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ΦΙΛΐατε, *
Μ’ έρωτας άν άνέγνων τάς τελευταίας διατριβάς τοΰ κ. ’Ροίδου,

και τί

περί αύτών φρονώ. 'Ως ττρός τό πρώτον, σοΐ λέγω δτι βεβαίως τάς άνέγνων,

διότι

καλλιέπεια καί η εύφυολογία τοΰ κ. 'Ροίδου τόσοΰτον μέ τέρπουσιν,

ώστε πάντοτε εύχαρίστως άναγινώσκω παν δ,τι απορρέει άπό τοΰ φιλοκάλου καλάμου του.

Ώς πρός τό δεύτερον, η άπάντησις είναι πολύ δυσχερέστέρα, διότι δικαίως
έπρεπε νά μοί έπιτρέψγς δί’ αύτην έξ μηνών προθεσμίαν, iq καί δώδεκα,

καθ’ δσον, βλέπεις, έχω — τΐ νά τό κρύπτω ; — καί άλλας πολυπληθείς ερ
γασίας, καί πλην κριτικού, ώς θέλεις νά μέ βαπτίσ·ρς, συνέπεσε νά είμαι κα'ζ
διπλωμάτης. Άλλ’ έστω" η πρέπει νά μη σ’ είπώ τί φρονώ, η θέλω σο'ι τό

είπεΐ απλώς ούτως και άφιλοσοφητως, διότι εΐλικρινώς δέν έ'χω τό θάρρος

νά εισχωρήσω εις την selva oscura τών άρχαίων καί νέων φιλοσοφημάτων,

δπου τόσον ευκολον είναι di abbandonar la Verace via, ώστε τόΰτο, κατ’ εμέ,
συνέβη καί είς αύτόν τόν κ. 'Ροίδην.

Τρέφω μέγα σέβας, εννοείται, πρός τόν "Έγελ, καί πρός τόν Σέλλιγγ, καί

πρός τόν Φίχτ καί τόν Καριέρον, καί πολύ μετριώτερον πρός

τόν Σοππεγ-

* Η έπιστολή αυτή έγράφη απλώς ώς άπόκρισις προς φίλον έρωτήσαντα τόν κ. 'Ραγκαβήν
τί φρονεί περί τοϋ μεταξύ τών κκ.'Ροίδου καί Βλάχου άγώνος. Άλλ’ Ιπειδή διά τής Επιστολής
ταύτης διευκρινείται αρκούντως τό ζήτημα περί ου ό λόγος, δ πρός όν έγράφη αύτη λαβών
τήν άδειαν παρά τοΰ γράψαντος άπέστειλεν αύτήν είς Ίον Σύλλογον έν φ καί άνεγνώσθη τήν
εσπέραν τής 9 Δεκεμβρίου.
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χάουερ" αλλά, προκειμένου περί έκτιμήσεως ποιητικού προϊόντος,
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ΠΙΟ ΡΟΙΔΟΓ γραφεντων
δμολογ®

ή ίσως καί άφ’ οδ τά σκήπτρα αύτών έθοαύσθησαν, έψαλεν δ μέγιστος τών .

δτι προτιμώ τήν ύπηρέτptar τοϋ Mo.l.tspov υπέρ πάντας τούτους τούς με

ποιητών τής άρχαιότητος καί πάντων τών αιώνων, ώστε καί αυτού ή εποχή

γαλώνυμους, ών τά κείμενα και όταν έννοώνται, πολλάκις επιδέχονται πα-

πρέπει νά ήτον ποιητική. Οί Δωριείς ήρχον πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος διά τών

ρεννόησιν, ως νομίζω δτι έν μέρει παρενοήθησαν καί εις τήν παρούσαν πε

όπλων των, καί αλλαχού επέδραμον επί κατακτήσει, Αλλά τόν ποιητήν Τυρ

ρίστασήν.

ταίον έδανείζοντο παρά τών ’Αθηναίων. Αί νέαι πολιτείαι έλαβον τέλος την

Ώς κριτής τοΰ ποιητικού διαγωνισμού ό κ. 'Ροίδης διισχϋρίσθη ότι ποιη-

ταί δεν δύνανται νά ύπάρχωσι σήμερον έν Έλλάδι, διότι λείπει Απ’ αυτής
ή ατμόσφαιρα καί ή νόσος ή ποιητική· ό δέ κ, Βλάχος άντεϊπεν εις ταύτα

οριστικήν αύτών μόρφωσιν,

καί ήρξατο έν αύταΐς ή πάλη μεταξύ δήμων

καί Αριστοκρατών. Καί τίνα μέν σχέσιν ταύτα ειχον προς την υποκειμενικήν

ή την Αντικειμενικήν ποίησιν αγνοώ, άλλ’ ήξεύρω δτι εις μίαν τών πόλεων

δτι ό ποιητής γι-τναται, δτι δηλαδή δύναται νά ΰπάρχη ΰπό πίεσαν ατμό

ήτις έτι τότε ήτον ίστορικώς Αφανής, εις Θήβας, άνεδείχθη εις τών δαιμο-

σφαιραν και ύπο πάσαν κοινωνικήν υγιεινήν κατάστασιν. Φρονώ λοιπόν δτι δ

νιωτέρων λυρικών ποιητών, δ Πίνδαρος. Καί άκμαζόντων τών Μηδικών έθαλ-

κ. Βλάχος έχει πληρέστατα, ή σχεδόν πληρέστατα, δίκαιον.

λεν δ Αισχύλος, καί μετά την είρήνευσιν τής Ελλάδος έδόξασεν αυτήν τοϋ

‘Ο ποιητής τφ αντί yerrazai, δηλαδή υπό της φύσεως προικίζεται διά
της φαντασίας, της ευαισθησίας, της αίσθήσεως της άρμονίας, νίτοι τών ιδιο
τήτων αίτινες άναδεικνύουσιν αυτόν ποιητήν. Εις τούτο δεν Αντιλέγει ούτε

ό Φίχτ, ού'τε δ Κάντε, ού'τε ό Άβούτ, ούτε αυτός δ κ. 'Ρο’ίδης. Άλλά,—
προστίθησιν ούτος, επικαλούμενος πάντας τούς κατά τό μάλλον ή ήττον φι

λοσόφους, αρχαίους καί νεωτέρους,—ό ποιητικός άμανίτης ή αραβόσιτος πρέ
πει νά δοφήση και αέρα έκ της ατμόσφαιρας,

Και τούτο είναι αληθές περίπου
*

αλλ’ εδώ, κατ’ εμέ άρχεται ή παρεξη-

ικμάδος έλλείπουσιν οί ποιηταί, άλλ’ ότι η φύσις αύτών έστιν ανάλογος τοϋ
κοινωνικού αέρος, δν άναπνέουσι καί της ικμάδος ήτις τούς τρέφει, οπερ είναι

περίπου άναμφισβητητον, κα'ι ό κ. Βλάχος δεν νομίζομεν ότι ήθέλησέ ποτέ

νά τό Αρνηθή. Έπ'ι Σοφοκλέους καί Εύριπίδου, ούδε'ις τό αγνοεί, οί 'Ομηρι
κοί ήρωες όμιλούσι πολλάκις ώς Sv ήγόρευον έν τη Βουλή καί τφ δήμφ ή
ε’ν τφ μεσαιώνι ή ποίησις, καί προσέτι' ή καλλιτεχνία,

•η ορατή αυτή ποίησις, τούς παριστφ ώς ίππότας σιδηρόφρακτους, επί Λου

δοβίκου ΙΔ' δ ’Αγαμέμνων καί δ Άχιλλεύς, ή 'Εκάβη και ή Κλυταιμνήστρα
λέγονται Κύριοι κα'ι Κυρίαι, Seigneur καί Madame, καί παρά τώ Σίλλερ δ

Πάπας εύγλώττως συνηγορεί ύπέρ τών ελευθεριών &ς καθιέρωσεν ή Γαλλική
έπανάστασις. Τούτο ηθέλησαν νά είπώσιν οΐ μεγάλοι ή μικροί εκείνοι σοφοί,
ούχ'ι δέ καί δτι υπάρχει εποχή καθ’ ήν Αποθνήσκει ή ποίησις εις τά έθνη,
στερούμενη ικμάδος καί ατμόσφαιρας.

Δεν ήξεύρω Sv δ Όρφεύς ητον υποκειμενικός ή άντικειμενικος, άλλ’ ηκ·
μαζεν όταν ή πολιτική κατάστασις τής 'Ελλάδος ήτον οΐαν περιγράφει αυ
τήν δ Θουκυδίδης

μασαν Ευριπίδης καί ’Αριστοφάνης, και μετά τον ’Αλέξανδρον έθαυμάσθησαν
ό γλυκύς Θεόκριτος, δ Καλλίμαχος, δ Απολλώνιος, άλλοι πολλοί, φεροντες
βεβαίως τών χρόνων αύτών τόν χαρακτηρισμόν, άλλά καί τήν Απόδειξιν

συγχρόνως

οτι

ή ’Ελλάς κατά πάσαν τήν διάρκειαν τής ύπκρξεως αυτής,

καί υπό τάς μάλλον Αντιθέτους περιπετείας της, ουδέποτε έδείχθη στείρα

ποιήσεως.
Καί εις οΐον δήποτε τών άλλων εθνών άν προσέξωμεν έκ τών λαβόντων

γησις. Ούδε'ις τών άπαριθμουμένων σοφών ειπέ ποτέ ότι δι’ έλλειψιν Αέρος η

πρό της 'Ηλιαίας·

καί επί τοϋ εμφυλίου Πελοποννησιακοϋ πολέμου ήκ-

νά μυζήσγι καί ικμάδα εκ

τού εδάφους διά νά τραφίξ.

;

Σοφοκλέους ή Μούσα,

έν τή πρώτη τών ιστοριών του, αύτόχρήμα κοινωνία λη

στών καί άρπάγων,. ί'σως δμως διά τούτο καί ποιητική. ’Αλλά μετά τά

τρωικά, μετά τί,ν κάθοδον τών Ήρακλειδών, ή 'Ελλάς έπαυσεν.ουσα ανά
στατος, νόμιμος τάξις αποκατέστη, καί τότε, υπό τόν νόμον τών Άνάκτω^

τό ποιητικόν δώρον έξ ουρανού,

τό αύτό βλέπομεν, δτι αί εξωτερικοί περι

πέτεια!, έκτος Αν είναι έξ έκείνων αίτινες θραύουσι καί ούδετεροΰσι πάσαν
ζωτικήν δυναμιν, δεν Αποσβεννύουσι τό ιερόν πύρ έν αύτοίς, καί μετά τούς
Βάρδους καί Τρουβαδούρους έν. τώ άγροίκφ μεσαιώνι, μετά τό $σμα τών

Νειβελούγγων παρά Γερμανοί:, αναφαίνονται

έν Γαλλίιγ μεγάλοι ποιηταί

επί τών μεγάλων χρόνων Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ', άλλά καί επί Λουδοβίκου τού
ΙΕ' Ακμάζει δ δαιμόνιος Βολταϊρος, δ Σ'ενιέρος διαπρέπει επί τής Γαλλικής
έπαναστάσεώς, καί ή παλινόρθωσις έχει τόν Λαμαρτϊνον, τόν Βεραγγέρον,

τόν Βίκτορα Ουγον, καί αυτοί καί άλλοι έζακολουθούσι ψάλλοντες, ή Ανα
φύονται διά πασών τών μετά ταύτα περιπετειών μέχρι σήμερον
*

καί έν

Γερυ.ανίφ έν ή δ Γαίτης καί δ Σίλλερ παρήχθησαν επί τοϋ φιλελευθέρου Αναβρασμ.οϋ καί τής Αντιδράσεως ήν παρήγαγεν ή Γαλλική έπανάστασις, σειρά

ποιητών δέν έπαυσε ψάλλουσα μέχρι τών παρουσών ήμερων, αίτινες παρήγα-

γον, κορυφαίους άλλων πολλών, τόν "Εϊνε τόν Γάϊβελ καί τόν Σέφφελ.
ί Λέγω λοιπόν δτι πάντα τά έθνη εις πάσας τάς έποχάς επίσης δύνανται
νά παράγωσι, καί πράγματι παράγουσι ποιητάς ;

'Γοιοΰτος δέν είναι δ διι-

σχυρισμός μου. Ώς άτομα, ουτω καί έ'θνη εϊσίν ευφυέστερα ή αφυέστερα πρός
τήν ποίησιν, τής δέ 'Ελλάδος πας δ βίος Αποδεικνύει αυτήν μ.ίαν τών κατά

τούτο μάλλον ευνοούμενων χωρών ύπό τοϋ ωραίου αυτής ουρανού. Καί έποχάς
δέ κατά τό μάλλον ή ήττον στείρας Αναγνωρίζω, ούχΙ τάς στερούμενα; έν
ταύτφ «καί υποκειμενικότητας καί Αντικειμενικότητας», Αλλ’ έκείνας καθ’

ΓΠΟ ΡΟΙΔΟΥ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ
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■ &ς άποπνίγεται ή έθνική φωνή υπό θανατηφόρον πίεσιν, άν καί παρ’ ήμ&

άπιστίας καί θρησκευτικές άμφιβολίας». Ή άντικειμενική εποχή ήτον ή της

καί αυτοί οί έπιθάνατοι στεναγμοί ήσαν ποίησις" καθ’ άς ή εκβαρβάρωσες

άρχαιότητος' τό λέγει ό κ. 'Ρο'ίδης, εννοείται κατά τούς κριτικούς καί φιλο

καταστρέφει τήν γλώσσαν, τό εύγενές δργανον τής ποιησεως" η ί'σως ενίοτε

σόφους ούς λαμβάνει ως όδηγούς του. Λοιπόν ό 'Ρασ'ιν,

καί παροδικώς κάθ’ άς δραστήριος ενέργεια άντιποιεϊται καί άπορροφφ πά

φοντα'ιν, ό Βουαλώ, ό Σαικεσπεΐρος,

σας τάς ύλικάς και διανοητικά; δυνάμεις τοϋ έθνους κα'ι των ατόμων. Δεν

έπασχον τήν υποκειμενικήν νόσον, διότι ήσαν θρησκομανείς ή διότι άμφέβαλ-

άρνοΰμαι τέλος ότι ύπκρχουσι καί χρόνοι καθ’ ούς αί κοινωνίαι επιδίδονται

λον καί δέν έπίστευον; Καί αύτοΰ τοΰ Βολταίρου, τοΰ Γαίτου, τοΰ Βύρωνος, τοϋ

εις ύλικάς και πεζάς μέριμνας. Αύται δέν κωλύουσι τόν μουσόπνευστον ποιη

Βερανζέρου, δέν έχουσι ποιητικήν άξίαν τά τόσα καί τόσα έργα έν οίς ού-

τήν ούτε νά γεννηθή ούτε νά ψάλγ" άλλ’ η ψυχρά αύτών αδιαφορία δύναται

δεμία απιστία ή θρησκευτική άμφιβολία εκφράζεται; Ό Δαυ’ϊδ ούτε άντικει-

νά τόν άποθαρρύνη καί νά τόν άναγκάση νά έγκαταλίπη άπηυδηκώς την

μενικός, δηλαδή έποποιός, ήτον, καί διεφλέγετο ύπό πίστεως είς τόν Θεόν,

λύραν πρός ήν ούδείς

καί όμως ήτον ύψιστος ποινιτ^ς. Ό Γουλιέλμος Τέλλος, ό Βαλλενστέϊν τοΰ

*
προσέχει

κα'ι τούς, οπαδούς του νά μακρύνη άπό

ό Κορνήλιος, ό Λα-·

ό Σίλλερ άνεδείχθησαν ποιητα’ι διότι

τών βημάτων του.

Σιλλέρου, όΤάσσος, ή ’Ιφιγένεια τοΰ Γαίτου ού'τε έποποιίαι είσίν, ούτε δρά

Τ'οιοΰτοι καιροί οτι κατέλαβον σήμερον την ’Ελλάδα άν έλεγεν δ κ. 'Ροίδης, ί'σως δέν θά είχεν εντελώς άδικον" άλλ’ ό'τι δέν είναι ήδη δεκτική ποιη-

ματα τήν θρησκείαν ύμ,νοΰντα ή πρός αύτήν άμφιβολίας έκφράζοντα, κα'ι όμως,
ώς παμπληθέστατα άλλα προϊόντα τής Μούσης, είσίν έργα ύψίστης καί γνη

σεως καί παραγωγική ποιητών ή 'Ελλάς, διότι έ'δυσεν ή άντικειμενικότης
καί δέν άνέτειλεν η ύποκειμενικότης, δτι επομένως προσκρούει «εις την με~

σιότατης ποιησεως.
Μοΐ μένει είσέτι ή ultima ratio τοΰ κ. 'Ρο’ί'δου, ή καταδίκη του πάντων

ζοχην είδους, είς την περιεκτιχύΐηΐα ίόατικοΰ, είς την υπεροχήν όντόζηζοςυ,

τών συγχρόνων Ελλήνων ποιητών.

Είς ταύτην δέν έχω τί ν’ άντιτάξω,

ή σημερινή εποχή είναι

διότι ειπερ τις καί άλλη, αυτή μάλιστά έστιν αύτόδή τοϋτο, ύποκειμενική,

άναγκαίως πεζή καί άφορος είς καρπούς ποιησεως, τοϋτο έκ τών προτέρων

καί μο'ι ενθυμίζει μικρόν ανέκδοτον τοϋ εύφυεστάτου ποτέ πρωθυπουργού τής

άποκρούω άντικρυς. Χθες καί πρφην έπάλαισαν οί “Έλληνες την εύγενεστά-

Αμερικής, τοΰ κ. Σουάρτου. Ότε διήλθε διά τής Σύρου επί τής μακράς του

την, την ίερωτάτην, την θαυμασιωτάτην πάλην, την ύπέρ τής ’Ελευθερίας

τελευταίας οδοιπορίας, καθ’ ήν, παράλυτος ών περιέπλευσε πάσαν τήν γήν,
τυχών εκεί, άνήλθον είς τό άτμ,όπλουν του νά τόν έπισκεφθώ, καί μεταξύ

δτι,

έν άλλαις λέξεσι, ταΐς τής καθομιλουμένης,

των, έχοντες περικαθημένους καί έπικροτοϋντας πάντας τούς έξηυγενισμένΟυ;

λαούς.

Ή Ελληνική έπανάστασις ήν τό ύψιστον ποίημα

τοΰ δέκατου

άλλων τφ παρουσίασα τόν τότε παρά τφ 'Ελληνική αύλή πρέσβυν τής Ίτα-

ενάτου αίώνος, καί ό ποιητής αύτοΰ λαός κατέπεσε διά μιας είς νάρκην πε·

λ.ίας. Ό πρέσβυς, μή ήξεύρων τήν

ζότητος;

τόν κ.Σουάρτον,καί έγώ ήρμήνευον τούς λόγους του. «Είπέτε τφ κ. πρέσβει,

Άλλά καί πώς;

μετά την νίκην του δέν σπεύδει γοργφ βήματι

δι’ εύγενών αγώνων, δι’ επιπόνου καλλιέργειας της παιδείας, δι’ υλικής καί

’Αγγλικήν, άπετείνετο γαλλιστί πρός

μοί είπεν ό πρωθυπουργός τής Συμπολιτείας, οτι περίεργον μοί φαίνεται Ευ

ί
-.«h

ρωπαίος διπλωμάτης νά μή ήξεύρφ διόλου τήν Γαλλικήν .'—Άλλά πώς ; . . .

■ νοητικής άναπτύξεως, είς το νά άναρριχηθή είς τό ύψος τοΰ συγχρόνου πολι
τισμού; δέν έ'χει όνειρα δόξης καί μέλλοντος ενώπιον του πρός ά αί'ρουσιν αυ

άνέκραξεν δ πρέσβυς"----- Ιδού τόση ώρα οπού τόν άκούω,

τόν αί προφοιβάσεις της φαντασίας του καί οί θερμότατοι της καρδίας του

ούδέ λέξιν τών Γαλλικών του». 'II αιτία όμως ήτον δτι ό κ. Σουάρτος δέν

πόθοι; Τις τολμ^ μεμψιμοίρως, ν’ άρνηθή την αλήθειαν ταύτην, $ τίς όμο■3

λόγών αύτήν θέλει εΰρει είς τόν βίον τών εθνών άνάτασιν τοΰ πνεύματος
’
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Συγχρόνως δέν είναι υποκειμενικόν, δηλαδή δέν νοσεί1 έκ φανατισμού ή έξ

J

καί δέν εννοώ

ήξευρε Γαλλικά !
Άλλ’ άπατώμαι" είς τόν κ. 'Ρο'ί'δην έχω ν’ άντιτάξω τόν... κ. 'Ροίδην αυ

καί τών αισθημάτων ποιητικωτέραν ; "Αν δ’ ατόμων τινών αί καρδίαι έπω-

τόν. Δέν ηξεύρω άπό τίνος εποχής θέλει, έπί τή βάσει τών φιλοσοφημάτων,

ρώθησαν ύπό δοκησισοφία; και ύπό κακών $ κακώς έννοουμ,ένων αναγνώ

νά χρονολόγηση τήν ποιητικήν στείρωσιν τής Ελλάδος,

σεων, πρέπει νά έκλάβωμεν έκ τούτου δτι κατανέμεται η φαγέδαινα τής

θρησκευτικής άπιστίας

4

άλλά, κατά μέν

τήν προτεραίαν τής Έπαναστάσεως ευρίσκει ποιητάς, πλήν τών κ.Ιεφζων, τόν

την καρδίαν παντός τοΰ έθνους τοΰ χθες καί πρφην

Χρηστόπουλον, καί δή καί αυτόν τόν Βιλλαράν, «τόν χαριτόβρυτον, πρός θν

ηρωϊκώς υπέρ Πίστεως πολεμήσαντος, τοΰ καί σήμερον έτι είς την θρησκείαν

ούδ’ οί καλοί λυρικοί δύνανται νά συγκριθώσιν, είς δν ούδέ λέξις δύναται νά

έναποτιθεμένου τάς θερμοτάτας ελπίδας του ;

προστεθφ ή ν’ άφαιρεθή.»

Άλλά τό Ελληνικόν έθνος δέν δύναται νά έχ·ρ νϋν ποίησιν ουδέ ποιητάς,
διότι «μη ον πλέον άντικειμενικον,

ώς έπί Όμηρου, δηλαδη μη πρασέχον

είς τόν εξωτερικόν κόσμον καί τόν επ’ αύτοΰ ενεργόν βίον, μη εξυμνούν αυτά

(δέν ηξεύρω άν άλλοι,

έγώ δμως δέν παραδέχομαι ταύτην τήν άρνησιν),

'Υποκειμενική κρίσις" πρός ταύτην δέν έρίζομεν.

Μετά δέ τήν Έπανάστασιν εύρίσκει τόν Σολομόν, τόν Βκλαωρίτην καί τόν

Παράσχον" δηλαδή εντός δύω γενεών έχει πέντε ούς αναγνωρίζει ώς ποιη
τής, καί δέν ευχαριστείται;

Δέν τω φαίνεται ικανή αύτη ή γονιμ.ότης ίνα
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<σεώς· δ Άλη πασάς του άμφιβάλλει καί φιλοσοφεί. Τούτο, ζατα τον ζ.
δγιν δέν εΐναι η - ποίησις τοΰ ιθ' α’ιώνος;
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κανόνας νά σπουδάσωσιν, ούδέ νά ύποπτεύσωσιν, οιους διδασκουσιν αυτους τα
άοιστα παραδείγματα, στηριζόμενα έπΐ τ^ς όρθης δι^νωσεως τοΰ

τοϋ πρέποντος, άλλ’ ούδέ ζάν τούς της στιχουργίας και αυτους το ς

?^^ς καί υπουργός, καί ^^^

γ ψ-

μ.ατικης. Τούτους νά έλέγχ-ρ, νά καθοδηγη άν είναι δεκτικοί βελτιωσεως,
νά μαστίζη άν ύπερα'ιρωνται, τοΰτο έστΐ τδ ε”ργον, τοΰτο το δικαίωμα του
κριτικού, ούχΐ δέ J διά τά άληθη όό ύποτιθέμενα ελαττώματα τινων να

Κύτθύ? T00? έΛεΖτΰύς αύτ0ΰ * ^ιδοκιμασία τοΰ ζρι-

f

J

ό όΡΟόΡ «Ϊ·Ρ

άναρριχώμενοι τάς άνοδίας τοΰ Παρνασσοΰ, χωρίς, ουχι της
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έφ’ f πάντοτε ένεκαυχηθη ποιητικήν αυτής

^μαντο^ν σμαράγδων J
Ρ7αΰτα φρονώ, ώς προχείρως καί άπαρασκεύως δύναμαι νά σοί τό έκθέσω.
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■
^«ζ«»
μ,
/wr και. avvrtl^zor δραστηριόζηζα», καί θαμάζει
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’Αποκρούω τούς άπελπιστικούς διισχυρισμους του κ. Ροι ου.
,
Σύ δ’ έρρωσο, μό) π.αύου γράφων πρός τιμίιν της Έλλαδος, και μη παυ

ΧΤτ?'μεταφ°'
* ς’7Τ εύγ>ώττ°υς «π0’τΡ0?άς, τοΰ πάθους τΐ)ν σφοδρδώπ

’

' κΡαυγΚ?

μελετών, ΐνα γράφγίς άξια σοΰ ζαί αυτής.

‘ W? ά^ο6σης ζαρδίας· άλλ’ εις τά πούματα αύτοδ;

Έν Βερολ'ινφ τη 15[Ώ Νοεμβρίου 4877.

υχνα'' ’υγζχυσΐν\ζχ,£σ'α0ίτ0ί’ Ακαταστασίαν κκϊ άνωμαλίαν. Καί έγώ μέν
μ -ρ ν απέχω, ουτω περί Παράσχου νά κρίνω. Άλλ’ έ'στω, καί όρθΛν
ποότυ κ?1.σΐς’ ε?ωΤω
π?ώτον ™ ° *■ 'Ροΐδης θεωρη τόν Πίνδαοον
^7 ομαλότητος καί άν διά ^ακαζα^κ ζ^κζ^
τΖΖΧΓΤ Χ?'εϊτ' Ζκ\ε1ς K^V
τ°σ ™^οΰ, καίει;
ην τότε Ελλαδα την ποιητικήν γονιμότητα' δεύτερον, άν ύποτεθώσι τά

?

ΡΑΓΚΑΒΗΣ.
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ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΟΝΤΟΓ.

προσαπτομενα ελαττώματα άζαταστασίας είς τά ποιήματα τοΰ ζ. ΓΙαοάσχ υ

αίτια αυτ,ς η έλλειψις δποκε^τητο; ο) ποιητικότητος ' έζ

^ς ημερ,νης Ελλάδος ; Κατά τί κωλύει
'Ελλάς τόν ζ. Παράσχον νά
διορθωσν) το υποτιθέμενον αύτοΰ ελάττωμα ; 'Ο δέ κ. Βαλαωρίτη/ δέί είναι

?« ποιητης
^ασ~ ΐΟν Β

ιοτι χι ποιήσεις του δυνανται. «νά παραβ^θωη κρδς τάς
Ο^°υ^
“ε!ν0“ ^τιζός»; Άλλ’ ιδού δ'τ/δ ΆΛη
την νόσον τοΰ αίώνος, τό γνώρισμα της συγχρόνου ποι^-

§ 9.

Cuniculus — κόηκΛος (Πρβ. § 3, σελ. 659).
Της συγζοπης, ζαθ’ ^ν τό τετρασύλλαβον έν τη Λατινική γλώσση όνομα

cumculus ελληνιστί έκφερόμενον γίνεται τρισύλλαβον κόκκος η κνκικ^ς
κούπκΜ, πολλά έ'χομεν νά ζαταλέξωμεν παραδείγματα, οιον’

««»
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Proculus— TJpdrAoc. Κορανίς H2ovt. Μέρ. Β',

σελ. 378

«Πρόκλον.

stabulum—- αχάβ2ος (η atd62or).
manipuli—·μανίχ2α. Κοραης ΙΙΛουΐ. Μέρ. Α', σελ. 368 «Συνέκοψε δέ

Κατά συγκοπήν από τοΰ Πρόκυλος, 'Ρωμαϊστΐ Proculus, παρά τό επίρρημα

την 'Ρωμαίων λέζιν ό Πλούταρχος, Μανίπλα, καί την έξης Μανιπλαρίους,

Procul 6 σημαίνει τό Πόρρω' ουτω γάρ έπωνόμαζον τούς τοΰ πατρός πόρρω

καθά καί οί παρ’ έκείνοις ποιηταί, αντί τοϋ Μανίπουλα (Manipulos), καί

τ·ης οικείας οντος τεχθέντας». Έν τοΐς Σαυτσείοις φέρεται σελ. 23 «Διά τί

οι ’Ιταλοί έπλασαν το pitoccu έκ τοϋ ptocco νίτοι πτωχός, καί τό Procolo έ»

Μανιπουλαρίους (Manipulares)».

τοϋ Πρόκλος;»
Proculeius

laniculum— ΊάνιχΛον.
Corniculum—Κόρηκ2ος. Στέφ. Βυζ. σελ. 374,18 «Κόρπκ.Ίος; πόλις

Προκ2ι\ϊύς.

Λατίνων. Διονύσιος τρίτφ 'Ρωμαϊκές ’Αρχαιολογίας. Τό εθνικόν Κορηκο2α/τός

Catulus — ΚάτΛος.

(Κορηχ2ανός)τ>. Παρά Διονυσίφ τίρ Άλικαρνασσεϊ 'Ρωμ. Άρχ. Γζ, 50 φέ

Regulus — 'Ρήγ2ος.

ρεται «έπί τόν καλούμενον KoprlxcAor»

Ribulus — ΒΙβΛοζ. Κορα^ς Π2ουζ. Μέρ. Δ', σελ. 382 «Βίβλου. ΔΓ (κα

ό'ρεσι». Πρβ. καί Κόβητον Παραζηρ. είς Ator. Ά.Ιιχ. σελ. 5.
Tusculum— Tovffx2or. Κοραης Μάοχ. ’Ar tar. σελ. 145

δύναται τω τών Ελλήνων προσήγορικφ Πότης), Βίβουλος, και κατά συγκο
πήν BlG.Ioc, ώς και παρά τό Catulus ό Κατ-Ιος, καί παρά τά Tusculum τό

«Τοΰσκλα,

'Ρωμ. Tuscula πληθυντικώς, παρά τό Tusculum Τουσκουλον, πολίχνιον ’Ιτα

Τοϋσχ.Ιοτ'». Πρβ. καί Θεμίστ. σελ. 262, 8.

λίας, τανϋν Frascati καλούμενον, § κατά συγκοπήν "Ελληνες έπρόφερον Ί’οΰιτ-

Μέρ. Δ', σελ. 394 «Αέντουλοι.

x2or, η Tvvxlor, ώσπερ καί τό έθνικόν Tusculanus,

Συγκόπτειν έν άλλοις φιλεΐ Πλούταρχος τό Asrtov2oc (Lentulus) όνομα εις

Τυ-

τούτφ, τοΰ 'Ελληνικού έθους ηξίωσεν άποσχέσθαι. Εΐ'ρηκε δέ παραπλησίως

Herculanus — " Ηρκ.Ιαγος. Πλούτ. ΊΙθικ. σελ. 539, αζ. Πρβ. καί Κο-

καί Ονερνάχ2ος, αντί τοΰ Ούερνάχον2ος Vernaculus, καί Ήρκ,Ιάνον·, αντί

ρανίν Λ/αμπ. 'Arzcer. σελ. 135 «Herculanum, Herculaneum, καί Hercula-

τοΰ Ήρκου2άνον Herculanum» (Πρβ. καί Π2ουζ. Μέρ. Γζ, σελ. 406). Τό

nium, 'ΙΙρκουλάνεον, ώσπερ ώνόμασεν αυτό Δίων ό Κάσσιος (ζτζ, σελ. 1095),

έθνικόν τονίζεται έπί της ληγούσης Τονσκ2ανός % Τυσκ2α.νύο, ούχί έπί τίίς

καί κατά συγκοπήν συνηθη τοϊς "Ελλησιν έν τοϊς 'Ρωμαϊκοί; όνόριασιν, Ήρ-

παραληγούσης Τονσκ2άνος

κλάνον’ ης συγκοπής έστι καί 'Ρωμαϊκόν παράδειγμα έν αύτνί τ$ί κλητική

η Τυσκ2άνος. Στέφ. Βυζ. σελ. 643, 20 «Τύ-

. σκλος: πόλις ’Ιταλίας. Λέγεται καί Τυσκλανόν. Τό έθνικόν ΤνσκΑατόςτ).

τοϋ'Ηρακλέους ονόματος Hercle I Ήράκλεις!».

"Όλως δέ βάρβαρον εινε τό ertpopepor, ω καί άλλα όμοια παρά τω Κορανί
εύρίσκονται, οΐον ίσύριρερε, επρομηβεΐτο, εσυγχώρει, κτλ. (ΤΙ2ουτ. Μέρ. Β',

Servuli—Σερβ2οι·. Κωνσταντ. Πορφυρογ. Το'μ. Γζ, σελ. 152, 21 «Α’έρ(>2vt δέ νίι τών 'Ρωμαίων διαλέκτφ δούλοι προσαγορεύονται'

Tovcrx2droc,

σκ2άνος. Διό καί ό Μάρκος, καίπερ 'Ρωμαίος ών, Ελληνιστί γράφων, ούδ’ έν

τό ΑέντΛος·, ώσπερ καί τό ΚάτουΛος (Catulus) εις τό Κά,χ2οζΐ>.

δθεν καί σέρ-

σελ. 383. σελ. 389. Μέρ. Δ', σελ. 436). Περί τών τοιούτων σχηματισμών,
συνήθων ό'ντων έν τω Βυζαντιακφ έλληνισμφ, θά πραγματευθώμεν άκριβέ-

βουλα η κοινή συνήθεια τά δουλικά φησιν υποδήματα καί τζερβουλιανούς
τούς τά ευτελή καί πενιχρά ύποδηματα φοροϋντας. Ταυτην δέ την επωνυ

μίαν έ'σχον οί Σέρβ2οι διά τό δοϋλοι γενέσθαι τοϋ βασιλέως ’Ρωμαίων».
vernaculus — <>νέρνακ2,ος η βέρνακ.Ιος.

καί «οί δέ Koprtxo2arol'!> (Πρβ.

καί Δζ, 1). Άλλ’έν βιβλ. Αζ, 16 άπαντ<£ «πρός τοΐς καλουμένοις ΚορτΙχ2οις

κή) Βίβλου. ’Έστι γάρ παρά τό 'Ρωμαϊκόν κύριον όνομα Bibulus (3 ταύτόν

Lentulus— AirtJoc. Κοραης Π.loot.
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'

στατ έν άλλω τόπω.
baculum—βάχ-ior. Σουίδ. «Τύμπανα: βά,χ2ατ>, κτλ. ’Ίδε καί Έμστέρ-

Κοραης Μάρκ. ’Artur. σελ.

ρούσιον Άριστορ. Π2ούτ. σελ. 134 Αειψ.
cubiculum— xov6lx2.tor νί xov6oix2tor (χουβοϋχ2</τ). Πρβ. καί Αε2τ.

140 «Ουερνάκλος, κατά συγκοπήν συνηθη τοϊς “Έλλησιν τοϋ Ούεργάκου2ος,
Vernaculus, υποκοριστικού τοΰ Verna». Τόν τύπον βερνακ.Ιος βλέπει τις

παρά Λυδω σελ. 155, 16 και παρά Μζλαλκ σελ. 186, 24.

Έ22ην. Ά22η2ογρ. 1877, σελ. 35.

titulus —■ τίζ.Ιος, οθεν ζιτΛόω ·—προτιτΑόω κκι τιτ.Ιάριον.

Castulo—ΚαστΛωτ.
fibula — gifi.ia, όθεν φιβ2οΰμαι. Κοραης ΊΙ2οντ. Μέρ. Δ', σελ. 428

tnitulus — μΙτ2ος. Άθην. σελ. 85, ε’.

«Ταυτην οί 'Ρωμαίοι διά τοϋ Fibula ηρμηνευον, ο συγκόψαντες οί Βυζαντινοί

folliculus — <ρού22ικ2ον.’Σ^·βι. αζ\. 14 «"Οτι τό g>ov22tx2or καλού

συγγραφείς Φίβ2αν

μενου, άν δέ ώς έ'οικε σφαιρίον τι, εύρεν Αττικός Νεαπολίτης παιδοτρίβης». ■

η δέ παρ’ ημ-ϊν συνήθεια. Φιούμπαχ καλεΐ, πρός

το ιταλικόν fibbia μ,άλλον άποκλίνασα». Πρβ. καί Βοισσονάδην Τερο%2. καί

Ό Ίακώψιος έ'γραψε ^>ώ22ικ2ον. Πρβ. καί Κορα·?ίν Έπικτ. Λιατρ. σελ. 338.
eentunculus —-xtrzovxAor καί κενζούκΛα. ’Ίδε Κοραην Π.ίοντ. Μέρ. Δ',

Φι2αγρ. σελ. 289.
vilicula — ονί'τικ2α. Διοσκορίδ. Εύπορ. ΒΖ, 63 «άμπέλου άγριας, τόίς κα·

σελ. 427 καί Άΐάκΐ. Τόμ. Α', σελ. 187.
lubulus—τονβΛον.

I
i

λουμένης ρωμαϊστί ονϊζΙκ2ηςν.
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SUbultt—~cfoiiSJa,

δθεν

S9I

σονβΛΙοκ (σον8Λΐκ), σονδλία, σουβλίζω,. πεκΐά~
Συγκεκόμμένοι τύποι εύρίσκονται καί παρά τοϊς Λατίνοις ενίοτε, οΐον ma-

σουβλοκ.

niplus (manipulus), poplus (populus), Lucmo η Lucmon (Lucumo), κτλ.

scutula — σκονζλα. Πρβ. καί σκουτλατος και σκούτλωσις. "ίδε Κ. Μυλ
*

'Ως δέ συγκόπτεται ό φθόγγος u ύπό τών Ελλήνων έν 'Ρωμαϊκαϊς λέξε-

λίίρον Γεωργ. Μικρ. Τόμ. Λ', σελ. 275 καί Ούλσχιον Μετρολ. Συγγρ. Τόμ.

σιν, ούτως έπεντίθεται ύπό τών 'Ρωριαίων έν ‘Ελληνικαϊς, οΐον δραχμή —

Α', σελ. 32.
situla—■ σΐτλα. Κοραίίς Άτάκτ. Τόμ. Β', σελ. 162 «τό δεύτερον (ΣΙκλα,),

drachuma, Τεκμησσα— Tecumessa, Άλκμήκη— Alcumena, Ασκλη

κατά συγκοπήν Σΐτλα,, καί Σίκλα». Περί τ·ης

πιός— Aesculapius, κτλ. Παρά Γαληνώ άναγινώσκεται Τόμ. I', σελ. 364

άπό τά'Ρωμαϊκόν Situla,

προκειμένής λέξεως διέλαβεν ακριβώς ό Χαρμαννός έν τί) περί τοΰ Ούλπιανοΰ

«Συνάπτει δ’αύτώ κατά τόν μυχόν τοΰ κόλπου λόφος έτερος ού μικρός, Sv

διατριβγ σελ. 14 ( Λημοσθέκ. Δινδορφ. Τόμ. Η', σελ. ΧΧΧΙΠ).

έν τε τοϊς συγγράμμασιν οί παλαιοί 'Ρωμαίοι καί τών νϋν οί ακριβέστεροι

-

arcula — αρκλα. ’Ίδε Κοραίίν Άτάκτ. Τόμ.. Α', σελ. 77.

Βεσούβιοκ όνομάζουσι” τά δ’ ένδοξόν τε καί νέον δνομα τοΰ λόφου Βέσβιοκ

tabula——τάβλα, οθεν τα,βλίοκ (ταβλίκ), ταβλΐζω, σνκζα6λίΐ.ω, τάβλι··

άπασιν άνθρώποις γνώριμον διά τό κάτωθεν άναφερόμενον έκ της γης έν

στής, τάβλωμα,, ταβλωζόκ, εύτάβλωτος. Πλημμελώς έχει η γραφή ταυλΐοκ,

αύτώ πυρ» (Ίδε Λόγ, Έρμήν Τόμ. Ε', σελ. 63). 'Ο Κόβητος διατείνεται έν

ταυτίζω, ν.τΚ. Εύσέβ. Έκκλ. Τστορ. Ε', 18 «προφήτης τάβλαις καί κύβοις

τί) Μνημοσύνη (1877, σελ. 198) δτι τό ύπό τοΰ Γαληνού λεγόμενον νέον

παίζει;». Άνθολ. Παλ. Θ', 482 «ζάβληκ φεύγετε πάντες», κτλ.Ίδε "Αλ

ονομα είνε άρχαιότατον, έκφερόμενον πάλαι μέν FlaFioc, εΐτα δέ Βέσβιος

βέρτον Ήσνχ. Τόμ. Β', σελ. 949. Βοισσονάδην Ίεροκλ. καί Φιλαγρ. σεΚ.

καί Ούέσβιος' τέλος δ’ οί 'Ρωμαϊοι παρεμβαλόντες τό u έσχημάτισαν τόν

306 καί Κοραην Άζάκτ. Τόμ. Α', σελ. 278 καί Τόρι. Β', σελ. 120. Ό

τύπον Vesuvius— Βεαούβιος.

Παλλαδάς συνέταξεν έπίγραμμα είς ποιητην κυβεύοντα έχον ούτως (Άνθολ.

Παλ. ΙΑ', 373):

§ 10.

Πάντων μ.ουσοπόλων η Καλλιόπη θεός έστιν"
Τοόφακες (τουφέκια), τονιρακοφόροί.

η ση Καλλιόπη Ταβλιύπη λέγεται.
Ταραχώδη είνε τά ύπό τοϋ Οίκονόριου γεγραμμένα έν τω περί Γνησ. Προφ.

'Η λέξις τούγακες είνε ειλημμένη έκ της Τουρκικής γλώσσης ftoufengj,

τής'Ελλ. γλώσσης βιβλίφ σελ. 353.
faecula— φαϊκλα, ιραίκλη. Κακώς είνε παρά τφ Διοσκορίδγ γεγραμμένον

γίνεται δ’αύτης χρήσις ύπό τοΰ Κριτοβούλου λέγοντος «τούςτε τοξότας καί

«όπόν μ,ηκωνος σύν σ^όκλη οξους χρίειν» αντί τοΰ φαΐκλη (Τόρι. Β', σελ. 328)

τούς τάς ρ.ηχανάς έχοντας έν χεροϊν καί τούς ζούρακας» καί «οί δέ τοξόται

καί παρά τώ Γαληνφ «ην 'Ρωμαίοι φΐκληκ κ,χΪΛΰσι» αντί τοΰ φαίκληκ

και οί τάς μηχανάς έχοντες καί τούς ζούφακας» (Βιβλ. Α', 51) καί «οί το

(Τόρι. IB', σελ. 490. Πρβ. καί Τόρι. ΙΘ', σελ. 746). "ίδε Αόγ. Έρμήν Τόρι.

ξόται πρώτοι καί σφενδονηται καί οί τάς μηχανάς καί τούς ζούφακαζ
τες» (Βιβλ. Α', 54) καί «τούς μέν τοξότας τε καί σφενδονητας καί τούς

Ε', σελ. 153.

orbiculatus—■ όρδικλαΖοςΥΑ^ν. σελ. 80, ς·' «τά δέ καλούμενα όρβι-

τούφακας ’ίγρ\τικςτ> (Βιβλ. Α', 57).
’Ονομάζει δέ καί ζουιρακοφόρους ό Κριτόβουλος τούς έχοντας ή φέροντας

χΛ&ζαΐ). σελ. 81, α' «άναλογεϊ δέ τοϊς όρβικλάτοις». Παρά Διοσκορίδρ φέ

ρεται αρωμαϊστί δέ όρβικονλα,τα,Ό

(Τόρι. Α', σελ. 150),

τούφακας, οΐον «έχων καί τούς άπό τών έκτός τοΰ λιμένος νεών τοξότας τε

ώς και παρά Γα

ληνφ «ρΑίλκ όρδικουΖατα» (Τόμ. 1Γ', σελ. 289).

(

καί ζουιρακοφύρονς βάλλοντας άπό τών καταστρωμάτων» (Βιβλ. Α', 5 6) και

L

«δπλίταις τέ φημι καί τοξόταις καί τουφακοφόροις τά μάλιστα» (Βιβλ· Ε',

5) καί «τούς τε τοξότας καί ζουγακοφόρονς καί σφενδονητας» (Βιβλ. Ε', 11).

Φέρεται δέ καί τύπος άνευ συγκοπής κονκΐκΟΥλος (§ 3, σελ. 660), ώς
'‘ΡήγΟΥλος, ΒΙβΟΥλος, ΚάτΟΥλος, ΛέκτΟΥλος, ΠρόκΟΥλος ΠροκΟΥ-

ληίος ΙΤροκΟΥληϊακός, ΤοΰσκΟΥλοκ, (ρΐβΟΥλα, σκουτΟΥλατος, κονβικΟΥ-

ί;

Περί τών λέξεων τών έκ ξένων γλωσσών είς την Ελληνικήν είσαχθεισών

Λέγεται δέ καί "‘ΙακΐκΟλοκ ’Ζα-

:

κατά τε τούς παλαιούς καί τούς έπειτα χρόνους θά διαλάβωμεν μετά πολλής

ραής Π.Ιουτ. Μέρ. Α', σελ. 376 «Τό ρωμαϊκόν Βάκυλον Baculum παρά τό

ι.

τοϊς Δειπνοσοφισταϊς τοΰ ’Αθηναίου γεγραμμένα σελ. 121 «Έπί τούτοις λε-

τών Ελλήνων Βάκτρον (δθεν καί η βακτηρία) παρήχθαι, καί πρό ημών έτεροι

ί

χθεϊσιν ό Κύνουλκος πιεϊν γίτησε δηκόκτακ— Πρός δν ό Ούλπιανός σχετλιά -

έσημειώσαντο».

ί

σας καί τύψας τγ χειρΐ τό προσκεφάλαιον έφη
*

)

παύσεσθε ; ·η έως άν καταλιπών τό συμπόσιον οί'χωμαι πέττειν ύμών τούς

λιοκ κουβικΟΥλάριος, ταβΟΥλάριος,

άκριβείας άλλοτε. ’Εν τω παρόντι άρκούμεθα απλώς παρατιθέμενοι τά έν

κίκΟλος, ΚορκίκΟλος, κτλ. καί ΛεκτΥλος, ΤΥσκ.Ιοκ, βάκΥλοκ, κτλ. Κο-

μέχρι πότε βαρβαρίζοντες ού
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γγους ού δυνάμενος; Καί ός
*
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έν 'Ρώμη τ? βασιλευούση διατριβών' τά νϋν,

ω λφστ’, έπιχωρίφ κέχρημαι κατά την συνήθειαν φωνή· κ«ί γάρ παρά .τοϊς

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ THS ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ

«ρχαω^ς ποιηταϊς καί συγγραφεΰσι τοϊς σφοδρά έλληνίζουσιν ίστιν εύοεϊν καί
Περσία ονόματα κείμενα διά την τάς χρώσεως συνήθειαν, ώς τούς Λαρα-

ΑΖΑΡΙΑΣ

σαγγας και τους άγγάρους καί την σχοΐνον $ τόν σχοΐνον — μακεδονίζοντας τ’ οΐδα πολλούς των ’Αττικών διά την έπιμιξίαν» κα’ι τά έν ταΐς εις

1660—1740

Ομηρον Παρεκβολαϊς τοΰ Εύσταθίου σελ. 1854 «Περσικά δέ, φασι, μέτρα αί
αχά.ναι — ούτω καί άρτάβη μέτρον έφέρετο Περσικόν. ’Ήν δέ καί άόόιζ
μετρον τι φασί, τετραχοίνικον - Εί δέ εθνικόν δν

Περί των διδασκάλων της ΜεγάΛης τοϋ Γένους σχοΛης < γράφοντες δέν

αχάτη κα'ι ά άχατίς

θά τηρησωμεν χρονολογικήν αύτών τάξιν, άτε έλλειπουσών ημϊν , έ'τι ειδή

χρησταιείσι λεξεις τοϊς "Ελλησι, ξενίζον ούδέν. Αί γοΰν θρεπτα'ι τοϊςΑεσπό-

σεων τινων περί αύτών συμπληροΰντες δέ τόν βίον έκαστου αύτών κατα

ταις δοΰλαι — &6ραι λεγόμεναι έθνικώς κεΐνται παρά σοφοϊς Έλλησι —

τό εφικτόν ημϊν θά εκδιδωμεν κατα μικρόν.
,
*
Τόν βίον του Άζαρίου Τζιγάλα έγραψεν δ μαθητές αύτοΰ ’Ιωάννης ’Αγάς

Ουτω κεϊται, ώς ό αύτός Διονύσιος λέγει, καί παρά Θεοπόμπφ άβυρτάκη
υπότριμμα τι όριμύ βαρβαρικόν διά πράσων καί καρδάμων καί κόκκων ρόας

8ν έκ χειρογράφου τεύχους τάς τοϋ Βρετανικού Μουσείου βιβλιοθήκης της^συλ-

καί ετερων τοιούτων — Κεϊται δέ καί έν Ήροδότφ βάρβαρος λέξις ό βουτάς.

λογης Additional άντιγράψαντες καταχωρίζομεν κατωτέρω, συμπληρουντες

Λι6υκη γαρ· καί παρ’έτέροις δ παρασάγγης ό καί παρά 'Ερμογένει. Παρά

αύτόν ενταύθα έξ ετέρων διαφόρων πηγών. Άζαρίας ό Τζιγάλας άν Θηραιος

τισι όε καί Άγγαζος τό εις άναδενδράδα ξύλον καί άγγον είδος δόρατος

την πατρίδα, έγεννηθη περί τό 1660, ίεροδιάκονος δέ χειροτονηθείς άπηλ-

Φραγγικοΰ — Λέγει δέ καί Αισχύλος έθνικώτερον καί ού κατά. ’Αττικούς

θεν εις Βυζάντιον επί Κυρίλλου τοϋ άπό Λέσβου, γενόμενος μαθητης ’Ιάκω

βαΛητα τόν βασιλέα έν τφ βα.Ι^ άρχαΐος βα.Ι^τ — Παρά τφ αύτώ δέ

ποιητή έν Άγαμέμνονι καί οί Άγγαροε κεΐνται λέξις φανερώς Περσικά —
Εθνικά δέ λέξις καί -Jj ρόρτη, τό ίκτον, φασί, μέρος τών καρπών, $ έδίδοτο

βου τοϋ ’Αργείου έν τή Μεγάλη τοΰ Γένους σχολή, άς ύστερον καί διδά-

ί

σκαλος έγένετο 2 τών γραμματικών, προϊσταμένου Ίωάννου τοϋ άπό Αε

ί

σβου.3 Ό Παρανίκας δέν δρίζει τό έτος τάς διδασκαλίας αύτοΰ ό δέ τόν βίον

c

αύτοΰ, άλλ’ ονομάζει όμως αύτόν Αρχιμανδρίτην τάς Μεγάλης τοΰ Χρίστου

ί

έκκλησίας ύπό τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου γενόμενον, άν δέ διδάσκων έπί τάς

:

πατριαρχίας τοϋ Κυρίλλου. Φαίνεται δ’ ότι ή διδασκαλία αύτοΰ

τοϊς εκτημορίοις, ώς έν άνωνύμφ κεϊται λεξικφ ρητορικφ. Αί'λιος δέ Διονύσιος λέγει οτι Περσικόν όνομα και δ ματδύαο’ έ'οικε δέ, φησί, φαινόλη. Καί

ό γραψας δε γέτζα τά κρέα κατά γλώσσαν Θρακών έ'γραψεν. Ούκ άν’δέ τις
απισχυρισαιτο μη ούκ είναι καί τόν άρράάακα εθνικόν — "Ολως δέ εί.πεϊν
γεμει δια τας επιμιξίας μυρίων εθνικών λέξεων η 'Ελλάς γλώσσα».

