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ΗΛΙΟΥ ΤΛΝΪΑΛΙΛΟΓ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ *

"Οτι τα ελληνικά γράμματα δέν έχουσιν δριον τό στενόν τοΰτο βασίλειον, 
ουδόλως νέΰν πρός ίμάς. Έν ταΐς έλληνικαϊς χώραις αίτιες διατελοϋσιν έτι 

ύπό τούς Μωαμεθανούς (μη εξαιρούμενων, άγαθϊί τύχη, των τάς όποιας έβου- 

λεύθη.έπ’ εσχάτων νά παραστηση πρός τόν αγεωγράφητου καί άνιστόρητον 
κόσμον ό πανσλαβισμός λεγόμενος ώς ύπ’ αύτοϋ κ.ατακτηθείσας), μόνα τά ελ

ληνικά γράμματα αύτοφυώς <ζείποτε άναδίδονται θαλερά καί καλώς μεμε- 

στωμενα, μεταξύ χαμηλών παρασίτων, ματαίως διαφιλονεικούτων αύτοΐς 

την ρίζαν καί την κορύφωσιν. . ’Αλλ’ ό’,τι μόνον άγνοοϋσιν Γσως πολλοί έξ 

“ημών, είναι τό μέγεθος της απώλειας ην έπαθε προσφάτως τό Πανελλήνιον 
έν τώ αώρω θανάτω άνδρός Θρακός, πάντως απογόνου τοΰ Όρφέως, άνδρός 

έκ τών δρεψάντων τάς καλλικομωτάτας τών ποιητικών δαφνών, τοϋ Ήλιου 

Τανταλίδου, περί ου: καί τών έργων παρεκληθητέ όπως μοι παράσχητε έν 

τφ άριπρεπεΐ τοότφ Συλλόγω την ευμενή υμών άζρόασιν.
Ό Τανταλίδης ύπαρχέ μοι φίλος άριστος. Άπέθανε, μ’ εΐχον είπει, έγώ 

δέ ό δείλαιος, καί τοι τό άκουσμα εύθυς μοϋ έπτόη σε την καρδίαν, ίστάμην 
ΰπομειδιών ώς πρός ξένον παράμύθιον. Καί ύπό των εφημερίδων έβλεπον 

έπειτα αυτό τοΰτο διαλαλούμενον, καί πάλιν Απιστούν. Δεν ηπίστει η κρί- 
σις, άλλ’ ή άγάπη. Καλώς ένόει την πικράν άπώλειαν η διάνοια, άλλ’η 

φαντασία άπετάσσετο. Πεπληρωμένη7 ύπό π^ης φωνής καί τις είκόνός τοΰ 
Τανταλίδου ζώντος, "ηδυνάτει ή: φαντασία νά συλλαβή την εικόνα αύτοϋ 
νεκρού. Ιίαί η αγάπη δέ, ώς έχου.σα καί αυτή την ζωήν της συνδεδεμένην

* ΆνιγνοίσΟνι ιν τω Συλλόγω τζ 26 Ίανοναρίοο 1877.
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μετά.τής τοσ πεφιλημένου, άνένευε πρός τήν άγγελίαν τής συμψζψάς, ^,ή f
στεργουσα, μή θέλουσα ν’άποφκσίστι ούδέ αυτή τάν ί'διίν -της θάνατον,

Οδτω καί δτεεϊχον μάθει, κατά τούς χρόνους τής νεότητός του καί νεό- ί

τητός μου, οτι οί οφθαλμοί τοϋ Τανταλίδου ήμαυρώθησαν αΐφνιδίως, καίτοι ' ?

ύ απαράμιλλος έκεΐνος ελεγος, ον είχε γράψει ό Καρασούτσαςέπί. τφ Αγγέλ- 
ματι τούτφ, ώς κα'ι ή τοϋ Τανταλίδου αύτοΰ όδύνηροτάτη'άπάντησις" μοί 

έπεβεβαίουν τό πράγμα, πάλιν όρώντα έβλεπον έν τή φαντασία τά χαροπά 

δμματα τοϋ ποιητοϋ τών ΤΖαιγζίωζ. Καί άφοϋ μ,ετά παρέλευσιν καιοοϋ τόν 
επανεΐδον, καί πάλιν τόν εϊδον, καί έπ’εσχάτων, κατά τόν παρελθόντα ιού' 

λιον, έν Άθήναις, ώς πρός σαφώς όρώντά με προσηύδων, έγέλων, έχειρονό- 

μουν,—καί όμως ήτο Αόμματος"—και δμως είναι νεκρός.

Ανίκανος είμαι νά παραστήσω τάς μαρμαρυγές των καλών όμμάτων του, 
οτε παΐδες έτι είχομεν φιλιωθή, ‘Τπό τό κάλυμμα κανονάρχου, ήτοι έκκλη- 

. σιαστικου Αναγνώστου, δπερ εφόρέι τότε ό Τανταλίδης (μέλαν κάλυμμα κα- 

λογηρικου σχήματος, μετά λόφου έκ μετάξης ίοχρόου έπί τής κορυφής) είχε τι 
■όντως άξιάγαστον. Έκκαιδεκαετής μόλις, έφαίνετο οΐος άγγελος ύπό τό σχή- 

μα μονάχου. Είχε τήν: κόμην χρυσίζουσαν καί πλουσίαν, όφθαλμούς δέ 
γλαυκούς έκ τών γλυκύτερων εκείνων καί άμα νοημονεστέρων.Ώς ήτο δέ γορ- ·

γός τό πνεύμα, ούτω καί τό σώμα, μικρός τό Ανάστημα καί μακράν ένδεδυ- 
μένος σισύραν, ύπήρχεν έμπλεος ζωηρότητας. Εϊχον χάριν καί αύταί άί άτα- 
ξίοεε τής ηλικίας του έκείνης. Πάντοτε ήσαν άθώαι. ’Ενθυμούμαι οτι, όταν 

οί σϋμμαθητα’ι, μεθ’ών συνέβακε νά παίζγ κατά τάς εξόδους τοΰ Γυανα- 

σίου τής Σμύρνης, άφαρπάζοντες τό κάλυμμα τής κεφαλής του έρρίπταζον 

.αύτό προς άλλήλους ώς μήλον, 
έφείδετο τοΰ ίδιου του κτήματος, βλέπων 

έκ τής τοιαύτης παιδιάς, άλλ’ αυτός μάλιστα, 

ρόν βιβλίων, τό άπεσφενδόνιζεν άπωτέρω 

Χτίσματος.
Καί έν τούτοις διεκρίνετο μ,εταξύ ημών ώς ό ■ επιμελέστερος καί,: καθό 

πρώην μαθητής εύδόκιμος τοΰ Λογάδου, έν τή έν Ιίωνσταντινουπόλει Σχολή 

τής Εηροκρήνης, εγκρατέστερος γραμμάτων. Δεν τόν εμελε περί τοϋ προσχή- 

ματος1 ή ψυχή του είχεν έπιστήθιον τόν Θεόν. Πρ^ος όσον καί εύσταλής, 
χριστιανός τέλειος καί έν τή φιλοπαίγμονι έκείντι ήλικίγ, έ'μεινεν έφ’δρου 

ζωής σεμνός καί άμωμος ώς άληθής ίερεύς υπό τό μετέπειτα κοσμικόν αύτοΰ 

σχήμα καί τάς ευφυείς εύρεσιλογίας.

Τοιοΰτρν είοον τόν Ήλίαν Τανταλίδην πρόσηβον.
Έπ.ιστρέψας οί'καδε, εις Κωνσταντινούπολή, ένεθυμεΐτο εύφροσύνως τήν.

πόλιν ένθα διέτριψεν έπί έ'τος βίον ελεύθερον φοιτητοΰ, καί ένθα τό φρόνημά 

. του, άποδυθέν τόν ρωμαϊον ράγιάν, έγένετο καθαρώς ελληνικόν. Ή Σμύρνη 

. ήν ή πρώτη έά τών μεγαλοπόλεων τής Τουρκίας εύρωπαίζουσα τά ήθη καί 

οσάκις έπιπτε πρό τών ποδών του, ούδ’ ουτος 

οτι οί φίλοι τοσοϋτον ίλαρύνοντο 

και κρατών ύπό μάλης σω- 
πάντων δι’ έπιτηδειοτέρου λα-
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έλευθερίάζουσα το πνεύμα. Έκεΐ τότε ήριθμοϋντο τέσσαρα τυπογραφεία, ών 

τά τρία έΧληνικά, ’ -/) δ’ έγχώριος έξουσία ούδαμώς παρηνόχ>ει τά τόιόύτου 
είδους έργαστήρια, ούδέ προσέχουσα εις τήν αύτών υπαρζιν $ ιότι είσέτι δέν 

εϊχον χορηγηθή αΐ έλευθερίαι του ^αττιοημιφ/ου τοϋ Τοδοκήπου)' έν πάρο

δο δέ σημ.ειουσθω τό ιστορικόν τοϋτο, δ'τι ή πρώτη παΰσις εφημερίδας ελ

ληνικής, έν Τουρκί^ έκδιδομ.ένης, προήλθεν ένέτει'1841 έκ καταμηνύσεως 
χριστιανού τίνος, Στεφάνου Βογορίδου, δν,εΐχον διορίσει άπό τίνος χρόνου 

βέήν τής νήσου Σάμου ,οί Τούρκοι, ώς πιστόν αύτοϊς.
Τήν 8 μαρτίου τοϋ 1839, ό Τανταλίδης, άκραν έχων εΰχέρειανείς τό άτι- : 

χουργεΐν, μοί έγραφεν έκ Κωνσταντινουπόλεως έν επιστολή έμμέτρφ*

«Στά περιβόλια τ’άνθηρά τής Σμύρνης έπεθυμουν 
κάμμίαν τής άνοΐςεως αΰγήν με σε νά ήμουν, 
κάι έπί χόρτων δροσερών, κ’ ύπό πορτοκαλέας 
να ιρανταζύμην έποχάς ιωνικός αρχαίας. 
Ευδαίμων, δστις έδαφος πατεΐς ευαισθησίας, 
τήν Σμύρναν, τάς τό παλαιόν ’Αθήνας τής ’Ασίας! » κτλ.

