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,^||αμπράν τί^α τοΰ μαίου ημέραν, τοΰ έ
τους 1 7 3 2 ,  διαβάτης τις έλΟών έσταΟη εμ- 
προσΟεν της Ούρας τής Βαρβάρας, Ενώ δε 
αύτη προσέφερεν εις τόν ξένον τεμάχιον άρ
του ούτος έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου του φα- 
κελλον, τόν όποιον είχε καλώς κεκρυμμενον 
ύπό τό ένδυμά τον, /αί ταχέως εΟεσεν υπο 
τΓ πλησίον του ευρισκόμενον άχυρόστροψα. 
«Ό Ιωάννης καί οί αδελφοί σου» έψιθύρισεν 
άναχωρών, «σοί πέμπουσι τήν αγάπην των.»  
Ή  Βαρβάρα λαβοϋσα τόν φάχελλον καί τό 
βρέφος της άπεσύρΟη εϊς κρύφιον μέρος καί 
έκεϊ άποκοιμίσασα τό παιδίον ήνοιξε μέ τρέ- 
μουσαν χειρα τόν φάχελλον, έντός τοΰ ο
ποίου ευρε πολλάς  έπιστολάς γεγραμμένας 
κατά διαφόρους ημερομηνίας ώς έπεται·

«Εάουφφ-Βαϊέρ ;η 28  δεχεμβρίου 1 7 3 1 .
» Είθε ό Θεός νά σε εύλογήση, ακριβή μου 

Βαρβάρα ! Ά ν  μάθω δτι σύ, τό παιδίον καί 
ή μητέρα μας είσθε κα).ά θά χαρώ έκ καρ- 
δίας! ’Εγώ, ό Φραγκίσκος καί ό ’Ιωσήφ ει- 
μεθα, δόξα τώ Θεω, ύγιεΐς καί εύρωστοι, καί 
τοι ύπεφέρομεν πολύ έκ τοΰ ψύχους, τής πει 
νης καί τών κακών άνθρώπων. Ά λ λ ά  τωρα  
διάγομεν καλλίτερον. Θά σοί διηγηθώ δσον 
δύναμαι ΧΊλώς πάντα δσα από τής αναχωρη- 
σεώς μου μας συνέβησαν. Βέβαια θαυμάζεις 
δτι έ'μαθον νά γράφω ουτω τακτικώς ά λ λ ά  
τοΰτο δεν εχει ούτως. Οί καλοί άνθρωποι 
μετά τών οποίων συγκατοικώ έγραψαν κ α 
τά  επιθυμίαν μου, δσα άναγι-ώσκεις. Ιοιου- 
τοτροπως δε θά συνομιλώ μαζύ σου άμα ώς 
απαντώ χριστιανικός καρδίας. Ώ  ! μόνον άς 
είςευρα πώς ή επιστολή αύτη Οά φθαστι εϊς 
γεΐράς σου ! ’Α λλά  πιστεύω οτι ο θεός Οά 
μοί παρέξει τό μέσον νά σοί τήν πεμψω. 
Πρέπει νά είξεύρος δτι οταν τόσον άνελπί- 
στως καί άποτόμως μας έξεβαλον, χωρ'ς νά 
δυνηθώ νά άποχαιρε-ΐήσω σε και τόν μικρόν 
μου Πέτρον, ή καρδια μου σχεδόν έλιωσε 
άπό τήν Ολίψιν μου. Ό Φραγκίσκος καί ό Ι 
ωσήφ ταγύτερον ησύχασαν, Ιΐΐχον πολύ νά

έπασχοληθώσι μέ τόν κύνα των, παύοντες 
τήν ρεΰσιν τοΰ αίματος καί δένοντες τήν π λ η 
γήν του με τά μανδύλιά των άφοΰ ό κακός 
άξιωματικός τόν έκτύπησε μέ τήν μάχαι- 
ράν του. Προσέτι ολίγον ύπέφερον άπό τό 
διαπεραστικόν τοΰ νοεμβρίου ψΰχος, διότι έ- 
θερμαίνοντο μέ τόν κύνα τόν όποιον έσήκω- 
νον εναλλάξ, άρνούμενοι νά τόν άφήσωσι 
καί ακόμη όταν τοΐς ελεγον νά τόν οηκώσω 
καί εγώ.

’Ενίοτε έφΟάναμεν άριθμόν τινα έξορίστων 
καί άλλοτε  άλλο ι εφθανον ημάς ώστε ό ά- 
ριθμός μας άδιακόπως ηύξανεν. 'Όλοι ουτοι 
ησαν πτωχοί εργατικοί άνθρωποι, ύπηρέται 
καί παιδία, σχεδόν γυμνοί όπως καί έγώ. Έν  
τούτοις έπαρηγορούμεθα ότι δέν είμεΟα μό
νον ήμεΐς εξόριστοι, καί τοι όμυλογώ δτι 
τό τοιοΰτον αίσθημά μας δέν ήτό καλόν. Ση
μείωσε δμως δτι μαζύ μας ήλΟον καί εκα
τόν έβδομήκοντα άνθρωποι Οεληματικώς, οί 
όποιοι, καί τοι φίλοι τών παπάδων, πικρώς 
παρεπονοΰντο κατά τής άδικιας, ήτ ις  μάς  
έγίνετο. Ούτως έφθάσαμεν εϊς 'Αλόπολιν άρ- 
γά  τό εσπέρας. Έδώ άληθώς ήρχίσαμεν νά 
δοκιμάζωμεν στερήσεις καί κακουχίας. Διά 
καταλύματα  μάς έδόθησαν ψυχροί καί άθλιοι 
σταΰλοι, όπου έπί σκληρών σανίδων μέ κε
νούς στομάχους καί άνευ σκεπάσματος ά- 
φέθημεν νά πα^ώσωμεν. Είτε άπό φόβον εί
τε άπό μΐσος ούδεμία ψυχή προσέφερεν εις 
ήμας τεμάχιον άρτου, διά τό όποιον είθε ό 
Θεός νά συγχώρηση αύτούς. Ά λ λ ά  γραία  
τις γυνή, παρατηρήσασα ότι ειχον γυμνήν  
τήν κεφαλήν, (επειδή έχασα καθ’ όδόν τό 
κάλυμμά μου) μοί έφερε κρυφίως παλαιάν  
Φενάκην, κατατρυπημένην, τήν όποιαν ουτ’ 
έγώ είξεύρω ποΰ τήν ευρεν. Ηύλόγησα αύ 
τήν ΊΆ  ταύτην της τήν συμπάθειαν. Εατε- 
σκεύασα είδος σκεπάσματος κάπας άπό χον- 
δρότσουλ>ον, τό όποιον κάπο^ς μέ προεφύλα-  
ξεν άπό τό ψύχος τής νυκτός, καί έπειδή 
είυ,εΟα στρωμένοι ώς άρέγγαι τήν άπεράσα-



μεν κ α λ ά .  Ό  κύων έθέρμαινε τούς αδελφούς 
σου κ α ί  οΰτως έπλήρωνεν κύτους διά τάς  
υπέρ αύτοΰ φροντίδας των. Έν τούτοις δέν 
ήδυνήθην νά κλείσω ’μάτι, διότι άδιακόκως 
παρουσιάζεσο ενώπιον μου μέ τό βρέφος μας. 
Τότε ένεΟυμήθην πόσον Οαυμασίως ό λόγος  
έκεΐνος του Κυρίου έπληρώνετο καί εις ήμας, 
ό λόγος ό λέγων «προσεύχεσθε ίνα μή ή φυ
γή ήμών γίνη έν ώρα χ ϊΐμώνος ή σαββά- 
του. » Δέν ήτο χειμώνα καί έν παραμονή 
σαββάτου; Τίς έπίστευεν ότι αί λέξεις αυται 
Οά έπληροϋντο καί εϊς ήμας; Οιμοι δέν δύ
ναμαι νά σέ τό κρύψω άλλά  σοί τά λέγω  
μετά πόνου ψυχής· τριάκοντα έξ ήμών τό
σον ήδυνάτησαν άπό τήν Ολίψιν ώστε ήρνή- 
σαντο τήν πι'στιν. Είθε ό Θεός νά μή στήση 
αύτοΐς ταύτην τήν αμαρτίαν. Τήν άκόλόυ- 
θον πρωίαν μάς έβαλον εϊς πλοΐα διά νά 
μάς καταβιβάσωσι διά τοΰ Σάλτσα. Μέ τε
θλιμμένα βλέμματα έβλέπομεν διά τελευταί-  
αν φοράν τά προσφιλή μας 6ρη· καί άφοΰ 
άπεχαιρετήσαμεν τήν ύπερήφανον πόλιν καί 
τούς σκληρούς κατοίκους της, έκαθήσαμεν ό 
είς πλησίον τοΰ άλλου· διότι ό άήρ τοΰ πο
ταμού ήτο πολύ διαπεραστικός. ’ Ακολούθως 
παρηγορήσαμεν ήμας αύτούς ψάλλοντες τόν 
ύμνον τοΰ εύσεβοΟς ποιητοΰ, μας τόν άρχί- 
ζοντα ούτως·

Ε ις  δεινήν εξορίαν δ π ά γω ,

’Kfopiav δι’ εργον Κ  υρίου.

Δ ιω γμένος τυράννων διάγω  
Δ 1.’ ά γά π η ν  τοΰ λόγου του θείου.

'Γ ποφ έρω - πλτ,ν πόσα, Σ ω :η ρα ,

Δεν δπέσ της καί σύ έκ τοΰ κυσμου;

Δός μ ο ι, δ ό ς .μ ο ι τήνθείαν σου χεΐρα ,

"Ιίσο βράχος καί σ /.έπη  καί φώς μου.

Τον σταυρόν νά σηκόνω βοτ'βει 

Κ ’ ε!ς τά  ”χ ν η  σου π ά ντα  νά τρέχω  
Θ έρμαινέ μου τ ’ αδύνατα σττ'Οη 
Θ έρμαινέ τα έντός μου νά σ’ εχω .

