
ΤΕΥΧΟΣ 9. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1900 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ: ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 9 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ: ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΤΩΝ 8 

Παρακαλουνται οι κ. κ. Συνδρομηταί να προσέχωσιν εις τα 
εν τη 3η και τη 4η σελίδι σημειούμενα. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY 9°' ΤΕΥΧΟΥΣ 

Αρχαιολογικαί έρευναι έν Κρήτη, ΰπό Ι. Χατζιδάκι. ΣΕλ. 529 
Άρίθμησις και αριθμός, ΰπό Ι. Περβάνογλου . . . . $ 539 < 
Μία ήμέρα της Α.Α. Λέοντος τοϋ ΙΓ . (Έκ τοϋ Γαλ-

λικοϋ), ΰπό Κ. Χ. Κ )) 557 
Μελέται θρησκευτικής ίστορίας : Ή επιστροφή τοΰ 

Κωνσταντίνου εις τον Χριστίανισμόν. ύπό G. 
Boissier. (Μεταφρασίς εκ τοΰ Γαλλικοϋ ύπό Μαρίας 
Αθανασιάδου) ο 569 

Νίκαρχος Ξένωνος. Ακαρνάν. μύστης, ΰπό Στεφά-
νου Ν. Δραγούμη Η 584 

Τα των Βαυαρών φιλελλήνων έν Ελλάδι κατά το 
έτη 1826—1829. (Μεταφρ. εκ των Άπομνημονευ-
ματων τοϋ Κ. βαρώνου Αϊδεκ a 587 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της κ Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της; 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδια είς 
την φίλοσοφίαν και θεολογιαν, την ίστοριαν καί γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικήν άρχαιολογίαν. τά ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τούς "Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμών. 

Πρός όσον ενεστι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή κ Αρμονία" μετ' 
ίδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φίλολογικην κίνησιν της τε Έλλά-
§ον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε έκδίδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αϋτης, άλλα και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άςίων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πέμπη 

ήμΐν έν άντίτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Η α Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμένως υπό της πρός τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης είδικης επιτροπής καί μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας καί τά διδά
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή κ Άρμονια" έκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα εκ 4 
τυπογραφικων φύλλων εις μέγα 8°ν μετ είκόνων καί πινάκων έν παραρ-
τηματι η καί εντός τοϋ κειμένου. 

Έκαστον τεϋχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ-
σοϋ), ή δ' εξάμηνος συνδρομή δραχ. 5 (εν τω έξωτερικω φρ. χρ. 5) 
καί η ετησία δραχ. 10 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Όσοι τών κ. κ. συνδρομητών δέν κατέβαλον ακόμη την συνδρομήν 
αυτών παρακαλοϋνταί να πεμψωσίν αύτην 

οι μεν εν Έλλαδι και τη Άνατολη 

προς τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθήναις, όδ. 
Πίνακωτών 8, 

οί δ' εν τη Δυτικη Εύρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEiscHER. Buchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16. μετα της εξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παρά τώ γενικώ αυτου άντιπροσώπω 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΩι ΜΠΑΡΤ 
Οδός Πινακωτών αρ.8 

Αι εκδόσεις αυται εγένοντο υπό τών κρατίστων φιλολόγων της 
Γερμανίας και ειναι ευθηνόταται καί μετ άπαραμίλλου τυπογραφικης 
φιλοκαλίας εκτετυπωμέναί. 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
Σ Χ Ο Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν 

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

1. Σχόλια εις- την Αριστοτέλους- Πολιτείαν Αθηναίων 
Κεφ. 1—41 1 — 

2. Σχόλια εις- Lhomond de viris illustribus 
Μέρος A —.80 

3. Σχόλια είς Ουεργιλίου Αινειάδος βιβλ. Α . 
Πρώτον μέρος, στ. 1—377 —.70 

4. Σχόλια εις Ουεργιλίου Αινειάδος- βιβλ. Α . 
Δεύτερον μέρος. στ. 378 — τέλους —.60 

Προσεχώς έκδοθήσονται : 
5. Σχόλια εις* Καίσαρος- Γαλ. πολέμου βιβλ. Α . 

Πωλουνται παρά τώ κ. Γουλιέλμω Μπάρτ εκδότη, όδος Πινα-
κωτών άρ. 8 

Εν Αθήναις Τυπογραφείον Εστία Κ. Μαισνερ και Ν. Καργαδούρη-2616 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
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Ή προσοχή τών ερευνητών της αρχαιότητος, τών τε αρχαιολόγων 
και τών ιστορικών, στρέφεται κατά την παροΰσαν δεκαετηρίδα εις τήν 
έξερεύνησιν κυρίως τών άρχων και της ρίζης τοϋ έλληνικοΰ έθνους και 
τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμού. 

Ή Κρήτη καθ' όλας τάς εις τους μύθους και τους ποιητας και λογο-
γράφους περισωθείσας παραδόσεις ήτο μεγάλη εστία πολιτισμοΰ και 
πολιτικής δυνάμεως κατά τους σκοτεινούς εκείνους χρόνους, εις ους μετά 
πολλοΰ κόπου καί επιμονής αγωνίζονται να διεισδύσωσιν οι σύγχρονοι 
έρευνηται διά τοΰ φωτός της κριτικής ιστορίας και μάλιστα δια της 
σκαπάνης τοΰ αρχαιολόγου. 

Γην της επαγγελίας τών αρχαιολόγων ώνομαζέ τις έν τώ περιοδικώ 
της έν Άθήναις Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής τήν Κρητην' ό δέ 
της Γαλλικής Σχολής διευθυντής έγραφεν εις τό Δελτίον της Ελληνικής 
Άλληλογραφίας ότι, η άπελευθέρωσις της Κρήτης θά σημείωση έποχήν 
δια τούς άρχαιολογους. 

Τάς προσδοκίας δε ταΰτας δεν διέψευσαν αι μέχρι τοϋδε ερευναι. 
Αι έν 'Αξώ γενόμεναι ανασκαφαί ύπό Ιταλών αρχαιολόγων, τών 

καθηγητών κ. κ. "Αλμπερ και de Sanctis, εφερον εις φώς προστερνίδια 
χαλκά, φέροντα παραστάσεις πηγάσων η λεόντων Ιωνικής τέχνης τοΰ 
4ου η 5°υ αιώνος, ετι δέ εν κράνος μ.έ ανάλογους παραστάσεις, πράγματα 
πρωτοφανή. Πλην τούτων δέ καί αλλων ηττονος ένδιαφέροντος χαλκών 
ευρημάτων, ανεκαλύφθη σειρά ολόκληρος πήλινων κορών παριστανουσών 
την Άφροδίτην, καθ' όλην αύτης την έξελιξιν άπό της πρώτης μορφής 
ώς θεάς της φύσεως, καί της γονιμότητος, ώς Άστάρτης η Κυβέλης, 
μέχρι της τελείας αύτης έξιδανικεύσεως ώς Αφροδίτης πάνδημου και 
Ουρανίας. 

Αϊ έν Ιτάνω ύπό τών εταίρων της έν Αθήναις Γαλλικής Σχολής 
ερευναι εφερον εις φώς περί τάς 25 έπιγραφας, ών τίνες συνθήκαι μεταξύ 
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Κρητικών πόλεων, έπιχέουσαι ίκανόν φως εις την σκοτεινήν ίστορίαν 
της Κρήτης κατά τους Ελληνικούς χρόνους, καί αλλαι μαρτυροΰσαι 
την μεγάλην έπικοινωνίαν, ήτις υπήρχε πάντοτε μεταξύ Κρήτης και 
Αιγύπτου. Ένταϋθα όμως η σκαφή περιωρίσθη εις τά επιπόλαια μόνον 
στρώματα' διότι εις βάθος μόνον 1—2 τό πολύ μέτρα άναβλύζουσι 
πολλά ύδατα άποκωλύοντα πάσαν περαιτέρω έργασίαν. 

Έν Καβουσίω (Μιραμπέλου) ή δεσποινίς Boyd, ώς αντιπρόσωπος 
της εν Αθήναις Αμερικάνικης Σχολής ενήργησε μικράν και ολιγοημερον 
άνασκαφήν. Επέτυχε δέ νά άποκαλύψη σύμπλεγμα οικημάτων έκ δεκα
πέντε περίπου διαμερισμάτων, άνασκάψασα δέ και τινας τάφους της 
άγνωστου έχει άρχαίας πόλεως άνεκάλυψε πολλά άγγεία γεωμετρικής 
εποχής, ών τινα μεγάλου ένδιαφέροντος δια την ίστορίαν της τέχνης 
έν Κρήτη. 

Ο κ. Hogarth έζήτησε μετά πολλής επίμονης τούς βασιλικούς 
τάφους έν Κνωσώ' καί τούτους μεν δεν άνεΰρεν, εύρήκεν όμως άλλους 
τάφους γεωμετρικής έποχης καί τούτους δυστυχώς πάντας σχεδόν σεσυ-
λημένους, αλλά καί έκ τών σεσυλημένων τούτων τάφων έξήγαγεν ίκανα 
αγγεϊα γεωμετρικής έποχης, άτινα οι πρότερον άνασκάψαντες τούς τάφους 
θησαυροθήραι ειχον άφιση έκεϊ λαβοντες μόνον τά πολύτιμα χρυσα καί 
αργυρά κοσμήματα. Έν ένί μάλιστα τών τάφων τούτων διέφυγε τήν 
προσοχήν των μικρά ταινία έκ χρυσοϋ καθαροϋ, ανευ κοσμημάτων. 

Πλην τών τάφων τούτων ό κ. Hogarth άνεκάλυψεν έν Κνωσώ 
οικίας Μηκυναϊκας καί παλαιοτέρας ετι, αφ' ών έξήγαγε πολλά αγγεϊα 
Μηκυναίκα καί παλαιότερα τούτων της λεγομένης έποχης τών Καμα-
ρών, καί ολίγα προϊστορικά. Τινά τών αγγείων της έποχης τών Καμα-
ρών ήσαν πολύ ένδιαφέροντα ώς όλως ιδιόρρυθμα και πρωτοφανή. 

Ό αυτός έπεχείρησεν άνασκαφήν και έν τώ παρά τό χωρίον Ψυχρό 
τοϋ Λασηθίου σπηλαιω, οπερ οί κ.κ. "Αλμπερ και Χατζιδάκις έρευνή-
σαντες πρό ετών δι' ολίγων έργατών ειχον αναγνώριση ώς τό πεφημι-
σμένον ιερόν τώ Διι' Δικταϊον "Αντρον. 

Έν τώ άντρω τούτω ό κ. Hogarth άνεκάλυψε πηλίνας κόρας μέ 
πολυχρωμίαν Μηκυναϊκής έποχης, αλλας τοιαύτας χαλκάς, μικρόν χαλ-
κοΰν αρμα. εις ο παραδόξως είσίν έζευγμένοι βοΰς καί κριός, εγχει-
ρίδια. διπλοϋς πελέκεις και ξιφη χαλκα. Τοϋ ενός τούτων ή λαβή 
κοσμεϊται διά μικρας χαλκής κεφαλής άνθρωπου αρχαϊκής τέχνης. 
Σύν τούτοις δέ πρωτοφανή τό σχήμα Μηκυναϊκά άγγεϊα. Πλήν τούτων 
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δέ πόρπας καί σφονδύλια καί άλλα μικρά πράγματα, οίον λαβίδας άπο-
ψιλωτικάς, καρφίδας, βελόνας έκ χαλκοΰ, έξ όστοΰ και έκ λίθου. Μία 
τών πορπών είναι ένδιαφέρουσα, διότι εις τό πλατύ αύτης μέρος φέρει 
παράστασιν λέοντος κατασπαράσσοντος ταΰρον. Ειναι δέ περίεργον ότι 
πολλά τών ευρημάτων τούτων άπετέλουν τόν πυρηνα σταλακτιτών, ους 
θραύοντες έξήγον ταϋτα. Μεταξύ τών ευρημάτων τοΰ Ψυχροΰ διαπρέ-
πει μεγάλη γαλόπετρα έκ γαδείτου λίθου φέρουσα έγγεγλυμμένον λέοντα 
σπαράσσοντα ταΰρον καί ύπό τοϋτον αίγαγρον καί τρία Κρητικά 
γράμματα. 

Υπέρ παν άλλο όμως διήγειραν τόν θαυμασμον και την εκπληξιν τών 
αρχαιολόγων τά ευρήματα τοΰ ανακτόρου της Κνωσοΰ. 

Εις τριών μιλίων άπόστασιν άπό της πόλεως Ηρακλείου διεκρίνοντο 
έπί της κορυφής χαμηλοϋ λόφου ερείπια οικοδομημάτων, άτινα πρό 
πολλών ετών είλκυον την προσοχήν και τών αρχαιολόγων οϊτινες έπε-
σκέπτοντο τόν τόπον, και τών ζητούντων άρχαίους θησαυρούς πρός 
μεταπώλησιν. Τώ 1870 ό κ. Μίνως Καλοκαιρινός άνασκάψας έκεϊ άνε
κάλυψεν ικανά Μυκηναϊκής έποχης αγγεία και πίθους μεγάλους της 
αύτης έποχης, εις τινας τών όποιων άνευρε ολίγον σίτον, φακήν καί 
κυάμους άπηνθρακωμένους. 

Ο Στήλμαν ζητήσας κατόπιν νά ενεργηση εκεί άνασκαφάς δεν 
κατώρθωσε νά υπερπήδηση τάς παρουσιασθείσας δυσκολίας, τό αυτό 
έπχθε κατόπιν καί ό Σχλήμαν καί ή Γαλλικη σχολή. Κατά τά ισχύοντα 
έν Τουρκία, ΐνα ενεργηση τις άνασκαφήν έν ίδιοκτητω άγρώ πρέπει να 
έχη την συγκατάθεσιν τοϋ ιδιοκτήτου. Οι κύριοι όμως τοϋ μέρους τού
του άπήτουν υπέρογκα ποσά. Τέλος ό κ. Έβανς ήγόρασεν Ολον τόν 
τόπον έν ώ έφαίνοντο τά ερείπια ταΰτα άντί άδρας δαπάνης και προέβη 
εις την ταχτιχην έξερεύνησιν αύτοΰ έξ ονόματος τοΰ έν Λονδίνω Συλ
λόγου πρός προαγωγήν τών ελληνικών σπουδών, ού τυγχάνει εις τών 
αντιπροέδρων. 

Ή μέχρι τοϋδε γενομένη ανασκαφή απεκάλυψε μεγαλοπρεπές άνά-
κτορον Μυκηναϊκής εποχής, συνιστάμενον έκ πολλών συγκοινωνούντων 
άλλήλοις διαμερισμάτων και καταλαμβάνον εκτασιν πλέον τών 3,000 
τετραγωνικών μέτρων. 

"Ινα έννοήση τις τό σχέδιον τοΰ ευρέως τούτου καί πολύπλοκου οικο
δομήματος άπαιτείται νά εχη ύπ' όψιν του ακριβές αύτοΰ σχεδιάγραμμα, 
ή δημοσίευσις όμως αύτοΰ ανήκει εις τόν ένεργήσαντα τας άνασκαφάς 
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διό ήμεϊς θά περιορισθώμεν Ίνα δώσωμεν ολίγας μόνον ειδήσεις περί των 
μάλλον ενδιαφερόντων μέρων αύτοΰ. 

Προς τήν μεσημβρινήν πλευράν τών ανακτόρων φαίνονται τά ίχνη 
ευρείας κλίμακος, μέ κλίσιν όμαλωτάτην και βαθμίδας πολύ χαμηλάς, 
δι' ης ανήρχοντο εις τό άνάκτορον. Ή κλίμαξ αύτη φθάνει πρό; τά 
άνω εις εύρείαν πύλην, δι ης εισέρχεται τις εις διπλούν διάδρομ.ον, 
όστις ευρίσκεται έξω και χαμηλότερα της καθ' αυτό εισόδου. Παρά τήν 
κλίμακα ταύτην και εΰθυς εςωθεν της πύλης ευρέθη τετράγωνον κρηπί
δωμα, έφ' ού υποτίθεται ότι ήν ώκοδομημένον μικρόν δωμάτιον διά τόν 
θυρωρόν. Τό δωμάτιον τοΰτο έκοινώνει διά μικράς και στενής θύρας 
πρός τον διπλούν διάδρομον. 

Τρεις παράλληλοι τοίχοι διά μεγάλων λίθων έκτισμενοι και έξ ανα
τολών πρός δυσμάς διήκοντες ύπενθυμίζουσι τά τείχη τής Τύρινθος. Ό 
μεταξύ τών τοίχων τούτων καταλειπόμενος χώρος αποτελεί τόν διπλούν 
διάδρομον, εις ον είσερχόμεθα διά τή; προειρημενης μεσημβρινής πύλης. 
Άπό τής πύλης ταύτης εισερχόμενος τις εις τόν διπλούν διάδρομον 
κάμπτει πρός δυσμάς και μετά τινα βήματα κάμπτων και πάλιν πρός 
βορράν ανέρχεται δι' ανωφέρειας συναντών, μετ' ολίγα βήματα, διά
δρομον μεγαλοπρεπή, ον διατρέξας άπαντα άλλην πύλην διπλήν, δι' ής 
εισέρχεται εις αύλήν εύρυτάτην ή μάλλον πλατεϊαν πλακόστρωτον. Εις 
τούς τοίχους τοΰ διαδρόμου τούτου και εις τον τοϊχον τών ανακτόρων 
τόν περιορίζοντα τήν αύλήν έξ ανατολών ευρέθησαν αι μεγάλαι τοιχο
γραφία! περί ών θά όμιλήσωμεν κατωτέρω. 

Τό πάτωμα τοϋ διαδρόμου καλύπτεται εις τό μέσον μεν άπό μεγά-
λας ορθογώνιους πλάκας γύψου επιμελώς είργασμενας, εκατέρωθεν δέ 
τούτων ύπό πλακών σχιστολίθου άμελέστερον είργασμενων, έφ' ών δια
κρίνονται σαφώς ετι τά ίχνη επιχρίσματος δι' άσβεστου, χρωματισμένου 
δι' έρυθροΰ χρώματος. 

Εις τό κατώφλίον τής διπλής πύλης, δι' ής έκοινώνει ή δυτική αυλή 
(όνομάσωμεν αυτήν ούτω) πρός τόν διάδρομον φαίνονται εκατέρωθεν άνά 
εις τετράγωνος βόθρος, εις ους ένεγομφοϋντο ξύλιναι παραστάδες. 

Ή δυτική αυλή δέν άνεσκάφη άχόμ,η όλη. Έν αυτή παρατηρείται 
κρηπίδωμα τετράγωνον, πιθανώς βάσις βωμού. "Ετι δέ βάσις έκ γύψου 
μεγάλου κίονος' ό κίων ούτος ίστατο έκεϊ μεμονωμένος, ουδέ έχρησί-
μευε βέβαια πρός στήριξιν στέγης διότι ή αυλή ήτο βέβαια ύπαιθρος. 
Και παρ' Όμήρω Ομως φαίνεται μεμονωμένος ότι θά ήτο ό στύλος 
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έφ' ού προσδέσας τό εν άκρον του σχοινιού και τό άλλο έπί τής 
θόλου έκρέμασεν ό Τηλέμαχος τάς πονηράς δμωάς τοΰ πατρός του. 
(Όδησ. Χ. 465). 

Πόθεν είσήρχοντο άπό τής αυλής ταύτης εις τά οικήματα τών ανα
κτόρων δέν έδειξαν αί τέως γενόμενα! άνασκαφαί. 

Εις τήν προς βορράν πλευράν τών ανακτόρων απεκαλύφθη άλλη είσο
δος προφυλαττομένη και αύτη δι'ομοίων όχυρωμάτων, δί'ών και ή 
μεσημβρινή. Και ή είσοδος αύτη Οδηγεί δι' άπλοΰ διαδρόμου εις αύλήν, 
ήν θά λέγωμεν άνατολικήν. Και ή αυλή αύτη είναι πλακόστρωτος και 
δέν απεκαλύφθη ουδέ αύτη άκόμη εντελώς. 

Από τής ανατολικής ταύτης αυλής στρεφόμενοι πρός δυσμάς είσερ
χόμεθα εις διαμέρισμα τι τών ανακτόρων, όπερ διατηρείται καλήτερα 
τών λοιπών και όπερ ώνομάζομεν λουτρόν. διότι πιθανώτατα έχρησί-
μευεν ώς τοιοΰτον. 

Τό λουτρόν συνίσταται έκ τριών συνεχόμενων άλλήλοις θαλάμων. 
Τοΰ πρώτου θαλάμου ή πρός ανατολάς βλέπουσα πλευρά ήτο όλη 

σχεδόν ανοικτή και διά στενών μόνον παραστάδων διήρητο εις τρεις 
ευρείας θύρας. Κατέρχεται δέ τις εις τοΰτον άπό τής ανατολικής αυλής 
διά τριών καταβαθμών έκ γύψου. Τό δάπεδον τοΰ θαλάμου τούτου 
είναι πλακόστρωτον γύρω μέν διά πλακών επιμελώς είργασμενων και 
ακριβώς προσηρμοσμένων, τό δέ κεντρικόν μέρος διά πλακών άμελέστε
ρον τοποθετημένων. Επί τών πλακών όμως τούτων σώζονται τά ίχνη 
επιχρίσματος δι' άσβεστου, χρώματος έρυθροΰ ιός είπομεν καί εις τόν 
διάδρομον τόν άγοντα εις τήν δυτικήν αύλήν. Τούς τοίχους τοΰ θαλάμου 
τούτου περιθέει πεζούλα. Οι τοίχοι ειχον έπίχρίσμα έρυθρόν δι άσβεστου. 

Από τοΰ θαλάμου τούτου πρός δυσμάς είσερχόμεθα διά δύο άνισο-
πλατών θυρών εις δεύτερον θάλαμον. Και τοΰ θαλάμου τούτου τούς 
τοίχους περιθέει πεζούλα, ήτις όμως διακόπτεται είςτό μέσον τοΰ βορείου 
τοίχου ίνα άφίση τόπον εις λιθινον θρόνον ίδρυμένον έχει καί ύψηλότερον 
τής πεζούλας. Όλον δέ τό μήκος τής αντικρύ τοϋ θρόνου πλευράς 
κατέχει δεξαμενή ύδατος. Οι τοίχοι τής δεξαμενής είσίν ένδοθεν έπεν-
δεδυμένοι διά μεγάλων και λεπτών πλακών έκ γύψου, όμοια δέ πλάς 
καλύπτει καί τόν πυθμένα αυτής. Εις τήν δεξαμενήν κατέρχεται τις 
διά λίθινης κλιμακος μέ 8 χαμηλάς βαθμίδας. Έν τώ θαλάμω τούτω 
φαίνονται τά ίχνη τριών χονδρών στρογγυλών ξύλινων στύλων, χρησι
μευόντων πρός ύποστήριξιν τής στέγης. Οι τοίχοι τοϋ θαλάμου τούτου 
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επικεχρισμένοι άσβέστω και χρωματισμένοι δι έρυθροΰ χρώματος σώζουσ: 
και τοιχογραφίας παριστώσας άνθη, φυτά και δύο γρύπας άνά ένα εκα
τέρωθεν τής θύρας, δι' ής είσερχόμεθα άπό τοΰ μεσαίου τούτου θαλάμου 
εις τόν τρίτον και έσώτατον. Ο: γρύπες καθήμενοι εκατέρωθεν τής θύρας 
ταύτης φαίνονται οιονεί φρουροΰντες αυτήν. 

Ό έσώτατος θάλαμος είναι μικρότερος και άπλούστερον διακεκοσμη-
μένος. Τό δάπεδον αύτοΰ έκαλύπτετο όλον έξ επιχρίσματος άσβεστου 
άνευ υποκείμενων πλακών,καί οι τοίχοι του δέν εφερον τοιχογραφίας. 

Άπό τής ανατολικής αυλής διά κλίμακος μέ 4 ή 5 βαθμίδας άνερ-
χόμεθα εις διαμέρισμα τών ανακτόρων, Οπερ δέν απεκαλύφθη ακόμη 
άλλά και άπό τοΰδε φαίνεται τόσω κατεστραμμένον, ώστε άπίθανον 
φαίνεται νά κατορθωθή ποτέ περιγραφή τις αύτοΰ. Άπό τοΰ διαμερί
σματος τούτου κατερχόμεθα πάλιν δια λίθινης κλίμακος 4—5 βαθμί
δων εις άλλο διαμέρισμα πολυδαίδαλον, ού τήν περίγρχφήν δέν έπίχεί-
ροΰμεν ώς άκατάληπτον και άσκοπον επομένως, άνευ σχεδιαγράμματος. 

Πρός τό δίαμ.έρίσμ.α τοΰτο συνέχεται μακρότατος (μέχρι τοΰδε άπε-
καλύφθη εις 45 μέτρα) διάδρομος, πλατύς δέ δύο μέτρα, πλακόστρωτος 
καί μέ τούς τοίχους έπικεχρισμένους καί χρωματισμένους ερυθρούς. Ό 
διάδρομος ούτος διήκει άπό νότου πρός βορράν. Και ή μεν ανατολική 
αύτοΰ πλευρά φαίνεται συγκοινωνούσα πρός τό προειρημένον πολύπλο-
κον διαμέρισμα διά μίας μονής θύρας, εις τήν δυτικήν όμως πλευράν 
αύτοΰ άνοίγουσι κατά σειράν 12 ισως και πλέον άποθήκαι κατά σειράν 
τεταγμένα! και όμοίαι, και ισομεγέθεις σχεδόν άλλήλαις. 

Εκάστη τών αποθηκών τούτων έχει μήκος μέν 11 —13 μέτρων 
πλάτος δέ 3. Οι τοίχοι των εϊσίν έπικεχρισμένοι και χρωματισμένοι 
χαί τό έδαφος έστρωμενον διά πλακών. Παρά τούς τοίχους κατά 
σειράν ϊστανται πίθοι. Τήν στενήν δέ λωρίδα τοΰ δαπέδου, ήτις μένει 
μεταξύ τών πίθων, καταλαμβάνουσι κιβώτια λίθινα τεθαμμένα ύπό 
τό δάπεδον. 

Τά κβώτια ταΰτα οντα 'έν τών μάλλον ιδιορρύθμων πραγμάτων, 
άτινα απεκάλυψαν αί άνασκαφαί τής Κνωσοΰ περιγράφομεν ένταΰθα 
συντόμως. 

Άφοΰ έσκαψαν πρώτον τόν βόθρον έν ώ θά εθαπτον τό κιβώτιον 
έκτιζον αυτόν πέριξ επιμελώς διά τετραγώνων λίθων, προσαρμόζοντες 
ομοίως λίθους και εις τόν πυθμένα τοΰ βόθρου, ίνα χρησιμεύωσιν ώς 
κρηπίδωμα. Έπι τοΰ κρηπιδώματος τούτου έτοποθέτουν χαλαρώς τεμά-
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χια γύψου όμαλώς είργασμένα, ίσως διά νά έπιτύχωσι βάσιν έφ' ής θά 
έθετον τό κιβώτιον εντελώς όριζόντιον. Έπι τών τεμαχίων τούτων τοΰ 
γύψου ετίθετο μεγάλη πλάξ γύψου, ήτις έπλήρου ακριβώς τόν ούτω 
παρεσκαμμένον πυθμένα τοΰ βόθρου. Ή πλάξ αύτη άπετέλει τόν πυθ
μένα τοΰ κιβωτίου ώς έξης. Τήν άνωτέραν έπιφάνειαν τής πλακός παρά 
τά χείλη περιέθεεν αύλαξ, έν ή εις έκάστην τών τεσσάρων πλευρών 
ένεγομφοΰτο άνά μια πλάξ έκ γύψου ωσαύτως' άπετέλει δέ έκαστη τών 
πλακών τούτων μίαν τών πλευρών τοΰ κιβωτίου. Εννοείται ότι αί 
πλάκες αύται προσηρμόζοντο ακριβώς και πρός τήν βάσιν τοΰ κιβωτίου 
και πρός άλλήλας. Δέν ήρκέσθη όμως εις τήν ακριβή ταύτην προσαρ-
μογήν, ό κατασκευάσας τά κιβώτια ταΰτα, άλλά έπενέδυσεν εις τά 
εσωθεν διά μολύβδινων ελασμάτων. Έπι εκάστου τών κιβωτίων ετίθετο 
κάλυμμα έκ πλακός γύψου έπισης' μετά τοΰτο δέ έτίθεντο πλάκες τοΰ 
δαπέδου τής αποθήκης έν συνεχεία μέ τάς άλλας' ούτως ώστε ουδείς 
ήδύνατο νά ύποπτεύση ότι έχει κάτωθεν τοΰ πατώματος έκρύπτετό τι. 
Και ισως δέν θά άνεκαλύπτοντο τά κιβώτια ταΰτα άπό επιστήμονα 
έρευνητήν, όστις δυσκόλως θά άπεφάσιζε νά καταστρέψη τό δάπεδον, 
άν μή εύρισκε τινά τούτων πρό ετών χωρικός άνασκάπτων εκεί πρός 
εύρεσιν θησαυρών. 

Εις τι έχρησίμευον τά κιβώτια ταΰτα, και τί έφύλαττον έκεϊ μετά 
τόσης επιμελούς φροντίδος δέν δύναται τις άπό τοΰδε νά ειπη ασφαλώς, 
διότι ουδέν ευρέθη εντός αυτών. Τό εξής χωρίον τοΰ Όμηρου ήδύνατο 
ίσως νά χρησιμεύση ώς βοήθημα πρός τοΰτο. (Όδ. Β. 337). 

«Ό δ' υψόροφον θάλαμον κατεβησετο πατρός, 
ευρύν όθι νητός χρυσός και χαλκός εκείτο 
εσβης τ' εν χηλοισιν, αλις τ' ευώδες ελαιον, 
εν δε πιθοι οινοίο παλαιου ηδυπότοίο 
εστασαν, ακρητον θειον ποτόν εντός έχοντες, 
εξείης παρά τοίχον άρηρότες .̂ 

Τό σύνολον τών οικοδομημάτων φαίνεται ότι κατεστράφη διά 
πυρκαιάς. 

Τά κυριωτερα δέ τών ευρημάτων άτινα εξήχθησαν έκ τών ερειπίων 
τών ανακτόρων τούτων εισι τά εξής. 

Τοιχογραφία! έξ ών τινές μέν ειχον καταπεση ήδη έπι τοϋ εδάφους, 
αλλαι δέ έμενον ακόμη έπι τών τοίχων ήναγκάσθημεν όμως νά άποκολ-
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λήσωμεν, ταύτας ίνα μεταφέρωμεν εις τό εν 'Ηρακλείω Μουσείον διότι 
εκρίθη αδύνατος ή διατήρησις αυτών έκεϊ όπου ευρέθησαν. 

Τάς τοιχογραφίας ταύτας θά ήδύνατο νά διαίρεση τις εις δύω* εις 
άπλας κοσμηματογραφίας και ει; προσωπογραφίας. Ταύτας δέ πάλιν 
εις προσωπογραφίας φυσικοΰ μεγέθους και εις άλλας μικρογραφικάς. 