Μετ’ού πολύ, έξέπληξεν ημάς πάντας διά τών πρώτων αύτοΰ λυρισμά- 

των, έκδοθέντων έν Σμύρν-ρ υπό τόν τίτλον Παίγνια. Καί διετράνωσε μέν 

τότε δι’ αύτών οΐον ή φύσις τώ έπεδαψίλευσε σπάνιον οίστρον ποιητοϋ, διε- 

κρίθη δέ καί ώς κάτοχος τέλειος τής γλώσσης. Τό κα,Λογεράχι τής Κων

σταντινουπόλεως, ώς τόν ώνομάζομεν έν τή Ευαγγελική Σχολή, μάς άφή- 

κεν δλους όπίσω του, ώς κόκκυγας ό άετός. Τί λέγω ; έν τισι τών βακχικών 

αύτοΰ Ασμάτων,, ύπερηκόντιζε τον Αθανάσιον Χριστόπουλον.

«"Αν ήσοον, θάλασσα, κρασί, 
Θεέ μου, τί δουλειά χρυσή! 
’σαν άλκυών ’δική σου 
νά μένω ’ςτήν άκτή σοϋ. 
Νά με φυσοί κάθε βραδυά 
κουμανταρίας μυρωδιά, 
κ’ ή μέθη να άρχίζ^ 
νά μέ άποζοιμίζη.
"Αν ήσουν θάλασσα ιφασί!

Νά κολυμβώ, καί νά βουτώ, 
καί νά σε πίνω ένταυτφ· 
κ’ ή νά σέ πιω νά σκάσω, 
ή πιε με νά χορτάσω, κτλ.»

Άλλ’ έν .ταΐς άπεικασία’ις τών ηθών ιδίως ύπήρχεν Αμίμητος. 11 ίζακον 

σΐη Λοζη καί ή Κεράτσα KpowrtaJMrta είναι μοναδικαί έν τφ εϊδει τούτφ 

.τής παραστατικής ποιησεως γελοιογραφίαι. "Ό,τι πιστόν, ό,τι αληθεστατον.
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«*Η  Χΐράτέα' Κρουσταλλένια Κχβι γνώσι ’σάν κουκούτσι, 
καί μια γλώσσα ’σαν παπούτσι' 

κ’ όταν κάμη νά λαλήσιρ φαναριώτικα: καμπόσα, 
ώ, νά διήτε τότε πνεύμα! ο>, νά διήτε τότε γλώσσα! 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
' χίλια λόγια της άφράτά.

Δίχως ν’ άγριομιλήση, καί νά δείρ’ ή νά ταϊς ©άγη,
’ς τό λουτρό ποτέ δέν ’πάγει. .

•—Ή κεράτσα! ποϋ δέν είχε είς τά ροοχά της τριφύλλι! 
(’έλεγε μίαν ημέρα, καί, μέ σουφρωμένα χείλη, 
Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, (λόγι’ άράδιαζε τρεχάτα.) 
Ποΰ ή νιόνυμφή της κόρη .’μπήκε δίχως νά την ράνουν, 

δίχως δαγερέ νά ’βγάνουν,
νά ζητή τήν μισή γοϋρνα όπου έτ.ιασα νά πιάση, 
μέ κουρελιασμένο τρίφτη καί ξεγανωμένο τάσι !

Πάτα, πάΐα, πάτα, πάτα,
νά ίδή ή γουρλομμάτα.

Πόιά ένόμίσε πώς είμαι; κάμμιά τάγα τιποτένια ; 
έγώ εΐμ’ ή Κρουσταλλένια,

συννυφάδα τής Μαριόγκας ποόχ’-ή Φρόσω τοϋ Μιμίκου, 
παρακόρη τής. δευτέρας παρακόρης τοΰ Κυζίκου. κτλ.»

Κατά ταΰτά ό Ήλίας Τανταλίδης-εΐχε καταλάβει ήδη έπί τοΰ Παρνασ

σού ΐσην, άν όχι καί άνωτέραν,. Osctv μεταξύ τών έν τφ Πανελληνίφ τότδ 

άκμαζόντων ποιητών Διον. Σολομού, ’Αλεξάνδρου καί Παναγιώτου Σούτσων 

και A. Ρ. 'Ραγκαβή.’Αλλά μετριωτάτην έ'χων ιδέαν περί έαυτοϋ, οτε έν έτει 

1840 εϊχεν έλθει εις ’Αθήνας, ϊνα άκροασθή εν τφ’Εθνικφ Πανεπίστημίω 

φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν, μοί έπέστελλε περί τοϋ τελευταίου τών ποιη
τών ους προανέφερον, καί του οποίου υπήρχε μέγας θιασώτης, —■ «Είδα.τόν 

τοσούτσικον τό ανάστημα και τηλικοΰτον τήν φαντασίαν 1 »

Εΐναι άξιοσημείωτον ό'τι, ένώ τοιοΰτοςάστήρ παρώδευε κατ’έκείνην την 

εποχήν έν Άθήναις, όλίγιστοι τών ένταΰθα εϊχον γνώσιν αύτοΰ, ήδη σελα- 
γίσάντος έν τή δούλη Έλλάδι. ’Εκείνη τόν εϊχεν άνακεκηρυγμένον ώς ποιη

τήν πρώτης τάξεως, ένταΰθα δέ, πλήν τών ολίγο» λογίων πρός ους ητο 

συστημένος, ό Τανταλίδης δέν δίεκρίνετό, ούτε είχε την άξίωσιν νά διακρί- 

. νηται άπό άπλοΰ φοιτητοϋ.
Έν Άθήναις διέτριψε σχεδόν τετραετίαν, καθ’ήν-άνεπτερώθη έτι μάλ

λον ή φαντασία του καί έξεκαύθη η φιλοπατρία. ’Ητο συστημένος έκ Κων

σταντινουπόλεως πρός τοΐς άλλοις καί πρός τόν διδάσκαλον και έξοχον εκ

κλησιαστικόν ρήτορα Κωνσταντίνον Οικονόμου. Τούτου άκροώμενος συνεχώς, 
προδιατεθειμένος δέ έκ νεαράς ηλικίας καί προς την εκκλησιαστικήν παι

δείαν, ένέκυψεν έκτοτε εις τήν μελέτην τών εκκλησιαστικών πατέρων, καί
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ίκτοτε έτράπή τό πνεΰμα του έτέραν οδόν*  καί ταύτην μέν πρός τόν Παρ

νασσόν άγουσαν,, άλλα διά σταθμών, ών όδηγητής έτηλαυγει .είς τούς όφθαλ· 

μους του ό σταυρός.
Έπιστρέψάς έξ ’Αθηνών είς Κωνσΐαντινούπολιν, έν μέσω τών σπουδαίων 

άύτοΰ μελετών έπεξειργάσθη τήν μετάφρασιν τής Ααιλίας,- γαλλικού μυθι

στορήματος ύπό της Σάνδης (Georges Sapd), μετάφρασιν. γενομένην ύπό στε

νού τίνος φίλου τού, τοΰ. Σαββοπούλού. Ό Τανταλίδης, ψυχαγωγίας χάριν, 

μετέτρεψε τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν τοΰ μεταφραστοϋ είς άρχαίαν*  άλλ’ 
έτήρησε τό άνωνυμον. Ιίατεγίνετο δέ πρός εκδοσιν περιοδικού πονήματος 
εκκλησιαστικού, οτε, κατά νοέμβριον του 1 845, πρω’ίαν τινα αποφράδα έξύ- 

πνήσας, μ.άτην ή'νοιγε τούς οφθαλμούς είς τό φώς, . διαστέλλων τάς κόρας, 

άνακυκλών τούς βολβούς, έπιτρίβων τά βλέφαρα*  μάτην προσεκάλει ν’άνοί- 
ξωσι τά παράθυρα τοΰ κόιτώνος, ΐνα είσδύσγ ή ήμερα. .'Η ημέρα έφεγγοβό- 

λει έν τώ κοιτώνι έκείνω, άλλ’ έφεγγοβόλει πρός βεβαίωσιν μεσονυκτίου:, 

παντοτεινοΰ οφθαλμών τοϋ λοιπού ήμ.αυρωμενων.

