται δτι ή ύτι- 
fpdreia τοΰ Ποσειδωνίου Ήλίου εϊναι 900ά- 
κις μικροτέρα τοΰ ήμετέρου καί δτι ή ηλια
κή θερμότης καί τό φώς ύποβιβάζονται άνα 
λόγως. Έκεϊ υπάρχει Ήλιος 900άκις ίττον 
εκτενής κατά τήν επιφάνειαν, ήθελε δέ τις 
πιστεύσει δτι τό φώς τοΰτο είναι τοσοΰτον 
ασθενές, ώστε ή ήμέρα όλίγον διαφέρει τής 
νυκτός έπί τοϋ κόσμου έκείνου. Έν τούτοις 
έάν συγκοίνωμεν αυτό μετά τοΰ έν μεσονυ 
κτίφ διδομένου ύπό τής πλησιφαοϋ; σελήνης 
φωτός, θέλομεν έκπλαγή έπί τή παοουσια- 
οθησομένη διαφορά Πράγματι ή σεληνιακή 
λάμψις είναι 6181>00άκις άμυδροτέρα τής 
ήλιακής- δοθέντος δ’ δτι είναι 900άκις ά- 
σθενεστέρα τή; ένταΰθα, έπεται ότι τό φώς 
τής Ηοσειδωνίου ήμέρας εϊναι ίσον μέ έκεϊνο 
δπερ θέλουσι δώσει 687 πλησιφαεϊ; σελήναι 
ταυτοχρόνως έκπέμπουσαι τάς άργυρα; αύ
τών ακτίνας έπί τών υψωμάτων καθαροϋ 
και εύδίου ούρανοϋ.

'θ ΙΙοσειδών άποτελεί ώ; πρός ήμάς τά 
δρια τοϋ ηλιακού συστήματος. Πέραν αύτοϋ 
ύπάρχει έρημο; άστρώα. Ό έγγύτερος άστήρ 
απέχει 8000άκις άπό τοΰ Ποσειδώνος. Στώ- 
μεν έπ! τών ορίων τούτων, έπί τή; περι
ληπτική; ταύτης έκθέσεως, ής σκοπός είναι 
νά περιγράψη ακριβή ι σύνοψιν τοϋ ήλιακοϋ 

συστήματος ύπό τε τήν φυσική» καί φυσιο
λογικήν έποψιν θεωρουμένου.

Τοιαύτη ή μεγάλη οικογένεια τοΰ [Ιλίου. 
Τοιοΰτον τό ούράνιο» αρχιπέλαγος,έν φ ή Γή 
είναι μικρά νήσο; άσήμαντος. Όπόσον τοι- 
αϋτα αντικείμενα θαυμασμού δέν άνυψοϋσι 
τάς ίόέας ήμών ύπεράνω τών στενών δρίω» 
τοΰ κοινού βίου!

Πώς δέ οί πλεΐστοι τών ανθρώπων δύναν
ται νά ζώσιν έν τή άγ/οία τών εύγλωττων 
τούτων πραγματικοτήτων καί έν τή αδια
φορία πρός τάς ύπό τής φύσεως διδασιομί- 
νας ύψίστας άληθείας;

Θ. Kterac·

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

("ανέχεια· ϊδε φύλλ. Ε'.)

Αί Άθήναί εισι δ·.ά τού; φιλάρχαιου; ιερά 
τις Παλαιστίνη, ή; τό όνομα διεγείρει έν τή 
καρδίςρ αύτών τήν τοΰ ανθρωπισμού χαρίεσ- 
σαν συναίσθησιν, καί τήν τοϋ ωραίου, του 
μεγάλου καί εύγενοΰς ιδέαν, άτινα παρήγα 
γέ ποτέ ήρέμα καί άφελώς 5 αρχαίος ήρωϊ- 
κός κόσμος. Μετ’ εύλαβεία; αναζητεί ενταύ
θα ό φιλάρχαιος περιηγητής τά ίχνη τά ύπό 
τών μεγάθυμων ’Αθηναίων διαχαραχθέντα. 
’Ανευρίσκει τόν λόφον τοϋ Άρεί'.υ Πάγου, 
τοΰ σοβαρού τούτου δικαστηρίου ένθα καί 
θεοί έδίκασάν ποτέ, καί όπόθεν επιθεωρεί 
τά λείψανα τή; άρχαίας πόλεως συμμιγνύ- 
μενα μετά τών νϋν οικημάτων αύτής ώς καί 
τάς τερπνότατα; έξοχά; τάς ύπό έλαιώνοζν, 
άμπέλων καί καρποφόρων δένδρων καλυπτο- 
μέ»ας. ’Αναβαίνει διαμέσου αποτόμων βρά
χων πρό; τήν Άκρόπολιν, ένθα ό Παρθένων 
μετά τών 4-ί αύτοϋ κιόνων γενικόν σέβας 
καί θαυμασμόν διήγειρε μέχρι τοϋ 1687, 
καθ’ ήν έποχήν κατεστράφη ύπό τής βαρβά
ρου ώμότητος τών Ενετών· Διέρχεται τήν 

εύρεϊαν Ποικίλη» Στοάν, ένθα οί φιλόσοφοι 
τών ’Αθηνών περιεπάτουν συνδιαλεγόμενοι 
μετά τών μαθητών αύτών, καί τά έρείπια 
τοϋ θεάτρου, δπερ άντήχει ποτέ ύπό τε τών 
αριστουργημάτων τής δραματικής τέχνης 
καί τή; φωνής τών ρητόρων καί τών κηρύ- 
κων. Διά δέ τών τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένων 
λίθων, τών άλλοτε άποτελούντων τά Μακοά 
Τείχη, κατέρχεται τέλος πρός τόν Πειραιά, 
δστις έτι παρέχει εύρύ καί άξιόλογον προσ- 
ορμητήριον, καί έτι άναδείκνυσι τά περί τής 
άρχαίας, στερεά; καί άνευ άμμοκονίας κα
τασκευή; αύτοΰ, ένώ ό Φαληρεύς κατά τό 
ήμισυ κατεχόίθη, ή δέ Μουνυχία σχεδόν έξ- 
έλιπεν.

"Οτε δέ τήν σήμερον ό περιηγητής,έν τή 
κορωνίδι ταύτη τοΰ άρχαίου κόσμου, τή ύπό 
τής ιστορίας δι’ άϊδίου λάμψεως φωτιζομέ 
νη, τάς προτέρας πνευματικός διαμάχας με
τά λύπη; άναζητών ούκ ανευρίσκει, καί έν 
τή πόλει ήτις έπί τοίς χρόνοι; τής άπμής 
αύτής ύπέρ τάς εκατόν χιλιάδας κατοίκων 
ήρίθμει, άντί προγονικών αρετών, μικροφιλο
τιμίας μάλλον καί σπουδαρχίας παρά τοϊ; 
σχετικώς εύαρίθμοις Άθηναίοις παρατηρεί, 
παρηγορεΐται- ού μόνον άναλογιζόμενος τήν 
κοινήν μοίραν τοΰ ανθρωπίνου γένους, τήν 
εις ούδέν μέρος τής Γής άποκλειστικώς ςα- 
θεράν καί διαρκή άπονέμουσαν τελειότητα, 
άλλά τόν φωτοβόλον άστέρα τοϋ άνθρωπι- 
σμοϋ καί τή; παιδείας διαδοχικώς έφ’ άπά- 
ση; τής οικουμένης έπεκτείνουσαν, άλλ’ έτι 
μάλλον, δτι τά έργα τών ισχυρών έκείνων 
διανοητικών δυνάμεων ούδόλως άπώλοντο, 
καί δτι αί Άθήναι έν αύτοίς μετ’ άνεξιτή- 
λου δόξης έπιζώσαι, εύέλπιδας όσημέραι 
καθιστώσι τούς ταπεινούς αύτών άπογόνους 
πρός τήν άρχαίαν λαμπρότητα ...

Βορειοδυτικώς τών Αθηνών ή ιερά οδός 
ήγε πρός τήν ’Ελευσίνα καί παρ’ αύτή πρός 
τό Θριάσιον πεδίον, τό διά τούς καρπούς 
τής γής φημιζόμενον, τούς διά τής χειρός 
τή; Δήμητρος τό πρώτον έν αύτω σπαρέν 
τας. Άλλ’ ούδεμία χώρα τής άρχαιότητος 
περιεβάλλετο πυκνότερον πέπλο» χαριεστέ- 
ρων καί ίερωτέρων μυστηρίων, ώ; ή Έλευ- 

1 σίς αΰτη, η διά τον ναόν τή; Δήμητρος σε- 
μνυνομένη, τόν έπί Περικλεούς ’δρυθέντα καί 
δυνάμενο» συμπεριέχειν 30,000 άνδρών. Ά
διάφορον τό τί έδιδάσκετο έν τοϊς μυστή
ριοι; τούτοις, μεγάλοι; τε καΐ μικροί;, ύπό 
Ίεροφαντών, Δαδούχων καί 'Ιεροκηρύκων, 
καί τίνι τρόποι, προϊόντος τοϋ χρόνου, ό ιε
ρός αύτών μύθος ·εϊς έξόχους φιλοσοφικός 
αλληγορίας ήδυνήθη ν’ άνυψωθή. Τοΰτο δέ 
μόνον γνωστόν, ότι τά θρησκευτικά ταΰτα 
καθιδρύαατα συνετέλουν δπωςδήποτε πρό; 
τήν καλήν τών Ελλήνων έκπαίδευσιν. Άλλ’ 
δμως ήθελεν εϊσθαι μωρία τό νά νομίσή τις 
δτι έξ αύτών ήδύνατο ν’ άπορρεύσή σοφία 
τις ύψηλοτέρα ή τελειοτέοα έκείνης, ήτις 
ύπό τών άμυήτων φιλοσόφων, τοϋ Σωκρά
τους προεξάρχοντος, μετεδίδετο τοϊς Έλ- 
λησιν, ή νά οίκτείρη τήν απώλειαν τών 
γνώσεων, αϊτινες μετά τών καθιδρυμάτων 
αυτών συναπωλέσθησαν. Ε» τή έποχή αύ
τών ήσαν ίσως λυσιτελή καί σωτήρια, άλλ’ 
άφοΰ ούδέν τι νεώτερον ήδύναντο νά χορη- 
γήσωσι πρός του; ές επαγγέλματος φιλοσό
φους, αί άλλόκοτοι καί κεναί αύτών διατυ
πώσεις ούδενός λόγου ήξιοϋντο παρ’ αύτοϊς.

Έξ δλων τών έπαρχιών τής Ελλάδος ή 
Αττική μόνον κατείχε μεταλλεία. Τό Λαύ- 
ριον πρός τήν μεσημβρινήν αύτής άκραν πε
ριείχε» άρχυροϋχον γήν ή τις, ώς κτήμα τοϋ 
δημοσίου θεωρουμένη, ήδύνατο νά χρησιμο
ποιηθώ ύπό παντός 'Αθηναίου, δστις ίδίοις έ
ξοδοι; άνελάμβανε τήν έκμετάλλευσιν αύ
τής. 'Ετι καί σήμερον οί θησαυροί αύτοϋ ά- 
νεξάντλητοί εισι, καί μεγάλες;,ώς γνωστόν, 
τό έθνος άπεκδέχεται τάς έξ αύτοϋ ώφε- 
λείας. Τό δ’ ού μακράν τών Αθηνών Πεντε
λικό» δρος έχορήγει τοϊ; άρχαίοις τά λαμ
πρά καί λευκά αύτοϋ μάρμαρα. Ο δ’ άλλο
τε τοσούτω φημιζόμενος 'Υμηττός, ή πρώτη 
αΰτη κορυφή τής τήν ’Αττικήν κατά μήκος 
διασχιζούσης δρεινής σειράς, διαμένει άτη- 
μέλητος" άλλά πάντοτε ύπό θύμων καί άλ
λων άρωματικών φυτών περικοσμοΰμενος,τό 
έρατεινόν έστι τών μελισσών ενδιαίτημα, 
τό δέ μέλι αύτών σημαντικόν άποτελεί 
κλάδο» τοΰ εμπορίου τή; Αττική;.
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Πε.1οπόκ>'ησο(.

Διά τής Μεγαρίδος έπί τοΰ Ισθμού άφι 
κνούμεθα είς ττ,ν Πελοπόννησον, τήν νήσον 
ταύτην τοΰ Πέλοπος, ήτις, έν τοΐς άρχαιο- 
τάτοις χρόνοες, περίδόξος καί αξιοσημείω
το; κατέστη ώς έ*  τών μυθολογιών τοΰ 
Πέλοπος καί τών απογόνων αύτοΰ, τών ’Α
τρειδών τοΰ Δαναού, τής Ιοΰς, τών ΙΙρα- 
κλειδών,καί λοιπών, καί ακολούθως διά τόν 
αρχέτυπον πολιτικόν διοργανισμόν καί τά 
παράδοξα ήθη τών κατοίκων αύτής.

"Απασα τ, Πελοπόννησος ομοιάζει πρός 
κωνικήν τομήν ή; τήν κορυφήν αποτελεί ή 
’Αρκαδία. ’Εκ δέ ταύτης τής χώρας πλεΐ- 
σται δρέων σειραί έπεκτείνονται, έξ ών αί 
δύο μέχρι τών ακρωτηρίων Ταινάρου κα1. 
Μαλέας προβαίνουσαι, περικλείουσιν έν τώ 
μέσω αύτών τήν Λακωνίαν. Τρίτη σειρά 
βαίνει άνατολικώς μέχρι τοΰ Σκυλλαίου 
ακρωτηρίου σχηματίζουσα τήν επιμήκη ’Αρ
γολίδα. Περί δέ τήν ’Αρκαδίαν, πρός μέν 
βορράν κεΐται η Άχαία, πρός δυσμάς ή Η- 
λις, καί πρός μ,εσημβρίαν ή Μεσσηνία καί 
Λακωνία.

Ή Κόρινθος έπί τοΰ ’Ισθμού, μικρόν βα- 
σίλειον, άσήμαντός έστιν ώς πρός τάς γαίας 
καί τά προϊόντα αύτών, άλλά λίαν αξιοση
μείωτος Χιά τήν μεταξύ δύο θαλασσών κα
τάλληλον αύτή; τοποθεσίαν, ώ; γενικός 
έμπορίου σταθμός. Άφ’ ένός δ λιμήν αύτή; 
τό Δέχαιον,προσεδέχετο τά έκ δυσμών προ
ερχόμενα πλοία καί άφ’ έτέρου αί Κεγχριαί 
τά έξ ανατολών. Οΰτω λοιπόν ή Κόρινθος 
καθίστατο ή άξιολογωτέρα άγορά τών άσι- 
ατικών προϊόντων, καί άνέκαθεν έθεωρεϊτο 
ώς ή πηγή τοΰ πλούτου καί τών έμπορικών 
συναλλαγών. Άλλ’ ούκ δλίγον κα'ι αυτοί οί 
Κορίνθιοι διά τής ιδίας αυτών φιλοπονίας 
καί έπιμελείας συνετέλουν πρός τοΰτο. Τά 
πλοία αύτών περιέπλεον τάς θαλάσσας, αί 
δέ τριήρεις των άπετέλουν τό κυριώτερον 
μέρος τών ναυτικών τή; Ελλάδος δυνάμε
ων. Ούδεμία πόλις ήν πλουσιωτέρα είς έρ
γα τέχνης παντός είδους, είς περιφήμους 

ναούς, αγάλματα, υδραγωγεία, Γυμνάσια 
καί είς δημοσίας άγοράς δι’ ώραιοτάτων οι
κοδομών περικοσμουμένας Πρός μεσημβρίαν 
ύψοΰτο ή άκρόπολις αύτής Άκροκόρινθος, 
φρούριον άπόρθητον, εύλόγω; θεωρούμενον 
ώ; ή κλείς τής Πελοποννήσου, καί έξ ού δ 
θεατής ένησμενίζετο είς τήν άποψιν τοΰ 
Παρνασιοΰ,τοΰ Έλικώνος,τής Άκροπόλεως, 
τών ’Αθηνών καί τοΰ Σουνίου. ’Αλλ’ άφοΰ 
ή πόλις αύτη ύπό τοΰ πλούτου καί τών ή- 
δονών διαφθαρεΐσα, άπιόλεσε τήν άρχαίαν 
έπίδρασιν καί εύκλειαν αυτής, ύπέκυψεν 
έναλλάξ είς τήν ίπερβάλλουσαν ίσχύν τών 
Άργείων καί τών Λακεδαιμονίων,καί τέλος 
έν τοϊς πολέμοις τής Αχαϊκής λεγομένη; 
συμμαχίας έγένετο θύμα τής 'Ρωμαϊκής 
βαρβαρότητος. 'Ο Μούμμιος ήρατο νίκην ύ
πό τά τείχη τή; Κορίνθου, καί κυρίευσα; έξ 
έφόδου τήν πόλιν έπυρπόλησεν αύτήν. Έκ 
τών έν αύτή πλείστων τής τέχνης αριστουρ
γημάτων τά μέν είς Ιταλίαν άπεστάλησαν, 
τά δέ άπωλέσθησαν ή κατεστράφησαν. Ό 
ιστορικό; Πολύβιος μετά λύπης άναφέρει 
(Α'£, 8.) δτι αί εικόνες τών περιφημότερων 
ζωγράφων έκεεντο χαμαί ή έχρησίμευον τοΐς 
ρωμαίοις στρατιώται; πρός τό κυβεύειν έπ’ 
αύτών. Πασίδηλον δ’ έστιν δπόσον δ Μούμ- 
μιος ήν άμοιρος γνώσεως τών ωραίων τε-

Δυτικώς τή; Κορίνθου διά τοΰ ποταμού 
Νεμέα; χωριζομένη κεΐται, ή μικρά Σικυών, 
τό άρχαιότατον έν Έλλάδι βασίλειον, πε- 
ριέχουσα γήν γόνιμον καί άφθονίαν έλαίου, 
οίνου καί σιτηρών. "Ενεκα τή; περιωρισμένης 
έκτάσεω; καί άδυναμίας της, κωλυομένη 
τοΰ παριστγ,ν μέρος ενεργόν καί άνεξάρτη · 
τον έν τοϊς πολιτικοί;, ήκολούθει έναλλάξ 
τά συμφέροντα τών Αθηνών καί τής Σπάρ
της. Έπί τής Αχαϊκής συμμαχίας προήλ- 
θεν εΐς έξαίσιον βαθμόν λάμφεως διά τών 
κατορθωμάτων ένός τών άξιολογωτέρων πο
λιτών αύτής τοΰ Άράτου. Ούτος ήλευθέρω- 
σε τήν έαυτοϋ, πατρίδα άπό τής τυραννίας, 
άπέσπασε τήν Κόρινθον καί άλλας σημαν
τικά; πόλεις έκ τών χειρών τών Μακεδό- 
νων, ειτα τήν υπεροχήν τής Σπάρτης έν μέ- 

Ί

φει κατέβαλε, καί τή Αχαϊκή συμμαχία τοι 
αύτην δύναμιν παρέσχεν, οϊας ούδέποτε πρό
τερον ήξιώθη.

Ή Σικυωνία χώυα φτ.μί'εται προσέτι καί 
διά τήν έν αύτή κειμένην,καί ενεκεν τής αν
δρείας της δοξασθεΐσαν πόλιν Φλιοΰντα, έν
θα ωσαύτως ή κωμωδία, ή μάλλον είπεΐν 
ή σατυρική ποίησις έσχε τήν άρχήν της. Ή 
Φλτοΰς ήν στενή σύμμαχος τής Σπάρτη; έν 
τή άκμή αύτής. Άλλά καί δτε ή πολιτική 
δύναμις τής Σπάρτης έξζ.φανίσθη έν τή έν 
Αεύκτροις μάχη, καί πάντες οι άλλοι σύμ
μαχοι, πρός τήν τύχην άποβλέποντες, άπε- 
χωρίζοντο αύτής, ή ΦλιοΟς διέμεινε πιστή, 
περιφοονοΰσα μάλιστα καί πρόκαλοΰσα τάς 
άπειλας τών τε Αρκάδων καί τών Άργείων, 
προσπαθούντων ίνα έλκύσωσιν αύτήν πρός τό 
μέρος των. II γή αύτής ήρημώθη, τά τείχη 
της έξ έφόύου έκυριεύθησαν, άλλ’ άείποτε 
αύτη νικηφόρος άπέκρουε τήν ύπερβάλλουσαν 
δύναμιν τοΰ έχθροΰ. Καί κατ’ αύτής τής 
πείνης ύπερίσχυσε διά τής καρτερίας αύτής 
καί τών στρατηγημάτων. Διαρρήδην,καί με
τά τοΰ προσήκοντος θαυμασμού, διηγείται δ 
—ενοφών τά ένδοξα κατορθώματα τής μι
κρά; ταύτης κοινότητος, προοεμιαζόμενος 
ούτωπως.

« Αλλά γάρ τών μέν μεγάλων πόλεο.ν, 
»ειτι καλόν έπραξαν, άπαντες οί συγγραφείς 
«μέμνηνται· έμοί δέ δοκεΐ, καί εί τις μικρά 
’'πόλις ούσα πολλά καί καλά έργα διαπέ- 
»πρακται, έτι μάλλον άξιον είναι άποφαί- 
»νειν·ο (Έλληνικ. Βιβλ. VII, Κεφ. ϊ) Καί 
ακολούθως λεπτομερώς άναφέρει τά περί 
αύτήν.

Έντεΰθεν δυτικώς έπεκτείνεται ή Άχαία 
(μεθ’ ή; συγκατελέγονται ένίοτε ήτε Σικυών 
καί ή Κόρινθος) μέχρι τοΰ ’ίονίου πελάγους, 
καθ’ δλην αύτής τήν βόρειον παραλίαν υπό 
τοΰ Κορινθιακού κόλπου βρεχομένη, ούτινος 
τό στόμιον σχηματίζεται ύπό τών ακρωτη
ρίων Ρίου καί Άντιρρίου Τήν γήν απασαν 
ταύτην κατώκησαν τό πρώτον 'ίωνες, μετά 
δέ τήν κάθοδον τών 'Ηρακλειδών Αχαιοί 
έκ τού μεσημβρινού μέρους τής Πελοποννή- 
σ°υ ένταΰθα μετοικήσαντες. Ή επαρχία συν- 

(0Λ1ΗΡ02 ΦΓΛ. ΣΤ'.) 

ίστατο έκ 12 πόλεων αϊτινες, έν έλευθέρω 
δεσμώ άλλήλαις συνεχόμενοι, διετηροΰντο α
νεξάρτητοι μέχρι τής έποχής τών πρώτων 
τοΰ Αλεξάνδρου διαδόχων, έπι ήμισυν περί
που αιώνα μετά τόν θάνατον αύτοΰ. Τότε 
δέ συνέστη ή περίδοξος έκείνη Αχαϊκή σνμ- 
μαχία, ή περιλαμβάνουσα ά.πασαν τήν Πε
λοπόννησον (έκτδς της Σπάρτης) καί τινας 
πόλεις τής κυρίως Ελλάδος. Τά παράλια 
τής έπαρχίας ταύτης πεοιβάλλουσι δύσβα
τα όρη, καί τά ένδότερα δέ αύτής μέρη είσί 
παντελώς άγονα πλήν τών ένεαχοΰ άναφυο- 
μένων αμπέλων. Αί πόλεις αύτής είσί μικραί 
καί ασήμαντοι. Πλεΐσται αύτών έν τή πα
ραλία κείμεναι κατεστράφησαν ύπό σει
σμών, ώς ή Έλίκη μικρόν πρό τής έν Λεύ- 
κτροις μάχης, καί ή Βοϋρα καί ή Αίγειρα. 
Ή θάλασσα καταπλημμυρήσασα τήν Έλί" 
κην,άνέβη μέχρι τών έκ τοΰ ναοΰ καί τοΰ [»- 
ροΰ άλσους τοΰ Ποσειδώνος πεοικοσμουμ ένων 
λόφων, καί έτι μετά παρέλευσιν πολλών έ
τών άνεφαίνοντό τινα ίχνη τής έξαφαψσθεί- 
σης πόλεως.

Έκ τής Άχαΐας προβαίνομεν πρός τά ό
ρη τής Αρκαδίας, μυθώδους καί ποιητικής 
γή;, ώς άπασαι αί δρειναί χώραι. Ένταΰθα 
έπί τοΰ Μαίναλου όρους περιεπάτει δ Πάν, 
δ προστάτης οΰτος τών ποιμένων καί τοΰ 
κυνηγιού, πρός τιμήν τοΰ δποίου πολυάρι
θμοι ναοί, σπήλαια καί άλση άνηγέρθησαν. 
Έπί τής Κυλλήνης, πρός τά σύνορα τής Ά- 
χαίας, ήτο ή κοιτΐς τοΰ Έρμοΰ, θεοΰ άνέκα
θεν άγροτικοΰ καί τής λύρας έφευρετοΰ’τοΰθ 
δπερ άξιοσημείωτον, καθότι οί Αρκάδες ή
σαν λαός μουσικός. Άφοΰ έπί πολβν χρόνον 
έκ βαλάνων τρεφόμενοι,έν σπηλαίοι; οίκοΰν- 
τες, καί δέρμασιν ένδυόμενοι, διετέλουν δ 
άγροΐκος τής Πελοπόννησου λαός, άμα ή 
μουσική καί ή ποίησις είσήχθησαν παρ’ αύ · 
τοϊς, έπί τοσοΰτον έξημέρωσαν τά ήθη των, 
ώστε οί μεταγενέστεροι εξύμνησαν τόν πο
λιτισμόν, τήν φιλοξενίαν καί τόν πρός τήν 
έλευθερίαν έρωτα αύτών. Καί έν τή Αχαϊκή 
συμμαχία οί γενναιότεροι πάντοτε άνεδεί- 
κνυντο.