Πρώτη ευρέθη είκών νεανίου κρατοΰντος άγγεϊον κωνοειδες. Διά τής 
μιας χείρός κρατεϊ τό κατώτερον πτενόν άκρον τοϋ αγγείου διά δέ τής 
άλλης τήν παρά τό χείλος λαβην. Ό νεανίας κλίνει ισχυρώς πρός τά 
οπίσω διά τό βάρος τοΰ αγγείου, όπερ φέρει. Ή είκών αύτη σώζεται 
έκ τής κορυφής μέχρι τών μηρών εις δύω τεμάχια μέ έλαχίστας ελλεί
ψεις. Δύο άλλων ανδρών εικόνες μεγάλου φυσικοΰ μεγέθους σώζονται 
άπό τοΰ στήθους μέχρι τών άκρων ποδών ακεραίων. Άλλου νεανίου 
φέροντος άλλου είδους άγγεϊον έλλείπουσι τά ανώτερα και τά κατώτερα 
τοΰ σώματος μέρη. 

Αι μικρογραφία! δέν περιεσώθησαν ή εις μικρά μόνον τεμάχια. Άλλά 
και οϋτως έχοντα είσι πολλοΰ λόγου άξια καί δια τήν τέχνην και δά 
τήν ποικίλίαν τών παραστάσεων. Εις τινα τεμάχια παρίστανται πολυ
πληθείς όμιλοι ανδρών οιονεί έν άγορα και πολλοί τούτων άνατείνουσι 
τήν μίαν χείρα πρός τά ανω, άλλου παρίστανται γυναίκες πολλαί 
έξωθεν ναών ή άλλων οικοδομημάτων. Εις έν τεμάχιον παρίσταται 
νεανίας δρέπων άνθη άπό τοΰ χλοεροΰ καί ανθοστόλιστου εδάφους απο
θετών αυτά εις κάνιστρον. 

Τά σπουδαιότερα τών ευρεθέντων αγγείων είσίν έκ διαφόρων έκλεκτών 
ειδών μαρμάρου. Τοιχΰτα δέ είδη μαρμάρων έν Κρήτη δέν ευρίσκονται, 
ουδέ έν Ελλάδι νομίζω. Έξ έως όχτώ τών αγγείων τούτων εχουσι 
κωνοειδές σχήμα όμοιάζοντα προς τούς έν τοις πιναξι τοΰ Furth-
wangler und Loeschke Mykenische Wasem άριθμούς. P. VII 
42. XX - P. XI, 71 και P. XIX 134. 

Πολλά άλλα άγγεία ειναι πεποιημενα έκ γύψου φυσικοΰ. 
Πάντων όμως υπερέχει κεφαλή κυνός μεγάλου φυσικοΰ μεγέθους έκ 

λίθου λευκοΰ, ουχί μαρμάρου, έπιδεκτικοΰ στιλβώσεις, όστις εύρίσκεται 
έν Κρήτη. Οι όφθαλμοί καί οι μυκτήρες ήσαν έξ ύελώδους μάζης. Ή 
τέχνη τής κεφαλής ταύτης ειναι έξαισία καί ό ποιήσας αύτήν τεχνίτης 
φαίνεται ότι έξειργάσθη ταύτην μιμούμενος τήν φύσιν και ουχί άκολου-
θών προϋπάρχον υπόδειγμα. 

Ή κεφαλή αύτη ούσα κοίλη φέρει πρός τό ανω αυτής μέρος. ήτοι 
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τόν αύχένα οντα ανοικτόν, πολλας μικράς όπάς. εις ας θά προσηρμό-
ζοντο μετάλλινα κοσμήματα καί συμπληρώματα. Θά έχρησίμευεν δέ 
ή κεφαλή αύτη ώς άγγεϊον ή διά κρήνην τινά. 

Πήλινα αγγεία ευρέθησαν ολίγα άκέραια, πολλά όμως εις τεμάχια. 
Είναι δέ πάντα Μηκυναίκής εποχής καί ολίγα τής εποχής τών Καμα-
ρών. Νεωτέρων τής Μηκυναίκής εποχής χρόνων ουδέν τεμάχιον ανευρέθη. 

Είδώλια έξ όπτής γής Μηκυναίκά ευρέθησαν όλίγα. Έν μόνον χάλ-
κινον καί έν έκ μολύβδου, Μηκυναίκά καί ταΰτα. 

Πλήν τούτων ευρέθη τό κατωτερον ήμισυ μικροΰ Αίγυπτιακοΰ αγαλ
ματίου καθημένου ανδρός. Εις τά πλάγια τοΰ θρόνου, έφ' ού κάθηται 
ούτος, υπάρχει μικρά επιγραφή ιερογλυφική. Τό αγαλμάτιον τοΰτο 
εισήχθη προφανώς εξ Αιγύπτου δια τοΰ έμπορίου. 

Λυχνίαι Μηκυναϊκαί λίθιναι ευρέθησαν ούκ όλίγαι. Μία τούτων έκ 
λίθου πορφυρού απομιμείται στήλην Αίγυπτιακοΰ ναοΰ. ήτοι στέλεχος 
λωτοΰ ού τό άνω μέρος πλατυνόμενον παριστά τό φύλλωμα αύτοΰ. 

Εύρέθησαν καί τίνα τεμάχια έξειργασμενα κρυστάλλου φυσικοΰ, άτινα 
συναπετελουν, φαίνεται, πολύτιμόν τινα πυξίδα. Εις έν τών τεμαχίων 
τούτων σώζεται έζωγραφημένος διά ποικίλων χρωμάτων ταΰρος τρέχων. 

Καί τέλος εκείνο τό όποιον δίδει μοναδικην σπουδαιότητα εις τά 
αποτελέσματα τών ανασκαφών τούτων είναι τό πλήθος τών έξ όπτής 
γής πινακιδων μέ γράμματα άγνωστου αλφαβήτου τέως, καί τό όποιον 
δικαίως ό άνακαλύψας αυτό κ. Ε vans ώνόμασε Κρητικόν άλφάβητον. 

Αι άνευρεθεϊσαι ένεπίγραφοι πινακιδες άνέρχονται εις έκατοντάδας. 
Τα γράμματα έχαράχθησαν δι' οξέος εργαλείου, ένω ό πηλός ητο μαλα-
κός και κατόπιν όπτώθησαν αι πίνακίδες. 

Τό σχήμα αυτών είναι επίμηκες όρθογώνιον μέ γωνίας έπιστρογγυ-
λωμενχς. Πολλά τούτων φέρουσιν εις τό τέλος εκάστου στίχου γραμμά-
των, σημεία πολλάκις επαναλαμβανόμενα ούτως ώστε φαίνονται ώς 
άριθμοι. 

Πλήν τών πινακίδων τούτων εύρέθησαν καί τετράπλευρα μικρά πρί-
σματα επίσης έξ όπτής γής φέροντα γράμματα διάφορα τών έπι τών 
πινακίδων. 

Πλήν τούτων δέ εύρέθησαν καί μικρά δισκάρια επίσης έξ όπτής γής 
μέ όπήν πρός τά ανω, όμοιάζοντα πολύ πρός περίαπτα, έχοντα και 
ταΰτα γράμματα όμοια πρός τά έπι τών πρισμάτων. Καί τέλος εύρέ
θησαν άκανόνιστα μικρά τεμάχια όπτής γής, άτινα είσί διάτρητα καί 



538 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ, 
φέρουσίν εις μιαν μέν τών πλευρών αυτών τύπον σφραγίδος ενίοτε και 
δύο τοιούτους τύπους, έπι άλλης δέ επιφάνειας γράμματα. 

Αι πινακίδες αύται καί τά πρίσματα καί λοιπά ευρέθησαν ώς τό 
πολύ πολλά όμου καί έν μέσω τέφρας καί λειψάνων άνθράκων. 

Τοίαΰτά είσι τά αποτελέσματα τών έν Κρήτη άνασκαφών λύοντα μέν 
τινα άλλά πολύ περίσσότερον νέα προβάλλοντα πρός λύσιν προβλήματα 
τής ιστορίας τών Μηκυναικών λαών. 

Πρός λύσιν τών προβλημάτων τούτων πολλοί αρχαιολόγοι προαλεί
φονται διά νέας άνασκαφάς. Ήδη δέ μανθάνομεν οτι έν Φεστώ ό 
καθηγητής κ. Halbherr αποκαλύπτει άνάκτορα Μηκυναϊκά ευρύτερα 
τών τής Κνωσού, καί ών τά άποκαλυφθέντα τέως ελάχιστα μέρη είσίν 
επίσης έκ γύψου ώκοδομημένα καί οι μεγάλοι λίθοι τής οικοδομής 
φέρουσι τά αυτά σύμβολα, ήτοι διπλούς πελέκεις καί τά άλλα τά έν 
Κνωσω άνευρεθέντα. 

Ι. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

— * — 

Επειδή ό άνθρωπος μανθάνει τό άρίθμείν κατά τήν παιδικήν του 
ήλικίαν, δηλ. έν ήλικία, καθ' ήν αντιλαμβάνεται μάλλον διά τής μνήμης 
ή διά τοΰ νοός, τούτου ένεκα ολίγοι έκ τών εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ανθρώπων, οιτινες καθ' έκάστην ασχολούνται μέ αριθμούς, λαμβάνουσί 
ποτε άφορμήν νά σκεφθώσιν ή νά έρωτήσωσι, τίνες αί φάσεις τής ανα
πτύξεως, αί προηγηθείσα! τής σημερινής γραφής τών άριθμών. 

Ή μέθοδος, καθ' ήν σήμερον σημειούμεν τούς αριθμούς και τούς 
συνδυάζομεν, είναι πολύ πρακτικωτέρα και άναπαυτίκωτέρα τοΰ τρόπου, 
καθ' δν ήρίθμουν οι προπάτορες ημών, και καθ' δν σήμερον ετι 
άρίθμοΰσί και ύπολογιζουσιν οι άγριοι τής Αφρικής, τής Αμερικής 
και τής Αυστραλίας. Και οι αρχαίοι "Ελληνες, οίτίνες ήσαν οί κατ' 
εξοχήν πνευματικοί τής άνθρωπότητος οδηγοί, ήγνόουν τά ημέτερα 
άριθμητικά σημεία, ουδέ κατείχον τάς πρός αυτά συνδεομενας εύκολους 
άριθμητίκάς μεθόδους. Ώς έκ τούτου διά μίαν άρίθμησιν, ήν ημείς 
άποπερατοΰμεν εντός πέντε λεπτών τής ώρας, εκείνοι κατηνάλισκον 
ώραν όλόκληρον. 

Τό σύστημα τών αριθμών, τό οποίον έν τή παιδική ημών ήλικία 
παραδεχόμεθα ώς τι φυσίχόν και τί εύνόητον, δέν είναι τοιούτο, άλλ' ή 
υψίστη βαθμις μακράς κοσμοπολίτικης εξελίξεως. 

Τά δύο σημεία τής αριθμήσεως, ή ακρίβεια και ή παράβλεψίς τής 
ιδιαιτέρας φύσεως τών αριθμημένων πραγμάτων, εΰρηνται ηνωμένα, 
όταν μάθωμεν ότι άγριαι φυλαί διά νά κρίνωσί περί τοΰ αριθμού τών 
εις τήν χώραν των είσβαλόντων έχθρων, συναθροιζουσιν εις ώρισμένον 
μέρος τόσους λίθους ή όστρακα, Οσοι είναι καί οί είσβαλόντες εχθροί. 
Ενταύθα έχομεν τήν πληροφορίαν τοΰ ακριβούς άρίθμοΰ συνδεομένην 
πρός την γνώσιν, ότ: ή άριθμησις τών ήριθμημένων πραγμάτων δύναται 
ν' άντικατασταθή δί άλλων πραγμάτων."Οθεν θά ειπωμεν ότι οί εχθροί 
εκείνοι ήριθμήθησαν, καθότι έν τή αριθμήσει δέν πρόκειται νά βεβαιωθή 
άν ό αριθμών μετεχείρίσθη πρός τοΰτο τούς δακτύλους του ή γραμμας 
διά κιμωλίας, ή λιθάρια, ή όστρακα. Επομένως αριθμεΐν σημαίνει αντι-
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καθίσταν τι δί αλλου τινός. Προς πλειοτέραν διασάφισιν τοϋ όρισμοΰ 
τούτου παραθέτομεν παράδειγμα: Έν τω προθαλάμω σχολείου τινός 
είναι τοποθετημένοι άναρτήρες, έφ' ών οι μαθηταί άναρτώσι τούς πίλους 
των, ούτως ώστε δι' εκαστον μαθητήν νά ύπάρχη εις άναρτήρ. Έάν 
λοιπόν ό διδάσκαλος, πριν η είσελθη εις τό δωμ.άτιον τής παραδόσεως, 
βεβαιωθή διά τοΰ βλέμματος ό'τι έπι εκάστου άναρτήρος κρέμαται εις 
πίλος, τότε κατά τόν ανωτέρω όρισμ.όν ήρίθμησε τούς μαθητάς, διότι 
συνεδύασεν αυτούς διανοητικώς πρός τούς άναρτήρας. Και αν δέν δύναται 
νά όρίση δι' ενός αριθμητικού σημείου τόν άριθμόν τών μαθητών, 
πάντως δυνάμεθα ψυχολογικώς νά όνομάσωμεν τήν κρίσιν ταύτην 
άρίθμησιν. 

Βεβαίως τοιαύτη άρίθμησις άνευ άριθμητικών σημείων ειναί τι άντι-
βαίνον εις τόν πολιτισμόν ότι όμως είναι τοΰτο τό παιδικόν στάδιον 
τής άριθμήσεως, και ότι οι προπάτορες ήμών τοιαύτην μέθοδον αριθ
μήσεως μετεχειρίζοντο, τοΰτο διδάσκουσιν ήμάς άφ' ενός μεν αι παρα
τηρήσεις ήμών έπι άγριων και απολίτιστων λαών, άφ' ετέρου δέ και ό 
τρόπος, καθ' ον άριθμοΰσι καί ύπολογιζουσι τά παιδία. 

Πρωτίστως συνδυάζει ό άνθρωπος τά άριθμηθησόμενα αντικείμενα πρός 
ιδιαίτερα αντικείμενα, τά όποια έχει έν αφθονία πρόχειρα, και ταΰτα 
είναι οι δέκα δάκτυλοι τών δύο χειρών του καί διά τούς γυμνοίς τοίς 
ποσι βαδίζοντας οί δέκα δάκτυλοι τών δύο ποδών. Παρά τισι λαοίς οί 
δάκτυλοι είναι μέσον άπαραίτητον πρός άρίθμησιν. Ούτω διηγοΰνταί 
περί τών Μασούτων. άγριας φυλής κατοικούσης παρά τάς όχθας τοΰ 
Λουάγγου πόταμου, ότι μόνον διά τών δακτύλων άριθμοΰσιν. όταν δέ 
έχωσι νά άριθμήσωσι πέραν τών δέκα. προσλαμβάνουσιν εις έπικουρίαν 
παριστάμενόν τινα συμπολίτην των, όστις διά τής υψώσεως ενός τών 
δακτύλων σημειοί τάς δεκάδας' διά δέ τήν πέραν τών εκατόν άρίθμησιν 
προσλαμβάνουσι και τρίτον, όστις διά τών δακτύλων του σημειοί τάς 
εκατοντάδας. Και οι Ζουλοΰ άριθμούσι σήμερον ετι διά τών δακτύλων, 
και εκάστοτε, οσάκις συμ.πληρωθή μία δεκάς, κροτοΰσι διά τών χειρών, 
έκαστος κρότος τών χειρών έμφαίνει μίαν δεκάδα. Τοιαύτην άρίθμησιν 
παρετηρήσαμεν και εις τούς έκφορτόνοντας κιβώτια σταφίδος και σύκων 
ή και σάκκους σίτου έν Τεργέστη και Βενετία. 

Ευτυχώς ή άνθρωπότης δέν έμεινε στάσμος εις τήν ατελή ταύτην 
βαθμίδα τής αναπτύξεως, και οι φθόγγοι αντικατέστησαν τήν διά τών 
δακτύλων άρίθμησιν. Τά διά τής φωνής εκφραζόμενα άριθμητικα όνό-
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ματα, τά οποία ήδύνατο τις νά όνομάση ((φυσικά άριθμητικά ονόματα)), 
δέν εύρηνται σήμερον παρ' ούδενι λαώ. Μόνον διά τόν αριθμον 2 εύρί-
σκομεν πολλάκις τόν διπλασιασμόν τοΰ άριθμ.οΰ 1, ώς π. χ. έν 'Ιάβα. 
Και σήμερον έτι ήχοΰσιν εις τά ώτα ήμών τοιαΰτα φυσικά άριθμ.ητικά 
ονόματα, άλλ' οι έκπέμποντες τούς ήχους τούτους είναι αντικείμενα 
νεκρά' τοιούτοι οι κτύποι τοΰ ωρολογίου. Θέλοντες δέ ταυτοχρόνως 
ν άντικαταστήσωμεν τήν διά λιθαριών, ή διά τών δακτύλων, ή και διά 
τής φωνής άρίθμησιν διά τής γραφής, τό άπλούστερον είναι νά λάβωμεν 
άντί έκαστου αντικείμενου απλώς μίαν γραμμήν, μίαν τελείαν ή έν 
σημείον. Ούτω παράγονται τά φυσικά άριθμητικά σημεία. Ταύτα μετα-
χειριζόμεθα και σήμερον έτι εις τό δόμινον, εις τούς κύβους και τά 
παιγνιόχαρτα. Ό έν τή σιταποθήκη σημείων διά γραμμής κιμωλίας ή 
άνθρακος τούς εισαγόμενους σάκκους έπι τοΰ τοίχου γράφει φυσικά άριθ-
μητικά σημεία. 

Και νΰν άς παρακολουθήσωμ.εν τά διάφορα στάδια, δι ών διήλθε 
κατ ανάγκην ή άρίθμησις. όπως έννοήσωμεν πώς έκ τών πρώτων άριθ-
μητικών σημείων παρήχθη ό τρόπος τοΰ άρίθμείν και σημειοΰν τούς 
άριθμ.ούς, τόν όποιον έκαστος ήμών έδιδάχθη έν τή παιδική αύτοΰ ηλι
κία, και όστις ώς έκ τούτου θεωρείται ώς ευνόητος. Άς έξετάσωμεν 
πρό τών άριθμητικών σημείων τά άριθμητικά ονόματα, διότι ή γλώσσα 
προηγήθη τής γραφής. ^ 

"Οταν ό άνθρωπος ηθέλησε νά έκφραση διά συντόμου τρόπου άριθμούς, 
έπόμενον ήτο ότι οι άριθμ.οι έδει νά όνομασθώσιν ώς αντικείμενα, τά 
όποια εις πάντας ήσαν γνωστά, ήτοι νά έκφράσωσι π. χ. τόν άριθμόν 
2 διά ((πτερύγων)). Παραδείγματα τοιούτου σχηματισμοΰ άριθμητικών 
ονομάτων εύρηνται πλείστα όσα έν ταίς γλώσσαις τών άγριων λαών. 
Εις πολλάς γλώσσας, ώς τήν τών Μαλαισίων άφ' ενός και τών Ινδών 
τής βορείου Αμερικής άφ' ετέρου, τό πάτε και ή χειρ είναι ή αυτή 
λέξις' ο δέ αριθμός 10 έμφαίνεται δι'αμφοτέρων τών χειρών. Παρά 
τοις Ινδοίς τής Κόρας τό 11 σημαίνει ένα πόδα, τό 12 δύο πόδας κτλ. 
και τέλος τό 20 τό σώμα όλόκληρον. Οί Γροενλανδοί προφέροντες αριθ
μητικά ονόματα δεικνύουσι τούς δακτύλους τών χειρών και τών ποδών 
των. δίδοντες εις εκαστον δάκτυλον ώρισμενον αριθμόν τάς άνω τών 
20 αριθμούς θεωρουσιν ώς αμέτρητους, έν ω διά τόν αριθμόν 100 
λέγουσι ((πέντε άνθρωποι)), ήτοι πέντε άνθρωποι έχοντες 20 δακτύλους 
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έκαστος =100. Οι Ινδοί τή; φυλής των Άβιπόνων σημειοϋσι τόν 
αριθμόν 3 διά ποδός στρουθοκαμήλου, διότι ό στρουθοκάμηλος τής 
νοτίου Αμερικής έχει τρεις δακτύλους εις εκαστον πόδα του. 

Και έν τή περσική γλώσση υπάρχει τοιούτο παράδειγμα. Περσιστί 
τό 5 λέγεται pendscha, όπερ σημαίνει και τόν γρόνθον και έχει την 
αυτήν ρίζαν μέ τάς λέξεις πέντε, quinque, cinq, cinque κτλ. 

Τήν κατωτάτην ταύτην βαθμίδα τοΰ σχηματισμού τών αριθμητι
κών ονομάτων άναγνωρίζομεν και εις τά συμβολικά αριθμητικά τών 
Ινδών, Οπως εύρηνται έν τοις διδακτικοίς ποιήμασι τοΰ περί τά 500 
π. Χ. άκμάσαντος μαθηματικοΰ Βραμαγούπκα. Εν αύτοϊς ή λέξις 
abdhi σημαίνει καί τόν 'Ωκεανόν καί τόν αριθμόν 4, διότι οί Ινδοί 
παρεδέχοντο ότι τέσσαρες είναι οί Ωκεανοί. Ή λέξις surya σημαίνει 
και τόν ήλιον και τόν αριθμόν 12, διότι έπίστευον ότι ό ήλιος ειχε 
δώδεκα κατοικίας. Κατά τήν μέθοδον ταύτην ή λέξις abdhi SUray, 
ewinas ένέφαινε τόν αριθμόν 2124, δηλ. 4 μονάδας, 12 δεκάδας και 
2 χιλιάδας. 

Εις τινας γλώσσας οί μεγαλείτεροι άριθμ.οί, οίον 100, 1000 συμφω-
νοΰσι πρός τάς λέξεις τάς έμφαινούσας σωρόν, ή όρος, ή άμμον κτλ., 
καί τούτο έν μέρει μόνον, καθότι αί έννοιαι αύται δέν έμφαινουσιν 
άναγκαστικώς ώρισμένον άριθμόν. Τούτο άποδεικνύει π. χ. ή λέξις ή 
έμ.φαίνουσα τόν λωτόν (τό άνθος), όστις σημαίνει έν τή γλώσση, τών 
Αιγυπτίων καί τόν άριθμόν 1000, καί έν τή σανσκριτική ταυτοχρόνως 
καί τόν άριθμόν 10,000 εκατομμύρια. Τουναντίον συμβαίνει Οταν ή 
έννοια δίδεται δι' ώρισμένου τινός άριθμοΰ. Οΰτω ό άριθμός 89 παρα
φράζεται διά τής λέξεως revolution (έπανάστασις) εις άνάμνησιν τής 
μεγάλης Γαλλικής επαναστάσεως, έκραγείσης έν έτει 1189. Τοιαύτα 
όμως παραδείγματα είναι μάλλον λογιστικά παίγνια. 

Εννοείται ότι ή κατωτάτη βαθμίς τού σχηματισμοϋ τών αριθμητι
κών ονομάτων εξέλιπε ταχέως συν τή προόδω τού πολιτισμού. Έν μέρει 
μέν πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, έν μέρει δέ ίνα μη μονομερώς εκφρά
ζονται αριθμοί δι'αντικειμένων, ταχέως έξέλιπεν ή έξις τοΰ όνομάζειν 
εξίσου αριθμούς και αντικείμενα. Ήδη κατά τήν αρχαιότητα άπέφευγον 
τούτο οι άνθρωποι, όπως μή φέρωσι τά αυτά ονόματα τά αντικείμενα 
και οι κατά τά αντικείμενα ταΰτα κληθέντες αριθμοί."Οτι όμως έν άρχή 
πάντα τά αριθμητικά ονόματα ήσαν ονομασίαι αντικειμένων, τοΰτο 
παραδέχονται πάντες οι μέ τήν έτυμολογίαν τών λέξεων ασχολούμενοι. 
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"Ο,τι άφορα τάς ίνδογερμανικάς γλώσσας, δέν είναι δυνατόν ν' άνα-

γνωρίσωμεν παρ'αύταϊς τήν όνομασίαν τών αντικειμένων, άλλ' όμως 
επικρατεί παρ αύταϊς καταπληκτική τις όμοιότης πρός τά ονόματα 
τών αριθμών, ώς π. χ. άποδεικνύουσι τό eins και unus, τό drei και 
tres, τό sechs και sex. Έκ τούτου εμφαίνεται Οτι οι ίνδογερμανι-
κοί λαοί ειχον ήδη τοιαύτα αριθμητικά ονόματα πριν ή χωρισθώσιν 
άπ' αλλήλων. Άξιον παρατηρήσεως είναι Οτι τά αριθμητικά ονόματα, 
τά έμφαίνοντα 1000 καί μεγαλειτέρους έτι αριθμούς δέν συμφωνοΰσιν 
έν ταϊς ίνδογερμανικαϊς γλώσσαις, όπως συμφωνοΰσιν οί μικρότεροι 
άριθμ.οί. Άς λάβωμεν τήν γερμανικήν λέξιν tausend τήν λατινικην 
mille και τήν έλληνικήν χίλιοι. Τό φαινόμενον τούτο εξηγείται έκ τού 
οτι τά ονόματα τών μεγάλων τούτων αριθμών παρήχθησαν μόλις μετά 
τόν χωρισμόν τής φυλής εκείνης, διότι έν άρχή δέν εύρισκετο εις τοιαύ
την βαθμίδα αναπτύξεως, όπως ληφθή φροντίς νά δοθώσιν ονόματα εις 
αριθμούς τόσον μεγάλους. Οπωσδήποτε όμως τά αριθμητικά ονόματα 
είναι άριστον μέσον πρός άνακάλυψιν τής συγγενείας τών γλωσσών. 
Ούτω θεωρούνται οί Κάφροι τής νοτίου Αφρικής και οί κάτοικοι τοϋ 
Κόγκου συγγενικά! φυλαί κυρίως, διότι τά αριθμητικά αυτών ονόματα 
όμοιάζουσιν. 

Τά μετά ταύτα στάδια τοϋ σχηματισμού τών αριθμητικών ονομάτων 
βασίζονται έπι τής έξης σκέψεως. Έάν δι' εκαστον νέον αριθμόν οι 
άνθρωποι ήθελον νά εχωσι και νέον όνομα, έπρεπε νά έχωσι τόσα ονόματα 
όσους και αριθμούς. Τήν τοιαύτην τής μνήμ.ης σύγχυσιν ήδύνατο ν απο
φυγή τις διά παύλας μετά ώρισμένον αριθμόν και διά τής συμπτύξεως 
τών αμέσως έπομ.ένων αριθμών. Έν ταϊς πλείσταις τών γλωσσών ό 
αριθμός 10 είναι ή πρώτη παΰλα, ό αριθμός 100 ή δευτέρα, ά αριθμός 
1000 ή τρίτη. Φυσικώ τώ λόγω ήδύνατο τις νά θέση τήν παΰλαν και 
μετά οποιονδήποτε αριθμόν, π. χ. μετά τό 12. Τότε άντί 13 έπρεπε νά 
λέγωμεν δώδεκα και έν, άντί 14 δώδεκα και δύο κτλ. Οτι δέ παρά 
ταϊς πλείσταις τών γλωσσών έγένετο παραδεκτός ό αριθμός 10 ώς αριθ
μός τής παύλας ή ώς βάσις, αίτια είναι ότι οί άνθρωποι γεννώνται μέ 
δέχα δακτύλους. Έάν τά αριθμητικά ονόματα δέν έφευρίσκοντο ύπό 
τών ανθρώπων έν τή νηπιώδει αυτών καταστάσει, άλλά ύπό λογίων έν 
τοις σπουδαστηρίοις αυτών, τότε ό αριθμός 10 δέν θά ητο ή βάσις, 
άλλ' ό αριθμός 12, διότι έν τώ αριθμώ 10 δέν περιέχονται ή δύο μόνον 
αριθμοί, τό 2 και τό 5, έν ώ εις τό 12 περιλαμβάνονται τέσσαρες 
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αριθμοί, ήτοι τό 2, 3, 4 και 6. Έκ τούτων έπεται έάν ή βάσις ήτο 
τό 12, εις τόν πολλαπλασιασμόν η την διαιρεσιν των 2, 3, 4, 6 και 
12 ήθελον προκύψει τά αυτά άριθμητικά πλεονεκτήματα, τά όποια έν 
τω έν χρήσει συστήματι της άριθμήσεως εύρίσκομεν εις τούς τρεις άριθ-
μοϋς 2, 5 και 10. Τότε εις τον πολλαπλασιασμόν έπρεπε νά προβαινη τις 
οϋχι μόνον μέχρι τοΰ 10 Χ 10, άλλά μέχρι τοϋ 12 Χ 12. Τό μέγα 
πλεονέκτημα, τό προκύπτον έν τω άριθμώ 12 ένεκα των πολλών αυτών 
διαιρέσεων, επέφερε και ότι οι άνθρωποι πάντοτε και απανταχού διή-
ρουν τά μήκη, τά σταθμά και τά νομίσματα αυτών εις δώδεκα ίσα 
μερη. Και τά μ.έτρα τοϋ μήκους, ό πους, διηρέθη εις δώδεκα δακτύλους, 
όπερ επιφέρει τήν εϋκολίαν, Οτι ούτω τό ήμισυ, τό τρίτον, τό τέταρτον 
και τό έκτον ενός ποδός δίδει πάντοτε άκέραιον άριθμόν δακτύλων 

Ό άγων μεταξύ τών δύο συστημάτων ένεκαινίσθη ΰπό τών Γάλλων, 
οί'τινες έν έτει 1789 είσήγαγον την δεκαδικήν διαιρεσιν όλων τών μέ-
τρων. Τό παράδειγμα τούτο έμιμήθησαν κατόπιν πολλαί άλλαι χώραι. 
Δικαίως ήνοήθη ότι κατά πολύ απλοποιείται ή άρίθμησις, έάν ή διαίρε
ση τών μέτρων και σταθμ.ών συμφωνη πρός τήν άριθμητικήν βάσιν. 
Εάν οι προπάτορες ήμών ειχον δώδεκα δακτύλους, βεβαίως θά ειχον 

εκλέξει ώς άριθμητικήν βάσιν τόν άριθμόν 12, και τό άριθμητικον 
σύστημα θά ήτο πάντοτε σύμφωνον πρός τήν φυσικην διαιρεσιν τών 
μέτρων και σταθμών, οι δέ άνθρωποι ήθελον οικονομήσει πολύτιμον χρό-
νον. Σήμερον όμως ή μεταβολή της βάσεως τών άριθμητικών ονομά
των δέν είναι εφικτή, και όφείλομεν κατ' ανάγκην νά ύποστώμεν τάς 
συνεπείας τοϋ φυσικού ήμών ελαττώματος τών δέκα δακτύλων. 