Ό Τανταλίδης ΐστατο τυφλός ενώπιον τεσσάρων γυναικών θρηνουσών, μη- 
. τράς κ,αϊ τριών. άδελφίδων, ών υπήρχε τό.χάρμα καί ή μόνη ελπίς. Οίίατ 

τροί όύδέν ήδυνήθησαν’ πώς δέ αύτός παρηγόρησεν εαυτόν μετά τηλικαότην 

άπώλειαν, έν τφ άνθει τής νεότητος, είκ οσιεπταετής, καί πώς κάτασιγάσας 

πάραυτα τήν ιδίαν λύπην έφρόντισε περί παρηγοριάς τών περί αυτόν, «στύ
λον μακράς υπομονής» ώς έγραφεν έπειτα πρός τόν Καρασοϋτσαν, μόνοι δύ- 

•νανται.νά κατανοήσωσιν οί έχοντές τήν εις τήν άβυσσον τών θείων κριμ.ά- 
των πίστιν καί άγόγγυστον υποταγήν τοΰ καθ’, ήμάς τούς λοιπούς τοσουτον 

άδικηθέντο,ς.

'Ο Ήλίας Τανταλίδης έγεννήθη έκ γονέων ούχι εύπορούντων*  ορφανός 
πατρός άπό νεαράς ηλικίας, αυτός έμενε τών άδελφών. καϊ τής. μητρός τό 

.έρεισμα. Ευτυχώς, καί πρό τής συμφοράς του ταύτης εϊχεν έπισπάσει είς 

εαυτόν τήν άγάπην καί προστασίαν οίκου τινός διακρινομέναυ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει έπί. άρετγ καί παιδείγ, τοΰ οίλου Καραθεοδωρή, ό'στις καί μέχρι 

τέλους υπήρξε θερμότατος άντιλήπτωρ αύτοΰ τε καί τής πατρικής αύτοΰ 

οικογένειας*  διό και είς τά μέλη τοϋ οίκου τούτου άναφερονται πολλά τών 
'Ifitatix&rΣτίχον^γημάΐων-, ό ευγνωμονών, Τανταλίδης έξέδωκεν έκ

Τεργέστης, έν έτει I860. . . ■ ’
’Ολίγον μετά τήν συμβάσαν αύτώ άμαυρωσιν τών οφθαλμών, έν έτει 

1846, έκλήθη έν τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καθηγητής τών έλληνιτ 
κών-γραμμάτων καί τής ρητορικής*,  παρέδιδε δε τά μαθήματα ταϋτα καρ- 
ποφορωτατα, υπερνικών τάς πρό των κειμένων δυσχερείας, τάς έκ τής. στε- 
ρήσεως τοϋ όργν, διά τής θαυμασίας αύτοΰ μνήμης τε και νοημοσύνης. Συνέβη 

νά πκρευρεθώ εις μίαν του παράδο,σιν. ’Ητο μ.ελίρρυτος. Οί κληρικοί μαθηταν 
τού εϊχόν ενώπιον των σοφόν τε διδάσκαλον, τέλειόν τε ίνδαλμα εύαγγελίΑ 
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κής αρετής, Καί τόν ήγάπων λοιπόν ώ; τον Ναζωραίον pxfio&vl οί άλίεϊς: 
-Τ'^ς Τιβεριάδος.

"Ότε κατά πρώτον τόν είχον ίδεΐ τυφλόν, δι’ αυτόν καί μόνον μεταβάς 

είς Χάλκην, ετυχε να τόν ύπαντήσω κάταβαίνοντκ περί δύσω ήλιου άπό τοΰ 

λόφου τής θεολογικής σχολής έκείνης πρός τήν οικίαν του, μόνον, ποδηγέ- 
τούμενον ύπό βακτηρίας. Ό δίσκος τοΰ t ήλιου έδυεν όπισθεν τίίς κεφαλές 

του χρυσούς. Οΐαν θέτουσιν οι ζωγράφοι περί τάς κεφαλάς τών άγιων στεφά- ' 

νην, τοιοΰτος μοι έφάνη ό δίσκος εκείνος ό φαεινός περί τήν κεφαλήν τοϋ 
ευσεβούς ποιητοϋ καί φίλου μου. ■— Τανταλίδη Γ άνέκραξα σπεύσας πρός 

αυτόν τό βήμα*  «ή ράβδος σου καί ή βακτηρία σου, αύται μέ παρεκάλεσαν» 

είς Χάλκην. Πάραυτα άνεγνώρισε τήν φωνήν μου, 7jv άπό πολλών έτών δέν 

εϊχεν άκούσει. ’Ήνοιξε τάςάγκάλας καί με περιεπτύχθη, μόνον τό όνομά 
μου προφέρων καί δακρυρροών, τό μέν, ότι τυφλόν όντα τόν έπανέβλεπον, τά 
δέ, οτι, τυφλός ών, δέν ΐιδύνατο ως άλλοτε νά μέ ιδγ.

Άμυδρώς πως διέκρινεν ό ετερος τών. οφθαλμών του εκ τίνος &ρας τίίς 

κόρης τά άντικείμενα*  τολμών ,δέ έκ τίίς άμφιβόλου ταύτης άκτΐνος, και 

τής μακράς πείρας ην εϊχεν άποκτήσει κατά την όδόν εκείνην, άνέβαίνε μό
νος καί κατέβαινεν άπό τις οικίας εις την σχολήν καί άπό τίίς σχολάς είς την· 

οικίαν, κατ’ολίγον δέ προέβαινε καί αλλαχού τίίς νήσου*  άλλα τω συνέβη 

καί νά έκτραπγί κατά τόν βηματισμόν, ■ νά πέσγι άφ’ ίκανοΰ υψους, καί—συμ
φορά έπί συμφοράς,—νά συντρίψγ τόν έτερον τών βραχιόνων.

Καί έν τούτοις δέν έπαυε γράφων, καί.τοι διά ξένης χειρός, ώς καί άνεγί- 
νωσκε δι’ οφθαλμών ξένων*  μόνον δέ έπιστέλλών κατώρθου νά ύπογράφηται, 

ή καί νά προσθετή ιδίςρ χ,ειρι όλίγας λέξεις χωρούσας πρός τ’ άνω ή, τά 

κάτω τίίς εύθείας γραμμής" καί οίτω, διά τοΰ οργάνου μαθητών καί φίλων, 

πολλάς μέν καί σοφάς διατριβάς συνέγραψε, φιλολογικά; τε καί εκκλησια

στικά;, πρός ταΐς άλλοις δέ και σατυρικόν τινα διάλογον μεταξύ Πάπα καί 
τοϋ κουρέως του, εις γλώσσαν άρχαίαν*  έργον άμιλλώμενον τήν τοϋ Λουκια

νού εύφυΐαν καί χάριν.
Πλήθος επιγραμμάτων, επιτύμβιων, ωδών ιερών καί ποιημάτων παντοίων, 

σπουδαίων ή ευτράπελων, έποίει συγχρόνως, καταταχθέντων εν τοις 7διωτι- 
κοϊζ Στιχουργήμασιτ. ,Ό Τανταλίδης καί έμελπε, διότι, ειχέν έμμελεστά- 
την φωνήν, κλίνουσαν όμως· πάντοτε πρός τό εκκλησιαστικόν ύφος*  δ,τι δέ 
ουδέποτε σ'υνεμέλψαμεν β’ςτά περιβόλια τ’άνθηρά τίίς Σμύρνης», ώς ηύχετο- 

πολλάκις, έδόθησαν ήμΐν εύκαιρίαι νά συμμέλψωμεν είς τόν πρός άνατολάς τής 
νήσου Χάλκης γραφικότατου εκείνον κυπαρισσώνα, διά νυκτός, ύπό τό σε*  
ληναϊον φώς. ”£1 f ήμεθα νέοι.