Αί όχθαι καί τά  όρη αντηχούν εϊς τήν  
φωνήν τής μελωδίας μας, ήμεΐς δέ έψάλλο-  
ίλεν έωσοΰ οί στρατιώται μας έπέβαλον σιω
πήν. Έφθάσαμεν άνευ δυσάρεστου συμβάν
τος εϊς Διτμαριγγένην και Θαϊσενδρόρφην, 
ότου έμεινα μ εν άτρακτοι δέκα καί όχτώ ή- 
μέρας, καθ’ άς είμεθα υπόχρεοι νά προμη- 
Οε'.ιώμεΟα μόνοι  ̂ας τά  πρός ζωαρκειάν μας.

Συνέβη νά εχω τρία φιορίνια μαζή μου τά  
όποΐα είχα πάρει διά |νά πληρώσω τα δικαι
ώματα τοΰ δικαστηρίου, Ειχα προσέτι μαζή 
μου καί ήμικεκαυμένην τινά άγίαν Γραφήν, 
τήν οποίαν ήρπασα άπό τάς φλόγας έν Βερ- 
φένη. Έμείναμεν τόσον πολύν καιρόν είς τόν 
τόπον τοΰτον διότι μάς έμπόδιζον νά δια- 
βώμεν τά  Βαβαρικά σύνορα άνευ τής ρητής 
άδειας τοΰ Έλέκτορος. Λέγεται ότι πολύ 
ευχαρίστως έδόθη αύτη ή άδεια. Πρέπει νά 
Ομολογήσω ότι δέν έδοκιμάσαμεν Ολίψιν ά
φοΰ διέβημεν τά  δρια τής Άλοπόλειος καί 
είσήλθον εις έδαφος βαβαρικόν.

Έβαδίσαμεν κατευσπεσμένοι, καθότι ό ε
πιτετραμμένος νά μάς συνοδεύση μέχρι τέ
λους τής οδοιπορίας μας, κάποιος κύριος 
Μένιγγεν, έκέντα άδιακόπως τόν ίππον του. 
Έν τούτοις όταν έφΟάσαμεν εις Κάουφβα- 
ιέρνην ήτο σκοτεινά καί είχον κλεισΟή αί 
πύλαι τής πόλειος. Έκεΐ έστάΟημεν κατά
κοποι καί πολύ ύποφέροντες μετά τήν βι- 
αίαν οδοιπορίαν μας. Τέλος διά νά παρηγο-  
ρηΟώμεν ήρχίσαμεν νά ψάλωμεν «Φρούριον 
ισχυρόν είναι ό Θεός μας». Οί τόνοι ούτοι 
της Φ ω ν ή ς  μας άκουόμενοι μακρόΟεν έν τη  
ήσυχία τής νυκτός, ήγγ ισαν τάς κχρδίας 
τών κατοίκων, οίτινες άμέσως μάς ήνοιξαν 
τάς πύλας τής πόλεώς των. Ψ άλλοντες  εί- 
σήλθομεν εϊς τήν πόλιν όπου ύπεδέχθησαν 
ήμας μετά φανών καί λαμπάδων. Πόσα δά
κρυα έχυσαν αί άγαΟαί έκεΐναι ψυχαι άκού- 
ουσαί τά δεινοπαθήματά μας, καί μάλιστα  
βλέπουσαι τά μ.ικρά μας παιδία μελανά άπό 
πείναν καί ψύχος. Πολύ Ολιβεράν προσέτι 
έντύπωσιν τοΐς εκαμον τά φορέματά μας, 
τά όποΐα ήσαν τόσον ά κ α τά λλη λα  διά τήν  
εποχήν. Περισσότερον παντός άλλου έγώ έ- 
πέσυρον τήν προσοχήν των. Και τ ΰ  οντι 
πρέπει τό έξωτερικόν μου νά ήτο πολύ πε
ρίεργον μέ τά χονδρότσουλόν μου, « "Ας 
πράττωμέν τό καλόν πρός πάντας, ά λ λ ά  
κυρίως πρός τούς οικείους τής πίστεως ! » 
είττέ τ ις καλοενδεδυμένυς εύγενής, καί άμα  
μέ είδεν,έκβαλών τήν γοΰνάν του προσέφερεν 
αύτήν είς έμέ ζητήσας τό παλαιότσουλόν  
μου Ά φ ο ΰ  τά ελαβεν έτρεξε ξεσκούφίοτος 
μέ τόσην χαράν όσην ήσθανόμ/,ν καί έγώ 
διά τήν άνταλλαγήν. Ό εύγενής έκεΐνος μέ 
διεβεβαίωσεν ότι Οά φυλάξη τά σκέπασμά  
μου εκείνο ώς ενθύμημα. ‘ Μετ’ ολ ίγο ι έπειτα 
ώραία καί δειλή νεάνις μοί έφερε θερμόν τι

φόρεμα άπό τόσον ώραΐον ύφασμα ώστε έν- 
τρεπομαι νά τό φορώ. Κ αταλύματα  μάς έ- 
δόΟησαν εϊς τούς ξενώνας τών διαμαρτυρο- 
μένων, καί ε?ς οικίας α π ώ ν .  ’Ακριβή μου 
Βαρβάρα, ούδέποτε Ιλαβον τά δώρα τοΰ Θεοΰ 
εις τό στόμα μου χο̂  ρ ί ς νά τόν εύχαριστή- 
σω έκ καρδίας, άλλά  ποτέ μέ περισσοτέ- 
ραν θερμότητα άπό τώρα. Όποιαν άναλού- 
φησιν, οποίαν ένίσχυσιν άπό τάς Οερμάς ζ?ί 
εξαίρετους τροφάς, τάς όποιας έπί τόσον δι
άστημα καιροΰ έστερούμεθα! Ά φ ο ΰ  διεμείνα- 
μ«ν τέσσαρας ημέρας χρεωστοΰμεν αύριον 
νά άναχωρήσωμεν. Τούς άσθενεΐς μας περι- 
εποιήθησαν είς τό νοσοκομεΐον, τά  παιδία 
μας έβαπτισαν είς τήν εκκλησίαν καί όλοι 
ήμεΐς έλάβομεν δώρα διά τήν οδοιπορίαν μας  
άττό τούς πολίτας καί τούς έμπορους. Ε ν 
δόμυχον έδοκιμάσαμεν χαράν ίδόντες έδώ 
κατά πρώτον εκκλησίαν έλευθέραν. Μέ ά- 
περίγραπτον άφοσίωσιν καί ήμεΐς καί τά ά- 
Οώα τέκνα μ«ς είσήλθομεν είς τόν σεβα
στόν τοΰ Θεοΰ οικον όπου έγένετο διδαχή 
επίτηδες δι’ ήμάς ύπά τοΰ αίόεσίμου ’ ϊακώβ  
Βρυκερου. Ούδέποτε θά λησμονήσω τά  δά
κρυα τά όποΐα έχύσαμεν καί οί άλλοι δέ 
συνέκλαυσαν μέ ήμάς. Ήρχ-σεν άπό τούς 
λόγους τής Ά π οκαλύψ εω ς (ιβ' 1 1 )  «καί ενι
κή σ α ν διά τοΰ αίματος τοΰ Άρνίου καί διά 
τους λόγους τής μαρτυρίας αύτών, καί δέν 
ήγάπησαντήν  ζωήν των μέχρι θ α νά το υ .« Α λ 
λά τό κύριον θέμα του ήτο «όστις ουν ομο
λογήσει με έμπροσθεν τών ανθρώπων ομο
λογήσω κάγώ αύτόν έμπροσθεν του πατρός 
μου τοΰ έν τοΐς ούρανοΐς . 3  (MacO. ί. 32)Έν-  
ισχυΟεντες μεγάλω ς ύπό τής  πνευματικής  
τροφής ταύτης, ώς καί ύπό τής οωματι/ής 
περιποιήσεως ήν έλί'βομεν είμεθα έτοιμοι νά 
προχωρήσωμεν είς τήν οδοιπορίαν μας. Ό  
Θεός νά φ υλά ττη  τήν Βαρβάραν μου καί τό 
βρέφος μας, καί νά μή λησμονν) τήν μητέρα  
μας Αικατερίνην καί τόν πατέρα μας Μάν- 
λικκον, τόν όποιον είθε νά έλευΟερώση άτ,ό 
τά δεσμά !

Δ Ι Ο  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο ΪΣ Α Ι  Δ Γ Ξ ίϊΙΣ

1 πάρχουυι δυο τινά φανερουμενα υπό δΰο λ=ξ·ων Ιι-.ί 
των οποίων ό άνθρωπος πρέπει πολύ νά σκέπττ,ται καί νά 
μεριμνά Τό μέν τούτων είναι ό X ρ ό ν ο ς , τό δε ή A ΐ ω- 
ν . ;  τ η ς Ο ΧΡΟΙΝΟΣ, καθότι ταχέω ς παρέρχεται καί 
τ ΐλενόνέι. ή  δε A lU M O T U i διότι ούδέποτε εχει τέλος.

ΒΙΒΑΙΟΘΠΚΗ ΚΑΤ ΜΟϊΣΕΙΟχλ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πκ πάντων τών έν Σμύρνη δημοσίο^ν χ0 ί 
κοινωφελών καταστημάτων, τά μέλλον νά 
χρησιμεύση ώς άνωτάτη βαΟμίς τςΰ κατά  
τήν Ανατο7.ήν πολιτισμοΰ, είναι, καθ’ ήμας  
τό όιπλοΰν τοΰτο τής ΕύαγγεΜχγς Σχο
λ ή ς  παράρτημα.

