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Κ ύριε Σ υ η ά χ τα  !

Η  ακ όλου θο; π α ραβολή  τού  β ή μ α το ς  τή ς Σ α ν - 
σκ ρίτη ; ta p , κ α ίω , ποός τ ά  όμ ο ια  ρ ή μ α τα  ξένων 
γ λ ω σ σ ώ ν , πιθανόν νά ευχαρίστηση  τους π ολλού ς ά -  
να γ ν ώ στα ς το υ  ώ φ ελ ιμ ω τά το υ  περιοδικού σας.

7 Π Τ , a p ·

ίδού π ώ ς  ερμηνεύει τό  Σανσκριτικόν τού το  ρή μ α  δ 
W e s t e r g a a r d - (R a d ic e s  L .  S a n sc r ita e  1 8 4 1 ) .  1. 
u r e r e ,  c a le fa c e r e ,  to r r e r e ,  δηλ. κ α ίω , θερμαίνω, 
φρύγω· καί μ ετ α φ . c r u c ia r e ,  a n g e r e ,  δηλ. β α σ α 
νίζω , ά γ χ ω .

Π ληρέστερος είναι δ  Β ο ρ ρ ,  (G lo ss a r iu m  S a n s - 
c r it u m  1 8 4 7 )  ta p , c a le fa c e r e ,  u r e r e ,  θερμαίνω 
κ α ίω , καί μεταφ ορ. d o lo r e  a f f i c e r e ,  v e x a r e ,  λυ

π ού μ αι τα λαιπ ω ρού μ α ι, c r u c ia r e ,  v e x a r e ,  β α σ α 
ν ίζω , τ α λ α ιπ ω ρ ώ , S e  ip s u m  c a s t ig a r e , c o r p u s  
s u u m  v e x a r e ,  έμαυτόν βα σα ν ίζω , τό  σ ώ μ ά  μου 
τα λ α ιπ ω ρ ώ .

ό  W i l s o n  (D ic t io n a r y  in  S a n sc r it  a n d  E n 
g lis h  1 8 3 2 )  λέγει τ ά  εξής" T a p ,  t o  h e a t  o r  b e  
h o t ,  t o  b u r n : (h e n c e  f ig u r a t iv e ly )  t o  s u f fe r  m e n 
ta l o r  b o d i ly  p a in . T o  h a v e  p r e -e m in e n t  o r  
s u p e r  h u m a n  p o w e r .— T o  b e a r  o r  in f l i c t  p a in , 
a n g u is h , h e a t , d is t r e s s , e t c .  T o  b e  s o r r o w f u l ,  

t o  re p e n t , δη λ . θερμαίνω, ή  είμαι θερμός, καίω"—  
δθεν μ εταφ ορικώ ς υποφέρω ψυχικόν ή  σω μ ατικ όν  
πόνον. Ε χ ω  έξοχον, ή  όπεράνθρωπον δύναμιν. Υ π ο
φέρω ή  προξενώ πόνον, στενοχώριαν, θέρμην, τ α λ α ι 
πωρίαν κ τ λ . Λ υπούμαι, μ ετα νοώ .

Ε ρχομαι τέλος εις τ ό  S a n sk r it  W ö r t e r b u c h —  
τώ ν  O tto  B ö h t lin g k  καί R u d o lp h  R o t h .  S t -P e -  

t e r s b u r g  1 8 5 9 .  ΐδού  δσα  περί τή ς  ση μ ασία ς τής 
λ έξεω ς τα ύ τη ς , έγραψαν ο ί συγγραφείς ούτοι" ta p
—  W ä r m e  v o n  s ic h  g e b e n ,  w a r m  s e in ,  s c h e 
in e n  (v o n  d e r  S o n n e )—  2  E r w ä r m e n , e rh itz e n , 
g h u h e n d  m a c h e n : b e s c h e in e n  (v o n  d e r  S o n n e )
—  S c h m e r z  e m p fin d e m , le id e n  S c h m e r z e n , 
q u ä le n , p e in ig e n , b e tr ü b e n , b e s c h ä d ig e n , δηλ. 
θερμαίνω άφ ’  εαυτού , είμαι θερμός, λ ά μ π ω , (άπ ό 
τόν  ήλιον). 2  θερμαίνω , κ α ίω , π υρακτόνω , λ ά μ π ω  
(άπ ό  τόν  ήλιον), τα λ α ιπ ω ρού μ α ι, θλίβομ αι, τ α λ α ι 
π ω ρ ώ , β α σ α ν ίζω , στενοχοιρούμαι, β λ ά π τ ω .

Εκ τώ ν  π ολλώ ν  το ύ τ ω ν  Ιρμηνειών, δύω  κυρίως 
1 είναι, α ΐτινε; επισύρουν τήν προσοχήν τού  ά ναγνώ -
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fftou. Πρώτη, καίω, θερμαίνω, δευεέρα, ταλαιπω 

ρούμαι, βασανίζομαι. Αμφοτέρας ταύτας, παρακαλώ 

τον άναγνώστην νά έχη κατά νοΰν εις τήν άνάγνω- 

σιν τώ ν  επομένων.

Πριν αναζητήσω τήν λέξιν τούτην εις τήν ημ.ε- 

τέραν ελληνικήν, καλόν είναι νά ζητήσωμεν αυτήν, 

εις τάς συγγενείς διαλέκτους. Τοιουτοτρόπως βαδί- 

ζοντες, καλήτερα θά σαφηνίζωμεν τήν συγγένειαν 

πολλών λέξεων, καί καλήτερα θά έννοήσωμεν αυτήν 

δσοι τουλάχιστον εϊμεθα άπειροι τοιούτων μελετών.

Τήν αυτήν ρίζαν έφύλαξεν ή άρχαία γλώσσα τών 

Πεσσών' ή Ζένδ— tap— κατά τόν Βορρ, έχει τήν 

αυτήν σημασίαν τής Σανσκριτικής— lucere— urere, 

vexa re—  δηλ. λάμπω, καίω, βασανίζω' έχει καί 

τό  έπίθετον tafnu— urens— καίων. Συγγενεύει μετά 

του Σανσκριτικού επιθέτου tapanas, πας δ θερμαί- 

vuv ή φλογίζων. Τής γλώσσης ταύτης ¿λίγιστα συγ

γράμματα διεσώθησαν, διό καί ¿λίγας τοιαύτας λέ

ξεις Εχει. Αρκεί νά μάθωμεν, δτι τήν έφύλαξεν ά- 

ναλλοίωτον.

ΙΙλουσιωτέρα εις λέξεις τοιαύτας είναι ή Περσική.

Απαντώμεν πρώτον, τήν ^ίζαν U ’  tab, —

άπό τήν οποίαν ή Περσική ¿σχημάτισε δύο ρήματα 

— tabiden, και taften, άμφότερα σημαίνοντα καίω, 

θερμαίνω, Ιδού αί σημασίαι τής λέξεως tab' περίερ

γος καί λίαν διδακτική είναι ή παραβολή, πρός τάς 

άνω ερμηνείας τής Σανσκριτικής tap. Τάς ερμηνείας 

ταύτας άντιγράφω άπό τού V u llers L ex icon  P er- 

sico-Latinum  E tym olog icum  1855. Tab , Splen

dor, n itor cu iusvis re i lucentis, u t solis stellae, 

lucernae, etc, A rd o r  aestus, λάμψις, στιλπνότης 

παντός πράγματος λάμποντος, ώς τού ήλίου, άστρου, 

λαμπάδος κτλ. Θέρμη, καύσις.— Res quaevis lu

cida, ardens. Παν πράγμα λάμπον, καίον. Inde 

ferru m  ardens δθεν σίδηρος πυρακ-ούμενος. —  

potestas, Po len tia , δύναμις ισχύς.— R ota tio , to r

tus, curvatura, funis comae, δηλ: κυκλοφορία, 

στροφή, κυρτότης, σχοινίον,κόμη— A ffl ic t io ,  dolor, 

form ina, θλίψις, πόνος, πόνοι τώ ν  έντέριον.

Αναφέρω καί τινας άλλας λέξεις Περσικάς λίαν 

περιέργους, tabkbané.— Dom us, in qua sunt v a 

pores et fornax.— Domus m agna aestiva , οικία, 

εις τήν δποίαν είναι άτμοί καί κάμινος. —  Οικία με

γάλη θερινή.— Tabeslan, θέρος, δ καιρός τής θέρμης. 

Tabish— splendor, lu x , λαμπρότης, φώς.— Tabe 

τηγάνιον. Οπου λοιπόν άπαντώμεν τήν λέξιν tab, εις 

τήν Περσικήν γλώσσαν, δεν άπατώμεθα έρμηνεύοντες 

αυτήν διά τής ήμετέρας, φώς, πύρ. Περιττόν ν ά- 

ναφέρω τάς πολυαρίθμου; λέξεις αυτάς, παγκοί- 

νους εις τήν γλώσσαν ταύτην.

έ κ  τώ ν  άνω καί έκ τής διεξοδικής ερμηνείας τής
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Tab, έχομεν τήν αυτήν σημασίαν τής Σανσκρίτης(Ι) 

— καίω, θλίβω.

Εχομεν, καί τινας άλλας λέξεις περσικάς, σαφη- 

νιζούσας τινάς τώ ν ευρωπαϊκών γλωσσών. Ταύτας 

έν συντόμω άναφέρω. Π. teb,—  febris —  aestus 

feb r ilis—  πυρετός—  θέρμη πυρετώδης—  teb zedé 

feb ri correptus, κρατούμενος άπό πυρετόν— Tapas 

(Σ. tapas) castigatio , cruciatus corporis , qui 

f i t  m inimum edendo et dorm iendo caslim onia, 

devotio , δηλ. σωφρονισμός, βασανισμός τού σώμα

τος, γινόμ.ενος άπό δλίγην τροφήν, καί όλίγον ΰπνον' 

άγνότης, εΰλάβεια. Τάς αυτάς ερμηνείας δίδουν οί 

Ινδοί τής λέξεώς τω ν tapas.

Τήν λέξιν tab άνευρίσκομεν καί εις τάς κοινάς 

περσικάς m a ll— tab, (m ab— σελήνη) λάμψις τής 

σελήνης a f— tab, (a f ήλιος) λάμψις τού ήλίου.

Αρκούν τά  ¿λίγα ταύ τα  νά καταδείξωσι τήν 

συγγένειαν τώ ν  λέξεων τούτων, εις τάς δύω διαλέ

κτους, τήν Σανσκριτικήν καί τήν Περσικήν.

έρχομαι τώρα εις τήν Λατινικήν, δπου συχνότατα 

άπαντώμεν τήν ρίζαν ταύτην. Πριν δμως προβώ 

περαιτέρω λέγω, δ τι πάσα γλώσσα λαμβάνουσα 

νέαν λέξιν παρά γείτονος άλλης, σχηματίζει αυτήν 

κατ’  ίδιον τρόπον. Η  Ελληνική παρά τό  τέφρα, έ- 

σχημάτισε τεφρίζω, τεφρόω, βήματα ολως Ελλη

νικά. Μή περιμένει δ μελετών τά  τοιαΰτα νά άν- 

εύρη εις μίαν γλώσσαν τ ’  αυτά σχήματα τής άλλης. 

Αρκεϊ νά υπάρχη ή ρίζα, καί τ ά  μετατρεπόμενα σύμ

φωνα νά ήναι συγγενή. Καθώς ή τροπή τού π εις 

φ, τού Λατινικού b εις β, τού τ  εί; θ, κτλ:

Η  Λατινική μεταχειρίζεται κατακόρως τήν ρίζαν 

ταύτην τήν Σανσκριτικήν. Tepeo , καί Tepesco, 

θερμαίνομαι, χλιαίνομαι. C or tepcns am ore, δηλ. 

Καρδία θερμή άπό Ερωτα. Tep idus θερρ,ός, χλιαρός, 

είναι άπαράλλακτον τό  Σανσκριτικόν έπίθετον, ta - 

p ilas θερμός, καιόμενος. Cubiculum biem e tep i- 

dissimum, δωμάτιον θερμότατον τόν χειμώνα. Te- 

pido, είναι άλλο ρήμα μεταβατικόν, θερμαίνω, ζ ε 

σταίνω, δθεν καί tep idarium , τού Βιτρουβίου, δω

μάτιον θερμόν λουτρού. Ó Βιτρούβιος, διακρίνει τό 

tepidarium , άπό τό  caldarium , λέγων —  unum 

caldarium , alterum  tepidarium , tertium  fr ig i

darium , et ita  collocanda, u ti ex  lep idario  in 

caldarium  κτλ. ( Y itr . Cap. 1 0 ) .  Ταύτην τήν 

σημασίαν τής λέξεως χ.Ιια ρύς  έφύλαξαν καί αί Λα-

(1 ) Ή  τουρκική λέξις laboat, φέρετρον, σημειουμένη εΤς 
τινα λεξικά ώς αραβική, εις άλλα δέ ώς περσική, με φαί
νεται περσική, ϊχουσα τήν παραγωγήν τη; έκ τοΟ lab,—  
θερμαίνω, καίω, ενταφιάζω. Είναι αρα συγγενής ταύτης, 
καί ή τουρκική làbic, καννονοστοιχία ; Πρός τούτοι; καί ή 
τουρκική lap-mak—  προσκυνώ, λατρεύω, —  λείψανα τής 
πυρολατρεία; τών αρχαίων.

τινικαί διάλεκτοι, ήτοι ή Γαλλική, Ιταλική, κτλ. 

έχομεν προσέτι tepor, χλίανσις, καί έκ ταύτης te -  

poro, χλιαίνω, teporus, θερμός, tepefacio χλιαίνω, 

καθώς τού Κικέρωνος, S o l tepefaciat.

Σημειόνω εις τήν σειράν ταύτην τώ ν Λατινικών 

λέξεων, λέξιν άλλην λίαν περίεργον, τής όποιας ή 

ετυμολογία με φαίνεται δ τι άσαφώς έςηγεϊται, ή 

μ,άλλον παράγεται εις τ ά  Λεξικά.

Η  λέξις αΰτη είναι ή κοινή tabes, γνωστή  εις 

τους ιατρούς. Συγγενές είναι καί τό  ρήμα tabeo, 

tabesco, τήκομαι, μαραίνομαι καί labidus δ βαθ

μηδόν μαραινόμενος. Tabum , Εχει τήν αυτήν σημα

σίαν τής tabes, ίδού τώ ν  Λατινικών Λεξικών ή 

ερμηνεία τής λέξεως ταύτης. Tabes— (tabeo) βαθ

μιαίος μαρασμός παντός πράγματος ή σώματος, διά 

τήξεως, σήψεως, νόσου κτλ. έμπορεΐ νά ερμηνευθή 

τήξις, φθορά, σήψις, μαρασμός, κτλ. Τήν λέξιν ταύ

την άναφέρω εις τό  Σανσκριτικόν ρήμα tap, καί 

είς τήν γνωστήν λέξιν tapas, σημαίνουσαν θέρμην, 

καί τόν μαρασμόν τού σώματος, προξενούμενον 

άπό πολυήμερον άσιτίαν καί αϋπνίαν, γινομένην 

πρός χάριν τώ ν Ινδικών θεών. έσήμαινε καί μαρασ

μόν, καί τήν φθοράν τήν προξενουμένην άπό φλόγα 

κάί καύσιν. ένεκα τώ ν πολλών τούτων βασάνων, ή 

λέξις tapas, παρά τοΐς Ινδοϊς, έσήμαινε τόν άσκητήν 

καί Ερημίτην. Η  Λατινική Εχει τήν αυτήν σημασίαν, 

τήν δποίαν Εχει ή λέξις αΰτη καί είς τήν Περσικήν. 

Ζέστη, μαρασμός, πόνος. Οθεν tabes, είναι δ σω

ματικός μαρασμός προξενούμενος άπό πυρετόν (lap , 

tab ) δ ήμέτερος έχ τιχός  πυρετός· Οί ιατροί οί Λα

τίνοι, λέγουν tabes pulm onica, coeliaca, mesen- 

tenca . " Φρονώ δ τι ή συνήθης έτυμολογία τής λέ- 

ζεως ταύτης, παρά τής Ελληνικής τήκω, είναι Ε

σφαλμένη.

έπειδή οί πλειότεροι άναγνώσται είναι άμ-οιροι 

τοιούτων μελετών, συστήνω είς τού; Ερευνώντας τά  

τοιαύτα νά ένθυμώνται δτι πάσα ρηματική πρωτό

τυπος ρίζα Εχει μίαν καί μόνην σημασίαν. Επειδή δέ 

πολλάκις δεν αναφαίνεται είς τά  λεξικά, δ άναγνώ- 

στης άνάγκη νά τή ν μάθγι έκ τής άναγνώσεως συγ

γραφέων καί τής παραβολής συγγενών λέξεων. Αί 

σχέσεις αί όραταί τού υλικού κόσμου έγέννησαν τά 

βήματα, διά τώ ν ρημάτων διερμηνεύθησαν μετέ- 

πειτα αί σχέσεις τού νοό; καί τής ψυχή; μετά τού 

ορατού κόσμου. Αύται είναι αί λεγόμεναι μεταφο- 

ρικαί σημασίαι τώ ν βημάτων, καί αί άντιφατικαί 

ερμηνεϊαι τώ ν λεξικογράφων έκ τούτων ώσεπιτο- 

πολύ πηγάζουν, ό τα ν  π. χ. είς τά  λεξικά ευρί- 

σκη τις  τά  παράγωγα τού βήματος tap,καίω, ση

μαίνοντα, δροσίζω, παγόνοι, Εκπλήττεται. Πάν τό 

καιόμενον φθείρεται καί ξηραίνεται' δθεν έπί τών 

παθών τής ψυχής έφαρμοζόμενον τό £ήμα, εννοεί δτι
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τά  πάθη έμαράνθησαν, έκρόωσαν. Πάν Εμψυχον καιό

μενον, ή υπερβολικά θερμαινόμενον πονεΐ' δθεν tap, 

πονώ, νοσώ, καί έκ τούτου ή σημασία τής Περσι

κής tab, πόνοι, στρόφοι τώ ν Εντέρων, καί tabes τών 

Ρωμαίων, φθορά προξενουμένη παρά τού πυρός, πυ

ρετού. όθεν πάλιν άπό τό  πονώ έγώ , προέρχεται τό  

προξενώ πόνους εις άλλον, βασανίζω, στρέφω μέ 

βίαν, torquere τώ ν Ρωμαίων, torm ina, πόνοι τών 

έντέρων. έ κ  τούτου καί ή γνωστή  Περσική tab, ση

μαίνει όχι μόνον καίω, άλλά στρέφω μέ βίαν, πόνον, 

καί επομένως σχοινίον καί κλωστήν, διότι ταύτα  

στρέφονται (1 ). Είς ήμάς, καίω, σημαίνει μεταφο- 

ρικώς πονώ' π. χ. έκαυσε τήν καρδίαν της, πόσον 

μ ’ Εκαυσε' καί ή δημώδης φοάσις, ή καϊμένη, ή πο- 

νεμένη.

Η  Γαλλική λέγει tiède— χλιαρός, ή κ α τά τά  λε

ξικά qu i est entre le  chaud et le  fro id , tiédeur, 

χλιαρότης. έ κ  τού βήματος τούτου έσχημάτισαν 

άλλο, τό  attiéd ir, χλιαίνω δ ,τι ήτο θερμόν. T iéd ir , 

έξ άλλου μέρους σημαίνει, χλιαίνω δ ,τι ήτο ψυχρόν

Η  Ιταλική, Εχει τάς αυτάς σημασίας τής Λατι

νικής— tepido, tepidersa, κ τλ. χλιαίνω —  Τάς αυ- 

τάς σημασίας Εχει καί ή Αγγλική tepid, χλιαρός.

έ κ  τής Σανσκριτικής lap παράγει δ Β ορρ  τήν 

Λατινικήν tcmpus, ad hanc radicem  etiam  tra- 

x e r im (L a t .) tem pus, quod p rim itive  fervidum  

anui tempus s ign ificaverit, deinde tempus in 

Universum κτλ. δηλ. Είς τήν ρίζαν ταύτην άνάγω 

τήν Λατ. tempus (καιρός), ή δποία τό πάλαι έσή- 

μαινε τήν θερμήν ώραν τού Ετους, Επειτα τόν καιρόν 

γενικώς.

Π  Σλαβονική Εχει Τ  épi ’ καί téplin  θερμός, te- 

ploshà θερμότης, tep lyéu , θερμαίνομαι καί άλλο 

ρήμα top liu , τήκω, λύω, άπαραλλάκτως καθώς ή 

σημασία τής Λατινικής tabes καί tabum , τά  δποϊα 

άνωτέρω άνέφερα.

Πιθανόν νά μ’  έβαρύνθη δ άναγνώστης σαφηνί- 

ζοντα τά  ξένα. Κάλλιον έννοεϊ τήν ερμηνείαν τώ ν 

ήμετέραν λέξεων' έκ τής παραβολή; ταύτης κάλλιον 

πείθεται περί τής άληθείας τώ ν  άνω ερμηνειών, δταν 

διά μιάς παραβάλτ) τήν συγγένειαν τής περιέργου 

ταύτης λέξεως ευρισκομένης είς τόσα Εθνη, πρό α ι

ώνων χωρισθέντα άπ’ άλλήλων. Δέν άνέφερα άλλων 

διαλέκτων ερμηνείας, διά νά μήν φανώ καί περιτ- 

τολόγος.

έρχομαι λοιπόν είς τά  ήμέτερα, διότι μάς Ενδια

φέρουν πλειότερα τώ ν  ξένων, καί διότι ή ερμηνεία 

τής £ίζη; ταύτης σαφηνίζει λέξεις τινάς, αΐτινες διά 

τοιαύτη; μελέτης καλήτεοον Εννοούνται. Πρός τού-

( 1 ) 0 !  Άτσ'.γγανοι lav, έκ το3 ΠερσικοΟ lab, λέγουν τήν 
κλωστήν.
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τοις μά ; ενθυμίζει καί έθιμά τινα, λησμονηθέντα 

από τού ; πατέρας μα;.

Ú  Σανσκριτική ρίζα Tap , ευοίσκεται κατά τήν 

μαρτυρίαν όλων τώ ν λογίων εις τήν Ελληνικήν.—  

Θάπ-τω (ΐά π τω ).  ΐδού τώ ν  Λεξικογράφων α ί ίο -  
μ.ηνεΙαΓ

(Κοϋμας) Θάπτοι ( I ) — ένταφιάζο) τόν νεκρόν- 

κατ’ άρχάς τού ; εκαιαν. ( Βυζάντιο; ) Θάπτω —  

Βάλλω εις τον τάφον νεκρόν, ενταφιάζω. (Ν . Theil. 

D iction .d 'H om ère)Θάπτω— E nsevelir un  corps 
m o rt, c. a. d. ίο  le b rû le r ,— 2o e n te rre r  les 
ossem ents recueillis , les déposer dans la  tom be.

Είναι γνωστόν εις του ; μελετήσαντα; τήν άρχαίαν 

καί νέαν Ιστορίαν τώ ν Ινδών, ό τι τό  πάλαι εκαιαν 

του ; νεκρούς τω ν , καί μετά τώ ν  π τωμάτων συνε- 

καίοντο καί αί έπιζώσαι σύζυγοι. Τών καιομένων 

συζύγων τοίις πόνους καί τα ; οίμωγάς, έκώφεναν αί 

σάλπιγγες καί τα  τύμπανα τώ ν παρευρισκομένων. 

Τήν συνήθειαν τούτην, μέχρι σήμερον κοινήν εις 

μέρη τινά  τής Ινδίας, ζη τε ί νά έμποδίσ/ι ή Αγγλική 

Αρχή. Εκ τη ; συνήθεια; ταύτη ; προήλθεν ή σημα

σία τη ; ινδικής λέξεω ; (tap καίω), θάπτω τόν 

νεκρόν.

Ó Ομηρος, τόν όποιον συχνά θέλω αναφέρει, σα

φέστατα μεταχειρίζεται τήν λέξιν αντί καίειν. Διη

γείτα ι εις τή/ όδύσσειαν ό τι εστειλεν ο όδυσσείς 

εταίρους νά φέρωσι τό  νεκρόν σώμα του Ελπήνορος.

Φοιτρού; 8’ αΤψα ταμόντε;, οΟ* άκροτάτη προέχ’ άκτή
Θάτ.τομεν άχνϋμενοι, θαλερόν κατά δάκρυ χέοντες.
Αύτάρ έττε'ι νεκρό; τ ’  έκάη, καί τεύχεα νεκροϋ, κτλ.

Μ. στιχ. 10.