’Αμύητος έρωτος, ύμνει τόν έρωτα περιπαθώς, και θερμός τής ’Εκ

κλησίας ύπέρμαχος, κατεγέλα τάς κληρικάς άμαρτάδας άνεπίφθόνως. Ή- 

γάπα*  ήτο ποτέ δυνατόν τοιαύτη ψυχή νά μή άγαπ^; Άλλ’ ήγάπα καί 
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έστέναζεν ύπέρ τών έΐλλων'.ουδέποτε υπέρ έαυτοϋ. Εξηγούμαι" 6 τών φί- .. 
λων του έρως ήτο καί. έρως του, ώς ή χαρά των χαρά του. Περί δέ μί- . 
σους, δέν ήδύνατο νά συμμερισθγ τό τών φίλων του, άφοϋ δέν ήδύνατο νά 
μισ.ηστ). ουδέ τούς ίδιους του εχθρούς, άν είχε.—Καί δέν εϊχεν. *Ι·Ιτο  άχολος 

καί ήτο ένθους" άλλ’ ένθους πρός ό',τι εόγενές, δ',τι καθ,αρώς ιδεώδες. Νέος 

έτι, πάσας τάς νέας οσαι έκέκτηντο προτέρημά τι μορφής ή πνεύματος ή ψυγ 

χής άπεκάλει θυγατέράς του. Καί ύπό πάντων μέν τών καλών κατεθέλ- 
γετο, άλλ’ είς τό θειον ύψος προσέβλεπεν ατενώς ψείποτε έν τή καρδίιγ. Ό 

Τανταλίδης έφύλαττεν έπί γυμνού τοΰ στήθους άχώριστον ενα σταυρόν, ώς 

είδον νύκτα τινά, παρ’ αύτφ ξενιζόμενος, καί σταυρόν δέ έκ μαργαροφόρου 
χόχλου, μεθ’ ετέρου κόχλου όμοιου, ένθα ήτο έγκεχαραγμένος έντέχνως ό 

Δαυίδ κρούων ψαλτήριον, μ’ είχε στείλει, οτε βραδύτερου άπήλθεν είς 'Ιε
ρουσαλήμ*  δώρα ταΰτα, άσπάσια εμβλήματα τής ποιητικής και άμα θεοσε- . 

βοϋς αύτοϋ ψυχής, εύλαβώς παρ’ έμοί κειμηλιούμενα.
'Η θύρα τής οικίας του υπήρχε πάντοτε ήνεφγμένη πρός πάντα φίλον έρ- ■ 

χόμενον έκ Κωνσταντινουπόλεως εις Χάλκην. ’Έδει πολύ νά τόν λυπήσφ, εάν 
τις έξ αύτών κατέλυεν είς ξενοδοχεΐον. Καί Κύριος οϊδεν άν ό Τανταλίδης. 

ήφθόνει. πρός τούτο έκ τοΰ μέτριου μισθού, θν έπορίζετο έκ τής καθέδρας του; 

’Ενίοτε φίλοι προσήγον καί φίλους των*  άλλ’ άδιάφαρον*  ήτο άφθονος πρός. 
τούς ξένους του άνεξαιρέτως. Ουτοι συνήθως τφ· ήρχοντο έξ άπραόπτου περί, 

λύχνων άφάς, αι δε καλαί κάγαθαί άδελφαί. του καί ή μήτηρ, χαρμοσύνως- 
πρός άλλήλας μεταλαμπαδευόμεναι τάς φιλόξενους μέριμνας, άς άνελάμβα- 

νον τότε υπέρ τριών, τεσσάρων ή, καί πέντε ενίοτε φίλων, συγχρόνως έμτ 
φανιζομενων, θαυμασίως έπειθον διά τής.άνεπιτηδεύτου . χαράς, δτι καλή. 

' προσδοκία των 

νία καί στέρησ
Ταλαίπωρος οικία τοΰ Τανταλίδου I Δεν ενθυμούμαι κατά ποιον έτος είχε 

πυρποληθή. Μοί τό διηγείτο, γελών. Έγέλα, όχι ώς είρωνικώς πρός τήν τύ
χην, άλλ’ώς επιεικώς πρός τήν ειρωνείαν τής τύχης. «’Ον άγαπίΧ. παιδεύει 

■Κύριος», τόν είπον.— «Άλλ’ οί φίλοι, άπεκρίθης μοι ανοικοδόμησαν διά κοι

νού έράνου άλλην οικίαν, και πολύ κάλνι τέραν εκείνης. Τώρα θά τήν ίδγίς. 

Μόνον τά χειρόγραφά μου άπώλεσα*  άλλ’ όμως βού χρή θυμοΰσθαι τοΓς 

πράγματι». — «Μέλει γάρ αύτοΐς ούδέν», προσέθεσα μετά λύπης*  θά γρά ■■ 

ψγίς όμως άλλα σοφότερα.
' Κατά νοέμβριον του 1849, έζήτησα έξ-άύτοΰ νέον τι φυμάτων τανταλί.- 

δειον, ΐνα διαποικίλω όσα τότε έξέδιδρν έκ τών έμών διά τής 

τής Σμύρνης. Μοί έπεμψε δύο., άλλά. συγχρόνως μοί έγραφεν"—«"Ηλπισες. 
ότι θέλεις δυνηθή νά συνάξγς έξ άκανθων σταφυλήν καί άπό τριβόλων σύ

κα. ’Άνθρωπος, ώς έγώ,· όρεσίτροφος τό γε νυν καί γοαμματοκύφων, άπαλ- 
λοτριωμένος τής κοινωνικής ευτραπελίας, ελεεινόν τοϋ κοινωνικού βίου έρεί.-

έξεπληρωθη, καί ότι ή άνεΰ ξένων ζωή ήτο προς αυτας α-



88 ΗΛΙΟΥ TANTAAUOTπιον, έχ. ποΧλοΐί ήδη άπέμαθον την γλώσσαν τών αισθημάτων,.· την zm?- 
λην καί καλλικέλφδον». Δέκα έτη μετά ταΰτα, κατά φεβρουάριον τοϋ 1859, 

τόν παρεκάλουν, έπιστρέψαντα έξ 'Ιεροσολύμων, νά γράψη εις την 'Hjifyary 
ήν τότε συνέταττον, τάς εκ τής περιηγήσεως εκείνης εντυπώσεις του. «Σκο

πός, μοι άπήντησε, τής Αποδημίας μου είς τους αγίους τόπους δεν ή τον 

άπλή περιήγησις εις ζήτησιν ποιητικών εμπνεύσεων, άλλ’ η έν τοΐς ρείθροις 
τοϋ Ίορδάνου άπόπλυσις τών πολυετών και παντοδαπών ρόπων τοΰ σώματος 

καί τής ψυχής ροου. Και τοϋτο μέν εάν επέτυχαν ή μή, μόνος ό ©εός γινώ- 
σκει" εγώ δέ τοϋτο κάλλιστα οΐδα, δτι συνέβη έν έμοί α,τι λέγει Ευγένιος 

ό Βουλγαρις περί τών ψευδοφιλοσόφων’ «ώςεί'τις εις βαλανεΐον εισθοι λου- 

σόμενος, ό'πως έκεΐθεν έξελθών τώ βορβάρω έγκυλινδοΐτο' τοϋτο μόνον έκεΐθεν 
κερδάνας,ώς άςιό λουτρού φαίνεσθαι ρυπαρότερος».

’Οφείλω έν τούτοις νά παρατηρήσω, δτι άν εϊχεν ελάττωμά τι ό Ταντα- 
λίδης, ή το ή άκρα αύτοϋ. μετριοφροσύνη. «Μηδέν άγαν». Αύτό; γραμματο- 

κόφων καί όρεσίτροφος; αύτδς άπαλλοτριωμένος τής κοινωνικές ευτραπελίας ; 
αυτός ελεεινόν τοϋ κοινωνικού βίου έρείπιον; αυτός παντοειδείς ρύπους τοϋ 
σώματος καί τής ψυχής ; Ούδαμώς. Άλλ’ αςτις λάβη ύπ’ δψιν την πολυχρό

νιον τοϋ Τανταλίδου δίαιταν έν θεολογική σχολή, μεταξύ κληρικών, έν τω 

μέσω ιερών μελετών καί ώναγνωσμάτων*  δςτις γινώσκη ο'ίαν έπίδρασιν έχει 

εις .τάς εκφράσεις των αληθώς ευσεβών ή έν συντριβή καί ενδελεχώς γινό
μενη έξομολόγησις προς τά θειον, οδτος δύναται νά έξηγήσγι την ΐερότυπον 

πτυχήν ήν έλαβεν άναγκαίως τό ύφος του ήμετέρου φίλου.

.. Και δμως, ένω ή Μεγάλη τοϋ Χρίστου ’Εκκλησία άνηγόρευεν αυτόν διά 

τάς τηλαυγείς άρετάς τής ψυχής κα’ι τοϋ λόγου πρώτον αυτής ρήτορα,, ό 
ποιητής, μεταξύ τών άλλων σοβαρών ενασχολήσεων, εγραφεν. «’Άσματα εις 
ευρωπαϊκήν μελφδίαν». Είναι δέ ταϋτα τό'μόνον έργον τοϋ Τανταλίδου, 

8 έχω την ώραν ταότην ύπ’ δψιν άκέραιον’ διό καί περί τούτου προτίθεμαι 

νά εΐπω πλείονα, ώς περί τής τελευταίας τοϋ κύκνου αύδής,.