Καθ Οσον δ' άφορα την αρχήν της διά συνθέσεως τών μετά την άριθ
μητικήν βάσιν επομένων άριθμών έν ταΐς διαφόροις γλώσσαις, όφείλομεν 
νά παρατηρησωμεν ότι ώς έπι τό πλείστον ή βάσις προηγείται και τά 
μικρότερα άριθμητικά ονόματα έπονται. Οΰτω λέγουσιν οι Γάλλοι dix 
neuf και οι Έλληνες δεκαεννέα, ήτοι κατά λέξιν δέκα και εννέα. Απ 
εναντίας έν τη γερμανική γλώσση, ώς και έν τη Αραβική, ή βάσις 
έπεται* οι Γερμανοί λέγουσι neunzehn (εννέα δέκα). Έάν δέ μετά τήν 
πρώτην άριθμητικήν βάσιν δέν ήθέλομεν νά σχηματίσωμεν νέα άριθμη
τικά ονόματα, θά κατελήγομεν εις μακράν σειράν αριθμών. Ούτως άντι 
τεσσαρακοστά θά έλέγομεν δέκα — δέκα — δέκα—δέκα. Διά τοΰτο αϊ 
πλείσται τών γλωσσών έποιήσαντο χρήσιν και τοϋ πολλαπλασιασμού 
εις τόν σχηματισμόν τών αριθμητικών ονομάτων. Ούτω λέγουσα! εικοσιν 
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έμφαίνουσι διά της λέξεως ταύτης τό δις δεκα. Κατά τό σύστημα 
τοΰτο ή άρίθμησις θά καθίστατο εις άκρον ανιαρά και πολύπλοκος* διά 
τοΰτο άντι δεκάκις δεκα λέγομεν διά μιας λέξεως εκατόν δι' αθροίσεως 
δέ φθάνομεν μέχρι τοΰ άριθμοΰ 999, μεθ' δ έχομεν ώς νέαν βάσιν τήν 
λέξιν χιλια, και ούτω καθεξής. Θελοντες νά είμεθα συνεπείς ώφείλομεν 
επίσης νά σχηματίσωμεν άριθμητικά ονόματα διά τάς δεκα χιλιάδας και 
ούτω δι' όλους τούς διά τοΰ 10 πολλαπλασιαζόμενους αριθμούς. Συνε
πείς ώς πρός τοΰτο ήσαν μόνον οι αρχαίοι Ινδοί, οίτινες ώς πρός τό 
άριθμείν και ύπολογίζειν ήσαν οι διδάσκαλοι τοΰ κόσμου ολοκλήρου. 

Έν τη σανσκριτική, εκάστη νέα βάσις αριθμοί, ώς 10, 100, 1000, 
10,000, 100.000 κτλ. εμφαίνεται διά νέου σχηματισθέντος ουχί συν
θέτου ονόματος, ούτω π. χ. τό 1 λέγεται kharva, τό 2 podma, τό 
3 vyarba da κτλ. Ηδη ή Μαχαβαράτα, τό άρχαίον έθνικόν έπος 
τών Ινδών, τό όποιον συνετάχθη πολλάς εκατονταετηρίδας πρό της 
ημετέρας χρονολογίας, περιέχει ιδιαίτερα ριζικά ονόματα δι' όλους τούς 
βαθμούς τών άριθμ.ών μέχρις εκατόν χιλιάδων εκατομμυρίων. Βραδύτερον 
δέ ό πρός τάς φανταστικάς ύπερβολάς όέπων νους τών Ινδών έπενόησεν έτι 
μεγαλειτερα. Έπι τη ιδέα, ό'τι οι αριθμοί ουδέποτε παύουσιν, εγράφησαν 
παρά τών Ινδών ολόκληρα βιβλία περί τοΰ συνδυασμού διαφόρων συλ
λαβών πρός σχηματισμόν ονομάτων δι' αριθμούς έπ' άπειρον βαίνοντας. 

Οι "Ελληνες, θιασώται τοΰ φυσικού βίου και της αληθείας, δέν ήρέ-
σκοντο εις τοιαύτας ύπερβολάς. Ό "Ομηρος λέγει έν τή, Ε . ραψωδία 
της Ιλιάδος, ότι ό "Αρης τραυματισθείς έκραύγαζεν ώς νά έκραύγαζον 
9 ή 10 χιλιάδες άνδρες όμοΰ. Ό Ινδός ήθελεν εκλάβει ώς πάσχοντα 
τούς πνεύμονας Θεόν κραυγάζοντα ώς δέκα χιλιάδες ανδρών όμοΰ. Και 
να; μέν ό Άρχιμήδης έν τη περίφήμω αϋτοΰ δι' άμμου άριθμήσεως 
(τω ψαμμίτη) επεχείρησε νά ύπολογίση πόσοι κόκκοι άμμου ύπάρχου-
σιν έν τω κόσμω έπι τη υποθέσει ότι ό κόσμος είναι τοσάκις ή τοσάκις 
μεγαλείτερος της γης* οι δέ αριθμοί, εις ους κατέληξεν ήσαν τόσον 
μεγάλοι, ωστε μή δυνάμενος νά σχηματίση άρκοΰντα άριθμητικά όνό-
ματα ήναγκάσθη νά καταφυγή εις μακράς παραφράσεις. Άλλ' ά Αρχι
μήδης δέν επεχείρησε τόν ύπολογισμόν του τούτον, ίνα ώς οι Ινδοί, 
πλεύση εις πέλαγος μεγάλων άριθμών, άλλά μάλλον ϊν' απόδειξη άφ'ένός 
μιέν ότι δέν είναι ορθόν νά όμιλώμεν περί αμέτρητων κόκκων άμμου, 
άφ' ετέρου δέ ότι ή έκτασις τών αριθμών είναι απεριόριστος, άν και ή 
γλώσσα δέν δύναται ή περιωρισμενον μόνον πλήθος άριθμών νά διατύπωση. 

36 
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Και οι νεώτεροι πεπολιτισμενοι λαοί δέν έχουσι την αυτήν ώς οι Ινδοί 

άγάπην πρός τους μεγάλους άριθμούς, και θεωρούσι τοιούτους άριθμούς 
μάλλον ώςτι παράδοξον, ώς ήτο ή χρηματική, άμοιβη, ην έζήτησεν, ώς 
λέγεται, ό εφευρέτης τοΰ ζατρικίου. Βασιλεύς τις τών Ινδιών ονόματι 
Σεράμ. (Shehram) άπήτησε παρά τοΰ έφευρέτου τοΰ ζατρικίου, τοΰ 
Σέσσα-'Έβν-Δαχέρ (Sessa-Ebn-Daher) νά όριση αυτός την άμοιβήν 
διά την έφεύρεσίν του. Ούτος έζητησεν ώς τοιαύτην τό ποσόν τών κόκ
κων αραβοσίτου, τό όποιον θά παρήγετο, υπολογιζόμενου ενός κόκκου 
διά τό πρώτον τετράγωνον τοΰ ζατρικίου, δύο διά τό δεύτερον, τεσ
σάρων διά τό τρίτον, οκτώ διά τό τέταρτον, και ούτω καθεξής μέχρι 
τοΰ 64ου τετραγώνου. Γενομένου τοΰ ύπολογισμοΰ εξήχθη ό τεράστιος 
άριθμός τών 18 τρισεκατομμυρίων κόκκων αραβοσίτου. Πώς νά τηρήση 
τήν ύπόσχεσίν του ό ήγεμών και αν ήτο κάτοχος ολοκλήρου της γης, 
και έάν έφ' όλης της γης έσπείρετο και έθερίζετο μόνον αραβόσιτος ; 

"Ετερος τις, σχολαστικός ούτος, ύπελόγισεν εις ποιον ποσόν θ ανήρ
χετο έν λεπτόν άνατοκιζόμενον άπό της γεννήσεως τοΰ Χρίστου μέχρις 
ήμών. Τό ποσόν τοΰτο, μέχρι τοΰ έτους 1875, ότε έγένετο ό υπο
λογισμός, ανήρχετο εις τό τεράστιον ποσόν 865.896 τετράκις έκατομ-
μυρίων φράγκων, ώστε έάν άπασα ή γή ήμών συνίστατο μόνον έκ 
χρυσού θά απητώντο 37,317 τοιαΰται χρυσαΐ υφήλιοι, όπως άντιπρο-
σωπεύσωσι τήν άξίαν τού χρηματικού εκείνου ποσοΰ. 

"Οσον και αν άσκοποι φαίνονται ήμΐν αϊ ΐδέαι τών Ινδών περί ατε
λεύτητων άριθμών. όρθον όμως είναι, ασχέτως πρός τήν ένυπάρχουσαν 
ύπερβολήν, ότι δι' έκάστην άριθμ.ητικήν βαθμίδα έδει κυρίως νά πλασθή 
και νέα λέξις. Οΰδεμ.ία άλλη γλώσσα έκτος της Ινδικής επεχείρησε νά 
πραγματοποίηση τήν ϊδέαν ταύτην. Και ειχον μ.έν οι "Ελληνες σχημα
τίσει λέξιν έκφράζουσαν τήν έννοιαν τοΰ άριθμ,οΰ «δεκάκις χίλια)). Ή 
λέξις αύτη είναι ή λέξις μύριοι, άλλά προβάντες μέχρις 100,000 ήναγ-
κάσθησαν νά καταφύγωσιν εις παραφράσεις. Ή λέξις μύριοι δέν εύρη-
ται εισέτι παρ' Όμήρω, όστις παραφράζει αυτήν διά τοΰ «δεκα χίλιοι. 
Και οί Ρωμαίοι διά τούς άνω τών χιλίων αριθμούς δέν ειχον έν τοις 
μεταγενεστέροις ακόμη χρόνοις ρίζικην (ή θεματικήν) λέξιν, άλλ' έλεγον 
δι εκατομμύρια decies centena milia, ήτοι δεκάκις εκατόν χιλιάδας. 
Αϊ σημερινά: λέξεις εκατομμύριον, δίσεκατομμύριον κτλ. έσχηματίσθη-
σαν βραδύτερον. Ούτως ή λεξις millione (έκατομμύριον) έν τή, ιταλική 
γλώσση έσήμαινεν έν άρχή δέκα τόνους χρυσοΰ, και εύρηται τό πρώτον 
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έν τή κατά τώ 1494 συνταχθείση 'Αριθμητική τοΰ Πακιόλη. Αι λέξεις 
δισεκατομμύριον και τρισεκατομμύριον έσχηματίσθησαν μόλις έν άρχή 
τοΰ 17ου αιώνος και ετέθησαν έν χρήσει κατά τόν 18ον αιώνα παρά 
τών μαθηματικών και τών αστρονόμων. 

Άλλαι παρεκβάσεις έκ τοϋ συστήματος τών άριθμ,ητικών ονομάτων 
τών Ινδών αναφαίνονται παρ' άλλοις λαοίς, παρ' οις εκτός της αθροί
σεως και τοϋ πολλαπλασιασμ.οΰ αναφαίνεται και ή άφαίρεσις έν τώ 
σχηματισμώ τών άριθμ,ητικών ονομάτων. Έν τή γερμανική γλώσση δύο 
μόνον ίχνη τοΰ τοιούτου συστήματος απαντώνται, έν ταίς λέξεσιν elf 
(ένδεκα) και ZWOlf (δώδεκα). Τό elf έν τή γοτθική λέγεται olif, ή δέ 
ρίζα είναι lif ήτις εύρηται έν τή αγγλική λέξει leave (έγκαταλείπειν), 
ώστε τό elf σημαίνει κυρίως ((κρατώ εν*) και zwolf ((κρατώ δύο)) 
έκ τοϋ ριζικοΰ άριθμοΰ δεκα. Ηλειότερα δέ παραδείγματα τοΰ δι αφαι
ρέσεως σχηματισμοΰ τών αριθμητικών παρουσιάζουσιν ήμίν ή λατινική 
και ή ελληνική γλώσσα' λατινιστι undeviginti, δηλ. έν άπό τό είκοσι 
(δέκα εννέα), και ελληνιστί δυοιν δέοντες εξηκοστό, ήτοι δύο ελλείπον
τες έκ τών έξήκοντα, δηλ. πεντήκοντα οκτώ. Αλλά και γλώσσαί τίνες 
άγριων λαών παρέχουσιν ίχνη τοΰ δι' αφαιρέσεως σχηματισμού άριθμη-
τικών ονομάτων ούτω παρά τινι ινδική φυλή της βορείου Αμερικής τό 
δχτώ λέγεται nopapa, δηλ. άφαίρεσις δύο έξ αυτών (τών 10). 

Και ή διαίρεσις χρησιμοποιείται ενίοτε εις τόν σχηματισμ,όν τών 
άριθμητικών ονομάτων, άλλά μένει ή διαι'ρεσις διά τοΰ 2, ώς έν τή 
λέξει ημιόλιον. Έν τή δανική γλώσση συντρέχουσι εις τοϋτο και ή άφαι-
ρεσις και ή διαίρεσις' ούτω τό 50 λέγεται δανιστί halotredes, ήτοι 
κατά λέξιν ((δύο και ήμισυ φοράς είκοσιν". Έν τή μαλαϊκή γλώσση τό 
25 εκφράζεται διά της φράσεως ((τό ήμισυ τών δέκα αφαιρουμένου έκ 
τών τριάκοντα)). 

Έκ τών δέκα δακτύλων τοϋ άνθρωπου εξηγείται διατι παρά τοις 
πλείστοις λαοίς ό άριθμός δεκα κατέστη βάσις άριθμητικών ονομάτων. 
'Αλλ' ό άνθρωπος έχει έφ' εκάστης χειρός πέντε δακτύλους και έάν προσ-
θέσωμεν και τούς δακτύλους τών ποδών έχει έν όλω είκοσι δακτύλους' 
έκ τούτου προέρχεται διατι έν τισι γλώσσαις τό 5 και τό 20 αναφαί
νονται ώς άριθμητικαί βάσεις. Ή βάσις 5 εύρηται παραδόξως πώς και 
ίίς τάς ψυχροτέρας και εις τάς θερμοτέρας χώρας τής γής, ήτοι άφ' ενός 
μέν παρά τοίς Έσκιμώοις, άφ' έτερου δέ παρά τισι φυλαίς τού εσωτε
ρικού τής Αφρικής. Ό διάσημος εξερευνητής Stanley αναφέρει έν τώ 
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γνωστώ συγγράμματι αύτοΰ 54 άφρικανικάς γλώσσας, αί Τ τών όποιων 
δεν έχουσιν άριθμητικά ονόματα, αί 43 τόν άριθμόν 10 ώς βάσιν, ένώ 
αί επίλοιποι 4 γλώσσαι έχουσιν ώς βάσιν τόν άριθμόν 5. 

Τό σύστημα τοΰτο τοΰ άριθμοΰ 5 ώς βάσεις έχει στενήν σχέσιν πρός 
την βάσιν 10. Ιδίως δε τό 10 δεν εκφράζεται διά τοΰ δϊς πέντε, άλλ' 
έχει ίδιαιτέραν ρίζαν, ήτις έχρησίμευεν κατόπιν και ώς βάσις διά τόν 
σχηματισμόν τών επομένων άριθμητικών όνομάτων. Τό 20 ώς βάσιν 
μεταχειρίζονται ιδίως οί Άστσέκαι, οι αρχαιότατοι τοΰ Μεξικοΰ κάτοι
κοι. Ό σπουδαιότατος ούτος αρχαίος λαός είχεν ιδιαίτερα άριθμη
τικά ονόματα διά τό 1 μέχρι τών 5, είτα και διά τό 10, διά τό 15 
και διά τό 20 και έσχημάτιζε τους έν τώ μέσω αριθμούς διά συνθέσεως, 
οίον δέκα οκτώ διά τοΰ δέκα πέντε και τρία (15+3). Από τοΰ 20 και 
άνω έτηρήθη αυστηρότατα η βάσις' ούτω π. χ. τό 73 έξεφράζετο διά 
τών λέξεων ((τρις είκοσάκις και δεκατρία)). Διά τον άριθμόν 100 δέν 
ΰπήρχεν ανάγκη νέου άριθμητικοΰ ονόματος, διότι τό 100 έλέγετο ((πεν
τάκις είκοσιν)). Έν Ασία εύρηται ό άριθμός 20 ώς βάσις τών άριθμη
τικών όνομάτων, και τοΰτο παρά τοις λαοϊς τοΰ Καυκάσου και κατ' εξο
χήν παρά τοις Λεσγίοις. 

Άλλά και έν Ευρώπη εύρεν άλλοτε ό άριθμός 20 μέγα κΰρος ώς 
βάσις. Οί Κέλται ειχον μόνον διά τόν αριθμόν 100 ίδιαιτέραν ρίζαν, 
άλλ' έβασίζοντο τοσούτον έπι τοΰ άριθμοΰ 20, ώστε έξέφραζον τόν άριθ. 
220 διά τών λέξεων ((ένδεκα είκοσάδες)). Κα: σημερον έτι ή γαλλική 
λέξις quatre vingts (80) έμφαίνει ότι ή αρχαίοι κάτοικοι τής Γαλ
λίας ειχον τό σύστημα τοΰ άριθμοΰ 20 ώς βάσιν. Εΰρίσκομεν ποΰ και 
ποΰ και τάς λέξεις six-vingts, sept-vingts, huit-vingts και άκόμη 
και quinze-vingts. 

Έκτος τών αριθμών 5, 10 και 20 ώς βάσεων σπανίως εΰρηντα: και 
οί αριθμοί 6 και 9 ώς βάσεις' ούτως έν τώ αριθμώ 18, όστις έν Βρε
τανία εκφράζεται διά τό] 3X6. Άρχήθεν έπιστεύετο Οτι ώς βάσεις 
έχρησιμ-οποιοΰντο κατ' εξοχήν οι άρ. 10, 5 και 20. Γλωσσικόν αίνιγμα 
άπήντησεν ό Πόττ παρά τοις άγρίοις τής Νέας Ζηλανδίας. Οι Νέοι 
Χηλανδοί έχουσι τόν άριθμόν 11 ώς βάσιν τών άριθμητικών αυτών όνο
μάτων εις τρόπον, ώστε τό 12 λέγεται παρ' αύτοίς ((ένδεκα και έν)), 
τό 13 ((ένδεκα και δυο)). Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη άνεκαλΰφθη ώς 
βάσις και ό αριθμός 2, και ιδίως παρά τοις Ξΰγγοις, φυλη κατοικούση 
πλησίον τοΰ μεγάλου ποταμοΰ Άμαζόνος. 
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Έν μέρει μεν αί άναφερόμεναι'διαφοραι εις τάς βάσεις τών άριθμη

τικών όνομάτων έν ταις διαφόροις γλώσσαις, έν μέρει δέ και ή διαφορά 
τοΰ σχηματισμού τών αριθμητικών ονομάτων είναι ή αίτια, ότι ενίοτε 
εις και ό αυτός αριθμός έχε! διαφόρους τρόπους εκφράσεως παρά τοις 
δίαφόροις λαοίς. Άς λάβωμεν ώς παράδειγμα τόν άριθμόν 18, όστις 
εκφράζεται κατά δέκα διαφόρους τρόπους. 

Γαλλιστι—dixhuit (ήτοι 10+8). 
Γερμανιστί — achtzehn (8+10). 
Ελληνιστί—-όκτοκαίδεκα (8+10) ή δεκαοκτώ. 
Λατινίστί — decem et octo (10+8) ή duodeviginti (2+20). 
Βρετανιστί — tri-omch (3x6). 
Βαλλεvιστί — den-naw (2 x 9). 
Αστσεκιστί — caxtulli om ey (15+3). 
Παρά τοις Νέοις Ζηλανδοίς—11 και 7. 
Έν τή γλώσση, τών Άφών — 12 και 6. 

* 

Εν τώ προηγουμένω κεφαλαίω παρηκολουθήσαμεν τήν συστηματικήν 
άνάπτυξιν τοΰ σχηματισμού τών άριθμητικών όνομ.άτων άπό τής πρώ
της αύτοΰ αρχής μέχρι τών συστημάτων τών καθ' ημάς χρόνων. Υπο
λείπεται ήδη ήμίν νά ποίήσωμεν μνείαν πεοί τής αναπτύξεως τής 
σημερινής γραφής τών άριθμών 

Πάντες οι λαοί, οί έχοντες άριθμητικά ονόματα, δέν έχουσι και άριθ-
μητικά σημεία. Ένθα όμως εύρισκομεν τοιαύτα, βλεπομεν τόν άριθμόν 
10 ώς ριζικήν βάσιν τής γραφής τών άριθμών. Έξαίρεσιν τούτου ποιοΰσι 
μόνον οί αρχαίοι κάτοικοι τοΰ Μεξικού και οι άστρονόμοι τής αρχαίας 
Βαβυλώνος. Οί Άστσέκαι τοΰ Μεξικού ειχον μέχρι τοΰ άριθμοΰ 19 
φυσικά άριθμητικά σημεία, παρίστων δηλ. τούς αριθμούς 1 —19 δι' ίσα-
ρίθμων κύκλων, όσοι ήσαν οί σημειωθησόμενοι αριθμοί. Ό αριθμός 20. 
ή βάσις αυτών τοΰ συστήματος τών αριθμητικών ονομάτων, έσημειοϋντο 
διά μικρας σημαίας, ό αριθμός 40 διά δύο σημαιών κτλ. Εννοείται 
ότι διά τοΰ τρόπου τούτου τά αριθμητικά σημεία έλάμβανον μεγάλας 
διαστάσεις, ούτω π. χ. διά την παράστασιν τών αριθμών 365 άπη-
τοΰντο ουχί όλιγωτερα: τών 18 σημαιών καί πέντε κύκλων. "Οτι δέ 
καί οι λόγιοι τής αρχαίας Βαβυλώνος ειχον τελείαν γραφήν αριθμών, 
τοΰτο έγνώσθη όριστικώς έκ τών έν Σεγκερέ παρά τόν Εύφράτην ένερ-
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γηθεισών ανασκαφών. Ό γεωλόγος Λόφτους εύρεν έχει δύο μικρούς 
πίνακας με γράμματα σφηνοειδή, έξ ών τό οξυδερκές βλέμμα τοϋ δια
σήμου 'Ρωλινσώνος έξήγεν έν μέρει μεν, ότι ήσαν πίνακες των τετρα
γωνικών αριθμών 1, 4, 9, 16, 25 μέχρι τοϋ 3600, άφ' έτερου δέ 
άπέδειξεν Οτι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι ειχον γραφήν αριθμών μέ βάσιν 
τό αριθμόν 60. Επομένως δια τους αριθμούς 1—59 ειχον αριθμητικά 
σημεία διαφόρου σχήματος, μη έχοντες σημείον δια τό "μηδενικόν" 
έσημείουν τόν άριθμόν 60 ώς 1, τόν αριθμόν 120 ώς 2 κτλ., ώστε έκ 
της συνάφειας έξηγετο εάν έδηλοϋτο ό αριθμός 60, ή μετά τόν άριθμ-όν 
1 ανωτέρα μονάς. Έν τη ογδόη γραμμή τοϋ ενός των πινάκων ιστατο 
8χ8 κάμνουν 1 και 4, καϊ άνεγινώσκετο 1χ60 και 4. Ή σπουδαία 
αύτη άνακάλυψις τοϋ επί τη βάσει 60 στηριζόμενου άριθμητικοΰ ιτ̂ στή-
ματος παρά τόν Εύφράτην εξηγεί, διατί οι αστρονόμοι της Βαβυλώνος 
και κατά τό παράδειγμα αυτών οι "Ελληνες αστρονόμοι και ιδίως ό Πτο
λεμαίος ύπελόγιζον λαμβάνοντες ώς μονάδα τόν άριθμόν 60 και έχον
τες τόν αριθμόν 3600 ώς μέρη της μονάδος, όπερ παρείχε μεγάλας 
ευκολίας ένεκα των πολλών διαιρετών τοϋ άριθμοΰ 60. Τό 60ον μέρος 
μιας ώρας και ενός βαθμοΰ τοϋ κύκλου οι Λατίνοι μεταφρασταΐ τοϋ 
Πτολεμαίου ώνόμασαν pars minuta prima, ήτοι τό «πρώτον έλατ-
τωμένον μέρος)). (Παρ' ήμίν τό λεπτόν της ώρας). Βραδύτερον τό τμήμα 
τοΰτο έλέγετο απλώς minuta, και ή ΰποδιαίρεσις αύτοΰ pars minuta 
vecunda ή απλώς secunda (ελληνιστί δευτερόλεπτον) ώστε αί γαλ-
λικαί λέξεις minute και seconte άποτελοΰσι την τελευταίαν άπήχησιν 
αρχαίου άριθμητικοΰ συστήματος έν χρήσει πρό τριών χιλιετηρίδων καϊ 
βασιζόμενου έπι τοϋ αριθμού 60. 

Εξαιρέσει τών συστημάτων τών αρχαίων Μεξικανών και Βαβυ
λωνίων, όλα τα συστήματα της γραφής τών αριθμών τοϋ παρελθόντος 
και τών καθ' ήμας χρόνων βασίζονται έπι τοϋ άριθμοϋ 10 ώς βάσεως. 
Τίολύς όμως παρήλθε χρόνος, μέχρις ου έγκατασταθη οριστικώς τό 
σύστημα της γραφής τών αριθμών, οίον μανθάνομεν αυτό σήμερον έν 
τοις σχολείοις. Τά φυσικά αριθμητικά σημεία, τά συνιστάμενα εις στιγ-
μάς, γραμμάς ή κύκλους, όπως έχομεν αυτά και σήμερον έτι πρό τών 
όφθαλμών ήμών, καθίστανται εις μεγάλους άριθμοΰς τοσοϋτον όχληρά 
και δυσοικονόμητα, ώστε εύκολώτερον δ' απέβαινε νά σημειοί τις αυτό 
τό άριθμητικον όνομα. Διά τόν λόγον τοΰτον σπανίως εΰρίσκομεν αριθ
μητικά σημεία, και ταΰτα μόνον έπι αριθμών, κατωτέρων τοϋ άριθμοϋ 
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10. Ούτως οι Έλληνες έν τη αρχαιότατη κυτών γραφή και οι Ρωμαίοι 
έν τη τυρρηνικη γραφή έσημείουν τους άριθμούς 1—9 διά τής παραθέ
σεως γραμμών. Βραδύτερον ανέπτυξαν οι Ρωμαίοι τά και σήμερον έν 
χρήσει σημεία, τηρήσαντες τάς τρεις γραμμάς μόνον διά τους αριθμούς 
1. 2 3. (Ι, Ι Ι . Ι Ι Ι). 

Πώς ήσαν δ έσχηματισμένα τά βραχύτερα σημεία, δι ών οί λαοί 
αντικατέστησαν τά φυσικά αριθμητικά σημεία : Θά ηδΰνατό τις νά ύπο-
θέση,. ότι τά βραχύτερα ταϋτα σημεία ήσαν ώς έπι τό πολϋ παραστά
σεις αντικειμένων ολίγα όμως ίχνη τοϋ τοιούτου συστήματος εΰρηνται. 
Ούτω τό άνθος τοϋ λωτοΰ αναφαίνεται εις την άρχαίαν τών Αιγυπτίων 
και τών Ινδών γραφήν, και εμφαίνει παρά μέν τοις Αίγυπτίοις τόν 
άριθμόν εκατόν, παρά δέ τοις Ινδοϊς τόν αριθμόν εκατόν εκατομμύρια. 
Επίσης και οι Άστσέκαι. οιτινες ώς ανωτέρω έρρέθη. έδηλουν τόν άριθ. 
20 διά σημαίας, ειχον και δύο μεγάλειτέρους αριθμούς παραστάσεως 
αντικειμένων οϋτω μία γραφϊς ένέφαινε τόν αριθμόν 400, βαλάντιον 
τόν άριθμ.όν 8000. Ηδύνατο τις προσέτι νά πιστεύση ότι τά αριθμη
τικά σημεία ήσαν συγκοπαί ή φωνητικά στενογραφήματα τών οικείων 
άριθμ,ητικών ονομάτων όπερ όμως δεν αποδεικνύεται. 

Τό αδύνατον τής καταδείξεως πώς παρήχθησαν αί διάφοροι μορφαί 
τών διαφόρων αριθμητικών σημείων, προέρχεται εκ τών ότι αί μορφαί 
αύται ήλλατώθησαν σπουδαίως σύν τη παρελεύσει τών αιώνων. Τούτο 
δ' εφαρμόζεται ού μόνον εις τά αριθμητικά σημεία τών Ινδών, τών 
Αράβων και τών Ρωμαίων, άλλά και εις τά σήμερον έν χρήσει παρ' 
άπασι τοις λαοίς. 'Η μορφή τών σημερινών αριθμητικών σημείων υπέστη 
ουσιώδη άλλοίωσιν μόλις μετά τήν έφεύρεσιν τής τυπογραφίας* άλλά 
και πρότερον υπέστη αλλοιώσεις τινάς, ώστε άνθρωπος π. χ. ζών κατά 
τόν 14°" αιώνα δυσκόλως ήδύνατο ν' ανάγνωση τούς αριθμούς τοϋ 13ου 
αιώνος. *Ας έγκαταλείψωμεν επομένως τό δύσλυτον τοΰτο ζήτημα περί 
τοϋ σχήματος τών άριθμητικών σημείων, και άς έξετάσωμεν τά περί 
τών άρχων, ές ών έπήγασεν ή τών αριθμών γραφή ημών. 

Εάν ήθελε τις νά μεταχειρισθη διά πάντα νέον αριθμόν και νέον άριθ-
μητιχόν σημείον. θά ήδύνατο τις μέν νά δηλοί μεγαλειτέρους αριθμούς 
διά μιχρών σημείων, άλλ ή μνήμη θά έπιβαρύνετο υπέρ τό δέον. Επο
μένως επέστη ή άνάγκη νά έκφράζωνται μεγαλείτεροι αριθμοί δι' επανα
λήψεως τών σημείων και νά τηρήται όσον τό δυνατόν πιστότερον ό αριθ
μός, όστις έχρησίμευεν ώς βάσις τοϋ σχηματισμού τών άριθμητικών 



552 ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ονομάτων. Τό γνωστότερον παράδειγμα τής εφαρμογής τοϋ συστήματος 
τούτου παρέχουσιν ήμίν οι ρωμαϊκοί άριθμοί, παρ' οις τά σημεία διά τό 
1, διά τό 10 και τό 100 επαναλαμβάνονται δις και τρις χάριν συντομίας 
δε και τά σημεία διά τό πέντε διά τό πεντήκοντα και τό πεντακόσια, καϊ 
πάλιν χάριν συντομίας διά τους αριθμούς 4, 40 και 400, όπου γίνεται 
χρήσις και τής αφαιρέσεως. 

Όθεν ή ουσιωδεστέρα διαφορά μεταξύ των ρωμαϊκών και τών ημε
τέρων (αραβικών) άριθμών έγκειται εις τό ότι παρ' ήμϊν ό άριθμός 5 
λ. χ. κατά τήν θέσιν, ην κατέχει, δύναται νά σημαίνη 50, 500, 5000 
κτλ., έν ώ παρά τοις Ρωμαίοις τό 5 σημαίνει μόνον πέντε έν οιαδήποτε 
θέσει και έάν εύρίσκηται. Και ή παρά τοϋ "Ελληνος γραμματικού 'Πρω-
διανοϋ (περί τά 200 μ.. Χ.) περιγραφόμενη αρχαία τών Ελλήνων γραφή 
τών άριθμών ηκολοΰθησε την αρχήν τής αθροίσεως. Τά Ίχνη τής γραφής 
ταύτης, την οποίαν ευρίσκει τις ιδίως έν άρχαιοτέροις έπιγραφαίς, ανέρ
χονται μέχρι τών χρόνων τοϋ Σόλωνος (περί τά 600 π. Χ.), έν ώ ή 
κατωτέρα αυτής βαθμίς φθάνει μέχρι τών χρόνων τοϋ Περικλέους και 
κατωτέρω (πρό τό 400 π. Χ.). Κατά την δι' αθροίσεως άρχην έγραφεν 
έκτος τών Ρωμαίων και τών πρό τοϋ Περικλέους Ελλήνων, ιδίως οι 
Φοίνικες και οι Εβραίοι, οι τελευταίοι όμως ούτοι μόνον μέχρι τοϋ έτους 
150 π. Χ. 