1'ΐς τά πεπολιτισμενα τοΰ κοσμου μέρη 
τούς μάλλον Οαυμασιους καρπούς έπέφερον 
καί έπιφέρουσι τά τοιούτου είδους καταστή
ματα· άτινα, ώς μεγάλοι καί άκένωτοι άπο- 
θήκαι παντοίων γνώσεων, άφίνουσι νά ρέ- 
ωσίν έξ αυτών ποταμοί φωτός. Διά τοΰτο 
τά μεγάλα καί πλούσια έθνη, ούτε χρημά
των ούτε κόπων φείδονται, πρός ίδρυσιν και 
συντήρησιν καί τελειοποίησιν αύτών· διά τοΰ- 
(Ο και τας πολυπληθείς και εξ έκοτομυ.υρί- 
ων τόμων βιβλιοθήκας αύτών άδιακόπως έτι 
μάλλον πλουτίζουσι, καί εϊς τά απέραντα 
αύτών μουσεία καθ εκαοτην προσθέτουσι νέ
ας συλλογάς· διά τοΰτο και πόλε:ς αρχαίας 
καί έπί αιώνας πολλούς τεΟαμμένας άνασκά- 
πτουσι και είς φώς φερουσι, καί έπιστήμο- 
νας πανταχοΰ τής γ η ς  πέμπουσι, καί έκ 
πάντων τών έργων τής τέχνης καί τών προ
ϊόντων τής φύσεως συλλο γά ς  ποιοΰσιν. 
μεΐς βεβαίως Οά άργήσωμεν νά φθάσωμεν 
είς τοιοΰτον βαθμόν, ά λ λ ά  «αρχή τό ήμι-  
συ του παντός.» Ούδέν εργον δύναται νά 
έκτελεσθή άν πρώτον δέν άρχίση· άμα ό
μως άρχίση ει^αι καί έλπίς ότι μέλλει νά 
τελεΐωθή. Ά ν  μάλιστα  λάβωμεν ύπ ’ όψιν 
τό άπό τής συστάσεως τοΰ έν λόγω  κατα
στήματος όλιγοχρόνιον καί τάς κα τ ’ αύτό 
γιγαντ ια ίας  προόδους, ού μόνον αί ελπίδες 
ήμών μεγαλοποιούνται, άλλά  καί τις θαυ
μασμός καταλαμβάνει ήμάς. Ή  Βιβλιοθήκη 
καί τά Μουσεΐον τής Ε υαγγελικής Σχολής  
μόλις άγουσι τό δεύτερον άπό τής  συστά
σεως αύτών ετος· καί όμως διά τοΰ άκαμά- 
του ζήλου όλίγοιν άνδρών, τών άχουρά- 
στων αύτών έφορων, -λ α \ τής γενναιοδωρ-ας 
ολίγων πολιτών, ή μέν Βιβλιοθήθη άπό 3, 
0 0 0  τόμων, ούς έν αρχή ειχεν, ήδη άριθμεΐ
περί 'Ι“ς , 1 ί,’000} έν οΙς 'λΆΐ χ είράγ"ραφα 
σπάνια· τό δέ Μουσεΐον έκ αοΰ μν,δενός ήδη

I κατέχει μεγάλην καί εκλεκτήν συλλογήν άρ-



χαίων νομισμάτων, πρό π ά ντω ν  μίκρασια- 
ν ώ ν  1 0 5  μαρμ&ρίνους έπιγραφάς· πολλά  
ανάγλυφα, αγάλματα , άγαλμάτια , κεφαλάς, 
λυχνίας κεραμίνους, δοχεία, μετάλλινους αρ
χαιότητας, πλουσίαν συ)^λογήν αρχαίων 
σταθμών κ.τ.λ. Τί άλλο δηλοΐ ή Οαυμασία 
αΰτη προ'οδος, εϊμή ότι φθάνει νά θέλωμεν 
καί τά πάντα κατορθοΰμεν; Ά φ ο ΰ  ολίγοι 
μόνον έξ ημών είς το'σον ολίγον διάστημα  
χρόνου κατώρΟωσαν νά ζαταρτήσωσι βιβλι- 
Οήκην έξ υπ^ρμυρίων τόμων, καί μουσεΐον 
έκ τοιούτων συλλογώ ν, τ ί δέν Οά γίνει, άν 
πάντες συνεισφέρωμεν τό κατά δύναμιν; "Ω
στε, άν μένωμεν οπίσω άπό ά λ λ α  έθνη, δέν 
μένομεν διότι λείπει άπό ήμας ή δύναμις, 
άλλά  διότι λείπει ή Οέλησις. Τελευτώντες 
τά  ολ ίγα  ταΰτα , πρώτον μέν εϋχόμεθα ώ
στε όσοι λέγουσιν ότι άγαπώσι τήν πατρί
δα νά μή τό φανερώσι μόνον μέ λέξεις ά λ 
λ ά  καί μέ εργα· και άκαλούθως συγχαίρον- 
τες δημοσία τούς εφόρους τής Βιβλιοθήκης 
καί τοΰ Μουσείου προσφέρομεν αύ ιο ΐς  τόν 
φόρον τής ευγνωμοσύνης μας.

Χ Γ Ο Ν Ο Ι  ΠΡΟΙΣ'ΓΟΡΙΚ.  ΟΙ

Κατ;·;/(.'ρίζοντες τήν κάτωθι πραγαατείαν, έπιδο- 
θεϊσαν ήμΐν ύπό τον νεαρού έπιμελητοΰ τής Βιβλι
οθήκης καί τοΰ Μουσείου, καί περιλ.αμβάνουσαν πε
ριγραφήν παλαιών τινων λίθινων εργαλείου, καλόν 
κρίνομεν νά προτάξωμεν δύο διχσαφιστικάς παρα
τηρήσεις

Πρώτον* είναι γνωστόν ό'τι ή ιστορία πάσης χοί- 
ρας αρχίζει άπό έποχήν τινα τερό τής ό~οίας αί εκ 
τής χώρας ταύτης ειδήσεις είναι πολύ συγκεχυμένα ι 
η μάλλον έλλείπουσνν. Ο: στρο τ ις  έποχής ταύτης 
χρόνοι, καλούμενοι χρίνοι π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ο ί ,  σπα- 
νιώτατα συμπίπτουσιν .ε’ς δύο διαφόρους χώρας* έν 
άλλ.οις λόγοις έκάστη χώρα εχει ί-νίους προϊστορι
κούς χρό-.ους. Ούτ<·;ς ότε ή 'Ελλάς διετέλει ε;ς. τήν 
προϊστορικήν αύτής εποχήν, ή Αί'(θπτος, ή ’Ασσυ
ρία, καί άλλαι χώραι ειχον πολΰ προχωρήσει έντός 
τών ιστορικών αυτών χρόνων. 'Ότε δέ ή Ελλάς έξ- 
ετόλισσε τήν μοναδικήν αύτής ιστορίαν καί άνδρες 
σοφοί καί μελίρρυτοι έγραφον αύτήν, αι πλεΐσται τ·7,ς 
Ευρώπης χώραι, αί σήμερον πεπο~*τισμέναι, δ ιετέ- 
λ,ουν εις τους προϊστορικούς αυτών χρόνους. Πρό τε
τρακόσων έτών ολόκληρος ή Άμ:ρική, ής πολλαί 
χώραι πρωτεύουσι σήμερον (' ς πρός τήν παιδείαν,

.ήτο εις τούς προϊστορικούς αύτής χρόνους. Πρό εκα
τόν έτών ή Πολυνησία, ής πολλαί νήσοι ή or, έ'χουσι 
πολλά εκπαιδευτικά καταστήματα, διετέλει ε’ς τούς 
προϊστορικούς αυτής χρόνους. Καί σήμερον δέ πολ

λα ί χώραι τής ’Αφρικής, τής ’Ασίας, τής ’Αμερικής, 
τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, καί ίσως κα- αυτής τής Ευ
ρώπης, ώς ή Λαπιονία, διατελοΰσιν εις τήν προϊστο
ρικήν εποχήν των.

Δεύτερον* Οί άνθρωποι καί εις τ/ιν ιστορικήν αύτί.ν 
εποχήν, άοοΰ δηλαδή άλλ οι άνθρωποι κατοικοΰντες 
τήν αύτήν χώραν ήρχισαν νά γράφωσι τά  έν αυτη 
συμβζίνοντα, έξηκολ ούθουν μεταχειριζόμενοι πολλά 
λίθινα έργαλεϊα, ώς καί έ'τι σήμερον παρά πολλυΐς 
λαοΐς τοΰτο φαίνεται, καί παρ’ ήμΐν δε αύτοΐς. Παρ’ 
ήμϊν εΐσέτι ύπάρχουσιν έν χρήσει, πολλά λίθινα ίγ- 
δία, λίθινα τριπτήρια, καί λίθινα σταθμά. ’Ενθυ
μούμενα μάλιστα πρό ολίγων μόνον έτών σχεδόν 
πάντες οί όπωροπώλαι μετεχειρίζοντο σταθμά λίθι
να, τά  όποια ο.ς έπί τό πλεΐστον ήσαν χάλικες κα
λώς κατειργασμένοι, ούχί δμως υπό ανθρώπινης 
χειρός άλλ ’ 6 —ό τής δυνάμει·:; τοΰ υδατος κυλίον- 
τος καί προστρίβοντος αύτούς έπί άλλων λίθων. Τοι- 
οΰτοι χάλικες διαφόρων μεγεθών καί χρωμάτων, 
σχημάτων δέ ώς έπί τό πλ.εΐσ τον ο.οειδών πεπιε
σμένων άπαντώ νται πολλ.οί εις τάς κοιτάς τών 
χείμαρρων. Είς τήν έκλο^ήν τοιούτων χαλίκων ώς 
σταθαών συμβαίνει ούχί σπανίως τό βάρος αύτών 
νά ήναι μεγαλείτερον τοΰ άπαιτουμένου καί τότε 
διά νά φερθώσιν ε’ς τό ζητούμενον βάρος προστρί- 
βονται έπί άλλων πετρών έπιχεομένου καί υδατος. 
’Εκ τής προστριβής δέ ταύτης οί χάλικες λαμβά- 
νουσιν ένίοτε σχήματα δυνάμενα νά άπατήσωσι καί 
αύτόν τόν έπιστήμονα. ’Έστωσαν τά  ολίγα ταΰτα  
πρός γνώσιν τών αναγνωστών καί πρός διδασκαλίαν 
τινών άρχαιολόγιον.

II ΛΙΘΙΝΙΙ ΕΠΟΧΙΙ ΕΝ ΤΙΙ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

Ύπό

Α. ΙΙαπαδοπούλου τού Κεραμέως.

§. α'.

