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Ό  κ. Γ. ΙΊ. Κρέμος ειδικός καθηγητή; τής ιστορίας παρά 
τοΐς έν 'Αθήναις Β. γυμνασίοις, γνωστότατος δ ’ άλλως καί 
πάσι τοΐς φίλοι; τών γραμμάτων καί δή τοΐς εύγνώμοσι θαυ- 
μασταΐς τών ηρωικών κατορθωμάτων τής μεγαλουργού καί 
ένδοξου γενεάς τών άνδρών τών ύπέρ τής έθνεγερσίας καί ανε
ξαρτησίας ήμών άγωνισαμένων, άρχήθεν δέ τιμών διά τής 
πολυτίμου και πεφωτισμένης συνεργασίας αυτού τό ήμέτερον 
σύγγραμμ.α δημοσίευσα; πολλάκις έν αύτω περισπούδαστον 
σειράν ιστορικών έπανορθωματων επί τή  βασει τών νεωτέρων 
πηγών, έξέδοτοκατ’ αύτάς ϋπό τόν άνωτέρω τίτλον πολυσέ- 
λιδσν έμβριθεστάτην πραγματείαν,ήν καί ύποβληθεϊσαν έπί 
ύφηγεσία τού μαθήματος τής Ε λληνικής ιστορίας ύπό τήν 
μελέτην τής φιλοσοφικής σχολής τού εθνικού ΙΙανεπιστημίου 
σύμπαντες οί καθηγηταί τής σχολής ταύτης όμοφώνως έπε- 
δοκίμασαν κρίναντες αςιον τόν κ. Γ. Π. Κρέμον τής ύφηγε- 
τικής έδρας καί συνέχαρησαν αύτω έκθύμω; διά τάς εύρείας 
αύτού γνώσεις, τήν άρίστην διατύπωσιν τών ιδεών καί τών 
επιχειρημάτων τήν πειστικότητα.

Έ ν τή περί ής ό λόγος πραγματεία ταύτη ύπαρχουσι νέαι 
θεωρίαι καί έρμηνεΐαι πραγμ.άτων, αϊτινες θά δώσωσιν αφορ
μήν εις μελέτην καί παρά τοΐς ξένοις, ώς πεποίθαμεν, σοφοΐς 
τής Εύρώπης- Τοιαύτα δέ είνε; Πρώτον μέχρι τού νυν πάν- 
τες οί ιστορικοί παρεδέχονο ώς ένα τόν πρώτον ιερόν πόλε

μον αΚρισαϊον» λεγόμενον (σελ. 3 0 — 50)· νύν δ ’ έξ αύτών 
τών πηγών καταδεικνύει ό συγγραφεύ;'δτι υπήρξαν δύο πό
λεμοι συγχυθέντες εις ένα, δπως καί α ί δύο πόρρω άπέχουσαι 
πόλεις τής Φωκδος Κρΐσα καί Κίρρα συνεχέοντο εις μίαν. 
Τών πολέμων τούτων ό μέν πρώτο; κατά  τόν κ . Γ. Κρέμον 
ήτο κατά τής Κίρρας καί πρέπει νά λέγητα ι Κιρραϊος, δ δ ’ 
έτερος κατά τής Κρίσης, δστις «Κρισαΐος» λέγεται· Διά τού 
χωρισμού τούτου τακτοποιούνται τά  πάντα· καί τά  χωρία 
τών συγγραφέων όρθώς ερμηνεύονται καί α ί χρονολογίαι καί 
τα  περί τών στρατηγών καί τά  λοιπά καί μάλιστα ό παρά 
τώ  Παυσανία χρησμός, δστις καί ακατανόητος ήτο καί παν- 
τοίας στρεβλώσεις ύφίστατο παρά τών κριτικών τά  πάντα 
έπασχον Προκρούστου βασανιστήρια. Δεύτερον τά  καί κράτι- 
στα είνε τά  περί τού τρίτου ιερού καί φωκικού πολέμου (σελ. 
60 — I 19). Διά μακρών άποδεικνύει ό κ.Γ. Κρέμος δτι πλημμε- 
λώς παρεδέχοντο μέχρι τοΰδε οί ιστορικοί ώς α ιτ ία ν τού ολέ
θριου πολέμου κατά Φωκέων τήν ιεροσυλίαν αύτώ ν διότι τό 
αληθές αίτιον ήτο τό κατά Φωκέων μίσος πάντων τών πέριξ 
κατοικούντων λαών, οΐ’τινες εύρόντες εύκαιρίαν ήγειραν κα τ’ 
αύτών τόν καταστρεπτικώτατον ιερόν πόλεμον, δστις έγεινεν 
άφοομή δπως ό Φίλιππος άναμιχθή εις τά τής ’Ελλάδος 
ποαγματα καί υπόταξη αύτήν.

Τρίτον ελέγχει τή θεωρίαν τού σοφού Γάλλου ΡοΐΙΟβΓΐ, οτι 
δήθεν οί Έ λληνες ένικήθησαν ύπό τών Γαλατών, ένώ δλως 

| τούναντίον άποδεικνύει ό κ. Γ. Κρέμος, δτι οϊ Γαλάτα ι (σελ. 
1*23 — 139) ού μόνον δέν ένίκησαν, άλλά  καί κατετρο- 
πώθησαν ϋπό τών Ε λλήνων άποβαλόντες καί τόν βάσιλέα 
αύτών, Βρέννον, καί μόλις όλίγιστοι διεσώθησαν (σελ. 134-135)·

Τέταρτον διορθοί πλεΐστα δσα ιστορικά, γεωγραφικά καί
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τοπογραφικά· οίον τήν θέσιν του ποταμού Γλαίθου και 
Δαφνούντος (σελ. 85) συγχεομένων διακρίνει τα ; έπί του 
Παονασού Φαιδριάδας προσηκόντω; (σελ. 87)· προσδιορίζει 
τόν τόπον, ε’ν φ  κατεκρηυ-νίσθη ό μέγας στρατηγός των Φω- 
χέων Φιλόμηλος (σελ. 5 4 — 95)· διορθοΐ ελέγχων τόν Σχο
λιαστήν τού Άριστοφάνους (σελ 15)· άποδεικνύει ότι τό τέως 
έρμηνευόμενον «άγχού» μόνον ώς τοπικόν θεωρούμενον έχει 
καί χρονικήν σημασίαν, όπερ έν ούδενί λεζικψ σημειοό- 
τα ι (σελ. 17). Ε πίσης διορθών ποιείται λόγον περί τής όρθής 
ερμηνείας τοϋ χρησμού καί τής λέξεως ίδια Κρήσιοι (σελ 17 
πρβλ. 19). Πραγματεύεται περί Δαυλίδος κατ’ άναφοράν 
πρός τούς Φλεγύας (σελ. 21)· περί πλημμελημάτων παρά 
Παυσανία καί Πολυαίνω (σελ. 3 8 — 34)· περί εσφαλμένων 
όνομασιών τού χειμάρρου Πλειστού καί τής πηγής Συβάρι- 
δος (σελ. 35— 36)· περί αναληθούς συγχρονισμού παρα τώ 
Σχολιαστή Ίφίτου καί Εΰρυλόχου (σελ. 38)· περί όρθής γρα
φής καί τοποθεσίας τού πολιχνίου Κραγαλίου (σελ. 4 2 — 43)· 
περί τής όρθής ερμηνείας ετέρου χρησμού κακώς έρμηνευομέ- 
νου (σελ. 43— 44)· περί πλημμελών παρά τοίς ξένοις ονο
μάτων τής πολυυμνήτου Τραχείας, Τρικελεύθου ή Σχιστής ο
δού, έν ή τά κατά τόν Λαίον έγένοντο- περί τού όρους Κίρ- 
φεως· περί τής κώμης Κίρφεω; (Κισφίνα;) (σελ.50)· περί πλά 
νης τού Παυσανίου προκειμένουπερί Λοκρών(σελ.73)· περί τή^ 
σφαλεράς παρά Παπε γενεαλογίας τού Μνασέου καί Μνασω- 
νος (σελ. 79). "Οσον δ’ αποβλέπει εις τά  τοπογραφικά ίδέτω 
τ ι ; καί τήν ερμηνείαν τού τοπογραφικού χάρτου των Δελ· 
φών, έν ή συνάπτονται διά παραπομπών εις τήν πραγματείαν 
τά  ιστορικά συμβαντα μετά των τοπογραφικών θέσεων, ένθα 
προσδιορίζεται καί ή θέσις ή πρός Δ.τών Δελφών, ένή έγίνοντο 
αί μεταξύ Φωκέων καί Λοκρών Όζολών μάχαι πρότερον έ- 
σφαλμένως τιθέμεναι ύπεράνω τών Δελφών έπί τού Παρνα- 
σού, όπου ούδέ αίγες δύνανται ν’ άναβώσι, πολλω δ’ ήττον 
νά συγκροτηθώσι μάχαι χιλιάδων μαχομένων (πρβλ. άριθ. 
21 καί 29  τού χάρτου τών Δελφών πρός σελίδα 8 6 — 87 
τής πραγματείας).

Έ κ τού πολλού δέ τούτου πλήθους πραγμάτων νέων ή 
άλλων κατά νέον όρθόν τρόπον έπεξειργασμένων κατά τάς 
πηγάς καί κατά τοπογραφικάς έρεύνας γενομένας έπιτοπίως 
ύπό τού συγγραφέω; άποδεικνύεται ότι ή περί ίεροσύλων καί 
ιερών πολέμων πραγματεία τού κ. Γ. Κρέμου είνε ε’ργον ούχί 
τών συνήθων, άλλά τέμνει νέαν οδόν τής παρ’ ήμίν ιστοριο
γραφίας, ήτις συνήθως ε'χει ώς πηγήν άκένωτον τάς χύτρας 
τών ξένων σοφών. Άναμφισβητήτως τοιαύτκι κατά τάς π η 
γάς ίστορικαί έρευναι ώ ; πρωτότυποι είνε δυσχερέστατοι· 
άλλά  τούτο είνε έπιστήαη. Μέχρι τούδε οί άνχγνώσται τού 
Απόλλωνος έγίνωσκον τόν ιστορικόν κ. Γ. Κρέμον διατρίβοντα 
περί τάς πηγάς τής μεγάλης ήμών έπαναστασεως τού 1821, 
έκ δέ τής περί ής ό λόγος πραγματείας έπί ύφηγεσία τής ελ
ληνικής ιστορίας έν τω έθνικω Πανεπιστημίω μανθανουσιν ότι 
τό κατά τάς πηγάς συγγραφειν μεταχειρίζεται ό κ.Γ. Κρέμος

καί έν τή  άρχαί$ Ελληνική ίστορίικ, όπερ βεβαίως θά πράξη, 
καί έν τω  πανεπιστημίω έν τή  διδασκαλία αύτής. Ουτω δέ 
ό κ. Γ. Κρέμος καθίσταται ό πρώτος εισηγητής τής κατά 
τάς πηγάς ιστοριογραφίας έν Έ λλάδι, τής όποιας τήν σπου- 
δαιότητα πας τις έννοεϊ. Μακαρίζομεν δέ τό τε έθνικόν Πα- 
νεπιστήμιον καί τούς κκ. φοιτητάς έπί τή  ευτυχεί ταύτη  
προσαποκτήσει τοιούτου διαπρεπούς Καθηγητού εις τό αχ-  
θημα τής ιστορίας τής φίλης ήμών πατρίδος. Χάριν δέ τών 
ήμετέρων αναγνωστών άποσπώμεν δλόκληρόν τό περί Κρισαίου 
πολέμου έκ τής καθόλου πολυτίμου ταύτης πραγματείας.

ΠΡΩΤΟΣ ΙΕΡΟΣ Η ΚΡΙΣΑΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΙ 
595-586

»Καί μέχρι μέν τού έκτου αίώνος άρχομένου μόνον ιερόσυ
λοι μεμονωμένοι ή μετά καί άλλων όλίγων ώς έπί τό πολύ 
άρπαγων έγγύθεν ή πόρρωθεν τών Δελφών έπέρχονται ώς λη- 
σταί έπί συλήσει τού ιερού τών Δελφών" άναχωρούσι δ’ έπι- 
τυχόντες ή άτυχήσαντες τού σκοπού. ’Αλλά τούντεύθεν έπι- 
βουλεύουσι τω μαντείω ού μόνον ιερόσυλοι ώς λησταί έπερχό- 
μενοι, άλλά  καί έπιχώριοί τε καί πρόσοικοι Έ λληνες καί πό
λεις καί άγωνίζονται ή πρός μόνους τούς Δελφούς καί Άμφι- 
κτύονας ή καί πρός άλλήλους περί τού ιερού ή τών κτηαα- 
των καί τών προσόδων αύτού. Έ κ τούτου δέ οί διαμαχόμε- 
νοι περιέρχονται εις ολέθριους αύτοίς τε καί άλλοις Έ λλησι 
καί άπαση, ώς ρηθήσεται, τή Έ λλαδ ι πολέμους ιερούς κα- 
λουμένους, ών πρώτος ό καλούμενος πρώτος η Κ ρ ισ α ϊο ς  πό -  
J e p o ç .  Καί ιερός 1 μέν έκλήθη, ώς εϊρηται, διότι έγέ- 
νετο ΰπέρ τού ιερού τών Δελφών· Κ ρ ισα ϊο ς^  δέ ή Κ ρ ισ α ί -  
*ό(·3. διότι οί Κρισαιοι έπολεμήθησαν, εί καί δ ι' αύτό τούτο 
καί Κιρραΐος"1 ήδύνατο νά κληθή, διότι πρώτον μέν κατεπο- 
λεμήθησαν, ώς δειχθήσεται σαφώς, οί Kippaîot, εΐτα δέ οί 
Κρισαιοι. Ά λ λά  πιθανώς έκλήθη Κρισαΐος έκ συγχύσεως καί 
συγχωνεύσεως τών δύο άπ’ άλλήλων διεχουσών πόλεων Κρί
σης καί Κίρρας εις μίαν, διώνυμον δήθεν ούσαν, τό μέν παλαι 
Κρΐσαν, ύστερον δέ δήθεν τήν αύτήν Κίρραν έπικληθεϊσαν, ώς 
δοξαζουσι πλημμελώς άλλοι τε καί ό Παυσανίας5. Διά δέ 
τήν σύγχυσιν ταύτην άπαξαπαντες οί μεταγενέστεροι οί ι 
στορίαν συγγραψχντες αλλοδαποί τε καί ημεδαποί μέχρι τούδε 
e r a  νομίζουσι τό ν  π ρώ το r  i e p o r  πόλεμον, όπερ πλημ,με-

1) «  Κ αλλισθένης έν τώ  περ ί ΐ ε ρ ο ϋ  πολέμου» (Ά θή ν. XIII,
10 (560 ).

2) n . . . .  Κ ατά τόν ΚρισαΓον πόλεμον.» (Στράβ. Θ' ,  418)  χ ι !  : « . . .  
μ ετά  Sè τόν Κρισαΐον πόλεμον...» (Αυτόθι, 421)  -B e l l u m  C risaeu m .. » 
( Jus t  p ro l. i l l ) .

3) «Κ αί δ Κρισαίχός δέ πόλεμος όνουαζόμενος» (Κ αλλισθένης παρ’ 
Ά θ η ν . XIII. 10 (560 ).

4) Ι ίαθάπερ  χα ί τό π  ε δ ί ο ν κα ί ή  χ  ώ  ρ α  κα ί δ κ ό λ π ο ς  κτλ. 
εκαλούντο.

5) X . 37 , 4 .
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λές ώς έξ αύτών τών πηγών άριδήλως φανήσεταε. Διχκρινό- ! 
μεναι δ ’ α ί πηγα ί είνε α ύ τ α ι. Πρώτον  αί άναφερόμεναι εις : 
μόνους τούς Κιρραίους. Λεύτερον  α ί εις τούς Κρισαίους. Τ ρ ίτο ν  
α ί συγχέουσαι συναμφοτέρους. Τ έτα ρ το ν  α ί άναγόμ,εναι εις 
άμ.φοτέρους διακρινομένους ά π ’ άλλήλων.

Πρώτον. Ό  Α ισχίνης' ε’χει πρό όμμάτων μόνον .τούς Κιρ- 
ραίους. Κατ’ αυτόν τό Κιρραίον πεδίον καί ό λιμήν τής Κίρ
ρας ήσαν μέχρι τών χρόνων αύτού έξάγιστοι καί έπάρατοί’ ή 
χώρα αύτών έξεπορθήθη καί οί Κιρραίοι καί Κραγαλίδαι 
έξηνδρ αποδίσθησαν ύπό τών Άμφικτυόνων καί ούτως έπλη- 
ρώθη ή μ.αντεία τού θεού, ου τφ  τειμένει έμελλε κ α τ ’ αύτήν 
νά προσκλύζη τό κύυ,α τού Κιρραίου κόλπου. Ό  δέ Δημοσθέ
νης 9 άπλώς μεμφόμενος τώ Αισχίνη λέγει ότι εκείνος συνέθετο 
«λόγους ευπροσώπους καί μύθους, όθεν ή AΊ ρ ρ α ία  χώ ρα  
καθιερώθη». Ό  δέ Α ριστοτέλης5 ώσαύτως Κιρραίους, ώς 
έοικεν, είχε πρό όμμάτων. Καί ό τού Παρίου μαρμάρου 4 διαρ
ρήδην Κιρραίους λέγει. Ό  δέ Διόδωρος5 ό Σικελιώτης όμοίως 
μόνον τούς Κιρραίους έχει πρό οφθαλμών. Ό  δέ Πλούταρ
χος6 άποδέχεται τά  τού Άριστοτέλους, ώς καί έξ άλλου χω
ρίου7 τού αύτού δηλούται. Ό  δέ Άρποκρατίων8 παραπέμπει 
άπλώς εις τόν Αισχίνην.

δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Ό  Ψευδοθεσσαλός9 υιός δήθεν τού Ίπποκρά
τους διά μακρών περιγράφων τά  περί τήν Κρΐσαν έν τώ 
πρός τούς Αθηναίους «πρεσβευτικφ» ούδέν λέγει περί Κίρ
ρας, ούδέ περί τής δι’ έλλεβόρου άλώσεως αύτής, οΰ Παυσα
νία ; καί Πολύαινος μνημονεύουσιν, άλλά περί δηλητηρίου, 
δι’ ού ό ιατρός Νέβρος έμίανε τό τής Κρίσης ύδωρ καί διά 
τού σοφίσματος τούτου είλε τήν πόλιν στρατηγούντος τού 
Θεσσαλού Εΰρυλόχου. Ωσαύτως διά μακρών περιγράφει καί

1) Κ ατά Κ τησιφ . 107 — 112 (498  — 503 ).
2) Περί τοΰ στεφ. 14 9, (477).
3) Πλουτ. Σολ. 11.
4) « Ά φ ’ οΰ οϊ Ά μ φ ικτύονες ένίκησαν έλόντες Κύρραν . .  . .  » (Έ πο χ . 

37 ).
5) ο "Οτι τώ ν Κιρραίων πολιορχουμένων πολυν ήδη χρόνον διά  τό 

χρηστήριον επ ιχειρ εΐν συλαν, τ ινες μέν τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  εις τας π α τρ ί
δας έπανήλθον .»  (IX,  16).

6) Πλουτ. αυτόθι.
7) «"Α ν ούν κατά  τόν δοθέντα χρησμόν Κ ι ρ ρ α  ί ο ι ς υπό του θεού 

οΠ άντ’ ή μ α τα  κα ί πάσας νύκτας πολεμής....» (Ε πανάληψης τώ ν παρ’ 
Α ισχ ίνη  ενθ. ά νω τ  ) (ΙΙώ ; άν t i c  αίσθοιτο έαυτοΰ προκόπτ. ε π ’ αρετή 3).

8) Έ ν  λ . Κιρραίον πεδίον.
9) Έ ν  τ ή  συλλογή τώ ν Ίπποκρατε ίω ν συγγραμμάτω ν τή  ύπό τοϋ 

γραμματικού Έ ρωτιανοΰ άκμάζοντος έπ ί Νέρωνος συνταχθείση μνημο
νεύετα ι κ α ί :  «Πρεσβευτικός Θεσσαλοϋ Ίπποκράτους υΐοϋ» πρός τους 
’ Αθηναίους, όπερ πάντες , χα ί όρθώς, νομίζουσιν ύποβολιμαϊον. Ό  δ’ έκ
δοτης τοϋ Ίπποκράτους Έρμερίνσιος δοξάζει ότι δ τ ’ «επ ιβώ μ ιο ς» κα ί ό 
«πρεσβευτικός» ε ΐσ ιν  εργον ή μ ι μ α θ ο ΰ ς  τίνος Ά λεξανδρειανοΰ π . X. 
άχμάσαντος λέγω ν : C ou jic io  e a  fe r e  ab A l e j an d r i no  s c i o  l o  esse 
p ru fe c ta »  (Ίπποκρ. τ . γ ’ . σελ. XCI κ α ί 614 , 615 ), δπερ δυνατόν α λλ ’ 
ούδέν ήττον τά  περ ί τοϋ Κρισαίου πολέμου ύ π ’ αϋτοϋ γεγραμμένα  εϊσί 
τά μόνα κα ί διεξοδιχά.

τά  περί τής έκ Κώ πρός τούς Άμφικτύονας κατά τών Κρι- 
σαίων έλθούσης έπικουρίας πολεμικής τε καί ιατρικής, περί 
ών ούδείς ποτέ άλλος τών παλαιών έγραψέ τ ι, έξ οΰ φαίνε
τα ι ούτος γινώσκων τά  Κρισαΐα κάλλιον παντίς άλλου έρχ- 
νισάμενος ϊσως παρά συγγραφέως προγενεστέρου ούκέτι σω- 
ζομένου, εί καί ένιαχού έλέγχεται πλανώμενος ώς 0τε λέγει : 
«Κρισαΐον έθνος,— τάς πόλεις έπόρθουν», ώσανεί οί Κρισαιοι 
ήσαν έν Φωκίδι ίδιον έθνος καί είχον πλείους πλήν τής Κρί
σης πόλεις. Ά λλά  ταύτα  πολλφ είσι μετριώτερα τών ύπ ’ 
άλλων είρημένων, οίον τού Παυσανίου συγχέοντος τάς δύο πό
λεις Κρΐσαν καί Κίρραν, τού Κτησίου όστις έγείρει έκ νεκρών 
τόν Μαρδόνιον μετά τήν έν Π λαταιαΐς μάχην πρός σύλησιν 
τού ιερού τών Δελφών καί τού Πολυαίνου μετατιθέντος τήν 
Κίρραν πόρρω τής θαλάσσης καί άλλων άλλα παραδοξότερα 
γραφόντων. Ό  δέ Φροντΐνος ' φαίνεται συνάδων τω  Ψευδό- 
θεσσαλφ μέν έφ’ όσον άποβλέπει εις τά  περί ύδραγωγείου, 
ά λλ ’ ώς πρός τάλλα  τω  Παυσανία καί Πολυαίνω τοίς συγ- 
χέουσι τά  περί τάς δύο πόλεις Κρΐσαν καί Κίρραν.

Τ ρ ίτο ν .  Ό  Παυσανίας 2 συγχέων τήν Κίρραν πρός τήν 
Κρΐσαν άπαντα τά  τού πρώτου ιερού πολέμου τά  περί τήν 
Κίρραν συμβάντα αποδίδει καί τή Κρίση (ψευδώς δοξάζων 
ότι ή Κρΐσα έκειτο πρός τή  θαλάσση, ένθα έκειτο μόνη ή 
Κίρρα), άτίνα  έπ’ ούδενί λόγω δύνανται αύτή νάποδοθώσιν, 
ώς συμφανέστατον έσται. Άντιστρόφως δέ ό Πολύαινος8 τά 
τά  τών Κρισαίων άποδίδων τοΐς Κιρραίοις, άτε θεωρών καί 
αυτός καθάπερ ό Παυσανίας τήν Κρΐσαν καί Κίρραν ώς μίαν 
πόλιν, όπως άρη τάς δυσχερείας άναγκαζετα ι ΐνα μεταθή 
τήν Κίρραν μακράν τής θαλάσσης εις τήν μεσόγαιαν έναντία 
τω Παυσανίιη πράττων μεταθέντι την Κρΐσαν έκ τής μεσο- 
γα ίας έπί τή θαλάσση 4 λέγω ν: «Οί μέν Κιρραίοι κατεφρό-

ê

1) «C lis t lien e s  S ic y o n iu s  duc tum aqua rum in opp idum C r i s a -  
eo rum f e r en t em  r u p i t :  mox r e fe c t is  tub is, r e s t i tu i t  a quam elle— 
boro cor rup t am,  qua  usos prof l uv io v e n t r i s  d e f i c i en t e s  c e p i t ,·  
( S t r a t .  III. 7 ,  6 ).

2 ) X, 37 , 4— 6.
3) «Κ λεισθένης Κίρραν έπολιόρκει μάντευμα  ή ν Κιρραίων άνάλωτον 

εσεσθαι τή ν πόλιν, εως ά ν  ψαύση  τή ς  ίερας γης ή  θάλασσα. Οί μέν 
Κιρραίοι κατεφρόνουν π λ ε Γ σ τ ο ν α π έ χ ο ν τ ε ς  θ α λ ά τ τ η ς ( Ι )  Ή ,  
δέ Κίρρα τή ς  ίερας γης εψαυε καθηκούσης έ π ί θάλατταν . Ό  Κ λεισθένης 
τό μαντεΓον μαθών καθιέρωσε τώ  θεώ τή ν τε πάλιν κα ί τή ν  χώραν τή ν 
Κ ιρραίαν, ΐνα  πάσα Ιερά γενομένη κατά  τόν χρησμόν ψαύσειε τή ς  θα- 
λά ττη ς . Τοΰτο πράξας έκράτησε χα ί άνέθηχε τή ν  χώ ραν τώ  θεώ» (Γ ’
5)· κα ί «Ά μφικτύονες Κίρραν έπολιόρχουν· χα ί δή κρυπτόν ύπόνομον 
εύρον άγοντα ναματια ϊον ϋδωρ πολύ· κα ί τή  Εΰρυλόχου γνώ μ η  συλλέ- 
ξαντες Ά ντικύροθεν πολύ πλήθος έλλεβόρου κ α ιέμ ιξα ν  τ ώ  ϋδατι. Κιρ- 
ραΓοι πιόντες διαφθείρονται τάς γαστέρας κα ί πάντες έχλυθέντες εχειν- 
το. Ά μφ ικτύονες άπο νητϊ τή ν  Κίρραν πόλιν ελαβον κειμένω ν τώ ν πο
λεμ ίω ν» (Αυτόθι ς', 13). Περιττόν δέ νά ρηθή ότι έκ τώ ν χω ρίω ν τού
τω ν κατάδηλος ή  περί τή ν  τοπογραφίαν τής Φωκίδος άγνοια τοΰ ΙΙο- 
λυαίνου.

4) Ό  Π αυσανίας οΰ μόνον έκ τοϋ χωρίου τοΰ Ό μηρου ( Ίλ .  Β ’, 520) 
κα ί τώ ν τοϋ εις Α π ό λλω να  ύμνου (σ τ ίχ . 269 , 282 ,  438,  445)  άπο-
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νουν π.1εΐστον άπ έχ ο ν τ ε σ  θα λά ττη ς !» . ’Αλλά τοιαύτ’ ά- 
παντώσι παρά τοΐς συγγραφεύσι και άλλ ’ άντιπ ίπτοντ’ άλ- 
λήλοις· οΰτω τά  τού Φροντίνου πάντ’ άντιλέγονταε ύπό τού 
Παυσανίου· «ρερ* είπεΐν το περί έλλεβόρου σόφισμα άποδίδοται 
ύπό τού Παυσανίου ούχί τφ  Κλεισθένει, άλλα  τ φ  Σόλωνι 
καί ούχί έν Κρίση, άλλ ' έν Kipp!« καί ούχί ¿ν υδραγωγείο», 
άλλ’ έν τφ  Πλειστφ ποταμφ, ού τό ΰδωρ ρεο» δ ι’ όχετοΰ εις 
τήν πόλιν άπέτρεψεν ö Σόλων άλλαχόσε. ’Επειδή δέ δ Πλει- 
στός ποταμός διήρχετο διά μόνης της Κίρρας, δλως δ’ άδύ- 
νατον νά διέλθη καί διά τής Κρίσης, διότι αΰτη πολύ ύπέρ- 
κειται τής όχθης αύτού, δυοϊν θάτερον ή δ,τι b Σόλων έπε- 
τεχνήσατο πρότερον 8 ιά τοϋ έλλεβόρου κατά Κιρραίων πα- 
ροχετεύσας τον Πλειστόν, τούτ' αύτό κατά Κρισαίων ύστε
ρον έμελέτησε καί έσοφίσατο δ Κλεισθένης διαρρήζας τό τής 
κρήνης ύδραγωγεΐον καί αΰθις άποκατέστησεν αύτό πληρώ· 
σας έλλεβόρου ή b Φροντίνος Κρΐσαν λ ίγω ν ένόει τήν Κίρραν. 
Ό  δέ Πολύαινος άποδίδων τά περί έλλεβόρου ούτε τφ  Σό- 
λωνι οΰτε τφ  Κλεισθένει, άλλά τω  Θεσσαλφ Εύρυλόχω άν· 
τιλέγει τώ τε Παυσανίο: καί τω Φροντίνω. Ά λ λά  λ έγω ν :
«κρυπτόν υπόνομον εΰρον άγοντα ναμ.ατιαΐον ΰδωρ πολύ» 
συνομολογεί τω  Φροντίνω γράφοντι: « iluctum  aquaru in ... 
fe re n le n  . . ’Επειδή όμως έν Κίρρα ούτε μνημονεύεται ότι 
ϋπήρξέ ποτε κρηναΐον ΰδωρ πόσιμον οΰτε σήμερον υπάρχει 
κρήνη ή ^έον γε πόσιμον ΰδωρ (πλήν των έγγύς άπό των 
προπόδων τής Κίρφεως πηγαζόντων αλμυρών ύδατων), άλλά 
φρέατα ώσπερ καί τανΰν έν 8i  τή  Κρίση πολλαί ΰδατος πο
σίμου κρήναι καί καθ’ ημάς έ'τι ύπάρχουσι καί —αλαιά υδρα
γωγεία φαίνονται, άναντιλέκτως δ Πολύαινος Κίρραν λέγων 
άντιθέτως προς τόν Φροντίνον Κρΐσαν έν νφ  είχεν. Σημειω- 
τέον δέ οτι τάς έγγύς τής άρχαίας Κίρρας άλμυράς πηγάς 
ού μόνον οί Φωκεΐς, άλλά καί άλλοι αύτών γείτονες καί έπί 
των καθ’ ημάς χρόνων μεταχειρίζονται ώς καθαρσιον όνομά- 
ζοντες τό ΰδωρ αύτών οάγιόνερο» καί «τσερλονέρι» (= κ α - 
Οάρσιον). Μη b Σόλων (κατά  Παυσανίαν) ή 6 Κλεισθένης 
(κατά Φροντίνον) ή ό Εύρύλοχος (κατά Πολύαινον) τό άφθο- 
νον τών αλμυρών τούτων πηγών ύδωρ ένέβαλεν εις τήν έγγύς 
αύτών ούσαν κοίτην τοϋ Πλειστού πληρώσας αύτό έλλεβόρου, 
τού 8' ΰδατος τούτου δραστηριωτατου καθαρσίου κατασταν-

πλανηθείς συγχέει τήν Κρΐσαν προς τήν Κίραν, άλλά πιθανώς καί εκ 
του χωρίου του Στράβωνος τοΰδε ; «Αυτή γάρ ή Κ ρ Γσ α τής Φωχί- 
ίος έστίν έ π ’ α ΰ τ  ή ς I δ ρ υ ¡α έ ν η  τ ή ς  θ α λ ά τ τ η ς  και Κίρρα 
καί Άντικύρα ...ν (θ ', 416). Ά λλ ' ενταύθα ό Στράβων άντιτίθησι τά 
έν τή μεσογαίμ κείμενα χωρία προς τήν Κρΐσαν εγγύτερον ιών αύτών 
τής θαλάσσης κειμένην, ού μήν ο' έπί τή θαλάσση, έπαγόμενος αμέ
σως: « κα ίτά  ύπέρ αύτών έν τή μεσογαία συνεχεί κείμενα χωρία 
προς τώ Παρνασώ, Δελφοί τε καί Κίρφις καί Δαυλις καί αύτός ό 
ΓΙαρνασός. » (Αύτόθι) Τό χωρίον οέ τοϋτο τοϋ Στράβωνος πρός ορθήν 
καί άσφαλεστάτην χχνανόησιν τής τοποθεσίας τής Κρίσης καί τής Κίρ- 
ρας παραβλητέον πρός άλλα του αύτοΰ συγγραφέως ; οΚί ρ  ρα έπί τή 
θαλάσση ιδρυμένη.. πάλιν δ’ εφεξής εστιν ά λ λ η π ό λ ι ς Κ  ρΓσ  α...» 
(Αύτόθι 418).

τος άδην έμφορηθέντες οί πολιορκούμενοι Κιρραϊοι διεφθάρη- 
σαν τας γαστέρας καί ούτως έκλελυμένων αύτών κειμένων 
έάλω ύπό τών Άφικτυόνων ή Κίρρα ; Τόσον δέ μάλλον τούτο 
πιθανόν, όσον b Πλειστός 1 ποταμός χειμαρρώδης μάλλον ών, 
θέρους μειούμενος τελέως, ούδ’ έξικνεΐται μέχρι τής θαλάσ
ση ;' θέρους δέ, ώς έοικεν, έγένετο καί ή άλωσις τής Κίρρας, 
διότι σπανίζοντας τοίς Κιρραίοις τού φρεατιαίου καί ύετίου 
ΰδατος έαλω ή πολισ Κίρρα.

Τ έτα ρ το ν .  Έ κ τών παρατεθειμένων δέ τούτων πηγών, 
καίπερ έν πολλοϊς, ώς εΐρηται, πλημμελών καί συγκεχυμένων, 
διδασκόμ-εθα τό αίτούμενον τούτο, δτι καί Κ ρ ισ α ϊο ι  καί Κ ιρ -  
ρ α ϊο ι  έπολεμήθησαν καί αί πόλεις άμφοτέρων κατεστράφη- 
σαν Ο πόλεμος άρα ού μόνον Κρισαΐος, άλλά καί Κιρραΐος, 
ώς περί τούτου έν άρχή τών περί τού πολέμου τούτου διισχυ- 
ρισάμεθα. "Οτι δέ τούτο όρθώς έχει μάρτυς εστω συγγραφεύς 
δοκιμώτατος αύτός δ Στράβων, όστις ώς ορθότατα διακρίνει 
γινώσκων άκοιβέστατα τήν τοπογραφίαν δύο πόλεις, Κ ρ ΐ 
σ α ν  έν τή μεσογαία καί Κ ίρ ρ α ν  έπί τή  θαλασσή, διακρίνει 
καί δύο  πολέμους, Κ ίρ ρ α ϊο ν  καί Κ ρ ισα ΐο ν ,  έκεΐνον πρό τβ -  
ρον,  τούτον δέ ύστερον  λέγων; «Ύ ποπέπτωκε δέ τή  Κίρφει
πόλις άρχαία Κ ίρρα  έ π ί  τή  θα.Ιάσσΐ) ίδρυμ.ένη πάλιν δ’
έφεζής έστιν ά.Ι.Ιη λο-Vic Κ ρ ΐσα ,  άφ’ ής δ κόλπος Κρισαΐος.... 
ή δέ Κίρρα καί ή Κρΐσα κατεσπαθησαν ή μέν πρότερον  
ύπό Κρισαίων, αΰτη δέ ή Κρΐσα ύστερον  ύπ’ Βύρυλόχου τού 
θετταλού κατά τήν Κ ρ ισ α ΐο ν  πόλεμον2. Καί έν τοΐς σχο- 
λίοις τού Πίνδαρου σαφώς μνημονεύεται ενθεν μέν ή χείοωσις 
τών Κρισαίων3 ύπό τών Άμφικτυόνων, ένθεν δέ ή τών Κιρ- 
ραίων4 ύπ ’ Εύρυλόχου τού θεσσαλού.