Υπό ιστορικήν έποψιν ή δι' αθροίσεως γραφή τών αριθμών παρηκο-
λούθησε παρά τοις "Ελλησι την γραφήν τοϋ αλφαβήτου, ήτις ήλάττωσε 
μ.έν έπαισθητώς τά σημεία, δυσχεραίνει όμως ουσιωδώς τους υπολογι
σμούς. Τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ότι τά τάς μονάδας, δεκάδας και εκα
τοντάδας έμφαίνοντα αλφαβητικά γράμματα δέν δεικνυουσι τόν σύνδεσμον 
τών άριθμών* ούτω π. χ. οι αριθμοί 3, 30 και 300 γράφονται παρά 
τοις "Ελλησι διά τών στοιχείων γ, λ και τ, δηλ. διά τριών γραμμάτων, 
τά όποια ουδέν κοινόν μεταξύ των έχουσι, και ούτω έπισκιάζουσιν εντε
λώς τόν σύνδεσμον, δν έχουσι μεταξύ των οι αριθμοί 3, 30 και 300. Τών 
δ' αλφαβητικών γραμμάτων αριθμητικά ταΰτα σημεία εύρίσκομεν βρα
δύτερον και παρά τοις Έβραίοις, τοις Σύροις, τοις Κόπταις, Άρμενίοις 
καίΑίθίοψιν. 

Ουσιώδη πρόοδον απέναντι τής δι' αθροίσεως και αλφαβητικών στοι
χείων γραφής τών άριθμών αποτελεί ή χρήσις τής διά τοϋ πολλαπλασια
σμού αρχής. Κατά τήν αρχήν ταΰτην προστίθεται τό σημείον τοΰ 1 διά 
πολλαπλασιασμών διά τους βαθμηδόν προβαίνοντας αριθμούς, ούτω π.χ. 
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διά νά γράψωμεν πολλαπλασιαστικώς τόν αριθμόν 1887 πρέπει νά παρα-
θέσωμεν 5 σημεία, ήτοι έν διά τό 1 , έν διά τό 1000, έν διά τό 8, έν διά 
τό 10 και τέλος εν διά τό 7. Δηλ. γράφομεν τόν άριθμόν όπως τόν προ-
φέρομεν. Τελείαν διεξαγωγήν τής αρχής ταύτης παρέχει ήμίν μόνον ή 
Σινική γραφή. Επειδή δέ τό σύστημα τοΰτο απαιτεί διά πάντα νέον 
άριθμόν και νέον σημείον, οι Σίναι, οΐτινες και σήμερον έτι γράφουσι 
πολλαπλασιαστικώς, έχουσιν έκτος τών σημείων διά τούς άριθμούς 1—9 
και ένδεκα άλλα σημεία, ήτοι διά τό 10, διά τό 100, διά τά 1000 κλ. 
μεχρι τών εκατόν χιλιάδων εκατομμυρίων. 

Φυσικω τω λόγω δέν δύναται τις πολλαπλασιαστικώς νά γράφη κατά 
βούλησιν μεγάλους αριθμούς, ώς επιτρέπει τούτο ή διά αριθμητικών 
σημείων γραφή, άλλά μόνον όσα σημεία ύπάρχουσι διά τούς ώς βάσιν 
χρησιμεύοντας αριθμούς. "Οσον δ' άφορα τό άριθμείν δέν δύναται τις διά 
τοΰ πολλαπλασιασμού ν' άριθμη τόσον ταχέως, άλλ' έν τούτοις εύκολώ-
τερον ή διά τοΰ ρωμαϊκού και τοΰ άλφαβητικοΰ συστήματος. Πλην 
τών Σινών, ούδαμοΰ έβεβαιώθη γραφή αριθμητικών σημείων διά πολλα
πλασιασμού. Σημειωτέον όμως ενταύθα ότι οι Ρωμαίοι ενίοτε εις μεγα-
λειτέρους αριθμούς ένέφαινον τήν ποικιλίαν τών χιλιάδων προσθέτοντες 
μικρόν άριθμόν πρό τών σημείων τών χιλίων διά πολλαπλασιασμοΰ. 

Έν τή προσπάθεια τοΰ διορθοΰν διά περικοπής την πολλαπλασιαστι
κών γραφών τών αριθμών, έπρεπε νά σκεφθή τις έάν δέν ήτο δυνατόν νά 
παραλείψω τά σημεία τών αρχικών άριθμ.ών V, C, Μ. Τοΰτο θά ήτο 
έφικτόν εις αριθμούς, εις τούς όποιους άπαξ μόνον άνεφαίνετο ή βάσις. 
Πώς θάδιεκρίνετο τότε άπ'αλλήλων αριθμοί, οίοι οί 1008, 1080, 180 
ή 18 ; Ίσως απαντήσει τις ότι τοϋτο κατορθοΰται διά τής προσθήκης 
μ.ηδενικοϋ, δι ου διακρίνεται ή διαφορά τών άριθμών τούτων. 'Αλλ' οί 
μεγαλείτεροι μαθηματικοί τής αρχαιότητος δέν συνέλαβον τήν ιδέαν τοΰ 
μηδενικού, ήτις δι ημάς τούς έξ απαλών ούτως ειπείν ονύχων έξοικειω-
θέντας προς αυτήν, φαίνεται τοσούτον άπλή. 

Από τής διά πολλαπλασιασμού αρχής τής αριθμητικής γραφής δέν 
μεταβαίνομεν αμέσως εις τήν ήμετέραν γραφήν, άλλ ή μετάβασις επι
τυγχάνεται διά δύο μεσαίων σταδίων, τής αρχής τών σημείων και της 
αρχής τών στηλών. Κατά τήν πρώτην τών άρχων τούτων οι αριθμοί 
δέν δηλοϋνται δι ιδιαιτέρων σημείων, άλλά διά στιγμών ή γραμμών, 
τών όποιων ή προσθήκη δι άλλων σημείων εμφαίνει, ότι οι αριθμοί πρέ
πει νά έννοηθώσι δεκάκις ή έκατοντάκις οί μεγαλείτεροι. Ούτω π. χ. τάς 
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μέν δεκάδας ήδύνατο τις νά έχφράσγι διά στιγμής υπεράνω τοΰ άριθμοΰ, 
τάς εκατοντάδας διά δύο τοιούτων στιγμών και τάς χιλιάδας διά τριών 
στιγμών. Των τοιούτων αριθμητικών σημείων ουδέποτε έγένετο χρήσις 
είμη μόνον οσάκις επρόκειτο νά έκφρασθώσι μεγαλείτεροι άριθμοί. Ούτως 
ένέφαινον οί Σύροι τους μέχρι 400 άριθμούς άλφαβητικώς, μετατρέ-
ποντες διά προσθεσεως στιγμών η γραμμών τάς μονάδας εις εκατοντάδας 
και χιλιάδας. Ωσαύτως έσημείουν και οί Έλληνες τούς άριθμ.ούς 1000. 
2000 μέχρι 9000. θέτοντες πρό τών αλφαβητικών σημείων διά τούς 
αριθμούς 1-9 γραμμήν. Και οί "Ρωμαίοι έποιοΰντο ενίοτε χρήσιν τοΰ 
διά τοιούτων σημείων συστήματος τούτου. Παρ' αύτοίς ή γραμμή άνωθεν 
αριθμού ένέφαινεν ότι ό αριθμός ούτος έδει ν' άναγινώσκεται χιλιάκις 
μεγαλείτερος. 

Έγένετο μετά ταΰτα δεύτερον βήμα πρός την άριθμητικήν γραφήν 
τών χρόνων ημών τά σημεϊα κατηργήθησαν και ή σειρά τών άριθμών 
ώρίσθη διά στηλών. Κατά τό σύστημα τοΰτο έγίνετο ή άρίθμησις έν 
αρχή τοΰ μεσαιώνος έν ταίς έκ τοΰ ρωμαικοΰ κράτους σχηματισθείσαις 
χώραις. Πρός τοΰτο ύπήρχεν ανάγκη ιδιαιτέρων αριθμητικών πινάκων, 
τούς όποιους έν διαφόρω σχήματι μιετεχειρίσθησαν και οι "Ελληνες 
(άβαξ), και οι Ρωμαίοι (abacus). Τοιούτους άριθμητικούς πίνακας 
ευρίσκει τις και σήμερον έτι παρά τισι λαοΐς, ιδίως δέ παρά τοις 'Ρώσ-
σοις και τοις νοτίοις Σλάβοις, έν μέρει δέ και έν Τουρκία. Άλλως τε τό 
σύστημα τοΰτο υφίσταται και σήμερον έν τοις δημοτικοίς σχολείοις, ό'που 
τά παιδία μανθάνουσι την άριθμητικήν έπι πινάκων έν οις είναι προσηρ-
μοσμενα σφαιρίδια, κινούμενα έπι συρμάτων. 

Ως ειπομεν ανωτέρω, τό σύστημα τοΰ άπλοποιεϊν την γραφής τών 
αριθμών διά τής τελείας παραλείψεως τών σημείων, τότε μόνον ήδύνατο 
νά έχη έπιτυχιαν. έάν έφευρίσκετο νέον ίδιαίτερον σημείον, έμφαϊνον τό 
"μηδενικόν)). Απορίας άξιον φαίνεται πώς δέν έπενόησε τοιούτο σημείον 
6 Αρχιμήδης, ό ύπατος τών μαθηματικών της αρχαιότητος, όστις έν 
τη αλφαβητική γραφή, τών αριθμών διεξήγαγε μετά πολλοΰ κόπου τούς 
πολυπλοχωτέρους ύπολογισμ.ούς. χαι όστις άναμφίβόλως ησθάνετο τό 
χοπιώδες τής αλφαβητικής γραφής. Πώς όμως ήτο δυνατόν, Έλλην, 
έχων διαρκώς ύπ' όψιν το θετικόν έν τώ κόσμω, νά έφεύρη σημείον 
πράγματος άνυπάρκτου ; 

Μόνον οί Ινδοί, πεπρωμενον ήτο νά έφεύρωσι τό «μ.ηδενικον)). Σκε-
πτόμενοι διά τής φαντασίας μάλλον και άγαπώντες τούς μεγάλους 
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άριθμούς οί Ινδοί ήσαν έκ φύσεως πεπλασμενοι νά εύρωσιν έν τώ μηδενί 
χρήσιμόν τι, και διά τοΰ μηδενός νά έπιτύχωσι τοΰτο. Δυστυχώς και 
περί τής εφευρέσεως τοΰ μηδενικοΰ και περί τής άριθμητικής ήμών γρα
φής, ώς καί περί πολλών σπουδαιότατων εφευρέσεων τής αρχαιότητος, 
δέν έχομεν σαφείς πληροφορίας. Έν τούτοις αί έρευναι τών Άσιανο-
λόγων κατώρθωσαν ν' άνακαλύψωσι κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας 
τάς έξης περί τούτων πιθανότητας : Έν άρχαιοτέροις χρόνοις οι Ινδοί, 
ώς σήμερον έτι οί Σίναι, έγραφον τούς αριθμούς πολλαπλασιαστικώς. 
Αλλά κατά τόν 4°" μ.. Χ. αιώνα Ινδοί Βραχμάνες. ών τά ονόματα 
δέν διεσώθησαν, έφεΰρον τό μηδενικον, τό περίαπτον τοΰτο τής αριθμή
σεως, τό όποιον ώνόμασαν ούτοι Asiphro, ήτοι τό κενόν. Έκ τής 
λέξεως ταύτης έσχηματίσθη ή σημερινή λέξεις chiffre. ήτοι έν άρχη 
έσήμαινεν, ώς σήμερον έτι άγγλιστί, τό κμηδενικόν)).Άπό τής 5ης μέχρι 
τής 8ης έκατονταετηρίδος διεδόθη ή νέα γραφή τών άριθμών και αι 
συναφείς πρός ταύτην άριθμητικοί μέθοδοι κατά πρώτον μεν παρά τόν 
Γάγγην, κατόπιν δέ άνά τάς Ινδίας. Τό χαρακτηριστικόν τής νέας 
ταύτης γραφής απέναντι τών πρωτέρων ατελών γραφών ήτο τό έξης : 
Οί άριθμοί τίθενται άνευ διακριτικοΰ τίνος σημείου κατά σειράν, ούτως 
ώστε ή θέσις των εμφαίνει ταυτοχρόνως καί τόν βαθμόν αυτών, καί εις 
τήν θέσιν πάσης έκλειπούσης εντελούς σειράς τών βαθμών τίθεται ίδιαί
τερον τι σημείον, τό όποιον όνομάζομεν κμηδενικόν)). Αι χαρακτηρι
στικάι αύται ιδιότητες τής άριθμητικής γραφής διευκολύνουσιν άφ' ενός 
μέν τήν άνάγνωσιν τών άριθμών, άφ' ετέρου δέ και τήν γραφήν τών 
μεγαλειτέρων άριθμ-ών διά τών αυτών δέκα σημείων. Κατά τούτο ή 
τών Ινδών άριθμητικη γραφή είναι τελειότερα τής γλώσσης, ήτις χρειά
ζεται εκάστοτε τόν σχηματισμόν νέων λέξεων διά νά έκφράση τούς 
παρακειμένους μεγάλους άριθμούς. "Ο,τι όμως καθίστα πολύτμον τήν 
άριθμητικην γραφήν τών Ινδών έν διαστολή πρός πάσας τάς άλλας 
άριθμητικάς γραφάς είναι ή σπουδαία άπλοποίησις πασών τών αριθμη
τικών μεθόδων, άπλοποίησις συντελέσασα εις μεγάλην οίκονομίαν χρόνου 
πρό αιώνων παρά τή άριθμούση άνθρωπότητι. Οί Ινδοί έξετίμησαν 
δεόντως τό μέγεθος τής εφευρέσεως αυτών. Ή εύκολία, ήν εύρον διά τής 
νέας τών αριθμών γραφής, παρεκίνησεν αυτούς νά μεταχειρισθώσι τό 
άριθμείν και ύπολογίζειν ώς είδος διασκεδάσεως (sport). Κατά τόν 7"" 
αιώνα έτελοΰντο έν ταίς Ίνδίαις αγώνες, καθ' ους νικητής άνεκηρύσσετο 
ό πρώτος λύτης δυσκόλου ύπολογισμοΰ. Ούτως έν τή άπωτάτη Ανατολή, 
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άνεκαλΰφθη θησαυρός, ούτινος μετεσχον πάντα τά έθνη τής γής. Αλλ 
οί Ινδοί ήσαν λαός εντελώς άποκεκλεισμένος, καί ουδόλως ήσαν πρό
θυμοι νά μεταδώσωσιν εις άλλους την νέαν αυτών τέχνην. Πρός τούτο 
άπητείτο λαός, όστις ήθελε μεταφέρει τόν θησαυρόν τούτον έξ Ινδών εις 
τήν 'Εσπεριαν. Ό λαός ούτος ήσαν οι Άραβες. 

Κατά τό τέλος τοΰ 8°" αιώνος, ότε οι "Αραβες μετά τήν ιδρυσιν τού 
χράτους αυτών ήρξαντο καλλιεργοΰντες τάς έπιστήμας καί ιδίως την 
μαθηματικήν καί την άστρονομίαν, Άραβες άστρονόμοι μεταβάντες εις 
τάς Ινδίας περιήλθον αϋτάς, έξέμαθον έχει τήν δι' άριθμών γραφήν τών 
Ινδών καί μετέφερον αυτήν τό πρώτον εις Βαγδάτην. Εις τήν διάδοσιν 
τής τέχνης ταύτης συνετέλεσε κυρίως ό Άραψ Mahom edben-Musa 
Alschwarizmi, έκ τού έκλατινισθέντος ονόματος τοΰ όποιου 'Αλγο-
ριτιμου εκλήθησαν κατόπιν έν Ευρώπη αί νέαι μέθοδοι 'Αλγορίτμοι, και 
οί οπαδοί αυτών 'Αλγοριτμικοί. Συντόμως μετεδόθη ή ινδική αύτη μέθο
δος εις τήν Ισπανίαν, τό μεταίχμιον τοΰτο μεταξύ τής μωαμεθανικής 
Αραβίας καί τής χριστιανικής Ευρώπης. Έξ Ισπανίας δέ μετεδοθη τό 
σύστημα τοΰτο εις τούς λογίους τής Εσπερίας, καί έν τώ άμα συνήφθη 
ζωηρός έν τή χριστιανική Ευρώπη άγων μεταξύ τών Αλγοριτμικών και 
τών Άβακιδών, δηλ. εκείνων, οιτινες ένέμενον εις τόν ρωμαικόν τρόπον 
τοΰ άριθμεϊν (διά τοΰ άβακος), καί οϊτινες θεωρούντες τό κμηδενικον)) 
ώς ύπενόησιν τοΰ διαβόλου, δέν ήθελον νά ένοήσωσι πώς ήτο δυνατόν 
διά τοΰ κμηδενόςο νά έκφράσωσιν άνύπαρκτόν τι. Τέλος κατώρθωσαν 
επιφανείς λόγιοι, έν οίς προεξάρχει ό περί τά 1200 άκμάσας Λεονάρδος 
της Πίσης νά παράσχωσιν εις τό "μηδενικόν)) την δικαίαν καί γενικήν 
αναγνώρισιν, και νά καταστήσωσιν <αύτό κτήμα κοινόν εις απαντάς τους 
πεπολιτισμένους λαούς. Εν ώ δέ μέχρι τών χρόνων εκείνων ή αριθμη
τική γραφή τών Ινδών περιωρίζετο μόνον έν τοις σπουδαστηρίοις τών 
λογίων, είσέδυσεν αύτη κατά τούς μετά ταΰτα αιώνας εις πάσας τάς 
τάξεις τοϋ λαοΰ. Ό,τι δέ σήμερον έκαστος δημοδιδάσκαλος και τοϋ 
έσχατου χωρίου διδάσκει, είναι ή σοφία τών Ινδών εκείνων Βραχμάνων 
τοϋ 4°" αιώνος 1'. 

Ι. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

1 Η παροϋσα μελέτη έληφθη έξ αποσπάσμκτος έμέριθοϋς διατριβής, ανα-
γνωσθε σης εν τινι Συλλόγω εμποροϋπαλλήλων έν Άμβοΰργω και ευμενώς 
ανακοίνωθείσης ήμίν. 

MΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ Α. Α. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΓ' 

Ο ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ 
Άπό είκοσι και ενός ετών ότε άνέβη έπι τοΰ άρχιερατικοϋ θρόνου Λέων 

ό ΙΓ'. διετέλεσεν έπι είκοσι και έν έτη φυλακισμένος. Ούδεμίαν ήμέραν 
εξήλθε τοΰ Βατικανού. Και κατ' αυτούς έτι τούς θερινούς μήνας, πλή
ρεις νόσων και πυρετών, οτε ή 'Ρωμη έρημοΰται, ουδόλως μετεκινήθη. 
Ή 'Ρώμη γέμει εκκλησιών πλησιέστατων τώ άνακτόρω τού Πάπα, ών 
τά κωδωνοστάσια άνυψοΰνται ύπό τάς όψεις αύτοϋ' αφότου φέρει τήν 
τιάραν ούδεμίαν έπεσκέψατο' και αυτή ή πόλις της Ρώμης διετέλεσεν 
επίσης απομακρυσμένη δι' αυτόν ώς ή άπωτάτη χώρα τοϋ νέου κόσμου. 
Έξ απάντων τών σημείων τής Γής οί πιστοί συρρέουσι προς τό Βατι-
κανόν απανταχού τό όνομα Λέοντος τοϋ ΙΓ'. έπευφημίσθη ώς Ηοντί-
φηκος και Πατρός' και αυτός έμενε περιωρισμένος εντός μιας μόνης 
γωνίας τοϋ σύμπαντος τούτου, εντός τού ιδίου ανακτόρου. Ή άντιθεσις 
μεταξύ τής ηθικής ταύτης ηγεμονίας και τής σμικρότητος τής υλικής 
αποτελεί τήν σήμερον την άνώμαλον θέσιν ήτις προσεγένετο τώ διαδόχω 
τοϋ Άγιου Πέτρου. 

Ή 'Ρώμη άπό τοΰ 1870 ανήκει τώ οίκω της Σαβοΐας. Πίος ο Θ'. 
διαμαρτυρόμενος κατά τής κατοχής ταύτης, εκλείσθη εκουσίως άπό τής 
ακολούθου ημέρας έν τώ Βατικανώ αύτοϋ άνακτόρω. Κατά Μάρτιον τοΰ 
1878 δύο οδοί ήνοίγοντο τώ νέω Πάπα' ή νά έξέλθη εις τήν Ρώμην 
καί σιωπηλώς κατά συνέπειαν ν' άναγνωρίση, τούς νΰν άρχοντας τής 
Αιωνίου Πόλεως' ή μάλλον, άπό τοΰ ύψους τής στοάς ήτις υπερέχει τής 
προσόψεως τοϋ Άγιου Πέτρου έν μια στιγμη νά δεσπόση την 'Ρώμην 
ύπό τήν δύναμιν τοΰ βλέμματος αύτοΰ ηαί τών ευχών καί νά κλεισθη 
κατόπιν έν τώ Βατικανώ ϊνα διατηρηση, άηαμπτον τήν διαμαρτύρησιν 
τής άπογυμνωθείσης Άγιας Έδρας. 

Λέων ό ΙΓ'. έπροτίμησε τό δεύτερον. 
Άπό καταβολής κόσμου έδωκε μόνον τό παράδειγμα ήγεμόνος όστις 

άμα βασιλεύσας ήτο καί αιχμάλωτος. Ουδείς έπι τής Γής κέκτηται 
τοσούτον πλήθος υποτελών ώς Λέων ό ΙΓ'., ηγεμονεύει έπι πλέον τών 
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300 έκατομμυρίων ψυχών, ουχί διά τής δυνάμεως, άλλά διά τής πει
θούς. Ουδείς ήγεμών έχει τοσούτον μικρόν βασιλέων έν άνάκτορον, είς 
κήπος, η βασιλική τοΰ Άγιου Πέτρου* ταύτα άπομένουσι μόνον τω 
Πάπα έκ τών παλαιών χωρών αύτοΰ. Αμαξά τις δύναται εντός είκοσι 
λεπτών νά Οπάγη άπό τοΰ ενός άκρου τής Παπικής Επικρατείας εις τό 
έτερον διά μετρίας ταχύτητος φερομένη. 

Δεξιόθεν τοϋ τροΰλλου τοϋ Άγιου Πέτρου και ύπερβαλλόμ.ενος ύπ' 
αύτοΰ εγείρεται ευρύς τις τοίχος διαπεπερασμενος ύπό παραθύρων* είναι 
τοϋ Πάπα ή κατοικία, ης ουδείς στρατιώτης τοϋ βασιλέως, ουδείς τών 
έν άξιώμασι τοΰ αϋτοΰ, δύναται νά διέλθη τόν ούδόν. Τό άνάκτορον 
τοΰ Βατικανού απολαμβάνει τά δικαιώματα κράτους ίδίου' ό Πάπας έν 
τώ οίκω αύτοΰ είναι κύριος ώς ήτο κύριος έν τή 'Ρωμη πρό τοϋ 1870. 
Διά νά φθάση τις μέχρι τοΰ πατώματος, έν ώ κατοικεί ό Πάπας δέον 
ν άναβη αμέτρητους κλίμακας. Μεταξύ τής ορειχάλκινης πύλης και 
τής αύλης τοΰ Άγιου Δαμασίου, ήτις είνε τό κατακύρυφον σημείον τοϋ 
Βατικανοϋ λόφου, ΰπάρχουσι δύο πατώματα' μεταξύ δέ τής τελευταίας 
και τών διαμερισμάτων τοϋ Πάπα έτερα δύο. Παρεμφερής πρός σκοπιάν 
έπι τού χριστιανικοΰ κόσμου, φαίνεται ότι ό Πάπας έγκατεστάθη ύψη-
λότερον ίνα έπι μακρότερον διαβλέπη ή όψις αυτοΰ τείνει πρός κατό-
πτευσιν ώς και ή ψυχή. 

Εκεί διήλθον αί ήμεραι Λέοντος τοΰ ΙΓ'. έν εργασία διηνεκεί ομοίως 
πάντοτε γόνιμοι. Άνακαλέσωμεν ήμεραν τινά έξ αυτών ώς εικόνα πασών 
τών άλλων έν τη συναρμογή τών πολλαπλών αύτοΰ καθηκόντων. Δωσω-
μεν εαυτοί; τό μεγαλοπρεπές θέαμα Λέοντος τοΰ ΙΓ'. ώς ιερέως, ώς 
πολιτικού, ώς βαθύνοος ανδρός, εναλλάξ λειτουργούντος και δίδοντος 
ακροάσεις, δεχόμενου τάς πληροφορίας αΐτινες έρχονται έξ όλων τών 
μερών τοϋ κόσμου και αντεπιστέλλοντος τάς ήγεμονικάς αϋτοΰ οδηγίας. 

Ενώπιον ήμών, ώσεί προνομιούχων μαρτύρων, θέλει έκτυλιχθη η 
ημέρα του Πάπα. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ.-ΑΙ AKPOAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ 
Ό κοιτών, έν ω καθ' έκάστην περί τήν έκτην ώραν Λέων ό ΙΓ . έξυ

πνη είνε απλούστατος και μικρότατος. Κίτρινον ύφασμα κυλύπτει τούς 
τοίχους' εν προσευχητάριον και μία λευκή κλίνη είσι σχεδόν τά μόνα 
έπιπλα. Πλησιέστατα υπάρχει εύκτήριόν τι διαμέρισμα έν ώ κατά τάς 
συνήθεις ήμέρας άναγινώσκει εύθϋς τήν λειτουργίαν ήν ιερουργεί ιεράρ-
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χης τις έκ τών περί αυτόν. "Οταν αριθμός τις ξένων ή προσκυνητών 
αίτηση τήν χάριν νά παρευρέθη εις τήν λειτουργίαν τοΰ Πάπα, προσκα
λούνται ούτοι εις τό Βατικανόν εις πρωίνήν τινα ώραν και ό Πάπας λει
τουργεί ενώπιον αυτών. 

Τό κεκαμμενον αύτοΰ σώμα, λεπτόν και ίσχνόν ύποστηριζόμενον ύπό 
δύο βοηθών, κινείται ενώπιον τοΰ βωμοΰ μετά βραδείας συνάμα δέ 
μεγαλόπρεπους ταπεινότητος' και ό'ταν στρέφηται Οπως εύλογήτρ, τό 
ανάστημα αύτοΰ άνυψοΰται και ή έκφρασις τοΰ βλέμματος έχει τι 
τόήγεμονικόν. 

Ή άντίθεσις μεταξύ τοΰ Πάπα προσευχομενου και τοΰ Πάπα εύλο-
γοΰντος υποδεικνύει πόσον παρ' αύτώ ή ευκινησία τής θέσεως τοΰ σώματος 
ανταποκρίνεται πρός τήν φωτεινήν έκφρασιν τής ψυχής* αί σκέψεις αύτοΰ, 
τά αισθήματα, αί εντυπώσεις αντανακλώνται έν ταίς χειρονομίαις και 
τοις βλέμμασιν, ώς έν κατόπτρω. 

Ό Πάπας άρχεται τών ακροάσεων αρκετά ενωρίς, ευθύς ώς μετά τήν 
λειτουργείαν λιτώς προγευμ.ατίσει καί άναπαυθη ολίγον είναι ή μάλλον 
χοπιώδης ώρα τής ημέρας όλης. Ή άκρόασις δι' αυτόν δέν είναι αγγα
ρεία φίλοφροσύνης* άφιεροΰται όλος τώ συνδιαλεγομένω καί εννοεί χαί 
ούτος ν' άφίερωθή* είναι όθεν αληθής εργασία διά τόν Λέοντα τόν ΙΓ'. 
Τό βλέμμα αύτοΰ στερεοΰται τότε, ή διάνοια καθορίζεται καί έρχεται 
πράγματι εις έπαφήν μ.ετά τοΰ κόσμου. Ύπάρχουσι τακτικαί ακροάσεις 
άπαξ ή πλειστάκις τής εβδομάδος, καθ' άς δέχεται τούς διάφορους καρ
διναλίους, οιτινες προεδρεύουσι τών ((ρωμαϊκών ιερατικών συλλόγων)) 
καί εϊσιν ώς τά διάφορα υπουργεία τής Εκκλησίας. 

Ό γραμματεύς τής Επικρατείας όστις είναι επιφορτισμένος διά τάς 
σχέσεις τού Πάπα μετά τών διαφόρων Δυνάμεων, εκτυλίσσει ύπό τάς όψεις 
αϋτοΰ τά ζητήματα τής παγκοσμίου πολιτικής* άπαντα έχουσιν άντί-
κτυπον έν τώ Βατικανώ. Ουδεμία θέσις είναι μάλλον ζηλευτή τοις διπλω-
μάταις τών διαφόρων Κρατών ή ή τοΰ πρέσβεως ή τοΰ απεσταλμένου 
παρά τη Άγια "Εδρα. Έκ σκοπιάς αύτοΰ τοϋ Βατικανού θαυμασίως 
παρατηρείται τό πολύπλοκον νήμα τής πολιτική;. Οταν Λέων ό ΙΓ'. 
και ό καρδινάλλιος 'Ραμ.πόλλας, έν τή σιγ*η τής έωθινής ακροάσεως έπε-
ζήτουν τά μέσα όπως έπισπευθή, ή γαλλορωσσική φιλία πρός έγγύησιν 
τής ειρήνης τής Ευρώπης, οι πρέσβεις τής Τριπλής Συμμαχίας παρε-
φύλαττον . . . . 

Μετά τόν γραμματέα τής Επικρατείας, λίαν φιλικώς διακείμενον τη 
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Γαλλία, ό καρδινάλιος-άναπληρωτής κομίζει Λέοντι τω ΙΓ'. τάνέα έκ 
των ρωμαϊκών ενοριών, ών ό Πάπας διαμένει πάντοτε έπίσκοπος' ποτέ 
μεν ό καρδινάλιος-έπαρχος τής Συνόδου έρχεται ίνα ερώτηση αυτόν έπι 
τών ζητημάτων τών άφορόντων εις την πίστιν και την πειθαρχίαν, ποτέ 
δέ ό καρδινάλιος-γραμματεύς έπι τών βρχβείων, όστις είναι ώσεί ό ύψι
στος γραφειοκράτης τής Εκκλησίας' άλλοτε ό καρδινάλιος-έπαρχος τής 
Προπαγάνδας, άφ' ού έξαρτώνται τά τρια τέταρτα τού κόσμου καί όστις 
κρατεί άφ' εβδομάδος εις έβδομάδα Λέοντα τόν ΙΓ' ένημερον τών προό
δων τής Έκκλησίας έν τώ κόσμω. 

Λέων ό ΙΓ'. έχει διπλασίαν έργασίαν η οί προηγούμενοι πάπαι. 
Διδάκτωρ τής πίστεως, κύριος τής εύλαβείας, ηθέλησε ταύτοχρόνως 

νά γεινη αύθις, ώς οί πάπαι τού μέσου αίώνος εις τών κραταιών τής γης 
και επέτυχε. 