Κ ατά τάς νεωτέρας έρευνας οί προϊστορικοί χρό
νοι έκάστης χώρας διαιρούνται κυρίως εις τρεις πε
ριόδους. Καί πρώτη υέν είναι ή λεγομένη λίθινη 
έποχή, ύποδιαιρουμένη εις παλαιολιθικήν καί νεολι
θικήν. Εις παλαιολιθικήν μέν, διότι κατά  ταύτην 
οί άνθρωποι ώς όργανα τών χειρωνακτικών αυτών 
εργασιών έχρώντο λίθοις άξέστοις, άκατεργάστοις 
καί άνεπιτηδείοις* εις νεολιθικήν δέ, διότι τά  κατά  
ταύτην λ.ίθινα εργαλεία τών άνθρώπων ήσαν μα λ. λ. ον 
έ'ΐτετηδευμένα, έπεξειργασμένα καί εύνενέστερα 
τής παλαιολιθικής. Ώς δευτέραν προϊστορικήν επο
χήν θέτουσι τήν όρειχαλκίνην, καθ’ ήν, παυθείσης 
τής χρήσεως τού λίθου, έν ταΐς χειρωνακτικαΐς τώ ν  
άνθρώπων έργασίαις ήρξατο νά ήναι έν χρήσει ό ο
ρείχαλκος. Ώς τρίτη δέ καί τελευταία τίθετα ι ij

όλίγας εκατονταετηρίδας πρό τής ιστορικής άρξα- 
μένη σιδηρά καλ.ουμένη έποχή. (1)

Πρός βεβαίωσιν δε τής διαιρέσεως τής ανθρώπι
νης ηλικίας έν τή προϊστορική έποχή, μεταξύ άλ
λων ποικίλων τής ηλικίας έκείνης αντικειμένων, 
προβάλλονται καί λίθινα έργαλεϊα, σχήματος καί 
τέχνης διαφόρου, ευρισκόμενα καθ’ απασας σχ ε̂όόν 
τάς ή πείρους. Ει’σί δέ ταΰτα  τεμάχιά χάλικος, χρώ
ματος έρυθροΰ, πρασίνου καί ιδίως μέλανος, άτινα  
διά τής προστριβής οί πρώτοι αύτών κύριοι άπεσχη- 
μάτιζον παρεμφερή πρός πελέκεις, σμίλας κτλ . Κα
τά  τήν αρχαιότητα ή τών περιέργων τούτων έρ- 
γαλείων άρχική χρήσις δέν ήτο γνωστή* άλλ ’ οί 
τ3 ν  χρόνων εκείνων* άνθρωποι έ/.άλουν αύτά κεραύ
νια, έπειδή πράγματι ένόμιζον ό'τι οί ποικιλόχροοι 
καί έπιτετηδευμένοι ούτοι χάλικες ήσαν οί κατά τήν 
γήν πιπτόμενοι κεραυνοί. ΊΙ αρχαία αδτη παράδο- 
σις επικρατεί εΐσέτι καί είς τινα μέρη τής Εύρώπης 
καθώς καί έν Έλλάδι καί Μικρά Άσίοι, ένθα μά 
λίστα καί ΐ :ματι:·.ή  χάρις αποδίδεται εί; αύτά* διό- 
τοι οί κατέχοντες τόιαΰτα φέρουσιν αύτά ώς φυ- 
λακτήρια ένδεχομένης κεραυνοβολίας.

Έκ χαλίκων τοιούτων έγένοντο ήδη παρατηρή
σεις εύφΰέστατάι, περί τού έν τή προϊστορική έπο
χή ανθρωπίνου πολιτισμού πολλών μέν χωρών ιδία 
δέ τών κεντρικών καί τινων τών νοτίων τής Εύρώ
πης. Περί δέ τοϋ κατά τήν αύτήν εποχήν ανθρωπί
νου πολιτισμού έν τε τή ’Αφρική και Ελλαδι ελα- 
χιστα έγράφησαν μέχρι τοΰδε, πολλώ δέ ήττον 
περί τοΰ έν τή Μικρά ” ’Ασία, τή περί τό ζήτημα 
τούτο έπιπολάιότατα ή σχεδόν είπεΐν ουδόλως έρευ- 
νηθείστι* διότι δέν έ σ χ η μ * ^ ^  εΐσέτι ικανή τις 
συλλογή προϊστορικών’ άντικειμένων έκ διαφόρων 
ταύτης μερών, ινα ύπ ο το π ά σ νι τις εντεύθεν ό'τι καί 
έν αύτή τή Μικρά ’Ασία ή λιθίνη έποχή ήκμασεν 
έν τή προϊστορική έποχή καί ότι τοιοΰτόν^ τινα 
πολιτισμόν είχον οί άρχαιοτατοι αυ.Γ,ς κάτοικοι, 
οίτινες, ώς πασίγνωστόν έστίν, ησαν ο: Φρυγες. Μι
κρά τις μόνον '.υλλο-ή τεθραυσμέ ω/ λιθίνων έργα- 
λείων, γενοαένη υπό τοΰ κ. Καλβέτου έν Δαρδανελ- 
λ.ίοις, καί τινες άλλαι, μικρού λόγου άςιαι, περιε- 
γράφησαν μέχρι τοΰδε. Ά λ λ ά  πρός πλήρη καί α̂κρι
βή τοΰ προκειμένου μ άθη σ ιν  δ εν άρκοΰσι τά  ευτελή 
ταΰτα  ψυχία,' άτινα έπ’ έλάχιστον εύχαριστοϋσι 
τόν έπιστήμονα. Έκ τούτων ουό έπι μικρόν μανθα- 
νομέν τ ι τών α φορών των τήν καθ ό'λ.ου προϊστορι
κήν άρχαιολ.ογίαν τής Μικράς ’Ασίας, ήτις άναμέ/ει 
έν τφ  μέλΟ.οντι τά πνεύματα εκείνα, άτινα τό εκ 
ταύτης ενδιαφέρον οϊκοθεν έννοήσαντες αυθόρμητοι

( !)  ‘II διαίρεσις αδτη τών προϊστορικών Ιποχών είναι 
νυν παρ’ απασι σχεδόν τοΐς άρχαιολόγοις παραδεδεγμένη. 
'O f πρός τήν τελευταίαν δε μόνον εποχήν διαφέρει τής 
τοϋ Ίωάννου Λουβεκ διαιρέσεοις, οστις έν τί) συγγράμ- 
ματι αύτοΰ « 6 άνθρωπος πρϊν τής ιστορίας » , παραδε- 
•χετα'. παλαιολιθικήν, νεολιΟ.κήν καί όρειχαλκίνην Ιποχήν,

προσελεύσονται, ί'να έκαστον τής χώρας ταύτης μέ
ρος μετά τής δεούσης έπιστημονικότητος έςετάσωσί 
τε κ χί έρευνήσωσι.

§ β\
Έν τούτοις, έν τώ  μικρώ τούτω άρθρω έπιλαμ-* 

βανόμεθα τής περιστάσεως νά γνωστοποιήσωμεν καί 
ήυ.εΐς έςήκοντα λίθινα έργαλεϊα, άτινα εΐσί μαρτύρια 
τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμού τής έν τή Μικρά ’Ασία 
λιθίνης έποχής. Διατηρούνται δέ ταΰτα  έν τώ  άρτι- 
συστάτω άρχαιολογι/.ώ Μουσείω τής έν Σμύρνή 
Εύαγγελικής Σχολής, ό'περ, μεταξύ άλλοιν πολλών 
σπουδαίων τε καί άξιολόγων άρχαιοτήτων τής Μι- 
κράς ’Ασίας, δέν έβράδυνε νά άποκτήσν) καί συλλ.ο- 
γήν τοιούτων αρχαιότατων τής χώρας ταύτης αντι
κειμένων. Ή μικρά μέν άλλ ’ άξιοσπούδαστος αυτη  
συλλογή τοΰ Μουσείου τής Εύαγγελικής Σχολής 
πληροί, νομίζομεν, ούκ ολίγον κενόν έν τή  λ.ιθίννι 
τής Μικράς ’Ασίας έποχή, ένώ, ώς ήδη έλέχθη έ'νε- 
κα τών έπί τοΰ προκειμένου έλαχίστων αύτής ειδή
σεων, είς νηπιώδη εΐσέτι εύρίσκεται ή χώρα αυτη  
κατάστασιν.

Πρό τής περιγραφής αύτών ειπωμεν ό'τι οφείλο- 
μεν νά άκολουθήσωμεν γεωγραφικήν ό'ιαίρεσιν τής 
εύρέσεως έκαστου λίθινου έργαλείου. Επειδή δέ κα
τά  τήν άρχαιοτάτην έποχήν ή Μικρά ’Ασία δέν 
είχε πολυπληθείς, ώς μεταγενέστερον, γεωγραφικές 
διαιρέσεις, παραδεχθώμεν ένταΰθα τοιαύτας γενι- 
κάς γεωγραφικάς διαιρέσεις δύο μόνον, τήν Λυδίαν 
λέγομεν, έν ή συαπεριλ.αμβάνεται καί ή Λΐολ.ίς'καΙ 
ή Ιω νία καί ή Καρία κτλ., καί τήν Φρυγίαν, ήτις 
κατά τήν άρχαιοτάτην έποχήν συμπεριελάμβανε 
άπαν τό νοτιανατολικόν τμήμα τής Μικράς ’Ασίας.

Λ υ δ ί α.—  Ή συλλογή αυτη λίθινα έργαλ,εΐα 
τής Λυδίας περιλαμβάνει δέκα καί έπτά, έξ ών τρία 
τής παλαιολιθικής έποχής. "Ωστε άναγνωρίζομεν έκ 
τούτων έν τή προϊστορική ηλικία τής χώρας τού
της καί παλαιολιθικήν καί νεολιθικήν έποχήν. Τά 
τής παλαιολιθικής έποχής εΰρέθησαν έν Τζιμόβασι, 
Σεβδίκοϊ καί Ά χ τσέ  Καγίά. Πρωτίστην τούτων τά- 
ξιν κατέχει τό έν Τζιμόβασι ευρεθέν, ό'περ καταγέ- 
γραπται ύπ’ αριθμόν 6 0  τοΰ καταλόγου τοΰ Μου
σείου. Τούτο είναι μέγα τ ι έργαλειον άμορφον μέν 
άλλά περίεργον διά τήν δύναμιν -τοΰ λίθου. Χρώμα 
αύτοΰ μέλαν. Τοΰ αύτοΰ χρώματος είναι έπίσης καί 
τό έν Σεβδί/.οϊ ευρεθέν, καταγεγραμμένον ύπ ’ άριθ. 
2 4  καί σχήμα εχον άμορφον* είναι δέ πολύπλευρον. 
Τό δέ εις Ά χ τσέ  Καγίά άνακαλυφθέν εΐναι 
έπίμηκές τ ι έργαλειον, εχον σχήμα πελέκεος καί 
συνιστάμε-.ον έκ λίθου νεφρίτου. Μήκος αύτοΰ 0 ,0 7 5  
μ. γαλλ. Ταΰτα τά  λίθινα έργαλεϊα έ'χουσι μεγί- 
στήν ομοιότητα πρός τινα έν Δανία ευρισκόμενα.