Ό Τανταλίδης παρετήρησεν, οτι ή καθ’ ημάς απαλή νεότής έστερεΐτο μέ- 

' χρι τοϋ νϋν ήθοπλαστικών άσματίων καταλλήλων" αυτή. ’Άλλα έθνη, μάλι
στα δέ τό γερμανικόν καί τό αγγλικόν, βρίθουσι τοιούτων, Ζητήσάς. και προ- 

μηθευθείς τά έξ αυτών εύδοκιμώτατα, καί ταϋτα λαβών ώς. υπογραμμόν, 

έστιχούργησεν, ώς αύτός λέγει μετριοφρονών πάντοτε,, πράγματι δέ έποίη- 
σεν ίδια, σπουδαίαν παρασχών καί διά τοϋ έργου τούτου έθνικήνΆπηρεσίαν" 

διότι καί άλλοι μέν άπεπειράθησαν, αύτό τοϋτο παρ’ ήμϊν, άλλά κατά τά 

μάλλον ή ήττον άνεπιτηδείως. Τά «’Άσματα εις ευρωπαϊκήν μελφδίαν» πρά 

μικροϋ εκδοθέντα, διαιρούνται εις τρία μέρη' εις παιδικά, σχολικά (είσαχ- 

θέντα ήδη, ώς. έμαθον έν τοΐς παιδαγωγείοις Αθηνών ώς τά άριστα πάντων) 

καί ποικίλα. Μη τις παρατρέξη όλιγώρως τά παιδικά αυτά ώς παιδικά’ .εΐ-

§·ν.
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vttt τέσαιμαβογραφίαΐ άριστουργοϋ χέιρός. Ακούσατε τό'έπιγραφόμενον «Τά 

Ναυτόπουλων ».
Μ’ι καράβι’ς τά. ταξείδια’ 

τό ναυτόπουλο γυρνά, 
καί ’ς τής θάλασσας τά φίδια 

■ ' τά μίκράτα του πέρνα. -
! Ό βόρειας δεν .τό τρομάζει,5) Ο t Λ · >09Τ ή α7ίίάττη ν<?Τ4«, 

ούτε χιόνι καί χαλάζι 
. , ούτε κύματα πλατειά.

Στη δουλειά πορνό και βράδυ, 
μέ τον στρόμπο ’ς τό πλευρό, 

ξεροτρώγει παξιμάδι, 
πίν’ ακάθαρτο νερό*  

Πεταχτό σαν τό ξεφτέρι 
. άναύαίνει’ς τά πανιά, 

καί με ρόζους εις τό χέρι 
λύνει, δένει τά σχοινιά. 

Στοϋ κινδύνου την τρομάρα 
τό φυλάγει μοναχή 

τής μανούλας του ή λαχτάρα, 
τής μάνούλας του ή εύχή· 

Ποΰ ελπίζει παληκάρι 
νά το διή κάμμιά φορά, 

νά τό ποϋν μικρόν Κανάρη 
μέσ’ τ’ αθάνατα Ψαρρά.

των μεγάλων φδών, ό'σαι ποτέ έγράφησαν προς τόν 

ή άνευ.άξιώσεως, και μόνον
’Αμφιβάλλω τις 

δαφνοστεφή άγωνιστήν, τιμμ αυτόν οσον αυτή, 
πρός διέγερσιν τής πατριωτικής . φιλοτιμίας των μικρών ημών ναυτών πε- ' 

ποιημένη.
. Καί τό εξής, ώς μάθημα οικιακής οικονομίας, έξ άπαλών ονύχων εύλη- 

πτότατον. . . '
Σπασμένα μέσ’ την ώρα 

έ'χ’ ή Φιφή τά. δώρα 
ποϋ ’πήρε μονομιάς 

την πρώτη τής χρονιάς.
Τ’ άμάξι χωρισμένο, 

τ’ άρνί κουτσουρεμμένο, 
καί μέσ’ τά τσαγερά 

ταράν, ταράν, τερά, 
Δεν μένουν δυόγερά.

Ξεγύμνωσε τό νέο 
παιδάκι, χθες, τ’ ώραιο, 

μ’ άστοχασίά πολλή, 
καί τωλουσ’ τρελλή.



w HAIQr ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΤ
Τοΰ ε'τρίψε τό σώμα, -

. τοϊί ξέπλυνβ τδ χρθμα f
Άαί τώρα τδ χρατεΐζ- ' ■

τιριν, τιριν, τιτί, 
άγνώριστο χ αρτί. 

Φορέματα, στολίδια, 
βιβλία ή παιγνίδια

■ ή κόρ’ ή γνωστική
τα κρύπτει ’ς τδ σακκι*Γί tr f.A\rιατ υστερ αν τα χασγι? 
τά σχίσει ή τά σπάση, 

θά μείνη ή πτωχή, 
ζ«χ«ί ζιζι> 
μια ιώτα μονάχη,

, Τί δέ διδκ'Λτιζώτερον ■ πρός τό καθήκον, ή τίς εφαρμογή χαριεστερα τ&5 

«καιρός ζαντι πράγματι» παρά τον μύθον νης κόρης ήτις, μικρόν τι λαβοΟσοί 
ώμώςιον, συγκαθίζει εντός αυτού τήν κούκλάν της καί εν γατάκι' οδτω. δέ 

. συγκαθήμενα τά περιφέρει έν τ^ οικία;,

Πλήν τήν 3όξ’ άποτινάζει,
τδ γατοΰδί της νωρίς " λ,

καί, «κοκώνά μου, την κράζει,
εχε ’γειά, με συγχωρεΐς. .

Τδ κυνήγι εκεί κάτυυ
με προσμένει. πρδ πολλοΰ’ 

Καθείς πρώτα.τήν δουλειά του, 
κ’ Βστερα τα τρουλουλούι·.

Δι’ ετέρου άσματος, έπιγραφομένου «ό Γάτος»,, ό ποιητής διδάσκει ότι ή 
άνάπαυσις και ή ραστώνη δικαιολογείται τότε μόνον, όταν εϊργάσθη τις ήδίά 

. άκαμάτως κα'ι έξεπλήρωσε τό χρέος τού. Τά παιημάτιον τοϋτο είναι καί .ώς 

παράστασις ζωγραφική άξιοθαύμαστον. ,

«Στην θερμάστραν Εμπρός 
ένας γάτος χονδρός ■

πάντ’ άπλώνεται'
με τά μάτια, κλειστά, 
αγαπά ’ςτά ζεστά 

νά τεντώνεται.
Τεμπελιά, κανταριά! ,
'Ρωθωνίζει βαρυά·

τδν ακούετε ;
Κάπου, κάπου ξυπνά,
καί με πόδια στιλπνά

’ ξερολούετατ. *·
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■ Πλήν τδ πτώμα αυτό 

πουν’έόώ ’ξαπλωτό, ■
η , τί νομίζετε ;

' Έν καιρφ τής.νυκτδς 
ώσάν λέων φριχτός 

αγωνίζεται. ' 
Κάτω χθες ’ςτήν αόλή ■
’χυβηκ’ αίμα πολύ 

άπ’ τδ ’νΰγί του·
’ς τά ποντίκια σφαγή I 
Τδν φθονούν στρατηγοί 

γιά τήν τύχη του.
Ουχ ήττον θαυμ-ασία τήν χάριν κα’ι άληθειαν είναι ή επομένη παιδική 

σκηνή.
Με σκαμνί άναιβασμένη 

’ς τδ τραπέζι της σιμά, 
ή Κατίνα μας, σκυμμένη, . 

με ταΐς κούκλαις πολέμα. 
’'Άλλης δένει τήν σκουφίτσα, 

, άλλης λύνει τά μαλλιά,
’ς άλλην βάνεί μια καρφίτσα, 

’ς άλλην κάμνει μιά θηλειά. 
Κάπου ’σάν τδν παπαγάλλο, 

μαϊμού άληθινή, 
κάμνει τάχα τδν μεγάλο 

και ψηλόνει τήν φωνή.
«Αΐ, κυρίαις μο.υ, ταΐς κράζει,

> τ’ ειν’ αυτή ή τεμπελιά !
καθησιδ πολύ πειράζει" 

σηκωΟήτε ’ς τήν δουλειά.
Θά μάς έλθουν επισκέψεις, 

ετοιμάστε τδ γλυκό’ 
σύ,'ταΐς τσάσκαις νά παστρέψης· 

σδ, νά στέκης γνωστικά· 
καί σδ, κάμε τά καλά σου, 

■κουτσουμπού, γιατί, γιατί 
παίρν’ όπίσω τά παπά σου 

καί σε βάζω ’ς τδ κουτί··.
Τή δέ Φροσάζι;

Είχε γυρίσει κουρασμένη 
άπ’ τδν περίπατον αργά’ : 

νά φάγη ’ζήτησ’ ή κα’υμένη '
ό,τι βρεθή, γοργά, γοργά.