Αί κυριώτερα·. πόλεις τής, καίτοι ορεινής
29. ’
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Δώσω σοι Τιγίην ποσσίκροτον δρχήσασθαι, 
Καί καλδν πεδίον σχοίνφ διαμετρήσασθαι. ’ 
έξαπατηθέντες ύπ’αϋτού,έξεστράτευσαν συν- 
επιφέροντες καί άλύσσεις πρδς έξανδραποδι- 
σμδν τών Τεγεατών. Άλλ’ ούτοι γενναίως 
τούς άπέκρουσαν" ού μήν αλλά καί αί γυ
ναίκες αύτών, τής Μαρπήσσης προεξαρχού- 
σης, λαμπρόν μέρος άνέλαβον έν τή μάχη, 
καθ’ ά. αναφέρει ό Παυσανίας (Βιβλ. 8. 4 8.) 
λέγων τάδε: «Συνελθόντων δέ τών στρατο
πέδων, καί τολμήματα άποδεικνυμένων έ- 
’κατέρωθεν τών άνδρών πολλά τε καί άξια 
’μνήμης, ούτο» φασίν έπιφανήναί σφισι τάς 
’γυναίκας, καί είναι τάς έργασαμένας ταύ- 
»τας τών Λακεδαιμονίων τήν τροπήν, Μάρ- 
’πησσαν δέ τήν Χοίραν έπονομαζομένην υ- 
περβαλέσθαι τή τόλμη τάς άλλας γυναίκας 
κτλ ’ Οί Σπαρτιάται λοιπδν ήττήθησαν καί 
διά τών ιδίων αυτών άλύσσεων δεθέντες, διά 
δέ τών σχοινιών διαμετρησάμενοι καί έκ τών 
πόνων ποδοκροτοϋντες έκαλλιέργουν τούς α
γρούς τών Τεγεατών Ούτως οί θεοί τών άρ- 
χαίων ένέπαιζον καί έτιμώρουν τήν αλαζο
νείαν.

Πρδς δυσμάς τής ’Αρκαδίας κεϊται ή έ
παρχία Ιίλις, υδατώδης καί εύφορος γή, 
πλήρης φιλοπόνων κατοίκων καί τοσοΰτον 
πρδς τήν γεωργίαν άφωσιωμένων, ως-® πλεϊ - 
σται οίκογένειαι αυτών μέχρι τρίτης γενεάς 
ουδόλως έγκατέλιπον τήν πατρίδα των πρδς 
μετανάστευσιν. Επί πολύν χρόνον άπήλαυ- 
σαν εντελούς ειρήνης. Ώς ευνοούμενοι δέ υπδ 
τού πρώτου τών Θεών, ου οί άγώνες έτε- 
λούντο παρ’ αύτοϊς, διετέλουν ανεπηρέαστοι 
υπδ τών άλλων ελληνικών λαών- καί δτε 
ουτοι πολεμούντες διήρχοντο διά τής χώρας 
αύτών, ώφειλον πρώτον νά καταθέτωσι τά 
Οπλα πρδ τών συνόρων αύτής. Άλλ’ έν τοϊς 
τελευταίοις χρόνοις δέν ήδυνήθησαν καί ού- 
τοι νά ΰπεκφύγωσι τήν κοινήν μοίραν τών 
Ελλήνων. Πολλάκις έπολέμησαν μετά τών 
Αρκάδων καί έν τώ Πελοποννησιακώ πολέμορ 
έλαβον μέρος.

Ή πρωτεύουσα αύτής ’ΐίλις, πρδς τά βο
ρεινά μέρη τής έπαρχίας, συνέκειτο έκ τής 
συνενώσεως πολλών χωρίων άπδ τής έπο-

άλλ’ αρκούντως ευφόρου ταύτης γής, είσίν. 
——Ή Μαντίνεια, περίφημος διά τήν ήτταν 
τών Σπαρτιατών καί τδν θάνατον τοΰ ’Ε
παμεινώνδα. Οι ’Αρκάδες, κατά παραίνεσιν 
αυτού, ϊνα έξασφαλισθώοιν ετι μάλλον κατά 
τών προσβολών τής Λακεδαίμονος, συμπε- 
ριέλαβον τάς μικράς αυτών καί άοθενεστέ- 
ρας πόλεις είς μίαν καί μόνην, τήν Μιγα- 
.Ιόπο-hr, έπιχληθεϊσαν, ήτις ίσχυρώς «οχυ
ρωμένη ώς προμάχων άπόρθητος άνιδρύθη 
κατά τών έχθρών. Άλλ’ οί πλεϊστοι τών 
κατοίκων αύτής, τέως άήθεις τοϋ έν μεγά- 
λαις πόλεσι βίου, έγκατέλιπον τήν νέαν ταύ
την πόλιν μετά 6 έτη καί μόνον διά τής 
βίας ήδυνήθη ν’ άναχαιτισθή δπωσούν ή έ- 
λάττωσις τοϋ πληθυσμού αύτής- Άλλ’ έπί 
τής έποχής τής Αχαϊκής συμμαχίας έγένε
το ή Μεγαλόπολις θύμα τής Σπαρτιατικής 
ζηλοτυπίας. 'θ Κλεομένης κατεδάφισεν αύ
τήν, καί ό Στράβων εύρεν έν αυτή ακατοί
κητου έρημον.—Ή Λυκοσούρα, εις τούς πρό- 
ποδας τοϋ Λυκαίου, έκεϊθεν τού Αλφειού, 
φημιζομένη ένεκεν τών σκωπτικών εορτών, 
αΐτινες ένταϋθα έπανηγυρίζοντο πρδς τιμήν 
τοϋ Πανδς, καί αΐτινες έγένοντο τδ πρότυ
πον τών έν Ρώμ^ Λυκαίων ήΠανείων έορτών, 
έν αίς καί αύτδς δ Πάν έλάμβανε πληγάς- 
—'Η Τεγέα, ής οί πολϊται έν τή έν Πλα- 
ταιαϊς μάχη παρεχώρησαν εύγενώς τοϊς Ά- 
Οηναίοις τήν αρχηγίαν τής μιάς πτέρυγοςτοϋ 
στρατοϋ, καί διά τών έν τή αύτή μάχη άν- 
δραγαθηγάτων αυτών άπέδειξαν, δτι ούδό
λως άπηξιούντο καί ουτοι όμοιας στρατηγι
κής άρχηγίας. Άλλ’ οϋχ ήττον καί έν τοϊς 
άρχαιοτάτοις χρόνοις παρέσχον δείγματα 
τής ανδρείας αύ-.ών. "Οτε μετά τδν θάνατον 
τοϋ Λυκούργου, ώς διηγείται δ Ηρόδοτος 
(Βιβλ. 1. 6G ), οί Σπαρτιάται έπολέμουν 
τούς Άρκάδας, καί έρωτήσαντες τδν έν Δελ- 
φοίς Απόλλωνα περί τής έκβάσεως τοϋ πο
λέμου, έλαβον τδν εξής κίβδηλον χρησμόν: 
«Άρκαδίην μ’αιτείς; Μέγα μ’ αίτεϊς. Ουτοι 

[δώσω*  
Πολλοί έν Άρκαδίήβαλανηφάγοι άνδρες έασι, 
ΟΊ σ’ άποκωλύσουσιν" έγώ δέ τοι ουτοι με- 

[γαίρω.

ι. Τοϋ να- 
Διδς, τδ

χής τοϋ δευτέρου^περσικοϋ πολέμου Ούδέν 
τείχος περιέκλειεν αύτήν, καθότι έσέβετο 
ώς πόλις ίιρά. Έν τώ μ.έσφ έκειτο ή ’Ο
λυμπία έπί τοϋ ’Αλφειού, καί παρ’ αύτή ή 
αρχαία ΙΙίσα, ήτις δμως πρδ τοσούτων χρό
νων εϊχεν έςαφανισθή, ώστε πλεϊστοι αμ- 
φέβαλλον περί τής προτέρας υπάρξεως αΰ 
τής. Μέγα μέρος τής ’Ολυμπίας έκάλυπτον 
αί οικοδομά! καί στοαί, αί πρδς τούς άγώ- 
νας χρησιμεύονται, μεταξύ τών οποίων δ-.έ- 
πρεπεν ό ναδς τοϋ Ολυμπίου Δ ός. Ένταύ 
θα ή αρχιτεκτονική άνήλθεν εί; τδν ύψι- 
στον αυτϊς βαθμόν, καί τοσοΰτον, ώστε οί 
άρχαϊοι ίλεγον δτι, άν δ Ζευς κατήρχετο 
έπί τής γής, ήθελεν ένταϋθα άνεύρει δεύτε
ρον ούρανδν προς κατοικίαν αυτού. ” 
ού αντάξιον ήτο τδ άγαλμα τοϋ 
αριστούργημα τούτο τού Φειδίου, τδ συλ · 
ληφθέν καί κατεργασθέν συνωδά τή έπική 
τού 'Ομήρου περιγραφή έκ χρυσού καί ελέ
φαντας. Ό θεδς έκάθητο είς ςθρόνον, τήν 
κεφαλήν περιβεβλημένος κλάδα» ελαίας, καί 
έν τή δεξι£ χειρ1, κρατών τήν θεάν τού πο
λέμου καϊ θυγατέρα αυτού Άθηνάν, έν δέ 
τή αριστερά τδ ήγεαονικδν σκήπτρον. Διη
γούνται τινες δτι εϊχεν ύψος G0 ποδών, τδ 
δέ πλήθος παρεπονεϊτο δτι δ θόλος τοΰ να
ού -αρεκώλυε δήθεν τήν άνόρθωσιν τοΰ Θε
οΰ. ΙΙερί τδν ναδν τούτον, ένθα αύτδς δ 
Ζευς ήν, ούτως είπεϊν, δ άγωνοθέτης, έτε- 
λοΰντο οί περίφημοι έκεϊνο·. άγώνες, οί ά- 
ναβ-.βάζοντες τδν νικητήν έπί τής υψίστης 
βαθμίδος τής εύδαιμονίας, όντες συγχρόνως 
καί τδ κέντρον μ.·.άς τών μεγαλητέρων τής 
Ελλάδος πανηγύρεων.

Άνατολικώς τής 7. 
γολίς, μεγάλη έπαρχία 
νικού καί Άργολικού κόλπου, 
δ-.ασχιζομένη ύπδ λόφων καί 
ττληρης εύφόρων γαιών,άφθονον 
ρεχουσών ε?ς άγέλας έξαιρέτων 
τή ηρωική έποχή διέλαμψαν 

'Αρκαδίας κεϊται ή Άρ- 
μεταξύ τοϋ Σαρω- 

εύαρέστω; 
όρέων, καί 
φορβήν πα- 
ΐππων. Έν 
ένταϋθα τά 

δνόματα τοΰ ’Ινάχου καί τού Δαναού. Εν
ταύθα έγεννήθη δ Περσεύς καί δ 'Ηρακλής. 
Ένταϋθα έβασίλευσεν ό Αγαμέμνων έπί 
τού "Αργους καί τών άφνειών Μυκηνών,

ών πόλεων τά κυκλώπεια τείχη τήν άρχαί- 
αν αύτών ά'ήγγελλον ύπαρξιν. Οί κάτοικοι 
τής χώρας έφημίζοντο ώς ανδρείοι. Έλάμ- 
βανον μέρος έν άπάσαις ταϊς μάχαις τής 
Πελοποννήσου καί τών άλλων 'Ελληνικών 
λαών, καί διετήρουν τήν ανεξαρτησίαν αύ
τών κατά τών εισβολών τής γειτονευούσης 
Σπάρτης. Αί τέχναι καί αί έπιστήμαι ού
δόλως ήκμασαν παρ’ αύτοϊς. Άλλ’ δμως οί 
άγαλματοποιοί Αγελάδας καί Πολύκλειτος 
ήσαν Άργεϊοι, ώς και ή ποιήτρια Τελεσίλ- 
λα. Άλλ’ αΰτη φημίζεται μάλλον διά τήν 
ανδρείαν αυτής. Ότε τδ ’Αργος, είς αιμα
τηρήν τινα μάχην κατά τών Σπαρτιατών, 
άπώλεσε τδ άνθος τών νέων μαχητών αύ
τοΰ, οί δέ πολέμιοι ήτοιμαζοντο νά εΐοβά- 
λωσιν εί; τήν άπροστάτευτον πόλιν, ή Τε- 
λεοίλλα συναγαγοϋσα διά προτρεπτικών 
λόγων τάς γυναίκας, αρπάζει τά δπλα Ια 

τών ναών, δρμά ιιετ’ αύτών έκτδς τών τει
χών καί αποκρούει γενναίως τδν έχθρδν, 
ούκ άγνοοΰντα βεβαίως τήν αισχύνην είτε 
τής νίκης είτε τής ήττη; αυτού. Τδ γεγο
νός τοΰτο καθιβρώθη δι’ εορτής, καθ’ ήν αί 
γυναίκες ένεδΰοντο φορέματα ανδρικά. Τή 
δέ Τελεσίλλη άνηγέρθη άγαλμα κρατούν 
περικεφαλαίαν έν τή χειρί Ούχ ήττον διε- 
φημίσθησαν έπί πολλούς αιώνας καί οί υιοί 
τής ίερείας τού ’Αργους, Κλεόβης καί Βί- 
των, θύματα γεγονότες τής υϊίκής αυτών 
άφοσιώσεως.

Πρδς τά μεσημβρινά σύ.ορα τής Άργο- 
λϊδος έκειτο ή Τυρίνη ή Θυρέα, αντικείμε
νου μεγάλης έριδος μεταξύ Άργείων καί 
Σπαρτιατών, καί ένθα έτελέσθη ή ήρωϊκή 
εκείνη πραξις τού Όρθριάδου, δστις, καθ’ ά 
αναφέρει δ πατήρ τής Ιστορίας 'ΐϊρόδοτος 
(Βιβλ. Α. 82 ), καί οι τροπαιούχος, αύτο- 
χειριάζεται ΐνα μή έπιζήση μετά τδν θά
νατον τών 300 συμμαχητών αυτού. οΤδν 
»δέ ένα λέγουσι τδν περιλειφθέντα τών 
’τριηκοσίων ’Ορθρυάδην, αίσχυνόμενον ά- 
’πονοστέειν εί; Σπάρτην, τών οί συλλοχι- 
’τέων διεφθαρμένων, αυτού μιν έν τή σι 
’Θυρέη σι καταχρήσασθαι εαυτόν.’ Πρδς 

τήν ανατολικήν παραλίαν κεϊται ή Τροιζή-
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νη, ένθα κατώκει δ γέρων καί συνετός Πιτ- 
θεύς, δ υίδς τοϋ Πέλοπος, δ άναθρέψας τδν 
Οποία καί τδν 'Ιππόλυτον.Περαιτέρω ή ’Ε
πίδαυρος, περίφημο; διά τδν ναδν τοΰ Α
σκληπιού, ύπδ τών Άσκληπιαδών διάκο 
νούμενον, είς 3ν έζ άπάν-av τών μερών 
της 'Ελλάδος προσήρχοντο οί ασθενεί- ϊνα 
θεραπευθώσι». Έπί τών τοϋ ναοΰ κιόνων Π 
σαν άνηρτημένοι πίνακες περιέχοντες εγγε
γραμμένα τά ονόματα τών άϊθενών, τδ 
είδος τής άσθενείας καί τδν τρόπον τή; 
θεραπεία; αύτών. Τοΰθ’ δπερ και δ Ιππο
κράτης άπεμψήθη έν τω έν Κώ ναώ τοϋ 
’Ασκληπιού. ’Αλλ’ ένταΰθα οί άσθενοϋντες 
ίκειντο άπεκδεχόμενοι τδν τρόπον τής θε
ραπείας ύπδ τής καθ’ ύπνον φωνή- τού Θε
οΰ. Έν τώ ναώ προσέτι διετρέφοντο καί 
δέκα δφεις ώς αντιπρόσωποι τοΰ Θεοΰ, έζ 
ών τδν ενα άκολούθως οί Ρωμαίοι μετήνεγ- 
καν έν τή πατρίδι αύτών. Κατ’ ευθείαν 
πρδς βορράν παρά τοϊ; συνόροις τής Κόριν
θου, έκειτο ή Νεμέα, περίφημος καί αύτη 
διά τούς άγώνάς της. οϊτινες συνεστήθη- 
σαν, είτε ώς έπικήδειοι πρδς τιμήν τοΰ 
Άρχεμόρου, ή πρδς τιμήν τοΰ Διδς ύπδ τοΰ 
Ήρακλέους μετά τδν φόνον τοΰ λέοντος τής 
Νεμέας.

Τά μεσημβρινά τή; Πελοποννήσου κατέ- 
χουσιν ή Λακωνία καί ή Μεσσηνία· II Μεσ 
πηνία άπδ τή; Λακωνίας διά τοΰ Ταϋγέτου 
όρους χωριζομένη, περικλείει τδν εϋρύν 
Μεσσηνιακδν κόλπον. 'Η πρδ; κτηνοτροφίαν 
καί ευφορίαν εξαίρετος γή αύτής διήγειρεν 
άνέκαθεν τδν φθόνον τής Σπάρτης ήτις, ώς 
χορηγήσασα τού; πρώτου; έν αύτή Δωριείς 
βασιλείς, άπητει καί εϊδός τι κυριαρχίας έπ’ 
αύτής. "Οθεν έκ τή; άντιζηλίας ταύτης καί 
άλλων άμοιβαίων διερεθισμών έγεννήθησαν 
οί Μεσσηνιακοί λεγόμενοι πόλεμοι. Κατ’άο- 
χά; οί Μεσσήνιοι ήττηθέντε; έν αύτοί;, ή
ναγκάσΟησαν ϊνα παραχωρήσωσι τδ ήμισυ 
τών προσόδων τής γής των τοϊς νικηταϊ; 
Σπαρτιάταις. Άφοΰ δμως μετά παρέλευσιν 
τριάκοντα δκτώ έτών καταθλίψεως έπανέ- 
στησαν, ή απόπειρα αύτών ούδόλω; έπί τέ
λους έτελεσφόρησε’ καίτοι θαυμάσια καί 

σχεδδν ύπεράνθροιπα κατορθώματα έγένον· 
το καί μάλιστα ύπδ τοΰ αρχηγού Άοιστο- 
μένους δστις, απόγονο; ών τώ» άρχαίων βα- 
σιλέων, άπεποιήθη δμω; τήν βασιλείαν καί 
τήν πρδς αύτδν εμπιστοσύνην τού λαοΰ με
τεχειρίσθη ύπέο τοΰ κοινού καλού. Πριν ή 
έκραγή ή έπανάστασις, μετέβη κρυφίως είς 
Σπάρτην ϊνα διασπείρή τδν τρόμον έν αύτή 
καί άνήρτησεν έν τώ ναώ τής Άθηνάς ασπί
δα φέρουσαν τή» δε τήν έπιγραφήν: α'Ο Α
ριστομένη; τήν ασπίδα ταύτην άφιεροΐ έκ 
τών Σπαρτιωτικών λαφύρων». Κατά συνέ
πειαν ό στρατδς αύτοΰ άνεδείκνυτο πάντοτε 
νικητή;. 11 Σπάρτη έταπεινούτο καί μόνος 
ό Τυρταίος άνεζωπύρου τδ θάρρος αύτών.Ά
φοΰ δ’ οί Μεσσήνιοι έκδιωχθέντες τών έπι- 
λοίπων αύτών έχυρωμάτων, περιεκλείσθ»- 
σαν εί; τδ φρούριυν Είρα, καί ένταΰθα ό Α
ριστομένη; ούκ έπαύσατο παρενοχλών και 
λαφυραγωγών του; έχθρούς. Άλλ’ έν μιαι 
αύτού έφόδω καταπληγωθείς, συνελήφθη υπ*  
αύτών καί έρρίφθη άπανθρώπως μετά καί 
άλλων νεκρών είς βιθεϊαν καί άδιέξοδον τά
φρον. Άλλά μία άλώπηξ, ώς αναφέρει ή ι
στορία, διέσωσεν αΰτδν και ένεφανίσθη πά
λιν πρδς έκπληξίν τή; Σπάρτη; πρδ τών 
συνόρων αύτής. Συλληφθεί; δ’ έκ νέου, έαώ- 
θη διά τής γενναιότητος αύτοΰ, φονεύσας 
μέγαν άριθμδν αντιπάλων. ’Αλλ’ άφού η 
Ειρα παρεδόθη δι’άπάτης τοΐς Σπαρτιάταις, 
διελθών μετά τών οπαδών του τήν Αρκα
δίαν, ώρμησε σχεδδν θριαμβευτικώς διά μέ
σου τών Σπαρτιατικών στρατευμάτων, καί 
ήθελε πιθανώς κατακτήσει καί αύτήν τήν 
Σπάρτην άν δέν προύδίδετο ύπδ τοΰ βασι- 
λέως τής Αρκαδίας Αριστοκράτου;. Πλεϊς-χ 
τών έπιζησάντων Μεσσηνίω» μετέβησαν εί; 
Σικελίαν ένθα έκτισαν τήν Μεσσήνην. Άλλ’ 
ό ’Αριστομένης διέμεινεν έν Έλλάδι, λίαν τι
μώμενος καί Οαυμαζόμενο;, καί ύπ αύτοΰ 
τοΰ χρησμού ό βέλτις-ο; άνήρ άναγορευθείς. 
"Οτε δέ, ένδεκα έτη μετά τήν έν Θερμοπύ- 
λαις μάχην,συνέβη κατας-ρεπτικδς έν Σπάρ
τη σεισμός, έπωφεληθέντες τή; περιστάσεω 
οί Είλωτες μετά τών καταδουλωθέντων κα
τοίκων τής Μεσσηνίας, άνενέωσαν τδν πόλε

μον μετά δ.ακοσαετή δουλείαν, ιύχυρώσαν- 
τες οί Μεσσήνιοι τήν Ίθώμην, διετέλουν έν 
αύτή άμυνόαένοι έπί δεκαετίαν, άλλ’ έπί 
τέλους συνθηκολογήσαντες μετά τών έναν- 
τίων, καί ύπδ τήν προστασία» τών Αθηναίων 
έγκατεστάθησαν είς Ναύπακτον. Έν δέ τώ 
Πελοποννησιακώ πολέμω άπεδιώχθησαν καί 
έντεΰθεν ύπδ τών Σπαρτιατών, καί άπήλθον 
διασπαρέντες εις Ιταλίαν καί Σικελίαν.Άλλ’ 
ό ’Επαμεινώνδα; άνεκάλεσεν αύτούς έκ τής 
έξορίας, καί πρδ; αίσχος τών ύπ’ αύτού τα- 
πεινωθέντων Σπαρτιατών έγκατέστησεν αύ
τούς είς τήν άρχαίαν πατρίδα.