αύτοΰ

συγγράψας ’Αγάς δλως διόλου σιωπ? την έν Βυζαντίφ διδασκαλίαν

Σελ. 194, 13 γραπτέον

«ούχ'ι αύτύπωΛοι η αΰτοπώ^οι». -σελ. 199, 7

«Άλλα τό προσηγορικώς παρ’ ημϊν λεγόμενον

υναται μάλλον νά νομισθη ότι είνε τό Λατινικόν russus, τουτέστι πυρρος, κτλ. (Πρβ. ρούσσιος, ρούσσιος, ρουσσατοι, ρουσσίζω. ’Ίδε καί Κοραην
αενο'Λρ. σελ. 61). σελ. 833, 28 γραπτέον «§ 8».

διηρκε-

σεν όσον καί η πατριαρχία τοΰ Κυρίλλου (δστις έγένετο πατριάρχης κατά
μέν Ύψηλάντην4 τφ 1711

προσθετέου μετά τό γένους

τζιγααας

έπί τρεις καί είκοσι μάνας, κατά δέ Βενόό-

1 Περί τοϋ ’Αγά τούτου ο’στις καί "Αγάς λέγεται ώ; I* τών κατωτέρω φαίνεται ούδέν
κλειότερον γινώσκομεν είμή μόνον
ύπαρχε, καί Ετερον αύτοΟ ϊργον «Συνοψις της.τοϋ ιερο
διδασκάλου Σκούφου Ρητορικής τέχνης, συλλεχΟεΐσα παρα Ιωαννου Αγα», χειρ γρ
τή βιβλιοθήκη τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής®. Κατάλογον των χειρογρ. της έν
Σμύρνη βιβλ. τής Εδαγγελ. σχολής ύπό Δ. Παπαδοπούλαν Κεραμέως. Σμύρνη 1877. σελ.

49. άρ. 106.
,
,
2 Ό Κωνστάντιος Α’. όμιλών περί τών διδασκάλων τής σχολής κατατάσσει τον Αζαρίαν μετά Διαμαντήν τόν Ρύσιον ώς ένδέκατον έν τή ΙΖ'. έκατονταετηρίδι. .’Αζαριας έκ νήσου
Σαντορίνης» Κωνσταντίνας παλαιά και νεωτέρα κτλ. Βενετία 1810- σελ. 11 σημ..^ του α
τοΰ συγγράμματος ^ζδοσις Κωνσταντινουπόλεως 1844 σελ: 147 σημ. Έν οε τη περί της εγάλης τοΰ Γένους σχολής έπιστολή αδτοϋ λέγει: «έπ'ι τούτου (Ιωαννου Λεσβιου,του και
Τζανή) διετέλει διδάσκων τά τε γραμματικά τών μαθημάτων και έγκυκλια■ Αζαριας ο έκ
Σαντορίνης». Περιοδικόν τοϋ έν Κ]πόλει Έλλ. Φιλολ Συλλόγου τ Β σελ 290 1864.
3 Παρανίκα σχεδίασμα περί τής έν τφ Έλλ, ’έθνει καταστάσεως των γραμμάτων V

Κωνσταντινουπόλεε 1867 σελ. 27.
4 Α. Κομνηνοϋ Ύψηλάντου. Τά μετά τήν άλωσιν κτλ. Εν Κωνσταντινουπόλει 1870.
σελ. 286-294.

S01

ττρ1 zd, Ζαβίρζν2 τφ 1713 έπί [χήνας όκτωκαίδεκπ, κατά Κούμαν 3

δέ

πεντβκαώβκα), διότι τούτου χαθαφεθέντος συναπώλεσε καί ό Άζαοίας τήν

θεσιν αύτοΰ·
έκπτωτου

συνδρομή δέ τινων φίλων έγένετο διδάσκαλος τών υιών τοΰ

ηγεμόνας Μιχαήλ 'Ρακοβίτζα, μεθ’ 8- Απήλθεν

είς Μολδαυίαν

παρα^τφ ήγεμόνι Νικολάφ τω Μαυροκορδάτφ, * ώς διδάσκαλος τοϋ υίοΰ
αυτοϋ, έκεΐΟεν

δέ πάλιν είς Βυζάντιον κα'ι είτα
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είς

πατρίδα

αύτοΰ

καθ’ ήν εποχήν έπατριάρχευσεν ό Παίσιος. Έτελεύτησεν δ’ όγδοηκοντούτης

περίπου τήν ηλικίαν.
t
,
Συνέγραψε δέ γραμματικήν έν ίδιοχείρω μέν χειρογράφφ σωζομενην εν τ?ϊ
Βιβλιοθήκη τοΰ Βρετανικοΰ Μουσείου,

φερομένην δέ έν τφ κώδικι υπό την

επιγραφήν ταύτην «Άζαρίου Τζιγάλα γραμματική περί συντάξεως πρός Ιωαν-

νην Μπεγιζαδέν

τοϋ ηγεμόνας Άντιόχου Καντεμίρη Βοεβόδα ιδιόχειρος»

Θνιραν ένθα κα'ι διέμεινε μέχρι της θανής αύτοΰ. Κατά τήν έν Θήρα δια

έ'γραύε δ’αύτήν τφ 1717 ώς έν τέλει τής πρός Ίωάννην

μονήν συνεστήσατο κα'ι σχολήν έλληνικών μαθημάτων, ώς γίνεται δήλον

προσόωνήσεως2 αύτοΰ σημειοϊ, ήν Αντιγράψατε? παραθέτομεν κατωτέρω.

ήν Ανέγνωμεν παρά τόν τίτλον

τόν Μπεϊ,αδεν

συγγράμματός τίνος

Προσέτι τοϋ Τζιγάλα έν τινι Άρετζιανφ κώδικι εβρηται «Άζαριου Ί\ιγαλα

γραμματικής ύλης έν χειρογράφφ τής τοΰ Βρετανικού. Μουσείου βιβλιοθήκης,

μονόστιχα πρός τούς έκλαμπρο τάτους Μπεϊζαδέδας τοΰ Μιχαήλ Βοεβόδα πα

ε, ης μανθάνομεν καί τό έ'τος τής τελευτής αύτοΰ. Έ σημείωσις αύ'τη λέγει

ραινετικά κατά στοιγεϊον» έν τέλει δέ εσυνετέθησαν ούτοι οί στίχοι παρα

εκ τίνος σημειωσεως,

οτι

«ουτος (Άζαρίας ό Τζιγάλας) ήν έπί Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταν

,

Άζαρίου Τζιγάλα έν Σαντορίνη έν £τει 1717, καί ύστερον 17 31».

τινουπόλεως τοΰ άπό Κυζίκου, ού καί Αρχιμανδρίτης έχρημάτισεν, ήν δέ έκ

έξεδόθησαν τό πρώτον ύπό Έλευθ. Θωμά,

της νήσου Σαντορίνης, όπου καί σχολήν ελληνικών μαθημάτων συστήσας, 3

συυ.πλήρωσιν τών κατα Αζαριαν.1

Ταυτα

& καί ημείς παρατιθέμεθα πρός

ύστερον έτελεύτησεν κατά τό αψμ». Σημειωτέον δέ δτι περί τής σχολής ταύ
της ο ΙΙαρανίκας ούδέν λέγει.6 Κωνστάντιος δ’ δ Α' ό άπό Σιναίου ονομάζει

Αζαριαν τόν έκ Σαντορίνης «περιπατητικόν

ΐΐ^ zbr ίχΛα^ότατον Zxa^dtor Μπείτε ζοΰ Μιχαη-Ι Βοεβόδα.

φιλόσοφον». 7 Μετέβη δέ καί

Πρός σέ τάδ’ έ'γραψε Τζιγάλας Άζαρίας ίερεύς,

τριτην φοράν είς Βυζάντιον ίν’ Απαλλαγή τής γενομένης αύτφ ύπερορίας έπί

δϊε Σκαρλάτε, ήγεμονίδη φέρτερ’ Ανδρών,

πατριαρχίας Παϊσίου τοϋ Β'8 συνέβη δέ τοϋτο μεταξύ τοΰ 1726 καί 1732

κράτιστε, πρόφρων, θεοείκελε, φιλακρόαμον,
σής ύπερευχόμενος βελτιωσιος αγαθής».

Κχ! & Μδί-0\ΠΡ0’·>9’ί’!’1 ’.Εχχλγισ·('[στο? Μ^ετίου’Αθηνών. Βιέννη 1795 τόμ. 4 σελ. 5.
Κ»ι ο Μαθας (Κατάλογος Ιστορικός τών πρώτων ’Επισκόπων καί τών έφεξής Πατριαρχ.
όρ^δμωςίτοςτίπατρ^Χ

±° ? 171,2· 0 Mlcbael‘s te Quien μνημονεύων τόν Κύριλλον δέν δρίζει τόν χρόνον

της πατριαρχίας «του. Or,ens Christiaans etc. τόμ. 1 σελ. 348 κα'ι 768. Parisiis MDCCXL.
Βυζάντιου. Π Κωνσταντινούπολή κτλ. τομ. 2. σελ. 540. Άθήνησ,ν 1862 λέγει όμως
οτι η πατριαρχία αδτοδ ζατίπαυσε τω 1713,
2 Ζαοιρα^Νεα Ελλάς ή 'Ελληνικόν Θέατρον. Άθήναι 1872 σελ. 384.
, «α
,στθρί':“ τών “W'»
·
*
πράξεων. Βιέννη 1831 τόμ. 10 σελ. 394.
4 Ο Νικόλαός Μαυροκορδάτος έγένετο τό πρώτον ήγεμών Μολβόβας (οδτω) τό 1710 ήγεI,
'
μ,
Φ
Ιϊ( πάλιι
Γ «ΐ
ΐ Γί " “”Ρ” !·,ύ 1711
·■=, «ι. ωμ.
Γ σελ. 142^3) οηλαοη μέχρι τοϋ 1716 .περίπου, έπί τής 6' δί ταύτης ήγεμονίας τοϋ Νικο
λάου ηκολουθησεν αύτον ό Άζαρίας εις Μολδαυίαν.
5 Χργρ. συστήσαι.
6 Παρανίκα Σχεδίασμα σελ. 176.
ΣοΙοκλ^‘T’X 7V ,®λωσΐν 7 τοα Κλ,ίρου άΡετ9 ζχ'; π3“δε<» όιαπρεψάντων, έκδοθ’εν ύπό
Σοφοκλ. Οικονομου εν Έφημ. Φιλομαθών ίτος 10 φύλ. 466 σελ. 2 28. Έν'δ= τώ Κων
σταντίνοι Παλαια καί Νεωτέρα λέγει περί τών διδασκάλων τής Πατριαρχική^
t

J

w.'-E^Z±"tZ7'0™.··
έίΥΡί^τ^ΙΙ'δΓ^Μ^ε'ΐ

1,2 ”■

·Λ·

έϊίνεΓ0 τ° · 826 (20 Νοεμδ.) έπατρ.άρχευσε δ’ί’τη 6 δηλαδη

δότου Π
4 \
Ο
°Uien Oriens ChrislianuS
τομ. α'. σελ. 349. Βενοοτου Προσθήκη Εκκλησ κτλ. τομ. δ', σελ. 7-8. Μαθά. Ίστορ Κατάλογος σελ. 241-2
Κουμα Ιστορ. ανΟΡ. πρας. τομ. 10 σελ.395-6. Β» ζαν ϊίου Ή Κωνσταντινούπολις κτλ'

τομ β' σέλ. 541. Ό Α. Κομνηνός 'ϊψηλάντης (Τ’αμετ’χ τ^ν άλωσιν σιλ. 325) λέγει
αδτόν άναρρηθέντ» τό 1728 κατά τό διάστημα δί τοϋτο τής έξαετοϋς πατριαρχίας τοϋ Παισίου μετέδη ό Ί’ζιγάλας είς Κωνσταντινούπολή.
,
,
?
1 Περ’ι τοϋ κώδικος τούτου και τών έν αδτφ έτέρων πονημάτων ως,και ίκεινου ές
Ιλήφθη & τοϋ Τζιγάλα βίος θ'α εΐπωμεν τ'α δέοντα ό'ταν μετ ού πολύ έκδωσωμεν τας ,ιρη
μερίδας τοΰ Καρυοφύλλου.
,_
2 Έν τέλει τής προσφωνήσεως ταύτης φέρονται δύο σημειώσεις δπ άλλης χειρς προσ ,
μειωθεϊσαι περί τοϋ ήγεμονίδου Ίωάννου. «Ο’υτος ό Μπεϊγζαδίς τοϋ ηγεμόνο; Αντ,οχου τουν^ομα Ιωάννης καί τίγ-οςή τούπίκλην Καντεμίρης Ιλαβεν είς γυναίκα Μαριώραν Καρατ1>
έξ ής ^τεκνοποίησε δύο θυγατέρας, Αικατερίνην καί Ταρσίαν ης τίνος αποθανουσης εκλινε καί

ς δεύτερον γάμον κα’ι Ϊλαδεγυναϊκα Αικατερίνην Τζουκήν καί τφ αψνδ'
κατα μήνα
Ιούλιον Ωωκε τό κοινόν χρέος έν Γιασίιο πόλει Μολδοδίας (ούτω) έπί τή
αότοϋ Ταρσία τής έτέρας θυγατρός Αικατερίνης προαποθανουσης έτι ζωντος; έκεινο η Μ
ριώρα ήν θυγάτηρ Γεωργίου Καρατζά' ή Αικατερίνη θυγατηρ^θωμα Τζουκή» η 6
ρ

σημείωσις έπαναλαμδάνει τάνω ώς καί τόΤτος τής θανής αότου.

3 ΠαοανίχΛ σν<5ελ. 27 ο^ρ·· 6,
4 ΖαχύνΟίο; ’Ανθών, μ-ηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα 2ν ΖακΜφ 18
*77,
τόμ.
σελ 390-1. Τό δί λ^ενον έν σελ. 389 οτι δήθεν ό ήμέτερος Τζιγάλας

,- φυ . ι

κατ'α τήν έποχήν α&τοϋ συμδάσης έκρήξεως τοϋ ήφαιστείου Θήρας» δίν εχεται αλήθειας,
ό Σιγάλας ό γράψας τοϋτο ήκμασε τό 1650 ο'τε ό ήμέτερος Άζαρίας δίν είχε γεννηθώ παρενοήθη δί βεβαίως δ Λεκιγάλας (Σχεδίασμα Κατόπτρου τής Νεοελλ. Φιλολογίας έν Ερμ πόλει 1846 σελ 92, άο. 527) καί ό Παρανίκας (Σχεδίασμα σελ. 176), ων ού μνημονεύω
ωόςέάνέχηύπ ^ναΰτοϋ πηγάςάγνώστους
ήμϊν.

'
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σπουδήν σύντονον, περί πολλοϋ ποιοΰντας δσον ενεστι ταύτης κατασχεϊν’ φι

Προς τους ίκ2αιι~ροτάτους Μπεϊζαΰ Id ες ίου Μιχαηΐ BotCoda.

λοσοφία γάρ τό όντως άγαθόν, ή έξομοιοΰσα θεφ τόν άνθρωπον, καί θεόν
την χάριν, τη πρός αυτόν δμοιώσει καταξιοϋσα γίνεσθαι, άπεργάρ τό θειον

Άνδρός φρένας χρή τούς τοιούτων ηγεμόνων έχειν παϊδας.

έδημιούργησε, θαυμασίως άγαν υπέρ λόγον, ταΰθ’ αύτη τί; φιλοσοφία ώς έχει

Βαδίζειν άρξαντες, ηγεμόνες τυγχάνουσιν οντες.

φύσεως, γινώσκεσθαι παρασκευάζει, δυσχερές δέ τι χρήμα φιλοσοφία καθί

Γαυριγν ού δει έπί τί! συγγενείς, άλλά της τών τρόπων χρηςότητος.

στηκε, καί πόνου πολλοΰ δεομένου, καί χρόνου μακροϋ, καί τινων άλλων καθάπού καί δ μυθοποιός Λουκιανός έφησεν, άλλά καί οργάνων τινών, δι’ών

Δίδαγμα πρώτον τά ήθη κοσμεϊν.

εις κατάληψιν έλθεϊν δ ίμειρόμενος δυνηθήσεται πρό πάντων δέ γραμματική

5 ’Έχοντες σώματος εύεξίαν, καί τήν της ψυχές ποθήσατε.

τέχνη, χρήσιμός τε καί άναγκαία τά μάλιστα
*

Ζηλοϋσθαι μη μόνον έπί τή ηγεμονί^ άλλά καί τω τρόπφ θέμις.

'Ηγεμονία έστίν άληθής τό τών παθών κρατεϊν.

ούτω μάλλον είπεϊν έχομεν, οσω γραμματικής ειδήμονες εΐημεν, τοσούτφ

Θρόνον καθέστηκεν άρετή θέμεθλον και ύψος.

λογικές καί φιλοσοφίας αυτής’ γραμματική γάρ έστι, καθαπερ θεμεθλος οί-

'ίκέσθαι σπουδάσατε πρός την της άρετές άκρώρειαν.

κίη

10 Καλόν μέν η ηγεμονία, άγαθόν δέ κυρίως ή άρετη.

;·

Λέγειν δ μη θέμις και πράττειν ταύτόν εγώ φημι.

Μαθημάτων άρξαντες,

η στοιχεϊον τοϊς

συνθέτοις

μάλιστα δ’ άλλήλοις.

15 "Ολους εαυτούς ένδίδοντες Θεφ και τοϊς γεννήσασι,

γραμματική έστι

δοκεϊ μέντοι καί αύτη τής

γραμματικές η μέθοδος, ούκ εύληπτος είναι, ναί δη καί δυσπόριστος
*

αίτιον

δέ τό τε διάφορον τών διαλέκτων καί τό άτελές τών συγγραψάντων
*

οί μέν

γάρ αύτών τεχνολογίαν έπετηδεύσαντο μόνον,

Παρά γάρ Θεόν πρώτιστον οι φύντες πέλουσι.

*
άπασι

παραδιδοϋσα ημϊν κανόνας, δι’ών άπταίστως ιστορι

κών καί φιλοσοφικών συγγραμμάτων σχοίημεν
*

Ηένους οί'εσθαι δεϊ τούς εύσεβές μη φέροντας δόγμα,

οί δέ περί συντάξεως έπε-

φροντίκεισαν, άλλά δη και τών κανόνων τό πλήθος ού μετρίαν ποιείται τοϊς

'Ρημάτων άγαθών άκουειν και πράξεις άγαθάς πράττειν.

πρωτοπείροις την άπονάρκησιν, άνθ’ οτου καί πολλοί γλιχόμενοι μέν φιλοσο

Σφραγίς τών άρετών πασών ή άγάπη.

Τούς πένητας αγαπάτε
*

$ τρόπις νηΐ,

τέχνη διδάσκουσα ημάς ορθότητα λόγου, ορθότητα γραφές, ορθότητα τής
καλής άναγνώσεως
*

ήθη μάλλον κοσμήσατε. .

Νέμετε πάσι τιμήν την προσήκουσαν,

ώς περ γάρ φασιν οί λογι-

κευόμενοι, δτι περ οπού εγκρατής γένοιτό τις λογικής, τοσοϋτον καί φιλοσοφίας

παρά Θεοϋ ή εντολή.

-

20 Ύπό Θεοϋ ευεργετούμενοι, τούς δεμονίους άντιπελαργεϊτε.

φικών γεύσασθαι μαθημάτων, περιφράγματι δ’ ώςπερ, τή γραμματικό; προσβάλλοντες μεθόδφ, νώτα δίδοντες, ού χωρίς ανίας τές φιλοσοφικές τραπέ-

Φοβεΐσθαι τόν Κύριον άρχή σοφίας ό σοφός φησι.

ζης ούκ άπολαύουσι τήν ήδύτητα. Όρών τοιγαροϋν σου τό πρόθυμον, § περί

Χάρις, ύμΐν έσται παρά Θεοϋ κα'ι σοφίας έ'ρασθαι.

τά μαθήματα φέρων έχεις, καί πρός τήν της φιλοσοφίας έπίκτησιν,

Ψεύδος ούχ όπως λέγειν, άλλ’ ούδ’ άκούειι χρεών.

μα» πάντως τό φρόνημα
*

"Ως τι δόξης τυχόντες άληθείας γίγνεσθαι υιούς.

δέν άλλο τών μετά σώματος έπεφιλήκεις, ούδ’ οίς οί πολλοί τών νέων εαυ

Συνετεθησαν αύτο'ι οί στίχοι παρ’ Άζαρίου Τζιγάλα έν Σαντορίνη έν ίτεί
1714 (;)
*

τούς έπιδιδόασι, χαίρεις
*

άλλ’ έξ άπαλών ονύχων, ϊν’ εί'πω, καί έκ πρώτης

όδόντων φυές, φιλοσοφίας έπόθησας, εδφρονών, καί κάλλιστα ποιών, είδώς

καί ύστερον 1731».

δτι παιδεία τοϊς μέν νέοις σωφροσύνη, τοϊς δέ πρεσβυτέροις παραμυθία, καί

Ιδού δ’ ή προσφώνησις ίς έμνημονεύσαμεν άνώτέρω.

τοϊς μέν πλουσίοις κόσμος,
κ Τω έκΛαριπροτάτω και φιΛοραθεστάτω Τωάν. Μπεϊζαδε τοΰ ενσεβε·

στάτου και έκίαριπροτάτου ήγεμύκος Ίωάν. Άντιύχαυ υγιαίνει?, χαίρειν,

έρωτηθείς ύπό τίνος, τί άύτοϋ δ υιός άμείνων

έσται παιδευθείς; εΐ μηδέν άλλο, είπεν, έν γοΰν τώ θεάτρφ ού καθεδήσεται

λίθος έπί λίθφ
*

τοϊς δέ πένησι πλοϋτος ούσα καθέστηκεν’ ήγε-

μόσι δε τό κράτιστον τές ηγεμονίας δπλον.
Κάκεϊνο δέ σοι θαυμάζων είμί, δτι περ άκηκοώς ημάς συνταγμάτων τι
περί ταύτης τές πολυμόχθου παιδείας έκδοϋναι τοϊς ήμϊν φοιτήσασι, προθύ-

καί Λανευτυχεΐν.

«’Αρίστιππος ό Κυρηναΐος,

άγα

καλώς γάρ στίχων ταϊς τοϋ πατρός έντολαϊς, ού

λίθον όνομάζων τόν άπαίδευτον
*

τφόντι γάρ ούδέν διαφέρει

μ.ως έξγτηκας, χρήσιμόν τινα τρόπον εύμαρίας έξ αύτοΰ πορίσασθαι οίόμενος,
δι’ ήν φέρεις πρός ημάς υπόληψιν
*

αύτός μέντοι γ’. έμαυτόν είδώς, ούκ δν

έτολμήσαμεν σοι τοϋτο μεταδοϋναι,. εί μή καί τό σόν εύδιάθετον γνοίην" δέ-

ταύτη τοι καί

ξαι τοίνυν τό πόνημα φιλοπονέστατε καί λαμπρότατε, καί τί μέν έξ αύτοϋ

όσοι γ’ όπωσοΰν φρονήσεως μετειλήφασι φροντίδα πάσαν, καταβάλοντες,. καί

πορίσαις, αύτός οίδας’ έρρωμένος δέ εύδαιμόνως καί σωτηριωδώς διαβιώης,

λίθου, ό άμοιρος παιδείας άνθρωπος, καί φιλοσοφίας άγευστος
*

1 1717 κατ’α ΙΙαρ«νίκαν ϊνΟ’ ανωτέρω, όπερ καί πιΟ«νώτερον.

1 ΛοοκιανοΟ Ένύπν. Ιί άρ/ί;.
ΤΟΜΟΣ Δ’
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φιλοσοφία τρεφόμενος, καί έπιδιδόμενος, συν περί τφ γαληνοτάτ·φ, καί-τοϊς
καταθωνίοις ^ιψιζ'.
*
Βοηδρορ,ιώνος

μεσοΰντος
Ιν

Χριστώ ευχέτη?

ΑΖΑΡΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΤΖίΓΑΛΑΣ.

ίί

τοϊς μυριπνόοις άνθεσι τών νοημάτων, έρόόφει Αρκούντως τά
άπερ πολλάκις καί έν τφ πατριαρχικφ άμβωνι, καί

έν ταϊς λοιπαΐς έκκλησίαις τής μεγαλοπόλεως τοΰ Κωνσταντίνου, άφθόνως

Ό τής ύμετέρας φιλομαθούς λαμπρότητος

ιΐ;

καί παραδείσους
*

θεία έκεϊνα νάματα,
ε’
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προέχει τφ χριστονύμω λαφ, καύχημα, καί έπαινος

τοϋ γένους αύτοΰ,

καί τής πατρίδος έπευφημιζόμενος, καί δή τών κατά κόσμον πραγμάτων τών

άλλως μεταβαλλόμενων, ώς άστατων, καί εύμεταβλήτων, και ποταμίων δί

«Βίος τον μακαρίτου και αοιδίμου Άζάρίου, αρχιμανδρίτου της μεγάλης

1

τοϋΧριστοϋ εκκλησίας τοϋ εκ της νήσον Σαντορίνης, συγγράφεις παρά τοΰ

θέντος του πατριαρχικού θώκου, φθόνφ

μαθητου αύτοΰ Ίωάννου 'Λγΐί.

δρών, καί είς υπερορίαν σταλέντος κατά

»Άζαρίας μέν

;;

κην ύδάτων ρεόντων, καί τοϋ πατριαρχεύοντος δηλαδή, κύρ Κυρίλλου έκβλη
*

6 Τζιγάλας, γέννημα, ήν καί θρέμμα τής κατά τό Αί-

καί κακί^ χαιρέκακων τινών άν»
τό τοΰ "Αθωνος ό'ρος, έν τώ μο-

ναστηρίφ τοΰ Βατοπαιδίου, μή φέρων ό κύρ Άζαρίας τήν στέρησιν, τοϋ προ

γαϊον πέλαγος κείμενης νήσου Σαντορίνης, γεννήτορας δέ έσχε τούς τά

στάτου καί γέροντας αύτοΰ,

άθυμίφ καί λύπν] κατείχετο, καί ώς στρουθιού

πρώτα φέροντας έν τή νήσφ, δστις καί παιδιόθεν εαυτόν άναθέμενος τφ

μή έχον καλιάν ένθεν κάκεϊθεν περιεστρέφετο
*

θεφ, πάντα τά κατά τόν βίον τερπνά καί θυμήρη άποσκυβαλίσας, καί τήν

άφορήτου άθυμίας ίδόντες τινές τών συμμαθητών αύτοΰ, καί γνωρίμων, καί

αγαθήν μερίδα έκλεζάμενος χειροτονείται παρά τοϋ τότε έπισκοπεύοντος έν

τό πάθος αύτοΰ έλεήσαντες, βουλήν άρίστην δεδώκασιν αύτφ [δέ] καί πα-

8ν περίλυπου καί κάτοχον

τή νήσφ ίεροδιάκονος. Χρόνου δέ παρελθόντος ολίγου, διακαή τε καί διάπυ

ρώτρυναν αύτόν, ϊνά άπέλθγι είς τόν οίκον τοΰ πρώην ήγεμόνος Μολδοβλαχίας,

ρου πόθον έ'χων πρός τήν τών'Ελληνικών μαθημάτων γνώσιν, καί μάθησιν,

Μιχαήλ 'Ρακοβίτζα. ΤΗν γάρ άμοιρών διδασκάλου ό Ηγεμονικός εκείνος οί

πηγάς, τής πατρικής εστίας

κος, καί δή άπελθών, έδίδασκε τά γραμματικά μαθήματα τούς υιούς αύ

άναχωρεΐ όρεγόμενος καί ποθών, κα'ι δη πλεύσας ούρίως, συνάρσει θεία, κα

τοΰ’ χρόνου δέ παρελθόντος, άνεχώρησεν έκ τής Ηγεμονικής ταύτης οικίας,

ταλαμβάνει τήν βασιλίδα τών πόλεων, καί μαθητεύει παρά τω τότε έντώ

έδέξατο δέ αύτόν αισίως καί φιλοφρόνως, ό έν ήγεμόσι σοφώτατος μεγαλο

κοινώ σχολείφ διδασκάλφ Ίακώβφ τώ Άργείφ, τφ έπί σοφίι^ι και ελλη

πρεπέστατος Νικόλαος ό Μαυροκορδάτος ό τότε Ηγεμών Μολδαβίας, έ'γνω

νική μαθήσει περιβοήτφ, καί ήν εί'περ τις άλλος έπιδεδωκώς πρός τά μαθή

γάρ καλώς θν εύτύχησε θησαυρόν. Καί άπελθών εις Μολδαβίαν, ήν διδάσκων

ματα, άμα δέ καί συν τω αύταδέλφφ αύτοΰ κυρ Άνανφι, έφήμερίφ ό'ντι

έκεϊ τήν κυκλοπαιδείαν τόν πρώτιστον υιόν τοΰ Ηγεμόνος ήθιμως καί άόκνως
*
χρόνου δέ ενός παριππεύσαντος, αδθις είς βασιλεύουσαν έπανήκεν, ένθα ολί

ώς άλλη τις έλαφος διψώσα τάς τών ύδάτων

τής τοϋ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, ό δέ κύρ Άζαρίας ώς νουνεχής, καί
έπίβολος μάλλον τοΰ άδελφοϋ αύτοΰ, καί οξύς πρός τό κατανοήσαι τό μέλ

γον διατρίψας καί

τφ τής ένεγκαμένης έκκαιόμενος πόθφ, καί είς αυτήν

λον, έθάμιζε καί εις τήν οικίαν τοΰ τότε περίφημου έν τοϊς άρχιερεΰσι Κυζίκου κυρίου Κυρίλλου, τοϋ έκ Μιτυλήνης
*
δστις καί μή βουλόμενος, μετά

άφικόμενος, ήν κατοικών έν τφ πατρική αύτοΰ οί'κφ, καί ήν ού παρά τών

τήν έ'ξωσιν τοΰ τότε πατριάρχου κυρίου ’Αθανασίου τοΰ Κρητός, όδυρόμενός

νήσφ ιερωμένων καί λαϊκών, διδάσκων τόν εύαγγελικόν λόγον έν έκάστή

τε καί κλίνων, τάς Ηνίας τοΰ πατριαρχικού άναδέχεται θρόνου, ψήφφ καί
δοκιμασία, τών τότε ένδημούντων Αρχιερέων καί παντός τών τοΰ γένους

κυριακή, καί έορτή ήθισήμω, καί κηρύττων τρανώς τό όρθόδοξον δόγμα τής

οικείων μόνον τιμώμενος, καί δεξιούμενος, άλλά καί παρά πάντων τών έν τή

άγιας καί Ανατολικής τοϋ Χριστοΰ έκκλησίας, ζήλφ, καί πόθφ εύθ&μ, καί

προκρίτων, Ό δέ κύρ Άζαρίας άρτι παυσάμενος είς τά διδασκαλεία φοιτών,

έρρωμένφ τφ φρονήματι, καί καρποφορών όσημέραι θείορ συνάρσει, ώς οί πά

ώς ποτισθείς ές κόρον τά τής παιδείας νάματα, προσφκειώθη τφ πατριαρ-

λαι ζηλωταί καί πρόμαχοι τής θείας διδασκαλίας, δ'θεν ό τοϋ φθόνου καί

χεόοντι, ώς τούτφ καί πρότερον ών, ό'θεν καί μέγας αρχιμανδρίτης τής τοϋ

τής κακίας πατήρ, ό πονηρός διάβολος, ά μηδέποτε παύων μηχανώμενος·

Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας παρ’αύτοΰ προχειρίζεται, καί ήν σύν αύτφ τώ

τά πρός βλάβην καί λύμην τοΰ ανθρωπίνου γένους, μή φέρων όράν δ παγκά

πατριαρχεύοντι μέχρι τής έξωσεως αύτοΰ1

μεταξύ δέ τοΰ καιροΰ τούτου,

κιστος τά τής όρδοθοξίας όρθοτομουντά τε καί παρρησιαζόμενα καί έν ταύτη

% όνειροπολών καί άναπλάττων μά

τή νήσφ, καί γάρ πολλοί έκ τοΰ δυτικοΰ φρονήματος πρός τό τής Ανατο
λικής εκκλησίας εύσεβές καί θεϊον προσήλθον δόγμα τή θείορ ήθιπνοία, διά

ούκ έκάθητο ό κύρ Άζαρίας ρέγχων

ταια καί άνωφελή, ώς οί πολλοί τών άνθρωπων, αλλά νύκτωρ καί καθ’
. ημέραν σχολάζων έκ τής υπηρεσίας τοΰ πατριάρχου, είς ήν επιστάτης ύπήρ-

τών έπ’ εκκλησίας ομιλιών, καί συχνών έν τφ καταλύματι αύτοΰ διαλέξεων

χεν, έπιμελώς ήν προσεχών καί έρευνών τάς ίεράς καί θείας Γραφάς, παν τό

πρός έτερόφρονας τοΰ κύρ Άζαρίου, τούς λοιπούς τών δυτικών τής νήσου το-

τής προσοχής όμμα καί τόν νοΰν είς τοΰτο προσάπτων, ώς ψυχή καθαρά, καί

,σοΰτον κατ’ αύτοΰ Ηγε^ρεν, ώστε, εί δυνατόν, καί θανατώσαι αύτόν, καί έκ

άκάμοιντος μέλισσα περιερχόμενος καί έφιζάνων τούς έν αύταϊς λειμώνας

μέσου έξάραι,

μή φέροντες τήν ζημίαν καί αισχύνην αυτήν
*

έγραψαν, ούν
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θρηνοΰντες και όδυρόμενοι τω έν Κωνσταντινουπόλεί' ένδημοΰντι πρεσβευτεί
τών Γάλλων κατά τοϋ κύρ Άζαρίου, δσα ή ασύνετος αύτών καί δόλιος

καρδία ύπαγορεύειν ήδύνατο, καί ό Σανζάν αύτοϊς είσηγήσατο
*

ό δέ πρε

σβευτής τοϊς άπατηλόϊς αύτών "λόγοες πεισθείς, καί τφ θυμφ ζέων, παρά

τής Υψηλής Πόρτας αίτήσας, έ'λαβε σφοδρόν ορισμόν, τοϋ ύπερόριον γενέσθαι
τόν κυρ Άζαρίαν' ταϋτα τών ορθοδόξων τινές άναγγείλαντες τφ κύρ Άζαρί^:
περί τοΰ βασιλικού, δηλαδή, ορισμού, καί τής κατ’ αύτοϋ μανιώδους τών

Λατίνων ορμής, ό δέ παραχρήμα έμβάς εις πλοϊον έπχνήκεν αυθις εις βα
σιλεύουσαν, καί ήν κεκρυμμένος παρά τινι φίλφ και συμμαθητή αύτοϋ
*

έμ-

φανισθείς δέ μετ’ού πολλάς ημέρας τφ τότε πατριαρχεύοντι Παϊσίφ, καί
θρηνολογών τάς κατ’αύτοϋ άδίκως

καί παραλόγως συρραπτομένας παρά;

των εναντίων συκοφαντίας τε καί ένέδρας, και δτι διά μέσου τοϋ τών Γάλ

τεύων τήν Αύτοϋ Πκναγιότητα βοηθήσαι αύτ<5, καί χεϊρα έρέψαι, ώς μή

τής αγίας ημών έκκλησίας, κεκοινώνηκε τών άχράντων, καί φρικτών τοϋ Δε

σπότου ημών μυστηρίων δακρυρροών, έπειπών τφ ώρα έκείνφ καί τό «τοΰ δεί
πνου σου τοϋ μυστικοΰ σήμερον, υίέ Θεοΰ, κοινωνόν με παράλαβε», καί ούτω
παρέδωκε τήν μακαρίαν αύτοϋ ψυχήν, τφ ποιητή, καί πλάστφ αύτοϋ’ οί δέ

διό, καί άναμφιβόλως άκοΰσαι πάντως έν τφ έσχάτφ

έκείνφ ημέρα παρά τοΰ άδεκάστου κριτοΰ καί θεοϋ τών απάντων, «ευ δούλε
καταστήσω,

συντείνοντα, τφ εύσεβεΐ διάγνώσει τών θείων καί ιερών δογμάτων, καθάπερ

τεκμηριοΰσθαι άραρότως δυνάμεθα, έξ δ'του δ μακαρίτης έκεϊνος τό ζήν έξε-

~

μέτρησε, καί μέχρι τοϋ νΰν θεία έπιπνοίγ. μένει, καί διαρκεϊ ή εύσεβής έκείνου

βουλή, καί είσήγηαις, έν τφ ευσεβή έκείνφ τής νήσου λαω’ καί ούδε'ις
οΐμαι, μήτε έν τω παρελθόντι καιρφ μήτε μήν εις τό έξης, δυνήσεται, ή δλως
ίσχύσφ, τών

έκ τής εναντίας μοίρας, άπατήσαι, ή δολερά, καί θολώδη

νάματα ποτίσαι τινί τών,εύσεβών, παγίως

έότηρηγμλνων, τφ όρθφ κάί

άπταίστω τής αγίας καί ανατολικής τοΰ Χριστού έκκλησίας δόγματι, καί
φρονήματι. "Οθεν καί προσφόρως ειποι τίς .άν δι’ αύτόν
*

ζφ Άζαρίας, καί

θάνών έν Κυρίφ ζ'ρ καί παρ’ύμϊν, ώς λαλών θεοπνεύστως».
Καί τοιοΰτος μέν Άζαρίας δ Τζιγάλας έν προσεχεϊ δέ τεύχει θά δια-

λάβομεν περί Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου.

Έν Άθήναις Δεκέμβριος 1877.
1 Περί.των λόγων τούτων τοϋ ’Αζαρίου ούδέν γινώσκομεν.

έπί πολλών σε

σήγησίς τών εύσεβών καί φιλοθέων άνδρών, ή πρός τά συντελοΰντα, καί

συσχεθείς, κατέκειτο τφ κλίνφ, μεθ’ υπομονής φέρων τούς οδυνηρούς καί

καί ποιήσας εύχέλαιον, κατά τό έθος

καί άξιολόγου καρπού
*

μενεϊ, φησίν Άββακούμ δ προφήτης’ μένει άεί ώς άληθώς ή βουλή, καί ή εί-

περί δέ τάς δυσμάς τής ζωής αύτοϋ, νόσφ ποδαλγική

κλέπτεις έρχεται, έξωμολογήθη,

μνήμην άνακαλοϋσι, καί διά θαύματος άγουσιν, ώς αιτίου τοιούτου ψυχικοΰ

νεϊν, καί θαυμάζειν; οί ευσεβείς συνετά έβουλεύσαντο, καί αυτή ή βουλή

γων εύφραινόμενος, καί χαίρων, διήνυσε τό λοιπόν τής ζωής αύτοϋ, ζήσας υπέρ

λίοις λόγον τοΰ Κυρίου ημών, ούκ οί'δατε τήν ημέραν, ούδέ τήν ώραν έν ή δ

ταύτφ φδόμενον καί λεγόμενον, καί τόν άνδρα εκείνον τόν μακαρίτην εις

τά! καί άκόλουθοι γενόμ.ενοι, πώς άν μή εί'η δίκαιον πάντας αύτούς έπαι-

οθς καί διδαχάς καλεϊν ειώθαμεν,Ι ήθΐ ταύτφ δέ τφ πανδαισία τών θείων λό

κατά τόν έν εύαγγε-

άρούρας,

άνταμείβεσθαι χρεών’ ούτοί καί γάρ τών Ιερών καί θείων Αποστόλων μιμη

θείοις ένετρύφα νοήμασιν, δθεν καί πολλούς και διαφόρους συνέγραψε λόγους,

εκείνην, καί άγνωστον στιγμήν καλώς έπιστάμενος,

εύγαίου

θαύμα καί νΰν παρά πάσι τοϊς έν τφ νήσφ

έ'ργον, ού μόνον παρά θεφ, άλλά καί παρ’ εύσεβέσιν άνθρώποις επαινετόν,
καί εύαπόδεκτον κατά πάντα τρόπον υπάρχει, καί τούς αύτό κατορθοϋντας

τοϊς

τάς φρένας έ'χων, καί τήν άωρον

τά λατινικά ζιζάνια έξ εύβόλοΰ καί

τοΰ Σωτήρος ημών Χριστού
*

τό

λεων, πρός τήν έαυτοϋ φίλην πατρίδα καί αύθις έπκνακάμ,πτει’ κάκεϊ τή

θυρα τοΰ θανάτου καντήσας σώας έ'τι

καί καθαίρων,

ψυχάς ώς οί αύτόπται τρανώς μέχρι τοΰδε δμολογοΰντες ού παύουσι’ τοΰτο

άπάρας ουν έκ τής βασιλεύουσας τών πό

δπλα, αιωνίως τω μακαρίτη, προξένησαν τούς στεφάνους
*
καί δή περί τά πρό

ό τοΰ θεοΰ άνθρωπος, καί μ,έχρι

τοϋ νΰν καρποφορεί, συνάρσει θείερ έν τφ νήσφ καί μέχρι τοΰ νΰν έχ/χιζών

καί θείων δογμάτων, άλλά πολλάς έλιμένισεν εις τόν τής ορθοδοξίας λιμένα

Άζαρίαν άπεκατέστησεν, ήσυχή τε, καί άταράχως τούντεΰθεν οϊκεΐν έν τ$ί

άφορήτους πόνους, τής ανιάτου ταύτης νόσου, καί ταϋτα πάντα ώς αρετής

ευαγγελικόν σπόρον, ό άξιάγαστος ουτος,

του τί) συνεχεϊ καί άδιακόπφ διδασκαλεία ζων τής εκκλησίας ημών ίέρών

πάντα λίθον κινήσας, τό τοΰ λόγου, ελεύθερον και άκαταζήτητον τόν κύρ

τά όγδοήκοντα έτη
*

σώμα αύτοϋ έν μνημείφ έκήδευσαν, κατά τό *** 1 έ'τος’ καί 3ν έγεώργησεν ■

ουτος δέ όύ μόνον μίαν, ή δύο, ή τρεις ψυχάς ή'γειρεν έκ τοΰ ψυχικοΰ θανά

παρ’ αύτοϋ σωτηρίας άγκυραν, καί παραμυθίας λιμένα
*
τούτοις ουν καμφθείς,
καί ζήλου θείου πΛησθεΙς δ τών λογικών τοϋ Κυρίου προβάτων ποιμήν,

τών ιερών βίβλων ένασχολούμενος,

τής Θεοτόκου, τής επιλεγόμενης Τριτιανής εντός τοϋ Καστελλίου Πύργου,τό

φησίν, ό έγείρας ψυχήν έκ θανάτου, ουτος σώσαι ψυχήν, τήν έαυτοΰ δηλαδή
*

ρορίας κίνδυνον έκφυγεΐν, έκυλινδοΰτο τοϊς ποσί τοϋ Πατριάρχου, ϊν’ εύρν)

καί άδιακόπφ μελέτφ

τίί τούτου εκφορά, καί οί λαϊκοί δτι πλεϊστοι ώς έ'θος χριστιανοϊς έν τφ ναφ

εΐ'σελθε εις τήν χαράν τοΰ κυρίου σου» καί άλλαχοΰ πάλιν, δ δεσπότης

έ'χοντα ποΰ προσδραμεϊν, καί τόν έπηρτήμένον, καί κατεπείγοντα τής υπε

συνεχή

τής νήσου άπαντες σχεδόν, οσοι τοΰ ίεροΰ καταλόγου λαμπροφοροϋντες έπί

άγαθέ, καί πιστέ, έπί ολίγα εις πιστός,

λων πρεσβευτοϋ έξεδόθη ορισμός υπερορίας κατ’ αύτοϋ, δεόμενος δέ καί ίκε-

πατρική αύτοϋ εστία έποίησεν
*
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IT. Γ. ΖΕΡΑΕΝΤΗ2,

1740 ώς γίνεται δηλον Ικ των άνωτέρω προταχθεισών συμπληρώσεων.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

003

λείψανα κυρίως τάφοι1 καί τινα 'Ρωμαϊκών οχυρωμάτων, πολλά δέ εΰρέθη-

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

σαν άγγεϊα, πίθοι κλ. — 'Ο κάτοικος ΠαΗκιαί&τνος.

ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦ1ΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ» -

ΠαΛοστή' fiwvav ev Θηναί^.
Παράδεισο (η)’ χλοερά τοποθεσία έν Κραναία. Ή λέζις άρχαία έπ’ι κήπων

καί χλοερών τόπων συνηθης, έκ Περσών ληφθεϊσα.

Π

Πεζούρα." θέσις εις τάς άκρωρείας τοϋ Αί'νου.

ΠεζούΛα,' η κορυφή τοϋ πρός Ταφιόν όρους.
ΠετρουΛοϋ' πετρώδης μάλλον θέσις υπό τό προάστιον Μηχαλιτσατα’ καί

Παγά' θέσις έν θηναίι^, δπου πολύρρους πηγη. 'Η. λέξις δωρικώς άντί

~ηγή.

ί

ΠαΛηόβιγγΛα,' παρά τά Χαυρΐκτα τ^ς Πάλης" ξενική λέξις (?δ. /?«/γΛαν&ς).
Πα,Λική^' ούτω καλείται σήμερον τό μέρος τνίς νήσου έφ’ ού η άρχαία

άλλαχοϋ τοιαϋται όνοματοθεσίαι.
Πεσάδες και Πεσάδα.' η μεγάλη και ώράία κωμόπολις έν Λειβαθοϊ εις
θέσιν γραφικωτάτην κειμένη. ’Ενταύθα και τό έκ κληροδοτήματος τοΰ με-

γαλεμπόρου ’Αντωνίου Ίγγλέση, συντηρούμενου ναυτικόν σχολεϊον.
Πέτρα, τα1 άαομοκης’ πλάξ τις έπι της μεσημβρινές παραλίας τοΰ Λήξου-

Πάλη 2. Ή λέξις παράγεται κατά τινας μεν έκ τοΰ Z7aJMa< (γραπτέον δε

τότε Πάΐ.ίη) ητις έλατρεύετο εκεί3 καθ’ & φαίνεται και έξ αρχαίων νομι

ρίου όπου συνήθως περιπατοϋσιν οί πενθοΰντες καί οί άρεσκόμενοι εις βίον

σμάτων, κατ’ άλλους δέ έκ τοϋ πάάη εις ην ηυδοκίμουν οί Παλεϊς, κατ’ άλ

μονηρη διά τό ήσυχον τοϋ έκεϊ τόπου' μεταφ. μάλιστα καί έπΐ τοΰ άγογ-

λους έτι, έκ τοϋ Πα.1ίως!ί υίοΰ Κεφάλου5, παράδοξος δε καί ή παρά τίνος

γύστως ύπομένοντος δεινά, λέγομεν είνε η Λέτρα τα' άποαονήι; (υπομονής).

λογίου λεχθεϊσά μοί ποτέ, έκ του τιάΧέω διά τους συνεχείς σεισμούς, οΐς

Πετα,νοί' θέσις ύψηλη έν ’Ανώγι).
Πετάσε' άντρον έπΐ τοϋ Αί'νου, όπου δύο εγγύς κείμεναι πηγαί, ών παρα-

ύπόκειτατ τό μέρος. *Η πόλις έκειτο έν μίλλιον άρκτικώς του Ληξουρίου έν
θέσει γραφικωτάτν; έπΐ άρκετ^ς έκτάσεως από της άκτ·ής μέχρι τών άνω

δόξώς η μία άποπνέει θειώδη όσμην, ή δέ έτέρα είναι άοσμος.

κλιτύων τοΰ ύπερκειμένου λόφου, τανΰν πα-Ιηοκάστρον1-1 καλούμενου, πιστεύεται

Πετριχα,τα,' χωρίον έν Θηναία.
Πηγή' θέσις εις τάς άνατολικάς ύπωρείας τοϋ Αί'νου, δπου καί μονή ομώ

δ’ δτι έγκατελείφθη κατά τόν 1 6 αιώνα, δτε καταστραφείσης, πολλοί έκτισαν
οικίας εις τό σημερινόν Ληξούριον προτιμώντες την θέσιν ταύτην, αντί τί)ς

νυμος κληθεϊσα ούτως ώς έκ τής παρά την άγίαν τράπεζαν βρύσεως.—Πηγή

άρχαίας πόλεως ένεκα της έν ταύτνι μεμολυσμένης πως άτμοσφαίρας διά τά

επίσης, ύψωμά τι παρά τγ κώμγι Δαμουλιαννάτα δπου σώζονται ερείπια οχυ

παρ’ αυτί) ελώδη μέρη \ Κατά την άρχαίαν Οέσιν σώζονται άρχαϊά τινα

* Ίδε σελ. 674. 783 καί 844.
1 Έσφαλρένον τα παρά 'Ραγζαζή (Έλλ. Γ’ 727) παλίχι.
2 Ή λέξις άπαντφ διαφόρφ τρόπω παρ’ άρχαίοις, ώς ΙΙαλή, Πάλή, Παλοΰς, οί δϊ
κάτοικοι Παλεϊς, Πάλλεις, Παλαιεϊς, Πάλής.
3 Υπάρχει μάλιστα παλαιότατόν τι έρημ.οκκλήσιο.ν Ικεΐ που Ιπ’ δνόματι της Ύπεραγιας
.Πλατυτέρας, κτιαθεν κατ’α παράδοσιν Ιπί θεμελίων Αρχαίων, άτινα έλεγον ότι ήσαν τοΰ ναοδ
τής Παλλάδας.
4 Άπαντα καί Πηλεός (Στεφ. Βυζ.) καί Παλαιών (Μέγα Έτυμολ.)
5 ’Αμφίβολον εΐνε αν ί> Κέφαλος είχε τέκνα και πόσα, ώς ?κ των σνγκρονμίνων μαρτυριών
Στεφ. τοΰ Βυζαντίου και Ήρακλείδοο τοΰ Ποντικού, Αμφίβολον δέ έπομένως και τδ ζήτημα
άν Βξ αότών ΙκλήΟησαν καί αί πόλεις τής Κεφαλληνίας, ιδίως δέ ώς πρός τήν Σάμην και
Κράνην φαίνεται πιθανωτέρα ή έκ τής τοπογραφικής δέσεως καί τοΰ έδάφους παραγωγή
(Τδε λέξ.)’.
,
,
.
6 Εινε σήμερον συνήθης ή τοιαότη ονομασία, όπου ήσαν αρχαία οχυρώματα ή πόλεις.
7 "Ιδε Χιώτου Ιστορίαν τής 'Επτάνησου Ιν τόμφ III σελ. 63. Συνοικίαι τινές τοΰ Ληξουρίου, πιθανώς ενεκα τής τότε μετοικήσεως φραγκικών οικογενειών, καλούνται ετι διά των
ονομάτων έκείνων, ώς Αεμπονερδτα (De-Buonnera, τοιαύτη μάλιστα οικογένεια σώ
ζεται έτι) και Μαρτσελλάτα (Marcello;) — Καί ή λέξις Ληξούρι ον πιθανώς νά παρήχθη ?κ τοΰ λήγειν ό'ρη ή ό'ρια διότι έκεϊ λήγουσι τά ορη ή έληγαν τά όρια τής άρχαίας πόλεως (;).