Τήν είχα βάλει τήν .μπροστέλλα, 
κ είχε ’ς τδ χέρι-μοναχό



ΗΑ10ΓΤΑΝΤΑΛΙΑΟΪ
pttao φελί νωπή. φραντζόλα, 

για νά τσ·ψ.πήσφ, τδ. <ρτύ>χ.ο· 
Ξεχνιέται ’λίγο και ’λιγάκι, 

κλίνει ’λαφρά·τήν κεφαλή, 
κι’ άποκοιμαται τδ Φροσάκι 

γλυκά, γλυκά ’σαν τδ πουλί.
Αΐ εικόνες αυται δέν είναι αληθώς κάλλισται,. Οπως κολληθώσι καθώς έχουν 

έπί ριπιδίων έκ μετάξης, χρυσοΰ καί έλέφαντος ;

’Αφίνομεν τά παιδικά.
Εί'δομεν έν τοις ΪΙαιγΓΜίς^ οτι καί εις τά βακχικά ό Τανταλίδης πρω

τεύει ,παντός άλλου ποιητοϋ τών καθ’ ημάς. Τό επόμενον «Ευτυχής απάτη» 
έπιγραφόμενον, είναι ευτυχής αύτοϋ άπομίμησις έκ τοϋ γερμανικού*

Ιϊγαίν’ άπ’ έδώ ποϋ πουλοΰν τδ κρασί. 
Δρόμε, περίδρομος ποϋ ’σ«ι καί σύ r 
*'Ολ’ άλλαγμένα δεξιά καί ζερβά. 
Τδβαλες, φαίνετ’ άπόψε στραβά.

Κάτι φεγγάρι δεν είσαι σωστό; 
Τ&να σου ’μάτι πώς ι'τσι κλειστό; 
πάλι μην τ’ώτσουξες κ’ είσαι στουππί; 
Αΐ, γέρο σύντροφε, έϊν’ εντροπή!

Τ’ είναι ποϋ βλέπω; καλέ, κ1 οί φανοί; Χ
Κάποιος θαρρείς παλαβός τους κουνεΐ. 
’Άλλος στραβόνει και άλλος κυλφ· 
Είναι, τδ βλέπω, πιωμένοι καλά.

1 ”Ολ’ άνω κάτω ! Πώς τώρα έγώ
μόνος έδώ νηστικάτα 9α ’βγω ;
Γΰρνα, μέ λέγει μια γνώσι χρυσή 
πάλιν εκεί ποϋ πουλοΰν τδ κρασί.

Ή σαφήνεια είναι έκ τών προτερημάτων τοϋ Τανταλίδου, εΐ'τε είς άρχαίαν 
γράφοντος γλώσσαν, εΐ'τε είς δημώδη, εΐ'τε εις καθαρεύουσαν*  καί όποιαν κα
θαρεύουσαν I οΐαν όλίγιστοι κατορθουσιν. Ή ορθοέπεια καλλύνει πάντα αύτοϋ 

λόγον, έπιλαμπρυνουσης αύτόν της κυριολεξίας, ’Έν τινι τών προκειμενων 
. φσμάτων, θαυμασίιρ καί τούτφ, έπιγρπφομένφ «ό παλαιός καιρός», γραϊα 
μάμμη, καθημένη παρά την εστίαν καί έχουσα περί αυτήν έγγόνας και έγγό- 

νους ύπερφρονοϋντας καί περιγελώντας τούς περί τών πραγμάτων τοϋ καιρού, 
εκείνου λόγους της ώς συναξάρια,—·Εϊ'χαμεν»λέγει εις αυτά τά παλιόπαιδα», 

“Είχαμε? οί πρωτινοί -
καί δασκάλους ξακουσμένους. .

"’Ήσαν ’λίγοι, πλήν τρανοί,. 
κ’ ήσαν άνθρωποι, τοϋ Γένους. ' 

Γράμματα χριστιανικά, 
γράψιμο μαργαριτάρι, 

καί ’γιερά έλληνικά.

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑTauta τά ’γιερά τωόντι ελληνικά κατεϊχεν ηγε[Λονικώς ό Ήλία; μου. .Καί 
έγραφε μέν μετ’ ευχερείας εις αρχαία μέτρα, μεταχειριζόμενος τήν δλην τής. 
ποιητικής γλώσσης μετά ψυχαγωγίας μάλλον ή κάπου, ήρυετο δέ μετ’ εύ- 

στόχου διακρίσεως έκ τοΰ πλουσίου γεωργίου τής παλαιάς. .
’Ακούσατε τό ασμα αύτοϋ, τό έπιγραφόμενον «Προσευχή στρατιώτου έν 

μ.άχ-ρ», ώς ού μ.όνον διά την εμπνευσιν, άλλα καί διά τήν ώραίαν γλώσσαν 

άξιολογώταταν.

·. , ' Πάτερ, σοΰ’ δέομαι.
. Τών τηλεβόλων βρυχώνται τά νέφη*  
κύκλω μου λαίλαψ πυρός καταστρέφει. 
Βαίνω θαρσών, άλλα καίομάι.

Πάτερ, σοϋ. δέομαι. 
Συ μου στρατηγησον. 

Δός μοι, ώς θέλεις, ή δάφνην,,ή θήκην. 
Είτε εις θάνατον, είτε είς νίκην, 
Δια τιμής με οδήγησαν. .

Σΰ μου στρατηγησον.
Ό λόγος άκριβής καί «πρόσκοπος*  ή έννοια ύποκάρδιος και άμα σαφής*  

ή συμβολή τών επιτηδείων λέξεων φυσική καί ουδόλως έκζεζητημ.ένη*  τέλος, 

τό μέτρον ό',τι ένυάλιον. Έν τοιουτοις μέτροις λαλεϊ έξάπαντος ή Ένυώ.

Εξακολουθεί καί τελευτή ού'τω*

Σώσον έλέησον!
'’Άν με σπαράξ’ ή μαινάς τοϋ πολέμου, 

δέξαι τδ αιμά μου λύτρου, Θεέ μου, 
καί τήν πατρίδα μου κλέΐσον. .

Σώσον έλέησον 1
Έν τω «σώσον έλέησον» τούτφ καθιστάμεθα οίονει Θεαταί τής συμπλο

κής, τοΰ ολέθρου, τοϋ εσχάτου τών κμνδόνων τοΰ στρατιώτου.. 'Ο.πόλεμος 

άνώτέρω μαίνεται. 'Ο στρατιώτης αγωνίζεται καί άγωνι^*  βαίνει θαρσών, 
άλλα καίεται. Καί ό στρατιώτης ουτος είναι χριστιανός*  φέρει άνηρτημένον 

έπί τοϋ στήθους τόν σταυρόν τοΰ ποιητοϋ του. ’Άξιον, άξιον τό θούριον γίσμα 
τοΰτο νά κατασκηνώσει είς παντός στρατιώτου Έλληνας τήν ψυχήν*  οτι όσον 
φοβερόν, τοσοϋτον άνδρίζει διά τής είς τόν Θεόν πίστεως, τοσοϋτον εξευγενί

ζει διά τής άφοσιώσεως εις τό κλέος τής πατρίδος.
Ύπάρχουσιν έν τοις αύτοΐς τούτοις ασμκσο ψαλμοί τινες παραπεφρασμένοι,· 

εις ολιγοσυλλάβους στίχους, άληθεΐς άδάμαντας. ■

"Στήριξαν τό όλισθαΐνον . 
ίχνος τών έμών ποίών 

καί εις τήν τών σωζομένων 
καθοδήγησήν οδόν»..



ΗΑίΟΤ ΤΑΝΤΑΑϊΑΟΤ
Kat

- kOStol έν αρμ,ασό καί £v ίπποκ,
*ημεΐς δ’ ίν μοντ^ τη προσευχή, 

αύτοί ζατέπεσον πτώμα λύπης, 
ήμεΐς δ’ άνέστημεν sv βρα^εκ».

Αήγομεν τά παραδείγματα καί τον 'λόγο'» εν γένει, διά τοΰ $σματο; όπερ 

δ ποιητής έπιγράφει «ΤΑσμα του σαββάτου πρός τούς κεκοιμημένους», ών 

μικρόν, φεΰ! άπεϊχεν βτε τό συνέθετεν. Ό Τανταλίδης ήλθεν εΐς^’Αθήνας 
κατά τό παρελθόν θέρος, ΐνα δώσν; τέλος εις την έκδοσιν των τελευταίων 

τούτων ποιημάτων του, τυπουμένων μετά καί μουσικών χαρακτήρων ευρω

παϊκών. ’Έχαιρεν οτι ή τύπωσές έγένετο μετά πλείστης όσης φιλοκαλίας, 
χάρις εις την γενναίαν χρηματικήν καταβολήν τού έν Άλεϊανδρείγ, φίλου καί 
θιασώτου τής μουσοτραφούς αύτοΰ ψυχής, ’Αντωνίου τοΰ Χικολοπούλου, ώς 

καί εις την άξιάγαστον επιμέλειαν εύμαθεστώτης δεσποίνης των έν ’Αθή- 

ναις, άλλοτε ποτέ μαθήτριας του έν Κωνσταντινουπόλει. Τόν έπανεΐδον λοι

πόν και πάλιν ήσπάσθην, φείποτε θυμήρη, ^είπατε ήδιστον. Άλλ’ ό μετά 

τούτον άσπασμός τοΰ αποχαιρετισμού έμελλε, νά ήναι δ πκνυστατος, Έπι- 
στρέψας είς Χάλκην, έπληγη ύπό περιτονίτιδος οξείας, άφ’ ής και άλλοτε 

μόλις είχε διασωθή' τό δεύτερον δέ τούτο, έκλεισε διά παντός καί εις τον 

αισθητόν κόσμον τούς οφθαλμούς, οδς προ πολλοΰ ήδη εϊχεν εις τον ορατόν 
κεκλεισμένους. -

Έν τω «’’Ασματι τοΰ σαββάτου προς τούς κεκοιμημένους» δ ποιητής παρί- 

στζται έν ολη τγ; λαμπρότητι της έμπνεύσεως, τή δυνάμει της πεποιθήσεως, 

καί τ$ άνΟηρότητι τοΰ λόγου. ‘Ή τε. γλώσσα καί η στιχουργία φαίνονται 

μοι πρότυπα, o,Tt τελειότατα έν τγ παρούσγ καταστήσει της καθωμίλημέ- 

νης ώς γραπτής, επί θέματος μάλιστα οΐον τό προκείμενον.
«Προέλαβον . . .»—έλεγε περί εκείνων έν οις καί αυτός εντός ολίγου νά 

καταταχθγ έμελλε'

"Προέλαβονοί ποθητοί
ήμ«ς τούςζώντβς συγγενείς, ' ' .