Έ/. τών τής νεολιθικής έποχής λιθίνων έργαλεί- 
ων τής Λυδίας πέντε εΰρέθησαν έν Τράλλεσι, τέσσα- 
ρα έν Σεβδί/.'ίθϊ, τέσσαρα έν Σάρδεσι καί έν έν Ά χ 
τσέ-Καγίά Τά μέν έν Σάρδεσι εύρεθέντα είναι άξιό^



περίεργα διά τό σχή[λα αυτών. Τούτων δέ τά  μεν 
τρία συνίστανται έκ πυρίτου λίθου μ.έλανος, τό δε 
εξ έρυθροΰ. Το ΰπ’ αριθμόν 47 , έ'χον σχήμα πελέκε- 
ος καί βεβλαμμένον ολίγον περί την άκμήν, έστι μή
κους 0 ,0 7 . "Ομοιον περίπου μήκος έχει κα/ τό υπ’ 
αριθμόν 53 , βεβλαμμένον είς την άκμήν. Τό σχήμα 
αύτοΰ ομοιάζει πρός σφήνα. Το υπ’ άριθ. 1 0  έ'χει 
σχήμα παρεμφερές πρός πελεκυν Μήλος μέν,' αυ
τού 0 ,0 5 5  πλάτος δέ 0 ,0 3 5 . Ή μέν διατήρησις 
αύτοΰ καλή, ή δέ έπιτήδευσίς του ούχί τόσον επι
τυχής. Τούτου τήν εικόνα, κατά τό φυσικόν αυτοΰ 
μέγεθος, δύναται νά ί'δνι b άναγνώστης υπ’ αριθμόν 
5 τοΰ ή(/.ετέρου πίνακος. Τό τελευταΐον δέ έκ τών έν 
Σάρδεσι εΰρεθέντων τούτων λιθίνων έργαλείων είναι 
τό ΰπ’ άριθ. 36 , ό'περ, ενεκα τοΰ ΐλίκροτάτου αύτοΰ 
σχήαατος είναι λίαν περίεργον καί μελέτη. 
Ή έπιτήδευσίς αύτοΰ επιτυχής. Μήκος δέ έχει 0 ,03 . 
Χροψ.α λίθου υπέρυθρον.

Έκ τών έν Τράλλεσιν εΰρεθέντων έργαλείων τής 
νεολιθικής έποψής, τρία μέν εΐναι πελέκεις, έν δέ 
σφήν, τό δέ τέταρτον [/.άχαιρα. Ή ρ.άχαιρα, συ- 
νισταμένη έκ πρασινοχρόου λίθου καταγέγραπται 
ΰπ’ άρθ. 2 1 .  Ή διατήρησις καί ή έπιτήδευσίς αύτής 
άναλόγως άλλων τής νεολιθικής έποχής έργαλείων 
είναι εντελής. Μήκος δ’ αύτής 0 ,0 7 . Ή δέ σφήν 
(άρθ. 4) κατά τάς δύο αύτής άκρας βεβλαμ- 
μενη ολίγον. Μήκος αύτής 0 ,0 6 . ’Εκ τών τεσσάρων 
πελέκεων τών Τράλλεων αί δύο είναι σχεδόν ισο
μεγέθεις, μήκ. δηλ. ,0 0 0 8 6 , ή δέ τρίτη μικροτέρα 
{μήκ 0 .0 4 5 ;. Καταγράφονται δέ ταΰτα ι υπ’ άριθ. 
4 ,1 9 ,3 5  καί 4 3 . Έκ τών τεσσάρων τούτων πελέ- 
κεων ό υπ’ άρθ. 4 είναι ό ωραιότερος’ ή τέχνη δη
λαδή, τό κανονικόν αύτοΰ σχήμα και ή διατήρησις 
του εΐναι άξια θαυμασμό ΰ. Τήν εικόνα αύτοΰ βλέπε 
ΰπ’ άριθ. 3 τοΰ πίνακος.

Τά δέ έν Σεβδίκιοϊ εύρεθέντα έργαλεΐα τής νεο
λιθικής έποχής είσί τρία, ήτοι δύο πελέκεις (άριθ. 
7 ,1 5 )  καί μία σμίλη (άριθ. 18). "Απαντα ταΰτα  
είσί βεβλαμμένα. Τοΰ υπ’ άριθ. 15  μ.άλιστα πελέ- 
κεος μόνον τό ημισυ αύτοΰ τμήμα σώζεται.

Τό δέ είς ’A yτσέ-Καγιά εΰρεθέν έργαλεϊον τής 
αύτής έποχής έ'στι κατά τό άνω αύτοΰ μέρος τε- 
θραυσμένον, εχει δέ μήκος 0 ,0 7  (άριθ. 14).

Έπί τέλους άς μνημονεύσωμεν ένταΰθα καί τόν 
6π’ άριθ. 4 1  πέλεκυν, ούτινος τήν εικόνα κατά  
τό φυσικόν αύτοΰ μέγεθος, βλέπει ο άναγνώστης 
υπ’ άριθ. 4 τοΰ πίνακος. Οΰτος εύρέθη έν Σάμφ, εί
ναι δέ ο μείζων πάντων τών έν τνί συλλογή τοΰ 
Μουσείου υπαρχόντων μέχρι τοΰ νΰν.

Καί ταΰτα  μέν τά  έν διαφόροις μ.έρεσι τής Λυδίας 
εύρεθέντα λίθινα έργαλεΐα, νεολιθικής τε καί παλαι
ολιθικής έποχής. ’Ίίδη δέ λέγομέν τινα καί περί 
τών έν Φρυγία ευρεθέντων.

Φ ρ υ γ ί α .  ·—  Τά τής χώρας ταύτης εύρέθησαν 
πρός τό νότιον αύτής μέρος, ήτοι έν Ίκονίφ πέριξ

τοΰ οποίου πολλαΐ λιμνώδεις θέσεις ύπάρχουσιν, έν 
αίς ευρεθήσονται κατ’άφθονίαν νεολιθικής έποχής αντι
κείμενα’ δ ιότι κατά τήν έποχήν ταύτην ο: άνθρωποι, 
περί’τοιαύτας πρό πάντων θέσεις κατώκουν’τοΰθ’ ό'περ 
άποδε.κνύεται έκ τών λιμνωδών θέσεων τής Ελβε
τίας καί άλλων τής Εύρώπης χώρων, καθ’ ας έν 
πλησμ.ον·?ί τής έποχής ταύτης εύρέθησαν αντικείμε
να άνθρωπίνης έργασίας. Είσί δέ τά  έν τί) συλλογή 
τοΰ Βίουσείου υπάρχοντα λίθινα έργαλεΐα τοΰ Ίκο- 
νίου τεσσαράκοντα και τρία, έξ ών τριάκοντα καί 
οκτώ πελέκεις, τέσσαρα δέ σμίλαι. "Απαντα ταΰτα  
είσί τής νεολιθικής έποχής.

Έξ ό'λων Ίούτων τών λιθίνων άντικειμένων με* 
γαλ/,τέρας προσοχής είσίν οί πελέκεις, έφ’ ών δια* 
κρίνει τις ϊδιάζοντα χαρακτήρα τέχνης. Είσί δέ οί 
περισσότεροι σώοι καί έπιμελέστατα έπιτετηδευμέ-. 
νοι. Μείζονος δμως προσοχής είσίν έξ μ.ικρότατοι 
πελέκεις, οίτινες καί διά τήν διατήρησιν καί διά τήν 
καλήν αύτών τέχνην δύνανται ίσως νά κατέχωσι 
τήν καλλιτέραν μεταξύ τών άλλων θέσιν. Έκ 
τούτων οί υπ’ άριθ. 54  καί 59  έ'χουσιν έκαστος 
μήκος 0 ,0 3 3  ό δέ ΰπ’ άριθ. 6 μήκ. 0 ,0 3 8 . Ό ΰπ’ 
άριθ. μάλιστα 42 , οΰ μήκος έπίσης 0 ,0 3 8 , είναι 
καί χρώματος πρασίνου. Τών ΰπ’ άριθ. 59  καί 16  
τάς είκονας παρατηρεί ό άναγνώστης ΰπ’ άριθ. 2  καί 
6 τοΰ πίνακος.

Έκ δέ τών μεγαλειτέρων πελέκεων τοΰ Ίκονίου 
οί έπιμηκέστεροι είσίν ΰπ’ άριθ. 32 , έχων μήκ. 
0 ,0 7 , ό ΰπ’ άριθ. 50 , έχων μήκ. 0 ,0 6 5 , ό ΰπ’ άριθ. 
45 , έχων μήκ. 0 ,0 6 , ό ΰπ’ άριθ. 31 μήκ. 0 ,0 6 7 ,  
καί τινες άλλοι, έ'χοντεςκατά τό μάλλον καί ήττον 
τό αύτό περίπου μήκος. Πλατύτεροι δέ κατά τήν 
ακμήν αύτών είσίν οί ΰπ’ άριθ. 3 8 , 1 2 ,  13 , 4 3 ,2 3  
καί 2 6 , έχοντες πλάτος 0 ,0 4 — 0 ,0 4 5 .

Έκ όέ τών σμιλών τοΰ Ίκοπου τρεΐς μ,όνον είσί 
σώαι ήτοι αί ΰπ’ άριθ. 55  (μήκ. 0 ,07), 5 7  (μήκ 
0 ,0 55 )  καί 56  (μήκ. 0 ,054). Ή δέ ΰπ’ άριθ. 3 7  
είνα ι [τεθραυμένη όλίγον. Αύτη ούσα έκ λίθου φαι- 
οΰ, είκονίζεται ΰπ’ άριθ. 7  τοΰ πίνακος.

Συγκρίνων τις ήδη τά  περιγραφέντα ταΰτα  έργα
λεΐα τής Μικρας ’Ασίας πρός τά  έν Έ λλάδι καί 
πρός τά  έν Ευρώπη εΰρισκόμενα παρατηρεί μ.εγίστην 
άναλογίαν εί'ς τε τό σχήμα καί τήν έπιτήδευσιν, 
διαφοραί δέ τινες μόνον μικραί διακρίνονται ώς πρός 
τήν σύστασιν τών λίθων τούτων [Λετά τώ/ τής 
Εύρώπης, ών τήν διάκρισιν μετά μεγίστης έπιστη- 
μονικότητος πλεΐστοι ήδη έχαρακτήρισαν.