'II Λακωνία ύπδ διττής σειράς όρέων πε- 
ρικλειομένη καί έκ τών άλλων χωρών δια
χωριζόμενη, διαβρέχεται κατά μήκος ύπδ 
τοΰ ποταμοΰ Ευρώτα. Ή δρεινή αύτής γή 
λιθιόδης έστί καί τραχεία, άλλ’ αί κάτωθι 
πεδιάδες άρκούντως εύφοροι. Τδ κλίμα δρι· 
μύτατον τδν χειμώνα καί θερμότατο» τδ 
θέρος. Πλεΐστοι έπίστευσαν δτι ή ιδιοσυγ
κρασία αύτη τοϋ κλίματος παρέσχε τδν πο
λεμικόν χαρακτήρα τών Λακώνων, βασιζό
μενοι καί είς τά μέχρι τής σήμερον διατη
ρούμενα ιδιώματα αύτών. Ούχ ήττον δμως 
δμολογητέον οτι τδ μαχητικόν πνεύμα ην ό 
ίδιάζ ων τής Δωρικής φυλής χαρακτήρ, δστις, 
διά τών νόμων τοΰ Λυκούργου έτι μάλλον 
ένισχυθεΐς,περιεβάλετο τήν άπαραδειγμάτι- 
στον έπιμονήν έκείνην καί τραχύτητα τών 
ήθών. Περί τής νομοθεσίας τού Λυκούργου 
δμιλεϊ έν έκτάσει ή ιστορία’ άρκεϊ δ’ ένταΰ 
θα ν’ άναφέρωμεν έ» συνόλω.δπϊοό; τι δ πα
ράδοξος ούτος λαό; τών Λακώνων, δ κατα
πλήττουν τά ομματα τών έκάστοτε έν τή 
χώρα αυτών παρεπιδημούνται» ξένων; Λαός 
πολεμικός, άνδρεϊος, ύπερήφανο; καί σκλη
ρός, ούδέν άνώτερον τού νόμου άναγνωρίζων, 
άλλ’ έν αύτώ καί μόνω δεισιδαίμονα φερ’ 
είπεΐν σεβασμόν άπονέμω», ούδεμίαν τέχνην 
Απαγγελλόμενος, άλλά θεωρών άπάσας ώς 
δργανα πολυτελείας καί διαφθοράς καί δμως 
δι’ αύτής ταύτης τής σκληραγωγία; του το- 
σαύτην έντύπωσιν εμποίησα;, ώστε ό Ξενο
φών καί δ Πλάτων τδ πολίτευμα αύτών ώς 
Πρότυπον, καί τά ήθη αύτών ώ; τά βέλτι

στα εξύμνησα». Ούχ ηττον δέ καί δ τών 
γυναικών τής Λακωνία; χαρακτήρ δλως διά
φορος άνεδείκνυτο τοΰ τών άλλων Ελληνι
κών χωρώ». Ενώ έν ταύταις αί εύγενεΐς καί 
πλούσιοι κυρίαι ώς καί αί θυγατέρες σπα
νίως έγκατέλειπον τού; γυναικωνίταςαύτών, 
αλλ’ έν ταϊ; οίκιακαΐ; φροντίσι περιοριζόμε- 
ναι, ούδέν έλάμβανον μέρος είς τά τής πο
λιτείας, αί Σπαρτιάτιδε; παρθένοι άπ’ έναν
τίας έγυμνάζοντο δημοσία έν ταΐς παλαί- 
στραις, καί ύπανδρευόμεναι, άνεδέχοντο τά 
αύτά βάρη καί δικαιώματα άπερ καί οί σύ
ζυγοι αύτών. Τδν πρδς τή» πατρίδα καί τδν 
ήρωΐσμδν έρωτα έθεώρουν πρωτίστην άρετήν, 
τά αύτά αισθήματα μεταδιδοΰσαι καί τοΐς 
τέκνοις αύτών. Ότε τις είπε πρδς τήν σύ
ζυγον τού βασιλέως Λεωνίδα, «Σεϊ; μόναι 
αί Σπαρτιάτιδες γυναίκες εξουσιάζετε τους 
άνδρας», «Ναί, άπεκρίθη, διότι μόναι ήμεΐς 
γεννώμεν τοιούτους». Ό ένδοξος θάνατος 
τών υιών των ήτο άγγελος χαρά; καί ούχί 
πένθους. Σπαρτιάτι; μήτηρ άπέστειλε τούς 
πέντε υιού; της είς τδν πόλεαον, καί περιέ- 
μενεν έ» τοΐς προαστείοις ϊνα μάθη τήν έκ- 
βασιν τής μάχης. "Οτε δ’ εφθασέ τις καί I- 
ρωτηθείς παρ’ αύτής τά περί τής μάχης, ά
πεκρίθη δτι οί παΐδές της έφονεόθησαν’ α> 
άνδράποδον, είπε, δέν σ’ έρωτώ περί τούτου, 
άλλά πώ; έχει τά περί τής μάχης. Εϊπάν- 
τος δέ πάλιν έκείνου δτι ή πατρίς νικά" Εύ- 
χαρίστως, είπε, δέχομαι καί τδν θάνατον 
τών υίών μου

«Έκπέμψασά τις τούς υιούς αύτής πέντε 
«όντας έπί πόλεμον, έ» τοϊς προαστείοις εί- 
«στήκει, καραδοκούσα τί έκ τής μάχης ά- 
«ποβήσοιτο- ώς δέ παραγενόμενός τις, πυ- 
»θομένη απήγγειλε τούς παΐδας άπαντας 
»τετελευτηκέναι. Άλλ’ ού τοΰτο έπυθόμην, 
«είπε, κακόν ανδράποδο», άλλά τί πράττει 
»ή πατρίς Φήσαντος δέ δτι νικ?, Άσμένη 
οτοίνυν είπε, δέχομαι καί τδν τών παίδων 
»θάνατον».(Πλ.ουτάρχου, Λακαιν.’Αποφθεγ.)

Ύπδ τοιούτων αισθημάτων εμφορούμενοι, 
περιεορόνουν αύται τάς ματαίας έπιδείξεις 
καί τού; γυναικείους καλλωπισμούς. Οτε 
ποτέ Ιωνική τις γυνή έσεμνύνετο πρδς Λά-
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καιναν έπί τή πολυτελεία τών κοσμημάτων 
αύτής χαΐ υφασμάτων, παρουσιάσασα ή Λά- 
χαινα τού; τέσσαρας υίούς τη; σεμνούς καί 
χρηστοήθεις νέους: «Τοιαΰτα. έφη, δεΐν είναι 
»τά τής καλή; χαΐ αγαθής γυναικδς έργα 
»καί έπί τούτοις έπα'.ρεσθαι καί μεγαλαυ- 
Ζ“;"'Ο άξιοθαύμαστος ούτος λαός, ούτινος 
άπας 5 βίος ύπήρξε διηνεκής τών πολεμι
κών γύμνασις καί δστις τήν ιδιότητα αυτού 
ταύτην, ήτις άλλως τε παρ’ άλλοις τισι 
λαοϊς ήθελε φανή επείσακτο; χαΐ βραχυχρό
νιος, τδν μόνον ουσιώδη σκοπόν τής ένερ
γείας του έθεώρει, άναδείκνυται καί διακρί- 
νεται μάλλον ύπό μονομερών καί ατομικών 
κατορθωμάτων ή ύπό μεγάλων πολεμικών 
έπιχειρήσεων. Καί δμως οί Λακεδαιμόνιοι, 
συμμαχίαν ποιησάμενοι καί μετ’ άλλων πό
λεων έντδς καί έκτδς τή; Πελοπόννησου, έ- 
πολέμησαν έπί 27 έτη κατά τών ’Αθηναίων, 
άνευ Αποφασιστικής τοΰ πολέμου έκβάσεω;, 
μεχρισοΰ, τή προτροπή καί τή στρατηγική 
δδηγία τοΰ Άλκιβιάδου, άνδρδς τδ πολίτευ
μα τής έαυτοϋ πατρίδος ήδη καταλύσαντος, 
ήραντο νίκην λαμπρόν καί έπί τινα χρόνον 
κατέσχον τήν τής ’Ελλάδος ηγεμονίαν. Μετ' 
ού πολύ δμως άπώλεσαν αύτήν, καί τδ πνεΰ- 
'μα ένδς μόνου άνδρδς ήρκεσεν "να καταβάλή 
τήν υπεροψίαν καί δλιγωρίαν, μεθ’ ών οί νι- 
κηταΐ κατέθλιβον ού μόνον τούς ήττηθέντας 
άλλά καί τού; ίδιου; αύτών συμμάχους. 
Λαμπρόν τούτο παράδειγμα, οπερ άλλως τε 
καί έκ τής νεωτέρας ιστορίας πολλάκις έγέ- 
νέτο καταφανές, δτι ή ανδρεία καί ή γύ· 
μνασιςδίν παρέχουσι μόνα; στρατιωτικήν ύ- 
περοχήν, άλλ’ ότι ή τέχνη τού πολέμου α
παιτεί δλως διάφορον, περιεκτικώτερον καί 
διορατικώτεροί διοργανισμόν.

Ετι καί νΰν έν τή αύτή χώρα κατοικεί 
λαό; φιλελεύθερος, γενναίος, ανδρείος, καί, 
κατά τήν κοινήν ομολογίαν, έκ τών αρχαίων 
Σπαρτιατών καταγόμενος'.
(Έπεται τελεοταΤον τό περί Χήτωνκαι ’Αποικι

ών τής ’Αρχαία; Ελλάδος).

'Eft. Γιανΐαχό.του.Ιος.

Λ1ΘΟΓΡΑΙΙΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Πυκνόν ψηφοθέτημα έκ πετάλων 
οτίλοοντο; χρυσοΟ.

Ό Έμπορος τή; Ένε-.Ιας.

Ή Μουσειωτική τέχνη ε’ναι αποκλειστι
κόν σχεδόν τής νεωτέρας ’Ιταλίας κτήμα 
κληροδοτηθέν τοί; εύφυέσι τής Ρώμης καί 
Φλωρεντίας καλλιτέχναις ύπό τών προγό
νων αύτών, οί όποιοι κατά μέν τού; κλασι
κού; χρόνου; διεκόσμουν τ’ άνάκτορα τών 
Καισάρων, κατά δε τήν έποχήν τής πρώτης 
Χριστιανικής τέχνη; άφιερωθησαν εΐς τήν 
καθωράϊσιν τοΰ καθεδρικού ναού τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου. Μετ’ έξαισίου υπομονής δεσπόζων 
τοϋ φλογερού αύτοΰ μεσημβρινού αίματος— 
μετ’ εύσυνειδήτου πιστότητες διαιωνιζούσης 
μέχρι τή; σήμερον τδ σοβαρόν τοΰ Γιόττου(Ι)

(I) Γιόττος, ούτως όνομασθεϊ; έκ παρα
φθοράς τού ονόματος Angiolollo, ύποκορι- 
στικοΰ τοΰ Angelo, ζωγράφος, γλύπτης καί 
άρχιτέκτων, γεννηθείς μέν περί τδ 4 266 έν 
τή παρά τήν Φλωρεντίαν Ούεσπινιανή (Kes- 
pfynano), άποθανών δέ τώ 4 334. Φυλάτ- 
τοντος αύτοΰ κατά τήν παιδικήν ήλικίαν 
ποίμνια ό Κιμαβούης (Οΐηΐαύμβ),εΙ; τών άρ- 
χαιοτάτων τή; Ιταλίας ζωγράφων μαντεύ- 
σας τήν ευφυΐαν αυτού παρέλαβεν αύτδν ώ; 
μαθητήν του. Καί δ μέν Κιμαβούη; είχεν ή
δη ανακαινίσει τάς τέχνας άναζωπυρών τήν 
άπδ πολλοΰ παραμεληΟεϊσαν τής φύσεως 
σπονδήν, άλλά τδ ύφος αύτοΰ ήν τραχύ τε 
καί άχαρι, 5 δέ Γιόττος λαμβάνων καί αύ
τό;, ώς πρότυπον, τήν φύσιν, περιέβαλεν 
αύτήν δ.ά χαρακτήρων εύγενεστέρων προε- 
τοιμάσας οΰτω τήν όδδν τώ Ραψαήλφ.Μετα
ξύ τών πολυαρίθμων τοΰ ζωγράφου τούτου 
εικόνων έξέχουσιν ή τοΰ έξ ’Ασσισίου 'Αγίου 
Φραγκίσκου (San Francesco d' Assisi), ήν 
Οεάταί τις έν τώ Λούβρω,καί μουσείωμά τι 
παριστών τόν "Αγ. Πέτρον περιπατοΰντα έπί 
τών ύδάτων (έν τώ έν Ρώμη ναώ τοΰ 'Αγ. 

χαΐ Μασακκίου (4) πνεύμα, μετ’ εύστα- 
θοΰς περί τήν άπεργασίαν (execution) προό
δου, ώστε νά κατορθώση ν*  ίνθαμιλλάται 
πρδς αύτάς τοΰ εύκαμπτου χρωστήρος τάς 
άφάς (Inches),ί ’Ιταλός μουσειωτής έξηκο- 
λούθησεν άπ’ αίώνος εΐς αιώνα μεταγράτων 
τά ζωγραφήματα έν μαρμάροις καί πολύτι
μοι; λίθοις, έπισωρεΰων τού; μόχθους τοΰ 
έπιλελτ.σμένου αύτοΰ βίου έπί άφθάρτων πι
νακίδων καί μετά τής έργασίας καί τών βελ
τιώσεων αύτοΰ μεταδίδων τοί; διαδόχοις 
αύτοΰ κληρονομιάν θαλερά; υπομονής, θα
λερού έρωτος καί θαλερά; φιλοδοξίας.

Τύχ-η ήμών άγαθή ήκολουθήσαμεν άπό 
τίνος τήν άνάπτυξιν τής άξιοθαυμάστου

Πέτρου)' ώς άρχιτέκτων δέ δ ηύΟυνε τήν κα
τά τδ 4 334 άνέγερσι; τών δχυρωμάτων τής 
Φλωρεντίας. Ό Γιόττος υπήρξε φίλος τοΰ 
Δάντου, ού τά χαρακτηριστικά διέσοσεν έν 
μικρά τινι είκόνι και δστις πρδς αμοιβήν ά- 
φιέρωσεν αύτώ στίχους τινάς έν τή θεία αυ
τού Κωμωδία. Λαυρέντιος δ’ δ έκ Μεδίκων 
έγείρας αύτώ μεγαλοπρεπή τάφον έν τινι 
τής Φλωρεντία; έκκλησή έπέθηκε κάτωθεν 
τής προτομής αύτοΰ τούς στίχους τούτου; 
Αγγέλου τοΰ Πολιτιανοΰ.
Hie ego quern per quern pictura exlincta 

revixi, etc,
’Εγώ είμί εκείνος, δι’ ου ή Οανοΰσβ ζωγραφι- | 
κή τέχνη άνέζησε κλπ ) (Σ. Μ ).

(4) Masaccio, δ καί Θωμάς Guidi di 
San Giovanni καλούμενος, ζωγράφος, γεν
νηθείς έν έτει 4 404 παρά τήν Φλωρεντίαν, 
άποθανών δέ περί τδ 4 443. Ύπήοξεν είς 
τών πρώτων τής τέχνης αναμορφωτών καί 
έγνω τάς μικρεμφάσεις (ΓαεΓθΜΓΓΐί)άπόψεις, 
δι*  ών παρίστανται ώς βραχύτερα τά γραφό
μενα άντικείμενα, δταν βλέπωμεν αύτά κα
τά πρόσωπον.)”Εν τινι τή; Φλωρεντίας πα- 
ρεκλησίφ τών Καρμηλιτών θαυμάζονται αί 
γραφαΐξαύτοΰ, ώς καί έν τώ τής Αγίας Αι
κατερίνης παρεκκλησίου τοΰ έν Ρώμη ναοΰ 
τοΰ 'Αγ. Κλήμεντυς, έξόχως δέ τδ τοΰ ’Λ- 
δάμ και τής Εΰα; σύμπλεγμα, ή Βάπτισις 
τοΰ Άγ. Πέτρου, κλπ. (S. Μ )

ταύτης τέχνη; καθ’ άπαξαπάσας τής προό
δου αύτή; τά; φάσεις, άπδ τών ψηφοθέτων 
λιθοστρώτων τών καταπεπτωκέτων φατνω
μάτων τών αύτοκρατορικών έρειπίων μέχρι 
τή; έν τοίς παπικοί; τεχνουργείοις τοΰ Ού- 
ατικανοΰ Οαυμασίας τών έργων τού τε Τιτι- 
ανού (I) καί Κορρεγίου άπομιμήσεως. Νά 
έκθέσωμεν τοίνυν διά βραχέων τά εξαγόμε
να τών έρευνών τούτοιν καινά μεταδώσωμεν 
συγχρόνως γνώσεις τινάς τής πολυμόχθου 
μεθόδου, δι’ ής αί λιθόγραπτοι εικόνες συν- 
αρμολογοΰνται καί τελειοποιούνται, ιδού ή 
ύπόθεσις τοΰ παρόντος άρθρου.

Εί; τρεις έποχάς διαιρείται φυσικώς ή 
Μουσειωτική τέχνη—τήν άρχαίαν, τήν με- 
σαιώνιον καί τήν νεωτέραν. Τούτων τόλμη-

(1) Tiziano'A’ecelli, περιώνυμος 'Ενετός 
ζωγράφος, έγεννήθη περί τδ 4 477 έν Πιέβρ 
τή; Καδόρας (πόλεως τού άλλοτε Λομβαρδο- 
Ένετικοΰ καλουμένου Βασιλείου). Μαθητεύ- 
σας δέ παρά τώ Σεβ. ZuccatO, τώ Γεντίλι) 
Bellini, καί τώ Giorgione μετ’ού πολύ δ- 
περέβη τούς διδασκάλους αύτοΰ, λαβών παι 
ρά τής Ένετική; Γερουσίας τδν τίτλον πρώ
του τής δημοκρατίας ζωγράφου. Καί παντα
χοΰ μέν τή; ’Ιταλία; θαυμασθείς πολλών 
δέ καί μεγάλων^ύπδ Καρόλου τοΰ Ε'. τιμών 
άξιωθείς, τούτοι αφιέρωσε τήν εύφυΐαν αύτοΰ 
πλεϊστα; αύτώ άπδ τοΰ 4 545 μέχρι τοΰ
4 556 μεγαλοπρεπείς εικόνας έκπονήσας. 
Πολλάς δ’ έτι καί ύπέρ Φιλίππου τού 3ου,εί 
καί κατά τήν εις τδν θρόνον άνάρρησιν αύ
τοΰ ΐγδοηκοντούτης ών, γράψας, άπέθανεν 
ύπδ λοιμού τώ 4 576, είς ήλικίαν 99 έτών 
έν 'Ενετία/Εστι δ’ άναντιρρήτως ό Τιτιανός 
δ ύπατος τών χρωματογράφων (colorisle),tl 
καί πολύ τή; τελειότητος απέχει ώ; ίχνο- 
γράφος (dessinalur). αϊ δ’ δτε ήν ΤΟούτης, 
καί 80ούτης μάλιστα, γραφείσαι ύχ’ αύτοΰ 
εικόνες δεικνύουσιξθαλερότητα φαντασίας α
ληθώς άκατα/όητον. ’Εστι δέ καί δ άληθής 
τής Ένετικής Σχολής αρχηγός, πολλών διά
σημων ζωγράφων χρηματίσας διδάσκαλος, 
έξ ών ό υίδς αύτοΰ Δράκος δ Ούερονέσης καί 
Τιντορέτο; είσίν οί μάλλον περίφημοι.(Σ.Μ.)



236 ΛΙΘΟΓΡΑΠΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΛΙΘΟΓΡΑΠΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. 237
?οτέρα μέν καί ελάχιστα έπιτετηδευμένη έ- 
στίν ή αρχαία, ή δε τά μάλιστα ελαττω
ματικά; ζαί ισχνή, ή μεσαιώνιος, άρίστη δέ 
ζαί περί τήν τών χρωμάτων κατεργασίαν 
καί τήν λοιπήν έπεξεργασίαν ή νεώτερα. Τά 
•πρώτα Ρωμαϊκά μουσειώματα είσίν «σχημα
τισμένα άκ ζεχρωματισμένων μαρμάρων ά 
ναμεμιγμένων ένίοτε μετά χεκαυμένης άρ- 
γίλλου, τόπον έπεχούση; τών ζωηρότατων 
ερυθρών χρωμάτων" τά τεμάχιά δέ ταΰτα, 
ή ψηφία αυνίστανται έκ μικρών κυβικών 
τμημάτων, κοινών πεσσών έχόντων περίπου 
τά μέγεθος, ζαί ίστιν οτε βλέπει τις αυτά 
άλλοιούμενα τά μέγεθος έφ’ δσον ή λεπτό- 
της, ή έκτασι; τοϋ σχεδίου δύναται ν’ άπο- 
κτήση- Ουτω τά διά κιτρί.ου ζαί πρασίνου 
γωνιοκόκζου μαρμάρου (verde anlico) έντε
χνα προτυπώματα καί οί μεταξύ τών έρει- 
πίων τών θερμών τοΰ Καραζάλλα είς τόν α
έρα καί τάν ήλιον έζτεθειμένοι, άλλ’ είσέτι 
άνεξάλειπτοι έκ μέλανος ζαί λευκού μαρμά 
ρου γιγαντιαϊοι δράκοντες, είσί μόνον τρα 
χίως έσχεδιασμένοι ζαί δειζνύουσι χαίνοντα 
διαλείμματα έξ άμμοκονίας πεπληρωμένα. 
Τό δέ έν τή χυκλοειδεϊ τού ΟΰατιζανοΟ αι
θούση διασωζόμενον πεοίφημον τής μάχης 
τών Κενταύρων ζαί τών Δαπιθών λιΟόστρω· 
μα χαί τό έν Ούερμιζίνορ εύρεθέν ζαί νΰν έν 
έν τή μεγάλη αιθούση τής ηγεμονικής 
(princelly) Βοργησίας έπαύλεω; ζατατεθει- 
μένον έξαίρετον μουσείωμα τών μονομάχων 
ζαί ζώων, έξ άλλου μέρους, καταδεικνύει 
βαθμόν τινα καλλιτεχνικής άξίας, έπιμε- 
λείας τε καί τελειότητος δυνάμενον σχεδόν 
ν’ άντιπαραβληθή πρός τινα τών έν τφ ναώ 
τοΰ 'Αγ. Πέτρου νεωτέρων έργων, ή πρός τά 
μετ’ άπειρου πολυτελείας τούς μεγαλοπρε
πείς πλαγίους σηκούς (aisles) τής πέραν 
τών τειχών νέας βασιλικής τοΰ 'Αγ· Παύλου 
διαχοσμοΰντα στρογγύλα άνάγλυφα εικονί
σματα (medallions) At κεφαλαί αύτών είσί 
πλήρεις πνεύματος, τά συμπλέγματα θαυ
μάσια καί ή ζωγραφική άνατομία μετ’ έκ- 
πληκτικής άκριβείας. Τό δέ τελευταϊον άρ- 
χέτυπον (specimen) είναι ιδίως πολύτιμον 
έιεκα τών είσαχθέντων ιματισμών καί τών 

λεπτομερειών τής δι’ αύτοΰ παρισταμένης 
μάχης. Λέοντες, τίγρεις, βούβαλοι, βόες ζαί 
προσέτι στρουθοκάμηλοι φαίνονται, δτι υ
πήρξαν τά θύματα τής παλαίστρα; (arena) 
καί τών άνδρών τινες σημειοΰνται κατ’ ό
νομα διά χονδροειδών μουσειωτιζών έπιγρα- 
φών. Τό έογον δέ τοΰτο ύποτίθεται χρονο- 
λογούμενον άπό τής τρίτης μετά Χριστόν 
εκατονταετηρίδας ζαί μετά τοΰ παριστώ»- 
τος τήν μάχην τών Κενταύρων, καί τοΰ νΰν 
έν τινι παρά τω έν Λατερανφ Χριστιανιχφ 
Μυυσείορ εύρεία αιθούση έναποτεθειμένου με
γάλου λιθοστρώτου τών αθλητών,είναι ίσως 
τό κάλλιστον καί έλάχιστα βεβλαμμένον 
τών μέχρι τοΰ νΰν σωζομένων αρχαίων Ρω
μαϊκών μουσειωμά-ιων.