κληθέντες εΐσω της σκηνής
παρά τω πάντων ποιητή.

Είναι τό σύνορον βραχύ 
νεκρών καί ζώντων μεταξύ· 

ί πόθος καί ή έν νοξι 
μας συνενώνει προσευχή. . . « 

Μακράν τής πόλεως έκεΐ,. 
ύπό την σκεπήν τοΰ Θεοϋ, 

νεκροϋ πανήγυρις λαοϋ 
έκκλησιάζει μυστική· 

’Εντός τοΰ σκότους τοΰ χυτοΰ 
τίς Οροϋϊ άκρύετ’έπηχώνς

BIOS ΚΑΙ ΕΡΓΑ W
Τό σμήνος ψάλλει, τών ψυχών .' . . '

, τό Αλληλούια, αύτοΰ. ...

■ Ειρήνη σοί,. ό ουλαμός 
των άπομάχων τής ζωής 1 

κορέννυσο Θεοϋ πνοής, 
ένθα άπέίρα στεναγμός. ■

: Ιίροσμένετέ μας· άνά εϊς
έρχόμεθ’ απαντες ί-Λεΐ’ , 

και χαίρετε! μόν’οί κακοί 
τό πέραν Φρίττουν τής ζωής“»

”Οχι, οχι" 6 Τανταλίδης δεν άπέθανε. Δεν. αποθνήσκει τοιοϋτος λόγος. 
Πολύ έπαίρεται ή ορασις δταν νομίζγι, ό'τι αύτή καί μόνη βέβαιοί τό είναι 

τών δντων. Είναι λοιπόν άνωτέρα τού θανάτου, μή δυναμένου ν’ άποκτείνγι 

τά πάντα πάντων; Δεν άπέθ'ανεν ό Ήλίας Τανταλίδης' άλλ’ ώς αύτός έστε-· 

ρεΐτο όράσεως πρός ημάς έν τγ παρούση ζωγ,. ούτω. καί ημείς, στερούμεθα 

μέν τής δυνώμεως: τοΰ όρ^.ν αυτόν πέραν τής ζωής τής πκρούσης, άλλ’ έντοϊς 

έ'ργοις του τον βλέπομεν καί τον άκόύομ.εν ζώντα.
’Ακούω τινά λέγοντα κατά νοΰν;—Κακόν τό σόφισμα' πειράθητι νά πα

ρηγορήσεις δι’ αύτοΰ τάς ζωάς, ών ό ποιητής σου υπήρχε καί ύλικόν προς 
τοϊς άλλαις στήριγμα.—Οΰδέν σόφισμα, Αποκρίνομαι. Ό ποιητής μου καίθά 

στείλη' και μέχρις ου σώζηται γλώσσα ελληνική, ζώντα θά τόν βλέπωσι 

καί θά τον άκούωσιν οί έπελευσόμενοι, μεθ’ ημάς άπελευσομέναυς.

I. Ι3ΙΔΩΡίΔΗ2 SmiSSHS.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ
ΜΙΚΡΑ! Φ1ΑΟΑΟΓΙΚΜ ΑΙΑΤΡΙΒΑΙ.

§ 1.

Καζαιβαζύν χαταβατόν, <;ε2ΰ.; (pag'tna, page}. ■ ' .

Kcii.ityci·’·, έδαφος, ύφος (textus, texlej··

Περίΰώριον, ρέζωπον μετώπιον (margo, margeρύ

Έν τγ καθ’ημάς δημώδει γλώσσγ, ώς λέγεται ααταιέίαιχω άντί τουαα- 

ΐαβαίπο, χαΐαιβάζω άντί τοΰ κατιιίκίάζό), καζαιβασ^έχος, xazalSaapM^ 

καζαιβαςρ.ός, καζαιβασιά, ούτω καί xatatoazor άντί του χαζαβαζύν. Ώνο- 
μάζετο δέ καζαβαζέτ ύπό τών συγγραφέων τοΰ Βυζαντιακοϋ ■ ελληνισμού 

τό παρά τοϊς παλαιοτέροις. καλούμενον σεΛΙς.

Ψευδηρφδιαν. Έπιμερ. σελ. 2 «ορα. καί εν τοϊς μετω.πίοις τών χαζαβά-



■ Off ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΙ'

■ , -Λ-"· ■· ■
■ τιΰπ έτπσημαινομ.ένους τούς έπιμερισμόύςν. σελ. 122 «σελίς τό χαταό'αΐϋν 
τοϋ βιβλίου», σελ. 159 «βλέπε έζώθεν έν τοΐς ιΐΐτωπίοις τώνδε τών πα- 

τα,βαΐων τά σημεία τών εντός έπιμερισμών κατά στοιχείου κείμενα»,'.

,'Ησύχ. «Σελίς: πτυχίον, καταβατον τοϋ βιβλίου». Σου'ίδ. «Σελίς : τό μέ
σον τών δύο χαΐαβατ&τ άγραφον τυγχάνον».

Σχολ. Όππιαν. Άλιευτ. Α', 409 «πάντα γάρ της ευζωίας έπιθυμοϋμεν, 
καί έγράφη ειςτό έτερον καταδαίολ-». Πρβ. καί Πατρολ. Έλλην. Τόμ. ΠΘ', 

σελ. 201, γ', κτ’λ. !
Περί της προκειμένη; λέζεως έποιήσατο λόγον καί ό Κορκης έν Άτακτων 

Τό|Μρ Δ', σελ. 220 καί ό Οικονόμος έν τω περί Γνησ. Προφ. τΐΐς Έλλήν. 
Τλώσσης Βιβλίφ σελ. 804.

Τό. όνομα οεΛΙζ επί τ$|ς έννοιας τοϋ έν τνί aotv·^ λαλιώ συνήθους καχαι- 
βατόν εύρίσκεται παρά Πολυβίω Ε', λγ', 3 «διότι τών καθ’ ήμας τινες γρα- 

φόντων ιστορίαν έν. τρισίν. ή τέτταρσιν έξηγησάμενοι σεΛϊαιν ofif/AV τόν 'Ρω
μαίων καί Καρχηδονίων πόλεμον φασί τά καθόλου γράφειν» , καί παρά Διο- 

νυσίφ τφ Άλικαρνασσεϊ π. Συνθέσ. Όνομ. ΙΗ' (σελ. 246 Σχ.) «Έν γοϋν 

ταΐς τοσάύταις γραφαΐς, άς καταλέλοιπεν ό άνήρ, μίαν ούκ άν ευροι τις σε~ 

222 α συγκειμένων ευτυχώς» καί παρά Γαληνω Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 648 «Έν 
μέντοι τοΐς κατά Διοσκορίδην άντιγράφοις ού μόνον ούτως, απλώς γέγραπται . 

' κατάστασις, άλλα πρόσκειται τό θέρμη καί υγρά, κατά τό μέσον της ,σε7ι- 

όύς όλου τοϋ γεγραμ,μένου, καθαπερ έν τοΐς άλλοις άντιγράφοις μόνον τό 
κατάστασις» καί παρ’ άλλοις. Πρβ.. καί Άκηρατον έν Άνθ. Παλατ. 138:

έν σοί Μαιονίόης άνεπαόσατο· σοϋ οέ θάνόντος^ 
Έκτορ, εσιγγ'Οη καί σελίς Ίλιάδός.

καί Ποσείδιππον παρ’Άθην. σελ. 596, δ': ■

Σαπφφαι όε [Λενοοσι φίλης ι’τι καί μενέουσιν 
φδής α'ι λευκαί φ&εγγόμεναι σ ε λ ί ® ε ς.