§ Τ'·

II μικρά συλλογή τώ'; περιγραφέντων ήδη λ ιθ ί
νων εργαλείων, ως παρατηρεί ό άναγνώστης, δέν εί
ναι ικανή να διαφωτίσν) μ,έγα τ ι μ.έρος της έν τ-?ί Μι
κρά Ά σ ια  λιθίνης έποχής. Ούχ ήττον ό'μως μαρτυ
ρεί οτι τά κατά τήν Λυδίαν μέρη, ένθα κατώκουν
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Τών συμπεράσματα ασαφέστατα καί έπιπολαιό- 
τατα . Ά λ λ ’ έλπίσωμεν ό'τι μετά ό ίγας ΐ jc· ς δ:καε- 
ετηρίδας θά ίδωμεν γενικόν τ ι  σύστημα τής έν Μι
κρά ’Ασία προϊστορικής αρχαιολογίας, έν ώ ού μό
νον αί δύο τής λιθίνης έποχής περίοδοι νά παριστών- 
τα ι, άλλά καί ή όρειχαλκίνη καί ή σιδηρά’ διότι εί- 
vat αδύνατον ή εκτεταμένη αΰτη χώρα νά μή πε- 
ριεχν) πολλάς προϊστορικάς αρχαιότητας, διά τών 
©ποιων νά χαρακτηρίσωσιν οί μεταγενέστεροι τόν

βαθμιαΐον πολιτισμόν τών έν τν, προϊστορική έποχή 
υπαρξάντων έν ταύτν) λαών. ’

Ή Μι/ρά ’Ασία ΰπήρξεν άρχαιοτάτη κοιτίς αν
θρωπίνου  ̂πολιτισμοΰ καί σταθμός δι’ ού διηλθον 
πλεΐστα είς τήν Ευρώπην αρχαιότατα άσιανά έθνη. 
όιό καί νομίζομεν ότι προϊστορικής άρχαιότητος 
αντικείμενα πολυπληθέστερα έν ταύττι ή έν πάση 
άλλ^ χωρα τής Εύρώπης εΰρεθήοοντχι.

------------------ ς------ ^
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κ α ίτο ι δυνάμενος, δέν τρεφει τον πεινώντα 
του, εινε φονεΰς αύτοΰ.

(Φ. Λαρ.ενναί.)

U ΕΣΠΕΡΑ.

Ό Ήλιος έκρύβη 
Είς νέφη πορφυρά, 

κ’ ή μειδιώσα Φοίβη 
προβαίν’ εις τά  νερα.

Την δρόσον αναπνέει 
ή αναζώσα γη, 

κ’ ε!ς τους αέρας πλέει 
γαληνη και σιγη.

"Αστρα κεντούν τόν θόλον
τών ούοανών χρυσά.

κ η αυρα μυροβόλον
τδ κέρας της φυσά.

Η πλάσις, δλη μία 
δοξάζουσα φωνη, 

δψοϋτ’ έν αρμονία,
τον Πλάστην επαινεί.

Τ’ αρώματα Τώ στέλλει 
τοϋ ρόδου ό θαλλός, 

ή αηδών τα  μέλη, 
β τον ύμνον ο αJ λος·

Καρδίαι άγαπώσαι ^
τους πρώτους των παλμούς, 

καί μυριάδες γλώσσαι
'Εσπερινούς Ααλυ.ους.

Ευλογητδς ό Πλάσας 
'Εσπέραν καί αυγήν, 

τάς απολαύσεις πασας 
Ό πέμπων εις την γην.

Ό ΰπνος έπιχρίων 
έπί τών οφθαλμών, 

καί είς την ληθην λύων 
τά  βάσανα ήμών.

Καί δταν έφ’ υστάτου 
μας χορηγί Λυτός 

την ληθην τοΰ Θανάτου 
καί τό τ’ εύλογητος.

Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΠΣ.

ΚΑΡΠΟΣ ΑΝΕΠΑΙϊΘΙΙΓΟΣ

Τά χαλά τά όποΐα γίνονται είς τον χο'σ- 
μον Βέν γίνονται πάνιια επίτηδες, ουτε έν 
γνώσει. Αί ΰψισται χαί γ λυκ ύτσ τα ι έπιρροαί 
άπορρέουσιν άνεπαισΟήτως έκ διαγωγής χρή
στης· δ ιαγωγή δέ χρηστή, βίος πραγματι-  
κώς ανεπίληπτος είναι έκεΐνος, κα6’ ον ή 
αλήθεια, ή φιλοφροσύνη καί ή ευγένεια κα- 
τήντησαν απαράβατος συνήθεια. 'Ολόκλη
ρος ή ανθρώπινη φύσις δ ύν α :α ιν ά  έξοικειω- 
0η μετά τών ιδιοτήτων τούτων τοσοΰτον 
ώστε καί τάς έλαχίστας πράξεις αυταt νά 
στολίζωαΐν, ή δέ ώραιότης αυτών νά ήναι 
παροΰσα είς τάς κοινοτάτας φράσεις, είς τά  
μικρότατα εργα. ’Άνθρωπος τοιοΰτος βαδίζει 
περικυκλωμένος ύπό ήΟαής ατμόσφαιρας 
τόσον άσφαλοΰς οσον καί ή εΰοσμία ήν τό 
ρόδον περί εαυτό χύνει. Πας δέ ό άπαντών 
τοιοΰτον καθίσταται ευτυχέστερος, καί τοι 
μόλις εννοεί τό πώς.

Πας ένάρετος άνθρωπος επιθυμεί νά φαν'ϊί 
χρήσιμος είς τόν κόσμον· πολλοί δέ λυποΰν-  
ται διότι λειπουσιν άπ’ αύτών εύκαιρίαι. 
Ά λ λ ά  καί αύτή ή άπ7.ή πρός χρηστόν βίον 
πρόοδος είναι πρόοδος εις χρησιμότητα. Α 
κριβώς, οσον άποκτώμεν ημείς πνεΰμα κα0α- 
ρότητοςκαί άγάπης τόση γε <ναταιέπιρροή κα
θαρότητας καί άγάπης έπ’ άλλων,ε ίτε  έν γνώ-  
σει ειτε έν άγνοια ήμών. Α λ η θ ώ ς  ή μεγίστη  
ήθική δύναμις έν τώ κόσμω είναι σιωπηλοΰ  
καί άνεπαισθήτου είδους. "Οσον τό παιδίον 
μεγαλώνει, ό χαρακτήρ αύτοΰ μορφοΰται κα
τά  τινα βαθμόν έξ όσων ώς μαθήματα είτε 
έν τό οικία είτε έν τώ σχολείω ή έν τή εκ
κλησ ία  ακούει· ά λ λ ’ ή διαγωγή τοΰ πατρός 
καί τής μητρός καί τών συντρόφων αύτοΰ, 
μετά τών όποιων εύρίσκεται είς ίδιάλειπτον  
σχέσιν, έξασκοΰσι τήν μεγίστην έπιρροήν έπ’ 
αύτοΰ. Τό αύτό συμβαίνει καί διά πάντας  
ήμας. Ούδείς ζή δι’ έαυτόν. Οσον δέ χρηστο
ήθεις ή κακοήθεις είμεθα, όσον ίδιοτελεΐς ή 
τρυφεροί, κατά τοσοΰτον θέλομεν μεταδώσει 
τήν άρχτ/,ν ή τήν κακίαν ήμών είς τούς περί 
ήμάς.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΟΣ ΒΛΣΙΛΕΩΣ 

Ώραίαν τινά καλοκαιρινήν εσπέραν, εν τη

I

I πόλει τοΰ Αμβούργου, υποδηματοποιός τις  
εΐργάζετο καθήμενος άντικρύ τοΰ παραθύρου 
τοΰ έργαστηρίου του. Πλήθος έργατών Βιέ- 
βαινον άπό τόν δρόμο«, ύψηλότερον δέ είς 
τόν τοίχον ήτο κόσσιφος, όστις έφαίνετο ώς 
λα λώ ν  μετά τοΰ εύθύμου κυρίου του· καθό
τι, ένώ έκελάδει καί έφώναζεν, ό ιλαρός υ
ποδηματοποιός εψαλλεν παλαιόν τινα ύμνον 
κατά τήν μουσικήν τής πατρίδος του.

Τήν ώραν έκείνην διήρχετο έκεΐθεν καί νέ
ος τις Ιουδαίος σπουδαστής, όστις θελχθείς 
ύπό τής ένώπιον αύτοΰ σκηνής έστάθη καί 
είπε· «Καλέ φίλε μου, φαίνεσαι εύτυχής άν
θρωπος.»

Ό ’Ιωάννης (διότι υυτως ώνομάζετο ό υ
ποδηματοποιός) στραφείς πρός τόν νέον ά
πήντησεν. «Εύτυχής, μάλιστα· είμαι τω  ον- 
τι εύτυχής, άδελφέ μου· καί διατί νά μή 
είμαι;»

αIIόσοι δέν είναι τοιοΰτοι· άπήντησεν ό 
σπουδαστής στενάζω ν ή δέ πτωχία σου ή 
δύνατο νά ήναι άρκετή αιτία διά νά λυπή-  
σαι. 'Ομολογώ, φίλε, ότι θαυμάζω βλέπων  
ενα πτωχόν άνθρωπον, ώς σέ, νά ήναι τόσον 
ιλαρός, τόσον εύθυμος’ »

«Πτωχόν1 έ φ ώ ν η σ ε ν  ό Ίωάννης. Καί πώς  
ε ί ξ ε ύ ρ ε ι ς ,  φ ί λ ε ,  ε ί ς  ποίαν θ έ σ ι ν  ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι  

οί μ ε τ ά  τής τ ρ α π έ ζ η ς  λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί  μου*, 
Πτωχός! έ γ ώ  ε ΐ μ α ι  πλουσιώτερος παρ’ όσον 
Φ α ν τ ά ζ ε σ α ι . »I

«Έμπορεΐ νά ή αι ούτως, ειπεν ό σπου
δαστής γ ε λ ώ ν  ναι, ήκουσα διά τό όνομά 
σου είς τό χρηματιστήριον, ήκουσα διά τά  
πλοιά σου, ά λ λ ά  έλησμόνησα πότε.»