Καθ' ην έποχην τά κράτη άπαντα διαγωνίζονται διά πολεμικών προ-
παρασκευών, ή άτομικότης αύτη άνευ Οπλων άνέλαβε την πρωτότυπον 
καί μεγαλοπρεπή άποστολήν τοϋ άντιπροσωπεΰσαι καί έπιβαλεΐν το 
πνεΰμα τής ειρήνης. Ό Βισμαρκ κατέφυγέ ποτε παρά τώ είρηνικώ 
τούτω, ίνα προλάβη πόλεμον μεταξύ Γερμανίας καί 'Ισπανίας, αϊτινες 
άντεποιοϋντο έκαστη τάς νήσους Καρολίνας. Ειδον τήν Γερμανίαν, προ-
τεσταντικήν κατά τό πλείστον και λίαν ακόμη ύπερήφανον έπι ταίς νίκαις 
αυτής, να προσλιπαρη Λέοντα τόν ΙΓ'. όπως ούτος αναλάβη πρός στιγ
μήν τάς ύψηλόφρονας παραδόσεις τής ποντίφηκείου διαιτησίας, αϊτινες 
έφαίνοντο λησμονημένα; άπό τής εποχής Γρηγορίων τών Ζ . και Ιννο-
κεντίων τών Γ'. 

Ενθυμούνται άπαντες ότι πρό έτους ακόμη ολίγον έλειψε ίνα αί Ηνω-
μέναι Πολιτεία! και ή Ισπανία άποταθώσιν και αύται εις τό Βατικανόν, 
όπως περατώσωσι τον πόλεμον τής Κούβας, παραδεχόμενοι την διαι-
τησίαν τοϋ ύπερτάτου Ποντίφηκος 

Προσθετέον Οτι ή φροντίς τών εκκλησιαστικών συμφερόντων έν εκά
στη χωρα είναι διηνεκώς παρούσα έν τώ πνεύματι Λέοντος τού ΙΓ . 
Ουδείς αρχιεπίσκοπος ή επίσκοπος παραλείπει έν γένει νά έπισκεφθή τόν 
Η άπαν τουλάχιστον άπας εντός πέντε ετών, έστω και αν έδρεύη εις ενός 
μηνός άπόστασιν άπό τής 'Ρώμης. Κατά σειράν παρουσιάζονται πρό τών 
ποδών τοϋ Πάπα ίεράρχαι Ιταλοί ύπεργεγυμνασμενοι εις τάς λεπτότητας 
τή; διοικήσεως και ιεραπόστολοι έξ απομεμακρυσμένων χωρών έντριβείς 
εις τάς σχέσεις πρός τούς άγριους. Ύπάρχουσι μεταξύ τών ύπερθαλασσίων 
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τούτων επισκόπων τινές, οιτινες μόνον τήν λατινικήν γλώσσαν έχουσι 
κοινήν μετά Λέοντος τοϋ ΙΓ'., ή συνομιλία γίνεται λατινιστί και ή νεκρά 
αύτη γλώσσα άναδιαγράφει καί δοξάζει εις τά ώτα αυτού τήν γένεσιν 
και την παιδικην ηλικιαν των αρχαιοτατων χριστιανικών κοινοτήτων. 
Προσθετέον εις ταΰτα και τάς ακροάσεις ας ό Πάπας παραχωρεί εις 
προνομιούχους λαϊκούς, οίτινες άντιπροσωπεύουσι παρ' αύτώ τους πιστούς 
χριστιανούς. Οι λαϊκοί ούτοι οθάνουσιν έξ όλων τών τοϋ κόσμου μερών 
και συμπληροΰσι τό σύνολον τών απηχήσεων αιτινες καθιστώσι τό Βατι
κανόν τήν άριστα πληροφορημενην αύλήν, καίτοι Λέων ό ΙΓ'. εξακο
λουθεί νά είναι περιωρισμένος. 

Άλλοτε λαϊκός τις όπως προσέλθη τώ Πάπα έφερεν ένδυμα αύλικόν 
δηλ. υποδήματα μετά πόρπης, περισκελίδας έκ μετάξης βραχείας, Ολα 
μέλανα. Τώρα τό μέλαν φράκον και ό λευκός λαιμοδέτης άρκοΰσιν' αι 
κυρίαι φέρουσι μέλανα καί περικάλυμμα έκ τριχάπτων. 

Προτού νά διαβή τις τήν διά βελούδου ερυθρού περιβεβλημένην έξέ-
χουσαν θύραν ήτις άγει προς τά δώματα τοϋ ποντίφηκος, δέον ν' από
θεση τον πίλον και ν αποσύρε τά χειρόκτια. Κατόπιν έφωδιχσμε'νος δι' 
είσητηρίου. όπερ δίδει είσοδον εις τήν άκρόασιν τής Α. Άγιότητος, δια
βαίνει κατά σειράν τήν αίθουσαν έν ή είσιν οί όπλίταί, ακολούθως τήν 
αίθουσαν τής ανακτορικής φρουράς και έπειτα τήν αίθουσαν τών παρα
πετασμάτων, ήτις έξ ολοκλήρου κοσμεϊται ύπό Γοβελίνων δωρηθέντων 
ύπό τής Γαλλίας' έπι τέλους κάθηταί τις εις τόν έπίσημον ποοθάλαμον. 
Έν τώ βάθει τοΰ προθαλάμου τούτου κολλητός πρός τόν τοίχον ευρί
σκεται εις θρόνος, έφ' οϋ ό Πάπας λαμβάνει θέσιν κατά τάς μεγάλας 
ύποδοχάς. Είς γωνίαν τινά υπάρχει θύρα τις μικρά, ένθα φυλάττει ευγε
νής σωματοφύλαξ, δι' ής συγκοινωνεί ό επίσημος προθάλαμος μεθ' έτε
ρου τοιούτου λεγομένου μυστικοΰ. 

Επί τή προσκλήσει τοΰ Πάπα, ό επισκεπτόμενος γίνεται δεκτός έν 
τώ τελευταίω τούτω προθαλάμω καί έκείθεν κατ εύθείαν έν τή μικρά 
αίθούση ένθα Λέων ό ΙΓ'. υποδέχεται. Ιεράρχης τις συνοδεύει έκαστον 
προσερχόμενον αμφότεροι γονυπετοϋσι τρις προσερχόμενοι πρός τήν έδραν 
τοΰ ποντίφηκος' κατόπιν ό ιεράρχης άπέρχεται και ό επισκεπτόμενος 
μένει γονυκλινής ενώπιον τοΰ Πάπα. έως ού ούτος νεύση αύτώ ϊνα καθίση. 

Προφρόνως αποκαλοΰσι Λέοντα τόν ΙΓ'. τόν «Λευκόν γέροντα τοΰ 
ΒατικανοΰΒ καί εινε αδύνατον ίνα έκφρασθή έμφαντικώτερον ο ιδιάζων 
χαρακτήρ τής όψεως αύτοΰ. Ό ποδήρης χιτών όν φέρει εινε λευκός και 
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ή έπωμίς επίσης λευκή' τά σανδάλια λευκά, τό πρόσωπον λευκόν ώσεί 
κηρός' δύο θύσσανοι τής κόμης λευκοί εξέχοντες έκ τοΰ λευκοΰ καλύμ-
ματος συμπληροΰσι τήν σεβαστήν έμφάνισιν. Ό όφθαλμός είνε ισχυρός, 
μικρός μέν άλλά ζωηρός, κατ εξοχήν έταστικός' τά χείλη ευκίνητα 
μετά πτυχών και κλίσεων αΐτινες έπιτρέπουσι νά διαφαίνηται ή, ευαρέ
σκεια η ή δυσαρέσκεια, ή έλπίς η ό φόβος. Η κεφαλή, κλίνει προσηνής 
και παρατηρητική πρός τόν συνδιαλεγόμενον, ίνα άκούση και ίνα άντι-
ληφθη' και έπειτα εξαίφνης όταν ό Πάπας λαλή, όταν ή συνείδησις ην 
έχει περί τοϋ μεγαλείου τής ίδιας εξουσίας άντηχη έπι τής φαντασίας 
αύτοΰ, ή κεφαλή αύτη ανεγείρεται, ή έκφρασις τοΰ διπλωμάτου όστις 
ακούει και προμαντεύει μετατρέπεται εις τήν τού ήγεμόνος όστις διατάσ
σει* καί τότε αισθάνεται τις ότι ή έ'δρα αύτη είνε θρόνος και ότι ό θρό
νος ούτος εινε άμβων. Ιδίως προξενεί έντύπωσιν ότι παρά Λέοντι τω 
ΙΓ'. ή έθυμοτυπία ουδόλως καταστρέφει τήν είλικρίνειαν τού εξωτερικού, 
τήν απλότητα τοΰ παραστήματος, τήν διάχυσιν τής άτομικότητος αιτι-
νές είσι τό θέλγητρον τών πρωτοτύπων φύσεων τό αξίωμα τού Πάπα 
ουδόλως διαχωρίζει, δίκην τοίχου, τόν Ιωακείμ. Πέκκην. Ηγεμόνα 
Ποντίφηκα άπό τοΰ επισκεπτόμενου όν τίμα συνδιαλεγόμενος' ουδέν τό 
πλαστόν ή έκ συνθήκης. Ουδέν προσωπειον έναπέθεντο έπι τοΰ προ
σώπου τούτου τά ένενήκοντα έτη ηλικίας και τά είκοσι τής βασιλείας. 

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΚΗΠΩ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

Αί ακροάσεις πλησιάζουσι πρός τό τέρμα, ότε ζωηραί κωδωνοκρου-
σίαι άναγγέλλουσι έν Ρώμη τήν μεσημβρίαν κανονοβολή άκούεται έκ 
τοΰ φρουρίου τοΰ Αγίου 'Αγγέλου' οί δέ κώδωνες σημαίνουσι πανταχό
θεν. Ό Πάπας τότε ειτε κατά τό έαρ, είτε κατά τό φθινόπωρον ετοιμά
ζεται διά τόν περίπατον. Εις τών της ευγενούς φρουράς διευθύνει τήν 
προετοιμασίαν. Ό πίλος Λέοντος τοΰ ΙΓ'., ό ερυθρός ευρύς μανδύας 
καί ή ράβδος άποτίθενται έπι θρανίου τινός. Ό Πάπας προσέρχεται καί 
αφού λάβη ταΰτα εύρίσκει απέναντι αύτοϋ έν τινι ακολουθώ προθαλάμω 
τό φορεϊον αύτοΰ περιχεχυκλωμένον ύπό τών φορέων λεγομένων ίπποκό-
μων. ένδεδυμένων ερυθρά, οϊτινες άναμένουσιν. Αφού εύλογήση τούς εις 
γραμμήν ισταμένους φύλακας εισέρχεται εντός αύτοΰ. «AIzateD (εγεί
ρατε) ! κράζει φωνή τις' είνε ή διαταγή πρός άνέγερσιν τοϋ φορείου διδο
μένη ύπό τοΰ πρώτου ίπποκόμου. Έξ ούτοι φέρουσι τό ήκιστα βαρύ 
φορτίον, τό άτομον Λέοντος τοΰ ΙΓ'. 
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Ή συνοδεία διαβαίνει τάς αμέτρητους αίθουσας τοΰ Βατικανοΰ' 

δωμάτια και στοάς κεκοσμημένας ύπό τοΰ Ραφαήλ και τοΰ Μιχαήλ 
Αγγέλου, κατ' εισήγησιν τών Παπών τής αναγεννήσεως* μακρούς δια
δρόμους πλήρεις επιταφίων λίθων καί αρχαίων στηλών αίθουσας τής 
βιβλιοθήκης, ένθα ό Πάπας συσσωρεύει πάντοτε, πρός μεγάλην ώφέλειαν 
τών εργαζομένων, τά τιμαλφή χειρόγραφα άτινα αί τύχαι τοϋ εμπο
ρίου έπαναφέρουσιν εις δημόσιον κυκλοφορίαν μουσεϊον της γλυπτικής 
ένθα ές άεί άνάκεινται τά αριστουργήματα τής αρχαίας τέχνης, ήτις 
εινε άένναος σχολή τής ανθρωπίνου φιλοκαλίας, αλησμόνητος άπόλαυσις 
διά τούς έραστάς τοΰ κάλλους. Έδώ και έκεϊ, έν τη μακρα ταύτη προε
λάσει έν τοις διαδρόμοις καί ταϊς αίθούσαις, δίδει τό σημείον ίνα στώσί' 
περί αυτόν οί οικείοι σχηματίζουσι κύκλον και μετ' άνταλλαγήν σκέψεων 
τίνων, έπι νεύματι τού Πάπα ή συνοδεία αναλαμβάνει αύθις τήν κατά-
βασιν, τήν άτελεύτητον ταύτην κατάβασιν πρός τούς κήπους. 

"Αμαξά τις ισταται πρό τών κιγκλίδων τής θύρας. Τό φορείον ίστατα; 
πρό τοΰ τριπλού άναβάθρου. Ό Πάπας καλώς και θερμώς περιτυλιγ
μένος έν τώ λευκώ αύτοΰ ποδήρει χιτώνι, ον αποκρύπτει πορφυρούς 
μακρός μανδύας, και έχων τήν κεφαλήν σχεδόν κεκρυμμένην ύπό πλατύν 
έρυθρόν επίσης πιλον, προσκαλεί ένα τών ιεραρχών τών καλουμένων 
συμμεριζομένων (participanti) ίνα παρακαθήση έν τή, άμάξη. Παρά 
τάς θύρας τής αμάξης τάς ευθύς κλειομένας παριππεύουσιν εκατέρωθεν 
δύο έφιπποι ευγενείς φύλακες, ους ό Πάπας ευλογεί διά τής χειρός και 
άναθαρρύνει. Έν τούτοις κατά μήκος τών τοίχων τοΰ κήπου έτεροι 
φύλακες κλιμακηδόν φυλάττουσι φέροντες τό όπλον έπι χείρας. 

Ή μικρά άμαξα ούτω φυλαττομένη ήρεμα προχωρεί διά μέσου τών 
έξ αειθαλών δρυών δενδροστοιχιών πεφραγμένων διά μυρσινών κεκομ-
μένων έν σχήματι ογκωδών περιθωρίων. Διά τών δενδροστοιχιών τούτων 
ό άμαξηλάτης στρέφει τούς ίππους πρός όλας τάς γωνίας, ινα άφήση 
άπατηλήν τινα έντύπωσιν τώ καθείρκτω Ήγεμόνι, όστις έν τούτοις 
οϋδεμίαν πλέον διατηρεί, άφ' Οτου ή αυτή τοποθεσία διέρχεται πάντοτε 
πρό τών οφθαλμών αύτοΰ—, και εντός είκοσι λεπτών όλος ό γύρος λαμ-
βάνει πέρας. Διέβησαν πρό τής κρήνης τής Ζιτέλλας, ής τό ύδωρ δια
πρέπει μεταξύ τών περιφημότερων τής πόλεως πηγών, συμπεριλαμβα
νομένης και της Μαρκίας. Δεξιόθεν άφήκαν τό σπήλαιον τής Λούρδης, 
ένθα ό Άγιος Πατήρ διατηρεί λυχνίαν εις ένθύμησιν τής Γαλλίας, και 
όπερ αγαπα και χαιρετίζει πάντοτε διερχόμενος Έάν θελήση τις νά 
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στραφη επ αριστερά των υδατων, ατινα καταρρεουσιν εν ειδει καταρ-
ράκτου περί τόν βράχον τοϋτον. διευθύνεται πρός τό θελκτικόν άγροτικόν 
οίκημα (casino) Πίου τοϋ Δ'. Έχει ό ποντίφηξ ούτος τοϋ δεκάτου 
έχτου αιώνος έπεσώρευσεν άπαντα τά αγλαίσματα των Αναγεννήσεως, 
και ταυτοχρόνως άπαντα τά θέλγητρα άπερ ή αρχαία Ρώμη άφθόνως 
κατανήλισκεν εις τάς τών πλουσίων επαύλεις. Τό οίκημα τούτο εινε έν 
τών καθαρωτέρων καί πλουσιωτέρων προτύπων, υπέρ τό δέον μάλι
στα πλούσιον διά τούς επόμενους ποντίφηκας, οιτινες προθέμενοι νά 
διατηρήσωσιν αυτό κατανήλωσαν σπουδαία ποσά. 'Αλλ' ή υγρασία 
τοΰ έδάφου; έφ' ού ώκοδόμηται άποκαθίστησιν αυτό τανΰν σχεδόν μη 
κατοικήσιμον. Λέων ό ΙΓ'. προτιμά νά διαμένη έπι τής αντιθέτου κλί-
τύος. ένθα από τού πέμπτου αιώνος ό ισχυρός Λεόντειος Πύργος εγείρει 
τόν άπόρθητον κυκλοτερή αύτοΰ όγκον έπι τοΰ μάλλον εξέχοντος καί 
υγιεινότερου σημείου τών κήπων τοΰ Βατικανοΰ. 

Καθ' όσον τις αναβαίνει πρός τήν άπόχεντρον τκύτην γωνίαν τού 
μικροΰ άλσους (boscareccio) ή σειρά τών δρυών πυκνοΰται αποτε
λούσα δάσος βαθμηδόν μεγεθυνόμενον. Τά μικρά δενδρύλλια τού κάτω 
μέρους διαδέχονται γιγαντιώδει; φυτίαι. 

Ό μέγας καί μέλας όγκος τοΰ Λεοντείου Πύργου, ούτινος τά δύο 
μόνα παράθυρα — οί δύο φεγγιται μάλλον — διαπερώσι τά τείχη δύο 
μέτρων πάχους καί βλέπουσι τήν εύθυγραμμίαν τών δι' επάλξεων έφω-
διασμενων τειχών εις πλέον τών 100 μέτρων άπόστασιν μέχρι έτε
ρου τινός πύργου χρησιμεύοντος ώς σκοπιά, παρέχει Λέοντι τώ ΙΓ'. 
ειδός τι οπτασίας τοΰ Μεσαιώνος. έν ώ ή μεγάλη αύτοΰ ίστορική φαν
τασία άρέσκεται. 

Εχει λοιπόν Λέων ό ΙΓ'. πρός αποφυγήν τής υγρασίας τοΰ οίκήμα-
τος Πιου τού Δ'. απεφάσισε νά οικοδομήση έαυτώ καταφύγιόν τι ένανίτον 
τών θερμών ήμερων τού θέρους. Ή πρώτη αύτοΰ φροντίς ήτο ή ανοι-
κοδόμησι; νεωτέρας οίκίας ένθα οί περί αυτόν ήδύναντο νά κατοικήσωσιν. 
Ή έξοχική αύτη οίκία παραπλεύρως και όπισθεν τοΰ πύργου έφωδιάσθη 
επίσης δι' ανώδυνων επάλξεων, έν αις έμφωλεύουσιν αί χελιδόνες. "Οσον 
διά τόν Πάπαν, άμα λαβόντων τών οίχείων αύτοΰ καταφύγιόν ει; τό 
ισόγαιον. έσπευσεν ούτος ν' άναβή διά τής μόνης κλίμακος τοΰ πύργου 
εις τήν μόνην κυκλοτερή αίθουσαν τοΰ άνώγεω. 

Εινε αύτη εντελώς κυκλοτερή;, έχουσα διάμετρον όκτώ μέτρων δύο 
αναπληρωματικά μέτρα άφίενται διά το πάχος τών τειχών, άτινα δια-
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τρυπώνται ύπό δύο παραθύρων, τού ενός πρός ανατολάς καί του έτερου 
πρός δυσμάς. Διά τοΰ πρός ανατολάς παραθύρου φθάνει τις εις μικρόν τι 
αναχωρητήριον. έν τώ βάθει τοΰ όποιου έτοποθετήθη μία κλίνη και 
μια έδρα διά τόν μεταμεσημβρινόν βραχύν ύπνον, καί εις στοάν, ήτις 
βλέπει τήν στέγην τοΰ ίεροΰ τού Άγιου Πέτρου και τόν τρούλλον τοΰ 
Μιχαήλ Αγγέλου. 

Χωρίς νά κωδωνιση Λέων ό ΙΓ'. ουδείς έπιτρέπεται νά είσέλθη, εις 
τήν άνω αίθουσαν ταύτην. Άλλ' αμα κωδωνίσαντος άπας ό οίκος είνε 
επί ποδός. Ιδού ό πιστός Κέντρας. όστις ρίπτει τόν πορφυροΰν μανδύαν 
επί τών ώμων τοΰ γεραροΰ αύτοΰ κυρίου καί λαμβάνει έκ τής τραπέζης 
μικρόν εκκρεμές ώρολόγιον φορητόν έν κρυστάλλινη χρυσοκολλήτω κίστη 
καί το χαρτοφυλάκων, ούτινος τά πολύτιμα έγγραφα αύτώ μόνω έμπι-
στεύονται. Ιδού ό κυρίος συμμέτοχος (Monsignor participante) 
φέρων τόν πίλον δι' ού εύχαρίστως πάντοτε Λέων ό ΙΓ'. σκέπει τήν 
κεφαλήν, καί τήν βακτηρίαν ήν ό Πάπας, εισέτι τάς κνήμας; έρρωμένας 
έχων, προτίμα τοΰ βρχχίονος, ον ο ιεράρχης προσφέρει αύτώ όπως βραδεϊ 
τώ βήματι φθάση, μέχρι τής έζευγμενης ήδη αμάξης, ητι; θέλει φέρει 
αύτόν εις την έπίχρυσον φυλακήν ιού Βατικανοΰ. 

Πρό τοΰ νά καθήση έν τή άμάξη Λέων ό ΙΓ'. θέλει νά κάμη τινά 
βήματα περί τό άγαπητόν αυτού ένδιαίτημα. Εις τήν γωνίαν τοΰ περι
πτέρου τοΰ Vespignani θέλει νά ιδη άν οί δύο γεγηρακότες κακατοαι 
(είδος ψυττακών), εις τούς όποιους μένουσιν εισέτι πτερά τινα, άπολαμ-
βάνουσι καλήν περιποίησιν έν τώ κλωβώ αυτών. Υπάγει νά ίδη τά; αμπέ
λους αύτοΰ. ας κατά τινα έτη αυτός έτρύγησε. Κατόπιν έμφροντις προ-
βαίνει πρός εν μικρόν τετράνωνον, πρός τά δεξιά, ένθα φυτά τινα ροδονιών 
χρώματος τείου προσελκύουσι καί άπασχολοΰσιν αύτόν. Αριθμεί τους 
κάλυκας, υπολογίζει τήν βλάστησιν καί προβλέπει έκ τών προτέρων τά 
ρόδα τής ώρας τοΰ έτους. Καλεί τον κηπουρόν Πέτρον καί δίδει αύτώ τάς 
τελευταίας συστάσεις. Κατόπιν δ αναβαίνει έπι τής αμάξης, ήτις ήκολού-
θει αύτώ βήμα πρός βήμα. και ή πρώτη τοΰ άνεμου τής εσπέρας πνοή 
κυματίζει τάς μέλαινας χαίτας τών ίππων, έν μικρώ τριποδισμ.ώ όρμ.ου-
μένων πρός τό δρύφρακτον (cancello) τής Τσέκας. ότε Λέων ό ΙΓ . 
περαίνων ούτω τήν μικράν αυτού έξοχικήν έκδρομήν, επανέρχεται εις τό 
Βατικανόν. άφ' ού άτενίση τελευταίον διά τής θύρας τή; άμάξη; πρό; 
τά; πλατείας δενδροστοιχία; τών αειθαλών δρυών, αϊτινε; ανοίγονται έπι 
τή; Ρώμη; καί τού ορού; Μάριου, καί πρό; τήν μακράν κειμένην εξοχήν 
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την αναντιρρήτως ώραιοτέραν, ην ποτέ πλέον δεν θέλει έπισκεφθη ώς 
έπι τών ευτυχών ελευθέρων ήμερων τοϋ παρωχημένου χρόνου, ό εθελού
σιος ούτος δεσμώτης τοΰ Άγιου Πέτρου και τοΰ Πύργου τοΰ Λέοντος. 

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Μετα τόν περίπατον, ενίοτε και κατ' αυτόν, οτε αναβαίνει εις τόν 

πύργον, Λέων ό ΙΓ'. γράφει και εργάζεται. Τό γεϋμα λαμβάνει τέλος 
ταχέως* ζωμός τις, δύο ή τρία φαγητά, τυρός και όπώραι άρκοϋσιν αύτώ. 
Τά γεύματα ολίγον, σχεδόν διόλου δέν λογίζονται έν τη ήμερα τοϋ Πάπα. 
Πάντοτε τρώγει μόνος. Λέων ό ΙΓ'. ουδόλως άπόλλυσι χρόνον έν τή 
τραπέζη* πρό τοϋ γραφείου μόνον αρέσκεται. 

"Οταν Λέων ό ΙΓ'. έτοιμάζη έπιστολήν, είτε δι' έν μόνον χριστιανι-
κόν έθνος είτε διά τήν Έκκλησίαν όλόκληρον, άρχεται τό πρώτον ρίπτων 
έπι χάρτου μεγάλου σχήματος βραχείας τινάς σημειώσεις. Βαθμηδόν 
καθ' όσον περαίνεται τό έργον κλειεί αύτάς εις τό συρτάριον. Ουδέν 
τυχαίως ευρίσκεται έπι τοϋ γραφείου Λέοντος τοΰ ΙΓ'. 

Αι σημειώσεις συσσωρεύονται καί όταν κρίνη ότι ή στιγμή έφθασε 
προσκαλεί βοηθόν, όστις ότέ μέν εινε ό ιδιαίτερος αύτοΰ γραμματεύς ή 
ό είδικός γραμματεύς τών λατινικών επιστολών, ότέ δέ ό είδικός πρός 
τούς ηγεμόνας. Ό γραμματεύς συλλέγει άπαντα τά τεμάχια ταΰτα τοΰ 
σχεδίου έφ' ών ό Πάπας κατέστρωσε τό έαυτοΰ πνεύμα* συναρμολογεί 
αυτά καί αποτελεί εν σύνολον, διαφυλάττων τήν πρωτοτυπιαν τών εκφρά
σεων. ((Ταΰτα είναι τά νήγματα τοΰ Λέοντος)), έλεγε τις ήμέραν τινά 
παίζων έπι τοΰ ονόματος τοϋ Ποντίφηκος' ό γραμματεύς έπεξεργαζόμε-
νος ουδέποτε εξαλείφει τά ίχνη τών νηγμάτων τούτων τοϋ Λέοντος. 
Λαμβάνει κατόπιν ό Πάπας τό έγγραφον. υποδεικνύει νέας διορθώσεις, 
μετασκευάζουσι πάλιν και έξακολουθοϋσι μετασκευάζοντες έως ότου μείνη 
ευχαριστημένος. 

Ό κατάκλειστος ούτος μέγας ερημίτης διατελεί τοσοΰτον καλώς πεπλη-
ροφορημένος περί τών αναγκών τοΰ κόσμου, ώστε αί εγκύκλιοι αυτοΰ 
άποβαίνουσιν ώς συστηματική άπάντησις εις τάς ανάγκας ταύτας. Ουδα
μώς άρύεται έξ έαυτοΰ τό σχέδιον τής εγκυκλίου, άλλά μάλλον έκ τών 
αναγκών τής χριστιανοσύνης. "Οτε πολλοί πολιτικοί άνδρες ουδέν άλλο 
έβλεπον εί μή διαβατικήν τίνα κρίσιν έν τώ ώς άποκαλούσιν αυτό κοινω-
νικω ζητήματι, Λέων ό ΙΓ'. έγραφε περί τής θέσεως τών εργατών τήν άξιο-
μνημόνευτον έκείνην έπιστολήν, έξ ής ό κλήρος τών διαφόρων χωρών έλαβε 
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τήν ώθησιν πρός την κοινωνικήν ένέργειαν. Εκπλήττεται τις βλέπων τόν 
ένενηκοντούτη τούτον Πάπαν. όστις έσπούδασε και ωρίμασε τόν νουν 
αύτοΰ εις έποχήν καθ ην ή δημοκρατία μόλις είχεν άναφανή, έννοή-
σαντα ευθύς τό νέον τούτο γεγονός, και δή ουχί μόνον ώς άνθρωπον 
άλλά και ώς Ποντίφηκα* τό μικρόν εκείνο γραφείον, τό τόσον καλώς 
κεκλεισμένον. τό τοσοΰτον έχεμύθως διευθετημένον, διατελεί πράγματι 
άνεωγμένον εις άπάσας τάς συγχρόνους έμπνεύσεις. 

Και ενώ ώς Πάπας τις τοϋ Μεσαιώνος Λέων ό ΙΓ'. παραινεί και 
διευθύνει τήν χριστιανοσύνην ομοίως και ώς Πάπας τις τής Αναγεννή
σεως, ένασμενίζεται εις τάς κομψάς φιλολογικάς παιδιάς. Αί ώραι πνευ
ματικής σχολής, αιτινες συμπίπτουσι πρός τάς νυκτερινάς αύτοΰ αϋ
πνίας, άφιεροΰνται εις τήν λατινικήν στιχουργίαν. 

Αναντιρρήτως Λέων ό ΙΓ'. εινε ό μεγαλύτερος λατινιστής τής ημε
τέρας εποχής επιμένει νά είνε, ούτως ειπείν, ο ποιητής της ίδιας αυτού 
άρχιερωσύνης. Γράφει στίχους δι' εαυτόν γράφει καί ετέρους διά τήν 
Έκκλησίαν. Πρό τριών ετών απέστειλε πρός τόν άρχιεπίσκοπον τών 
Ρήμων κατά τόν πανηγυρισμόν τοΰ βαπτίσματος τοΰ Χλοδοβίκου 

λατινικόν ποίημα όλόκληρον περί τής Γαλλίας. Ή οίκειότης αύτη πρός 
τήν λατινικήν γλώσσαν ούδαμώς εινε παίγνιόν τι ήγεμονικόν θεωρεί 
μάλλον ταύτην ώς φυσικόν σχεδόν καθήκον τοϋ σεπτοΰ αύτοΰ αξιώμα
τος. Ο κόσμος κατακτηθείς ύπό τής 'Ρώμης πρό έννεακαίδεκα αιώνων, 
κατεκτήθη κατόπιν ύπό της Εκκλησίας, ήτις ολίγον φροντίζουσα περί 
περιττών νεωτερισμ.ών. παρέλαβε τήν άμφίεσιν ήν ή εθνική Ρώμη 
παρείχεν αυτή. Έννεακαίδεκα αιώνες παρήλθον και ουδείς καλύτερον 
τοΰ Πάπα γνωρίζει νά φέρη τό φόρεμα τούτο, ουδείς καλύτερον νά ποι-
κιλη αυτό. 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.—Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΕΤΡΩ. 
Η εργασία παρατείνεται μέχρι τών τελευταίων ωρών τής εσπέρας. 

Ενίοτε πρό τοϋ νά κατακλιθή,, ό Πάπας μετακαλεί άπαξ έτι τό φορειον 
αύτοΰ και νέα συνοδεία εκκινεί έν τη νυκτί. Διά τών διαδρόμων τοΰ 
ανακτόρου ή συνοδεία κατέρχεται, άλλ ουχί τήν φοράν ταύτην εις τους 
κήπους, άλλεις άπέραντον και άμαυρόν ναόν ό Πάπας έρχεται προσευ-
ξόμενος έν τή βασιλική, τοϋ Άγιου Πέτρου. Ουδόλως πλέον εισέρχεται 
βασλικώς ώς ότε έκυριάρχει έν 'Ρώμη, προσέρχεται άπροσδοκήτως, άνευ 
κρότου,διά πλαγίου θύρας και γονυπετεί ενώπιον τής (( Εξομολογήσεως)). 
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ένθα τό σώμα τοΰ Αποστόλου Πέτρου εφησυχάζει. Ό νεκρός όν σκέπει 
ό τάφος ούτος και ό ζών ον στηρίζει τό προσκυνητάριον τούτο, άποτε-
λοΰσιν έν και τό αυτό πρόσωπον, εις άπόστασιν έννεακαίδεκα αιώνων. 