ί
ρώματος.
Πηδάμια' θέσις είς Χαυδόίτα.
,
Πισχάρδο' περιοχή της έπαρχίας Σάμης πρός Λευκάδα, (ητις κακώς ονομά

■
6?
Β<

ζεται έπισημως Φισκάρδοτ) αντί Γονϊσκάρδον δπερ ώνομάσθη ούτως άπό

Γ

'Ρογηρου την Κεφαλληνίαν έπΐ αύτοκράτορος ’Αλεξίου Κομνηνοϋ,καί θανόντος

τοΰ Νορμανδοΰ 'Ροβέρτου Γουϊσκάρδου έπιδραμόντος μετά τοΰ άδελφοϋ αύτοΰ
πιθανώς έν τφ είς τόν έκεϊ λιμένα προσωρμισμένφ πλοίφ αύτοΰ τγ 11 ’Ιουλίου
1085. Κατά τόν. Leake δ λιμην τοΰ Γουϊσκάρδου ί;ν δ τών αρχαίων Πάνορμος

;

R

ούτός ύποθέτει έπίσης δτι επί της πρόςάρκτονάκρας,θά$το

καί δ ναός τοΰ Απόλλωνος αντίκρυ τοϋ ομωνύμου ναοϋ έπι τοϋ Αευκάτα άκρωτηρίου της Λευκάδας2. 'Ο αυτός περιηγητής λέγει δτι εδρεν είς την παρά τό

I

Γουϊσκάρδον άκτην καί λείψανα 'Ρωμαϊκής έποχόίς’ έπ’ αυτών ώς φαίνεται,βα-

ί.
ϊ
γ

σισθείς δ Bory de S. Vincent λέγει, δτι τδ πάλαι

έκεϊ η Πετουλία η Πε-

τιλία, πόλις ·?)ν ηρξατο νά κτίζ-ρ δ Γάϊος ’Αντώνιος τφ 63 πιθανώς π. X. δτε

1 Είς τά άνω μέρη τοΰ Παληοκάστρου σώζεται τάφος, ίστις χατά τήν παράδοσιν ήν τάφος
·

βασιλόπουλου (;).
2 W. Μ. Leake. Travels in northern Greece, vol. Ill 67—68.
ί!

ΐκβίΜίκ
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΔλΑΠΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

εζορισθείς της 'Ρώμης κατέλαβε την Κεφαλληνίαν καί δστις άνακληθεις μετ’1

ίν οιονε'ι ζτύ.Ιη δίδουσα έ'ξοδον είς τδ άντίθετον μέρος τής Σάμης k ’Απίθανοι

ού πολύ κατξλιπεν ατελές τδ έ'ργον του ’.

και άστηρικτοι παραγωγαί, εΐ κα'ι ή λέξις είνε έλληνοφανεστάτη. Ή θέσις

804

■<■.·.,··,.
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ΠΛαγΙαΙς' θέσις βουνώδης παρά τά Χαυριάτα. Τάς κλιτύας καί έν γένει

είνε σύδενδρος κα'ι γραφική, έχει δέ δ δήμος ύπέρ τά είκοσι χωρία, τά πλεϊστα

τάς προσκλινεΐς θεσεις ό λαός καλεΐ προσηγορικώς πΛάγια, άντΐπΛαγαμ

μεγάλα έν οίς ή κωμόπολις καί πρωτεύουσα Μακρηόζικα>..0<. κάτοικοι είσ'ιν
εύφυέστατοι κα'ι φίλεργοι. Ό κάτοικος λέγεται ΠυΛαρινός^ συνηθέστερον δέ

π.Ιαγΐαΐς.

Ώ2άκα' η πρδς βορράν συνοικία τοϋ ’Αργοστολιού. ’Επίσης πλακώδες ύψωμα
παρά τά Χαυδάτα καί εις άλλα μέρη έπϊ τοιούτων θέσεων. Πρβ. την έν Άθηναις συνοικίαν Πλάκαν.

Π.Ιαρνός.
Πυργάρι’ θέσις ύψηλη παρά τά Χαυριάτα. Έκεΐ εύρίσκονται οστράκων καί

ΠΛακούάΐα" πλακώδες καί άγονον μέρος παρά τάς άκτάς της Πάλης.

ιχθύων άπολιθώσεις.
Πυργί’ μεταξύ Σάμης καί ΙΙρώνων. Ό Ζερβός 2 γράφει πύργοι παράγων

ΠΛαοϋ.Ιι' έν Θηναί^.

την λέξιν έκ τοϋ πύργοι διότι, φαίνεται δτι ην έκεΐ δριόν τι vj μεσότοιχον

ΠΛατυγΙαΛός’ δνομα άκτίίς βορείως τοϋ Αηξουρίου διά τδ έκεΐ πλατύ τοδ

χωρίζον τούς Πρώνους άπό τής Σάμης. Πιθανή είνε και η λίαν χαρακτηρι
στική δημώδης παραγωγή έκ τοϋ πείρια = χοάνη, διότι όντως τδ βόυνδν

κόλπου. Έκεΐ και μονύδριον γυναικεϊον τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος.

ΠΛα/ΐυμπόρος κα'ι Π2ατύμπορος σπανιώτερον’ έξοχη έν Κατώγι κληθεΐσα

έκεΐνο όμ.οιάζει πρδς άνεστραμμένην χοάνην. Ό κάτοικος Πυργισιάννος.

ούτως εί'τε διά τδ πλατύ τής θέσεως, $ διά τδ έκεΐ πλατυνόμενον ποτάμιον.

ΠΛέρι’ έν ’Ανωγγί’

ϊ*

Ποθοϋ (ή)’ παρά τά Χαυριάτα της Πάλης.

'Ράχη τού ποΛέμου'

ΠοΛΙτης' θέσις έν Άνωγ·/;.
Πομά.ΙΛεα’ θέσις παρά τά Χαυδάτα.

τοποθεσία έν Θηναία, δι’ άγνωστον

λόγον κλη-

■ΖΖορ’<5φαεα’ χωρίον τής Είκοσιμίας. Έκ τοϋ πόρος = διάβασις πιθανώς.

θεϊσα ούτω.
'Ρεΐκ2ι' θέσις παρά τδ χωρίον Β.Ιηχαΐα. έ'χουσα ύδατα.

IIόρος' τοποθεσία έν Πρώνοις. Κατά τδν Goodisson·1 έκληθη

πιθανότατα σχέσιν πρδς τδ ρέω ρεΐθρον. "Ηκουσά ποτέ την θέσιν κα'ι άεΐκΛε

τό μέρος

ουτω διότι διαρρέουσιν αυτό τά πολλά κατεργόμενα άπό τών πλησίον βουνών
δδατα.

Πόζαμιαννα' περιοχή έν Κραναίικ.

Ποταμιανναζα' μέγα χωοίον τής Πυλάρου.
Προκύματα’ θέσις ύψηλη παρά τη Φερεούση τη; Άνωγής. Ωραία λέξις,

τΙς πιθανώς

σημαίνει την έκεϊθεν φαινομένην εύρυτάτην θάλασσαν.
Προνιά' παρά ταΐς Μινλαΐς.

Πύ.Ιαρο (η)
*

Ή λέξις έ'χει

έκ παραφθοράς βεβαίως.
'Ρίζα' χωρίον έν Θηναία είς τούς πρόποδας τοϋ έκεΐ βουνοϋ 3.

'Ρίμα' χωρίον τής Άνωγής’ έκ τοϋ είριφος, διά τδν ποιμενικδν βίον ί'σως

τών κατοίκων (ί'δε Λεματορά).
'Ροάεινόσπηάο' σπηλαιον παρά τά Χαυδάτα διά τδ έρυθρωπδν τοΰ έδάφους.
'Ροϋδι' δάσος έλατών έπ! τών άρκτικών δειράδων τοϋ Αΐ'νου.

.

είς τών δήμων τής Σάμης. Κατά τινας η λέξις γίνεται έκ

2S

τοϋ πυίωρύς, εί'τε διότι ησαν πυλωροί της άρχαίας Σάμης, εί'τε διότι ή θέσις

Σάμο (ή) 4* ή επαρχία Σάμης, σπανιώτερον δέ και ή πόλις ητις κυρίως
ί Bory de S. Vincent. Descrip, des lies joniennes 363. Chr. Mailer Voyage en
Grece 190. Grasset S. Sauveur Voyage historique litteraire et pittoresque dans les lies
et possessions ci-devant venitiennes du Levant vol. Ill p. 67. '0 Grassetλίγων περί της
Πετιλίας άναφέρεται είς τδν Στράβωνα, τοϋτο δμως Ιστιν άνακριδίς διότι ούδαμοϋ παρά τώ
τελευταίο» άπαντδί τι περί τής πόλεως ταύτης. Τδ δτι ό Γάϊος ’Αντώνιος ήλθαν εν Κεφαλλή
νιοι και ήρζατο κτίζειν παρά πολλών μαρτυρεΐται, ποϋ δμως και πώς έκάλεσε τήν πόλιν δέν
είνε έξηκριβωμίνον' δέν εινε δμως καί άπίβανον δτι έν Πάλη ίσως ήαξατο κτ'ζειν τήν πάλιν’
ώς τεκμήριον τούτου δύναται νά προσαχθή τδ δτι πρδ έκατονταετηρίδος και έπέκεινα άνορυσσομένου φρέατός τίνος έν τινι κήπω παρά τδ Ληξούριαν είιρέΟη τμήμα επιτάφιας πλακδς έξ
ης έφαίνετο δτι έτάφη έκεΐ φίλος τις τοϋ Γαίου ’Αντωνίου βανών έξ αιφνίδιου θανάτου. 'Η
πλαξ αίτη ώς καί ώραία κεφαλή γυναικός έκεΐ εύρεθεΐσα και άλλα αρχαία ΐδωρήΟησαν τώ
τότε προβλεπτή τής νήσου Γραδενίγω. Grasset S. Sauveur έν0. άνωτ. 57,'.
2 Essay upon the Iordans Islands κλ. 146.

Λίγιαίός λέγεται. 'Ο κάτοικος παρά μέν τοϊς άρχαίοις Σαμαΐος, κατ’ άντίθεσιν τοϋ Σαμίου, κατοίκου της έν τφ Αίγαίφ Σάμου ουσης πιθανότατα
αποικίας τών Σημαιών (Κεφαλληνων)5, σήμερον δέ Σαμικός. Ή λέξις

πιθανώς γίνεται έκ τής λέξεως νόμος — τόπος ορεινός καί ύψηλός, σάμους

1 Ζερβοϋ άρχ. λείψ. Κεφαλλ. σελ. 50.
2
3
4
5

Ζερβ. FvOx άνωτίρ.
'Ρίζα βουνοϋ = πρόποδες.
Και παρ’ άρχαίοις και νεωτέροις άπαντα Σάμη καί Σάμος.
Ό Άγκαΐος, λέγεται, Ινεγκών τήν αποικίαν είς τήν άΐγαίαν νήσον. "Ιδε’Ιάμβλιχου

βίον Πυβαγόρου δ, I, κ. 3.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ KEWAAW

F

δέ πολλάς τοικΰτκς θέσεις οί άρχαϊοι έκάλουν ι* ούτως έκληθη π'.θανδς καί

I

τά μέρος τοΰτο, δθεν έν τοϊς μετέπειτα χρόνοις μετεδόθη έφ’ άπανχ». την

;
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΔΛΑΗνιλ
■ ταξείδιόν του τφ

m

1219 πιθανότατα !. Ή Αρχαία μονί) ίς μέχρι τινάς

έσώζοντο μικρά τινα λείψανα καί ιήτις άνηκεν είς δυτικούς μοναχούς, έκτίσθη

μικρόν από τίίς παραλίας άπέχουσα, βραδύτερου δ’ ένεκα τών πειρατικών

νήσον Σάμην η Σάμον κληθεϊσαν, τά ονομα δέ τοΰτο έτηρηθη πιθανώς μέχρι

τών χρόνων τοΰ Ιϊυθαγόρου. Έπί τών Μηδικών ό Θουκυδίδης καί ό Έρόδοτος

;

επιδρομών έγκατελείφθη καί έκτίσθη έπί τοΰ ύπερκειμένου υψώματος δ,που

όνομάζουσι πλέον την νήσον, Κεφαϋηνίαν, ώστε έκτοτε φαίνεται έκράτησε

f

έστι σήμερον ήγουμενεύοντος κατά.την παράδοσιν Κουλούοη τινός. Πότε $

η ονομασία αυτή, ή δέ Σάρ/η, περιωρίσθη είς την πάλαι Σάμητ καί διέ-

■

μονή έγένετο κτήμα τών όρθοδόζων δέν εινε έξηκριβωμένον, άλλά βεβαίως

μεινε μέχρι τοΰ νΰν2. Την έκ τοΰ Σαιιέως υίοΰ Κεφάλου παραγωγήν θεω-

πρά τοΰ 17 αίώνος, διότι έν τφ Αρχειοφυλακείφ τ^ς Κεφαλληνίας σώζεται

ροϋμεν καί ημείς άπίθανον επόμενοι τ·ρ γνώμη τοΰ Ζερβοΰ 3, άφ’ ου μάλιστα

βιβλίον συμβολαιογραφικών πράξεων της μονής ελληνιστί γεγραμμένον, ενώ

παρ’ Ίαμβλίχω άναφέρεται δτι

καί ή λέξις καλόγηρος καί άλλαι έλληνικαί πολλάκις άπαντώσι, φέρον δέ

ό’Αγκαΐος έκτισε την πόλιν 4. Έν Σάμη

σώζονται πλεϊσται έλληνικαί Αρχαιότητες κα'ι δη πελασγικά τείχη, τάφοι,

<

χρονολογίαν 1607 2.Ό Assisi διέπρεπεν έν Αρετίί
*
φιλάνθρωπος καί πρόθυμος

Ανάγλυφα κλ., πρός δέ πολλά 'Ρωμαϊκές τέχνης λείψανα δτε ·η πόλις, ην

Αρωγός τοϊς χρείαν, έ'χουσι, έπεσπάσατο πρός εαυτόν τόν γενικόν τών Κε-

έλαφυραγω’·

φαλληνων σεβασμόν, ή δέ είκών ην μεθ’ έαυτοΰ έ'φερεν έθεωρεϊτο ώς πο-

γηθη μετά τεσσάρων μηνών ηρωϊκην Αντίστασιν, πολιορκουμένη στενώς ύπό

λιοΰχος τ·ής νήσου. Έκ τούτων οί Κεφαλληνες προσέλαβον καί ώς τοπικόν

υπάτου 'Ρωμαίου5. Έκ πολλών γενομένων Ανασκαφών,

αύτών έμβλημα, τό οίκόαημον τοΰ Assisi, έν ω ιστορούνται δύο συμπλεκό

πολλά εύρέθησαν ύπολειφθέντα λείψανα®, αί δέ ώραΐαι τών τάφων πλάκες,

μενα: έν δεξιώσει χεϊρες, μεταξύ δέ αύτών σταυρός, κάτωθεν δέ πυργίσκος3.

έχρησίμευσαν δπως στρωθνί ή πλατεία τοΰ 'Ωρολογίου έν Άργοστολίφ?.

Τό τοπικόν τοΰτο σ·ήμα διετηρησαν πασαι αί κατά καιρούς δυναστεΐαι, πλην

ώς μαρτυρεϊται επίσημος

τοΰ Μ. Φουλβίου

και πλούσια κατεστράφη

δέ καί

τίίς Γαλλικής δημοκρατίας, καί έν μεταλλίοις έχαράσσετο τοΰτο

ΣαμόΛι’ προάστειον τοΰ Ληξουρίου πράς όίοκτον έπί τίίς παραλίας. Πιθανώς

καί έγλύ-

πτετο έπί τόξων γεφυρών καί μετωπίδων δημοσίων κτιρίων ώς είς την πρώτην

έκληθη ούτως έκ τοΰ δτι τά δλον σχεδόν μέρος ανήκει τοϊς μεγαλοκτηματίαις Άννίνοις, οΐς Ανήκε καί όλη σχεδόν η Σάμη, ώστε τό ΣαμύΛιον ητο

1

γέφυραν τοΰ Αηξουρίου, καί άνω της θύρας τοΰ έν ’Αργοστολίφ δημοσίου ώρο-

οίονεί μικρά Σάμη.

>

λογίου, έζωγραφισμενον ,δέ έίς την είσοδον τοΰ έν τγ αύτγί πόλει παλαιοδ

'

δημοσίου παλατιού.
ΣκάΛα.' ακρωτηριον καί περιοχή έν Κράννι πρός Πελοπόννησον βλέπου,σα,

ΣαμοπίΛα,ρο' ολη η τ·ης Σάμου καί Πυλάρου περιοχή. Αέξις σύνθετος.®

Σβίύΐούρια’ καί σπανιώτερον παρεφθαρμένως ϋγω.Ιοι’ψια,' λιπαρά γη έν
Κατώγι' παράγεται δ’ η λέξις έκ τοΰ βω.Ιοζ δπερ σβωΛος κοινώς λέγεται
κατά την συνηθη πρόταξιν τοΰ σ.

ΣΙδερός η συνηθέστερον αΑΐς Σίδερος (άγ. ’Ισίδωρος)
*
Ακρωτηριον πρός τά
δυτικά της Πάλης. Δέν σώζεται παράδοσις περί ύπαρξάσης έκεϊ έκκλησίας.
Σίαια' η πρός τά νοτιοδυτικά της Κράνης πλουσία καί ωραία μονή καί έντεΰθεν άπασα η εκεί τοποθεσία. Την άρχαιοτέραν μονήν έκτισεν έπί Σταυ

ροφοριών ό άγιος Φραγκίσκος έξ Άσσιζίου (Assisi), ιδρυτής τοΰ τάγματος τών
Φραγκισκανών διελθών έκ Κεφαλληνίας κατά τό είς Αίγυπτον καί Συρίαν

1 Ώ; την Θράκην, καί άλλην τινά πόλιν ίν ’Ήλιδι.
2 Το τοιοδτο παρατηρεϊται ε’ς πολλά μόρη ώς έν Αίσόω, Κοϋ, 'Ρόδφ, Λ’γίνη Ζακύνθφ,
Κερκύρφ κλ. όπου τό όνομα τών νήσων έλαδον αί πόλεις.
3

’Αρχ. Αείψ. Κεφ. σελ. 25 α'. καί 26.
4 Έν βίιρ Πυθαγόρσυ 6. ι. κ. 2. Ή πρώτη μάλιστα άποκβτ«στ«σα έκεϊ γεννεα ήν πε
λασγική.
5 Titus Livius L. XXXVIII c. 28.
■ 6 Μεταξύ τών ϊτι σωζομένων, άναφέρω άριστον καί άρτιον αγαλμα ευρισκόμενον παρά
τώ άξιοτίμιρ ίατρώ κ. Άναστασ’ιρ Α. Καβαλλιεράτφ.
7 Κατά την άνασκαφήν πολλά εύρέθησαν έν τοΐ; τάφοι;· δακτύλιοι, ένώτια κλ.
8 Εις γειτονικά; θέσει; γίνεται σοχνάκις τοΰτο π. χ. Έρνσοπύλαρο, Άδειλινοφδρφκλατα κλ.

έν τη περιφερείς τών Αρχαίων Πρώνων, σώζονται δέ έκεϊ καί ελάχιστα αρ
χαία λείψανα ναοΰ, τάφων καί ρωμαϊκών λουτρών. Ώνομάσθη ούτω διά τά
επικλινές καί οίονεί κλιμακωτόν τίΐς θέσεως (ίταλ. scala)5. 'Ο κάτοικος Σχα,"
/·■

.liauirrcq.
.1 'Ο Άσσίζης όπου άπεδιόαζετο Τκτιζε καί μονήν. Αί μονά! συνήθω; έλάμδανον τά ονό

ματα τών ιδρυτών. Παραφθορά τής λέξεω; Assisi οίνε ή λέξις Σίσια.
2 Τό βιβλίον φέρει έπιγραφήν «Κώδηκας τοϋ μοναστηριού Συσιοτών

άπό

1607 Φεβρουαρ, 28 ϊω; 1627 22 Μαρτίου».
3 'Ο δοκίμως καταγινόμενος περί τά άρχαιολογικά τής νήσου φίλος μου κ. Τσιμαρατος
μί έδαίωσεν οζι ε’ίς τινα αρχαία Αντίτυπα δ πύργος υπάρχει μεταξύ δύο χειρών ανευ σταυροί.
ί Μετά τινα στάσιν έν
Κεφαλληνία τώ 1801 καθ’ ήν δ άντισυνταγματάρχης Πιέρρης
σταλείς μετά δυνάμεως ύπό τοΰ τότε προέδρου τής Γερουσίας Θεοτόκη έπανέφερε τήν τάξιν,
απενεμήθη τούτω ύπό τής εύγνωμονούσης Κεφαλληνίας, χρυσοϋν μετάλλων, Αργυρά δέ τοϊς
Αξιωματικοί; καί χαλζα τοϊς στρατιώταις τά μετάλλια δέ ταϋτα ζφερον Ιπ’ αύτών τα έμ
βλημα τοΰτο τής νήσου. "Εκτυπον τοϋ χρυσοϋ £χει έν τή πλουσίφ νομισματική συλλογή του
δ νομισματολόγος ημών κ. Αάμπρος. Ό Άσσίζης βεβαίως θά ήξιώθη έν τή νήσφ καί τιμών
'Αγίου, τοΰτο εικάζω έκ τοΰ ότι σώζεται έν τή Έκκλησίφ τοΰ 'Αγίου Νικολάου τών Μηνιατών
ε’ς Αηξούριον παλαιά εΐκών τοΰ Αγίου Φραγκίσκου. Ό "Αγιος Φραγκίσκο; έγεννήθη έν Άσσιζίω τω ί 182, άπέθανε δέ τω <226. Έπί Πάπα Γρηγορίου IX άνηγορεύθη άγιος, ή δέ μνήμη
αύτοϋ τελείται τή 4η ’Οκτωβρίου. Έν Άσσιζίω σώζεται καί τό λείψανου.αύτοϋ. Ήν επίσης
καί λόγιο; τά δέ συγγράμματα αύτοϋ, έδημοσιεύθησαν έν ’Αμβέρση τφ 1623. "Ι3ε Μ. Bouil··
let Dictionn. d’histoire ot de geogcaphie. Taris 1857.
δ Goodisson 142. Isambert Itineraire de I’Orient 394,

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΑΛΒΝΙΑ

908

Σκαραντζίά' θεσις έπί τοϋ Αί'νου.

.

'

Τ

^^νώδες μέρος έν Θηναία.
,2^’ άπότομον καί φοβερόν τάν θέαν άκρωτάριον πρδς τά δυτικά τ^
Τάφιον

νήσου, προ του οποίου έκτείνεται άγριωτάτη θάλασσα, άς τά κύματα σχ1ΐ6\
ούτως ειπειν αντιτασσόμενος ό βράχος.
Λ ’

τδ πρδς δυσμάς τάς Πάλης όρος ύπερθεν τάς μονής τοΰ

TTaL'c' θέσις βαθεΐα εις τδ Τάφιον δρος δπου ά πλουσία μονά τάς Άγιας

Σκεπαστή' θέσις παρά τά Καμιναρατα.

ΣκοινΙΆς', χωρίον έν Άνωγγί (ί'δ. έπ. λέξιν).

Παοάσκευής άτις συνεχωνεύθη μετά της νατίως

καΐ^ίT°C i~V ΚΓτωγϊί· Πζθζνώ’ ®κ των έκεΐ σχοίνων (juncus)’ εντεύθεν ί'σως
fee ° ί"”^ "ς

.

^‘rdfi ώ;

Τύ τ*

πόλις Ταφιοΰσα έχει σχέσιν πρδς την Όμ^ι^Γ Tay>or και οντω, η υ
δέν είνε ^εύχεοης ώς έκ τάς άσαφείας παρά Όμηρω καί των αντιφ _

είς τάς δυτικονοτίαυς παραλίας
*

’

r

κών πως μαβιών τών

τέ άκρωτηριον τοΰ Άγιου Θεόδωρου έν Κράνη, διά

τας εκεί βαθειας όπας έντδς τών βράχων τ·ης παραλίας.
πα^Γ-’α—S‘I

‘

ί ofXJ?0i’ °ΓΙλΤ

Ϋ

' <Ϊ!; 6Λ Γΰ

άνοικτοϋ, εύθόμου της θέσεως.

φαλληνίας (τανϋν ΜεγαΥ^) λέγοντες περί τοϋ έν Κεφαλληνι
*

Ταφ^ οτι

έκληθη ούτως διά τδ κοϊλον καί ταφοειδές ούτως ειπειν του μερου
~
δτι άν έκεΐ κοιμητάριύν τι
Τοιαύτας γνόμας καί παραγωγας θεωρόν

'

βεβιασμένας πως, κα'ι δέν δεχόμεθα μέν δτι ά Κεφαλληνία
λεϊτο Τάφος ώς ασυμβίβαστον,ούχ? ηττον δμωςκαθ ημάς είνε αδύνατον ν

Στασε^ χθαμαλά τοποθεσία έν Έληώ. Έκ τοΰ πάσες.

£li

ρ
“

άναφέρων εννοεί δ ποιητάς μίαν τών νησίδων τών μεταςυ Ιθάκης και Κε

Σχαρτιά' κωμόπολις τνίς Αειβαθοϋς.

βδ«τ^°

,

μ

πώς θά συνδυασθί! τδ δνομα Ταφιδς πρδς τάν άρνητικην λυσιν ην .
στοι διδοϋσι, άποκροόοντες τδ 'Ομηρικόν της Τάφου, δεχόμενοι οτι Tayor

εις Ελγον, ενεκα τοϋ έκεΐ φυομένου ομωνύμου χόρτου.
2^/· χωρίον τη~ς Σκάλλας, διά τδ καμπύλου τοϋ έκεΐ βουνοΰ.
05τωΧΓτδπ^Κ’τά Χ?υρ^τα,θέσΐς τό Σειστόν πετρώδης· έκλν-θη πιθανώς
ουτω. δια τδ αραιόν των εκεί έλαιών ά άμπέλων έκ μεταφοο^ς τοϋ λιπότριχος, δστις σπανός κοινώς λέγεται.
? ?

πολκ

<sy>

ε και

ψανα πλαστικών τεχνουργείων έμπεδοϋσιν ετι μάλλον την ι
ζουσι δέ μάλιστα περίπου καί την θέσιν της πολεως το^ζητ μ

Ρ

τοϋ σ. Έκληθη

Κατω^’

συγγραφέων? Το δτι * εκεί

τοϋ Ιστορικού δοκιμίου περί Κεφαλληνίας, άλλως τε η
δοσις περί αύτης, τά έκεΐ εύρεθέντα καί ευρισκόμενα αγγείακαι λ

?
, ακτήν εντδς κοιλωμάτων μικραί φυσικα'ι σύμμετροι ποός άλληλαδ ξαμεναι ωραίου υδατος. Κατά τάν παράδοσιν σκ^άς ΐίς ποτέ διψών εδρε
τό ύδωρ τούτο, οθεν κα'ι ώνομάσθη.

μετέπειτα

τοϋτο δέν πρέπει ν’άμφισβητηται, δέν άπορριπτει

έντδς σπηλαίου

ΠΛ'Ζζ

σ^κχ-τζ εγετο μετά τ

Ταφίων νάσων και άν η έν Κεφαλληνία παρά Στεφανφ ^αντιφ -παντωσα

της νήσου.

Σκοτε^φυΛα,κή·^

αύτς κείμενης μον^ των

Κηπουρίων. Ή λέξις Ταφώς, έχει άναμφισβητητον σχέσιν προς τηιχ
τητα, ούχ’ άττον δμως μεγάλος άμφισβητοϋνται τα σχετικά ζητ ηματα, άν
δηλα δη ή Κεφαλληνία έλέγετό ποτέ Τάφος,

Σκύράακας- πχβ τά Καμιναρατα, ώς κα'ι Σκόρδαις.

ηή' σπηλώδες κα'ι σκιερόν μέρος
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-

μη

ύπάρχη σχέσις τις μεταξύ τών δύο γειτονικών αυτών μερών και τη ορι^

μίας 'νου.ίζου.εν δέ δτι δύναται νά συνδυασθνί τδ ζητημα,

της Πάλης όπου πολλά βρυσικά

εαν

εχ, μ j

πιθανωτ'άτη'ν άλλως κατ’ έκείνους τούς χρόνους άποικίαν
Στερατο- μικρόν χωρίον της Θηναίας παοά τ$ Έίζν]
Ε/Χ?"’ V·!’’** Μ«<

Ταφίων νήσων ο’.κάσασαν έν τίό μέρει τούτφ ες ου και έκληθη. Ούτως αφού
τά

δεχθώμεν την ύπαρξιν έκεΐ πόλεως, καί τοιαυτην σχέσιν εχουσαν προς τη

Εκ του τάφρος. Ομοια θεσις καί παρά τοϊς Τλάροις.
Σφακίας' δυσβατον μέρος παρά τά Kau.ivarv-w
ζ,
~ ■> ~
,
r , ■
“
ιναμιναρα.α, ω, εκ του εκεί φυόμενου
• ελ.λισφακου, οστις σφακία, άσφάκα καί άΜφασχιά λέγεται.

.

ί

^φακεόερά- χέρσος θέσις παρά τά Καμιναρατα.

νάσφ, άλλ’ έν τ? περιφερείς της άρχαίας Κεφαλληνίας;

Σγακίκα,· παρά τδ Σζμόλιον.

μόΛ’Κτ. ΜΡχ°ν °^‘5 °3τω *βλ0ύ^”

νάσω άν έπί τών χρόνων τοϋ Στεφάνου Βυζάντιου (ακμασαντος περί
S
μ. X. αιώνα) ά Τα^οόσα (τανϋν Ταφώς} άν τινες τιθεΐσι ουχι εν τ·ζ> κυρίως

7. Ϊ5τ5ίΪ Ζ^νίΠ'74.

σχοίνων των ώς ά παρ’Ό-

γίας Ε'59 σημ. 31 καί
σελ. 770.
2 Ίον. Άνθολ. Ε' 59. 31.
,

.

oil,; ΆνΟοΧο-

d g yincent μάλιστα εικάζει
(’,λ· *’·

.

r ,

j

,.
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Τειχιά' θέσις έν Άνωγνί.

Τριάίος" ώραία θέσις έν Λειβαθοϊ.

Ο ΕΠΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
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Φώχη’ άκτη καί δ έκεϊ δρμος, πρός τό Γουϊσκάρδου.
Φώτησα' μέρος πρός τά Όμαλά, έκ τοϋ Ηχητικού τ$ίς θέσεως κληθέν ί'σως

Τριβί' παρά τά Χαυριάτα.

Τριγνράτος καί Τριγυρ&το' παρά τά Χαυριάτα.

ούτω.
*
Φωχίσκος

έν θηναία, ί'σως διά τόν αύτόν λόγον τνίς προηγ. λέξεως (ΐ'δε

ΤριποζϋΛι' παρά τόν’Αθέρα,

ΤρέμουΛα' μέρος έν τφ Βάλτφ τοΰ Ληξουρίου τελματώδες κάί ύποτρέμον

καί άτταΙαΛονσα}.

X.

τφ πατοϋντι.

Τρνγωκας’ θέσις θηρευτική έν τνί πεδιάδι της Κραναίας.
ΤνφΛύμυιγα’ έν ΠάΜμ

ΧαΛεπά' άγονος καί πετρώδης Θέσις έν Άνωγνί. ΧαΛέπαις δέ λέγονται
πολλάχοΰ τά τοιάΰτα έδάφη, διά τό χαΛεπόν τ·ης άρόσεως. Έκφραστικω-,
τάτη η λέξις, ώς καί η συνώνυμος όόσκοάο (ΐ'δε λέξιν).

1·

ΧαΛικεραίς' θέσις χαλικώδης έν Πάλη.
Χάρακας" κρημνός παρά την Σάμην φοβερός την θέαν καί κινδυνώδης την

'Ί’βρο' θέσις έ'χουσα βράσεις παρά τά Καμιναρατα.
“ΎΛη" δασώδους θέσεως ό'νομα έν Σάμη έλληνικώτατον. Παρ’ άρχαίοις

πλειστάκις άπαντ^. προσηγορικώς έν τη σημασίγ. ταύτν]12.

διάβασιν.
Χάρακες' έν Άνωγνί.
Χαράκτι (τό)'. χωρίον τοΰ Πυργιοϋ.
Χαυάάτα’ κώμη είς Μεσοχώριον; πρωτεύουσα τοΰ δήμου Κατωγητών.

Χαυριατα" κώμη της Κατωγης, πατρίς τοΰ ’Αντωνίου Μοσχοπούλου καί
Βικεντίου Δαμωδοΰ ένδοξων της Κεφαλληνίας άνδρων k

Φαβάτι’ παρά τό Ληξούριον.

Χο.Ιοΰ" θέσις έν Πάλη διά τό χλοώδες ί'σώς κληθεϊσα ουτω.

Φαβατατα’ χωρίον εις τον δνίμον Κατωγητών.

Χοντρή" τί) δυτικόν μέρος τοϋ νησιδρίου τών Βαρδιάννων.

ΦάΛαρι (η)’ όροπέδιον πλησίον της Πυλάρου.
Φανερά' τό έμπροσθεν, τδ καταφανές μέρος τών Χαυριάτων.

Φάρσα' μικρά κώμη εις την Κράνην, και οί κάτοικοι Φαρσινόί, διά δέ τά
υποκριτικόν και κερδοσκοπικόν αύτών καί Φαρισαίοι. Ή λέξις Φάρσα άπαντ<γ

καί παρ’ άρχαίοις^, δηλοϊ δέ μέρος πόλεως η ακρωτήριου, πιθανώς δέ έχει
σχέσιυ πρός την δευτέραν σημασίαν, διότι πράγματι η κώμη κεϊται μικρόν
άπό της παραλίας βλέπουσα πρός τόν κόλπον 3,

Φάσς·’ έν Πάλη

αντί Χάος, ί'σως διά τά έκεϊ κοιλώματα, . τη συνηθει

Χορός' έν Άνωγνί.
Χοροστάσι' έν Δειλινάτοις μικρά πλατεία δπου όρχοΰνται καθ’ ά ει'θιστάι

έν ταϊς κώυ.αις κατά τάς μεγάλας έορτάς.

Χοΰπ’ δύσβατον μέρος παρά τά Καμιναρατα.
Χρή’ έν ’Άσσω παρά τάς Καρυάς.
ΧΤ'μονικό’ απόκρημνου καί στρογγυλόν βουνόν έν Θηναία.
Χωνί" βαθύ μέρος, χωνοειδές ούτως εΐπεϊν παρά την Κοντογεννάδα.

ΗΛΙΑΣ ΤΣ1ΤΣΕΑΗΣ.

εναλλαγή τοΰ φ καί χ, ώς βρέφος βρέχκο—χΛόη, φάόη φτουράω—φτου

ράω χαντακόνω —φαττακόςω.
Φερεονσα’ έν Άνωγγ. 'Ελληνοφανης ή λέξις καί γνήσιας έλλ. καταληξεως.

Φηράμενα'

Ο ΕΠΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

τοΰ Έληοΰ, θέσις προσφιλής τοϊς θηρευταϊς διά τό

πολύ τνίς θέρας. 'Η λέξις φηράμεκα γίνεται έκ τοΰ άι/ρ, δπερ αίολικώς <ρν/ρ,

ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

(λατ. ferus) έξ οΰ Φηραμενα.
Φτεριας’ παρά τά Χαυδάτα, ώς έκ τών έκεϊ φυομένων πτερίδων (κοιν.

Ό κ. Λάνδερερ3 φρονεϊ δτι έν Αίδηψφ κατφκουν, κατά την μυθολογίαν,

φτέρη}.

οί γονεϊς τοΰ 'Έλληνος, ό Δευκαλίων, ήτοι ό Νώε τών Ελλήνων, καί η Πυρρα.
1
X 5
2
3

Όμηρ- ’03. Ε. 63. Υ. 491. Π. 316, Ίλιάδ. Ρ. 848. Ήσιόδ. θεογ. 484. Ξενοφ.
κλ. Και πόλεις και θέσεις πολλά! παρ’ άρχαίοις βρερον το ό'νομα τούτο.
’Ίδ. 'Ησύχιον καί Σουίδαν έν λίξει.
Λέγεται και Φάρισα ίνώτε, ώ; και ’Έρσο·"Ερυσο, χέρσο-χίρισο κλ,

)

1 Σώζεται ίκεΐ άκόμα κάτερειπωμένη η σχολή τοΰ ΑαμωδοΟ.
2 Ώνομάσθη ή θέσις διότι όμωάζει πρός ύδροπέπονα όστις λέγεται κοινώς χυμόν ικώ
3 Περιγραφή τών έν Κύθνιρ, Αίδηψω καί Ύπάτ^ ΐαματ. ΰδάτων σελ, 74.

ΚΑΙ ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
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κλήρος η Θεσσαλία εκαλείτο Πυρραία άπό Πυρρας τίίς Δευκαλίωνος γυ-

Άγνοοΰμεν μέν πόθεν έπληροφορήθη τοΰτο, άλλ’ έν πή 'Ελληνική μυθολογία

είναι άναμφισβήτητον,

9ί3

δτι ένεκα κατακλυσμό® καταστραφέντος τοΰ Αν

ναικός.1
Ό άρχαιολόγος βοηθούμενος έκ τής προόδου τής γεωλογίας,

πολλά σχε

θρωπίνου γένους, μόνον ό Δευκαλίων καί ή γυνή αύτοΰ Πυρρα περιεσώθησαν

τικά κατά τό μάλλον η ήττον πιθανά συμπεράσματα έπί της περί ής πρό-

επί του ορούς Παρνασσού, δτι μετά την έκ τής γης έκλειψιν τών ύδάτων καί

’ κειταε εικασίας δύναται νά έξαγάγη’ οί μύθοι καί η γεωλογική κατάστασις

συμφώνως προς τον χρησμόν τοϋ μαντείου έγεννήθησαν έκ μεν των ύπό το®

τής Εύβοιας καί της Στερεάς, ιδίως δέ τής παραλίας αύτών, έσονται τά κυ-

Δευκαλίωνος προς τά όπισθεν ριφθέντων λίθων άνδρες, έκ δέ τών ύπό· της
μεθ’ δ κατέστησαν τό βασιλεών των έπ’ι το®

ριώτατα τών ερευνών αύτοΰ στοιχεία.
’Εκτός τών ανωτέρω, πολλά καί έκ τών περί του γίγαντος Τιτυοϋ μυθο-

Παρνασσού κατά τινας, έχοντες καθέδραν έν’Οποΰντι2 της Λοκρίδος, κατ’

λογουμένων 2 δύναται νά ώφεληθη' 8 άλλα πλειοτέραν ΐ'σως σχέσιν φαίνον

άλλους δέ βασιλεύσαντες έν τή Θεσσαλίη ή έν τή Άττικΐί·

ται έχοντα τά περί τοΰ μυθεύματος το® θανάτου του Ήρακλέους. Ή μυθο

Πόρρας ριφθέντων γυναίκες,1

’Εάν έν τούτοις ύπάρχη μαρτυρία τις οτι κατά την μυθολογίαν δ Δευκα

λογία λέγει οτι ό Ηρακλής, άφοΰ διώρυξε τό μεταξύ Εύρώπης καί ’Αφρικής

λίων μετά τής Πόρρας κατωκουν προ τοϋ κατακλυσμού εις Αιδηψόν, ί'σως

ορος, καί ήνωσε την Μεσόγειον Θάλασσαν μετά τοΰ Ώκεανοϋ, ήθέλησεν έπί'

δεν θά ήναι τολμηρά ή εικασία, ό'τι ό υπό της μυθολογίας έπι Δευκαλίωνος

τέλους νά προσενέγκη θυσίαν έπί τοϋ Κηναίου άκρωτηρίου4 εις τόν Δία'5 ή

άναφερόμενος κατακλυσμός ούδέν άλλο έστίν η δ χωρισμός της νήσου Εύβοιας

σύζυγος δμως αύτοΰ Δηϊάνειρα, ζηλοτυποΰσα την Ίόλην, θυγατέρα τοΰ Εύ-

άπό την Στερεάν 'Ελλάδα
*

ρύτου βασιλέως τής Οίχαλίας, έπεμψε διά τοϋ υπηρέτου Λίχα, τή δολίςρ

Άφοΰ η μυθολογία είναι τό πρώτον της ιστορίας στάδιον,3 παν ο,τι δ διά
παραδόσεων διατηρηθείς μϋθος αναφέρει έχει την έξήγησίν του.4

συμβουλή το® Κενταύρου, χιτώνα φαρμακωμένον, δν άμα έφόρεσεν ό Ηρα

κλής, ήσθάνετο πόνους δριμεΐς, οΐτινες τόν ήνάγκαζον νά ξεσχίζη αύτόν μετά

Ή μ.υθολογία, λέγουσα ημΐν ό'τι η κιβωτός τοϋ έν Αίδηψω πριν ζώντος

τών σαρκών του. Τότε έξω φρενών καταντησας, έκρημνισεν άπό τίνος βρά

Δευκαλίωνος έστάθη μετά τον κατακλυσμόν έπί τής κορυφής τοϋ Παρνασσό®,

χου εις την θάλασσαν τόν Λίχαν, έξ ού έγένοντο αί Λιχάδες νήσοι, ή Σκάο-

ενδέχεται νά ύπονοή την έκ τοΰ χωρισμό® της Εύβοιας άπό τής στερεάς

φεια, ή Κάρησα, καί ή Φωκαρία.6

<·

προελθοΰσαν καταστροφήν.

Αί γεωλογικαί ιδίως παρατηρήσεις περί τοϋ σχήματος τής Εύβοιας, τής

.

’Αλλά καί εάν δεν άναφέρηταί που, δτι ό Δευκαλίων εόρίσκετο πρδ τοϋ

Στερεάς καί τής Θεσσαλίας, αί σειραί τών έπ’ αύτών όρέων καί ιδίως αί έν

κατακλυσμό® εις Αιδηψόν, καί τό λοιπόν μέρος τοϋ μύθου η καί μόνη ή γει-

τή παραλίορ7 έσοχαί καί έξοχαί τής γης, ρίπτουσαι ούκ ολίγον φως εις τάς

τνίασις τοϋ Παρνασσό®,—τοϋ ’Αραράτ τούτου τών αρχαίων,—μετά της Εύ

περί χωρισμό® τής Εύβοιας δοξασίας,8 ένισχύουσι καί την περί τής έννοιας

βοιας άρκεΐ πρός μόρφωσιν της ανωτέρω εικασίας.

τοΰ μύθου εικασίαν μας.

-

. Ή μυθολογία άναφέρουσα επίσης, δτι ή Εύ'βοια ήτο μία τών Θεσπιάδων,

έξ ης ό Ηρακλής έγέννησε τον ’Όλυμπον,5 ίσως υποδεικνύει ημΐν την συγ

Ή έπιστημονική έπιτροπή
τό® έθεώρησε την σειράν τών

τοϋ έν Πελοποννησω έλθόντος Γαλλικό® στρα

γένειαν της γης, ητις υπάρχει μ.εταξύ της Εύβοιας, τών Θεσπιών Βοιωτικής

όρέων τής Εύβοιάς ώς μίαν μεσημβρινήν παρά
τασήν τοΰ Θεσσαλικοϋ Όλύμπου. Ού μόνον δέ τοΰτο, άλλά καί αύταί αί γαϊαι

πόλεως καί τοϋ Θεσσαλικοϋ Όλυμπου.

τοΰ άρκτικοΰ τής Εύβοιας μέρους έχουσι την ποιότητα τών Θεσσαλικών. 9

Πρός άριστεράν τών Παγασών ύπάρχει αλυκή, Απέναντι δέ αύτών νησίδιον" τοΰτο εκαλείτο έν τη άρχαιότητι Δευκαλίων, η δέ άλυκη ’Άκρα Πύρρα’

Ί'πάρχουσι μάλιστα οί δαξάζοντες, δτι ή Εύ'βοια ήνοΰτο, ού μόνον μετά

αί όνομασίαι αυται τών γειτόνων τη Εύβοια μερών ούδεμίαν άρά γε σχέσιν

1 Στράβ. Βιβλ. Θ' θεσσαλ. § 23.
2 Έλλην. Μυθολ. Κοντογ. σελ. 71. — Στράβ. Βιβλ. Θ' Φωκις | 12 καί 14.
8 Ό Μεγαλόσαυρος της Αιδηψού ύπό Ζυγομαλα σελ. 54.
4 Σήμερον καλείται άκρωτήριον τής Αιχάδος.
5 "Ίσως έκεΐ όπου σήμερον υπάρχει ή Αιχάς εύρίσκετο τό Δΐον (Στράβ Β. I. Εύβοια § 5).
, 6 Έλλην. Μυθολ. Κοντογ. σελ. 170, 171. — Στράβ. Β. Θ' Αοκρΐς § 4. «Ενταύθα καί αί
Λιχάδες καλούμεναι τρεις νήσοι πρόκεινται, άπό Λίχσ το’ύνομα έχουσαι». — Λεξικόν Βυζαντ.
Κυρίων ονομάτων έν λέξεσι Λιχάδες νήσοι.
7 Ιδία δέ τό Κήναιον άκρωτήριον φαίνεται οΐονεί άποσπασθέν καιά τόν χωρισμόν ίκ τοΰ

πρός τόν μΰθον το® κατακλυσμό® έχουσιν;

Ού μόνον τούτο άλλά καί όλό
*

1 Έλλην. Μυθολ. Κ, Κοντογόνη σελ. 133.—Έλλην. Ίστ. Παπ. Α. σελ. 5—6.
2 Πίνδαρος Όλυμ. Ε’ο. Θ', στίχ. 64—68.—Όπούντιος κόλπος είναι δ τής ’Αταλάντης,
άπέναντι άζριβώς της Α’ιδηψοΟ ευρισκόμενος·—Ιδού δέ καί τί ό Στράβων (Βιβλ. Θ’, κεφ. Δ.
§ 2) λέγει" «Μεταξύ δέ ’Οποϋντος και Κύνου παιδίον εΰδαιμον' κεΐται δέ κατά Αιδηψόν της
Εύβοιας, όπου τ’α θερμά τά Ήρακλέους, πορθμω διειργόμενος σταδίων έξήζοντα και εκατόν.
Έν δέ τω Κύνω Δευκαλίωνα φασιν ο’κήσαι. Και της Πόρρας αύτόθι δείκνυται σήμα, τοΰ δέ
Δευκαλίωνος ’Αθήνησι».
3 Έλλην. Ίστορ. Κωνστ. Παππαρ. Α' σελ. 35—56 περί της έρμηνείας τών μύθων.
4 Αύτόθι σελ. 45 καί 50.
5 Έλλην. Μυθολ. Κ. Κοντογόνη σελ. 571.
·

Μαλιακοδ κόλπου.
8 Παλίρροια τοΰ Εύρίπου ύπό Ζυγομαλδ σελ. 7.
? Παλίρροια τοΰ Εύρίπου ύπό Ζυγομαλά σελ; 29.

ΤΟΜΟΣ Δ'
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Ο ΕΠΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

τές Στερεας Ελλάδος, άλλα καί μετά τές Μικρά; ’Ασίας, δτι ύπηρχεν έν

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

τφ μέσω πεδιάς, έν σήμερον κατέχουσι τά έκ του Εύξείνου πόντου είσρεύι

σαντα ΰδατα τοϋ Αιγαίου Πέλαγους, και δτι έκ τών νήσων, αί μέν· είσίν αί

,

ύψηλότεραι κορυφαί τών έν τη πεδιάδι ταύτη όρέων, ώς η Πάρος, ή Σέριφος

ί

ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ.

καί ή Κύθνος, αί δέ, προϊόν ηφαιστείων διαχύσεων έκ τές θαλάσσης άναδύ-

σασαι, ώς η Θέρα, ή Μήλος, ή ’Ίος, ή Μύκονος και η Δέλος.4

ϊ

Τεθεντος λοιπόν δτι η Εύβοια άπεχωρίσθη της Στερεά;, ,ό χωρισμός ούτος

Άπό τινων

έτών έν 'Ρωσίη

έκδίδονται

τρία ιστορικά περιοδικά συγ-

τοϋ Εύξείνου πόντου είσώρμησαν είς την μεγάλην πεδιάδα τοΰ νΰν Αιγαίου

γράμματα τό ’Ρωσικόν Άρχεΐον ('Ρούσκιη Άρχίβ), η ’Ρωσική Άρχαιό•Γ I 1
i
...
της ('Ρούσκαγια Σταρινά) καί η Παάαια καί Νεα 'Ρωσία (Δρεβναγια καί

πέλαγους’ μόνη δέ η μ,υθολογία διά τοϋ μ-ύθου τοϋ Δευκαλίωνος καί της

Νόβαγιά 'Ρωσία). Έν τοϊς περιοδικούς τούτοις καταχωρίζονται ιστορικά ύπο-

Ιΐύρρας διετηρησεν ήμΐν την σπουδαιοτάτην ταύτην άλλοίωσιν τές υδρο

μ.νηματα, έκθέσεις καί διάφορα άλλα έγγραφα άναφερόμενα

γείου σφαίρας, είς ην έδόθη τό δνομα κατακλυσμός.

ρίαν τές 'Ρωσίας, ών τά πρωτότυπα

βεβαίως θά έγένετο είς την προϊστορικήν εποχήν, καθ’ θν χρόνον τά ύδατα

Ή εικασία αύτη φρονοϋμεν δτι συνάδει καί μέ τάς νεωτέρας περί τές μορ
*

είς την Ιστο

χειρόγραφα κεϊνται έν βιβλιοθηκαις

τοϋ Κράτους καί έν Άρχείοις η καί έν χερσίν ιδιωτών. Καταχωρίζονται δέ

φώσεως τές γης δοξασίας, διότι οί υπό τές ιστορίας άναφερόμενοι σπουδαίοι

άναμίξ άνευ χρονολογικής τάξεως, αλλά καθ’ δσον άποστέλλονται είς την

κατά διαφόρους έποχάς σεισμοί,καί τά πολλαχοϋ της Εύβοιας θερμά ΰδα-

διεύθυνσιν τών περιοδικών τούτων παρά τών κατεχόντων τοιαΰτα έγγραφα.

δα,5 μάλιστα δέ η ταυτόχρονος αύξομείωσις τών ύδάτων της Αίδηψοΰ καί

Επειδή δέ πολλά τούτων άναφέρονται καί είς τ·ην νεωτέραν τές ήμετέρας

τών Θερμοπυλών,4 άποδεικνύουσι την γειτνίασιν τών ηφαιστείων® καί τό

πατρίδος ιστορίαν, πλεϊστον διαχέοντα φώς καί άγνωστα τοϊς πλείστοις τών

έτι άμόρφωτον τοΰ μέρους τούτου της γης.

έμετερων ρωσικά σχέδια καί γεγονότα

άποκαλύπτοντα,

ένομίσαμεν καλόν

Έ έ πιστημ.η άπέδειξεν, οτι άφ’ οτου ό άνθρωπος ά^έλαβε τό βασίλειον

ΐνα μεταφράζοντες τά τοιαΰτα άποστέλλομεν είς τόν Παρνασσόν πρός κα-

της γης, δέν έγένοντο ταυτοχρόνως έφ’ δλης της γηΐνης έκτάσεως βίαιαι

ταχώρισιν, συντελοΰντες και ημείς κατά τό ένόν είς τόν διά τές έκδόσεως

άλλοιώσεις η καταστροφαί, άλλ’ δτι διά της κατά τό μάλλον $ ηττον κα

άύτοΰ έπιδιωκόμενον κοινωφελέ σκοπόν.

νονικές τοϋ κέντρου της γης ένεργείας, ήτοι τών ηφαιστείων έκρηξεων, καί

Α'

της είς την έπιφάνειαν έπηρείας τές άτμοσφαίρας καί τών μεταβολών αυ

τές, έμορφώθη ώς έχεε νΰν καί μορφωθησεται σχεδόν άνεπαισθητως τό έτι
Β. Σ. Ταμάρα2 τω πρίγχιπι Α. Μ. ΓοΜΐζην

άμόρφωτον αυτές μέρος, άποκρουομένης πάσης καί έν τφ μέλλοντι γενικής

καταστροφές.®

Έν Βενετία τη 1JI3 Μα'ΐου 4769

Έκ πάντων δθεν τούτων είκάζομεν δτι έκ τοϋ χωοισμ-οϋ τές Εύβοιας άπό
την Στερεάν, θά έπλασεν έ φαντασία τών Ελλήνων τόν μΰθον τοΰ Δευ

Διερχόμενος την Τεργέστην, άνενέωσα την γνωριμίαν μου μετά τοϋ πατρός
Δαμασκηνού άρχιμανδοίτου καί έξάρχου ένταΰθα τοΰ πατριάρχου Κωνσταν

καλίωνος.
Την εικασίαν μας δέ ταύτην ταπεινώς ύποβάλλομεν εις τούς αρχαιολό

τινουπόλεως. Πληρη άφοσίωσιν τρέφων

τη 'Ρωσίη καί έχων σχέσεις μεθ’

μοί άνεκοίνωσεν άς είχε λάβει έπιστολάς.