«Α ρκετά , ειπεν ό ’Ιωάννης, ώμολόγ/]σας 
τήν περί έμοΰ άγνοιάν σου. Τότε δέ άφή- 
σας τήν έργασίαν του, είπε μέ ιλαρόν καί 
σοβαρόν ΰφος. «Ξένε, δέν είμαι τ τ ω γ ό ς ,  εί
μαι υ ί ό ς Β α σ ι λ  έ ω ς.»

Ό ’Ιουδαίος, μειδιάσας μειδίαμα έμφαΐνον 
απιστίαν, έκυψε χαμηλά  καί προσκυνήσας 
έμπαικτικώς τόν υποδηματοποιόν, άνεχώ- 
ρησε.

Καί έν τούτοις τό πράγμα ειχεν ούτως, 
καί τοι ό κόσρος^έν έγίνωσκε τόν υποδη
ματοποιόν, όπως δέν έγίνωσκε καί τόν Πρω
τότοκον Α δελφόν  του. Ό  πένης έκεΐνος 
τεχνήτης ήτον άληθώς υιοθετημένος παρά 
τόΰ Μεγάλου Βασιλέως· τό όνομά του ήτο 
γνωστόν είς τόν Βασιλέα τής Χρυσής Ηόλξ-

•



ως· αί δέ εύχαί του, at έλεημοσύναι του εϊ- 
χον άναβή εις μνημόσυνον πρός τιμήν του. 
Είχε πολλά  πλούτη  συνηθροισμένα έκεΐ όπου 
κλέπται δέν δύνανται νά διαρρήξωσι καί 
νά κλέψωσιν. Είχε/ εϊς χειράς του τήν Δι
αθήκην τοΰ Πατρός του, τήν όποιαν μετά  
προσοχής άνεγίνωσκε καθ’ έκάστην καί συ
χνά έσκέπτετο περί τοΰ εισοδήματος, τοΰ j 
στέμματος, τών δικαιωμάτων, και τών κτή- ί 
σεών του· μεθ’ υπομονής δέ περιμένων καί | 
έν τη προσδοκία τών μελλόντων έντρυφών, I 
έξετέλει τό θέλημα τοΰ Πατρο'ς του μέχρι 
τής έλεύσεως τοΰ καιροΰ καθ’ δν έμελλε νά 
λάβη τήν κληρονομιάν του.

Ά φ ο ΰ  παρηλθε μία έβοομάς ό σπουδα
στής ήλθε πάλιν είς τήν θόραν τοΰ υποδη
ματοποιού· καί έξάξας τό κάλυμμα τής κε
φαλής του έκυψε μέχρις έδάφους καί είπε 
« Κ αλή  εσπέρα είς τήν βασιλικήν σου υψη
λότητα . »

« Ά ,  φίλε! » έφώνησεν ό Ιωάννης· « χαί
ρω ότι σέ βλέπω καί πάλιν. Τήν ά λλην  ε
σπέραν μέ άφησες πολύ άποτόμως. Υ π ο 
θέτω ότι μέ έξέλαβες διά τρελλόν. Ά λ λ ά  
τρελλός δέν είμ^ι. Σοί λέγω  καί πάλιν ότι 
είμαι υιός Βασιλέως. "Οταν κατά πρώτον 
μέ δι«κοψες έψαλλον ύμνον ύπόθεσιν έχοντα 
τήν βασιλείαν μου. Θέλεις νά τόν ακούσεις;

« Βέβαια άν εύχαριστήται ή βασιλική σου 
ύψηλότης  » ειπεν 6 Εβραίος, ύποπτευόμε- 
νος ότι ό μετ ’ αύτοΰ λα λ ώ ν  υποδηματοποι
ο ί  επασχε τάς φρένας.

Ό Ι ω ά ν ν η ,  τότε ήρχισε νά ψ ά λ λη  ύμνον 
τινά έπι τοΰ « Έ λθέτω ή βασιλεία σου· » 
καί μετά τοΰτδ ήρώτησε τόν σπουδαστήν 
άν κατελάμβανε τό νόημά του. Ούτος άπήν- 
τησε κινών τήν κ:φαλήν. Τότε ό υποδημα
τοποιός ήρ'/ισε νά έκχύνη τήν ψυχήν του πε- 
ριγράφων τήν βασιλείαν τοΰ Μεσσίου, άνα- 
πτύσσων τήν έν τώ παραδείσιο τής Έδέμ 
δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, καί δεικνύων τήν έκ- 
πλήρωσιν τής ύποσχέσεως ταύτης  iv c7] έν- 
ανθρωττισει, ιώ  Οανάτω, τή άναστάσει καί 
τνι βασιλεία τοΰ Χρίστου, βασιλεία ής έκα
στος υπήκοος είναι ταύτοχρόνως καί υιός 
καί συγκληρονόμος όλου τοΰ άρρητου πλού
του καί πασών τών τιμών.

Ό Εβραίος έστεκε θεωρώ'/ αύτόν μέ προ
σηλωμένους τούς μέλανας οφθαλμούς του 
καί τόσον προσεχών είς όσα ήκουεν ώστε έ- 
νόμισε ότι άπεσπάσθη άπό ονειοον όταν ό Ι

ωάννης, λαβών τήν χειρ ά του προσέθηκεν.
« ’ΊΙδη βλέπεις ότι είμαι υιός Βασιλέο:ς, 

ώς καί τόν λόγον τής ευτυχίας μου· διότι 
I γινώσκω καί άγαπώ τόν Ίησοΰν τούτον, 

καί τά πάντα είναι ίόικά μου, είτε ζωή, είτε 
θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλ7,οντα. Σύ 
δέ νέε, » ήρώτησε μετ' έμφάσεως, « πιστεύω 
εις τούς π ρ ο φ ή τα ς ; Γινώσκω ότι τούς π ι
στεύεις, διότι, άν δέν άπατώμαι άπό τό σχή
μά σου, οί πατέρες σου τούς έπίστευον καί 
σύ δέ, παιδί μου, άν πιστεύτ,ς εις αύτούς 
πρέπει έπίσης νά πιστεύσης καί εις Έκεΐνον, 
τόν όποιον αύτοι προεκήρυξαν, τόν όποιον 
ό Θεάς έστειλε διά νά έκπληρώση τήν ύπό- 
σχεσιν, τήν όποιαν έδωκεν είς τούς πατέ- 

| ρας σου καί διά νά ένΟυμηΟ'ό τήν αγίαν αύ
τοΰ διαθήκην, τόν όρκον τόν όποιον ώμω- 
σε πρός 'Αβραάμ, τόν πατέρα σου. »

Ό  'Εβραίος έμεινε σιοιπηλός ένώπιον τής  
άληθείας τοΰ Θεοΰ. ’Άρρητο ι στοχασμοί ά- 
νέβησαν είς τήν καρδίαν του. Έκ περιεργεί- 
ας ήρχισε νά έρευνα· ή δέ έρευνα έφεραν α υ
τόν είς τήν γνώσιν. Ώ ς ό Μωϋσής, θεωρών 
τό Οαΰμα τής φλεγομένης βάζου, ούτω καί 

j αύτός ήσθάνθη ότι έπρεπε νά στραφη καί νά 
έξετάση. « IIοΰ, ήρώτησε ταπεινώς, δύνα- 

ΐ μαΐ νά μάθω τι περισσότερον περί τοΰ π ρ ά γ
ματος το ύ το υ ;  διότι βλέπω ότι σ ύ  πιστεύ
εις καί έχεις ειρήνην »

« Είς τό βιβλίον τοΰτο, εΐπεν -ό Ίω άν-  
εγχειρίζουν αύτώ τάς Γραφάς. "Υπαγε 

είς τόν οίκόν σου καί έκεΐ άνάγνωσε περί 
τής βασιλείας· άφοΰ δέ μελετήσεις τά μέρη 
τά όποΐα τώρα Οά σοί δείξω έπίστρεψε καί 
πάλιν. Έ γώ , κατά τό παράδειγμα του Μω- 
ϋσεως, Οά προσευχηθώ διά σέ, καί Οά πα- 
ρακαλέσω νά σέ όδηγήση Τις, τόν όποιον σ ύ 
άγνοεΐς, ά λ λ ’ ό όποιος σέ γινώσκει καί ό 
όποιος είναι μεγαλείτερος τοΰ Μωϋσέως. » 

Ό νέος λαβών τήν χεΐρα τοΰ υποδη
ματοποιού καί χαιρετίσας μετά σεβασμού ά- 
νεχώρησεν. "ΙΙκουσε καί ειδε πράγμα μέγα  
καί άπεφάσισε νά μάθη περισσότερον περί 
αύτοΰ. Ειδεν άνθρωπον πενόμενον καί όμως 
εύτυχέστερον παντός εύγενοΰς ή καί βασι- 
λέως, ειδεν άνθρωπον έχοντα τά ήθη καί 
τούς τρόπους νέας ζωής· ό άνθρωπος οΰτος 
έφαίνετο ότι έγίνωσκέ τι τό όποιον έξηυγένι- 
ζεν αύτόν, καί τόσον ώστε έγγίζον τήν έν 
τώ κόσμω κλήσίν του καθίστσ αύτήν έντι
μον , έγγ ίζων τήν έν νη  κοινωνία θέσιν