ό  C larke (H om eri O dyssea G ræce e t L atine 
181 S) μεταφράζει —  θάπτομεν άχνύμενοι—  sepe- 
liebam us dolen tes- διότι δεν εννόησε τήν σημ.α- 

σίαν τής λέξεως- έπρεπε νά γράψη crem am us do
lentes. EÎ; τό  αυτό λάθος πίπτει καί δ Voss (Ho
m ers Odyssee übersetzt von Johann  H einrich 
V oss. W ie n , 181 6) μεταφράζων τό  θάπτομεν bes
ta tte ten — (Γαλλ. e n te rre r , ensevelir). H αληθή; 

σημασία τή ; λέξεως εδώ, είναι καίομεν, καθώς ό 

όμηρος ό ίδιος τό  εννοεί, λέγων εις τόν ακόλουθον 

στίχον- «  Αύτάρ Ιπεί νεκρός τ ’  έκάη. »

Τήν αύτήν σημασίαν έχει τό  ρήμα τούτο καί εις 
τήν Ιλιάδα Φ. 322.

Λύτου ο! καί σί,μα τετεύςεται, ουδέ τι μιν χρεώ
Έοται τυμβοχοή;, ίτε μιν θάπτωσιν ’Αχαιοί.

Είς άλλα μέρη τώ ν ποιημάτων του δ όμηρος

( I )  Λάλων ημέραν τινα μετά τοϋ καλοϋ μου φίλου Κ. 
Αυγουστίνου Κ . ’Αγέλαστου, έμαθα ότι εις τήν δημώδη 
γλώσσαν τών μεσημβρινών Γάλλων (Langue provençale) 
lapa, σημαίνει θάπτω. Τ Ι Γαλλική έλησμόνησε τήν λέξιν 
ταύτην, μεταχειριζομένη τό enlerrcr, ensevelir.

μεταχειρίζεται τό  ρήμα, καθώς οί μετέπειτα Ελλη

νες. Χώνω  νεκρόν εις τήν γήν. Ενταφιάζω —  λατ. 

Sepelio— γαλ. e n te rre r- καθώς,

Πρώτη 8è ψυχή Ελπήνορος ηλθεν έταίρου 
Ού γάρ πω έτέθαπτο υπό χθονό; εϋρυοδείη;.

Όδ. Λ . 52.

Περίεργος είναι τή ; λέςεως ταύ τη ; ή όμηρική, ή 

μδελλον Σανσκριτική σημασία. Μανθάνομεν ό τι από 

τόν καιρόν τού Ομήρου οί Ελληνες εκαιαν τούς νε

κρούς τω ν - από τόν άναζητούντα τους πρώτους πα

τέρας τώ ν  Ελλήνων, τό  έθος τούτο κοινόν τώ ν Ελ

λήνων καί ίνδών, δεν πρέπει νά λησμονηθή.

Η  μετοχή τή ; Σανσκριτικής ρίζης tap, είναι tap

ias —  θερμός, φλογισμένος, κεκαυμένος. Εκ ταύ- 

της ή Ελληνική, θαπτός, καί μετά τού αρνητικού 

ά-θαπτος.— (ϊλ · X . 386).

ΚεΤται πάρ νήεσσι νέκυς άκλαυστο; αθαπτος.
Πάκτροκλος
Σώμα γάρ έν μεγάρψ Κίρκη; κατελείπομεν ήμεΤς
“Ακλαυστον καί άθαπτον,

Όδυσ. Λ. 53.

Τήν Σανσκριτικήν λέξιν ataptas, εξηγεί δ W ilson. 
Cool, not hea ted , δροσερός, μή θερμανθείς. (1 ).

Ερχομαι τώρα είς έξήγησιντινών λέξεων συγγενών 

τού θάπτω. Τάφο; είναι ή Σανσκ. tapus, (W ilson) 
F ire , th e  sun, πΰρ, δ ήλιος. Διά τή ; λέςεως ταύ- 

της ώνόμαζαν οί Ελληνες τόν εμπρησμόν τώ ν π τω 

μάτων, καί επομένως τόν τόπον όπου άκολούθως 

ενταφίαζαν τά  π τώματα, ίδού ή έρμηνεία τού Με

γάλου Ετυμολογικού (O xonii 1848). Τάφος, παρά 

τό  θήπω, τό  έκπλήττομ.αι, δ δεύτερος αόριστος, έ- 

θαπον, καί έξ αύτοΰ τάφος, όπου άποτίθεται τά  

λείψανα, ή παρά τό  θώ, ου παραγωγόν θάπτω- 

καί τροπή τού θ είς τό  τ  καί τού π είς φ- περιττόν 

γάρ τό  τ  έν τώ  ρήματι. Ετυμολογείται δέ οίονεί 

φλάθοπός τ ι ;  ών, παρά τό  φλών τού; τεθαμμένους, 

ή παρά τό  έκείσε κεϊσθαι τόν τεθνεώ τα .» ή  έτυμο- 

λογία αυτη είναι τού λεξικού τού Ιωάννου Ζωναρα. 

(Λειψία 1808). Τάφος κατά τόν Φώτιον (Λειψία 

1808) έλέγετο καί τό  παρά το ί; θύταες σημείον. 

Ελέγετο προσέτι καί τό  περίδειπνον.
ΤΗτοι ό τόν κτείνα; δαίνυ τάφον Άργείοισιν

Όδ. Γ. 309.

Ó Σχολιαστή; (ε ί; τόν Απολ. Σοφιστ. Λεξικόν 

Παρ. 1773) λέγει «  Τάφον, τό  περίδειπνον τό  επί 

το ϊ; τετελευτηκόσι παοασκευαζόμενον. Οί Κύπριοι 

καί τόν φόνον τάφον καλούσι. »  Τό περίδειπνον τού

το  είναι ή ήμετέρα j /αχαρία. Ô C larke μεταφρά

ζε ι τό  έκ τού όμήρου— dedil coenam  sepu lcb ra-

( t )  Ο! Άτσίγγανοι, γλώσσαν τή; ’ Ινδία; λαλοϋντες, κα- 
λοϋν τόν άρτον— H i lo ,  —  εκ τοϋ laplas, —  θερμό;, ζεστός, 
έψημένο;.
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lem  A rg iv is . —  Τήν αύτήν σημασίαν εχει καί τό 

ταφήϊον (όδ . Β. 99) « Λαέρτϊ) ήρωϊ ταφήϊον.»

Εύκόλω; εννοεί δ αναγνώστης, ό τι οί Ελληνες, 

παύσαντες νά καίωσι τ ά  π τώ μ α τά  τω ν , έφύλαξαν 

τό  ρήμα τούτο καίω ( θ ά π -τω ) καί τά  παράγωγά 

του, διά τήν έναπόθεσιν τώ ν  πτωμάτων εντός τής 

γή ;, όθεν τάφο; έγινε λάκκος. Εκ τούτου καί τά  

πολυπληθή ακόλουθα Ελληνικά ονόματα, τάφρο; 

(Μ. Ετυμ.) σημαίνει τό  περί τό τοίχος όρυγμα.

Έκτοσθεν δε βαθείαν όρύςομεν έγγύθι τάφρον.

Ίλ . Η . 341.

Μετά τής από, καί τού αίρω, τό  κουφίζω, γίνε

τα ι άφαιρώ. Ε ξ αυτού άφαιρο; καί συγκοπή άφοος- 

καί προσθέσει τού τ  τάφρος- παρά τό  άφαιρεϊοθαι έξ 

αύτού τό χώμα.

Ταφρεΰσαι— σκάψαι, δρύξαι (ΐ. Ζωναρα Λ. Λειψία 

1808.) θάψαι— κατορύξαι. (Ησυχίου Λειψίοε 1792). 

Τέφρα είναι τό  καιόμενον. ίδού τώ ν  Λεξικογράφων 

αί έρμηνεϊαι.

Τέφρα, παρά τό  τύφω, τό  καίω, ή κεκαυμένη 

σποδιά. (Μ. Ετυμ).

Τέφραν καί σποδόν λέγουν Αττικοί (Φωτίου Λεξ. 

συναγωγή) Τέφρα (Σουίδα;) ή κόνι;. Τεφρώσαι, καί 

παροιμία, «  μή τήν τέφραν φεύγων, είς άνθρακιάν 

πέστι; »  (Τεφρόν, σποδιόν, (Ησυχ. Τέφρα, κονία, 

τέφρη (ϊδ).

Ταΰτα νομίζω άρκούν νά πληοοφορήσωσι τόν α

ναγνώστην, ό τι ή γλώσσα μας φυλάττει τό  ρήμα 

lap τής Σανσκρίτης, καθώς όλαι αί Ινδευρωπα'ίκαΕ. 

Διά τή ; παραβολής ταύτης πληροφορείται πόσον 

έλανθάνοντο οί αρχαιότεροι έτυμολόγοι είς τάς έρ- 

μηνείας τοιούτων λέξεων, τινάς τώ ν δποίων κα τέ

γραψα χάριν τώ ν άναγνωστών.

Ταύτα όλα μέ πείθουν νά είπω, ό τι έχομεν καί 

τινας άλλα; λέξεις, τά ; δποία; δυνάμεθα νά κατα- 

τάξωμεν εί; τά  παράγωγα τής ρίζης ταύτη ; tap.

Ταπεινός, όλοι γνωρίζομεν τήν σημασίαν τή ; 

λέξεως ταύτη;. ϊδού ή αυτή λέξις είς τά  Σαν

σκριτικά λεξικά. Tapanas— Θερμαίνων, καίων, βα

σανιζόμενος, άσκητεύων, κατανυκτικός. Είς ημάς 

ή λέξι, αύτη έφύλαξε τήν μεταφορικήν σημασίαν 

τού ρήματος tap, καίω, βασανίζομαι, ταπεινοΰμαι. 

ϊδού τού Ζωναρα, καί τού Μ. Ετυμολογικού αί έρ- 

μηνεϊαι- Ταπεινός, ώς από τό  όνος δνεινός, ούτω καί 

άπό τού έδαφος έδαφεινός, καί αποβολή τού ε καί 

τροπή τού δ είς τ  καί τού φ είς π ταπεινός- ή παρά 

τό  δάπεδον δαπειδεινός, ή παρά τό  πα τώ  γίνεται 

πάτος, οίονεί ό πατούμενος- καί έκεϊθεν πατεινός, ή 

παρά τό  τάπης τάπητος ταπειτηνός, καί κατά 

συγκοπήν.

Αλλοι έμού άγχινούστεροι, ά ; έκλέξωσι τήν ά-

ληθή τής λέςεως τα ύ τη ; ερμηνείαν. Εγώ  απορώ τή 

άληθεία, τ ί  έννοοΰν οί γράφοντες τά  τοιαύτα.

Αλλη λέξι;, τήν δποίαν πιθανόν ακόλουθοι έρευναι 

νά κατατάξωσινεί; τάς συγγενεϊ; λέξεις τού βήματος 

tap , είναι δ τάπης τάπητος. Η  Περσική έχει te- 
besleh—  τάπης κροσσωτός. Πιθανόν τό  Σανσκριτι

κόν όνομα tepat, θέρμη, ταπείνωσις έγέννησε τό  ή- 

μέτερον τάπη ( τ )  ς—  τάπητος, (1 ), έπί τού δποίου 

έγίνοντο αί προσευχαί, καθώς μέχρι σήμερον ονομά- 

ζομεν τούς μικρούς τάπητας (έπεύχια) πεύκια, διότι 

έπί τούτων προσεύχονται.

Τάς παρατηρήσεις ταύτας ή μάλλον εικασίας, α 

κόλουθοι έρευναι έλπίζω  πλειότερον νά σαφηνίσωσι. 

Εκ τούτων πληροφορείται δ αναγνώστης, πόσον φω

τ ίζε τα ι ή φιλολογία, καί συγχρόνως ή ιστορία, διά 

τή ; παραβολή; λέξεων, συγγενών εί; τά ς γλώσσα; 

τής Ασίας καί Ευρώπης.

Α . Γ . ΠΑΣΠΑΤΗΣ.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α .

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ

Π ρος zà r epilor αύτοΰ  S. C hardon  de la 
R öchelte , περί τής 

ΑΠ Ο ΡΡΗ ΤΟ Ι ΔΙΑΘ Η ΚΙΙΣ ,

ής ¡ιέμγητα ι A ü ra çy oq  ό ρήζωρ έ>· τφ  χαζά  

ΛημοσΟέχους Λόγο, αύτοΰ (2 ).

Επιθυμεί;, φ ίλτατε, ΐνα έπί μάλλον άναπτύξω τήν 

πρό τινο; καιρού δηλωθεϊσάν σοι ιδέαν μου περί τή ; 

τώ ν  Αθηναίων Εεράς βίβλου, ήν δ Δείναρχος, μόνος 

έκ τώ ν Αττικών ρητόρων μνημονεύων αυτής, άπο- 

καλεϊ Λιαθήχην. Ανέβαλον δε μέχρι τούδε νά ευχα

ριστήσω  τήν έπιθυμίαν σου τούτην διά μόνον τόν

(1 ) Ίδού ή έτυμολογία τοϋ Μ. ’Ετυμ.—  Τάπητες, Έπι- 
βόλαια, ή στρώματα. ’Ετυμολογεί δέ αύτό Εύρίων παρά 
τά θάλπω, θάλπη;, καί μεταθέοει τοϋ θ εί; τ, καί αποβολή 
τοϋ κ. τάπη;, ή δάπη; καί τάπης- ή παρά τό θάπτω, 0ά- 
φη; καί τάπη;, ή παρά τό πατώ, πάτης καί τάπης.

(2 ) Ή  ανωτέρω έπιστολή εύρισκομένη έν τώ  γαλ.λικ<μ 
συγγράμματι Mélanges de Μ. Chardon de la Rochelle, μετε- 
φράσθη πρόέτών ύπό τοϋ έν έλλογίμοις διαπρέποντο; Κ. I. 
Ν. Βαλέττα, άλλοτε μέν διευθυντοϋ έκπαιδευτηρίου έν Έ ρ- 
μουπόλει,νϋν δέ θεραπεύοντο; τά; έλληνικά; μούσας έν Λον- 
δίνψ. Άγνοοϋντε; έάν μεταφρασθεΤσα ύπ’ άλλου έδημοσι- 
εύθη ήδη, ένομίσαμεν καλόν νά καταστήσωμεν γνωστότε- 
ρον τό έργον τοϋτο τοϋ πατριάρχου τή; νεωτέρας ήμών 
φιλολογίας. Εί δέ καί δέν φέρει ήμερομηνϊαν, φαίνεται 
δμως δτι δέν εΤναι νεωτέρα τοϋ 18 t 2 έτους, διότι τό βι- 
βλίον τοϋ Κ. Chardon ταύτην εχει τήν χρονολογίαν.

Σ. Π.



λόγον, δτι ένηβχολημένο; εί; άλλα; εργασίας δεν είχον 

τήν προσήκουσαν ευκαιρίαν, δπω; έμβλέψω εί; ερευνάν 

του πράγματος, άλλως τε  καί τώ ν  αναγκαίων προ; 

τούτο βοηθημάτων έστεοημένο;. Δεν άγνοείς, αγα

πητέ φίλε, δτι, έάν δέν είχον εί; τήν διάθεσίν μου 

τήν ϋμετέραν βιβλιοθήκην, προ πολλού ήθελον άπο- 

μάθειν καί δσα έμαθον Ελληνικά, γενόμενος, ούτως 

είπεΐν, Ελλην άφηλληνισμένο; (un G rec dégrecisé). 

Αλλά καί τούτων οϋ-ως έχόντων, θέλω’ άναπτύξειν, 

έφ δσον αί περιστάσεις έπιτρέπουσι, τήν περί ή; δ 

λόγος Εδεαν μου, ήν σοι προσφέρω ώ ; απλήν εικα

σίαν. Δύνασαι δέ νά μεταχειρισθή; αυτήν κατ’ αρέ

σκειαν, εάν αί αποδείξεις, έφ’  ών στηρίζεται, καθι- 

στώσιν αυτήν πιθανωτέραν ή πρότερον.

Τύ ζήτημα τούτο τή ; Ελληνική; Ιστορία; το- 

σούτω μάλλον έστι περίεργον, δσρ> παρά τον Δεί- 

ναρχον, ώ ; προείπον, ουοεί; άλλο; συγγραφεύς άνα- 

φέρει τοιούτον όνομα, καί διότι το  όνομα τούτο 

(Διαθήκη) εμφαίνει προσέγγισίν τινα πρύ; τά ; ιερά; 

βίβλου; τώ ν Ιουδαίων καί τώ ν  Χριστιανών, δμοίως 

διακρινομένα; διά τού ονόματος Αιαθήχη.

ώ  Ιστορία αναφέρει καί τον Δημοσθένην ώ ; ένα 

τώ ν δωροδοκηθέντων υπό τού Αοπάλου, δστις κατα

φυγών εί; Αθήνας, διέσπειρεν άφειδώ; χρήματα, 

δπω; άπολαύση τή ; προστασία; δημαγωγών τινων, 

ώ ; καταδιωκόμενο; ΰπύ τού Αλεξάνδρου. Κ α τα γ

γελθεί; δέ υπό τού Αρείου Πάγου, εί; 8ν δ Δήμο; 

είχεν έπιτρέψειν τήν άναζήτησιν τώ ν υπό τού Λρ- 

πάλου δωροδοκηθέντων, καί κατηγορούμενο; υπό τού 

Δεινάρχου, δ Δημοσθένης ούδέν άλλο είχε προ; άπο- 

φυγήν μέσον, ή το  νά προσβάλη τήν τού Αρείου 

Πάγου καταγγελίαν ώ ; συκοφαντικήν. Ταύτη; λοι

πόν τή ; άντεγκλήσεω; γενομένη;, ό κατήγορο; αυ

τού Δείναρχος, έκφωνών τύν ώραίον εκείνον δικανι- 

κύν λόγον, δστι; ευτυχώ; διεσώθη μέχρι; ημών, 

είπε προ; το ί; άλλοι; καί τά  έξης' « Η  ποΐ νύν 

» έλθών δ Δήμος, ή τίσι προστάξα; ζητεΐν περί τών 

»  άφανών καί μεγάλων αδικημάτων, εύοοι τήν ά- 

»  λήθειαν ; Το μέν γάρ συνέδριου, το  πρότερον δο- 

»  κούν είναι πιστόν, συ καταλύει:, δ δημοτικός είναι 

»  φάσκων' ώ  τήν τώ ν  σωμάτων φυλακήν δ Δήαος 

» παρακαταθήκην εδωκεν ( 1 ) ' φ  τή ν  πολιτείαν καί 

»  δημοκρατίαν πολλάκι; έγκεχείρικεν'8 διαπεφύλαχε 

» τύ σδν σώμα, τού βλασφηυείν περί αυτού μέλ-

( I )  Γνωστόν, ϊτι ό Άρειο ; Πάγο; έδίχαζεν Ιδίως τάς 
φονικά; ίίχας (Λυσ. T. Α '. σελ. 24. έχδ. Αϋγτ,ρου). Λόγου 
δέ πάρεργου παρατηρητέον, δτι ό συγγραφεύς των κερί 
Ελλήνων φιλοσοφικών ερευνών (Τομ. Β'. σελ. 36) πλα- 
ν2ται διισχυριζόμενος, δτι ό Άρειο; Πάγο; ουδέποτε περί 
θρησκευτικών έφρόντιζε. Τουναντίον δείκνυται εκ τε τοΟ 
Δημοσθένου; (κατά Νεαίρ. Τόμ. Β', σελ. 1372. εκδ. 'Ρεϊ- 
σκίου) καί έξ ών ό Πλούταρχο; (περί τών άρεσκ. τοΤ; 
φιλάν. βιβλ. Α'. κεφ. 7) λέγει περί Εΰριπίδου.
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» λοντος, πολλάκι; (ώ ; σι» φή;) έπιβουλευθέν- 8 φυ- 

» λάσσει τ ά ;  απορρήτους διαθήχας, έν α ί; τ ά  τή ; 

»  πόλεως σωτήρια κεϊται (1 ).

Τοιούτον έστι τύ περίφημου κείμενον, έν φ  μόνω 

άναφέρεται ή ά π ό ^ η το ς  διαθήκη τώ ν  Αθηναίων. 

Παρατρέχω μέν τήν περί τούτου εικασίαν τού Οΰολ- 

φίου, διοοθούντος τύ «  διαθήκα; » διά τού “ θήκας, »  

καί εννοούντο; διά τή ; τελευταία ; ταύτη ; λέξεω; 

τά  κάνεα (κάνιστρα), α έφερον αί γυναίκες έν τή  

εορτή τώ ν  Ελευσινίων μυστηρίων. Ó Ρεΐσκιο; δέ δ- 

μολογήσα; κατά πρώτον, δ τι δέν έννοεί δ ,τι δηλοί 

δ Δείναρχος διά τή ; λέξεω ; διαθήκη, έπιφέρει, δ τι 

πιθανόν νά 5νομ.άζη οδτω τήν συλλογήν τώ ν  χρη- 

σμών τού Βάκιδος καί Αμφιλύτου, ή άλλου τινύ; 

αρχαίου μάντεως, χρησμ,ών προμηνυόντων άγαθά ή 

κακά εί; τήν δημοκρατίαν τώ ν  Αθηνών, έάν έξεπλή- 

ρου, ή κατεφρόνει τ ά  έν αυτοί; άναφερόμενα' προσ- 

τίθησι δέ, δ τι το  βιβλίου τούτο, ώς φέρον τό  όνομα, 

δπερ ο! Χριστιανοί καθιέρωσαν εί; τά ; ίεράς αυτών 

βίβλου;, φαίνεται Ιχον τοιαύτην παρά το ί; Αθη

ναίοι; ιερότητα, οΐαν παρά το ί; Ρωμαίοι; τά  βιβλία 

τώ ν  Σιβυλλών.

Ó συγγραφεύ; τώ ν  περί Ελλήνων φιλοσοφικών i - ,  

peuvô>v(Recherchi;s philosophiques sur les Grecs) 

αναφέρει δμοίως περί τή ; απορρήτου ταύ τη ; δ ια 

θήκης (2 ). Αλλ’ ε ίτε δι’  άπροσεξίαν είτε δι’  άγνοιαν 

τή ; Ελληνική; γλώσσης, λέγει, δ τι δ Δείναρχος κατη

γορεί τύν Δημοσθένην ώ ; άσεβήσαντα πρύ; τήν α

π ο ίη το υ  ταύτην βίβλον' δπερ ουδόλως υπάρχει έν 

τ ώ  προεκτεθέντι χωρίο) τού ρήτορος, παρεκτύς αν ό 

Πώβιος (P au w ) έθεώρησε τήν πρύ; τύν Αρειον Πά

γον άσέβειαν τού Δημοσθένου; άντανακλώσαν τρό

πον τινά έπί τή ; άποέρήτου διαθήκης, ώ ; έμπεπι- 

στευμένης έκείνω. Φρονεί δέ καί ουτος, δτι τύ περί 

où δ λόγο; βιβλίου αντιστοιχεί πρύ; τά  τώ ν  Σιβυλ

λών' άλλά, καθώ; προείπομεν, τούτο πρώτος ε?κα- 

σεν δ Ρείσκιος, 8ν αναφέρει κατόπιν εν τιν ι σημειώσει 

δ Πώβιος, μεμφόμενος αυτόν, ώς είπόντα, δ τι τύ 

βιβλίου τούτο ήτο παρακατατεθειμένου έν τ ώ  Αρείω 

Πάγω. Εντεύθεν άποδεικνύεται έτι μάλλον δ,τι α

νωτέρω είπον περί τού συγγοαφέω; τούτου' του τέ- 

στιν, δ τι μετ’  έλαχίστη; προσοχή; άνέγνω, ή ούδό- 

λ ω ; ένόησε τύ  χωρίον τού Δεινάρχου* διότι δ Ρεί'σκιο; 

αναφέρει τήν πεοίστασιν ταύτην, ώ ; έκτίθεται ύπύ 

τού ρήτορος, δσ τι; καθαρώς λέγει, δ τι ή φύλαξες 

τή ; διαθήκης ήτο έμπεπιστευμένη τώ  Αρείω ΙΙάγω  

«  8 φυλάσσει rdc απορρήτους διαθήχας, έν α ί; τά  

τή ; πόλεως σωτήρια κεϊται. » Ó Πώβιος λέγει τ ε 

λευταίου, δ τι τύ  βιβλίου τούτο άπέβλεπε τήν λα-

(1 ) Δείναρχ. κατά Δημοσθ. Τόμ. Δ', σελ. 8, εκδ. 'Ρει- 
σκίου.

(2 ) Τόμ. 3' σελ. 203 καί έφεξής.
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τρείαν τή ; Λήμητρος, καί δ τι αί διά κληρώσεω; έκλε- 

γόμεναι γυναίκες έκ τώ ν  1 70 Δήμων τή ; Αττικής, 

έφερον αύτύ κατ’ έ το ; εί; τήν εορτήν τώ ν  Μυστηρίων.