γους καί γεωλόγους, ζητοΰντες ταύτοχρόνως συγγνώμην, διότι είσηλθομεν

δλης της Ελλάδος,

είς σφαίραν ξένην της έπιστημης ημών.

τέ ύμετέρη έκλαμπρότητι τάς περιεργοτέρας έξ αύτών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ.

Άνακοινώ

Ή πρώτη αναφέρει περί τοΰ Μπενάκη έκ Πελοπόννησου, περί ου έγραφον

ύμ.ΐν έν τη πρώτη περί Ελλήνων έπιστολ1?) μου τ^ άπό 14 Φεβρουάριου στα-

1 Ό Μεγαλόσαυρος τη; Α’δηψοΰ ύπό Ζυγομαλά σελ. 48.
2 'Ο Δημ. Κλατιπνός λέγει ότι «απασα ή Εύβοια εύσειστος». — Περιγραφή των ύδάτων
της Αιδηψού ύπό Αάνδερερ σελ. 67 καί 68 (Στράβ Βιβλ. Γ Εύβοια § 9).
3 Έκτος τής Αιδηψού, είς ύγειά λουτρά, είς την Πικροκρήνην τής Χαλκίδος, εις την Κά
ρυστον καί αλλαχού ύπάρχουσι μεταλλικά βδατα (αύτόύι σελ. 70—71).
4 Παλίρροια τοΰ Εύρίπου ύπό Ζυγομαλα σελ. 17.
5 ΑύτόΟ·. σελ. 16—19.
6 Ίδε La terre avant le deluge par Louis Figuier.

λείση έκ Καλαμών, ένθα ουτος κατώκησεν όπως εύρίσκεται πλησιέστερον

τών Μανιατών καί ένθα φρουρεϊται ύπό 1400 άνδρών ύποτεταγμένων

αύ-

τφ, ’Εκπλήττεται δέ καθ’ δτι ούδεμίαν περί τών ‘Ρώσων αγγελίαν έλαβε.

1 Έκ τοΰ περιοδικού 'Ρωσικού’Αρχείου τοΰ 1876 σελ. 282.
2 "Οτε έγραφε τήν Επιστολήν ταύτην ό Ταμάρας ή to άπλοΰς διερμηνείς, μετά δέ τ«5τ«
όμως έγένετο πρεσβευτής τής 'Ρωσικής Αύλης έν Κωνσταντινουπόλει,

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΑΑΛΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΑΑΑΑΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άπετάθη ζητών πληροφορίας παρά τοϋ Παπάζογλου,άλλα και παρά τούτου

^Ελληνος τούτου περί τής πατρφας αύτοΰ γής, περί τής καταστάσεως τών

04β

ήδη πρό τριών [Ληνών ούδεμίαν εί'δησιν έχει.
;

ίί

ί

θΠ

«Τή θείς<ε αρωγή, γράφει, διε-

έν τή Ανατολή χριστιανών, έφείλκυσαν την προσοχήν τοϋ Όολόφ. Ό Παπά-

ξέφυγον τόν έκ τοΰ έχθρ^ΰ επικείμενον κίνδυνον. 'Ο νέος πασάς της ΙΙελο-

ζογλόυς εστάλη εις Ελλάδα έπι τρία έ'τη πρός άποκατάστασιν δήθεν τής

ποννήσου μοϊ παρέχει μυρίας φιλοφρονήσεις, καί διά δώρων καί διά τοϋ εύ-

πασχούσης αύτοΰ υγείας, κυρίως δμως ειχεν εντολήν νά έξετάση καί μάθη

προσηγόρου τρόπου προσπαθών νά κερδήση την πρός αυτόν εύνοιάν μου καί

τήν κατάστασιν τών πνευμάτων τών υποδούλων τή Τουρκία Ελλήνων καί

επομένως νά λησμονήσω τάς καταπιέσεις τοϋ προκατόχου αύτοΰ. Άλλ’ έγώ

δπως συνάψη πρός αύτούς σχέσεις. Ταχέως μετά τόν εις Μελίτην άπόπλ.ουν

δμως ουδόλως ενδίδω,καθ’ δτι άπασαι αυται αί φιλοφρονήσεις μοϊ προσάγονται

τοϋ Παπάζογλου έστάλησαν έξ 'Ρώσοι άξιωματικοί μετά δύο ρωσικών πλοίων

ένεκα τοΰ πολέμου καί χάριν της 'Ρωσίας. Μοϊ άπέστειλε μηλωτήν καί δύο

πρός έκμάθησιν τής έν τή Μεσογείω καί τώ Αίγαίφ πελάγει θαλασσοπλοΐας

'ίππους προσκαλών με νά έπεσκεφθώ αύτόν έν Τριπόλει,δπως λάβη παρ’ έμοϋ
συμβουλάς περί τών αναγκών τής χώρας και τη έμή άρωγή άποκαταστήση

ί

την τάξιν και ησυχίαν έν αύτή. Άγνοών

J
J

τομαι ενταύθα καλώς, προφασιζόμενος δέ δτι ασθενώ δεν σαλεύω». Τελευταϊον ό Μπενάκης γράφει, δτι οί κάτοικοι δέονται τοΰ 'Τψίστου ίνα δσον

j

τάχιον ί'δωσι τούς 'Ρώσους, έτοιμοι ό'ντες νά δράξωσι τότε τά δπλα.

τούς σκοπούς

αύτοΰ

προφυλάτ-

καί πρός συλλογήν ναυτών γινωσκόντων τά έκεϊ ύδατα. Τά πλοία ταϋτα

καταπλεύσαντα εις Τοσκάνην έπωλήθησαν καί τό άντίτιμον αύτών έδόθη εις
τόν Παπάζογλουν διατρίβοντα τότε έν Ιταλία. Τό ποαόν τοΰτο μετεχειρίσθη
ούτος πρός αγοράν ιερών σκευών ίνα

τής Β'). *
0

"Ετεραι νεώτεραι έπιστολαϊ έπιβεβαιοϋσιν δτι έν Ηηρομέρφ έπανεστάτη-

τάποστείλη εις τάς Έλληνικάς ’Εκ

κλησίας ώς δώρα πεμπόμενα έξ ονόματος τής Αύτοκρατείρας (Αικατερίνης

ακάματος “Έλλην συνήψε σχέσεις πρός πολλούς ομογενείς αύτοΰ

καί Σλαύους οϊκούντας έν Τεργέστη, Βενετίη καί άλλαχοΰ, διά δέ τών πρα

σαν περί τάς 1 0 μέχρι 12 χιλ. άνδρών, δτι άναμένουσι τούς 'Ρώσους, άλλ’

κτόρων αύτοΰ συνήψε σχέσεις πρός τούς έν 'Ραγούζη μεταναστεύσαντας "Ελ

Άναμένουσιν ειδήσεις περί νίκης τών

ληνας. Άλλά πρώτιστα πάντων τήν προσοχήν αύτοΰ έπέστησεν ό Παπά-

ούδένα έξ αυτών μέχρι τοϋδε εΐδον.

'Ρώσων κατά τών Τούρκων, ίνα καί αύτοϊ άρξωνται ένεργοΰντές σπουδαίως.

ζογλους έπι τής'Ελλάδος εις ήν και μετέβη τφ 1766».

Ό οπλαρχηγός Βουκουβάλας έξ Άγραφων αγγέλλει, δτι αυτός μεθ’ ετέρων
τινών οπλαρχηγών κέκτηνται δεκαπεντακισχιλίων περίπου άνδρών δύναμιν,

Β'

καί δτι έν ανάγκη δύνανται νά έξεγείρωσιν εις στάσιν διπλάσιάν aa’rtptπλασίαν.

ΈπισζοΛΐι ' Α. Γ. ΌρΛοφ πγός τον Γ. Α.

Κατά τά πέριξ τών’Ιωαννίνων δρη ύπάρχουσι 360 κωμοπόλεις Έλληνικαί.

Κατά τάς έπιστολάς τών οπλαρχηγών, πάντες οί κάτοικοι τών εΐρημένων
κωμοπόλεων είνε έτοιμοι κατά τό πρώτον σημεϊον νά δράξωσι τά όπλα.

Οί “Έλληνες οδτοι έναργώς απέδειξαν τόν ζήλον αύτών, άρνηθέντες νά παρα-

δώσωσι τά δπλα εις τούς Τούρκους, ο'ίτινες δεν θά τολμήσωσι νάπαιτήσωσιν
αύτά και έκ δευτέρου.
Πλήν δέ τών μεγάλων σχέσεων &ς έχει ό πατήρ Δαμασκηνός

εΐνε καί

άνήρ λίαν πεπαιδευμένος, πραγμα σπάνιον μεταξύ τών 'Ελλήνων, κα’ι λίαν
σεβάσμιος. Έν Τεργέστη ϊδρυσεν Ελληνικήν εκκλησίαν έλκύσας

ούτω εις

την πόλιν ταύτην πολλούς “Έλληνας, μετενεγκόντας εις Τεργέστην καί
περί τό έμπόριον ικανότητα αύτών.

την

;. . . Ή δέ νήσος Μύκονος ήθέτησε τήν διαταγήν και άπέτισεν δλον τόν

φόρον (χαράτζι) εις τούς Τούρκους
*
ώστε κατά τήν έμήν γνώμην νΰν όφείλομεν

νά

κκτακρατήσωμεν άπαντα τά πλοία αύτής, δπως μεταχειρισθώμεν αύτά

έν τή υπηρεσίιγ τής Μεγαλειοτάτης ημών Αύτοκρατείρας και πρός ό'φελος τής
ήμετέρας πατρίδος. Περί δέ τών διπύρων άτινα κατέστρεψαν έγκαταλείψαντες αύτά νά φθαρώσι, θάποζημιώσωσιν ημάς διά τής βίας. Ούδόλως δέ

θά ήτο περιττόν έάν ή ήμετέοα έξοχότης άπέστελλε δύναμιν εις τήν νήσον
Σανζοβεζράβη (ίσως Σαμοθράκην)

τυχούσης ευκαιρίας, ίνα τιμωρήση τούς

εκεί κατοίκους έπϊ απειθείς, οΐτινες ένώ διετάχθησαν νά άλέθωσιν άλευρον
καί νά κατασκευάζωσι δίπυρα, ούδέν δμως έξετέλεσαν, ινα μάθωσιν έν τώ

μέλλοντι νά έκπληρώσι τάς διαταγάς κα’ι κυρίως πρός παράδειγμα τών

Σημειακής· Περί τοΰ έν τή ανωτέρω επιστολή μνημονευομένου Παπάζογλου

λοιπών. Ένταΰθα οί "Ελληνες,οί ’Αλβανοί και οί 'Ρουμελιώται (οδτω) θα, ’πά

Μπαρσουκόβ τις γράφων περί τοϋ άρχηγοΰ τής εις .Πελοπόννησον εκστρα

ρουν zor νουν ριαυ' διότι αδύνατον νά κυβερνηθώσι. Νομίζω δτι καί ειρήνη

τείας περιβόητου Όρλόφ λέγει τά εξής': α“Έλλην τις έκ Θεσσαλίας όνόματι

έάν γείνη, πρέπει νάποστείλωμεν περί τού; δισχιλίους έξ αύτών εις ‘Ρωσίαν.

Παπάζογλους υπηρετών έν' Ρωσί<η ώς λοχαγός

τοΰ πυροβολικοΰ, άπέλαυε

μεγίστης ύπολήψεως παρά τφ άρχηγφ αύτοΰ. Αί Θελκτικαϊ άφηγήσεις τοΰ
1 'Ρωσ. Άρχ. 1873 άρ. 2.

1

'Ρωσ. Άρχ. 1864 σελ. 554.
2 Όρλόφ α γνωστό; αρχηγό; τη; Ιπι Αικατερίνης Β' (1735—f 80.7) Εκστρατεία; τη; Πελ«ποννόσον. Σπνρίδοφ ναύαρχο; του τότε σταλέντο; ^ωσικοΟ στόλου.
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βιύτών πράξεις, οφείλετε νάκολουθήτε τάς Ιδέας αύτών, άίΓΕ^ΟνΤΕζ ΰΓΚντδζ

Έάν νομίζητε τοϋτο εύλογον φροντίσατε όπως έν καλή καταστήσει μετα-

δυναμένου νά δυσαρεστήσφ αύτούς, τουναντίον δέ νά φρόντίζητε δπως τύχητε

νάστεύσωσιν εις 'Ρωσίαν. Μετά τινων έκατοστύων έξ αύτών συνεφώνησα ήδη

τής εμπιστοσύνης

δπως καταταχθώσιν εις τον ήμέτερον στρατόν.
Σημείωσες Ναυάρχου Σπυριδάφ. Έλήφθη

βιο

παρά τγί νήσφ Θάσφ τή 8

αύτών πρός

υμάς καί πρός άπαντα; τούς ακολούθου;

ύμών. ....
Άρθρον ιδ'
Πλήν τής είς τά δπλα προσκλησεως, προσπαθήσατε πάσφ δυνάμει 'ίνα

Νοεμβρίου 1770 έπί της φρεγάτας '‘Αγίου ΪΙαΰΛου.

οί έκεΐ λαοί έχωσι πρός ημάς πλήρη πεποίθησιν καί καλήν ελπίδα, καταπείΓ'

θοντες οιύτούς δτι καϊ παρ’ "ημών δύνανται νά προσδοκώσι τήν αύτήν διάθεσιν καί προθυμίαν, ούτως ώστε άμα τφ εμφανίσει τοϋ στόλου ημών έν τφ

'Οδηγία ι\ δοθείσαι ύπδ Αικατερίνης της Β' τω στρατηγω

Μεσογείφ νά έζεγερθώσι. Ταύτοχρόνως άπαντες κατά τοΰ έχθροϋ ώς ούτως

’/ωάννη Ζαμπορύδσκη1
2 εν ετει 1878.

είπεϊν νά έμβάλωσι πΰρ πανταχόθεν. 'Ωσαύτως έπάναγκες είνε νά μάθητε
τήν ακριβή κατάστασιν, τά πνεύματα καί τάς δυνάμεις έκάστου λαοϋ, καί

Τδ διάταγμα τδ περιέχον τάς οδηγίας ταύτας σύγκειται έξ 22 άρθρων,

κατά τί δυνάμεθα νά φανώμεν αύτοΐς χρήσιμοι πρός πραγμάτωσιν τοϋ σκοποϋ

ών μεταφράζομεν μ-όνον τά τφ Έλληνισμφ διαφέροντα.

ημών. Έπί τούτφ έπισυνάπτομεν 700 φύλλα έντυπα τής πρός τούς λαού;
’Άρθρον ό'
Έτέρα πληρεξουσιότης θά δοθφ ύμϊν ύπό της σφραγίδας τοϋ κράτους έπι-

τούτους προκηρύξεως ημών.

Άρθρον ιε'
'Η είς τά δπλα πρόσκλησις τών Ελλήνων οφείλει νάρχήσφ μετά τδν είς

κεκυρωμένη, δυνάμει της οποίας, προ της άφίξεως τοΰ ναυάρχου ημών Γρέιγ,
δύνασθε,συνάπτοντες μετά τών Σλαυικών, ’Αλβανικών κα'ι 'Ελληνικών εθνο

Μεσόγειον κατάπλουν τοΰ στόλου ημών, καί επομένως θά διεξαχθφ συμφώνως

τήτων συνθήκας, νά καταπείσητε αύτάς δπως άρωσι τά όπλα κατά τοϋ

ταΐς δοθείσαις τφ ναυάρχφ Γρέιγ συμφωνίαις. Λεπτομερείς όδηγίαι ώσαύ-

έχθροϋ τοΰ χριστιανισμού, υποσχόμενος αύτοϊς ίσχυράν συνδρομήν παρά τις
'Ρωσίας,

τως έδόθησαν τφ ναυάρχφ πρός τήν ταχίστην άσκησιν

ή'τις αποστέλλει απειράριθμον κατά γην καί θάλασσαν στρατόν

τών Ελλήνων, δι’

ών θά άναπληρή τδ έλλεϊπον έν τοϊς λόχοις ημών" έκ τών λοιπών δέ προσ-

πρδς έκδίκησιν τής κακής πίστεως και τής αναισχυντίας τοϋ έχθροϋ, και πρδς

κληθησομένων Ελλήνων θά σχηματίσφ σώμα ιδιαίτερον πεζικού ή έν ά-

άπελευθέρωσιν τών ορθοδόξων λαών άπό τοΰ οθωμανικού ζυγοΰ.

νάγκφ καί τοΰ ίππικοϋ. Έκτος τούτου νά καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν,

’Άρθρον ε'
"Οπως κατενέγκωμεν καίριον τραΰμα κατά τοΰ έχθροϋ οφείλετε νά ένι-

άλλά μετά μεγίστης δμως προσοχής καί μυστικότητος, νά συνάψητε σχέ

σεις στενάς έν τφ Άρχιπελάγει καί τφ Ελληνική ήπείρφ πρός τά ομόδοξα

σχύσητε τά στρατιωτικά ημών σώματα διά τής εις τά όπλα προσκλήσεως

ημών έθνη, δπως τά πνεύματα αύτών ώσιν ήμϊν εύνοϊκά καί έτοιμα

έν Δαλματία, ’Αλβανός, καί Έλλάδι. ...

πρός

έναρξιν τών κατά τοΰ έχθροϋ έχθροπραξιών.

’Άρθρον ς·'
Καί ό ναύαρχος Γρέιγ ωσαύτως έλαβεν ιδιαιτέρως οδηγίας ?να προσκαλέσφ είς τά όπλα καί σχηματίση έτερον σώμα έξ ’Αλβανών. Έπί τφ σκοπφ

Έν ΙΙετρουπόλει τφ 7 Μαρτίου 1877.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β'

Δ'

τούτφ ώς πιστότεροι καί αξιότεροι δύνανται νά χρησιμεύσωσιν. οί έν’Αλβανί<φ
καί Χειμάρρα διατρίβοντες, ό πρόξενος ύπολοχαγδς Πάνας ΜΛίτσητσίάης καί

Τη Αύΐον ΜεγαΛειόΐηχι τω ΓαΛηνοτάτορ Αντοκράτορε

ό ταγματάρχης Σωτήρης. ’Αμφότεροι ούτοι δύνανται νά χρησιμεύσωσι Λρδς

των'Ε.Ι.Ιήνων Κωνσταντίνα τωΓ'1

έξέγερσιν τών Χειμαρριωτών, Ήπειρωτών καί λοιπών έν τφ κατά τοΰ έχθροϋ

ένάρξει τών εχθροπραξιών. . . ·.’
Άρθρον ιβ'
Κατά την έξέγερσιν τών λαών εκείνων καί έν γένει κατά πάσας τάς μετ’

4
Μεγάλε ιότατε!
Ό'Ύψιστος διαφυλάττοί ύγιά καί εύδαιμονοϋντα Σέ τόν γαληνότατος
βασιλέα.
Ή θεία Πρόνοια βοηθήσαι Σε τφ άρωγφ τών δυνάμεων αυτής έν τφ μέλ-

1 'Ρωσ. Άρχ. 1866 οελ. 1374.
2 Ό στρατηγός ουτος άποσταλείς 6πό Αικατερίνης της Β’ ε’ς Πελοπόννησον μετά τοΰ
ναυάρχου Γρέυγ (1735—1771). Ουτος κυρίως ύπεκίνησε πρός έξέγερσιν τόν περιώνυμον Λάμ
προν Κατσώνην.

λοντι κατά τούς έγκαρδίους πόθους τών πιστών Σου θεραπόντων, ϊνα έξαφα1 'Ρωσ. Άρχ. 1864 σελ, 554.
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νίσγς τόν τύραννον άνόμως κατέχοντα την πόλεν τοΰ προγόνου Σου Κωνσταντί
*

θαλαμηπόλον, δστις μετά ταΰτα έπωνομάσθη κόμης Κουρουτας·, Ό βασιλό-

νου τοΰ Μεγάλου, δπως δοξασθη τό ύψηλόν όνομα τόίς Σ·?5ς αύτοκρατορικίϊς

παις έξέμαθεν άρκούντως την ελληνικήν. Εύτυχώς ό πόθος ουτος τ·ης Αικα

μεγαλειότητος πρός τοΰτο δέ τγ θείι? αρωγή τά πάντα είσίν έτοιμα,τά πάντα
*
διετεταγμένα, πάντες οί ύπό τόν ζυγόν στενάζοντες "Ελληνες περί ούδενός

ετέρου σκέπτονται $ τ·ης έξοντώσεως τοϋ βαρβάρου,πρός δόξαν Σοΰ τοΰ άνω

τερίνης έμ,αταιώθη πρός όφελος τοΰ Έλληνισμ.οΰ. Ή έπιστολη αΰτη βεβαίως
έγράφη προ της είς Πελοπόννησον έκστρατείας.
ΈνΌδησσφ 14 Νοεμβρίου 1877

Κ. Α. ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΟΣ.

θεν πρός σωτηρίαν αύτών προωρισένου' πάντες οί έν Έλλάδι αρχηγοί είσίν
έτοιμοι,ή δέ προθυμία τών άναθέντων τάς ελπίδας αύτών επί τό υψηλόν Σου
ό'νομα θά έξεδηλοΰτο καί έργω έάν μη έκώλυεν αυτούς ή απουσία τοΰ στρα-

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

τηγοΰ Ταμάρα1 καί η άπό μέρους τ·ης Αυτής Αύτοκρατορικης Μεγαλειότη

τας2 έλλειψις συνδρομής.

Τούτου ένεκεν έν όνόματι πάντων τών ύπό ζυγόν

στεναζόντων 'Ελλήνων προσπίπτω είς τούς πόδας Σου έξαιτούμενος δπως καταπείσης την Αυτής Αύτοκρατορικην

Μεγαλειότητα, ινα χορηγούσα ημίν

μίαν τών απείρων αύτης μεγαλοδωριών συνδράμω εκείνους, οΐτινες πρός δόξαν

τών νικηφόρων αύτης δπλων είσίν έτοιμοι νά θυσιάσωσι τάς ψυχάς αύτών,

τό μόνον έναπομείναν αύτοΐς καί διαφυγόν τό στόμα τών βαρβάρων. ’Ήγγικεν

νΰν η καταλληλοτάτη περίστασις πρός έξόντωσιν

τοΰ έχθροΰ τίϊς ορθοδοξίας

καί τοϋ τυράννου τνίς άνθρωπύτητος καί πρός την έπι τοΰ θρόνου Κωνσταντίνου

τοΰ Μεγάλου άνάβασιν Σου τοΰ προστάτου ημών βασιλέως’ τοΰτο πάντες

έ'χομεν κατά νοΰν, είς τοΰτο έλπίζομεν καί αυτή ή ελπίς είνε ή παρηγορία .

Κύριοι,'
Τώρα χρόνους σάς εδοσα

τη Στιχουργικη μ.ου, καί τώρα πριν ’πεθάνω

επιθυμώ νά σάς άφησω καί την Ποιητική. Τόσο τό πρώτο, ’σαν καί τό δεύ

τερο, είναι βέβαια άντικείμενα πολυτελείας. ’Επειδή έχουνε καί τά γράμ
ματα την πολυτέλειά τους. ’Ήθελ’ έπιθυμησω νά ’μπορώ νά σάς κληροδο

τήσω κάτι τι χρησημότερο' άλλά δέν έχω την ικανότητα. Δεχθείτε δθεν μέ
φιλοφροσύνην τό όσον δύναμαι νά σάς δόσω. Άς δίνη καθένας τό κατα-δύ-

ναμην είς την κοινωνίαν, καί η κοινωνία δέν θ’ άργησ-ρ νά ’βρεθη πλούσια.
Πρέπει δέ νά ομολογήσω δτι, σέ τοΰτο μο τό έ'ργον έκαμα διαφορετικά άπ’

πάντων τών δυστυχών άπογόνων τών έκπολιτευσάντων την Ευρώπην, νΰν δέ

δ,τι έκαμα σέ σχεδόν όλα μου τά άλλα. Τό άφησα δηλαδη εύθύς μόλις τε-

καταφρονουμένων ύφ1 απάντων, ώς φερόντων τόν βάρβαρον ζυγόν. Σύ μόνος

λειομένο, χωρίς νά γυρίσω ’πίσω νάν τό μελετησω περισσότερο, άφαιρώντας,

τά έτη σου πληθυν-

προσθέτοντας, καί τροπολογώντας, ώς έ'καμα πάντοτε, σχεδόν πάντοτε, εις

δόνασαι νά σώσης ημάς έκ τών χειρών τοΰ βαρβάρου
*

θείησαν ύπό τοΰ Θεοΰ, καί πληοωθείη η δόξα Σου μετά τών ετών της Σ·ής

Πιστότατος υπήκοος

Μεγαλειότητος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ.

τά μικρά μ,ου συγγραμιματάκια. Δεν φθάνει. Είς ?ην συγγραφήν του δέν έσυμ-

βουλεύθηκα κλασικούς μεγάλους συγγραφείς, διά νά -ημπορη τό σύγγραμμά
μου τοΰτο νά έχη κάποιαν αύθεντίαν καί κΰρος. ’Αλλά έπηρα μόνον οδηγόν
μου κάποιον Ίωσηφ Πίτση2 τόν όποιον τυχέως ηυρα. έμπρός μου καί άπό

Ύπό την έπιστολην ταύτην έσημείωσεν Αικατερίνη η Β'ίδιοχείρως τά
έξνίς, άλλ’ άνευ δμως ημερομηνίας
*
«Ούδέν ύπάρχει ζωηρότερου της Έλληνι-

τόν όποιον έκράτησα μόνον την ταχτοποίησιν της ύλης, και κάποιας όλίγας

»κης φαντασίας’ δ,τι άν έχωσι κατά .νοΰν, νομίζαυσιν δτι πράγματι καί ύπάρ-

γνώμας του. Άμ.φιβάλω άκολουθως αν τό έ'ργον τοΰτο ίναι άξιον νά παρου-

»χει. ’Εάν η επιστολή αυτή έστάλη ημίν δια τοϋ Ταχυδρομείου δυνάμεθα

σιασθη είς τόν Σύλλογόν μας
*

καί μόνον ελπίζω ώς τό συγκαταβατικόν της

»νά μη άπαντησωμεν, προφασιζόμενοι δτι δέν έληφθη, έάν δέ έπεδόθη ύπό

καλοσύνης σας. Ή κυριωτέρα αξία τοΰ έργου τούτου θέλ’ είναι τό νά χρηση-

»έπίτηδες απεσταλμένου, τότε απαντήσατε ότι τό περιεχόμενον της έπιστο-

μευση ώς παρακίνηση, διά νά ένασχοληθοϋν’ άλλοι νά κάμουν’ καλητερα.

»λης ταότης είνε είσέτι πρόωρον».

Σημειόσετε καλ.ά,
1) Τό άρθρον τους μέ περισπομένη. Δεν είναι λάθος.

Σημεΐωσις. Κωνσταντίνος Παύλοβιτζ,
Πάγκαλος Κωνσταντίνον

ον άποκαλεϊ ό ομογενής ημών Ν.

τον Γ', $το έ'γγονος τίς Αικατερίνης τθς Μεγά

λης. Τοΰτον τώ δντι η φιλ.ό£οξος αυτή Αύτοκράτειρα έσκέπτετο νάναβιβάση

έπι τοΰ θρόνου τών Παλαιολόγων
*

πρός τοΰτο άμα γεννηθέντα ώνόμασεν

αύτόν Κωνσταντίνον, παραδοΰσα αύτόν είς τροφόν Έλληνίδα και εις "Ελληνα
1 'Ρώσου πρε'σβεωςέν Κωνσταντινουπόλει έπι Αικατερίνης Β',
2 Αικατερίνης Β'.

’Αποπάτου είς τό

σχ^μα της αιτιατικής δέν είναι παρά δοτική. Την ί'δια διάκριση έκαμα καί

1 Γνωστή είνε ή τοΰ κ. Λασκαράτου περί τε την γλώσσαν και την ορθογραφίαν ιδιορρυθ
μία. Κατ’άπαίτησιν δ’ αϊτοί) και κατα? ωρίζεται έν τώ «Παρνασσώ» ή Ποιητική αδτοΰ
αυτή ώς έχει έν τώ χειρογράφφ, μεθ’ όλων δήλα δή τών άνορθογραφιών, ώ; βεβαίως Οάποκαλέσωσιν αύτας οί μή άσπαζόμενοι τας περί δρθογραφίας καί γλώσσης δοξασίας τοΰ γη
ραιού κεφαλλήνος ποιητοϋ (Σημ. Έπιτρ.),—Άνεγνώσθη δέ ή διατριβή αυιη έν τφ Συλλόγω
τή 8 Νοεμβρίου.
2 Giuseppe Picci. Guida allo studio delle Belle Lettere. Milano 1872.
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εις τά μας καί σας, γράφοντας μάς (=»ημδίς) έπεοιποιήθηκε, μάς («ήμϊν)

έδοσε ένα άνθος, σάς (=όμόίς) έστειλε όπίσω, σάς (=ύμϊν) εστε’λε καρ
πούς. — 2) Τά περιττοσύλλαβα Λΐζη πό.Ιη τοίζη κτλ. τά γράφω μέ η,
επειδή έμεϊς κλίνουμε τής λέξης της πόλης τής νοίξης κτλ. — 3) Τσή άντί
τής' τσού άντί τούς. Δεν είναι διαφθορά γλώσσης. Είναι μετάθεση γραμμά

ΑΟΚΙΜΙΟΝ nOlHTlKHS
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δέ αύτοφανές ότι ή λυρική ποίηση έχει τό όνομά της άπό τό ό'τι τραγουδηέται άπάνου στή λύρα. Ή λυρική ποίηση εκφράζει συνήθως άπρομελέτητην

έκχυσην ψυχικής ορμής. Τέτοιος τούλάχιστον είναι ό χαρακτήρας της. ’Ακο

λούθως εύχαριστήται φυσικφ τώ λόγφ εις μίαν φαινομενικήν άταξίαν εις τήν
έκφρασην καί σειράν τών ιδεών" μιμούμενη μέ άκανόνιστα πετάματα τής

των, την όποιαν καί οί παλαιοί 'Έλληνες έκάνανε καί αυτοί στη γλώσσα

φαντασίας τές άκανόνιστες έκχυσες τής καρδίας μάλλον, παρά τούς κανόνας

τους. Ούτε ποϋ εμείς έχουμε λιγότερο δικαίομα άπό αυτούς νά κάνωμε κ’

τής λογικής καί τής σκέψεως. Έννοήται δέ δτι, όντως διάφορα τά εί'δη τής

εμείς εις τη γλώσσα μας εκείνο ποϋ εκείνοι έκάνανε εις την έδική τους.

λυρικής ποιήσεως,’ τό ήφος κάθε φορά πρέπει νά άρμόζγ εϊς τό προκείμενον
είδος. Εις τήν λυρικήν ποίησην, κάποτε ή καρδία, καί κάποτε ή φαντασία,

βάνει τό μεγαλήτερο μέρος" καί τά δύο δμως μαζύ πρέπει πάντα νά συνυ

’ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΤΗ

πάρχουν’ καί νά ποιούν’. Διά τό τραγούδισμα τής λυρικής ποιήσεως κάθε
μέτρον στίχος είναι καλός, έχτός τοΰ ένδεκασυλλάβου. Ό δεκασύλλαβος,

Ή ποίηση είναι δύναμη τής ψυχής, διά τής οποίας πλάθομεν εις την

οχτασύλλαβος, καί εφτασύλλαβος είναι οί συνηθέστεροι.—Ό ένδεκασύλλαβος

φαντασίαν μας, καί εκφράζομεν ακολούθως τά πλαθόμενά μας, μέ τρόπον γοη

γίνεται καλός διά τραγούδισμα, μόνον άν μουσικός τεχνίτης μελφδώνταςτον

τευτικόν, καί όχι συνήθη. 'Η δύναμη τούτη την οποίαν η φύση βάνει μέσα

τόν κάμγ τέτοιον. 'Υποδιαιρείται δέ ή λυρική ποίηση εις άλλα διάφορα εί'δη,

εις την ψυχήν μας όταν καί αυτή μάς πλάθν], ύπείκει βέβαια εις επιστη

καθένα άπό τά όποια έχει τόν ιδιαίτερον χαραχτήρα του. Είναι δέ τοΰτα,

μονικόν κάποιον οργασμόν, οστις την κανονίζει καί την διευθύνει, Ή ψυχική

τά ’Ερωτικά, τά Πολεμικά, τά Βακχικά, τά
Έλεγειακά,
*

καί τό Είδύλλιον·

τούτη δύναμη τοϋ ανθρώπου ήμπορεϊ νά ένεργήση διαφοροτρόπώς, κατά τά

διάφορα εί'δη τών προκειμένων όπου παρουσιάζονται εις τήν ένέργειάν της.

§ 1.

Ήμ.πορεϊ ό ποιητής νά τραγουδήσν) άπάνου στή λύρατου τά πάθη τής ψυχής

του, ή τάς ιδιοτροπίας τής φαντασίας του. Ήμπορεϊ νά έξυμνήσν) τά μεγάλα

ΕΡΩΤΙΚΑ

συμβάντα τώνήρόων καί τών πολέμων εις διεξοδικά μεγάλα ποιήματα. Ήμ
πορεϊ νά περιγράψη καί νά παραστήση τά ήθη καί έθημα τών ανθρώπων, ■
άναβιβάζοντάς τα εις τήν σκηνήν. Ήμπορεϊ νά παρακινή εις τήν αρετήν διά

τής πειθοϋς
*

ή νά μαστιγόνη τό ελάττωμα καί τό έγκλημα μέ δυνατά βα-

ρυά λόγια. ’Ακολούθως" Κυριώτεροι κλάδοι τής ποιήσεως είναι, ή Λυρική, ή
’Επική, ή Δραμματική, καί ή Διδαχτική. "Ολοι τούτοι οί κλάδοι τής ποιή

σεως ήμποροϋν νά διεξαχθοΰν’ σοβαρώς ή άστείως' ή σοβαρότητα καί ή

Τά ερωτικά τραγούδια, συνηθέστερα παρά κάθε άλλα, τραγουδιώνται στή

λύρα. Κύριος χαραχτήρας τους είναι τό πάθος. Ό ερωμένος πάσχει άπό τό
πάθος τοΰ έρωτος, όπου τοΰ τυραννάει τήν καρδία, καί τοϋ άνάβει τή φαν

τασία. Ή φράση του δθεν θάν ήναι παθητική καί τρυφερή, βιαία κάποτε,
άπελπιστική άλλοτε, καί άλλοτε άλλως-πως, κατά τήν φοράν του αισθή
ματος του. Ιδού παραδείγματα διαφόρων χρομάτων εις τήν δημοτικήν μας

αστειότητα μήν όντας παρά δύο διάφοροι χαραχτήρες τής ψυχής, κατά τούς
όποιους ό ποιητής διεξάγει τά άντικείμενά του ούτως ή ούτως.

ποίησην,
Πάθος

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.
ΛΥΡΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ

"Αν ήναι κλάδος ποιήσεως όπου νά χρειάζεται περισσότερην ποίησην εις

τές ποίησές του, περισσότερον ποιητικόν ί'στρον καί ποιητικήν έμπνευσην,

είναι ό κλάδος τούτος τής λυρικής ποιήσεως.

Σε κάθε άλλον κλάδον ποιή

σεως ή ποίηση βοηθάει τό θέμα. Σέ τούτον όμως ή ποίηση είναι τό δλον.

Η ποίηση είναι καί ψυχή καί σώμα ένταυτφ τής λυρικής ποιήσεως. Είναι

Μάτια ποϋ με σαϊτεύετε με τήν ταπεινοσόνη,
Παρακαλώσας, κάμετε για ’μένα ’λεημοσύνη.

Ήγανάχτηση
’Ακόυσα πώς παντρεύεσαι, με ’γειάσου, με χαρά σου·
"Ολοι να φάν’τό γάμο σου κ’έγώ τά κόλιβάσου.
ΖωγραφΙα
Όπου άγαπάει γνωρίζεται ’οχ τήν προβατισιά του"
Άλλου πατεί, άλλου’βρίσκεται κ’άλλου εΐν’τό νόημά του,

Ήοΐσκενμα·
παραθύρι πουσαι σί> γαρούφαλο δεν πρέπει·
Έσεΐσαι τό γαρούφαλο, κι’ όπδχει μάτια άς βλέπφ.

Σζ'ο
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Ιδού κα'ι άλλα καμομένα είς τδ ταβλί,
ΈηιθνμΙα 1
Να γενόμουνα πουλάκι
Νάρχο μαι πουρνό - πουρνό
Σέ τριανταφυλλιάς κλαράκι
Νά σοΰ γλυκοκηλαϊδώ.
Τδ κηλάϊδισμα νά πέρνη
Αεράκι δροσερό,
Είς τήν κλίνη νά στδ φερνή
Σιγαλά νά σέ ’ξυπνώ.
Καί’ξυπνώντας νά σ’εύφραίνη
Μέσ’στά φύλλα τής ψυχής
Νάρχεσαι έκεΐ ένδυμένη
Μέ τδ φόρεμα τσ’αύγής.
Στά τριαντάφυλλα άπλομένο
Τδ χεράκι σου νά ιδώ
Μέσ’ στά φύλλα έγώ κρυμένο
Νά σου τδ γλυκοφιλώ·
Τοιοΰτον καί τδ γνωστόν a£ojtra γΛυχειά μου άγάΛη'Ά, τοΰ κ· ’Ιουλίου

Τυπάλδου καί άλλα πολλά.
"Αν δ χαραχτήρας τοΰ ποιητή είναι άστεΐος, ό ποιητής τότε πέρνει νά
παίξη μέ τδν ήρωά του, ή καί μέ τά ερωτικά κινήματα τής καρδιας, καί

τραγουδάει ως ακολουθεί, τδ δημοτικό ασμα
*
Τρελαίνομαι, μανοΰλά μου,
Γιά μιά γειτονοποΰλά μου.
Τόσον καιρδ τήν άγαπώ
Και ’ντρέπουμαι νάν τής τδ είπώ κτλ.

§ 2.
ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Τά πολεμικά τραγούδια ’μιλοΰνε στη φαντασία, στη φιλοτιμία. Σκοπεύουν’

τδν ενθουσιασμό, τδ φανατισμό κάποτε. Χαραχτήρες τους είναι ή ορμή, ή
παραφορά, ή δύναμη, ή βία. Ιδού

Μή φοβεΐσθε Γραικοί
Ότι έίσθε τάχα όλίγοι κτλ.
καί άλλο *
κλέφτικο
Τί νάχη ό γέρο-Δούναβης κι’ αφρίζουν’ τά νερά του
,

Καί μουρμουρίζει φοβερά καί τρέχει θολομένος;
Μήν τδν πλακώνη χειμωνιά μήπως βροχή τδν δέρνεις
Διαβαίνουν’ άτια άράπικα καί τοΰρκοι έρματομένοι,
Καί ’σά βουβάλια στή σφαγή σέρνουν τά παλικάρια.
Φωνάζει ό Μαρασλίπασας «Λεβέντεςμου, τί άργεϊτε ·,
«Βάρτε τοΰ "Ρήγα, βάρτετου, καί τήν Τουρκιά θά σβύση.

Μέ μίας ό νηδς τά σίδερα συντρίβει καί πετηέται·
Χτυπάει δεξιά, χτυπάει ζερβιά, δεξιά ζερβιά σκοτώνει.
Καί πάλε πεύτει ζωντανός ε’ις τών Τουρκών τά χέρια.
«Σκυλιά, κι’άν μέ σκοτώσετε ένας γρεκδς έχάθη.
• Μένουν’χιλιάδες ζωντανοί γιά νά σάς κατασφάξουν, κτλ.
Άν δ πολεμικός ποιητής είναι άστεΐος, ή και σατυρικός, πλάθει τότε τούς

πολέμους καί τούς ήρωάς του, άπουκάτου σέ δψην άστείαν’ κα'ι πέρνει ν’

άστειευθή μέ τά πράγματα τοΰ πολέμου, ή καί νάν τά σατυρίστρ
*

Μανόλη έχε γνώση· ζητάτε δανεικά·
Μά κάνετε μ’έδαΰτα ροσφέτια φιλικά.
Φάτε καί σείς, Μανόλη, καί πιέτε στήν δγειά
Τών οσωνε σάς ’δόσουν’ μιλιούνια δανεικά.
Μά οντις μάς λες πολέμους, καί μάχες, καί άπ’αύτά...»

”Αν ό'μως ευχαριστούμενοι είς μόνο τδ άστεϊον δέν άπαιτήσωμε τές ειρημένες δύο ποιότητες, θέλει εύρομεν είς τδ στόμα τοΰ όχλου μας νοστημότατα

άλλα ώς,
Καύχημα φτώχειας

Ά^τηφισία ύιά τήν σύζυγον
’Έχασα τή γυναίκα μου μ’ ένα βουρλιά στδ χέρι.
"Όποιος τήν ευρει, άς τή χαρή, καί τδ βουρλιά ν» φέρη.

Άν ό ερωτικός ποιητής -ηναι σατυριζ,ός, σατυρίζει τότε τά έρωτεμένα υπο

κείμενα, ή καί τά ερωτικά πάθη’ ιδού,
ΠροσΒοΛή
Είσαι κοντή ’σάν κόπανος χοντρή ’σάν το πλιθάρι,
Καρδαροβυζα κα'ι δοντοΰ, ποιδς δ’άολος θά σέ πάρη $

I Έκ τών τον Σπ. Μελισσηνοΰ Κεφ'αλλήνος.

ώς,

Μανόλη, τ’ άρματά μας δέν πιάνουνε φωτιά.
Μόνε άσε τσού πολέμους γιατί μάς τρώ’ή Τουρκιά.

Τδ άνωθεν άστεϊον δέν στερείται διόλου τρυφερότητος καί καλαισθησίας.

"Ελα μωρή στδ σπήτι μου νά ίδής καί νά θαυμάσης.
Ούτε στρατσί νά σφογγιστής, ούτε σκαμνί νά κάτσης.

92ΰ

Μανόλη, τ’ άρματά μας δέν πιάνουνε φωτιά.
'Η φτώχια τής φιλολογίας μας δέν μοΰ επιτρέπει ποικιλίαν παραδειγμάτων’
καί κάποτε μάλιστα μέ ύποχρεόνει νά φτιάνω τά παραδείγματα τά όποια

χρειάζουμαι.

Μοΰ κακοφαίνεται νά μήν ήμπορώ νά δόσω παρά τήν άρχη

μόνον τοΰ άκόλουθου σατυρικοΰ πολεμικού τραγουδιού,
U αντραςμου το ζω
Τδ ’ζώ’ τδ ’ζώ’ τδ ’ζώ’
Τδ ’ζώ’ τδ ’ζώ’ τδ ’ζώ’
Τδ ’ζώσθη τδ σπαθί.

Τήν εξακολούθηση δέν τή γνωρίζω.
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Άν δαως ό θρήνος καί τό πάθος ήναι προσποιημένα, κ’ έξεναντίας δ ποιητης
H

. ·

"

!;

§ 3.

'

.

ΒΑΚΧΙΚΑ.

σκοπεύει νά καταδείξτι τή μηδαμινότητα τοϋ τεθνεότος, η την κακίαν των
συγγενών του, ή άλλο τι δμ-οιον, τότε λέγει,

Ό βακχικός ποιητής, ύποχρεορ.ένος ν’ άζολουθήσγ; και αυτός τδν χαοα-

χτήρα τοϋ μεθύστακα ήρωός του, δείχνει ’σά ν’ αθετούσε ρητώς κ’ έπισήμως
τή φρόνηση, ή οποία τοΰ γένεται ’μπόδιο καί καμόνεταε νά μ.ή γυρεύτι παρά
την εύχαρίστηση της στιγμής. "Ετσι,

Την άμέθυστη ζωή μου
Νάν την έχουνε οι έχθροί μου.

1

.

φωνάζει ό βακχικός ποιητής. Καί πάλιν,

’Εψές άπέθαν’ δ. άντρας μου, 1 σήμερα δ γα'ίδαρός μου,
Ψυχομαχάει δ χοίρος μου., ποιόνε νά πρωτοζλάψω;
Νά κλάψω έσένα γάιδαρε που μδφερνες τά ξύλα;
Νά κλάψω έσένα χοίρε μου μέ τή γλυζυά φωνή σου;
’Ή έσέ νά ζλάψω άντρούλη μου ποϋ σ’ είχα δεξι χέρι,
Καί σ’ έστερνα στο θέλημα κ’ έρχόσου’ φορτωμένος;
"Ω, και τους τρεις τους έχασα τρεις όμοιους άνομάτους!
"Ω, καί τους' τρεις στην κούρτη μου άντάμα θάν τούς θάψω!...

Ή χρυσή βιβλιοθήκη
Να γένη βαρελοθήκη.

§ 5.

Πραγματικός όμως παρασταίνει τδν ή'ρωά του, τδν μέθυσον, είς δ'λην του

την έλεεινότητα, ώστε νάν τον κάμν) καταφρονητόν

καί γελοίου. "Ετσι, ή

βακχική ποίηση, στανικώς τοϋ ειδεχθούς εξωτερικού της, είναι όμως από
εκείνα τά εί'δη της ποιήσεως όπου άποτελεσμ-ατικώτερα θεατρίζουνε τό ελάτ

ι

τωμα, μέ δλην εκείνην την αρμοδιότητα, καί άκολούθως άποτελασματικό-

τητα ποϋ συνήθως λείπει είς τδν ιεροκήρυκα, καί σε κάθε άλλον σοβαρόν
■ηθικολόγον.

Λέγεται δέ καί ’Εκλογή, $

Έκλογία, ί'σως επειδή χρέος του είναι νά έκλέγη δλο τό μέρος τό τερπνόν
καί ευχάριστου τής ζωής τοΰ -κάμπου' άποφεύγοντες κάθε τί δυσάρεστου είς

αυτήν. Εις τό είδος δμως τοΰτο τής λυρικής ποιησεως άρμ-όζει μάλλον με
τριοπάθεια, ήμερότητα αισθήματος καί έκφράσεως, καθώς καί λογικότερη
τάξη ιδεών. Ή περιγραφές πρέπει νά ήναι καθαρές, ακριβείς, άληθινές, νά

έχουν’ ενδιαφέρον είς τδν εαυτόν τους, καί νά γένονται άγαπητές κ’ επιθυ

Τοιοϋτες ή ποίησες τοϋ κ. Άραβαντινοϋ καί άλλων.

μητές είς την ψυχήν μας. Μικρό δείγμα Ειδυλλίου είναι τό άκόλουθον,

•Η.

"Οντες είμαι στον κάμπο μοναχός μοιί

Ε ΑΕΓΕΙΑΚΑ

"Εχω μια συντροφιά τής δρεξιας μου
Συντροφιά την καλήτερη τοΰ κόσμου
"Εχω τή συντροφούλα τής καρδιάς μου.

Βάση τής ελεγειακής ωδής είναι τό πάθος καί ό θρήνος. Καί όμως έχουμε

ΐ

ΕΙΑΓΑΑΙΟΝ ΤΙ ΕΚΑΟΓΙΑ
Τό Είδύλιόν περιγράφει σκηνές καμπίσιες.

ελεγεία, ό'χι μόνον έλ.λειπή άπδ πάθος καί θρήνον, αλλά καί προξενοϋντα
γέλωτα, χωρίς ποσώς νά άποβάλλουν’τδν ελεγειακόν χαρκχτήρατους. Ταϋτο

δέ συμβαίνει δ'ταν τό πάθος καί ό θρήνος δποϋ τοϋς χρεοστεΐται είναι όφθαλμοφανώς προσποιημένα, μέ σκοπόν νά φέρουν’είς γέλωτα. ’Επειδή, άς ένθυ-

μ.ηθώμεν ότι, κάθε όποιονδηποτε αντικείμενου ήμπορεϊ νά διεξαχθγί καί σοβαρώς καί άστείως’ μην εξαιρούμενου τοϋ ’Ελεγείου. "Ετσι, άν ό ποιητής

σκοπεύν) πραγματικώς νά θρηνησ-/) επί τοϋ άγαπητοϋ τεθνεότος του, τότε,
δίνουμε τό άκόλουθο παράδειγμα, σοβαρής ελεγειακής ποιησεως,

Κοράσι, ώραΐο, τρυφερό, ’σά ρόδο μαραμένο,
Ώοιμέ! κοιμάται άξύπνητα άνθοστεφανομένο.
Σγουρόξανθα εχει τά μαλλιά τρανταφυλλένιο στόμα,
'Ροδόκρινο τό πρόσωπο μάτια Ούρανοΰ τό χρόμα.
Σβυμένο γελοίο ’στά ψυχρά χείλια του ακόμη μένει
Στον Ούρανδ χαρμόσυνο άγγελος πάει νά γίνη.
Καί ’σάν αχτίνα Φεγγαριού ’στής νύχτας τη γαλήνη
Σ’ έσας θέ νάρχεται γονείς παρηγοριά νά δίνη. 4
I Ποίησις Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη.

Καρδούλα μου, πιστή συντρόφισά μου,
Ποϋ δέ δίνει ύποψίες τής φαντασίας μου
Ποϋ. δέ χολοταράζει τ’ άντερά μου
Καί πουναι δ’λη. γιά ’μέ, κι’ ό'λη ’δική μου·
’Δική μου, ’σά μπορεί νάναι ή καρδιά μου.
Πόσες φορές κ’ έκείνη κλαίει μαζύ μου
Μέ πίκρα αληθινή τό ριζικό μου
Μά έκείνη ή πίκρα έίν’ ευχαρίστησή μου
Κ’ εύθύς παρηγορηώμαι άνάμεσό μου.
'Ρίχνω τό βλέμα γύρου στές δουλειές μου
Κ’ εδώ βλέπω ενα φύτεμα ’δικό μου
Τον κόπο μου, τές εγνοιες, καί ίδρωτές μου.
Πιάνω τότες τά σχέδιά μου, καί ώ Θέμου,
Πόσες δποϋναι ή εύχαρίστησές μου!
Καί λέω, στή χώρα νά μήν πάω ποτέ μου,

Στή χώρα έχω τούς φίλους, τούς ’δικούς μου

1 Οι δύο πρώτοι στίχοι δέν ε’νε τού κ. Αασκαράτου όστις συνεπλήρωσεν αυτούς, μή γνωρΐζων την συνέχειαν των.
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Τού? γνώριμους. . ·· άλήΟβια, μ& καλέ μον

'

Δεν εχ.ω τόσους πάλε άντ(δικούς μου

οικοδομή του, προσθέτοντας είς τό τέλος κ άποιους στίχους, οί όποιοι τούτοι
επιπρόσθετοι σχηματίζουν’ έκεϊνο ποΰ τότε λέγεται όμά τοΰ σονέτου. Ιδού,

Ψευ0όχριστους, έχθρούς τής ηθικής μου
Ποΰ τούς έλέγχει και τούς κάνει εχθρούς μου
Ή χρηστότητα ή ίδια τής ψυχής μου
Κ’ ή άπλότητα ή πολή τοΰ φέρσημού μού;
Ά I ό κάμπος είναι τσ’ εύχαρίστησής μου
Κ’ή άνάπαψη ή γλυκιά τοΰ ψυχικοΰ μου.