του καθίστα αύτήν ούχί άναξίαν παντός κα- 
τέ*/οντος έντιμον τάξιν έν τώ  οικω τοΰ 
Θεοΰ. ’Ητο φανερόν ότι βαθμός ώς πρός 
τόν Θεόν καί πλούτη ώς πρός αύτόν δέν έξ- 
«ρτώνται έξ έξωτερικών φαινομένων καθό
τι οί έντιμοι τοΰ ούρανοΰ ήσαν πολλάκ ις  
πένητες έπί της γής  καί όμως ήδύναντο 
νά π7.ουτίσωσιν άλλους. Ό  ύποδηματοποι-  
ος ουτος άπήλαυεν πάντων τών ώφε7.ημά- 
των τών έκ τοΰ οίκου τοΰ Πατρός του. Ή  
σκιά τοΰ θρόνου ήτον έπ’ αύτοΰ, έκοινώνει 
μετά τοΰ Βασιλέο;ς καί έλ  άμβανεν άδιακό- 
π ω ς  χαριτας έκ τής  πη γής  πάσης χάριτος 
μετ βιβ^ζομένας διά τοΰ Ά γ ιο υ  Πνεύματος. 
Ούτως ό Ίουδοΐος φοιτητής άνέγνωσε καί 
έστάΟμίσε τάς αποδείξεις τής Καινής Δια
θήκης έκ παραλλήλου προς τάς τής 11α- 
λαιάς. Α κολούθω ς ήλθε πρός τόν Ίω άν
νην καί συνωμίλησε μετ ’ αύτοΰ περί τών  
αμφιβολιών του, τών ανακαλύψεων καί τών  
προσδοκιών του· ό δέ αμαθής τοΰ Χριστοΰ 
μαθητής κατέστη ό διδάσκαλος τοΰ γραμ
ματισμένου Εβραίου. Ά π οτέλεσμα  δέ τής  
διδασκαλίας ταύτη ς  ήτο ότι διηνοίγησαν οί 
οφθαλμοί τοΰ φοιτητοΰ καί είδε καί έπί- 
στευσε τάς  μεγάλας τοΰ Εύαγγελίου Α λ ή 
θειας. Ούτος είναι ό μετά ταΰτα  Α,ίδεσιμώ- 
τατος Ν . . . ό μέγας καί ένθερμος ζ η λ ω 
τής ο επί τοσαΰτα έτη διδάξας είς τούς έν 
Σιβηρία ομοεθνείς αύτοΰ τόν λόγον τοΰ σταυ 
ρωΟέτος Σωτήρος.

Πόσον διδακτικόν είναι τό ιστορικόν τοΰτο 
συμβάνπρος πάντα ταπεινόν κτί ειλικρινή μα
θητήν τοΰ Χριστοΰ είναι περιττόν νά είπω- 
μεν. Έκεΐνο όμως τό οποίον πρέπει νά προσΟέ- 
σωμεν είναι ότι οί υ tot τοΰ Βασιλέως, δηλα
δή ούχί οί κατ ’ όνομα ά λ λ ’ οί πράγματι Χρι
στιανοί, οΐαδήποτε καί άν ήναι ή χοίνωνική 
αύτών Οέσις φέγγουσυ  ώς φώς έν τώ κό
σμω είναι, τό άλλας  τής γής  καί πρωτίστην  
φρο ντίδα εχουσι περί τών τοΰ οίκου τοΰ Πα
τρός των. Ό  άνήκων εις τήν τάξιν τών έν 
οόρανοΐς εύγενών είναι άνώτερος ττ,ς ύλικό- 
τητος τοΰ κόσμου καί έ'χει, καί πρέπει νά έ- 
χη πάντύ-ε κατά ,,νοΰν τό λόγιον τών αρ
χαίων άδελφών αύτοΰ «είμαι Χριστιανός και 
τοιαΰται πράξεις οέν εΐναι επιτετραμμένοι ε:ς 
έμέ.» Ώ , άν οί λεγόμενοί Χριστιανοί ήσαν  
καί τρ ά γμ α τ ι  τοιοΰτοι, όποιος παράδίΐσος 
δέν 0-/ ήτο ή νυν άθλια έπί τϊ,ς γη ς  ταύτης  
Οπαρξις!

ΣΚ1ΡΟΦΟΡ1ΩΝ

Τόν τελευταΐον τοΰ ξτους αύτών μήνα, 
τόν συμπίπτοντα μεταξύ τοΰ καθ' ήμάς Μαι- 
ου καί ’Ιουνίου καί μέ τόν τρίτον αοΰ ιε- 
ροΰ έτους τών Εβραίων τόν καλούμενον  
Σιβάν, έκάλουν οι άργαΐοι Ά  θηλαίοι Σκιρο- 
φοριόνα. *Έδωκαν οέ είς αύτόν τό όνομα 
τοΰτο έκ τοΰ ότι κατ’ αύτόν έώρταζον εορ
τήν πρός τιμήν τής Σκιράδος ή Σκιρίας ’Α
θήνας, έπονομαζομένης ούτω έκ της π λ η 
σίον τών Αθηνώνεύρισκομένης κώμηςΣκίρας.

Έωρτάζετο δέ ή έορτή αΰτη τήν δωδε
κάτην ήμέραν τοΰ μηνός, καΟ ήν έτελεΐτο 
λιτανεία. \ατά  τήν λιτανείαν ταύτην οί Α 
θηναίοι περιέφερον τό άγαλμα τί,ς θεάς ύπό 
ούρανίσκον ή παραπέτασμα όμοιον μέ εκεί
νο ύπό τό όποιον καί σήμερον σκεπάζον
ται κατά  τάς λιτανείας αί τών έορταζαμέ- 
νων αγίων εικόνες, ή και πολλάκ ις  οί παρ’ ή
μΐν πανιερώτατοι δεσπόται όταν τάς συνω- 
δεύωσι. Κ ατά τήν εορτήν ταύτην οί Αθηνα ίο ι  
κα τε ικεύαζο'/είς τ ά ς  αύλάς τών οικιών των 
καί ειδός τι σκηνών, αναλογών μέ τάς τών  
Ιουδαίων κατά τήν εορτήν τής σκηνοπηγί

ας των κατεσκευαζομένων.
Τήν εικοστήν πέμπτην τούτου τοΰ μηνός 

έωρτάζετο έν Ά θή να ις  ή έορτή ή καλου-  
μένη Ήράκ?^εια πρός τιμήν τοΰ Ήρακλέους 
ούχί όμωζ κατ’ έτος άλ7^ά κατά πενταετίαν  
έορταζομένη. Τήν δέ εικοστήν ένάτην ήγον- 
το τά Άρρηφόρια, έορτή μυστηριώδης, περί 
ής εύρίσκομεν τάς ακολούθους ειδήσεις έν 
τώ  λεξικώ τών ‘Ελληνικών καί 'Pcoj αϊκών 
αρχαιοτήτων τοΰ κυρίου Σμίθ.

« Τά Άρρηφόρια ήσαν έορτή, ήτ ις  κατά  
τ ά ;  διιφόρους γροφάς τοΰ ονόματος α ύ τ ί ς  
(διότι γράφεται καί έρσηφόρια καί έρρηφό- 
ρια) φαίνεται καί πρός τιμήν διαφόρων θεο
τήτων. Ή πρώτη τοΰ ονόματος αύτή-: μορ
φή «Άρρηφόρια,» προερχομένη άπό τά  ά ρ 
ρ η τ α ,  δεικνύει εορτήν καθ’ ήν μυστικά  
τινα άντικείμενα περιεφέροντο. Τό δεύτερον 

I όνομα, δεικνύει ίσως τν.ν Έρσιν ή Έρσιν, 
θυγατέρα τοΰ Ιίέκροπος, ή πρός τήν όποι
αν λατρεία συνεδέετο άδιασπάστας μέ τήν  
Ά θηνάν . Καί τώ δντι ύπάρχουσι στμεΐα  τεί- 

! νοντα \ά φανερώσωτιν ότι ή έορτή αΰτη 
] εγίνετρ πρός τιμήν τής Ά θ η νά ς  (Έ τυμ.



Μέγ. λέξ. «άρρηφόροιχ.) Τέσσαρα κοράσι* 
άπό επτά έως ένδεκα ετών, (Άρρηφόροι, 
Έρσηφόροι ή Έρρηφόροι· Ά ρ ισ τ .  θυσ. 6 4 2 )  
έξελέγοντο κατ’ έτος ύπό του άρχοντος, 
τοΰ έπονομαζομ,ένςυ βασι?\έως, καί έξελέ
γοντο έκ τών μάλλον διακεκριμένων οικο
γενειών τών ’Αθηνών. Δύο τούτων ήσαν 
προωρισμένα νά ύφάνωσι τόν ιερόν της ’Α
θήνας πέπλον, τό όποιον ήρχιζε τήν τελευ- 
τα ία ν  ημέραν τοΰ Πειανεψιόνος' (Σουίδ. λεξ.

χαλκεία) αί ά λλα ι δύο έπρεπε νά φέρω®! τά  
ιερά της Οεας σκεύη (αγγεία). Τά δύο τ ε 
λευταία  κοράσια ταΰτα  διέμενον έπί εν όλό- 
κληρον ετος έν τη ’Ακροπόλει, είτε έντός 
τοΰ ΙΙαρΟενώνος, είτε εις συνεχόμενόν τι 
κτίριον (Άρποκράτ. έν λεξ. Δειπνοφόρος. 
Παυσ. Α κζ'. 4)· καί δταν ή έορτή ηρχι- 
ζεν ή ίέρεια της Οεας έΟετον έπί τών κεφα
λών αυτών σκεύη, τό έμπεριεχόμενον τών  
όποιων ουτε ταΰτα  έγίνωσκον ουτε ή ίέρεια.
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Έ χοντα  ταΰτα  έπί τών κεφαλών ηυτών τά  
κοράδια, κατέβαιναν είς φυσικόν σπηλαιον 
κείμενον είς τήν περιοχήν τής εν τοΐς κη- 
ποις ’Αφροδίτης, καί έκεΐ καταΟέτοντα άφι- 
νον τά  ύπ' αυτών φε^ομενα σκεύη και ελαμ- 
βανον άλλο τι άντικείμενον κεκαλυμμένον, 
τό όποιον ταΐς ήτο επίσης διολου άγνωστον. 
Μετά τοΰτο τά κοράσια άπελύοντο καί ά λ 
λ α  έξελέγοντο, όπως καταλάβωσι τήν Οέ-

σιν αυτών έν τη ’Ακροπόλει. Τά κοράσια 
κατά τήν εορτήν έφόρουν λεύκάς αίσΟή- 
τας κεκοσμημένας μέ χρυσόν, οίτινες άφί- 
νοντο είς τήν θεάν· διά τά κοράσια δέ ταΰτα  
κατεσκευάζοντο καί ιδιαιτέρου τινός είδους 
πλακούντια. Διά τά έξοδα τής έορτής 
ταύτης  ειχε συστηΟή ιδιαιτέρα τις λειτουρ
γία, λεγομένη άρρηφορία. Ειδήσεις περισσό- 
τεραι περί τής έορτής ταύτης λείπουσι.))