Εξετάσωμεν ήδη μέχρι τίνος φαίνεται πιθανή ή 

εικασία αδτη. Τύ κατ’ έμέ, τόσιρ μάλλον άπίθανον 

νομίζω, δ τι τύ βιβλίου τούτο τώ ν Νόμων (διότι ού

τω ς ώνόμαζον αύτύ), δπερ αί γυναίκες εφερον έπί 

κεφαλή; έν τή εορτή τώ ν θεσμοφορίων (1 ), είναι τύ 

ύπύ τού Δεινάρχου καλούμενου διαθήχαι, δσω το 

τελευταίου τούτο κατατεθειμένου έν τώ  Αρείω Πάγω 

άπέβλεπε μόνον τήν τύχην τής Πολιτεία; τώ ν Α 

θηνών' τύ δέ βιβλίου, δπερ έφερον αί θεσμοφοριά- 

ζουσαι γυναίκες, όποιον άν ύποτεθή τύ έν αύτώ 

περιεχόμενον, έπρεπε πιθανώτατα νά υπάρχη εις 

ολα ; τά ; Ελληνικά; πόλεις τής Ιωνία; και Σικελίας, 

έν αί; η εορτή αδτη έπανηγυρίζετο. Τούτοι; δέ προσ

θετέου, δ τι τά  άφορώντα τήν εορτήν τώ ν  θεσμοφο

ρίων ήσαν γνωστά  εί; μόνα; τά ; γυναίκας, αίτινες, 

μόνου έξαιρουμένου τού ίερέως, δςτις παρελαμβάνετο 

ώ ; ιερουργός, εί; ούδένα άλλον άνδρ* έπέτρεπον νά 

πκρευρεθή (2 )' καί δτι, ένώ πολλοί πολλάκι; άνα- 

φέρουσι περί τή ; εορτή; ταύ τη ;, ούδεί; άποδίδει τύ 

όνομα διαθήκη εί; τύ βιβλίου τώ ν Νόμων, δπερ άπε- 

τέλει ενα τώ ν κυριωτέρων τή ; έορτή; κόσμων. Συμ- 

περαίνεται άρα, δ τι αί ϊιπόρρητοι διαθήχαι, περί ών 

λέγει δ Δείναρχος, ήσαν βιβλίου, ή τουλάχιστον 

παράδοσις, άφορώσα Εδίω; τούς Αθηναίου; καί περι- 

έχουσα τά ;  τύχα ; τής πολιτεία; αυτών.

Τύ συμπέρασμα, τούτο καθίστησι πιθανωτέραν 

τήν εικασίαν τού Ρεϊσκίου, δςτι; θεωρεί τύ  βιβλίου 

τούτο ώ ; συλλογήν τού Βάκιδο; καί τού Αμφι

λύτου (3 ). Εξ δσων λέγει δ ’ Αριστοφάνης, ο! χρησμοί 

αυτών φαίνονται κυρίως άποβλέποντε; τήν εσω

τερικήν τώ ν ’ Αθηνών διοίκησιν, καί τά ; μεταβολά; 

τής Κυβερνήσει.); αύτών ώ ; πρύ; τού; δημαγωγούς, 

οίτινες διεδέχοντο άλλήλου;, καί άλλεπαλλήλως 

εΐλκυον τήν άγάπην τού Δήμου, συνελκύοντε; μετά 

τής άγάπη; καί τά ; προόδου; αυτού, ύμοίως δέ άπέ- 

βλεπον τά ;  πολιτικά; σχέσεις τώ ν ’Αθηναίων πρύ; 

τού; άλλου; λαού; τή ; Ελλάδος, καί ιδίως πρύ; 

τού; άντιζήλου;, καί πολλάκι; έχθρού; αύτών, Σπαρ- 

τιάτας. Καί όμως, δέν παραδέχομαι τήν γνώμην 

ταύτην τού Ρεϊσκίου' διότι, έάν οί χρησμοί τού Βά

κιδο; διετηρούντο έν τώ  ’Αρείω Πάγω ώς ιερόν καί 

άπόέρητον βιβλίου, ό ’Αριστοφάνης, καίπερ πολλή; 

οΰση; τή ; έλευθερία; έπί τή ; σκηνή;, δέν ήθελε τολ- 

μήσειν νά παραστήση έπ’  αύτή; ώς άπατεώνα αΰτύν

(1) Meurs: Grœc: ferial: L. IV.
(2 ) Meurs: ένθα ανωτέρω, καί Άριστοφ: θεσμοφ: 633 

καί 1161.

(3) Αγνοώ, διά τί ό Πώβιος ονομάζει αύτόν Άντίφυλον.

τύν Βάκιν (1 ), εί; τού δποίου τούς χρησμού; ή Κυ- 

βέρνησι; τώ ν Αθηνών τοσαύτην απέδιδε σημαντικό-· 

τη τα . Παρεκτύ; δέ τούτου, καί το ι πολλάκι; άνα- 

φέρει τούς χρησμού; τούτους, ούδαμού ονομάζει αυ
τού ; Αιαθήχας.

Νομίζω λοιπόν, δ τι τύ προκείμενον ζήτημα ή

θελε λάβειν πιθανωτάτην τήν λύσιν, έάν τ ις  έδύνατο 

ν’  άνακαλύψη που άνθριοπον, δςτι; άποθνήσκων νά 

ένεπιστεύθη τήν τελευταίαν αυτού θέλησιν εί; τήν 

πόλιν τώ ν ’ Αθηνών, νά έδήλ.ωσεν δ τι ή σωτηρία τή ; 

πόλεω; ταύτη ; έξήρτηται έκ τή ; άκριβού; έκπληρώ- 

σεω; αύτή;, καί μ,άλιστα νά παρήγγειλεν αύστηοώ; 

δπο>; διατηρηθή απόρρητο; ή θέλησις αυτού, έάν 

που εύρεθώσιν αί περιστάσεις αύται συνημμέναι, έ- 

κείθεν μόνον δύνατας νά προκύψη άληθώ; Απόρρη

το ς  δ ιαθήκη, έ ζ  ής εν.Ιόγοις ήθεδεν έζαρτ&σθαι ή 

σωτηρία  τή ς  τώ ν  Α θη νώ ν  δημοκρατίας, οΐαν περι

γράφει αύτήν δ Δείναρχος λέγων' «  Τά ; άποέρήτους 

διαθήκα;, έν α ί; τά  τή ; πόλεω; σωτήρια κεϊται » .

Απασαι λοιπόν αί περιστάσεις αύται τόσω καθα

ρώς έκτίθενται έν τή  τραγωδία τού Σοφοκλέου;

« Οίδίπου; έπί Κολο>νώ » ,  ώ σ τε  πρέπει νά ύποτεθή 

τ ι ;  λίαν προκατειλημμένο; οπιο; μή έννοήση, δτι 

έν αύτώ 6 ποιητή; αναφέρει Αιαθήχην, ούτως είπεΐν, 

ήν κατέλιπεν δ Οίδίπου; επ’ άγαθώ τώ ν ’Αθηναίων. 

0  άτυχή; ούτο; Ηγεμιυν πλανώμενο; μακράν τή ; 

πατρίδο; καί τού βασιλείου αυτού, καί κατά  τύχην 

άφικόμενος μετά τής εαυτού θυγατρύ; ’ Αντιγόνη; 

εί; τύν Κολωνύν, δήμον τή ; ’Α ττικής, παρ’ ώ  ε- 

κειτο δάσο; ιερόν τώ ν Εύμενίδων, άνεμνήσθη, δτι 

χρησμός τ ι ;  είχε ποοειπεΐν αύτώ, δ τι εμελλε νά τ ε -  

λευτήση παρά τινι τόπω, ίερώ τώ ν  θεών τούτων, καί' 

δ τι ήθελε καταστήσειν ευτυχή τήν χώραν, έν η ή

θελε ταφή. Μετεκαλέσατο λοιπόν έκεί τύν τό τε  

βασιλεύοντα τώ ν ’Αθηνών Θησέα, καί άνήγγειλεν 

αύτώ, δ τι ήλθε νά προσφέρω εί; αύτύν ώ ; δώρον τύ 

εαυτού σώμα, άποτρόπαιον μέν κατά τύ  φαινόμενου 

καί άθλιον, άλλά πολλή; ώφελείχς αίτιον έσόμενον 

αύτώ (2 ) ' καί παρεκάλεσε νά υπεράσπιση αύτύν, καί 

νά έμποδίση τύ  νά άπαγάγωσιν αύτύν βιαίως εί; 

Θήβας, δθεν ύπύ τώ ν ιδίων τέκνων άπεδιώχθη. 0  δέ 

Θησεύς, έκπεπληγμένο; διά τήν άντίφασιν ταύτην, 

ηοώτησεν αύτύν, διά τ ί  οοβεΐται μή διά βία; άπ- 

αχθή δθεν έδιώχθη' καί δ Οίδί που; άπεκρίνατο, δ-ι 

οί Θηβαίοι είσίν ήναγκασμένο·. νά πράξωσι τούτο 

κατά  τινα χρησμόν, προειπόντα αύτοΐ;, δ τι οί ’Αθη

ναίοι κατέχοντε; τύ σώμα αυτού Οέλουσι κατα- 

σταθή λίαν έπικίνδυνοι έχθροί αύτών. Είπόντος δέ

(1 ) Άριστοφ. Μπ. 129 καί 1001. —  Είρτ,ν. 1071 
καί έφ

(2 ) Σοφ. Οίδ. έπί Κολ. 577 καί εφεξής.
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τού Θησέως, δ τι ύπηρχεν ειρήνη το ί; ’Αθηναίος; και 

Θηβαίοι;, ό Οίδίπους λέγει πρός αύτόν τάδε" 
ύ  φίλτατ’  ΑΙγέως —τΧ, μόνοι; οΰ γίγνεται 
ΟεοΤσι γήρα;, οϋοέ κα-ΟανεΤν ποτέ· 
τά δ’ άλλα συγχεΐ πάνΟ’ ό παγκρατής χρόνος, 
φθίνει μέν Ισχύ; γή; (1 ), φθίνει 8έ σώματος· 
θνήσκει δέ πίστις, βλαστάνει δ’ απιστία 
και πνεΰμα ταύτόν οΰποτ’  οότ' έν άνδράσι 
φίλοι; βέοηκεν, ούτε πρός πόλιν πόλει. 
τοΤς μέν γάρ ήδη, τοΤ; δ’ έν ύττέρω χρόνιμ 
τά  τερπνά πικρά γίγνεται, καοθι; φίλα. 
και ταΤσι Θήβαις εί τανΟν εϋημερεΤ 
καλ®; τά πρό; σε, μυρίας 6 μυρίο; 
χρόνος τεκνοΰται νύκτα; ήμέρα; τ’  ίών, 
έν άΓ; τά  νΰν ξόμφωνα δεςιώματα 
έν δορί διασκεδώσιν έκ σμικροΰ λόγοι»·
'¡ν’  ούμό; εϋδων καί κεκρυμμένος νέκο; 
ψυχρό; ποτ’  αύτών θερμόν αΐμα πίεται, 
εί Ζεύ; ετι Ζεύ;, χώ  Διό; ΦοΤοο; σαφή;, 
άλλ’  ού γάρ αύδ$ν ήδί> τακίνητ’  Ιπη· 
έ’α μ’  έν οΐσιν ήρξάμην, τό σόν μόνον 
πιστόν φυλάσσων· κοδποτ’  Οίδίπουν έρεΤς 
άχρεΐον οίκητήρα δέςασθαι τόπων 
τών ένθάδ’, εϊπερ μή θεοί ψεύσουσ! με.

έ ν  τώ  διαλόγω τούτω , δςτις έσ-ίν έν τω ν ώραιο- 

τά τω ν  χωρίων τής τραγωδίας εκείνης, ό Θησεύ; 

συγκατατίθεται νά υπεράσπιση τον Οίδίποδα κατά 

τού Κρέοντος, δςτις μ ετ’  ού πολύ έλθών, καί άπο- 

τυχών νά πείση αυτόν, άπεφάσισε νά έπαναγάγη αυ

τόν διά βίας είς Θήβας. Μόλις δέ ό Θησεΰς έπανήλ- 

6εν εις Αθήνας, άφοϋ άπέκρουσε του Κρέοντος τήν 

βιαίαν προαίρεσιν, καί ό Οίδίπους έννοήσας προσεγ- 

γ ίζοντα  τόν θάνατον, έσπευσμένως μετακαλείται 

αυτόν, καί ή άνησυχία αύτοΰ δμοιάζει πρός ανησυ

χίαν πατρός άποθνήσκοντος, δςτις αισθανόμενος τήν 

ανάγκην τού νά γράψη τήν εαυτού διαθήκην, μετα- 

καλείται σπουδαίως τόν Ιαυτοΰ υίόν, δπως άκούση 

τή ν τελευταίαν αυτού θέλησιν. ΐδοό αυτολεξεί πώς

( I )  Ο'ύτω μέν έχει τό κείμενον, ΐπερ καί κατ’  άκριβο- 
λογίαν δύναταί τι; αμετάβλητον τηρήσαι· εικάζω ί'μως, οτι 
ή άρχαία γραφή εΐχεν ούτω;

φθίνει μέν Ί Σ  Ψ Υ Χ Η Σ , φθίνει δέ σώματος, 

ό Σοφοκλή; δέν προτίθεται νά σχηματίση ένταΟθα άντίθεσιν, 
αλλά μάλλον νά έκφραση τό δόγμα τών αρχαίων φιλοσό
φων, δτι ή ψυχή συναύξεται καί συγγηράσκει μετά τοΟ 
σώματος· «  αύξανομένιρ γάρ τφ  σώματι συναύξονται καί 
αί φρένες, γηράσκοντι δέ συγγηράσκουσι, καί εί; τά  πράγ
ματα πάντα άπαμβλύνονται > (Ή ροδ. Γ ',  434). Ό  δέ 
σοφό; τοΟ 'Προδότου μεταφραστής παρατίθησιν ένταΟθα 
του; στίχου; έκείνου; τοΟ Λουκρετίου (βιβλ. Α ',  446), 
ού; ά Γράγγιο; ερμηνεύει ούτω πως·

• Πρό; τούτοι; βλέπομεν αΰτήν (τήν ψυχήν) γεννωμέ- 
. νην μετά τοΟ σώματος, αύςανομένην δέ καί συγγηρά- 
. σκουσαν μετ’ αύτοΰ. Τό βρέφος έχει σώμα άδύνατον και
• βήμα έπισφαλές· άλλά καί τής ψυχή; αύτοΰ αί ίδέαι δέν 
»  είναι σταθερώτεραι. Ή  πρόοδος τής ήλικία; ένισχύουσα
• τά μέλη τοΟ σώματος, ώριμοποιεΤ ένταυτφ τήν νοητικό-

άναφέρετας τούτο έν τή  προμνησθείση τού Σοφο- 

κλέους τραγωδία (4 486 καί έφ:)

Οίδ. χΑ ρ ’  έγγί»; άνήρ ; αρ’ έτ’  έμψύχου, τέκνα, 
κιχήσεταί μου καί κατορθοΰντος φρένα ;

Άντιγ. Τί δ’ δν Οέλοις τό πιστόν έμφΰναι φρενί ;
Οίδ. Ά νθ ’  ών έπασχον εϋ, τελεσφόρον ,χάριν

δοΰναι σφιν, ήνπερ τυγχάνων ίιπεσχόμην.

Εν τούτφ  δ’ ό Θησεύς πάρεστι’  καί τό τε  δ Οίδί- 

πους πρός τοΐς άλλοις λέγει πρός αυτόν τά  εζής" 

Έγώ διδάξω τέκνον Αίγέως 5 σοι 
γήρω; άλυπα τήδε κείσεται πόλει. 
χώρον μέν αύτό; αύτίκ’ έξηγήσομαι, 
άθικτο; ήγητήρο;, οΰ με χρή θανεΤν.
"Γούτον δέ φράζε μή ποτ’ άνθρώπων τινί, 
μήθ’ οΰ κέκευθε, μήτ’ έν οΐς κεΤται τόποι;· 
ώς σοι πρό πολλών ασπίδων άλκήν ϊδε 
δορό; τ’ έπακτοΰ γειτόνων άεί τιθή· 
ä δ’ έξάγιστα, μηδέ κινείται λόγιρ, 
αύτό; μαθήση, κεΤσ’ οταν μόλης, μόνος· 
ώς ούτ’ άν άστών τώνδ’ άν έξείποιμί τψ, 
οΰτ’ άν τέκνοισι τοΤς έμοϊς, στέργων όμως, 
άλλ’ αύτό; άεί σώζε, χώταν εί; τέλος 
τοΰ ζήν άφικνή, τώ προφερτάτφ μόνιρ 
σήμαιν’· ό δ’ αίεί τφ ’πιόντι δεικνύτω. 
χ’ ούτω; άδήον τήνδ’ ένοικήσει; πόλιν 
σπαρτών άπ’ άνδρών .  ..............   .

Επειτα δέ ψθάς είς τόν πεπρωμένου τόπον δ Οίδί- 

πους, τάς μέν θυγατέρας αύτοΰ καί τοίις άλλους τους 

συνακολουθήσαντας αποπέμπει" τόν δέ Θησέα μόνον 

κρατεί παρ’  έαυτώ, δπως ίδη τόν θάνατον, δι’  ού 

άπέθανε, καί τόν προωρισμένον τόπον, δςτις ήνοίχθη, 

ΐνα περιλάβη τό  σώμα αυτού.

Καθ’  δλην ταύτην τήν διήγησιν μόνον τό  όνομα 

Λιαθήχη δέν λέγετα ι ρητώς" άλλά σαφέστατα δει

κνύεται, δ τ ι  δ Οίδίπους συνδέει μετά τής πόλεως 

τώ ν Αθηνών τό  εαυτού σώμα καί πάσας τάς έξ αυ

τού  προσδοκωμένας ώφελείας, επί συμφωνία τού νά

• τητα, καί αυξάνει τήν ίσχύν τής ψυχής. ’Αλλ’ δταν άκο- 
» λούθω; ή πρόοδο; τών έτών κάμψη τό σώμα, άμβλύνη
> τά όργανα καί έξαντλήοη τά; δυνάμεις, ή. κρίσι; παρα- 
■ φέρεται, καί τό πνεΰμα τραυλίζει, ώ; καί ή γλώσσα· καί
> συντόμω; είπεΤν, όλα τά έλατήρια τής μηχανή; συνεκλεί-
> πουσιν. » Καί ό ’Αριστοτέλης δέ είπε πρό τού Αουκρε- 
τίου « Έστι γάρ, ώσπερ σώματος, καί διανοίας γήρας . 
(περί Δημοκρ, Β’. 9.)- καί τούτο τοΟ Άριστοτέλους τό 
μέρος είχε πιθανώς πρό οφθαλμών είς «ών 'Ομήρου Σχο
λιαστών, τών ϋπό τοΟ σοφού Βιλλοισώνα; έκδοθέντων, £τε 
έξηγών τόν 41 δον τού ΙΑ'. Βιβλίου τής Ίλιάδος έλεγεν, 
δτι « ’Αριστοτέλης καί ’Αντίπατρο; ό ιατρός συναύξεσθαι 
φασί τφ σώματι τήν ψυχήν, καί συμμειοΟσθαι πάλιν. ·

Ταϋτα πάντα παρέθηκα πρός ένίσχυσιν τής ιδέας μου ώ; 
πρό; τήν διόρθωσιν τού προκειμένου στίχου τού Σοφο- 
κλέους, 8ν ό Βιργίλιο; φαίνεται μιμούμενο; έν τφ λέγειν

Omnia ferl aetai, animoin qnoque...........

ό’περ ό Γρεσσέτιο; χαριέντω; μετέφρασε·
Ma memoire »  éteint: loot s’ éteint avec Γ lg£ .

τηρήση δ Θησευς καί οί διάδοχοι αυτού απόρρητον 

■τόν τόπον τής ταφής του, μήποτε άφαιρέσωσι τό 

σώμα αυτού οί Θηβαίοι, οϊτινες ήσαν θανάσιμοι εχ

θροί αυτού. Εν ένί λόγω  διά τής πράξεως ταύτης δ 

Οίδίπους άπεκλήρωσε τρόπον τινά τους συμπολίτας 

καί τ ά  τέκνα αυτού, καί κατέλιπεν υπέρ τώ ν Αθη

ναίων διαθήκην τοιαύτην, otav έννοοΰσιν οί Νομικοί 

διά τού έξής δοισμού. Διαθήκη έστί «  Σαφής δή- 

λωσις τής θελήσεως τού άποθανόντος περί μεταβι- 

βάσεως τής κυριότητας τώ ν μετά τόν θάνατον αυτού 

καταλειπομένων κτημάτων, καί περί παντός, δ,τι 

μετά τόν θάνατον αυτού επιθυμεί γενέσθαι.» (4 ) 

Τούτου τεθέντος, άλλο τ ι  ζήτημα αναφαίνεται 

φυσικώ τώ  λόγω . Πώς ή προφορική αΰτη παράδοσις, ή 

διαβήχη τού Οιδίποδος μετεβιβάσθη άλληλοδιαδό- 

χως είς τους βασιλείς τώ ν  Αθηνών, καί επειτα είς 

τόν Αρειον Πάγον μετά τόν θάνατον τού Κόδρου, τού 

τελευταίου τώ ν  Αθηνών βασιλέως ; διότι γνωστόν 

υπάρχει, δ τι δ Θησευς έδολοφονήθη έν τη  νήσω 

Σκύρω υπό τού Λυκομήδους, καί δ τι δ Κόδρος εκου- 

οιως παοεδόθη είς θάνατον υπέρ τού συμφέροντος 

τής πατρίδος.—  Ε ξ όλης τής γενναίας τού Θησέως 

διαγωγής πιθανώτατον φαίνεται, δτι, πριν ή έξέλθη 

τώ ν  Αθηνών, ένεπιστεύθη τό  μυστικόν είς τόν επί

δοξον διάδοχον αυτού" δ δέ Κόδρος, πρίν ή έκτεθή 

είς τόν εκούσιον θάνατον διά τόν αυτόν λόγον ένεπι- 

στεύθη αυτό είς τόν Αρειον Πάγον, συγκείμενον, ώς 

γνωστόν, έκ τώ ν έναρετωτάτων πολιτών, καί τοσαύ- 

της άπολαύοντα αγαθής υπολήψεως άνά πάσαν τήν 

Ελλάδα, ώ στε νά πιστεύωσι γενικώς, δ τι καί θεούς 

έδίκασέ ποτε τό  Δικαστήοιον τούτο.

Πρός ταύτα δυνατόν ν’  άντιτάξη τις, δ τι ολη αΰτη 

ή περί Οιδίποδος διήγησις είναι μύθος, 8ν μετεχει- 

ρίσθη δ Σοφοκλής, δπως ευαρεστήση τοίς Αθηναίοις, 

οΐτινες μετά πολλής απληστίας συνέλεγον καί διε- 

τήρουν δ,τι διέθρυπτε τήν εαυτών ματαιοφροσύνην, 

καί ώς ίερόν τόπον έλάτρευον τόν Κολωνόν, δπου έ- 

δόξαζον δτι έλαβε τήν άρχήν δ μύθος ουτος. Αναν- 

τι^ρήτως μύθος είναι ή διήγησις αυτη, ή τουλά

χιστον παράδοσις, τοσούτω μάλλον αβέβαιος, δσω 

υπάρχουσιν οί άντιλέγοντες, δ τι δ Οίδίπους άπε- 

βίωσεν έν Θήβαις (2)" καί επομένως ή διαθήκη αυ

τού δέν είναι μάλλον αξιόπιστος τού Κορανίου. Αλλά

(1) Expresse deelaralia voluntatis defuneli de translation« 
dominii rerum post mortem suam rolictarum, cl do eo quod 
praeterea post mortem suam fieri relit. — Baumeister, pbi- 
losopb. Definit. Part II, p. 17<S.

(2 ) Ό  Σχολιαστή; τοΰ Σοφοκλέου; (Οίδ. έπί Κολ. 91 
λέγει, ότι ό Οίδίπους άπεβίοισεν έν Θήβαις, καί ότι κατά 
πρώτον μέν έτάφη εν τινι χωρίω τής Βοιωτίας, έπειτα δέ 
μετηνέχθη άλλαχοΰ. Ή  παράδοσις αΰτη συμφωνεί πρός τό 
λεγόμενον ϋπό τοΰ 'Ομήρου (Ίλ . ψ, 679), ότι ό Ήγεμών 
οΰτο; άπέθανεν έν τή Ιδία αϋτοΰ πατρίδι.
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δέν πρόκειται ένταύθα περί άληθείας τού γεγονότος" 

αρκεί μόνον νά γινώσκωμεν, δ τι οί Αθηναίοι έπί- 

στευον αύτό, ώς καί άλλα πολλά τοιαύτα μυθολο

γήματα, καί δ τι είχον μέγα συμφέρον είς τό νά πι- 

στεύωσιν αύτό. Οΰτως ή δίκη τού Αρεως ένώπιον 

τού Αρείου Πάγου, καί τοσαύτα άλλα θαύματα, 

αρχαιότερα ή σύγχρονα τή  αρχή τή ; δημοκρατίας 

αυτών, καί πρό πάντων ή περί αυτοχθονισμού ίδέκ 

αυτών, ένομίζοντο παρ’ αύτοΐ; τοσούτω μάλλον ά - 

ξιόπιστα, οσω έκολάκευον τήν φιλοτιμίαν αύτών, 

καί άπετέλουν μέρος τής θρησκείας αύτών.