1) Έν παλαιτέροις γεωγραφιχοΐς πίνχξι πλημμελώς γράφεται ό 
Πλειστός tiSizaliseau, όπερ χαΐ σ Κοραής παραλαβών μετέφρασε σΣι- 
ζα/ίσκαν (Έλλ. [Ιιβλ. τ. 1Β', 193), διότι δ Πλειστός παρά τήν Ά νε- 
μώρειαν (’Αράχοβαν) καλείται άπλώς ηΤό ποτάμιο, παρά δέ τήν ΚρΓ- 
σαν (Χρυσό) «Τό χρυσαίτικο ή «Τό ξηροπόταμοο, παρά οέ τάς έχβο- 
λας ένούμενος μετά τοϋ ές Άμφίσσης χειμάρρου ηΤό ξηροπηγαδιώτιχοο 
έ χ  τού μέχρι τοϋ 1,370 ϋπάρχοντος χωρίου »Ξηροπήγαδονο χαλουμένου, 
δπερ έχ τοϋ τότε συμβάντος σεισμού άρδην άνετράπη. Ζ ά  λ ι σ χ α δέ 
καί ούχί «Σιζάλισκαο καλείται πηγή τις μόνον έν χειμώνι εχουσα ϋοωρ 
πηγάζουσα ύπό τούς Δελφούς παρά τόν έκ τής Κασταλίας καταρρέοντα 
ποταμίσχον έγγύς τής ίξ  Άραχόβης εις Ιτέαν άγούσης.

2) Θ', 418.
3) ιιΜετά δέ ταϋτα Κρίσης κτισθείσης επί τό στενόν τής εις Δελ

φούς αγούσης δδοϋ, καί πολλά τών Κρισαίων εργαζομένων έπί τούς 
'Έλληνας καί άποσυλούντων τούς έπί τό χρηστήριον βαδίζοντας, οι 
Άμφικτύονες έλθόντες εις τήν ΚρΓσκν μετά τών άλλων συμμάχων καί
κύριοι αύτών γενδμενοι διέθηκαν έτερον αγώνα » (Ύπόθεσ. Πυθίων
έν έκδ· Πινδάρου Βοικχ. τ. β’, σελ 297).

4) αΚύρύλοχος ό Θεσσαλός καταπολεμήσας Κιρραίους άνεχτήσατο 
τόν αγώνα τοϋ θεού- οί δέ Κιρραϊοι ληστρική έφόοω χρώμενοι έφόνευον 
τούς παραβάλλοντας εις τά του θεοΰ άλση ... οί μέν ούν ΚιοραΓοι εις τήν 
παρακειμένην τώ Παρνασώ Κίρφιν, όρος ουτω χαλούμενον, άπέφυγον, 
όσοι δή καί περιλειφθέντες έτύγχανον. Καταλιπών δέ δ Εύρύλοχος έ- 
νίους τών Θεσσαλών μετά Ίππίου τοΰ στρατηγού, ώστε τούς υπολοί
πους χειρώσασθαι, ωχετο. ,ιι (Αύτόθι σελ. 298).
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Ό πω ς δέ συγκεχυμένα είσί παρά τοΐς συγγραφεύσι τά 
περί δλοκλήρου τοϋ πρώτου ιερού πολέμου, ούτως, ώς εικος, 
καί τά  περί τών συμμαχησάντων τοίς Άμφικτύοσιν ϋπερ τού 
ιερού τών Δελφών καί τών στρατηγών αύτών. Καί δ μέν 
Αισχίνης ούδενός μνημονεύει στρατηγού ούδέ άλλων 'Ε λλή
νων, άλλά μόνον τών Άμφικτυόνων καί ’Αθηναίων «Σόλω- 
νος είπόντος Αθηναίου γνώμην» κατά τών Κιρραίων *· δ δέ 
Παυσανίας λέγει, δτι οί Άμφικτύονες έξελέξαντο στρατηγόν 
κατά Κιρραίων Κλεισθένη τών Σικυωνίων τύραννον «κα ί Σό- 
λωνα ές Αθηνών έπηγαγοντο συμβουλεύειν» 2 καί Φρον- 
τΐνος3 δέ λέγει στρατηγόν τόν Κλεισθένη, άλλά  κατά  Κρι- 
σαίων. Ό  δέ Στράβων4 Εύρύλοχον τόν Θεσσαλόν. Ά λλο ι 
δέ καί Αριστοτέλης3 έν τοΐς Δελφών ύπομ-νήμασι μ.αρτυρού- 
σιν δτς Άλκμέων δ ’Αθηναίος ήν στρατηγός κατά τών Κιρ- 
ραίων, δ δέ Σόλων μόνον έπεισε τούς Άμφικτύονας νά πολε- 
μήσωσιν,οίς έ’πεται, <5>ς ε'οικε, καί δ Πλούταρχος3. Ό  δ' Εύαν- 
θης δ Σάμιος7 καθ' "Ερμ,ιππον δτι δ Σόλων ήν στρατηγός 
κατά Κρισαίων. Ό  δέ σχολιαστής8 τοϋ Πινδάρου κατά μέν 
Κρισαίων λέγει μόνον τούς Άμφικτύονας, ούδένα δέ στρατη
γόν, κατά δέ τώ ν Κιρραίων σύν τοΐς Άμ.φικτύοσι τόν Εύρυ- 
λοχον καί κατά τών έπί τής Κίρφεως περιλειφθέντων Κιρ- 
ραίων τόν 'Ιππίαν. Έν δέ τω βίω 'τοϋ Πίνδαρου ® λέγετα ι ώς 
πολεμήσας κατά Κιρραίων ούν Εύρυλόχω καί δ Ίφ ιτος, δπερ 
άτοπώτατον. Ά λλά  καί ή σύγχυσις αΰτη περί τούς στρατη
γούς αίρεται, δταν λάβη τις πρό όμμάτων δτι δύο μακροί 
πόλεμοι έγένοντο, δτι πλείονες ήσαν οϊ σύμμαχοι, ές ού αύ- 
τόδηλον δτι καί πλείονες στρατηγοί κατά τούς συμμάχους, 
δήλα δή τών μέν Αθηναίων δ μέν Άλκμέων στρατηγός, δ 
δέ Σόλων σύμβουλός τε άμα καί στρατηγός· τών δέ Σικυω
νίων στρατηγός δ Κλεισθένης· τών δέ θεσσαλών δ Εύρύλο-

1) Κατά Κτησιφ. 108 (498).
2) X, 37, 4.
3) S i rat III- 7, 6.
4) Ένθ. άνωτ.
5) Πλουτ. Σολ. 11.
·'*) Αύτόθι.
7) Αύτόθι.
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Ούτοι 8έ ήσαν οί τήν πάραλον τής Φωκίοος ληστχί χατέχοντες· καί 
πολλά λάφυρα συναγκγόντες ό μέν Ίφιτος τα ’Ολύμπια συνεστήσατο, ό 
δέ τά Πύθια Εύρύλοχος». (ΙΙινδ. γεν. όιορθωθ. παρά Θωμα Μαγίστρου, 
έν έκδ. ΙΙινδ. ύπό Βοιχχ τ. β', σελ. 5) Ά λλ ' ότι οΰτε τά 'Ολύμπια 
συγχρόνως ίδρύθησαν τοΐς Πυθίοις οΰτε ό Ίφιτος ήν σύγχρονος τώ Εύ
ρυλόχω όλως περιττόν καί νά σημειωθή, καθ’ όσον ό Ίφιτος ήκμαζε 
τούλάχιστον 300 ετη πρό τοΰ Εύρυλόχου· πρός δέ τούτοις λέγεται καί 
ότι μετά τόν Όξυλον περί τό 884 ίδρυσε σύν τώ Λυκούργω ό Ίφιτος 
τά 'Ολύμπια κατ’ Άριστοτέλην παρα Πλουτάρχω ι «Οί μέν γαρ Ίφίτω 
συνακμάσαι καί συνοιαθειναι τήν ’Ολυμπιακήν εκεχειρίαν λέγουσιν 
αύτόν [Λυκούργον], ών εστι καί Αριστοτέλης δ φιλόσοφος, τεκμήριον 
προσφέρων τόν Όλυμπίασι δίσκον, έν ώ  τοΰνομα του Λυκούργου διασώ
ζεται καταγεγραμμένον» (Πλουτ. Λυκ. 1).

χος καί δ 'Ιππίας. Ό  δ’ έκ Κώ Άσκληπιάδης Νέβρος μετά 
τού υιού αυτού Χρύσου διετέλουν μάλλον ώς έπίκουροι καί 
ιατροί ύπό τόν στρατηγόν Εύρύλοχον έν τή  πολιορκία καί ά- 
λώσει τής Κρίσης1.

Υ πολείπετα ι δ' έτι καί όλίγα τινά  περί τού χρόνου καί 
τής διάρκειας έκατέρου τών πολέμων είπεΐν, δπερ σπουδαιό- 
τατον καί τούτου έ'νεκα δτι ή άλωσις Κίρρας τε καί Κρίσης 
συμπίπτουσι τή ιδρύσει τοϋ χ ρ η μ α τ ί τ ο υ  κα ί σ τ ιψ α ν ί τ ο ο  ά- 
γώνος τών Πυθίων. “Ιδωμεν καί αΰθις τάς πηγας.

Αί περί τής άρχής, διάρκειας καί τοϋ τέλους τού Κρι- 
σαίου πολέμ-ου πηγαί καί πάνυ όλίγαι καί συγκεχυμέναι 
φαίνονται, έξ ών δύο αί άσφαλέστεραι α ύτα ι: Ό  Καλλισθέ
νη ς2 λέγει δτι οϊ Κιρραϊοι έπολέμησαν πρός ,Φωκεΐς δέκα  
{τη. Ο δέ σχολιαστής 3 τού Πίνδαρου δτι έπί μέν Άθήνησιν 
άρχοντος Σίμωνος 4, Δελφοΐς δέ Γυλίδα, ήτοι τω  591, δ θεσ- 
σαλάς Εύρύλοχος είλε τήν Κίρραν· ί ζ  8' έ’τη μετά τήν άλω- 
σιν τής Κίρρας έπί άρχοντος Άθήνησι μέν Δαμασίου 5, Δελ
φοΐς δε Διοδώρου ήτοι τφ  586 κατηγωνίσατο δ Θεσσαλός'Ιπ
πίας τού; έπί τής Κίρφεως ύπολελειμμένους Κιρραίους.Εΰδηλον 
δ ’έκ τούτων δτι δ μ.έν δλος πόλεμος έγίνετο άπό τοϋ 595  — 
586, καί δ μέν Κ ιρρα ΐοα  άπό τοϋ 51)5— 591, ού μετέσχον 
ού μόνον οί Κρισαϊοι, ώς μαρτυρεί δ Στράβων ρητώς ; «ή  μέν 
[Κίρρα] πρότερον ύπό Κρισαίων», άλλά καί οί Αθηναίοι καί 
Σικιώνιοι καί Θεσσαλοί, πρός δέ τούτοις καί Φωκεΐς, ώς μαρ
τυρεί δ Καλλισθένης: «Κιρραϊοι πρός Φωκεΐς έπολέμησαν»·
δ δέ Κρισαΐος έπολεμεΐτο άπό τού 5 9 1 — 586, δτε συγχρόνως 
ύπό Ιππίου τού Θεσσαλού έπολεμοϋντο καί οί μετά τήν άλω- 
σιν τής Κίρρας περιλειφθέντες έπί τής Κίρφεως Κιρραϊοι. Ου
δόλως δέ τα ύτ ' άντίκεινται τοΐς ύπό τού Καλλισθένους εί- 
ρημένοις ; «Δεκάτω δέ έτει έαλω καί ή Κίρρα» άντί τοϋ εί- 
πεϊν «ή Κρΐσσα» διότι, ώς είρηται, καί δ συγγραφεύς ούτος 
ένόμιζεν ώς μίαν πόλιν τήν Κρΐσαν καί τήν Κίρραν, ώς γ ίνε
τα ι δήλον καί έκ τούτου δτι όνομάζων τόν πόλεμον «Κρι- 
σαϊκόν», είτα μετ’ ολίγον λ έγ ε ι: «Κιρραϊοι πρός Φωκεΐς έ-
πολέμησαν», ένφ, εί διέκρινε τάς πόλεις, ώφειλεν είπεΐν: 
«Κρισαϊοι». Ά λ λά  σύναμα δύναταί τ ι ;  νά προσθή δτι, έπειδή 
οί εις τήν Κίρφιν περιλειφθέντες Κιρραϊοι τφ  εκτω έτει (586) 
μετά τήν τής Κίρρας άλωσιν κατηγωνίσθησαν. δ Καλλισθέ
νης έθεώρησεν ώς τελέως τήν Κίρραν έαλωκυΐαν τότε, οτε 
ούδείς ούδαμού τών κατοίκων αύτής άνθίστατο. Καί ταϋτα  
μέν περί τών πηγών.

Μεταχειριζόμενος δέ τις τά ές αύτών πορίσματα συναρ- 
υ.οττόντως πρός τε υ.ίαν έκάστην αύτών καί πρό; άπάσας

1) Ίπποκρ εκ5. Έρμερινσίου ενθ. άνωτ.
2) Άθην. XIII, 10(560).
3) »....Μετά 8ε χρόνον έ \ α ε τ ή  καταγωνισααένων τών μετά τοΰ 

Ίππίου τούς ύπολελειμμένους τών Κιρραίων . . . .  » (Ένθ. άνωτ ) κα ί: 
οέτει έ κ τ ω  μετά τήν τής Κίρρας άλωσιν» (αύτόθι).

4) Ά παντά καί ή γραφή «Σιμωνίόης».
5) Ά παντά καί αΔάμασις».
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συλλήβδην, προ <ϊέ πάντων ε'χων προ οφθαλμών την τοπο
γραφίαν έκχτέρχς των πόλεων Κρίσης καί Κίρρας καί τα 
συμφέροντα αυτών τε καί των Δελφών καί τών άλλων Ε λ 
λήνων, δύναται ώ ; έν ύποτυπώσει να διαγράψω τά περί ών 
6 λόγος δύο πολέμων, Κιρραίου καί Κρισσαίου, ώδέ πως:

Ο συνήθως λεγόμενος πρώνος ίδρος  ή Κ ρ ισ α ΐο ς  πόλεμο; 
έπολεμήθη επί δέκα  ε’ τη άπό τού 595  —586. Διαιρετέος δέ 
•ίς δύο πολέμους, τόν Κιρραϊον γενόμενον κατά τοϋ επινείου 
τών Δελφών, τής Kippa;¡ ήτις έάλω ρετά τετραετή πολιορ
κίαν, ήτοι περί τό 591, καί τόν Κ ρ ιπ α ι ο τ  τόν κατά τής πό- 
λεως Κρίσης, ήτις έξεπολιοοκήθη ¿χτω  ε'τει μετά την άλω- 
σιν τής Κίρρας, ήτοι περί 586, οτε κχτεπολεμήθησχν καί οί 
επί τής Κίρφεως περιλειφθέντες καί επί εξ έτη μετά την άλω- 
σιν τής αυτών πόλεως Κίρρας άντιστκντες. Οΰτω δέ, έπειδή 
σύν τή  άλώσει τής Κρίσης κατηγωνίσθησαν καί οί τελευταίοι 
τών Κιρραίων, οί δύο πόλεμοι έτελείωσαν συγχρόνως οΐονεί 
ώς εις, έξ οΰ καί άμφότεροι περιλαμβάνονται ύπό τό κοινόν 
όνομα Κ ρ ισα ΐο ς  ή Κ ρ ισα ϊχ ό ς  πόλεμος. Καί πρώτον ίδια περί 
τοϋ Κιρραίου πολέμου.

 ra e » « ------------------

ι
Ή χνιζεν ή αιμοσταγής τοϋ Αιγυπτίου έπιδρομέως μά- 

χαιρα, τοϋ ειδεχθούς Ίβραήμη, έκ τών θερμών τών τέκνων 
τής μεγάλης πατρίδος μας σπλάγχνων καί έκ τής άχνης αυ
τής άνέθρωσκεν ή ελευθερία, οτε προ ¿ρημοχ . ίησ ίον  τού Χα- 
ρακος, χωρίου τού νϋν δήμου Ζάρακος τής Επίδαυρου Λι· 
μηράς, έξέβαλε τήν πρώτην αύτού φωνήν ό Λ ίικόλα ο ς Π α · 
πχμ.εχχλό:το\>λος τή 27 ’Ιουλίου 1827, ριφθείς μάλλον ή 
τεχθείς έκ τής μητρικής κοιλίας έν τώ μέσω τού δέους καί 
τής έρημώσεως τού άραβος στρατηλάτου, ύπό τήν ίεράν σκέ* 
πην τών Αγίων θεοδώρων, ών τή μνήμη τιμάτα ι ο ναΐσκος. 
Καί ό ναΐσκος ούτος έτι καί νύν δείκνυται ϋπό τών περίοικων 
τοΐς σπανίοις δ ιαβαταις ώς κειμήλιον. Οί παρά τω ναώέκείνω 
λίθοι, καί ή άγρια τών πέριξ φύσις ύπήρξαν τό πρώτον αυτού 
λίκνον, α ί δέ πρός τόν Ύ ψιστον δεήσεις τών φευγόντων τό 
πϋρ καί τόν πέλεκυν τού άραβος, ύπήρζαν τά  πρώτα αϋτού 
βαυκαλίσματα. Συνέτειναν ταύτα  πάντα εις τήν μόρφωσιν 
τής ψυχής καί τού χαρακτήρος τού ΙΙαπαμιχαλοπούλου; Οί 
εύτυχήσαντες νά γνωρίσωσιν αυτόν, πόρωθεν ή έγγύθεν, άνομο- 
λογοϋσι τά άκρως μειλίχιον τού χαρακτήρας του— άκρα άντί- 
θεσις πρός τό άγριον τής τά  πρώτα βλέμματα αύτού πληξά- 
σης φύσεως— , γνωστόν δ’ έπίσης τό άκοον φιλόθοησκον αύτού, 
τό μέχρι τών έσχάτων στιγμών τού βίου του παρακολουθή. 
σαν αύτόν. Έ ν δέ τη  καταλαβούση αυτόν, κατά  τάς τελευ- 
τα ίας ημέρας τοϋ βίου του αναισθησία: έκ τής έπαράτου νόσου 
τής στερησάσης τήν πατρίδα ήμών τοιούτου τέκνου, μίαν καί

μόνην συγκίνησιν ήδυνήθη νά αίσθανθή, τήν έκ τής προσεγ- 
γίσεως τών άχράντων μυστηρίων. Τις οΐδε τ ί κατά τήν ύψί- 
στην έκείνην στιγμήν συνέβαινεν έν τη άθανάτω ύποστάσει 
τής ψυχής, θνητού καί θνήσκοντος σώματος! Τις οίδεν όποια 
αόρατος δύναμις συνέδεε τή στιγμή έκείνη τά άχραντα μυ
στήρια μετά τών δεήσεων εκείνων, αΐτινες έπήνεγκον έν τώ  
έξωκλησίψ τόν πρώτον ΰπνον τού βρέφους, δπεο νύν μετά τοι- 
οϋτον βίον, ΰπνωττε τόν αιώνιον! ..........

II
Ή  περί συγχρόνων άνδρών καί γεγονότων ιστορία είναι 

πάντοτε έκ φύσεως δυσχερής. Αί έντυπώσεις είσίν άμεσοι καί 
νωπαί, τά  συμφέροντα ζωηρά καί ζώντα, αί παντοειδείς πα 
ρεξηγήσεις εύχερέσταται. Έ ν τούτοις πάντα  ταύτα  καταρ- 
ρέουσιν απέναντι τού έπιφανούς καί διαυγούς τοϋ Παπαμιχα- 
λοπούλου βίου. Ό  Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος δέν άνήκεν εις 
οικογένειαν έκ τών άποτελεσασών τήν αριστοκρατίαν τών πρώ
των τής έλευθερίας χρόνων. Καί είναι μέν ή αριστοκρατία 
φύσει αποκλειστική, άλλ’ ή ιστορία ουδέποτε άποκνεί νά κα- 
ταρρίψη τ ά  τείχη τής άποκλειστικότητος ταύτης, όσον εύγε- 
νής καί άν η ή ΰλη, έξ ής ύψώθησαν. Ή  άνθρωπότης είναι 
φύσει έλευθέρα, ή δ ’ έλευθερία έπιβάλλει τήν ισότητα— τήν 
γεωμετρ ικήν— Καί δείγμα τής τοιαύτης τών πραγμάτων δυ- 
νάμεως ύπήρξεν έξοχον ό Παπαμιχαλόπουλος. Ό  πατήρ αύ
τού ύπήρξε δημογέρων καί είρηνοδίκης έπί Καποδιστρίου. Ε’ις 
τήν ε'λλειψιν δέ ταύτην τής αναγκαίας τή προόδω αύτού έπι- 
σημότητος τού γένους του προστιθεμένη ή παντελής έλλειψις 
τών έκπαιδευτικών μέσων καθίστη τόν βίον τού μειράκιου 
προβληματικόν καί άνευ τής άρωγής, άνωτέρας τινός καί αο
ράτου δυνάμεως, ίσως ό Παπαμ,ιχαλόπουλος θά συνείχιζε τάς 
οίκογενειακάς μόνον παραδόσεις τών αγαθών γονέων του. Ά λ λ ’ 
ή θεία Πρόνοια, εις ήν δ Παπαμιχαλόπουλος μετά πεποιθή- 
σεως έπίστευεν, ή τύχη, ή φύσις ή οίαδήποτε άλλη δύναμ.ις, 
άλλα περί αύτού προεχάρασσεν. Ύ π ’ ούδενός μέν έδιδάχθη 
τά γραμματα, εις ούδέν έφοίτησε σχολεΐον, ά λλ ’ δμως ή 
δεξιά αύτού φύσις καί ή άπόνητος έπιμέλεια πολλούς κατέ
στησαν ζηλωτάς τής τε έν γένει μορφώσεως αύτού καί τής 
έγκυκλοπαιδικής μαθήσεώς του. Άκριβολόγος δέ, πολλάκις 
μέχρις ύπερβολής, άλλά  πάντοτε μετά πειθούς, ού σπανίως 
καί εις γλωσσικάς συζητήσεις μετά τών οίκειοτέρων αύτώ 
είσήρχετο, έπιρρωνύων δ αύτοδίδακτος διά τής δρασεώς του 
τήν άΐδιον τού Σταγειρίτου αλήθειαν περί τού φύσει καλού.

Ά πό τής παιδικής ηλικίας διακρινόμενος έν τοΐς δμηλίκοις 
του ήρξατο, άμα τή ήβη, κρατών καί τών πρεσβυτέρων του. 
Ό  άμεσος καί έπίσημος αύτού πολιτικός βίος ήρξατο τώ  
1856, ά λλ ’ ή άνάμιξις αύτού εις τήν πολιτικήν χρονολογεί
τα ι άπό τοϋ 1846, άπό τού 19ου έτους τής ηλικίας του, δτε 
άρξάμενος μικρού καί περιωρισμένου έν τή έπαρχί$ του, πλήν 
πλήρους σοφών διδαγμάτων, δικαστικού σταδίου, έξωτερί- 
κευσε τά  πλεονεκτήματα καί προτερήματα αύτού καί κα τ
έστη τό κέντρον τής πολιτικής έν τή γενεθλίω χώρα δρά-
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σεως. Δέν ήδύνατο μέν αύτός, ώς έκ τής νεαράς ηλικίας ν 
άποσταλή εις τήν Βουλήν, έν τούτοις ή έπιρροή αύτού έγέ- 
νετο εκτοτε τοιαύτη, ώστε οί βουλευταί τής έπαρχίας του 
βδει νά τεθώσιν ύπό τήν προστασίαν αύτού, ΐνα μή άποκλει* 
σθώσι τοϋ νυμφώνος, τής Βουλής. Ή  έμμεσος αΰτη έπίδρασίς 
του έπί τής τύχης τού έθνους διήρκεσεν 10 περίπου ε'τη, τώ δέ 
1856, καίτοι κατά τι νεώτερΟς τής νομίμου ηλικίας, ύπείκων 
εις τήν γενικήν άπαίτησιν καί κατελθών εις τόν έκλογικόν α
γώνα, τοιαύτην ήρατο νίκην, ώστε δ τοτε γραμματευς τής 
Νομαρχίας Λακωνίας καί άχρι τού θανάτου αύτού παραμεί- 
νας φίλος του, δ νύν είσέτι λειτουργών κ. Τρ. Ταμπακόπου- 
λος δέν έδίστασε ν ’ άνακοινώση αύτώ τήν έκλογήν του ώς 
βουλευτού Έπιδαύρου Λιμηράς διά τού έξής χαρακτηριστι- 
κωτάτου έγγράφου;

«Συμφώνως πρός τό άρθρ. 24 τού περί έκλογής βουλευτών 
νόμου, Σας εΐδοποιούμεν δτι . . . . έξελέγητε βουλευτής έκ τής 
είρημένης έπαρχίας ι ’Επιδαύρου Λιμηράς) πχ μ .ψ ηφβ £ , ήτοι 
διά ψήφων 4127, ψηφοφορησάντων έκλογέων 4 1 5 9 .»

32 μόνον λοιπόν πολϊται έκ 4159 ήρνήθησαν τήν ψήφον 
αύτών εις τόν νεαρόν πολιτευτήν, τόν τό πρώτον εις τον ένερ- 
γόν τού βίου άγώνα έκδιδόμενον, καί τό πάνδημον αληθώς 
τής εισόδου εις τήν Βουλήν προσηκόντως έξετίμησεν αΰτη, 
έκλέξασα ευθύς τόν άγνωστον καί αφανή έν τοΐς προύχοσι 
τών χρόνων έκείνων πρώτον γραμματέα αύτής. Έ ν τούτοις 
ή τοιαύτη έπιτυχία ούδόλως κατέστησε τόν Παπαμιχαλό- 
πουλον αλαζόνα, ούδ’ έθάμβωσε τήν οξυδέρκειαν αύτού. Διότι 
ή πρός τούς συμπολίτας του αγάπη, συμβαδίζουσα τή περί 
τών κοινών μερίμνη, έξηκολούθησεν αύξομένη καί οΰτως κατά 
τάς αμέσως έπομένας έκλογάς τοϋ 1859, πάλιν π α μ ψ η γ ί ' ι  
έξελέγετο βουλευτής καί δή ώς αντιπολιτευόμενος. Έ άν δέ 
καί σήμερον έτι ή ύπουργική ύποψηφιότης ού σμικρόν βαρύ
νει εις τήν πλάστιγγα  τής έπιτυχίας, έν τοΐς χρόνοις έκείνοις 
ήν σχεδόν τό πάν καί περιέκλειεν άναμφισβήτητον δ ιορ ισμό) '  
βουλευτού. Έ ν τούτοις δ Παπαμιχαλόπουλος άποτελεσματι- 
κώς είχεν άντιστή κατά τής έπιμονής τού άοχηγού αύτού, 
τοϋ άειμνήστου Βούλγαρη, οπως δεχθή τήν υπουργικήν ύπο- 
ψηφιότητα καί είχεν εξεγείρει τούς φόβου; τούτου περί απο
τυχίας, άλλ’ άκριβώς ένεκα τούτου ή έκπληζις τού Βούλγαρη 
και ή χαρά ύπήρξαν πολλώ μείζονες, όταν καί πάλιν ύπεδέ· 
ξατο τόν πεφιλημένον αύτού οπαδόν παμψηφον βουλευτήν.

Κατά τήν Ιποχήν εκείνην ήρξαντο αί κατά τής Αύλής καί 
τής δυναστείας τοϋ Όθωνος άντιδράσεις. Ό  συντηρητικός 
χαρακτήρ τοϋ Παπχμιχκλοπούλου δμως ούδόλως άπεκώλυ- 
σεν αύτόν άπό τού νά ταχθή παλιν μετά τών άντιπολιτευο- 
μένων καί ύποστηριξας τόν άείανηστον Ζαΐμην ώς άντιπολι- 
τευόμενον τή Αύλή ύποψήφιον πρόεδρον τής Βουλής, έπέσυρε 
καί καθ’ έαυτοϋ τήν μήνιν έκείνης καί οΰτω διά μ ό γ η γ  φο
ράν έν τώ  πολιτικώ σταδίω αύτού άπ εχ . ΐ ι ίσ θ η  τής Βουλής, 
μετά τών 61 άλλων, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ Ζαΐμη. 
Έ ν τούτοις ούτε έμνησικάκησεν, οΰτε μετέβαλε τά  συντηρη·

τικά αύτού φρονήματα. Ύ πείκων εις τό δι’ δλου του τού βίου 
διήκον πνεύμα τής άνεκτικότητος καί τής άπεχθείας πρός πάν 
έκθεσμον διάβημα άπέσχε πάσης ένεργοϋ συμπράξεως εις τήν 
μεταπολίτευσιν, πλήν μετ’ αύτήν, συνειδώς τό τετελεσμένον 
τοϋ γεγονότος, έπεδόθη δλαις δυνάμεσίν εις τό ε’ργον τής πα - 
λινορθώσεως ύπό τόν αύτόν καί πρότερον πολιτικόν άρχηγόν. 
Η έν τα ΐς βουλευτικαϊς έκλογαίς έπιτυχία του ύπήρξ«ν άνω· 
τέρα έν τα ΐς τών πληρεξουσίων, καί οΰτως είσήλθεν εις τήν 
έθνοσυνέλευσιν μετά τριών οπαδών, αύτός δ νεώτατος πά ν
των καί δή έξελέγη καί δίς πρώτος άντιπρόεδρος αύτής, έν 
οίς χρόνοις οί πρωτουργοί τής έπαναστάσεως τού 1 862 έθεώ- 
ρουν τό σώμα τούτο ώς ίδιον τιμάριον.

Α πέναντι δέ τοιαύτης έπιτυχίας έν τή  πολιτική δράσει 
ούδέν έθεώρησε τό προσενεχθεν αύτώ ύπό τού Βούλγαρη τώ  
1863  υπουργικόν χαρτοφυλάκιον καί συνειδώς τό βαρύ τού 
λειτουργήματος έδέξατο μόνον τήν θέσιν τού γενικού γραμ- 
ματέως τού ύπουργείου τών οικονομικών, ύπείκων τή  άξιώσει 
τού φίλου του άειμνήστου Δ. Δρόσου, εις δν πχρεχώρησε τό 
προσενεχθέν αυτψ  χαρτοφυλάκιον. Ά λ λ  ή πρώτη αΰτη άπο- 
ποίησις τού χαρτοφυλακίου ήμειφθη οίονεί ύπό τής μοίρας διά 
πρωτοφανούς έν τή ίστοοίρι πυκνότητος έν τή περιβολή τοϋ 
ύπουργικού άξιώματος. Ά πό τού 1865 μέχρι τού 1885 ό- 
κτάκις ύπήρξεν δ Παπαμιχαλόπουλος ύπουργός καί δή πα 
νίσχυρος, ώς άπαραίτητος άνάγκη έκάστου ύπουργείου, έκ 
τής μερίδος, εις ήν άνήκε, θεωρούμενος. Τώ 1865 προσε- 
λήφθη τό πρώτον ύπό τόν Βούλγαρη ώς ύπουργός τής δικαιο
σύνης, άρχόμενος τού ύπουργικού αύτού σταδίου διά τού αύ
τού κλάδου, δ ι’ ού άνεδείχθη έν τοΐς πρώτοις αύτού βήμα- 
σιν έν τή  πατρίδι του καί τότε έξέδωκεν έγκύκλιον πλήρη 
μέν μετριοφροσύνης, άλλά  καί έμπλεων σθένους καί ύπολαν- 
θανούσης πεποιθήσεως έφ’ εαυτόν, διακρινομένην δ ’ έν τοΐς χρο- 
νικοΐς τού ύπουργείου τούτου. Ύπό τον αύτόν πρωθυπουργόν 
έγένετο πάλιν τώ  1871 ύπουργος τών οικονομικών, έφαρμό- 
σας τά πρώτον τάς οικονομολογικά; αύτού γνώσεις, άς διά τής 
κα τ’ ίδιαν μελέτης, πρό πάντων τών οικονομικών στοιχείων 
τού Τόπου καί τής ύπηρεσίας αύτού ώς γενικού γραμματέως 
τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών (τώ  1863) έκτήσατο, έκ 
δευτέρου δε τών οικονομικών ύπουργός έγένετο ύπό τόν Βούλ- 
γαρην έπίσης τώ  1874. Ά λ λά  τήν δευτέραν ταύτην φοράν 
διαφωνήσας πρός τόν άρχηγόν αύτού έν τα ΐς πολιτικαϊς ϊδέ- 
αις καί θλιβόμενος έπί τή επιμονή τούτου, άπέσχε μετά λύ- 
πης, ώ ; πάντοτε ε'λεγε, τού βουλγαρικού κόμματος, ούχί δμως 
καί τών δεσμών τού άμοιβαίου σεβασμού καί τής άγαπης 
πρός τόν μεγαν έξ Ύ δρας πολιτευτήν. Ή  δέ διχτήρησις τών 
δεσμών τούτων κατεδείχθη πρό πάντων διά τής γενναιότη- 
τος, μεθ’ ής άντέστη κατά τού ύποβληθέντος τή Βουλή κα
τηγορητηρίου κατά τού τέως πολιτικού άρχηγού του, έτι δέ 
καί διά τής προσενεχθείσης αύτώ  ύπό τού Βούλγαρη προε
δρεία; τή ; Βουλής, ήν δμως, διαφωνών καιρίως πρός τήν κυ- 
βέρνησιν, δέν έδέχθη.
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Μετ’ εύλαβείχς δ ’ έξηκολούθει μέχρι πέρχτος του βίου του 
προφέρων τό όνομα του πρώτου εκείνου πρωρέως του έν τώ 
πελάγει τής πολιτικής καί έν τόίς όμμασιν αύτοϋ χπήστρχ- 
πτε σεβασμός καί ευγνωμοσύνη δσάκις έμνημονεύετο τό όνομα 
τοϋ άντιβασιλέως εκείνου τής Ελλάδος.

Μετά τόν θάνατΐν τοϋ Βούλγαρη ταχθείς ύπό τόν αεί
μνηστον Κουμουνδούρου, όστις έπί δεκαετίαν δλην όξυδερκώς 
έκτιμών τόν ανδρα, έπεδίωκε τήν φιλίαν του, έγένετο υπουρ
γός των εσωτερικών τώ  1877 καί μετά μικράν ανάπαυλαν 
ενεκα τής Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή ς ,  έγένετο πάλιν υπουργός των οι
κονομικών τω 1878 καί πάλιν ϋπό τόν αοίδιμον Κουμουνδοϋ- 
ρον. Τό δέ 1879 νέους έπεφυλάσσετο τω Παπαμιχαλοπούλω 
θριάμβους. Ή  τότε κυβέρνησις τού Κουμουνδούρου ϊστατο έπί 
ξυρού άκμής, ή Sk πλειοψηφία τής Βουλής έκυμαίνετο μεταξύ 
5— 3 ψήφων. Ή  άντιπολίτευσις, δπως έξασφαλίση τήν νίκην, 
προέτεινεν ώς ύποψήφιον πρόεδρον τής Βουλής τόν κ. Τρι- 
κούπην καί εις τήν προσωπικότητα τούτου άντιτάξασα ή κυ- 
βέρνησις τόν Παπαμιχαλόπουλον ήρατο, χάρις τα ϊς προσω- 
πικαϊς πρός αύτόν συμπαθείαις, αυτή τήν νίκην διά 2 ψή· 
φων, άποτυχοΰσα έν τή  έκλογή άπάντων τών λοιπών μελών 
τοϋ προεδρείου, έζ ού καταδείκνυται όποιαν βαρύτητα έκέ- 
κτητο τό όνομα τού Παπαμιχαλοπούλου. Οΰτω χάρις εις αυ
τόν ή κυβέρνησις Κουμουνδούρου παρέμεινεν έν τή  έξουσία, 
ένήργησεν αυτή τάς νέας έκλογάς καί έγένετο μεν δ Παπα- 
μ-ιχαλόπουλος έντός τού 1880 δίς πάλιν υπουργός, τό πρώτον 
τών οικονομικών, είτα δέ τών εσωτερικών καί τών έκκλησια- 
στικών κ τ λ ., ηΰτύχησε δε κατά τόν χρόνον τούτον μετά 
τοϋ αειμνήστου Κουμουνδούρου νά ύπογραψγ, τήν έλευθε- 
ρίαν τής ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας. Τό μέγα τούτο διά τήν 
Ε λλάδα  γεγονός ουδόλως έτάραξε τήν μοναδικήν έν τή 
διοικήσει απάθειαν καί δεξιότητα τού Παπαμιχαλοπούλου. 
Παρά πάσας δέ τάς δυσχερείας έν τή ένοποιήσει τών νέων 
τού Κράτους στοιχείων καί παρά τά πανταχόθεν παρεμ-βαλ- 
λόμενα προσκόμματα ή έφαρμογή τής ελληνικής διοικήσεως 
έν τα ϊς νέαις έπαρχίαις έγένετο κατά τρόπον έξόχως τιμώντα 
τόν διευθύνοντα αυτήν καί άνευ τής έλαχίστης συνταράξεως 
τής δημοσίας τάξεως. ’Αλλά τό αύτό γεγονός ύπήρξεν αφε
τηρία νέου βίου διά τήν Ε λλάδα. Ευθύς μετά τήν προσαρ- 
τησιν τής Θεσσαλίας καί τής Ηπείρου νέα στοιχεία έκτώντο 
τήν υπεροχήν, ή κυβέρνησις Κουμουνδούρου έν ριπή οφθαλμού 
άπώλεσε τήν πλειοψηφίαν καί δ Παπαμιχαλόπουλος έξήλθε 
τής άρχής. Τά πράγματα έν τούτοις έφαίνοντο ^ιέποντα εις τό 
πρώην καθεστώς, ότε δ θάνατος τού Κουμουνδούρου άνέτρεψε 
παν σχέδιον, κατέλαβε δέ καί τόν Παπαμιχαλόπουλον ϋλως 
άπαράσκευον πολιτικώς. Τότε έφήρμοσεν έπί τινα χρόνον τό 
αξίωμα τοϋ στέργειν τά  παρόντα μέχρις ού συνταχθείς τώ  κ. 
θ . Δηλιγιάννη καί συντελέσας ού σμικρόν εις τήν μετατροπήν 
τής 7 ’Απριλίου, ήλθε τό έσχατον τού βίου του υπουργός έν 
τή  ύπό τόν κ. Δηλιγιάννην κυβερνήσει, ώς ύπουργός τών έσω- 
τερικών. Ή  κυβέρνησις αΰτη διελθοϋσα δ ιά  ταραχωδεστά-

των, έσωτερικώς τε καί έζωτερικώς ημερών κατέθηκε τήν 
έξουσίαν έν ήμέραις πονηραϊς, δ δέ βασιλεύς συνειδώς τό έκ
τακτον καί κρίσιμον τών περιστάσεων μετεκαλέσατο τόν Πα* 
παμιχαλόπουλον καί άνέθετο αύτώ τήν πρωθυπουργίαν. Ή  
τιμή βεβαίως δέν ήτο έκ τών συνήθων καί έν τούτοις δ Πα- 
παμιχαλόπ ουλος μετά 24ωρον διάστημα κατέθηκε τήν έντο· 
λήν. Π λεΐσται δσαι διαδόσεις ένεφανίσθησαν τότε περί τής 
άποφάσεως ταύτης τοϋ Παπαμιχαλοπούλου καί τά σχόλια 
υπήρξαν, ώς είκός, απειροπληθή. Πάσα όμως διάδοσις οφείλει 
νά κατασταλή απέναντι τής έξομολογήσεως αυτού τού Πα- 
παμιχαλοπούλου, όστις, ώς έδημοσιεύθη ήδη(*), δ ι’ ιδιογρά
φου σημειώσεώς του έπί τής έπιστολής. δι’ ής προσεκάλει δ 
βασιλεύ; αύτόν εις τά ανάκτορα πρός σχηματισμόν ύπουρ- 
γείου, δίδωσι τόν λόγον τή ; άρνήσεώς του. «Τή 29 ’Απριλίου 
1886 μοί άνετέθη, γράφει ίδίαις χερσίν, δ σχηματισμός ύπουρ. 
γείου. Τή έπιούση κατέθηκα τήν έντολήν τφ  βασιλει, ώς δια- 
φωνήσας μετ’ Αύτοϋ, καθόσον αφορφ τήν άμεσον σύγκλησιν 
τής Βουλής».

III
Τή 19 Αΰγούστου 1888 θλιβερωτάτη εΐδησις αστραπηδόν 

διεδίδετο έν Αθήνα ις, ότι δ Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος 
ύπέκυψεν εις τήν έπάρατον λιθίασιν, ύφ’ ής άπό πολλού κατε- 
τρύχετο καί καθ’ ής ουδέποτε έσχε τόν άπαιτούμενον χρόνον, 
ενεκα τής ένδελεχοΰς περί τά κοινά ασχολίας, νά μεταχει- 
ρισθή άνέτως τά μέσα τής έπιστήμης. Ό  θάνατο; εύρεν αύτόν 
έν Κηφισσίφ, ένθα είχε γείνει καί ή έγχείρισις, ή δέ μεταξύ 
Αθηνών καί Κηφισσίας συγκοινωνία, ή άπο τής έκεϊ άφί- 
ξεώς του σπουδαίως αύξηνθεΐσα, κατά τάς δύο τελευταίας 
ημέρας, άπό τού θανάτου μέχρι τής κηδείας, έξίκετο εις απε
ρίγραπτου βαθμόν πυκνότητος. Αί εφημερίδες τής έποχής έ- 
κεινης άμ.υδράν δίδουσιν ιδέαν τών πράγμ.ατι συμβάντων, 
καίτοι έν τα ϊς περιγραφαϊς ύπήρξαν δαψιλείς. Τάς τρεις τε
λευταίας ημέρας τής ζωή; του είχε περιπέσει εις αναισθη
σίαν, ά λλά  πρό ταύτης έδείκνυεν άληθή λακωνικόν ηρωι
σμόν, καίπερ καταλίπων τόν κόσμον έν ηλικία μόλις έξη. 
κονταετεί καί οικογένειαν έπί πολύ είσέτι δεομένην τής φι
λόστοργου αύτοϋ προστασίας, Άπέθκνε δ’ ώς ε"ζησεν έν λιτό- 
τη τι καί άταραξίοι, δ δέ πρός τόν θκνατον αγών του ήπιος ών, 
κατεδείκνυε καί αυτός τήν πλήρη πρός τό θειον πίστιν.

Έ ν τω  κατ’ ίδιαν βίω δ Παπαμιχαλόπουλος υπήρξε πρό
τυπον άπλότητος, λιτότητος καί φιλοστοργίας. Έν τούτοις 
καίτοι πανίσχυρος ύπουργός όκτάκις γενόμενος, παντοδύναμο; 
δ* πάντοτε έν τε τή πολιτική καί τή πολιτεία:, τό μόνον έφό- 
διον, ό καί ζών παρέσχε τή  οικογένεια αυτού καί θανών κα- 
τέλιπεν, έστί τό αγαθόν όνομα, όπερ όσον μάλλον εθνικόν καί 
πανελλήνιον έγένετο, τόσον στενότερου συνεδέετο πρό; τήν 
Ιδιαιτέραν αύτού πατρίδα Λακωνίαν.

(*) ’ Ημερολόγιου 1889 Κ. Σκόχου, σελ. 391 .



z ' " ...................................................^

882 Α Π Ο Λ Λ Ω Ν
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'Οδοιπόρος άνεκόπη εις την επίπονον πορείαν του έκ στε
ναγμών αγωνία ; άκουομένων άφ’ υψηλού δένδρου. Ή τον έκεϊ 
επάνω όφις περιπεπλεγμένος εί; τρόπον, ώστε νά μή δύναται 
νά καταβή καί έστέναζε γοερώ;.

—  Βοήθειαν, καλέ μου άνθρωπε! έκραζε πρό; τόν δ ια 
βάτην- Σώσόν με νά καταβώ καί θά γίνω σκλάβος σου.

Ό  άνθρωπος ηύσπλαγχνίσθη τό έρπετόν, άνήλθε καί τό 
έβοήθησε νά καταβή. Μόλις όμως ό όφις έσώθη άντί ευγνωμο
σύνης καί αμοιβής, έκράτησε τον σωτήρά του, θελήσαντα ν’ 
αναχώρηση.

—  Τί άλλο μέ θέλεις; ήρώτησεν ό άνθρωπος.
—  Τίποτε άλλο παρά νά σε φάγω.
—  Έμέ, τόν σωτήρα σου;!
—  Μωρός που είσαι, καϋμένε άνθρωπε ! Εις όφιν έκαμες 

καλόν καί προκοπήν περιμένεις ; "Ας μή μ’ έλυπείσο.
—  Μά αυτό είναι άδικον.
—  Κ ατά τόν ε’δικόν μ,ου όμως νόμον καί κρίσιν είνε δι- 

καιότατον νά σέ φάγω.
Ό  άνθρωπο; περιδεής καί τρέμων, είδεν εκεί πλησίον βό- 

σκοντα βόα καί προέτεινεν αυτόν, ώς δικαστήν, εις τόν όφιν, 
όστις καί τόν έδέχθη άνευ άντιρρήσεως. Έπλησίασαν εις τόν 
βόα καί έξέθηκαν τήν ύπόθεσιν

Νά τόν φαγη ς! άπεφήνατο ό βοϋς, προσβλέπων, τόν οφιν, 
χωρίς νά πολυσκεφθή- Είνε κακόν, άσπλαγχνον καί άδικον 
τό γένος τών ανθρώπων καί είθε νά έξηφανίζοντο όλοι άπό 
τού προσώπου τής γής I Έ γώ  ήροτρίιυν την γήν τών κυρίων 
μου, έν δσω εϊμην νέος καί εύρωστος, καί έ'διδον σίτον εις 
αυτούς καί τά  τέκνα των. Τόρα δέ, πού κατέστρεψα τήν 
ύγείαν μου καί έγήρασα εις τήν ύπηρεσίαν των, μ’ ε”ρριψαν 
έδώ οί ά/άριστοι λυπούμενοι μόνον, διότι δέν εϊμην ολίγον 
ευτραφής διά νά μέ σφκξωσι καί έρπορευθοΰν τάς σάρκας 
μου οί άκαρδοι αύτοί κά π η λ «  τών ψυχών καί τών σωμάτων!

Ό  δυστυχής άνθρωπος κατεθλίβη καί έρρίγησε διά τήν 
άτόφασιν τού δικαστού.

’Εν τούτοι; όλίγην ύπομονήν, ειπεν εί; τόν οφιν. Ό  δικα
στής μοί φαίνεται προκατειλημμένο; κ α τ ’ έμού διά τήν πρός 
τού; άνθρώπους μ,νησικακίαν του καί άδικος. Σέ παρακαλώ 
·/ άναθέσωμεν εις άλλον τήν κρίσιν.

—  "Εστω, άπεκρίθη ό όφις, ώς πεποιθώς, ότι ό άνθρωπος 
ούδαμού ήθελεν εΰρει δίκαιον. Δέν αντιλέγω , διότι θέλω νά 
σέ ©άνω, χωρίς νά έχης παράπονον, Οτι σέ τρώγω αύθαιρέτως 
καί αδίκως.

Μετά τινα βήματα συνήντησαν περιπλανώμ,ενόν τινα όνον.
Ό  άνθρωπος, άναλογισθείς τήν αγαθότητα καί άνεξικακίαν

τούμακροθυμοτάτου τών ζώων προέτεινεν αύτό, ώς δικαστήν,, 
εις τόν όφιν, όστις ούδέν άντεϊπεν.

Ό  νέος δικαστής άνέτεινε σοβαοώς τά ώ τα , ήκουσε μετά 
προσοχή; τήν ύπόθεσιν, έφάνη σκεφθείς έμβριθώς καί στρα
φείς πρός τόν όφιν είπε.

—  Νά τόν φάγης αμέσως! Τά χειρότερα θηρία τής γής. 
είνε οί άνθρωποι. Έ γώ τούς υπηρετώ άνεκτικώτατα, αιωνίως 
ευπειθέστατος δούλος αυτών. Καί εκείνοι αιωνίως μέ φορτό- 
νουν καί μέ δαίρουν αγρίως νυχθημερόν. Τόν πατέρα μου, 
φθείοαντα δ ι’ αύτούς τήν ζωήν του, έρριψαν εις έν ξηροπήγα— 
δον, όπου άπέθανεν οίκτοώς. Μού κατεπλήγωσαν τό σώμα 
άπό τάς κακώσεις καί τάς άναριθμήτους τυραννίας. ’Επειδή 
δέ δέν δύναμαι πλέον νά τούς ύπηρετώ, μ' έξεδίωξαν έδώ 
εις τήν έρημον διά νά μέ φάγουν οί λύκοι. Είνε ανάξιοι οί
κτου αύτοί οί τύραννοι, τά  άσυνειδητότερα, τά άδικώτερα,τά 
έγωϊστικώτερα, τάχείριστα τών πλασμ,άτων τού δημιουργού, 
πόσα δέ κακά προξενούν κατ' άλλήλων φρίττουν καί αί τ ί
γρεις νά τό συλλογισθούν : 'Ρύσαι ημάς άπό τοιούτων τεράτων 1

—  Β λέπεις ; είπε τότε ό όφις πρός τόν άνθρωπον οΰδα- 
μού εύρίσκεις δίκαιον καί έτοιμάσθητι νά σέ φάγω.

—  ’Ακόμη μίαν χάριν ! έφώνησεν ό άνθρωπος, ώχριών έξ 
άπελπισίας.

—  Νά τήν άκούσωμεν! είπεν ό όφις, γελών μ.έ τήν άφέ- 
λειαν τού άντιδίκου του.

—  Παρατηρώ, ότι κα ί οί δύο δικασταί μ.ας δέν ήσαν 
ανεπηρέαστοι καί δίκαιοι, άφού είχον προσωπικά; δοσοληψίασ 
καί παραπονα κατά τών όμοιων μ,ου. "Ας μ.άς δικάση τρίτος 
δικαστής, αδιάφορο; καί δ,τι άποφασίση ας γίνη.

— Δέχομαι καί αύτό, είπεν ό όφις, λαβών πλέον θάρρος, 
ώστε νά ύποβληθή άφόβως καί εις έκατοστήν κρίσιν.

Εΰρον μετ’ ολίγον άλώπεκα, εις τήν ανέκκλητον δικαιο
σύνην τής όποιας ένεπιστεύθησαν άμφότεροι.

Ό  άνθρωπος εντούτοις, όστις ε“βλεπεν, οτι είχε νά κάμη 
μέ δικαστάς έμπαθεΐς καί μερολήπτας καί έχασε πλέον τήν 
εις τήν εύθυκρισίαν των πεποίθησιν, ήρχισεν ήδη νά σκέπτη- 
τα ι διαφορετικά καί λαμβάνη άλλα μέτρα. Έ ν ώ ό όφις 
ε'καμνε τήν είσήγησιν τής ύποθέσεως εις τήν άλώπεκα, ό άν
θρωπος έ'νευσεν αύτή κρύφα, ότι θά τή δώση δώρον τέσσαρα; 
όρνιθας καί ένα άλέκτορα, άν κερδίση τήν δίκην.

Ή  άλώπηξ. ή πονηρά, τό παρετήρησε καί τό ε'λαβεν ύπό 
σημείωσιν. Ήκροάσθη σύννους τών διαδίκων, έσκέφθη επί πολύ 
καί κατόπιν είπε μετά σοβαρά; φωνής.

— Βλέπω τά  πράγματα περίπλοκα πολύ καί σκοτεινά. 
Διά νά νοήσω καλώς τήν ύπόθεσιν καί κρίνω κατά συνείδησιν 
καί δικαίως, έχω άναγκην μισός αύτοψίας. θέλω  νά ίδω πού καί 
πώς συνηντήθητε, ώς καί εις ποιον δένδρον καί πόσον ΰψος 
ήτον ό όφις καί πώς ήτο περιπεπλεγμένος έκεϊ επάνω, διά 
νά κρίνω, άν ή υπηρεσία τού άνθρώπου τούτου έχη πράγματι 
αξίαν τινά .

Ή  αύτοψία έξετελέσθη παραχρήμα, άνευ δικονομικών δια-
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-τυπώσεων. Άπήλθον εις τά μέρος τής πρώτης συναντήσεως, 
κατά δ ιαταγήν δέ τής άλώπεκος ό όφις άνήλθεν εις τάς κο- 
ρυφάς τού δένδρου καί περιεπλάκη έκ νέου, μ.ηδέν ύπονοήσας.

’Ακόμη έδώ είσαι; έψιθύρισεν ή άλώπηξ εις τόν άνθρωπον, 
•όστις εύθύς έτράπη εις φυγήν καί έσώθη, έν ώ ό όφις άνέμ.ενε 
νέαν σωτηρίαν.

Τήν έποιούσαν ό άνθρωπος, φέρων ε’π ’ ώμων σάκκον εύμε- 
γέθη, μετέβη εις συνάντησιν τής άλώπεκος. Μετ’ επίπονον 
άναζήτησιν τήν άνεύρεν. Ή  άλώπηξ πάντοτε πονηρά καί φι
λύποπτος, ΐστατο έφ’ ένος υψώματος καί τόν άνέμ.ενε.

— Κατάβα ολίγον, τή είπεν ό άνθρωπος- Σού έφερα τά 
δώρα, πού σού ΰπεσχέθην. Ποτέ δέν έφαγες όρνιθας, ώς αύτάς.

— Ά φησέ τας έκει τάς πέρνω, άπεκρίθη ή άλ.ώπηξ, πονη- 
ρευομένη καί κατερχομ.ένη δύο— τρία βήμ,ατα.

—  Πολύ καλά, λοιπόν, όρίστε καί - · · καλήν δρεξιν’ είπεν 
ό άθρωπος, άφίνων κατά γής τόν σάκκον καί λύων τό στόμιον 
αύτού.

Όποια όμως ύπήρξεν ή έκπληξις καί ή συμφορά τής άλώ- 
-πεκος! Έ κ τού σάκκου άνεπήδησεν αίφνης κύων, φοβερόν Αα- 
γωηχ-όν ,  όστις έρρίφθη κατ’ αύτής μετά λυσσώδους οργής.

’Οδυνηρά σκηνή. Ή  άλώπηξ έντρομος καί δυστυχής, διω. 
κομένη ύπό τού κυνός, τρέχει καί άκόμη τρέχει μέχρι; έξαν- 
πλήσεως τών δυνάμ,εών της, πηδά: χαράδρας, βράχους, άκαν- 
θώδεις τόπους καί δυσβάτους, μόλις δέ μετά πολύωρον δ ιωγ
μόν σώζεται κακή κακώς άσθμαίνουσα, άγωνιώσα καί κατα- 
μεμωλωπισμένη. "Οτε δέ μόλις συνήλθεν άνελογίσθη τά  συμ
βάντα καί είπε καθ’ έαυτήν, στενάζουσα έκ βάθους ψυχής.