’Έτυχε νά ’βρεθούνε δυο γαϊδάροι

Δεν έχω νά δόσω δείγμα αστείου, ή σατυρικού Ειδυλλίου. *
Ητον

όμως,

άν δέν σφάλω,ό άγιος Βασίλειος, δστις, χωρίς βέβαια νά θέλτ), μας έ'δοσε νύξην

χλεβαστεκής είδυλλικής ιδέας, δταν παρηγορώντας τούς φτωχούς άστεγους,

τοΰς είπε οτι έχουνε μεγαλοπρεπές σκέπασμά τους τδν άστερόεντα θόλον τοϋ
Ούρανοΰ. Για δσον ύψηλή καί ωραία ’μπορεί νά φανή ή ιδέα τούτη εις τούς ·

σκεπασμένους άπό πλούσια στέγη, εις τούς άστέγους δμως η παρηγορία
τούτη ήθελ’ ί'σως φανεί πικρή ειρωνεία, καί ή'θελ’ ί'σως την δεχθούνε γρού-

ζοντες. Το ύψηλόν τής ιδέας δεν άναπληρεΐ την πραγματικήν έ'λλειψην τής
στέγης.

§6.

Άπάνου σ’ £ναν ξένον άχεριώνα
Φορτομένονε στάρι και κριθάρι.
Καί μασώντες με άκόπιαστη σιαγώνα,
’Ρίχνανε μέσα στής κοιλίας τ’ αμπάρι
‘Όσο έμπόρηε νά έμπή όχ τόν καταπιώνά.

Ποτό άποχαραή(Ι) μύλου λιθάρι
Δέν εξόφλησε τόσο στον αιώνα (2).
Μά οι καλότυχοι εκείνοι σ αφ ανσόν οι (3)
Ποΰ εΐσαν κ’ οί δύο στο άνθος τής νεότητας,
Άρκινοΰν’ τσή κλοτσιές μέσα στ’ άλόνι
Γι’ άξίοσες παλαιας προτεραιότητος
^ητώντες δικαιόματα άπ’ εύθείας
Ιδιαίτερα καθένας ζωοτροφίας.
Μά μέσ’ στην ώρα έκείνη
Φθάνει καί ό νοικοκύρης μέ θυμό

Καί στούς γαϊδάρους-δίνει
Ευλομάθημα έφνίδιο κλασικό.

ΣΟΝΕΤΟ
Συνηθοϋν’ νά βάνουνε το σονέτο άνάμεσα στά εί'δη τής λυρικής ποιήσεως.
Άλλά, κατά τή γνώμ.η τήν έδική μου, τό σονέτο δεν είναι είδος ποιήσεως,

. Γιατί μ’ ενα στηλάρι
Τσού ένθύμισε·. πώς ήτανε γαϊδάροι,

«Κι’ άν, λέει, σάς ματαπιάσω .
»Έοώ-απάνου, όχ τ’ αυτιά θά σάς κρεμάσω

άλλά μάλλον είδος στιχουργήματος. Είναι καλοδπι προσχεδιασμένο καί προο

ρισμένο διά όποιανδήποτε ποίησην του χυθεί μεσαν καί τίποτ’ άλλο —

«’Αδιάκριτοι γαϊδάροι!
«Δέ φτάνει ποΰ μου τρώτε τό κριθάρι,

επειδή, ένω δεν έ'χει είδος ποιήσεως ιδιαίτερόν έδικό του, ή μόνη στιχουργική άρχιτεχτονική του κάμνει
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του χωριτικότής δέν δικάη διά τήν ανάπτυξη τής ίδέας, νά ξεντόνν) τήν

»Μά θά έμβαιτε σε αγώνα
«Καί γι’ αύτόνε τόν ξένον άχεριώνα!

τόν τυπικόν χαραχτήρα του ό'ντας διηρη-

μένο είς σέ δύο πρώτα τετράστιχα, και δύο άκολουθινά τρίστιχα. Είναι δμως
αληθινόν δτι τό στιχούργημα τοΰτο αποτελεί, έ'τσι μικρό καθώς είναι, ενα
εντελές ποιηματάκΓ ώστε, κατά τοΰτο, ’μπορούμε νά είποϋμε δτι μετέχει

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

κάπως καί άπό τήν ποίηση. Οί θιασότες τοϋ σονέτου άπαιτοΰνε πολλές εν

τέλειες διά αυτό. Άλλά, άπ’ δλες εκείνες τές εντέλειες, δέν γνωρίζω καμμία

ποϋ νά μήν ήναι επιθυμητή και στές λοιπές άλλες ποίησες. ’Εγώ σέ κάποια
άπό τά σονέτα μου, έπεϊρα τήν ελευθερία νά κάμω τούς δύο ύστερους στί

χους 13 καί 14 νά ριμάρουνε μεταξύ τους. 'Γοϋτο είναι βέβαια εναντίον είς
τούς κανόνας τής κατασκευής τοϋ σονέτου: άλλά τό έ'καμα,

επειδή μου

έφάνηκε νά κάνγι πολύ καλό αποτέλεσμα εις τό αυτί καί είς τό πνεύμα. Τό
προκρουστικό τοΰτο κρεβάτι * επιτρέπει δμως είς τόν ποιητήν, δταν ή μικρή
1 Δια τήν στενοχώριαν ε’ς τήν οποίαν βάνει τόν ποιητήν μέ τές άπαίτησες έντελείας
In questo Pcocruste orrido letto
Che ti sforza a giacer? Forse in rovina
Andra’Parnaso senza il tuo sonetto? ec.
λέει κάποιος’Ιταλός.
. Μα ενα τέτοιο έ'πρεπε νά ’ποθη έν γένει ε’ς όλους τούς συγγράφοντας ποιητά; καί πεζό
*
γράφονς, διά όλα τ’» ε’βη τών συγγραμμάτων τους.

ΕΠΙΚΗ

HOIHSH

"Π επική ποίηση διηγείται καί φημίζει διά στίχων ηρωικά κατορθώμα
τα, ιστορικά ή πλαστά, μέ τές καλλονές έκεϊνες όπου εΖναι φυσικές εις τήν

• ποίηση. Συμπαραλαμβάνει δέ, 1) τά ιστορικά,

2) τά ρομαντικά ή φαντα

στικά, 3) τές μικρές ηρωικές ποίησες, ώς διηγήματα, περιγραφές, καί άλλα
δμοια. Τά είρημένα επικά εί'δη ’μπορεί νά ήναι σοβαρά ή άστεϊα. Άν σο

βαρό τό ποίημα, εξυμνεί γεγονότα έξοχου περιοπής, μεγάλης αξίας, μέ ύφος

1 Άποχαραής,

ο

μύλο; τοΰ όποιου τό λιθάρι έγκαιρα έκόπη.

2 Στον αιώνα- δηλαδή άφοΰ ύπήρξε κόσμο;.

3 Σανφασόνοι- sans fanpons.
ΤΟΜΟΣ Α'

5
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άναλόγως σοβαρόν, και διεγεΐρον θαυμασμ-όν. Άν άστεϊον, τρέπει τά σοβαρά

ώστε νά προξενούν’ θαυμασμόν. Άπαιτεΐται δέ, ή ραφή τοϋ όλου

εις γέλωτα, $ τά γελοία διεξάγει μ.έ προσποιημένην σοβαρότητα, ώστε νά

ποιήματος

προξενεί γέλωτα. ’Απαιτείται δέ εις τά επικά ποιήματα ενότητα πράξεως,

νά είναι καλά δεμένη είς μίαν ενότητα’ νά τείνη είς ένα σκοπόν’ νά έξακολουθηται μέ καλά συνδεδεμένην σειράν κυρίων γεγονότων, καί άλλων δευ-

ενδιαφέρον,-κριέ θαυμασιότητα. Ενότητα πράξεως, $ προκειμένου, χρειάζε

τερεβόντων, καί έξαρτωμένων άπό τά πρώτα’ τό βάδισμα νά ήναι μεγαλο

ται διά νά μή μοιράζεται η προσοχή κα'ι τό ενδιαφέρον τοϋ αναγνώστου είς

πρεπές διά την σπουδαιότητά του, διά τά μέσα ποΰ μεταχειρίζεται ό ποιη

πολλά αντικείμενα’ άλλά νά βαστώνται προσηλομένα είς τό αύτό άντικεί-

τής, καί διάταν σκοπόν τοϋ ποιήματος’ τό ό'λον νά ήναι άληθινόν διά την

μενον τοϋ ποιήματος, είς την αύτην πράξην. Ή ενότητα τούτη δέν άποκλείει

πειθανότητα τών έξαρτομένων λεφτομεριών’

βέβαια τά επεισόδια. Άλλά χρεοστοϋν’ τά επεισόδια νά τείνουν’ είς τδν κύ

ριον σκοπόν τοΰ ποιήματος. Ό "Ομηρος ψάλλει την μάνητα τοϋ Άχιλέως’

τοΰ ποιήματος νά αρμόζουν’ είς την ηλικίαν τους, είς τό έ'θνος τους,
την κοινωνικήν τους θέσην, —- νά ηναι τέτοια, όποια ή ιστορία καί ή παρά

άλλά περιγράφει κα'ι τά αποτελέσματα τής μάνητάς του, τάς μάχας καί

δοση τά έδειξε’

τά άνδραγαθήματα τών λοιπών ηρώων’

τά

ήθη καί εθιμοε τών

ηρώων
καί είς

ό χαρακτήρας τών ηρώων νά βαστάται άπαράλλαχτος

έως δ'του τόν ’ξαναφέρνει είς την

άπ’ αρχής έως τέλους τοϋ -ποιήματος’ διάφοροι ό'μως νά ηναι οί χαραχτήρες,

σκηνήν, συνεπεία τών άποτελεσμάτων εκείνων κα'ι μέ αυτόν τελειόνεί τό

καί ή κοινωνικές θέσες τών προσώπων’ τό λεχτικόν νά ήναι πάντοτε έκλε-

ποίημά του. ’Ενδιαφέρον. ’Ήθελ’ εΰρει ί'σως κανείς περιττήν την παραγγελίαν

χτόν καί εύγενές’ ό στίχος ένδεκασύλλαβος. Συνηθέστερα είς όχτάστιχα,

τούτην' άφοϋ τό ενδιαφέρον άπαιτεΐται είς κάθε είδος ποιησεως, είς κάθε

δεμένα διά τής ρίμας. Ήμποροϋν ό'μως οί στίχοι νά ήναι καί ελεύθεροι.

είδος πεζοϋ λόγου’ κα’ι έν γένει είς κάθε τΐ άπαιτεΐται ενδιαφέρον. Καί όμως

§2.

είς τά επικά ποιήματα παραγγέλεται ρητώς τοϋτο" επειδή, άν είς την με-

γάλην διάρκειαν ή οποία ύποθέτεται είς τά επικά ποιήματα, δέν συνυπάρ
χω και αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, τά ποιήματα τοΰτα θά μείνουνε χωρίς

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τδ ρομαντικόν, ή ιδανικού

άντικειμένου ποίημα, διηγείται παράδοξες

άναγνώστας. 'Η εκλογή τοϋ άντικειμ.ένου, δ μηχανισμός καί η ώθηση τών πα

περιπέτιες θαυμασίων παλικαράδων, χωρίς νά σκοτίζηται παράπολυ διά τήν

θών, κα'ι άλλα όμοια συμβάλλουν πολύ είς τό νά γένη τό ενδιαφέρον. Άλλά

ιστορικήν άλήθειαν. Τό είδος τοϋτο τοϋ έπικοΰ ποιήματος, επιδέχεται μεγα-

πρό πάντων είναι τό αίσθημα τοϋ ποιητή. Ό ποιητής πρέπει νά αισθάνεται

λητέοαν καί ποικιλοτέραν χωρίαν περιπετιών καί συμβάντων καί ζωηρότερον

θερμά, διά νά ήμπορή νά μεταδίδη το αίσθημά του. 'Η θαυμασιότη, τό

τρίτο τοϋτο προσόν τοΰ έπικοΰ ποιήματος, ύπηοξεν ό μέγας μοχλός, τό μέγα

θέλγητρον τών άπερασμένων αιώνων. Είς τάς ημέρας μας ό'μως, κα'ι τώρα-

πλέον, καταντ^ αμφιβόλου άποτελέσματος, αμφιβόλου αξίας.

"Αλλη φορά

καί τερπνότερου ύφος. ’Απαιτεί δέ καί τοϋτο τά λοιπά ολα προσόντα τοϋ

σοβαραΰ έπικοΰ ποιήματος. Ό Orlando Furioso τοϋ Άριόστου είναι τό εντε
λέστερο δείγμα τοΰ είδους τούτου.

S3.

οί άνθρωποι έπιστεύανε μέ θρησκευτικήν πεποίθησιν είς τές Μοίρες, είς τά

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΚΕΣ ΠΟΙΗΣΕΣ

μάγια, καί είς την μεσολάβησιν ύπερφυών Δυνάμεων είς τά άνθρώπινα. Ή
πεποίθηση ό'μως τούτη, άν δέν εξέλειψεν δλοκλήρως σήμερα, τούλάχιστον
ολιγόστεψε, κα'ι πολύ ολιγόστεψε. "Ωστε η μεσολάβηση τών ύπερφυών Δυ

*Η μικρές επικές ποίησες είναι πραγματικώς μικρά επικά ποιηματάκια, είς
τά όποια φημίζονται ένδοξα υποκείμενα. Είναι διήγησες περιπετιών ένδόξου

νάμεων σήμερα στές ποίησες μας δέν έχει βέβαια την άξίαν όποΰ είχε άλ

ζωής: ή άλλες μεγαλοπρεπείς περιγραφές. Συνηθηέται δέ νά γράφονται είς

λοτε. "Ετσι, ήθελε κάνουνε καλά οί επικοί μας ποιητα'ι σήμερα, νά χρηση-

σέ στίχους ένδεκασύλλαβους, ελευθέρους, ή δεμένους είς σέ τρίστιχα’ ώς ή

μεύονται άπό τό μέσον τοϋτο μέ πολλην οικονομίαν κα'ι φρόνησιν. Ή θεία

Basviliana τοΰ Μόντη.

Πρόνοια, ή θεία δικαιοσύνη, χέρι Θεοϋ, καί άλλα τέτοια άφηρημένα, ήθελ’
ί'σως κατέχουν’ άρμοδιότερα σήμερα είς τά επικά μας ποιήματα την θέσην

τοΰ Θεοϋ, τ$5ς Παναγίας, τών Μοιρών κα'ι τών Μάγων.

§ 4.

’

ΑΣΤΕΙΑ ΕΠΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τά αστεία επικά ποιήματα δέν διαφέρουν’ άπό τά σοβαρά έπικά, παρά

μόνον κατά τόν χαρακτήρα τής άστειότητος, άντί σοβαρότητος.

Ή δέ

§ Ι

άστειότης παραχωρεί είς τόν ποιητήν άδειες καί έλευθερίες, ή όποιες δέν

ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

συγχωροϋνται είς τόν σοβαρώς γράφοντα. 1) Ό άστεΐος ποιητής π. χ. δέν

Τά σοβαρά επικά ποιήματα, τά όποια καί πρώτης τώξεως ποιήματα εί

ναι, φημίζουν’ έξοχα άνδραγαθηματα μεγάλου ενδιαφέροντος, · καί τέτοιος

είναι τόσο σκλάβος τής γραμματικής καί τοΰ λεξικοΰ, δι’ όσον άποβλέπει
γλώσσα, όσον είναι ό σοβαρός συγγραφεύς’ 2) Τά Όρια; τής εύπρεπείας είς τό
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λεχτικόν του, είναι εύρυχωρότερα δι’ αύτόν’ 3) Τοϋ συγχωρεΐται δέ κάποτε

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΩΔΔΟΣ

νά κατεβαίνγ νά έγγίζν) τά χαμερπ-η, ένω. τοϋ είναι ελεύθερο τά πέταμά του

είς τά ύψη, όταν θελγ. 'Ο αστείος vj σατυρικός ποιητης εχει πολλές ελευθε

τραγωδίαςJ

ρίες είς τό έργον του, τές όποιες όμως δεν πρέπει νά καταχρ&ταϊ. ’Επικά

ΠΡΑΞΙΣ Α'— ΣΚΗΝΗ Α'

ποιήματα δυστυχώς δεν έχουμε στη γλώσσα μας τέτοια ποϋ νά ’μπορούνε

(Ε’ς τ'α άνάχτορα τοϋ Πριάμου).

νά φερθούνε ώς παράδειγμα. Έξεναντίας, συμβουλευουμεν εις τούς, άναγνώ-

Πρίαμος μόνος.

στας μας την άνάγνωσιν και σπουδήν τοΰ 'Ομηρου, τοΰ Δάντη, τοΰ Τάσου?

Κλεϊ κι’ ό δέκατος χρόνος όπου ζοϋμε
’Αποκλεισμένοι άπό Έλληνας έχθρούς μας,

τοΰ Άριόστου, τοϋ Τασόνη, του Νέρη, καί άλλων όμοιων.

’Εχθρούς άσπονδους, όπου δεν κινούνται
Ούτε άπό σοβαρά συμφέροντα τους,
Συμφέροντα μεγάλα, ώστε ν’ άξίζη

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Για δ'αΰτα πεισματώδης έχθροπάθεια,
Ούτε άπ’άλλα τιμής φρονήματά τους,
Καθώς ’βρίσκουνε πρόφαση και λένε.
Μ’ άλαζονεία, κούφια άλαζονεία
Τούς έσπρωξε άπ’ άρχής εις την Τρωάδα.

Ή

Δραματική ποίηση ανεβάζει άπάνου στη σκηνή πρόσωπα υποκριτών,
νά παραστήσουνε συμβάν, αληθινόν, η ιδανικόν, ώς νά έσυνέβαινε μεταξύ τους

μέ την άληθεια. Σκοπεύει δέ την καλητέρεψη τών ηθών καί. εθίμων. Τά
έτσι παρκστενόμενα συμβάντα δύνανται νά ηναι έξοχα, δεινά καί θλιβερά’

Καί τώρα ή έντροπή τούς εμποδίζει
Νά γυρίσουνε όπίσω. Δυστυχείς!
Άφίσανε καθένας άπό δαύτους
Τή ’δική του γυναίκα απελπισμένη,
Καί τρέχουνε ζητώντες εις τον ξένον
Νά έγδικών ,αι γυναίκες άλλωνώνε!
Καί άξίζει τ.'χα νά σαλεύονται έθνη
Και νά γένονται απάνθρωποι πολέμοι
Γιά γυναίκα που φεύγει άπό τον ά'νδρα της
Μέ άλλον άνδρα, άπό ’κείθενε διαβάτη j
Άλλα μωραίνονται οί λαοί κ’ εκείνοι
'Όταν Θεός κανένας τό θε?.ήση.

καί τότε ή παράσταση ήναι τραγική. Άν όμως τά παραστενόμενα είναι συμ.βάντα της κοινής οίκειακης ζωνίς, χωρίς δεινότητα καί χωρίς θλίψην, τότε

έχουμε την κωμωδίαν.

§ 1.
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ή τραγφδία είναι, συμβάν δεινό καί θλιβερό. Τά παραστενόμενα πρόσωπα
έξοχα καί ύψηλά
*
κάμ.νει τρόμον, καί εμπνέει συμπάθειαν’ είναι δέ τόσον
άνώτερη η άξίοτης, όσο περισσότερο ’πιτυχένει νά έμπνέη μίσος καί απο

στροφήν διά τό έγκλημα, συμπάθειαν καί αγάπην διά την αρετήν. Τό προκείμενον, ή θέμα τής τραγωδίας, πρέπει νά έχ-ρ ενότητα’ μέ αρχήν, μέσον

.

καί τέλος’ νά έξακολουθηται μεγαλοπρεπώς, μέ πειθανότητα’ μέ πολύ ένδιατ

ΣΚΗΝΗ Β'

φέρον, μέ θαυμάσια συμβάντα, αληθώς τραγικά’ νά μην αδυνατούν τοΰτα

'Ο ρηθείς και ύπηρέτης.

έίς τό βάδισμά τους, αλλά νά προχωρούν’ μέ δύναμην καί μέ βίαν’ τά δια

στήματα καιροΰ καί τόπου, νά ηναι εντός τών ορίων της πιθανότητος’ η

Υπηρέτης

πλοκή καί άντίθέση τών παθών καί συμφερόντων, τό λεγόμενο «στρόβιλος

της πράξεως» νά προχωργ βαθμηδόν, καί μέ φυσικότητα’ η «καταστροφή»
διά της οποίας λύεται ό στρόβιλος τών παθών καί συμφερόντων, νά έρχεται

φυσικά, καί όμως άπάντεχα’ οί χαραχτ-ηρες τών προσώπων νά ήναι διάφοροι,
καί καλά καθένας ’πιτυχημένος είς τό ειδόςτου’ τό ύφος νά ήναι σοβαρό
πάντοτε, μεγαλοπρεπές καί όμως φυσικό, τόσον είς τές ιδέες, ώς καί είς τό
λεχτικό. Την τραγφδίαν συνηθοΰν’ νά γράφουν’ είς πέντε πράξεις’ κάθε πράξη

σύγκειται άπό σκηνάς. Οί άρμοδιώτεροι στίχοι δι’ αύτην είναι οί ένδεκασύλλαβοι, ελεύθεροι. Τά ακόλουθα τρία κομμάτια, είναι δείγματα

μέσου, καί τέλους, τραγφδίας.

άρχ·ης5.

Πρίαμος

Αόθέντη, άπό τους "Ελληνας σταλμένος

Κήρυκας, σέ ζητεί νά σοΰ ’μιλήση.
(Ό εχθρός μέ ζητεί! ’Σάν τί νά Οέλη!)

Καί γνωρίζεις δ κήρυκας ποιός είναι;

Υπηρέτης
Πρίαμος

'Ο 'Οδυσέας.
........ (Βέβαια. Καί ποιος άλλος !
’Εκειός που ’ξέρει νά μπερδεύη. ’Ξέρει
Νά σκοτίζη, νά φτιάνη, νά χαλα'η,
Νά λ«ή, νά δένφ .... κάνει μαύρο τ’ άσπρο
Καί τ’ άσπρο μαύρο. Καί τά λόγιά του δλα
’Ξηγώνται πάντα σέ ποικίλους τρόπους).
Άς έμπη, άς έμπη δ Κήρυκας. (Μά, ώ Θέμου 5
"Ελληνας, και 'Οδυσέας! φρικιάζω).
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Έχτωράς
ΣΚΗΝΗ Γ
Πρίαμος καί Ό δ υ σ έ α ς.
Ό δ υσ έ α ς

Πρίαμος

Ό δυσ έ α ς

Π ρ ί α μ ο·ς
Ό δυ σέ ας

Τόν Πρίαμον προσκινώ τόν Βασιλέα.
Τόν Πρίαμον τόν σοφόν, τόν θειον ......
φθάνει,
Φθάνει, Όδυσέα, τά γλυκά λόγια. Έγφμαΐι
Άπό. σέ γεροντώτερος, καί ’ξέρω
Πολλά κ’ εγώ άπ’ τήν πείρα διδαγμένος. Λέγε, τί θέλεις ; μά σέ λίγα λόγια,
Καί άπλα, καί παστρικά, καί τιμημένα.
Ευχαρίστως. Άλλ’ήθελα παρόντας
Καί τούς υίούςσου, Πρίαμε, τόν ένα
Τουλάχιστον, τόν ’Έχτωρα.
Ναί, νά’λθ^.
Ό ’Έχτωρας εόθύς νάλθή έδω-μέσα. (τοΰ ΰπηρέτη)·.
(Γριά άλουποΰ! Δέν πιάνεται μέ λόγια··
Οδτε μ’ άφίνει νά ’μιλώ δσο θέλω.
Μά μέ τόν νέον τόν ’Έχτωρα θά κάμω
Καλήτερες δουλειές).
'

ΣΚΗΝΗ

Άν άλλο δέν ζητ^ς παρά ένα ξίφος

Ν’ άντιχτυπήση άλλο ’δικό σας, σεΐρε
Φώναξε σ’ ολο τό στρατόπεδό σας
Πώς ό ’Έχτωρας εϊν’ έτοιμος, καί πηένει
Νά κατεβή ευθύς ·......
’Έχτωρα σώπα
Στή μάχη έσύ άρχηγός νάδιατάττης
Νά όδηγάς, νά χτυπάς, νά βασιλεύης.

Πρίαμος

Έκεΐ κάνεις δέ σ’ έξετάζει, κάμνε.
Άήλ’ δταν χρειάζεται βουλή, ν’ άφίνης

Τούς γεροντότερους σου νά ’μιλούνε.
’Εσύ έχεις γεναιότητα και θάρρος,
Και δύναμη και νηότη· μά σοϋ λείπει
'Η πείρα πώχει δ γέρος δ πατέρας σου.
Έμέ μοΰ πρέπει απόκριση νά δώσω

Τοΰ άποσταλμένου.
2/ εςσαι ο Κύριος μου
Και ζητώ τό συμπάθειο σου, πατέρα.
Όδυσέα, φιλάνθρωποι, γεναϊοι,

Έχτ ω ρα ς

Πρίαμος

Οί "Ελληνες σου, βέβαια θά μετράνε
Τόν καιρόν τόν . χαμένον είς τά ξένα,
Σέ μάταιες προσπάθειες πεισμομένοι.
Καί τώρα γνωστικότεροι παρ’ άλλο
’Επιθυμούν’ νά φύγουνε άπό ’δώθε

K

Απελπισμένοι, καθώς πρέπει νφναι
*
’Απελπισία μαζύ και φρονιμάδα
Τοΰς δείχνουνε τό δρόμο τοΰ σπητιοΰ τους
*

Έχτωρας καί ο ί ρ η θ έ ν τ ε ς.

Ό δ υσ έ α ς

Έχτωρας

Πρίαμος
Όδυσέ α ς

’Έχτωρα θείε'
Σταλμένος να ’μιλήσω τοΰ πατρός σου,.
’Έπρεπε ναν’ κι’ ο ή'ρ,ωας τής Τρωάδας
Παρών είς τή συνέντευξη, μαζύ μας..
01 ’Έλληνες θαυμάζουν’ καί τιμούνε.
’Εξίσου όλοΰθε, σ’ δλον τδ στρατό μας
Τή φρόνηση τοϋ Πρ’άμου τή μεγάλη.
Καί του 'Έχτωρα τή δύναμη τή θεία.
Σέ τι, Όδυσέα, ’μπορώ νά δπηρετήσω
Τούς 'Έλληνας σου ; Μήπως θέλουν’ ί'σως
Τόν ’Έχτωρα νά ’ιδοΰνε άν έλαττώθη,
Και δέν ήν’ πλέον έκειός οπού ήτον πρώτα;
Κάθισε τώρα, Όδυσέα, και λέγε. (κάθονται)
01 Έλληνες, φιλάνθρωποι, γενναίοι,
Λυπούνται στά κακά τά καμομένα,
Καί προσφέρουν’ τήν παύση τοΰ πολέμου»,
Κ’ εύχαρισταΰνται, τές απαίτησές τους
Νάν τές άποφασίση ή δίκαιη τάχη
Στ αντίπαλα σπαθιά δυόμας ηρώων.
Σ’ έμας, βέβαια, καθένας θά ζητήσ^
Τήν τιμή ναναι αυτός ό μονομάχος.
Σ’έσας πάλαι, άν ή φήμη δέ γελάη, • ·

Καί μοναχά μιάν πρόφαση ζητούνε
Γιά νά φύγουν’ έδώθε με τιμή τους.
Καί σύ, Όδυσέα μου, είσαι τόσο αθώος·...·

’Ή, έμέ μέ κρίνεις τόσο άνόητό νε,
"Ωστε νά θέλω ό ίδιος νάν τοΰς δώσω
Τήν πρόφαση ποΰ πηένουνε ζητώντας!. .. .
Στρέψε, Όδυσέα, στους Έλληνας καί ’πέστους—·
«Ό δρόμος ποΰ σάς ήφερε εΐν’ πλατύς,
«Καί κανείς δέ ’μποδίζει τή φυγή σας
«’Ντρέπεσθε νά μισέψετε άδειανο!,
«Μά. ή ντροπή έίν’ άναπόφευκτη σ’έκείνους

Όδυσέα

;

«Ποΰ δέ μετράν καλά τά βήματά τους.
Έχεις δίκηο νά ’βρίζας. Ή διχόνοια

Ποΰ έπεσε δυστυχώς άνάμεσό μας
Καί παραλύει τές δυναμές μας δλες
Βαστάει άκόμη ορθούς σ’ έσας τριγύρω
Τούς πύργους τής Τρωάδος, καί σάς κάμνει

’Ασφαλείς καί θρασείς. Άλλ’ ή διχόνοια
Σήμερα πάνει καί σ’ έμας, καί τότε
Εσείς θέλει ζητήσετε συνθήκες,
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ί

"Εχτωρας

Πρίαμος

'

Άλ.λά Οέλ’ εΐναι αργά. DAv είναι οί "Ελληνες
Πρίαμε, πού βαρένονται. Δέν είναι
Πόθος σ’έμας νά φύγωμε άπδ ’δώθέ
Μέ τά χόρια άδειανά καί άτιμ.ασμένα,
Καθώς έσΰ τά πλάθεις εις τό νοΰ σου·
Άλλ’ είναι ύ Άχιλέας όποΰ έβαρέθηκε
Νά στέκεται οκνηρός· ν’ άκαύη τή μάχη,
Νά βράζχ-, μέσ’στά στήθεια του ή καρδιά του^
Καί γιά ενα πείσμα νά μήν πόρνη μέρος»
Ναί, ό Άχιλέας μάς μεινάει, και βάνει.
Στή διάθεση τοΰ Άτρείδη το σπαθί του.»
Τότε δλος ό στρατός μας ενωμένος
Καί ριμένος άπάνουσας. .... νομίζεις
Νάν’ εύκολο γιά σάς ν’άντισταθήτε;
Νομίζεις.............
[Ναί, νομίζουμε, ‘Οδυσέα......
]"Εχτωρα, φύγε έδώθε. Στο προστάζει

Ό πατήρ σου ένταυτφ κι’ό βασιλεύς σου· (φεύγει ό "Εχτωρας)

Μακράν άπό τά σπήτια μας, στά ξένα.
Φθείρεται, Πρίαμε, τ’ άνθος τής Ελλάδος,
Γιά μία γυναίκα άμφίβολης. αξίας. .

Μά ’πες μου,

Πρίαμε, καί ή ’δική σας θέση
Δέν είναι ή ίδια; 'Ως καί σείς δέν πάσχετε
Γιά τήν ίδια γυναίκα·, Δέκα χρόνους
Αποκλεισμένοι μέσ’ στους πύργους τούτους;
01 κάμποι σας τριγύρω χερσομένοι, κλπ. κλπ.
(Μέσον τραγωδίας}

ΣΚΗΝΗ ....
(Συναπαντώνται είς το προάβλιο τοϋ παλατιού) ’Έχτωρας καί ’Ανδρομάχη
μέ το παιδί τους. ;

"Εχτωρα, στάσου.

’Ανδρομάχη
’Έ χτ ω ρ ας
Ανδρομάχη
’Έ χ τ ω ρ α ς
’Ανδρομάχη

Πώς εδώ;

Γιά ’σένα.
Γιά ’μέ I Καί τί μέ θέλεις ; Τί καινούριος
Τί καινούριο; Και λές νά μήν ήξέρω
Τίποτα ; Τίποτα, "Εχτωρα ;

ΣΚΗΝΗ F/

Τί ’ξέρεις;
Όλα, "Εχτωρα, τά ξέρω. . · . Τά ’νογάω. . . »
Τά βλέπω εμπρός μου . . . "Οχι, δέ γεληώμαι.

Πρίαμος κα'ι Όδυσέας.

Πρίαμος

Αέ.γε τώρα, 'Οδυσέα,—’Παϊνα έλευθέρως

Όδυσέας

Αΰτοΰς τους "Ελληναςσου τούς γεναίους,
Τους φιλάνθρωπους, άφοϋ βλέπουν’πλέον
Πώς δέ ’μπορούνε τίποτα έναντίον μας.
'Ωραία ή άρετή ποΰ συμπαθάει
Άφοϋ καί δέ ’μπορεί νά κακουργήσει
Είμαι, 'Οδυσέα, γεραντότερός σου
Κ’ είδα πολλά-πολλά περσότερά σου·
Λέγε δ θέλης, σ’ ακούω, μά νά ξέρης
Όπως ’μιλεΐς μέ γέροντα άσπρομάλη
Ποΰ τάξερε δλα ’κείνα ποΰ εσύ ’ξέρεις
Πριν άρχίσης ίσΰ νάν τά γνωρίζης.
Γνωρίζω, Πρίαμε, και καλά γνωρίζω

'Ότι ’μιλώ μέ γέροντα σοφόνε
Άφοΰ πολλά τον έδίδαξε ή πείρα
Καί ή φυσική του φρόνηση ή μεγάλη.
Οι 'Έλληνες όλοΰθε ομολογούνε
’Ότι χωρίς τή φρόνηση τοΰ Πριάμου
Ό πύργος τής Τρωάδος δέν άντεΐχε.
Ή φρόνησή σου, Πρίαμε, περισσότερο
Παρά ή λόγχες, φυλάττει τήν Τρωάδα.
Κ’είναι σ’αύτήν τήν ίδια φρόνησή σου
Ποΰ τώρα έλπίζω. "Ακούσε και σκέψου·
Είμασθε κ’έμεΐς τώρα βαρεμένοι, (έμπιστευτικώς)
Είναι ό δέκατος χρόνος όποΰ ζοΰμε

"Εχτωρα σηδερόκαρδε ! Νά φύγης
Κρυφά άπό ’μέν’!;.. Κάνε δέ σοϋ έπόνηε
Γιά τδ παιδίσου, νάν τδ πάρης πρώτα
Στήν άγκαλιά σου, νάν τοΰ ’πής πώς πηένεις
Σέ φονική μονομαχία; Πώς ίσως
Τδ βλέπεις γιά τήν ύστερη φορά; Πώς ίσως. . . .

’Έ χ

τ ω

ρας

Ανδρομάχη

"Ε χτ ω ρ α ς
Ανδρομάχη

Σώπα, ’Ανδρομάχη, μή φοβάσαι φόβους

Άβάσιστους καί μάταιους· πηγένω. . . .
("Ω τδ άπάντημα τοϋτο 1) Ναί, πηγένω
Εις τδν στρατώνα. ΟΙ 'Έλληνες, φοβούμαι,
Δέν θ’ αργήσουν’ πολύ. . . .
"Εχτωρα πηένεις
Εις τήν κακή μου μοίρα. .... καί γυρεύεις
Νά μέ γελάσης. Δέ γεληέται μία
Όποΰ αγαπάει ώσάν τήν ’Ανδρομάχη.
"Εχου’ τά βασιλόσπητα όλοΰθε
"Αφαντα αύτιά, καί μάτια ποΰ αγρυπνούνε,
Καί δέ ’μπορεί κρυφό νάν τά ξεφύγη.
’Ανδρομάχη, έχε ’γειά, (φεύγοντας)

"θ/Λ °Ζι> στάσου.
Μια στιγμή “στάσου. . · . "Εχτωρα, ή καρδιά μου
Μοΰ λέει κακά. . . . κακά μοΰ προσμηνάει. . . «

"Ε χ τ ω ρ α ς

Κακά ή καλά, τδ χρέος μου μέ κράζει·
'Η Τιμή καί τδ Χρέος θεοί δύο (μ έ άγανάχτηση)
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"Ακαρδοι, άίυσώπητοι, φρικώόεις,
Ποΰ χωρίζουν’ τον ανδρα οχ τη γυναίκα
Τόν πατέρα δχ τό τέκνο του. ·.. Ανδρομάχη....

Ανδρομάχη

"Η ή Έριννύες μ’ Αφήσανε ώς τά τώρα
Γιά νά ίδοΰνε τά μάτια μου δσα βλέπω;
Έτέλειοσε ή Τρωάδα. Έδώ θά μείνουν’
Μόνον έρίπια γιά πολλούς αιώνας
Νά δείχνουνε στούς μέλλοντας άνθρώπους
Στους Βασιλείς καί Πρίγγιπας υΙούς των
-Πόσην εύθύνη ό θρόνος βάνει άπάνου τους.
’Ελάτε, έλάτε, Βασιλείς νά ίδήτε’Ελάτε, Πριγγιπόπουλα παιδιά τους·

(θέλοντας να φύγη)
"Εχτωρα, στάσου . . . μιά στιγμήν ακόμη,

(άρπάζοντάς τον)
’Ακόμη μιά στιγμή. Να τδ παιδί σου
’

"Εχτωρας

Μέ τδ χεράκι του τδ άθόο γυρεύει
Νά πιάση τά φτερά τής κόρυθόςσου
’Αγκάλιασε το ... . φίλίσ’ το. .. ποιος ξέρει!... ·
"Ω βαρυόμοιρη έγώ! βάνω στο νοΰ μου.
Συμφορές, καί κακδ σοϋ προσμηνάω.
Πήεν’, "Εχτωρά μου, πήενε .... στά παιγνίδια
(Μέ βεδιασμένην ησυχία).
Και γύρισε χαρμόσυνος ’σάν πρώτα.
Πήεν’, "Εχτωρά μου.... (θρηνεί).
Δύστυχη ’Ανδρομάχη!
"Α, μά! ποτέ, ποτέ κ’έμέ ή καρδιά μου
Δέν έχτύπησε τόσο τρυφερότερα.
Παιδί μου (πέρνοντάς το) Οάσαι <5 βασιλέας μια ’μέρα
Τής δοξασμένης Τρωάδος; ή θέ νάσαι
.
Δοΰλος σέ ξένη γή, μακρά άπδ ’δώθε,
’Ορφανό καί ύβρισμένο ; "Ω Θέμου, Θέμου,
Σέ τι κίνδυνο βάνει την πατρίδα
Κυριάρχου σφάλμα, πρίγγιπος κακία! .,

Μά τώρα σέ τί χάνομαι;! . . ’Ανδρομάχη,
Μήν πής ά'λλα περσσότερα. "Εχε’γειά.
Φθάνει, Ανδρομάχη, φθάνει, γιατί ακούω
Πόλεμο δυνατόν μέσ’ στην ψυχή μου
Ποϋ μέ κατασπαράττει και μέ πνίγει.
"Εχε ’γειά.. . . Τδ παιδί μας . ... ’Ανδρομάχη
(δ "Εχτωρας φεύγει, Ή ’Ανδρομάχη λυποθυμεί)

(έΤ^ας τής Τραγωδίας).
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’Ελάτε, Κυριάρχαι τών έθνώνε,
Ίδέτε φλώγες, καί σφαγές, και φρίκη·
’Αποτελέσματα όλα κακοηθείας
Ενός διεφθαρμένου· βασιλόπουλου.

·,

ΚΩΜΩΑΙΑ
Ή Κωμωδία δύναται νά ήναι γελοτοποιά, ή καί σοβαρή’ κατά ποϋ ύπάρ·

χει ή δέν υπάρχει είς τά παρασταινόμενα γελοιότης. Τόσον είς τήν μίαν ως

καί εις τήν άλλην περίστασην ή κωμφδία έ'χει κοινόν μέ τήν τραγφδίαν τόν

σκοπόν τοϋ νά έμπνευση μίσος και αποστροφήν διά τήν κακίαν, καί συμπά
θειαν καί άγάπην διά τήν άρετήν. Τά δέ άπαιτούμενα προσόντα τής κωμφ-

δίας είναι δμοια τών τής τραγφδίας' έχτός τών όσων αποβλέπουν’ τόν διά
φορον χαραχτήρα τους. Χαραχτήρας τής τραγωδίας είναι, εί'δαμε, ή δεινότης
και ή θλίψη. Ένώ ή κωμωδία είναι σχετικώς έλαφρή καί χαρόποια, άστεία,
καί προκαλεϊ τόν γέλοτα. Ή τραγωδία δθεν διά τήν φύσην και χαρακτήρα
της, απαιτεί ύφος μεγαλοπρεπές, ύψηλόν, καί κάποτε θαυμάσια συμβάντα’

ένφ ή κωμωδία άρκεϊται είς ύφος κοινόν, ή μόλις ΰψομένον άπό τό κοινόν,

καί συμβάντα όποϋ, ώς και δταν παράδοξα, δέν έχουν’ δμως θλίψην, ούτε
τραγικήν δεινότητα.

ΣΚΗΝΗ ΥΣΤΕΡΗ
Μονόλογος Πριάμου.
Ποΰ νά φύγω; Νά φύγω! "Α, ποΰ·/ τδ χέρι
Ποΰ νά δόση κ’έμέ τδ θάνατό μου;
Τά παιδιά μου σφαμένα! Ή γυναίκες
Σειρμένες στή σκλαβιά! Τά βρέφη, ώ φρίκη!
Στραγγουλησμένα καί ριμένα. 'ΓΙ φλώγες
’Αποτεφρώνουνε δλη μου τή χώρα.
Έπιάσανε τ’Άνάχτορα. Φουντόνει
Ό καπνός..,. Καί κάνεις δέ μέ ψηφάει
Νά μέ σκοτόση. Είναι καταφρόνια
ΓΓ άνθρωπο ΰπέργηρόνε, οΰτιδανόνε,

"Οσον δ’ άποβλέπει τήν στιχουργίαν,— ή κωμφδία δέν έχει τόσο χρείαν
άπό στίχους, δσον εχεε ή τραγφδία. Ή τραγωδία παρασταίνουσα συμβάντα
μεγαλοπρεπή καί δεινά, καί έ'χουσα ακολούθως χρείαν άπό ύφος ύψομένο
άνω τοΰ κοινοΰ, άπαιτεϊ τούς στίχους, ’σαν όπου ό στίχος συμβάλλει πολύ

είς τήν ύψωσην τοΰ ύφους, καί είς τήν μεγαλοπρέπειαν τής διεξαγωγής τοϋ
προκειμένου. Άλλά ή κωμφδία, ή οποία παρασταίνει κοινά συμβάντα τής
ζαθημερουσίας ζωής, μήν έ'χουσα χρείαν άπό ύφος πολύ ύψομένο, δέν εχει

μήτε χρείαν άπό τήν βοήθειαν τοΰ στίχου. Καί ί'σως-ίσως ήμπορούσαμε μά
λιστα νά είποΰμεν δτι ή κωμ,φδία συμβηβάζεται καλήτερα μέ πεζικήν συγ
γραφήν. 'Ως έκ τούτου, ή κωμωδία, δταν είς τό πεζόν τουλάχιστον, ήμπο-

ροϋσε νά μή συγκαταλογίζεται μέ τές ποίησες’ συνηθηέται όμως νά θεωρείται
καί τούτη ώς είδος ποιήσεως, επειδή έ'χει μέγα μέρος ποιήσεως αυτή είς
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έαυτην, ώς και δταν ό στίχος Τ^είστ-γ]. ’Επειδή δεν πρέπει νά λησμονησωμεν

ό'τι, δεν είναι οί μόνοι στίχοι ποϋ κάμνουν’την ποίησην1.

w

Λάμ, Μά, Κ. Ααγούδη, εμέ μ.οϋ έπόθηκε ό'τι τό Δικαστήριο συνήθη πάν
τα, εντός τριών ημερών μετά τό μεσέγγυον νά διατάττγι και τον πληστη-

Τά ακόλουθα τρία κομμάτια, είναι δείγματα άρχ^ς, μέσου, καί τέλους

ρΐασμόν τών μεσεγγυασμένων καλών. Καί, στην περίσταση μας ε?ναι τώρα
τρεις μήνες, όπου έκάμαμε τό μεσέγγυον, καί η χρεοστούμενη διαταγή, ώς

Κωμφδίας.

μου λέγεις, δέν έγινε άκόμη! Μου έπόθηκε μάλιστα σήμερα, άπό άνθρωπον
όπου γνωρίζει, ότι πρέπει νά έ'γινε ευθύς έως άπό τότε.
Λαγ. "Οποιος σοϋ τόπε σοϋ είπε ψέμματα. ’Εγώ κυττάζω πάντα, κάθε

ΔΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΣ2
κωμωδίας)

’μέρα, μά δέν έγινε άκόμη.

ΠΡΑΞΗ Α'. — ΣΚΗΝΗ Α'.

Λάμ. Πάμε, σέ παρακαλώ, νά ροτησομε.
Λαγ. Μάλιστα, πάμε.

(Ε’ς την Γρ5φ.ματίΐ«ν τών Διχ«βτηρίων).,

ΣΚΗΝΗ Γ'.

‘Ο Λάμβδα μόνος.

Γνωρίζω κρισολόγους όπου δεν έχουν παρά έναν υπερασπιστήν εις τά Δι

*
καστήρια

κ’ εγώ, κάθε άλλο παρά κρισολόγος, έχω δύο! Μά τί νά γένγι!

’Ήμουνα δυσαρεστημένος είς τόν πρώτονε, όταν μου έχρειάσθηκε νά παρουσιασθώ κα'ι πάλε στά Δικαστήρια γι’ άλλη ώεάν υπόθεση, που δεν εμπι

Λαγ. (πρδς τί>γ Γραμματέα). Εις την υπόθεσην μεταξύ Λ. και Γ. έγινε
πράξη έξουσιοδοτησεως πληστηριασμοΰ;
Γραμ. Ευθύς (κντάζει). Ιδού. ’Έγινε άπό εύθύς τότε. Έδώ και τρεις μ.η-

νες. Έξουσιωδοτηθητε νά πληστηριάσετε. Μά, ώς φαίνεται, τό αμελήσατε.
κΐάμ. Ιδού, Κ. Ααγούδη. Πώς λοιπόν μου έλεγες ό'τι τό Δικαστήριο δέν

στευόμουνα νά βάλω πλέον είς τά χέρια τοΰ-πρώτου μ.ου ύποδικηγόρου.—*
’Ιδού πώς έως άπό τότε ’βρίσκομαι μέ δύο, η γιά νά ’πώ καληρερα ir μεσω·
δύο .... "Ω Έσταυρομένε, τώρα ’νογάω τη θέση σου ....

με; Ό πληστηριασμός θέλει έ'ξοδα, καί ή άφεντιάσου έβαρενόσουνε τά έξοδα.
κΐάμ· ’Εγώ έβαρενόμουνα τά έ'ξοδα! Και δέ σοϋ είχα στο Ληξούρι τό

ΣΚΗΝΗ Β'.

πουγγί τοΰ άδελφοΰ μου στη διάθεση σου, και κάθε ποϋ σοΰ έχρειαζότουνε

.Λαγσύδης καί ό ρηΰεις.

νά κάμγς δικαστική πράξη έπηγενες καί σου έ'δινε 6,τι σοϋ έχρειαζότουνε,

\Δαγ. Καλη-μέρα, Κύριε Λάμβδα.
Λάμ. Καλη-μέρα, Κύριε Ααγούδη.

έκαμε τίποτα; "Οτι έκύτταζες κάθε ’μέρα ... οτι..;
Λαγ. Μά πώς έμπόρουνα νά σοϋ είπώ πώς χρειάζεται νά πληστηριάσω-

χωρίς νά σέ ’ξετάσ-ρ ποτέ,. $ νά σοΰ παρατηρησγ) ποτέ τίποτε; -—’Αλλά,

Ό πληστηριασμός εκείνος,

δεν &ά

Κύριέ μου, νά μοϋ έπιστρέψγις τά δικόγραφά μου, επειδή δέν εννοώ νά εξα

γένη ποτέ; Είναι τώρα τρεις μίηνες όποΰ, τελεωμένες ό'λες μας η δικαστι

κολουθήσω νά κάνω δίκες. Καί ένταυτω νά μοϋ όρίσγς τί σοϋ χοεοστώ ώς

κές πράξες, έζητησαμε νά ’μπορέσομε νά πληστηριάσωμε τά κινητά εκείνα

αμοιβήν σου, γιά νά κάμ.ω τό χρέος μου.

τά μεσεγγυασμένα.

Λαγ. ’Ακόμη κα’ι ακόμη. Ή δικαστικές πράζες, άπουκάτου στό ρομαίϊκο,
δέν τελειόνουνε τόσο γλύγορα. Δεν τούς γνοιάζει γιά προθεσμίες, δέν τούς

ΣΚΗΝΗ Δ'.

γνοιάζει γιά-τίποτα.

ΚέφαΛος καί -Λό,μδύα.

κΐάμ. Μά δέ ’μποροΰρε ....
Λαγ. Τί; νάν τούς βιάσωμε;. Ό Θεός-φυλάξγ ? ’Αν τούς στενο/ωρησης,

σοΰ κάνουνε την απόφαση, μά σοϋ την κάνουνε εναντίον σου.
1 Είναι ποίησες χωρίς στίχους* ώς καί στίχοι χωρίς ποίησην. Μεταξύ τών πρώτων, ό
Τηλ/μαχος τοδ Φενελώνος, καί οί Μύθοι τοΰ Αισώπου. Μεταξύ τών δευτέρων, τά περισσότερα
στιχουργήματα πού γένουνται σήμερα μεταξύ μας. Μή(;) Ιξαιρουμένων ’ίσως τών έδικώνμου.
2 Είς την σύνταξιν τής κωμωδίας ταύτης ίδωκαν αφορμήν 8!και τινες τοΰ κ. Λασκαράτου. Διά τοϋτο δέν πρέπει νά ξενισθή ό αναγνώστης Ιάν άναγνώση ένταΰΟά τινας φράσεις
ύπερύολικάς κατά τών ύποδικηγόρων, άφ’ ού μάλιστα δ ποιητής δεν ^γραψεν ιστορίαν, άλλ’
Απλώς κωμωδίαν (Σ. τ. Ε.).
,

’κίάμ. Κύριε Κέφαλε, έμαθα ό'τι έγεινε η άπόφαση κατά Α. καί τον κατα
δικάζει νά μοϋ πληρώση 134 δραχμάς.

Κέφ. Μάλιστα. Καί τές έπληρωσε είς τά χέρια μου.

Λάμ. "Εχω ευχαρίστηση. Λοιπόν ;
Κέφ. Εύθύς. Ιδού ό λογαριασμός. Διά τούτην την ύπόθεσην, καί τές άλ
λες δύο ποϋ εί'χετε είς τά χέρια μου, έξοδα δραχμάς 92.

Λάμ. Πώς! Κύριε Κέφαλε. Τά έξοδα όλα δέν σοϋ τά έδινα πάντα προ
πληρωμένα ;
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ΛΓήρ. Τίνος τά έδινες; .
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.ζ/ά/ζ. Τίνος τά έδινα 1 Της άφεντιάς σου τά έδινα. Δέν τδ ’θυμάσαι; άπο-

Λάγ. Τά έξοδα.
Λάμ. Μά, Κ. Ααγούδη, τά έξοδα δέν σοϋ τά έπληρωνε κάθε φορά, πάντα

σόνοντάς σου μάλιστα έπειτα δσα άλλα περισσότερα μοΰ έγυρευες ώς έξο-

ό αδελφός μου ; Κάθε ποΰ έχρειαζότουνε νά κάμης μίαν πράξη, δέν έπηγε-

δευμένα άπό’δικάσου έχτδς εκείνων;

νες πρώτα είς τδν άδελφό μου, καί σοϋ έδινε πάντα δ,τι τοϋ έγύρευες;

Κέφ. Κύριε Α. ιδού ό λογαριασμός. Κάμετε νάν τδν ίδοϋνε και άλλοι δι
κηγόροι, καί θέλ’ είδεΐτε δτι δέν σάς έχω τίποτε περισσότερο.

Λάμ. Μά, Κ. Κέφαλε, τδ δσα σοϋ έ'δοσα κάθε φορά που έπρόκειτο νά γί
νονται πράξες; . ..

Λαγ. "Ο, τι μ.οΰ έδοσε ό αδελφός σου τδ κατεβάζουμε.