Μετά τής κατά τόν μεσαιώνα άναγεννή- 
σεως τής τέχνης νέον είδος μουσειωμάτων 
είσήχθη, ώς συρμός, ού τό υλικόν ήτο είδος 
μίγματος ποικιλοτρόπως ζεχρωματισμένου 
καί ^στιλβωμένου, ΐνα φαίνεται ώς έγκαυμα, 
(enamel). Κατά μίμησιν τών θρησχευτικών 
είχόνων τής έποχής έζείνης τά μεσαιωνιχά 
ταΰτα μουσειώματα καθίστανται γενικώς έ- 
πιφανέστερα δι’ έπεχεχρυσωμένου δαπέδου 
καί έπειδή έξ ανάγκης καί πάντοτε ήσαν 
ταχύτερα τών ζωγραφιών,παρίστανον έπί τό 
ύπερβολικώτερον τά έλαττώματα χωρίς δ
μως καί νά καταδειχνύωσι πολλάς τών άρε- 
τών τής συγχρόνου ζωγραφικής τέχνης. Τό 
παριστών τόν Αγ. Πέτρον περιπατοΰντα έπί 
τής θαλάσσης περίφημον πλοιάριον (navi- 
cella), δπερ χατά τά 1293 έξειργάσθη δ 
Γιόττος είναι, ώς φαίνεται,τό κάλλιστον τών 
έκ τοΰ είδους τούτου σωζομένων μεσαιωνι
κών έργων. Τά δέ τοΰ Καβαλλίνη καί τών 
συγχρόνων αύτοΰ μουσειώματα, ώς καί τά 
διαχοσμοΰντα τάς παρόδους (vestibules) καί 
τήν κολυμβήθραν τοΰ καθεδρικού ναού τοΰ 
'Αγ. Μάρκου, είσίν άπ’ εναντίας μάλλον αλ
λόκοτα, ή ώραΐα, καί έπειδή είσίν έσχεδια- 
σμένα κατά τό δύσκαμπτον καί ξηρόν έχεϊ- 
νο ΰφος, προζαλοΰσιν ένίοτε τό μειδίαμα 
ένθα σκοπός αύτών είναι νά διεγείρωσι τήν 
εύλάβειαν. Ούτως έν έξωτεριζώ Tivt μουσι- 
ώματι ύπεράνω μιας τών απέναντι τή; άγο- 

ράς (piagia) 0u ρών παιίσταται ήμϊν πώς 
τό σώμα τού Αγ. Μάσχου διήλθε κεκρυμ- 
μένον έν τινι φοομ’φ δια τού τελωνείου τής 
’Αλεξανδρείας. I! γελοία τών 'Ενετών συ
νωμοτών αδημονία καί ή εΰχατάληπτος 
Μουσουλμάνου τίνος έπιθεωρητοϋ έζφρασις, 
Οστις απομακρύνεται τοϋ δυσαρεστοϋντος 
αύτόν καλάθου κρατών τήν flva διά τοϋ 
άντίχειρος ζαί τοϋ δείχτου, αφηγούνται δ·.- 
ήγησιν μετέχονσαν μάλλον κωμικής ή 
τραγική; ύποθέσεω; καί διτωσδήποτε μαρ
τυρούσαν, δτι ό λαθρεμπορευθείς άγιος, ού 
μόνον άπεβίωσεν έν «φήμη άγιότητο;” άλλ’ 
δτι καί έξηχολούθει άποπνέων αύτήν έπί 
οκτακόσια, ώς έγγιστα, μετά τήν τελευτήν 
αύτοΰ έτη. Τά δέ μάλλον μεταγενέστερα 
μουσειώματα ώς ύπέρ παντα τ’ άλλα τό 
ύπό μέν τοϋ Τιτιανοϋ σχεδιασθέν, ύπό δέ 
τοΰ Zuccati άπεργασθέν ώραΐον έκεϊνο 
μουσείωμα τό παριστών τόν Αγ. Μάρκον 
έν αρχιερατικοί; άμφίοις πρέπει νά έξαιρεθή 
πάσ-ί-ς έπιχρίσεω; χαί νά συγχαταταχθή 
μετά πάντων τών καλών μουσειωμάτων, 
εξαιρέσει αύτών τών έπ’ έσχάτων συντελε- 
αθέντων αληθώς θαυμάσιων έργων. Χάριν 
αύτών, ατινα είσίν άπαράμιλλα κατά τε 
τήν χροιάν, τήν αβρότητα καί τήν πιστήν 
τών πρωτοτύπων άπομίμησιν, δφείλομεν νά 
στραφώμεν πρός τάς μεγαλοπρεπείς τών 
θυσιαστηρίων εικόνας καί πρός τά ούχ ήτ
τον μεγαλοπρεπή, εί καί έξ άνάγχη; χον
δροειδέστερα τών θόλων ζαί φατνωμάτων 
τοΰ 'Αγ. Πέτρου διακοσμήματα. ’Ενταύθα 
έκπληκτοι κατά πρώτον ζαί μή δυνάμενοι 
νά πιστεύσωμεν, δτι είσίν άλλο τι διάφο
ρον, ή δ,τι φαίνονται, πανταχού εύρίσζομεν 
άπειχονισμένα τ’ αριστουργήματα τής ’Α
ναγεννήσεως. Είσί δέ ταΰτα νεαλή καί στιλ
πνά, ώς άν μόλις μέν χθες άφτ,ρέθησαν ά
πό τοΰ δκρίβαντος — είς λίθους δέ μετα- 
βληθέντα, ώ; ύπό τήν έπιρροήν τού βλέμ
ματος τής Μεδούσης — άμάραντα, τέλεια, 
αδιάφθορα ύφ’ οίουδήποτέ τίνος φθοροποιού 
στοιχείου πλήν τού πυράς. ’Ενταύθα ύπάρ- 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.) 

χει ή Μεταμό ρφωσις τοΰ Ραφαήλου (1) δ 
Άρχις-ράτηγος Μιχαήλτοΰ Γουΐδου,(2),5 'Αγ.

(1) 'Ραφαήλ,ί μέγιστος τών νεωτέρων ζω
γράφων. Τό οικογενειακόν αύτοΰ όνομα ήν 
Σάνχτιος (Sanzio). Έγεννήθη τώ 1483, έ» 
Ούρβίνεμ (πόλει τού άλλοτε Παππιχοΰ Κρά
τους). Καί πρώτον μέν διδάσκαλον έσχε τόν 
ίδιον έαυτοΰ πατέρα, ζωγράφον μέτριον,είτα 
δέ μετ αβά; είς ΙΙερουγίαν, ΐνα διδαχθή ύπό 
-.οΰ Περουγίνου (περιωνύμου καί αύτοΰ ζω
γράφου) δέν έβράδυνε νά ύπερβή τόν διδά- 
καλόν του· Όρχισε δέ ζωγραφών άπό τοΰ 
1 7ου τής ήλικίας αύτού έτους πολλά πολ- 
λαχού τή; Ιταλίας γράψας αριστουργήματα, 
άλλ’ ιδίως χαί έπί πολλά έτη είργάσθη έν 
Ρώμη διά τοι/ογραφημάτων δ,ακοσμήσας 
τάς τοϋ Ούατικανοϋ αίθούσας. Συγχρόνως δέ 
Μιχαήλ τού ’Αγγέλου περατούντος τόν μί- 
γαν τοϋ Σιξτινείου παρεκκλησίου θόλον με
γάλη μεταξύ τών δύο τούτων άρχιχαλλιτε- 
χνών άνεφύη αντιζηλία διαρχέσασα καθ’ δ
λον αύτών τόν βίον. 'Ο Ραφαήλ έθεμελίωσε 
τήν καλουμένην 'Ρωμαϊκήν σχολήν, πληθύν 
πρώτης τάξεως ζωγράφων μορφώσας, έν οίς 
καί ’Ιούλιον τόν 'Ρωμαϊον. ’Απέθανε δέ τώ 
1520 μόλις 37έτης τήν ηλικίαν. 'Η τελευ
ταία δ’ αύτοΰ είκών ήν ή έν τώ Ούατιχανώ 
ευρισκομένη μεταμόρφωσις τού Σωτήρος, τό 
κάλλιστον τών τή; νεωτέρας ζωγραφική; έρ
γων. Συνήνου δ’ δ μέγας ούτο; άρχικαλλιτί- 
χνη; πάντα τοΰ τελείου τά είδη, τήν διά- 
ταξιν (composition), τήν σκιαγραφίαν, τόν 
χρωματισμόν, τήν χάριν άμα καί κομψότη
τα, τήν δύναμιν, τό άνεπιτήδευτον (natu- 
fei), τό ιδεώδες, δι’ 8 καί διχαίως έπωνο- 
μάσθη ό Όμηρος τής Ζωγραφιχής.

(Σ. Μ.)
(2) Guido, περίφημος ’Ιταλό; ζωγράφος, 

ού τό άληθές όνομα ήν Guido Reni' έγεν
νήθη μέν έν Βονωνίφ τφ 4 575, άπέθανε δέ 
τώ 4 642. Έμαθήτευσε μετά τού φίλου αύ
τοΰ Άλβάνου παρά τώ Καρραχίω. Κάλλις-αι 
δέ τών εικόνων αύτοΰ είσίν, ή Σταύρωσις του 
'Αγ, Πέτρου, ή τού ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ 
καί ή τοϋ Μαρτυρίου τού 'Αγ. ’Ανδρέου. Τό

30.
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φιλόπονος τεχνίτης. Λεπτή χρίσις, εύρεϊα 
τής τέχνης γνώσις, δφθαλμδς ίξησκημέ’ος, 
ΐνα ίπηται ταΐς λεπτοτάταις τών χροιών 
βαθμολογίαις, καί πληρέστατη ίκτίμησις 
τών διαφόρων σχολών τής ζωγραφικής πρέ
πει νά όδηγή τήν χεΐρα τοΰ ύπομονητικοΰ 
άντιγραφέως, δ όποϊος περιβάλλει ούτω τ’ 
άριστουργήματα πάσης σχολής δι’ έπιγείου 
τινδς άθανασίας. Ίνα δέ ύπερνικήση τάς 
μεγίστας τοΰ επαγγέλματός του δυσκολίας 
δ μουσειωτής δφείλει κατά πρώτον νά γεί
νη καθ’ δλας τάς ίπόψεις καλλιτέχνης' καΐ 
δλίγοι τών ίδίοις δμμασιν ίδόντων τδν τρό
πον τής έργασίας ταύτης ήθελον άρνηθή 
αύτώ τδ δικαίωμα τοΰ νά καλήται ούτως.

Ίΐ δ’ έξ ής σχηματίζονται τά έγχαυστα 
(enamels) ούσία εΐνε μίγμα τι κατεσκευα- 
σμένον ίχ μολύβδου, σιδήρου, ψευδαργύρου, 
χαλκοϋ χαΐ χρυσού χαΐ ίκτεθειμένον είς 
τήν θερμότητα κλιβάνου τινός. Καί αί μέν 
τών μετάλλων τούτων σχετιχαΐ άναλογίαι 
μεταβάλλονται καθ’ δσον άπαιτεϊ τοΰτο 
τδ παραχθησόμενον χρώμα, αί δέ τών χρω
μάτων σκιαί άναπτύσσονται ύπδ τού μεί- 
ζονος ή ίλάττονος βαθμού τής Οιρμότητος. 
Σφάλλονται δέ οί ύποθέτοντες δτι τά έγ· 
καυστα ταΰτα δέν εΐνε ή αδιαφανή τεμά
χια ύέλου, διότι είσιν άπλοι μεταλλικοί 
συνδυασμοί, οχληρότεροι τοΰ λίθου, ανεξά
λειπτοι ύπδ τών μεταβολών τοΰ καιρού ή 
τοΰ χρόνου καί μόνον δυνάμενοι νά βλαβώ- 
σιν ύπδ τής δυνάμεώς τοΰ πυρός. Καθ’ δ
λον τδ μήκος τών μεγάλων σειρών τών 
θέσεων τών καλυπτουσών άπδ άνωθεν έ
ως κάτω τους τοίχους τών στοών, κατε- 
ταγμέναι είς διαμερίσματα, προφυλαττό- 
μεναι δίκην βίβλων ίν βιβλιοθήκη ύπδ διω- 
τυκοΰ καΐ έπισεσημειωμέναι δι’ άριθμοΰ — 
έκάστου άριθμοΰ δηλοΰντος χρώμά τι ή 
σκιάν χρώματος — είσιν έναποθηχευμέναι 
αί τής συνθέσεως πλάκες, έτοιμοι πρδς 
χρήσιν. Περιλαμβάνουσι δέ πάσαν καταλη
πτήν άπόχρωσιν άρχόμεναι άπδ τής καθα- 
ράς λευκή; καΐ καταλήγουσα είς τήν μέ- 
λαιναν. 'Ο δ’ άριθμδς αύτών ανέρχεται είς 
είκοσι χιλιάδα;,

Φραγκίσκος καί δ 'Αγ. Σεβαστιανός τοΰ 
Δομηνικίνου (4). Πολλώ δ’ ΰπερθεν βλέπομεν 
πλείονα μουσειώματα χατέχοντα τήν r.t- 
ριφέρειαν τοΰ άπειρου θόλου χαΐ πληροΰντα 
τάς άρχάς τών χυρτώσεων (spandrels) τών 
μεγάλων άψίδων χαΐ τοσοΰτον χατά τδ 
φαινόμεεον άβρά, ώς χαΐ τά ύπεράνω τών 
θυσιαστηρίων, άλλ’ ούχ ηττον κατεσκευα- 
βμένα είς μέγεθος άνάλογον πρδς τδ ύψος 
αύτών. Τά έκεϊ δ’ άνωθι Χερουβίμ είσί μεί
ζονα τοΰ Γώγ χαΐ Μαγώγ χαΐ ό έν τή χειρΐ 
τοΰ 'Αγ. Μάρκου χάλαμος εΐνε έξ ποδών τδ 

μήκος.
'Η άπδ τοΰ Άγ. Πέτρου μέχρι τοΰ ίν τώ 

Ούατιχανώ έργοστασίου τών μουσειωμάτων 
άπόστασις εΐνε μόνον ένδς βήματος χαΐ ού- 
δεΐς τών περιηγητών δύναται νά άναχωρή- 
<sr, έχ 'Ρώμης χωρίς νά έπισκεφθή αύτό. Ό
σον δέ πολύ χαΐ άν έθαύμασε τά ίν τφ 
παραχειμένω καθεδρικφ ναώ άριστουργή- 
ματα, έλλειαή μόνον δύναται νά σχηματί- 
ση περί τής άξίας αύτών ιδέαν, αν ίδίοις 
βμμασι δεν ϊδη καΐ την ίπίπονον έπεξεργα- 
σίαν, ήν άπδ τών χειρών τοΰ χαλλιτέ^ου 
άπαιτοΰσιν· 'Η τών λιθογράπτων εικόνων 
έργασία αυτή δέν εΐνε βιομηχανικόν ίπιτή- 
δευμα χαΐ δ μουσειωτής δέν εΐνε άπλοΰς 

δαιδάλειον τής ζωγραφίας, ή περί τήν σκια
γραφίαν άκρίβεια, ή χάρις χαΐ εύγένεια τής 
ίκφράσεως, τοιαΰται εισίν αί ίν γένει καΟι 
στώσαι έξοχα τά έργα τοΰ Γουίδου άρεταί.

(Σ. Μ.)
(2) Domenichino Domenico Zampieri, 

περίφημος χαΐ αύτδς ζωγράφος γεννηθείς κα
τά τδ <681 έν Βονωνία, υίδς υποδηματο
ποιού. Λαβών τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ μόρ- 
φωσιν παρά τοΐς έν τή πατρίδι αύτοΰ Καρ- 
ρακίοις, εΐτα μετέβη είς Ρώμην. Τών χαλ- 
λίστων αύτοΰ έργων έστιν ό "Αγ. Άνδρέας, 
δν ές αντιζηλία» πρδς τδν Γουΐδον έγραψε, 
καΐ ή Κοινωνία τοΰ Άγ. Ιερωνύμου. Έζω- 
γράφησε δέ καΐ ετερα αριστουργήματα έν τε 
τή Βονωνίφ, 'Ρώμη καΐ Νεαπόλει, δπου καΐ 
άπέθανε τώ <641. Πρδ πάντων δέ θαυμά
ζονται αί τοιχογραφίαι αυτού. (Σ, Μ )

Ίΐ φύσις, μάς είπον είς άπάντησιν πρδς 
τήν έξ αιφνίδιου θαυμασμού καταληφθεΐσαν 
έρώτησιν ήμών, έχει πλείονα τών είκοσι χι
λιάδων χρωμάτων. Καΐ αύτά έτι δέν είναι έ- 
παρκή είς τήν τέχνην. Συχνάκις δ’ ήμεΐς ύ- 
ποχρεούμεθα νά ύποσυγκερνώμεν τδ έγκαυ
μα έν λυχνία τινι πλήρει οινοπνεύματος, ΐνα 
παραγάγωμεν τήν άκριβή χρήσιν, ήν χρεία- 
ζόμεθα. "Ανθρωπος δέ τις ένησχολημένος εΐς 
τδ προσαρμόζειν έλάχιστά τινα τεμάχια είς 
τάς προστριβείσας άκρα; φύλλου τινδς ρόδου 
έμειδίασε πρδς τήν περί τής καταπονητι- 
χής τοΰ έργου βραδύτητος παρατήρησιν ή
μών.

«Ούδέν έστιν ό κόπος» είπεν, έφ’ δσον 
συνοδεύεται ύπδ τής έπιτυχίας. 'Ο τών μου- 
σειωμάτων καλλιτέχνης εύχαριστεΐται, άν 
μόνον γείνη καλώς τδ έργον αύτοΰ, καθότι 
τδ καλώς γενόμενον έγένετο διά »ά ήναι αι
ώνιον. ’Ενίοτε αύτδς καταγίνεται δέκα, δε
καπέντε, ή καί είκοσιν έτη έπί ένδς μεγά
λου έργου (subject), τοιούτου, λόγου χάριν, 
οίον ή κοινωνία (communion) του 'Αγ. Ίε*  
ριΑυμου- ’Ενίοτε δ’ ή καθ’ δλον τδν βίον 

αύτοΰ έργασία άρκεϊ μόνον πρδς άποτελείω- 
σιν τριών, ή τεσσάρων εικόνων. Άλλά τί , 
πρδς τοΰτο; Αί Μιχαήλ τού ’Αγγέλου τοίχο- [ 
γράφίαι δέν ε’»αι άφθαρτοι, καΐ αί τοΰ θείου 
Ραφαήλου έλαιογραφίαι μέλλουν μετά παρέ- 
λευσιν χρόνου νά καταπέσωσιν είς τεμάχια 
καΐ νά φθαρώσιν,άλλά τοΰ μουσειωτοΰ τδερ- 
γον είναι άφθαρτον. Αί εικόνες αύτοΰ ούδέ■ 
ποτέ είναι δυνατδν νά έξαφανισθώσι. Καΐ αί 
Πυραμίδες αύται τής Αΐγύπτου δέν είναι δι
αρκέστεροι αύτών' καΐ οπότε άπαντα τά 
τοΰ βίου του ε-η άφιερώθησαν πρδ; διαιώνι*  
σιν τοιούτου, οΐον ή Μεταμόρφωσις, ή τδ 
Μαρτύριο» τοΰ Άγ. Πέτρου, έργου, αισθάνε
ται δτι τούλάχιστον δέν έβίωσεν είς μάτην.

Ό έργάτη; ούτος ήτον ένθουσιαβτής’ άλλ’ 
δ ίνθουσιασμδς δέν είναι σπάνιος έν Ρώμη. 
Εϊδομεν άπαιδεύτους δλως άνθρώπους— 
στρατιώτας, χωρικούς, χειρώνακτας,καΐ τούς 
όμοιους αύτοί; — ώ; έν όνείρω ίσταμένους 
πρδ τών μεγάλων τοΰ Ούιτικανοΰ αριστουρ
γημάτων, καΐ έπί τή θέα αύτών τερπομέ- 

νους εί; υψιστον βαθμδν τοσοΰτον ζωηρώς 
δσον καΐ οί άριστοκρατικοΐ ίαασταΐ αύτών, 
οΐτινες άντί δύο παυλικών (νομισαάτων) εύ- 
ρίσκουσι τδ μέσον νά είσίρχωνται είς αύτδ 
καθ’ ά; ήμέρας είναι άπηγορευμένη ή είσο
δος. ’Εν δέ τώ καλλιτέχνη τδ αίσθημα τοΰ
το έξάπαντυς ίντίίνεται άναλόγως τών γνω
στών του. "Ισως δέν ήθελεν είσθαι λίαν τολ
μηρόν, ΐνα ύπομνήσωμεν δτι αύτδς ούτος i 
ένθουσιασμδς έχει σχέσιν τινά πρδς τήν παρ
ακμήν τής νεωτέρας τέχνης έν ’Ιταλία. Ό 
χρηστάς τάς έλπίδας παοέχων σπουδαστής 
πέμπεται ένταΰθα ύπδ τών διευθυντών τής 
μεγάλη; άκαδημίας έν η έξεπαιδεύθη—κα- 
τατρίβει δέ τά πρδς μελέτην τρία αύτοΰ έτη 
έν τώ μέσιρ πινακοθηκών καί έρειπίων—ί
σως δέ προστίθησι καΐ ολίγα τινά άσυνάρ- 
τητα σχεδιάσματα είς τδ χαρτοφυλάκιό» 
του—πιθανόν δέ καί ν’ άντιγράφη μίαν, ή 
πλείονας τών μεγάλων εικόνων ούχί ΐνα 
διατηρή αύτάς καθ’ δλον τδν βίον του, ώς 
αντικείμενα τών σπουδών καΐ αναμνήσεων 
του, άλλά διά νά τάς πωλήση είς μονήν τι- 
να ή παρεκκλήσιον τών προαστείων άντί 
χρημάτων χρησιμευόντων,ΐνα πληρώσητδν έ» 
τώ πανδοχείο) τοΰ Λαγωοΰ (Τratloria di· 
Lepre) λογαριασμόν του ούτοι συχνότατα εί- 
σΐν οί μόνοι τής είς Ρώμην μεταβάσεώς του 
καρποί. Έθαύμασεν, άλλά δέν εΐργάσθη. Τδ 
πνεΰμα αύτοΰ έκμηδενίζεται ύπδ τής θέας 
τοσοΰτον ίξόχων έργων, είς ών τήν τελειό
τητα είναι πεπεισμένος, δτι ή άνθρωπότης 
δύναται καΐ δεύτερον νά φθάση. Ύπδ τής 
μεγαλοφροσύνης αύτή; ταύτης τή; τέρψεως 
του, ύπδ τή; βαθύτητο; αύτής ταύτης τής 
καλλιτεχνικής αύτοΰ πίστεως έξουδενοΰται' 
άλλά παρεξέβημεν τοϋ προκειμένου·

Τδ έν τώ Ούατικανώ έργοστάσιον τών 
μουσειωμάτων συνίσταται έκ πολλών αι
θουσών προσβλεπουσών πρδς τά έξω, τής 
μέν μετά τήν δέ, καΐ πεπληρωμένων έκ πο
λυάσχολων έργατών. "Εκαστος δέ τών καλ
λιτεχνών έχει μικράν τινα τράπεζαν δι’έαυ
τδν, ένώ τδ σχέδιον ισταται ένώπιον αύτοΰ 
έπί τίνος δκρίβαντος, ώς καΐ λυχνία τις 
(lamp) πλήρη; οινοπνεύματος καί τις ρυλι-
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βαθμολογιών καί άδιοράτων διαθέσεων (<’/’- 
feels) τ&ν χρωμάτων μόνον δδηγόν έχει τδ 
δμμα του,μόνον βοήθημα,υπομονήν καί κρί- 
σ<» άπειρον. Αί πολυτιμότατοι τών εικόνων 
Εμπιστεύονται αύτώ, ώ; εμπιστεύονται καί 
τοϊς έν τώ Εν (Ιαρισίοι; ταπητουργείω τών 
Γοβελίνων( I )ύφανταϊς.Έν τή πρώτη αιθούση 
Εδειξαν ήμϊν λαμπράν εικόνα μέλλονταν νά 
δωρηθή υπδ τού Πάτπα πρδς τήν πρώην βα
σίλισσαν τής'Ισπανία; Χριστίνην(ϊ) καί ζω
γραφιάν τινά προωρισμένην διάτδν Εκπτωτον 
νΰν αΰτοκράτορα τών Γάλλων Ναπολέοντ» 
τδνΓ°··*.Αί  αρχέτυποι ζωγραφΐαι άφ’ &< έξε- 
πονήθησαν τά έν τοΐς ύποθολίοις καί θόλοις 
τοΰ'.Αγ.Πέτρου μουσειώματα διαφυλάττονται 
άτασαι Εν τώ Εργοστάσιο),τά δέ έν τή πέρα 
τών τειχών έκκλησία τού Αγ. Παύλου σχέ- 
δια τών προσωπογραφιών (portraits) τών 
Παππών άνήοτηνται πέριξ τών αιθουσών» 
Δύναται δέ τις νά συλλαβή ιδίαν τινά περί 
τής αξίας καί άβρότητος (delicacy) τών 
μουσειωτικών προσωπογραφιών Εκ τούτου, 
δτι δηλ έν προσωπογραφώ τινι Πιύλου^οΰ 
Eou'. μόνον τδ πρόσωπον λέγεται δτι περιέ- 

I χει ούκ έλάττονα ένός καί ήμίσεος Εκατομ
μυρίου τεμαχίων.

Αί λιθόγοαπτοι εικόνες, τουλάχιστον αί 
Εν τοϊς τεχνουργείοις (studios) τοΰ (Ιάππα 
κατασκευαζόμεναι δεν αγοράζονται μέ χρή
ματα, άλλά γίνονται μόνον διά τδν Γίοντί- 
φηκα καί τ’ ανάκτορα αύτοΰ, διά τήν βασι
λική/ τοΰ 'Αγ- Πέτρου, ώς καί τήν πέρα τών 
τειχών τοΰ 'Αγ. Παύλου καί διά σκοπού; 
σχετιζομένου; πρδς τή/ Παππική» κυοέρνη-

(1) Gobelins Γοβελϊνοι, περιώνυμον βζ- 
πτουργείον καί ταπητουργεϊον έν ΓΙαρισίοις, 
όνομασθέν οΰτως άπδ τοΰ Οεμελιιοτοΰ αύτοΰ 
Γυλλίου Γοβελ νου καί τού αδελφού αύτοΰ, 
άκαασάντων έπί τή; βασιλείας Φραγκίσκου 
τού Αου καί Εχ τής πόλεως Ί’ημίου (Reims) 
καταγομένων. (S. Μ.)

(2) Μητέρα τή; νύν εκπτώτου βχσιλίσση; 
Ισαβέλλας, προμήτορο; δέ τοΰ νΰν βασιλεύ
οντος έν Ισπανία Άλφόνσου τοΰ Εου.

(Σ. Μ.)