Μεταξύ τών τερμάτων τής σειράς ταύτης οι διαφορώτεροι Πάπαι διε-
δέχθησαν αλλήλους, και Λέων ό ΙΓ ., έάν έπεκτείνη τό βλέμμα πρός τά 
βάθη τού ναού τού 'Αγίου Πέτρου, καθορα τούς πολλαπλούς αυτών τάφους-
Ή προσευχή αυτού τότε αποβαίνει ώς οπτασία. Έπαναβλέπει διά μέσου 
της ιστορίας, παρόντας εισέτι εντός τής κρυπτής ή ύπό τάς πλάκας τής 
βασιλικής τούς Πάπας οιτινες έθεσαν ποτε τήν ύλικήν αυτών ίσχύν καί 
τήν πραγματικήν δύναμιν εις τήν ύπηρεσίαν τής ηθικής κυτών αποστο
λής,—τούς κθεοκράτας)) Πάπας τού Μέσου Αίώνος' και κατόπιν, διαδε
χόμενους αυτούς, τους Πάπας οϊτινες έπεκαλούντο την καλήν θελησιν 
τών βασιλέων πρός βοήθειαν τής Εκκλησίας, ίνα ζήση,—τούς Πάπας 
κδιπλωμάτας)). τούς τού παλαιού συστήματος. 

Ούτος και υλικής εξουσίας στερείται και ηγεμονικών σχέσεων, άλλ' 
έννοήσας πρό πολλών ηγεμόνων ότι τά οίκονομικά και κοινωνικά ζητή
ματα έμελλον έν τώ αίώνι έν ω ζώμεν νά προβαδίσωσι τών πολιτικών, 
ήνωσε τό όνομα αυτού μετά τής μελέτης τών ζητημάτων τούτων, άπε-
τάθη άπ' ευθείας πρός τήν καρδίαν τών πληθυσμών, ών ή δημοκρατική 
έξέλιξις απανταχού εδραιώνει ή ετοιμάζει τήν ήγεμονίαν' και θά μένη 
χαρακτηριστικόν Λέοντος τοϋ ΙΓ'. ότι ούτος, άνθρωπος ών τής παραδό
σεως, ένόησε τό μέλλον και ότι έν ονόματι τής παραδόσεως αυτής 
προσεπάθησε νά συμμοροωθή πρός τό μέλλον τούτο, ίνα δεσπόση αύτοΰ. 
Χάριτι αύτοΰ ή παποσύνη τοϋ λήγοντος έννεακαιδεκάτου αιώνος παρή
γαγε τήν καλλίστην ένέργειαν, ήν έδύνατό τις νά όνειρευθή δι' αυτήν, 
ένέργειαν εμπροσθοφυλακής, μακράς βολής και μακροχρονίου λήξεως. 

Εκ του Γαλλικου Κ Χ. Κ 
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ TOΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

Ή επιστροφή τοϋ Κωνσταντίνου εις τον Χριστιανισμόν είναι ιστορικόν 
γεγονός υποκίνησαν πλείστας έριδας, και έφ' ού ήκιστα κατωρθωθη 
νά έπέλθη συνεννόησις. "Επεται άραγ' έκ τούτου ότι δέον νά παραιτη-
θώμεν τής μελέτης αύτοΰ και ότι είναι έξ εκείνων έφ' ών ουδέποτε γνω-
σθήσεται ή αλήθεια : Δέν τό πιστεύω. Κατά πρώτον δέν δύνανται νά 
ίσχυρισθώσιν Οτι έλλείπουσιν αί αποδείξεις πρός γνώσιν αύτοΰ' έχουσιν 
όμως τό σπουδαίον ελάττωμα νά προέρνωνται πασαι εκ τοϋ αυτού 
μέρους' μόνοι οί νικητα! όμιλοϋσΐ'. οι ήττημένοι μένουσιν άφωνοι. Εκτός 
τοϋ Ζωσίμου. άπαντες οί εθνικοί ιστοριογράφοι φαίνονται άγνοοϋντες Οτι 
μίαν ήμέραν ό αυτοκράτωρ ήλλαξε θρήσκευμα. Άπ' εναντίας, οι χρι
στιανοί, οιτινες φυσικω τω λόγω έσεμνύνοντο διά τόσον ώραίαν κατά-
κτησιν, διηγούνται προθύμως πώς αύτη έγένετο. Εις έκ τών ενδοξότερων 
τούτων συγγραφέων. Εύσέβιος ό έκ Καισαρείας, άφήκεν ήμίν μάλιστα δις 
τήν διήγησιν, ή δέ μαρτυρία αύτοΰ ήδύνατο έν ανάγκη νά άρκέση, αν, 
διά πολλούς λόγους, δέν ήτο ύποπτος εις τινας. Ό άνθρωπος εινε έξ 
εκείνων οιτινες στερούνται εν τινι μετρώ κύρους και ων ο χαρακτηρ οεν 
επιβάλλει έμπιστοσύνην. Ό βίος όν έγραψε τοϋ Κωνσταντίνου βρίθει μέν 
περιέργων λεπτομερειών, πλήν έχε; ύφος πανηγυρικού. Οπερ προξενεί 
άνησυχίαν. Διαβλέποντες ότι θέλει διά πάσης θυσίας νά έγκωμιάση τόν 
ήρωα του, δυσπιστοϋμ.εν πρός τόν τρόπον δι ού παρουσιάζει τάς πρά
ξεις του και κλίνομεν ν' άποκόψωμεν πολλά έκ τών αποδιδόμενων αύτώ 
έγκωμίων. 

Έν τούτοις δέν πρέπει καί ημείς νά μεγαλοποιώμεν τά πράγματα. 
Τό έργον τοΰ Εύσεβίου σύγκειται έκ δύο μερών άτινα δέν έχουσι τόν 
αυτόν χαρακτήρα και όφείλομεν νά δίακρίνωμεν τάς διηγήσεις από τών 
επισήμων πράξεων ας αναφέρει. Αί διηγήσεις δέ χρήζουσιν επιμελούς 
έξελέγξεως' διότι, καίπερ μή έπινοήσας έ; ολοκλήρου τά γεγονότα άτινα 
αναγράφει, όπερ θά ήτο πολύ αναιδές και λίαν έπικίνδυνον, ούχ ήττον, 
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δυνατόν νά τά δίέστρεψε, νά τοις έδωκε στροφήν λίαν εύνο'ίκήν, νά τά 
διηρμήνευσε κατά τάς ιδίας αύτοΰ ιδέας και προτιμήσεις*. Δυνάμεθα όμως 
νά στηριχθώμεν περ:σσότερον επί των έγγραφων άτινα διέσωσεν. Ητο 
περίεργος, και ήρέσχετο νά συλλέγη τά σπάνια καί πρωτότυπα έγραφα, 
διατάγματα η λόγους βασιλέων, έπ:στολάς μεγάλων προσώπων, τεμάχια 
απολεσθέντων συγγραμμάτων κτλ. Εγίνωσκε την άξίαν και ένόει τήν 
χρησιμοτητα αυτών όια τούτο αντί να όωση μόνον την εννοιαν, η να 
τά μετασκευάση έξ ολοκλήρου κατά την συνήθειαν τών ιστοριογράφων 
τής αρχαιότητος, τά αντιγράφει όλόκληρα καί εύαρεστεϊται νά τά άνα-
δημοσιεύη όπως τά εύρε. Τοΰθ' όπερ καθίστα σπουδαιοτάτην δι' ημάς 
τήν Έκκλησιαστικήν Ιστοριαν αυτού, έν ή συνέλεξε τόσα πολύτιμα έγγραφα 
άρυόμενος αυτά άπό τής πλούσιας του βιβλιοθήκης, άτινα θά έμενον 
άγνωστα ήμϊν άνευ αυτού. Ό βίος τοΰ Κωνσταντίνου έγράφη έν τώ 
αύτώ πνεύματι καί κινεί τό αυτό ενδιαφέρον. Μέχρι τούδε ουδέν χατωρ-
θώθη ν' άποδειχθή ψευδές έκ τών εγγράφων ών είναι πλήρης.Πολλά δ' έξ 
αυτών άπαντώσιν άναλελυμένα ή άναδεδημοσιευμένα παρά τώ Λαχ-
ταντίω, παρά τώ ίερώ Αΰγουστίνω, παρά τώ Όπτάτω τώ έχ Μιλέβου, 
οιτινες τά εδανείσθησαν άπό τών αρχείων τοΰ κράτους, καί είναι ανώτερα 
πάσης υποψίας. Ύπάρχουσι χαί άλλα άτινα έξασθενούσιν, άναιροΰσι 
μάλιστα τάς διαβεβαιώσεις τού Εύσεβίου, όπερ αποδεικνύει ότ: ταΰτα δέν 
είναι έργον του, διότι δέν θά ελάμβανε τόν κόπον νά τά κατασκευάσω ίνα 
διάψευση αυτός εαυτόν Ταΰτα δέ, περί ών είναι αδύνατον ν άμφβάλ-

1 Ιδού μία άρκετά περίεργος άπόδειξις. Ο Eckhel έν τή Νομισματολογία 
αύτοΰ (Uoctrina numorumt, παρατηρεί ότι έπι' τίνων χρυσών και αργυρών 
νομισμάτων παρίσταται ό Κωνσταντίνος τήν κεφαλήν ΰψωμένην πρός τόν ουρα-
νόν. Ή λεπτομέρεια αύτη ποουξένησεν επίσης έντύπωσιν εις τον Εύσέβειον. 
όστις διαβλέπει εις τοΰτο άπόδειξιν τής ευσέβειας τοΰ ήγεμόνος και διατείνεται 
Οτι ηθέλησε νά λάβη ενώπιον τοΰ λαοΰ του τήν στάσιν ανθρώπου προσευχομενου. 
Άπ' εναντίας π Ιουλιανός, Οστις επωφελείται πάσης ευκαιρίας ινα σκώψη τόν 
θειόν του. τεκμαίρεται έκ τούτου ότι ήοατο τής σελήνης, δηλαδή ήτο ολίγον 
παράφρων. Όσον δια τόν Eckhet, φρονεί ότι οί χαράξαντες τό νόμισμα τοΰτο 
ηθέλησαν απλούστατα νά παρομοιάσωσι τήν κεφαλήν τοΰ Κωνσταντίνου πρός τήν 
τοΰ Αλεξάνδρου, εις ον οί καλλιτέχναι δίδουσιν ενίοτε τήν στάσιν ταύτην. 

2 Τοίουτοτρόρως καθ' ήν άκριβώς στιγμήν Φαίνεται ό Εύσέβιος λέγων ήμϊν 
ότι ό Κωνσταντίνος εκλεισε τους ναούς και άπηγόρευσε τας θυσίας, αντιγράφει 
έπιστολήν του πρός τούς κατοίκους τής Ανατολής έν ή διακηρύττει ότι έκαστος 
"οφείλει νά πράττη ώς εννοεί" καί οτι αί τελεταί έν τοις ναοις δέν εμποδίζονται. 
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λωμεν, δέον νά χρησιμεύσωσιν ώς ύπεράσπισις τών άλλων. Φρονώ λοιπόν 
ότι έως ότου άποδειχθή τό εναντίον, δυνάμεθα νά τά θεωρώμεν αυθεντικά 
και νά τά μεταχειριζώμεθα μετ ασφαλείας. Δέν έχουσι δέ δι' ήμας 
μόνον τό πλεονέκτημα ότι ρίπτουσι πολύ φώς έπι τής πολιτικής τοϋ 
ήγεμόνος, άλλ' επειδή τά έγραψεν ή τά ένέπνευσεν ό ίδιος ο Κωνσταν
τίνος, όστις ην έκ φύσεως και ανατροφής ευφράδης, άρεσκόμενος νά δημη-
γορή και μεταβάλλων ασμένως επίσημα έγγραφα εις επιδείξει: ρητορικάς, 
έπιτρέπουσι νά γνωρίσωμεν καί νά κρίνωμεν τόν άνδρα. 

Ι 
Κατά τάς αρχάς τοΰ έτους 311 παρεσκευάζετο ό Κωνσταντίνος νά 

πολεμήση ποός τόν Μαξέντιον. Μόλις πρό πέντε ετών έβασίλευεν αντί 
τοΰ πατρός του Κωνσταντίνου τοΰ Χλωροΰ' έγένετο όμως καλή χρήσις 
τών πέντε τούτων ετών. Ικανός ών πολιτικός και ανδρείος στρατιώτης 
κατώρθωσε νά εμπόδιση τούς Φράγκους νά διέλθωσι τόν 'Ρήνον και 
διετήρησε τήν έσωτερικήν είρήνην. Ή Βρεττανία και ή Γαλατία, αιτινες 
άπετέλουν τό κράτος του, ήσαν ήσυχοι ύπό τήν κυριαρχίαν του' άφού δέ 
έγκατεστάθη έν αύταίς μονίμως, έμελλε νά έκστρατεύση, ίνα δοκιμάση 
τήν τύχην έξω. Όθεν έπι κεφαλής καλού στρατοΰ ελάμβανε τήν πρός 
τήν Ιταλίαν άγουσαν και έβάδιζε κατά τής Ρώμης. 

Ή κατάστασις τής αυτοκρατορίας δέν ήτο τότε τόσον ανθηρά, Οσον 
πρό τίνων ετών, ότε ό Διοκλητιανός έώρταζε μετά τοσαύτης πομπής 
τήν είκοσαετηρίδα τής βασιλείας του. Έν τοσούτω διετηρείτο ποιά 
τις άκμη εισέτι διά τής ώθήσεως ήν ό μέγας αυτοκράτωρ ειχε δώσει 
πρός σώφρονα διοίκησιν οι εξωτερικοί εχθροί μετά δειλίας έτόλμων νά 
έπαναλάβωσι τάς εφόδους των, και τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ κόσμου 
εύρίσκετο έν είρήνη. Έν συντόμω, μεθ' όλα τά έν τώ όρίζοντι αναφαι
νόμενα νέφη, οι κάτοικοι ήδύναντο νά λογίζωνται ευτυχείς, κυρίως οσά
κις άνεμιμνήσχοντο τών φοβερών κρίσεων δι' ών τό κράτος ειχε διέλθει 
περί τά τέλη τοΰ προηγηθέντος αιώνος, οπότε ειχε φανή* υπέρ ποτε εγγύς 
τής καταστροφής* μίαν στιγμήν μάλιστα έπ! Γαλλιηνού ή μηχανή έφθα-
σεν εντελώς εις τήν άκμήν νά διαλυθή. Αι επαρχία:, ας οι λεγεώνες δέν 
ήδύναντο πλέον νά ύπερασπίσωσιν, έσκέφθησαν νά προστατευθώσι μόναι 
και εξέλεξαν αρχηγούς* ώστε υπήρξαν τριάκοντα αυτοκράτορες συγχρό
νως. Ευτυχώς ουδέποτε ή Ρώμη έστερήθη καλών στρατηγών, και 
κατά τήν περίστασιν ταύτην έσώθη ύπό τίνων ανδρείων μαχητών, 
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οϊτινες άνεχαίτισαν τους βαρβάρους και άνεκτήσαντο τάς επαρχίας* ήσαν 
δέ ούτοι Κλαύδιος ό Γοτθικός, Αυρήλιος. Πρόβος. ο Διοκλητιανός πρό 
πάντων, όστις κατά τοΰτο υπερείχε τών προκατόχων του ότι έβασί-
λευσεν είκοσιν έτη, ένώ εκείνοι μόλις ειχον έμφανισθή έπι τοΰ θρόνου. 
Χάρις εις αυτόν και εις τούς συνάρχοντας ους ειχεν εκλέξει, τό κακόν 
έπηνωρθώθη, τό κράτος άνευρε την είρήνην και την δύναμιν, ήρχισαν 
αύθις νά έλπίζωσι, και μετά τήν καταιγίδα ταύτην ένόμισαν ότι έμελ-
λον νά έπανέλθωσιν αί ήμέραι τών Άντωνίνων και τών Σεβήρων. 

Δυστυχώς όμως ό Διοκλητιανός, Οστις επέτυχε τόσον εις τήν είρή-
νευσιν τοΰ κράτους, ύπήρξεν ήττον ίκανός κατά τήν διοργάνωσιν αύτοΰ. 
Καθίσταται εΰνόητον πώς απεφάσισε νά διανείμη τήν έξουσίαν εις πολ
λούς ήγεμόνας* καθότι έκαστον τών απειλουμένων ορίων ώφειλε νά έχη τόν 
ύπερασπιστήν του, ό αυτός δέ άνθρωπος δέν ήδύνατο ν' αντιμετωπίζη 
συγχρόνως Γερμανούς καί Πάρθους. Επαινείται άκομη ότι ηθέλησε νά 
τήρηση είδος ιεραρχίας μεταξύ τών ήγεμόνων τούτων, ΐνα μή κατα-
στραφή ή ένότης τοΰ κράτους διά τής πληθύος τών αύτοκρατόρων τινάς 
όμως έκ τών θεσμοθεσιών αύτοΰ δυσκόλως κατορθοϋμεν νά έννοήσωμεν. 
Ό ήγεμών ούτος, όστις ήρέσχετο νά περιστοιχίζηται ύπό αύλής έν ή 
ήκμαζεν ή μάλλον μικρολόγος εθιμοτυπία, νά ένδύητχι διά πορφύρχς 
και μετάξης, νά καλύπτηται διά χρυσού και άδαμάντων, νά απαιτη ϊνα 
τόν προσκυνώσιν ώς θεόν, όστις έφχίνετο τέλος συμμεριζόμενος πάσας 
τάς ορέξεις τών μοναρχών τής Ανατολής, παρεδέχθη, διά παραδόξου 
αντιθέσεως, μίαν έκ τών προσφιλέστερων ιδεών τών παλαιών 'Ρωμαίων, 
έξώρισε δηλαδή τήν κληρονομικότητα άπό τοϋ μοναρχικοΰ αύτοΰ συστή
ματος. Ή κληρονομικότης υπήρχε μισητή παρ' άπασιν έχείνοις όσοι έν 
Ρώμη ένεθυμούντο τήν δημοκρατίαν καί έτήρουν έν τή καρδία αυτών 

λύπην τινά διά τήν άπώλειαν αυτής. Όσάχις δέ άπεφάσιζον νά ύπο-
μείνωσιν αύθέντην, δέν ήθελον νά άντικαθίσταται ό ήγεμών αμέσως ύπό 
τοΰ υιού του, άλλά προυτίμων νά έκλέγη διάδοχον έκτός τής οικογενείας 
τον. ((Τό νά κατάγηταί τις άπό βασιλικοΰ αίματος, έλεγεν ό Τάκιτος, 
είναι απλούν αποτέλεσμα τύχης. Απ' εναντίας όστις υιοθετεί άλλον τόν 
εκλέγει ελευθέρως, και άν θελη νά έκλέξη χαλώς, δέν έχει ή ν' άχολου-
θήση τήν κοινήν γνώμηνΒ. Ακολουθών τάς αρχάς ταύτας ήθελησεν ό 
Διοκλητιανός νά συστήση μοναρχίαν έν ή ή υιοθεσία ν αντικαθιστά τό 
γένος. Διέταξε λοιπόν ίνα οί τέσσαρες ηγεμόνες, μεταξύ τών όποιων διέ
νειμε τό κράτος (δύο αύγουστοι καί δύο καίσαρες), μή λαμβάνοντες ποσώς 
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ύπ οψιν τά νόμιμα τέκνα των έκλέγωσιν, όπως τούς διαδεχθή, τόν άξιω-
τερον. Η ιδέα όμως αύτη, ή λίαν επαγωγός έν θεωρία, ευρέθη δυσεοάρ-
μοστος. Επέτυχεν άπας μόνον έπι τών Αντωνίνων, χάρις εις τήν 
τυχην, ητις έθεσεν έπι τού θρόνου τών Καισάρων τεσσάρας χύτοχρά-
τορας μη κτησαμενους άρρενα κληρονόμον. "Οταν ό ήγεμών έχη υίόν, 
σπανιως αποφασίζει νά τόν άποκληρώση,* έτι σπανιώτερον είναι νά στέρξη 
ο υιός νά παραχώρηση τήν θέσιν εις ξένον, πάσα δέ νέα διαδοχή καθί-
σταται αφορμή εμφυλίου πολέμου."Οθεν δέν είναι άπορον ότι ολίγα έτη 
μετά τήν παραίτησιν τοΰ Διοκλητιανοΰ ούδ ίχνος πλέον έμεινε τής 
ωραίας ιεραρχίας ήν ειχεν επινοήσει. Αντί δύο αύγούστων καί δύο και
σάρων υπήρξαν έξ ή έπτά αυτοκράτορες, οϊτινες ήξίουν νά ώσι περιβε
βλημένοι δι Ίσης εξουσίας και οϊτινες έξηκολούθησαν τούς κατ αλλήλων 
πολέμους μέχρι τής ήμέρας καθ' ήν έμεινε μόνον εις έν τη ζωη. 

Διέπραξεν όμως ό Δ:οκλητιανός έτι σοβαρώτερον σφάλμα* ένώ έμελλε 
νά παραιτηθη τής έξουσίχς, ήρχισε τήν κατχδίωξιν τών χριστιανών. 
Επί τριακονταετιαν σχεδόν τούς ειχον αφήσει ήσυχους, καί ένώ τοις ήτο 

εύκολον, έν μέσω τής γενικής αταξίας, νά έκδικηθώσι διά τάς άρχχίχς 
ύβρεις, έν τούτοις ουδέποτε ειχον ταράξει, τήν δημοσίαν είρήνην. "Οθεν 
φρονούσιν ότι ή πολιτεία ήδύνατο νά εξακολούθηση νά τούς άνεχηται 
και ότι ή στιγμή δέν ήτο κατάληλος πρός πρόκλησιν νέων έχθρων* ο σοφός 
Διοκλητιανός ώφειλε νά έννοήση τούτο. Διατείνονται συνήθως ότι παρε-
σύρθη εις τά αυστηρά μέτρα ύπό τίνος έκ τών συναδέλφων του, τοϋ 
καίσαρος Γαλερίου. όστις ήτο φανατικός ειδωλολάτρης* φρονώ όμως ότι 
δυνάμεθα νά παραχωρήσωμ.εν τώ ίδίω τήν πρωτοβουλίαν* δέν ήτο ανάγκη 
νά τόν έρεθίσωσι κατά τών χριστιανών, διότι ό ίδιος είχε λόγους νά μή 
τούς άγαπ&. Ό άνήρ ούτος, ό άπό δούλων έλκων τό γένος και σχεδόν 
αλλόφυλος, ειχεν όλα τά αισθήματα αρχαίου Ρωμαίου* ήτο συντηρη-
τικος εκ φύσεως και φρονήματος, αφωσιωμενος οε εις τας αρχαίας 
παραδόσεις και θεωρών τό πρός τό παρελθόν σέβας ώς σωτηρίαν τής 
πολιτείας. ((Είναι μέγα έγκλημα, έλεγεν έν τινι τών διαταγμάτων του, τό 
νά θέλγ τις νά καταστρέψη ό,τι άπαξ τεθέν και ορισθέν ύπό της αρχαιό
τητος τηρεί έκτοτε τήν κανονικήν πορείαν καί τήν νόμιμον αυτού θέσιν χ. 
Ως βλέπετε,ώμίλει ώς ό Κάτων. 'Αφοΰ έπανήγαγε τήν είρήνην καί τήν 

ύλικήν τάξιν εις τήν αύτοκρατορίαν, ίνα θεμελίωση διαρκή κατάστασιν, 
ήθελε νά επανόρθωση τούς αρχαίους θεσμούς. Εύρε λοιπόν ώφελιμον δια 
παντός μέσου νά διατήρηση τήν έθνικήν θρησκείαν. Πιθανόν νά ήτο 
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ευλαβής ό ίδιος—μή υπαρχόντων τότε έλευθεροφρόνων,—άλλ'έν οιαδή
ποτε περιπτώσει έθεώρει την εύλάβειαν ώς καλόν μέσον κυβερνήσεως. 
Είδομεν ανωτέρω ότι άπήτει νά τόν προσκυνώσιν έπόθει νά φαίνηται ώς 
ένσάρκωσις τοϋ Διός έπι τής γής, οΰ τό όνομα έπισήμως ειχε λάβει. 
Όθεν κατήντησε νά θεωρη τους εχθρούς τοΰ Διός ώς ίδιους και νά 
καταστήση τήν άπιστίαν πολιτικόν έγκλημα. Πιθανόν άκόμη, ότε έπεδόθη 
εις τό άπαίσιον τοΰτο έργον, νά μή παρετήρησεν εΰθϋς έξ αρχής τήν 
σπουδαιότητα αϋτοΰ. "Εως τότε ειχεν εύδοκιμήσει σχεδόν έν πάσαις ταίς 
έπιχειρήσεσιν αϋτοΰ και ουδόλως ύπωπτευεν ότι είναι ενίοτε δυσκολώ-
τερον νά βιάση τις τάς συνειδήσεις παοά νά κινήση ανδρείους στρατούς. 
Ειχε τήν συνήθη έκείνην παρά τοις μεγάλοις κυβερνήταις οίησιν. ης 
ένεκεν πιστεϋουσιν ότι δύνανται τά πάντα νά κατορθώσωσι. Καταφαί
νεται δέ τοΰτο έκ τής δημοσιεύσεως τοΰ περίφημου αύτοΰ διατάγματος 
περί τοΰ μεγίστου όρου, δι' ού ήξίου νά καθορίση τήν άξιαν όλων τών 
σιτίων, ίνα προλάβη έν τώ μέλλοντι τάς έμπορικάς κρίσεις. Τό σκληρόν 
μάθημα όπερ έλαβεν έν τή περιστάσει ταύτη δέν τον έθεράπευσεν άπό 
τοΰ νά πιστεύη τήν παντοδυναμίαν τής πολιτείας : προσέβαλε τόν Χρι-
στιανισμόν και έκ δευτέρου ένικήθη. Η καταδίωξις, ήτις κατά τά πρώτα 
έτη τουλάχιστον ύπήρξεν αυστηρότατη, επέφερε την ένίσχυσιν τής 
αίρέσεως ήν έπίστευε νά έκμηδενίση και τη έδωκε περισσοτέραν σπουδαιό
τητα. Άντι νά καταστρέψη τούς χριστιανούς ώς ήλπιζε, τούς έοερεν 
εις θέσιν νά κατασταθώσιν εντελώς κύοιοι και νά άντικαταστήσωσι τήν 
άρχαίαν θρησκείαν. 

II 

Έν τώ διωγμώ τούτω τών χριστιανών εις έκ τών κυβερνώντων ηγε
μόνων, ό καϊσαρ Κωνστάντιος ό Χλωρός, φαίνεται ότι έτήρησεν έξαι-
ρετικην στάσιν. Διατείνεται μάλιστα ό Εύσέβιος ότι ουδέποτε έφήρμοσεν 
εις τά κράτη του τό διάταγμα τού διωγμοΰ' τούτο όμως είναι καταφανής 
υπερβολή. Ό Διοκλητιανός, όστίς ήθελε νά ύποτάσσωνται αυστηρώς οί 
καίσαρες εις τούς αύγούστους, καί όστις έγίνωσκε τίνι τρόπω νά άναγ-
καζη τούς άλλους ίνα τόν ύπαχούωσι, δέν θά ήνείχετο τοιαύτην άπείθειαν. 
Τό διάταγμα άπέβλεπεν εις όλόκληρον τήν αύτοκρατορίαν έδει νά φέρη 
τό όνομα όλων τών ηγεμόνων ώμεν δέ πεπεισμένοι ότι έδημοσιεύθη παν
ταχού, καί ότι πανταχού, έν τε τη Γαλατία ώς καί εις άλλα μέρη, είχε 
λάβει αρχήν έκτελέσεως. Τοΰτο τουλάχιστον διδάσκει ό Λακτάντιος, 
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όστις είναι άκριβέστερος και καλλιον πληροφορημένος τοϋ Εύσεβίου. (ι Ό 
Κωνστάντιος, λέγει, ίνα μή φανη διχονοών πρός τούς συναδέλφους του, 
κατέστρεψε τά μερη ένθα οί χριστιανοί συνήρχοντο, δηλαδή τείχη τινά, 
καί έφύλαξε τόν αληθή ναόν τού Θεοϋ, όστις υπάρχει έν τοις άνθρώποις)). 
Ιδού ή αλήθεια. Άρχίσας τήν έκτελεσιν τών διαταγών άς ειχε λάβει 

παρά τοϋ Διοκλητιανοϋ, διέταξε τήν καταστροφήν έκκλησιών τινών, 
κατήγγειλεν ίσως καί τινα πρόσωπα 1, αλλά δέν προυχώρησε περαιτέρω, 
καί άμα δέν υπήρχε κίνδυνος δι αυτόν, άφήκε τούς χριστιανούς ήσυ
χους. Ή αύστηρότης τών άλλων ηγεμόνων άνεδείκνυε τήν πραότητα 
ταύτην, διά τούτο τήν έμεγαλοποίησαν, καί έσχηματίσθη ενωρίς ή ιδέα 
ότι εις τά κράτη του ουδείς κατεδιώχθη διά τάς πεποιθήσεις του. Μετά 
τινα έτη έλεγον οι δυνατισταί έπίσχοποι, άποτεινόμενοι πρός τόν Κων-
σταντίνον : ((Κατάγεσαι άπό γένους ευσεβούς σύ τού όποιου ά πατήρ έν 
μεσω σκληρών ηγεμόνων τοσοΰτον έσεβάσθη τούς χριστιανούς, ώστε ένε
κεν αυτού ή Γαλατία δέν έγνωρισε τήν μάστιγα τοϋ διωγμού)). Άς 
ειπωμεν απλούστατα ότι τήν έγνώρισεν όλιγωτερον τών λοιπών επαρχιών 
της αυτοκρατορίας, και πιστεύω ότι θά εύρισκώμεθα έν τη άληθεία. 

Διά ποίαν άρά γε αιτίαν Κωνστάντιος ό Χλωρός υπήρξε τόσον εύνους 
εις τόν χριστιανισμόν ; Εις τήν έρώτησιν ταύτην έχει ό Εύσεβιος έτοίμην 
τήν άπάντησιν, ότι καί ό ίδιος ήτο χριστιανός, ή σχεδόν χριστιανός. 
Βέβαιοι ((ότι άφιέρωσεν εις τόν μόνον Θεόν τά τέκνα, τήν σύζυγον, τούς 
θεράποντας και όλόκληρον αυτού τό άνάκτορον, ώστε τό πληρούν αυτό 
πλήθος κατ'ουδέν διέφερε τού συχνάζοντος εις τάς έκκλησίας)). Και αυτός 
ό Κωνσταντίνος, έν τή επιστολή αυτού πρός τούς κατοίκους τής Ανατο
λής, ομιλεί περί τοϋ πατρός του ώς περί θρησκομανοϋς επικαλουμένου 
κατά πρώτον εις όλας αύτοϋ τάς πράξεις ((τόν Πατέρα Θεόν)). Φρονώ 
όμως ότι τά συχνάκις αναφερόμενα τχϋτα κείμενα δέν λέγουσιν εντελώς 
ό,τι τοις άποδίδουσι. Ήδύνατο τις νά δέηται τώ "μόνω Θεώ)) ή ((τώ 
ούρανίω Πατρί)) 2, χωρίς διά τούτο νά παύση νά είναι ειδωλολάτρης. 

1 *Αν πιστεύσωμεν τό μαρτυρολόγιον. τινές έκ τών καταγγελιών τούτων απέ
βησαν εις καταδίκην και θάνατον τών κατηγορηθέντων. 