Λάμ. Τό κατεβάζουμε! Άπό τί τό κατεβάζουμε;

Λαγ. Άπό τούτον τό λογαριασμό.
Λαμ. Μά έγώ τούτον τδ λογαριασμό δέν τόνε χροστάω" άφοϋ ό άδελφός
μ.ου σοϋ έδινε κάθε φορά πάντα προπληρομένο κάθε έξοδο ποΰ είχες νά κάνης.,

Κέγ. Έξοδευθηκανε.
Λάμ. (Δεν αμφιβάλλω, έξοδευθηκανε .... Και τές υπόλοιπες δραχμές
πρέπει νάν τοΰ τές άφησω γιά πληρομη του !) Πάη καλά Κ. Κέφαλε. Μά

κάμε μου τη χάρη δόσε μου τουλάχιστον τά δικαστικά μου έγγραφα" επειδή

δέν εννοώ νά εξακολουθήσω άλλες δίκες.

Λαγ. ’Ό'ίσκε. Μοΰ έδινε axirto πάντα.
Λάμ. Άκόντο σοϋ έδινε! Μήπως δ άδελφός μου δέν είχε νά σοϋ τά δόση

ό'λα τά όβολα, καί τ’ άπόσονες η άφενηάσου ποΰ είχες ;

Λαγ. Σιδρ Άντρέα, τοΰτον τδ λογαριασμό, τόν έπληρωσες ;
Λάμ. ’Εγώ τοΰτον τδ λογαριασμό δέν τόν έπληρωσα.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

(Στδ σπίτι μου).
Λάμ. Παιδιά μου, δέν σάς έ'φερα χρήματα. Την άποζημίοση γιά τδ ύποστατικό σας τδ ζημιομένο, τέ,ν έβάσταξε δ Κέφαλος.

Παιδία. Μά γιατί, πατέρα;

Λαγ. Ντοϊ'Γχβε τόνε χροστ^ς.
Λάμ. Τδ δίκηο τοϋτο μέ πείθει, Κύριε Ααγούδη. Άλλά ημπορώ κ’ έγώ
νά σου παρουσιάσω της άφεντιάςσου άλλον δ'μοιον λογαριασμό γιά άλλες 99
i/j δραχμές τάς οποίας δέν έπληρωσες, καί έ'τσι νά εΐ'μασθε μπάζα.

Λαγ. Σιορ Άντρέα, είμαι φτωχός άνθρωπος, καί μη θέλησης νά κάμης

Λάμ.. ’Επειδή άποκάτου εις τδ πρόσχημα τοϋ δικανικου επαγγέλματος,

ΐντερέσο μ.’ έμένανε.
Λάμ. Μητ’ έγώ, Κ. Ααγούδη, δέν είμαι πλούσιος" άλλά, επειδή μοΰ λές

οί δικανικοί μας, οί περισσότεροι τουλάχιστον, μετέρχονται τό ληστρικόν έρ-

έτσι, άς νίναι. Ιδού η σημείωση ποΰ μοΰ έδοσε ό άδελφός μου, καί συγκλίνω

γον. Ήμποροϋσα βέβαια νάν τδν ένάξω στά Δικαστήρια" μά δέν ήθελε κάμω

παρά νά πέσω εις τά χέρια άλλου πάλε ληστοϋ, δστις ...

νά κατεβάσωμε λοιπόν άπό τδ λογαριασμόσου 13 δύστηλα, ποΰ σοΰ έδοσε

σέ διάφορες δόσες ό άδελφο'ς μου.
Λαγ. ’Όϊσκε. Δέ μοΰ έδοσε παρά ένιά μόνον.
Λάμ. Ένιά! Σοΰ έδοσε ένιά, καί έπέρασε 13! Κύριε Ααγούδη έχω δου

ΣΚΗΝΗ Τ'.
λειά μου. (φεύγει).

'Υπηρέτης. "Ενας άνθρωπος σέ γυρεύει.

ΣΚΗΝΗ Η'

Λάμ. 'Κς έλθη.
Σπητι Κεφάλου.

ΣΚΗΝΗ Ζ'.
Λαγούδης καί οί άνωθεν.
Λαγ. Τδού Κ. Λ. τά δικαστικά σου έγγραφα.

Λάμ, Πολύ καλά. ’Όρισέμου τώρα τί σου χρεοστώ γι’ άμοιβησου.
Λαγ. ”Α, έγώ γιά πληρομή δέ μέ ’γνοιάζει" και μόνον τά έξοδα τοΰτα..,.

Λάμ. Τί έξοδα;

Λαγ. Τά έ'ξοδα. Κάτι λίγα έξοδα.
Λάμ. (κυτάζει τό

τοϋτο Κ. Ααγούδη;

Λογαριασμό) Ενενήντα-ένεάμισι, δραχμές! Τείναι

Λάμ. Κύριε Κέφαλε, τδ

λογαριασμ.δ ποΰ μοΰ έπληρόθηκες εψές, τόν έ'κα-

παραλαβές όποΰ προηγουμένως είχε σοΰ στείλω.
μες, ύποθέτω, άπάνου στες
’βρίσκω καί άλλη σου παραλαβή διά πέντε δύστηλα τά
Άλλ’ ιδού τώρα
όποια δέν ύπολόγησες είς τά ληφθέντα σου" άκολούθως νά λάβης την καλο

σύνη νά μοΰ τά έπιστρέψης.
Κέγ. Κύριε Λ., έξοδευθηκαν’ καί τοΰτα. ’Έχετε υπομονή νά σάς κάμω

άλλον λογαριασμ-όν" και θά ίδεΐτε δ'τι ’μπαίνουν’ καί ταΰτα.
Λάμ. Έγώ σ’ ευχαριστώ" άλλά δέν έχω χρεία άπό άλλον λογαριασμόν είς
τδν όποιον νά ’μπαίνουν καί τοΰτα. Άπό τά χρήματά μου έχω χρεία.

:
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Μά τά χρήματά σας, %. Α., έξοδευθηκανε. ’Έχετε υπομονή νά σας
κάμω άλλον λογαριασμόν" καί θέλ’ είδεϊτε ότι ’μπαίνουν’ καί τοΰτα.
Key.

Μία φωνή. ’Άφισε τούς δικηγόρους.

Είναι γιά τούς ύποδικηγόρους όπου θά

£ητησωμε σήμερα.
"Λ-Ι-Ιη φωνή.

Σωστά. Έπειτα, μ.ην άνακατόνουμε τά μεγάλα μέ τά μικρά.

Σβύσε τούς δικηγόρους.
(Σβγεΐ). Λοιπόν. «’Επειδή ό κλάδος των ύποδικηγόρων έκατάντησε τώρα-

(Μέΰον κωμωδίας)

»πλέον κλάδος ληστών’ οί όποιοι, χωρίς εντροπήν,

ΣΚΗΝΗ.... (στο δρόμο).

χωρίς φόβον θεοΰ, καί

«χωρίς συστολήν απέναντι των ανθρώπων, ληστεύουν τούς συμπολίτας των,
Λαγούδης ν.α\ Μδιμβδας.

«φίλους των, καί γειτώνους των, όσους πέσουνε εις τά χέρια των’ η δέ λη-

Μάμ. Κύριε Ααγούδη, επιθυμώ νά τελειό'σω τούς λογαριασμούς μου μέ τόν

«στεία τούτη γίνεται χνμήν διαφθοράς εις την κοινωνίαν’ η ήθικη διαφθορά

εαυτό σου’ επειδή δεν μοϋ αρέσει νά ενθυμούμαι ότι σοϋ χρεοστώ την πλη-

«ό'ντας κολητικη καί τούτη ώς την υλικήν,—Διά τοΰτο, κ. Υπουργέ, πα-

ρομη σου. Είμαι δέ έτοιμος νά σοΰ κάμω καλά καί τά ένιά δύστηλα ποϋ μοϋ

»ρακαλοΰμε νά παυθη, προσωρινώς μέν, άλλ’ άμέσως, τό ληστρικόν τοΰτο

είπες επί τοϋ λογαριασμού σου.

«στίφος των αναιδών τούτων βαλαντιοτόμων. . ....

Λαγ. ’Όϊσκε. Δε σοΰ είπα ένιά" εφτά σοΰ είπα’ επειδή εφτά μόνον μοϋ
έδοσε ό αδελφός σου.

Μία φωνή. ”Α, μπά ! Πρωτοκλέφτες βάλε τους.

”Λ.Ι.Ιη φωνή. Μήτε πρωτοκλέφτες. Ληστάδες βάλε τους.

Λάμ. Μοΰ είπες εφτά, και ό’χι ένιά! Κύριε Ααγούδη, δεν σοΰ χρεοστώ

''Ά.Ι.Ιη φωνή. Καί εί'στενε βέβαωι πώς μέ τοΰτον τον τρόπο δέν τούς συ-

παρά τό μισθό σου, τόν όποιον είμαι έτοιμος νά σοΰ δόσω γεναΐον. ”Αν νομίζης

στένουμε έξεναντίας εις τό Υπουργείου;
’’ΛΙΛη φωνή. Καλά λέει. Γράψε τους τίμιους άνθρώπους, άν θέλης νάν

ότι σοΰ χρεοστώ άλλο περισσότερο, τά Δικαστήρια είναι γιά όλους.
ΣΚΗΝΗ . ... (στο σπ-ητι τοΰ Λάμβδα).

'

Ιίαιδί. ’Ακόυσες, πατέρα, ποΰ θά κάμουνε μίαν αναφορά εναντίον εις τούς

ύποδικηγόρους ;

τούς κακοσυστησης είς τό Ύπουργεϊον.
’ο/Λώ; φωνή.
τους έτσι καθώς τούς έχεις. Όμπρός.
«τό ληστρικόν τοΰτο στίφος τών άναιδών τούτων βαλαντιοτόμων όπου κατα-

»πνίγει την κοινωνίαν μας
*

καί άκολούθως έπειτα νά παρουσιάσετε νομο-

Λάμ. Ναί, κάτι ακόυσα. Οί άνθρωποι δεν τούς ύποφέρνουνε πλέον.

«σχέδιον είς την Βουλήν, διά νά έξαλειφθν; έξολοκληρου άπό τά Δικαστήρια

Παιδ. ”Κ, δεν σοΰ είπα.... νά, ό Κέφαλος σοΰ έστειλε δεύτερο λογα

»η εντροπή τούτη’ μένοντας είς αυτούς τό στάδιον τών Μεθορίων.. . .. ·

ριασμό εις τόν όποιον ’μπαίνουνε κα'ι τά πέντε δύστηλα της ύστερης παρα

Μία φωνή. Μπά, μπά! Σβύσετο τοΰτο'τό ύστερο. Δεν εί'μασθ’ εμείς σέ

λαβές του ποΰ τοΰ έ'δοσες, καί σέ ’βγάνει καί σέ δυο δραχμές άκόμη χρεόστη

χρέος νάν τους άντικαταστησωμεν είς τό έργον τους άλλο παρομοίως άρμό-

του. ’Ενώ στον πρώτο λογαριασμό του, χωρίς νά ύπολογήση τά πέντε δύ

διον είς τές κλησες τους.
’'Λ.Ι.Ιη φωνή. ’Όχι. Ωφελεί νά δείξωμεν είς τόν Υπουργόν ό'τι οί άνθρωποι

στηλα, έρχόστενε ί'σια-ίσια! Πώς γένεται τοΰτο ;

■Λαμ. Εύτοΰ-μέσα, παιδί μου, είναι τρεις Έρινύες ,όποΰ συνερίζονται ποια

νά δόση τό ό'νομά της σ’ εύκειό τό έγγραφο, η Άναίδια, η Βλακία, και $
Τόλμη.

τοΰτοι ’μποροΰνε μάλιστα νά τοΰ γίνουν’ ώφέλημοι σ’ άλλα μέρη.
Ό Λρωτος. ’Ανοησία! Ό υπουργός δέν έχει χρεία νά μάθη άπό έμάς πώς

νά ωφελείται άπό ανθρώπους’σάν τούτους.

ΤΙαιδ. Αλλά ιδού, πατέρα, καί άλλη παραλαβή του ποϋ εύρηκαμε σή

μερα στά χαρτιά σου.

Λαμ. Καί τί λοιπόν; Νάν τοΰ τά στείλω και τούτη

γιά νά μοΰ κάμη

καί τρίτο λογαριασμό, εις τόν όποιον νά ’μπαίνουνε καί τοΰτα ;—’Άφηστη,

παιδί μου.

ΣΚΗΝΗ,..... (εις τόν ΣύΛ.Ιογον ΠάΛης).

Είναι τόσα Τέλονεϊα, Είσπρα-

χτορεΐα κάθε εί'δους............
"Λ.Ι.Ιος. Άς τους δόση την εργολαβία τοΰ στόλου ποΰ θά γένη τώρα.
’Ά.Ι,Ιος. Τη διαχείριση τις εφεδρείας.

'ΆΛΛος. Κύριοι, μοΰ φαίνεται νά έμπηκαμε σ’ άλλα πράμματα, κι’ αφή

σαμε την αναφορά μας.
"ΛΛ.Ιος. ’Έχει δίκηο. ’Έχει δίκηο. Λέγε, κύριε X.

"ΛΛ.Ιος. Επιτρέψετε μου νά σάς καθυποβάλω κ’ εγώ τη γνώμη μου. Άν
’Ένας. Ιδού η έχθεση ποϋ μ’ επιφορτίσετε, Κύριοι, νά γράψω.
«Προς τόν κ. Υπουργόν, κτλ.
«’Επειδή ό κλάδος των δικηγόρων καί ύποδικηγόρων έκατάντησε τώρα»πλέον κλάδος ληστών,.....

η Κυβέρνηση έπαραδέχετο τό ζητημά σας, η Διαδικασία μας έπρεπε τότε
ν’ άλλάζη, καί νά απλοποιηθώ, ώστε νά ημποροΰν’ τά μέρη νά διεξάγουν’

τές ύπόθεσές τους αφεαυτοϋ τους’ η δέ απλοποίηση της Διαδικασίας ήθελε

ΤΟΜΟΣ A'

eo

94δ

Δ0Κ1Μ10Ν ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΑΟΚ1ΜΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ζημιόσεε πάρα πολύ τά συμφέροντα του Ταμείου" άκολούθως τδν κυρών σκοπόν

χάνετε.... δ'λα τά χάνετε! "Οσοι δέν έχάσατε την άνθρωπιά σας, εί'στενε
άκόμη άγγελοι, καί κατοικείεε άκόμη στην Παράδεισο. Μη ζηλέψετε τές

τθίς συστάσεως τών Δικαστηρίων, την άργυρολογίαν

καί φορολογίαν τών

πολιτών, είς ώφελος τ·ής Κυβερνησεως. "Ωστε, κύριοι.. . . κτλ.

947

ελεεινές ωφέλειες τές έδικές μας. ’Εκείνες είναι τδ μήλο που γελάει τον άν
θρωπο, καί τόνε γυμνόνει άπό την άθρωπιά του’ μουντσόνει την είκώνα ποϋ

(Τε'.Ιος χωμωΰίας}.

ό Πλάστης τοΰ έβαλε είς τό πρόσωπό του’ καί τόν κατασταίνει ανάξιον νά

συναριθμεϊται μέ τά λοιπά έντιμα άνθρώπινα πλάσματα. Άθρώποι, κυττάΣΚΗΝΗ ....

ξετε σ’ έμ.άς, καί φυλάξετε την άθρωπιά σας.»

Λαγοΰδης κοά ΚίφαΛος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Λαγ. Μά δέ μοϋ λες τί καταφορά είναι τούτη γιά ’μάς τούς δύστυχους
ύποδικηγόρους;

Κάθε τί γραμμένο σέ στίχους, μέ σκοπό νά μάς νουθετηση, νά μάς μάθνι

Kty. ’Σά νάθελε τσοΰ σκοτόσουμε τδν πατέρα τους και τη ρικνά τους!

κάτι, λέγεται διδαχτικη ποίηση. Ό διδαχτικδς ποιητης δύνεται κατά δύο

Λαγ. Τσού κλεφτούμε λέει! — Μ’ άς έ'ρτουν’ εκείνοι νά κάμουν’ τδν ύπο-

τρόπους νά μάς ώφελνήσγ),— 1) δείχνοντας μας. κατευθείαν τδ άληθές, τδ

δικηγόρο, νά ίδοΰνε άν ήμποροΰνε νάν τδν κάμουνε χωρίς νά κλέφτουνε. —

Πώς θά ζητούμε;

πρέπον, τό έντιμον, καί έντίμω; συμφέρον, η 2) καταδιόκοντας καί μαστιτό έπιζημιον,

γόνοντας τά άντίθετα εκείνων, την πλάνην, την άπρέπειαν,

Kfy. "Ολος ό κόσμος σήμερα, στά Καφφενεϊα, στά Σπετσαριά, δλοϋθε,
φωνάζουνε πώς πληρόνουμάσθε άπό τούς άντιδίκους, κα'ι τούς προδίνουμε.

κλπ. ό'μοια. Τά γεωργικά διδάγματα τοϋ Ησιόδου’ τά γνωμικά τοϋ Φωκυ■ λίδου’ καί άλλα παραινετικά συνθέματα, είναι ποίησες ή στιχουργηματά,

Πώς άμελλοϋμε τές υπόθεσές τους, ένω τούς κάνουμε νά πληρόνουνε λογα

τοΰ πρώτου είδους. Ή σάτυρα είναι τοϋ δευτέρου. Ώς δείγμα επιστολική^

ριασμούς γιά πράξες εΐδανικές και άνύπαρχτες!..... καί τί, καί τί δε

διδαχτικδς ποιησεως ημποροϋσε ίσως νά δοθη τδ άκόλουθον έδικό μου.’“<$ιί?

μάς λένε!
Λαγ. ’Άς’τους κι’άς λένε.

"Αγγιολά μου (1), "Αγγελέ μου’ έσένα βλέπω
Ώς κ’ εκείνοι, άν έ κάναν τδν όποδικηγόρο,

θά έκάνανε κ’ εκείνοι ωσάν εμάς.
AVy. Μάς γλωσσοτρώνε, γιατί βλέπουνε ποϋ μέ· τδν κόπο μας. ,...
Λαγ. Καί μέ τδ χοεμό τση ψυχής μας.
Kty. Ώ, γιά εύκεΐνο............ νά ηξέρανε την ψυχική μας κατάσταση δέν

την. έζουλέβανε βέβαια. Μάς νομίζουνε άναίσθητους. Νομίζουνε πώς δέ στιχίζει ν’ άπαρνηθη κανείς την ανθρωπιά του,

την αξιοπρέπεια του............ νά

χρίση τά μ.οϋτρα του, καί νάν τά χρίζη κάθε ’μέρα όμπρδς είς τδ γείτωνά

του, γιά νάν τοϋ πάρν) λίγα ό'βολα. ’Έχουμε κ’ εμείς συναίσθηση, μά, άν

δέν κάμωμ.’έτσι, δέ ’μποροϋμε νά ζησωμε.
Λαγ. Άνάθεμάτη γιά τέχνη, κι’ άνάθεμάτονε ποϋ την έπρωτό'δειχνε.
Κάλιο νάθελε γένω σκαφτιάς. Ό σκαφτιάς κάνε τή νύχτα κοιμάται ήσυχος'

καί είναι τίμιος άνθρωπος’ κ’ έχει άθρωπιά.—"Ω άθρώποι, άθρώποι,— νά
ηξέρετε πόσο μάς στιχίζει.... μάς στιχίζει τδν καταβηβασμό μας άπδ την

άνθρωπιάμας. ’Εμείς έπέσαμε άπδ τδ ύψος της Ανθρωπιάς, καθώς οί διαόλοι

έπέσανε άπό τδ ύψος τών άγγέλων.

Καί έρχονται στιγμές όποϋ τδ αίσθά-

νουμάσθε, καί δειλιάζουμε. Ώ νά ηξέρετε, άθρώποι, πόσο μάς στιχίζει! "Ω,

η άτιμία είναι βαρύ, πολύ βαρύ πράμμα! "Οσοι δέν έχάσετε την ανθρωπιά

'λ

Έξακολουθινά στή φαντασία μου.
Έσύ, τό πρώτο μου παιδί, εσύ πρέπει
Νά διαδεχβής έμε καί τή μαμμά σου,
"Οταν έμεΐς γιά νόμο φυσικόν ε
Άφήσωμε άπροστάτευτη στον κόσμο
Τήν οικογένεια ποΰ σ’ έμας έλπίζέι.
Άν ήναι άλήθειο πώς καί πάλε ζοΰνε

Μετά τό Θάνατό μας ή ψυχές μας,
"Αχ, τότ’ έμί ή ψυχή καί τής μαμμας σου
Θά χαίρονται πετώντας ανωΘέσας
’Φχαριστημένες νά σάς βλέπουν’όλες
Άδελφάδες καλός κι’ άγαπημένεί,
Κ’ έσέ προστάτισά τους ά'ντιτά μας.
Πολύ, "Αγγιολά μου, έσας σας είναι χρεία

Γιά ένώτητα κι’ άγάπη άνάμεσό σας.
Έγώχω έχθρούς ποΰ τώρα με φοβούνται

Γιατί τους είναι φοβερή ή αλήθεια.
Μά ό’ντις με ίδοΰνε λείψανο.... ποιος ξέρει... ·
Είναι δειλοί .... καί Οέ νά πέσουν’ ίσως

I βογάτηρ λογιωτάτη καί άρ'στης άγωγής τοΰ κ. Αασκαράτου.
Τήν άνάγνωσιν τοϋ άξιολογωτίτου τούτου ποιήματος συνιστωμεν τοΐς αναγνώσταις τον

σας, φυλάτε τη’ γιατί δέν ηξέρετε τί χάνετε χάνοντες την ανθρωπιά σας:
«Παρνασσού» (S. τ. Ε.)
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Πώς είναι γνήσια παιδιά άδικά μου,
Δείχνοντας ώς κ’ έκεϊνα χαραχτήρα
“Όμοιον τοΰ χαραχτηρος τοΰ πατρός τους.
Τδ καλά-καμομένο ναναι πάντα
Ό πολικός σου άστέρας· και σ’ έκεΐνο
Νάχης πάντα τδ βλέμμα και τσ’ έλπιδες σου.

Σ έσας άπάνου, άδύνατα παιδιά μου,
Να χορτάσουν’ τη δίψα τους γιά έγδίκηση.
’Άχ, τότ’ή ύπέρτατη Osa τοϋ κόσμου

«,

Τύχη, ή καλή-Τύχη, έκβίνη μόνη
’Μπορεί νά σάς λύτρωση. Άλληώς σφιχθεΐτε
Με άδελφικην άγάπη άνάμεσό σας
Εις την έναντια Τύχη, κ’εσύ νάσαι
Και μάνα καί πατέρας εις τές άλλες.
©αν το κάμης. Γνωρίζω τήν καρδιά σου
Κ’ είναι γιά τοϋτο ποΰ σ’ έσένα άπάνου
’Έχω δλες μου τσ’ έλπίδες, Άγγιολά μου.
Μιά γιά τοϋτο είναι χρεία και ν’ απόχτησης
Πείρα στον κόσμο, θάρρος, εύτολμία.
Νά πλουτήσης καλά τόν εαυτό σου
Μ’δσα πλεονεκτήματα ήμποροΰσες
’Σάν άνδροαναθρεμένη νά κατέχης,
Γιά νά ’μπορής σέ κάθε δυσκολειά σου
Νά κάνης βάση στην ήμπόρεσή σου,
Και μ’ ανδρική και δίκαιη παρησία
Νά υπόχρεης, θέλει-δέ-θέλει ό κόσμος
Νά σοΰ κάνη κ’έσέ δικαιοσύνη.
Παντοδύναμος είναι, Άγγιολά μου,
'Ο έντιμος θαρραλέος χαραχτήρας,
Ποΰ στο καλά-καομένο στηριγμένος
Σταίνεται βράχος έμπρδς σ’δλες δσες
Προσβολές τοΰ σωρεύει ένάντια Τύχη.
Εχεις έμπρός σου τδ παράδειγμά μου»
Άφορισμοί, καταδρομές, φυλάκισες,.
Συκοφαντίες, φοβέρες, έξορίες,
Λαοί έξαγριομένοι, σωματεία
Παπάδων κα'ι λαϊκών καταχρομένων,
Μανιακοί εναντίον μου νά μέ φάνε·
Κυβερνήτες-Πιλάτοι παραιτοΰντες με
Είς τήν έγδίκησή τους δλονώνε·
Χρηματικές ζημίες, χαμοί τόσοι·
Τόσω λογιών δείλιασες και πικρίες,
'Όλα έργαλεία τσή Κόλασης, γιά χρόνους
Έδοκιμάσανε δλα τήν ίσχήτους
Έπάνου στδ κεφάλι μου.— Μ’έθλίψανε,
Μά δέ μέ άποθαρρύνανε διόλου.
Οΐ χαμερπείς δειλοί καταδρομείς μου .
Δέν έλαβαν’ ποτέ άπδ ’μέ ένα λόγο
Ποΰ νά μήν ήτον καταφρόνησή τους·
Όποΰ νά μήν τους έδειχνε το ύψος
'Όθενε μ’ έσπλαγνία τούς έθωροΰσα.
’Ελπίζω νά ’μπορέσουν’ τά παιδιά μου
Νά καυχηθοΰν’ μέ δίκηο μιαν ημέρα
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Δέν είναι άληθινδ πώς δέν υπάρχει
Κάτι τί ποΰ άντάμοίβει τή συνείδηση.
Άν βλέπης ευτυχή τδν άδικόνε,
Μή γιά τοϋτο ποτέ τόνε φθονέσης.
Ή εύτυχία εϊν’ οξουθε, και μέσα
Εΐν’ ή άποστροφή γιά τδν έαυτό τους.
Σέ θέλει ή Τύχη αιωνίως φτωχή ;
AV, δεξου άπδ τδ χέρι της τή φτώχια,
Καί δείξε πώς στδ χέρι τδ ’δικό σου
’Μπορεί και ή φτώχια, νά γονή σεβάσμια.
Καί τί άξίζει δ σεβασμός ποΰ φέρνεται

·

t

Στδν ευτυχή, στδν. ισχυρό, στον πλούσιο;.
Μόνον δταν προσφέρεται στή φτώχια
Τδ σέβας είναι βέβαιο, γνήσιο σέβας.
’Έχει τήν έπαρσή της και ή πενία.

Ημπορεΐ κάπως νά έπαρθή κ’ εκείνη,
Άν δύναται νά κάμη τδν Ιαυτό. της
Σεβαστόν, στανικώς τής απορίας της.
’Άμποτε ο Θε’ας έσέ νά σέ άγαπήση,
’Όχι μέ τήν άγάπη που πεδευει·
Εκείνη γιά τσ’ έχθρούς μας, και γιά όσους ’Άλλους καλούς άθρώπους τήνε θέλουνε.

Άλλά μέ άγάπη άληθινή. —Και τότε
Ν’ άναπνεύσης και σύ, και ν.ά ’μπόρεσης

Ν’άσυκόσης κεφάλι,, νά ερτυχησης,
Καί νασαι ή εύεργέτρια στές άλλες
Νεότερες άδελφάδες σου, Άγγιολά μου,
Και σ’ έμας τούς γονείς τιμή καί δόξα.

ΣΑΤΥΡΑ
Ή σάτυρα,

ανάγεται είς τές διδαχτικές ποίησες, είναι καί ιδιαί

τερον είδος ποιησεως’ καί έντ.αυτφ χρώμα, ή. χαραχτήρας,

είς κάθε

είδος ποιησεως, είς κάθε είδος γραφής, Ύλη της είναι τά έλαττώματα, τής

κοινωνίας, καί έκεϊνα τών άτόμων. Σκοπός της τό σιά.σημο τών στραβών
καί κακώς έ'χόντων. Χαραχτήρας της ή αύστιρότητα, ή. μαστίγωση. ’Απο
τέλεσμά της η χαλίνωση τών έλαττωμάτω.ν (καί τα γενικό μίσος πρός τόν

3ατυριστήν)1. Τό ελάττωμα ’μπορεί νά βα,στάξη.τό πρόσωπο ύψομένο εμπρός

1 'Ο σατυριστής είναι ηθικός χειρουργός είς τήν κοινωνίαν. Προβαίνει κατά τήν’ ™Ρζ’τ“"
σην, πότε ε’Λήν τομήν, κα'ι πάτε είς τήν καυτηρίασην τοϋ σάπιου. Προξενεί πάντοτε πόνου,
καί πληρόνεται γιά τήν έγχείρ,ισή του με μίσος.
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στόν ιεροκήρυκα,
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όποιονδηποτε κατήγορόν του' άλλ’έμπρός στόν

4
■'

. σατυριστην του, χωρίς μίαν δόσην έξόχου άναισθησίας, τό ελάττωμα θά βάλλγ

ΔΟΚ1ΜΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
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νά κάμουν’ τους άμαθεΐς ανίδεους νά γελάσουνε, άλλ’άπό τούς ανθρώπους

τούς καθώς-πρέπει λαβαίνουνε τάν πρέπουσαν είς αυτά καταφρόνησήν.

τά μάτια ζάτου. Κατά τοΰτο, ό σατυρίασης είναί 6 ισχυρότερος ηθικολόγος. -

ΜΤΘΟΣ

Ό σατυριστάς αρπάζει‘τά ελάττωμα ατό το στήθι. Το ξεμασκαρώνει, τό

Ό μύθος, καί αυτός, είναι είδος διδαχτικης ποιησεως, έχον χαραχτηρα

μουντσόνει, τό στηλιτεύει, τό καταντά συχαντερό, καταφρονητό, περιγέλαστο'

ιδιαίτερον έδικόν του. 'Ο Μΰθος βάνει είς τάν σκηνάν έμψυχα η άψυχα όντα

τό σβγεΐ, τό έξουδενόνει.

παρασταίνοντα πράξην, άπό την οποίαν ό ποιητάς έβγάζει κάποιον 'ηθικόν

Ή σάτυρα ’μπορεί νά άναι σοβαρά ά άστεία. Κάβε άντικείμενο ’μπορεί νά

πόρισμα εις ώφελος τάς κοινωνίας. Σκοπός τοΰ Μύθου είναι τό σιάσημο τών
στραβών, τών κακώς έχόντων' διά της εμμέσου έπιπληξεως. Ή ολη πράξη

σατυριστ^ η μέ σοβαρότητα ά μέ άστειότητκ άδιαφόρως’ κατά ποΰ τά σα·

τυριζόμενα κινοΰν’τά χολή μας καί τάν απέχθειά μας, η τάν ψυχολογία μας

θάν ηναι στιγμιαία, καί τό ποιημκτάκι λακονικότατο. Τό πόρισμα φυσικό,

καί τό γέλωτά μας. ‘Η σοβαρά σάτυρα είνε πλέον ύψομένη, πλέον εύγενάς

αναγκαίο, καταφανές, καί αρμόδιον εις τάν κατάστασην της κοινωνίας.

της άστείας. Ώς έν γένει ολα τά σοβαρά είναι ύψιλότερα καί εύγενέστεοα

των άστείων. Ή άστεία, η γελωτοποιά σάτυρα, θέλγει μδίλον τους κοινούς

ανθρώπους, τόν όχλον. ’Αλλά η σοβαρά είναι άξια της προσοχές κάθε σοβά-

Παράδειγμα.

’

ροΰ ανθρώπου. Φρικώδης μάστιγα στα χέρια τοΰ σατυριστη είναι ά ειρωνεία.
Έν γένει, διά τάν ποίησήν χρειάζεται αίσθημα’ άλλα διά τά σάτυρα τό

αίσθημα πρέπει νά άναι δυνατό. Θεία όργά πρέπει νά κιννί καί νά σπρόχνρ
τόν σατυριστάν κατά τοΰ ελαττώματος, καί τότε μόνον. ημπορεΐ νά γράφνι

Τό σκοινί τοΰ χωριάτη, η άνομβρία
Τό δκόντηνε ενα δάχτυλο καλό.
Χωριάτικο σκοινί, άρκετη αιτία
Νά μη φβάνη πουλιό ίσα στο νερό.
Τεχνεόεται ό χωριάτης, τό ξεντύνει

Καί ξεντομένο λίγο, τοΰ δικάει.
Άκλουδάει τό νερό νά χαμιλόνη,
Άκλουδάει κι’ό χωριάτης νά τραβάρ.
Μά τό σκοινί, στη δεύτερη, στην τρίτη,
3εσπάει, και τόν άφηνει με τη μύτη.
Σε κάδε πραμμα, μην τό παρακάνης·
Άλληώς, κ’ έκεώ ποΰ έκέρδεσες, τό χάνεις.

μέ επιτυχίαν. Ό σατυριστάς είναι ό άνΐίκονς, τό άντίθετον τοΰ δημοκόπου.

Ό δημοκόπος κολακεύει τά πάθη τοΰ πλήθους’ καί κολακεύοντας ζημιόνει.
Ό σατυριστάς τά καυτιριάζει’ καί καυτιριάζοντας σώζει.
Ό σατυριστης, ποιητάς ά πεζογράφος, κατέχει ύψηλάν θέσην εις τάν κοι

νωνίαν, όταν έντίμως έξασκ'ϊί τάν αποστολήν του: έπειδά είς τόν σατυριστην
ευρίσκεται ό είσαγγελεύς, ό δικαστής, καί ό τιμωρητάς τοΰ ελαττώματος,

Ληξούρι Κεφαλληνίας.

ό σατυριστάς ό'ντας ό διεγδικητης της άρετης και της κοινωνίας. Οί νόμοι

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΧΚΑΡΑΤΟΣ.

τοΰ κράτους δέν φθάνουν’ είς δλην την έχτασην της άνθρωπίνου κακίας' εκεί
δέ ό'που σταματούν’ οί νόμοι, τούς διαδέχεται η σάτυρα’ καί ό σατυριστάς
εξακολουθεί τό έργον τοΰ νόμου μέ την σάτυρα. Χρειάζεται όμως μεγάλη

φρόνηση, τιμιότητα, καί ακεραιότητα χαραχτηρος, εις τάν εξάσκησην ενός
τέτοιου έργου. Είς τάν εξάσκησην τοΰ έργου τούτου είναι μία προδότρια Σει-

ΕΣΤΙΑΣ

|

ΡΩΜΑΪΚΑ. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ρηνη, απέναντι τ'Ζς οποίας γοητεύουμάσθε καί χάνουμάσθε οί σατυρικοί κά
ποτε, «η άκαταμάχητη, άχαλίνοτη επιθυμία τοΰ νά δείχνωμε πνεΰμ,α». Είς

*
Δ'

τούτη μας τά μανία θυσιάζουμε τά πάντα. Δεν είναι φιλία, δέν είναι χρέος
εύγνωμοσύνης, δέν είναι συστολά καμμία, ποΰ νά μάν τά θυσιάζουμε στη

Ο ίΥΚΟΦΑΝΤΗί

μανία τοΰ νά δείξωμε πνεύμα. Μόλον όποΰ έπρεπε νά συναισθάνωμάσθε τάν

Έν ω δ’ ο Μέτελλος συνδιελέγετο μετά τοΰ ΙΙούδου εν τη οίκίιρτοΰ Σα-

άληθειαν τοΰ ότι L’empressement de montrer de 1’esprit, est la plus sure ma-

βίνου καί παρεσκευάζετο νά πορευθν; είς τά ’Ανάκτορα μετά τοΰ φίλου ,αύ-

niere den’en avoir pas. (Voltaire Zadig). Τό πνεύμα πλάθει τά σάτυρα’ άλλ’

τοΰ, ό Σοέμας έπορεύετο πρός τάν Σοβώραν, τό προάστειαν τάς.'Ρώμηφ..τό

*η συνείδηση θά δίνη τάν ΰλη. “Όταν τό πνεύμα δέν έχει διά βάσην του την

μάλιστα δυσφημιζόμενο
,
*

άληθειαν, καί διά σκοπόν του τάν τιμίαν ωφέλειαν, άλλά μάλλον τό άδι-

καί πάσης κακίας. Αί συνοικίας τοΰ Λονδίνου αί άνά πάσαν- την Εύοώπην
διαβόητοι διά τά
*
άρρητον αθλιότητα καί τά αίσχη άτινα έγκλείουσιν, είνε

καιολόγνϊτον οίόνδηποτε πάθος’ τό πνεΰμα τότε δέν είναι άληθινό πνεύμα,
καί τά γεννηματατου είναι νόθα' είναι faux clinquants, τά όποια ’μπορούν’

τό δοχεΐον πάσης διαφθοράς, παντός ότι μίσχρόν

* ’Ίδε σελ. 627, 695 καί 767.

1
ΕΣΤΙΑΣ

ΕΣΤΙΑΝ

μηδέν άντιπαραβαλλομεναι πρός τάς περιγραφάς τίνωνπροαστείων τί?ςπ<£*

ρωστον, ζωηρόν και πλάτωνα, πυρρόχρουν δ’ έχοντα την κόμην καί τό γέ-

λεως τών Ιίαισάρων, άς οι παλαιοί συγγραφείς κατέλιπον ηρ.ΐν. "Ενα ext

νειον, ηρώτησεν αυτόν λέγων’
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αιώνα $ 8ύο έάν παρετείνετο τ\ 'cOw ειδώλων λατρεία, η ειδεχθής πληγη
η κατατανεμομένη την πρωτεύουσαν τοΰ 'Ρωμαϊζ.οΰ κράτους, θά έξηπλοΰτο

μέχρι καί των επαρχιών, καί ή άνθρωπότης δλη θά κατεβαραθροΰτο' άλλ’
άγαθ-β τύχν) η οικουμένη η'ρξατο ηδη σκιρτώσα ύπό της ζωοδόχου πνοής τοϋ

έξ Ίουδαίας Θείου Λόγου, καί οί μαθηταϊ

τοΰ

θεανθρώπου Ίησοΰ Χρί

στου ηρωϊκώς έκτελοΰντε; την ίεράν τοϋ Διδασκάλου αυτών εντολήν διέδιδον την κοσμοσώτειραν διδασκαλίαν αύτοΰ άνά την. γ·ην άπό περάτων έως

περάτων.

Ό Σοέμας έπορεύετο μετά σπουδής, άλλ’ άμα προσέγγισα; εις' την Σο-

βώραν συνέστειλε τό βήμα καί εισέδυσεν εις την κυριωτάτην οδόν ταυ προα-

στείου τούτου, οδόν στενήν, ρυπαράν, ανώμαλον, βορβορώδη καί διά κλιτύος

άποτόμου άγουσαν πρός τόν Ήσκυλ,ΐνον λόφον. Διανύσας δέ τό τρίτον τ·ης
όδοΰ ταύτης έστράφη πρός άριστεράν, εισέδυσεν είς στενωπόν δυσώδη, έστη,

πρό τίνος οίκίσκου, έρριψε βλέμμα ταχύ εντός τοΰ οίκίσκου διά της ήμιανεωγμένης θύρας, καί ακόυσα; θόρυβον γινόμενον έν αύτφ, είδε περί εαυτόν μετά
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— "Ετοιμα’είνε, Ναθαναήλ;

—-Τάς παραγγελία; σου περιμένουσιν οί ^«διτο-ά^ιοι,1 άπεκρίθη ό Να

θαναήλ.
— Καί είσαι βέβαιο; περί της πίστεως καί τ·ης έχεμυθία; των ;

— Βεβαιότατος.
■—"Εχει καλώς. Είξεύρεις ότι ό Καΐσαρ δέν παίζει, ώστε άπλη τις Απε
ρισκεψία η άδεξιότης είμπορεΐ νά μας άφανίσιρ.

— Μη σε μέλη, περί πάντων έφρόντισα.
— ’Εντός τριών ωρών δ-ηλα δη περί τό λυκαυγές νά εόρεθ'ρς μετά τών
ΛιβιτίΎαρίων έξω τών ’Ανακτόρων πρό της νοτίας πύλης.
— Δεν θά λείψω.
— Παραλαμβάνετε τό πτώμα δπερ θά σας δώσωσι και προσοχή μη σας
πλησιάσν) ψυχή.

.

— Εννοείται.
Στραφείς έπειτα ό Σοέμας πρός τόν δεξιά αύτοΰ παρακαθημενον, γέροντα
ρωμαλέον, ζωηρόν έχοντα τό βλέμμα καί τά χείλη λεπτά καί μεστά σαρ

προσοχές πολλής καί είσηλθεν είς τό καπηλείαν.
. Έν τφ καπηλείω νίτο θερμότης πνιγηρά, διότι έκεΐ που ητο έγκαθιδρυμέ-

νον καί τό μαγειρεΐον. Ή αί'θουσα τοϋ καπηλειού ·ητα εύρεΐα καί πληρης

κασμού ηρώτησεν αύτόν'
•— Καί σύ, ’Ιακώβ, έξετέλεσας τάς παραγγελία; μου;

τραπεζών καί εδρών βαναύσών. Δοΰλοι δέ, ών οί. δεσπόται έδείπνουν έξω

— ’Ακριβέστατα, άπεκρίθη ό γέρων διά λιγηρά; φωνής.

της οικίας, καί παντοΐοι άνδρες τ·ης κατωτάτη; τοΰ λαοΰ τάξεως έτρωγον,

— Είδες την Βιβιδίαν;

έπινον, έκραύγαζον καί ηριζον. Πανταχοϋ δέ άκαθαρσία καί αηδία τοιαύτη,

— Πρό δύο μόλις ωρών ημην μετ’ αύτης.
— 'Οποίαν τινά αί'σθησιν ένεποίησεν είς την Καικιλίαν Μετέλλαν η πρωι

ώστε ό είσελθών έξεδηλωσε διά μορφασμού την δυσαρέσκειαν αύτοΰ

καί

προύχώρησε μέχρι τοϋ μέσου τη; αιθούσης. Ή έμφάνισις αύτοΰ καί η κοσμίοε

αναβολή ένεποίησαν αί'σθησιν εις τού; παρακαθημένους, αιτινες πάντες μέν
πάραυτα έταπείνωσαν την φωνήν, τινές δέ καί τελείως έσίγησαν ύποδεξά-

μενοι αυτόν μετά πολλοΰ σεβασμού, πρό; δν έκεΐνος ούδ’ ηξίωσε νάποδείξη .
οτι προσέχει. Μετά στιγμιαΐον δισταγμόν προύχώρησεν είς τόν μ,ύχόν τοϋ

καπηλειού ένθα τέσσαρες άνδρες μακράν τών άλλων γίσαν έστρωμένοι πρό

τραπέζης, έφ’ ίς ητο κεφαλή άμνοΰ μετά σκορόδων κεκαρυκευμένη. “Ετρω-

γον δέ μετά πολλής όρέξεως τό όρεκτικώτατον τοϋτο φαγητόν δπερ έπότι-

νή σκηνη;
— Ή Έστιάς άποχωρησασα έκ τοϋ ναοϋ έκλείσθη είς τό κελλίον της καί

δέν έξ'ηλθε πλέον.
— Μετά τη; ’Αρσινόης της δούλη; της άναμφιβόλως ;
-— Βεβαιότατα.
— ’Έπρεπε την γυναίκα ταύτην νά την άπομακρύνωμεν απόψε, δώτι θά

μας φέρνι έμπόδια.

ζον πίνοντες οίνον δευτερίαν. Οί δαιτυμόνες άμ’ ίδόντες τόν Σύρον ερχόμενον

— 'Η Βιβιδίά άνέλαβε νά φροντίση περί τούτου.
— "Ωστε θά είμπορέσωμεν νά είσδύσωμεν είς τόν δρυμώνα;

πρός αύτούς έσπευσαν νά τω παραχωρησωσι τόπον καί έκεΐνος παρεκάθη-

— Βεβαιότατα. 'II μεγάλη Έστιάς θά φροντίσν) ώστε η θύρα τοϋ δρυμώ-

σεν άνευ φιλοφρονήσεων.

νο; νά είνε ανοικτή. Τοϋτο μόνον σέ παρακαλεϊ νά μη την ενοχοποίησές,

Την στιγμήν έκείνην πάντες οί έν τώ καπηλείφ είχον πρδς αυτόν έστραμμένα τά ό'μματα σιωπηλοί καί προσέχοντες. Τοϋτο ίδών ό Σύρος ένευσεν

διότι καί ό Νερών καί η Άγριππίνα αφορμήν μόνον ζητοΰσι νά την κατα-

είς αύτούς έπιτακτικώς νά έξακολουθησωσι τό έ'ργον αύτών, καί παρευθύς

διώξωσιν.
Άς μείνν; ήσυχος η Βιβιδία διότι η Άγριππίνα σημ.ερον είνε είπέρ ποτέ

έπανεληφθησαν αί θορυβώδεις συνδιαλέξεις καί αί έριδες ώς καί πρό τοΰ
*

Ακίνδυνος. Περί δέ τοΰ Νέρωνος έγώ Αναλαμβάνω νά διορθώσω τά πράγμα -

Έκεΐνος δέ αποτεινόμενος πρός τόν απέναντι αύτοΰ καθημενον νεανίαν, εδ-

i Libitinarii οί νεκροφόροι.
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τα. Λοιπόν θά εύρεθγίς εις τνιν Οεσιν σου μετά τών άνθρώπων «ου περί τό
τέλος τής δευτέρας φυλακής.1
—- Δέν θά λείψω.

—Καί εγώ, δέσποτα, δέν θά κάμω τίποτε; ΰπελαβεν ό τέταρτος τών παρακαθημένων, μέχρι τής ςιγμής ταύτης σιωπηλός καθήμενος άρι^ερά τοϋ ’Ιακώβ.

Ούτος ήτο τοΰ Μετέλλου δούλο;, δν ό Σύρος

μετεχειρίζετο συχνότατα

Έν ω δ’ ούτοι συνδιελέγοντο, ό έν τώ καπηλείοι θόρυβος τδν πινόντών

ένεκα τής σπανίας αύτοϋ άγχινοίας. Τεσσάρων καί είκοσι μόλις ετών νέος,

κατά μικρόν έκόπασε. Πολλοί δ’ αυτών παρετήοουν λάθρα τί συνέβαινεν περί

έγεννήθη έν Έλλάδι ένθα καϊ έ’τυχε παιδεύσεώς τίνος. Πανούργος ώς πάν-

την τράπεζαν τοΰ Σοέμα. Τοϋτο δέ παρετήρησε και αυτός μετά τίνος άνη-

τες οί συμπολΐται αύτοϋ κα’ι έτοιμ.ος ών νά μετέλθ’ρ πάντα τά έπαγγέλμα-

συχίας, ήν έννοήσας ό παρ’ αύτφ καθήμενος γέρων εσπευσε νά τον καθησυ

τα,1 είχε παρεισδύσει, ώς καϊ ό συνέταιρος αύτοϋ Σκαΰρος,

χάσω λέγων'

στιανών και είχε κατορθώσει διά τών πανουργιών αύτοϋ νά κερδήσν] τήν

— "Όλοι ούτοι ό'σοι εΐνε εντός τοΰ καπηλειού εινε ιδικοί μας.

— Είσαι βέβαιος;

μεταξύ τών χρι

πίστιν καϊ αγάπην αύτών. Ουτος έκόμιζεν εις τήν Καικιλίαν τάς παραγγε
λίας τοΰ Λίνου καϊ τοϋ Μετέλλου διά μέσου τής Αρσινόης. Και αύτή δέ ή

— Βεβαιότατος. Καί έπειτα ό διευθυντής τοΰ καπηλειού δεν δέχεται ψυ

Βιβιδία κατά συμ.βουλήν τοϋ Σύρου ύπεβοήθει τάς συνεντεύξεις τής Αιγύ

χήν άνευ της έγκρίσεώς μ,ου. Ό Ναθαναήλ εϊζεύρει πόσον είμαι προφυλακτι-ι

πτιας ταύτης γυνκικός καϊ τοΰ νέου Έλληνος, δστες θαυμασίως ύπεκρίνετο

κός εις τοιαύτας περιστάσεις.
Ό πυρρόθριξ νέος έπεκύρωσε διά νεύματος τούς λόγους τοϋ γέροντος.

τό διπλοϋν αύτοϋ πρόσωπον. Έπϊ τοΰ προσώπου αύτοϋ ήτο έντετυπωμένη
πανουργία τις μετ’ άφελείας, ήτο δέ εύμορφος κα’ι μέτριος και κομ.ψός τό

*0 Σύρος ουδέ λέξιν εΐπών έστράφη προς τόν άριστερά αύτοϋ κάθημενον,

σώμα. Καί τοι δ’ έφόρει έ'νδυμα δούλου, ευκόλως όμως διέκρινέ τις τήν εύ-

άνδρα μέτριον τό σώμα, καταπεπονημένον έ'χοντα τό πρόσωπον και υποκρι

τικόν τό βλέμμα, τεσσαρακοντούτη περίπου τήν ηλικίαν, φοροϋντα χιτώνα

γενή αύτοϋ ελληνικήν καταγωγήν.
Ιδού, είπεν ό Σύρος, σύ τί θά κάμγ,ς. Εύθύς ώς γείνν; νύξ θά πορευ-

χρώματος σκοτεινού καί έχοντα γένειον μέλαν, πυκνόν, άτημέλητον, συνή

θής είς τοϋ Σαβίνου, δπου βεβαίως θά έ'λθν; κα’ι ό Μέτελλος 'ίνα πορευθή

θως δέ νεύοντα πρός τήν γήν τούς οφθαλμούς. Είπε δέ πρός αυτόν
*

είς τό ανακτορικόν δεϊπνον.

·—' Καί σύ, Σκαυρε, ήδυνήθης νά εύργς τόν Αίνον; ’
— Τώρα μόλις προ ολίγου.
— Καί έξετέλεσας τήν εντολήν μ.ου;
— Μετά τίνος δυσκολίαςκατωρθωσα νά τον καταπείθω.
•—Μήπως υπώπτευσε τίποτε;

— Παντάπασιν. ’Αλλά έμελλε νά πορευθ^ τό μεσονύκτιόν εις συνάθροι
σήν τινα χριστιανών.

Ούχ ήττον θά έ'λθγ εις τό άλσος τής 'Εστίας τήν ώρισμένην ώραν;
— Ύπεσχέθη.

— Αξιόλογα. Μή λησμόνησες νά συνοδευθίί τό φορεΐόν του μέχρι τοΰ βω
μού τής Ζυγίας ’ΉραςΛ
——’Εννοείται.

— Μετά χαρας. Έπειτα;
— θά περιμείννις νά έπανέλθωσιν έκ τών Ανακτόρων καϊ θά τοις άναγγείλγς δτι οί χριστιανοί έχουσι συνωμοσίαν νά άπαγώγωσι ταύτην τήν νύ
κτα τήν Καικιλίαν Μετέλλαν.
— "Αλλο τίποτε; ήρώτησεν ό Έλλην Πολύβιος όνομαζόμενος.

— 'Η εΐ'δησις αύτη βεβαίως θά τους συνταοάξη. Σύ δέ παρευθύς θά τοις
εΐ'πγς δτι ίσως ΰπάοχη έτι καιρός νά προληφθ’ρ τό πραγμα καϊ νά τους άναγκάσης νά παραλάβωσι δούλους τινάς καϊ νά έλθωσι μετά σοϋ εις τόν ναόν

τής 'Εστίας. ’Εκεί δέ θά φοουρήσητε έως δτου'άκούσγις τό σύνθημα..
-— Καϊ τό σύνθημα θά είνε; .
— Συριγμδς παρατεταμένος. Σύ δέ τότε παρευθύς θά τους όδηγήσγς πρός

τήν είσοδον τοϋ ίεροϋ άλσους, καί θά τους άφήσγις νά κάμωσιν ο τι άν θε-

— Τώρα, προσέθηκεν ό Σύρος, άς ίδωμεν εάν καλώς ένοήσατε τι πρέπει

λήσωσιν. Άλλ’ εάν όμως θελήσωσι νά πλήσιάσωσιν είς τό φορεϊόν τό όποιον

έκαστος ύμών νά πράξν). Σύ, Ναθαναήλ, μετά τών νεκροφόρων θά είσαι περί

θά ιδγς διερχόμενον κατ’εκείνην τήν στιγμήν, νά προσπαθήσης ώστε νά μή

τό λυκαυγές έξω τών Ανακτόρων, ό’Ιακώβ θά έλθη είς τό ιερόν άλσος τής

δυνηθώσι νά το πλησιάσωσι. ’Εννοείς;
— Μάλιστα, δέσποτα. Αί παραγγελίαι σου θά έκτελεσθώσι κατά γράμμα.