τόλιθος. rfl πλήρης οινοπνεύματος λυχνία 
εϊναι, ώ; ήδη άνεψέοαμε», χρήσιμος πρδς ί 
παραγωγήν λεπτών τινων χρωματιστικών 
Χιαφορών' ή δέ μυλιτόλιθος είναι αναγκαία 
διά τδν έπί τδ βέλτιον σχηματισμόν τών 
μικρών τοΰΕγκαύματος τεμαχίων, καθότι,εί 
καί ταΰτα προπαρεσκευασμένα υπδ τοΰ ερ
γάτου πρδς χρήσιν αυτού τοΰ ίδιου καλλιτέ
χνου εΐς τεμάχια μεγέθους τινδς, δύνανται 
νά συ»σρμολογηθώσι πρδς τδδιάγραμα· τοΰ 
Εργου τουύπ αύτοΰ μόνον τοΰ καλλιτέχνου. 
*Εδειξαν δ’ήμϊν χυτίδα τινά μέ άμαυρά Εγ
καύματα, δπο>ς κατά πρώτον Εχόπησαν ύτδ 
τοΰ Εργάτου, ίνα κατόπιν χρησιμεύσωσι τοΐς 
μουσιωταϊς. Καί τινα μέν τούτων ησα» το
σαΰτα τδ μέγεθος δσον πλατείς κύαμοι.τινά 
δ’ είχον σχήμα μικρών Επιπέδων ράβδων, 
τινά δ’ ήσαν απλοί μίτοι ούχί πολύ χονδρό
τεροι βελονών’ καί Ετερά τινα πάλιν ήσαν 
μικρότατοι κύβοι Εχοντες σχεδδν τδ μέγε
θος κεφαλής καρφίδος. Μεγάλα κιβώτια εί- 
σι τήδε κΐκεϊσε τεθειμένα κατά τδ μήκος 
τών αιθουσών πλήρη προτυπωμάτων (ίΗΟ 
dels), τών χρωμάτων άνεοχομένων επακρι
βώς είς είκοσι χιλιάδας. Τά προτυπώματα | 
δέ ταΰτα είσίν ^σχηματισμένα καί κεχοω- 
ματισμένα δίκην άβακίων ύδρομιγών χροιών 
καί τοποθετημένα Εν μικροτάταις τετραγώ 
νοις δπαϊ; παοεμφερέσι κάπως τοϊς Εν τοϊς 
στοιχειοθετικοίς κιβωτίοις γοάμμασιν.

Εϊναι δέ πολύ περίεργος δ τρόπος δι’ ού 
σχηματίζεται ή μουσειωτική είκών. Μεγάλη 
τις πλάξ έκ σχιστώδους τιτανόλιθου προπα 
ρασκευάζεται διά τδ δάπεδον ή βάσιν καί 
άποκόπτεται είς βάθος ένδς δεκάτου έκτου 
μέχρι τριών τετάρτων δακτύλου κατά τάς 
απαιτήσεις τοΰ μεγέθους τοΰ Εργου Ειτα δε 
Εκπληροΰται καί ίσοπεδοΰται διά μαλακού 
τίνος μίγματος, έφ’ ου δ καλλιτέχνης ποιεϊ 
τδ σχέδιόν του. Καθ’ δσον δέ προχωρεί εί; 
τδ Εργον του, άποκόπτει τδ μίγμα καί άν 
τικαθιστα αΰτδ διά πυκνής κίτρινη; άμμο 
κονίας, έντδς τής δποίας τά τεμάχια τών 
ψηφιδίων προσεκτικώς προσηλοΰνται. Έν τη 
Εκλογή δέ τούτων δ μουσειωτής άναδείκνυ- 
ται άληθής καλλιτέχνη;. Διά πασών τών

σιν. ’Εστεμμένη δέ τι; ένίοτε κεφαλή, ή Εξ
οχός τις εύγενή; εϊναι πολύ εύτυχής, έάν 
λάβτι παρά τής άγιότητός του, ώ; δώοον, 
μίαν έξ αύτώ·/' άλλ’ ή τιμή αΰτη εϊναι εξ
αιρετική καί σπανίως άπονέμεταί τινι έκτδς 
τοϊς καλοί; καθολικοί;. Τδ κάλλιστο» υπέρ 
πάντα τών έν τώ Ούατικανώ κατασκευα- 
σθέ/των μουσειωμάτων λέγεται, δτι εϊναι 
άντίγραφον τι τοΰ Μυστικού Δείπνου τοΰ 
Λεοναρδου da I inCt, (I) δπερ νΰν κέκτηται 
ό Αύτοκράτωο τής Αύστρίας. Είχε δέ κατα-

(I) Leonardo da Vinci—Ζωγράφος γεν
νηθείς έν έτει 1452,έ» τοϊς περιχώροις τής 
Φλωρεντίας, έν τώ πύργο; τοΰ I inci' Ιαπού- 
δασε τήν ζωγραφικήν παρ’ Άνδρέα τοΰ Ού- 
εοροκκίω ( ί errocchio), διεκρίθη δέ συγχρό
νως ώς ζωγράφος, γλύπτης, μηχανουργδς, 
μηχανικός καί άρχιτέκτων. Πολύ έργασθείς 
υπέρ Λουδοβίκου τοΰ Σφοοτίου (Sforza), δι- 
ορίσαντος αύτδ» διευθυντήν τής έν Μεδιολά 
νοις ’Ακαδημίας τής τε Ζωγραφικής καί ’Αρ
χιτεκτονικής, άπήλθε τής πόλεως ταύτης 
μετά τήν υπδ Λουδοβίκου τού ΙΒου κατά· 
κτησιν τής χώρα;, κατοικώ.» δτέ μέν έν 
Φλωρεντία, δπου έν Μιχαήλ τώ Άγγέλο), 
καί τοι νέω ετι, εΰρεν Επίφοβο» άντίζηλον, 
δτέ δ Εν 'Ρώμη, δπου Λέω/ δ Ιος ού πάνυ 
εύμενώς δπεδέξατο αύτόν επί τέλου; δ’ έ- 
νεκατέστη Εν Γαλλίμ συνοδεύσας Φραγκίσκον 
τδν Αον πλείστα; οσας δαψιλεύσαντα αύτώ 
ευεργεσίας. Άπέθανε δέ τώ 1519, Εν Άμ- 
βακία (Amboise), μάλιστα δέ, λέγεται, Εν 
αύταίς ταϊς τοΰ βασιλέως άγκάλαις έκπνεύ 
σας. Ό Μυστικός αύτοΰ Δείπνο; εϊναι τό ά 
ριστούργημά του, τδ δέ τού Λούβρου Μου
σείου κέκταται Εννέα αύτοΰ πίνακας, ή είκο 
νογραφίας (portraits)' ώς γλύπτη; δέ καί 
μηχανικός δ Λεονάρδος da Vinci πολλά Ε
πίσης άφήκε καί οιραϊα τής μεγαλοφυΐας 
αύτοΰ μνημεία. Λίαν δέ εύδοκίμω; καί περί 
τά γράμματα άσχοληθεις συνέθεσεν άξια λό 
γου άσμάτια (onelli). Έστι δέ καί πραγμα
τεία τις αύτοΰ περί Ζωγραφικής, ήτις καί 
«ήμερον μετ’ ώφελείας άναγινώσκεται.

(Σ. Μ.

' σκευασθή διά τόν Ναπολέοντα, δτε ήν βασι
λεύς τής ’Ιταλίας,μέγεθος Εχον ίσον τώ του- 
πρωτοτύπου καί στοιχίζο» άπό 7,000 μέ
χρι; 8,000 λιρών,έπασχολήσαν δ’ έπί πλεί- 
ονα τών δκτώ έτών δέκα καλλιτέχνα-ς.

"Ολως δ.άφοοα τό τε ΰφος καί τό υλικόν, 
άλλ’ ύπό τινας Επόψεις καί αύτών Ετι τών· 
τοΰ Ούατικανοΰ μουσειωμάτων πολυτιμω- 
τερα είσί τά Εκ πολυτίμων λίθων Φηφω- 
τά τή; Φλωρεντίας. Καί Εν μέν τοί; πρώτοις 
τά χρώματα κατασκευάζονται τεχν.κώς διά 
μίγματός τίνος Εκ μετάλλων, Εν δέ τοϊς τε
λευταίοι; ποιοΰνται χρήσιν μόνον πολυτίμων 
λίθων καί αί διάφοροι αποχρώσεις σχημα
τίζονται ύπδ έπιμεμελημέ.ης Εφαρμογής τοι
ούτων περί την χροιάν βαθμολογιών, οϊας τδ 
υλικόν παρέχει. Ό άμέθυστος, δ ίασπις, δ 
χαλκηδόνιος, δ κάλσϊς, τό πυορόν (yellow 
τοπάζιον, τδ κοοάλλιον, τό σάρδιον, δ αχά
της, δ κύανος (lapis Ιαζΐ11ΐ),δ μαλαχίτης, δ 
αλάβαστρος καί τά λααποά μάρμαρα μετα- 
μορφοΰνται ύπδ τής δεξιότητος τοΰ μου«ει- 
ωτοΰ είς τάς θαυμασιώτατα καί κάλλιστα 
έπεξειργασμένας απομιμήσεις άνθέων, καμ
πών, αραβουργημάτων καί συμβολικών χα
σμημάτων (heraldic ornaments) Αί Εχ ψήφο- 
θέτων ίασπείων ώραΐαι καρφίδες,άς δύναταί 
τις Ενίοτε νά ϊδη έν τοϊς κιβωτίοι; τών άρι
στων ήμετέρων (δηλ. *Αγγλων)  λιθοκόλλη
των (Jewellers) είσίν άπασαι Εχ τών φλω
ρεντινών εργοστασίων καί πολλοί ά-ναυφιβό- 
λω; θά Ενθυμώνιαι τήν λαμπράν είιόνα, 
δ Κ. Γαετί-ος Rianchini Εξέθηκεν Εν τή κα
τά τδ έτος 1855 Παγκοσμίιρ Εκθέσει τώ» 
Παρισίων.

Πολύ ήδη ενδιαφερόμενοι ύπέρ τή; τέχνης 
καί έπιθυαοΰντες νά συνκρίνωμε» τόν τή;έο- 
γασία; τρόπον πρδ; τδν τών έν τώ Ούχτακα- 
νώίργατών, σημαντικόν τής βραχείας ήμών 
Εν Φλωρεντία διαμονή; μέρος αφιερώσαμε» 
μεταβαίνο/τες εί; τά τοσοΰτον δαψ-.λώ; καθ’ 
δλη·/ τήν χαρίεσσα» Εκείνην πόλιν διεσπαρ
μένα μουσειωτικά τεχνουργεια. Τδ τά μάλι
στα δ’ Εκτεταμένο» καί τδ απάντων τούτων 
ίσως περιφημότερου ανήκει τώ μόλις πρδ 
μικρού μνησθέντι Κ. Rianchini καί επειδή
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Σκαστόν τεχνουργεϊον δέν είναι, ή έπανάλη- 
ψις παντδς άλλου τεχνουργείου, ταχεία συγ
κεφαλαίωσή παντδς δ,τι έκεϊ είπον, ή έδει
ξα·/ ήμϊ< θέλει άρκέσει ώς περιγραφή καί 
πάντων τών λοιπών. Καί ώς έν προεισαγω- 
γή παρατηρητέον ένταϋθα δτι ό Α Βίαη- 
chini δέν είναι μόνον άρχιμουσειωτής, άλλ’ 
δτι ή δραστηριότης, έλευθεριότης καί επιτυ
χία μεθ’ ών προήγαγε καί έβελτίωσε τήν 
τέχνην,πβριεποίησεν αύτώ τιμάς καί προτι
μήσεις (distinctions) δι’ άς καί δ εύγβνές-α- 
τος καί σοφώτατος παρ’ ήμϊν (έν Αγγλία) 
θά έμόχθει είς μάτην καί διά παντός.

Ός καί έν τώ Ούατικανώ, ούτω καί έν 
τοϊς έργοστασίοις τοΰ Κ Biancliini έκαστος 
έργάτης έχει τδ ίδιον αύτοΰ θρανίον καί τήν 
ιδίαν έαυτοΰ τράπεζαν καί έργάζεται κατά 
μόνας. Ό δέ τής έργασίας τρόπος είναι λίαν 
βραδύς, ώς άπαιτών τήν δσον ένεστι κατά 
τε τήν χεϊρά καί τδν δφθαλμδν έπιτηδειό- 
τητα,τά δ’ έργαλεϊα είσί μικρότατα καί λε
πτότατα Καθότι έδειξαν ήμϊν ρίνας, λίθο - 
γλυφικούς τροχούς μικροσκοπικών διαστά
σεων καί μικροτάτους πριονίσκους, ώς χα
λύβδινος κλως-άς, προσηρμοσμένους έπί τίνος 
τόξου. Διά τούτων αί πολύτιμοι λίθοι, καί 
ή οκληρόπετρα (ρίβΙΓΟ duro) ή τδ έκ πέ
τρας δάπεδον (stone ground) πριονίζονται 
καί μετασχηματίζονται' καθότι, έπειδή τά 
μάρμαρα καί οί ίάσπεις είσί φυσικώ τώ λό- 
γ<ρ δαπανηρότατοι, δταν ήναι στιλπνά τδ 
χιώμα ποιούνται χρήσιν αυτών μόνον έν 
σχήματι λεπτών φύλλων έχόντων ένδς ογδό
ου τοΰ δακτύλου περίπου τδ πάχος.

Παν μουσείωμα φίνεται κατά πρώτον έν 
δαπέδιρ τινι έκ μαλακού φαιοΰ λίθου, ΐνα 
μετενεχθή κατόπιν έν τή σκληροπέτρα (ρί- 
elro duro). Έπί τοΰ μαλακού τούτου λίθου 
χαράσσεται έπιμελώς τδ σχέδιον καί καθ’ 
όσον ό μουσειωτής προβαίνει,άποκόπτει άνευ 
δνσκολίας αύτδν καί τδν αντικαθιστά διά 
μάλθης (mastic) καί πολυτίμων λίθων αϊτι- 
νες, καί τοΰτο ώ; έν παρόδω, φαίνονται δ
λως Στερημένοι αξίας τινδς καί άμαυραί,άλ
λά πολύ ώραϊαι, δταν λεανθώσι καί στιλ- 
βωθώσιν.Όταν δ' ούδεμία αύτών παρέχη τήν 

έπακρ-.βώς άπαιτουμένην χρήσιν, τότε δύ
νανται νά κατασκευάσωσιν αύτήν τεχνικώς. 
Ούτως έδειξαν ήμϊν ώραΐον κεράσιον έν συμ- 
πλέγματί τινι έξ άνθέων καί καρπών, δπερ 
άποκοπέν έκ τίνος τεμαχίου ήλεκτροειδούς 
χαλκηδονίου καί έκτεθέν είς τήν ενέργειαν 
τού πυρος προσέλαβεν άπάσας τάς λαμπράς 
καί ^οδωπάς τοΰ φυσικού καρπού άποχρώ- 
σεις. Δαφνόφυλλά τινα έν λεπτή τινι βαθμο
λογία ίχοντα τδ πράσινον τής έλαίας χρώ
μα, είχον, μάς ειπεν ί έργάτης, μετενεχθή 
έκ τής κοίτης τοΰ *Αρνου  (I)— ετεοα δέ 
πράσινα, άπδ τών παρακειμένων όρέων, έκ 
τών Κάτω Χωρών καί έκ τής 'Ρωσσίας. Τά 
έκ pietre commesse,^ άναμίκτων λίθων μου
σειώματα ταύτα είναι πολύ ήττον έπεξειρ- 
γασμένα, ώς πρδς τδ μέγεθος τών τεμαχίων, 
τών τής ’Ρώμης καί Ένετίας' καί δμως ένε
κα τής μεγίστης τών ύλικών σκληρότητος 
άπαιτούσι τοσοΰτον σχεδδν κατά τήν έξερ- 
γασίαν χρόνον δσον καί έκεϊνα. Μικρός τις 
λευκδς κάλυξ ρόδου, είπον ήμϊν, δτι εϊχεν 
έπί μίαν δλην δεκαπενθημερίαν έπασχολήσει 
τδν μουσειωτήν, εί καί έκαστον φύλλον ήν 
έσχηματισμένον έξ ένδς μόνου τεμαχίου, 
πάντα δέ τά τεμάχια ήσαν μόνον δώδεκα 
τδ δλον. Δέσμη τις άνθέων δλίγον τι μικρο- 
τέρα τής παλάμης χειρδς άνθρώπου άπήτη- 
σε τριών μηνών έργασίαν.

"Ετι δέ μάλλον βραδεϊα καί σχεδδν ού 
τοσοΰτον τδ διάφορον παρέχουσα είναι ή 
προπαρασκευή τής σκληράς πέτρας (ρΐ’βίΓΟ 
duro), έν ή, δταν γείνη, μεταφέρεται τδ 
μουσείωμα. Ή οκληρόπετρα γενικώς έκλέ- 
γεται έξ άμαυρού, ή μέλανος χρώματος καί 
είναι πολύ λεπτή, πυκνόκοκκος καί σκληρά. 
Έπί ταύτης δ’ έγκολλάται τεμάχιον λευκοΰ 
χάρτου,έφ’ ού άβρώς (delicatccly) χαράσσε- 
τδ σχέδιον τοΰ μουσειώματος. Τότε δ έργά
της έξακολουθεϊ άποκόπτων τήν πέτραν πρδς

(<)*Αρνος  Arno ποταμδς τής Τοσκάνης 
πηγάζων μέν άπδ τοΰ όρου; Φαλτερόνης, είς 
τήν Μεσόγειον δ' έκχυνόμενος μετά τήν είς 
Φλωρεντίαν καί Πίσαν διάβασίν του. Ό πρδς 
τδ στόμιον αύτού πλοΰς έστι δύσκολος. 

υποδοχήν τού μουσειώματος χώρον διά πά
σαν δστλιγκα, άκανθαν,πέταλον ή οδοντω
τόν φύλλον μετ’ άκατανοήτου σχεδδν άκρι- 
βείας καί υπομονής. "Οταν δ’ έκπεραιώση τήν 
έργασίαν ταύτην, είναι είς υψιστον βαθμόν 
τελεία, έπίσης δέ καί τό μουσείωμα’ συναρ- 
μολογοΰνται δ’ όμοΰ μετά θαυμασίας άκρι- 
βείας καί υπολείπεται μόνον είς τρίτον τινά 
έργάτην, ΐνα ένωση αύτά διά μάλθης (mac 
Il's), διευθέτηση αύτά έν δαπέδω έκ λευ
κής λιθόκολλας καί συμπληρώση τήν στε
ρεότητα τοΰ δλου, νά θέση έπί τοΰ δπι- 
σθίου μέρους πλάκα τινα έκ σχιστολίθου. 
Έκτδς τών μετάλλων ούδέν έστι τοσοΰτον 
τήν υφήν σκληρόν δσον ή οκληρόπετρα (pfe- 
tro duro). Ή άκωκή καρφίδος δέν δύναται 
νά κάμη χαραγήν έπ’ αύτής καί δταν έτι 
ήναι τραχεία, ήτοι άξεστος, καί πρέπει νά 
κοπή διά τίνος λεπτού χαλύβδινου σύρματος 
καί νά κατεργασθ^ διά σμύριδος καί τίνος 
τροχού. Άπλώς μόνον διά ν’ άποκόψη τδν 
άπαιτούμενον διά τινα κύλινδρον τριών πε
ρίπου δακτύλων τδ μήκος καί ένδς καί ήμί- 
σεως τδ πλάτος χώρον άνθρωπός τις ένη- 
σχολήθη έπί πλέον τής μιας έβδομάδος καί 
ΐνα προπαρασκευάση τδ διά τήν πρδ μικρού 
μνησθεϊσαν μικράν δέσμην έξ άνθέων δάπε
δον έδαπάνησεν έξ καί δέκα ήμέρας.’Αλλά τδ 
μέγιστον πάντων τών θαυμάσιων άνέμενεν 
ήμάς είς τήν τράπεζαν έργάτου τινδς δρα· 
στηρίως προσαρμόζοντος μωσα'ίκόν τι έντδς 
τού έκ σκληροπέτρας δαπέδου του. Τδ σχέ
διον παρίστα κάνιστρόν τι άνθέων πλήρες, 
περιστοιχιζόμενον υπδ άραβουργημάτων. Τά 
πάντα είχον συντελεσθή έξαιρέσει μόνον μι- 
κράς τίνος δπής.Τήν δπήν ταύτην εϊχεν άφί- 
σει μικρόν τι ύπεράνω ώραίου τινδς έρυθροΰ 
ρόδου, καί ήν δλίγον τι μικοοτέρα τοΰ έπί 
τοΰ έξπενικείου νομίσματος (*)  μεγέθους τής 
κεφαλής τής βασιλίσσης. Ό άρχιτεχνίτης έ- 
μειδίασε βλέπων ήμάς εκφράζοντας περιέρ
γειαν καί υπάκουων είς τδ βλέμμα του ό 
έργάτης ελαβεν έκ τής πυξίδος τεμάχιόν τι

(*)  Γνωστού άγγλικού νομίσματος.
(Σ. Μ.) 

μουσειώματος καί προσήρμοσεν αύτδ είς τήν 
δπήν ήτο δέ μικροτάτη χρυσαλλίς έγκεκο- 
λαμμένη έν πρασίνφ άλουργοκυανοχρύσω 
σμαράγδερ μετά πορφυρών έπί τών πτερύγων 
αύτής ταωφθάλμων καί μετ’ άμαυρών μετά 
ξοπτιλοειδών έπί τού σώματος αύτής απο
χρώσεων. Τοσοΰτον δ' ακριβώς προσηρμόσθη 
μέχρι καί αύτών τών κλωστής δίκην κερα
τίων της, ώστε δύσκολον ήτο νά πιστεύσω- 
μεν πώς ήδυνήθη νά μείνη καί χώρος ικα
νός διά τήν λιθόκολλαν.

Άπαντες οί έργάται ήσαν νέοι, ή είς τδ 
άνθος τοΰ βίου· Πολλοί μεταξύ αύτών έφαί- 
νοντο άδύνατοι (delicate) καί τινες έκίνουν 
λυπηρώς τάς κεφαλάς, δτε ήρωτώντο καί ώ- 
μολόγουν, δτι ή δρασίς των εϊχεν ήδη έξα- 
σθενήσει δλίγον. Έμάθομεν δέ μετά ταύτα 
δτι τδ έπάγγελμα ήν ού μόνον είς τούς δ· 
φθαλμούς έπιβλαβές, άλλά καί είς τήν καθ’ 
δλου ύγιείαν, δτι δλίγοι Φλωρεντινοί μου- 
σειωταί ήσαν μακρόβιοι καί δτι οί έν τώ έρ- 
γοστασίω τοΰ μεγάλου δουκδς (I) ένασχο- 
λούμενοι έργάται άπελύοντο τής έργασίας 
κατά τδ εξηκοστόν τής ήλικίας αύτών έτος 
καί έλάμβανον έπαρκή σύνταξιν διά τδ ύπό- 
λοιπον τού βίου των.

Άλλ’ έκτδς τούτων ύπάρχουσι καί Στερα 
μουσειώματα—τά κοιλανάγλυφα, παραδείγ
ματος χάριν, τών 'Ρώσσων μουσειώματα τά 
όποια πάντες είδον έν τψ περίφημοι κατά 
τήν μεγάλην τοΰ 1851 εκθεσιν διαμερίσμα- 
τι αύτών. Ταΰτα δ’ ύπό τινων καλούνται 
καμεομουσειώματα καί έπληροφορήθημεν,δτι 
λίαν καταλλήλως περιεγράφησαν ώς «προ·? 
τυπωματικαί λίθοι κατεσκευασμέναι έν ά- 
ναγλύφοις» τούθ’ δπερ πληρέστατα παριςά 
τήν έκ τών έξ άμεθύς-ων έξεχουσών σταφυ- 
λών, τών έκ κοραλίων κερασιών,τών έκ σαρ- 
δίο'·» ρεβησίων καί τήν τών έκ λιθαρίων κοκ- 
κιμήλων των παραχθεϊσαν τοϊς θεαταϊς κα- 
τακήλησιν (effect). Περίεργον, άλλ’ εύάρεςον 
καί σχετικώς άνέξοδον είδος ύελίνων μουσει-

(1) "Οτε ή Τοσκάνη απετέλει ιδιαίτερον 
δουκάτον υπδ τήν Δορραινοαυστριακήν οικο
γένειαν. (Σ. Μ-)



444 ΛίθΟΓΡΑΙΙΤυΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. 193
»>>μάτων ΐπαρουσιάσθη πρδ τίνος ένώπιον τοΰ 
■δημοσίου, είναι δέ λίαν κατάλληλος πρδς 
οίκονομικήν τών οικιών διακόσμτσιν χαί 
δείγματα αύτοϋ Οά ένθυμώνται πάντες οί 
έπισκεφθέντες τδ πρώην Κρυστάλλινον 11α- 
λάττον. Έν τούτοις οι 'Ινδοί Λέγεται δτι 
ύπερέχουσι πάντα τ’ άλλα έθνη κατά ττ,ν 
λεπτήν αβρότητα καί κομψότητα τών έχ 
σκληρο-πέτρας (piclro dt+ro) μουσειωμάτων 
των.