”Οθεν καί ή σίλφη, ζωυφίου έσθίόν τά βιβλία, σε2αΰηφάγο(: προσαγορεύεται 

ύπό τοϋ γραμματικού Εύήνου έν Άνθολ. Παλατ. Θ',-251:

Έχθίστη Μούσαις μ ε λ ι 3 η φ ά γ ε, λωδητεφα 1 
φωλάς, αεί σοφίης σκέμματα φερβομένή, 
τίπτε, κελβινόχρως, ΐεραΐί ψηφοισι λοχάζη, 
σίλΦη, τήν φθονερήν εικόνα πλαττομένη ς ,

Έκφέρεται δέ καί καθ’υποκοριστικόν τύπον τό περί ου ό λόγος όνομα, 

otov ffe2i<hor. Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 766, 28 «λόγου χάριν από τοΰδε τοϋ 
ΰίάιδΐαϋ ενα. στίχον καί άφ’ετέρου σεΛιΰίου ένα καί έ.π’ άλλου άλλον λα- . 
βόντες». Σχολ. Πλατ. Θεαιτ. σελ. 172, α' «εντεύθεν μέχρι τών έζης σε- 

2ι.ηί,(ύν ΙΑ' άποστηθίζειν χρή», Σχόλ. Κενοφ. Άναβ. Β', ε', 11 «καί έν τίί 
τρίτγ τών 'Ελληνικών καί. ώδε πρά δύο Σχολ. Άριστείδ. σελ.

137,: 26 ΔΊνδ. «έν’τώ έξ^ς δέσεΑδίω έστίν ή άπο.δοσις τούτου».,Πτολεμ.·

I
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Μαθημ. Τόμ. Α', σελ. 225, γ' «Διάγράψομεν , ούν -κανόνας τρεις, έπί στί
χους μέν ΜΕ', <)ΐ.1ί')ι.α· δέ καθ’ έκαστον Ε'- τών δέ σε2ι$ϊων τά μέν πρώτα 

περιέζει κτέ.». Πρβ. καί σελ.. 73, δ', σελ. 74, α', κτλ. ■ ' ~

Έν τώ Αεξικφ.τοΰ Σουΐδα εΐνε γεγραμμένον <·<·ΣεΜδιον : τό από τών άνω

θεν άναγινωσκόμενον επί τά κάτω» καί «Κανόνιον: Ουτω καλείται ή οία- 

δήποτε πραγματεία, καν πλειόνων τυγχάνη πτυχίων % στίχων ή παγινών.· 
Στίχος δέ'ό κατά τό κοινόν έθος ονομαζόμενος, από δεξιών επί άριστερά 

άναγινώσκόμενος, Σt2.it)ιλυ δέ τό άπό τών άνωθεν άναγινωσκόμενον επί τά 
κάτω». Αντί τοϋ η'παγίπωπ εχουσιν ένιοι τών κωδίκων ηγουν παγινών*  

ίίθεν είκάζομεν οτι έ'γραψεν ό Σου'ίδας .«κάν πλέιόνων τυγχάνη πτυχίων' 

ηγουν παγινών ή στίχων».

Κείμενον '/.A&xva τό ύπ’ αύτοϋ τοϋ συγγραφέως η ποιητοΰ γεγραμμένον 

•η συντεθειμένου καί λαμβάνεται πολλάκις κατ’άντίθεσιν πρός τό σχόλιον -ή 
την έξηγησιν, κτλ. Περί της λέζεως ταύτης γράφει ό Ιίασαύβων έν ταΐς εις 

τόν Άθηναιον Σημειώσεσιν «ϊη Graecorum coinmentariis, τό Κείμενον est 
praepositus textus ad interpretandum, ut fieri amat ab interpretibus» *.  

. Χοιροβοσκ. σελ. 807, 7 α’Ιστέον δέ οτι ώς συγκέχυται η λέξις ηγουν' τό 

κείμενον τοϋ τεχνικού»,
‘Ρητ. Οΰκλζ. Τόμ. Β', σελ.. 136, 27 «Έπί δέ την τοϋ χειμένον σαφή

νειαν καιρός η δη λοιπόν μεταβ'ήναι».
Έπιοάν. Τόμ, Β', σελ. 603, 20 Δινδ, «Καί δεικτέον δτι ού πάντα παρα- 

λαμβάνεσθαι δει κατά τό χεΙμενονΆ. . '
Σχολ. Αουκιάν. σελ. 108 Ίακωβ, «Ή δέ ακολουθία τοϋ κειμένου άπαι- 

τεΐ Σήρας νοεΐν ..αυτούς τούς σκώληκας τούς ποιοϋντας τήν μ.έταξαν».
Σχολ. Θουκυδ. Α', 144 «Οΐμαι τό τοΐς Αακεδαιμονίοις άμάρτημα τοϋ 

γραφέως, ένθέντος τφ κειμένω οπερ ίν ερμηνεία τοϋ σφίσι, εζωθέν τινί πρό- 

τέοον έπιτεθεΐσα» (ΙΙρβ. καί Η', 68).
Σχολ. Ίπποκρ. κάί Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 7 «τφ δέ κειμένω προσθετέου 

,κτέ.» (Πρβ. καί Τόμ. Α', σέλ. 57. σελ..68. σελ. 69. σελ. 88).
Έν τοΐς έίς Πίνδαρον Σχολίοις Όλυμπ... Β', 48 φέρεται διττή γραφή,- ' 

«δθεν καί οβελός παράκειται» καί «όθεν καί ημείς ού γεγράφαμεν έν 

κειμένω». ■ . -■
Πρός δήλωσιν τοϋ κειμένου ποιείται ό Γαληνός χρήσιν άλλοτε μέν τοϋ 

όνόματρς έδαιρός·, άλλοτε δέ τοϋ νφο?. Τόμ. 17', σελ. 202 «Ήμεϊς δέ σα

φώς ίσμεν εκείνο, τό σύγγραμμα ούκ'είναι γνήσιον Ίπποκράτους. Φαίνεται 

τοίνυν προσγραφέν ύπό τίνος αύθις δέ'είς iov^atpoc υπό τοϋ β.ιβλιογράφού με- 

τατεθεϊσθαι». σελ. 468 «’Άλλοι δέ εν τοΐς πάνυ πάλαιοΐς έδάφέσι γεγρά-

1 *Ί&  Schweighftuser Animadvers. in A then. Deipnos, Τόμ. Α', σι). 18 καί. 
Not. ad Simblic. Comment, in Enchir. JSpict. σελ. 193.

ΤΟΜΟΣ A. ' ϊ .
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φθαι Όίίτώ φασί,, κτε.». σελ. 837 «Τοϋ τοιούτού ενέκα τά χολώδεά ταΰτα

- περιεξηοουν τά γεγραμμένά μέν ύπό Καπίτώνος έν αύτω τω έδάφει, κατά . 

/. δετό μέτωπον όπό του Διοσκορίδου». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 80 .«’Ενίοτε γάρ

■ υπέρ ενός πράγματος διττώς -ημών.-γραψάντωΟ, . είτα τίϊς - μεν έτέρας γρα- 

φΐίς κατά τό ΰφος ού'σης, της δ’ ετέρας επί θάτερα των μετώπων, όπως έγ-

‘ κρίνωμεν αύτών την έτέραν επί σχολάς δοκιμάσαντες, δ πρώτος μεταγρά- 

■ φων το βιβλίον άμφότερα εγραψεν». σελ. 634 «Δ-ηλον οτι παρεγγέγραπται 

τούτο ποός τίνος, ούχ ύφ’ Ίπποκράτους. αύτοϋ γέγραπται, Τάχα δέ τις καί 
προσέγραψεν ενεκεν έαυτοϋ, καθάπερ εΐώθαμεν εις ύπόμνησιν έν τοΐς μετω- 

πίοις τά τοιαΰτα προσγράφειν' εϊτά τις' των μεταγραφόντων τό βιβλίον ώς 

.αύτοΰ του συγγραφέως ον εις τό ΰφος αύτό μετέθηκεν». σελ. 909 «Γέγρα

πται μέν ουντοϋτο κατά πολλά τών αντιγράφων, όρθώς δέ έν τοΐς. κατά: 
Διοσκορίδην ού γέγραπται’ φαίνεται μέν γάρ ως έπ’ έξηγησει προσγραφέν 

ύπό τυος αδθις δέ είς τοΰδαφος ύπό του βιβλιογράφου μετατεθεϊσθαι». Τόμ. 

ΙΗ', β'. σελ. 864 «Εΐθ’ εύρόντα τον βιβλιογράφον ένίας μεν αύτών εν τοΐς 

μετώποις γεγραμμένας, ένίας δέ κατά του μετόπου, πάσας έγγράψαι τω

, εδάφει τοΰ συγγράμματος έν *5)  μάλιστα τάξει δόξουσιν εύλόγως κεΐσθαι».
Λέγει δέ καί ό Φώτιος Βιβλιοθ. σελ. 89, .30 «ό μέντοι όγδοος διάφορός - 

. . έστι χαίτη έπιγραφγ καί τω «δάιρβί» καί ,ό Ευστάθιος σελ. 1229, 33 

«ού γάρ κεΐταί τι θηλυκόν έν τω ποιητικω έδάιρει». Πρβ. καί Γρηγόρ, Νύσσ. 
Τόμ. Β', σελ. 82, β' «ό φιλόπονος άναγνούς τ^ς θείας γραφϋς τά εδάφη». 

καί Έπιφάν. Τόμ. Δ', α', σελ. 10 «άνγίρηται ό λόγος από του γεννητίκοϋ τό

που τίτοι τοΰ εδάφους της γραφής».
' -Εσχηματισθη δ εκ τοