
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
EJTOS Ε '. Έ ν Ι ί ε ι ρ α ι ε ϊ  ΊούΜ ος Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Τ Η Σ
Α Ρ Ι Β .  ο 8 1 8 8 9 Δ. Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Π . ΚΡΕΜ ΟΥ 

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ ΤΟΤ  Π Τ 0 Ο Ι  Ι Ε Ρ Ο Υ  ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ  ΠΟ ΛΕΜ Ο Ι
(Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε ΙΑ  |

(Συνέχεια προηγ. φυΛ )

ΚΙΡΡΑΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1595-591'
Έ π ί τών ομηρικών χρόνων μνημονεύονται οκτώ φωκ-.καί 

πόλεις: ή  Κυπάρισσος, Πυθών (Δελφοί), Κρισα, Δαυλίς, Π α - 
νοπεύς, Άνεμώρεια, 'Ταμπολ ι; καί Λ ίλ α ια 1). Έ ξ  «ύτών δέ 
κρχταιοτάτη φαίνεται κα ί ιερά ή Κρϊσα, «ζαθέη» καλούμενη, 
δ ιότ ι έξ αΰτής εκαλείτο ή μεταξύ τού Παρνασού κα ί τής 
Κίρφεως κα ί τής θαλασσής πεδιάς καθάπερ κα ί τό παρακεί. 
μενον αύτή μέρος τοϋ Κορινθιακού κόλπου- ταύτη δ ' υπήγε το 
κα ί τό μαντεΐον τής Ιΐυθώνος2). Ο ί Κρισαϊοι άναντιλέκτως 
έπραττον ό,τι ύστερον, ώ; (ιηθήσεται, οί Κιρραϊοι κατά τών 
εις τό μαντεΐον άφικνουμένων καί πολλά δήλα δή είσέπρατ- 
τον. Ή  δέ Πυθών ήν μικρά- ή δέ Κίρρα ήν άπλουν έπίνειον 
τών Κρισαίων, ώσπερ ε'πειτα τής πόλεως τών Δελφών μεγά
λης γενομένης. Ά λ λ ά  τού χρόνου προϊόντος οί μέν Δελφοί 
κ α ί ή Κίρρα έγένοντο μ ιγ α λα ι κα ί ίσχυρότεραι τής Κρίσης, 
έκεϊνοι μέν ένεκα τού ιερού τού Απόλλωνος, αΰτη δ ’ ένεκα 
τού λιμένος. Μεγάλης δέ γενομένης τής Κίρρας έξ αυτής 
-ώνομάσθη κα ί τό παρ' αύτήν πεδίον 3) κα ί ό προσκλύζων

1) Ίλ. Β·, 520.
2) ·Τμν. ε’ις Άπόλλ 269— 290.
3) « ...Τό Κιρραΐον ώνομχσμένον πεδίον καί λιμήν...» (Αϊσχ.

j αύτή κόλπος '), καθάπερ πρότερον αύτά ταύτα δ ιά  τόν αύ- 
; τόν λόγον εκαλούντο έκ τής Κρίσης. Τούντεϋθεν δ’ άδιαφό- 
I ρως έν ύστέροις χρόνοις ένηλλάσσοντο τά ονόματα Κ ρ ισ α ΐα ν  

κα ί K i p p a t o r  ού μόνον ύπό διαφόρων συγγραφέων, άλλά  κα ί 
ι ύφ' ένό; κα ί τού αύτού2). Έγένετο δέ μεγάλη ή Κίρρα, διότι 
| έδεσποζεν εντελώς μ.έν τής κατά γήν οδού, ήτις ήγεν ε'νθεν 
| μέν είς Κρϊσαν, Δελφούς, Άνεμώρειαν κάκεϊθεν είς Βοιωτίαν 

κα ί Χ α λκ ίδα , ένθεν δέ είς Άμφ ισσαν, Δωρίδα κάντεύθεν είς 
Λ αμ ίαν  καί άπάσας τάς τής Θεσσαλίας πόλεις. Ό  δέ άλ- 
λήλοις Χαλκιδέων κα ί Έρετριέων πόλεμος b κατά τόν όγδοον 
τελευτώντα κα ί τόν έβδομον άρχόμενον αιώνα γενόμενος προή* 
γαγεν ετ ι μάλλον τό κατά γήν δ ιά  τής Κίρρας μεταξύ Χ α λ -  
κίδος κα ί Ιταλ ίας κα ί Σ ικελ ίας έμπόριον, διότι ό μέν πλους 
περί τήν Εύβοιαν ήν μάλλον φευκτός διά τόν έπίφοβον Καφη- 
ρέα, ούχ ήττον δέ κα ί b παρά τήν έχθράν Ερέτριαν διάπλους. 
ΤΗν άρα ό τής Κίρρας λιμήν άποθήκη τοϋ κατά γήν έμ.πορίου, 
κα ί οί Κ ιρραϊοι έχοντες τά κλείθρα αύτού έτελώνουν τούς έπί 
τό ιερόν κ α ί άλλαχόσε άφικνουμένους. Έ ν  μ έρ ε ι  δέ μετά 
τήν Κόρινθον έδέσποζον οί Κιρραϊοι κα ί τής θαλασσίας ύδοϋ 
τής έξ 'Ιταλ ία ς είς τό Α ίγα ϊον πέλαγος κα ί είς τήν Ά σ ία ν

κατά Κτησ. 107 (498). » . . . τό Κιρραΐον πεδίον...» (Αυτόθι 148(540) 
καί έν 123 (515j. ΙΙρόλ Άποκρ. έν λ. Κιρραΐον πεδίον. Σουίδας έν λ.—  
oCirraeum Carapuni» (Just. 24, 4, 4)

t ) Έκατ. παρά Στεφ Βυζ έν λ. Χαονία καί έν λ. κόλποι.
2) «...διάτε τοϋ Κ  ρ ι σα ί ο υ κ ό Λ π ο υ τή Κίρρμ προσορμισθείς» 

(Ήλιοδ. Β', 26) καί : ο.. .εις τόν Κρισαΐον κόλπον είσχεόμενον. . .» 
(Αυτόθι, Ε'. 4 7) Πρβλ. «Κ ι ρ ρ α ΐο  ι μεν δή κ ό λ π ο ι ...» [Αυτόθι 
Ε'. 4).'Ελέγετο καί Κριοαία θάλασσα : «Κριοαία θάλασσα καί Κρισαΐος 
κόλπο;» (Σουΐδ. έν λ.).
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κα ί τάνάπαλιν, διότι αγαπητόν ήν το ϊ; ί κ τε τής Ά σ ίας καί 
’Ιταλίας έμποροι; νάφώσι μέν τον περί τήν Μαλέαν έπικίνδυ- 
νον πλούν'), προτιμώσι δέ τόν διά τού Κιρραίου καί Κοριν
θιακού κόλπου. Οΰτω δέ πλούσιοι, ύβρισταί τε καί πχρανο- 
μώτατοι γενόμενοι, έμ,ισούντο ύπό πάντων, ύπεβλέποντο Si 
μαλιστα ύπό των άλλοτε τον λιμένα τής Κίρρας κατεχόντων 
Κρισαίων άναμιμνησκομένων οΐων τού λιμένος αγαθών έστε- 
ροϋντο αυτοί S'S, ών ποτε οί αύτών πρόγονοι άπέλαυον, καί 
αφορμή άπητείτο Ϊνα τό κ α τ ’ αύτών μίσος έκδηλωθή καί 
τοιαύτην ε’δοσαν αύτοί οί Κιρραίοι άρπάσαντες τήν Πελάγον- 
το ; τού Φωκέως θυγατέρα Μεγιστώ καί τ ά ; Άργείων θυγα
τέρας αναχωρούσα; οίκαδε έκ τού ιερού τών Δελφών 2). Τών 
αδικημάτων Si τούτων τών Κιοραίων μετέσχον, ώς γέγρα- 
π τα ι, καί οί Κραγαλίδαι λαός κα ί οΰτοι παρανομώματος καί 
ασεβέστατος οίκών τό παρά τήν Κίρραν 3) Κραυγάλλιον ή 
όρθότερον Κραγαλιον. ’Αγανακτήσαντες S' επί τοίς γενομέ- 
νοις Φωκείς, Αθηναίοι άλλοι τε τών Ε λλήνων καί οί Άριφι- 
κτύονες μαντείαν έμαντεύσαντο παρά τώ  Οεώ όποιαν τιμω
ρίαν νά έπιβάλωσι τοίς τε Κιρραίοι; καί τοϊς συμμάχοις αύτών 
Κραγαλίδαις. Ή  Si  ΙΙυθία χρησμολογεί νά πολεμήσωσι κατά 
τών ασεβών απαντ ’ ήματα καί πόσας νύκτας», τήν χώραν αυ
τών έκπορθήσαντες άναθώσιν Ά πόλλωνι τώ Πυθίω καί Άρτέ 

'  μιδι καί Λητοί καί Άθηνα Προνοία καί μή έπιτρέψωσι μήτε 
τοϊς Κιρραίοι; καί Κραγαλίδαις μήτε άλλω τιν ί νά έργασθώ- 
σιν αυτήν. Λαβόντες Si τόν χρησμόν οί Άμφικτύονες έψηφί- 
σαντο τόν πόλεμον κατά συμβουλήν τού Αθηναίου Σόλωνος. 
Έξελέξαντο S i  στρατηγούς Κλεισθένη τών Σικυωνίων τύραννον, 
Άλκμέωνα τόν ’Λθηναίον καί Εύούλοχον τόν Θεσσαλόν σύμ
βουλον S i  Σάλωνα τόν Άθηναϊον. Χρηστηριαζομένοις S i  τού
τοι; περίάλώσεως τη ; Κίρρας καί περί νίκη; ή Πυθία άνείλεν ; 

«Ού πριν τής 8ε πόληος έρείψετε πύργον έλόντες, 
πρίνχεν έμώ τεμίνει4) χυχνώπιδο; ’Αμφιτρίτης 
χΰμα ποτιχλύζη χελαδοΰν ίερήσιν επ’ ακταϊς» :.)

1) Στράβ. Η", 2 0  (378).
2) Ά θ η ν . ΙΓ ’, 560.
3) Ά π χ ντώ σ ιν  αί γ ρ α φ α ί: «Ά χ ρ α γα λ λ ίδ α ι, Κ ραγαλ(λ)ί8α ι, Κραχα- 

λ ίδα ι, Κ ραυαλλΐδχι, Κ ραυγαλ(λ)ίδα ι (δρ. Α ίσχ ιν . χατά  Κ τησ . 107 
( 498)  Λίδυμον κα ί Ξεναγόραν παρ’ Άρποχρ. έν λ  Κ ραυαλλΐδχι. Φώτ. 
177,14.  Σουϊδ. εν λ . Κ ραυαλλΐδχι χα ί ΆχραγαλεΓς χα ί Ή σ ύχ . ίν  ) .  
Κ ραχαλίδαι,) έξ  ώ ν όρθστέρα φ α ίνετα ι μοι Κ ραγαλίδα ι, διότι δ Κρα- 
γαλεύς λέγετα ι υιός τοΰ Δρύοπος. όστις ώ ς ήρως έτιμ χτο  έπ ί τοΰ Παρ
νασσού χα ί ιερόν α ύτώ  η ν χα ί άγαλμα  άρχαΓον (Παυσ. Δ ’. 6) Οϊ δε 
Δρύοπες πάντοτ’ έπεβούλευον τώ  ίερώ τώ ν Δελφών χα ί ό Βασιλεύς αύτών 
Λαογδρας, ώς εΓρηται, χχτέλαβεν αύτό. Α πόγονοι άρα οί Κ ραγαλίδαι 
οντες τώ ν Δρυόπων έπεβούλευον χα ί αύτοί τώ  τοϋ ’ Απόλλωνος ί εεώ,χα-  
θάπερ χα ί οί πρόγονοι αύτώ ν, ί γ γ ύ ;  χατοιχοϋντες χωρίον, όπερ άπα ντα  
γραφόμενου Κ ραυγάλιον, ά λλα  κατά  τόν Κρχγχλέα πά ντω ς  γραπτέον 
Κραγαλιον.

41 Διοδ. Σ ιχελ. Κ .  16 , ί ν  έχδ L . Dindorfi i ,  1867. Παρά δ ί τώ  
Παυσ. X, 37 , 4 έν έχδ. J .  F r . F a r ¡ϊ  1 7 9 4 :  «χα ί έμ ώ τ ε μ έ ν ε ι»  παρά 
δ ί τώ  Α ισχύνη κατά  Κτησιφ· 1 (2  (503) :  « πο ί ν γ ε θ ε οΰ  τεμένειο· έν 
8έ τ ισ ιν  απογράφοις « τ εμέ νη » .

5) Παρ’ Α ισχ ίνη  ενθ. άνω τ . « ίερ α ίσ ιν  ε π ’ άχταΓς»· παρά δέ τώ  Παυ-

Ά λλά , καί πεο ίσχυρώς πολιορκουμένη, ή Κίρρα άνθί- 
στατο, διότι όι>:δίω; έπορίζετο τά  επιτήδεια κατά θάλασ
σαν καί διά τούτο ή πολιορκία έγένετο μακρά, μέχρις οΰ 
Κλεισθένης ό Σικυώνιος ναυτικόν ίδιο: παρασκεύασα; έκώλυε 
τήν σιτοπομπίαν ') .  Ά λ λ ’ ούχ ήττον καί μετά τούτο οί Κιρ- 
ραϊοι έγκεκλεισμένοι έν τώ  τής έαυτών πόλεως τείχει ένεκαρ- 
τέρουν, έχοντες, ώς φαίνεται, τά  πρός τό ζήν έκ τών ένάπο- 
θήκαις άποκειμένων επιτηδείων. Έ π ί τέλου; δέ έάλω ή Κίρρα 
Σόλωνος τ ο ύ ’Αθηναίου σοφισαμένου τά δ ε : Διά τής μεταξύ 
τού Παρνασού καί τού όρους Κίρφεω; νάπης διαρρεί 6 Πλει- 
στάς ποταμός2)· τά ΰδωρ αύτού ^έον εις τήν πόλιν Κίρραν 
παροχετεύσας ό Σόλων άπέτρεψεν άλλαχόσε. Καί έπ ίτ ινα  
μέν χρόνον άντείχον οί Κιρραίοι πίνοντες φρεατιαϊον καί ύέτιον 
τών δεξαμενών. Έξαντληθέντος δέ καί τούτου, έσπάνιζον οί 
Κιρραίοι ποσίμου ΰδατος- τότε ό Σόλων άπέστρεψε πάλιν  εις 
τήν πόλιν τό τού Πλειστού ΰδωρ έμβαλών εις αύτό ή  μέγα 
ποσόν ριζών έλλεβόρου τού αστείου λεγομένου ή μέλανος 3) ή 
παροχετεύσας και τάς άλμυοάς, περί ών ειρηται, πηγάς. 
Τού μεμιασμένου δέ τούτου ΰδατος άδην έμφορηθέντες οί Κιρ- 
ραίοι κατέλιπον τάς φυλακάς τού τείχους παθόντες έξ απαύ- 
στου διάρροιας4). Καί ούτως άλούσαν τήν Κίρραν οί Ά μ - 
φικτύονες κατέσκαψαν άρδην, τόν δέ λιμένα έχωσαν, τήν δέ 
χώραν τήν Κιρραίαν 5) δήλα δή, ού μόνον τό Κιρραΐον πε- 
Sίον, άλλά  καί άπασαν τήν ορεινήν τήν παρά τό πεδίον κα
θιέρωσαν κατά τήν μαντείαν τώ  έν Δελφοί; θεώ· καί οΰτω; 
έπληρώθη τό μαντευμα, καθ’ δ τό κύμα τής κυανώπι^ο; ’Αμ
φιτρίτης ήτοι τής θαλάσση; έμελλε νά προσκλύζη τή  ιερά 
τού ’Απόλλωνος χώρα *>). Έ π ί δέ τούτοι; Ορκον ώμοσαν ισχυ
ρόν μ ή τ ’ αύτοί τήν ίεράν γήν νά έργαζωνται μήτε άλλω  έπι- 
τρέψωσιν, άλλά βοηθήσωσι τώ θεφ τε χαί γή τή ίερ^ καί χειρί

σ α ν ία : « ε π ί οίνοπα πόντον». Ό  δε νους τής μ αντε ία ς  : Ού πριν χυρι- 
ευθήσεται ή  Κίρρα, πρ ιν άν ή  ιερά γή  τοΰ μαντείου χαθήξη  μέχρ ι τή ς  
θαλάσσης, πρ ιν ή  δήλα δή ένωθή ή  χώ ρα τώ ν Κιρραίων τή  τοΰ ϊεροΰ 
ανατεθείσα τώ  Ά π ό λλω ν ι. Δ ιότι τοΰ Κιρραΐου ή  Κρισαίου πεδίου τά  
μ έν  μεσόγεια  ή σαν τοΰ τ ε  μαντείου χα ί τώ ν Κ ρισαίων, τ ά  δέ πρός τή ν 
θάλασσαν τώ ν Κ ιρραίων.

1) Σχολ. Πινδ ε ις  Θ’. Νεμ. 2 , έ ν  έχδ. Ι'οιχχ τ . &, 492.
2) «  ή  Κ ίρ φ ις  νά πη ν άπολιπόν μ ε τα ίύ , δι’  ής ό ΠλεΓ-

στος διαρρεΓ ποταμός» (Στράβ Θ ', 4 1 8 ) .— « Ά ν τ ίχ ε ι τ α ι ............ τ ώ  δρει
τοΰ Παρνασοΰ τό ΚιρραΓον πεδίον χα ί δρος, ό Κ ίρφιν χαλοΰσιν, έν ώ  
μέσο; ό ΙΙλεΐστος όνομαζόμετος φέρεται ποταμός»· 'Τ πόθ. Πυθίων έν 
έχδ Βοιχχ. τ  6 ', σελ. 2 9 8 , 299 )  Προτιμώ τόν τονισμόν «Πλειστός» 
χατά  τή ν  γνω στή ν αναλογίαν.

3) Ό  μ έλα ς έλλέβορος φύετα ι έπ ί τώ ν ύπέρ τή ν Ά ντ ίχ υρ α ν  όρέων : 
«τό δέ φάρμαχον τό ε ί ;  τ ή ν  χάθαρσιν ή  τοΰ έλλεβόρου ρ ίζα έστ ί »  
(Παυσ. Ν, 2 6 , 4). Ό ρ α  Διοσχορίδ. IV, 150, 151.

4) Παυσ X , 37 , ». 5.

5) Δημ. περ ί Στεφ. 149 , 152. Αίσχ_. ένθ. άνω τ. Παυσ. αύτόθι Πο- 
λυα ιν. Γ '. 5

6) Κ ατά τόν Πολύαινον (Γ '. 5 ) ό Κλεισθένης μαθών τό μ αντευμ α  
καθιέρωσε τώ  θεώ τήν τε πόλιν χα ί τή ν  χώραν τή ν  Κ ιρραίαν, ΐνα  πάσα 
ίερά γενομένη χατα τόν χρησμόν ψαύση  τής θαλάσσης. Τούτο δέ ποά- 
ξας εΐλε τη ν πόλιν κα ί ανέθηκε τή ν χώραν τώ  Οεώ.
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κα ί ποSi κα ί παση ^υνχμει. Καί ού μόνον τχ ύ τχ , άλλά καί 
•ύπέρ τή ; ίιχτηρήσεω ; τούτων έποίησχν κχί πχρχκλησιν πρός 
τούς θεού; κχτά τών παραβατών τού όρκου καί ίσχυράν κα· 
τάραν, έν ή γέγραπτα ι: «Ε ί τις τ α ίε  παραβχίνοι ή πόλις ή 
ίό'ιώτης ή ε'θνο;, έναγής έστω τού ’Απόλλωνος καί τή ; Άρ· 
τέμιόο; καί Λητούς καί ’Αθηνά; Ποονοίας . . . .  κα ί μήποτε 
δσίως θύσαιεν τώ Ά πόλλωνι μ η ίέ  τή Ά ρ τέμ ιίι μ η ίέ  τή 
Λητοί μ η ί ’ Ά θηνή  Προνοία μη«ΐε ιΐέξαιντο αύτών τά  
ιερά1). Μετά Si τήν άλωσιν τ ή ; Κίρρα; οί μέν τών κατοίκων 
έξηνίραποίίσθησαν, οί Si κατέφυγον έπί τήν Κίρφιν. Έ κ Si 
τών λαφύρων τής Κίρρας ό Κλεισθένης έκτισε τήν φερώνυμου 
«Κλεισθένειον στοάν» έν Σ ιχυώνι2), έξ ού $ήλ ον ότι κυρίως 
δ Κλεισθένη; είλε τήν Κίρραν συμπολεμήσα; τοϊ; Ά μφι- 
κτύοσι, τά  υαλιστα  Si εις τόν όλεθρον τή ; Κίρρας συμπρα 
ξάντων καί τών άντιπάλων αύτής Κρισαίων 3).

ΚΡΙΣΑΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ '591-586»

Οί Kptoxïoi, καταστραφείσης τής Κίρρας, κατέλαβον, ώς 
είκός, αύτοί τήν θέσιν τών Κιρραίων* έμνήσθησχν ότι ήν και
ρός, ότε οί πρόγονοι αύτών ήσαν κύριοι τού λιμένος τής Κίρ
ρας, έξ ού μεγάλοι έκείνοι καί κραταιοί έγένοντο. Καί Sri καί 
καταλαβόντε; αύτόν πικρώς έτελώνουν τού; εις τό ιερόν τών 
Δελφών άφικνουμένους καί μαλιστα τούς έκ Σικελίας καί ’Ιτα 
λίας έμπορευομένους πλουσίους άποίκους Έ λλη να ς4) καί 
άπεσύλων τού; ξένους5) καί παρά τά  προστάγματα τών 
Άμφικτυόνων καί τούς όρκου; κα ί την άράν καί τη ν πχρχ- 
κλησιν έκαλλιέργουν τήν άρτίως καθιερωθεΐσαν τώ ίερώ Κιρ- 
ραίαν χώραν καί ί<Ϊία τό Κιρραΐον ή Κρισαίον πείίον, πρός δ 
συνορεύον 6) τή έαυτών γή έπωφθαλμίων πάντοτε, τού; Δελ 
φούς έκακοποίουν, τούς γείτονας έλήστευον, τού; θεωρού; έσύ- 
λουν, γυναίκας άπήγον καί ΰβριζον. Διά ταύτα  ί ή  πάντα οί 
πρό σμικρού φίλοι καί σύμμαχοι τών Άμφικτυόνων κατά τών

1) Αΐσχ.  κατά  Κ τησ ιφ . ένθα άνωτ. 110 (502).
2) « .  . καί στοά καλούμενη Κλεισθένειος άπό τοΰ οίχοοομήσαντος

ώχοδόμησε δέ άπό λαφύρων ό Κ λεισθένης α υ τή ν , τόν πρός Κίρραν πό
λεμον συμπολεμήσας Ά μ φ ιχτύοσ ι» (Παυσ. II, 9 , 6 ). Πρβλ. Ü. |. G. I, 
150, ρ. 2 , 650  a— b . — . .  «έν τώ  πολέμω  τώ ν Κρισσαίων [= Κ ιρ - 
ρχίων] χα τά  θάλασσαν ρριδίω; τ ά  έπ ιτη δ ε ια  ποριζομένων χα ί δ ιά  τοΰτο 
μαχράς γενομένης τή ς  πολιορκίας, Κ λεισθένην τόν Σ ιχυώνιον ναυτικόν 
ίδίρ: παρασκευάσαντα , χωλΰσαι τή ν σ ιτοπομπ ίαν αύτώ ν, χα ί δ ιά  ταύτην 
τ ή ν  ευεργεσίαν τό τρίτον τών λαφύρων εδοσαν τώ  Κ λεισθένει χα ί Σ ιχυω 
νία ν , άφ ' οΰ χα ί Σ ιχυώνιοι τά  Πύθια πρώτον παρ ' έαυτοίς έθεσαν» 
(Σχολ. εις Πινδ. Νεμ. Θ ’, 2 , ενθ άνω τ ).

3) ή  μέν [Κ ίρρα χατεσπάσθη] πρότερον ύπό Κ ρισσαίων- Στο.
Θ ', 418).

4  )  Ε ύτυχήσαντες γάρ οί ΚρισαΓοι διά τά  έχ τής Σ ικελ ία ς χα ί
τή ς  Ι τ α λ ία ς  τέλη , π ιχρ ώ ; έτελώνουν» χτλ . (Στράβ. Θ , 419) .

5) « .  . .  . χα ί πολλά τώ ν Κρισαίων έργαζομένων επ ί τούς "Ελληνας 
χ α ί άποσυλούντων τού ; έ π ί τό χρηστήριον βαδίζοντας» ('Τπόθεσ. εις 
Πινδ. Πύθια έχδ. Βοιχχ. τ. β '. σελ.  297 ). Πρβλ. Στεφ. έν λ. Κώς.

6) «Πρόκειται  ·έ  τ ή ;  Κίρρας τό Κρισαίον πεδίον ιϋόαιμον» (Στράβ. 

Θ ', 3  (4 1 8 ).

Κιρραίων Κρισαϊοι έγένοντο ή5η τοϊς τε Άμφιχτύοσι καί πασι 
τοϊς ύπ’ αύτών ή ίικημένοι; έχθροί καί τήν όργήν πάντων αύ
τών έπεσπάσαντο, καθαπερ καί έν ύστέροις χρόνοι; οί τέως 
φίλοι έγένοντο £ιά τό μαντεϊον έχθροί καί τά νά π α λ ιν  φέρ’ 
είπεϊν, οί Φωκείς μετά τών Δελφών έπολέμησαν κατά Λοκρών 
Άμφισσέων, Λοκροί τέως έχθροί τών Δελφών μετ’ αύτών κατά 
τών Φωκέων, οί Σπχρτιάται μετά τών Δελφών κατά τών Φω- 
κέων, οί ’Αθηναίοι μετά τών Φωκέων κατά τών Δελφών καί 
είτα οί Σπχρτιάται καί Αθηναίοι μετά Φωκέων κατά τών Δελ
φών. Έγένετο ιϊέ κατά τόν Ψευίοθεσσαλόν')  ό κατά Κρι- 
σαίων πόλεμος οΰτω: Κηρύξαντε; τοίς Κρισχίοις πόλεμον έπο· 
λέμ,ουν αύτοίς οί Άμ.φικτύονες στράτευμα εί; τήν Κρισαίων 
γήν έμβαλόντες καί έν μ.αχη νικήσαντες αύτού; έύ'ήουν αύτήν 
καί τήν πόλιν έπόρ θουν- Οΰτω ί έ  οί τέως εύσεβώς φερόμενοι 
Κρισαϊοι πολλά καί ανόσια πραξαντες ούκ έλάσσω επαθον· 
μακαριστοί όέ ήσαν οί έν τα ΐς μαχαις τελευτήσαντες, δεύτε
ροι δέ οί δορυαλωτοι γενόμενοι, οΐτινες εις έτέραν χώραν καί 
πόλεις έπεραιώθησαν, ώς μή τά αύτών κακά έχοντες έν 
όφθαλμ.οΐς. Οί δέ αύτού μείναντες τών αιχμαλώτων α τυχέ
στατοι ήσαν όσοι ήκίζοντότε έν τή  αύτών χώρα: σύν γυναιξί 
καί τέκνοις καί έθεώρουν τούς αγρού; καί τά ; πόλεις πυρί πα- 
ραδιδομενα. Έ τ ι δέ τούτων δεινότερα έπασχον οί έν τοϊς 
τείχεσι κεκλεισμένοι, οΐτινες ή ε'βλεπον τά είρημένα κακά ή 
έαανθανον πολλώ πλείω τών αληθών άκούοντες. Οΰσης δέ 
τής Κρίσης πόλεως μεγίστης, οί Κρισαϊοι τά τείχη όαδίω; 
έπεσκευαζοντο καί τού; έκ τών άλλων πόλεων διαφεύγοντα; 
έδέχοντο, τάχρηστα έκβαλλοντες καί τάναγκα ϊα  είσκομίζον- 
τες, καί διενοούντο νά ύπομείνωσιν έλπίσαντες οτι ή πόλις 
ούδέποτ’ ε’μελλε νά κυριευθή μήτ’ έξ έφόδου μήτε διά πολιορ
κίας. Οί δέ Άμφικτύονες απέκλεισαν τήν πόλιν φρούριον κα- 
τασκευασαντε; καί έπολιόρκουν αφέντες τό άλλο στράτευμα 
κατά πόλεις. Προϊόντος δέ τού χρόνου καί λοιμού εις τό πο
λιορκούν τήν Κρίσαν στρατόπεδον έμ.πεσόντο; καί τών στρα
τιωτών νοσούντων, τινών δέ καί άποθνησκόντων, άλλων δ ’ 
έκλιπόντων τό φρούριον διά τήν λοιμ,ώδη νόσον, οί Άμφικτύ* 
ονε; έταράσσοντο καί άλλοι άλλα έβουλεύοντο. Τέλος δέ 
άγανακτούντες καί άπογνωσιμαχήσαντες ήρώτησαν τόν έν 
Δελφοϊς θεόν τ ί τό πρακτέον. Ό  δ’ έπέταξεν αύτοίς νά πο- 
λεαώσι κατά κράτος καί ύπισχνείτο ότι κατισχύσουσιν, έάν 
εί; Κώ έλθόντες έλάφου πα ϊδα εί; έπιχουρίχν λάβωσι καί έν 
σπουδή μ.ετά χρυσού έπανέλθωσιν, ΐνα μή πρότερον οί Κρι- 
σαΐοι έ« τώ  άδύτω συλήσωσι τόν τρίποδα- εί δέ μή τήν Κρι- 
σαν ουδέποτε κυοιεύσουσιν. Οί δ’ Άμφικτύονες άκούσαντες 
ταύτα  καί έλθόντες εί; Κώ, τά  μαντευθέντα άνεκοίνουν. Άπο- 
ρούντων δέ τών Κώων καί άγνοούντων τόν νούν τού μαντεύ- 
ματος, άνέστη άνήρ τό μέν γένος Άσκληπιαδης, πρόγονος 
δέ τού Ίπποκρατους, ιατρό; δέ τών τοτε Ελλήνων κρατιστος 
όμολογούμενος- ώνομαζόμενος δέ Νεβρός. Ούτο; δ ’ είπεν αύ-

1) Πρεσβευτικός θεσσχλοΰ Ίπποχρ. υίοΰ έν Ίπποχρ. τ. γ ', σελ. 614, 
(¡15 εχό. Έρμερινσίου.
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τοίς, οτι το άπομάντευμα άνεφέρετο εις έαυτόν, el ό θεός, εί- 
πεν οΰτος, οΰτω παρήνεσεν '¿να οί Άμφικτύονες έλθόντες εις 
Κώ παίδα έλάφου λάβω σ ιν ή μέν Κώς ιδού, είπεν b Νεβρός, 
τά δε τώνέλάφων έχγονα νεβροί καλούνται. Νέβρος δέ ονομά
ζετα ι αυτές οΰτος. Επικουρία δέ τις άλλη προτέρα ιατρού 
εις νοσούν στρατόπεδον; Άπίθανον δέ, εϊπεν δ Νέβρος, δτι 
δ θεός διέταξεν ι'να οϊ Άμφικτύονες οΐ τοσούτον πλούτον 
του ίεροϋ φυλάττοντες έλθωσι καί ζητήσωσιν έν Κω νόμισμα 
χρυσοΰν. Ά λ λα  τό μάντευμα άναφέρεται εις αΰτόν τέν Νε
βρόν, ού δ νεώτατος τών υιών εκαλείτο Χρύσος. Ό  Νέβρος 
λοιπόν έπιβάς μετά τοϋ υιού Χρύσου πεντηκοντόρου ίδίαις Sα- 
πάναις πληρωθείσης καί θείς έν αυτή ο,τι εις την ιατρικήν 
καί τά  πολεμικά χρήσιμον άπέπλευσε συμπαραλαβών καί 
Καλυδώνιόν τινα  ανδρα παρ’ έαυτώ τρεφόμενον. "Αμα S' 
άφίκοντο εις Κρΐσαν, δπου τό νοσούν στρατόπεδον διέτοιβεν, 
οϊ μέν θάνατοι τών στρατιωτών έληζαν· συγχρόνως Sé θείιρ 
τύχη άνακαλυφθέντος τού σωλήνος, Sí’ ού τό ΰδωρ εις τήν 
Κρΐσαν ήγετο, κρουσθέντος Sιά  τής δπλής τοϋ Ιππου τού 
στρατηγού Εύρυλόχου, δ Νέβρος διά φαρμάκων έδηλητηρίασε 
τό ΰδωρ. Τού δηλητηριώδους S’ ΰδατος έμφορηθέντες οί Κρι- 
σαίοι ε’παθον τάς κοιλίας καί κατεβλήθησαν καί τήν πόλιν 
αμέσως καί άτάκτως έφρούοουν. Οί Sé πολιορκηταί έπαρθέν- 
τες τά  φρονήματα, άτε ίδόντες φανεράν τήν τού θεού επικου
ρίαν, έρρωμενέστατα προσβολάς έποιούντο κατά τής πόλεως 
καί άθλα προέθεντο τοίς πρώτοις μέλλουσι νάναβώσι τό τε ί
χος. Εντεύθεν δ αγών περί τήν πόλιν ήν καρτερώτατος. Πρώ
τος S ’ άνέβη τό τείχος Χρύσος δ υιός τού Νέβρου καί κατέ
λαβε τό πύργον, συνείπετο S' αύτώ κατά πόδας δ άνήρ δ 
Καλυδώνιος καί μετ’ αυτούς έγένετο έφοδος τών πολιορκούν- 
των κατά κράτος. Καί δ μέν Χρύσος δόρατι πληγείς ύπό 
Μερμοδέου αδελφού τού μνημονευθέντος ίεροσύλου Λύκου τού 
Κρισαίου ε'πεσεν έκ τού άκρου τού πύργου. Ά λ λ ’ έπί τέλους ή 
Κρίσα έάλω ύπο τών Άμφικτυόνων 1), στρατηγούντος τού 
Θεσσαλού Εύρυλόχου ώς καί δ Εύφορίων λ έ γ ε ι:

«Ό πλοτέρου τ ’  Ά χ ιλή ο ς  αχούομεν Εΰρυλόχοιο,
Δελφί5*ς ω ΰπο καλόν Ίήϊον άντεβόησαν
Κρΐσαν πορίήσκντι, Λυχωρέος οίχία Φοίβου» 2).

Έ ν ώ δέ χρόνω έπολιορκείτο ή Κρίσα, έπολεμούντο, ώς ει· 
ρηται, καί οί έπί τής παρακειμένης Κίρφεως Κιρραϊοι ύπό τού 
θεσσαλού Ίππίου-σύνχμα δέ ή τε Κρίσα έξεπολιορκήθη κχ· 
κείνοι ένικήθησαν τώ έ'κτω ε'τει μετά τήν άλωσιν τής Κίρρχς,

Οΰτω δ" έληξαν οί όύο πόΑερ,οι δτε Κ ιρρα ϊο ς  καί δ Κ ρ ι-  
aa io c ,  οϊτινες πλημμελώς παρ’ άπασι νομίζονται ώς είς κα- 
καλούμενος δ πρώ τος  ιερός πό .Ιεμης , διά τής καταστροφής 
δύο μεγάλων πόλεων Κίρρας καί Κρίσης καί δύο πολιχνών 
τής Κίρφεως καί τού Κραγαλίου.

1) 1 «  οί Άμφικτύονες έλθόντες είς τήν Κνίσαν μετά τών άλ
λων συμμάχων καί κύριοι αυτών γενόμενοι οιέβηκαν έτερον αγώνα» 
(Ύπόθ Πυθ έν τ. β- έκδ. Βοιχχ. σελ. 297 .

2) Αύτίβι σελ. 298.

Οί δέ νικηταί Άμφικτύονες τώ  μέν Άπόλλωνι ανέθεσαν 
ναόν καί άγώνα έθηκαν γυμνικόν και ιππικόν, πρότερον μή 
τιθέντες καί την Κρισαίαν χώραν, καθάπερ πρό εξ έτών τήν 
Ινιρραίχν, άπασαν καθιέρωσαν καί τό εύδαιμον Κοισαίον πε 
δίον μηλόβοτον άφήχαν 1), όπως καί τό όρος Κίρφιν 2) μετά 
τής δμωνύμου πόλεως, άτε είς αυτό τών περιλειφθέντων Κιρ- 
ρχίων καταφυγόντων, καί απήγγειλαν κατά Κρισσαίων οϊας 
καί κατά Κιοραίων πρότερον χρας. Τέν Si  υιόν τού Νέβρου· 
Χρύσον έθαψαν έν τώ ίπποδρόμω καί οί Δελφοί α ύτφ  κα τ’ 
έτος δημοσία ένήγιζον έπί τού τχφου. Τοίς δ’ έν Κω Άσκλη- 
πιάδαις χάριν τού Νέβρου έδοσαν προμαντείαν, καθάπερ τοίς 
ίερομνήμοσι· τοίς δέ είς τό ιερόν προσερχομένοις Καλυδωνίοις 
άπ  έ.ιείνου τού άνδρός έχοοηγεϊτο προμαντεία καί ή έν τώ- 
τών Δελφών πρυτανείο» σίτησις. Ό τε δέ δ ’Ιπποκράτης καί 
δ υιός αυτού θεσσαλές ήλθον είς Δελφούς, οί Άμφικτύονες 
άνανεώσαντες τά  τοίς Άσκληπιάδαις χορηγηθέντα προνόμια 
άπέδοσαν αύτοίς καί έν στήλη άνχγρχψαντες έν Δελφοίς 
άνέθεσαν

-------------------------fcje'-aji------------------------ -

ΙΩΒΙΛΑ10Ν
Επί τή  ευκαιρία τής εορτής τής πεντηκονταετηρίδος τής 

Α. Θ. ΓΙχναγιότητος τού Πχτριαρχου ημών Σωφρονίου, καθ’

1) ο. . . .  ως χρή . .  - . .  άνειναι μ η λό β ο το ν  ώσπερ τό Κ ρ ι σ α Γ ο » 
πεδίςν;» (Ίσοχρ. Πλαταιχ. (14) 31 (302).

2) Λ· . .. Καλεεται δε το μεν ΚρισχΓον πεδίο», ω Λοχροι παροιχέ 
ουσι χαί ω Μέλαινα πρόσεισι· τό δέ Κ ί ρ φ ι ο ν όρος, ιΰ Φωχέες παρά- 
χεινται» (Ψευοοθεσσαλ. ενΟ άνωτ.). Άδηλον δ’ έμοί γε τίποτε 6 συγ- 
γραφευς του »πρεσβευτικού» ύπό τήν »Μέλαιναν» έννοεΐ, διότι έν Φω- 
χίδι ούτε ποταμός ουιε χωριον ουτε άλλο τι έχχλεΐτο οΰτω· Μέλαινα δ’ 
ην σύζυγος Ποσειδώνος χαί μήτηρ τού Δελφού, εξ οΰ ο! Δελφοί έχλήΟη - 
σαν (Παυσ. X, 6, 2. Σχολ. είς Αίσ/υλ. Εΰμεν. |5. |6' Ίδε χαί Tb 
Panofka: Delphi u. Mclaine Deri. 1849 σελ. 6 χκ! έπί τού πίναχ. 
αριβ 3, 4). To δέ Κ ί ρφ ιον άναντιλέχτως είνε τό όρος Κίρφις, όπερ 
παρά τισι τών αλλοδαπών (Pape's Leu, ύπό Renseler έν λ. Κίρφις) 
λέγεται Zimenn πλημμελώς, διότι Ζιμενός λέγεται ή επιμήκης χοιλάς 
ή μεταξύ τοϋ Παρνασοϋ χαί τού δρους Κίρφεως. St* ής άγει ή έκ Λε- 
βαδείας καί έχ τών ανατολικών έν γένει τού Παρνασοϋ είς Άνεμώρειαν 
( Αράχοβαν), Δελφούς, Κρΐσαν καί Άμφισα» όδός ή πάλαι Σχιστή, 
Τραχεία, «τρικέλευβος» κτλ. έφ’ ή τά χατά Λάιον χαί Οίδίποδα έγέ- 
νοντο. Τό δέ ίρο; Κίρφις έφ’ ήμάς τό μέν όλον οϋδέν εχει δνομα, άλλά 
κατά μέρη πολλά, οίον Ξ ηροβοΰνι, Σ ο υμ α λές , Ρ α γ κ α β ά ς , τό 
Κ ισ φ ιν ιώ τ ιχ ο  βουνό  χαί χατά συγχοπήν τό Κ ι σ ν ι ώ τ ι χ ο χτλ . 
Ή δε πάλαι πόλις Κίρφις τχνϋν λέγεται παρά μέν τώ λαώ όρβώς 
Κ ισ φ ΐν α  (Κίρφις=Κιρφΐνα=Κισφΐνα), παρά δέ τοίς λογίοι; Δε- 
σ φ ΐνα (Ι ) , παρά δέ τώ Ιίλινίω «Crephus» (!), έν δέ τψ Lex' Pape's 
ύπό Renseler έν λ Κίρφις nStiva» (!) χαί παρ’ άλλοις άλλα τερα
τώδη ονόματα εχει. Κεΐται δέ τό ορος Κίρφις πρός νότον τού Παρνασοϋ:
• Πρόκειται Οε τής πόλεως [Δελφών) ή Κίρφις εχ του νοτίου μέρους όρος 
απότομον. , . .»  (Στράβ. Θ', 418.—«’Λντίχειται δέ έχ μεσημβρίας τώ 
δρει τοϋ Παρνασοϋ Κιρραΐον πεδίον χαί όρος, £ Κ ίρ φ ιν  χαλοϋσιν» 
('Τπόδ Πυθίων ένΒ. άνωτ.)

3) Ίπποχρ. ίνΟ. άνωτ.
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ήν έγγράφως τε καί προφορικώς γίνεται χρήσις τής λέςεως 
α'Ιωβιλαϊονβ, καλόν ένομίσαμεν νά γράψωμεν ολίγα, περί τού 
πόθεν ή λέξις καί ποια ή κυριολεκτική καί σημαντική αυτής 
δύναμις.

Οί 'Εβραίοι έκάλουν Ίωβιλαίον ή ε’τος Ίωβιλαίον τό μετά 
επτά επτάκις διαδεχόμενους άλλήλους ένιαυτούς ετος, ήτοι 
τό πεντηκοστόν, καί γάρ έπτά έπί έπτά =  τεσσαράκοντα 
καί έννέα, καθάπεο τά Σάββατον τό έπανερχόμενον μετά 
επτά ημέρας, ήν δέ ώς τούτο, ετος άναπαύσεως. Τώ όντι 
κατά τό Ίωβιλαίον έπος, εορτή τών ’Εβραίων έπίσημος τε
λούμενη, ώς έφημεν, κατά πεντήκοντα ετη, έχαρίζοντο τά 
χρέη, ήλευθερούντο οί δούλοι καί οί αιχμάλωτοι, καί τά  άπαλ- 
λοτριωθέντα κτήματα  περιήρχοντο είς τούς πρώτους δέσπο
τας ή είς τούς αύτών κληρονόμους I Τό ε’θίμον τούτο, ώς καί ή 
σεισάχθεια τών αρχαίων 'Ελλήνων, σκοπόν είχε τήν πρόληψιν 
τής καταπιέσεως τών πτωχών, καί τήν πρόληψιν τής διαρ
κούς αύτών δουλείας, έτηρήθη δέ, φαίνεται μέχρι τής α ιχμα
λωσίας τής Βαβυλώνας. Κυριολεκτικούς «Ίω βιλα ίον» έρχεται 
έκ τού 'Εβραϊκού Ίωβέλ, όπερ έστί κριός, καί Ίωβιλαίον διά 
τό διά κέρατος κριού κηρύττεσθαι, έχρώντο γάρ οΐ κήρυκες 
τώ  κέρατι τούτω, δίκην σάλπιγγος άναγγέλλοντες οΰτω τήν 
άρχομένην τελετήν. Φαίνεται Οτι ούδείς μέχρι τούδε άμφι- 
σβητεΐ τήν άνω παραγωγήν τής λέξεως, καί τοι δ ιστάζει τις 
νά πιστεύση δτι τό κέρας κριού τού μεγίστου έξ όσων έτυχεν 
ήμΐν ίδειν, [τούς τής μυθολογίας ώς έπί παραδείγματι τούς 
τού Κύκλωπος, έξαιρούμεν] κοιλαινόμενον ένδον δίκην αυλού, 
καθίσταται έπιτήδειον νά παραγάγη ήχον μέγαν καί ικανόν 
ν'άναγγείλη τόσω μεγάλην καί έπίσημον πανήγυριν! Η ναυ
τική  σάλπιγξ, ΐΓυπ^β ιπ α π ικ ι καλουμένη, ή χρώνται οί 
ήμέτεροι ναυτικοί καί ής ό ήχος ¿ναύλος έτι είς τό ούς μου 
μένει, καθότι έν Σπέτσαις τά  τρεχαντήρια καί καΐκια άνήγ- 
γελλον δι’ αυτής τήν άφιξίντων έν τώ λιμένι, όντως παράγει 
μέγαν καί μουσικώτατον ήχον, ά λλ ’ αΰτη συνίσταται έκ θα
λασσίου κογχυλίου ή οστράκου ού ή φυσική κοιλότης σχεδόν 
τυμπανοειδής καί έλικοειδής είναι άσυγκρίτως μείζων τής 
τεχνητής τού κέρατος τού κριού, καί εύηχοτέρα κατά τούς 
νόμους τής .ακουστικής. 'Εντεύθεν σκανδαλίζομαι καί τείνω 
νά παραδεχθώ ότι b Ίώβ έχει τήν ούράν του έν τή παραγωγή 
τής λέξεως ταύτης, τά  δε παθήματα του καί ή έπάνοδος 
τής Τύχης έν τώ  οϊκω του υπήρξαν τοιαύται, ώστε νά προ- 
ξενήσωσι κρότον, καί ή έορτή κχί πανήγυρις τήν όποιαν 
έστησε νά έκλήθη Ίωβιλαίον, ό δέ Μωϋσής έγενίκευσε τήν 
λέξιν καί έκάλεσε διά ταύτης τό έτος καθ’ ό, ώς έφημεν, 
άρχόμενοι, ήλευθερούντο οϊ δούλοι, άπελύοντο οϊ αιχμάλωτοι 
κ τλ . ήν δέ ό Μωϋσής σχεδόν σύγχρονος τώ Ιώβ 1700 Π. X. 
άνάμ,νησιν καί έξ αναλογίας έχρήσατο τή  περί ής b λόγος 
λεξει. Οί "Ελληνες καί Ρωμαίοι ουδόλως μνημονεύουσι τής λέ
ξεως ούδ' έξ άναλογίας ποιούνται χρήσιν αύτής· άνάλογόν 
τινα  ήμ,έραν καθ' ην ό’ιά νόμου ό Σόλων (6'20 Π. X.) ήλάτ- 
τωσε τούς τόκους, κατήργησε τήν συνήθειαν τού έξανδραπο-

δισμού τών οφειλετών κ τ λ ., έκάλεσεν, ώς ανωτέρω εΐπωμ,εν, 
Σεισάχθεια έκ τού σείειν άχθος' ά λλ ’ οί Χριστιανοί καί όνο- 
μαστί οί Λατίνοι καλούσιν Ίωβιλαίον έποχάς τινάς καθ' ας 
ό Πάπας παρέχει χφεσιν αμαρτιών καί τάς τελετάς αΐτινες 
προηγούνται ή συμπαρομαρτούσι τώ  χρόνω τού Ίωβιλαίου. 
Ό  Πάπας Βονιφάτιος Η' είσήγαγε καθιερώσας το έθος τούτο 
τώ  1300 ετει Μ. X. άλλά μόνον κατά τό 1473 ε’λαβε τό 
όνομα Ίωβιλαίον έπί Σίξτου Δ’. Κατ’ άρχάς τό Ίωβιλαίον 
έπανήρχετο μετά 100 έτη. Ό  Κλήμης ς·' ώρισε τήν έπά 
νοδον μ.ετά 50 έτη, όΓρηγόριος Θ' μετά 33 έτη καί ό Παύ
λος Β μετά 25. Πλήν τών τακτικών τούτων Ίωβιλαίων οί 
Πάπαι χαρίζουσιν, ώς είπείν, εν έτι Ίωβιλαίον τοίς Χριστια- 
νοΐς καθ’ ήν στιγμήν έκλέγονται ΙΙάπαι καί είς έξαιρετικάς 
τινάς περιπτώσεις.

Έ κ τών είρημένων έξάγετα ι ’ ότι ουδόλως δικαιούμεθα λέ- 
γοντες καί γράφοντες Ίωβιλαίον προκειμένου περί τής 5θίδος 
τής Α. Θ. Π. τού Πατριαρχου Σωφρονίου, 'Ω, δράττω τήν 
ευκαιρίαν, νά συγχαρώ άπό καρδίας έπί τή 50 ίδ ι τής Ά ρ- 
χιερωσύνης Αΰτού.

Έν Καΐρω τή 11): 89.
Δρ. Σ. Ιατροτ. 

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

Ο Κ Ο ΣΜ Ο Σ  

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

(Σ υνέχ ε ια  προηγ. φυλ .).

Ά λ λ ’ αί μέγισται ποικιλίαι καί πολλαπλότητες άπαντών- 
τα ι έν τα ΐς παραστάσεσιν αΐτινες πολύ δυσχεραίνουσι τόν 
έπιχειρούντα νά έκθέσνι τά κα τ’ αύτας. Διότι έκαστον έθνος 
κατά τήν ίδιαν φαντασίαν καί άρχάς έπενόησε παραστάσεις 
διαφόρους καί πολλάς. Τά έν τή ύπό ιστορικήν, έθνολογικήν, 
καλλιτεχνικήν έ'ποψιν έξετάσει τών γραμ,ματοσήμων λεχθέντα 
είσάγουσί πως πάντα  αναγνώστην είς τό ζήτημα τούτο. Ά λ λ ’ 
ένταύθα συστηαατικώτερον διατρίβοντες τήν γενικήν όψιν 
τών παραστάσεων καί τούς ουσιώδεις χαρακτήρας αύτών θά 
καταδείξωμεν, αχρήστων άλλως τε καί μακρών τών λεπτο
μερειών.—  Ό  παρά τοίς γραμματοσήμοις έπικρατών τύπος 
διήρηται είς δύο· τούτο μεν κατέχει τήν μίαν θέσιν ή έξ- 
εικόνισις τών αρχόντων παντός έθνους· τούτο δε ή τών στεμ
μάτων καί θυρεών. Κατά τήν πρώτην έποψιν έςελέγχων τις 
τά  γραμματόσημα δύναται νά συνάντηση παντοίας μορφάς 
βασιλέων καί αύτοκρατόρων είτε ηγεμόνων καί προέδρων δη
μοκρατιών, έστιν οτε δέ καί έξοχων άνδρών, έξόχως έπίσης 
τήν πατρίδα ώφελησάντων. Τό τοιούτο δέ καθοραται ίδια
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παρά τοϊς Αμερικάνικοι; γραμματοσήμοις. Οΰτω δέ δύνα- 
τα ι τ ι ;  είπεΐν, οτι καί πινακοθήκη προσωπογραφιών σχημα
τίζεται, έν πολλαΐς μέν έ’θνεσι φαινομένη, ιδίως όμως έν τϊ) 
προμνημονευθείσνι σειρ^ί (του 1870— 82) τών 'Ηνωμένων πο
λιτειών. Sty.χ  καί τέσσαρας όλας προσωπογραφίας περιλαμ- 
βανούσγ). Άφθονεΐ St ή ποικιλία τών φυσιογνωμιών έφ’ αίς 
διακρίνονται μαλιστα καί πάλιν αί τών ’Αμερικανικών εθνών 
Six τού ΰφους το παράδοξον, πλήν ε'μβριθές. Βασιλεύει όμως 
πάντων ή τής άνάσσης Βικτωρίας. Έ ν ύπερεξήκοντχ κρατι- 
δίοις, άποικίαις ώς επί το πολύ καί κτήσεσιν άγγλικαϊς, 
υπάρχει ό τύπος της Queen V icto ria , τό πλεΐστον ό αυτός 
(προτομή κατά πλάγιον άρχαιζουσα μετά κόμης ε’ν κορύμβιρ 
άναδεδεμένης όπισθεν κα ί περιβαλλόμενης στέμματι μετα τι- 
νων εξαιρέσεων, ών μίαν θά αναφέρω, την έν τισι γραμματο- 
σήμοις τής όμωνύμου έν Ω κεανία νήσου Βικτωρίας, έν ή είκο- 
νίζεται νεαρά ε"τι ή άνασσα εστεμμένη, καί έπί θρόνου καθη- 
μένη, έν πολυτελεστάτϊ) άμφιέσει, κρατούσα Sk τή μέν δε-
ξιιή σκήπτρον, τγι S' αριστερά τήν γην ά π α σ α ν ( !)  Τά St
στέμματα καί οϊ θυρεοί δπόσα εικότως πας τ ι ;  υπολογίζει, 
μικρόν σκεπτόμενος πόσα τά  έ”θνη καί έθνάρια, ήγεμονίαι καί 
δουκάτα, πόλεις κτλ . Κ άλλιστα κα τά  τούτο, έπί κομψότητι 
διαπρέποντα, είσί τά 'Ρωσσικά μετά τού δικέφαλου άετού, 
δν φέρουσι καί τά  Αυστριακά. ’Αντιθέτως τούτοις τά τής 
Baden, Βαβαρίας καί άλλα  προβάλλουσιν ήμϊν λέοντας έ- 
στεμμένους, πτερωτούς ή μή, τό έθνικόν στέμμα φρουρούντας. 
Ή  8 ί  λεόντων παραστασις πλεΐστον εϊθισται παρά τοϊς Ευ
ρωπαϊκοί; γραμματοσήμοις Baden, Βαβαρία, Βέλγιον, Βουλ
γαρία, Φιλανδία, Λουξεμβούργον, Νορβηγία, Τοσκάνη κτλ. 
’Αλλά καί άετός ειτε δικέφαλος είτε απλούς πολλαχού έμ- 
φανίζεται. "Ασπαστότατος όμως ό πτεροφόρος βασιλεύς έστι 
τοϊς ’Αμερικανοί; σχεδόν πάντοτε παρεισάγουσιν εις τάς 
παραστάσεις τών γραμματοσήμων αυτών καί τούτον, οσά
κις οΰχί κύριον τού πεδίου τιθεϊσιν. Ακριβώς δέ κα τ’ από
τομον κάμψιν πρός τήν αντίθετον δδάν τής Εύέλπιδος άκρας 
άρνία φέρουσι, καί τά  τής G uatem ala παπαγάλον. Γενικώς 
δ’ είπεΐν αί παραστάσεις ζώων, καθ’ έχυτά είτε έν συνδια- 
σμφ μετ’ άλλων αντικείμενων, έπικρατοϋσι καί μάλιστα α ί τών 
ιθαγενών πρός δεΐξιν τής φύσεως τής χώρας. Οΰτω τά  Braun- 
sehw eig εχουσιν ϊππον καλπάζοντα· τά  τής ποτέ Μολδαυίας 
βούν, τά  Α φγανιστάν κεφαλήν τίγρεως, τά  Canada φώκην, τά 
Newfoundland ίχθύν κτλ. τέλος τά Κίνας καί Σαγκαης [έν 
Κίνα] φαντασιώδη φρικτόν καί τερατώδη δράκοντα δυσπερί- 
γραπτον.—Τρίτην θέσιν έν τα ις παραστάσεσι τών γραμματο- 
σήμων ήδύναντο νά καθέξωσιν αί άλληγορικαί παραστάσεις. 
Τά Γαλλικα, κατά τούτο, φέρουσιν εικόνα τού Έρμου καί 
τής Δήμητρας όμού, ήνπερ καί τά τού Λουξεμβούργου εχουσι· 
έτερα δ ί πάλιν Γαλλικά μόνον κεφαλήν τής Δήμητρος· τά 
Ε λληνικά  προτομήν τού Έρμού τινά δέ Ισπανικά καί τά 
τής Ε λβετίας αυτήν τήν ’Ισπανίαν καί Ε λβετίαν. Έν τοϊς 
τής Ουγγαρίας παρίσταται φάκελλος, τό σήμα τής ταχυδρο-

μικης υπηρεσίας· τα Τουρκίας πάντοτε φέρουσι τό έθνικόν α υ 
τών έμβλημα σελήνην, πολλά δέ ’Αμερικανικά ήλ ιο ν έξαι- 
ρετικώς δέ τά  τού ’Ισπανικού κράτους καί τής έν Γερμανίικ 
Λυβέκης κλε'.ς. Τέλος ΐνα τά πολλά παραλείπω, τά Αίγύπτου 
πυραμίδα μετά σφιγγός, τινά δέ τούτων έν τοϊς πλαγίοις καί 
οβελίσκους. Οποϊαι αί έρμηνεϊαι τών τοιούτων άλληγορικών 
παραστάσεων περιττόν ύπολαμβανω νά είπω, έκάστου ευχερέ
στατα δυναμένου νάδιαγνώσν) ταύτας.— Ά λ λ ’ όμως έτερα μό
νον άριθμού; φέρουσι, δηλωτικού; τής τ ιμ ή ; τών γραμματοσή- 
μων μετα τινων ποικιλμάτων. Τά τού Αμβούργου [Γερμανία] 
εχουσιν όπισθεν τών άριθμών Γοτθικόν ναόν. "Ολωςδέ πρός τήν 
απλότητα τών τοιούτων αντιστοιχεί ή λιτότης ετέρων, έφ’ ών 
έξετυπώθησαν μόνον γραμματα δηλωτικά τού έθνους καί τής 
αξίας τού γραμματοσήμου, οΰτω; ώστε οΰδείς μή είδώς τήν 
γραμματοοημολογίαν ήθελεν τοιαύτα ύπολαβει αΰτα. Έ κ 
τού προχείου δέ μνημονεύω τοιούτων, τών τής έν Ίνδίαις 
[ Penbjsab | S irm oor, έν οίς ύπό τάς άγγλικάς λέξεις S ir- 
nioor, S la te  postage, έπονται δύο σειραί άναμητικών γραμ
μάτων. Ταύτο καί έν τοϊς τής ’Αγγλικής αποικίας N ieuwe 
repub liek . έν 7u lu laud  τής ’Αφρικής φέρουσι N ieuw e re- 
publiek  Id 24 M ay 86  7u id  A fr ik a . Περιεργότερα όμως 
είσί τενα τής Gundinam arca έν Κολομβία έχοντα χειρόγρα
φον τήν ύπογραφήν τού Adm inistrador General. Ίσης δέ 
περιεργίας άποβαίνουσι τινα τής Guiana |AM.Nj διά τών 
ε~ι χάρτου σφραγίδων άπλών μόνον εντελώς άξέστων καί 
χονδροειδών. Καί έτερα δέ τής Guiana, Conbederate s ta 
tes, Guadeloupe [AM| κτλ. μόνον γράμματα εχουσι. Έ ν τή 
αϋτή θέσει κατατάσσονται διάφορά Α σιατικώ ν έθνών, τού 
’Αφγανιστάν Bhore, Bhopal, F aridgo t, Pountsch καί 
άί,λα έν οίς σημητικά μόνον στοιχεία εΰρηνται, άειδή τήν 
όψιν καί πλείστης άκαλλαισθησίας. — Τών παραστάσεων ή 
ιδιοτροπία έξαίρεται εις τά τής Γαλλική ; νήσου Reunion 
|ΑΦ.Δ.[ καί σπανιώτατα τινα άλλα μόνα κοσμήματά τινα 
έχοντα, ώς κυρίαν παραστασιν καθ’ όλην τήν έπιφανειαν τού 
γραμματοσήμου· άνωθεν δέ καί κατω μικροΐς γράμμασι- 
lie  de la Réunion καί Timb. poste μετά τής τιμής —  
’Εντεύθεν έπονται αι πολύπλοκοι παραστάσεις Ε πειδή  δέ 
αδύνατον καθίστα.ται νά εϊπω λεπτομερώς περί τούτων όλί- 
γιστα μονον θά περιγραψω ώς άπάνθισμ,ά τ ι τών όλων. Τά 
τής Costa-R ica [ΛΜΒ| έντός πλαισίου μεγαλοπρεπούς δίκην 
λύρας άρχαίας παριστώσι θαλασσαν έφ’ ής πλοΐον επιπλέει· 
μακράν διακρίνονται όρη καί άνωθεν αύτών λαμπουσιν αστέ
ρες. Τό πλκίσιον περιβα7.λουσι σημαϊαι, έπ' αύτών δ' έν κα- 
ταλλήλοι; θέσεσι γράμμ,ματα, καί είς στέφανος άνωθεν τού 
πλαισίου. Τά τής Κολομ-βίας είσί σχεδόν ανεπίδεκτα συστη- 
ματοποιήσεως, διακρινόμενα παντα διά τού παρισταμένου 
άετού, έν ποικιλοτατοις συνδυασμοί;. ’Έ ν τών Ηνωμένων πο
λιτειών φέρει ιππέα κκλπαζοντκ έν ίπποδρομιω, καί έτερον 
σιδηρόδρομ.θν. Τά τής Nova Scotia ώς καί τά τής New- 
B ruusw ick, ’Αγγλικών κτήσεων έν Καναδό: τετράγωνα ά λλ ’
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ανεστραμμένα είς σχήμα ρόμβου είκονίζουσε στέμμ,α' περί 
αύτό άνθη έντός αστέρων λευκών τούς αστέρας τούτους τέσ- 
σαρας όντας κατά  τάς τέσσαρας γωνίας περικλείει πέριξ 
γραμμή σταυροειδούς διαθέσεως, καί κατά τά άκρα τού 
γραμματοσήμου σημειοϋνται γραμματα, έν δέ τα ϊς άκροτά- 
τα ις γωνίαις αριθμοί. Τά τής Nevis [Ά ντίλλης] είκονίζουσι 
τρεις γυναίκας τήν μέν μίαν καθημένην έπί τή ; γής μετά κε
κλιμένης τής κεφαλής έπί τού στήθους, λιπόθυμον, δευτέραν 
δέ γονυπετή παρ' αυτή καί ύποβαστάζουσαν ταύτην, καί 
τρίτην έγχέουσαν έντός αγγείου ΰδωρ ϊνα προσφέρω τή  λιπο- 
θύμω. Τά τής Νεαπόλεως (1858) διαχωρίζονται διά τριών 
γραμμών έκ μέσου τού γραμμ.ατοσήμ.0υ άρχομ.ένων καί διη- 
κουσών τών μέν δύο πρός τάς δύο κάτω γωνίας τού γραμμα. 
τοσήμου τής δέ τρίτης πρός τό μέσον τής άνω πλευράς, είς 
τρία μέρη. Έν τω  πρώτω παρίσταται ϊππος θυμοειδής ήνωρ- 
θωμένος μετά πυκνής χαίτης καί ουράς, έν τώ δευτέρω κε
φαλή περί ήν έκφύονται τρεις πόδες (=Τρινακρία), έν S i  τω 
τρίτω τρία κοσμήματα, όμοιων πρός τά  τού στέμματος τής 
Parma- Ή  ιστορία δύναται νά παρασχγ τήν ε'ξήγησιν τών πα 
ραστάσεων τούτων, άφηγουμένη τήν θέσιν τής Νεαπόλεως 
κατά τό 1858. Τά τής Νορβηγίας εχουσι σάλπιγγα τινά 
τής Δανίας ξίφη καί στέμμα. Τά ’Ιαπωνίας ίδιοτροπώ- 
τατα  καί ποικίλα, τινά τής N atal [ΑΦ! λίαν παράδοξα. Γε
νικώς δ’ είπεΐν άπειροι ποικιλίαι δυσκόλως δυνάμεναι ν’ ά- 
παριθμηθώσι καί περιγραφώσι. Τούτο μόνον σημειώ, ότι γραμ
ματόσημα τινα τούς αυτούς μέν τύπους έχοντα (παράστα- 
σις, μέγεθος, σχήμα, τιμή, χρώμα κτλ.), παρουσιάζουσιν ένί- 
οτε μικράς τινας παραλαγάς καί διαφοράς μεταξύ αύτών, δι' 
ας άναγκη καθίσταται άμφότεοα τά  όμοια γραμματόσημα 
νά τεθώσιν έν συλλογή. Τά παραδείγματα διασαφηνίζουσι. 
Τά τού 1875 καί 1880 Γερμανικά καθ όλα όμοια διαφέ- 
ρουσι κατά τούτο οτι έκείνα μέν εχουσι P fenn ig lî, ταύτα  δέ 
Pfennig. ’Επίσης Τουρκικόν τ ι κατά τό P iastre καί Pias· 
treS . Ά λ λ *  διαφέρουσι κατά τά κοσμήματα, άλλοίαν πως 
διάταξιν έχοντα· τινά φέρουσι τά  γραμματα μεγαλείτερα ή 
μικρότερα· εν'.α έπί τή προσθήκη γραμμή; τίνος ή κοσμή
ματος, ή άλλαις μικραϊς διαφοραΐς.

Πρός δέ τήν ποικιλίαν τών παραστάσεων κάλιστα καί ίσα- 
μίλλως άνταποκρίνεται ή ποικιλία τών χοωματισμών.Άπό τού 
βαθύτατου χρώματος μ-έχρι τού ώχροτατου εΰρηνται δείγ
ματα έν τοϊς γραμματοσήμοις, ούδέ πιστεύω νά ύπάρχϊ) χρω- 
ματολογία πληρεστέρα τής παρά τούτοις. Πού μέν αλλεπάλ
ληλοι ζωηροί χρωματισμοί σειρά; τίνος καθηδύνουσι τόν ο
φθαλμόν, πού δέ όμοιόχρους έτέρα καθήκΟυσα ούχ ήσσον τέρ
πει. Πολλαχού τόσω λεπτοί διαχέονται ώστε ώσεί χειρ καλ
λιτέχνου διέγραψεν αυτού; φαίνονται' αλλαχού όμως σκαιοί 
καί βάρβαροι. Τινές ασθενείς έτεροι ζωηρότεροι, άλλοι γ λ υ 
κείς. ςανθοί, μελιχροί, αντίθετοι δέ μελαγχροες, σκοτεινοί, 
πένθιμοι. Καί τόσοι τέλος ώστε ούδ' υπολογίζονται. Ωραιό
τα τα  κεχρωσμένα είσί τά Βουλγαρίας, έκ τών καλλίστων

αληθώς γραμματοσήμων, μή διακρινόμενα μέν έπί λεπτότητι 
άλλά μάλλον έπί τή  τού διαγράμματος τελειότητι. Ταύτό 
είπεΐν περί τών Ά γ ια ς Ελένης, A n tigua, A ueensland. Ne
vis, T ran sw aa l [ΑΦ) κ τλ . Πολλά όμως τών γραμματοσή
μων έξετυπώθησαν δυσί χρώμασιν όπότε παρέχουσιν εύαρε- 
στοτέραν τήν θέαν διότι βεβαίως ό συνδυασμός τών χρωμά
των έπιδιώκεται ώς οίον τε άρμονικός καί έπιτυχής. Τοιαύτα 
ύπάοχουσι τά  'Ρωσσίας, H eligo land , [Ε ] Guatemala- ώ- 
ραιότατα μάλιστα τά τελευτα ία . Καί τρίχρουν δ ’ εΰρηται 
τό προπεριγραφέν τής Περσίας· τελευταΐον δέ καί τετράχρουν 
τής αύτής 'Α γγλική; νήσου H eligoland. ’Ιδιαιτέρως χαρα
κτηρίζονται τά  τής Κασμηρίας | ΑΣ-Ν-) διότι είς τήν έλαχί- 
στην δι’ ύγρασμένου αντικειμένου προστριβήν άποχρώνυντα 
έν ώ παντα τά άλλα γραμματόσημα έν ΰδατι έμβαπτιζό- 
μενα έπί πολύ ούδαμώς τ ι διαφθειρονται· ταύτα όμως του
ναντίον δι' άπλής έπαφής μόνον τού δακτύλου έφιδρωμένοι 
άποχρωματίζονται. Πρός δέ τήν άσθένειαν τούτων άντιτί- 
θεται ή στερεότης δύο 'Ελβετικών (1862. 60  cent καί 1. 
Franc), χρυσώ έκτε τυπωμένων, τού μέν έρυθρώ, τού δέ κ ί
τρινο).— Περί πολλού δέ τά  διάφορα ε'θνη ποιούμενα τήν χά- 
ριν καί καλλονήν τών γραμματοσήμων, μετά περισσής καλ- 
λαισθησίας, έπί έγχρώμου χάρτου έκτυπούσιν, ώς άνέφερα. Αί 
παραστάσεις τότε χαράσσονται εΐτε μέλαιναι έπί τού κεχρω- 
σμένου χάρτου, ή συνειθέστερον διά -χρώματος τής αύτης μέν 
όμοταξίας τού χάρτου, μικρω όμως ώχροτέρου. Οΰτως έπί 
πρασίνου χάρτου έκτυπούνται παραστάσεις ύποπράσινοι, ερυ
θρού ύπέρυθροι, κυανού ύποκύανοί' άλλοτε δέ καί άντιστρό- 
φως· έπί ϋποκυάνου δηλ. χάρτου, κυαναί παραστάσεις, έπ 
ύποφαίου φαιαί κτλ . Ά λ λα  πάλιν συχνάκις συναντάται ά λ 
λος χρωματισμός χάρτου καί άλλος παραστάσεως, πλήν ά λ λ ’ 
όμως ή συμφωνία άμφοτέρων έστί τελειοτάτη καί ή διάθε- 
σις άμφοτέρων τών χρωμάτων έπιτυχεστάτη. Τοιαύτα καί 
παρ' ήμΐν έξεδόθεισαν τά γραμματόσημα τών 1860— 75, 
ών τά μέν είσι έπί ώχροτέρου χρώματος χάρτου έκτετυπω- 
μένα, τά  δ' έπί διαφόρου (20  λ επ τ . καί 40 λεπτ.)· έξεχουσιν 
όμως έξ όλων τών σειρών τούτων, τά  τής τελευταίας τώ 
1875 έν Παρισίοις έκδοθέντα τών 30 καί 60 λεπτών· καί τό 
μέν τών 30 λεπτ. είνε καφέχρουν έπί ώχρού ακριβώς χάρ
του, τό δέ τών 60 πράσινον βαθέως χρώματος επί ύποπρα- 
σίνου· μάλιστα τό τελευταΐον τούτο έχει τι τό επαγωγόν καί 
γλυκύ, τόσω διά τήν καλλιτεχνίαν του, δσω διά τά ώραΐα 
χρώματά του· άπλούστατον καί όμως κομψόν καί γλυκυ, 
καταλεκτέον κατ’ έμέ· έν τοϊς καλλίστοι; γραμματοσήμοις.— 
Ά λ λ 'ή  καλλαισθησία έτέρων έθνών ύψηλότερον έξιχθεϊσα άπο- 
φεύγουσα τής χαλκογραφίας τό πολλακις μή λεπτόν, διά λιθο
γραφίας ύπηγόρευσε τήν έκτύπωσιν τών γραμματοσήμων, ατινα 
οΰτως έχοντα κάλλιστα καί ωραιότατα άποβαίνουσιν έπομένως 
διαπρέπουσι μεταξύ τών άλλων. Έ ν τούτοις καταλέγονται 

> τινά τής Περσίας (1881), έτερα τής Α ργεντινή; (1882) καί 
1 Ουγγαρίας (1871 '. Τοιαύτα είσι καί τά  τού 1870 τής Γαλ
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λίας, ε’ν άρχή της Δημοκρατίας έκδοθέντα, έκ των λαμπρό
τερων γραμματοσήμ.ων, τόσω διά τό άβίαστον τη ; γραφίδος, 
έν απλούς γραμμαϊς διαγραψάσης αρχαϊκήν κεφαλήν Δήμη- 
τρος, δσω διά τάς καλλιτεχνικωτάτας συμπλοκής των πρω
τοτύπων άληθώς χρωματισμών τών παραστάσεων προς τον 
κεχρωσμένον χάρτην. Ύ πό τοιαύτην ίσως πρωτοτυπίαν, ή 
ποτέ χώρα τοΰ καλού, ή Ε λλάς, ώφειλε να έκδώση τά  ίδια 
γραμματόσημα. Καί πρέπει να θεωρώνται αληθή πρώτυπα 
τά  Γαλλική ταϋτα  γραμματόσημα· «ΐ ιό τι ή ευσυνείδητος τής 
αρχαϊκής Δήμητρος παράστασις, το θελκτικόν τών ωχρών, 
οϋχί ερεθιστικών τών οφθαλμών, χρωματισμών, τό άπέριττον 
άλλή κομψόν τών γραμμών, τέλος του άρμόζοντος χάρτου ή 
επιτυχής έξεύρεσις, άναδεικνύουσι τή  γραμματόσημα ταϋτα , 
— ώς έμοί τουλάχιστον φα ίνετα ι—έκ τών πρωτευόντων Ο 
δέ χαρακτήρ ούτος τής πρωτοτυπίας καί τελειότητος ση· 
μειωτέον ότι διαλάμπει έν ολοις τή : Γαλλικοί; γραμματο- 
σήμοις, άπό τής πρώτης έκδόσεως τού 1849, μέχρι τής τε
λευταίας τοϋ 1886.

Δ ί παραστάσεις δμως λαμβάνουσιν άλλην μορφήν εν τισι 
γραμματοσήμοις, έν οίς έκτυπα τα κυριώτερα μέρη αυτών ώσεί 
ανάγλυφα κατασκευάζονται. Ουτω τή  couvert τής Baden 
καί ’Αγγλίας, τα  Πορτογαλίας καί Gambia [ΑΦ], φέρουσιν 
έκτυπους τάς προτομής τών βασιλέων. Επίσης τή τής He
ligo land  φέρουσι τήν προτομήν τής Βικτωρίας έκτυπου- ταϋτα  
μάλιστα τούτο τό έξαιρετικόν έχουσιν οτι πά ντα  διττω  χρώ- 
μ ατι (πρασίνω καί έουθρώ) έξετυπώθησαν, έν τρισί καί έτε
ρον σπάνιον τέτταρσι. Τή τής Βαβαρίας έχουσι τό στέμμα, 
τούς αριθμούς, γραμματα καί κοσμήματα έκτυπα πάντα , καί 
τό έδαφος κεχρωματισμένον. Ίστέον δέ δτι ουδέποτε τό έκτυ- 
πον μέρος είνε έγχρουν. Τα τής έν Άσίρ: Bhopal φέρουσιν έπί 
λευκού έδαφους έκτύπους συμητικούς χαρακτήρας (λευκούς 
καί αυτούς βεβαίως), πέριξ δέ τετράγωνόν τινα παράστα- 
σιν άθλιεστατην. Ταύτό καί εις τινα  ’Ιταλικά, έν οίς κείνται 
έκτυποι έπί λευκού έδάφους αριθμοί. Πολλάκις δέ καί έπί κε- 
χρωσμένου χάρτου γ ίνετα ι ή τοιαύτη έκτύπωσις.

Τελευταίον δέ θά δμιλήσω περί τών τιμών τών γραμμα- 
σήμων. Καί ήδυνάμην μεν έν-αύθα ικανή ν’ αναφέρω περί 
τών ίδιαζόντων νομισμάτων έκάστου έθνους καθ’ οσον εξάγε
τα ι έα τών γραμματοσήμων άλλή τούτο δύναται μέν νά προσ- 
αχθή ώ ; έν έτι έπιχείρημα τών άπό τών γραμματοσήμων ώ· 
φεληαάτων, άλλ ’ δμως δέν άποτελεϊ κύριον χαρακτηριστικόν 
αύτών, δθεν καί παραλείπω. Ό μιλώ λοιπόν περί τιμών. Δι
πλούς δέ λόγος μέ έξωθεϊ εις τούτο. Τό μέν διότι α ί τιμαί 
είσιν έκ τών κυριωτέρων μερών τού γραμματοσήμου, καί κατά 
ταύτας, μετά τήν χρονολογίαν, γ ίνεται ή έν τα ίς συλλογαϊς 
κατάταξις αύτών· τό δέ καθ’ δτι λίαν χρήσιμα καθίστανται 
πρός κατανόησιν τών κοινωνικών σχέσεων. Διότι οί Ά γγλο ι 
έκδίδοντες γραμματόσημου 5 λιρών ούχί άσκόπως καί διά 
τό καινοφανές πραττουσι τούτο, άλ,λά διότι ή ταχυδρομική 
υπηρεσία έπί τοσούτω προέβη, ώστε καί τηλικούτου δείτα ι

τιμήματος· έκ τούτου δέ τεκμαιρόμεθα τάς μ εγάλα ; διεθνείς 
σχέσεις. Καί παλιν δέ άλλα  έθνη πρός μείζω διευκόλυνσιν, 
έλαχίστου τιμήματος έκδίδουσι γραμματόσημα, καί ΰπό τό 
λεπτόν έσθ’ δτε, ώς τοιαύτα είσί πολ.λά Γερμανικών έθναρίων. 
’Αλλά γενικώς έπικρατούσα άρχή έτέθη ή άπό τής άπλου- 
στάτης άκεραίας μονάδος τού νομισματικού συστήματος έκα
στου έθνους άρίθμησις. Επομένως έχομεν 1 centim e (Γαλ
λία), 1 pfennige (Γερμανία), 1 λεπτόν (Ε λλάς), 1 groschen 
(Γερμανικά έθνη), 1 anna (H eyderabad), 1 penny ( Αγ
γλία), 1 sen (’Ιαπωνία), 1 sahi (Περσία), 1 centavos (’Αμε
ρικανική έθνη), κτλ. Πλήν τά  Γερμανικά έθνάρια, ώς εϊπομεν, 
μή άρκεσθέντα εις τήν άπλουστατην μονάδα κατέταμον καί 
ταύτην, ώστε έν τής B iaunsch vveig τ ιμάτα ι τού pfennige 
καί έτερον ι /3· ίσοστοιχεί δέ τό pfennige πρός 1 '/2 τ0^ ^Ε'  
πτού, διότι 1 m ark — 100 p fe n n ig e = l 50 λεπτά . Έ τ ι δ
μως έντελέστερα τή  τού M eck lem b urg -S lre litz . άλλα  τινα 
Γερμανικών κρατιδίων, καί αύτή τά  κύρια τής Γερμανίας 
(1871) άριθμούσι κατά '/4, ’ /3, '/2 του groschen ' άντι* 
στοιχούσι δ’ δλως 30 groschen προς 12 ή 10 pfennige κα-.ά 
τά  διάφορα έθνάρια, δτε δυσυπολόγιστος καθίσταται ή άντι- 
στοιχία πρός τά  ήμέτερα. Ή  δέ τιμή τού */4 τ0“ groschen 
έστίν ή έλαχίστη π,αρά γραμματοσήμοις. Άπό δέ τής πρώ
της άκεραίας μοναδος βαίνει ή άρίθμησις αύςουσα ιδίως κατά 
πεντάδος καί δεκάδος φθάνει άμέσως εις τήν μεγαλειτέραν 
δεκαδικήν μονάδα, 1 franc. 1 m arck . 1 δραχμή κτλ. Ε
νίοτε δέ καί πέραν τής δεκαδικής ταύτης μονάδος γίνεται 
αΰξησις, δτε έχομεν γραμματόσημα 5 francs Γαλλικά, 4 
καί 10 peseta (1 peseta =  1 δραχμή) 'Ισπανικά, 1 peso 
(= 5  δραχμαί) Κολομβιακόν κτλ . Τής μεγίστας δμως τιμάς 
κέκτηνται τά  τών Ηνωμένων Πολιτειών, ύπολογίζοντα άπό 
τής cents τού do llars μέχρι do llars. Μοναδική δθεν κατά 
τούτο είνε ή έπί καλλιτεχνία προμνημονευθεϊσκ σειρά τών τήν 
Δήμητρα, Νίκην, Άθηνάν κτλ. φερόντων γραμματοσήμων τ ι 
μωμένων άπό two cents (2 ) μέχρι n inety s ix  cents (10) καί 
εΐτα άπό 2 περίπου δολλαρίων, διά μέσου 3, 6, 9, 12, 24, 
36, 48, δολ. καθικνουμένη άπιστεύτως μέχρις 60 do llars 
ήτοι μέχρι; ύπερτριακοσίων φράγκων. Είνε μέγα τ ι όντως καί 
θαυμάσιον τό τοιούτο καί δμως έμφαντικώτατα τής ιδιοτρο
πίας καί τόλμης τών 'Αμερικανών. Μετά τάς ποικιλωτάτας 
χρήσεις καί είδη τών γραμματοσήμων, μετά τάς πολλ,άς πα 
ραστάσεις. τά  κολοσσαία μεγέθη, τήν άπροσπέλαστον καλλι
τεχνίαν, τάς μοναδικά; σειράς, ή φοβερά τιμή 15 ,3 0 , 4 5 κ τλ . 
300, φρ., ήν ούδέν γραμματόσημου ούδενός έθνους ύπερεξηκόν- 
τισε.Τούτοι; δέ προσθέσατε δτι πρωτεύουσι καί κατά  τήν πλη- 
θύν τά τής ’Ισπανίας, Γαλλίας, Α γγλ ία ς, Ά γ . Μαυρίκιου | ΑΦ]̂  
'Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού, V ictoria κτλ. καί ιδού έχετε 
μίαν έθνολογικήν περιγραφήν τών ’Αμερικανών, τόσω λεπτο
μερή, τόσω σαφή καί πλήρη διορατικότητος. ώστε ούδεμιάς 
άλλης δεϊσθαι συμπληρώσεως τών άπό τών γραμματοσήμων 
άρυσθεισών γνώσεων περί τού έθνους τούτου. Ο δέ περί τού
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300φράγκου τούτου γραμματοσήμου λόγος κλείει τά  περί 
τιμών γενικώς παραδοξα έν πολλοί; καί ιδιότροπα

Αλλ’ άφ' οΰ εις τήν χώραν τών παραδόξων τάς λοιπής τών 
γραμματοσήμων παραδοξότητας καταριθμήσας, καταπαύο- 
μαι τού λόγου. Έ σ τ ι δηλ. πρώτα παρα τισι γρχμματοσή- 
μοις ή ιδιοτροπία τού μή σημειούν τό έθνος, ώ τινι άνήκουσιν, 
ώς εν δλοις τοϊς 'Α γγλικοί;, πολλοί; δέ Δανικοί;, Αυστριακοί;, 
Ισπανικοί;, Βρασιλιακοϊς, Γερμανικοί; κ λ έν ώ παρ' έτέροις 

τό άποσιωπαν τάς τιμάς (Ά γ ια  Λουκία, Ίόνιοι νήσοι, T r i
nidad [Ά ντίλλη])· τρίτα δέ άμφοτέρων στερούνται ώς τ ι Αυ
στριακόν μεθ' Έρμοϋ τού 1867 ' ώστε μόνον παραστασις ΰ- 
π “ ΡΧει' ώς δή που καί έν τοϊς άρχαίοις νομίσμασιν.— Ά λλοτε 
συμβαίνει έθνος τι, ίδρύον ταχυδρομείου έν τα ίς άποικίαις αΰ- 
του, νά μεταχειρίζεται ώς γραμματόσημα του τά  ίδια μέν, 
αλλά  φέροντα μελάνη μελαίνη ή άλλου χρώματος τό όνομα 
τής αποικίας ή κτήσεως έπιτετυπωμένον, διαγραφομένου ένίοτε 
τού κυρίου ονόματος τοϋ γραμματοσήμου συγχρόνως. Τοιαύ- 
της φύσεως έχομεν τά  G ibraltar, Κύπρου, Selangor (ΑΣΝ.) 
M adeira (νήσος έν Ά τλα ντ ικφ ], Guiñé |ΑΦ.) P u ttia lla  (Ίν· 
δίαι( κτλ . Έ ν ια  δέ τό αρχικόν μόνον στοιχεΐον φέρουσιν έπι- 
τεθειμένον τού ονόματος τής άποικίας ώς έν τα ίς Bangok 
|ΑΣ] Β, Perak (ΑΣ], P. G riqualand [ΑΦ.] G, Sa in t P ie r 
re  et N iquelon (AM.B.] spm. Κ ατ' άπομίμησιν δέ τούτων 
επί πολλών γραμματοσήμων πλείστων εθνών ε’πειδή παρέστη 
άνάγκη έκδόσεως γραμματοσήμων μετ' άλλων τιμ.ών διά τό 
προχειρότερον έςετυπώθησαν αύτα ι έπ’ αύτών. Ό θεν έν ’Ι τα 
λικοί; βλέπει τις διά κυανής μελάνη; 2 G (centesim i), έν 
Α γγλ ικο ί; 3d ή 6d. έν τοϊς τ ή ; Cylon (ΑΣ.Ν| Tw enty 
five cents, ή T w en ty eight cents, ή one rupee tw elve 
cents κτλ. έν Macau 10 ή 20 Reis, έν Τουρκικοί; Γαλλι
στί ι/2 Pre, '/.i l're , 1 '/-i Pre κτΑ· * τ λ · τινή δέ καί άνα- 
μητικοίς γράμμασι ^Gwalior |ΑΣ.Ν|)καί σημητικοϊς (Περ
σία, H eyderabad). "Ενεκα δμως τής άνάγκης ταύτης τής 
τιμής συνέβη τ ι ε”τι παραδοξότερον. Έθνη δηλ. τινα , ένια 
τών γραμματοσήμων κατέταμον εις δύο, έδίχασαν, καί τό 
μέν εν μ.έρος άπερρίφθη άχρηστον πλέον καταστάν, τό δ ’ έ 
τερον ημισυ φέρον έκτετυπωμένην τήν άξίαν του, έτιμήθη τά 
ήμ.ισυ τοϋ άκεραίου, ώ ; έν τοϊς Περσίας τό ημισυ τού τών 10 
sah i γραμ,ματοσήμου έτιμήθη 5, έν τού Ά γιου Χριστοφόρου 
|ΑΜ] ήμίσειαν πένναν ά ντ ί τή ; άοχική; μιας, άλλ ' ένίοτε καί 
ηττον τού ήμίσεος τής αρχικής τιμή; έτιμήθησαν (Περσία). 
Έγένετο δέ ή τομή αυτή εις άλλαμ.έν κατά πλάτος (Περσία), 
εις έ’τερα καθ’ υψος (Nevis Dominica [ΑΜ|),καί είςέν τού'Αγ. 
Χριστοφόρου κατά διαγώνιου, ώστε εις τρίγωνα κατετμήθη τό 
γραμματόσημου. Α λ λά  τά τετμημένα ταύτα  γραμματόσημά 
είσι τόσω σπανια, δσω άλλόκοτον καί τό ιδίωμά των. Τό έθος 
δμως τή ; έκτυπώσεως γραμμάτων μελάνη έπεξετάθη καί εις 
τό έπιτυπούν διαφόρους λέξεις, χρησίμους τή  ταχυδρομική υ 
πηρεσία. Πολλά τού Λουξεμβούργου, Α γγλ ία ς , Περσίας, 
G uiana κτλ . φέρουσι τήν λέξιν Officiel έπιτιθεμένην έπί τών

γραμματοσήμων τών επισήμων επιστολών. Τά τών έν Ά σία  
Φιλιππινών νήσων φέρουσι τάς ’Ισπανικά; λέξεις H abilitado 
Ρ* Correos de un real ή άλλην τιμήν ή άλλας λέξεις κτλ . 
Διάφορά ’Ινδικά τήν λέξιν serv ice  κτλ. Πολλά έχουσιν έπι- 
προσθέτους σφραγίδας μετά παραστάσεων ή απλώς παραστά
σεις, ώς τά Peru ήλιον, τά  Perak αστέρα καί ήμ,ισέληνον, 
τά Βουλγαρίας λέοντα κτλ . Διακρίνονται δέ πάντα τά 
Porto-rico διαγραφόμενα κατά μήκος ύπό χειρογράφου μ.ο- 
νογραφής.

Έ ν φ  δέ ταϋτα  τόσω έμφαντικώς σημειούσι τό έθνος καί 
άλλα χαρακτηριστικά αύτών, έτερα φέρουσι διάφορα σχή - 
μα τα καί γράμματα, ώ ; έν τοϊς ήμετέροι; χαρτοσήμοις έκ- 
τυπούται τό στέμμ.α καί αί λέξεις Έλληνικάν-χαρτόσημον. 
Δήλχ δή τά διαγραμμ.χτα ταύτα  φαίνονται ώσεί δΓ έλαίου 
έγένοντο καί καθίστανται διαφανή μόνον πρό τού φωτός, άλ
λως μενουσιν άγνωστα, εί μή τις οίδε τήν ΰπαρξίν των. Έν 
τοϊς διαφανέσι τούτοι; διαγράμμασι πρωτεύει ή παράστασις 
στέμματος (Α γγλ ία , ’Ιταλ ία , Δανία, ’Ισλανδία), καί μετά 
γραμμ,άτων ένίοτε κάτωθεν (Q ueensland-Q , V icto ria-V  ά 
νωθεν, \ ew -S u d  W ales  (Ω)— Ν'.S .W .)  μάλιστα δέ στέμμα 
μετά τών γραμμάτων C-C ή G-A είνε κοινότατα παρά τοϊς 
τών Α γγλ ικώ ν άποικιών γραμματοσήμοις. Ά λ λ α  έγκρύπτου- 
σιν ουτω άστέρα (Νέα Ζηλανδία |Ω|, Queensland, Ceylon, 
Ίνδ ίχ ι κ τλ .) . Τινά Α ιγυπτιακά  φέρουσιν άστέρα καί ήαισε- 
ληνόν, έ’τερα άστέρα λαμπρόν καί πυραμίδα. Καί γράμ,ματα 
δέ άπλά  έχουσι πολλή (L uxenburg  1852 V ilhelm  δ βα
σιλεύς, ’Α γγλία  R -egina V -ic to ria . A rgentina R -ep iih lica  
A rgen tina κτλ.)· έτερα κοσμήματα (Βέλγιον, Νεάπολις, 
Q ueensland). Τινά Α γγλ ικ ά  έτύπωσαν άνθη, έν ώ τινα Ά ν- 
νοβέρου [Γερμανία( καί Πρωσσίας δλοκλήρους στεφάνους. Σύν- 
ηθες δέ διαγραμμ-α είσι καί γραμμαί εύθεϊαι ή καμπύλαι, 
καθ' έαυτάς ή συμπεπλεγμέναι (Άμ.βούργον, Βαβαρία, Το 
scana. Ισπανία, Ίσπανικα ί κτήσεις κτλ.). Καί σύμβολα δ’ 
έθνικά φέρουσι πολλά, οία τά  τής Ε λβετίας σταυρόν, τά τής 
Νορβηγία; σάλπ ιγγα , καί περιεργότερον τά  ώς έθνικά σύμ
βολα ζώα, κύκνον τά τής Αύστραλίας (τής κατά τήν δύσιν 
παραλίας τής νήσου), λέοντα πελεκυφόρον τά τής Νορβηγίας 
καί άποοσδοκή’-ως ώραίαν κεφαλήν έλέφαντος, τινά ’ Ινδικά, 
Μαλάκας καί Sungei-U jong [ΑΣ.Ν|. Τά διαγράμμ.ατχ 
Ziffres) δμως τα ύτα  τά ήμέτερα, τά  'Ισπανικά καί άλλα 

έχουσιν όπισθεν τής κυρίας προσόψεως έγχρωμα κατ' έξαίρε- 
σιν. Έπενοήθησαν δέ α ί τοιαϋται ziffres κυρίως πρός άπό- 
κρουσιν τής παραποιήσεως τών γραμ,μ.ατοσήμων, ά λλ ’ ένίοτε 
καί κα τ ’ άπομίμησιν τοϋ ένός ε'θνους τού έτέρου.

Ή  παραδοξότη; αδτη τών γραμματοσήμων έστί καί ή 
τελευτα ία .

Ινα δέ καί τήν κατακλείδα τής περιγραφή; τών γρκμ- 
μ-ατοσήμων έπιθέσωμεν, έπιφέρομεν τά έπόμενα. Ώ ; τά  πολλά 
τών γραμματοσήμων περιβάλλονται ύπό γλω ττίδω ν οδοντω
τής διαθέσεως (gezähnt, dentelés), ούκ όλίγα δέ άνευ τούτων
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(ungezähnt, non dentelés). Τούτοις έπιπροστίθενται έτερα 
fjt-í) οδοντωτά μέν, άλλά κεχαραγμένον έχοντα το μέρος της 
αποκοπής αυτών απ’ άλλήλων, ούτως ώστε ολίγον τανυόμενα 
άποσπώνται (durchstochen)· δλως δηλ. ou.οια πρός τά  μο- 
νόδραχμα καί δίδραχμα χαρτονομίσματα ημών. Γενικώς τε
λειότερα είσι τα  μετά γλωττίδων, διότι ού μόνον ευκόλως και 
άκεραίως αποχωρίζονται άλλήλων τα  γραμματόσημα, αλλά 
καί πρός κόσμον αΰτα ι συμβάλλονται.

Τοικυτα λοιπόν τα  γραμματόσημα έν τή ηθική αύτών ά- 
ξίιγ καί τή  ύλική καταστάσει, μικρά μέν καί ευτελή, άλλά 
πολύτιμα συχνάκις διά τάς καλάς αυτών άρετάς.

Ε νταύθα βεβαίως ήό'υνάμην να περάνω τόν λόγον, άλλ’ έ- 
πιθυμών να παράσχω τελείαν την γνώσιν τών γραμματοσή
μων, θά έπαγάγω όλίγας ειδήσεις έτι συμπληρωματικά; ά- 
ναγκαιοτάτας, ών τό εύάρεστον πιστεύω ότι δέν θά έπιφίρ·») 
άθυμίαν έπί τή τοιαύτν) Ιπεκτάσει τού λόγου.

Άναμ.φιβόλως φυσικώτατα παρ’ έκαστου απευθύνεται ή έ- 
ρώτησις, πότε τα γραμματόσημα ήρξαντο έν χρήσει όντα. 
Τό ζήτημα όμως τούτο δέν δύναται θετικώς καί άναμφηρί- 
στως νά έπιλυθή, διότι ποικίλαι γνώμαι ύπάρχουσιν, έπί μ άλ
λον καί ήττον άληθεϊς. Άποφεύγων όμως τάς δυσβάτους έπί 
τούτων συζητήσεις, προσάγω τα  αληθέστερα συμπεράσματα.

Ό  κ. J .  W . Palm er, δεινός γραμματοσημολόγος, έν τώ 
περί γραμματοσήμων μόνον πραγματευομένω περιοδικό) τού 
B ric-à-b rac, έν Λονδίν<μ έκδιδομένω, έκτίθησι (June 1887, 
Ν° 6) την βιογραφίαν μετά τής είκόνος τού Jam es Chal- 
mens. Sv λέγει τόν αληθή τών γραμματοσήμων έφευρετήν 
τούτο δέ κατά τόν βιογράφον του, κατεδείχθη διά δίκης μετά 
τού κ. P atr ick  Chalm ers, υιού τού Jam es Chalm ers καί 
τού κ. Ronlane H ill σφετεριστού τής άνακαλύψεως τού 
Chalm ers. Έγένετο δέ ή άνακαλυψι; μεταξύ τού 1830 — 40 
(ίδια 1834), Αληθεύει δέ όντως ή γνώμη, διότι μετά τό 
1840 άρχονται έκδιδόμενα γραμματόσημ.α. Έ ν τούτοις πρό 
τής εποχή; ταύτης έγίνετο χρήσις σφραγίδων, έν δημοσίοις 
καί ίδιωτικοίς ταχυδρομείοις. δυνάμει τών όποιων μ.ετήγοντο 
οϊ φέροντες φάκελλοι εις τόν πρός δν όρον, ώς ακριβώς έν τώ 
αύτώ  φυλλαδίω τού B ric -à -b rac άναφέρεται. Καί αληθώς δέ 
παρ’ ήμίν οΰτω πρό τού 1860 έτελεϊτο ή ταχυδρομ,ική υπη
ρεσία, ώς πας τις δύναται νά βεβαιωθή κεκτημένος παλαιάν 
αλληλογραφίαν. Παρά ταύτα  όλω; έγίνετο χρήσις οΰχί σφρα
γίδων, αλλά ξυλογραφιών ή χαλκογραφιών, δ ι’ ών άπετυ- 
πούντο διάφοροι παραστάσεις έπί φακέλλων (couverte) οία 
τά  couverte τής Σαρδηνίας τώ 1818 καί 1 820, τά παλαιό- 
τερα τών γραμματοσήμων, ε’ξ  οΰ έπεται ότι πρό τής άνα
καλύψεως τού Chalm ers έκυκλοφόρουν οίονεί άτελειοποίητα 
γραμματόσημα, οΰτω; είπεΐν, έπομένως αϋτος έπινοήσας τά 
νραμματόσημα ώς νύν έχουσι, πρέπει νά θεωρήται Ó αληθής 
καί μόνος τών γραμματοσήμων έφευρετής. Τίθενται λοιπόν έν 
χρήσει τά  γραμματόσημα άπό τού 1840· ά λλ ’ όλίγα ε”θνη 
μεταχειρίζονται τοιούτα· άπό τού 1850 όμως ή χρήσις αύτών

καθίσταται κοινή Ήμεΐς έξέδομεν τό πρώτον γραμματόση- 
μον τώ  1860 — 1 έν Παρισίοις- έπηκολούθησε δευτέρα έκδο- 
σις έν Ά θήναις τώ  1862—6 6 , τρίτη τώ  1875 έν Παρισίοις, 
τέταρτη τώ  1878 έν Άθήναις πλέον άπό τούδε, πέμπτη τώ  
1882— 83, έκτη τώ 1886, έβδομη τώ  1887. Καί αί μέν 
τούτων είσί συμπληρωτικά! τών προηγουμένων (α ϊ τού 1875 
καί 1886) αι δέ τινες όλως άναιτίως είς μαρτύριον τής ά -  
σταθείας καί τού εύμεταβόλου τού έλληνικού χαρακτήρος. 
Έ άν δέ τις ερωτήσιρ ποια τά τελευταία γραμματόσημα, ού- 
δείς δυνήσεται ν’ άποκριθή, άτε καθ έκαστον σχεδόν μήνα 
νέων έκδιδομένων.

Δευτέρα έρώτησις φέρεται περί τής σπανιότητος τών 
γραμματοσήμων, ήτις συχνάκις, εί μή πάντοτε, άντιτάσσε- 
Tat κατά τής τελείας καταρτίσεως πάσης συλλογής. Κυριω- 
τέοα άφορμή πρός σπανιότητα παρατηρεΐται ή μετά βραχύν 
χρόνον χρήσεως άντικα-.άστασις τών προηγουμένων γραμμα· 
τοσήμων διά νέων ώστε οότως όλίγα μόνον έκτυπούνται. Έάν 
λοιπον ύπολογίσνι τις πόσα έχάθησαν έκ ποικίλων αίτιων, 
θέλει ίδή όλίγα τά  ύπολειφθέντα, άρα καί σπάνια. Τούτου 
ένεκα τά  τής πρώτης έκδόσεως τής Bergedorf τού 1861 εί- 
σίν έκ τών σπανιωτέρων' ,  διότι ευθύς τώ αύτώ έτει άντικα" 
τεστάθησαν δι’ έτέρων δι’ όμ,οιον λόγον πολλά  τής Braun
schw eig άπέβησαν σπάνια. ’Επίσης διάφορα τής ’Ρωμυλίας, 
Μολδαυιας, G uiana, Ά γιου Μαυρίκιου κτλ. Έ κ τής αυτής 
α ίτ ια ς καί τά Ε λληνικά τού i8 6 0 — 1 σπανίζουσι, τώ  1862 
έκδοθέντων νέων.

Σχετική ταύτγι άφορμή έστι καί ή διάρκεια τής χρήσεως 
τούτων, ά λλ ’ οΰχί ύπά τήν έποψιν τής άντικαταστασεως, άλλά 
τής έντελούς καταργήσεως πλέον όλων τών γραμματοσήμων 
έθνους τίνος. Ή  Πολωνία π  χ. άπό τού 1858— 60 δίς έκ- 
δούσα γραμματόσημα, έπαυσε πλέον τήν έκδοσιν άπολέσασα 
τήν αυτονομίαν· όθεν έν τοΐς σπανίοις καταλογίζονται τά 
γραμματόσημά της· τά  τής Γερμανικής πόλεως Βρέμης Si- 
ήρκεσαν άπό τού 1855— 67 μετά πέντε εκδόσεων, έκλει- 
πόντα S' έκτοτε κατέστησαν σπανια. Ή  αυτή α ιτ ία  επιφέρει 
τήν σπανιότητα τών τών Buenos A yres (AM.N.J, Conte- 
derate-S ta tes , Ηνωμένων Πολιτειών (1842— 6 σπανιωτά- 
των). Έ π ί τώ  αύτώ  λόγω έξηγητέα καί ή σπανιότης τών 
προμνημονευθέντων τής Βουλγαρίας διά τήν Ανατολικήν ’Ρ ω 
μυλίαν μετά τού έπιτετυπωμένου λέοντος έκδοθέντα άμ.α τή 
πολυθρυλήτω τώ 1 8 8 1 —5, αύτώ δέ τώ  ίδίω έτει καταργη- 
θέντα.

Τρίτος λόγος συμβάλλεται πρό; τήν σπανιότητα τών γραμ
ματοσήμων, ή τιμή α ύτώ ν  διότι βεβαίως έν όλίγαις περι- 
στασεσι γίνετα ι χρήσις τοιούτων μεγάλων τιμ.ών. Τούτο δια- 
φαίνεται είς τά  τής Α γγλ ία ς  τής μ.ιάς (1878) καί πέντε 
(1882) λιρών, Monaco 5 φράγκων, Borneo ένός καί δύο 
δολλαρίων, Honcg-Koncg [ΑΣ.Ν.] 2 , 3, 10 δολλαρίων σπα-

1 )  Σ η μ ε ι ω τ έ ο *  ό τ ι  ό ι α κ ρ ϊ ν ο μ ε ν  ε ί ;  σ π ά ν ι α ,  σ π α ν ι ώ τ ε ρ α  κ α ί  σ π α -  
ν ι ώ τ α τ α .
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-νιωτάτου. Πρό; τούτοις άντιστρόφως, πολλά έλαχιστα τιμ ώ 
μενα, έν σμικρά χρήσει είσιν, άρα σπανίζουσι καί αύτά· π α 
ραδείγματα έχομεν εν τού Παπικού κράτους ' [ ? bajocchi 
( = 2  λεπτά), έτερον Toscana 1 καί 2 soldi ( =  4 καί 8 
περίπου λεπτά) κτλ. — Ως έκ τών κυρίων λόγο; παρουσία 
ζονται ήμίν έπίσης καί αί διεθνείς σχέσεις έκαστου έθνους, έξ 
ώ ν άνάλογος κυκλοφορία προκύπτει, έπομένω; καί σπανιότης. 
Διά ταύτα  α ί μικραί σχέσεις τών ’Ασιατικών έθνών A fga
n istan , U eyderabad, K aschm ir κτλ. έπήγαγον τών γραμ
ματοσήμων αύτών τήν σπανιότητα. Παρατηρεΐται δέ τούτο 
είς ικανά έθνη, μάλιστα είς τά παλαιότερα τών γραμματο
σήμων τών ότε καί αϊ σχέσεις έλαττονε; τών νύν ησ αν. ’ \ λ λ ’ 
ένια διακρίνονται έπί σπανιότητι, διότι ή τιμή αύτών υπήρξε 
τοιαύτη, ώστε όλίγη χρήσις έγένετο αύτών Ό πω ς δηλ. παρ’ 
ήμϊν τά εικοσάλεπτα τά εύχρηστότερά είσιν, ήττονος δέ κυ
κλοφορίας τά τών 40 λ. 50 λ ., 1 δρ., οΰτω καί έν άλλοι; 
έθνεσιν ή τιμή πολλών γραμμχτοσήν.ων δέν έπέτρεπε τήν 
διάδοσίν των. Έ π ί παραδείγματι τά  τών 5 καί 40 cen- 
tesim i τής Σαρδηνίας, ώς έπί τό πολύ ολίγον διεδόθησαν. 
Τοϋτ’ αύτό καί παρά πολλοΐς τής ’Ισπανίας, CeylaD, κτλ.

("Επεται τό τέλος).

Η ΕΡΙΣ
Τ Ο Υ  D E  B R O S S E S  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Β Ο Α Τ Α Ι Ρ Ο Ν

ΚΑΤΑ Τ Ο Ν  C U M S S E T  C A R N O T  ( R E V U E  O E S  D E U X  « O N D E S  1 8 S 8  Φ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο Τ  15) 

( Σ υ ν έ χ ε ι α  κ α ί  τ έ λ ο ς 1

III
Τέλος ή έρις φαίνεται ότι έληξεν, ό de Brosses ένίκησε, 

τά  πάντα έφαίνοντο λαβόντα πέρας. Ό  Βολταϊρος είνε διά 
παντός ήττημένος, άφωπλισμένος, καί ίσως ηύχαριστημένος, 
επειδή γράφει τή  3 Ιανουάριου 1762, τφ  προέδρω de Ruf- 
Γι- y  «Ώργίσθην κατά τού κ. de Brosses, άλλά  δέν μνησικα- 
κώ ». Δυστυχώς ή ά 'ιάγαστος αΰτη διαβεβαίωσις ήτο ψιλή 
διαβεβαίωσις, διότι, άπο τή ; στιγμή; ταύτης, άπασα ή άλ- 
ληλογραφία τού Βολταίρου μετά τών βουργουνδιών φίλων αύ- 
τού, καί ή μετ’ αύτού τού προέδρου de Ruffey πρό πάντων 
δέ ή μετά τών κ. κ. Lebaulv καί Legour, ούδέν άλλο εϊνε 
ή μ,ακρά συνέχεια συκοφαντιών καί ϋβρεων κατά τού de 
Brosses. —  Οΰτοι δέ, άνθρωποι έντιμοι καί καλώς πρό πάν
των άνατεθραμμένοι, έτήρουν τό μυστικόν καί ονδέν έλεγον 
τώ προέδρω περί τών διαθέσεων τού άντιπαλου αύτού. Εί; 
τούτων όμως εί.τεν αύτφ· «Προσέξατε τόν Βολταϊρον, είνε 
επικίνδυνος άνθρωπος!» Πρό; ταύτα  άπεκρίνατο δ de Bros
s e s ·  «Κ αί τούτου ένεκα πρέπει νά άφήσγι τ ι ;  τούτον νά είνε 
κακός ατιμωρητί ; δέν φοβούμαι α υ τ ό ν .. . .  θαυμαζουσι τού
τον, διότι γράφει λαμπρού; στίχους, άνχντιρρήτως ποιεί αύ-

τούς λαμπρούς, άλλά μόνον τού; στίχου; αύτού πρέπει τ ι ;  νά 
θαυμ.αζγ)! Καί έγώ θαυμχζω αύτούς, άλλά  θά περιφρονήσω 
τό πρόσωπον αύτού, έάν καθιστφ αύτό άξιον περιφρονήσεως».

Τοιαύτην έχων ειλικρίνειαν δ πρόεδρο; δέν ήδύνατο ή νά 
περιπέσνι ε ί; τήν πρώτην παγίδα , ήν ^θελε στήσνι αύτώ  δ 
Βολταϊρος. Η περίστασις ήλθε μετ’ όλίγον, κατά τήν υπο
ψηφιότητα τού de Brosses έν τή γαλλική άκαδημεία διά τήν 
έδραν τού προέδρου H énault. —  Πάντες οί φίλοι τού προέ
δρου de Brosses συνεβούλευον αύτώ νά παρουσιασθή, διότι 
είχον συνείδησιν τής άξίας αύτού. ’Εκτός σειράς ύπομνημά- 
των καί τών L ettres F am iliè re s  su r I’ I ta lie , εΐχεν απο
περάτωση, τρία σπουδαία έργα ώς πρός τού; καιρού; εκείνους 
λιαν τιμώμενα τότε, Γ H isto ire des nav igatios au x  ter
res au stra le s , le Culte des d ieux-fétiches, καί T raité  de 
la form atiou m écanique des langues. ΤΗτο προσέτι μέ
λος τής άκαδημίας τού Dijon καί · ής τών επιγραφών· ού- 
τοι ήσαν τίτλοι σπουδαίοι, καί δέν ήδυναντο ν’ άμφιβάλ- 
λωσι περί τής επιτυχίας αύτού. Πλήν τούτων άλληλοδιαδό- 
χως ίκενούντο θέσεις, καί ηύξάνοντο οΰτω; αί έλπίδες τού <|<· 
Brosses. Ό  πρόεδρος H énault, δ Monorit. δ A lary καί δ 
M airan άποθνήσκουσιν δ είς κατόπιν τού άλλου.—Ά λ λ ’ όμως 
καθ’ έκαστην χήρευσιν έδρας άναφύεται καί αντίπαλός τις 
τού προέδρου· ενίοτε μάλιστα δέν γινώσκουσιν αληθώς πόθεν 
ήλθεν ούτος, άνευ τίτλων, άνευ φήμης καί δή καί χωρίς νά 
είνε γνωστός. Τοιούτος είνε δ κ. de R oquelaure , δ πρίγκιψ 
de Beauveau. δ άββάς Arnaud, δ G aillard , πάντες δέ ά
νευ φανερού άγώνος, άνευ θερμώς ύποστηριζοντος αύτού; κόμ
ματος, πάντες ύπερισχύουσι τού de Brosses. Οί φίλοι αύτού 
ταράσσονται· αύτό; δέ είς βαθειαν περιελθών άθυμίαν καί 
άπελπίσας παραιτεΐτα ι πάσης ύποψηφιότητος. —  Δέν έμαθεν 
έφ’ όσον ε"ζη τήν πλήρη έξήγησιν τού μυστηρίου τούτου, διότι 
δέν διεσαφήθη έντελώς ή μόνον ότε ή έπελθοΰσα γενεά συν- 
έλεξε καί έδημοσίευσε τήν γενικήν άλληλογρχφίαν τού Βολ
ταίρου Έφάνησαν τότε γυμνά τά ελατήρια τής Ραδιουργίας, 
άπερ άληθώς κινούσι τόν οίκτον.

Κατά τήν πρώτην εΐδησιν τής ύποψηφιότητος τού de 
Brosses πρός άναπλήρωσιν τού H énau lt, δ Βολταϊρος, οσ- 
τις πολύ μακράν ευρισκόμενος δέν ήδύνατο νά ένεργήση, αμέ
σως διά τών αιθουσών, τού κέντρου εκείνου τών Πχρισίων, ό
που ή άκαδημιχκή ραδιουργία μέλλει νά έκτυλιχθή, δ Βολ- 
ταίρος, όσrtc â'sr ( ΐ ν ν σ ιχ α χ ι ΐ ,  άρχεται γραφών πρός τόν ιΓ 
Alembert καί φανατίζει αύτόν κατά γράμμα κατά τού προέ
δρου «Λέγουσιν ότι δ πρόεδρος de Brosses παρουσιάζεται. 
Είξεύρω ότι πλήν τών Fétiches καί les terres au stra les, 
έγραψε βιβλίον τ ι περί τών γλωσσών, έν ώ ό,τι μέν έλεηλα- 
τησεν είνε άρκετά καλόν, ό,τι δ ’ έχει ίδιον είνε έλ εε ινό ν .... 
ε'δειξε χειριστήν διαγωγήν πρός εμέ, καί κρατώ έτι τήν επι
στολήν, έν ή μοί γράφει διά λέξεων αινιγματωδών, ότι, έάν 
καταδιώξω αύτόν, δύνατα ι νά μέ κατχμηνύσν) ώ ; συγγραφέα 
έργων ύποπτων, α έγώ βεβαίως δέν έξεπόνησα»— Αΰται ή-
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σαν άσεβεϊς συκοφαντίαι, ά λλ ’ b d’ A iem berl, χωρί; νά έ- 
ξετάση, χωρίς νά βασανίση τό πράγμα, έξάπτεται ώς άνθρω
πος εις κόμμα άνήκων καί απλώς εις τάς δ ιαταγάς του άρ- 
χηγοϋ αΰτ .0 ύπείκων. ΕύΘύ; άναλαμβάνει τόν πόλεμον καί 
δίδει λογαριασμόν τώ  Βολταίρω περί παντός δ,τι « ν  πράτ- 
τη . Α γγέλλε ι αύτώ οτι b de Brosses έχει πολλούς φίλους έν 
τή  Άκαδημείφ, ά λλ ' δτι ελπίζει δτι Θά κατορθώσωσι νά ά- 
ποσπασωσιν αυτούς, καί ιδού άμφότεροι εις τό έργον.—Ό  μέν 
Βολταίρος γράφει εις εκείνους, οΰς δεν επισκέπτεται b d Α- 
lem bert, δλαι δ' έπιστολαί, δτχν όμιλή περί του προέδρου, 
δέν είνε είμή εν ύφασμα συκοφαντιών καί ύβρεων. Άποκα- 
λεΐ αυτόν ξόανον(*), κατεργαροπρόεδοον, τυραννίσκον, άνθρω. 
πον ύπορρινίζοντα κτλ. — Μετ' άπιστεύτου έπιμονής δημιουρ- 
γεί αύτώ αντιπάλους διά τήν Άκαδημείαν, φθάνει μέχρι τού 
σημείου νά έφεύρη την υποψηφιότητα τού Morin εκείνου του 
τόσον κακολογηθέντος έν τοϊς άπόρνηρονεύρασι του Beau
m archais. Έ ν ελλείψει άνίρών ένθυρείται τόν Deli Ile, ου b 
διορισμός δέν επιτρέπεται Six τό νεαρόν τής ηλικίας. Ά φ ' ού 
δέν δέχεσθε τούτον, γράφει, δέν δύνασθε νά εΰρητε είδος Tt 
ρεγάλου άρχΟντος;» Πρόκειται κυρίως ού ρόνον νά άπορα· 
κρύνη τόν de Brosses, άλλα , ώς λέγει αυτός b Βολταίρος, 
«νά  άηδιάσγι ούτος άπας διά παντός». Έ άν έννογΐ τις νά άν- 
τισταθή, ώς έπραξεν δ αρχιστράτηγος de R ichelieu , δ Βολ- 
ταϊρος διπλασιάζει τούς κτύπους, α ϊ έπιστολαί αύτοΰ διαδέ
χονται άλλήλας· α’Αναγκάζοραι νά ενοχλώ τόν ήρωα ρου 
δι'άκαδηραϊκούς εύτελισρούς,γράφει τώ άρχιστρατήγω, άλλά  
ροί γράφουσιν δτι θέλετε ώς συνάδελφον πρόεδρόν τινα τής 
Βουργουνδίας, όνόρατι de Brosses, ζητώ  παρ' ύρών ώς χά- 
ριν, ίκλαρπρότατε, νά ροι δώσητε τούτον ώς διάδοχόν ρου. 
Δέν Θά περιμείνη έπι πολύ, καί θά άπέθνησκον έκ λύπης πρό 
τού καιρού, άν ύπεστηρίζετε τόν άνθρωπον τούτον» καί ολί
γον ρετά τα ύτα - «Δέν γνωρίζετε τόν πρόεδρον de Brosses, 
έγώ δρως γνωρίζω αύτόν,επειδή ήθέλησε νά ρέ καταγγείλω ». 
α'Υπό τήν αυτήν σχεδόν ήρερορηνίαν, γράφει τώ  de R u f l ’e y ,  
περί τής εκλογής τού G aillard ' " . . .  Έ γραψα τάς έπιστο- 
λάς ταυτας ύπέρ τού G a illa rd , πρίν ή ράθω δτι b κ. de 
Brosses ήθελε νά γένηται συνάδελφος ήρών. θ ά  ποιήση ή- 
ρϊν βεβαίως ρεγίστην τιρήν εις τήν πρώτην εύκαιρίαν». —  
Ή  εύκαιρία δέν ήργησε νά παρουσιασθή, καί τότε b Βολ- 
ταϊρος γράφει τού d' A iem berl, « ’Ιδού τέταρτη κενή έδρα· 
δώσατε ταύτην εις όν τινα θέλετε, άρκεί νά ρή είνε ούτος b 
πρόεδρος de Brosses, είραι ηύχαριστηρένος». Κατόπιν έν 
νέμ επιστολή, «διήλθον τόν "Ρουβίκωνα, δπως καταδιώξω τόν 
ύπορρινίζοντα, τόν συκοφάντην καί τόν κατχδιώκτην, καί 
δηλώ δτι θά άναγκασθώ νά έγκαταλίπω  τήν θέσιν ρου, έάν 
δοθή αύτώ ή έδρα».

( ’) Ό  υπα ινιγμ ός ούτος δεν δύνατα ι να μετενεχβή  εις τη ν  Ε λ λ η ν ι
κήν μεθ· ής καυστιχότητος ίξέφρχσεν αύτόν 6 ΒολταΓρος. ’Ονομάζει 
τόν de B rosses f é t i che  άναφερόμενος εις τό σύγγραμμα αύτοΰ le  C ulte 
d e s  d i eu x—fét i ches .

Ή  έκστρατείχ αΰτη, γενορένη ύπό τοιαύτης άδιαλείπτου 
ρανίας, δέν ήδύνατο ή νά έπιτϋχη.

Ειδορεν δτι b de Brosses άπώλεσε τό θάρρος αϋτού καί 
δέν έπαρουσιάσθη πλέον. Τότε ρ ετ’ έλευθεριοτητος, ρετά ρε- 
γαλείου ψυχής, οΰ ή τόσον άφελώς παρατολρος έπιδειξις άφο- 
πλίζει ήράς, συνεχώρησεν b Βολταίρος τώ  προέδρω de Bros
ses άπαντα  τά  κακά, άπερ έποίησεν αύτώ . Ήθέλησε νά  
σύναψη ρ ετ’ αύτοΰ έκ νέου άλληλογραφίαν, καί ρέχρι τοσού- 
του προέβη ή άταραξία τής συνειδήσεως αύτού, ώστε νά 
γράψω τώ de Brosses κατά Νοέμβριον του 1776 «Τό κατ’ 
έρέ, έν ή εύρίσκοραι ήλικίρ: ούδέν άλλο συρφέρον έχω ή νά 
άποθάνω εχων τήν εύνοιαν ύρών». Δέν δύναταί τις νά ρή έπα- 
ναλάβη ένταύθα τό τού Μεγάλου Φρειδερίκου, δτε ούτος πα- 
ρεπονείτο /.ατά τού Βολταίρου εις τόν D arget' «Α γα να κτώ ,, 
διότι τοσούτον πνεύρα καί τόσαι γνώσεις δέν καθιστώσι τούς 
άνθρώπους βελτίονας».

Ά λ λά  δέν είνε βεβαίως παρηγοριά διά τήν άνθρωπίνην 
άτέλειαν τό νά βλέπω τ ι ΐ τ άς ρεγίστας διανοίας ύποκειρένας 
εις τοιαύτας εκπτώσεις! — Ό  S a in te  B euve. bv δέν δύναραι 
ν ’ άντίσχω εις τήν εύχαρίστησιν νά παραθέσω κα ί πάλιν, 
συνάγει έκ πάντων τούτων συρπέρχσρα λ ία ν φιλοσοφικόν, άφ’ 
ού ύπέρνησε τήν σπουδαίαν έπιστολήν τού Βολταίρου πρός 
τόν T h iè rro l' «Τό ψεύδος δέν είνε έλάττω ρα  είρή ρόνον ό
ταν προξενή κακόν, είνε δέ ρεγίστη άρετή, όταν έπιφέρη τό 
καλόν, λέγετε ψεύδη, φίλοι ρου, λέγετε ψεύδη, θά άνταπο- 
δώσω ύρίν ταύτα  έν καιρώ, κ τ λ .» .  Ό  ένδοξος κριτικός προσ
θέτει, «Ό τα ν  πκίζωρεν έκ νεαράς ηλικίας οΰτως εύθύρως 
ρετά τού ψεύδους, γ ίνεται ήμίν τούτο εύκολώτατον όργανον 
πρός παντα ήρών τά πάθη, ή συκοφαντία ούδέν άλλο είνε ή 
ψεύδος, είνε οπλον, δπερ θέτει τόν άνθρωπον εις πειρασμόν ■ 
πάς ψεύστης έχει αύτήν εντός τής Θήκης, καί δέν αΐσθανεται 
δυσκολίαν νά ρεταχειρισθή ταύτην, δτχν μάλιστα b έχθρός i
δέν θα ράθω τούτο . . . .  Φοβούμαι πολύ δτι έν πάσαις τα ίς 
συμμχχίαις καί τοϊς συνεταιρισροϊς τών παίδων, τών φύλων 
καί τών κομμάτων, οί άνθρωποι σήμερον όμοιάζουσι πρός τούς 
τότε, καί οτι τό καθ’ έαυτούς έπιτρέπουσι κατά  το μέτρον τών 
δυνάμεων καί τόλμης αύτών δτι b Βολταίρος καί b d Λ - 
lem bert ήρνούντο αύτοϊς τόσον ολίγον. "Οστις είνε καλής π ί- 
στεως καί ειλικρινής, έστω καί λεληθότως, ούτος ε'χει ήδη 
πράξη αρκετά πρός άποφυγήν τού κακού καί πρός διατήρη- 
σιν τού τιρίου άνθρώπου έν αύτώ».
Αύτός b πρόεδρος de Brosses θά δείξη ήμίν έφαρμογήν τινά 
τών λαμπρών τούτων άρχών. θ ά  ίδωμεν καί αύτόν κρίνοντα 
τόν Βολταΐρον. Έ ν τοϊς ύπομνήμασι, ρεθ’ ών συνώδευσεν εν 
τών έργων αύτού, προήχθη νά όμιλήση, στερι τών Λατίνων 
συγγραφέων, οϊτινες άπεπειρώντο νά ριρηθώσι τό ΰφος τού 
Σαλλουστίου, έλαβε τούτο ώς άφορρήν ϊνα πραγματευθή περί 
τών συγχρόνων αύτφ  συγγραφέων, οϊτινες προσεπάθουν νά μι- 
ρηθώσι τόν Βολταΐρον. Έν τή  περιστασει ταύτω ώρίλησε 
περί αυτού ρ ετ’ έλευθερίας πνεύματος καί καθαρϊς άμερολη-
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ψίας, άπερ άποτελούσι τήν αίσθητοτάτην καί τιμητικω τάτην 
άντίθεσιν πρός τήν διαγωγήν τού εχθρού αύτού. «Ό  Βολταϊ- 
ρος, λέγει ούτος, b μέγιστος χρωματιστής, δστις ύπήρξε ποτέ, 
b έπαγωγότατος καί εύαρεστότατος έχει ίδιον τρόπον, κε- 
κτηται δέ μόνος τήν τέχνην νά ποιήται χρήσιν αύτού έν πολ· 
λοΐς καί διαφόροις θέρασι, καί άν ταύτα άπαιτώσιν άλλον 
τρόπον, μ.εταχειρίζεται πάντοτε τόν αύτόν. Είνε μοναδικόν 
πρότυπον,δπερ παράγει μέγαν άριθμόν άντιγραφέων».— Τούτο 
είνε, ώς βλέπει έκαστος, ύψηλή άμεροληψίκ. Ά λ λ ’ δπως και 
άν έχη τό πράγμα έξ δλης ταύτης τής φιλοσοφίας, προκύ
πτει ούχ ήττον ή άλήθεια δτι b de Brosses άπέτυχεν έδρας 
έν τή Άκαδηρεία, ή μόνη δ ’ α ίτ ια  είνε δτι δέν ήθέλησε νά 
πληρώσω τά  5'2,50 κυβικά μέτρα ξύλων, ά b ρέν Chariot 
Baudy παρέδωκε τφ  Βολταίρω ούτος δ ’ έκαυσεν.

Ό  πρόεδρος παρηγορήθη καί ύπέστη τήν πληγήν ώς συν
ήθιζε ν’ άνέχηται πάν δ,τι συνέβαινεν αύτφ έν τφ  β ίφ , του- 
τέστι ρετά τής ήρεμου σταθερότητος άνδρός ύπερόχου. Ή δύ
νατο νά έκδικηθή τούτον καί, ώς τόσοι άλλοι, νά διευθύνη 
έναντίον τής Άκαδημείας, ήτις είχε κυριευθή ύπο τού πνεύ
ματος τής δαδιουργίας, τά δριρύτατα βέλη ή καυστικότης 
τού λαμπρού πνεύματος αύτού καθίστα αύτώ  τήν παιδιάν ταύ
την εύκολωτάτην. Ούδέν δρως τούτων έπραξε, νορίζων βε
βαίως δτι θά έταπείνου αύτός έαυτόν, έάν ήμαύρου σύλλογον, 
εις δν έζήτησε τήν τιρήν νά είσέλθη. Παρείχε δ' οΰτω παρά
δειγμα, δπερ καί νύν έτι θά ήτο ριρήσεως άξιον.

Μ ι χ α ή λ  Γ. Α. Β α σ ιλ ε ί ο υ . 
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TH ÉODO RE DE BANILLE

H ΩΧΡΑ ΕΑΟΙΖΗ
Έν τή  όδφ Ά γιου 'Ιακώβου, πρός τά άνω αυτής μέρος, και 

άπ ίναντι τών νέων οικοδομών, άς άναγκαίως εκεί έκτισαν έ
νεκα τής Ρυμοτομίας τής όδού Σουφφλώ, υπήρχε, κατεδαφι- 
σθείσα νύν, παλα ιά  οικία, ρέλαινα έκ τής πολυκαιρίας, α πα ί
σια τήν δψιν, ετοιμόρροπος, διερρηγμένη άνωθεν έ’ως κατω , 
έν τή όποια ήν έγκατεστημένον άπό τού 1830 τό Ξενοδοχεϊον 
τής Καππαδοκίας, δπερ λίαν προσφυώς οί κάτοικοι τής λα 
τινικής συνοικίας έπωνόμαζον «Ξενοδοχείον τής άπελπισίας». 
Ή το τό αποκλειστικόν ενδιαίτημα τών έκ Corrèze άπορων 
φοιτητών, εις οΰς οί γονείς δέν ήδυναντο νά άποστέλλωσιν ή 
άνεπαρκή καί εύτελή ποσα, οϊτινες δρως ευρισκον προσφιλή 
ξενίαν παρά τώ διευθυντή συρπατριώτω των Γκαριέλ. Ο άν 
θρωπος ούτος, ηλικίας σήμερον 54 έτών, ήγόρασε τό ξενοδο- 
χεΐον τώ i8 6 0 , καί τό έπόμενον έτος έσχε τήν δυστυχίαν ν 
άπολέση τήν σύζυγόν του. Έ κτοτε παρεδόθη εις τήν ρικράν

ύπηρεσίαν του, εις ήν έπήρκει μόνος αύτός ρή έχων άνάγ- 
κην ύπηρετών, καί έκαθάριζε καί έτακτοποίει μέχρι τινός τά 
δώδεκα δωμάτια του. Ά λ λ ’ ή σαθρά οικία, καθισταρένη σύν 
τφ  χρόνιρ έρείπιον δέν έπεδεχετο τό σάρωθρον, καί ώς έκ τού 
είσδύοντος άπό τών παραθύρων κονιορτού είχε πληρωθή ανε
ξάλειπτου άκαθαρσίας. ’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον κατέπιπτον τε
μάχιά έκ τών χωρισμάτων τών δωματίων, καί δ Γκαριέλ τά 
έπεσκεύαζε μόνος διά πρόσκαιρων μέσων, έως ού ή ρυμοτομία 
άπήτησε τήν κατεδάφισίν της.

Οί ένοικοι τού ξενοδοχείου τής Καππαδοκίας φοιτηταί ή· 
σαν εύχαριστηρένοι έκ τού βίου των, έπλήρωνον τακτικώς τό 
γλίσχρον ποσόν τού ένοικίου, άνχγνωρίζοντες τήν πτωχείαν 
των καί ρή έχοντες άξίωσίν τινα παρά τού διευθυντού των, 
ούτινος έγνώριζον άλλως τήν ϊσην τή  αύτών άπορίαν. Έάν ήσαν 
εύπορώτεροι θά έτρέφοντο ύπό τού Γκαριέλ, δστις ήτο χρι
στός μάγειρος, άλλ ’ ή πολυτέλεια αΰτη δέν ήτο δι' αύτούς, 
οϊτινες έπρεπε νά ζητήσωσι τήν πτωχικήν τροφήν των εις εύ- 
τελές τι μαγειρεϊον τής συνοικίας, άπό τού όποιου εξήρχοντο 
πεινώντες. Τόν χειμώνα συνηθροίζοντο πάντες εις εν δωμα- 
τιον, οπερ είχον εύρύνει καταρρίψαντες τά χωρίσματα δύο 
συνεχομένων δωματίων, ϊνα έκ τής συναθροίσεως θερραίνων- 
τα ι άπό τού άκαθέκτου ψύχους δπερ έλευθέρως έκυριάρχει 
έν τώ  Ξενοδοχείο). Συνήθροιζον τάς τραπέζαςτων καί τά 
χωλά καθίσματα καί έρελέτων άπό κοινού, φωτιζόμενοι ύπό 
άπερριμμένων ώς αχρήστων λύχνων, άς μόλις συνεκράτει ή 
ύπορονή τού Γκαριέλ. Τήν ημέραν παρηκολούθουν τάς πα 
ραδόσεις καί έρελέτων έν τα ίς βιβλιοθήκαις, καί τήν εσπέραν 
ήρχιζεν ή συναθροισις καί ένεκαθίστατο ή συνδιαλεξις καί ή 
συρρελέτη, ήν έπέτεινον όσον τό δυνατόν άργότερον, καί μό
λις όταν πλέον ό κόπος τούς κατέβαλλεν άπεσύροντο εις τά  
παγερα των δωμάτια.

Άνατεθραμμένοι ύπό τής στυγνής τροφού, τής Ένδειας, ής 
πάντες είχον θηλάσει τόν ξηρόν μαστόν, οί νέοι ούτοι ήσαν 
έρευνιταί, σκεπτισταί, άνθρωποι τής έργασίας, άτρόρητοι, άπο- 
φασισρένοι νά δαράσωσι τήν ζωήν άντί παντός συμβησομέ- 
νου, καί οϊτινες, μακράν άλλως πάσης τέρψεως, δέν είχον 
άλλο δυνατόν καταφύγιον ή τήν έπιστήμην. Άδυνατούντες 
ν’ άγορασωσι βιβλία νέα, έπρομηθεύοντο έφθαρμένα καί ρυ
παρά καί μάλιστα διαλελυμένα, άφού ό Γκαριέλ έγνώριζε 
νά τά  συρράπτη. Ή σαν πάντες ηνωμένοι έν τώ  αύτώ  πόθω, 
νά μάθωσι, νά γνωρίσωσι, ν' άνασκάψωσι πάντα, καί εύκό- 
λως δύναται νά έννοήση τις τήν έπίμονον φιλοπονίαν των, έάν 
σκεφθή δτι εις πλανώδιος καί άεργος θά εύρίσκετο εις φοβε- 
ράν άμηχανίαν καί θ' άπέθνησκεν έξ άνίας έν τή άπαισίμ 
εκείνη φυλακή. Σημειώσατε δέ δτι περιορισμένοι καί ήναγ- 
κασμένοι ύπό τής πενίας, οί φοιτηταί ούτοι είχον λησμονήσει 
καί αύτόν τόν άλησμόνευτον έρωτα- καί μόνον εις έξ αύτών 
έκαμεν έξαίρεσιν εις τόν αύστηρόν τούτον κανόνα, τούθ’ δπερ 
ήρκεσεν, ώς θά ΐδητε αμέσως, δπως μεταβάλη τόν βίον πάν
των τών άλλων.
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Έν έτει 1862, εις ί '  αύτών, φοιτητής τις τής Φαρμακευ
τικής, ονομαζόμενος Περρέβ, περατώσας τάς σπουδας του, 
κχί ήναγκασμένος νά ύπχκούση εις του; γονείς του, οϊτινες 
τώ άπήτουν νά έπχνέλθη έν T u lle , τή πρωτευούση τού νομού 
Corrèze, έν ή διέμενον, ώμολόγησεν εις τού; φίλους του δτι 
διετήρει έρωμένην, πτωχήν τινα, ώς χύτός, ^χχτριχν, καί ότι 
ή δυστυχής κόρη έμελλε νά κχταστή μετ’ ολίγον μήτηρ. Τί 
ήδύνατο νά πράξη άλλο ή νά τοίς έμπιστευθή τήν μητέρα 
κχί τό τέκνον; Oi γονείς του ήσχν έκ τών χύστηρών εκείνων 
κχί άκάμπτων έπαρχιωτών, κχί ό πατήρ του, φαρμακοποιός 
καί επίτροπο; έκκλησίας, ήδύνατο νχ τον στείλη εις δλους 
τούς διαβόλους εύκολώτερον παρά νά τώ  δώση ¡χίαν δραχμήν. 
Οί φοιτηταί ούδόλως έσκέφθησαν νά άποφύγωσι τήν παρα- 
κλησιν τοϋ συναδέλφου των· ήσχν έξ εκείνων οΰς ούδέν φοβί- 
ζει, κα ί οϊτινες ένόμιζον δτι δ βίος είνε πλήρης καθηκόντων 
προς έκπλήρωσιν. Ή  όχπτριχ, Φχννύ Buisson, παο' δλας 
τάς ένδελεχεΐς θεραπείας των άπεβίωσε μετά τόν τοκετόν, 
άφήσασα εις τόν κόσμον θήλυ τέκνον, όνου.χσθέν Έλοίζη, 
δπερ οί φοιτηταί έφερον παρ' αύτοίς έν τω  Ξενοδοχείφ τής 
Καππαδοκίας, ένθα μετ’ απεριορίστου άφοσιώσεως τό άνέ- 
θρεψχν διά τοϋ biberon, διότι δέν ήτο δυνατόν νχ έπλήρω- 
νον τροφόν.

’Από τής στιγμής εκείνης, τόν χειμώνα, υπήρχε πάντοτε 
θερμότης έν τω κοινώ δωματίω, καί άπαύστως τινές έξ αυ
τών ήργαζοντο περιποιούμενοι μετά τρυφερότητος τήν μικράν 
Έλοίζην, μετά τής έπιδεςιότητος, τής γλυκύτητος κχί τής 
ανεξάντλητου έκείνης μητρικής υπομονής. Τα ωραιότερα ύπνω- 
τικά άσματα ήδοντο γλυκέως παρά τό λίκιον καί ώς ύπό φι- 
λοστόργου μητρός. Σύν τω χρόνω ή Έλοίζη ηύξχνε καί άνε- 
πτύσσετο εις κύκλον νέων, ένώ τα πρόσωπα άνανεοϋντο, άλλ’ 
έμενε πάντοτε ή αύτή ψυχή, καί αί άποφασεις τής πρώτης 
ημέρας έτηροϋντο αΰστηρώς καί άπαρεγγλήτως.

Οί πρώτοι κηδεμόνες τής Έλοίζης, οί σύγχρονοι τού Περ
ρέβ, είχον ψηφίσει να μείνη αύτη άγνή καί τιμία- οδτω λοιπόν 
ε'πρεπε να διάγηένμέσω αύτών, νχ μή άφήνηταί ποτε μόνη, 
καί πρό πάντων να διδαχθή περί δλων τών κοινωνικών πραγ
μάτων, διότι οί σκεπτισταί ούτοι έγνώριζον κχλλιστα τόν κό
σμον, ωστε να μή άγνοώοι τούς κινδύνους, εις οΰς έκτίθενται αί 
νέαε ένεκα τής άγνοιας των. Οϋτω. μεθ’ δλων τών προφυλά
ξεων καί περισκέπτων μέτρων, άτινα άπήτει ή τρυφερά καί 
άθφχ αΰτη ψυχή, τή  έδίδαξαν τά ; ταλαιπωρίας, τάς κα
κουχίας. τού; φοβερού; αγώνας, τά  φρικώδη αίσχη τού κοινω
νικού βίου, καί πάντα τά  αισχρά μαρτύρια άτινα επιβάλλει 
ήμϊν τό έγκλημα ύπό τήν προσωπιδχ τοϋ έρωτος.

Ή  Έλοίζη έπροστατεύετο άλλως κχί ύπό τής παιδείας 
της, διότι, χωρίς νά παρατηρή δτι καθ' ημέραν έμχνθχνέ τι, 
εύρέθη αίφνης, εϋθύ; άπο τής παιδικής ηλικίας, μεμυημένη 
εις τάς μάλλον άφηρημένχ; σπουδχς. Οί σοβαροί διάλογοι τών 
φίλων της τή ήνοιγον απείρους δρίζοντας, ήρουν αύτή πάν
τα ; τούς πέπλους καί μετ’ ολίγον ήτο ίση αύτοίς. Έ διδά-

σκετο έκ τών αύτών βιβλίων, άνεγίνωσκε τόν Όράτιον καί 
τόν Λουκρήτιον λατινιστί, ώς δεσποινίς άναγινώσκει τάς επ ι
φυλλίδας. Ουδέποτε οί γενναίοι αυτής σύνοικοι ίσκέφθησαν 
νά τή δώσωσιν έξωτερικήν τινα έργασίαν γνωρίζοντες τήν 
διαφθοράν τών έργαστηρίων· ήλπιζον νά τήν συζεύξωσιν ημέ
ραν τινά μετα τίνος έξ αύτών, ή μή άλλου τίνος τίμιου νέου, 
εύποοωτέρου αύτών καί μή έχοντος ανάγκην προικός.

Τήν είδον, πρό 8 ετών, μεταξύ τών φίλων της τούτων· δε- 
καπενταετής τότε τήν ηλικίαν, ύψηλή, ραδινή, μετά κανονι
κών χαρακτηριστικών, ολίγον ισχνή καί μέ οφθαλμούς μ.εγα- 
λους, άλλά σκοτεινούς, ήτο ωραιότατη άλλά παραδόξου τίνος 
ώχρότητος, ήτις άνεδείκνυε περισσότερον τήν λαμψιν τής 
θαυμασίας καστανοχρόου κόμης της. Έ ζη  μετά τών φοιτητών, 
καθαριύτατα ένδεδυμενη, ευπροσήγορος εΐ; πάντας, σοβαρά, 
πλήρης χάριτος, άναγινώσκουσα ή ράπτουσα τά  ενδύματα 
της, άλλά μόνον τά ένδύματα. Σπανίως ώμίλει καί έμενε 
σιγηλή, ώς καχεκτικόν άνθος θάλλον έν ύπογείω. Ό ταν  οί 
φοιτηταί έξήρχοντο έπί τά γεύμα ή δεΐπνον, έδείπνει καί αύτή, 
μόνη, υπηρετούμενη ύπό τού Γκαριέλ, δστις κατόρθου νά τή 
παρέχη μίαν εκλεκτήν μερίδα, καί εν ποτήριον καλού οίνου.

ΙΙολλάκις οί καλοί φίλοι της δέν έτρωγον σχεδόν διήγον 
μετ’ άπιστεύτου λιτότητος, καί δταν κατώρθουν νά συ- 
νάξωσι λεπτόν προς λεπτόν 20 ή 30 δραχμάς έλάμβανον 
τήν Ελοίζην καί τή ήγόραζον μίαν ένδυμασίαν! Μετά τά 
δεΐπνον, καθ' εσπέραν, πολλοί έξ αύτών τήν έφεοον τό θέρος 
εί; τό μουσειον καί τόν κήπον τού Λουξεμβούργου, τόν χειμώνα 
εις τάς όδούς καί τάς πλατείας, καί ούδέποτε ή νέα, εις τούς 
περίπατους τούτους έπεδείκνυε σκιάν καλλωπισμού καί φιλα- 
ρεσκείας, έγνώριζεν άλλως δτι οί φίλοι της θά έτιμώρουν αύ- 
στηρώς οίονδήποτε δστις θά είχε τήν τόλμην νά τήν άτενίση 
αύθαδώς. Τούτο έπίσης έγνώριζον καί πάντες οί τής συνοι
κίας, έν ή βλέποντες αύτήν διερχομένην τήν έσπέραν μ ετ’ 
αύτών, ώ ; έπί τό πλεΐστον σιωπηλάν καί λευκοτάτην τήν 
είχον έπωνομαση —  Έλοίζη ή Ώ χρα.« — »

Έν τούτοις, τό ακόλουθον έτος ή Έλοίζη ήγάπησε· τις 
ήδύνατο ν' άποφυγη τό πεπρωμένον τούτο ; 'Εκείνος, δν 
ήγάπησε καί παρ'ού άντηγαπήθη, ήτο φοιτητής τις τής Νομι
κής, νεωστί εγκατεστημένο; έν τώ  ξενοδοχείω τής Καππαδο
κίας, δν κατέφλεγεν ή πολιτική φιλοδοξία. ΙΙεπροικισμένος 
ύπό έξοχου συγγραφικού ταλάντου σφριγών καί σοβαρός συγ
χρόνως, ό Παύλος Άθενάς, παρακολουθών τάς παραδόσεις, 
έγραφεν άρθρα άξιόλογα εί; διχκεκριμμέννον δημοκρατικόν 
φύλλον, καί προοιωνίζετο μέλλον εύτυχές έν τή πολιτεία.