Έσχάτως δ’ άνέγνωμεν περί άλλοκότου 
χαί ωραίου μουσειωτικής έργασίας είδους 
κατασζ.ευασθέντος υπδ τών άρχαίων Μεξικα 
νών πολύ προγενέστερον τής εποχής καθ ήν 
ύπετάγζσαν τοΐς Ίσπανόΐς. Ο Κλαβίγερος 
έν τή ιστορία του αναφέρει, δτι πτηνά μέ 
σεγαλοπρεπή πτερώματα έτρέφοντο πρδς 
τον σκοπδν τοΰτον καί δτι τά πτερά αύτών 
έπωλοΰντο έν τή αγορά είς τιμάς μεγάλας 
άναλόγως τής λαμπρότητος τών χροιών αό 
τών. Προκειμένου όέ νά τιχνουργηθή μέγα 
τι μουσείωμα συνήοχοντο οί καλλιτέχναι 
καί διεμοιράζοντο αναμεταξύ των τδ έργον, 
άφοΰ προηγουμένως έλάμβανον π&.σαν πρό
νοιαν, δπως έξασφαλίσωσι τήν αναλογίαν 
(correspondence) τών διαφόρων μερών καί 
τήν τελικήν ενότητα τοΰ δλου. Τοσοΰτον δ’ 
ακριβείς καί προσεκτικοί ήσαν, ώστε ένίοτε 
4 μουσειωτής διήρχετο ολόκληρον ήμέραν 
διά τήν διευθέτησιν έ.δς μόνου πτεροΰ, δ δέ 
τρόπος τής έργασίας αύτοΰ, εί καί λεπτός 
καί δύσκολος, ήν ή άπλότης αύτή καί συνί- 
στατο μόνον έκ τής συγκολλήσεως τοΰ με
ταξύ αύτών συμφωνηΟίντος ύπογραμμοΰ.

Άλλ’ [κανά, έν τούτοις, περί τών μου- 
σιιωμάτων. Έφθάσαμεν είς τδ τέλος, ή είς 

δ,τι ύπ’ όψει έχοντες τάς παραδεδεγμένος 
συνήθειας οφείλει νά χρησιμεύση ώς τέλος 
τοΰ ήμετέρου άρθρου Καί περί μέν τής το
σοΰτον παοεχούσης τδ διάφορον καί τοσοΰ
τον διαδεδομένη; τέχνη; δύναταί τις νά γρά- 
ψη βιβλίον ολόκληρον—π-ρί δέ τών μετ’ αύ
τής συσχετικών πραγμάτων απεριόριστον ά
ριθμδν βιβλίων. Άλλά καί οΰτω μαχραί σει- 
ραί αναμνήσεων εΰαρέστων άναθρώσκουσι 
πέριξ ήμών καί δι’ επιμόνων θελκτικών πα- 
ρορμήσεων προσπαθοΰσι ν’ άναχαιτήσω- 
σι τδ πανύστατον ήμών χαϊρε! Καΐ πάλιν ά- 
ποπλανώμεθα μέ τά δμματα έστραμμένα 
έντδς τής χρυσοειδοΰς σκοτίας τών θόλων 
τοΰ Άγ. Μάρκου—καΐ πάλιν συλλέγομεν ία 
καΐ αγρίους κρόκους έν τώ μέσω τών μου- 
σειωστρώτων αγρών, οϊτινες τδ πάλαι άπε
τέλουν τά δάπεδα τής αύλής καΐ τοΰ δια
δρόμου τής έπαύλεώς (villa) του Άδριανοΰ 
—ύπδ τούς πίτυ; τοΰ Τίβολυ—καΐ πάλιν 
πατοΰμεν τάς πρασίνους μοναξίας τών λου
τρώνων τοΰ Καρακάλλα δπου αί σκιαί σε*·  
πτώς καταπίπτουσιν έπί άψίδων καίπύργων, 
τδ δέ γαλήνιον εσπερινόν φώς τοΰ ήλίου λο- 
ζοβατεΧ αναμεταξύ αύτών. Ένταΰθα ύπάρ- 
χουσιν δλίγα τινά ήσυχα πρόβατα βόσκοντα 
παρά τάς πεπτωκυίας στήλας' έκεϊ δέ πορ 
ρωτέρω κατάκειται ίπερμέγεθές τι θολωτυΰ 
φατνώματος τμήμα κατακεκαλυμμένον ύπδ 
χόρτων καί βάτων καΐ δεικνΰον αναμε
ταξύ τών σαλευομένων φύλλων ίχνη μου- 
σειωματικών έργων. Έν μέσω δέ τοιούτων 
σεπτών καί ύψηλών σκηνών έμάθομεν ν’ ά- 
γαπώμεν τάς λιθογράπτου; εικόνας καί άπ’ 
αύτών άποχωριζόμεθα στένοντες, ώ άναγνώ- 
στα !

Ε. Α.

τοΰτο συνεθίζουσιν οί άνθρωποι οί έπιδιώ- 
κοντες σχέδια έν οίς διακυβεύεται ή ζωή. 
Ιίερί πολλοΰ ποιούμενοι τή; τιμής των, 
φροντίζουσι νά διατυπώσωσιν έν έγγοάφερ, 
δπερ φέρουσιν έφ’ εαυτών, του; λόγου; τών 
πρά ξεών των. Συγγραφείς τινες περί ’Ιαπω
νίας διαπραγματευθέντε; άναφέρουσι τδ αι
ματηρόν τοΰτο έπεισόδιον' άλλ’ ό νεαρός 
"Αγγλος ίαπωνολόγος έχει τήν άξίαν δτι 
πρώτος έκαμεν αύτδ γνωστόν είς τού; πολ
λούς

Ίΐ ιστορία τών τεσσαράκοντα έπτά καί 
τδ σέβας δι’ ού δ λαδς περιβάλλει τού; 
τάφους τής Τακανάβα; διαχέουσιν άπλετον 
φώς έπί τών ηθών καί έθίμων τής χώρα;, 
οία ήσαν ού πρδ πολλοΰ καί οία νΰν ευρί
σκει τις έν τώ πλείστο) μέρει τοΰ έθνους, 
ώ; καΐ έπί τών έπικρατουσών ιδεών έν τοΐς 
νΰν χρόνοι;. «Έφάγομεν, λέγουσιν έν τή 
δικαιολογίφ ?,ν άπέτειναν είς τήν σκιάν τοΰ 
Τακουμή καί ήν εύρον έπί τών σωμάτων 
αύτών, έφάγομεν τδ ψωμί σας.» Ούτος δ 
λόγος τής διαγωγής των. Ώς πιστοί δοΰ- 
λοι καΐ τίμιοι ίππόται ώφειλον νά έκδικη- 
θώσι τδν θάνατον τοΰ άρχοντός των' άνα
φέρουσι δέ έντολήν τοΰ Κομφυκίου : ζ/έν 
πρέπει νά (ijc ι>πό τύ>· αύτόν ούρανδν, 
ούτε νά .-rati/C τήν αύτήν γην τ}ζ· χαί ύ 
έγάρόσ τοΰ πατρός η Λ,ρχοντός σου. Πώς, 
λέγουσι, Οά έδυνάμεθα ν’ άπαγγείλωμεν 
τδν στίχον τοΰτον δίχως νά έρυθριάσωμεν ; 
ΊΙ κοινή γνώμη έπιδοκιμάζει τήν διαγω
γήν των, ό δέ λαδς καί οί δαΐμιο Οαυμά- 
ζουσι τήν πίστιν ταύτην πρδς άρχοντα έκ- 
τραπέντα είς τά έσχατα. Πρδ τριετίας ά
νήρ τις, άφοΰ έδεήθη πρδ τοΰ τάφου τοΰ 
νέου Σικάρα, τοΰ υίοΰ τοΰ Κουρανοσουκέ, 
ήνέωξε τήν κοιλίαν του' επειδή δέ ή πλη
γή δέν ήν θανάσιμος, έκοψε τδν λάρυγκά 
του. Χάρτης, εύρεθείς έπ’ αύτοϋ, έλεγεν ότι 
ούτος ήν έκδικητή; καί έπεπόθησε νά είσέλ
θη είς τήν πάτριάν τοΰ Σοσίού, δτι ή αΐ- 
τησίς του άπερρίφθη, δτι δέν ήθελε νά δου- 
λεύση ούδενί κυρίω καί οτι ήλθε ν’ άποθάνη 
παρά τώ τάφο, τών γενναίων' συνέβη δέ 
τοΰτο τώ 18G8.

Υρόφους του παρά τώ τάφω τοΰ ήγεμόνος 
των. Ό ίερεύς έκλαυσεν έκ κατανύξεως. Οί 
έκδικητα·. μετά ταΰτα περιέμειναν τάς δια- 
τάς τών δικαστών' άνεκοινώθη δ’ αύτοϊς δτι, 
έπειδή δέν έδειξαν τδ σέβας οπερ οφεί
λεται τή πόλει καί τή κυβερνήσει, καταδι
κάζονται νά ποιήσωσι χάρα-κίρι. Διήρέθη- 
σαν δθεν είς τέσσαρας ομίλους καί έτέθησαν 
ύπδ τήν έπιτήρησιν τεσσσάρων δαΐμιο, είς 
τήν οικίαν δέ τούτων καΐ έπί παρουσία α
ξιωματικών τοΰ σογούν, έφόνευσαν εαυτούς 
έκθύμως. Τά σώματά των μετεκομίσθησαν 
είς Σαγγαζ.ούζι καί έτάφησαν παρά τώ τά- 
φω τοΰ άρχοντος Τακονέ έκτοτε δέ ό λαδς 
δέν έπαυσεν έπιοκεπτόμενος τούς τάφους 
των, «οσμών μέ μικρού ς κλάδο υς καί καίων 
θυμίαμα. Πρώτος προσήλθεν ό άνήρ τής πά
τριάς τοΰ Σατσούμα, ό ύβρίσας τδν Κουραν- 
οσουκέ οτε ουτος προσεποιεϊτο δτι κοιμά 
ται είς ρυάκιον’ διεκήρυξε δ’ δτι ήλθεν ϊνα 
όμολογήση δτι ειχεν ύβρίσει τδν άγιον τοΰ
τον μάρτυρα καί νά έξιλεώση τήν αμαρτίαν 
του. Ταΰτα είπών άνέσπασε τδ έγχειρίδιον 
του καϊ ήνοιξε τήν κοιλίαν του' έτέθη δέ 
καί αύτδς είς τδν αύτδν τάφον.

Τοιαύτη είναι ή τραγορδία τών πιστών 
έκδικητών, γνωστών έν Ίέδω υπδ τδ όνομα 
τών τισααράχοντα. έπτά. Καθ’ ά μοί λέ*  
γουσιν, είς τδ μέρος τοΰτο τής ’Ιαπωνίας ά- 
παντες, άνδρες καί γυναίκες, ήξεύρουσιν αύ
τήν,ή δέ παράδοσις μετεδόθη άπδ γεναιάς είς 
γενεάν καί πιθανόν δ Κ. Μίτφορδ ήρύσθη έν 
τοϊς δημώδεσι μύθοι; τά στοιχεία τοΰ ά- 
πλοΰ καί παθητικού διηγήματος του (7 fl
ier old of Japan)· άλλά τά κυριώτεοα γε
γονότα βάσιν εχουσιν έγγραφα αυθεντικώ· 
τατα. Έν τώ ναώ τοΰ Σαγγακούζι διατη- 
ροΰσιν ώς λείψανα τά ένδύματα καί τά δ
πλα τών τεσσαράκοντα έπτά, δ δέ Κ. Μίτ
φορδ έρευνών έν αύτοϊς άνεκάλυψέν έγγραφά 
τινα, ιδίως βραχεϊαν μέν άλλά πλήρη άφή- 
γησιν τών γεγονότων ών ένεκεν αποφάσισαν 
έκεΐνοι νά έκδικηθώσι τδν κύριόν των. Αν
τίγραφου τοΰ ύπομνήματος τούτου εύρέθη 
έπί τοΰ σώματος έκάστου τών εκδικητών 
τοΰ Τακουμή. ’’Αλλως δέ έν τή χώρα ταύτη 
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Σήμερον Επεσκέφθτ,μεν τδ μέρος τοΰτο, 
άπέχον βήματά τινα άπό τής πρεσβείας. 
’Ανελθόντες τόν βουνόν διήλθομεν πλησίον 
τής πηγή; ίν ή έπλυναν ττ,ν κεφαλήν τοΰ 
Τακουμή. Τό συμβάν υπενθυμίζει έπιγραφή. 
’Ανωτέρω κεΐται περίβολος μικρός, διατη 
ροόμενος λίαν καθαρίως καί έχων ωραία δέν
δρα- έν αύτώ δέ ύπάρχουσι τεσσαράκοντα 
οκτώ Επιτύμβιοι λίθοι τεθειμένοι κατά κά 
θετόν τής κιγκλίδος. Εις μικρούς κυάθους 
υπάρχει ΰδωρ, εκεί δέ καίουσι τό θυμίαμα. 
Πλησίον τής εισόδου ύφοΰται μεγαλοπρεπές 
τό μνημεϊον τοΰ άρχοντος Τακουμή- μικροί 
δέ κλάδοι δένδρων, κομιζόμενοι υπό τών 
πιστών οδς ή άγιότη; τοΰ μέρους άδιαλεί- 
πτως ελκύει, έκόσμουν τό τελευταίον άσυ- 
λον τών τριάκοντα έπτά.

Εις παρεκκλήσιόν τι βλέπεις ξύλινα ά*  
γάλματα, κεχρωματισμένα ή βερνικωμένα, 
τών μεγάλων τούτων δημωδών ήρώων καί 
τοΰ κυρίου των*  παρίστανται δέ ούτοι ώ- 
πλισμίνοι κατά τήν ώραν τής πάλης. Τά 
άγάλματα ταΰτα είσίν αριστουργήματα, ά
ξια τών Ισπανών ίρμογλύφων τοΰ δέκατου 
έβδομου αίώνος.

(9 Σεπτεμβρίου). Την έσπέραν ταύτην 
δειπνοΰμεν παρά τώ Σάβα ΝαμπουγΙο'ση, 
παυθέντι, ώς είδομεν, τών υψηλών καθη
κόντων του καί ζώντι βίον φιλοσόφου, σο
φού, καλλιτέχνου ίν τώ ώραίω γιασκή του, 
κειμένφ είς άπόστασιν τεσσάρων μιλλίων 
άπό τής πρεσβείας καί πλτ,σίον τής ευρω
παϊκής συνοικίας.

'Η πρόσκλησις ήτο διά τήν πέμπτην ώ- 
ραν,άφίχθημεν δέ μετά μικρόν είς τήν τιμή 
τικήν θύραν τοΰ παλατίου/Οπω; είς άπάσας 
τάςτοιούτου είδους κατοικίας, ή αυλή έχει 
χονδρού; χάλικας Εφ’ ών αδύνατον νά βα- 
δίσΐ) τις δίχως νά έλκύση τήν προσοχήν 
τών φυλάκων- μικρά άτραπός φέρει είς τά 
πέριξ τοΰ οικήματος, δπου εισέρχεται τις 
διά δευτέρας θύρας, ής τά δύο φύλλα, άνοι- 
κτά όντα κατά τήν στιγμήν ταύτην, είσίν, 
ώς καί τά τής τιμητικής θύρας, δυνατά καί 

βαρέα καί εϊς τινα μέρη Εχουσι πλάκας καί 
καρφία έξ Ορειχάλκου ή σιδήρου. Δύο ή 
τρεϊς ύπηρίται κάθηνται άκίνητοι πρό πε
ριφράγματος, Εμποδίζοντας τό βλέμμα νά 
είσδύστι έν τώ έσωτερικώ. Εύγενεϊς μέ δύο 
στίφη υποδέχονται ήμάς καί διά μικρών διό
δων, δμοιαζουσών πρός τά δρύγματα φρου
ρίου, όδηγοΰσιν ήμάς είς τό δωμάτιον τή; 
πρώτης δροφής, είς 8 μ’ είχεν όποδεχθή δ 
Σάβας κατά τήν πρώτην μου Επίσκεψιν' 
είναι δέ τοΰτο μέγα καί έξ αύτοΰ βλέπει 
τις τόν ώραιότατον κήπον. Ό οικοδεσπό
της προσκαλεϊ ήμάς ν’ άναβώμεν είς τό 
στέγασμα, δθεν φαίνεται μέρος τή; Ίέδου' 
πλήν μ’ Εκπλήττει κυρίως τό γΙασκή δρώ
μενου κατ’ εύθεϊαν γραμμήν — άληθής δαί- 
δαλος διαφόρων οικημάτων χωριστών μέν, 
συνδεδεμένων όμως ύπό συριγγών κεκαλυμ- 
μένων, ών βλέπει τι; έλισσόμενα τά στε
γάσματα μεταξύ τών διαφόρων διαστάσεων 
οικοδομών, κεχωριζομένων άπ’ άλλήλων 
διά στενών δρομίσκων- ρίπτων δέ τις ίν 
αύτοίς τύ βλέμμα βλέπει μόνον σωρόν συγ
κεχυμένου βαρειών καί μελαινών στεγών. 
Ο τύπος τής άλλοκότου ταύτης οικοδομή; 
άπαντάται είς τά παλάτια τών μεγιστά
νων' εϊναι δέ εχέγγυον ασφαλείας ή τουλά
χιστον παρέχει τελευταίαν έλπίδα σωτη
ρίας ίν ή περιπτώσει, συνεχεϊ άλλοτε, άν
θρωποι όπό πολιτικών αντιζηλιών ή υπό 
τοΰ πόθου τή; έκδικήσεω; δρμώμενοι Οά 
κατώρθουν νά είσδύσωσιν είς τήν αύ- 
λήν.

*0 Σάβας κατόπιν ώδήγησεν ήμάς εί; 
παρακείμενον δωμάτιον- Εστησαν δέ χαμη
λήν τράπεζαν έφ’ ής είσίν εκτεθειμένα φι- 
λαρέσκω; καί μετά τής τούς Ιάπωνα; δια- 
κρινούσης καλαισθησίας χρώματα διαλελυ- 
μένα, μελάνη τής Κίνας, χρωστήρες καί 
μεγάλα φύλλα χάρτου. Νεαρά γυνή, σύζυ
γος σαμουράη τοϋ Σάβα, αρχεται άμέσως 
τοΰ έργου- φύλλον χάρτου στερεοΰται διά 
μεγάλου όγκου κρυστάλλου, ή δέ νεαρά 
γυνή διά χειρός τολμηρά; καί ασφαλούς 
χαράτΤει κατά πρώτον τού; κάλυκας, τά 
άνθη, τά φύλλα φυτοΰ, Επειτα συνδέει τά 

διεσπαρμένα στοιχεία ταΰτα καί απολήγει 
είς τό στέλεχος καί τούς κλάδους. Στηρί- 
ζουσα τον όβιλόν όπωσοΰν ίσχυρώς καί μι- 
γνύουσα οΰτω τό ^ρώμα δπερ πληροί τό 
άκρον εί; τό πολύ η δλίγον ΰδωρ δπερ περιέ- 
χεται είς τό άνώτερον μέρος, κατορθοϊ διά 
μια; καί μόνης προστριβής νά θέστι έπί 
τοΰ χάρτου δύο ή τρία διάφορα χρώματα' 
σχεδιάζει δέ καί ζωγράφε! συγχρόνως μετά 
θαυμάσιου ασφαλείας καί ταχύττ.τος. Είς 
δέκα, είς πέντε, εί; τρία λεπτά τό σχεδία
σμα έγένετο καί βεβαίως άξίζει νά τεθή ώς 
κόσμημα είς τό δωμάτιον. Βεβαίιο; ταύτα 
πάντα είσί μέθοδοι κατά μέγα μέρος μη- 
χονκαί. Ό καλλιτέχνης, άν δύναταί τις 
οΰτω νά εϊπη, εμαθεν άπό μνήμης αντικεί
μενά τινα άπερ άντιγράφει μηχανικώς καί, 
συνεπεία συνεχοΰς γυμνάσεως, μετά θαυ- 
μασίας ακρίβειας- τά αντικείμενα δέ ταΰτα 
είσί τά στοιχεία έξ ών θά σύγκηται τό 
σχεδίασμά του, άλλ’ ή Εφαρμογή αύτών 
τώ άνήκει- Είναι είδος παιδιά; τοΰ πνεύμα
τος καί μεγάλη; τεχνική; εύκολίας. Ζητεί 
νά Εμβάλν) είς άμηχανίαν τούς θεατά;, νά 
τού; ταράξι,, ν άφήση αύτούς ίσον Ενεστι 
περισσότερον χρόνον είς αμφιβολίαν, νά 
τούς κατάπληξη δταν θά δώσ^ τήν τελευ- 
ταίαν προστριβήν. Ό καλλιτέχνης, δπως 
μή δώση καιρόν σκέψεω;, οφείλει νά έργα- 
σθή ταχέως- διό ή ταχύτης περί τήν Εκ- 
τέλεσιν άποδεικνύει μεγαλητέραν τήν άξίαν 
του.

Μετά τήν νεαράν γυναίκα ήλθεν ή σειρά 
τοΰ Σάβα- γελών δέ πολύ καί χειριζόμενος 
μετά μεγάλη; ταχύτητο; χονδρόν χρω
στήρα, 8ν βυθίζει άλληλοδιαδόχως είς τό 
κύπελλον καί είς τό στόμα του, κατορθοϊ 
εί; ολίγα λεπτά νά γράψρ θελκτικήν εικό
να παριστώσαν σύμπλεγμα ιππέων. ”Ηρχι- 
σεν άπό τής κεφαλής τοΰ ίππου, Επειτα ε- 
φθασεν είς τόν άναβάτην καί μετά ταΰτα 
είς τά ιγνύα τών ϊππων καί ουτω καθεξής. 
’Αδύνατον νά μαντεύση τις τό άντικείμε- 
νον τοΰ σχεδιάσματος. Τέλος διά γραφών 
τινων συνήνωσε τά διεσπαρμένα μέλη, προσ- 

έθηκε συγχρόνως τάς σκιάς καί οΰτω; 
έτελείωσε τό μικρόν αριστούργημά του.

Τό σκότος έθηκε τέρμα εις τά παίγνια 
ταΰτα, διότι δέν δύναμαι άλλως νά όνομά- 
σω αύτά, δ δέ ξενίζων ήμάς ώδήγησε καί 
αυθις εί; τό πρώτον δωμάτιον, δπου είναι 
Εστρωμένη τράπεζα καί δπου παρετέθη τό 
δεϊπνον. Φανοί ά«η?τημένοι έκ τή; Οροφής 
καί δάδες εύθέτως. δ.ατεθειμέ.αι έν τώ κή 
πω, ώστε ν' άντακλά τό φώς των είς τό 
ίχθυοτροφεϊον, καθιστώσι μαγευτικωτέραν 
τήν δι’ Εμέ τόσον άλλόκοτον σκηνή εϊμε- 
Οα δέ πέντε : δ ξενίζων, υπάλληλος ανώ
τερος τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών, φί
λος τής οικίας, δ Κ. ’Αδαμς, ό Κ. Σα- 
τώβ καί Εγώ. Ό υίδς τοΰ Σαβα καθό αδι
άθετος δέν προσήλθε. Συ·<έκειτο δέ τό 
δεϊπνον άπό πληθύν εδεσμάτων προσφερο- 
μένων ίκάστω συνδαιτημόνι είς ποτήριον 
Εξ άργίλου λεπτοΰ ώς φύλλον χάρτου, ή
τοι ζωμόν άριστον όρνίθων, παράδειπνα ώ- 
ών, άτινα καταπλήττουσι μάλλον ή εύα- 
ρες-οΰσι τόν ούρανίσκον, βραστούς καί ψη
τούς ιχθύ; καί διάφορα άλλα, ών τήν ού
σίαν δέν δυνάμεθα νά μαντεύσωμεν —· ά - 
παντα καρυκευμένα μέ έαβάμματα καλά 
καί αρωματικά έξ ίχθύων.'Ω; εύ ήγμένοι, ού
δόλως βιάζουσι ήμάς νά φάγωμεν, τού; δέ 
Επαίνους μάς υπέρ τοΰ δείνα ή δείνα Εδέ
σματος οί συνδαιτημόνες δέχονται μετά 
φανεράς εύχαριστήσεως, Επαναλαμβάνουν 
καί σχολιάζουτιν.'Ο οίνος, σαχί, κατασκευ- 
αζόμενος, νομίζω, έξ όρυζίου, δέν μ’ άρέ- 
σκει τόσον- υπάρχει δ’ Επί τής τραπέζης 
Εντός μικρά; φιάλης, έξ η; κερνώσιν είς 
μικρότατα κυμβία. ’Από δύο ώρών δειπνοΰ- 
μεν, ήδη δέ, συμφώνως πρός τήν ίθιμοτα- 
ξίαν τοΰ τόπου, οί συνδαιτημόνες ζητοΰσιν 
δρυζαν, ήτοι εύγενώς δήλοΰσι τήν Επιθυμί
αν των νά έγερθώσιν. 'Η όρυζα παρατίθεται 
ήμϊν έπί τετραγώνου δίσκου έξ Ερυθρά; 
ρητίνης μέ τό περίφημου ιάίί, τόν νοστι- 
μώτερον ίχθΰν 8ν τά ΰδατα τής Ιαπωνίας 
τρέφουσι, καί μέ ζωμόν καί καρυκεύματα 
πολλά. Είναι ή άνθοδέσμη- διό οί δύο Εγ
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χώριοι συνδαιτημόνες έκδηλοΰσι τήν εύαρέ- 
σκειάν των.