—  Κάμ.ε καλό στού διαβόλου τό χωριό · · · Ά λ λ ά  καλά 
νά τά  πάθω. Ό  πατέρας μου δικαστής δέν ήτο, ό πάππος 
μ.ου δέν ήτο έπίσης, ούτε κανείς άπό τό γένος μας. Τί ήθελα 
έγώ  νά άναμιχθώ εις ξένας φιλονεικίας καί νά γίνω δικαστής 
καί μάλιστα δύο κατεργαρέων ! Ά μ ’ καλά τό λέγει δά καί 
ή παροιμία « "Οπου χ α . ΐα  καθότανε καί θάλασσα γυρεύει! . . . »

(Έ ξ Άργους)
Δ. Κ. Β αραογνιώτηχ. 

 --------------------

Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Α ' .  Τ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α  Κ Α Θ '  Ε Α Υ Τ Α

(Σ υνέχ ε ια  προηγ. φ υλ .).

Μεγαλοπρεπέστατον δέ τού τε χρωματισμού ένεκα καί με
γέθους καί τής λεπτότητος τής κατασκευής άμα δέ καί τών 
κοσμημάτων τής ώραιότητος, τρίχρουν μέγα Περσικόν, φέρον
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έντος έλλείψεως κατά  μέσον τού γραμματοσήμου άντωπόν 
έν στολή τόν Σαχην, μετά πλαισίου πέριξ κομψοτάτου 
άνθεμόεντος. Έν γένει δέ τό όλον είκών μάλλον ή γραμμα- 
τάσημον φαίνεται. Πολλά δέ καί άλλα τών Περσικών έπί 
καλλιτεχνία χαρακτηρίζονται. Καί τής G uatem ala δέ καί 
Βρασιλίας καί 'Αργεντινής διακρίνονται διά τήν λεπτότητα 
τών γραμμών- ούχ ήττον τά τής Χαβάης καί A ntigua (Ά ν- 
τίλλης) καί Ά γ ια ς Ελένης- άμα δέ καί τού Ά γιου Μαρί
νου καί τά τελευτα ία  ’Α γγλικά έξέχουσιν έπί έπ ιτυχεϊ δια- 
γράμ,ματι ή τέχνη.

Ούτως έχουσι τά  περί τής καλλιτεχνίας τών γραμματο
σήμων' αλλ’ ώς καί έν τοΐς προλαβούσιν είπον, έν κεφαλαίω 
κοινή τις τέχνη παρ’ ά,πασι παρατηρείται τοσαύτη, ώστε ή 
ψυχή νά μή προσκρούη κατά τού άκαλλούς.

Τ αύτα  τά κύρια τών γραμμ.ατοσήμ.ων προσόντα καί τά  έξ 
αυτών συμπεράσματα, άτινα  όμμα παρατηρητικόν έπί μάλ
λον δύναται νά πληθύνη καί πνεύμ.α όξύ πρός ιδίαν ωφέλειαν 
νά μεταχειρισθή. Ούχί ματαιοπονία, ούχί απώλεια χρόνου καί 
ανοησία, ή ένασχόλησις περί τά γραμματόσημα έκ τούτων 
έξελέγχεται, άλλά  τόσω ωφέλιμος καί τερπνή άμα, τόσω δι
δακτική καί πάροχος γνώσεων μόνη αύτή, οσω πολλαί έτε- 
ραι έπιμοχθότεραι καί ξηρότεραι λυσιτελούσι. Διότι πρός 
τα ΐς άφ’ έαυτών τών γραμ.ματοσήμων τό μέν παρεχομέναις 
γνώσεσι, τό δέ τα ϊς διά τής μελέτης έκ τής ύπό τούτων έξε- 
ρεθίσεως τή ; περιεογίας κτωμέναις, πλειστάκις τό πνεύμα ά- 
ναγκαζόμ-ενον νά είσδύση εις κρίσεις καί σκέψεις τελειούται 
καί διαπλάσσεται έν εύρυτέρω κύκλω μ.αθήσεως. Έν τούτω 
δέ τις δύναται νά βεβαιωθή παρατηρών ότι, οί έμβριθώς έγ- 
κύψαντες εις τήν μελέτην τών γραμματοσήμων τάς πλείους 
καί περιεργοτέρας γνώσεις κατέχουσι.

Τά ολίγα προλεχθέντα άρκούσιν όσω αποβλέπει τά  άνα- 
πτυχθέντα κεφάλαια, εί καί μή πλήρως, διότι, ώς έν τή νο
μισματική εν μόνον νόμισμα, οΰτω καί ένταύθα εν μ.όνον γραμ- 
ματόσημον ίδ ιαν όλως άπα ιτε ϊ σπουδήν καί πραγματείαν 
Ό μως ικανά Οεωρούντες τά  προλεχθέντα, μ.ετάγομ.εν ήδη τόν 
λόγον έπί τά θετικώτερα, σκοποΰντες νά έξετάσωμεν αύτήν 
ταύτην τήν ύλικήν μ.ορφήν καί κατάστασιν τών γραμματο
σήμων, ·,ϊα προσπίπτει τοϊς ύφθαλμοϊς άπό πρώτης δψεως 
φύσει δέ περί τών ειδών τών γραμματοσήμων θά όμιλήσω- 
μεν πρώτα.

Ε πειδή , ώ ; προηγουμ.ένως εϊπομεν, παρ’ έκαστω έ’θνει πάσα 
ανάγκη έν τή κοινωνία, έπιδεκτική γραμματοσήμου, θερα
πεύεται διά τής έκδόσεως τοιούτου, διά τούτο συμπίπτει έν 
ε'θνει τινί ν ’ άπαντώσιν είδη τινά γραμματοσήμου μή έν έτε
ροι; ύπάρχοντα. Ό θεν τούτου ένεκα παρκλείποντες τάς 
πολλά; λεπτολογίας, δηλ. άναφέροντες μοναδικά τινα  είδη 
καί σπάνια, θά περιορισθώμεν άπλώς εις γενικότητας.— Μετά 
τά  κοινά (tim bres-poste, fre im arken), έπικρχτούσι τά  έπί 
άπληρώτων έπιστολών, άμα δέ τή παραλαβή πληρωνομένων, 
τά  εισπρακτέα καθ’ ημάς (à percevo ir, nacbporto-m ar·
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ken)· είτα τά  Si  έντυποι (ze itungsm arkeu) ¿v γίνει, ών τινα 
είδικώς δι’ εφημερίδας καί περιοδικά. Έ ποντα ι τά  εντός πό
λεων μόνον κυκλοφοραϋντα (poste lo ca le ), τά  Si έ,τισήμους 
¿πιστολά; καί έγγραφα (o ffic ie l, d ien lsm arken ), πρός δέ 
τά  διά τηλεγραφο-ταχυδρομικάς υπηρεσίας, καί τά διά τα 
χυδρομικά δέματα (packetpost- m arken) Περιεργότερα ό
μως τούτων είσί τά  κα τ’ εύθεϊαν επί φακέλλων έκτετυπωμέ- 
νων, καί τα ιν ιώ ν ώστε τις αγοράζει κα τ ' ευθείαν φακέλ- 
λους (co u ve rt, enveloppe) καί τα ινίας (S tre ifb än d er). 
Είσί δε καί άλλα  έν διαφόροις έθνεσιν δ ι’ είδικωτέρας χρή
σεις ή καί μοναδικά. Έ κ τούτων δύναταί τις νά κατανόηση 
ήλίκη ταχυδρομική κίνησις γίνεται έν τοϊς διαφόροις'έ'θνεσιν, 
ών πολλά ϊδια εντελώς γραμματόσημα έχουσι διά τάς συ- 
στημένας ¿πιστολάς (reg istered). Παρ’ ήμϊν άπλοόστερον καί 
λιτότερον δύο είδη ΰπάρχουσιν, ίσως όχι άτυχώς, τά  κοινά 
καί τά  εισπρακτέα.

Οΰχί δε διάφορος καταρτίζετα ι καί ή τών σχημάτων καί 
μεγεθών ποικιλία. Διότι, ώς καί έν τή  καλλιτεχνία εϊπομεν^ 
διατηρείται μέσος τις δρος άλλ’ έκαστον έθνος κατ’ άρέσκειαν, 
οΰ μόνον παρέβη ταύτα , άλλ’ έστιν δτε καί άνέτρεψε.— Το 
σχήμα τών γραμματοσήμων συνήθως έστίν ορθογώνιον, ώς τά 
ήμέτερα, πλήν δμως πολλά τέλεια  τετράγωνα έσχηματίσθη- 
σαν (Baden (Γερμανία], United S la te s  1869.Β αβαρία  1849 
— 62 κ.τ.λ.)· ετερά είσιν άντιθέτως παραλληλόγραμμα (St 
Sa lvado r, ’Ιταλίας, Αίγύπτου. 'Αγίου Μαρίνου κ.τ.λ ). Ταϋτα 
δέ τά  σχήματα συχνάκις έπιμηκύνονται κατά διάφορα με
γέθη, ώστε δύναταί τις νά ϊδη γραμματόσημα διπλάσιου μή
κους ή πλάτους (’Ινδιών, Περοϋ, (lam a κ.τ.λ.) καί άντιστρό- 
φως διπλάσιου πλάτους τού μήκους (Canada reg istered , ‘Α γ
γλίας κ .τ .λ .) . ’Εντελή δε ανατροπήν τού γενικού κανόνος ά. 
ποτελούσι τινά τού έν ’Αφρική ακρωτηρίου Ευέλπιδος άκρας, 
τρίγωνα μεγάλα δντα (ώ ; καί τινα τής Κολομβίας καί έν τής 
Newfoundland), καί εν τού Βελγίου δ ιά  τηλεγραφικο-τα- 
χυδρομικήν υπηρεσίαν έξάγωνον. Περιεργότατά είσί τινα τών 
Γερμανικών κρατιδίων M eckleburg-Schverin  καί B raun , 
schw eig  μεγάλου τετραγώνου σχήματος απαρτιζόμενα έκ 
τεσσάρων δμοιομόρφων μικρών. Στρογγύλα δέ ούδαμώς ύπάο- 
χσυσιν· αλλά μόνον τύποι στρογγυλοί ή ελλειψοειδείς, σφαι
ρικοί τομείς καί ποικίλα έ'τερα σχήματα καμπυλόγραμμα· 
άλλά ταϋτα  ιδίως couvert δντα άποκόπτονται τών φακέλ
λων μετά τετραγώνου ή όρθογώνου περιθωρίου έκ του χάρτου 
τω ν.—Καί τα ύτα  μεν δή περί τά  σχήματα. Ό σω δ’ άφορή 
τά μεγέθη, κοινότατου μέτρον έπικρατεΐ τό ώς τό τών ήμε- 
τέοων. Ά λλά  πλεΐσται διαφοραί είτα γεννώνται καί αί πα- 

. ραλλαγαί μεγάλως αύξάνονται Διότι άλλα μεν μεγαλείτερα 
τού κανονικού καί άλλα  μικρότερα έξετυπώθησαν- πολλά 
δυσανάλογα καί εν.α αλλόκοτα· γενικώς δέ απειροπληθή μέ
τρα καί άναλογίαι ύπάρχουσι. Τά μικρότερα τών γραμματο- 
σήαων είσί τρία τής Bolivar [ύπαγομένης ύπό τήν Κολομ
βίαν] τό τρίτον τώνήμετέρων(0,0 ΙΟ χΟ ,012 : 0 ,017X 0,022).

Ολίγον μεγαλείτερα τούτων ύπάρχουσιν ’Ισπανικά τινα καί 
τής νήσου V icto ria [Ω]. ’Επίσης δέ τού Καναδά. Είτα δέ 
βαίνουσι μεγεθυνόμενα δτε φθάνΟυσι πρός τά  τού κοινού μέ
τρου (0 ,018  X  0,022). Μετά ταύτα  ή αΰξησις βαίνει έν καλ- 
πασμώ, δτε φθάνομεν εις τεράστιον μέγεθος. Τό μέγεθος τούτο 
έχουσι τρία τών Ηνωμένων Πολιτειών δ ι’ έφημερίδας καί π ε 
ριοδικά, κολοσσιαίων σχεδόν διαστάσεων (0,051 χ 0 , 095), 
ά λλ ’ έν άναλογία, ών έκαστον πλέον ή δωδεκαπλάσιον τών 
ήμετέρων καί τεσσαρακονταπλάσιον τών μικροτέρων γραμμα
τοσήμων τής B o livar. Έ ποντα ι τούτοις εν τής 'Ρωσσίας τε 
τράγωνον (0 ,0 4 2 )κ α ί έτερον τής Α γγλ ία ς  παραλληλόγραμμον 
(0 ,0 5 4 χ 0 ,0 3  1) 'Εντεύθεν άρχεται μείωσις τού τηλικούτου 
μεγέθους καί έπανερχόμεθα είς τό κανονικόν διελθόντες διά 
παμπληθούς ποικιλίας. Ίδιοτροπώτατα δέ πάντων είσί τά 
τής Γερμανικής χώρας Bergedorf, άτινα  τετράγωνον σχήμα 
έχοντα, βαίνουσιν αυξανόμενα κατά πέντε διαστάσεις (0 ,015  
— 0 ,0 1 7 —0,019— 0,020— 0,022). Αύτό δέ τούτο τό ιδ ί
ωμα άπαντάτα ι καί είς τά  τής ’Ινδικής χώρας Pountsch.

Ίκανάς έπίσης ποικιλίας παρουσιάζει δ χάρτης έφ’ οΰ έκτυ- 
ποϋνται τά  γραμματόσημα. Διότι έν ώ γενικώς εινε λευκός 
πλειστάκις εδρηται καί κεχρωσμένος. Μεταχειρίζονται δέ συ
νήθως πάντα  τά έθνη λειον χάρτην, σπανιώτατα στιλπνόν 
(g lacé), άλλά παρά τισιν όντως αισχρός έστιν, τέλος δέ παρ’ 
έτέροις παχύτερος καί έν άλλοις λεπτότερος σχεδόν διαφανής. 
Καί λευκόν μέν χάρτην έχουσι τά  πλεΐστα, εί μη πάντα τά 
έθνη έν τοϊς γραμματοσήμοις, ό δέ κεχρωσμένος διττός έστιν 
ή καθ’ έαυτόν τοιούτος, έξ ΰλης κεχρωσμένης ή λευκός έπΐ. 
δέ τής κυρίας όψεως κεχρωσμένος. Οσω αφορά το πρώτον 
είδος τούτου, ώραιότατα κατ’ αύτό είσι τά  γραμματόσημα 
τής Baden, ζωηροτάτου χρωματιστού χάρτου, γλυκυτάτων 
άποχρώσεων ίδια τής ροδόχρου καί πράσινης. ’Ωσαύτως τά 
τού Κράτους τών παπών, μάλιστα τά  τού 1859 έπί στιλ
πνού χάρτου, διακρίνονται διά τόν επιτυχή χάρτην. ’Επίσης 
πολλά τής ’Ισπανίας, Α γγλ ία ς, Ρωμανίας, Γαλλίας. 'Ε λλά
δος καί πληθύς άλλων. Τού δ ' ετέρου είδους, δηλ άποχρώ- 
σεως έπί τής μ ιίς  προσόψεως, τά  παραδείγματα έλαττονα 
ύπάρχουσι, ώς είς τινα Queensland |Ω| ’Ηνωμένων πολι
τειών, Newfoundland κτλ. Περί δέ τού χρώματος τής έπ ί 
τού χάρτου τούτου έκτυπώσεως τής παραστασεως δ λόγος έν 
έπομένοις. (’Ακολουθεί).

----------------- ° >oso  <  ----------------

Η ΕΡΙΣ
ΤΟΥ DE BROSSES ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΑΤΑΙΡΟΝ

Κ Α Τ Α  T O N  C Ü N I S S E T  C A R N O T  ( R E V U E  D E S  D E U X  M O N D E S  1 8 8 8  Ψ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο ί  1 5 )

( Σ υ ν έ χ ε ι α  προηγ. φ υ λ λ α δ ί ο υ '

Τό παραβάλειν την οικίαν τού Βολταίρου, πρός μοναστή- 
ριον καπουκίνων, καθ’ δν μάλιστα χρόνον τοσοϋτον έζήπτετο

κατά τού ίερέως τού Moëns, άστε έγραφε περί αυτού τώ d’ 
A lem bert «ασχολούμαι νά στείλω ιερέα τινά είς τάς γα 
λέο» ς» ητό τ ι λίαν βασανιστικόν καί διήγειρεν έν αύτώ  δλην 
αυτού τήν οργήν καί τήν λύσσαν ( ') .  Κατελήφθη τώ  δντι 
ύπό τίνος τών περιοδικών αύτού παροξυσμών, καί ένέδωκεν 
είς τάς οίκτροτάτας έμπνεύσεις. Έγραψεν πρός πάντας τούς 
έν Βουργουνδία φίλους αύτού, πρός τόν πρώτον πρόεδρον de 
la M arche, πρός τόν εισαγγελέα de Q uintin , προς τόν σύμ 
βουλον Le beau, πρός τόν πρόεδρον τού έλεγκτικοϋ συνεδρίου 
de Ruffey, ζητών παρ' αυτών δικαιοσύνην, θέλων τούτους 
ώς έκτιμητάς, άλλοιών κατά τό δοκούν τά  πράγματα, καί 
συγχρόνως συκοφαντών πρός αυτούς τόν de Brosses τάς ά- 
ποτροπαιοτάτας συκοφαντίας. Άπολέσας πάν μέτρον και πά 
σαν λογικήν ε'πεμπε τήν έξής αίσχράν απειλήν τώ προέδρω 
de Ruffey « Ά ς  τρέμω, δέν πρόκειται πλέον νά καταστήσω 
αυτόν γελοίον, πρόκειται ν’ ατιμάσω αύτόν ! Τούτο μέ λυπεί, 
ά λλά  θά πληρώσω ακριβά τήν χαμέρπειαν τρόπου, ούτως έ- 
νοχοποιητικού καί άνάνδρου ! «Κατόπιν δ ι’ ένός παραλογι- 
σμοϋ άναρμόστου είς πνεύμα τόσον έξοχον, γράφει κατ ευ
θείαν τώ  de Brosses, καθιστα αύτόν ύπεύθυνον, διευθετεί τά  
συμβάντα τής ύποθέσεως κατά τό δοκούν, άνευ τής έλαχί- 
στης φροντίδος περί τής άληθείας, καί καταλήγει μετά 
πολλάς ύβρεις, απειλών τόν de Brosses διά τής δυσμενείας 
τού βασιλέως, είς δν θά καταγγείλω  αύτόν.