Η Έλοΐί,η καί αύτάς έβλήθησχν ύπό τού αύτοϋ κεραυ- 
νοβολήματος. Έ ν τούτοις, ούδέ λέξις, ούδέ βλέμμα έπρόδιδε 
τό άμοιβχΐον πχθος των, δπερ έμχντευσαν παντες οί λοιποί 
φίλοι των, ά λλ ' ούδείς ήθέλησε νά εΐπη τι, άτε άναμένοντες 
τήν ημέραν τής νομιμοποιήσεως τών έρώτων των.

Ή  θεληματική αϋτη καί έξηναγκασμένη σιωπή περιέ
βαλε διά πυκνότερου πέπλου μελαγχολίας τό ξενοδοχεΐον
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τής Κα ππαδοκίας, έν ώ  ή άθλιότης καί άνία ηύζχνον, διότι 
ή γενεά τών μεγάλων έκείνων πτωχών έργατών τή ; έπιστή- 
μης άπώλλυτο, καί δ άριθμός τών ένοικων ήλαττούτο' δ Γκα
ριέλ δεν κατώρθου νά διεξαγη τήν ύπηρεσίαν, νά ένώση τά 
δύο άκρα, ώς λέγουσι κοινώς, ζών ήδη κατά γράμμα έκ τού 
μηδενός. Οί φοιτηταί έβράδυνον νά οίκονομήσωσι μικρόν τι 
ποσόν καί τά  ένδύματα τής Έλοίζης ήσαν κχτερρακωμένα. 
Προησθάνετο δτι κακόν τ ι θά τοίς συνέβαινε. Τοίς συνέβη 
τω  δντι κακόν αίφνίδιον, μέγα.

Ό  Παύλο; Άθενάς προσεκλήθη εις μονομαχίαν έξ α ιτίας 
άρθρου τού τίνος, έν ώ κατήγγελλεν άτιμίαν.

Μετά τού προαισθήματος έκείνου, δπερ δέν λείπει εις 
τά  βκθέως σκεπτικά πνεύματα, οί φοιτηταί έμάντευ- 
σαν δτι δ ώραΐος σύντροφός των έβάδιζε πρός τόν θάνα
τον, καί διεχώρισαν μετ' άποφασεως τά  πρόσωπα, άτινα  έ- 
πρεπε νά άναλάβωσι τάς υπηρεσίας των, ϊνα όσον καλλιον 
έπαγρυπνώσιν έπί τών δύο ύπάρξεων, ά ; θά προσέβαλλεν ή 
καταστροφή. Ί ν α  μή άνησυχήσωσι τήν Έλοίζην, δύο μόνον έξ 
αύτών έμειναν παρ’ αύτή, πέντε δέ συνώδευσαν τόν Παύλον 
εις τό πεδίον τής τιμής· καί έκ τούτων δύο ώ ; μάρτυρες, είς 
ώς χειρούργος, καί οί έτεροι δύο ϊνα άναγγείλωσι τήν έκβα- 
σιν. Τέλος οί λοιποί ένοικοι τού ξενοδοχείου, διότι ύπελείποντο 
άκόμη πέντε, άνέμενον πυρετωδώ; είς μικρόν καφενεΐον ύπο 
τό ξενοδοχεΐον. Ή  πάλη ε’ λαβε χώραν τήν 8ην πρωινήν ω- 
ραν τήν 9ην οί άγγελιαφόροι άνήγγειλον είς τού; συναδέλ
φους των τόν θανατον τού Παύλου Άθενά, κτυπηθέντος ύπο 
σφαίρας είς τούς μήνιγγας.

Πάσαι α ί προφυλάξεις ύπήρξαν άνωφελεΐς· είς τήν πρώ- 
την συλλαβήν, ή Έ λοίζη έμχντευσε τήν τύχην του, καί έκ- 
τοτε άκίνητος, έξηγριωμένη, οίονεί μεταβληθεΐσα είς άγαλμα 
έξ άλαβάστρου, έμεινεν είς τό παράθυοον έπί μίαν ώραν ά
κόμη, ήτις τή  έφάνη μακρά ώς ή αίωνιότης. Έ π ί τέλους το 
πτώμα τού Άθενά μετηνέχθη καί έτέθη έπί κλίνης. Ή  Έ 
λοίζη έπλυνε μόνη τήν πληγήν, τήν χαίνουσαν καί αϊμ.όφυρ- 
τον όπήν, καί ήσπασθη τό μέτωπονκαί τά χείλη τού φίλου της 
μετά παραφόρου λύσσης. Αδιαφορούσα έάν ητο νύξ ή η
μέρα έμεινεν είς τό πλευρόν του έως τής εκφορά; του- έκτοτε 
ήσυχος, λευκότατη ώς ή χιών, μή ποιούσα πλέον τόν έλάχι- 
στον θόρυβον, ώς σκιά, άφήκε νά διαρρεύσωσιν αί ήμέραι μετά 
παραδόξου ηρεμίας.

Δέν ώμίλει πλέον, ούδέποτε πλέον άνεγίνωσκεν, ούδ' έκά- 
θητο· άπό καιρού εί; καιρόν μόνον έτύλισσεν έν σιγαρον διά 
τινα  τών μελετώντων, δν έβίαζεν δ χρόνος, καί τώ  τό προσέ- 
φερε μετ’ άπαισίου μειδιάματος. Μετ' όλίγον άνεφάνη ή 
φθίσις τό δεινόν προσεπάθουν νά καταβαλωσι μετά δυ- 
νάμεως, έφ’ δσον ήτο δυνατόν νά κατορθωθή τούτο άνευ χρή
ματος. Ά λ λ ' ή δυστυχής κόρη δέν ήπατάτο. Έγνώριζε τήν 
κατάστασίν της καί άνέμενεν· καί δ ιατί νά έζη ;

Τά ξενοδοχεΐον τής Καππαδοκίας διελύετο· οί έγκαταλεί- 
ποντες αύτό φοιτηταί δ έ ' άντικαθίσταντο πλέον, μετ' όλίγον

άπέμειναν τέσσαρες καί ύστερον τρεις. Ή  κατεδάφισις τής 
οικίας είχεν άναγγελθή διά τόν Ιούλιον δ Γκαριέλ, ματαίως 
άγωνιζόμενος, έπώλησε τό ώρολόγιόν του, τά κοσμήματα καί 
τά  ένδύματά του. Ή  Έ λοίζη ήννόει ήδη οτι οί τρεις ούτοι 
φίλοι της θά τήν έγκατέλειπον νεκράν, καί ηϋχετο ν ' άπο- 
θάνη ταχέως, ϊνα μή τούς στενοχωρή έπί πολύ άκόμη, καί 
ή εύχή της είσηκούσθη. Τάς τελευταίας ημέρας είχε κατα- 
στή ώχρά. ώς λευκός χάρτης, τά  δύο έρυθρά σηρ,εΐα, άτινα 
έδείκνυον άκόμη τάς παρειάς της, έσβέσθησαν, τά  χείλη ε’μα· 
ράνθησαν, καί είς αγγελικόν δστατον μειδίαμα οί οφθαλμοί 
της έκλείσθησαν έξέπνευσεν ώ ; πτηνόν άποκοιμώμενον,

Οί τρεις τελευταίοι φοιτηταί τού ξενοδοχείου τής Κ αππα
δοκίας δέν ήθέλησαν νά γράψωσιν ούτε είς τούς έν τα ΐς έπα ρ- 
χμαις φίλους των, ούτε είς τόν Περρέβ. Έπώλησαν πάν δ ,τι 
είχον, δ Γκαριέλ τά  τελευτα ία  λείψανα τής πενιχρά; του 
ούσίας, καί οΰτως ύπήρχον άνθη έπί τοϋ λευκού φερέτρου τής 
Ώχοάς Έλοίζης.

Ε η Σ Τ Ρ .  ! β .  Ε τ ς τ ρ α τ ι α δ η ς  
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0 ΤΤΕΡΙΙΤΛΟΤΣ ΤΗΣ Π Ε Λ Ο ί ΙΟ Ν Ν Μ ΙΟ Τ
ΤΠΟ

Φ Ο ΙΒ Ο Υ  ΦΑΡ ΙΪ ΙΑΚΟΤίΟΥΛΟΪ

(Σ υνέχεια  ποοηγ. φύλλου.)

Ό  χρόνος δέν ήτο ικανός δπως έπί μακρότερον κατασυν· 
τριβή τις έν παρομοίοι; άνιαροϊ; λογισμοί; διακυλινδούμενος 
μεταξύ πένθιμων ιδεών, ας ή άπαισία τών πραγμάτων με
ταλλαγή  προκαλεϊ έν τώ νώτού παρατηρητού, καλώς μάλιστα 
γενώσκοντος δτι δ πλούτος έκεΐ πρότερον διήγειρε τήν ζηλο
τυπ ίαν , νύν δέ ή πτωχία έπιβαλλει τόν οίκτον. Ό  συνήθης 
συριγμός ήγγειλε τόν άπόπλουν, καί ή έ'λιξ ήρχισεν αύθις τό 
γιγάντειον έργον της. Μετά τήν άνατολήν τού ήλιου δ άήρ 
ήγέρθη όλίγον σφοδρότερος, άλλά  λίαν εύαρεστος πραΰνων 
τήν έπιτεινομένην θέρμην τής ώσεί θερινής ταύτης ημέρας. 
Νέφη τινά ύψούντο άνά τόν δρίζοντα μακράν πρός τό βάθος 
τού πόντου, πυκνή όυ.ίχλη ώσεί παραπέτασμα άνηγείρετο 
κρύπτουσα τόν γλαυκόν ούρανον περιπτυσσόμενον τήν κυανήν 
θάλασσαν, άλλ ' ύπεράνω δ αιθήρ ήτο αίθριώτατος, τό δέ 
άπειρον θείω; κατέθελγε τό άποπλανώμενον βλέμμα έν τή 
γαλήνη τού στερεώματος.

Ό  πλούς ήτο μαγευτικές καί έν ταΐς οψεσιν άπαντων τών 
έπιβατών λαμπρώς άπεικονίζετο ή εύχαρίστησίς προαγγελος 
τής έπερχομένης εύθυμίας. Αί διηγήσεις ήρξαντο, πολλά; δ ’ 
ήκουέ τις Ιδιωτικά; ιστορίας, πεοιπετείας, συμφοράς ή εύτυχή- 
ματα, άνέκδοτα κατορθώματα μή τών μύθων διαφέροντα ή 
κατά τό γνωστόν τών άναφερομένων ήρώων. Οί γέλωτες πολ-
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λάκις διερρηγνύοντο ζωηρότατοι μεταξύ στρατιωτικού τίνος 
αποσπάσματος έγκαυχωμένου έπί ταϊς καταστροφαίς άς έτηή- 
νεγκεν ε'ν τινι άθλίω χωρίω, δπως έγκαταστήση την τάξιν, 
πολλά σοφά τεχνάσματα μεταχειρισθέντος καί (/.η φεισθέντος 
πρός άποκαταστασιν τής νομιμότητος μηδέ τήν θυσίαν δσων 
ήδυνήθη ορνίθων· άγρόται δέ τινες, οΰτοι υπερήφανοι λίαν πρός 
πάσαν όμιλίαν, μή άξιούντες νά άναπτύξωσι δημοσίως ασφα
λείς ιδέας άλανθάστου μαθήσεως, νωχελώς έρειδόμενοι έπΐ 
του περιτειχίσματος τού πλοίου έρρινους διατεταμένας έξέ- 
πεμπον φωνάς πιστεύοντες δτι μέλπουσιν άσμα καταθέλγον 
πάντα παρευρισκόμενον κα τ’ ανάγκην ακροατήν.

Τό πλοϊον παρακάμψαν τό άκρωτήριον τού Ίέρακος καθό
λου έγκατέλιπε τάς ξηράς γαίας τής Μονεμβασίας, ήτις 
ώσεί αίλουμένη δέν έβράδυνε νά κρυβή ύπό τούς προβάλλον
τας βουνούς, μή θελουσα νά λυπτ, εκείνους, των οποίων άλλοτε 
ήδύνατο νά καταφρονή έν τφ  τύφω τής δόξης της Εντεύθεν 
ή άποψις τής άκτής είνε λίαν ποικίλη τήν θέαν. Περί τήν 
μεσημβρίαν τό πλοίον διήρχετο πρό τοϋ Λεωνιδίου, άλλά  τού 
όποιου μόνη ή κολποειδής αμμώδης παραλία έφαίνετο διατε 
μνομένη ύπό τού καταρρέοντος χειμάρρου καί ένδότερον οϊ 
εύθαλέστατοι λειμώνες καί α ί οίκίαι τοϋ πολιχνίου. Ή  γε
νική άποψις τής κωμοπόλεως αυτής προσφέρει χαριεστάτην 
εικόνα πιθανώς τό πρώτον έκεϊ διαβλεπομενην ώς έκ τών 
πολυσχήμων άντεικειμένων εκατέρωθεν βουνών, οί όποιοι σχη- 
ματίζοντες ώσεί μεγαλην πύλην άφίνουσι νά καταφαίνηται 
ένδοθεν έπεκτεινόμενον τό χωρίον. Περί δέ τήν εσπέραν προσ- 
ορμήσαν πρό τού Άστρους, ετέρου πολιχνίου, διέμεινεν έκεΐ 
έπί [/ικρόν, άλλ ' ικανόν χρόνον δπως περιεργασθή τις τήν πέ· 
ριξ θάλλουσαν άλλά σκυθρωποτατην φύσιν, πεδιάδες καί ορο
πέδια, φάραγγες καί χαράδραι, κοιλάδες μικραί καί βαθείς 
αυλώνες, πεοικοσμούσι τήν άκτήν ταύτην καί τό ε“νδον τής 
ξηράς καί θέλγουσι τό έκεϊ περιπλανώμενον βλέμμα.

Τό πολίχνιον τούτο έκτισμένον έπί τίνος βραχώδους ακρω
τήριου προεκτεινομένου έπί τής θαλασσής κατέχει μίαν τών 
καλλιτέρων θέσεων έπί τής άριστεράς τώ είσπλέοντι εις τον 
Άργολικάν κόλπον πλευράς επισκοπούν τό Ά ργος, πόλιν κει- 
μένην άνω καί ένδον τής ξηράς, ώς τάς τού Ναυπλίου καί 
τοϋ Κρανιδίου έπί τής άντιπέραν άκτής καί τήν νήσον Σπέ- 
τσας. Ουδείς λιμήν προφυλάσσει τά  έκείσε καταπλέοντα πλοία 
προασπίζων έναντίον τής θαλασσία; δίνης, ή όποια δτε έξε- 
γήρεται ¿κατασχετός έπέρχηται κατά τών προστυγχανόντων 
σκαφών αύτά κατασυντρίβουσα έπί τής κατακυμαινομένης ά- 
προσπελαστου άκτής. Δυστυχώς έκτεταμένα έλη γίνονται α ί
τια  χρονιών άσθενειών, καί είνε ό αδυσώπητος λυμεών τών κα
τοίκων τών τόπων αυτών. ’Από Λεωνιδίου έως Άστρους ΐδιός 
τ ις  διακρίνεται λαός καθόλου διάφορον φέρων χαρακτήρα με
ταξύ τών άλλων τής Πελοποννήσου κατοίκων. Φιλοχρήμα
τος λίαν είνε έμπορικώτατος διατηρεί ήθη αναλλοίωτα καί 
παρεφθαρμένην τήν δωρικήν διάλεκτον έφ’ όσον δήποτε δέ 
μακρυνθή τις τής πατρώας εστίας, τούθ’ δπερ καί συνηθέστα-

τον είναι, διατελή πάντοτε μνήμων αυτής ών αείποτε ό α υ 
τός ώς άπήλθε, καί δέν νυμφεύεται ή συμπολίτιδα.

Τό πλοίον καταλιπόν καί τόν όρμον τού μικρού τούτου πο- 
λιχνίου ταχύ κατηυθύνετο πρός τό ένδότερον τοϋ Άργολικού 
κόλπου. “Αν καί ό ήλιος κατερχόμενος πρός τήν δύσιν έμελλε 
μ ετ’ ολίγον νά άποκρύψν) τό φώς του, ώσεί μή ήρκει ή μοι
ραία αΰτη άπώλεια , τά άπό μεσημβρίας νέφη ταχέως άνυ- 
ψούμενα κατεκαλυψαν σχεδόν πάντα τόν ουρανόν, οΰτω δέ 
έπετάχυναν τήν τού σκότους διαχυσιν. Ή  εσπέρα ήτο λίαν 
δροσερά, ένίοτε μάλιστα σταγόνες ΰδατος ένεποίουν φόβον έπι- 
κειμένης βροχής, ή όποια θα κατέστρεφε τό θέαμα τής εισό
δου εις τόν λιμένα τής πόλεως τού Ναυπλίου· ευτυχώς όμως 
δ ϊπιπνέων λεπτές άήο διεσκέδασε πάντα ένδοιασμόν, τουναν
τίον δ ’ έπιστρώσας τόν ουρανόν διά λεπτοτάτων νεφών συνέ- 
τεΐνεν εις τήν ποιητικότητα τοϋ βάθους τοϋ κόλπου τούτου, 
ποιητικότητα χαρακτηρίζουσαν δλην έκείνην τήν παραλίαν, 
χωρίς νά παρεμπόδισα) τήν άπόλαυσιν τού θεάματος.

Καί αριστερόθεν μεν τώ  είσπλέοντι ύψούνται τά  γυμνά όρη 
τής 'Αρκαδίας, τό Παρθένιον καί τό Άρτεμίσιον, άπό τών προ- 
πόδων τών όποιων άρχεται τό ’Αργολικόν πεδίον, έν μέσω τού 
όποιου φαίνεται ή πόλις Άργος παρά τήν υπώρειαν τοϋ όρους 
Λαρίσσης, έφ' ού καλιστα διακρίνεται τό έπί τής κορυφής 
ε'ρημον ένετικόν φρούριον δεξιόθεν δέ τό όρος Παλαμήδιον καί 
τό άκρωτήριον Ίτσκαλές άπό τών προπόδων τοϋ όποιου άρ- 
χεται έκτυλισσομένη ή παλα ιά  τής νεωτέρ ας Έλλαδος πρω- 
τεύουσα πόλις Ναύπλιον. Ή  έντεϋθεν άποψις δέν είνε κοινή, 
καί δύναται νά θεωρηθή ώς ή μάλιστα άρίστη έν όλα) τή 
Πελοποννήσω. Τό χωρίον Κυβέριον, ή λίμνη Λέρνη καί το 
πλησίον έτερον χωρίον Μύλοι ή πόλις Άργος, ή κατάφυτος 
πεδιάς άρδευομένη ύπό δύο ποταμών, τού Έρασίνου καί τού 
’Ινάχου, καί διαποικιλλουμένη ύπό πλείστων μικρών καί με
γάλων βουνών, το Άραχναϊον όρος, τό προαστειον Πρόνοια, 
ή πόλις Ναύπλιον, τό έπιθαλάσσιον φρούριον, τό τού Παλκ- 
μηδίου καί τό τού Ίτσκαλέ παρέχουσιν έξαίρετον σύμπλεγμα 
ποικίλων θεαματων, τών όποιων τό σύνολον αποτελεί πράγ
ματι λαμπροτατην εικόνα. ’Οχύρωμα τι Πενταδέλφια καλού- 
μενον έκ τών έπ’ αυτού διατεθειμένων πέντε πυροβόλων κεί
μενον έν τή είσόδω τού λιμένος, καί τά όπλοστάσιον πρός τό 
τέλος αύτού συμπληρούσι τήν πολεμικήν θεάν τής ηρωικής 
έπονομασθείσης ταύτης πόλεως, καθόλου ίδιαζούσης φήμης 
χαιρούσης μεταξύ τών άλλων τής Πελοποννήσου ώς ποός τό 
έπιμεμελημένον τών ηθών. (Ακολουθεί).
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