'Εστίας άμα ληξάσης τής δευτέρας φυλακής, ό δέ Σκαΰρος θά όδηγήσ·β

εκεί τόν Λίνον τήν αύτήν ώραν.

1 Ληλα δή τη; δευτόρα; άλλαγης τών φρουρών (περί την 2 ώραν μετά τό μεσονύχτιου)’
διότι οι 'Ρωμαίοι διήρουν την νύχτα ε’; τίσσαρα; φυλαχά;, ών έκαστη wvlxeno ίχ τριών
ώρών.
Vicgus.jugarius
Χθΰ2 ζυγοΰ)
’λίρας. τόπο; Εν 'Ρώμη Εν ω "δρυτο βωμό; τή; Ζυγί-χς (προστάτιδο; τοΰ γχμι-

— Σκέφθητι δτι άμοιβήν τοΰ ζήλου σου θά λάβ^ς τήν έλευθερίαν σου καί

άλλο τι δώρον πολύτιμον.

1 Ό συγγραφέα;, γράφων ταΰτα αντέγραψε βεβαίω; τό όπό τον ρωμαίου σατυριχοΰ Ίουδενάλου έν σατύρφ Γ' λεγόμενον «Ό "Ελλην γινώσχει πάντα τά Επαγγέλματα άρχει νά
πεινφ. Ε’πε «ότι’ό νάναβ-ρ εις τόν ουρανόν, Οάναβη.»

ΕΣΤΙΑ2

057

ΕΣΤΙΑΣ

086

λαμπράν της οικουμένης βασιλίδα. Την σζηνην δλην περιέκλειε μέγιστον
Τά πάντα θά έκτελεσθώσι κατά γράμμα. Είξεύρεις την Ικανότητά μου,

είπε μετ’ άφελείας ό Πολύβιος, καί μετ’ ού πολύ θά ί'δνις νέα δείγματα της
δραστηριότητός μου...

Ημικύκλιον έκ χλοερών βουνών, ών τά απώτατα κείμενα έφαίνοντο περιζυκλούμενα ύπό έλαφράς ύποζυάνου όμίχλης, δι’ $ς ελαφρώς συνηνοΰντο μετά

τοΰ όρίζοντος. Τά βουνά ταϋτα ησαν τά Άπέννινα, ών αί έ'σχαται κορυφαΐ '

—· Άρζεϊ, ύπέλαβεν δ Σύρος, καί καλέσας διά νεύματος τάν κάπηλον τω

είπε’

Ησαν ένιαχοΰ έπεστρωμέναι διά χιονίνου τάπητος λαμποζοποϋντος ύπό τών

άζτίνων τοϋ ηλίου καί περιφρονοΰντος τόν ήλιον καί αυτού έτι τοϋ θέρους.

— Φέρε άμφορέα κρητικού οίνου.
Ό κάπηλος ύπηκουσεν ευθύς μετά σεβασμού. Άπέθηζεν έπί τ·ης τραπέζης τον αίτηθέντα οίνον καί ποτηριον διά τδν Σύρον. Ουτος δε νεύσας προς
τον "Ελληνα έκέλευσεν αύτδν νά πλήρωσή τά ποτήρια, ου γενομένου προέ-

πιον πάντες εις υγείαν τοΰ Σύρου.

Ό Σύρος μόλις βρέξας τά χείλη αύτοΰ, ηγέρθη μετά σπουδές καί άπεχαιρέτισε τούς τέσσαρας άνδρας είπών’

Ό Σύρος είσηλθεν είς τδν οίκίσκον τούτον, ώς καί είς τόν οίκον τοΰ Με
τέλλου, δηλα δη ώς έάν είσηρχετο είς τόν ίδιον εαυτού οίκον. Καί τώ ό'ντι
ό οικίσκος ούτος Ητο κτημά του καί τοι συνήθως δέν διέτριβεν έν αύτφ, διότι

πρό διετίας άπέθανον εκεί ή γυνή καί η θυγάτηρ αύτοΰ. Τδ παρελθόν τοΰ

ανθρώπου τούτου ητο πλήρες' φρικωδών μυστηρίων, ή δέ καρδία αύτοΰ άνεπίδεκτος τύψεως τοΰ συνειδότος ητο τά μάλιστα επιρρεπής είς τό μίσος, καί

η μόνη αύτοΰ ένόχλησις Πιο τό δτι δέν ηδύνατο νά χορτάσει τδ καταχθόνιον

—-Φρόνησις καί δραστηριότης 1
Καί πριν η ουτοι προφθάσωσι νάποζριθώσιν, δ Σύρος ^το ·ηδη έξω τοΰ κα

πηλειού. ’Αντί δέ νά έπανέλθν) εις τοΰ Μετέλλου κατηυθύνθη πρδ τδ Ίάνικλον, . προάστειον πολύ ηρεμώτερον της Σοβώρας. Ό Σύρος είχε πόδας χα
λύβδινους και ή πορεία δέν τον κατέβαλλε.

τοΰτο πάθος.
’Ητο Η ώρα τού γεύματος καί πορευθύς κατ’ εύθεΐαν εις τδ συλλαλητη
ρίου εδρεν άνδρα τινα έν τη άκμη της ηλικίας τέλειον τύπον τ·ης έβραϊκης

φυλής, ου τό πρόσωπον έφωτίζετο ούκ οίδα ύπό τίνος άπεριγράπτου λάμψεως. ’Ητο δέ μέγας τό σώμα καί κομψότατος, καί έπί τοϋ στήθους αύτοΰ

Προς πλείονά κατάληψιν και σαφηνισμδν τών ανωτέρω όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι ό Σύρος άφ’ού είδε τδν Μέτελλον καί άφ’ ού δ πατρίκιος ου-

τος έπορεύθη εις τοΰ Πούδου,

εύρε τούς δύο ’Ιουδαίους Ναθαναήλ καί Ία- ,

κώβ καί τδν Σκαύρον καί τδν Πολύβιον. ’Έδωκεν αύτοϊς ρητάς παραγγελίας

καί ώρισεν ώς τόπον συναντησεως τδ καπηλείαν τ·ης Σοβώρας. Μετά δέ

ταϋτα άνέβη εί·ς τά Ανάκτορα και συνδιελέχθη ώραν πολλην μετά τοϋ Νέρωνος καί τών πιστών τού Καίσαρος θεραπόντων. Έξερχόμενος δέ τών ’Ανα
κτόρων μετέβη είς τδ ζαπηλείον καί ώς εί'δομεν συνάντησε τούς πιστούς
αυτού συνεταίρους.

Άπό τού καπηλειού μέχρι τού Ίανίκλου τδ διάστημα $το μέγα, διότι

έ'κειτο κατά τδ αντίθετον άκρον της πόλεως, άλλ’ δ Σύρος δαηλθεν αύτδ
ταχύτατα πρδ της δύσεως τού ηλίου. Άνέβη μέχρι της κορυφής τού λό

φου, είσηλθεν εις άπομεμονωμένον τινά οίκίσκον σεμνοπρεπή άμα καί κομ
ψόν. Ώζοδομημένος ό οικίσκος παρά τδ παλαιόν οχύρωμα^ δπερ δ βασιλεύς

’Άγκος έ'κτισεν ίνα προστατεύω τά έν τώ ποταμφ Τιβέρει πλοία, είχε θέαν
θαυμασίαν. Έκεϊθεν έφαίνετο η 'Ρώμη δλη, κειμένη τριακοσίους πόδας ύπό
τόν λόφον' δεξιά ητο τό Καπετώλιον, μεγάλα τινά οικοδομήματα τ^ς Α

γοράς καί όλος ό Παλατϊνος λόφος. ’Εν τώ μέσω της σωρείας εκείνης τών

αληθώς τεραστίων οικοδομημάτων, συστάδες τινές πρασίνων δένδρων j δει-

κνύουσαι τούς τών πλουσίων οί'κους, διέκοπτον τάν μονοτονίαν της εικόνας
καί άνεκούφιζον τδν καταπεπονημένον οφθαλμόν. Αριστερά έξετείνετο τό
Πεδίον τοΰ ’Άρεως, ό ποταμός Τίβερις εισερχόμενος είς την πόλιν, έ'πειτα δέ

έξερχόμενος διά μυρίων περιστροφών,

ώς έάν μετά λύπης κατελειπε την

ηπλοΰτο μακρά γενειάς κοσμουμένη ύπό αργυρών τινων νημάτων καί ή ςάλβουσα αύτοΰ κόμη έκυμάτιζεν έπί τών ώμων αύτοΰ.
.Πλησίον δ’ αύτοΰ καί έπί κλίνης αναπαυτικής ημιανακεκλιμένη ητο νεαρά
γυνή, Ητις ώς έκ της μαλθακάς καί τρυφηλ^ς αύτης στάσεως έφαίνετο προ-

δηλως ότι ητο ανατολικής καταγωγής. Ένδεδυμένη μετά πλείστης δ'σης

φιλοκαλίας, ωχρά την οψιν, καί έ'χουσα τδν τράχηλον, την κεφαλήν καί τούς
βραχίονας κατάφορτα κοσμημάτων βαρυτίμων, ητο χαριεστάτη, επαγωγός

λίαν, καί είχε θέλγητρα περιφανή, περιφανέστερα γινόμενα ύπό τίίς τέχνης.
Ό άνηρ ουτος Ητο.Σίμων ό Ιουδαίος ό ύπό τών χριστιανών μάγος άποκα-

λούμενος, η δέ νεαρά γυνή ·ηιο Δέβώρα η σύζυγος αύτοΰ καί αδελφή τού
Σύρου. Διέτριβον δέ έν 'Ρώμν) πρό έξ μόλις μ.ηνών. Οί τρεις οδτοι καί τοι

Ησαν στενότατοι συγγενείς, άλλ’ ουδέποτε δ'μως συνηντώντο ούδέ συνεδέοντο
διά τών οικογενειακών δεσμών. Καί οί τρεις έμίσουν κοινώς τούς χριστιανούς,

άλλ’ ύπό διαφόρων αιτίων έκαστος κινούμενος, παρεσκευαζον φοβερόν κατ
αύτών καταδιωγμόν έλπίζοντες δτι θά κατώρθουν νά καταρρίψωσι την νεαν

τοΰ χριστιανισμού διδασκαλίαν.
Ό· Σοέμας διέτριβεν έν 'Ρώμη πρδ πεντεκαίδεκα δλων ετών. Καί τοι δέ
ίουδαϊος την καταγωγήν έ'λεγεν δτι Ητο έκ της Συρίας καί ώς Σύρος ύπό

πάντων ένομίζετο, θέλων νάποφύγγ την πρός τούς ΐουδαίους περιφρόνησιν τών
πατρικίων.

Φαρισαίος ών έμμανης,

παρέστη θεατής τού ύψίστου έν Γολ

γοθά δράματος καί μετ’ άρρητου λόσσης είδε τούς μαθητάς τού Σταυρωθέντος θεανθρώπου παραλαμβάνοντας τόν αίματόρρυτον έτι Σταυρόν καί εύτόλ-
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Έκμανής διά τήν άποτυχίαν ταύτην γενόμενος ό’Ιουδαίος στυγερούς δό-

μως έν μέσο) τ-ίί 'Ιερουσαλήμ δοξάζοντας αύτόν. Βαρέως δέ φέρων τήν όση-

μέραι θαυμασίαν έπίδοσιν τοΰ θείου έργου δπερ κύτος άπηχθάνετο, άπεχώ-

λους συνέρραψε κατά τής Καικιλία;. Ίΐτο κατάσκοπος καϊ συκοφάντης καϊ
ώς τοιοΰτος είσήρχετο έλευθέρως είς τά ’Ανάκτορα, τούτου δ’ ένεκα συχνά-

ρησε πρώτον μέν εις Σαμάρειαν είτα δέ είς Δαμασκόν. Έν τή πόλει δέ παύση

ένυμφεύθη κόρην ναι μέν άνευ τινδς περιουσίας, άλλά πεπροικισμένην διά

παντοίων άρετών σωματικών τε καϊ ψυχικών. Καί τοι δέ μ,ετά πάσης προσο

χής έφύλαττε την γυναίκα αύτοΰ, παρε-τήρησε μετά τινα έτη δ'τι αυτή είχε
συνάψει σχέσεις πρδς τούς χριστιανούς και έγένετο καϊ χριστιανή. Μάτην ό
άνήρ αύτής προσεπάθησε νά την πείση νάποπτύσή την νέαν θρησκείαν, άπει-

λήσας μάλιστα αύτην δτι θά την άποχωρίσ·/) τής Ουγατρός αυτής. Άλλ’ ή
Μαριάμ. ήτο άκατάπειστος, γενναίως άνθισταμένη κατά τών άπειλών

τοΰ

άνδρός αύτης. "Ωστε ό Σύρος άπεφάσισε νά καταλίπη την πατρίδα αύτοΰ

καϊ νά έ'λθη εις 'Ρώμην. Άλλά πρώτον έπορεύθη είς Σαμάοειαν 'ίν’ άποχαιρετίση τδν γηραιόν αύτοΰ πατέρα κατοικοΰντα έν τή πόλει εκείνη μετά της

Δεβώρας, της αδελφής αύτοΰ, μόλις δέκα έτών κορασίδος
*

Έκ Σαμαρείας δέ

κις έ'βλεπε τήν Άγριππίναν. Ή μυσαρά αυτή γυνή πρό τίνος είχε θανατώσει
διά δηλητηρίου τδν Κλαύδιον, καϊ διάδοχον τοΰ ηλιθίου τούτου Καίσαρος

παρέλαβεν έν τή κλίνη αύτής τδν άπελεύθερον Πάλλαντα. Ό ’Ιουδαίος λοι
πόν κατέπεισε τήν Άγριππίναν βεβαιώσας αύτήν δτι δ φίλος αυτής Πάλλας

δέν είνε πιστός, άλλ’ δτι έχει τδν νοΰν πρδς τήν Καικιλίαν. Τούτου δ’ ένεκα

ή Άγριππίνα ζηλοτυπήσασα είπεν ένα μόνον λόγον καϊ διά τής βίας κατέτάχθη ή Καικιλία είς τήν τάξιν τών Έστιάδων, Καί τοι δέ ούτω πως ήνοί-

γετο χάσμα μέγα καϊ άδιάβατον μεταξύ αύτοΰ καί τής κόρης, διότι πρώ
τιστον τών Έστιάδων καθήκον ήτο ή παρθενία, άλλ’ δμως ό ’Ιουδαίος δέν

άπηλπίσθη καϊ έργαζόμενος άνενδότως κατόρθωσε νά κατηγορηθή ή νεανις
καϊ νά άχθή είς άνάκρισιν ενώπιον τοΰ Νέρωνος, ώς εί'δομεν ανωτέρω έν σε-

λίδι 695. Τοϋτο δέ ήτο τδ προοίμιον μόνον τών κατά τής παρθένου δολορ-

έπεβιβάσθη είς Καισαρείαν μ.ετά τής γυναικδς καϊ τής θυγατρδς αύτοΰ. Πλου-

σίαν κληρονομ.ησας περιουσίαν άποκατεστάθη έν τφ κατά τό Ίάνικλον οίκίσκω, δν ανωτέρω περιεγράψαμεν, καϊ μετ’ ού πολύ έπολλαπλασίασε την

αξίαν λόγου αύτοΰ κληρονομιάν, διότι πιστός έμμένων έν ταΐς παραδόσεσι

της φυλής αύτοΰ, έπηγγέλλετο τδν τοκογλύφον καϊ κατηφάνιζε τούς πα
τρικίους τούς κακή μοίρα προσφεύγοντας είς αυτόν.

Ουτω πως δέ συνήψε σχέσεις κα'ι πρδς τδν Μέτελλον. 'Ο 'Ρωμαίος ουτος,
νεότατος έ'τι γενόμενος κύριος της περιουσίας τών προώρως άπδθανόντων

γονέων αύτοΰ, κατεσπατάλησεν έν όλίγόις έ'τεσι τδ πλεϊστον της περιουσίας
καϊ κατ’ ανάγκην κατέφυγεν είς τδν Σοέμαν. Ό ’Ιουδαίος έδάνεισε τδν Μέ-

τελλον μεγάλα ποσά καϊ δ άφανίσμδς αύτοΰ θά ήτο βέβαιος έάν μη ύπήρχεν
ίδιαιτάτη τις αιτία. Ό τοκογλύφος δηλα δη έμβαίνων καθ’ ημέραν μ,ετά
πολλές οΐκειότητος καϊ οίανδήποτε ώραν είς την οικίαν

τοϋ οφειλέτου αύ

τοΰ; έβλεπεν άναπτυσσομένην τάν Καικιλίαν κατά τε τδ σώμα καϊ την ευμ,ορφίαν, καϊ μετ’ ού πολύ ήσθάνθη δτι δέν ήτο κύριος τάς καρδιάς αύτοΰ,
εχακε ror rovr ίου διά την καλήν νεάνιδα. Έμελέτα λοιπόν ποικίλα περί
επιτυχίας σχέδια ευρών σύμμαχον καϊ την τύχην, διότι ακριβώς καθ’ ην
ώραν έσκέπτετο πώς νά οίκονομ.ηση την γυναίκα καϊ την κόρην αύτοΰ, εκείνη

μέν έγκατέλιπεν αυτόν καί έ'φυγεν. αυτή δέ άπέθανεν. ’Απαλλαχθείς λοιπόν
τοΰ διπλοΰ τούτου βάρους, έστησε τήν κατοικίαν αύτοΰ έν τφ οί'κφτοΰ Με-

τέλλου. Πριν δέ εί'πη τί ποτε είς τόν νέον έπεχείρησε πρώτον νά λάβη πεί

ραν καϊ της γνώμης τής νεάνιδος, ήτις δμ.ως απέπτυσε καταφρονητικώς τούς
λόγους τοϋ έρωτολήπτου ’Ιουδαίου. Άλλά καϊ ό Μέτελλος άγνοών τοΰ Σοέμα τούς πόθους, έδωκεν ύπόσχεσιν είς τδν Σαβΐνον καϊ τήν ύπόσχεσιν αύτοΰ

ταύτην γνωστήν τοϊς πάσι ποιήσας,

όνειρα. ■

έξηφάνισε τοΰ άθλιου τοκογλύφου τά

ραφιών τοΰ ’Ιουδαίου.
Έν τφ μεταξύ τούτφ εύάρεστοι ειδήσεις ή'ρχοντο έξ Ίουδαίας άναγγέλ ·

λουσαι τήν όσημέραι πρόοδον τοϋ χριστικνισμοΰ. Ό Σοέμας μετά φρίκης
ήκόυσε τήν πρόοδον ταύτην. ΤΗτο δέ φίλος παλαιός Σίμωνος τοϋ Μάγου
ό'στις έν Σαμαρείφ είχε καταπλήξει διά τών μαγειών αύτοΰ τούς άπλοΰς
άνθρώπους. Ό Σίμων ουτος πέντε έτη μετά τήν έκ Σαμαρείας άναχώρησιν

τοΰ Σοέμα προσήλθεν είς τδν χριστιανισμόν βαπτισθεϊς ύπό τοΰ Φιλίππου.
Τοϋτο μαθών ό Σοέμας ήγανάκτησεν, άλλ’ ή άγανάκτησις αύτοΰ ήτο πρόσ

καιρος, διότι μετά τινα χρόνον ό Σίμων έζήτησε παρά τοΰ Αποστόλου Πέ
τρου νάγοράση διά χρημάτων τήν θείαν χάριν, ώστε νά ποιή καί αύτός

θαύματα" άλλ’ ό ’Απόστολος άποδοκιμάσας τήν πράξιν ταύτην τήν άπδ τοΰ
ονόματος αύτοΰ σιμωνείατ άποκαλουμένην, άπέκρουσε μετά σφοδρότητος καϊ
τήν πρότασιν

αύτοΰ. Ό Σίμων δυσαρεστηθείς άπέπτυσε τόν χριστιανισμόν

καϊ έπανέλαβε τήν προτέραν αύτοΰ τέχνην. Ό Σοέμας άμα μαθών τά γε-

νόμενα, έσπευσε νά περιποιηθή τόν νέον πολέμιον τοΰ χριστιανισμού καϊ

έδωκεν αύτφ γυναίκα τήν άδελφήν αύτοΰ Δεβώραν, ήτις καϊ μίσος μέγα
είχε κατά τής νέας θρησκείας, διότι ούτως είχεν άνατραφή ύπό τοΰ πατρδς

αύτής, καϊ εύμ.ορφοτάτη ήτο μεταξύ πασών τών νεανίδων τής Σαμαρείας.
Ό Σίμων, έννοεΐται, συγκατένευσε καϊ έκτοτε ένα μόνον είχε σκοπόν, τόν

πόλεμον κατά τής πίστεως, ήν έπ’ολίγον χρόνον είχεν ομολογήσει ώς τήν

μόνην αλήθειαν. Μαθών δέ παρά τοϋ Σοέμα δτι δ Απόστολος Πέτρος μεγί
στης άπήλαυε τιμής έν 'Ρώμη, γενόμενος τδ κέντρον τής διαδόσεως τών

σωτηρίων τοΰ χριστιανισμ.οΰ αληθειών, έσπευσεν είς 'Ρώμην

καϊ ενωθεί;

μετά τοΰ γυναικαδέλφου αύτοΰ, είργάζετο πρδς έπίτευξιν τοΰ καταχθονίου

σκοποΰ, τής έξολοθρεύσεως τοΰ χριστιανισμού, κα’ι έργαστήριον τούτου ήτο
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ή έν ΊΓφ Ίανίκλωοίκία. Ό Σοέμας διά τής σατανικής αύτοϋ εύφΆας καί

δραστηριότητας είχε παρασκευάσει θαυμασίως τά πράγματα.

Διότι προ

αισθανόμενος δτι ό Νερών Θά ήτο χρησιμώτατος σύμμαχος, συνετέλεσεν εις

— Αδύνατον. Μόνοι δί χριστιανοί θά κατηγορηθώσι' και μάλιστα ό Λίνος,

είς έκ τών άρχηγών των.
Καί δ Σοέμας διηγήθη πώς δ Μέτελλος, ό Σαβΐνος καί δ Λίνος ώφειλον νά

τόν φόνον τοϋ Κλαυδίου, καί ούτως ή άρχή μετεβιβάσθη εις χεΐρας τοΰυίοϋ

τής Άγριππίνης. Μεταζύ δ’ αύτοϋ καί τοΰ Νέρωνος είχεν άποφασισθή κρυφά
ή δολοφονία τοΰ Βρεταννικοΰ, ώςε ή κοινή πρός τδ κακουργεϊν προθυμία συνέ-

δεσεν άδιασπάστως τόν νεαρόν Καίσζρκ καί τόν μεστόν μίσους ’Ιουδαίον.

Είς τούς δύο τούτους προσετέθη καί τρίτος, ό Σίμων,

Sv έτίμα πλεΐστον δ

Νερών καί άδιαλείπτως συνδιελέγετο μετ’ αύτοϋ περί μαγείας,

ής τά μυ

στήρια έπεθύμει νά μάθ·ρ. Τοιοΰτοι έν κεφαλαίω ήσαν οί νομίσαντες ότι Θά
ήδύναντο νά άναχαιτίσωσι την πρόοδον καί διάδοσιν τής Άληθείας.
Ό Σίμων καί ή Δεβώρα έγίνωσκον τό σχέδιον τοΰ Σοέμα και τάς οδη

γίας άς είχε δώσει πρός επιτυχή έκτέλεσιν αύτοϋ. Διά τοΰτο καί τόν περιέ-

μενον μετ’ άνησυχίας. "Οθεν άμα είσελθόντα, ήρώτησεν αύτδν Σίμων δ Μάγος
*

εύρεθώσιν έν τφ άλσει τής Εστίας εύθύς ώς άκουσθή τδ σύνθημα.

'— 'Ο ’Ιακώβ, ό Σκαΰρος καί δ Πολύβιος θά έκτελέσωσι πιστώς τό έ'ογον
των καί θά έ'λθωσιν έκεϊ συνοδευόμενοι υπό δυνάμεως ικανής, ώστε νά γεί
*

νωσι κύριοι τής θέσεως. Τώρα πρδ ολίγου είδον τούς άνθρώπους είς τό καπη
λείαν τής Σοβώρας. .Χρήματα και δραστηριότης είνε τό πάν, καί τδ εύκολώ-

,τατον πραγμα. Τδ δύσκολον Θά είνε, ώς φοβούμαι, τό πώς νάποσπάσωμεν
άπδ τής καρδίας τής Καικιλίας τό δηλητήριου τοΰ χριστιανισμού τδ όποιον
ένεστάλαξεν εις αύτήν δ Αίνος.
— Έγώ άναλαμβάνω το έργον τοΰτο,

είπεν ή Δεβώρα σατανικώς μει-

διάσασα.
— Καί έγώ θά μεταχειρισθώ τήν δύναμίν μου, προσέθηκεν έπιδεικτικως

— Πώς εύρίσκονται αί υποθέσεις μας;

— Αξιόλογα, άπεκρίθη δ Σοέμας καθήμενος παρά τόν γαμβρόν του.

— Καί ό Βρεταννικός;

πορεϊ νά έςαπατήσν), είπεν δ Σοέμας’ καί ή Καικιλία δέν είνε πνεΰμα κοινόν.

·

— Ό Βρεταννικός; αιώνια του ή μνήμη.
— Ό Νερών άραγε θά έμμείνη είς τήν άπόφασίν του;

ό Σίμων.
— Άλλ’ ή μαγεία μόνον τούς χυδαίους καί άπαιδεύτους ανθρώπους είμ-

·

— Τόν είδον σήμερον τό πρωί. Καί οί δύο πιστοί δούλοι έλαβον τάς αναγ
καίας όδηγίας.

■— Καί ή Έστιάς τί γίνεται;
— Σήμερον τήν άνέκρινεν ό Καΐσαρ έν τω ναώ τής Εστίας καί την ήπείλησεν οτι θά προστάξγ νά την άπαγάγωσιν είς τά ’Ανάκτορα έάν έπιμένγ)

καί δέν θέλγι νά ύπακούσγ.

— Και έπείσθη ;
■— ’Άπαγε, τουναντίον εΐνε άκαμπτος.

— Δέν είξεύρεις τήν δύναμίν μου, είπεν δ Σίμων, και οί οφθαλμοί αύτοϋ

εβαλλον φλόγας.
— Άς άφήσωμεν τδ ζήτημα τοΰτο επί τοΰ παρόντος, είπεν ό ’Ιουδαίος

μετ’άγανακτήσεως. Είξεόρεις οτι έγώ δέν πιστεύω είς τάς μαγείας σου.

— ’Έχεις άδικον, και θά σ’ άποδείςω μετ’ολίγον ό'τι έχω άμεσον συγκοι
νωνίαν μετά τών καταχθονίων πνευμάτων.
— Καί έκ δευτέρου σέ λέγω άς άφήσωμεν τό ζήτημα τούτο, διότι δέν θά
με πείσης. Έγώ πιστεύω είς μόνα τά χρήματα καί τήν πανουργίαν.

— ’Έστω, έτραύλισεν ό Σίμων προσβληθείς. ’Άς τάφήσωμεν.
— Τδ μέλλον θάποδείξη τίς έχει δίκαιον, είπεν ή Δεβώρα, ήν δ άνήρ

— Τδ έ'μαθεν ό άδελφός της ;
•—Τδ έμαθε, καθώς καί δ Σαβΐνος καί ό Λίνος.

— Λοιπόν θά γείνγι άπόψε την νύκτα ;

αυτής είχε καταστήσει είς άκρον φανατικήν.
Ό Σοέμας έσιώπησε, τήν δέ σιωπήν διέλυσε πρώτη ή Δεβώρα λέγουσα
*
~ Αδελφέ, βλέπω δτι πολλά εμπόδια ύπάρχουσιν άκόμη πρός επιτυχίαν

— Ναι, τά πάντα εινε έτοιμα. Άπδ σήμερον και είς τό: έξης πολύ σπανίως θά με βλέπγς, διότι η φρόνησις άπαιτεΐνάμη συχνάζω έδφ τουλάχιστον

τοΰ σκοποΰ σου. Δέν άρκεΐ νά κλεισθή έδίρ ή Καικιλία, ώστε νά γείνη καί

έπ ολίγον χρόνον. Πρέπει νά μή ίδ-ρ ψυχή τήν Καικιλίαν, μήτε οί δοΰλοί μας.,

σύζυγός σου.

©ά αναθέσω τήν φροντίδα αύτήν είς τήν Δεβώραν.
— Λοιπόν, ήρώτησεν ή γυνή τοΰ Σίμωνος, θά την έχωμεν
απόψε έδφ τήν
Έστιάδα ;

— "Ολοι μου οί άνθρωποι εινε έν γνώσει τοΰ πράγματος, καί μετ’ όλίγας
ώρας Θά φέρωσιν έδώ τήν αδελφήν τοΰ Μετέλλου.

•—Αλλά δέν θά ύποπτεύσωσι τδν πρωταίτιον τής άρπαγής; ήρώτησεν
άνήσυχος ό μάγος.

— Τδ είξεύρω,
— Άφ’ ου είνε Έστιάς ποτέ δέν θά έκπληρωθή δ πόθος σου.

— Άς είπή τδ ναί, καί δ αύτοκράτωρ ώς άκρος άρχιεοεύς θά την λύση
τοΰ δρκου και τής ομολογίας της, ώς όρίζουσι τά αρχαία τής 'Ρώμης νόμιμα.

— Άλλα δέν άρκεΐ τοΰτο, διότι δ Μέτελλος τήν ύπεσχέθη είς τόν Σαβΐνον.
— Αλλά τδν Σαβϊνον θά τον έξαφανίσωμεν. ©ά τόν καταγγείλω επί

έσχατη προδοσία καί θά λάβη τά επίχειρα τής κακίας του.
— Καί διατί δέν τον καταγγέλλεις τώρα αμέσως;

ΤΟΜΟΣ Δ’
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-t-zjv συγκίνησιν τοΰ λαοδ.

j

φώτισιν τής συγκεχυμένης έτι τοπογραφίας τοΰ μέρους τούτου τής νήσου.

ΤΙρέπει νάφήσωμεν'πρώτον νά παρέλθτ] ολίγον ή αΐσθησις την όποιαν θά προ-

I

'Μνημεία άξια λόγου άκέραια εύρέθησαν ολίγα κατά τάς άνασκαφάς έν οΐς

ξενήσγ ό θάνατος τοΰ Βρεταννικοΰ.

ι
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— ”A, δέν συμφέρει νά πολλάπλασιά^ομεν
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σπουδαίος ό κορμός αρχαϊκού Αγάλματος έν § δύναταί τις νά αναγνώρισή

Ταϋτα δέ λέγοντος τοΰ συκοφάντου είσηλθεν ό έπί τής τραπέζης δοΰλος

’’Λρτεμιν, άλλ’ αί ευρεθεϊσαι έπιγραφαί εΐνε σπουδαιόταται και ανέρχονται

καί εΐπεν δτι ή τράπεζα εΐν’ έτοιμη, Ό ’Ιουδαίος, ό Σίμων καί ή Δεβώρα

είς 250 καί πλέον, έν αΐς στήλαι άναθηματικαί, ψηφίσματα ιδίως προξενικά

ήγέρθησάν παρευθύς καί έπορεύθησαν είς τό έστιατόριΟν. Μετά δέ τό τέλος

καί αί μάλιστα διαφέρουσαι, οί απολογισμοί τών εσόδων τοΰ ναοϋ, οί κατά

τοϋ δείπνου ό Σοέμας έξήλδε τοϋ zpixJllrov ϊνχ δώση είς τούς δούλους τής

λογοι τών Αναθημάτων, απολογισμοί κατασκευής τοΰ ναοΰ καί τών παρα

οικίας τάς αναγκαίας παραγγελίας. γΗσαν δ’ ουτοι ολίγοι τινές διοικούμενοι

κειμένων οικοδομών κλ. Ό κ. Όμόλ, καί περ ληξάσης τής τριετοΰς αύτοΰ

ύπό γραίας άπελευθέρας πιστής είς τόν κύριον αύτης ψυχή τε και σώματι.

μαθητείας, έλαβε παράτασιν ενός έτι. έτους πρός έξακολούδησιν τών άνα

καί νάπομακρύνγ τούς υπάλληλους αύτής άμα τγ δευτέρρι φυλακή. Ή γραϊα

ί

σκαφών καί τακτοποίησιν καί δημοσίευσή τών άνευρεθέντων.
Ό δέ κ. 'Ρίμαν κατέγεινε περί την αρχαιολογικήν περιγραφήν τών Ίονίων

αύτη έξ Ασίας καταγόμενη ητο γυνή δεισιδαιμονεστάτη, διά τοΰτο καί

f

. νήσων, συναγαγών ύλην ογκώδους συγγραφής. Ό συγγραφεύς εξετάζει άνά

έσεβετο τά μέγιστα τόν Σίμωνα καί τυφλώς έπείθετο είς πάντα αύτοΰ λό

f

μίαν τάς νήσους, κατά πρώτον μέν ερευνών τήν φυσικήν γεωγραφίαν έκά-

γον. TJ γηραιά Έλλύρα έχρησίμευσεν είς τόν Σοέμαν ώς δργανον τοϋ σκλη

I

στης, έπειτα δέ περιγράφών τά σωζόμενα τών άρχαίων μνημείων, τάς έπι-

ρότατου καταδιωγμοϋ τής γυναίκας καί της θυγατρός αύτοΰ. ’’Ητο δέ επιρρε

*

Εις την γραίαν ταύτην άνεθηκεν ό Σοέμας νά άγρυπνή μόνη παρά την δύραν

γραφάς καί τά έν ταϊς ίδιωτικαις συλλογαϊς άποτεθησαυρισμένα. Τό έργον

τοΰτο εΐνε άξιον πολλοΰ λόγου καθ’όσον μάλιστα περί Ίονίων νήσων ολίγα

πής είς την κακίαν μετά τοσαύτης προθυμίας, μεδ’ ής άλλοι ρέπουσιν είς την .

άρετήν, ώστε πάς ό θέλων νά διαπράξ·ρ κακουργίαν τινά ήδύνατο κάλλί-

εΐνε γεγραμμένα, οί δέ άρχαιολωγοΰντες θά ευρωσι συμβολάς σπουδαίας έν

στα νάποτείνηται είς αυτήν καί αί συμβουλαί αύτής δέν 6ά ήσαν άχρηστοι.

τώ συγγράμματι τοΰ κ. 'Ρίμαν.
• Οί δέ κκ. Γιράρδ καί Μαρτά

Ό Σοέμας διευθετήσας τά πράγματα καί περί πάντων προνοησάς ώς αυ

τός ένόμιζεν άριστα, έπανήλθεν είς τό taSdirov., έν ώ ήσαν ό γαμβρός, καί

ί

η αδελφή αύτοΰ, καί εκεί έκάθησαν καί οί τρεις περιμένοντες τήν εκβασιν

J

τής συνωμοσίας.

ΐ.

συνέγραψαν δμοΰ κατάλογον τών περί τό

Άσκληπιεϊον άνευρεθέντων έν ταίς όπισθεν τής Άκροπόλεως άνασκαφαϊς
'

τής αρχαιολογικής εταιρίας. Άναγράφουσι δ’ έν τούτφ πάσας τάς εύρεθείσας
έπιγραφάς, τά αναθήματα καί τά παντοειδή ανάγλυφα. ’Αλλά πλήν τής

κοινής ταύτης συνεργασίας ήσχολήδη έκάτερος καί περί .άλλα έργα. Καί ό

μέν Γιράρδ κατέγραψε καί διεφώτισε πάντα τά έν τώ μουσείφ τοΰ Βαρβακίου ευρισκόμενα όρειχάλκινα καί μολύβδινα σκεύη, ό δέ κ. Μαρτά συνέθηκε

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓϊΚ

τόν κατάλογον τών πήλινων ειδωλίων, περιλαμβάνει δ’ ό κατάλογος ουτος

ι

μούς καί τά διάφορα άγαλμάτια. Τούς σταθμούς, άνερχομένους έν ,συνόλφ

ΓΑΛΛΙΚΗ ίΧΟΛΗ

είς 299, τούς πλείστους άνεκδότους, ό κ. Γιράρδ κατέγραψε λεπτομερώς καί

Έν τή συνεδριάσει τής γαλλικής ακαδημίας τών επιγραφών καί τών γραμ

έζύγισε πάντας, παρέχων ούτω σπουδαίαν ύλην είς τούς καταγινομένους

μάτων τή γενομέννι κατά την 30 λήξαντος Νοεμβρίου άνεγνώσδη ύπό τοΰ

περί τήν άρχαίαν μετρολογίαν. Τά δέ όικαστιαά .Kiraxia καί αί δι/μο'σιαί

είσηγήτοΰ κ. Περρώ ή εκδεσις περί τών εργασιών τών έν Άθήναις καί 'Ρώμη

γαλλικών σχολών κατά τό λήξαν έτος. Σύντομον δέ περίληψιν τών έργων

τής έν Άθήναις σχολής καταχωρίζομεν ενταύθα.

τοΰ κ. Γιράρδ, διαιρούμενος είς τρία μέρη, τά δικαστικά πινάκια, τούς σταθ

*

ψήφοι κατέτάχθησαν μετ’ έπιμελείας αξίας έπαίνων.
Τό έργον τοΰ κ. Μαρτά περί τών πήλινων ειδωλίων ών πλεΐστα εύρέθησαν

Έξ εταίρους ήρίθμει αυτή κατά τό έτος 1 876—1877, τούς κκ. Όμόλ

*

κατά τά τελευταία έτη, εΐνε άξων λόγου. Ό κ. Μαρτά κατατάσσει τά έν

καί‘Ρίμαν τριτοετείς, Μαρτά καί Γιράρδ δευτεροετείς, διαμέναντας πάντας έν

|

τώ Βαρβακείφ ευρισκόμενα ύπερδισγίλια, κατά τόν τόπον τής προελεύσεως καί

Άθήναις καί δύο πρωτοετείς τούς κκ. Βωδουέν καί Ώσσουλιέ έν Ίταλίιγ.

I

κατά τόν τρόπον τής τέχνης. Ούτω περιγράφει 1) τά τής Αττικής έν οΐς

Τά δ’ έργα τούτων συνοψίζονται ώς εξής’

|

καί τά τών Μεγάρων,

Ό μέν κ. Όμόλ άνέλαβε την έξακολούδησιν τών έν Δήλφ ύπό τοΰ κ. Αε-

|

εκτενής γίνεται

L

ποννήσου, ών μάλλον αξιοσημείωτα

],

παρά τήν άρχαίαν Τεγέαν,

βέγκ έπιχειρηθεισών κατά τό· 1873 άνασκαφών. Είργάσθη δέ μετά ζήλου,

Ασχοληθείς ιδίως περί την έρευναν τοΰ ναοΰ τοΰ Απόλλωνος καί τήν δια -

μνεία

2) τά τής Βοιωτίας καί Λοκρίδος έν οΐς ιδία καί
τών διασήμων τής Τανάγρας,

3) τά

τής Πελο-

εΐνε τά έν τφ χωρίφ Άγίφ

4) τά τών νήσων

όντα όλίγιστα,

Σωστν)

έν οΐς τά

964

965
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τής Αίγίνης, Μήλου και Κρήτης είνε τά σπουδαιότατα,

5) τά αγνώστου

προελεύσεως άτινα δυστυχώς είνε καί τά πλεΐστα. Ό κ. Μαρτα εξετάζει λε

πτομερώς την γην καϊ την φύσιν τοϋ πηλού, τά χρώματα και έν γένει πάν

έχον σχέσιν πρδς τδ έργον του, δπερ άν δημοσιευθή θά διαφώτιση πολύ καϊ

τούς έραστάς καϊ τούς συλλογείς καϊ τούς αρχαιολόγους περί ζητήματος, έ®’
ου έγράφησαν πολλά καί έν τοϊς πλείστοις παράδοξα V,

Τών δέ δυο πρωτοετών μαθητών της σχολής τών διαμεινάντων τδ λήξαν

Συνεδρίασις της 1 ]13 Αεκεμβρίον.
'Ο κ. Καϊλερ, περί τοϋ χρόνου καί της προεΛεύσεως τών έν Μυκήναις
καί Σπάτα τάφων και των έν αύτοΐς κτερισμάτων.
Ό κ. Καΐρτε, περί των εικαστικών παραστάσεων τοϋ Χαρωνος.

Συνεδρίασες της 15]27 Δεκεμβρίου.
Ό κ. Καϊλερ, περί τοϋ σημείου εις 8 εύρίσχονται αΐ έν Ό.Ιυμπΐα ανα-

κήν έν Σικελία, θέμα δυσχερές καί ενδιαφέρον, ό δέ κ. Βωδουέν μέλλων νά

σκαφαέ.
Ό κ. Αόλιγγ, περί τής δέσεως της Ίστιαίας καί Ώρεον.
Ό κ. Καΐρτε, περί άττικης τίνος άγγειογραφίας καϊ περί τίνος επ’ εσχά

άσχοληθή ίδίιρ περί τήν ελληνικήν ιστορίαν κα'ι τήν νεοελληνικήν γλώσσαν

των εΰρεθείσης εικονικής παραστάσεως τοϋ ιστορικού Θουκυδίδου.

έτος έν ’Ιταλία;, ό μέν κ. 'Ωσσουλιέ κατέγεινε περί τήν ελληνικήν κεραμευτι

συνέγραψεν υπόμνημα

«περί τής έσωτερικής

καταστάσεως τής Ελλάδος

Τδ τέταρτον τεύχος τοΰ περιοδικού θά περιέχη κατάλογον τών έν Σπάρτη

κατά τά τελευταία έτη τής ένετικής κατοχής», άρυσθεϊς τήν ύλην του έκ

καϊ τή περιχώρφ έργων τής άρχαίας τέχνης ύπδ Η. Δρέσσελ καί Α. Μιλχ-

τών άρχείων τής Ένετίας. Τδ έ'ργον τοϋ κ. Βωδουέν έσται χρησιμωτάτη

χέφερ μετ’ έπιμ.έτρου περιεχοντος έπιγραφάς καϊ έξ πινάκων.

συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν ημών ιστορίαν.

Πολύς έπαινος παρέχεται ύπδ τοϋ κ. Περρώ είς τδν άκάματον διευθυντήν

τής σχολής κ. Δουμδν και δικαίως" διότι διά τής άδιαλείπτου αύτοΰ έπιμε-

λείας καϊ τοϋ άοκνου ζήλου άνεπτύχθη τά μέγιστα ή Γαλλική σχολή κατά

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τά δύο τελευταία έτη" ή δέ ύπ’ αύτοΰ σύστασις τοϋ Ινστιτούτου τής'έ^γ·

νίκης άΛΙηΛογραφίας και ή δημοσίευσις τοΰ ΛεΛτίου συνέσφιγξαν τούς δε
σμούς τής εύγνωμοσύνης καϊ άγάπης μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας.

Κατά τδν λήξαντα μήνα δύο έγένοντο τακτικαϊ συνεδριάσεις καϊ πέντε

άνεγνώσθησαν διατρεβαί.
Ό κ. ’Άγγελος Βλάχος τακτικόν πάρεδρον μέλος άνέγνω περί νέας με

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΧΟΛΗ

Τή Vt3 Δεκεμβρίου ήρξαντο αΐ έφετειναϊ συνεδριάσεις τής ενταύθα Γερμα-

μανικής σχολής, ήτις άπδ τής συστάσεως αύτής καίπερ βραχύτατον έχουσα

βίον ούκ ολίγα κατώρθωσεν· Ίδί^ι δ’ είνε αξία τής εύγνωμοσύνης τών περί
τήν άρχαίαν τέχνην και ιστορίαν ασχολούμενων, διά τήν νδρυσιν τοΰ περιοδι

κού αύτής συγγράμματος, δι’ ού πλεΐσται δημοσιεύονται σπουδαΐαι διατρι-

θόδου κριτικής, άπάντησιν είς τδν κ. 'Ροΐδην.
Ό κ. Α. Φραβασίλης. τακτικόν ένεργδν μέλος περί σατύρας έν τη νέα
'Ρώμη,
'Ο κ. Α. Διομήδης Κυριακοΰ τακτικόν πάρεδρον μέλος Ιστορικήν μεάέτην

περί ΊουΛιανοϋ τοϋ Παραβάτου.

Άνεγνώσθησαν δ’ έτι
Τοΰ έν Βερολίνφ επιτίμου μέλος κ. A. Ρ. 'Ραγκαβή περί των κατά της

βαί. Άλλά καϊ αι συνεδριάσεις αύτής δίδουσιν αφορμήν είς άξιολόγους έρεύ-

Έ.ΙΙηνικης ποιησεως ύπδ ’Ροίδου γραφέντων.
Τοΰ έν Σμύρνη άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Α· Παπαδοπούλου Κεραμέως

νας περί τής τέχνης καϊ τοπογραφίας τής άρχαίας 'Ελλάδος. Ούτω δέ συνε

περίτινων ιδιωτισμών της έν Χίω καί Έρυΰραϊς ’Ιωνικής διαλέκτου.

χίζει και ή ενταύθα σχολή τάς μακράς επιτυχείς έρευνας τής γερμανικής

επιστήμης περϊ τών Ελληνικών πραγμάτων, έφ’ αις οί "Ελληνες πάντοτε

Προτάσει τής ειδικής επιτροπής ό Σύλλογος έψήφισεν

ινα' άγορασθή ώς

κατάστημα τοΰ τε Συλλόγου καϊ τής έν Άθήναις Σχολής τών’ Απόρων Παί-

δικαίως δά εύγνωμονώσιν. 'Επόμενοι δέ είς τδ άπό τής συστάσεως-τοΰ Παρ

δων ή έπϊ τής όδοϋ Νομισματοκοπείου άρ.,4 καϊ άπέναντι τοϋ υπουργείου

νασσού καθιερωθέν έ'θος, δημοσιεύομεν διά βραχέων τά πρακτικά τών συνε

τών Ναυτικών οικία τοϋ κ. Δ. Καψάλη αντί δρ. 61,500. Άνετέθη δέ ή

δριάσεων τής σχολής.

έρευνα τών τίτλων τής οικίας ταύτης είς επιτροπήν συγκειμένην έκ τοΰ

1 Tas Γργα τών μαθητών της Γαλλικής σχολάς δημοσιεύονται συνήθως, όταν κριδώσιν
&ζια λόγου,
τώ περιοδικώ σνγγράμματι: Archives des Missions scienlificjues et litteraires,
έζδιδομένφ έν Παρισίοις,

προέδρου καί τών κκ. Στεφ. Ίωαννίδου καϊ I. Εύκλείδου.

Ό έν Βερολίνφ καθηγητής τής ιστορίας κ. ’Ερρίκος 'Γράιτσκε εκλεχθείς
μέλος επίτιμων του Συλλόγου έ'γραψε πρός τόν πρόεδρον τήν εξής επιστολήν."

ΧΡΟΝΙΚΑ
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- Έξεδόθή έν Λειψία έπ’ εσχάτων παρά τφ εκδότη Teubner τό άπό

Έν Βερολ'νω, τή 27 Νοεμβρίου 1877·

Αξιότιμε κύριε,

Τδ εύγενες ΰμών έγγραφον περιήλθεν είς χεΐράς μου .πολύ αργά, μέτα την ίχ μαζροϋ ταξιδιού επιστροφήν μου. Παραχαλών δ’ ημάς νά συγχωρήσητε τήν άνεξάρτητον
άπδ τής θελήσεώς μου έπιβράδυνσιν τής άπαντήσεώς μου, ύκφράζω ύμΐν τάς 6ερμοτάτας μου έύχαριστίας διά τάς δπερ δμοΰ ' ευμενείς ΰμών λέξεις, καί δέχομαι χαίρων
τήν Θέσιν έπιτίμου έταίρου τοΰ «Παρνασσού». Θεωρώ δε τιμήν μου τδ νάνήκώ είς
Σύλλογον, περί τής έπιτυχοϋς τοΰ δποίου ένεργείας^μαθον πολλά εΰχάριστα παρά τοϋ
φίλου μου Κουρτίου.
Δέν ήλπιζον δτι εις τούς βραχείς μου λόγους περί τής σημερινής δέσεως τής Έλλάδος ήθελεν άποδοθή έν τή ύμετέρφ πατρίδι τοσαύτη προσοχή. Ο'ι λόγοι εκείνοι ήσαν
μόνον ή εκφρασις τοΰ φρονήματος τών πλείστων μεμορφωμένων συμπολιτών μου' ούδέποτε θά λησμονήσωμεν τήν ευγνωμοσύνην, ήν οφείλει πας δ νεώτερος- πολιτισμός εις
τήν άρχαίαν ‘Ελλάδα· ώς δ’οί ήμέτεροι πατέρες ήσαν φιλέλληνες, ουτω θέλομεν ημείς
οί υ'ιοι νά ταχθώμεν κατά τάς ανατολικός περιπετείας μετά τών ύπέρ τής ήμερώσεως
άγωνιζομένων. Ό δέ πολιτισμός ύπδ μόνης τής ‘Ελλάδος δύναται νά διαβιβαστή εις τήν'
Ανατολήν.
.
,
Είθε νά πορισθή δ δμέτερος λαός άπδ τών σημερινών αγώνων τούλάχιστον μικράν
τινα ώφέλειαν καί νά εύρύνη τά δ’ρια αύτοϋ πρός βορραν. Πότε δέ θά ελθη ή στιγμή
δέν έξεύρω, άλλα τοΰτο έξεύρω, δτι ή χερσόνησος τοΰ Αίμου τότε μόνον θά γείνη δγιής

και θά εύημερήση, δταν ή εκκλησία τής 'Αγίας Σοφίας παρά τδν Βόσπορον θάνήκτ.
πάλιν εις τδν κτίσαντα αύτήν λαόν.
Μετ’ ειλικρινούς ευγνωμοσύνης λαμβάνω τήν τιμ,ήν νά ύπογραφώ

πολλοϋ χρόνου αναμενόμενον σύγγραμμα τοϋ μακαρίτου Βοικχίου, ή 'Εγκυ
κλοπαίδεια και Μεθοδολογία των φιλολογικών επιστήμων. Τών δέ κατά τήν

έκδοσιν έπεμελήθη ό έν Giessen καθηγητής Bratusckeck. — Τήν ’Εγκυκλο

παίδειαν τής φιλολογίας έδίδαξεν ό Βοίκχιος άπό τοϋ 1809—1865 είκοσιεξάκις. Τό σύγγραμμα είνε ογκωδέστατου, συγκείμενον έκ σελίδων 824, εινε

δ’ έργον αντάξιον τνϋ μεγάλου άνδρός, οστις μετά τοϋ Hermann δικαίως
θεωρείται ώς ό ιδρυτής τής φιλολογικής έπιστήμης.
— 'Ο ’Ινδός Rajendralala-Mitra Badahur έδώρησεν είς τήν έν Παρισίοις

Άκαδήμειαν τών ’Επιστημών ένενήκοντα τρία σανσκριτικά χειρόγραφα έπί
χάρτου ή φλοιών δένδρων, άτινα λέγονται σπουδαιότατα διά τήν άρχαιότητα

αυτών ή τήν ύλην ήν περιέχουσιν.
— Έν Νεαπόλει ή'ρξατο τή 1 ’Ιανουάριου 1878 ή έκδοσις περιοδικού συγ

γράμματος έπιγραφομένου μέν Giornale Academico di Lettere Scienze et Arte,
εκοιδομένου δέ ύπό τοϋ καθηγητοΰ Καρόλου Μαρσάλα. Περιέχει δέ ποιήσεις,
διηγήματα και άλλως έξαίρεταν ύλην τής έλαφράς λεγομένης φιλολογίας.