"Ο πρόεδρος δέν συνεκινήθη πέρα τού δέοντος. ’Ισχυρός έν 
τή συναισθήσει τού εαυτού δικαίου, ισχυρός έν τή  αξιοπρέπεια 
τού εαυτού βίου, έν τή, ύπολήψει συμπάσης τής έπαρχίας, ι 
σχυρός έν τή  έπιδοκιμασί^ι τών έαυτού φίλων, οϊτινες είχον 
άρνηθή τήν θέσιν τού έκτιμητού, είς ην δ Βολταϊρος ήθελε 
νά ύποβάλν) τήν ϋπόθεσιν, μέλλει ν’ άπαντήση πρός τόν βασι
λέα  τού F erney δΓ ύφους καί τόνου, μεθ' ών είς μόνον άν
θρωπος μέχρι τότε— δ μέγας H aller θά ήθελεν τολμήσω νά 
μεταχειρισθή πρός αύτόν. Ό  Βολταίοος, ώς πρός τό κτύπημα 
τούτο τούλάχιστον, εύρε τόν άνώτερον αύτού. Ή  απαράμιλ
λος διανοητική αύτού ευφυΐα έμπνέει τόν ζωηρότατον θαυ
μασμόν, άλλά  πρέπει νά ομολογήσω τις τούτο μετά τών 
Βουργουνδιών, ότι αισθάνεται έκαστος εύχαρίστησίν τινα 
βλέπων έκεινον έξ αύτών, δστις ύπήρξεν δ τελε ότατος α ντ ι
πρόσωπος έν τώ  παρελθόντι αίώνι, άρνούμενον νά κύψω τήν 
κεφαλήν έμπροσθεν τού Βολταίρου, καί μάλιστα ε'χοντα τού. 
τον έπί μίαν στιγμήν έζηυτελισμένον έμπροσθεν έαυτού.— Καί 
άς συγχωρηθή ήμϊν ή χαρά αύτη , δ Sain te  Beuve, δστις 
δέν ήτο Βουργούνδιος, φαίνεται δτι συνιρσθάνθη ώσαύτως αύ- 
τή νκα ί έκ τού αύτού πρός τήν δικαιοσύνην αισθήματος, Οταν 
άκριβώς ε’ρχηται νά κρίνϊ) τήν σελίδα ταύτην τού βίου τού 
ήρωος αύτού, προβαίνει μέχρι τού νά είπν) «Πρέπει νά εδγι 
τις τόν Βολταϊρον ύπό πολλάς όψεις, δ απόλυτος καί ιδιό
τροπος οΰτος μονάρχης, δστις ούτε πίστιν, ούτε νόμον ειχεν, 
δτε αντέλεγε τις αύτώ , συνήντησέ τινά μίαν φοράν έν τώ  έ-

( 1 )  S a i n t e  B e u v e .

αυτού βίω τόσον πνευματώδη, δστις είπεν αύτώ τήν έαυτού 
γνώμην καί δέν ένέδωκε» —  Ό  τις οΰτος είναι δ ήμέτερος 
πρόεδρος. ’Ιδού πώς άπεκρίνατο πρός τόν Βολταϊρον. «Ένθυ- 
μήθητε κύριε, τάς συνετάς συμβουλάς, άς πρό καιρού είχον 
δώσιρ ύμϊν έν συνδιαλέξει δτε, έν ώ διηγεΐσθο τά  περιμπεσόντα 
έν τώ βίφ ύμών έμπόδια, προσεθέσατε ÓTt είσθε χαρακτήρος 
φύσει αύθάδους. Παρέσχον ύμϊν τήν φιλίαν μου, άπόδειξις δ ’ 
δτι δέν άπέσυρον αύτ.ήν όπίσω είνε ή συμβουλή, ήν δίδω 
ύμϊν ε'τι, τού νά μή γράφητέ ποτε κατά  τάς στιγμάς τής 
παραφροσύνη; ύμών, δ ιά  νά μή έ’χητε νά έρυθριάτε, δταν 
εύρίσκησθε έν τή  καλή ύμών καταστάσει, δ ι’ δσα έπράξατε
κατά τήν ΰμεσέραν παραφοράν  ’Επιθυμώ, άληθώς, έξ
δλης μου τής καρδίας νά δυνηθήτε άκόμη έπί τριάκοντα ε'τη 
νά δοξαζητε τόν ήμέτερον αιώνα, διότι παρά πάσας τάς α
δυναμίας ύμών θά μένητε πάντοτε μέγιστος άνήρ  έν τοϊς
συγγράμμασιν ύμών. θ ά  επεθύμουν μόνον νά θέσητε έντός 
τής καρδίας ύμών τό j  τής ηθικής καί τής φιλοσοφίας, ήν πε-
ριέχουσι τα ϋ τ α  Άναμφιβόλως θά έδωρούμην ύμϊν άμάξας
τινάς ξύλων πρός θέρμανσιν, άν είχατε ζητήσω παρ’ έμού 
ταύτα  ώς τοιαϋτα, άλλ’ ένόμιζον δτι θά έταπείνουν ύμάς διά 
δώρου τοιαύτης φύσεως, έπί τέλους, έπειδή δέν καταφρονήτε 
αύτό, δίδω ύμϊν ταϋτα  εύχαρίστως. Θά πληρώσω τόν ßaudy 
έάν μοι στείλητε μόνον τήν έξής άπόδειξιν.

Ό  υποφαινόμενος F rançois —  M arie A rouet de Vol 
ta ire , ιππότης, κύριος τού Tourney, θαλαμηπόλο; τού βασι- 
λέως, βεβαιώ δτι ό κ . de Brosses πρόεδρο; τού δικαστη
ρίου, έδωρήσατό μοι 5 2 .50  κυβικά μέτρα ξύλων πρός θ«ο- 
μανσίν μου, ά ξια ; 281 λιτρών, δ ι’ ά  εύχαριστώ αύτώ » έκτός 
τούτου ούδεμίαν δοσοληψίαν έχω μεθ’ ύμών, κατέστησα ύμϊν 
γνωστόν μόνον, δτι άναποφεύκτως έπρεπε νά πληρωθώ παρά 
τού Baudy, δστις άναποφεύκτως θά έπληρώνετο παρ’ ύμών, 
ένήγαγον αύτόν έγώ, καί οΰτος ένήγαγεν ύμάς. Αδτη είνε ή 
συνήθης δδό; τών ύποθέσεων. Μεταξύ ημών ούδέν ύπάρχει, 
μή ύπαρχούσης δέ δοσοληώίας, ούδέ διαιτητεία. Αυτή είναι 
ή γνώμη τού πρώτου προέδρου, τού κυρίου de Ruffey, καί 
τών άλλων κοινών φίλων ήμών, οϊτινες δέν δύνανται νά μή 
ύψώσωσι τούς ώμους βλέποντες άνθρωπον τόσον πλούσιον, καί 
τόσον ένδοξον ταρασσόμενον μέχρι τηλικούτου παροξυσμού, 
ϊνα μή πληρώσω είς χωρικόν 280 λίτρας διά τά πρός θέρ- 
μανσιν ξύλα, ά οΰτος παρέδωκεν α ύ τώ ...— Άληθώς στενάζω 
διά τήν άνθρωπότητα βλέπων τόσον έξοχον διάνοιαν μετά 
τόσον μικράς καρδίας, άδιακόπως κατατρυχόμενον ύπό μι
κροπρεπειών ζηλοτυπίας, ή δυπαοάς φειδωλίας. Υ μ ε ίς  αύτός
δηλητηριάζετε ζωήν άριστα πρός ευτυχίαν πεποιημένην.......
Πώς δέν αίσθάνεσθε δτι κινείτε τόν οίκτον, δταν μέ άπειλήτε 
δτι θά ομιλήσητε είς τό δικαστήριον, ίσως δέ καί πρός αύ
τόν τόν βασιλέα, δστις ούδόλως φροντίζει περί τοιούτων
πραγμάτων, όπως πολύ όρθώς άλλως ε'χετε είπω τούτο ! ,
Θά άφήσω τούς δικαστάς νά άποφανθώσι, τών δικαστών έρ- 

; γον είνε τούτο. Είνε πολύ έκτός τού προκειμένου νά έπιμέ-
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νητε επί τής εύνοιας μου έν τοϊς δικαστηρίοις. Δέν γινώσκω 
τί έστί εΰνοια εν τοιαύτν) περιστάσει, καί ετι τό ποιεϊσθαι 
χρήσιν ταύτης. Δέν άρμόζει νά όμιλήτε οΰτω, ε ίτε  φρονιμώ- 
τερος έν τώ μέλλοντι, Ϊνα μή εϊπητε τοιούτόν τι πρό; διχα
στήν. —  Βλέπετε, κύριε, δτι είμαι ετι άρκετά φίλο; ύμών, 
άφού αποκρίνομαι δια μακρών καί λεπτομερώς πρό; επιστο
λήν, ήτις δέν ήτο άξια άποχρίσεως. Γινώσκετε καλώς οτι 
δέν επιθυμώ νά μοί γράψητε πλέον περί τής ύποθέσεως ταύ
της, καί μάλιστα μετά τοιούτου ΰφους. Εύχομαι ύμϊν, κύριε, 
τήν ευχήν τού Πέρσου : Mens sana in  corpore sano.»

Πρέπει τις νά δμολογήση, δτι άν καί ή άπόκρισις ήτο λίαν 
προσήκουσα, ήτο Ομως αληθώς σκληρά Οποιον ΰψος καί 
όποια δύναμις συγχρόνως ! άλλά καί όποιον θάρρος ! Ό πως 
αίσθανθή τις τήν άξίαν αϋτής, πρέπει να ένθυμηθή δτι κατά 
τούς χρόνους εκείνου; ό Βολταϊρος ήτο κυριάρχης, καί δτι ου
δέποτε δεσπότης έξήσκησε τοιαύτην δύναμιν. Έβασίλευε 
μόνος τού κόσμου τών γραμμάτων, καθ’ ον χρόνον οΰτο; είχε 
τήν μεγίστην σπουδαιότητα καί τήν μεγίστην δύναμιν,—  
Ό  Βολταϊρος έν τώ  αίώνι αύτοϋ κατέλαβε θέσιν πολλώ κρείτ- 
τονα -ή ςτο ύ  V ictor Hugo έν τοϊς καθ' ημάς χρόνοις, μετά 
τινα  ε”τη θά παρίστατο εις τήν θριαμβευτικωτάτην άποθέω- 
σιν, ής ετυχέ ποτε άνθρωπος ζών. Δύναται λοιπόν έκαστος 
να κρίνγ| ύπο ποιας πληγής ήσθάνθη αύτάν σπαρασσόμενον, 
δτε είδε τήν δόξαν αύτοϋ οΰτω παραγνωριζομένην καί τήν 
Μ εγαλειότητα αύτοϋ οΰτω περιφρονουμένην I Ταχέως καί έπι- 
τηδείως έκυψε τό μέτωπον, έσίγησεν καί δέν έδοκίμασεν να 
έξακολουθήση πάλην, έν ή ε'βλεπεν οτι θά ένικάτο βεβαιώ- 
τα τα . Άποκλειστικώς ένησχολημένος κατά τό φαινόμενον περί 
μυρία ά λλα , έμειναν έπτά έτη χωρίς νά άνταλλάξη λέξιν 
μετά τοϋ προέδρου; άλλ ' ή πρός αύτόν έχθρα δέν έμεΐνεν 
αδρανής, έπέφερεν αύτώ κρυφίως θανατηφόρα τραύματα, ών 
τά  φοβερά αποτελέσματα δέν ήργησαν νά γίνωσιν αισθητά.—  
'O de Brosses είχεν περιορίστι τόν αντίπαλον αύτοϋεί; σιγήν 
καί έφαϊνετο οτι κατείχε τήν νίκην; ήδύνατο νά χαρή έπί 
ταύτγι, διότι ήτο τό αποτέλεσμα τίμιας πάλης καί δι’ α ι
τίαν έντελώς δικαίαν. Ά λ λ ’ έχομεν τά δικαίωμα νά έρωτή- 
σωμεν, έάν δέν ήτο νίκη ώς ή τοϋ Πύρρου, καί εάν δέν θά 
ήτο τώ προέδρω προτιμότερον νά μή νικήσγι. Βεβαίως κατά 
βάθος είχε δίκαιον, καί ή άρίστη άπόδειξις είνε δτι έπί τέλους 
έπλήρωσεν ό Βολταϊρος τά  ξύλα, ών τό άντίτιμον έδόθη ύπό 
τού προέδρου τοϊς πτωχοϊς. Δυνάμεθα δμως νά έρωτήσωμεν, 
άν ό de Brosses δέν μετήλθε πολλήν αυστηρότητα έν τή 
υποθέσει ταύτϊ). Ό  Βολταϊρος ήτο γέρων, πάσχων, ύπό μυ- 
ρίων φροντίδων έσκοτισμένος, δέν ε’πρεπε λοιπόν νά συγχω- 
ρήσν) αύτώ τήν έπιθυμίαν ταύτην δσον περίεργος καί άν ήτο 
αΰτη , τό νά θέλη δήλαδή νά λάβη ώ ; δώρον ξύλα ; καί νά 
μή στενοχωρή αύτόν πολύ μέν δικαίως, άλλά  καί λίαν αύ- 
στηρώς, διά τόσον μικρόν πράγμα; Ό σω βαθύτερον γνωρίζει 
τ ις  τόν πρόεδρον, τόσω μάλλον αύξάνεται δ θαυμασμός πρός 
τήν αληθώς εύγενή μόρφωσιν τής καρδίας καί τήν έξοχον δ ιά

νοιαν αύτοϋ, καί τόσω μάλλον αισθάνεται τις όδυνηράν εκπλη- 
ξιν βλέπων αύτόν τόσας έχοντα φροντίδας διά τόσον ι/ικράν 
έριν. — Μετ' αληθούς δέ εύχαριστήσεως εύρίσκομεν έν τώ στό- 
ματι αύτοϋ τού προέδρου τήν έξήγησιν τής διαγωγής αύτοϋ. 
ΤΗτο διατεθειμένος νά διατηρήσει αύτήν τοιαύτην όποια ύπήρ- 
ξεν, είχε δίκαιον, ήδύνατο νά μή ύποχωρήση, ά λ λ ’ α ί α ιτ ία  ι, 
άς έκτίθησιν έν έπ ιστολγτιν ι πρός τόν κ. lie F argés, τή  10 
Νοεμβρίου, τούτέστι κατά τήν ε’ξαψιν τής ε'ριδος, καθιστώσιν 
ήμϊν γνωστόν τό μυστικόν τού πείσματος αύτοϋ. Λεγει κατα 
γράμμα δτι ό Βολταϊρος, — έν έπιστολή δυστυχώς άπολε
σθείση,— έζήτησεν ίκετευτικώς παρ’ αύτοϋ τάπαίσια ταύτα 
ξύλα  ; «Θά ε’διδον αύτφ  ταύτα αμέσως, προσθέτει, άν μή 
¿"λεγέμοι δ X im énés, δστίς κατά τύχην εύρίσκετο παρ' έμοί 
τήν στιγμήν έκείνην, θά είσθε πολύ τρελλός νά δώσητε 12 
λουδοβίκια εις τόν παραξενον τούτον, δστις έχει 100,000 
λιτρών εισόδημα, καί δστις ώς εύγνωμοσύνην θά ειπη μεγα
λοφώνως δτι δέν ήδύνασθε νά πράξητε άλλως» Ό  Ximénès 
δέν είχεν άδικον- οΰτω τυχαίως διετέθη δ πρόεδρο; πρός τήν 
άντίστασιν, πρός ήν έφαϊνετο ήδη πολύ εύδιάθετος ένεκα τής 
ζωηρότητος τού χαρακτήρος αύτοϋ.— Ό ντως συνεκινεΐτο εύ- 
κόλως διά τής άντιστάσεως καί τής αντιλογίας, ήτο εύκολώ- 
τερον αύτώ  νά κρατήση έχυτόν εις τά  μεγάλα πράγματα 
ή εις τά  μ ικρά1» —  'Εντεύθεν καθορ^ πας τις δτι άν άντέ- 
στη τόσον καί άν έδειξεν τόσον πείσμα ϊνα λαβή δίκαιον έν 
τγ, μικρά ταύτη ύποθέσει τών 5 2 .50  κυβικών μέτρων ξύλων, 
δέν επραξε τοϋτο διά μικρολογίαν ή δ ι’ εύτελές συμφέρον, 
άλλά μόνον ένεκα τού εύθέος αύτοϋ χαρακτήρος, δστις έξή- 
πτετο  έπί τή  ελλείψει άβοότητος ώ ; καί έπί τή άδίκω έπιμονή. 

(Ακολουθεί).
ΜιχαΗλ Γ. Α. Βαϊιλειοϊ 
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ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Αίδεσιμώτατός τις άγγλος άνέβη εις τόν χορόν δ’πως

άναγνώση πρός τούς άκροατάς του τεμάχιόν τ ι τής Π αλαιά;
Γραφής. 'Αφού λοιπόν έκαθάρισε τάς διόπτρας του άνέγνωσε
. . . .  Τότε δ θεός σύντροφον έποίησε τώ  Άδάμ- ίπ ε ιτα  δέ,
στρέφων τήν σελίδα, έξηκολούθησε «Καί ήν αΰτη έσωθεν
καί έξωθεν άσφαλτω άλειλημμένη καί πλήρης ζώων παντο-
ειδών  Ό  δυστυχής αίδεσιμώτατός είχεν ύπερπηδήσει εν
φύλλον καί έπεσεν εις τήν περιγραφήν τής Κιβωτού.

* #
*

Νεανίας τις αγαθός έλαβε κατά νούν νά παραγγείλη ει
κόνα έαυτοϋ- άλλά φοβούμενος μή οί γονείς τής νέας δ ι’ ήν 
προώριζε τήν εικόνα ταύτην, εύρόντε; κατά τύχην αύτήν εις 
τάς χεϊρας τής κόρης, δείξωσιν εις τό πρωτότυπον τήν θύ- 
ραν, εΐπεν εις τόν ζωγράφον. — «Κύριε, κάμε τήν εικόνα μου,
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ώς σοί παρήγγειλα, άλλά κάμε την τοιαύτην ώστε νά μή
δύναται τις νά γνωρίση δτι είνε έδική μου.»