Καί ταϋτα  μέν, φ ίλτατε, δσα περί τού προκει

μένου εχω σοι είπείν. Επαναλαμβάνω δέ, δ τι α

πλήν εικασίαν μου υποβάλλω εί; τήν κρίσιν Σοϋ τε  

καί τώ ν άλλων σοφών άνδρών, τώ ν  περί τήν Ελλη

νικήν φιλολογίαν έπιμελώς ά σχολουμένων. 5 ,τ ι  δέ 

θεωρώ καθαράν αλήθειαν, καί ούχί εικασίαν, είναι 

τό έξη;" δ τι δ μέν Δείναρχος αναφέρει Λ ιαθήχψ ' 

φυλαττομένην έν τ ώ  Αρείω Πάγω, δ δέ 

Σοφοκλής αναφέρει όμοίως π ρ ά ζικ  άπόρρι/τοκ, ένερ- 

γηθείσαν μεταξύ τού Οιδίποδος καί τή ; πόλεως τώ ν 

Αθηνών, καί έχουσαν πάντα τά  χαρακτηριστικά τή ; 

διαθήκης.
ΚΟΡΑΠΣ.
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Ϊ Κ Η Ν Α Ι  Ε Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α ι.

(Έ χ  τον  Γερμανικού.)

(Τέλος. Ίδε φυλλ. 317.)

Γ '.

Αμα έχάραξεν ήγέρθη δ Γρηγόρης, έτριψε τούς 

οφθαλμούς του, έστριψε τόν μύστακά του καί έτίνα- 

;ε τό  κάλυμμα τής κεφαλή; του. 0  δέ πρίγκηψ Δη- 

μήτριος, τού δποίου ή ήρεμος καί τακτική αναπνοή 

έδήλου τήν άνάόρωσίν του, έκοιμάτο έτι, δταν δ πι

στός νεκοοθάπτη; άπήλθε βήματι ταχεΐ είς τήν α

γοράν, ϊν’άγοράση διά τόν πρίγκηπα χαβιάριον, αύγά, 

κρέας καί οίνον, ό  π τω χό ; νεκροθάπτης είχε κάμει 

οικονομίας τινάς, α'ίτινες ήλαττοϋντο μέν καθ’ έκά- 

στην ένεκα τή ; υπερβολικής του δίψης, άλλ’ εύτυ- 

χώς έσώζοντο άκόμη διακόσια άβάζια. (< )

Πρός τούτοι; ήτο καί έλπίς δτι, έξαντληθέντος 

τού μικρού τούτου θησαυρού, ήθελεν είσρεύσει είς τό  

δερμάτινον πουγγίον τού πτωχού γέροντος γενναίόν 

τ ι  φιλοδώρημα τού πρίγκηπος. —  ’Επανελθών έκ 

τής άγορά; ευρεν δ Γρηγόρη; τόν πρίγκηπα έξυπνον 

καί στηριζόμενον μετά κόπου έπί τή ; σκληρά;

(4)Τό άβάζιον είναι νόμισμα έχον αξίαν 8ο περίπου 
λεπτών. Σ. τ. Μ.
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στρωμνής του. —  ’Εδώ είμαι, Γρηγόρη, έλθέ πλη

σίον μου και άκροάσθητί μου μετά προσοχής. Εχεις

χρήμ ατα ;

—  Διακόσια άβάζια' πλήν ή χρονίά είναι καλή, ό 

πυρετός ευνοϊκός, καί —

—  Καλά, σπεϋσε τώρα είς τήν αγοράν, καί ά- 

γόρασέ μου, ώς νά ήτο διά σέ, διότι έχομεν τό  αυτό 

ανάστημα, μίαν ολόκληρον ενδυμασίαν μεγγρηλίου 

χωρικού. 0  αδελφός σου δέν κατοικεί μικράν καλύ- 

βην έπί τής ποός τό  Γόρι δδοΰ;

—  Μάλιστα.

—  Είναι εις κατάστασιν νά μέ κρύψη έπί τινα 

χρόνον;

—  Βεβαιότατα.

—  Γενναίω; θά τόν ανταμείψω, καί έλπ ίζω  τά 

χιστα. Οσον διά σέ θά σοί άγοράσω έν ώραΐον έογα- 

στήριον τής έκλογή; σου είς τήν αγοράν τή ; ίδού 

Γ  ολοβίνου.

—  ! ! κύριέ μου!
—  Μή μέ διακόπτη;. Μίαν εβδομάδα θά μείνω 

¿κόμη έδώ, ΐν’  άναλάβω έντελώς, διότι φοβούμαι 

ό τι αί δυνάμεις μ.ου δέν μοί έπιτρέπουσιν ακόμη νά 

κάμω τεσσαράκοντα βέρστια έφιππο;. Καθ’  έκάστην 

θά μέ πληροφορής περί τώ ν συμβαινόντων έν τή  πό- 

λει καί πρό πάντων έν τή  οικία τής συζύγου μου. 

Σοί δίδω -.ήν άδειαν νά κάμης τόν κατάσκοπον καί 

ωτακουστήν.

Μέ τά  διακόσια άβάζια έντός τού πουγγίου του 

διήλθεν ό νεκροθάπτη; τάς άπεράντους τή ; πόλεως 

οδούς πρός αγοράν τής παρά τού πρίγκηπος διαταχ- 

θείσης ένδυμ.ασίας. Βήμασι κατεσπευσμένοι; διέβαι- 

νεν έμπροσθεν τώ ν οινοπωλείων, έν οί; συνείθιζεν 

άλλοτε νά οδύνη τήν δίψαν του' έδώ καί έκεΐ ή- 

κουε τού ; χλευασμού; τώ ν συναπαντώντων αυτόν 

φίλων καί γνωρίμων. Πλήν αδιάφορο; πρό; όλα έξ- 

ηκολούθει δ Γρηγόρη; τή ; πορείαν του. Μετά πα- 

ρέλευσιν δέ μια; ώρα; έπέστρεψεν εί; τήν οικίαν του 

φέρων μεθ’ έαυτού τήν ενδυμασίαν τού πρίγκηπος.

Περί τήν μεσημβρίαν τής αυτή; ημέρα; έκάθητο 

δ Γρηγόρη; υπό τήν σκιάν κυπαρίσσου παρά τήν θύ- 

ραν τή ; οικίας καί έπέβλεπεν ώς ήγεμών, τό  βασί- 

λειόν του, τό  νεκροταφείου. Αίφνης είδε γυναίκα κε- 

καλυμμ-ένην υπό μακοού πέπλου, ή τι; ήρχετο έκ τής 

πόλεως' έγνώρισε δε αμέσως τήν χήραν πριγκήπισ- 

σαν, καί μειδίαμα σαρκαστικόν έστεψε τά  χείλη 

του. Καί πραγματικά»; ήτο ή Δαρία, ήτις κατά  τό 

έθιμον ήρχετο νά κλαύση καί νά στενάςη έπί τού 

τάφου τού άποθανόντος συζύγου. 0  Γρηγόρη; ήγέρ- 

θη, έγύμνωσε τήν κεφαλήν του τή  έδειξε τήν θέσιν 

τού τάφου καί άπεσύρθη. Είσελθών δέ εί; τήν οικίαν 

του ειδοποίησε περί τώ ν διατρεχόντων τόν πρίγ- 

κηπα, όστις προχωοήσα; μετά κόπου πολλού μέχρι
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τή ; θύρας, είδεν εντεύθεν άόρατος τήν γυναϊκα, ήν 

ήγάπησέ ποτε καί ήτις τοσοΰτον αίσχρώς τόν έξη- 

πάτησεν.

Η  πριγκήπισσα παρακολουθεϊτο υπό τής πιστής 

θαλαμηπόλου, τής Σαλόμης, ή τι; έκράτει μικρόν 

κοράσιον, ένδεδυμένον φόρεμα έρυθρούν καί έχον τήν 

κόμην πεπλεγμένην είς έπτά  βοστρύχους, ή  υπη

ρέτρια κατέθεσεν έπί τή ; γής παρά τήν μητέρα τό  

βρέφος, τό  δποϊον έν τή  άθωότητί του ήρχισεν αμέ

σως νά παίζη μέ τούς χάλικας, τούς καλύπτοντας 

τόν τάφον τούς πατρός. Ι Ϊ  Δαρία έγονάτισε, προσ- 

ηυχήθη, έκλαυσε καί έκτύπα τό  στήθός της, έντός 

τού δποίου έπαλλε καρδία όλως ¿σύμφωνος πρός 

τήν προσπεποιημένην δρμήν τής άπελπισίας της. Η  

Σαλόμη έμιμεϊτο σχεδόν καθ’ όλα τήν κυρίαν της, 

τό  δέ βρέφος προσέβλεπεν ¿πό καιρόν είς καιρόν 

μ ετ ¿πορίας τάς δύο γυναίκας. Κομψότατα έφόρει 

ή Λαοία τά  πένθιμά τη ;  ένδύματα' τό  άνημμένον 

αυτής περίζωσμα, τό  πλούσιον αυτής διάδημα, δ 

πέπλος τη ; καί οί μέλανες πλόκαμοι τήν παρίστων 

ώς τήν θεάν τού πένθους.

Εν τή  οικία της έδέχετο ή Δαρία πολλά; επισκέ

ψεις φίλων καί συγγενών. Αμα δ’ έξυμνεΐτο προ

τέρημά τ ι  ή άρετή τ ις  τού συζύγου της, έστέναζε καί 

ώδύρετο' μ ετ’ οΰ πολύ όμως δ διάλογος μετέβαινεν 

είς ¿σήμαντα ¿ντικείμενα, μηδεμίαν πρός τόν άπο- 

θανόντα σχέσιν έχοντα.

Επί δύο παρασκευάς έπεσκέφθη ή Δαρία τό  νε

κροταφείου έπαναλαμβάνουσα τά  δάκρυα καί τούς 

¿δυρμούς τη ;, μέχρι τής στιγμή;, καθ’  ήν έστήθη 

έπί τού τάφου λίθινου μνημείου άκομψον καί βα- 

ναύσως είργασμ.ένον. ό  δέ πρίγκηψ πληροφορούμε

νο; πάντοτε ύπό τού Γρηγόρη περί τώ ν συμβαινόν- 

τω ν έβοσκε τού ; δφθαλμούς του είς τήν θέαν τή ; ά- 

ληθούς ή προσπεποιημένη; θλίψεως τή ; γυναικός του 

καί ¿μφιβάλλων τ ί  νά πιστεύση έταλαντεύετο έτι 

μεταξύ έκδικήσεως καί συγχωρήσεως.

Τέλος δέ άνα^ρώσας έντελώς καί ένδυμα μιγγρη- 

λίου χωρικού φορών έγκατέλιπεν δ πρίγκηψ έν θυελ- 

λώδει νυκτί τήν Τιφλίδα, παρακολουθούμενο; υπό 

τού πιστού νεκροθάπτου. Μόλις έχάραζεν ότε έφθανον 

οί δύο δδοιπόροι είς τήν καλύβην τού άδελφού τού 

Γρηγόρη, Δάτου, όστις τόν περιέμενεν.

—  Πρίγκηψ, είπεν δ χωρικός λαμβάνων μέ σέ

βα; τού; χαλινούς τού ίππου τού Δημητρίου.

—  Δάτε, άπήντησεν δ πρίγκηψ, έδώ δέν είμαι 

πλέον πρίγκηψ, ¿λλά πτωχός μιγγρήλιο; χωρικός, 

8ν θά ονομάζης Νασκίδαν καί θά μεταχειρίζησαι ώς 

δμοιόν σου. Ανάγκη δέν είναι νά μάθης τήν αιτίαν 

τής ένταύθα διαμονής μου. όθεν δ Νασκίδας θά 

τρώγη είς τήν οικίαν σου καί θά πίνη έκ τού οί

νου σου.

Πλήρη; χαρά; ήσπάσθη δ Δάτος τήν χεϊρα τού 

πρίγκηπος. Εάν τά  χωρία τή ; Γεωργίας ήναι ελε

εινά καί πτωχά, έτι έλεεινοτέρα καί πτωχοτέρα είναι 

μία μεμονωμένη καλύβη. Π  καλύβη αυτη είναι συνή

θως ταπεινή καί κατά τά  δύο τρ ίτα  τεθαμμ ένη έντός 

τής γής. Η  στέγη είναι επίπεδος, καί έπ αυτής τήν 

μέν ήμέραν κάθηνται οί χωρικοί, τήν δέ νύκτα κοι- 

μώνται, ώστε δ χωρικός τής Γεωργίας μάλλον έπί 

τή ; οικία; του ζή  ή έντός αυτής. Εσωτερικώς δέ ή 

καλύβη ούτε τραπέζας περιέχει ούτε σκαμ-νία, ¿λλά 

μόνον ολίγα τινά σκεύη καί έν τώ  μέσω τήν εύρεϊαν 

εστίαν, τόν φίλον τούτον τή ; καλύβης.

Τοιαύτη ητο κατά τό  μάλλον καί ή ττον ή οικία, 

ήτις ήνοιξε φιλόξενον θύραν είς τόν πρίγκηπα. ό  Δη- 

μήτριος,αμα είσελθών, έχαιρέτισε τήν οικοδέσποιναν, 

πρός τήν όποιαν τόν παρουσίασεν δ Δάτος, είπών'—  

Γυναίκα, αυτός είναι δ Ναυσκίδας, ένας ¿πό τούς 

παλαιού; συντρόφους μου' είναι τολμηρός ώ ;  σπάθη, 

κυνηγός ώς ¿ετός καί δκνηρό; ώς Μιγγρέλιος, όποιος 

καί είναι.

0  Δημήτριος έπρομηθεύθη πυρίτιδα καί μόλυ

βδον καί έλαβε μεθ’ έαυτού τό  δίκαννον τού Γρηγό

ρη πυροβόλου. Μετ’ δλίγον δέ έκάθησεν, έφαγε μ.έ 

μεγάλην δρεξιν, άνεπαύθη δλίγον καί έπειτα λα 

βών τό  δπλον έξήλθεν εί; τό  κυνήγιον, παρακολου- 

θούμενος ύπό τού Δάτου.

Δύο δλόκληροι έβδομάδε; παρήλθον. Τέλος έφθασε 

καί δ Γρηγόρη; κεκοπιασμένος καί δρομαίος, έχαι

ρέτισε τόν ¿δελφόν του  καί άπεκαλύφθη ενώπιον 

τού πρίγκηπος.

—  Σκεπάσου, Γρηγόρη, τώ  είπεν ούτος. Τ ί συ

νέβη ;
—  Τήν παρελθούσαν παρασκευήν ή πριγκήπισσα 

δέν έπεσκέφθη τον τάφον σου, άλλ έστειλεν ώς άν- 

τιπρόσωπόν της τήν γραϊαν Σοφίαν, τήν τροφόν σου, 

ήτις έφαίνετο πολύ λυπημένη καί έκράτει στέφανον 

νεκρικόν είς τήν χεϊρα.

—  Αλλο τίπ οτε, Γρηγόρη ;

Αλλο τ ίπ ο τε ; —  ό χ ι δά, έφερα ψάρια, πυρίτιδα 

καί μόλυβδον.

—  Ταχέως μέ λησμονεί, είπε καθ’ εαυτόν δ Δη- 

μήτριο;' διενοούμην νά τήν συγχωρήσω, άλλ’ έάν 

άγαπά ¿κόμη τόν αισχρόν εκείνον Βαμιράν, τό τε  μά 

τήν Παναγίαν! αίμα θά ρεύση!

Δ'.

0  Γρηγόρη; πρός μεγάλην έκπληξιν τώ ν φίλων 

του παρήτησε τόν οίνον, φαινόμενου σπανιώτατον 

είς τήν χώραν ταύτην. Ουδέποτε έπεσκέπτετο πλέον 

τά  οινοπωλεία, καί σύννους καί σιωπηλός περιεφέ- 

ρετο πολλάκις τής ήμέρας περί τήν μητρόπολιν, ήν 

άλλοτε άπαξ ίσως τού έτου; έπεσκέπτετο μόνον. Ε- 

φαίνετο δέ είς τάς κυριωτέρας δδού; τής πόλεως μέ
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ΰψωμένην τήν κεφαλήν καί κρατών κομβολόγιον, τό  

δποϊον μηχανικώς διά τώ ν  χειρών του έπαιζε. Πι

στός όμως πάντοτε εί; τόν πρίγκηπα μ,ετέβαινε 

συχνά εί; τού άδελφού του τήν οικίαν κομ.ίζων τρο 

φάς καί νέα.

Καί ύπό τόν στίλβοντα τή ; Ανατολή; ουρανόν 

καί ύπό τήν ομ.ιχλώδη τώ ν βορείο>ν χωρών άτμο- 

σφαϊραν θεραπεύει δ χρόνος κα τ δλίγον όλα; τάς 

ψυχικά; λύπας, καί έν παντί τόπω  βλαστάνει ή λή

θη ταχύτερου ή δ χόρτος έπί τώ ν τάφων.

Η  Δαρία μετά παρέλευσιν όλίγων έβδομ,άδων άπό 

τή ; χηρείας τη ; παρετήρησεν ότι τά  δάκρυα έπη- 

ρέαζον τό  κάλλος της" όθεν καί άπό ήμέρας εί; ή

μέραν έχυνεν αύτά φειδωλότερον.

Πεπροικισμ.ένο; μέ τήν φυσικήν τώ ν  ’Αρμενίων 

δολιότητα ένόησεν δ Βαμιράν, ότι φρόνιμον ήτο νά 

μή προσπαθήση νά καταπνίξει άμέσως έν άρχή τήν 

λύπην τή ; χήρα;- διό ούτε τή  έγραψε, ούτε τήν 

έβλεπε, ούδ’ έζή τει νά τήν άπαντήση. Αμα όμως 

ύπέθεσεν ό τι ή θλίψις άπώλεσε πλέον τήν δύναμίν 

της, ένεφανίσθη πάλιν ενώπιον τής Δαρίας.

Τάς έπισκέψεις διεδέχθησαν έπιστολαί καί μια 

τώ ν ημερών, άποσυρθείσης τής Σαλόμης έκ τού δω 

ματίου, συνέβη νά ψαύση κατά τύχην ή χειρ τή ; 

Δαρίας τήν χεϊρά του. Τήν επιούσαν ή Σαλόμη έλα

βε δώοον πλουσιώτατον. Οί κάτοικοι τή ; Τίφλιδος, 

μικροί τε  καί μεγάλοι, φύσει οκνηροί, ένασχολούνται 

είς ξένα; πάντοτε ύποθέσεις. Οθεν πανταχού έσχολιά- 

ζοντο  αί περιποιήσεις τού Βαμ.ιράν, καί οί μέν Αρ

μένιοι ήσαν δυσηρεστημένοι, οί δε Γεώργιοι κατη- 

γανακτημένοι, βλέποντες ’Αρμένιον δρέποντα τό 

λαμπρότερου τού κήπου τω ν ρόδον. Αύτός νά ύψώση 

τό  βλέμμα του πρός πριγκήπισσαν έκ βασιλικού 

γένους, έλεγον ούτοΓ αύτός, τού δποίου δ πατήρ 

ήτο μεταπράτη; παλαιών καρφιών!

Εν τοσούτιρ παρήρχοντο αί εβδομάδες, οί μήνες, 

καί δ πρίγκηψ Δημήτριο; κατετηκετο βραδέως καί 

μονοτόνως έντός τού καταφυγίου του. ό ς  έπί τό 

πλεΐστον περιεφέρετο είς τ ά  όρη κυνηγών' άφ’ ού ό

μως άπήλθον τό  φθινόπωρον, αί βροχαί, άφ ού ή 

χιών κατεκάλυψε τόν χειμώνα τήν πεδιάδα, περιορί- 

σθη κατ’ ανάγκην καί δ πρίγκηψ είς τήν μονοτονίαν 

καί έρημίαν τής καλύβης. Κ α τά  τάς παγετώδεις 

μόνον ήμέρας έκυνήγει άλώπεκας καί λύκους, ών 

γέμουσι τή ; Γεωργία; τά  όρη.

0  χειμών διπλασιάζει τήν ένδειαν τού χωρικού 

έν Γεωργία, τού δποίου ή φυσική δκνηρία άντιπαρα- 

θέτει είς τήν θλίψιν τής πενίας δύναμιν αεργίας, ή τι; 

άποδεικνύει τό  ήπιον καί μαλακόν τού χαρακτή- 

ρός του.

Λ ;  ήτο επόμενον, δ Δάτος καί ή γυνή του δέν ή

σαν ευχάριστοι σύντροφοι διά τόν Δημητρών, ούδέ
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ήδύναντο να λησμονήσωσί ποτε με δλας τάς παρα

τηρήσεις τού πρίγκηπος, δ τι δ μιγγρέλιος χωρικός 

δέν ήτο δμιοεός των. Οθεν ό Δημήτριος έζη βίον μο

νότονον, πλήρη έχων τον νούν του μαύρων λογι

σμών. Αμα ήκουεν ή κρότον άμάξης ή ίππου καλ- 

πάζοντος βήμα εσπευδε νά πληροφορηθή μή ήτο δ 
Γρήγορης.

Ούτος δ’ αίφνης έφθασε κατά τδν Μάρτιον έν μέσω 

£αγδαιοτάτη; βροχής βεβρεγμένος μέχρις οστέων. 

Ο Δημήτριος έτρεξεν εις προύπάντησίν του καί έμα

θε παρ’ αυτού, οτι δ Βαμιράν έπεσκέπτετο καθ’ έ- 

κάστην την Δαρίαν καί σκοπόν είχε ν’  άρνηθή εντός 

ολίγου τό  άρμένιον δόγμα.

—  Καλά, άπήντησεν δ πρίγκηψ μέ τρέμουσαν 

φωνήν, σ’  ευχαριστώ. Ελθε τώρα νά θερμανθής.

Πέντε μήνες παρήλθον. Η Δαρία άπέβαλε τά  πέν

θιμα φορέματα, καί οί χλευασμ-οΐ καί αί συκοφαν- 

τία ι τώ ν κατοίκων τής Τίφλιδος εΤχον έξαντληθή. 

Πάλιν ένεφανίζετο ή πριγκήπισσα εις τάς μεγαλο

πρεπείς τώ ν προκρίτων συναναστροφάς, πάλιν επε

σκέπτετο τούς εύγενείς του τόπου, οτε αίφνης δλαι 

αί διαδοθείσαι φήμαι ήρχισαν εκ νέου νά έπανα- 

λαμβάνωνται καθ’ δλην τήν πόλιν. Η πριγκήπισσα 

Δαρία έμελλε μετ’  ού πολύ νά στεφανωθή τόν Αρ

μένιον Βαμιράν. Οποία σκανδαλώδης διαγωγή ? Χή

ρα πριγκήπισσα νά δπανδρευθτ, Αρμένιον καί μάλι

σ τα  άρνησίθρησκον!

Συνηθροισμένοι έν τή  πλατεία τής Έριβάνη; έλη- 

σμ.όνουν οί Αρμένιοι τάς έμπορικάς το>ν υποθέσεις, 

καπαρωμένοι μυριοτρόπως τόν άρνησίθρησκον Βαμι- 

ράν, έν ώ  οί Γεώργιοι έλυπούντο βλέποντες, δ τι εΰ- 

ρωπαϊκαί ίδέαι έμελλον νά έμβολιασθώσιν εις τό 

πανάρχαιον γενεαλογικόν τω ν  δένδρον.

0  πρίγκηψ Δημήτριος έμαθε παρά του Γρηγόρη 

τήν διά τόν γάμον όρισθείσαν ημέραν, καί τώ  είπε 

μειδιών. Γρηγόρη, τήν ήμέραν εκείνην έχω ανάγκην 

πολλά πρωί ενός ίππου. Μόνος θά έπανέλθω εις τήν 

οικίαν σου, ένθα νά με περιμένης. Εκεί θά κόψω 

τόν βαθύν μου πώγωνα καί θά φορέσω τήν στολήν, 

μέ τήν δποίαν είχον ένταφιασθή. Καιρός πλέον νά 

γείνω  πάλιν πρίγκηψ.