Κατά τδν δεϊπνον, έν τι παραχειμένω 
δωματίορ, ανοιχτώ καθ’δλον τδ μήκος πρδς 
τδ μέρος τοϋ εστιατωρίσυ καί μυστηριωδώς 
φωτιζομένω διά φανών έκ λευκού χάρτου, 
πέντε τυφλοί, έπί ψιάθων καθήμενοι, παια- 
νίζουσι μουσικήν. Τά όργανά των ομοιά
ζουν πρίς τδ ήμέτερον zalrep (zither), τδ 
τόσον προσφιλές είς τά όρη τής Στυρίας, 
καί πρδς βιολίον’ ένίοτε δέ συνοδεύουσι τήν 
μουσικά,ν δι’ ασμάτων. Τ’ άσματα ταΰτα 
είσίν δπωσοΰν μονότονα, ούδόλως δμως δυ
σάρεστα. Αί φράσεις επαναλαμβάνονται, νο
μίζει δέ τις δτι οί άοιδοί ζητοϋσι μελωδίας 
καί δέν δύνανται νά εδρωσιν. "Αριστος μου
σικός είναι ό αθλητής. Μετά μικρδν είσέδυ- 
σεν έν τώ δωματίω καί έκάθτ,σε συνεσταλ- 
μένως, τά νώτα έχουσα πρδς ημδς έστραμ- 
μένα, νεαρά γυνή, ήτις βεβαίως ην μεγάλη 
κυρία’ ήν δέ τωόντι τοϋ Σάβα ή νύμφη, ήν 
άναμφιβόλως μετά κόπου έπεισαν νά φανή 
είς τούς βαρβάρους κα'ι έκρουε τδ αύτδ οργά
νου οίον καί είς τών τυφλών. Έξεπλάγη 
μεν άπαντες διά τήν τέχνην της’ έσήμαινε 
δέ τδ μέτρον χαί προδήλως διηύθυνε τούς 
λοιπούς μουσικούς. ΓΟ γηραιός Σάβας ην είς 
έκστασιν καί δέν έπαυσεν έπαινών τήν τέ
χνην τής νύμφης του’ δυστυχώς δέ μόνον 
τήν τέχνην της έδυνήθημεν νά θαυμάσωμεν 
καί όχι καί τήν καλλονήν της, διότι αμα 
τελειώσαντος τοϋ τεμαχίου έγένετο άφαν
τος δίχως νά καταδεχθή νά έλθη εί; τδ 
έστιατώριον, ούδέ νά στρέψη άπαξ πρδς η
μάς. Έν τούτοις θελκτικόν ήν τδ θέαμα 
τής νεαρδς ταύτης γυναικδς ένοκλαζούοης 
ενώπιον τών πέντε τυφλών, μετά τής λευ
κόφαιου μεταξωτής έσθήτό; της καί τής έ 
ρυθράς ζώνης της, έχούσης τήν κεφαλήν κε- 
κλιμένην ελαφρώς επί τοϋ όργάνου της, 
ωραία χαρακτηριστικά, έξ όσων έδυνήθη
μεν νά ίδωμεν, μικρόν ούς καί μικράς χεϊ- 
ρας.

Μετά τδ δεϊπνον, κομισάντων καί αυθις 
χρωστήρας καί χρώματα, δ οικοδεσπότης 
καί τοϋ οαμουράη ή σύζυγος ήρχισαν νά 

έργάζωνται δεξιώς πάνυ καί συνεπλήρωσαυ 
δι’ άλλων εικόνων τήν μικράν συλλο
γήν, ήν εύηρεστήθησαν νά δωρήσωσιν ή
μϊν.

Είναι έννάτη καί ήμίσεια ώρα, δ έστι 
μεσονύκτιον έν τή χώρα ταύτη. Άπεχαιρε- 
τίσαμεν οθεν τούς ξενίσάντας ημάς και ά
φοϋ διήλθομεν διά διαφόρων διαύλων κα1. 
άντιθαλάμων, φωτιζομένων ύπδ μεγάλων 
κηρίων τεθειμένων έπί χάλκινων φανών, 
φθάνομε/ είς τήν αυλήν, είς ήν περιμένου- 
σιν ήμάς ή άμαξα τοϋ Κ. "λδαμς, ό είσαγ- 
γελεύς του, οί Ιάπωνες φύλακες καί οί ιπ
ποκόμοι τής πρεσβείας.

Όφείλομεν νά διέλθωμεν μέγα μέρος τής 
πόλεως, πρώτον δ’ ήδη βλέπω τήν Ίέδον 
νύκτα. Συνήθως ά.ιοφεύγουσι τούς νυκτερι
νούς περιπάτους, έκτδς δέ κατεπιιγούσης 
ανάγκης, απαγορεύεται, χάριν αυτής τής 
ασφαλείας των, είς τού; ολίγους'έν 'Γσουκι- 
ζή παρεπιδημούντο; Εύρωπαίους ν’ άπομα- 
κρυνθώσι τών συνοικιών των μετά τήν δύ
σιν τοϋ ήλιου. Οί έν τή πρεσβείγ, έκτδς α
πολύτου ανάγκης, ούδέποτε έξέρχονται 
τήν νύκτα. Κατ’ αύτάς έτι τάς άρχάς τοϋ 
έτους τούτου, δύο "Αγγλοι, διατελοΰντες 
έν υπηρεσία τής ιαπωνικής κυβερνήσεως, 
καιρίως έτραυματίσθι,σαν καί κατέστησαν 
ανάπηροι διά παντός. Δέν φοβούνται τούς 
κλέπτας, άλλά σαμουράη τινές δυνατόν νά 
έρεθισθώσιν, έάν μάλιστα ήναι μεθυσμένοι, 
άμα ίδωσιν Ευρωπαίου και νά έπέλθϊ) αύ
τοϊς δρεξις νά κατασπαράξωσι τδν άνθρω
πον. "Ωστε, πρίν έκκινήσωμεν, έλάβομεν τ’ 
άπαιτούμενα μέτρα. Ό "Αγγλος διαγγε- 
λεύς, άναβαίνων μέγαν ίππον καί γίγας 
αύτδς ών, ακολουθεί τήν άμαξαν. Πέντε 
Ιάπωνες ιππείς άποτελούσι τήν οπισθο
φυλακήν, είς δέ τήν έμπροσθοφυλα- 
κήν. Είς διάστημα τριών ή τεσσάρων λε
πτών ούτος άντικαθίσταται ύπό τίνος τών 
συναδέλφων του' περί πολλοΰ δ'ούτοι ποι
ούνται τδ περί τιμής ζήτημα καί έκαστος 
επιζητεί τήν επικίνδυνον θέσιν ήτις είναι 
είς τήν προφυλακήν, διότι άν πρόκηται 
νά προβληθώμεν, ή προσβολή θά γίνι) κατά 

μέτωπον. Υπάρχει τι ίπποτικδν καί με
σαιωνικόν έν τή άτμο^φαίοςρ τής χώρας 
ταύτης. ’Αμφοτέρωθεν τής άμάξης τρέχου- 
σιν οί μχίττος (ιπποκόμοι τής πρεσβείας) 
κράζοντες Τύπον, τόπο*  ! Ιπποκόμοι καί 
ίππεϊς φέρουσι φανούς κεχρωματισμένους, 
μεγάλας σφαίρας έκ χάρτου έν αϊ; ύπάρ- 
χει κηρίον. Ό άήρ είναι χλιαρός, 5 ούρανός 
μέλας, άλλά τήδε κακεϊσε βλέπει τις λάμ- 
ποντα μονήρη αστέρα. "Ολαι σχεδόν αί ο{- 
κί?ι είσί κλειστά!, ένίοτε δέ κεχρωματι- 
σμένοι φανοί διαχέουσιν άμυδρόν φώς. Είς 
τάς έξόδους τών διαφόρων συνοικιών βλέ
πομεν ανθρώπους ενόπλους, καθημένου; είς 
τά φυλακεϊα’ είς δλα δέ τ’ άλλα μέρη ε
πικρατεί σκότος. Οί ίπποι σύρουσι τήν ά
μαξαν καλπάζοντες, δίχως νά πατήσωσί 
τινα τών καθυστερησάντων άνδρών’ μετ’ 
ολίγον δέ καταβαίνομεν είς τήν πρεσβείαν.

(10 Σεπτεμβρίου). Ό καιρός κατέστη ό- 
λίγον δροσερός, έπωφελούμεθα S’ αύτδν 
δπως έπισκεφθώμεν τδ Χαμαγοτέν, κατά 
γράμμα παρά./ιοχ ardxropor. Ή εξοχική 
πυργόβαρις (chateau) τών σογούν ίδρυταί 
είς τήν παραλίαν, έν μέσω ώραίου άλσους, 
περιβεβλημένη άπδ υψηλόν τείχος’ εισέρ
χεται τις δέ δι’ όχυρδς πύλης. "Οτε ήλθεν 
έν ’Ιαπωνίαν δ δούξ τοϋ Εδιμβούργου, δ έν 
τώ έαρινώ έκείνω έν διαιτήματι τών έκπε- 
πτοκότο'ν αρχόντων διαμείνας, τδ εσωτερι
κόν διεσκευάσθη εύρωπαϊκώς. Κατά τήν έ
ποχήν έκείνην, ήτις δμω; δέν απέχει πολύ, 
δ άνεμος δέν έπνεε πρδς μεταρρυθμίσει; καί 
εύρωπαϊκάς άπομ.ιμήσεις καί διελογίζοντο 
άν έπρεπε ν’ άνεχθώσιν ή νά έξοντώσωσι 
τούς παρεισάκτους λευκούς, κατά δε τήν 
έπανάστασιν τοϋ 4 8G8 έκραύγαζον : ζήτω 
δ μικάδος καί έξορία οί ξένοι’ έν τούτοις ή 
φρόνησι; άπήτει νά φανώσιν δτι καλώς υ
ποδέχονται τδν υίδν τής βασιλίσσης τής 
’Αγγλίας, καί πρδς τιμήν τούτου οί μεγά
λοι θάλαμοι τής πυργοβάριδος έκοσμήθη- 
σαν μέ έπιπλα άπδ άνακάρδιον (μαόνι), ά
τινα έκ Χδγκ-κδγκ εφερον’ δέν έλησμόνη- 

σαν δέ καί πάντα τά επιτραπέζια σκεύη 
χαί τά κρύσταλλα. "Οταν δ ύιρουργδς τών 
έξωτερικών προσφέρη δεϊπνον είς τού; έν 
Ίοχοχάμφ ερχομένου; ξένου; πληρεξουσί
ους, τά γαστρονομικά έργαλεϊα δανείζεται 
άπδ τδ Χαμαγοτέν καί κατά τάς σπανίας 
τμύτας ευκαιρίας δ Γάλλος ξενοδόχος τοϋ 
Τσουκιζή έχει τήν μεγάλην τιμήν νά έπι- 
στατή είς τήν ςοαρασκευήν τοϋ δείπνου. 
Χάρις είς τδν τεχνίτην τοΰτον καί είς τήν 
έπίσκεψιν τοϋ Βρεττανοϋ πρίγκηπος, οί α
νώτατοι άξιωμμτικοί έμυήθησαν είς τά 
σπουδαία μυστήρια τή; ευρωπαϊκής μαγει
ρική;’ έπίση; δ' έμαθαν νά χειρίζονται τήν 
περόνην καί νά κάθηνται καλώ; έπί κα- 
Θέδρας. Τδ ξενοδοχείου τής Γαλλίας καί τδ 
Χαμαγοτέν θά καταλάβωσι θέσιν έν τή ι
στορία τοΰ πολιτισμού.

Έν τούτοι; τή; άδεξίως έξευρωπαϊσθεί- 
ση; πυργοβάριδος προτιμώ τδν παράδεισον 
δστις διέμεινεν ιαπωνικός καί δστις συν.ί- 
σταται άπδ λαμπρά δένδρα, έπιχώματα, 
μικρά; τεχνητά; λίμνας, μικρά ακρωτήρια, 
γέφυρας ζευγνυούσα; τού; όρμους, φυσικά; 
καί τεχνητά; τοΰ εδάφους ανωμαλία.; καί, 
μεταξύ τών δένδρων, τδν δρίζοντα τής 
θαλάσσης — πανταχού μόνωσις καί σιγή.

(H Σεπτεμβρίου). Δειπνοϋμεν παρά τώ 
Ίβακούρα’ άφιχθέντες δέ περί ώραν δβδά- 
μην είς τδ έν Σότο Ζίρο ενδιαίτημά του, 
είσερχόμεθα διά τής μεγάλης θίρας εί; τήν 
κυρίως οικοδομήν, διαβαίνουεν πρδ δίοδε- 
κάδο; υπηρετών έν.οκλαζόντων καί δδηγού- 
μεθα ύπδ εύγενών φερόντων δύο ξίφη είς 
τά δωμάτια τοϋ υπουργού. Έκτδς στρογ
γυλής τραπέζης καί έξ εδρών, έπίτηδες τε- 
θεισών, ή αίθουσα, ώ; καί οί πολυάριθμοι 
θάλαμοι δι’ ών διέβημεν, ούδόλως είχον έ
πιπλα, έξαιρουμένου τοϋ σανιδώματος εις 
8 Οέτουσιν οί ξένοι τά ξίφη των. Μετ οϋ 
πολύ ανήγγειλαν τδ δεϊπνον, παρασκευα- 
σθέν καΐ.παρατεθέν εύρωπαϊττί. Έθαόμαζον 
τήν έπι,τηδειότητμ τών υπηρετών, οίτινε,ς 
ήλλαζον τά τρυβλία καί έξετέλουν άπασαυ
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■τλν ΰπηρεοίαν μετ’ άκρα; προσοχής, ησυ
χίας καϊ ταχύτητος.

Τό δ tin·ον καϊ ή συνδιάλεξις παρε-άθη- 
σαν μέχρι τού μεσονυκτίου, αί πέντε δ' αύ 
ται ωριι παρήλθον ώς λεπτά. Ό Ίβακ'-ύ- 
ρας, φιλόλογος ών ττ,ν εσπέραν ταύτην,ίξε- 
φράζετο ευκόλως, συντόμως καϊ σαφώς’ με
ταξύ δ’ άλλων έλεγεν .-

«Ό σκοπός μου είναι νά διατηρήσω έξω
τερικώς φιλικός σχέσεις καί νά έκτελέσω ίν 
τώ έσωτερικφ μεγάλας μεταρρυθμίσεις.

• Δέν είναι αληθές δτι ή Ιαπωνία διετέ- 
λεσε πάντοτε κλειστέ είς τούς ξένους. Δύο 
αίτια επέφεραν ττ,ν έκουοίαν μόνωσιν τής 
αυτοκρατορίας· ίν πρώτοις ό σφετερκμος 
τής άρχής ύπό τών σογούν, οΐτινες έφοβοΰν- 
το νά διακυβεύσωσι την έξουσίαν των έρχό- 
μενοε εις συνάφειαν πρός τούς ξένους, καί ά
κολούθως ή έπανάστασις τών χριστιανών 
(υπαινίσσεται την έπανάστασιν τών χριστι
ανών κατοίκων τής ’Δρίμα; κ«1 τής Σιμαμ- 
πάρας πρός άνατολάς τής Ναγκασάκης, ώ- 
θηθέντων είς τοΰτο τφ 1638 ύπό τών ω
μοτήτων τοΰ διοικητοϋ)· Έπανακτήσαντος 
τοΰ μικάδου τόν θρόνον καί την έξουσία», 
δέν φοβείται ούτος, ώς ο: σογούν, τήν πε
ριέργειαν τών ξένων.

«'Η ίπιτυχία τής έπαναστάσεως τοΰ 
1868 καί ή συναίνεσις τών δύο μεγάλων 
πατριών Σατσούμα καΐ Χιοτσιού όπως θυ- 
σιάσωσι τά προνόμιά των άποδεικνύουσιν 
δτι δ μικάδος είναι σεβαστός παρά πάσι και 
είναι άπόδειξις δτι ούδόλως άπέσβεσε τό 
αίσθημα τοΰτο τοΰ λαοΰ ό ύπό τών σογούν 
έπί αιώνας σφετερισμός τής άρχής».

’Βθίξαμεν τό ζήτημα περί τών περιηγή
σεων τών ’Ιαπώνων έν Εύρώπη καί ’Αμερι
κή’ προέβην δέεις τό νά παρατηρήσω τώ υ
πουργώ δτι καλλίτερον ίσως θά ήτο νά 
στείλτ) έκεϊ μάλλον άνδρας τινάς ώριμους 
καί πεπαιδευμένους ή τόσους νέους απαίδευ
τους καί άπειρους, άνικάνους ν’ άντιληφθώ- 
σι τών πραγμάτων τής Εύρώπης, άλλως δέ 
καί εκτεθειμένους είς τούς κινδύνους τής δι
αφθοράς τών μεγαλουπόλεων ήμών.

Ό Ίβακούρα; άπήντησε : «Σοφοί είναι 

οί λόγοι ύμών. ’Εντούτοις οί νέοι ουτοι φέ
ρουσι καινάς τινας ιδέας καί διαδίδουσιν αύ- 
τάς εΐ; τήν χώραν. Κατά τοΰτο αί περιηγή
σεις των δύνανται νά φέρωσι καλόν τι.»

Προσέθητε δέ, γελών πολύ,ώς πράττουσιν 
οί Ιάπωνες :

«Χαίρομεν φήμην ανθρώπων ψευστών. 
ΨεΟς-αι δμως ησαν οί σογούν, οϊτινες περί 
οΰδενός άλλου έφρόντιζον είμή πώ; νά φαί- 
νωνται κυριάρχαι».

Τά μεταρρυθμιστικά ταΰτα σχέδια μό.ον 
εί; ήμάς δέν έξέθηκεν ό Ίβακούρας, άλλά 
καί είς πάντας τού; πλησιάσαντα; αύτόν. 
«Φοβεΐσθε, τοΐ; έλεγεν, ή τινές ύμών φο- 
βεϊσθε δτι δέν είμεθα ίκανοϊ διά τό έργον 
καί ότι, άν άποτύχωμεν, οί ξένοι θά πά- 
θωσι. Πλήν ησυχάσετε. Έν Εύρώπη τού; βα· 
σιλεϊ; έκλέγουσιν οί λαοί’ άλλ’ έν ’Ιαπωνία 
είσί πεπεισμένοι δτι δ αύτοκράτωρ ούρα»ό- 
θεν έπέμφθη καί δτι οί άνθρωποι είσιν δοΰ- 
λοί του. Διό οί πρίγκηπες καί οί σαμουράη 
πάντοτε έθεώρησαν τόν μικάδον ώς κύριόν 
των,εΐς δν δφείλουσι τυφλήν ύπακοήν. Τοι
αύτη είναι ή βάσις τοΰ δημοσίου δικαίου ή
μών. Από πολλοΰ έγώ καϊ οί φίλοι μου έ- 
μελετήσαμεν τό περί καταργήσεως τής έξου- 
σίας τών δαΐμιο’ άλλ’ ήν τολμηρόν λίαν 
τό έπιχειρήσαι νά στέρηση τις διά μιάς δι- 
ακοσίου; εξήκοντα άρχοντας τοΰ άξιώματός 
των. Έν τούτοις εϊδομεν δτι οί πρίγκη- 
πες ούτοι ήσαν πρόσκομμα διαρκές είς τάς 
μεταρρυθμίσεις ά; έφρονοΰμεν νά πραγμα- 
τοποιήσωμεν έν τφ έσωτερικώ κα’ι είς τήν 
πρόοδον ήν έπεποθοΰμεν έν ταΐς σχέσεσιν 
ήμών πρός τούς ξένους. Κατ’ άκολουθίαν, 
ώ; πάντες ήξεύρουσι, μετέβην παρά τοΐς 
Σατσούμα καΐ τοϊς Σοσιού, καί έπεισα τούς 
έγκριτοτέρους τών άνδρών δπως έγκρίνωσι 
τήν άμεσον καϊ πλήρη κατάργησιν τών φυ
λών. Οί Τόσα, προσκληθέντες νά συνενω- 
Οώσι πρός ήμάς, έπίσης αυνήνεσαν. 'Ηδη δέ 
άσχολούμεθα δπως σχηματίσωμεν αύτοκρα- 
τορικήν φρουράν έκ δεκάκις χιλίων άνδρών 
καϊ στρατόν. Αί τρεϊς πατριαϊ έστειλαν ή- 
μϊν τούς πολεμιστάς των, καϊ αί λοιπαϊ δε 
δ’άναγκασθώσι νά μιμηθώσι τό παράδειγμα, 

ώστε θά έχωμεν τοιουτοτρόπως τά μέσα νά 
κατασυντρίψωμεν πάσαν άντίστασιν.

α'Η αϋτοκρατορική κυβέρνησις συνέστη έν 
Ίέδω καί έκεϊ Οά συγκεντρώσιι δλους τούς 
κλάδους τής ύπηρεσίας, αΰτη δέθά έπιβάλ- 
λη καϊ είσπράττη τούς δασμούς καϊ φόρους. 
Αί πρόσοδοι ήμών άνέρχονται είς δώδεκα ί· 
κατομμύρια ^ίος, τά δέ έν ταϊ; παραλίοις 
πόλεσιν είσπραττόμενα δικαιώματα είσιν 
ασήμαντα. Δυσχερές μέν τό έργον ήμών, 
πλήν θά ίπιτύχωμεν. Οί σογούν έψεύσθησα», 
ήμεΐς δμως είς πάντας θά είπωμεν τά ά
ληθή».

Οί δύο υίοϊ τοΰ Ίβακούρα είσϊν είς Νέαν 
Ύόρκην, δπερ τοΰ συρμοΰ, διότι οί έξέχον- 
τες στέλλουσι τά τέκνα των εί; Εύρώπην 
καϊ είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. Οί έπι 
στρέφοντες είσιν ένδεδυμένοι εύρωπαϊστΐ, 
πλήν πιθηκίζουσιν. (Ένταΰθα δ συγγραφεύς 
κακίζει, δικαίως, τήν πρός τό μιμεϊσθαι τ ’ 
άλλότρια τάσιν τών ’Ιαπώνων, άποδεικνύει 
δτι οί είς τά ξένα χάριν έκπαιδεύσεως μετα- 
βαίνοντες μάλλον διαφθείρονται, κτλ. ώς 
καϊ προλαβόντως έξέθηκε).

(12 Σεπτεμβρίου). Έπεσκέφθημεν τόν 
πρωθυπουργόν Σά»ζον, ού 'ό γϊάσκι ομοιά
ζει πρός τό τοΰ Σάββα καϊ τοΰ Ίβακούρα. 
Ένφ διηρχόμεθα διά τών θαλάμων είδον 
μεγάλα καϊ ωραία άλεξίπυρα έκ παλαιά; 
.Ιάχας τεθειμένα πρό τώ» θυρών’ είσήχθη- 
μεν δέ ύπό δύο ύπαλλήλων. Οί μεγάλοι άρ
χοντες, οί κουζέ, ύπηρετοΰνται ύπό πα ί
διον’ ουτοι δέ έμφανίζονται είς τό έλάχι · 
στον νεϋμα τοΰ κυρίου τω», προσέρχονται 
ένώπιόν του ήρέμα, λαμβάνουσι τήν διατα
γήν καΐ απομακρύνονται δρομαίοι· Τό σέβας, 
ή πίστις, ό ζήλος, ή άφοσίωσις άπεικονίζον- 
ται είς τήν στάσιν τοΰ παιδός.

Ό Σάνζο ύπεδέχθη ήμάς φέρων τήν με
γάλην στολήν τή; αύλής, χιτώνα μεταξω
τόν πλουσίως πεποικιλμένον καϊ μέ πλα
τείας καϊ δυσκάμπτου; χειρίδας όμοιαζού- 
σας πρός πτερά’ φέρει δέ τόν έπίσημον μέ
λανα έκ χάρτου βερνικωμένου πίλο», δστις 

καλύπτει μόνον τό κεκαρμένον μέρο; τή; 
κεφαλής καϊ άνορθοΰται όπισθεν. Ό υπουρ
γός μ’είπεν ότι έχει ήλικίαν τριάκοντα καΐ 
έ'ός έτών, άνήκει δέ είς μίαν τών άρχαιο- 
τέρων οικογενειών τοΰ Κιότου καΐ τάν Οέ
σιν του δφείλει είς τό λία« ένεργόν μέρος δ
περ διεδραμάτισεν άρχομένης τήςέπαναστά- 
σεως τοΰ 1868, δτε έκηρύχθη έκ τών πρώ
των κατά τοΰ σογούν. "Οπως ό Σάϊγος διά 
τής εί; Κιότον παρουσίας του συντελεί ίσχυ- 
ρώς δπως αί πατριαϊ Κιουσιού ωσιν ευνοϊ
κοί πρός τού; μεταρρυθμιστά;, ουτω καϊ δ 
Σάνζος, ώς πρωθυπουργός, έξασκεΐ άνάλο- 
γον έπιρροήν έπϊ μερίδος τινός τών άρχαίων 
εύγενών. Είναι δέ λόγου άξιος μάλλον ώς 
έ*  τής κοινωνική; θέσεω; καϊ τοΰ όνόμα- 
τός του.