* *
*

Ό  βασιλεύς τής 'Α γγλίας, ίδών ποτε έν Λονδίνω περιπκ- 
τούντα εις τόν δρόμον τόν περίφημον ποιητήν Πώπ, χωλόν 
όντα, ήρώτησε τού; αύλικούς του- έπεθύμουν νά μάθω τ ί χρη
σιμεύει δ άνθρωπίσκος αύτός, δστις περιπατεϊ λοξώς ; Ό  δέ 
μεταφραστής τοϋ 'Ομήρου, άκούσας αύτόν, έστραφη καί έ· 
πεφώνησε. Νά σέ διδάξη νά περιπατής όρθώς.

0 ΤίΕΡΙ ίΤΛΟΤΣ ΤΗΣ ΤΤΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΤ
ΥΠΟ

Φ Ο ΙΒ Ο Υ  ΦΑΡΙΑΑΚΟΤΤΟΥΛΟΥ
(Συνεχεία προηγουμ. φύλλου.)

"Αν καί ή μικρά αΰτη πόλις ούδέν σχεδόν προσφέρει τό 
ικανόν έπί μακρόν νά έφέλκη τήν προσοχήν τοϋ διερχομένου 
έκειθεν ξένου, έν τούτοι; μετά τόν κάματον τού συνεχοΰς πλού 
καί τήν ανίαν ήν ή μονοτονία τής ξηρότητος τών όρέων τής 
Μάνης ταχέως έμποιεϊ, είνε ευχάριστο; παρεμφερής πρός τά  
θεαματα έκεϊνα, τών όποιων ή τερπνότης αύξάνει ώς έκ τής 
έλλείψεως καλλιτέρων τοιούτων. Τά διακομιζόμενα έμπορεύ- 
ματα  καθόλου εΐχον άποβιβασθή, δ δέ συνήθης όξύ; συριγμός 
τρίτην ήδη φοράν άνήγγελε τήν άναχώρησιν τοϋ πλοίου 
προσκαλών τούς ύπολειπομένους νά έπιβιβασθώσιν. Ή  άπό 
τού καταστρώματος φαινομένη τοιαύτη κίνησι; ήτο λίαν εύά- 
ρεστος καθόσον μάλιστα, άν αΰτη έν τοϊς μεγάλοι; λιμέσι 
κοινή παρέρχεται άνευ ιδιαιτέρας συναισθήσεως τών συμβαι- 
νόντων, έκεΐ δπου οΰτε τό έμπόοιον οΰτε ή άλλη κοινωνική 
κίνησις διατελοϋσιν έν άκμή, δ κατάπλους ή δ απόπλους τών 
πλοίων τών διαπορθμεύσεων χαίρει ίδιάζοντός τίνος ένδιαφέ- 
ροντος καθ’ δλην σχεδόν τήν πόλιν, έν δέ τώ λιμένι παρέχε
τα ι θέαμα σοβαρευομένων λεμβούχων καί έπιβατών σπευδόν- 
των νά προφθάσωσι τούθ’ δπερδμως πρόκειται νά άναχωρήση 
λίαν άργά Λέμβος τις ύπελείπετο πλησίον τού πλοίου, άλλά 
ιαετ' ού πολύ άπεμακρύνθη κκταπλέων πρός τήν παραλίαν, 
ισχνή δέ γυνή έν αύτώ δέν έπαυεν άνακινούσα τό λευκόν 
μανδήλιον ή όπως φέρη έπί τών οφθαλμών άπομάσσουσα τά 
δακρυα τοϋ άποχωρισμού' «καλήν άνταμωσιν» άνεφώνει τις 
άπό τοϋ καταστρώματος πρός αύτήν, άλλά  τότε ή έλιξ πα 
ταγωδώς άνακινηθεϊσκ παρώθησε τό πλοΐον μακρυνόμενον τού 
λιμένος.

Ό  ήλιος ήτο φλογεριΰτατος, έκ τής έξατμίσεως δέ τών 
θαλασσίων ύδατων πυκνή άτμώδης άνχθυμίασις άναδυομένη 
άπό τής θαλάσσης, έκκλυψε τήν πόλιν τού Γυθείου κατόπιν 
τελείως άφανισθεϊσχν ώς έκ τής άποστασεω; καί τής έπιρρι- 
πτομένης σκιάς ύπό τών παρακειμένων όρέων. ’Ογκώδεις άπό-

τομοι βράχοι, τούς όποιους ουδέποτε βεβαίως ένέδυσεν δ χόρ
το; διά χλωράς έπιστρώσεως, γυμναί όρέων πλευραί άπολή- 
γουσαι εις ποικιλοειδεϊς κορυφάς, έφ’ ών οΰτε οί γύπες αύτοί 
ήρέσκοντο νά πήξωσι τάς φωλεάςτων, τοπία πρόσφορα διά 
τάς α ίγας μόνα; έπιτηδείους νά άναρριχώνται έπί παρομοίων 
κρημνών είνε τά άπαρτίζοντα τήν ένταϋθα παραπλεομένην 
άκτήν, χώραι, πρός τάς όποιας ή φύσις δέν ήτο δυνατόν νά 
φανή σκλη ροτέρα.
Ή  άποκαλυπτομένη δμως άπό τοϋδε είκών, καί τοι μή άσυ- 
νήθης, δέν έστερεϊτο τής χαριτος, ήτις θέλγει τόν γινώσκοντα 
νά άπολαύ·^ καί έκ τών κοινοτάτων άντικειμένων. Τό ε'νδον 
τού κόλπου καλυπτόμενον ύπό τής έπαυξανούση; άχλύος, δυο 
έκατέρωθεν άντικείμενα άκρωτήρια καί εν πλοϊον έν τφ  μέσω 
τού διανοιγομένου κόλπου άγερώχως διασχίζον τήν εύρεϊαν 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης, δ κυανούς ύπεράνω ούρανός καί ή 
ποντιάς αύρα έγγελώσα τοϊς μόλις όγκουμένοις κύμασιν ήσαν 
εύάρεστα άντικείμενα τώ  περιορίζοντι τό βλέμμα καί τήν 
έπιθυμίαν έντός τών διαγεγραμμένων δρίων τών παρόντων 
άπολαυστών, ένώ δ άχανής έ’μπροσθεν πόντος εύρυνόμενος ώς 
άπειρόν τ ι άνελπι πρός καλόν λιμένα, έγέννα τώ  άρεσκομένω 
νά άποπλανφ μακρότερον τήν θέλησιν πρός άνεπιτεύκτους 
χιμαιρικούς πόθους τό άλγεινόν συναίσθημα δπερ δ άνθρωπο; 
πολλάκις αισθάνεται κατά τάς πρώτας τής νεότητος ημέρας, 
καθ’ άς καί περί αύτόν βλέπει μυρία στάδια εύκάρπου ένερ- 
γείας, έν τούτοι; πρός πάντα τα ϋτα  άμβλυοπεΐ μή προσέχων 
ή δπου ούδέν δύναται νά διακρίνη κατορθωτόν.

Ή  έσπέρα γλυκεΐαν διαχέουσα σκιάν κατέλαβε τό πλοϊον 
σχεδόν έν μέσω τού στομίου τού κόλπου. ’Ολίγον μακράν 
έφαϊνετο ή νήσος Κύθηρα καθωραϊζομένη ύπό τού ένυπάρ- 
χοντος ετι λυκόφωτος, άλλά  μετ’ ού πολύ καί τούτου άπο- 
σβεσθέντος τελείως ύπό τού ένσκήψαντος νυκτερινού ζόφου 
μόλις διέκρινέ τις τά  έμπροσθεν άκρότομα όρη τού άκρωτηρίου 
Μαλέα, πρός όν τό πλοϊον διευθύνετο νύν. Τούτο δέν έβρά- 
δυνε νά πλησιάση πρός τό άκροτελεύτιον αύτό τής εύρωπαϊ- 
κής ηπείρου σημεϊον, καθ’ δ ή τρικυμία έσαεί έκφοβίζουσα 
τούς παραπλέοντας εκεϊθεν, άναπαύεται προσκαίρως δπως 
έγερθή σφοδροτέρα έμποιούσα τοϊς ναυτιλλομένοις τόν τρόμον 
άφεύκτου κινδύνου καταποντισμού. Ό  άήρ έμυκάτο πνέων 
άπό τών περάτων τοϋ πόντου καί άπηχών έπί τών ύψουμένων 
πέριξ όρέων, ή θάλασσα κυματόεσσα έπάφλαζε συνθραυομένη 
έπί τών άπροσίτων βράχων τής πλησίον άκτής καί τό σκότος 
έπιρριπτόμενον άπό τού άφανοΰς δρίζοντος έπλήρου τό πάν 
μυστηρίου τίνος άποκρύπτοντος τάς ένεργούσας δυνάμεις. 
Ά λ λά  μετέπειτα γλυκεία α ίγλη άργυροχρύσου φωτός άνέ- 
λαμψεν έπί τών άνατολικών όρέων τής Λακωνίας, έπηργυ- 
ρώθη μακράν δ πόντος καί ή πανσέληνος κατά μικρόν άνυ- 
ζουμένη έφάνη τέλος όλη έπί τοϋ ουρανού ώραίσασα τόν δρί- 
ζοντα καί τήν θάλασσαν. Θαυμαστή ήτο ή παριστανομένη 
σκηνή- ύπό τήν λάμψιν τής σελήνης τά  δρη τού Μαλέα έφαί- 
νοντο ύψούμενα σκυθρωπά καί άγέρωχα, άπόκρημνα άπόρ-
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θήτα φρούοια εκεί ίστάμενα πρός χλεύην καί μυκτηρισμόν 
των έξαγριουμένων δρμητικών κυμάτων δτε δ μαινόμενος άνε
μος προκχλει την σφοδράν θύελλαν εναντίον των απτόητων 
εκείνων άπορρώγων βράχων, μεγίστην δ ’ ένεποίουν συναίσθη- 
οιν άλλοθι μέν διαυγαζόμενα ύπό της · σεληνιαίας αίγλης, 
άλλοθι δέ άμαυρούμενα ύπό τής έπιρριπτομένης σκιάς των 
έπιπροσθουσών πλευρών. Ό  έπιπνέων πόντιος άήρ βαρυτάτην 
παρήγαγε βοήν άπηχών επί των παρακειμένων χαραδρών, τά 
προσκόπτοντα κύματα επί τών άγριων λίθων τής σκαιάς πα 
ραλίας ρόχθον βροντώδη, άμφότερα δέ παταγώ δη βκρεϊαν 
αρμονίαν βυθίζουσαν την ψυχήν είς συναισθήματα αλγεινά 
καί μετεωρίζουσαν τήν φαντασίαν πρός άγνωστους εκτάσεις, 
άφ' ών οΰδέν δυναμένη νά κατάσχη πρός άπόλαυσιν καταρ
ρέει περίλυπος διά τήν άδυναμίαν της. Ό  ισχυρός κρότος τή- 
έ'λικος έπιτηδείως παρενεϊρε τόν θόρυβόν του, έν τή άποτε- 
λουμένη δέ ταύτη ταραχώδει μουσική ύπό τόν αίθριον ουρανόν 
καί μεταξύ άπροσίτου άκτής καί άχανοϋς θαλάσσης ο δ ια - 
πλέων ήσθάνετο τήν δύναμιν τής τέχνης άμιλλωμένην πρός 
τό μεγαλείον τής φύσεως. ’Απερίγραπτοι είνε αί στιγμαί αύ- 
τα ι, καθ' άς τό βλέμμα πλανάτα ι άπό τού λαμπρότατου φω
τός τής σελήνης μέχρι του σκοτεινότατου ζόφου τού μακράν 
άπολυομένου δρίζοντος- τά δύο ταϋτα  άντίθετα θεαματα παρά- 
γουσιν αντιθέτους εντυπώσεις καί οΰδεμία σταθερά πεποίθησις 
ικανοποιεί τόν ταλαντευόμενον λογισμόν. 'Απερίγραπτοι είνε 
α ί στιγμαί αύται, καθ’ άς ή άκοή κατακηλείτα ι ύπό τοιαύ- 
της συνθέσεως άρρητων τόνο>ν τού άπηχοΰντος άέρος, τού 
ρόγθου τών συνθραυομένων κυμάτων καί τού κρότου τής έ'λι- 
κος· κενόν τ ι άπειρον ιδανικόν σαγηνεύει τό πνεύμα δικκυλιν- 
δούμενον άπό έπινοίας είς επίνοιαν, ή φαντασία μάτην ζητεί 
νά διασπάση τούς δεσμούς τής σαρκΟς δ'πως άνέλθη είς τό 
άποκαλυπτόμενον ΰψος, ή δέ καρδίχ τήκετα ι μή κχτορθούσχ 
νά σβέση τάς φλόγας άνεπιτεύκτων πόθων.

Τό μεσονύκτιον παρήλθε, οΰδείς δέ σχεδόν τών επιβατών 
άπέμεινεν άγρυπνος καταλαβών τήν ιδ ίαν κλ ίνην μάλιστα 
τινές ώς προσκεφάλαιον έχοντες τό ξηρόν τού πλοίου περισα- 
νίδωμα καί στρωανήν σμικρότατον εδρανον δροσιζόμενοι ύπό 
τού έπιπνέοντος άέρος είχον έγκαταλίπει έαυτούς άνευ ούδε- 
μιάς επιπροσθέτου περιθάλψεως επί τού καταστρώματος έν ταίς 
άγκάλαις τού ΰπνου, τόν όποιον ούτε α ί παχεϊα ι επιστρώσεις, 
ουτε τά  άρωματώδη παραπετάσματα έπάγουσιν άναπαυτικόν 
ώς ή έμψωλεύουσα έν τή  συνειδήσει ειρήνη, μόνη άνεξαν- 
τλητος πηγή θείων ονείρων. Τό πλοϊον άπό πολλού παρακαμ- 
ψαν τό άκρωτήριον τού Μαλέα έφέρετο άνω πρός τόν μικρόν 
κόλπον τής Μονεμβασίας, λίαν δέ πρωί πριν ή δ ήλιος άνα- 
τείλη προσωρμίσθη έν τφ  λιμένι τής πόλεως ταύτης, πρό 
τής δποίας ή παραχθείσα έντύπωσις δέν ήτο κοινή άλλά δια- 
φέρουσα, καθόσον δποίαν δήποτε καί άν εβλεπέ τ ις  έκεΐ θέαν, 
εύαρέστως καί περιέργως ήνοιγε τούς οφθαλμούς προ τής πα- 
ρισταμένης πόλεως, ένώ είχε κλείσει αυτούς βεβαρημένους 
ύπό τής σκαιότητος τών άγριων όρέων. 'Α λλά τής πρώτης

ταύτης έντυπώσεως παρελθούσης τό θέαμα δέν ήτο έφεξής 
δμοίως εύχάριστον, άλλά  τουναντίον άλγεινότατον, μάλιστα 
δέ τώ  γινώσκοντι ΰτι ή πόλις αΰτη άλλοτε ήκμασεν όνομαστή 
ένω νύν σχεδόν άπέμενεν έρημος.

Ή  Μονεμβασία είνε έκτισμένη άμφιθεατρικώς έπί τής κα 
τωφέρειας παμμεγέθους βράχου, τού άκρωτηρίου Μινώα, δπερ 
άποχωρισθέν τής λοιπής γής έγένετο νήσος. Ό  βράχος ούτος 
παρουσιάζει έξαίρετον εικόνα έν μέσω τής θαλάσσης άναδυό- 
μενος· έπ' αΰτού ύψούται φρούριον γέμον έρειπίων άναπολούν- 
των ημέρας παρελθούσης εύκλειας, καί συνέχεται μετά τής 
άντιπέραν ξηράς διά μακράς γεφύρας, έργον βυζαντινής καί 
τουρκικής έποχής. Ούδείς υπάρχει λιμήν έκτός δύο μικρών 
μυγών προφυλασσόντων τά  πλοία τού άπό Μαλέα έξορμούντος 
μετά λύσσης βορρά διεγείροντος κολοσσιαία κύματα κατα- 
ποντίζοντα τήν μικράν πόλιν. Πλεϊστοι κατηρειπωμένοι να ΐ
σκοι βυζαντινής τέχνης πληροϋσι τήν πόλιν, έξ ών δύο σώ
ζονται σχεδόν άκμαϊοι, μεγάλης έκτάσεως καί τέχνης άρί- 
στης. Νύν ή πολίχνη αΰτη έντός τού περικλείοντος αΰτην 
παχυτάτου τείχους δέν παρουσιάζει ή έρείπια έπί έρειπίοις 
καί ώς έπί τό πλείστον σμικροτάτας οικίας φύρδην μίγδην 
έρριμένας οΰτως ώστε ούδεμία νά διακρίνηται ευθεία δδός. 
Ό λίγιστοι κάτοικοι διαμένουσιν εντι παρά τά  έρείπια έκεΐνα, 
μνημεία περιζητήτου άλλοτε άσφαλεστάτης εστίας πολλών 
χιλιάδων λαού καί εύνοουμένου αύτοκρατορικού ένδιαιτήματος. 
Ή δ η  Ομως ή έρήμωσις μόνη έδρεύει έκεϊ, ή δέ άπογοητεία 
είνε ή παραγομένη έντύπωσις· τό έπισφαλές τής μεγαλειότη- 
τος σαφώς καταδεικνύεται ύπό τούς κατερριμμένους στύλους, 
τάς διαρραγείσας στοάς, τούς ήμικρημνισμένους ναούς, τά  κκ- 
ταρρεύσαντα βασίλεια, τάς έγκαταλελειμμένας άγοράς καί 
τά  κατηρειπωμένα φρούρια, άντικείμενα, τά  δποία άλλοτε ή 
ευδαιμονία είχεν ιδρύσει άλαζών όπως κολακεύση τήν φι
λαυτίαν της, ένω ή δυστυχία μόνη καί σταθερά τής μαιότη- 
τος σύντροφος έπέπρωτο νά πήξη κατόπιν έκεί τό θλιβερώτα- 
τον έμβλημά της.

(Ακολουθεί).
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