Περί τά  μέσα του Αύγουστου κατά τήν εκτην 

τής έσπέρας ώραν συνωθούντο οί εύγενεΧς τής Τ ί- 

φλιδος εις τάς μεγαλοπρεπεΧς αίθουσας τή ; πριγκη- 

πίσσης Δαρίας. Ε ί; τήν λάμψιν τώ ν εύοσμων λαμ.- 

πάδων έστιλβον οί άδάμαντες καί οί πολύτιμοι λ ί

θοι" ύπηρέται προσέφερον έντός αργυρών δίσκων ο

πώρα; τή ; Περσίας, τουρκικά γλυκίσματα διαφό

ρων ειδών, οίνον καί άλλα ποτά ' μουσικοί έπαιζον 

έθνικά άσματα εί; τιμήν τής νύμφης, ής έζυμνούντο 

αί άρεταί καί τό κάλλος. Αί κυρία·., πολυτελέστατα 

ένδεδυμέναι, ώμοίαζον κήπον κεκοσμημένον διά ποι-

κιλοχρόων άνθέων. Η  Δαρία έφόοει λευκόν μ ετα ζω - 

τόν φόρεμα μέ ¿οδόχροα κοσμήματα" πολυτελής 

πέπλο; έπιπτεν έπί τώ ν ώμων τη ; καί έπηύξανε τήν 

ωραιότητα τώ ν  πλοκάμων της, ών ή άκρα εψαυε 

τόν πλούσιον τή ; αιθούσης περσικόν τάπητα.

Τό διάδημά της συνέκειτο ές άδαμάντων καί 

περιεΧχεν έν τώ  μέσο) άνεκτίμητον άμέθυστον, δστις, 

κληροδότημα έκ τώ ν  πολυτίμων λίθων τώ ν Βογοα- 

τιδών, έλέγετο δ τ ι εύρέθη έπί του όρους Αραράτ 

καί περιέκλειεν έν έαυτώ σταγόνα διαφανεστάτην, 

ήτις έθεωρείτο τό  πρώτον δάκρυ τή ; Εύας. Νεανις, 

ένθουσιασθεΧσα υπό τής μουσικής, έχόρευσεν έν τώ  

μέσω τή ; άπεράντου αιθούσης γεωργικόν χορόν. Α ί 

κινήσει; της ήσαν κα τ’ άρχάς σεμναί καί ήρεμοι, τ ά  

βλέμματά τη ; έστραμμένα πρός τήν γήν, έπειτα δέ 

τά  ύψωνε κατ’ δλίγον καί παρεδίδετο εις δλην τήν 

ζέσιν τού ενθουσιαστικού χορού. Οί δέ άνδρες συνώ- 

δευον τήν μουσικήν χειροκροτούντες. Τέλος έπαυσεν 

δ χορός καί τάταρος άοιδός κοούων τήν λύραν του 

έψαλεν έπιθαλάμιον, έν ώ  έξετίθετο άφ’  ενός μέν ή 

χαρά τώ ν  νεονύμφων, άφ’ έτέρου δέ ή άπελπισία τών 

αγάδων.

Η το ή εβδόμη τής εσπέρα; ώρας. Οί κώδωνες τή ; 

μητροπόλεως άνήγγελλον ήδη τήν ελευσιν τού ίε- 

ρέω;, οστι; κατά τό έθιμον τού τόπου ώφειλε νά εύ- 

λογήση τήν νύμφην έν τή  οικία της, πριν τελεσθή 

μετά πομπή; ή τελετή  τού γάμου έν τή  μητροπό- 

λει. Τήν στιγμήν ταύτην εσπευσεν ό πρίγκηψ Δη- 

μήτριος δι’  άποκέντρων όδών πρός τήν οικίαν του, 

κάτωχρος μέν ώ ; νεκρός, πλήν κατά τό  φαινόμενον 

ήσυχος. Είσεπήδησε δέ άπό τού τείχους τής αύλής, 

ένθα Μουρσίκ, δ πιστός του κύων τόν ύπεδέχθη 

σείων τήν ούράν. Καλύψας τό  πρόσωπόν του διήλ- 

θεν δ πρίγκηψ διά μέσου τώ ν υπηρετών, οϊτινες ή 

δέν τόν άνεγνώρισαν ή τόν έξέλαβον ώ ; ενα έκ τώ ν 

προσκεκλημένων. Βήματι στερεώ είσήλθεν εις τήν 

αίθουσαν καθ ήν στιγμήν είσήρχετο καί ό ϊερεύς, καί 

κρατών τήν λαβήν τού ξίφους έστάθη έμπροσθεν 

τής συζύγου του χωρίς ν’  άφαιρέση τό  κόνδι" στεν

τόρεια: δέ τή  φωνή άνεβόησεν. « Εγώ  είμί, δ Δη μη

τριός Δομέντη; ! » Η  πριγκήπισσα, καταθορυβηθεΧσα 

υπό τής αιφνίδιας καί άπροσδοκήτου έμ,φανίσεως 

τού άνδρός, &ν πρό πολλού ένόμιζε νεκρόν, έλειπο- 

θύμησε καί έπεσε κατά γής. Εκπληκτοι καί έντρο

μοι έδραμ-ον οί προσκεκλημένοι πρίς τά ; έξόδους. Η 

Δαρία έπνεε τά  λοίσθια. 0  Δημήτριος δέ μέ βλέμμα, 

άσπονδον έμψαΧνον μΧσος, έστράφη πρό; τόν Βαμι- 

ράν καί τώ  είπε ψυχρώς.

—  Βαμιράν, δ γάμος έτελείωσε !

Γενναία; άντημ-είφθη υπό τού πρίγκηπος ή άφο- 

σίωσίς τού Γρηγόρη, δστις παραιτήσα; σκαπάνην καί

πτυαριον έγεινεν ιδιοκτήτης πλουσίου έργαστηρίου. 

ό  Δάδος καλλιεργεί έν ειρήνη τό  μικρόν του κτήμα. 

0  Βαμιράν, ψυχή τ ε  καί σώματι ’Αρμένιος, έπιδί- 

δεται καθ’ έκάστην εις νέας έπιχειρήσεις καί αύξάνει 

τήν περιουσίαν του. Τέλος δέ δ πρίγκηψ Δημήτριος 

αποδημεί έν Ευρώπη. I. Π.
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ΚΕΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ.

 0 0 0 ------

Κ ατά  τόν Σεπτέμβριον τού 4861 έγένοντο έν 

τινι πλατεία τού Καίρου πειράματα έπιτυχή άτμο- 

κινήτου πυροσβεστικής άντλία; νεωστί έξ Αμερικής 

είσαχθείσης. ή  θέρμανσις ήρχισε τήν 2αν ώραν καί 

3 0  λεπτά, 5 δέ μόνον λεπτά  ήρκεσαν καί ή μηχανή
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ΓΡΙΦΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

χ. τ .  .1.

Carminilios quero misererum oblivia reruro.

A  Ï  v t γ  μ α.

Η έν άορίστοι; καί σκοτεινοί; ρήμασι περιγραφή 

ή  ορισμός οίουδήποτε πράγματος, ού δηλαδή ή φύσι; 

δέν υποδεικνύεται σαφώς άλλ’ άμυδρώς πως, άφιεμέ- 

νης ουτω τής εύρέσεως αύτού εις τήν άγχίνοιαν τού 

άκροατού, καλείται α ίν ιγμα  (γαλλ. én igm e). Επο

μένως, ένώ έν τ ώ  φιλοσοφικώ δρισμ.ώ άπαιτείται ¿ι

στέ  έκαστον τώ ν  τού δριζομένου πράγμ,ατος γνω 

ρισμάτων νά υπάρχη σαφώς καί προσφυώς υποδε-

Ν ία  ατμοκίνητος πυροσβεστική άντΜ α.

άνέδωκε μέχρι 2,075 λιτρών ύδατος καθ’ έκαστον 

λεπτόν δι’  ενός σωλήνοςκαί διά πιέσεως 120 λιβρών.

Τεσσάρων σωλήνων τεθέντων εις ενέργειαν, ή μη

χανή ένήργησεν ώ ; τέσσαρε; κοιναί άντλίαι συνηνω- 

μέναι. Ηντλει δέ τό  ύδωρ δι’  Ινός μόνου σωλήνος 

εκ τίνος λεκάνη; υπό τήν Πλατείαν. Οί κρουνοί τού 

ΰδατος οί κατακαθέτως άνα^ριφθέντες πρός τόν έν 

τή  πλατεία ιστόν, ύπερέβησαν κατά δύο μέτρα τήν 

κορυφήν του, διευθυνθέντες δέ πρός τό  θόλωμα τού 

θεάτρου έφθασαν εί; τήν άνωτάτην άκραν τού κε- 

ραυναγωγού. Διευθύνετο δέ τό  πείραμα υφ ενός 

τώ ν έφευρετών Κυρίου Leed . Τήν έπιούσαν έδοκι- 

μάσθη ή μηχανή εις τήν πυρκαΐάν τού καταστή

ματος τού άερίου τής εΰρωπαίκή; έταιρίας, οπου 

θαυμάσια έφερεν άποτελέσματα, χρηστά; περί εαυ- 

τής παρασχούσα έλπίδας.

δειγμένον καί διακεκριμένου, έν τώ  αίνίγματι του

ναντίον τά  τού περιγραφομένου πράγματος γνωρί

σματα δέν πρέπει νά έχωσιν, ή τουλάχιστον νά φαί- 

νωνται δτι Ιχουσι, τήν άμεσον ταύτην σχέσιν, μά

λιστα  άνάγκη πασα νά παριστώσιν εί; τόν νούν 

σχέσεις μή συμφωνούσα; άλλήλαις ή καί κατά τό 

φαινόμενον άντιθέτους. Αί δέ αμφίβολοι αύται σχέ

σεις, καί αντίθετοι ίδέαι άποτελούσι τήν ούτως εί- 

πείν ουσίαν τού αινίγματος, καί καθιστώσιν αυτό, 

ως εϊρηται, διάφορον τού φιλοσοφικού ορισμού. Οθεν 

ή λύσις τού αινίγματος συνίσταται εί; τήν έςομά- 

λυνσιν τής όπαρχούση; άμφιλογία; καί έξήγησιν 

τής άντιφάσεως" διό οφείλομεν πρός έπίτευςιν τής 

λύσεως νά έςετάζωμεν έπ’ άκριβέ; τάς πρός άλλή- 

λα ; άναφορά; τώ ν διαφόρων τού αινίγματος λέξεων, 

καί νά έρευνώμεν αύτάς υπό πάσας τάς σημασίας
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αυτών, μή παραλείποντες μηδε τον τρόμον τής ε

φαρμογής τούτων έπί του υποκρυπτομένου πράγμα

τος. Τούτων δε έξερευνηθέντων κπαξ, η περιγραφή 

του περί ού ό λ ίγο ς  πράγματος, ή πρότερον φαινο- 

μένη ατελής καί σκοτεινή, Υποδεικνύεται ακριβέ

στατη  καί αρκούντως αύτώ άρμόζουσα. όθεν εκ 

τώ ν  είρημένων δήλον γίνετα ι δ τι τό  αίνιγμα σύγ- 

κειται έξ δρισμοΰ ή περιγραφές άρμοζούσης μεν 

προς £ν καί μόνον άντικείμενον, παριστώσης δε κατά 

το  φαινόμενον, ετερον τ ι  πάντη διάφορον αυτού. 

Τοιούτο π. χ. είναι τό  έξης γαλλικόν αίνιγμα'

Γ  ai yu, j' en suis témoin croyable,
Un jeune cnranl, armé d'un fer vninqnenr,

Le bandeau sur ses yeux, tenter f  assaut d’ un cœnr 
Aussi peu sensible qu' aimable.

Bienlèl après, le front élevé dans le airs,
L' enfant tout fier de sa victoire,

D' une voix triomphante en célébrait la gloire,
El sembLil pour témoin vouloir tout Γ univers.

δπου έκ τής άναγνώσεως τώ ν  άναφερομένων στί

χων νομίζει τις ο τι ό συγγραφευς δπαινίττεται τόν 

Ε ρανα , άλλ’ έκ τώ ν ακολούθων στίχων σαφηνίζε

τα ι ή αμφιβολία αδτη.

Quel est donc col enfant dont j ’ admirais l'audace?
Ce n' était pas Γ Amonr. Cela vous embarasse.

Έ κ τούτων βλέπει τις δ τι ή περιγραφή αύτη έφ- 

αρμ.όζεται κάλλιστα εις τόν ¿στιοχόρον  (ram o

neur). Τού’  οΟπερ δε καθιστά τεοπνοτέραν τήν εκ- 

πληξιν είναι ή μ.εταςό Ε ρ ω το ς  καί ¿στιοχόρον 

τοσαύτη όμοιότης, ώστε νά έκλαμβάνν) τις εκείνον 

αντί τούτου.

Slpaïov είναι ωσαύτως καί τό  έξης ιταλικόν αίνιγ

μα, 8 μάλιστα αποτελεί καί μικρόν τ ι  ποιημάτων, 

Sonello  ΐταλιστί καλούμενον'

Stillatevi il cervol pur per lambicco 
Per saper donde la mia origin viene:
Io  son un tal che slo con chi mi tiene,
Né torno mai da lui corne da lui mi spicco.

Per luoghi imfami pnnto io non mi ficco,
Che alla mia dignité non si conviene.
Chi m' ha perdulo è privo d’ ogni bene,
Sia nobile o plebeo, povero o ricco.

Ccrca f  uomo per me sol tiloli e gradi ;
Nasce per me lalor qualchc quistione;
Fansi per me le paci e i parentadi.

Sema me il mondo andrebbo in perdizione,
Sarian le sclve pari aile ciltadi ;
Eppur allro io non son che un oppinione.

δηλαδή, onore.

Σημειωτέον δε καί τό  έξης εύφυέστατον δημο

τικόν αίνιγμα'

Ποιό είν’  έκεΤνο τά πουλί όποδ γεννά ’πτή μήτη,
Πώχει πτερά καί δέν πετ?, καί όπώχει μαδρο σπήτι ; 
ΤρεΤ; τό κρατοδν δντας γεννδ, μ αλήθεια πρώτα πίνει· 
Μαδρα τά κάνει τά πουλιά καί όπίσω του τ ’ άφίνει.
—έ άσπρο πάτο τά γενν£, καί άνθρωπινά μιλοδσι, 
"Αλλοι τ ’ άκοδν όντας μιλοδν καί άλλοι δέν τά ’γρικοδσι.

δηλ. τό  έκ πτερού κονδύλων δι’  οδ γράφομεν.

Τό αίνιγμα καθίσταται ήμαρτημένον εάν ήναι 

πολύ σαφές καθότι άφαιρεΐ τήν εύχαρίστησιν τής 

λύσεως' τοιούτον π. χ. είναι τό  ακόλουθον γαλλικόν 

αίνιγμα, τό  κατά πάντα τά  λοιπά άξιολόγως συν

τεταγμένου'

Je ne sais rien. J’ existe cependant.
Les lieux les plus cachés sont les lieux que j™ habite ;
Le sage me connaît et la folle m’ évite.

Personne ne me voit ; jamais on ne m’  entend.
Du sort qui m' a fait naître 
La rigoureuse loi 
Veut que je cesse d'être 
Dès qu·’ on parle de moi.

έν φ  αμέσως φαίνεται δ τ ι ό συγγραφευς υπαινίτ- 

τε τα ι τήν σιωπή?.

Λ ο γ ό γ ρ ι φ ο ς .

0  .ΐογόγρίψος (γαλλ. lo gogr ip h e ) αποτελεί εΐ- 

δός τ ι  αινίγματος δηλοΰντος ούχί πράγμα αλλά 

λέξιν παριστανομένην διά τής περιγραφής ή μάλλον 

άναλύσεως αυτής ταύτης. Επομένως σύγκειται τρό

πον τινά έκ σειράς αινιγμάτων, έξ ών τό  μ.έν παρι- 

στά  δλόκληρον τήν λέξιν, ήτοι ώς λέγουσι τό  σώμα  

ή 5.1 o r , τά  δέ τά  διφφορα μέρη, ή ώς λέγουσι μ Ι.Ιη  

τής αυτής λέξεως, τού τέστι τάς διαφόρους συλλαβάς 

ή γράμματα έξ ών σύγκειται ή προκειμένη λέξις.

Αξιος δέ σημειώσεως είναι ό έφεξής τού γάλλου 

ποιητού Dufresny λογόγριφος.

Sans user de pouvoir magique,
Mon corps, entier en France, a deux tiers en Afrique,

Ma tête n’ a jamais rien entrepris en vain.
Sans elle, en moi tout est divin.
Je suis assez propre au rustique,
Quand on me veut flter le ernur,

Qu' a t u  p lu s  d ' une f o is  renaître le lecteur.
Mon nom bouleversé, dangereux voisinage
Au Gascon imprudent peut causer le naufrage.

0  λογόγριφος ουτος δπαινίττεται τήν γαλλικήν 

λέξιν orange, σημαίνουσαν πόλιν τής Γαλλίας. Τάδε 

δύω τρ ίτα  (tiers ) αυτής άποτελούσι τήν λέξιν O ran , 

δηλ. πόλιν τής Αφρικής. Η  χεερα-Ιή (tète ) φέρε·, τήν 

λέξιν ΟΓ" καί άφαιρέσει τής λέξεως ή συλλαβής or, 

γίνεται ή λέξις ange. Η  καρδία (cœur) άπατελεί τήν 

λέξιν an, καί άφαιρέσει ταύτης γίνεται ή λέξις orge. 

Η δέ άναγραμματική μετάθεσις τώ.ν άποτελούντων 

τήν λέξιν O range στοιχείων καθίσταται Garone 

(αντί Garonne, κατά ποιητικήν άδειαν), δηλ. ό τής 

Γασκωνίας ποταμός.

Αξιόλογοι είναι ωσαύτως καί οι εφεξής λατινικοί 

λογόγριφοΓ

α '.

Corlice sub gelido reserant mea viscera Hammam.
A  capite ad calcem resecare ex ordine membre.
Si libeat, varias assumant ex ordine formas:
Spissa viatori jam nunc prolondilur umbras ;
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Nnnc defendo bonos et amo terrere nocentes,
Mox inlrare vielo ; sum denua denique el unus 
Unica si desit mihi canda, silore jubebo.

δηλ. s ile s , ή όποια λέξις διά τώ ν  αλλεπαλλήλων 

αφαιρέσεων ένός στοιχείου καθίσταται i le x , lex , 

e x , x  καί sile.

Β'.

Sume caput, curram ; ventrem conjuge, volabo ;
Adde pedes, comedcs ; et sine ventre bibes.

δηλ. Mus— ca— tura—  ήτοι M us, musca, mus-

catum , mustum.

Ούχ ή ττον αξιόλογος είναι καί δ έπόμενος τού

ίταλού ποιητού Μόντη λογόγριφος-

Senza il capo il mió lutto risana 
Chi é allaccalo da febbre lerzana.

Senza il ventre raccoglie tra fasce 
II fanciullo al momento che nascc.

Senza il piede la donna richiama
Al lavor, che il suo sesso pié brama.

E completo una slauza l’ addita 
Che a lalun piú dell* altre é gradita.

δηλ. Cucina, ήτοι ciña, cuna, cuci. 

ϊδού καί εις τήν καθ’  ήμάς φωνήν'

Άνήρ θνητός αγέννητος, δτ’  είμαι Οά γνωρίστ,ς,
Τ ά  δύω τελευτΛα μου έάν άποχωρίστ,;·

Ιναί εις τά  παιγνιόχαρτα μ’  ευρίσκεις έν τϊρ άμα,
Τό πρώτον μου καί έσχατον άν άφαιρέση; γράμμα. 

Εις σκότος βλέπεις κρύπτομαι, καί όμως μάθε 8τι 
Έ άν τεθώ, προδίδομαι έν άκαρεΐ ’ς τά  σκότη.

δηλ. άόάμας.

Εις τήν τώ ν λογογρίφων κατηγορίαν υπάγεται 

καί ό εξής έν είδει επιστολής άποσταλεις υπό τίνος 

λογίου πρός τινα  φίλον του λατινικός στίχος'

Mito tibi navem, prora puppisque carentcm. 

τούτέστιν N avem , καί άφαιρέσει τού άρχικοΰ Ν 

(puppisque) καί τελικού m  (p rora ) μένει ave, 

χα Ζρ ι (*).

Λ ε ξ ί γ ρ ι φ ο ς .
Ó .Ιεζίγριφος  (charade) διαφέρει τού λογογρί

φου, ώς μή άναλυομένης έν αύτώ, καθώς είς τόν

(* ) Έάν τά διάφορα τοδ λογογρίφου μέλη σχηματίζωνται 
έκ τής μεταθέσειυς τών στοιχείων τής λέξεως τής άποτελού- 
σης τόν λογόγριφον,τότε ό ούτως άπαρτισθείς λογόγριφος κα
λείται ά ν α γ ρ α μ μ α τ ι κ ά ς  (logogriphe anagrammalique). 
Rita λέξις ούτως άναγραμματιζομένη δύναται νά παραγάγη 
πλεΤστας άλλας· ούτω π. χ. έκ της λέξεως ’Α μ ο ρ γ ό ς  
σχηματίζονται αί Ά ργος, άργός, γάμος, γράσο;, γραός, 
γόος, pa, ράγος, póo;, άγοος, άγορος, άγος, άγός, αγρός, 
άμορος, άμος, άμός, γάρ, γόμος, μόγος, μόρα, μόρος, όα, 
οαρ, όμάς, όμός, δρα, όργάς, δρμα, δρμος, δρος,όρός, όρσός, 
σ ϊ, σάργος, κ. λ. καί κατά ποιητικήν άδειαν Σ ά μ ο · άλλ’ 
οί τοιοΟτοι σχηματισμοί είσ'ιν ήμαρτημένοι, διότι είς οϋδε- 
μίαν πτώσιν τό Σ ά μ ο ς  λαμβάνει τήν κατάληξιν Σ άμ ο .  
Τό αύτό λεκτέον καί περί λεξιγρίφων· δθεν παρά κανόνας 
διήρεσαν τήν λέξιν Ν α π ο λ έ ω ν  είς Ν ά π  ο— λ έ ω  ν.

λογόγριφον, τής συνιστώσης αυτόν λέξεως εις τάς 

έξ ών σύγκειται συλλαβάς ή γράμματα, άλλ’ είς 

άλλας λέξεις ή συλλαβάς, ών εκάστη φέρει ιδίαν τινά 

σημασίαν. Επομένως μόνον αί λέξεις αί δυνάμεναι 

νά διαιρεθώσιν είς άλλας λέξεις έμποροΰν ν’  άποτε- 

λέσωσι λεξίγρκρον. Εκάστη δέ τώ ν άπαρτιζουσών 

τόν λεξίγριφον λέξεων λαμβάνει ιδιαιτέραν δνομα- 

σίαν ώς μέλος τής τόν λεξίγριφον άποτελούσης λέ

ξεως, τής ώς έκ τούτου καλουμένης ô .lo r ’ διό κα

λούνται πρώ τον, δεύτερον, τρ ίτο ν  κτλ. σχετικώς 

πρός τήν είς τό  όλον σειράν αύτών. Καί έπειδή, ώς 

εϊρηται, εκάστη αύτών εχει ιδίαν σημασίαν, ούτως έ- 

κάστη αποτελεί τρόπον τινά χωριστόν αίνιγμα' ¿ίστε 

ό λεξίγριφος αποτελεί, ούτως είπεΐν, τόσα αινίγ

ματα, όσος ό άριθμός τώ ν λέξεων αύτού, συμπερι- 

λαμβανομένης καί τής κυρίας τής άπαρτιζοόσης τό 

δ.Ιον.

Εστωσαν δε πρός παράδειγμα οί έπί τής γαλλ ι

κής λέξεως ver-tu  δύο έπόμενοι άξιόλογοι λεξί- 

γριφοι, έξ ών ό πρώτος έποιήθη υπό τού ποιητού 
Gentil Bernard.

A '.

Mon p r e m i e r de tout temps excita les dégoûts.
Mon second est cent fois plus aimable que vous.

Quant a mon l ou t, dont vous*êles 1’ image,
Tout haut j ' en fais 1' éloge, et tout bas j' en enrage.

B'.

Mon p r e m i e r est cruel, quand il est solilaire ;
Mon second, moins honnête est plus tendre que vous.

Mon l o u l, è votre coeur, dès Γ enfance a su plaire,
Et parmi vos attraits, est le plus beau de tous.

Αξιόλογος είναι ώσαύτως καί δ εξής ιταλικός λε- 

ξίγριφος δστις μάλιστα αποτελεί Sonetto '

Yieni Damcta ; con gli amici a gara
Gnsta il p r i m i e r cui vérité risponde,
E nella gioja cbe fra noi diffonde 
Fine abbia ornai la tua contesa amara.

Vieni ed ainira la cclesle e rara
Virlù del tuo s e c o n d e ,  ein questc sponde 
Ove amor sue delizie in sen Irasfondo 
Dalla sua fede a ben' amare impara.