'Η συνδιάλεξις ήμών, διακοπεϊσα έκ τ&0 
αναψυκτικών ποτών άτινα οί άκόλουθοι έ
φερον καϊ άπεκόμιζον μόλις διά τών άκρων 
τοΰ ποδός θίγοντε; τάς ψιάθους, έπανελή- 
φθη μετά τό δειπνάριον' περιεστρέφετο δέ 
είς πράγματα μικρό» παρέχοντα τό ένδια
φέρον· Έν τούτοις ό Σάνζος μ’ είπεν : βΕύ- 
αρεστήθητε νά μοϊ παράσχητε τάς ήμετέρας 
συμβουλάς περί τής τέχνης τοΰ κυβερνάν, 
διότι μεγάλην μέν θέσιν κατέχω, δλίγην δέ 
πείραν. Ή φράσις αυτή βεβαίω; όφείλεται 
είς εύγένειαν τρόπου, άλλά συνάδει πρός τήν 
νΰν τών πνευμάτων διάθεσιν. Τό αύτό πνεΰ
μα θ’ άνεύρτ) τις καί είς τού, λόγους ού; θά 
μοϊ άποτείνη & μικάδος κατά τήν άκρόασί» 
μου καϊ οϊτινες μοϊ άνεκοινώθησαν προκα- 
ταβολικώ;. Θέλουσι νά μάθωσι παρά τών 
Εύρωπαίων κ«ϊ τοΰτο προθύμως έμολο·4 
γοΰσι.

(13 Σεπτεμβρίου). Μέλλομεν καϊ δεύ
τερον νά έπισκεφθώμεν τόν μέγαν ναόν τής 
Άσακούσας, έν τών θαυμάτων τής Ίέδου’ 
καταβαίνομεν δέ είς τήν παραλίαν καϊ έ- 
πιβιβαζόμεθα έπϊ ενός τών ιδιαιτέρων πρός 
τέρψιν πορθμείων άτινα είσί τοΰ συρμοΰ §ιά 
τάς νυκτερινά; έκδρομάς καϊ άτινα άγα- 
πώσι-ν οί πλούσιοι νέοι καϊ αί μολπά#τρι-
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αι. Ούδέν κίθαρώτερΟν κοΛ κομψότερων 
τών μικρών τούτων λέμβων’ μόνον δέ ή 
χαμηλοτάτη όροφή τοϋ θαλάμου σ’ αναγ
κάζει νά εΐσέλθη; έίρπων καί νά ένοκλάσΐ); 
ή νά έκταθή; έπί τή; ψιάθου, ήτις εύτυ- 
χώς είναι λίαν καθαρά. "Οταν έπέλθ/ι ή 
νύξ άναρτώσι φανόν ποικ λόχρουν, τά 
πλοία δέ ταΰτα δρώμενα έκ τής παραλίας 
$ έπί τών διωρύχων τίς πόλεως άποτελοΰ- 
σιν έντύπωσιν πυγολαμπίδων περιιπταμέ- 
νων έπί τοϋ δδατος.

Ό άνεμος είναι δροσερός καί δ κόλπος 
ελαφρώς συστέλλεται. Πρδς τ’ αριστερά ή 
μών ύπάρχουσι χαμηλά άκρο·τήρια, δια- 
τεμνόμενα ύπδ μικρών όρμων, κεκαλυμμένα 
άπδ χλόην, χόνδρους, έλάτας, κήπους, πα
ραδεξου;, ών μάλλον πυκνόφυλλος είναι δ 
τοϋ αύτοκρατορικοϋ μεγάρου τοϋ Χαμα- 
γοτέν. Οικίας ούδάμοΰ ύπάρχει ίχνος. Πρδς 
τά δεξιά ήμών, εις τά μεσημβρινά, εΰρη- 
ται δ εΰρύς κόλπος, καί όπισθεν ά'πομα- 
κρύνονται πρδς δυσμάς αί σύδενδροι κλι- 
τύες τοϋ προαστείου Τακανάβας, ού ύπέρ- 
κειται ή σημαία τίς βρεττανικής πρεσβεί
ας. Νοτιώτερον βλέπει τις τά μεμονωμέ
να φρούρια, διαδεχόμενα ύπδ τίς Οαλάσ 
σης καί είς τδ βάθδς, λευκόφαιου χρώμα 
έπί λευκοφάίου, τάς κλιτύας τίς Καναγά- 
βας. Τδ Φουτζιγίάμα, ώς συνήθως, περι
βάλλεται άπδ νέφη, άτινα ένίοτε εύαρε- 
στούνται ν’ άποσυοθώσι καί δεικνύουσιν δτέ 
μέν τδν κρατήρα, δτέ δέ τά πλευρά τής 
κολοσσιαίας πυραμίδος. Τέλος, άφοΰ έπλεύ - 
σαμεν πάντοτε πρδς νότον καί έψαύσαμεν 
τά υπόβαθρα τίς αμερικανικής πρεσβείας, 
έτράπημεν πρδς βορράν καί είσεπλεόσαμεν 
είς τάς έκβολάς τοϋ μεγάλου ποταμού τίς 
Ίέδου.

Τδν Σουμιδάγάβαν παραβάλλουσι πρδς 
τδν έν Αόνδίνω Τάμεσιν’ μάλιστα φαίνεται 
πλατύτερος επειδή αί πέριξ οίκίαι είσί χα
μηλοί. Τδ θέαμα είναι χάριεν καί ένταυτώ 
μεγαλοπρεπές. Είς τάς όχθας έκτείνονται 
μακραΐ σίιραί οικημάτων μετά μεγαλοπρε
πών δένδρων. Βλέπει τις τριπλήν, συνε
χώς δέ τετραπλήν σειράν Αγκυροβολημένων

πλοίων λίαν ποικίλων καί έκ τών μάλλον 
φαντασιωδών σχημάτων, μεγάλαι δέ τζογ- 
και, πεφορτωμέναι πραγματείας καί τρόφι
μα, άνέρχονται πλησίστιοι τδν ποταμόν, 
ένώ άλλαι κατέρχονται κωπηλατοΰσαι. Ή 
κίνησις αυτή, ήτις τωόντι ανακαλεί είς τήν 
μνήμην τδν Τάμεσιν, άπώλυται καθ’ δσον 
προχωρεί τις, ανωτέρω δέ μόνον πλατείαν 
σινδόνην υδατος βλέπει τις αμφοτέρωθεν, 
παραδείσους, υέγαρά τινα τών δαΐμιος καί 
τεϊοπωλεία’ ένίοτε έπικρατούσιν απόλυτος 
μοναξία καί σιγή καί νομίζει τις οτι εύρί
σκεται είς τήν έξοχήν καί όχι είς τήν καρ
δίαν μεγάλης πρωτευούσης. Διέβημεν ύπδ 
τάς τέσσαρας μεγάλας γέφυρας δι’ ών συν
δέεται ή κυρίως πόλις πρδς τδ προάστειον 
Χόντζο καί ών ή μία κατεστράφη υπδ τοΰ 
τελευταίου τυφώνος.

Μετά ταχυν πλοΰν, δστις διήρκεσε μί
αν ώραν καί τέταρτον και καθ’ 8ν διηνύ*  
σαμεν σχεδδν δέκα μίλλια, άποβιβαζόμεθα 
είς τήν δεξιάν όχθην,έπι τοΰ βορείου μέρους 
τοΰ Μίτζι, όχι δμως καί είς τδ άκρον τής 
απείρου ταύτης πόλεως’ άνερχόμεθα δέ 
βαθμίδας τινάς καί είσδύομεν εί; τήν μα
κράν καί στενήν όδδν, περιβαλλομένην άπδ 
έργας-ήρια καί τεϊοπωλεία, καί άγουσαν είς 
τήν μεγάλην είσοδον τοΰ ναοΰ. Μόλις δυ·’ 
νάμεθα νά διέλθωμεν διά τοϋ πλήθους. 
’Ενταύθα πωλοϋνται εικόνες άναθηματικαί, 
Αγιασμένος χάρτης, διάφορα είδη μή ιερά, 
απόψεις καί εικόνες φωτογραφικοί. Οί Ίά-

I πωνες έμαθον άριστα τήν φωτογραφίαν 
ήτις πρδ ολίγων έτών είσήχθη παρ’ αύ- 
τοί; καί έςασκεϊται σήμερον εΐς μέρη άτινα 
ούδείς Ευρωπαίος έπεσκέφθη.

Άκολουθοϋμεν τδ ρεύμα καί είσερχόμε- 
Οα διά τοϋ μεγάλου πυλώνος τοϋ λεγομέ
νου τών πριγκίπων. Οί πρίγκιπες δ’ ούτοι 
είσί θεοί καλούμενοι Νιό. Τά φρικαλέα 
πρόσωπά των, τά πεφυρμένα έρυθρα βαφή, 
προξενοΰσιν ήμίν φρικίασιν. ’Απέναντι τοϋ 
πυλώνος είναι ό ναδς δ άφιερωμένο; τή θεά 
Κβανών. Ό έν Ίοκοχάμα Κ. Μπεάτος έ- 
φωτογράφησεν αυτόν, πολλοί δέ περιηγηταί 
περιέγραψαν’ άλλ’ ούτε αί φωτογραφίας
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ούτε οί περιγραφσί δύνανται νά παράσχωσιν 
ιδέαν τοΰ μυστυριώδους θελγήτρου του μέ 
ρους τούτου. Τά ίερδν είναι είς τό σκιόφως. 
Ό χρυσός διέρπει έπί τοϋ θυσιαστηρ'ου, 
διαχέεται περί τήν θεάν καί απόλυτοι είς 
τά βάθη τοΰ παρεκκλησίου.Άνθη, αλλόκο
τα κοσμήματα, άγάλματα βάναυσα έμπνέ- 
ουσιν άποκρύφου; φόβους’ έπί δέ τών πλευ 
ρών ύπάρχουσι, άναθηματικαί εικόνες, ών 
τινες είσί κεκαλυμμέναι διά μικρών χαρτιών 
ά οί πιστοί επτυσαν κατά τής εικόνος. 
Έάν ό χάρτης μείνη κεκολλημένος είς τήν 
εικόνα, σημείον δτι ή προσευχή είεηκούσθη. 
Δύο χρώματα έπικρατοΰσιν έν τή αίθούσγ, 
τδ έρυθρδν καί τδ βιθύ φαιδν, δν κεχρυσω- 
μένον. Πλήθος ευσεβών συνωθοϋνται πρδ 
τού θυσιαστηρίου τής Κβανών’ κάμπτοντες 
δ’ έλαφρώ; τά γόνατα, τήν κεφαλήν κλί- 
νοντες είς τά έμπρδς καί τούς όφθαλμούς 
έχοντες προσηλωμένους έν τώ ναώ, κροτοϋ’ 
σι τρις τά; χεΐρας, καλοΰντες τδν μέγαν 
Βΰύδδαν, δστις έρχεται κατά τδν τρίτον 
κρότον. Τότε προσπίπτουσιν ή ύποκλίνουσι. 
Τήν τής προσδοκίας έκφρασίν διαδέχεται 
αίφνης βαθεία σΰννοια καί προσεύχονται έ
πί 8ν λεπτόν, μεθ 8 ^ίπτουσι χάλκινά τι- 
να νομίσματα είς μέγα κιβώτιου, είς πολ
λά διαιρούμενου τμήματα, καί άποχωροϋ 
σιν. Ευθύς τούτους διαδέχονται άλλοι. Μεί
νε επί ήμίσειαν ώραν πλησίον τών πιστών, 
παρατήρησαν τήν μεταβολήν τής φυσιογνω
μίας των καί θά ίμολογήσης ότι όντως εί- 
αί πιστοί. Άναμφιβόλως αί δοξασίαι των 
είσί δεισιδαίμονες, πλήν πιστεύουσι καί 
διέμεινον επικαλούμενοι τόν θεόν, πλησιά- 
ζουσιν αυτόν. Άδιάφορον άν ούτος μέν έπι- 
καλήται τήν εΰόδωσιν εμπορική; πράςεως, 
έκείνη δέ έσθήτα ή πίστιν υπέρ τοϋ συζύ
γου της’ πιστεύουσιν δμως. Παρά τώ λαώ, 
καί άπαντες ου; βλέπεις ένταΰθα είσίν έκ 
τοϋ λαού, ύφίσταται τδ θρησκευτικόν αί
σθημα. "Οσον δ’ άφορα τούς τών άνωτάτων 
τάξεων, όλίγιστοι, καί ούτοι άνδρες, προσ
έρχονται έν τώ ναώ. Αί διαπρεπείς γυναίκες 
ούδέποτε έρχονται.

Μετά τήν προσευχήν ή άνάπαυσις. *Υ-
QEP1OA. ΤΗΣ ΓΗΣ.
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ψώθησαν πρδς τδν Θεόν, άληθώς μέν πρός 
τού; ψευδείς θεούς, πλήν έπραξαν τούτο με
τά συντριβής’ ήδη δέ σπεύδουσι νά κατέλ- 
θωσι καί παραδίδονται εί; τά έγκόσμι». 
Άπδ τοϋ ιεροί) τής θεά; μεταοαίνουσιν εί; 
τά τεϊοπωλεία, είς τά καπηλεία έν οί; πω~ 
λοϋσι τδ σακέ, εις τά μέρη δπου διασκεδά- 
ζουσιν, εί; τδ θέατρον καί εί; τά περίφημα 
άγαλμάτια Άπαντα τά κατας-ήματα ταϋ- 
τα, σκιαζόμενα υπδ γηραιών δένδρων, είσί 
πέριξ τοΰ μεγάλου ναοΰ' κατά δέ τήν πρώ 
την έπίσκεψίν μου παρευρέθην εί; τινα τών 
θεατρικών τούτων παραστάσεων.

Γυνή φιλάρεσκο; διατηρείται ύπδ φαλα
κρού έσχατογήρου, πλήν νέο; κομψό; απο
λαύει συγχρόνως τής εύνοια; τή; συζύγου 
καί τής παλακίδος τού γέροντο;. II τελευ
ταία ζήλοι τήν σύζυγον, αΰτη τδν άνδρα 
της, ό νέος έραστή; τδν γέροντα καί ό γέ
ρον τδν νέον εραστήν. Ή ύπόθεσις, ώς βλέ 
πει τις, είναι λίαν εύστροφο; καί έλευθέρα 
ή παράστασις, άλλ’ ή πλοκή είναι καλή καί 
οί υποκοιταΐ είσίν άριστοι. Είδον εί; τδ 
PalaiS-Royal ήττον πνευματο'ιδη καί μάλ
λον έλεύθερα vaudevilles, μέ τήν διαφοράν 
όμως δτι παρ’ ήμϊν τά πάντα λέγονται, ένώ 
έν τή Ιαπωνία τά πάντα πράττονται έν τή 
σκηνή. Τδ δημόσιον συνίστατο κυρίως άπό 
γυναίκα; καί άπδ νεάνιδα; γελ.ώσας πολύ' 
καθ’ ά δέ μέ διαβεβαιοΰσιν, είσί κατά μέ
γα μέρος κυρίαι τιμίαι, άνήκουσαι δμως εί; 
τδν λαόν.

περιέ-
’ βλέπει τι; δέ σκηνάς 

μάχας, 
παραδό-

Είσερχόμεθα εί; τδν οίκίσκον τδν 
χοντα τά άγαλμάτια 
θαυματουργιών, εμφανίσει; θεών, 
γεγονότα διαβιβασθέντα διά τή; 
σεω;. Τά άπεικάσματα, εί; μέγεθος φυσι
κόν, είσίν έζ ΐνδοκαλάμου καί έκ ναστό
χαρτου, φέρουσι δέ ένδύματα μεταξωτά. 
"Εκαστον σύμπλεγμα είναι μεμονωμένον καί 
τεθειμένον είς σηκόν πσριστώντα τό μέρος 
δπου τδ συμβάν έλαβε χώραν. 'Π αξία τών 
αγαλμάτων τούτων συνίσταται είς τδ ότι

• έπιζητεΐται τδ πραγματικόν, τδ αίσθημα 
ί τής φύσεως, ή μελέτη καί η γνώσι; τοϋ αν

θρωπίνου σώματος καί εί; Οαυμασίαν εΰχέρει-
2Γ
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αν τοϋ έκφράζειν διά μικρδς δαπάνης τά; 
συγκινήσεις καί τά πάθη, ήτοι ττ,ν οργήν, 
τδν φόβον, ττ,ν άνυπομονησίχν, τδν φυσικδν 
έοωτα Καί ένταΰθα τ, τάσι; πρδ; τδ γελοίον 
είναι πρόδηλος ΊΙ πρώτη πρόθεσι; είναι νά 
παραγάγη έντύπωσιν είς τδν θεατήν καί οχι 
νά τέρψη αυτόν' άκουσίως δμως ή έν άγνοια 
του ό καλλιτέχνης μιγνύει τδ άστεΐον τώ 
τραγικώ, ώς εΐ ήθελε νά σοί είπτ,' μή 
συγκινεΐσαι πολύ, διότι δέν ίφείλεις νά πι- 
στεύση; δ,τι οοί διηγούμαι.

Κατά τήν επάνοδον, δπω; άποφύγωμεν 
τήν τρικυμιώδη θάλασσαν καί τδν έναντίον 
άνεμον, διαβχίνομεν διά τών έσωτερικώ·/ 
διωρύχων, ών τδ εύρύ σύμπλεγμα έν πχντί 
καιρώ διευκολύνει τάς συγκοινωνίας μεταξύ 
τών διαφόρων συνοικιών τής πόλεως· Οί πορ 
Ομεϊς ήμών κωπηλατοΰσιν, ήμεΐς δέ, έξη- 
πλωμένοι έπί τών ψιάθων, βλέπομεν φεύ 
γουσαν τήν δχθην.

Ό ήλιο; είναι ήδτ, πρδς τήν δόσιν, κύμα
τα δέ φώτων κίτρινων πλημμυρούοι τά; 
στέγας, κατέρχονται είς τάς οδούς, υποσκιρ- 
τώσι/ είς τήν έπιφάνειαν, τήν δτέ μ.έν 
στενήν, δτέ δέ πλατείαν, τών διωρύχων, 
Διολισθαίνομεν πρδ τών άτελευτήτων σει
ρών τών οικιών, πρδ τών αθλίων καλυβών, 
ών τινα; άνέτρεψεν δ τελευταίος τυφών (α), 
πρδ τών πελωρίων γΐασκή τών δαΐμιο, τών 
μέ μέλανα υπόβαθρα, μέ λευκδν τδν άνω 
τοίχον καί βαρεϊαν δροφήν. ’Εκεί, ώ; είπο
μεν, οϊκοΰσιν οί εύγενεΐς τών πατριών καί 
οί ύπτ,.έται. Τετράγωνοι, χαμτ,λαί καί 
πλατεϊαι δπαί, κλειόμεναι υπδ μελανών 
δοφράκτων, χρησιμεύουσιν άντί παραθύρων. 
Κατά τήν ήμέραν τδ βλέμμα δέν δύναται 
νά εϊσδύστ,' άλλά τδ εσπέρας, δταν άνα- 
φθώσιν οι φανοί, ανακαλύπτει τις λαμπράς 
έσωτερικάς σκτ,νάς. ΊΙ μεγάλη πύλη τών 
πυργοβάριδων αύτών εΰρηται εί; τι τοΰ 
τείχους βάθος, τά δέ δύο θυρόφυλλα, δντα 
έκ ξύλου καί περιβεβλημένα σίδηρον καρ-

(α) Ό τή; 12(24 Αΰγούντοο τυφών ήρήμωσε 
πολλά; συνοικία; τής Ίέδου καί κατέστρεψεν ο
λοκλήρου; όδοΰ;.

φωμένον, σκέπονται ύπδ στέγης έκ σχι
στόλιθου ή πλίνθων. "Οταν ήναι ανοικτά, 
σκέπονται έν τώ έσωτερικώ υπδ μικρών 
προστεγασμάτων έζερχομένων τοΰ τοίχου 
κατ’ εΰθεΐαν γωνίαν. ’Εάν δ περίβολος άνα- 
καλή είς τήν μνήμην τούς ήμετέρου; στρα
τώνας, ή πύλη μέ τδ οικόσημό ι της, τδ 
λεπτώς γεγλυμμένον, παρέχει τή οικοδομή 
δψιν εύγενή. Θ’ άναγνωρίση τις έκ τούτων 
τδ ένδιαίτημα μεγάλου τιμαριώτου κυρίου 
άκουσίω; του μεταβληθέντο; εί; αύλικδν 
κα1. λαμβάνοντα τά προφυλακτικά μέτρα 
του.

Ευρισκόμεθα ήδη εί; συνοικίαν ήττον ά- 
ριστοκρατικήν, άλλά μάλλον ζωηράν- είναι 
δ’ αυτή τδ εμπορικόν μέρος τοΰ Σότο Τζίρο. 
ΙΙανταχοΰ ύπάρχουσιν άστικαί οίκίαι, έχου- 
σαι τά νώτα έστραμμένα πρδ; τήν διώρυχα 
καί έπί τής δδοΰ έργαστήρια καλώ; έφωδι- 
ασμένα. Έπί τών προκυμαιών, ά; παρεο-χό- 
μεθα, είς τάς παραπλεύρους τών διωρύχων 
δδού; βλέπει τις μεγάλην κίνησιν, σπανί
ως ομω; πλήθος, ήτοι ζιριγκίσα, κάγκος 
φερόμενα ύπδ κουλή κραυγαζόντων Χάΐ, 
χάΐ, γυναίκας κλινούσας πάντοτε πρδς τά 
έμπρδς καί βαδιζούσας άδεξίω; (χάρις είς 
τά πέδιλα α φέρουσιν),ίερεϊς έχοντας κεκαρ- 
μένην τήν κεφαλήν καί φέροντα; πλατείς 
χιτώνας κιτρινοχρόους ή ίοχρόους, πολλούς 
στρατιώτα; τοΰ νέου αύτοκρατορικοΰ στρα
τού, ένδεδυμένου; κατά τδ μάλλον ή ήττον 
ώ; οί Ευρωπαίοι, καί σαμουράη φέροντα; δ- 
ριζοντίως εί; τήν ζώνην των τά δύο ξίφη 
καί κινουμένου; ύπερηφάνω; καθδ αίσθα- 
νομένου; δτι πάντε; Οά σταθώσιν δπως 
διαβώσιν ούτοι-

ΓΗ ατμόσφαιρα είναι χλιαρά, άκατάστα
το; καΐ πυρετώδη;, έλαφρώ; δέ λικνι ζόμε- 
νοι έν τώ ήμετέρερ πορθμείφ προβαίνομεν' 
καί δμως άπδ δύο ωρών έξεκινήσαμεν. 'Ο 
δ/ων ήλιος γίνεται άφαντος δπισθεν μαύρων 
καί χρυσοποίκιλτων νεφών. Πρδ ήμών ή 
διώρυξ έκτείνεται ώ; πλατεία ταινία άρ
χαίου μεταξωτού ύφάσματο;, έχοντος χρώ
μα ζάμβυκος- Αί μέλαναι σκιαγραφίαι τών 
λοιπών πορθμείων καί τών γυμνών πορθμέ-

ων των, όρθιων, φεύγουσιν ώ; σκιαί. Πρδς 
τ’ άριστερά καί τ’ απέναντι ήμών αί οίκίαι 
καλύπτονται άπδ μέλαιναν καί διαφανή ο
θόνην έν ή υποτρέμουσι πορφοραΐ αυταύ- 
γειαν’ πρδς δέ τά δεξιά στίχοι μικρών οικι
ών καί δένδρων, φωτιζόμενων ύπδ μαγικών 
έκλάμψεων, αϊτινες ύπδ τδ πλάτος τούτο 
συνήθως προηγούνται τής νυκτδς, συγχέον- 
ται, τρόπον τινά, εί; φωτεινήν δλην ής τδ 
χρώμα δέν περιγράφεται.

’Εντούτοις ή κίνησις έπί τών διωρύχων 
έπαυσεν, ένώ δέ διαβαίνομεν ύπδ τάς ά- 
ναριθμήτους γεφύρας, βλέπομεν τούς καθ- 
υστερήσαντας, οϊτινες σπεύδουσι γοργώ τώ 
βήματι δπως φθάσωσιν εί; τά; οικία; των

πριν έπέλθη ή νύξ. Είς τάς οδούς, ών ή έ
ξοδος πρδς τάς διώρυχα;, άρχοντας λάμπον- 
τες οί κεχρωματισμένοι φανοί οϊτινες άναρ- 
τώνται είς τδν ούδδν τών οικιών, τά δέ πε
ζοδρόμια τών προκυμαιών είσιν έρημα. Α
κρα ήδη πέριξ ήμών μόνωσις. Τέλος κάμ- 
πτομεν τούς τοίχους τοΰ παραδείσου τοΰ 
Χαμαγοτέν καί μετά τινα λεπτά άναγόμεθα 
εί; τήν θάλασσαν. Ώς έκ τού νοτιοδυτικού 
άνέμου τδ μικρδν πορθμειον ήμών ορχεΐται 
άλλ’ άντέχει κρατερώς καί άπδ δρμου είς 
δρμον, άπδ άκρωτηρίου εί; άκρωτήοιον φθά
νομεν εί; τήν άποβάθραν καί μετά ίν τέ- 
τάρτον τής ώρας είς τήν «ρεοβείαν.

ΤΕΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.
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