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.—

ν
Γενομένης κατ’ αύτάς συζητήσεως έν Νορδ-

χάουζεν περί τών δηλητηριωδών ούσιών και ιδίως τοϋ άρσενικοΰ δπερ πέριέ-

χουσιν τά έν Γερμανίά κατασκευαζόμενα ποικίλα χαρτία πρός διακόσμησιν
τών τοίχων τών αιθουσών καί δωματίων, ό φαρμακοποιός Σοΰλτσι άνεκοί-

νωσεν δτι νεωστί άλλαχθέντων τών χαρτιών τής έν Βάιμαρ σωζομέ.νης οικίας

Έρρ. ν. TREITSCKE

.

τοΰ Σχίλλερ, άνεκαλύφθη δτι τά πράσινα χαρτία τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου

Έξελέχθησαν μέλη άντεπιστέλλοντα τοϋ Συλλόγου έν Πειραιεϊ ό κ. Κλεάν

τοϋ διασήμόυ ποιητοϋ περιεϊχον ικανήν ποσότητα άρσενικοΰ, είςου τήν έπε-

θης Παπάζογλης, έν Λονδίνφ ό κ. 'Ροβέρτος Φάγερς, τακτικά δέ πάρεδρα οί

νέργειαν πειρώνταί τινες αήμ.ερον νάποδώσωσι τδν πρόωρον καί αιφνίδιου θά

κκ. Γουσταΰος Καϊρτε, Μονδρύ Βωδουέν και ’Ιάκωβος Τομπάζης, επίτιμον δέ

νατον τοΰ ύγιεστάτου άλλως Σχμλλερ, ώς προελθόντα μικρόν καί κατ’ ολίγον

ό άγιος Πελαγωνίας Ματθαίος.

έκ δηλητηριάσεως.
— Σπουδαιότατον πείραμα τής χημείας έγένετο κατ’ αύτάς έν Γενεύν]

ύπό τοϋ κ. ‘Ραούλ Pietet. Διά συστήματος οργάνων προσφυέστατα συνδυα-
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σθέντων, κατωρθώθη ή ύγροποίησις τοϋ οξυγόνου, ενός τών άποτελούντων
τδν ατμοσφαιρικόν άέρα αερίων. Ή ύγροποίησις έγένετο ύπδ πίεσιν 320 άτ-

μοσφαιρών καί ύπδ ψΰχος 140 βαθμών. Μετά τήν ύγροποίησιν τοΰ οξυγόνου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—

Έν Πετρουπόλει άπεβίωσεν ό διάσημος /Ρώσος ποιητής

Πουσκιν, πρός τιμήν δ’ αύτοϋ έψηφίσθη δπως άνεγερθή έν τινι τών κεντρικω-

δύο μόνον αέρια μένουσιν έτι τδ άζωτον καί τδ ύδρογόνον.

■—Είς τά τορπιλλοφόρα πλοία πρόσετέθη καί τό τορπιλλοφόρον άερόστα-

τερων πλατειών τής Πετρουπόλεως ό άνδριάς αύτοϋ.

τον.

— Άςιόλογον έργον περί Θυυκνδΐδον και της ιστορικής αύτοϋ συγγραφής
έξέδωκ εν έν Μονάχφ ό Ερρίκος Welzzhofer. Μετά πολλοϋ θαυμασμού πρός

πόλει Bridgeport τής Κοννεκτικούτης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τό άερό-

Ή

έφεύρεσις ανήκει είς τήν ’Αμερικήν καί τά πειράματα έγένοντο έν τή

στατον ύψοΰται είς τόν άέρα μεταφέρον τάς τορπίλλας, α'ίτινες δι’ άπλου-

τόν μέγαν ιστορικόν τής 'Ελλάδος.γράφων ό γερμανός λόγιος,ιδίως προσπαθεί

στάτου μηχανισμοΰ άποσπώνται αύτοϋ ύπεράνω τής πόλεως ή τοΰ στρατο

νά εκτίμηση αίσθητικώς τό έργον αύτοϋ καί πολλά μάλιστα λέγει περί τών

πέδου έφ’ού πρόκειται νά ένεργήσώσι, καί πίπτουσαι αναφλέγονται έπιφέ-'

δημηγοριών, όρίζων τάς πηγάς αύτών και πολλά νεώτερα διδάσκων.

ρουσαι μεγίστας ζημίας.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤ1ΟΝ
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Φρικταί είναι αί δημοσιευόμεναι ειδήσεις περί τών έν Ίν·"

δίαις ύπό τής πείνης άποθνησκόντων κατά χιλιάδας, ιδίως εν Μαδράς, Βομ-'

ΠΙ1ΪΑΞ ΤΟ ΠΡΙΠ01ΒΜΜ

βάτ), Μαδούρα, Σαλέμ, Κο’ίμπατόρε καί Νελλόρε. “Ένεκα τών αλλεπαλλήλων·

άτυχημάτων πάσχει ούχί πλέον μέρος τι τών κατοίκων άλλα σύμπαντες οί

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

κάτοικοι. Ό αριθμός τών ύπό πείνης άποθανόντων άπό τοϋ Μαΐου μέχρι Σε
πτεμβρίου 1877 ανέρχεται εις 320,000 έπί πληθυσμοΰ 22 εκατομμυρίων,

κατοικούντων έ'κτασιν 6230 γεωγρ. μιλ. Οί άγρόται δέ και οί έργάται Ιδίως
πάσχουσιν. Ουτοι συνήθως κατά ριεγάλας ομάδας μεταβαίνουσιν άπά πόλεως

είς πόλιν μετά τών οικογενειών των, σκελετώδεις

τήν οψιν,

έσβεσμένους

εχοντες ύπό τής άδυναμίας τούς οφθαλμούς, άδύνατόι εις πάσαν κίνησιν καί

εργασίαν, περιέρχονται δέ τάς οδούς περιμένοντες ή τόν θάνατον ή χεϊρα, ήτις^
νά τοις δώση τροφήν. Συνήθως βλέπει τις σκηνάς σπαραξικάρδιους’ μητέρας

κλαιούσας καί πλανωμένας τηδε κάκεϊσε κα'ι ζητούσας έλεημοσύνην χάριν
τών ψυχορραγούντων τέκνων των. Αί τελευταϊαι ειδήσεις έκεΐθέν είσιν ευτυ

χώς ένθαρρυντικαί, πιστεύεται δ’ δτι τή ενεργείς τών κυβερνήσεων τής ’Αγ
γλίας καί Γαλλίας, τών έχουσών εκεί κτήσεις θέλει μετριασθή) τό κακόν καί
ποτέ θέλει τελείως έκλειψη.

1877 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)

Μέση

έπνευσαν κατά 1 ημέραν ΝΔ, 1Δ,

3ΒΔ,

6Β, 9ΒΑ, 4Aj,

3ΝΑ, 3Ν.

της—συμπολίτης κλπ. σ. 829.— § 8. Πατριώτης—φιλόπατρις ή φιλόπολις
σ. 833.—-§ 9. Cuniculus—Κόνικλος σ. 887.—§ 10. Τούφακες (τουφέκια)
τΟυφακοφόροι σ. 891=ΰπό τοϋ καθηγητοΰ Κ. Σ. Κόντου.
'Η έπί δώροδοκί^ καταδίωξις τοΰ Δημοσθένους ύπό I. Α. 'Γυπάλδου δικη

γόρου σ. 721.
Τό Δήλιον έπίγραμμα ήτοι περί τοϋ άγαθοΰ και καλοϋ και τών ποικί
λων τούτου συνωνύμων θεωρουμένων έτυμολογικώς δπου καί περί έλευθερίας
καί ηδονής ώς άκρου άγαθοΰ είτε εύδαιμονίας ύπό Κ. Λαμπρύλλου σ. 114.

Βαρόμετρο?

ύπό Αγγέλου’Βλάχου σ. 321.
Νεοελληνικά Άνάλεκτα. ’Ανέκδοτα δημοτικά άσματα ύπό H. Γ. Ζερ-

0^o|u0z«tpo7 εκ.

θλϊψις 752,10

Μέση θερμοκρασία 10,63

760,59 (τήν 15η»)
739,66 (τήν 26ην)

Μεγίστη
»
19,6 (τήν 4η»)
Έλαχίστη »
0,0 (τήν 30η»)
Ήμέραι βροχής 11, νιφάδων χιόνος 1, (ποσόν τοΰ καταπεσόντος, υδατος

48,57 χμ.). ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 5 ημέρας ΝΔ, 3Δ, 2ΒΔ, 10ΒΑ,
2ΝΑ, 2Ν,

ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΪ ΤΟΜΟΙ
*.

Περί 'Ελληνικού θεάτρου υπό A. 'Ρ. 'Ραγκαβή σ. 1.
Ήλιου Τανταλίδου βίος καί έ'ργα ύπό I. Ισ. Σκυλίσση σ. 81.
Γεώργιος Τερτσέτης ύπό Α. Βλάχου σ. 161.
Δραματικός άγών. Κρίσις τής τών άγωνοδικών έπιτροπείας ύπό Ε. Δ,
'Ροΐδου σ. 218 (πρβ. σ. 232).
Θεόδωρος Καροΰσος ύπό Σπ. Παπαγεωργίου σ. 241 (πρβ. σ. 647).
Περί νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως καί ιδίως' περί Γεωργίου Ζαλοκώστα

1877 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)

Μέση

περιθώριον

Β' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

θερμοκρασία 13,08

Μεγίστη
»
18,9 (τήν 1η»)
Έλαχίστη »
4,3 (τήν 28η»)
Ήμέραι βροχής 10 (ποσάν του καταπεσόντος υδασος 87, 83 χμ.), βρον

- '
Μεγίστη
) »
’ι?τ
*
’Ελάχιστη »

κείμενον,

Θερμόμετρο? εκ.

Θλϊψις 753,00 χμ.
Μεγίστη »
761,85 (τήν 1 6 η»)
Έλαχίςη »
741,54 (τήν 26η»)

Μέση

τών I.’Άνεμ.οι

Μικροί φιΛοΛογικαΙ διατριβαΐ. § 1 Καταιβατόν,

κλπ. σ. 95.— § 2.. Σαπούνι κλπ. σ. 19?.— § 3. 'Ρυμμα κλπ. σ. 253.—
§4. Δέλτα, Δελτάρια, Πιττάκιον κλπ. σ. 428. — ΠοικΙΛα Φι^οΑογικά.
§ 1. Παρίσιοι κλπ. σ. 654.—■§ 2. ’Εχεμύθεια—Έχεμυθία σ. 656.— § 3.
Κόνικλος κλπ. σ. 659.— § 4. Παρθενίαι—Παρθένιοι σ. 736.—-§ 5. ’Εφο
ρεία·—’Εφορία σ. 740.— § 6. Πολίτης—Πατριώτης σ. 827.—-§ 7. Πολί

Διάφορα. Περί Γερμανικής μεταφράσεως τών Βατράχων τοϋ Άριστοφάνους
σελ. 78. ’Ιταλικής τοΰ Πλούτου 480. 'Ρωμουνικής τής βατραχομυομαχίας 234.
*Ρώς άκλιτον—ΐ,ώσος 4 99. 'Ο είς τήν Δικαιοσύνην δμνος τοΰ Όρφέως6Ι4. κέγχρος—
άργιλλώδες χώμα κατ’Άσώπιον 847 (έν λ. Κεχριώνας). Εύαγγέλια μετά εικόνων και
μουσικής 847 (έν λ. Κηπούρια). Περί Θουκυδίδου νέον σύγγραμμα 966.ΒΒοικχίου ’Εγ
κυκλοπαίδεια καί Μεθοδολογία τών φιλολ. έπιστημών 967.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Βαρόριετροτ

Α' ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

2Α,

λέντου σ. 390.
’Ανύπαρκτα ονόματα ύπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου Δ. Φ. σ. 497
Μνημεία τής έν τφ Μεσαιώνι Ελληνικής ποιήσεως νϋν τό πρώτον έκδιδό-

μενα ύπό Μανουήλ 1. Γεδεών. Α.' ’Ανωνύμου ηθικά διδάγματα σ. 525. Β^
’Ανωνύμου ποιήματα εις τήν ‘Γπεραγίαν Θεοτόκον σ. 527. Γ' Ίώάννου Μοζήνου τοΰ Κρητός δέησις πρός τήν Θεοτόκον σ. 533 (πρβ. σ. 862). Δ' Γε
ωργίου Χρυσογόνου Τραπεζουντίου παίγνια ποιητικά είς τόν άρχοντα Καμαράσην Ίωάννην σ. 746, τοΰ αύτοΰ είς I. Ν, Α. Μαυροκορδάτον σ. 749 (ποβ.
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σ. 863). Ε' Γεωργίου Μονάχου Αερίου σάτυρα: πτώσεων σ. 751 (πρβ, σ.
865).
Ματθαίου Μυρέων περί τοΰ τών Λατίνων σχίσματος σ. 753 (πρβ.

318, Περί τής ύπό Βικέλα μεταφράσεως δραμάτων τυϋΣαιξπήρου 348, Γαζή’Οσμαν
δράμα τουρκικόν Ν. Σταματιάδου 3! 9, Περί αυτοβιογραφίας Άλφρ. Μυσέ 396, Τιμαί
αύτογράφων 395, Νέον αγγλικόν περιοδικόν 1Θ' Αιών 396, Διάδοσις γλωσσών 477,
Παρώδη Ήττηθεϊσα 'Ρώμη καί Σεφώρα 480, Άριθμός έκδοθέντων βιβλίων
τφ 4876 έν ’Αγγλία 555, Έφημερίς ’Ακαδημαϊκή κλπ. Κ. Μαρσάλα έν Νεαπόλει.

σ. 866). Βραχεία σημείωσις περί τών στιχουργημάτων τούτων σ. 856.
‘Η παρ’ ήμϊν ύποκριτική ύπό I. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση σ. 561.
ΊΡουφέτιον καϊ 'Ρουσφέτιον ύπό X. Ν. Φιλαδελφέως σ. 651»
’Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών και άρ-

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός σ. 73, 153, 231, 316, 388, 476,
718, 797, 965.

Ποιήματα. ’Άσματα Έλληναλβανών 21, Δημοτικά 133, 290, 923, 924, 925.
Τανταλίδου 83 κεξ. Τερτσέτου 167 κ|ξ. Ζαλοκώστα 363 κέξ. 672. Σπ. Μελισσηνοΰ
924. Άνδρέα Λασκαράτου 925, 927, 929, 933, 947, 951.
Κ. Τυπάλδου Πρετεντέρη 926. Καρκινικόν πεντάστιχον ανέκδοτον Χρυσογόνου 864.
Σχολαϊ τών ’Απόρων ΙΙαίδων, ύπό τοϋ Συλλόγου ίδρυμέναι έν Άθήναις,
Σύρω, Καλάμαις, Χαλκίδι, Ζακύνθφ, Πάτραις σ. 389,476.
Σύλλογοι. ’Αχαϊκός έν Πάτραις, Π α ν α ι τώ λι ο ν έν Μεσολογγίφ, ’Συ δ βσμος έν Κορθίφ Άνδρου, Τών ’Απόρων κ ο ρ α σ ί ω ν έν Περάίφ σ. 154, Φι
λεκπαιδευτικός έν Άδριανουπόλει σ. 317, Φιλοπρόοδοι Ήώ ς καί Ελπίς έν
Κεφαλληνία σ. 389, Τών Φιλομαθών Εενοφών έν Τραπεζοϋντι σ. 798.
Διάφορα. Σχέδιον ίδρύσεως έθνικοΰ θεάτρου 14. 'Ρωμουνική μετάφρασις τής
Συζύγου έ κ λ ο γ ή Δ. Παπαρρηγοπούλου 78, γαλλική τής Ά μ α λ θ ε ί α ς Σπ.
Βασιλειάδη 454 και ιταλική τής Γαλατείας 318. Περί τής ανακομιδής τών οστών
Αλέξανδρου Σούτσου 389. 'Η πτώσις τής Τρφάδος τραγωδία Αάσκαράτου 933.’Ιωάν
νης Πρώιος Θεραπειανός λόγιος 404 σημ. Νικόλαος Χελιδρομεύς 861 σημ. 2. Δαμα
σκηνός ό Θεσσαλονίκης 861 σημ. 3. Ιωάννης ’Αγάς 893 σημ. 1. Δαμασκηνός άρχιμαν. καί Ιδρυτής τής έν Τεργέςη έλλ. έκκλησίας 915 κέξ. Σχολεία έν Χίω 719.Καταλήξεις
τοπικών ονομάτων Κεφαλληνίας 850 σημ. 2. Ίδιάζουσα προφορά τής έλλην. γλώσσης τών
γυναικών τοϋ έν Μακεδονία Σεμάλτου 132. Παρνασσού περί ληψις λογοδοσίας 232. .
Δραματικός άγών 232, Διαγωνισμός πρός έκδοσιν βιβλίων πρός χρήσιν τών Σχολών τών
Απορων Γ1αίδων317, Δημόσια μαθήματα 878. Περί αγοράς οικίας τοΰ Συλλόγου και
τής έν Άθήναις Σχολής. Κρίσεις περί τοϋ περιοδικού τοΰ Συλλόγου 316,389,718
(έν τή ’Αρχαιολογική ’Επιθεωρήσει τών Παρισίων, έν τή Γαλλική ’Ακαδημία τών Ε
πιγραφών καί τών γραμμάτων ύπό Αέοντος Heuzey, έν τφ κριτικω περιοδικω τής Δει
*
ψείας Litterarisches Ceatralblatt τής 22 7βρίου ύπό τοΰ έν ’Αμβούργφ καθηγητοΰ Γουλιέλμου Βάγνερ, καί έν άλλαις Ιλληνικαΐς καί άλλοδαπαΐς έφημερίσι καί περιοδικοί;).
ν

ς

Γ’ ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Τουρκουκτου Τάσσου Ή Ελευθερωμένη 'Ιερουσαλήμ άσμα γ' μετάφρασις
Ιουλίου Τυπάλου σ. 179.

Δι άφορα. Νέον άντίτυπον περί Φάουστ έν Πίστη 74. Κανίνη λεξικόν μέγα' ιτα
λικόν καϊ γαλλικόν 154. Πανεπιστήμιου Μόσχας 154, Πανεπιστήμιον Βαταυικοΰ
Λυογδούνου 718, Περί έκδόσεως διεθνών παροιμιών 455. Γερμανική τοΰ 1609 έιοηαερίς 155, Δρ άματα έπιστημονικά 458, Χειρόγραφα ρωσικά 233, Φιλολογική ιτα
λική έπιθεώρησις έν Ταυρίνφ 233, Στρατιωτική αλληλογραφία Ναπολέοντος
ΑΖ 234, Ό ήρως τής Καλύβης τοΰ Θωμά 240, Βιβλίου τής ιε' εκατονταετηρίδας
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χαιολογικών σημειώσεων ύπό Ήλ. Α. Τσιτσέλη σ. 674, 783, 844, 902.
Περί συγχρόνου έν 'Ελλάδι κριτικές ύπό Ε. Δ. 'Ροίδου σ. 757.

Περί τών κατά της Ελληνικής ποιησεως ύπό 'Ροίδου γραφέντων ύπό Α.
'Ρ. 'Ραγκαβη σ. 881.
Διδάσκαλοι της έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικές Μεγάλης τοΰ Γένους
Σχολές. Άζαρίας Τζιγάλας ύπό Π. Γ. Ζερλέντου σ. 893.
Δοκίμων Ποιητικής ύπό Άνδρέα Λασκαράτου σ. 921

’

Κάτοπτρου ανέκδοτον (μετά πίνακος) ύπό Κ. Μυλωνά σ. 39.
Αί ύπό την Άκρόπολιν άνασκαφαί ύπό Στ. Δραγούμη σ. 225, 375,.
Ό ναός τϋ; Άρτέμιδος έν Έφέσφ ύπό Κωνσταντίνου Πώπ σ. 357.
'Ρωμαϊκά Άρχαιολογηματα ύπό Σ. Κ. Σακελλαροπούλου σ. 380, 552.
Άρχαιολογικαΐ έν 'Ρώμτ) αποκαλύψεις ύπό Σ. Κ. Σακελλαροπουλου σελ.

ι

488, 688.
’Επιγραφικά έκ Κωνσταντινουπόλεως’ύπό Α. Μόρδτμαν νεωτερου σ. 615.

Φειδίας καί ή εποχή αύτοΰ ύπό Κ. Μυλωνά σ. 801.
Ό έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμός καϊ ό χωρισμός της Εύβοιας σ. 812.
Αρχαιολογική έν Άθήναις Εταιρία σ. 71.
Γερμανική άρχαιολ. έν ΆθήναιςΣχολή σ, 69, 150, 228, 314, 384, 964.

Γαλλική έν Άθήναις Σχολή σ. 71, 151, 229, 314, 962.

Άνασκαφαί. 'Γπό τήν Άκρόπολιν σ. 71,22υ, 307, 375, 475,702, 714,963.
— Έν ’Ολυμπία σ. 69, 1 48, 227, 313, 715. — Έν Μυκήναις σ. 67, 714. —Έν Δήλφ
σ. 230, 316, 962. — Έν Τανάγρα 230, 475, 962, 963. —Έν Σπάτα 230, 475,
551. — Έν Μήλφσ. 311.— Έν Δωδώνη σ. 377 (πρβ. σ. 73). — Έν'Ρώμητοΰ 11σκυλίνου.λόφου σ. 458, τοΰ 'Ρωμαϊκού φόρου σ. 688.
Αρχαιότητες. Περιεργότατον αφιέρωμα τώ’Ασκληπιφ μαρμάρινου σ. 72. Λεαινά
γεγλυμμένη έν τιτανώδεί λίθφ έν Κερκύρα 73. Κεφαλή έχουσα έπί τοΰ χείλους και
τών παρειών ίχνη έρυθρου χρώματος 152. Πένθιμα χρώματα έπι Ληκυθου 387. Στηλη
έπιτυμβία έν Άθήναις σώζουσα κυανοΰν χρώμα 715, 716. Ανάγλυφου Παναγίας 452.
Κα πηλεϊον έν Πομπηία περιέχον γραφάς 453. Κένταυρος καί γυνή, άγκάλαις Κεν
ταύρου 227. Ανάγλυφου, έν Άργει 234. ’Οβελίσκος Αλεξάνδρειάς 231, 475. Ά
γαλμα Ποσειδώνος 311.Κορμός Άρτέμιδος έν Δήλφ 963. Σαρκοφάγος έκ Καστελλορρίζου 315. Μετόπη Παρθενώνος 316. Κόμμοδος καί’Αφροδίτη 383. Πήλινα άγαλμάτια Τανάγρας 475 (πρβ. 963). Περί τής Μηλιάς Άφροδίτης552. Γάφοι ’Αλεξίου τοΰ
Κομνηνοΰ καί Μανουήλ τοΰ Πορφυρογέννητου 685. Τάφος βασιλόπουλου 903 σημ. 1.
— Σκεύη κλπ. χρυσά Μυκηνών 67,714. Χρυσά βυζαντιακά νομίσματα 152. ψέλλια
χρυσά μετά κεφαλής ’Απόλλωνος καί Διός 316. Τά έν τοΐς έρειπίοις τής Δωόωνής
άνευρεθέντα 379. Τυρρηνικόν κάτοπτρου 553. Ό θησαυρός τής Πραινέστου 553. Τά
φος έν Ζηλανδία καί άγγείον
έπιγραφής ίλληνικής 717. — Σφραγίς Γάλλορρωμαίου
αρχιάτρου 380. Πλάκες Όσσούνας 381. Μολυβδίδες 384. To Suivez-moi παρ άργ
χαίοις 387. Πίναξ τής Άλγιουστρέλης 552. Αποδείξεις πληρωμής τραπεζίτου 553.
'Ρωμαϊκόν δείπνου 795.— Λείψανα αρχαίων τειχών έν Άθήναις 475,715, έν Πειραιεί
876, έν Χαλκίδι 877, έν Καβάλλφ 289 (πρβ. 293), κυκλώπειων τειχών έν Κεφαλ
ληνία 787 (έν λ. Ελληνικά). Πελασγικών τειχών καί τάφων 905 (έν λ.
,Ναοϋ
καί ρωμ. λουτρών έν Σκάλα 907. ’Αρχαίων οχυρωμάτων 847 (έν λ. Κοκκήλια), πύρ
γων βυζαντιακής έποχής έν Μακεδονίφ 288. Τειχών καί πύργων έν Άμφιπολει 294,
άκροπόλέως καί τειχών έν Φάγρη 297. Βυζαντιακά έρείπια έν Άνακτοροπολει 298,
έρείπια Φάγρητος 288. Λείψανα αρχαίου ύδραγωγείου έν Άθήναις 876 - Ελληνικού
θέατρου Δωδώνης 377. Λείψανα αρχαίου ναοΰ έν Κεφαλληνίφ 681 (έν λ. Γραδοΰ).
Παναγία τοΰ Διός 784 (έν λ. Δίας). Μαντείου’ Διονύσου έν Μακεδονία 130 (έν λ.
Μαντήϊον· πρβ. 292). Βυζαντιακή έν Φιλίπποις έκκλησία 231 (πρβ. 291 καί 301
σημ. 1). Σανσκρητικά χειρόγραφα έν Παρισίοις 967. Βοηθητικά συγγράματα περί
Φειδίου 822 σημ. 1.
Έπιγραοαί. Σελ. 66, 69, 72, 73, 228, 231, 314, 315, 361, 385, 386, 476, 51 1, 618,
620, 621, 7'15, 716, 717.
έν

μετ’

Σάμο).
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ΠΙΝΑΒ!
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Περί τών έν ’Ιταλία Έλίνιναλβανών καί ιδίως περί τών είς 'Ελλάδα μεταναστευσάντων ύπό Κ. X. Βάμβα σ. 19 (πρβ. σ. 74).
Ή παρά τοις άρχαίοις δουλεία καί ή διά του χριστιανισμού κατάργησις.
αυτής ύπό Κ. Νεστορίδου σ. 100, 267.
Σκιαγραφήματα Μαυροβουνιωτικά Siegfried Kopper μετάφρ. Α. Μάνου,
α' τά σχολεία σ. 57. β' εορτή έν Κετίγνη σ. 210. γ' ή πόλις καί ή αυλή
σ. 362.
Μακεδονικά. Περιήγησις τών έν Μακεδονία έπαρχιών Δράμας, Ζίχνης καί
ΈλευΟερουπόλεως ύπό Ν. Γ. Φιλιππίδου σ. 123, 286.
Αόγος έπί τή εορτή τής ΚΕ' Μαρτίου ύπό Άοιστείδου Οικονόμου σ. 280.
Περί τών παιδαγωγικών ενεργειών τοϋ Πέσταλότση ύπό Αρ. Κ. Σπαθάκη σ. 342.
’Ανέκδοτα Φαναριωτικά. ’Αλέξανδρος Μουρούζης ύπό ’Ελευθερίου Θωμά
σ. 401.
Σύντομος ιστορική σημείωσις περί ’Αλβανίας και ’Αλβανών ύπό Κ. X.
Βάμβα σ. 438.
Σκιαγραφία τής καταστάσεως τοϋ 'Ελληνισμού κατά τάς παραμονάς τίίς
εθνικές ημών έξεγέρσεως καί έπ’ αύτής έπίδρασις της εμπορίας ύπό Σ. A. Β.

σ. 481.
Εισαγωγή είς την δευτέραν £κδοσιν τών ιστορικών αναμνήσεων ύπό Ν'.
Δραγούμη σ. 514.
Παλαιά σχέδια περί διαμελισμοΰ της ’Ανατολής ύπό Κ. Π
** σ. 522.
Αόγος είς Κωνσταντίνον Κανάρην ύπό ’Εμμανουήλ Κοκκίνου σ. 641.
'Ιστορική σημείωσις ύπό ’Ιωσήφ Μομφερράτου σ.,647.
Άθε'ία καί δεισιδαιμονία πρό της έμφανίσεως τοϋ χριστιανισμού και μετά
την έμφάνισιν αύτοϋ ύπό Κ. Νεστορίδου. Μέρος Αζ ’Αθεΐα σ. 661.
’Εκ τών Δωρικών. Μονή Βαρνάκωβας ύπό Ν. I. Σολωμοϋ λοχαγού τοϋ μη

χανικού σ. 681.
Οί κατά τοΰ γενείου διωγμοί έν 'Ρωσίιρ ύπό Δ. Π. Λάμπρου σ. 779.
Ό πατήρ Υάκινθος ύπό Κωνσταντίνου Πώπ σ. 822.
'Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα νϋν τό πρώτον εις την Ελληνικήν μεθ-

ερμηνευόμενα ύπό Κ. Α. Ιίαλαιολόγου σ. 915.

Διάφορα. Γαλλική γεωγραφική έταιρία. Βραοεΐον 30000 φρ·. πρός.Αΐρ^ύιίήσιν:
τής μεσημβρ,’Αφρικής 76. Δαργώ δ διερευνητής τής Σαχάρας 77. -·?Ατλας Αφρικής
Γόρδωνος 456. Δίοδος διά τοϋ Αρκτικού Ώκεάνοΰ ύπό Νορδενσκιόλδ 156 καί 557.
Κομιτάτα πρός εκπολιτισμόν τής κεντρ. Αφρικής 157. Πελαγοδρομία ’’Αγγλων είς'
τον βόρειον Πόλον 457. Τοπογραφικός χάρτης ’Αττικής καί Πίνακες γεωγραφικοί 'Ελ
ληνικοί 236. Άνεύρεσις συντρόφων θαλασσοπόρου Φραγκλίνου 237. ’Ανακάλυψις βρα■χίονος τοϋ Νείλου 558. Χάρτης Στάμφορδ καί ’Εθνογραφία Εύρωπ
*
Τουρκίας καί
'Ελλάδος 397 ίπρβ. 299 σημ. 3) Χάρτης Βιαγκόνη 398. Ταξίδια περί τήν γην 557.
Γεωγραφία έν Ούγγαρία 557. Βραβεΐον Γεωγραφικής εταιρίας Παρισίων 558· Ιταλική
έκδρομή εις Αίγυπτον 558. Τελευταΐαι έν ’Αφρική ανακαλύψεις Στάνλεϋ 879. Νιζ.οτσάρας 132. Μοναστηριού Είκοσιφοινίσσης αρχαία βιβλιοθήκη <33. ’Ανέκδοτα νομί
σματα Ζακώστα 151. ’Ανέκδοτον νόμισμα Δαμαλα 117. Άρχαιότερά τινα περί Τουρ
κίας συγγράμματα 522 σημ. Μονή Βαρνάκωβας, Βερνικόβου ή Βερνικό 683. ’Έγγρα
φον τοΰ 1695 περί τής κτίσεως τής Μονής 685 καί έτερον τοΰ 1 696 διαταγή έκ Ναυ
πλίου τοΰ ένετοΰ Αλεξάνδρου Μολίνου 683. Εισαγωγή εις 'Ρωσίαν τής άπό Χρίστου

;
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χρονολογίας 781 σημ. ’Αλέξανδρος Μουρούζης 4θ|. Πασβάνογλους 404· Μπενάκης
915. Βουκουβάλας, Παπάζογλους, 916. Μύκονος 917. Πάνας Μπιτσητσίλης ύπολοχαγός πρόξενος τής 'Ρωσίας έν Αλβανία καί ταγματάρχης Σωτήρης έν Χειμάρρφ 948
Κωνσταντίνος Γ' αύτοκράτωρ τών Ελλήνων καί Νικόλαος Πάγκαλος καί κρίσις Αικα

τερίνης Β περί 'Ελλήνων.

ΕΠ1ΣΤΙΙΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ή

ηθική καί αί φυσικαί έπιστήμαι ύπό X. σ. 50.
Έντομοβόρα φυτά ύπό Σ. Καρτούλη σ. 200.
Βόμβυξ όπομπευτής ύπό Μ. σ. 204.
Περί εκλείψεων ύπό Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 206.

Άφροφόρος δ ’Αφρώδης ύπό Μ. σ. 373.
’Ανθρωπολογία. Συνοπτική άνάλυσις τής περί τοϋ άνθρωπίνου γένους συγ
γραφής τοΰ Quatrefages ύπό I. Α. Σουτσου σ. 418.
Περί λκλοϋντος τηλεγράφου ύπό Τιμ. Α. Άργυροπούλου σ. 453.
Περί τής νόσου τών έν Κορινθί^ έλαιοδένδρων ύπό Θ. Δ. Χελδράιχ σ. 470.
Περί τών Αίδηψίων ύδάτων ύπό Π. Βουγιούκα σ. 505.
Φρενολογία καί φυσιογνωμολογία ύπό Κ. Π. Λάμπρου σ. 566.

Τίς ό άνακαλόψας τά άραιόμετρα ύπό A. X. σ. 622.
Περί υπνοβασίας καί υπνολογίας ύπό ©εοδώρου Ν. Φλογαΐτου σ. 836.
Περί τών ιαματικών ύδάτων παρά τοις άρχαίοις ύπό Ξαυερίου Λάνδερερ σ. 853.
Μετεωρολογικόν δελτίον σ. 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640,

720,800,868.

Τό πρώτον έν Παλαιστίνη τυπωθίν έδραικόν βιδλίον 75. ’Αντλία πελώρια 75. Μηχανή λαλοΰσα 76. "ίρις διπλή 76. Νέος κομήτης 155. Άνάφλεξις γαιανθρ. Κύμης 155. Βουλημένος
Μαχαλας 156. Συνίζησις Ιδάφους παρά την Κύμην 156. ‘Ομοία εν ’Αμφίσση 234. Περί νέας
μεθόδου κατά τής σκωριάσεως τοΰ σιδήρου 235. Δελτάρια τηλεγραφικά 240. Νέος άστήρ Ιν
τω Κύκνω 318. Μηχανή άναπνευστική Τύνδαλλ 319. Πλοΐον Ιξ ένος τεμαχίου ξύλου 238.
Καλλιτεχνικός έν Παρισίοις Σύλλογος 236. Φωτισμός σιδηροδρόμου διά φωταερίου 319.
Μεταλλικά .ύδατα ?ν Έλλάδι 396. Θειούχοι πηγαι ίν Κεφαλληνία 847 σημ. 4. 903 (Ιν λ,
Πετάσι). Ναυτικόν Σχολεΐον έν Κεφαλληνία 903 (Ιν λ. Πεσαδες). Περίεργος ιαματική πηγή
παρά τον Βόσπορον 800. Σεισμοί εν Πύρ^ω 479. Σεισμοί Ιν Κεφαλληνία 799 (πρβ. 852 Ιν
λ. Μεταξάτα)- Μαμμούθ 479. Προϊστορικά λείψανα 556. Κασσίδα ή νεφελώδης 555. Πραγμα
τεία περί μετεωρολογικών Ιν Πάτραις παρατηρήσεων 318. Σωστική μηχανή 639 Σήραγξ ύποβρυχια στενοΰ Γιβραλτάρης 397 καϊ 640. ‘Ορ,οία Ιν τώ πορθμώ τοϋ Καλαϊ 479. Υπόγειος
Ιν Παρισίοις σιδηρόδρομος 397. ’Άνθη βαρόμετρα 639. Διάτρησις 'Αγίου Γοθάρδου 720.
Άγγλαμερικανικαϊ άμαξοστοιχίαι 479. Σωστική μηχανή 556. Τηλέφωνον 879 (πρβ. 458),
Βραβεΐον κατά τής Φυλλοξήρης 479. ΚουνόπετραΙν Κεφαλλήνιοι 849. Σταλακτίται 785 (Ιν λ.
Δρακοσπηληά). Περϊ νέας μεθόδου προς καταμέτρησιν τής θερμοκρασίας 879. Ύγροποίησις
οξυγόνου 967. "ΕκΟεσις Ιν Παρισίοις μελισσών καϊ διεθνές βοτανικόν συνέδριον 880. ’Ελάτου
βουνο 786. Τορπιλλοφόρον άέρόστατον 967. Έταιρία γερμανών φυσιοδιφών καϊ ιατρών. 720.
Θάνατος τοΰ φυσικοΰ Πάγγενδορφ καϊ τοΰ ^ειρυυργοϋ Φεργουσών 286. τών άστρονόμωψ
Χέϊς 556 χαϊ Αεβερριέ 719.
ΔΙΗΠΙΜΑΤΑ

'Ο κώδων τής Άναστάσεως (αγροτική πρόληψις) ύπό Ε. Γ. Ζαλοκώστα σ. 28.
Έδγάρδου Πόου τό πάθημα τοΰ κυρίου Βαλδεμάρου ύπό Ε. Δ. Ρο'ίδου σ. 42.
Μία νύξ μεταξύ νεκρών μετάφρ. ύπό ** σ. 134.
Τό τελευταϊον βιολίον τοϋ Μόζαρτ μετάφρ. ύπό *** σ. 215.

Ή Παναγία τοϋ Βζνδύκ μετάφρ. Δ. Π. Λ. σ. 302.

Μ

Π1ΝΑΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αι τελευταϊαι στίγμα! τοΰ Βετοβεν μετάτρ. Δ. Π. Α. σ. 367.
Ό μουσικός, έπεισόδιον τοϋ έν Ίσπανί^ εμφυλίου πολέμου (1 838 — 1 810)
μετάφο. ύπό Δ. Π. Λ. &■-^ 63

*
ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΤΣ ΤΟΤ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ο βασιλεύς της Φρυγίας Μίδας κα'ι ό κουρεύς του ύπό Κ. Νές-ορίδου σ. 538.

Βασιλική γένναιότης (αναμνήσεις τ·ης γαλλ. έπανάστάσεως) ύπό * σ. 548.
'Εστίας ρωμαϊκά σκηνογραφηματα διηγημα C. Guenot μεταφραζόμενου
ύπό Π. I. Φ. Α' Έν τη Άγορφ σ. 627. Β' Άνάκρισι; σ. 695. Γ' Συμπο
σίου Νερωνος σ. 787. ΔΛ Συκοφάντης σ. 951.
Ή Άθιγγανίς τνίς ’Όρσοβας μετάφρ. ύπό *
Μ.

σ. 869.

"δναγνωστάκης (Άνδρέας). — Τό ιατρικόν άνάγλυφον τοΰ ’Ασκληπιείου. Β'
Τά. έπί τοΰ αναγλύφου χειρουργικά έργαλεΐα σ. 309.
"δργυρόπουΛος (Τιμολέων). — Περί λαλοΰντος τηλεγράφου σ. 453.
Βόμβας. (Κ. X.). — Περί τών έν Ίταλίη Έλληναλβανών και ιδίως περί

τών είς Ελλάδα μεταναστευσάντων σ. 19. Σύντομος ιστορική σημείωσις περί

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
"δπογραφικά. ’Αριθμός τών έν Παρισίοις καί έν ’Αγγλία εφημερίδων 77.
Πληθυσμός Αίγυπτου 77, Παρισίων 78, Γερμανίας 400, Γης 157, Τουρκίας
κατά Βιαγκόνην 393. ’Αριθμός δούλων έν τη άρχαίη Έλλάδι 1 04. Κατανάλωσις καπνού 237, οίνου ζύθου καί ρακης έν Γαλλία: 880. Παραγωγή οίνου
καί ζαχάρεως 238. Ελληνικά! φύλακα! κα'ι κατάδικοι έν Έλλάδι καί φοι-

Αλβανίας και ’Αλβανών σ. 438.
Β.Ιαστύς (Σ. Α.). — Σκιαγραφία της καταστάσεως τοΰ ελληνισμού κατά
τάς παραμονάς της έθνικης ημών έξεγέρσεως καί έπ’ αύτης έπίδρασις της
έμπορίας σ. 481.
ΒΛάχός (’Άγγελος).—ΓεώργιοςΤερτσέτης σ. 1 61 Γ. Ζκλοκώστας σ. 321.
Βουγιούκας (Παναγιώτης). — Περί τών Αίδηψίων ύδάτων σ, 505.

Γεδεών (Μανουήλ). — Μνημεία της έν τφ Μεσαιώνι Ελληνικές ποιη
*

τηται Πρωσσικών Πανεπιστημίων 399. Εισαγωγή και έξαγωγη μεταλλι
κού νομίσματος εν Έλλάδι τφ 1876 556. Κίνησις γαλλικού εμπορίου 799.

σέως σ. 525, 746, 856.
δραγούμης (Νικόλαος). — Εισαγωγή είς την β' έκδοσιν τών 'Ιστορικών

Λεωφορεία Παρισίων 880. Δηχθέντες έν Βεργάλη ύπό δφεων 240. Ζημίαι
ύπό λύκων 159.
"Εκθέσεις. Παγκόσμιος Παρισίων τφ 1878 σ. 235, 478, 880, Έν Λυών
478. Έν Έλβετίγ 479.
διαγωνισμοί. Δοσίειοι 154. Συμβουλίδειος ιατρικός έν’Αθήναις 477. Βου-

Αναμνήσεων σ. 514.
δραγούμης (Στέφανος).—Αί ύπό την Άκρόπολιν άνασκαφα'ι σ. 225, 375.
ΖαΛοκώστας (Εύγ. Γ.). — Ό κώδων της Άναστάσεως σ. 28.
Ζερ.Ιέντης (Περ. Γ.).— Νεοελληνικά άνάλεκτα.’Ανέκδοτα δημοτικά άσμα

τσιναΐος ποιητικός 478. Ζωγράφειος έν Μονάγω 555. Πανεπιστημίου καί
Σχολ-ης τών Τεχνών 798. 'Ιστορικός και κριτικός ’Ιταλίας -155.; Τοΰ έν Πα
ρισιοις ’Ινστιτούτού 234, 556. Βραβείου Άκαδημείας τών έπιστημών έν Τουρινω 397. Μνημείου Βύρωνος 1 56, 719, Παρνασσού Δραματικός 218 και 232,
πρός έ'κδοσιν βιβλίων τών Σχολών τών ’Απόρων Παίδων 317.

Άζαρίας Τζιγάλας σ. 893.
Θωμάς (Ελευθέριος). —Ανέκδοτα φαναριωτικά. Άλέξ. Μουρούζης σ. 401.

Θέατρον, Μουσική. 78, 158, 239, 319, 479, 558.
Ποικί.ία 79, 159, ί?40, 559, 968—Σκενδερμπεης κα'ι Θάνατος 20, Αρα
βικός μύθος περί τοϋ κουρέως του Μ. Αλεξάνδρου 546, Ανέκδοτον Μωάμ.εθ

Β' 11 3 σημ. Ανέκδοτον περί τ^ς πυρπολησεως τ^ς τουρκικής ναυαρχίδος
παρα την Χίον 643, κα! της είς ’Αλεξάνδρειαν εκστρατείας τοΰ Κανάρη
644. Σταυρός 111 σημ. Σταυρός πολύτιμος έσμαλτωμένος έν τη Μονή Βαρνακωβας 684. Ποτηριον Βύρωνος 852 (έν λ. Μεταξάτα)ί.·Λάρνάξ' πατριάρ—
χου Γρηγορίου τοΰ Ε' 853 σημ. Περί της έπιγραφης "δγνώστω Θεω 666
σημ. Καϊσαρ ό Θεός 668 σημ. 2. Δράκοντες 7 86 σημ. Δημώδεις μελωδίαι
Δυκουδραΐ 318. Λάθη πεπαιδευμένων 727 σημ. ’Επιστολή Πεσταλότση

345. Επιστολή Έρρ. Τράϊτσκε 966, Διαθηκη Θ. Καρούσου 252. Πανήγυρις έν Άλιστρατίφ 129, έν Αγία Παρασκευή 131, έν Είκοσιφοινίσσγι 133.
Πίνακες και σχήματα. ’Αρχαίου κάτοπτρου 40. ’Ιατρικόν άνάγλυφον ’Α
σκληπιείου 310. Πανομοιότυπου αθηναϊκής έπιγραφης 386. Πανομοιότυπου
έπιγραφης Τορνίκη 618. Πανομοιότυπου γραφής Ματθαίου Μονάχου 868.
Γενειοφόρον ρωσικόν σήμα 871.

τα σ. 390. Όί διδάσκαλοι τνίς Πατριαρχικής (Μεγάλης τοϋ γένους) σχολ-ης.

ΚαρτούΛης (Στέφ.).— Έντομοβόρα φυτά σ. 200.
Κοκκίδης (Δημ. Κ.). — Περί έκλείψεων σ. 206.
Κόκκινος (Έμμ.). — Αόγος είς Κωνσταντίνον Κανάρην σ. 641.
Κόντος (Κ. Σ.). — Μικρά! φιλολογικά! διατριβα! σ. 95, 102, 258,428.
Ποικίλα φιλολογικά σ. 654, 736, 827, 887.
Λάμπρος (Δ. Π.). — Οί κατά τοΰ γενείου διωγμοί έν 'Ρωσίρ: σ. 779.

Λάμπρος (Κ. Π.). — Φρενολογία κα'ι φυσιογνωμολογία σ. 566.
Λάμπρος (Παύλος). — Τό ιατρικόν άνάγλυφον τοΰ Ασκληπιείου. Α' Αί

έπ! τοΰ άναγλύφου σικύαι σ. 307.
Λάμπρος (Σπ. Π.). —Ανύπαρκτα ονόματα σ. 497
ΛαμπρύΛΛος (Κυριάκός).— Τό Δηλιον επίγραμμα σ. 114.
’ Λάνδερερ (S.).—- Περί τών ιαματικών ύδάτων παρά τοϊς άρχαίοις σ. 853
Λασκαράτος (Άνδρέας). — Δοκίμιον ποιητικής σ. 921.
Μάνας (Γρ.). — Σκιαγραφήματα Μαυροβουνιωτικά σ. 57, 210, 362.
Μομφερράτος (Ίωσηφ). — 'Ιστορική σημείωσις σ, 647.
Μόρδτμαν ό νεότερος (Α.). — ’Επιγραφικά έκ Κωνς-αντινουπόλεως σ. 615.
Μυ.Ιωνάς (Κ.).—Κάτοπτρου άνέκδ. σ. 39.Φειδίας κα'ι έποχη αύτοΰ σ.801.
Νεστορίδης (Κ). — Ή παρά τοΐς άρχαίοις δουλεία καί ή διά τοϋ. χριςια·
νεσμοΰ κατάργησις αύτ’ίς σ. 100, 267. Ό βασιλεύς της Φρυγίας Μίδας και
ό κουρεύς αύτοΰ σ. 5 38. Άθεία καί Δεισιδαιμονία πρό της έμφανίσεως τοΰ
χριστιανισμού κα'ι μετά την έμφάνισιν αύτοΰ. Μέρος Α' Άθε’ία σ. 661·
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Οΐχοχό/ιον (’Αριστείδης). — Λόγος έπί τη εορτή της ΚΕ' Μαρτίου σ. 280.
ΠαΛαιοΙόγου (Κ. Α.). — 'Ρωσικά περί ‘Ελλάδος έγγραφα νϋν τό πρώ

τον είς την 'Ελληνικήν μεθερμηνευόμενα σ. 91 5.
Παπαγεωργΐου (Σπ.). — Θεόδωρος Καροϋσος σ. 241.
ΖΖώ.τ (Κωνστ.). —Ό ναός τ·ης Άρτέμιδος έν Έφέσφ σ. 357. Παλαιά
σχέδια περί διαμελισμοΰ της’Ανατολής σ. 522. Ό πατήρ 'Υάκινθος σ. 822.
'Ραγκαβης (Άλ. 'Ρ.). — Περί 'Ελληνικού Θεάτρου σ. 1. Περί τών κατά
της 'Ελληνικής ποιησεως ύπό 'Ροίδου γραφέντων σ. 881.
'Pljuiv (’Όθων).— Περίεργος έπιγραφη σ. 65.
'ΡοΊδης (Έμμ. Δ.).—Έδγάρδου Πόου, τό πάθημα του κυρίου Βαλδεμάρου σ. 42. Δραματικός αγών Παρνασσού. Κρίσις τ·ης τών άγωνοδικών έπιτρο- ’
πείας σ. 218. Περί συγχρόνου έν Έλλάδι κριτικές σ. 757.
Σαχε.ΙΛαρόπονΛος {Σπ. Κ.) -—'Ρωμαϊκά άρχαιολογηματα σ. 380, 552.
’Αρχαιολογικά! έν 'Ρώμη αποκαλύψεις σ. 458, 688. ■ Σιμός (Εύστάθιος). —■ Περί Δικαιοσύνης έν τη Πολιτεία διάλογος σ. 578.
ΣκυΛίϋσης (I. Ίσ.).—Ήλιου Τανταλίδου βίος καί έ'ργα σ. 81. 'Η παρ’
ημίν ύποκριτική σ. 561.
ΣοΛωμός (Ν.). — Έκ τών Δωρικών. Μονή Βαρνάκωβας σ. 681.
Σοϋτσος (I. Α.). — ’Ανθρωπολογία. Συνοπτική άνάλυσις τ·ης περί τοϋ άνθρωπίνου γένους συγγραφής τοϋ Quatrefages σ. 4 1 8.
Σπαθάκης (’Αριστείδης). — Περί τών παιδαγωγικών ένεργειών του Πε-

σταλότση σ. 342.
Τσιτσέ.Ιης (Η.).—’Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία σ. 674, 783, 844, 902.
ΤυπάΜ(,ς{ϊ(ύ. Α.).—Ή έπί δωροδοκία: ·καταδίωζις τοϋ Δημ,οσθένους σ.72 1.
ΤυπάΜος (’Ιούλιος).—Τάσσου ’Ελευθερωμένη 'Ιερουσαλήμ $σμα Γ'σ. 179.
Φι^αόeJ.ysv<; (Χρ. Ν.). —'Ρουφέτιον καί 'Ρουσφέτιον σ, 65 ί.
ΦιΛάρεζος (Ν.). —'Ο έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμός σ. 911.
Φιλιππίδης (Ν. Γ.). — Μακεδονικά. Περιηγησις τών έν Μακεδονία επαρ
χιών Δράμας, Ζίχνης καί Έλευθερουπόλεως σ. 123,286.
ΦάογαΊ'ζης (Θεόδωρος). — Περί υπνοβασίας καί ύπνολογίας σ. 836.
ΧεΛδράιχ (Θ. Δ.). — Περί της νόσου τών έν Κορινθίιγ έλαιοδένδρων σ.470.

Χρηστοιιάνος (Άναστ.). — Ή ηθικη προάγεται ύπό τών φυσικών επι
στημών σ. 50. Τίς ό άνακαλύψας τά αραιόμετρα σ. 622.

Σελ. 5 στ. 25 γρ. έΝτελεστέρου. 40, 20 η ’Αμφιτρίτη. 108 σημ. ί μέταλλα. 153, 16 δια·
φέρΩΝ, 379, 19 κάλλ. σϊίραγξ. 475, 11 κάτ. σελ. 230. 554, 18 πράγονοΝ. 579, 9 tri—
bueNDI. 583, 12 κάτ. 'Εκουσίων. 590,6 κάτ. όπου ύπάρχει. 596, 15 και ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ.
598, 5 ούτος ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΝ. 606, 16 κάτ. είναι ΜΑΤΑ1ΟΠΟΝΙΑ. 609, 5 άΝτενέργεια.
611,3 τής ΧΡΙ1ΣΤΟΤΗΤΟΣ. 613,1 ίχομεν ΠΑΝΤΟΤΕ. 615, δβριαραϊΣι, 13ΖΩΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
649, 14 αρχικήν ΤΩΝ ιδέαν, — 35 Θ' Βουλής. 650, 26 26 Νοεμδρ/ου’ 652,28 έξαλειπτ. τό:
δπερ είναι. 677,5 κάτ. Φοΐδε Ιίεφαλλήνων λιμενοσκόπε Οϊνα Πανόρμου. 678, 10 κάτ. συγγραφεΰσι ΕΝΙΟΤΕ άπαντα, — 13 έξαλειπτ. τό: »'Π ’Άσσος.....Alessandria». 716, 25
ΦΙΑ1ΣΤ. 783, 6 κάτ. Goodisson,—13 λείψανΟΝ. 784, 12 πρΕΒεδοΰρος. 823, 23 μετέβη.—
Πρ6λ. και σελ. 892.