Ve' come rago increspa il ruscelletto 
Α1Γ aura lieve del notlurno gelo !
Come alegra ogni piaula, ogni fiorelto I 

Deh ! volgi un sguardo allô stellato velo 
E senobil desio t' infiamma il petto 
Mira l ' i n ti e r chiaro splendente in cielo.

Δηλ. Bere-uice.

Σημειωτέος καί δ εξής είς τ τ ν  καθ’ ημάς φωνήν 

λεξίγριφος τού Βηλαρά.

Τό πρ ώ τ ό ν  μου δέν δέχεται άρχή κσιροΟ κσί τέλος· 
’Στό δ ε ύ τ ε ρ ό ν  μου νιόθεται κι’ ορίζει κάθε μέλος.

Τ ’  ά κ ε' ρ ι ο μ’  είναι όνομα όποΟ καθένα; στρέγει·
Νά τό χαρή οτά δεύτερο δσο τό πρώτο λέγει.

Δηλ. Παντα— ζής.

Οί Γάλλοι καλούσι Charade en action τόν λεξί-

35!
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γρίφον τον παριστανόμενον οΰχί διά γραμμάτων και 

λόγων, άλλα διά μιμικών σχημάτων.

Καλοϋσι δε Rébus, εικονογραφίας, σχήματα ή 

στοιχεία παριστώντα, ώ ; εκ τού ¿νόματος τής θέ- 

σεως, άριθμοϋ ή σειρά; αυτών, λέξεις δυναμένας ν’  

άπαρτίσωσι (λίαν τινά φράσιν. Ουτω κατά τήν γα λ 

λικήν έπανάστασιν έδημοσιεύθη έν Γαλλία  Rébus, 

συγκείμενον έκ διαφόρων άστέοων άνομοίου μεγέ- 

0ους' έν δε τώ  δίσκω τού μ,εγαλητέρου τώ ν  αστέρων 

τού των έμπεριείχετο ό χάρτης τής Γαλλίας' εξηγεί

το  δέ' L a  F rance est dans le  plus grand des as

tres (δηλ. désastre).

Ούτως επί τής θύρας où λίαν εντίμου οικίας ποιη

τής τ ι ;  ανέγραψε τάδε'

lu ou tu ; 
mai tu mal ; 
pas ny pas;

τουτέστιν. O ù  entre tu  ; tu en tre m al ;  n  y 

entre pas (*).

Ε π ί γ ρ α μ μ α .

Το επίγραμμα  (ép igram m e) παρά τοΐς άοχαίοις 

η τον άπλή τ ι ;  εύστοχος επιγραφή, ήτις ένεγράφετο 

έπί τώ ν αναθημάτων, επιτύμβιων λίθων, ανδριάν

τω ν , κ. λ. καί ώς τοιοΰτον έστω  προς παράδειγμα 

το  έξης επίγραμμα, το  κατά τόν Πλάτωνα έγχαραχ- 

θέν υπό τής Λα'ίδος έπί του κατόπτρου αυτής, ότε 

κατά τήν παρηλικιότητά της άνέθηκεν αυτό τή  Α 

φροδίτη.

Ή  σοβαρόν γελάσασ» καθ’ 'Ελλάδος ή τών έρα-τώυ
Έσρ-όν έν'ι προθύροι; Λάίς εχουσα νέων,

Tri Παφίη τό κάτοπτρον- έπεί ποίη μέν άράσβαι
Ούκ έΟε'λω, ο'ίη δι’  ήν, πάρην ου δύναμαι.

’ ΐδοίι και κατά τον Αυσώνιον ή λατινική αυτοϋ 

μετάφρασι;"

Lais annus Veneri spéculum dico ; dignum habeat se 
Aeterna aeteruum forma minislerium.

A l mihi uullus in hoc usus, quia cemere talem,
Qualis sum, nolo ; qualis cram, nequeo.

’ ΐδου καί ή υπό του Βολταίρου γαλλική αυτοϋ 

μετάφρασι;'

Je le donne à Vénus, puisqu' elle est toujours belle ;
Il redouble trop mes ennuis.

Je ne saurais me voir en ce miroir fidèle,
Mi telle que j’ étais, ni telle que je suis.

’ ΐδού καί ή παρά Βεττινέλλου ιταλική μετά- 

φρασις.

(■) Oi ήμέτεροι συγγραοεΤ; καλοϋσιν, ώς έπ'ι τό πλεΤστο-ν 
άδιαφόρω; 8λα ταϋτα τά είδη τοϋ αινίγματος διά τής ονο
μασίας, αΐν ιγ  μα, γ  ρ ίφ ο ς, λ ο γ ό γ ρ ιφ ο ς , λ ε ξ ίγ ρ ι -  
α> ο ς, δηλοΟντες ούτως οίονδήποτε τών άναοερομένων ει
δών άλλα τούτο προξενεί σύγχυσιν και έπομένως άντίκειται 
εις τήν φιλοσοφικήν τής γλώσσης ακρίβειαν.

Ο suo specchio a Ciprigna offre la Tcechia 
Laide dicendo: in lui beltà immorlalc 
Degnamenle si specchia:
Mullo è per me, che in lui vedermi quale 
Or io son, non mi cale 
Me quale uu giorno io fui 
Posso mirarmi in lui.

A
Οί νεώτεροι όμως καλοϋσιν επ ίγραμμα  παν σύν

τομον εύστοχον ή με σατυρικόν άλας γεγραμμένον 

ποιημάτων' έστωσαν δέ προς παράδειγμα τά  εξής.

’Εν τ ώ  πρ&>τι<>, τώ  λατινικά, δίδεται ό ορισμός 

αυτοϋ τούτου τοϋ επιγράμματος.

Omnc epigramma sit instar apis ; sit aculeus illi,
Sint sua mella, et sit corporis eiigui.

Τοϋτο μεταφράζει ό Βεττινέλλης ίταλιστί ουτω '

Quai ape ogni. epigramma 
Suo pungol abliia acuto,
Di dolce mel sua drama,
E corpiciuol minute.

0  δέ γάλλος B o ileau  μεταφέρει αυτό ώς εφεξής 

έν τΐρ ποιητική αυτοϋ τέχνη.

L' epigramme plus libre en son tour plus borne 
N% est souvent qu un bon mol de deux rimes orné.

Τό εξής είναι τοϋ Μαρτιάλου

Semper panper cris, si panpor es Æmilianc ;
Datur opus nullis nunc, nisi divilibns.

Τό δ’ επόμενον τοϋ γάλλου C a illy '

Dis-je quelque chose assez belle ?
L'Antiquité loute en cervelle 
Me dit: je Γ ai dil avant toi.
C' est une plaisante donzelle ;
Que ne venait elle après moi ! 
i '  aurais dil la chose avant elle. (*)

Τοϋτο δέ μεταφράζει ό Βαττινέλλης ίταλιστί ώς 

ακολούθως'
Detto ο pensier felice 
Se a scriver vengo mai,
L' Antichità mi dice 
A  me rubalo f  bai:
Bispondo, bai tu bel dire,
E perché, mia signera
Dopo me non venire
Che di te prima io 1' avrei dello allora !

Σημειωτέον καί τό  εξής έτπτύμβιον δίστιχον.

Ci-glt ma femme, oh ! qu elle est bien 
Pour son repos el pour le mien (**).

(" ) "Ιδε τό αϋτό άλλως εί; τό 300 φυλλάδιον τοϋ ΙΓ". 
τόμου τής Π α νδώ ρα ς, σ. 291. 2. Π.

( ” )  Ό  αοίδιμος ’ Ιάκωβος 'Ρίζος Νερουλός εξείχε και 
κατά τήν σύνταξιν ευφυέστατων έπιγραμμάτων· ιδού όλίγα 
άτινα άπό μνήμης παραδίδομεν εις τούς άναγνώστας.

Ε ις  αμαθή ιατρόν.

Αυτός όποϋ τάνΟρώπινον δολοφονούσε γένος 
Ό  Ιατρός Γεώργιος έδώ είναι βαμμένος.
Φυλάξου μήν τόν δέχεσαι ’στόν αδην, Περσβφόνη, 
ΕΙν’ ικανός καί τους νεκρούς νά ’ξαναβανατώνη.
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Ά ν ά γ ρ α μ μ α .

Τό άνάγραμμα (anagram m e) γίνετα ι διά τής 

μεταθέσεως τώ ν στοιχείων μια; τίνος λέξεως ή φρά- 

σεως π^ός σχηματισμόν άλλης τινος^λέξεως ή φρά- 

σεως. Η το  δέ τοϋτο έν χρήσει καί παρά τοΐς άρ- 

χαίοις, μάλιστα έπί Πτολεμαίων δ Λυκόφρων δ άκ- 

μάσας κατά τό  280 έτος π. X . έποίησε τό  έξής 

άνάγραμμα μετατρέψας τό  όνομα Π τολεμα ίος  εις 

τήν φράσιν ά.τό μ έλ ιτο ς , καί τό  όνομα τής συζύγου 

τοϋ Πτολεμαίου ’Α ρσ ινόη  εις ΐον  Ή ρ α ς . Διάφορα 

άλλα κατά διαφόρου; έποχάς άξιόλογα άναγράμ- 

ματα  έγένοντο καί ιδίως πρός τιμήν βασιλέων τινών. 

Ουτω τό  L ou is  X I I I , ro i de France et de Navarre, 

άνεγραμματίσθη, R o i très-rare, estim e dieu de 

la  fauconnerie. Τό όνομα τής τοϋ Αοδοβίκου ΙΑ', 

συζύγου M arie-Thérèsc d- A u trich e , άνεγραμμα

τίσθη, M ariée au ro i très-chrétien . Τό τής φίλης 

τοϋ Καρόλου M arie  Touche άνεγραμματίσθη, 

je  charm e tout. Ó δέ Πολωνός Σαβλόγσκης άνε- 

γραμμάτισε πρός τιμήν τοϋ Στανισλάου βασιλέως 

τής Πολωνίας τό  έπίθετον αυτοϋ Leczin sk i, ήτοι 

τό  λατινικόν Dom us Lescin ia  εις τάς έξής πέντε 

φράσεις δηλ. Ades in co lu m is ; om nis es lu c ida ; 

mane sidus lo c i ; sis colum na D e i ; I  seande so

liu m . ’Αποθανούσης δέ πρό τινων ετών έν τή  με

σημβρινή ’Αμερική τής υπέρ πατρίδος υπερμαχού- 

ση; νεάνιδος Po licarpea  Salavarrieta , άνεγραμμα

τίσθη τ ’  όνομα αυτή; εί; τήν έξής ισπανικήν έκ- 

φρασιν, iace por salvare la  patria ' ουτω λέγουσιν 

καί οί Ιταλοί danno άναγραμματίζοντες τήν λέξιν 

donna.

ΐπήρξε δέ έποχή καθ’ ήν οι βασιλείς καί μεγι

στάνες κατεγίνοντο καί έφρόντιζον πολύ πρός άνα- 

γραμματισμόν τώ ν ίδιων δνομάτων, φρονοϋντες ότι 

οί εύστοχοι άναγραμματισμοί καθίσταντο καλοί 

τή ; τύχης αυτών οιωνοί. 0θεν δ άκμάσας κατά τό  

1 588 έτος Γάλλος Daurat έκέοδησεν άρκετά χρή

ματα  άναγοαμματίζων τα  τώ ν  μεγιστάνων όνόμα- 

τα 'δ  δε βασιλεύς Λοδοβΐκος ΙΓ '. άντήμειψεν άδρώς 

δικηγόρον τινά  σχηματίσαντα 500 άναγράμματα

Ε ις  ύάάηφάγον.

'Ραζής ό πηγαδόστομος τών τραπεζών ό γλάρος 
Άφοϋ τόν κόσμον έχαψεν τόν έχαψεν ό Χάρος.

Ε ις  άάόχιμον μεταφραστήν τον  'Ραχίνα . 

Μουρούζης ά Αλέξανδρος μετέφρασε 'Ρακΐνον 
Αυτόν εκείνος, ή αυτός μετέφρασεν έκεΐνον ;

Ε ις  Ίω ά ννην Κ ω λ ίτ τη ν .
Τόν δόλφ ήδέ ¡3ίη αίρ όμενον Ελλάδος αρχειν
Έκδικος ένσκήψας μάρψε μόρο; Κωλέτην.
Ή  δ’ Ελλάς στονόεσα itr.it μήνιδος, οϋχ ϋπό πένθους,
Αυτόν έδει, έφη, πρό τριών ήδη ΟανεΤν έτέων.

; ΣΗΜ. ΠΑΝΑ.

έκ τοϋ δνόματος τοϋ αυτοϋ βασιλέως. Καί δ Ba- 

chet συνέταξε ποίημα έπιγραφόμενον Anagram - 

meana καί συγκείμενον έκ 1200 στίχων, έκαστος 

τώ ν δποίων αποτελεί εν χωριστόν άνάγραμμα.

Π α ρ ά  γ  ρ α μ  μ  α.

Τό παράγραμμα (calem bour) σχηματίζομεν με- 

ταχειριζόμενοι λέξεις εις διπλήν σημασίαν εκλαμβα

νόμενα;, εις τρόπον ώστε νά διστάζη ολίγον τ ι  δ 

άκροατής έπί τή ; άληθοϋς αυτών σημασίας' ουτω χ. 

π. λέγοντες.

Vidi muslelam in orienlcm, sub arbore sedentem.

Ó άκροατής δύναται νά έκλάβν) τό  v id i m usle

lam , άντί τοϋ v id im us telam.

Αίαν εύστοχον παράγραμμα είναι καί τό  έςής τοϋ 

ρωμαίου ποιητοϋ Νοιβίου έπί τής έπωνυμίας τής 

υπατικής οικογένεια; M etellus τής καί κατά  λέξιν 

σημαινούσης αχθοφόρος.

Talo Melelli Ilomae fiunt cónsules.

ουχ ή ττον δέ εύστοχος καί ή τοϋ Μέτελλου ’έμμε

τρος ώσαύτως άπάντησις'

Dabunt malnrn Melelli Nœvio poetœ.

Εί; τήν γαλλικήν γλώσσαν, ώς εις μηδεμίαν άλ

λην, άπαντώνται πλείστα ευφυέστατα παραγράμ.- 

ματα.

I. ΔΕ -Κ ΙΓΑΛΔΑΣ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

ΕΝ ΑΑΚ ΙΑ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ.

Πολλάκις έ ζ  οίχείων  τά  β έλη  κατά τήν παροι

μίαν. Καθώς άλλοτέ ποτε οί σοφισταί τώ ν  Αθηνών 

έδικαιολόγουν τήν τυραννίαν καί τάς εις τήν Ελλάδα 

έπιδρομάς τώ ν  Περσών άναιρούμενοι έπιτηδείως 

υπό τοϋ Σωκράτους, ούτω καί σήμερον εδρέθησάν 

τινες Ελληνες, άμαθεί; ή ημιμαθείς, μή γινώσκον- 

τες, μηδέ κατανοοϋντες τ ά  α ίτια  καί τόν σκοπόν 

τής κατακραυγής τώ ν  λεγομένων Βουλγάρων κατά 

τοϋ Ελληνικοϋ κλήρου, καί τώ ν Δάκων, τώ ν  λεγο

μένων Ρουμάνων, (Βλάχων δηλαδή καί Μολδαβών) 

κατά τώ ν  έν αυτοί; Ελληνικών μοναστηρίων καί με

τοχιού, άλλ’ όμως δικαιολογοϋντες δπωσδήποτε τήν 

κατακραυγήν αυτήν, χάοιν ίδίου τινός συμφέροντος, 

ή κατ’ έπίδειξιν τυφλής φιλοδίκαιο σύνης. Η  δικαιο

σύνη ουδέποτε τυφλόνεται, ώς ή τύχη.

Οί τοιοϋτοι Ελληνες κρίνουσιν ίσως άχρι νϋν τήν 

πολυθρύλλητον ταύτην ύπόθεσιν τώ ν έν Δακία Ελ-

20.
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ληνικών Μοναστηρίων, ακούοντες ¡¿όνον τούς κατα- 

κραυγάζοντας ίδιοτελώς, οΰχί δέ καί τού ; Απολο- 

γουμένου; καλογέρους, οττερ εναντίον του ¿ρθού λό

γου, του δικαίου, του Ευαγγελίου αΰτού, τό  όποιον 

παραγγέλλει νά μή κρίνν) ό χριστιανό; ποτε, πρίν 

άκούση καλώς καί Απαθώς Αμφότερα τά  διαφερό- 

μενα μ.έρ7]. Απηντήσαμεν κατά καιρού; τινα ; λεγο

μένου; Ελληνας, συνηγοροΰντας μετά τής ανθελλη

νική; τω ν  Βουλγάρων καί τώ ν Δάκων συμμορίας 

άλόγως καί Ασκόπως, καί προκατειλημμένου; όντας 

κατά τού ιερού ημών κλήρου, γενικώς ε ΐτ ’  έξ ασε

βούς καί κακοήθους καί άδικωτάτη; ακρισία; περί 

τά  τοιαΟτα, ε ί- ’  έξ άθρήσκων καί ξενικών αναγνώ

σεων καί συναναστροφών, εϊτε τέλος εκ τής Καιρι

κή; έτεροδιδασκαλίας, καί ουτω προδοτικώς παρέ

χοντας όπλα το ί; έναντίοις κατά τής ιδία; εαυτών 

εκκλησία; καί έθνότητος. Τού; λόγου; καί τύ  παρά

δειγμα τοιούτων Ελληνίσκων προβάλλουσι καθ ή- 

μών πάντοτε οί ¿λίγοι καί ασυγχώρητοι μισέλληνες 

καί μισορθόδοξοι τώ ν αδελφών Δάκων, ώ ; καί τώ ν 

Βουλγάρων. Τ ί παράδοξον, εάν ευρέθησαν καί έν τή 

Δακία τοιοΰτοι Ελληνίσκοι, έγκρίνοντες τά ;  πράξεις 

πάσα; τή ; συμμορίας τού Τέλου καί τού Βολιάκου ; 

ϊ ί  παράδοξον, εάν καί αυτοί οί διευθύνοντες τά  έν 

Δακία ελληνικά προξενεία συμφωνώσι πλαγίως μετά 

τώ ν μωροπανούογων τού ελληνισμού διωκτών κα τ’ 

άγνοιαν τινα  καί ιδιοτέλειαν; Ημείς τοΰλάχιστον 

μετά λύπης είδομεν κατά καιρούς έν τή  αλλοδαπή 

έλληνίδια μάταια καί θρασύστομα έκ Πελοποννήσου 

καί όθεν άλλοθεν, κακώς άντιπροσωπεύοντα τον 

Ελληνισμόν καί μή σεβόμενα, όσον έχρεώστουν, την 

έκκλησίαν καί τόν ιερόν κλήρον τού έθνους, διότι 

τούτο εμ-αΟον, ώς φαίνεται, καί πολλάκις θυμιάζον- 

τα  προθύμως την ίεράν τώ ν  όθωμανών σατραπών 

διοίκησιν.

Ε ξ όσων ήκούσαμεν Αμφοτέρωθεν καί καθ’ όσον 

κρίνομεν τά  περί Δακίας μακρόθεν, σημειούμεν αύθις 

τ ’  ακόλουθα, πρός γνώσιν τού Πανελληνίου καί τών 

αδελφών Δάκων, όσοι άγαπώντε; τόν έρθόν λόγον 

καί σεβόμενοι τόν Χριστόν, Απέχουσι τού πολιτικού 

συστήματος τώ ν  σοφωτάτων οπαδών τού Ιησουιτι

σμού, τού Σαινσιμωνισμού καί τού Καΐρισμού.

Κ α τά  τού; ιερού; κανόνας, καθ’ ου; υπάρχει καί 

διοικείται ή Καθολική ’Ορθόδοξος τού Χριστού Εκ

κλησία, τά  προσφερόμενα τώ  θ εώ  ουδέποτε άπαλ- 

λοτριούνται διοικούμενα υπό τού ιερού κλήρου. Εν 

πρώτοι; λοιπόν οΰδέν Ιχει δικαίωμα ή πολιτική αρ

χή έπί τώ ν έν τή  Δακία μοναστηρίων καί μετο- 

χίων οίωνδήποτε, εϊτε Ελληνικών, εϊτε Βουλγαρικών 

ή Μολδαβικών. Ανέκαθεν ή Δακία, ώ ;  εϊπομεν πολ

λάκις, είχεν αίμα πολύ ελληνικόν. Φαίνεται δέ ότι 

κατά τάς έπιδρομά; τώ ν άρκτώων καί Ασιανών

βαρβάρων εις τήν Θράκην καί την Μικρασίαν έπί τού 

λεγομένου μεσαιώνος, οι Ελληνες κληρικοί θαμίζον- 

τ ε ;  εί; τήν Δακίαν μάλλον τώ ν λαϊκών, διέσωσαν 

καί συνετήρησαν δραστικώς οΰ μόνον τήν χριστια

νικήν καί έρθόδοξον π ίστιν διά τή ; έλληνικής γλώσ- 

ση;, Αλλά καί τήν αυτονομίαν τού τόπο·/,, εΐσάγον

τ ε ;  διά τώ ν έλληνικών γραμμάτων καί έθίμων μι

κρόν τινα έξευγενισμόν, έξ ου καί δύναμις καί φή

μη τις. ή  Βλαχία τό τ ε  καί ή Μολδαβία, καταπα- 

τούμεναι καί καταστρεφόμεναι συνεχώς υπό τώ ν 

βαρβαρικών έπιδρομών, ΰπήρχον έρημωμ-έναι σχε

δόν, καί μ,όνον ό ελληνισμός κυρίως έκ Βυζαντίου 

καί διά τή ; ναυτιλίας καί τής έκκλησίας διετήρει έν 

ταΐς χώραι; ταύταις ικμάδα τινά καί ζωήν. Τ ί πα

ράδοξον λοιπόν, άν οί Δάκοι καί οί ήγεμόνες αυτών 

φιλόχριστοι όντες καί αισθανόμενοι τήν μετά τών 

Ελλήνων συγγένειαν καί τήν ανάγκην τής μετ’  αυ

τώ ν φιλική; σχέσεως, Αφιέρωσαν κατά καιρούς καί 

αύτοί τινα κτήματα εις τά  έλληνικά έκεί μοναστή

ρια καί μετόχια, υπάρχοντα έξ Αμνημονεύτο>ν χρό

νων καί συντηρούμενα υπό τώ ν  έκεί Ελλήνων, οΰ 

μόνον τώ ν κληρικών, Αλλά καί τώ ν λαϊκών ;

Τά έν Δακία Ιλληνικά μοναστήρια καί μετόχια 

είχον ήδη δπαρξιν καί κτήσιν έκεί προ τής ΰπάρ- 

ξεω ; τώ ν ηγεμονιών, ό  πρώτος έν αΰταίς ήγεμών 

ΰπήρξεν Ελλην τ ι ;  δνόματι Δρακούλης, ήγεμονεύσας 

ολίγον χρόνον. Ακολούθως δέ οί όθωμανοί έκυρίευ- 

σαν αΰιάς, καθό>; καί τήν Οΰγγαρίαν προσκαίρως, 

καί μόνον δ έλληνικό; κλήρος διέσωσε τάς χώρα; 

ταύτα ; Από γενικής αιχμαλωσίας καί καταστροφής, 

προβάλλων το ί; ’Οθωμανοί; κατά τό  Αληθές, ότι 

πάσα σχεδόν ή γή τής Βλαχία; καί τής Μολδαβίας 

ανήκει εί; τά  μοναστήρια καί μετόχια τού Αγίου 

Τάφου, τού Αγίου όρου; κλ. Καί έπειδή οί όθωμα

νοί έσέβοντο έξ Ανάγκη; τήν έκκλησίαν καί τόν 

ιερόν κλήρον τών Ελλήνων ή Γραικών ή Ρωμαίων 

Βυζαντίων, οΰχί βέβαια χάριν τώ ν ολίγων καί Ανί

σχυρων έντοπίων κατοίκων τή ;  φίλης Δακίας, ο'ίτι- 

νε; σήμερον αύξηθέντε; διά τής ελληνική; συνδρο- 

μ.ής, οφείλουσι μάλλον προ; τό  ίδιον έαυτών συμφέ

ρον ευγνωμοσύνην τινά καί περιποίησιν, οΰχί Απο

στροφήν καί διωγμόν κατά τή ; ελληνικής φυλής καί 

γλώσση; τόσον άκαίρως καί Αστόχως.

Αφιέρωσαν βέβαια καί οί Δάκοι καί οί ήγεμόνες 

αύτών Γκίκαι, Καντεμίραι καί Βραγκοβάνοι γαίας 

τίνάς εί; τά  έλληνικά μοναστήρια καί μετόχια, τά  

όποια προ; τό  ΰπάρχειν καί πλουτεΐν οΰδεμίαν είχον 

χρείαν τώ ν τοιούτων Αφιερωμάτων. Οί Ελληνες κλη

ρικοί καλλιεργήσαντες αΰτά; ίδίοις άναλώμασι καί 

μόχθοι;, ώφελήθησαν καί ωφέλησαν τόν τόπον. Μέ

χρι σήμερον οί Ελληνες κληρικοί διατηρούσιν έν τοίς 

σχολείοι; πολλούς υποτρόφους μαθητάς, μισθοΰσι

διδασκάλου; τώ ν Δάκων, έλεούσι καθ’ έκάστην πολ

λά ; δακικά; οικογένειας καί πρώτοι αΰτόί συνέστη- 1 

σαν έν τή  Δακία νοσοκομεία καί ορφανοτροφεία, δια

τηρούμενα καί βοηθούμενα υπό τώ ν ελληνικών μο

ναστηρίων. Τέλος Από τινων έτών τά  μοναστήρια 

ταύτα  πχραχωρούσι καί μέοο; τού εισοδήματος εις 

τήν πολιτικήν τού τόπου έξουσίαν, όπερ ασυγχώρη

του κατά τού ; κανόνας. Τ ί πλέον ζητούσι παρά τών 

μοναστηρίων αύτών οί περί τόν Βολιάκον καί τόν 

Τέλον άθρησκοι καί Αδικώτατοι ψευδοπολιτικοί; ό  

λόκληρον τό εισόδημα τώ ν  ήμετέρων καταστημά-

Π Α Ν Α

βάσεων, καλπονοθεύσεων καί όσων άλλων κακών Α- 

κούομεν καθ ήμέραν πληρούμενον τόν Αέρα.

K u -Ιπη  έκαλείτο τό  πάλαι ή νύν καλουμένη Γ ι-  

βραλτάρη ( I\G L l ¿Λ T u  f i x  αραβιστί), πόλις τή ; ι 

σπανική; χερσονήσου παρά τά  Γάδειρα κειμένη έπ’ 

ακρωτηρίου, κλειδό; τή ; Μεσογείου θαλάσσης, καί 

διά τούτο έπί τώ ν  κατεχόντων αΰτήν Α γγλω ν ώ ; 

κόρη οφθαλμού θεωρούμενη. Περί ταύ τη ; δέ, καί οΰχί 

περί τής άλλη; κάλπης, θέλομεν εϊπει ¿λίγα τινά , τήν 

εΰκαιρίαν λαμβάνοντες έκ τή ; ένώσεως τώ ν ίονίων 

νήσων, έξ ή ; πολλά έν αρχή ήλπισαν καί οί Ισπανοί.
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τω ν , ϊνα έντρυφώσιν αυτοί έν πάση παραλυσία καί 

αναισχυντία, συμποσιάζοντες καί περιγελώντε; τήν 

Ελλαόα, την Ευρώπην καί πάντα τόν χοις-ιανισμόν ;

Προβάλλουσιν όμως, ότι οί Ελληνες κληρικοί κα- 

τασπαταλώσι τό  εισόδημα τώ ν μοναστηρίων. Κ ατά  

τούς ιερού; κανόνα; ήδύνατο ή Κυβέρνησι; τή ; Βλα

χίας καί τή ; Μολδαβία; νά γνο>στοποιή τάς κατα

χρήσεις τώ ν καλογέρων εί; τό  Πατριαρχείου καί νά 

ζη τή  τήν έπανόρθωσιν. Αλλ’  οί περί τόν Τέλον ζη 

τούσι καταστροφήν τώ ν μοναστηρίων, τή ; ¿ρθοδο- 

ξιας, τή ; χριστιανικής πίστεως, οΰχί κανονικήν έπα- 

νόρθωσιν. Σημειωτέου δέ ό τι καί αί καταχρήσεις έ- 

πίτηόε; αυξάνονται καί κηρύττονται δι’  άλλον 
σκοπόν.

I. Γ. ΛΑΤΡΗΣ.

Ο Α ΙΓ Α  Π Ε ΡΙ Κ Α Λ Π Η Σ .

Δεν πρόκειται βεβαίως ένταϋθα περί τή ; συνή

θους εί; τά  ήμέτερα στόματα ύρρήχτον xtU.-της οϋτε 

περί βουλευτικών ή δημοτικών έκλογών, περί έπεμ-

Λ  Κάλπη συνείχετο άλλοτε πρός τήν Αφρικήν 

καί κατά τά  μυθολογούμενα ό Ηρακλή; έχώρισε τά  

δρη Αβύλην καί Κάλπην Ανοίξας εί; τά  όδατα δίοδον 

καί δούς εί; εκείνα τό  όνομα 7 Ιρά χ .Ια ο ι σ τι/Jai. Ε - 

θεωρούντο δέ αί Ηράκλειοι στήλαι ή τελευταία ε

σχατιά τή ; γή ; πρός δυσμ,άς.

Μετωνομάσθη δέ ή Κάλπη Γιβραλτάρη Από τού 

πρώτου φρατηγοϋ τού όδηγήσαντο; τού; Μαύοους εις 

ίσπανίαν, ¿νομαζομένου Ταρίκ— F tß t.l i . l  Ταρ'ιχ, ό 

ρος τού Ταρίκ— ή Από τού Τέ'ίρ πτηνού— όρο; τού 

πτηνού.—  Κείτα ι μ.έν έν τή  Ούανδαλιτία έπαρχία 

τής Ισπανίας, Ανήκει δέ εί; τήν Αγγλίαν καταλα- 

βούσαν τό  Ακρωτήριον καί τήν πόλιν τώ  1704, 

κατά τόν πυ.Ιΐμον zijc ό ιαΰοχής τής Ισ π α ν ία ς . 

Η συνθήκη τής Ττρέχτης έπεκύρωσεν αυτή τήν 

κατοχήν. Καί δαπανά μέν πάμπολλα ή Βρετα

νία πρός διατήρησιν τού Ακρωτηρίου τούτου, Αλλά 

δεσπόζει δι’  αυτής δλοκλήρου τή ;  Μεσογείου’ διότι 

οΰ μόνον εύθετο; είναι Αλλά καί εύλίμενος ό 

βράχος, καί βαθύτατα σπήλαια περιέχει χρησιμώ- 

τα τα  εί; τήν έκεί φρουράν. Ε ί; αΰτά ταύτα  Α- 

ποβλέπουσα ή Γαλλία έπεχείρησε πολλάκις, συμ-
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μαχούσης καί τής αδικούμενης Ισπανίας, νά κυ- 

ριεύση τήν Γιβραλτάρην άλλ’ άπέτυχε καί τφ  

1727 καί τφ  1779 καί τ φ  1782. Κ α τά  τινα 

τώ ν  εφόδων τούτων οί Ισπανοί τοσοΰτον άνδρείως 

έπολέμησαν υπέρ τής άνακτήσεως τής πατρώας γής, 

ώστε καί παρ’ ολίγον έξεπόρθησαν τήν πόλιν, άνα- 

βάντες νύκτωρ μέχρις αυτής τής κορυφής' άλλ οί 

Α γγλο ι έξυπνήσαντες κατεβίβασαν έκεΐθεν αυτούς 

ταχύτερον ή δσον άνέβησαν.
Σ.
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έκ  τής περιγραφής τής πεοιηγήσεως τής Αυστρια

κής φρεγάττας N ovara  άρυόμεθα τήν άκόλουθον 

περιγραφήν τής χρήσεως τώ ν καρπών τού άοτοκάρ- 

που. Εξ αύτοΰ του όνόματος άρτόχαρπος, κα τα 

φαίνεται το  ώφέλιμον του δένδρου τούτου, διά τούς 

κατοίκους τώ ν τροπικών' διότι ό καρπός αύτοΰ άντι- 

καθιστφ παρά τοΐς κατοίκοις τώ ν  μερών έκείνων τόν 

άρτον, καί ποικίλως κατασκευαζόμενος χρησιμεύει 

πρός ποικίλα φαγητά, ώς παρά τοΐς άλλοις έΟνεσι τά  

γαιώμηλα καί τά  σιτηρά. Ó άρτόκαρπος είναι πρός 

τούς κατοίκους τού O taheiti ή κυριωτέρα τροφή. 

Οί καρποί ούτοι δμοιάζουσι τούς πέπονας, έχουσι 

μέγεθος κεφαλής καί ζυγίζουσι 3 μέχρι 5 λιτρών. 

Αφού ώριμάσωσιν άποφλοιοϋνται, διακόπτονται είς 

μικρότερα τμήματα καί συμμεμιγμένα μετά τών 

φύλλων τώ ν βανανών εγχέονται είς έπίτηδες κατωρο- 

ρυγμένους λάκκους, σκεπάζονται δσον ένεστιν ακρι

βώς διά φύλλων τώ ν βανανών, καί διά τής έπιθέ- 

σεως βάρους συνθλίβον-at. Μετ’ ού πολύ άρχεταί 

τις ζύμωσις καί οί καρποί μεταβάλλονται δι’  αύ- 

τής είς τυρώδη τινά μάζαν, δμοιάζουσαν πρόσ

φατον τυρόν. Η αιτία  τής διατηρήσειος τώ ν  άρτο- 

κάρπων στηρίζεται εις τινα  άρχαιαν παράδοσιν γνω 

στήν παρά τφ  λαφ, δ τι πρό άμνημονεύτων χρόνων 

κατεστράφησαν υπό τίνος ίσχυρας λαίλαπος άπαντα 

τά  δένδρα τού άρτοκάρπου, καί συνεπεία τής κατα

στροφής τώ ν  δένδρων τούτων έπήλθε μεγίστη έλ- 

λειψις τροφίμων, πείνα καί γενική τώ ν κατοίκων 

δυστυχία' ώστε πρός άποφυγήν όμοιου δυστυχήμα

τος διετάχθη υπό τώ ν  θεών αύτών ή τώ ν ωφελί

μων τούτων καρπών διατήρησις. Κ α τά  τόν έκτεθέν- 

τα  τρόπον δύνανται νά διατηρηθώσιν οί καρποί διά 

τίνας χρόνους είς έδώδιμ.ον κατάστασιν, καί άν καί 

προσλαμβάνουσιν ΰπόξυνόν τινα  γεΰσιν καί αηδή δ- 

σμήν, ούχ ήττον δμως έξαχθέντες έκ τής γής θεω

ρούνται Οπό τώ ν κατοίκων ώς υγιής καί θρεπτική 

τροφή. Οί καθαρισθέντες καί ζυμωθέντες καρποί

έψήνονται είς τούς κλιβάνους ή μεταξύ θερμών λίθων, 

καί τοιούτοι πλακούντες τρώγονται άντί άρτου, 

έκ τος ταύτης τής κυριωτέρας τροφής τρώγονται 

παρά τοΐς κατοίκοις τώ ν  Μολουκικών νήσων οί καρ

ποί διαφόρων φοινίκων, δ σακχαροκάλαμος, άγριοπε- 

ριστεοαί, χελώναι, ιχθύς καί τινα  είδη θαλασσίων 

άγγουρίων, άτινα τρώγοντα ι είς πρόσφατον κατά- 

στασιν. Πρός ά^ωματισμόν τώ ν  φαγητών τούτων 

προστίθεται η ρίζα τής ζιγκιβέριος (Zingiber) κα

θώς καί ή κροκόβριζα curcuma, ήτις ωσαύτως χρη

σιμεύει πρός κίτρινον χρωματισμόν τού δέρματος 

καί τώ ν παρά τώ ν κατοίκων κατασκευαζομένων υφ

ασμάτων τώ ν  καλουμένων Nanckin.
Ξ. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.

Δ  I Κ A  N  I  Κ  Α.
 0 0 0 ----

Μή έξιππασθή, παρακαλώ, ό άναγνώστης τοιαύ- 

την βλέπων έπιγραφήν καί μή έκλάβη τόν γράψαντα 

αύτήν ώς σκοπόν έχοντα περισσότερόν τ ι  τού δέοντος 

νά λαλή. Η  λέξις διχανιχός  σημαίνει μέν τόν φλύα- 

ρον, τόν στωμύλον, καί διά τούτο καί ό Λουκιανός 

τό  ένύπνιόν του άποκαλεΐ δ ιχανιχόν, έκτεταμένον, 

καί αύτός δέ ό Πλάτων φορτικόν  λέγει τόν δ ιχα ν ι- 

χόν, άλλά— Prim o; Ô επιχειρών είς τήν σύνταξιν 

τώ ν δικανικών τούτων δέν είναι δικηγόρος' πας ôè 

¡ti) δικηγόρος σύντομος σχεζιχω ς.—  Secundo: καί 

δικηγόρος αν γίνη . . . τήν δικάσιμον μόνον ήμέραν 

καί (πρός χάριν τώ ν  αναγνωστών) έν ταΐς δικογρα- 

φίαις μόνον θά μακρολογή. —  Επειτα ή λέξις δ ι -  

κανιχύς σημαίνει καί τόν άχριβοΛόγον' γνωρίζετε 

δέ τήν δ ιττήν τής λέξεως ταύτης σημ.ασίαν. Α  χ ρ ι- 

βο.Ιόγος ό ακριβώς διηγούμενος, καί άχριΰο.Ιόγος ό 

φειδωλός είς τούς λόγους του. Τοιοϋτόν τ ι  περίπου 

θά λέγη τό  λεξικόν— άδιάφορον τίνος λεξικογράφου.

Αλλά τά  λεξικά δέν λέγουσι πάντοτε τήν άλή- 

θειαν, καί άν υπό Ακαδημ.ίας συντάσσωνταΓ καί, ώς 

άνθρώπινον έργον, τό  υπό τής μελλούσης παραπανε- 

πιστημ.είου άκαδημίας ήμών συνταχθησόμενον λεξι

κόν θά περιέχη, θεού εύδοκούντος, ούκ ολίγας άμαρ- 

τάδας. ίδού π. χ. πώς τό  τής Γαλλικής Ακαδημίας 

λεξικόν, στραγγιστική τώ ν λέξεων πέτρα, ιδού πώς 

όρίζει τόν Βάτραχον. G ren o u ille .s .f.p e t it  anim al 

quadrupède e t ov ipare  qu i v it  ordinairem ent 

dans les marais. Καί ό Γαζής' « Βάτραχος' ζωάριόν 

τ ι  αμφίβιον έν τα ΐς λίμναις καί ποταμοίς διατρίβον. » 

Καί δμως άλλως έκρινε τό  έφετεΐον τώ ν  Παοισίων. 0  

βάτραχος, κατ’ αύτό, eIra i ιχθύς. Κ α ί τό  ζήτημα 

δέν είναι μικρόν' δέν είναι άπλώς θεωρητικόν καί φυ

σιολογικόν, δέν έκρινε τό  έφετεΐον μεταξύ τής άφω-

νιας τώ ν ιχθύων καί τής μουσομανίας τώ ν βατρά

χων, δέν είπεν ώς δ Χαιρεφών (1 ) Τ ι  π ο τ  άρ έσ τι 

τό  ¡ρθεγγύμενον ζώ ον  ;  άψθογγα γάρ δ ή τάγε καθ' 

ϋδατος δια ιτώμενα.—  έάν ό βάτραχος ηναι ζωάριον 

άμφίβιον, φλύαρον καί φιλόλογον, τό τε  έπιτρέπεται 

άδιακρίτως είς δντινα δήποτε καί είς οίανδήποτε επο

χήν νά άγρεύση αύτόν'— έάν δμως ήναι ιχθύς, τό τε  

παραβλέπουσι τήν αδολεσχίαν αύτοΰ καί είς ούδένα 

έπιτρέπεται νά άγρεύη καί πωλή βατράχους, έν ώρα 

καθ’ήν ή αλιεία είναι έν τοΐς ποταμοίς άπηγορευμένη, 

είς ούδένα επιτρέπεται νά καταβροχθίζω) βατράχους 

έν ώριρ καθ ην ζώ ντες αύξάνουσι τό  βατράχειον γένος.

Από τοΰδε καί είς τό  εξής λοιπόν βάτραχος καί 

ιχθύς δικαστικώς είσιν αδελφοί, νόθοι μέν άλλ άνε- 

γνωρισμένοι, ούτος μέν σοβαρός καί έχεμύθης, έκεΐνος 

δέ άκριτόμυθος καί φλύαρος' ούδέν δέ τό  παράδο

ξον ! Μήπως καί είς λογικών ζώ ω ν άδελφικάς συν- 

ωρίδας δέν άπαντώνται μ,εγάλαι διαφοραί ;

Αλλά καί τό  κυνήγιον είς ώοισμένας μόνον ώρας 

τού έτους είναι συγκεχωρημένον. Καί δμως άν ό ξε

νοδόχος, άντί νά μεταχειρισθή αύτό πρός ήδεΐαν τρο

φοδότησήν τώ ν φοιτητών τού ξενοδοχείου του, τό 

μεταχειρισθή είς πειράματα προάγοντα καί τελειο- 

ποιούντα τήν μαγειρικήν έπιστήμην, δέν τιμωρείται 

ή τούλάχιστον μ,ετριάζεται ή ποινή' διότι τό  έκ τού 

θανάτου τώ ν ζώ ω ν προσγενόμενον δυσπλήρωτον κε

νόν άντισταθμίζεται υπό τής μεγάλης προόδου της 

κοιλιοδούλου έπιστήμ,ης. Τούτο δ’ άπέδειξεν έφέτος 

ούχί πλέον τό  έφετεΐον άλλά τό  πρωτοδικεΐον τής 

αύτής πόλεως. Πανδοχεύς τις κατεμηνύθη ώς μετα- 

χειριζόμενος κρέας σεσηπός καί πωλών κυνήγιον έν 

ώρα άπηγορευμένη. Καί έπί μέν τού πρώτου θέμα

τος κατεδικάσθη είς πεντήκοντα φράγκων πρόστι- 

μ.ον' έπί τού δευτέρου δμως ό έμπειρος καρυκοποιός 

δέν εδειξεν όλιγωτέραν περί τούς λόγους έμπειρίαν. 

—  «  Δέν έπώλει ούδέ παρεσκεύαζε τό  κυνήγιον διά 

τήν τράπεζαν τού ξενοδοχείου, τό  διετήρει άπλώς 

είς τήν χιόνα διά νά έκτελέση πείραμ,α μεγάλως έν- 

διαφέρον είς τούς εύαίσθητον έχοντας τήν υπερώαν, 

πώς νά διατηρήση, δηλαδή περισσότερον τά  προϊόντα 

τής Θήρας.»Τό βέβαιον είναι δ τι ή άνακάλυψις παρα- 

σκευασίας τινός μ,αγειρικής ωφελεί τό  άνθρώπινον 

γένος άσυγκρίτως περισσότερον τής άνακαλύψεως 

πλανήτου τινός ή κομήτου. Τοιαύτητούλάχις-ον είναι 

ή γνώμη τού σοφού μαγειροδιδασκάλου καί έφευρέ- 

του τώ ν φερωνύμων γλυκυσμάτων Σαβαρίνου.

ή  δικαιολόγησις αυτη τού πανδοχέως ένθυμίζει 

είς τόν γράφοντα περιέργόν τινα  άποδεκάτωσιν γε- 

νομένην εϊς τινα τώ ν παρά τόν Αγιον Σάββαν σ τα θ 

μών. Επεστρέφομεν άπό έπιτοπίου είσηγήσεως υπό

(1) ΛουχιανοΟ Άλχυών, 1.
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τά  δένδρα καί έν ταΐς άμπέλοις τού έλαιώνος τών 

Αθηνών κατατρίψαντες τήν ήμέραν καί καταμε- 

τρήσαντες τή  βοηθεί$ πραγματογνωμόνων τριών 

διάφορα κτήματα κατ’ εντολήν τού δικαστηρίου. 

Κατέβημεν άπό τής άμάξης καί έσταθμεύσαμεν παρά 

τόν Αγιον Σάββαν διά νά άναψύξωμεν τόν κεκοπια- 

κότα νούν καί τά  βεβαρημένα μέλη δι’  αΐθοπος 

καφφέ καί δροσερού υδατος. Ενφ δ’ ήτοιμαζόμεθα 

πρός άναχώρησιν πάλιν, περετήρησέ τις ήμών σωρόν 

κυνηγίου άπό τώ ν ραμφών κρεμαμένου, καί πλησιά- 

σας ήρώτησε τόν καφφεπώλην πόσου τό  έπώλει. Ού

τος δ’ άπεκρίθη ο τι αί τρυγόνες δέν έπωλοΰντο, 

άλλ’ άνήκον είς νέους κυνηγούς τώ ν  Αθηνών, οΐτινες 

έςήλθον καί πάλιν είς Θήραν, έπις-ρέφοντες δέ έμελλον 

νά λάβωσι τάς τρυγόνας. Επειδή δέ τά  ονόματα 

ησαν γνωστά  είς τόν πραγματογνώμ,ονα, έλαβε τρία 

ζεύγη τρυγόνων καί άνεχώρησεν είπών. « Ονομάζο

μαι οί κυνηγοί είναι φίλοι μου, τοΐς λέγεις 

τό όνομά μου. » Δέν ένόησεν όμως τά  σχήματα άλ

λου όπισθεν ίσταμένου, δστις ένθυμηθείς δ τι τό  κυ

νήγιον ή το άπηγορευμένον κατ’ έκείνην τήν έποχήν 

τ φ  ένευε νά έπάρη περισσότερα ζεύγη, μή φοβούμενος 

άντίστασιν παρά τού καφφεπώλου. Κ α ί τφ  δντι αί 

τρυγόνες έκεΐναι είχον κύριον τόν καφφεποόλην' έπειδή 

δ’  έφοβήθη μ.ή καταγγελθή, εφεύρε τόν μύθον δλον. 

Οΰτω δέ κατελίπομεν τόν καταπράσινον έλαιώνα.

Τό εύχάριστον δμως καί τής όράσεως άναπαυτι- 

κόν χρώμα τού έλαιώνος, τό  χρώμα τής έλπίδος, τών 

βατράχων καί τής Τραπέζης, δέν άρέσκει είς δλους. 

0  δείνα  ιδιοκτήτης τό  άποστρέφεται καί διά τούτο 

έβαψε τήν οικίαν του διά δρυΐνου χρώματος" άλλ’ ιδού 

ένοικιαστής τώ ν έργας-ηρίων οπωροπώλης βάφει πρά

σινα τά  ξύλινα έμπροσθεν τού έργαστηρίου του καί 

5 ιδιοκτήτης μανείς ένάγει τόν ταλαίπωρον όλλαν- 

δόν οπωροπώλην Βάν Βλότακ.—  Απειλείται λοιπόν 

καί πάλιν διαίρεσις είς πρασίνους  καί γα Α α ζίους ;—  

Εν τούτοι; άναμένεται ανυπομονώ; ή άπόφασις τού 

δικαστηρίου, διότι δι’  αύτής θά δρισθή άν ό ένοικια- 

στής έχη τό  δικαίωμ,α νά μεταχρωματίζω) τό  έργα- 

στήριόν του, ή άν ό ιδιοκτήτης έχη τό  δικαίωμα νά 

άπαιτή παρά τώ ν ένοικιαστών νά παραδέχωνται έν 

καί τό  αύτό χρώμα. Καί ό μέν Βάν Βλότακ,δ τού πρα

σίνου υπερασπιστής, βόσκεται ύπό πολλών καί χλω

ρών ελπίδων' ήμεΐς δέ, τού πρασίνου φίλοι, άλλ’ 

ούχί καί έχθροί τού γαλαζίου, ώς είς τό  άνδρικόν 

φύλον άνήκοντες, περαίνομεν τήν μακράν διήγησιν 

διά τώ ν εξής'

ΐπαοχούσης ποτέ δίκης περί τίνος πλοίου καί εύ- 

ρισκομένης είς τήν τού έφετείου περίοδον, δ πρόεδρος 

τώ ν  έφετών ήρώτησε τόν πλοίαρχον ποιον ητο τό 

όνομα τού σκάφους.

—  Τή Σεμέλη, άπεκρίθη δ άλβανίζων πλοίαρχος.
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—  Πώς τ ί  με μέλει; άνέκραξεν άπορήσας δ πρό

εδρος. Καί, τρις τό  αυτό έπαναλαβόντος τού κυβερ

νήτου, έθυμοϋτο, δτε παρεισελθών ευτυχώς δ πληρε

ξούσιος έσωσε τόν πελάτην, λύσας άμφοτέρων τήν 

απορίαν.

Εν μαγειρεϊον αρκεί βεβαίως εις μίαν οικίαν- δύο 

δέ μαγειρεία ου μόνον πλεονάζουσιν, άλλά καί τό  έ

τερον αυτών άπειλείται ύπό παντελούς καταστρο

φής. Τοϋτο επαθεν οικία τις, εκτός τοϋ κοινοΰ μα

γειρείου καί έτερον εχουσα έν τώ  πλυντηρίω. Κ α ί δ 

μ.έν ένάγων ιδιοκτήτης διατείνεται 8τι τό  μαγειοεΐον 

ήτο έστημένον εις τό  πλυντήριον" ην δέ γαλλικόν 

έχον τρεις ¿πάς καί αξίας 300 δραχμών' καί μετά 

ταϋτα  εύρέθη κατε^ιμμένον εις τόν ξυλώνα καί τε- 

Οραυσμένον' δ δ’ εναγόμενος ενοικιαστή; φέρει μάρ

τυρας περί τοϋ έναντίου, πλήν τώ ν  άλλων, καί άγ- 

γλικόν τ ι  μεστόν χάριτος ζεύγος διά διερμηνέως έκ- 

φράζον όσα γινώσκει. Τό μαγειρεϊον, κατά  τούτους, 

ήτο ήδη σύντριμμα καί έφαίνετο άχρηστον, ειδοποι- 

ήθη δέ περί τούτου δ ιδιοκτήτης, οστις ήρνήθη νά 

έπάρη αυτό έκεϊθεν κτλ. Τό δέ δικαστήριον τώ ν έν- 

ταΰθα προιτοδικών θ’ άπαφασίση μετ’  οϋ πολύ.

ΦΑΝΟΣ.
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Είπομεν έν τώ  προηγουμένω φυλλαδίω ό τι δ ελλη

νικός θρόνος έγένετο έπισήμως δεκτός ύπό Γεωργίου 

τοϋ Α'. άλλά πότε θέλει έλθει εί; τήν Ελλάδα δ βα

σιλεύς ; Εάν ένικήθησαν αί περί τήν παραδοχήν δυ- 

σκολίαι, δεν παρήλθεν όμως καί δ καιρός όσος άπαι- 

τε ϊτα ι εις έκπλήρωσιν διατυπώσεων τινων. Ó βασι

λεύς, παραδείγματος χάριν, τής Δανίας έδήλωσεν 

έπισήμως ό τι όρος απαραίτητος εις τήν παραδοχήν 

τοϋ ελληνικού στέμματος είναι ή ένωσις τής Επτα- 

νήσου μετά τής έλευθέρας Ελλάδος. Α λλ ’ όπως γίνη 

ή ένωσις αν τη απαιτούνται κατά τό  άρ. 1 τοϋ άπό 

5 Ιουνίου 1863 πρωτοκόλλου δύο τινά" ή συναίνεσις 

τής ϊονίου Βουλής καί ή συγκατάθεσις τώ ν Αυλών 

Αυστρίας, Γαλλίας, Πρωσίας καί Ρωσίας. Καί διά 

μέν τήν συγκρότησιν τή ; Βουλή; τή ; Επτάνησου πο

λιτείας διετάχθησαν, ώς μανθάνομεν, νέαι έκλογαί, 

τώ ν δέ τεσσάρων δυνάμεων ή γνώμη δέν ήκούσθη 

είσέτι.

Πλήν τούτου υπάρχει καί άλλη δυσκολία' θά ελθη 

δ βασιλεύς εί; τήν Ελλάδα άνευ χρημάτων ; Ναί μέν 

άποκαθισταμένης έκ νέου τή ; τάξεως θ’ άποτίωνται 

άπροφασίστως οί φόροι" υποθέτομεν μάλιστα ό τι καί 

θ’  αύξήσωσιν' άλλ’ ϊνα άποκατασταθή ή τά ξ ι; αδτη

είναι αναπόφευκτος ανάγκη αργυρίου. Καί στρατό; 

καί στόλο; καί δικαιοσύνη- καί παιδεία, σύμπασα έν. 

γένει ή διοίκησις, νοσοϋσι τόσον έπί τό  χείρον καθ 

έκάστην βαίνουσαν, δ ιότι κυρίως έχομεν έλλειψιν χρη

μάτων. Ανάγκη άρα καθ ήμας ν’  άρθή τό  ταχύτε-

ρον καί αδτη ή δυσκολία διά νέου δανείου.
•

•  »
Η Συνέλευσις συνεζήτησεν έπί δύο ή τρεϊ; συνε

δριάσεις τά  περί τή ; γνωστής άποζημιώσεως τοϋ 

Γάλλου βοιιΠό. Εγένετο δ’ έπί τέλους δεκτή ή πρό- 

τασις, νά δοθώσιν εις αύτόν εξήκοντα χιλ. δραχμών 

λό γω  άποζημιώσεως.

*  *
Τρία Πρωτόκολλα ύπεγράφησαν έσχάτως έν Λον- 

δίνω περί τώ ν ελληνικών πραγμάτων' διά μέν τού 

πρώτου προσεκλήθη δ βασιλεύς τής Βαυαρίας νά 

μετάσχη τώ ν διασκέψεων' διά δε τοϋ δευτέρου κατε- 

δείχθη ή άρνησις τοϋ ήγεμόνος τούτου καί ή άνάγκη 

τής τακτοποιήσεως τώ ν  τοϋ ελληνικού θρόνου, καί 

διά τοϋ τρίτου, τοϋ ύπογραφέντος τήν 5 Ιουνίου 

(Ε. Ν.) άναγνωρίζεται δ άναγορευθείς Οπό τώ ν  Ελ- 

λήνων βασιλεύς Γεώργιος.

ίδού τό  σπουδαίον τοϋτο έγγραφον, 8 έρανιζό- 

μεθα έκ τή ; Έ λ π ίδ ο ο .

«  Παρόντες οί πληρεξούσιοι τής Γαλλίας, τής 

Αγγλίας, τής Ρωσσίας καί Δανιμαρκίας.

»  Οΐ πληρεξούσιοι τής Γαλλίας, τής Αγγλίας καί 

τής Ρωσσίας άναγνωρίζοντες τήν ανάγκην νά δρί- 

σωσιν άνευ αναβολή; τόν τρόπον νά έπαναφέρωσι 

τήν Ελλάδα ύπό κυβέρνησιν σύμφωνον μέ τάς άρ- 

χάς τώ ν δποίων τό  άπαραβίαστον καθιερώθη διά 

τοϋ πρωτοκόλλου τής 27 Μαίου χάριν τοϋ γενικού 

συμφέροντος τή ; τάξεως καί τής ειρήνης, συνήλ- 

θον εί; συνεδρίασιν διά νά άποφασίσωσι περί τώ ν 

έκ συμφώνου, ληφθησομένων μέτρων πρός πραγμα- 

τοποίησιν τών εύχών τοϋ Ελληνικού έθνους, του 

καλούντο; εις τόν θρόνον τής Ελλάδος τόν πρίγ- 

κηπα Γουλιέλμον τή ; Δανιμαρκίας. Διά νά φθάσω- 

σιν εις τόν σκοπόν τούτον οί πληρεξούσιοι άπεφά- 

σισαν συμφώνως πρός τάς δκχταγάς τώ ν  αύλών 

των, νά προσκαλέσωσι τόν υπουργόν τή ; Α. Μ. τοϋ 

Βασιλέως τή ; Δανιμαρκίας νά λάβη μέρος εί; τάς 

διασκέψεις των.
»  0  πληρεξούσιος τή ; Δανιμαρκίας έδέχθη τήν 

πρόσκλησιν ταύτην, λαβών έπί τούτω  τήν έντολήν 

τή ; αύλής του.

»  Επί τή  προτάσει τοϋ πρώτου γραμματ. τής Α. 

Μ. εις τάς εξωτερικά; υποθέσεις, οί πληρεξούσιοι άνέ- 

γνωσαν ά. τό  ψήφισμα τής Ι8 ]3 0  Μαρτίου 1863 

διά τοϋ δποίου ή έθνική συνέλευσις άνηγόρευσε τόν 

πρίγκηπα Γουλιέλμον δευτερότοκον υιόν τής Α. Β. 

Τ. τοϋ πρίγκηπος Χριστιανού τής Δανιμαρκίας συν
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ταγματικόν βασιλέα τώ ν Ελλήνων, υπό τόν τίτλον 

Γεώργιος Α '. Βασιλεύς τώ ν  Ελλήνων.

»  β'. Τήν κοινοποίησιν τής 4 Ιουνίου δι’  ής δ υ

πουργός τής Δανιμαρκίας, πεπιστευμένος παρά τή  Α. 

Βρετανική Μεγαλειότητι, κοινοποιεί ό τι συμφώνως μέ 

τήν αύτοϋ Β. Τ . τόν πρίγκηπα Χριστιανόν ένεργοϋντα 

ώς κηδεμόνα τοϋ δευτεροτόκου υίοϋ του τοϋ πρίγ

κηπος Χριστιανού Γουλιέλμου Φερδινάνδου λδόλφου 

Γεωργίου, όντας ανηλίκου, ή Α. Μ. δ Βασιλεύς τής 

Δανιμαρκίας άποδέχεται διά τόν πρίγκηπα Χριστι

ανόν Γουλιέλμον Φερδινάνδον Αδόλφον Γεώργιον, 

τήν διαδοχικήν κυριαρχίαν τής Ελλάδος, υπό τόν 

£ητόν όμως όρον ό τι αί Ιόνιοι Νήσοι θέλουν πραγ- 

ματικώς Ινωθή μετά τοϋ Ελλ. βασιλείου.

»  Διελθόντες μετ’  έπιστασίας τά  έγγραφα ταϋτα 

τά  δποϊα προσαρτώνται εις τό  πρωτόκολλον τοϋτο 

ύπό τά  στοιχεία Α. καί Β, οί πληρεξούσιοι τής Γαλ- 

λίας, τής Μ. Βρετανίας καί τής Ρωσσίας έδήλω- 

σαν τήν συναίνεσιν τώ ν αύλών αύτών εις τά  έγ

γραφα δυνάμει τώ ν δποίων δ πρίγκηψ Γουλιέλμος 

τής Δανιμαρκίας καλείται, συναινούσης τής Α. Μ. 

τοϋ βασιλέως τής Δανιμαρκίας καί τοϋ πατρός 

αύτοϋ πρίγκηπος Χριστιανού, εις τόν Ελλ. θρόνον 

ύπό τόν τ ίτλο ν  τοϋ Γεωργίου Α ’ . βασιλέως τώ ν 
Ελλήνων.

»  Επιθυμοϋντες νά εύκολύνωσι τήν πραγματοποί

ησή τώ ν  εύχών τοϋ Ελληνικού έθνους αί αύλαί τής 

Γαλλίας, τής Μ. Βρετανίας καί τής Ρωσσίας έ- 

δωκαν έντολήν εις τούς πρεσβευτάς τω ν νά προβώ- 

σιν εις τά ; έξής άποφάσεις'

»  ά. 0  πρώτος γραμματεύς τής Α. Βρετανικής 

Μεγαλειότητος έδήλωσεν ο τι άν ή ένωσις τώ ν  ίο- 

νίων Νήσων βεβαιωθή ώς ούσα σύμφωνος μέ τάς 

εύχάς τοϋ Ιονικοϋ κοινοβουλίου καί τύχνι τή ; συναι- 

νέσεως τώ ν  αύλών τής Αύστρίας, τής Γαλλίας, τής 

Ρωσσίας, ή Α. Βρ. Μ. θέλει συστήσει εις τήν κυβέρ- 

τησιν τής Επτανήσου νά προσδιορίσει αυτη έτησίως 

δεκακισχιλίας λίρας στερλίνας πρός αυξησιν τής 

βασιλικής χορηγήσεως τής Α. Μ. Γεωργίου τοϋ Α'. 

Βασιλέως τώ ν Ελλήνων.

»  β'. Οί πληρεξούσιοι τής Γαλλίας, τής Μ. Βρε

τανίας καί τής Ρωσσίας έδήλωσαν ό τι έκάστη τώ ν 

τριών αύλών είναι εύδιάθετος ν’  άφήση πρός χάριν 

τοϋ πρίγκηπος Γουλιέλμου τετρακισχιλίας λίρας έκ 

τοϋ ποσού εκείνου, τό  δποϊον τό  ταμεΐον τής Ελλά- 

όος υπεχρεώθη νά πληρόνη έτησίως εις έκάστην αύ

τώ ν, συμφώνως μέ τάς προτάσεις τώ ν έν Αθήναις 

πρεσβευτών τώ ν τριών δυνάμεων, τάς παραδεκτά; 

γενομένας ύπό τή ; Ελλ. κυβερνήσεως, μέ τήν συν- 

αίνεσιν τώ ν  βουλών κατά τόν μήνα Ιούλιον 
τοϋ 1860.

* Εννοείται δέ ό τι αί τρείς αύται ποσότητες άπο-

τελού σα ι δώ δεκ α  χ ιλ ιάδας λιρών στερλινών κ α τ ’  έ 
το ς , θέλουν είσθαι π ροσδιωρισμέναι δ ιά  τήν π ρ οσ ω 
πικήν προικησιν τή ς  Α . Μ . το ϋ  Β ασιλέω ς, έκτος 
τή ς  βασιλικής χ ορη γή σεω ς τή ς  προσδιωρισμένης διά  
τώ ν  νόμων τή ς  έπικρατείας.

»  γ '. Συμφώνως πρός τάς άρχάς τοϋ Ελλ. συν

τάγματος τάς άναγνωρισθείσας διά τοϋ έν Λονδίνω 

πρωτοκόλλου τή ; 20 Ννομβρίου 1852 καί προκη- 

ρυχθείσας διά τοϋ ψηφίσματος τής έθνικής συνελεύ- 

σεως τής 18 ]30  Μαρτίου 1863, οί νόμιμοι διάδοχοι 

τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β'. θέλουν πρεσβεύει τό 

δόγμα τής όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

»  δ'. Εν ούδεμια περιπτώσει τό  στέμμα τής Ελ

λάδος καί τό στέμμα τής Δανιμαρκίας δέν θέλουν έ- 

νωθή έπί τής αύτής κεφαλής.

»  έ. Οι πληρεξούσιοι έπιφυλάσσουσιν εις τάς αύλάς 

τω ν  τό δικαίωμα νά μεταβάλωσι τά  ανωτέρω εις 

μ.ίαν σύμβασιν.

»  ς .  Α ί αύλαί τής Γαλλίας, τής Μ. Βρετ. καί 

τή ; Ρωσσίας θέλουν μεταχειρισθή τήν επιρροήν των 

όπως άναγνωρισθή δ πρίγκηψ Γουλιέλμο'ς ώς βασι

λεύς τώ ν Ελλήνων ύπό τό όνομα Γεώργιος Α '. ύφ’ 

όλων τώ ν  ηγεμόνων, μεθ’  ών έχουν φιλικά; σχέσεις.

»  Γενομένων τώ ν αποφάσεων τούτων τώ ν περιε

χομένων έν τ ώ  παρόντι πρωτοκόλλω, οί πληρεξούσιοι 
υπέγραψαν αύτό.

»Ο  Βαρώνο; ΓΡΩΣ, ΡΟΤΣΕΛ, ΒΡΟΤΝΩΦ, ΒΙΑΛΕ. 

«(Επιφυλασσομένης τής έπικυρώσεως.)» 

«Π α ρά ρτημ α  Ι> . τοϋ  τρ ίτου  πρω τοκόλλου  τώ ν  

συνεδριάσεων τής 5 ’ Ιουνίου  τοϋ  1863.

Πρεσβεία τής Α ανιμαρχίας

Λονδίνον 4 Ιουνίου 1863.

»  ό  υποφαινόμενος, έκτακτος άποσταλμένος καί 

πληρεξούσιος υπουργός τής Α . Μ. τοϋ Βασιλέως τής 

Δανιμαρκίας, έχει τήν τιμήν νά δηλώστ, κατά συνέ

πειαν τώ ν διαταγών τής κυβερνήσεώς του καί εκ 

συμφώνου μετά τής Α. Β. Τ. τοϋ πρίγκηπος Χριστι

ανού τής Δανιμαρκίας, ένεργοϋντος ώ ; κηδεμόνος 

τοϋ δευτεροτόκου υίοϋ του τοϋ πρίγκηπος Χριστια

νού Γουλιέλμου Φερδινάνδου λδόλφου Γεωργίου, α

νηλίκου, ό τι ή Α. Μ. δ Βασιλεύς τή ; Δανιμαρκίας 

δέχεται υπέρ τοϋ πρίγκηπος τούτου τήν κυριαρ

χίαν τής Ελλάδος, τήν προσενεχθεΐσαν αύτώ διά τοϋ 

ψηφίσματος τής Ελλ. συνελεύσεω; τής 4 8] 30 Μαρ

τίου τρ. ε. Πλήν ή άποδοχή αδτη έγένετο μέ τήν 

προσδοκίαν καί ύπό τόν ρητόν ορον ό τι αί ’ ΐόνιοι 

Νήσοι θέλουν πραγματικώς ένωθή μετά τοϋ βασι- 

λέως τής Ελλάδος.
»  Τ ΪΡΒ Ε Ν  ΒΙΛΑΕ. »
»

•  ·
Οί Ν αυπλιεϊ; δέν έδέχθησαν τόν  νεως-ί διορισθέντα 

Ν ομάρχην.
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Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Τής Πολωνίας ή έπχνάστασις διχρκεΥ ή Ευρώπη

συνταράσσεται, και ή Ρωσία είναι δ ΑποπομπαΤος

τράγος αυτής' άλλ άχρις ώρας δ πάταγος όλος περί-

ωρίσθη εις διπλωματικά έγγραφα.
»

*  »
Η  εί; Δανιμαρκίαν άποσταλεϊσα επιτροπή έπαν- 

ήλθεν ευτυχώ; εί; Αθήνας, φέρουσα χαρά; ευαγγέ

λια' φέρει δε, καί τήν έξής αύτόγραφον του Βασι-

λέω; ημών επιστολήν προ; τήν εθνικήν Συνέλευσιν.
«

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η .
β Κύριοι,

»  Υπάκουων εί; τή ; καρδία; μου τήν ζωηράν ε

πιθυμίαν, ένόμισα προσήκον νά συνοδεύσω διά προ

σωπικού μαρτυρίου τώ ν  έμών αισθημάτων τό  δι

άγγελμα, δι’ ου ή Α. Μ. δ βασιλεύ; τή ; Δανία; 

αποδέχεται τό  στέμμα όπερ τό  ελληνικόν έθνος 

μοί προσήνεγκε.

»  Θέλω μεταβή εί; τήν νέαν πατρίδα μου μετ’ 

άγαλλιάσεως,ίν’άποδεί^ω υμίν ό τι άπό τούδε μ,όνον 

καθήκον Αναγνωρίζω τό  νά ζήσω  καί άποθάνω ώ ; 

Αγαθός Ελλην όπερ τής ευημερία; καί τή ; Ανεξαρ

τησ ία ; τή ; πατρίδος. Εχω δε τήν πεποίθησιν, κύ- 

ptoi, ότι διά τής υμετέρα; συνδρομής, διά τή ;  φι

λ ία ; τώ ν Δυνάμεων, πρό πάντων δέ καί ιδίως διά 

τή ; βοήθειας τού Θεού τά  συμφέροντα τής πατρί

δος, άτινα έσονται Αεί καί παντού ήμέτερα, θέλου- 

σιν εύοδωθή πρός ώφέλειαν αυτή;.

»  Κομίζομαι ευτυχή; καί υπερήφανος, κύριοι, δυ- 

νάμενος νά ευχαριστήσω υμάς διά τής φωνή; τών 

αγαθών καί χρηστών πατριωτών, ο’ίτινες, κληθέν- 

τες υπό τή ; εμπιστοσύνη; υμών, ήλθον ενταύθα, 

μακράν τή ; πατρίδος, ινα μέ χαιρετίσωσι πρώτον 

ώ ; τόν υμετερον βασιλέα. Ουτοι θέλουσι βεβαιώ

σει υμάς ό τι εύρόν με έμπλεων συμπάθειας διά τήν 

πατρίδα μου, καί ο τ ι ένεθέρμως επιθυμώ νά με

ταβώ  τάχ ισ τα  έν τώ  μέσω υμών.

» Δ έ χ θ η τ έ  μ ε ,  κ ύ ρ ιο ι, μ ε τ ά  τ ή ς  έ μ π ισ τ ο σ ύ ν η ; έ -  

κείνην ή τ ις  κυρ ιεύε ι τ ή ν  κ α ρδ ία ν μ ο υ  υπέρ υ μ ώ ν  κ α ί 

δ ιδ ά ξ α τ έ  μ ε  νά έρ γα σ θ ώ  μ εθ ’  υμ ώ ν  υπέρ τ ή ς  ε υ τ υ 

χ ία ς  τ ή ;  ω ρ α ία ; π α τ ρ ίδ ο ς  μ ο υ , τ ή ν  δ π ο ία ν  ε ίθε νά 

π ρ ο σ τ α τ εύ σ η  δ Π α ντο δ ύνα μ ο ς .

» Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Α '.

Έ ν  Κοπει·άγ>) τή  11 ’Ιουν ίου  1863. »

*  *
Εν Λονδίνω συνεστήθη f i .h . i ./ηνιχός Σύ.ί.Ιογος, 

μέλη τού οποίου καταγράφονται καθ’ ήμέραν ικανοί 

σημαντικοί άγγλοι.

•  *
Παραδοθείση; τής Πουέβλας εις τούς Γάλλους 

δι’  έλλειψιν τροφών, δ στρατό; τού αύτοκράτορος 

άπήλθεν εις κατάκτησιν καί τής πρωτευούσης τού
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Μεξικανικού κράτους. Οί έν Πουέβλν) πρίν ή παρα- 

παραδοθώσιν ανέτρεψαν καί οχυρώματα καί Αποθήκας 

πολεμικών έφοδίων’ είναι δέ περί τάς 16,000

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ΒΙΒΛΙΚΑΙ Ε Τ Λ ΙΡ ΙΑ Ι.— Από τού 1803 έτους 

μέχρι τού 1843 διένειμον αί βιβλικαί έταιρίαι υ

πέρ τά  12 εκατομμύρια αντιτύπων τή ; Γραφής 

μεταφρασμένων εί; 48 γλώσσας.

Α ΓΓΛ ΙΚ Η  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.— Η Αγγλική νομολο

γία (reports o f  cases) Απετέλει κατά τό  έτος 

1858, 350 τόμους εί; ψύλλον, καί κατ’ έτος 

συμπληρούται έξ 8 τόμων. Τούτου ένεκα οί δ ι

κηγόροι έχουσιν έν τή  χώρα εκείνη μεγίστην ω 

φέλειαν. 0  διάσηρ.ο; Σαμουήλ Ρομίλλυος έκέρδιζε 

κα τ’ έτος δπέρ τό  ήμισυ έκατομ-μύριον δραχμών. 

Οί δέ μισθοί τώ ν δικαστών μ ετά  τώ ν έπιμ,ισθίων 

(fees a llow ance) φθάνουσιν άπό 100 εί; 400,000 

λιρών. 0  Λόρδος Γραμματεύ; έχει μισθόν έτήσιον

100,000 λιρών στερλ. Αλλά μέ τά ; αποδοχά; Απο

λαμβάνει 4— 500,000 λιρών, στερλ.

I. Δ Ε -Κ ΙΓ Α Λ Λ Α Σ .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

—ΟΟΟ—
Α '.

Τό πρώτον μέρος μου δηλοΤ πάντοτ’  αμφιβολίαν,
Τό δεύτερόν μου έΟιικόν έν όνομα υπάρχει.

Τής γή5 τά  βάθη τ ’  ολον μου έχει ώ ; κατοικίαν,
Ά ν  έκβληθοΟν τά σπλάγχνα του βεβαίως τότε άρχει.

Β '.

Εί; δύο 3ν τό σώμά μου έπιτυχώ; χωρίαγ,ς 
Τό πρώτον μου ώς μέταλλον άμίσως θά γνωρίσης. 

Εντός τών βιβλιοθηκών τό δεύτερον ζητούσι 
Τ ό  δ’  Ελον μου εις τούς ναούς μέ σέβας προσκυνοϋσι. 

( Ή  λύσις εις τά επόμενον φυλλάδιον.)

Γ .  Μ . Β Α Ν ΙΕ Ρ Η Σ .

— οο ο —

(Λύσις του εν τώ  317 ψύλλω γρίφου.) 
Παν μέζρον άριστον.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α .  

φυ.Ι,Ιάύιον 316—  1 ης ’Ιουνίου.
—οοο—

Σελ. 118. ς-ήλ. ά. ς-Ιχ. 2 1, άντι όμηγήρεως γρ.όμηγύρεως.

> »  » ·  » 32, άντι βιαβολέα γρ. διαβολέα.
•  129. ς-ήλ. ά. ς-ίχ. 10 , » αυτών γρ. αύτοΟ.
■ 130 έν ταΤς σημειώσ. παρελήφθη τό Σ η μ. Π α ν δ.
> 131 .ςήλ.β'.ςτχ.24 άντϊ άκρομέθυσου; γρ.άκρομεθύόου;