2 Η αόριστος αύτη έκφρασις, τον ΙΙατέρα Θεόν, τήν Οποίαν μεταχειρίζεται 
ο Εύσέβιος έν τή επιστολή τοϋ Κωνσταντίνου, νομίζω Οτι είνα: ή ακριβής μετά-
φρασις τής λατινικής έκφράσεως Divus Pater, τήν Οποίαν μετεχειρίζοντο ο; 
αρχαίοι Ρωμαιοι ίνα όρίσωσι τήν θεότητα. Τήν απέδιδον ενίοτε ει; τόν Δία, 
όστις εθεωρείτο ώς ο πρώτος τών θεών. Ειχε δέ ή εκφρασις αύτη τό πλεονέ-
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Πείθουσι μόνον ημάς αί εκφράσεις αύται ότι ό Κωνστάντιος άνήχεν εις τόν 
όμιλον εκείνον των πεφωτισμένων, οιτινες έπ' αυτού τού κέντρου τής 
πολυθείας, χωρίς νά άρνηθώσιν εντελώς τάς δημώδεις ιδέας, ήρθησαν 
μέχρι τού νά κατανοήσωσι τήν ενότητα τού Θεού. Εννοείται δε ότι αί 
εύοείαι και καθαραί αύται πεποιθήσεις τόν διέθεσαν εις άνοχήν πασών 
τών λατρειών πιθανόν μάλιστα νά ενέπνευσαν αύτώ ίδιαιτέραν έκτίμη-
σιν και κλίσιν τινά πρός τούς χριστιανούς, ότι όμως ή κλίσις αύτη έλαβε 
ποτε τόν τύπον πλήρους δημοσίας προσελεύσεως εις τόν χριστιανισμόν. 
τούτο είναι αδύνατον νά φαντασθώμεν. Οί χριστιανοί συγγραφείς θά τό 
άνέφερον κάπως άκριβέστερον θά έκαυχώντο δια τήν έπιστροφήν τού 
Κωνσταντίου* άφ ετέρου ήθελε διακρίνεσθαι παρά τοις είδωλολάτραις 
μνησικακία τις εναντίον ήγεμονος έγκαταλιπόντος τήν πίστιν αυτών. 
Απ' εναντίας τόν έγκωμιάζουσιν άπαύστως και θαυμάζουσι την εύσέ-

βειαν ώς και τάς λοιπάς άρετάς αυτού. H δέ γερουσία άπένειμεν εις 
Κωνστάντιον τόν Χλωρόν μετά θάνατον τιμάς άποθεώσεως, διότι τοιού
τον ύπήρχεν έθιμον, τό όποιον ούδ' οί χριστιανοί αυτοκράτορες άπέφυγον 
φαίνεται όμως ό'τι ειχον περισσοτέραν πίστιν εις τόν Θεόν τούτον παρά 
εις τούς άλλους οϊτινες ειχον δημιουργηθή κατά τόν αύτον τρόπον. Ή 
μορφή τού ωχρού αύτοκράτορος, όστις διήλθε τόν βίον μαχόμενος γεν
ναίως και καλώς κυβερνών τά κράτη του, όστις ουδέποτε μετέσχε πολι
τικής ραδιουργίας, όστις άπέσχε πάσης σκληράς τιμωριάς και υπήρξε 
πατήρ αγαθός δι' όλους τούς υπηκόους του, ήρμοζεν εις τον "Ολυμπον, 
και βλέπομεν ότι τόν επικαλούνται συνήθως μετ ειλικρίνειας ήτις δέν 
άπαντα εις τάς επιδείξεις δημοσίων προσευχών, άς οί ρήτορες τόσον πολύ 
έπιδαψίλεύουσιν. 

Ευρέθη λοιπόν, ούτως ειπείν, ό Κωνσταντίνος, έκ γενετής φίλος τών 
χριστιανών τό παράδειγμα τού πατρός του τόν προέτρεπε νά τούς 
εύνοή. Συνανεστράφη αναμφιβόλως κατά τήν νεότητα του τινάς έκ τών 
ιερέων και επισκόπων, ύφ' ών λέγει ο Εύσεβιος ότι ήρέσκετο ό Κων
στάντιος νά περιστοιχίζηταΐ' όθεν έγνώρισε πρωίμως τάς πεποιθήσεις 
αυτών και έξωκειώθη πρός αύτάς. Είναι αληθές ότι τόν έκάλεσε μετ' ολί
γον ό Διοκλητιανός παρ αύτώ, διότι έπιθυμών ν' αντικαταστήσω, τήν 

κτήμα ότι πάσα λατρεία ήδύνατο νά τήν ερμηνεύση κατ' ίδιον τρόπον. Οί χρι
στιανοί έβλεπον έν αύτη τον Πατέρα Θεόν. και οί είδωλολάτραι τόν Πατέρα 
τών Θεών. 
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διαδοχήν διά τής υιοθεσίας, δέν έθεώρει συμφέρον ν' άφήση τους υιούς 
τών καισάρων νά παριστάνωσι πλησίον εις τούς πατέρας των τό πρόσω
πον επιδόξων διαδόχων. Εις τήν αύλήν τού πρώτου τών αύγούστων 
εύρεν ό Κωνσταντίνος άλλας ιδέας περί τού τρόπου τού κυβερνάν, ειχεν 
άλλα παραδείγματα πρό όφθαλμών. Δέν είναι όμως πιθανόν τά παρα
δείγματα ταύτα καί αί ίδέαι νά έξήλειψαν άπό τού νοΰ αύτοΰ τάς εντυ
πώσεις, άς ειχε λάβει ενόσω έμενεν έν Γαλατία. Καίτοι ό αύτοκράτωρ 
προσηνέχθη αύτώ περιποιητικώτατα, έθεώρει εαυτόν άναμφιβόλως αίχμά-
λωτον, ή τουλάχιστον όμηρον. Ή θέσις του μάλιστα τόν καθίστα άντι-
πολιτευόμενον τό ύπόκωφον μίσος όπερ ήσθάνετο κατά τών ανθρώπων 
μεθ' ών ήτο ήναγκασμένος νά ζη, τόν διεθετεν εις τό νά κρίνη αυστη
ρώς όλας αυτών τάς πράξεις. Διηγήθη βραδύτερον ότι εύρίσκετο Νικομή-
δειαν ότε έξέδωκεν ό Διοκλητιανός το διάταγμα τοΰ διωγμοΰ και ειδε 
τιμωρούμενα τά πρώτα θύματα. Προσθέτει δέ ότι ήγανάκτησε διά 
τούτο, καί δυνάμεθα νά τόν πιστεύσωμεν. Και άν άκόμη τά μαθήματα 
τής μετριοπάθειας, τής φρονήσεως, τής ανεξιθρησκίας, άτινα είχε λάβει 
παρά τοΰ πατρός του, δέν τόν κπεμάχρυνον τών βίαιων τούτων μέτρων, 
ήρκει ίνα τώ καταστώσι μισητά, ότι υπήρξαν έργον ανθρώπων τούς 
όποιους άπεστρέφετο. Έχτοτε ήσθάνθη εαυτόν έτι μάλλον προσεγ-
γίσαντα πρός τούς χριστιανούς, καί ή κοινότης τών εχθρών έσχη-
μάτισεν αναμφιβόλως μεταξύ των νέον δεσμόν πας καταδιωκόμενος 
ύπό τοϋ Διοκλητιανοΰ καί τοΰ Γαλερίου έκτάτο δικαίωμα έπι τής 
εύνοιας αύτοΰ. 

Έντοσούτω έμενεν ό Κωνσταντίνος ειδωλολάτρης ώς ό πατήρ του, 
καί δή αρκούντως ένθερμος, άφοΰ ώκοδόμ.ει ναούς, τούς όποιους έπλήρου 
δώρων, και οσάκις είσήρχετο εις τινα πόλιν, ένόμιζον ότι ήθελον εύαρε-
στήσει αύτώ φέροντες ενώπιον του, μετα τών σημαιών τών σωματείων, 
τά αγάλματα τών θεών. Ύπώπτευσαν μάλιστα ότι ιδιαζόντως έσέβετο 
τόν Απόλλωνα, ότι τόν έτίμα ώς πάτρωνα και προστάτην, εις αντάλ
λαγμα δέ ό θεός ούτος τώ παρείχεν όλως ιδιαιτέρας χάριτας. "Εν 
τινι λόγω έκφωνηθέντι έπι παρουσία αυτού, εις έκ τών πανηγυριστών 
του παρενείρει Οτι. ένώ προσηύχετο έν τινι ναώ, ενεφανίσθη εις αυτόν ό 
Απόλλων, ο Απόλλων του (Apollo tuus), ίνα τώ άναγγείλη νίκην 
κθά άνεγνώρισας τόν εαυτόν σου εις αυτόν, προσθέτει, διότι, ώς αυτός 
είσαι νέος, φαιδρός, ευεργέτης τοΰ ανθρωπίνου γένους καί ο ωραιότερος 
τών ηγεμόνων)). Χωρίς ν' άποδωσωμεν μεγάλην σπουδαιότητα εις τήν 

38 
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κοινήν ταύτην κολακείαν 1, δυνάμεθα τουλάχιστον νά συμπεράνωμεν ότι 
δεν άπήρεσκε τότε εις τόν Κωνσταντίνον νά όμιλώσι περί αύτοΰ ώς περί 
ευνοουμένου τών θεών. Συγχρόνως όμως ένδιεφέρετο νά έπιδεικνύη δημο
σίως την υπέρ τοΰ χριστιανισμού εύνοιάν του. a Ή πρώτη πράξίς του. 
λέγει ό Λακτάντιος. άμα αντικατέστησε τόν πατέρα του. υπήρξε νά 
έπιτρέψη εις τους χριστιανούς νά τιμώσι τόν θεόν των. και νά τοις 
παραχωρήσω, τήν έλευθέραν έξάσκησιν τής λατρείας των)). 

Άλλως τοιαύται ήσαν τότε αί διαθέσεις όλων σχεδόν τών συνετών 
ανθρώπων τής αυτοκρατορίας. Ό διωγμός, παρατεινόμενος, ειχε κουράσει 
πάντας. βαρυνθέντας τάς ανωφελείς ταύτας αύστηρότητας. Καί αυτός ό 
Γαλέριος, ό μέγιστος εχθρός τών χριστιανών, έξέδωκε διάταγμα έν ώ 
διέταττε νά σταματηση πάσα καταδίωξις, καί τελευτών έζήτε: οίκτρώς 
νά δέωνται υπέρ αύτοΰ εκείνοι τούς όποιους ειχε τέως τόσον κακώς 
μεταχειρισθή. Αληθώς όμως τό διάταγμά του δέν έξετελείτο εις όλας 
τάς έπαρχίας. Ό καϊσαρ Μαξιμϊνος ουδόλως λαβών αυτό ύπ' όψιν, 
έπέτρεπεν εις τινας δήμους φανατικούς υπέρ τών τοπικών θεοτήτων, νά 
έξακολουθώσι τόν θρησκευτικόν πόλεμον* άλλ αι μεμονωμέναι αύται καί 
όψιμοι έφοδοι δέν ήδύναντο πλέον νά βλάψωσι πολύ τόν χριστιανισμόν. 
Κατά κανόνα αί μεγάλαι προσβολαί άς άξιοΰσι νά κατενέγκωσι κατά 
τίνος θρησκευτικής δοξασίας ίσχύουσι μόνον κατά τήν πρώτην στιγμήν. 
Ή βία έχει άνάγκην ταχείας έπιτυχίας ίνα τήν συγχωρήσωσι, λαμβά-
νουσαν δι'αύτης τύπον νομιμότητος. Άμα παρατείνεται, άφίνει καιρόν 
εις τά αισθήματα τής μετριοπαθείας καί τής δικαιοσύνης νά συνέλθωσιν, 
Ολο: δέ οί διστάζοντες, όλο: οί αβέβαιοι, οϊτινες πανταχοΰ πλεονάζουσι, 
διακηρύττονται έπι τέλους κατ' αυτής. Τοιουτοτρόπως ή κοινή γνώμ,η, 
ή κατ' αρχάς τοσοΰτον αύστηρά πρός τούς χριστιανούς, άμα είδεν Οτ: 
μετά δεκαετή διωγμόν δέν ειχε κατόρθωσε: ή πολιτεία νά τούς έκμηδε-
νίση. κατέστη εύνους πρός αυτούς. Καθ' ήν έποχήν ευρισκόμεθα, κατά 

1 Ινα δώσωσι περισσοτέραν βαρύτητα εις την μαρτυρίαν ταύτην τοϋ ρήτορος, 
ήτις αύτη χαθ' έαυτήν ουδεμίαν θά είχε, παρατηροϋσιν Οτι πλείστα νομίσματα 
τοϋ Κωνσταντίνου φέρουσιν έν έξέργω την είκόνα τοϋ ήλιου μετά τών λέξεων : 
Soli invicto COmiti. Τα νομίσματα δέ ταϋτα αναφέρονται πανταχοϋ ώς πρω-
φανής άπόδειξις τής ευσέβειας τοϋ Κωνσταντίνου πρός τόν Απόλλωνα. Απορώ 
πώς δέν παρετήρησαν Οτι ύπάρχουσι σχεδόν άλλα τόσα φέροντα τήν είκόνα τοϋ 
Διός, τοϋ Άρεως ή τοϋ Ηρακλέους, ωστε θά ήδύναντο νά συμπεράνωσιν ότι ό 
αύτοκράτωρ έτίμα σχεδόν έξ "σου πάσας τάς μυθικας θεότητας. 
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τό 311, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι είχε κατακτήσει τήν έλευθερίαν' ή 
δέ επιστροφή τού Κωνσταντίνου εις τόν χριστιανισμόν έμελλε νά τοις 
δώση τήν έξουσίαν. 

ΙΙΙ 

Κατά ποίαν έποχήν έγινεν ό Κωνσταντίνος χριστιανός ; 
— Τοΰτο συνέβη αρκετά άργά, άν πιστεύσωμεν τον Ζώσιμον. όστις 

δ:ατείνεται Οτι ό ήγεμών ούτος υπέρ τό ήμισυ τής βασιλείας του έξή-
σκε: τήν άρχαίαν θρησκείαν, « αλλα τήν έξήσκει μάλλον έκ τού φόβου 
μή διακινδυνεύσω, αφήνων αυτήν παρά από αίσθημα αληθοΰς εύσεβείαςχ. 
Οτε κατά τό 326 έθανάτωσε τον πρεσβύτερον υίόν και τήν σύζυγόν 

του, ήσθάνθη τύψεις συνειδότος καί έζήτησεν άπό τους αρχιερείς νά τώ 
παράσχωσι μέσον τι πρός έξιλασμόν τών αμαρτιών του' οι αρχιερείς 
όμως τώ άπεκρίθησαν ότι δέν έγνώριζον τοιαΰτα διά τόσον έγκληματι-
κάς πράξεις. ((Υπήρχε τότε, προσθέτει ό Ζώσιμος, Αιγύπτιος τις 1 όστις 
έξ Ίσπανίας ειχε μεταβή εις 'Ρώμην καί ειχεν εισχωρήσει παρά ταϊς 
κυρίαις τής αύλής. Ό Αιγύπτιος έβεβαίωσε τόν αύτοκράτορα ότι δέν 
υπήρχε σφάλμα τό όποιον νά μή συγχωρήται διά τών μυστηρίων τής 
χριστιανικής θρησκείας. Ό Κωνσταντϊνος μετά χαράς εδέχθη τήν δια-
βεβαίωσιν ταύτην. και έπροθυμοποιήθη νά παραιτηθη τής θρησκείας τών 
πατέρων του ϊνα έγκολπωθή τήν ανέαν άσέβειανν.'Η διήγησις αύτη άνα-
μιμνήσκει τήν μομφήν τήν οποίαν συχνά απέδιδον οί εθνικοί εις τόν 
χριστιανισμόν, ότι έπιθαρρύνει τούς ανθρώπους νά διαπράττωσι παντός 
είδους έγκλήματα δίδων αύτοϊς τήν ελπίδα ότι συγχωρούνται ευκόλως. 
Έν τή σατύρα τών καισάρων υποθέτει ό Ιουλιανός Οτι ό προκάτοχος 
του Κωνστάντιος μεταχειρίζεται τό εύκολον τούτο μέσον εις προσηλυ-
τισμον. ((Διαφθορείς, φονεϊς, ιερόσυλοι, άτιμα όντα, κραυγάζει πάση 
δυνάμει, έλθετε έδώ εύτόλμως' πλύνων διά τοΰ ύδατος τούτου θά έξα-
γνισω υμάς παραχρήμα οποιοσδηποτε δε υποπεση εις τα αυτα αμαρτή
ματα, θά τόν διδάξω ότι τύπτων τό στήθος και τήν κεφαλήν θά κατα-
σταθή καθαρός ώς πρότερον)). Τοιούτους περίπου λόγους θά απηύθυνε 
και ό Αιγύπτιος εις τόν Κωνσταντίνον και έπήνεγκε τον έκχριστια-
νισμόν αύτοΰ. 

1 Ό Tillemont υποθέτει, Οτι έν τή μνεία τοϋ Αιγυπτίου τούτου. Οστις έρχε
ται έξ Ισπανίας, πρέπει νά ιδωμεν αόριστον ένθύμησιν τοϋ μέρους τό όποιον 
έπαιξεν ο "Οσιος, έπίσκοπος Κορδούβης. έν τή αυλή τοϋ Κωνσταντίνου. 
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Τι νά σκεφθώμεν περί τής διηγήσεως ταύτης τοΰ Ζωσίμου : Άν 

έννοή μόνον ότι τά αμαρτήματα τοΰ Κωνσταντίνου έπήνεγκον αύξησίν 
τινα εις τήν εύλάβειάν του, ότι, ίνα κατευνάση τούς ελέγχους τής συνει
δήσεως, έδιπλασίασε τάς πρός τάς εκκλησίας γενναιοδωρίας του και τάς 
εύνοιας αυτού πρός τούς επισκόπους, ότι έφάνη τέλος άποφασιστικώτερος 
ή πριν γίνη χριστιανός, θά ήδυνάμεθα Ίσως νά τόν πιστεύσωμεν άλλά 
βέβαιοι ότι μέχρι τοϋ 326 έξήσκει τήν άρχαίαν λατρείαν, ή επιθυμία δε νά 
έξιλεωση τόν θάνατον τής συζύγου και τοΰ υιοΰ του υπήρξε δι' αύτον ή 
πρώτη αφορμή ιν άσπασθη ατήν νέαν άσέβειανν. Τοΰτο δέ είναι αδύνα
τον νά παραδεχθώμεν. Τά επίσημα έγγραφα άποδεικνύουσιν εναργέστατα 
Οτι ό έκχριστιανισμός αύτοΰ ανήρχετο εις πολύ προγενεστέραν έποχήν. 

Άμα έγένετο κύριος τής Ρώμης, περί τά 312 ή 313 τό πολύ, τόν 
βλέπομεν ένασχολούμενον μετά ζήλου εις τά συμφέροντα τών χριστιανών. 
Άπό τής στιγμής ταύτης, τά μέτρα, άτινα υπέρ αυτών λαμβάνει, 
άδιακόπως διαδέχονται άλληλα' ότέ μεν δι επιστολής πρός τόν έπίσχοπον 
τής Καρχηδόνος αναγγέλλει αύτώ ότι θέτει σπουδαία ποσά εις τήν διά-
θεσιν τών ιερέων ((τής άγιωτάτης καθολικής εκκλησίας)), ότέ δέ απευ
θύνει λίαν κατεπείγουσαν διαταγήν πρός τόν διοικητήν τής Αφρικής, ίνα 
αποδωση τό ταχύτερον όλα τά δημευθέντα κτήματα έν καιρώ τοΰ 
διωγμού. Άλλο διάταγμα εξαιρεί τούς κληρικούς άπό παντός δημοσίου 
φόρου, ((επειδή ομολογουμένως ή καθολική θρησκεία είναι εκείνη ήτις 
γινώσκει άριστα νά τιμα τήν θεότητα, καί επειδή, άν τήν φυλάττωσι 
καί τήν σέβωνται, θά άποτελέση τήν εύδαιμονίαν τοΰ κράτους)). Παρα-
τηρητέον ό'τι ή έξαίρεσις αύτη δέν απονέμεται εις τούς ιερείς πασών τών 
λατρειών, ουδέ κάν πασών τών χριστιανικών αιρέσεων, άλλά μόνον κεις 
τούς τής καθολικής εκκλησίας, τής όποιας ό Κεκιλιανός είναι αρχηγός)). 
Διά τής προδήλου ταύτης προτιμήσεως φαίνεται ό αύτοχράτωρ ορίζων 
ενταύθα τήν θρησκείαν, ης συμμερίζεται τάς δοξασίας. Έρχεται έπειτα 
ή περιπεπλεγμένη ύπόθεσις τών Δονατιστών. Κατά τό αυτό τούτο έτος 
313 γράφει ό Κωνσταντίνος πρός τόν έπίσκοπον Ρώμης Μελχιάδην, 
ίνα τόν καταστήση κριτήν τών ερίδων, αιτινες έτάραττον τούς χριστια
νούς τής Άφρικής: ((Δέν αγνοείς, τώ λέγει, ότι τόσον μέγα είναι τό σέβας 
μου πρός τήν άγίαν έκκλησίαν, ώστε δέν έπιθυμώ νά βλέπω διαιρέσεις 
καί σχίσματα)). Περί τόν αυτόν χρόνον, έν επιστολή απευθυνόμενη διά 
τήν αύτήν ύπόθεσιν πρός ύψηλόν τι πρόσωπον, λέγει ότι τώ ομιλεί μέ 
άνοικτήν καρδίαν, ((επειδή γνωρίζει ότι ώς αυτός είναι λάτρις τοΰ ύπερ-
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τάτου Θεού)). Αποδεικνύεται δ' ότι ό υπέρτατος ούτος Θεός, τόν όποιον 
λατρεύουσιν άμφότεροι. είναι ό τών χριστιανών, διότι κατά τήν αυτήν 
έποχήν, άποκρινόμενος εις τήν έκκλησιν τών Δονατιστών, έκκαλούντων 
πρός τόν αυτοκράτορα τήν άπόφασιν τών συνόδων, ομιλεί με αύτάς τάς 
λέξεις : ((Θέλουσι νά γίνω κριτής των, έγώ όστις αναμένω τήν κρίσιν τοΰ 
Χριστού! Me in judicium postulant, qui judicium Christi 
exspecto ! ο Ιδού πρόδηλος ομολογία πίστεως. Έξ όλων τούτων τών 
κειμένων δύναται τις νά συμπεράνη Οτι συνέβη, πρό τού έτους 315, 
γεγονός όπερ προσήγγισε τόν Κωνσταντίνον εις τόν χριστιανισμόν. Τό 
γεγονός τούτο διηγούνται ήμίν μόνοι οί χριστιανοί ιστορικοί, όθεν παρ' 
αύτοίς δέον νά ζητήσωμεν τάς λεπτομέρειας. 

Ό πρώτος περί τούτου όμιλήσας είναι ό Λακτάντιος έν τή πραγματεία 
αύτοΰ περί τοΰ θανάτου τών διωκτών, ήτις έδημοσιεύθη ολίγον χρόνον 
μετά τήν νίκην τοΰ Κωνσταντίνου. Γνωστοποιεί ήμίν ότι τόν υ,ήνα 
Οκτώβριον τοΰ έτους 311, ευρισκόμενος ό ήγεμών πρό τών πυλών τής 
'Ρώμης έτοιμος νά προσβάλη τόν έχθρόν του, ειδε τήν νύκτα όπτασίαν : 
«Διετάχθη νά χαράξη έπι τών ασπίδων τών στρατιωτών του τό θείον 
σημείον (τόν σταυρόν), και έπειτα νά συγκρότηση τήν μάχην. 'Έπραςε 
λοιπόν τό διαταχθέν τό γράμμα Χ έζωγραφήθη διαπεπερασμενον ύπό 
ράβδου τής όποιας ή κορυφή ήν ελαφρώς κεκλιμένη, σχηματίζουσα ούτω 
τό μονογράφημα του Χριστού' έπειτα δέ. προστατευόμενος ό στρατός 
ύπό τού ίεροΰ τούτου ονόματος, έσυρε τό ξίφος Ίνα πολεμήσηο. Ένύ-
πνιον λοιπόν άγει τόν Κωνσταντίνον εις τήν άπόφασιν έν κρισίμω στιγμή 
νά ζητήση τήν βοήθεαν τοϋ Χριστού και νά κάμη πάνδημον δήλωσιν 
ότι είναι χριστιανός. Παρατηρητέον ότι ό Λακτάντιος δέν αναφέρει ενταύθα 
αόριστον τινα φήμην έξ εκείνων αϊτινες διατρέχουσι τόν κόσμον χωρίς νά 
γινώσκη τις τήν πηγήν αυτών. Έ πλησίαζε τόν Κωνσταντίνον διότι 
προσκληθείς έκ Νικομηδείας εις Γαλατίαν, 'ίνα αναθρέψη τόν πρεσβύτερον 
υίόν τοϋ ήγεμονος. έζη κατ' ανάγκην έν οίκειότητι μετά τής αυτοκρατο
ρικής οικογενείας* είναι λοιπόν πιθανόν ότι μεταδίδει ήμίν διήγησιν προερ-
χομένην άπ' αυτού τοϋ αύτοκράτορος ή τίνος τών περί αυτόν. 

Και ο Εύσέβιος δέ άπό στόματος τοϋ Κωνσταντίνου τό συνέλεξεν έν 
τή μια τουλάχιστον τών εξηγήσεων, άς έδωκεν ήμίν περί τοϋ γεγονότος, 
διότι ώς προείπον, τό διηγήθη δις. Έν τη Εκκλησιαστική Ιστορια αύτοϋ, 
ήτις συνετάχθη πρό τοϋ θανάτου τού Κρίσπου. δέν φαίνεται άκόμη γινω-
σκων τάς λεπτομέρειας. Περιορίζεται λέγων ότι ό Κωνσταντίνος ένίκησε 
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τόν Μαξέντιον διά τής βοηθείας τοΰ θεοΰ, και ότι. πριν άρχιση τήν 
μάχην, κέκάλεσεν εύσεβώς εις βοήθειάν τον τόν Θεόν τοΰ ουρανού και 
τόν υιόν αυτού Ιησοΰν Χριστον)), οιτινες τον κατέστησαν νικητήν. Είναι 
όμως πολύ καλύτερον πεπληροφορημ.ένος περί τού τρόπου, δι' ού τά 
πράγματα έγενοντο, όταν διηγήται τόν βίον τοΰ αύτοκράτορος. Τότε ή 
διήγησις είναι πλήρης και ουδεμία λεπτομέρεια ελλείπει. Τόν δεικνύει εις 
ημάς, ολίγον πρό τής μάχης", λίαν άναποφάσιστον και λίαν άνήσυχον, 
διανοούμενον ότι ή βοήθεια των ανθρώπων δεν άρκεϊ όταν τις πορεύηται 
ίνα δοκιμάση τύχην τόσον άβεβαίαν, και ότι δέν είναι κακόν νά ένισχυθή 
τις διά θείας υποστηρίξεως. Τώ επέρχεται τότε κατά νουν, ότι έξ όλων 
τών ηγεμόνων τούς όποιους έγνώρισεν, ό μόνος όστις άπήλαυσεν ευημε
ρίας αδιάλειπτου είναι ό πατήρ του Κωνστάντιος, όστις έπροστάτευσε 
τούς χριστιανούς, ένώ οι καταδιώξαντες αυτούς πάντες σχεδόν άθλίως 
έτελεύτησαν. Αι σκέψεις αύται προσήγγιζον ήδη τήν ψυχήν τον πρός 
τόν χριστιανισμον, και παρεκάλει τόν θεόν ίνα τώ δώση όρατόν τι 
σημείον, όπερ εντελώς νά τόν κρατύνη έν τή άποφάσει του. Ή δέησίς του 
είσηκούσθη* ειχεν εκκινήσει μετά τού στρατοΰ αύτοΰ, ότε περί τό μέσον 
τής ήμέρας, καθ' ήν ώραν ό ήλιος αρχίζει νά κλίνη πρός τόν ορίζοντα, 
ειδεν εις τόν ούρανόν διάπυρον σταυρόν, μετά τών λέξεων : ((Έν τούτω 
νίκα)). Οι στρατιώταί του τόν ειδον επίσης, εννοείται δέ ότι λίαν έξε-
πλάγησαν. Έν τούτοις ό αυτοκράτωρ δέν ήτο έξ ολοκλήρου πεπεισμένος, 
και τώ έμενον άμφιβολίαι τινές εις τόν νουν, ότε. κατά τήν νύκτα, ενε
φανίσθη αύτώ ό Χριστός κρατών εις τήν χείρα τήν αυτήν εικόνα ήν Ειχεν 
ιδει εις τόν ούρανόν, και τόν διέταξε νά τήν θέση έπι σημαίας, ήτις νά 
προηγήται τοΰ στρατοΰ αύτοΰ εις τάς μάχας — είναι δέ αύτη τό περί-
φημον λάβαρον, ούτινος ύπάρχουσιν απεικονίσεις έπι τίνων νομισμάτων 
τοΰ Κωνσταντίνου. — Τήν διήγησιν ταύτην γνωστοποιεί ήμϊν ό Εύσέ-
βειος ό'τι ήκουσε παρά τού ίδιου αύτοκράτορος, όστις ήγγυήθη μεθ' Ορκου 
περί τής ακριβείας αυτής. 

Τοιαύτα λοιπόν περίπου διηγούντο οί περί τόν Κωνσταντίνον, κατά 

1 Ο Ευσέβιος δέν λέγει, κατά ποίαν στιγμήν παοουσιάσθησαν ή οπτασία και 
τό ονειρον άλλ' εξάγεται έξ όλης τής διηγήσεώς του Οτι ό Κωνσταντίνος, ότε 
έλαβε τάς ούρκνόθεν οδηγία!, δέν ειχεν άχόμη εισέλθει εις τήν Ίταλίαν, είχε 
μόνον έκκινήσεί πορευόμενος κατά τοΰ Μαξεντίου. Υπάρχει σπουδαία διαφορά 
από τής διηγήσεω; τοΰ Λακταντίου. 
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τά τελευταία έτη τής ζωής του, τοιαύτα δέ καί ο ίδιος διηγείτο πρός 
τούς οίκείους του, όταν ειχε διάθεσιν πρός έκμυστηρεύσεις. Άν άπό 
τοΰ Λακταντίου μέχρι τοΰ Εύσεβίου υπέστη ή διήγησις σπουδαίας 
αλλοιώσεις, άν κυρίως ηύξήθη πολύ, τούτο προέρχεται επειδή είναι φυσι-
κόν εις τάς τοιαύτας ιστορίας νά προσθέτωσιν άπαύστως. Όταν τάς 
άναφέρωσι πολλάκις, δέν τάς άναφέρουσι κατά τόν αυτόν τρόπον και 
εκάστοτε αύται πλουτίζονται διά τίνος νέου γεγονότος. Ό Εύσέβιος είναι 
ικανός νά έφεύρη μόνος όλα ταύτα τά κοσμήματα' δέν θά έξεπληττόμην 
όμως άν πρός τούτο είργάσθη καί αυτός ό αυτοκράτωρ. Οπωσδήποτε, 
αύτη είναι, μοί φαίνεται, ή έπίσημος και οριστική διήγησις τής προσελεύ
σεως τοΰ Κωνσταντίνου εις τόν χριστιανισμόν ταύτην δέ παρεδέχθησαν 
άνευ δισταγμού και άνευ δυσπιστίας όλοι οι ιστοριογράφοι τής εκκλησίας. 

"Έπεται τό τέλος]. 
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Έν τη 'Αρμονία τό πρώτον 1, έν τώ Γερμανικώ τών Αθηνών 
Άρχαιολογικώ Περιοδικώ έπειτα 2 έδημοσιεύθη έμμετρον έπιτύμβιον 
έπίγραμμα εις τινα Νίκαρχον Ξένωνος έν 'Αγίω Βασιλειω τοϋ δήμου 
'Ανακτοριων της Ακαρνανίας άρτίως εύρεθέν, άναγνωστέον δέ και 
στικτέον καθ ημάς ώδε : 

1. ου με ν πατήρ με ξεινοι, ό δυσμορος ουδέ με μάτηρ 
νυμφιδίων θαλάμων έδρακον απτόμενον, 

αλλα παρος δίά νυκτα κατά πτόλιν Αρεϊ λυγρω 
φωτός υπό στυγεράς ουλόμενον παλάμας. 

5. εικοσιπενταέτης δέ γόνος πινυτοίο Ξενωνος 
Νικαρχος μυσταις αμμιγα ναιετάω [[ν]] 

ουδέ γονευσιν ε(μ)οις αποδους χάριν. Ω μέγας 'Αιδα 
τόν με κατακτειναντα αιψα καταστορέσαις. 

Τό έν στιχω 1ω τοΰ αντιγράφου ΟΥΜΕ έν τοις Mittheilungen 
διωρθώθη εις ου(δ)έ. Τό ου μέν τής ημετέρας αναγνώσεως, συμφωνό-
τερον τώ χαράγματι. έχει τι τό ιδιάζον και προσκοπτον τώ μέτρω, 
άλλά κα! διά τό είδος και διά τήν προέλευσιν κα! τους πιθανούς χρόνους 
τής επιγραφής οΰχϊ και άπαράδεκτον. 

Έν στίχω 5ω άναγνωστέον ναιετάω, έν όριστική, άντι τοΰ πλημμε
λούς ναιετάων, είτε ό άντιγραφεύς είτε ό χαράξας τόν λιθον είναι υπαί
τιος τής προσθήκης τοΰ τελικού Ν. 

Ωσαύτως δ' έν στιχω 7ω θετέον έ(μ)οις άντι τοΰ κακώς ή χαρα-
χθέντος ή άντιγραφέντος εοις, όπερ ούδαμώς άρμόζει εις τό στόμα τοΰ 
έν τώ έπιγράμματι φθεγγομενου Νικάρχου. πλην άν ύποτεθη ότι άντι 
τοΰ έν τώ αντιγράφω ναιετάων κείται έπι τοΰ λίθου ναιετάει έν τριτω 

1 Αρμονία έπιστημ. περιοδικόν σύγγραμμα, Α' σ. 352, 353 και 464. 
2 Mitth. d. D. Arch.inst. XXV. σ. 113. 
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προσωπω, όπερ άνώμαλον έν προσφωνήσει κατά τά λοιπά πάντα πρω-
τοπροσώπω. 

Παρανόησις τοΰ έν στίχω 6ω «μυσταις άμμιγα παρήγαγε τόν έν τή 
Αρμονια πρώτον έκδότην τοΰ επιγράμματος εις ζήτησιν έπι γης τών 
μυστών, μεθ ών κατωκει ό δολοφονηθείς. Αλλ έκ τοΰ τάφου φωνεί ό 
νεκρός λέγων απλώς τοΰτο. οτι εν Αδου μετά μακάρων οικει. 

Κατά τάς παρά τώ άρχαίω έλληνικώ λαώ γενικώς κρατούσας θρη-
σκευτικάς ιδέας, μόνος ό τετελεσμένος, ό μυστης, θνήσκων έγίνετο όλβιος, 
μακαρς, μακάριος ό άτέλεστος, ο αμύητος δέν είχε τήν αυτήν τύχην 

Ος δ' ατελης ιερων, ος τ' έμμορος, ουποθ' ομοίην 
αισαν έχει, φθίμενός περ, υπο ζόφω ευρώεντι 1. 

Ό αμύητος, ό άτέλεστος, και αυτός ό έναρετωτατος, Αγησίλαος ή 
Επαμεινώνδας, άφικόμενος εις "Αδου έν βορβόρω κείσεται, "o δέ 
κεκαθαρμένος τε και τετελεσμένος έκεϊσε άφίκόμενος μετά θεων οικη-
πεί .— Κρείττονα μοΐραν ειχον. μετά τών θεών ωκουν ή διήγον, έν ταϊς 
μακάρων νήσοις διέτρβον θανόντες και εις "Αδου καταβάντες μόνοι 
οί μύσται 2. 

Χαϊρε, παθών τό πάθημα τό γ' ουπω πρόσθε έπεπόνθεις 
θεός έγένου άνθρωπου, 

λέγει πρός τόν τεθνεώτα νεκρική τις ταινία έν σικελικώ τάφω ευρεθείσα. 

Όλβιε καί μακαριστέ, θεός- δ' έση αντί βροτοΐο. 

λέγει άλλη όμοία σικελική πινακίς. Ορθότατα δέ παρατηρεί ό P. Fou-
cart έν τή περισπουδάστω περί τών Ελευσίνιων μυστηρίων πραγματεία 
εις ήν παραπέμπομεν 3, ότι, ούτως έχούσης τής κοινής πίστεως περί τής 
μετά θάνατον ζωής τών μυστών, ώς συνάγεται ιδίως έκ τών επιγραφών, 
έν αις τό γενικόν αίσθημα μαρτυρεΐται πολλάκις κάλλιον ή παρά τοις 

1 "Υμνος εις Δήμητρα, στίχ. 485- 483. 
2 Πλάτωνος Φαιδων, 13.29. Γοργίας, 47. Πολιτεία, Β . 6. Κικέρωνος de 

legibus, ΙΙ, 14. Αριστείδου'ρήτορος λόγοι ΙΓ' ΙΘ'. Ίσοκράτους Πανηγυρικύς 
28. Σοφοκλέους απόσπασμα 348. Διογένους Λαερτίου, VI. 2 Πλουτάρχου. Πώς 
δΕΪ τον νέον ποιημ. ακούειν, 4. 

3 Recherches sur l'origine et la nature des mysteres d'Eleusis. 
πολλαχόθι καί ίδιως έν σ. 54 -55. 
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συγγραφεύσιν, η περί της μελλούσης μαχαριότητος πεποιθησις est assez 
vive pour alter jusqu'a l enthousiasme et faire envisager la 
mort comtne un gain: 

Η καλόν εκ μακάρων μυστήριον, ου μόνον ειναι 
τόν θάνατον θνητοΐς; ου κακόν, άλλ' αγαθόν. 

Ταύτα συντελοΰσιν εις έξήγησιν τών έν τώ ήμετέρω έπιγράμματι 
λόγων τοΰ προώρως ύπό φονικής χειρός αποθανόντος Νικάρχου. Κλαίει 
μέν τήν άτυχίαν πατρός και μητρός επιζησάντων ίνα ίδωσιν είκοσιπεν-
ταέτη μόλις τόν υίόν αυτών, άνυμφον, άνυμέναιον, δολοφονούμενον 
λυπεϊται Οτι ουδέ ν άποδώση τών τροφείων τήν χάριν εις τούς γεννή
τορας έπέτρεψεν αύτώ ή μοϊρα' επικαλείται ταχίστην τοΰ μεγάλου θεοΰ 
"Αδου τήν τιμωρίαν έπι τοϋ δολοφόνου τήν κεφαλήν—άλλά και μακα-
ρίζει εαυτόν ότι αποθανών νέος κατοικεΐ ήδη μυσταις αμμιγα, μετά 
μυστών, διάγων ούτω βίον θείον. 

Έξ ού δείκνυται ότι Νίκαρχος ό Ξένωνος και ζών συγκατελέγετο 
μεταξύ τών μεμυημένων. 

Εν Κηφισια, τη 18 Αυγούστου 1900. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ* 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

-* 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ' ΑΪΔΕΚ 

Ειχον ανακοίνωσε: τη Ελληνική κυβερνήσει σχέδιον όπως όχυρωθώσιν 
έπι τοΰ παρόντος τό Φάληρον και ή Μουνυχία όσω οίον τε άπλούστερον. 
έπίφυλαττομένης διά τό μέλλον της ίσχυροτέρας όχυρωσεως τών εξόχως 
σπουδαίων τούτων θέσεων, δι' ής αί μέν Αθήναι καθίσταντο περιτταί 
ώς φρούριον, τό δέ λοιπόν τών θαυμάσιων τούτων κτισμάτων άπηλλάσ-
σετο περαιτέρω έκ τών τοΰ πολέμου καταστροφών. Ή Ακρόπολις άλλως 
ένεκεν ελλείψεως ποσίμου ύδατος δέν δύναται έπι μακρόν νά άντιστη 
μεθ' όλην την θέσιν αυτής έπι σπουδαίων και πέριξ απότομων βράχων. 
Αφ' οΰ δέ αί άποστολαί παρά τήν Χασιάν και τό Φάληρον δέν έσχον 

περαιτέρω έπιτυχίαν και ό συνταγματάρχης Γόρδων άπαυδήσας έκ τοΰ 
δυσάρεστου τής αρχηγίας ανθρώπων μή θελόντων νά ϋπακούωσιν, έδωκε 
τήν παραίτησίν του τή 20 Φεβρουαρίου (ν. ε.), ή Ελληνική κυβέρνησις 
μοι άνέθηκε τή 23 Φεβρουαρίου (ν.) τήν διεύθυνσιν επιχειρήματος κατά 
αποθηκών τών Τούρκων παρά τόν Ώρωπόν. Ειχον ήδη πρότερον ανα
γνωρίσει τήν σπουδαιότητα αποστολής κατ εκείνης τής ακτής, όπως 
αποκόψω τάς εκείθεν τώ Σερασκέρη προερχομένας ζωάρκειας και άνέλα-
βον όθεν πρόθυμος τήν έντολήν ταύτην, καίτοι τό ταμείόν μου παρου
σίαζε μέγα κενόν, άπ εναντίας όμως τρόφιμα και πολεμεφόδια δέν μοι 
έλειπον. Κατά τήν άποστολήν έν Φαλήρω παρετήρησα πλείονα σφάλ
ματα, ιδία δέ τήν έλλειψιν υπακοής παρά τοις στρατιώταις και συχνά-
κις τήν τής αγαθής βουλήσεως παρα τοίς όπλαρχηγοίς. Ήλπιζον δέ νά 
εξασφαλισθώ άπό τών τοιούτων κωλυμάτων, αναθέτων τήν διοίκησιν 
τών παλληκαρίων τώ καπετάν Πέτα. ούτινος ή καλή όλως ευρωπαϊκή 

1 Συνέχεια ιδε σελ. 50, 122, 196, 330, 440 και 519. 
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μόρφωσις μοί ήγγυάτο άνώτερόν τινα βαθμόν συνέσεως κα; φιλοτιμίας. 

"Ετερος τις Επτανήσιος, ό καπετάν Πανάς, ώς και ό Νεαπολίτης 
καπετάν Μικέλης με έβασάνιζον ίνα συμπαραλάβω αυτούς, άλλά μοί 
εδόθησαν περ: αμφοτέρων πληροφορία! δυνάμεναι νά με έμποδίσωσιν 
όπως συμβληθώ προς αυτούς. Ότε δέ μάλιστα ό πρώτος δι'απειλών 
προσεπάθει να ένδωσω. τότε έτι μάλλον άπεφάσισα έπ' οϋδεμια περι
πτώσει νά συμπαραλάβω τούτον. "Οθεν κατέστη μοι άσπονδος εχθρός, 
κακολογών με αδιαλείπτως, καί ίσως ειναι ό αίτιος πλείστων περί τής 
δράσεως μου ψευδολογιών. 

Ορίσχς όθεν τόν άρχηγόν τών παλληκαρίων προέβην εις τήν στρα-
τολογίαν τών ανδρών, επειδή δέ διέθετον μόνον 700 ισπανικά δίστηλα 
ήδυνάμην νά υπολογίζω τό πολύ έως 400 άνδρας' εις έκαστον ώφειλον 
νά δοθώσι τουλάχιστον άνευ άλλου μισθού ζεύγος υποδημάτων καί μαν
δύας έκ τριχών αίγός' τοιούτους δέ μανδύας οί πλείστοι έν τή φυγή 
παρά την Χασιάν έρριψαν άπ αυτών. Εκ τών στρατευμάτων τών έν 
Φαλήρω δέν ήδυνάμην ουδέ ήθελον νά στρατολογήσω τινά' διά τούτο 
απέστειλα τόν Πέταν εις Σαλαμίνα, όπου έκ τών λειψάνων τού σώματος 
τοϋ Βούρβαχη πλήθος άεργων στρατιωτών ένδιητάτο. Θ υπολοχαγός 
Schilcher μετέβη μετ' αύτοϋ, καθ' ού και τής στρατολογίας αύτοΰ 
έπαίχθησαν κατά τόν έλληνικόν τρόπον παντοειδείς μηχανορραφίαι έκ 
μέρους άλλων όπλχρχηγών και παρενεβλήθησαν έμπόδια. ώστε τό πλεί
στον μέρος τών ανθρώπων ους ήδυνήθη νά στρατολόγηση ήτο τοιούτος 
συρφετός ώστε ό Schilcher έγραψε τάς οίκτροτέρας επί τούτω εκθέσεις. 

Έν τοσούτω ό Κχρχισκάκης ήλθεν έκ τής βορείου Ελλάδος, καί 
τό μεν σώμα αύτοΰ έστρατοπέδευσε παρά τήν Έλευσϊνα. αυτός δέ 
ήλθεν έπι τής φρεγάτας ((Ελλάδος)), ένθα έβλεπον αύτόν κατά πρώτον. 
Ανήρ υψηλός, λίχν άπισχνανθείς, μετά παχέος μελανος μύστακος* 
το μέτωπόν του δέν ήτο ευρύ άλλά καλώς έσχηματισμένον, ύπό τάς 
μεγάλας τοξοειδείς όφρΰς έλαμπον έξυπνοι, καραδοκοΰντες καί βαθέως 
έμπεπηγμένοι όφθαλμοί, οϊτινες όμως έπληροϋντο πυρός άμα ώς περιήρ-
χετο εις σφοδρότερα, ψυχικά πάθη' λεπτή άλλ' ύπόσιμος ρις, προεξέχοντα 
μήλα τών παρειών καί μεγα στόμα ήσαν τα χαρακτηριστικά σημεία τοϋ 
ισχνού, ύποκιτρίνου προσώπου αϋτοΰ. τού ίσταμένου έπι κατεσκληκότος 
τρχχήλου — είκών τής φθίσεως, διότι επί τών παρειών ώσαύτως έπεκά-
θητο τό νοσηρόν εκείνο ερύθημα τής φθίσεως, ή δέ φωνή του ήτο βραγχω-
δης καί έβηχεν ισχυρώς. Τό πρόσθιον μέρος τού κρανίου του ήτο κεκαρ-
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μένον κατά τόν Άλβανικόν τρόπον, όπισθεν όμως άφηνε νά κυματίζη ή 
μακρά μελαινα κόμη του έπι τού αύχένος καί τών ώμων, ή έκρυπτεν 
αύτήν συνεσπειρωμενην κάτωθεν τοΰ φεσίου του. 

Έφερε στολήν 'Αλβανικήν πλουσίως κεκοσμημένην έκ πορφυρού έπι-
κρόκου, είδος έπενδύτου όν είσήγαγεν ό Άλή Πασσας τών Ιωαννίνων 
ώς αύλικήν στολήν και Οστις όπισθεν έκάλυπτε σχεδόν τήν πολύπτυχον 
μακράν φουστανέλλαν έξ έκλεκτοΰ λευκού περκαλίου' άνωθεν τού ενδύ
ματος τούτου έφερε μίαν φέρμελην (έσωκάρδιον άνευ χειρίδων), ής 
τά πλούσια χρυσά κεντήματα καθίστων δυσδιάκριτον τό ύφασμα έξ ού 
είχε κατασκευασθή. Ώσαύτως χρυσοκέντητα ήσαν τά τουζουλούκια, ών 
κάτωθεν προέβαλλον λευκά: περικνημίδες εντός βαθέως ανοικτών εμβα
δών έξ ερυθρού μαροκινού. Τουρκική σπάθη εντός χρυσής θήκης έκρεματο 
άπό τών ώμων διά πορφύρας παχείας θωμιγγος έκ μετάξης καί έν 
τή διά χρυσού κεκαλυμμενη ζώνη ήσαν έμπεπηγμενα πιστόλια μετά 
χρυσών λαβών. 

Πλήρης άντίθεσις πρός την έξωτερικήν άποψιν τοΰ Καραίσκάκη ήτο 
ή τοΰ γηραιοΰ ναυάρχου Μιαούλη, τοΰ ήδη κυβερνώντος μόνου την φρε-
γάτταν. Τό άγαθόν. ειλικρινές πρόσωπον αύτοΰ μετά τοΰ ανοιχτού μετώ
που, τών φιλοφρόνων όφθαλμών καί τής καμπυλουμένης πρός τά εμπρός 
ευρείας ρινός του άνωθεν ύποφαίου μύστακος ένέπνεεν έμπιστοσύνην και 
σεβασμόν. Έπι βραχέος ισχυρού λαιμού καί πλατέος αύχένος έταλαν-
τεύετο ή μεγάλη κεφαλή κεκαλυμμένη ύπό άραιάς και βραχείας φαιάς 
κόμης, έφ' ής μικρόν φέσιον μετά κυανοϋ θυσάνου. Έφερε βαθυκύανον 
ένδυμα έκ πανίου απλώς κεκοσμημενον διά μελανών μεταξίνων μηρίνθων 
έπι τών ραφών καί τών παρυφών, κάτωθεν τούτου όμοιον έσωκάρδιον. 
πλατυτάτας περισκελίδας ώσαύτως έκ βαθυκυάνου πανιού έξικνουμενας 
μέχρι τής κνήμης, λευκάς περικνημίδας καί πλατείας άνοικτάς μέλαινας 
έλαφράς έμβάδας' περί την όσφύν περιετύλισσε πλατεϊαν καί παχείαν 
ζώνην έξ ερυθράς μετάξης μετά χρυσούφάντων νημάτων, ητις έξετείνετο 
επι του κατου μέρους του εσωκαρδιου και μέχρι των ισχίων. μορφη 
μεγαλοπρεπής, επιβλητική κα; ευσταθής ! 

Τοιαύτη ήτο ή εξωτερική όψις τών δύο διασημότατων ηρώων τών 
Ελλήνων. Ό Καραϊσκάκης έλάλει άλβανιστί και ελληνιστί, ό δέ Μιαού

λης πρός τούτοις ολίγα ισπανικά κα: πορτογαλικά καί ένόει κατ' άκο-
λουθίαν αναγκαίως καί τήν ίταλικήν. Άμφοτεροι όμως πλέον τού ονό
ματος των δέν ήδύναντο νά γράψωσι. 
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Έφερον τήν συνδιάλεξιν έπι τής μελετωμενης μου αποστολής και 

όπως καταστώ σαφέστερος προς κατανόησιν περί τής αλληλουχίας των 
επιχειρήσεων έξήπλωσα τόν χάρτην μου τόν τοϋ Lapie έπι τής τραπέ
ζης. Έπιθεωρήσας δε τούτον επί μίαν στιγμήν ό Καραϊσκάκης με 
δΊεβεβκίωσεν ότι δεν ένόει τι περί τοπογραφικών χαρτών και δέν 
ειχεν ανάγκην τούτων, διότι και ούτως έγίνωσκε τήν χώραν επαρκέ
στατα, άλλά κατενοει ότι τοιαύτη άπεικόνισις θά ήτο αναγκαία έχεί-
νοις οίς ή χώρα ήτο ξένη. Ενέκρινε λίαν τήν έπιχειρησιν κατά τοΰ 
Ωρωπού και ύπεσχέθη νά μοί δώστρ ένα δραστήριον άξιωματικον τοΰ 

σώματος του, τόν καπετάν Βιρβίλην, μετά 100 ανδρών, ους όμως ώφειλον 
μετά τήν έκστρατείαν νά αφήσω όπως προσκολληθώσιν αύτώ πάλιν. 
Εκείνος δέ άφ' έτερου ήθελε νά άναμείνη τι οί Τοΰρκοι έσκόπευον 

νά πράξωσι και νά ίδη πόσους ανθρώπους ήδύναντο νά συλλεχθώσιν. 
ίνα πράξη αναλόγως. Έν τοσούτω θά έμενε μεταξύ Έλευσίνος 
και Πειραιώς εντός περιφράκτου θέσεως. Νΰν δέ έγένετο συνδιάσκεψις 
μεταξύ τοΰ ναυάρχου Μιαούλη, τοΰ πλοιάρχου Άστιγγος και τοΰ 
πλοιάρχου Παπανικολή περί τής'παραλαβής τών άποβιβασθέντων στρα
τευμάτων, διότι ή φρεγάττα ((Ελλάς)), τό άτμοκίνητον ((Καρτερία)) και 
τό βρίχιον ((Νέλσων)) ειχον τεθή υπό τής Κυβερνήσεως εις τήν διάθεσιν 
τής αποστολής ταύτης. Έπι τούτοις έξέπλευσα εις Αιγιναν όπως φρον
τίσω περί τών ζωαρκειών και πολεμεφοδίων 1 και επέστρεψα οπίσω 

1 Κατά τήν έν Αίγίνη διατριβήν μου, οτε έκανόνιζον υποθέσεις τινάς παρά 
τή Κυβερνήσει, άφίκετο καί ό Ψαριανός πλοίαρχος Γιαννίτσης ίδιοκτήτης τοϋ έν 
τώ Φαληρικώ ορμώ προσοομούντος βρικίου "Νέλσωνος" και άπήτει χρήματα, 
ίνα δυνηθή νά δοθή τουλάχιστον τοις ναύταις έκείνου τοϋ πλοίου καταβολή τις 
τοϋ μισθού των, διότι άλλως έδει νά λάβη Οπίσω τό πλοίον Οπως μη κατα-
σαραφή.Ή Κυβέρνησις έζήτει νά παρηγόρηση τόν άνθρωπον, μάλιστα δέ ήθελε 
νά δώση αύτώ έπιταγήν έπι τοϋ τελωνείου τής Σύρου, αλλ' έκεϊνος δέν έστεργε 
νά δεχθή ταύτην. 

Έν τή σειρά τής θερμής συνδιαλέξεως ηκούσα τον πλοίαρχον νά λέγη επανει
λημμένως «ει μή λόγος κολονέλλου"(:;).Ήρώτησα τότε τον κ. Τρικούπην διατί 
ό πλοίαρχος απήτει παρ' έμοϋ ΰποσχεσιν και έλαβον ώς απάντησιν. ότι ήθελεν 
αφήσει τότε μόνον το πλοϊόν του έν τώ λιμένι πρός στάθμευσιν, έάν ηγγυώμην 
αϋτώ τήν πληρωμήν. Εϊπον τότε δια τρίτου εις τόν πλοίαρχον Οτι αγνοώ αν 
ή πότε θέλω λάβει χρήματα, αλλά προθύμως θέλω ΰποσχεθή Οτι τό πλοϊόν του 
θά πληρωθή έκ τών πρώτων χρημάτων άτινα ήτο δυνατόν νά λάβω. Μοι έτεινε 
τότε τήν χείρα του και τό πλοίον έμεινε. Εννοείται ότι έτήρησα τόν λόγον μου. 
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ύστερον εις Φάληρον, όθεν έμελλον νά μεταβώ εις Σαλαμίνα όπως επι
θεωρήσω τά παλληκάρια άτινα έστρατολόγησεν ό Πέτας. 

Έφερον μετ' έμοΰ υποδήματα, μανδύας καί άλευρα ώς καί τινα 
κιβώτια πλήρη φυσιγγίων. Φθάσας δέ εϋρον έκεί μόνον τήν φρε-
γατταν «Ελλάδα)). Ή «Καρτερία)) καί ό κΝέλσων)) διετάχθησαν 
κατά τήν άπουσίαν μου νά άποκλείσωσι τήν δίοδον μεταξύ Αττικής 
καί Εύβοιας, διότι ή Κυβέρνησις έμαθεν ότι μεταφορά ζωαρχειών διά 
τούς Τούρκους ερχόμενη έκ Βώλου έμελλε νά διευθυνθή δι εκείνης τής 
οδού. Η διάταξις αύτη ή ποιηθείσα κατά γνήσιον έλληνικόν τρόπον με 
έξώργισε τοσούτω μάλλον όσω ουδεμία λέξις μοι ελέχθη κατά τήν δια
τριβήν μου έν Αίγίνη, άπ' εναντίας δέ άπό 8 ήμερων ήδη άνεγινώσκετο 
έν τή ελληνική έφημερίδι ότι αποστολή τις κατά τού Ωρωπού ήθελε 
λάβει χώραν, ώς αν έπεθυμείτο νά δοθή χαιρός τοις Τούρχοις ή τοις έξ 
Ευρώπης φίλοις αυτών έν τώ στρατοπέδω των (διότι βεβαίως εκείνοι μέν 
δέν άναγινωσκουσιν έλληνικάς εφημερίδας άλλ' ούτοι), όπως λάβωσι τά 
μέτρα των. Τά άποσπασθέντα ταΰτα πλοία εμελλον νά άναμείνωσιν 
ήμας κατά τήν είσοδον τού κόλπου. 

Μετά τινα κωλύματα και άναβολάς έφερον έπι τής Ελλάδος τέλος τά 
παλληκάρια ύπό τόν Πέταν, πρός ους έτι ειχε προσέλθει ό καπετάν Βιρ-
βίλης μετά 60 άνδρων, είτα τρεις έκ τών αξιωματικών μου'. τόν ίατρόν. 
έξ υπαξιωματικούς, Γερμανούς τινας καί Άγγλους φιλέλληνας, έν όλω 
περί τούς 500' έν τώ πλοίω αί ακάθαρτοι Ομάδες τών παλληκαρίων 
δυσαρέστως ύπεβλέποντο ύπό τών καθαρείων ναυτών 2. 

1 Έν Αίγίνη ϋπελείφθησαν ό υπολοχαγός Schnizlein τετραυματισμένος καί 
Schonhammer ώς αντιπρόσωπος μου παρά τή επιτροπεία. 

2 Παρακάμπτοντες τήν άκραν τοϋ Σουνίου τήν νΰν Κάβο-Κολόννες, ειδομεν 
τα μεγαλοπρεπή έοείπια τοΰ εξαισίου ναοϋ, οπου ποτέ ό Πλάτων έδίδαξε. 
"Έξαισιοτέραν έδραν" έγραφον τότε πρός φίλον μου. "ουδείς καθηγητής έχει 
έν τώ κόσμω. Η θεία όντως θέα έκείθεν πρός τό θαυμάσιον πέλαγος, ό καλώς 
έσχηματισμένος έρυθροκίτρινος βράχος, έφ ου Ίσταντα; έν τώ μέσω αναφυέντων 
θάμνων οι ώραϊοι μαρμάρινοι στϋλοι οι διατηρούμενοι λευκοί ενεκα τής θαλάσ
σιας αύρας καί ού τήν βάσιν λούει δι' αφροΰ τό βαθυκύανον κΰμα τό τότε ανυ-
ψούμενον ύπό δροσερού αέρος οτε παραπλέομεν—άνωθεν ημών ό ανέφελος κυα-
νοΰς θόλος τού ουρανού!" 

Όμως ώς έν τώ Ρωμαίκώ παλατίω ό σωρός κόπρου, ούτω και ένταΰθα 
έξήτμισε τήν θέρμην τού θαυμασμοϋ καί τής άναμνήσεως επιγραφή καθ' όλον 
τό μήκος τού ωραίου έπιστυλίου έξικνουμένη. γεγραμμενη δέ διά κολοσσιαίων 
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Ό καιρός κατέστη θυελλώδης και εύρομεν τά προαποσταλέντα πλοία 

μόλις τήν πρωίαν τής δευτέρας ήμερας παρά τόν λιμένα 'Ράφτην, εις όν 
άπεσύρθησαν φοβούμενα την κακοκαιρίαν. Έπι βράχου κειμένου πρό 
τοϋ λιμένος Ράφτη υπάρχει περί τους 60 πόδας ύψηλόν, άκέφαλον 
καθήμενον άγαλμα έν ποδήρει έσθήτι εκ λευκού μαρμάρου και ρωμαϊκής 
τέχνης. Τινα δέ παριστά, δεν ήδυνήθην νά μάθω, πρέπει δε νά ήτο άνήρ 
πολλών αγαθών πρόξενος ή λίαν ματαιόδοξος ά ίδρυσάμενος ή ό προς ον 
ίδρύθη τό μνημεϊον, ούτινος τό μάρμαρον μόνον διά γιγαντιαίων μόχθων 
ήδυνήθη νά κομισθη έπι τοϋ βράχου τούτου. 

Έν τώ μεταξύ έφθάσαμεν εις τόν ορμ.ον τοϋ Μαραθώνος ζητοϋν-
τες τά πλοία εκείνα' ειδομεν ανθρώπους έν τώ πεδίω, άνεπετάσαμεν 
γαλλικήν σημαίαν και έστείλαμεν λεμβον εις τήν ξηράν ένδύσαντες τούς 
ναύτας τά ενδύματα τών υπαξιωματικών ήμών. Ό καπετάν Πέτας 
ένεδύθη ωσαύτως εύρωπαϊκήν στολήν,όπως προσποιηθή τόν άπεσταλμένον. 

["Επεται συνέχεια] 

χαρακτήρων έκ ναυτικής πίσσης, ή εξής : Bellona Austriaca 1824.'Ακουσιως 
έπήλθεν ει; τόν νουν ημών τό γνωστόν γερμανικόν ρητόν περί τών χειρών τών 
τρελλών και έφαντάσθημεν οτι έν τή θέσει τοϋ κυβερνήτου τής Βελλώνας τής τότε 
αύστριακής ναυαρχίδος έν Ανατολή ηθέλομεν έξαναγκάσει τον ναυτόπαιδα (διότ: 
ουδείς άλλος ήδύνατο νά είναι τόσον πρόστυχος) τόν βεβηλώσαντα τό ιερόν τούτο 
διά τοιούτου αστείου, νά απάλειψη διά τής γλώσσης όλόκληρον ταύτην τήν 
μουντζουριάν και νά τώ καταλογίσωμεν έκαστον γράμμα διά δραστήριου ξυλο-
κοπήματος, όπως εις τό έξης παρέλθη αύτώ ή διάθεσις νά παραδίδη τό όνομα 
πλοίου καί έθνους εις τήν όργήν καί τήν χλεύην εκάστου ανθρώπου εις ον 
τοιαύτη έπίχρισις δηλητηριάζει τήν θέαν τού εξαισίου. 

Ούτω πως έγραφον τότε έν τή στιγμή τής άγανακτήσεώς μου, νϋν όμως ό 
αλμυρός θαλάσσιος άήρ θά έξήλειψεν εντελώς τήν βρωμεράν έπιγραφήν έπι τού 
ακρωτηρίου χαί ελπίζω Οτι ούδεις πλέον θέλει συλλάβει τήν ίδέαν, χάριν τοιαύτης 
αθανασίας κατά τόν τρόπον τού Kieselack (διαβόητου δοξομανοϋς "Αγγλου) νά 
καταναλώση κόπον, χρόνον καί έλαιόχρωμα. 


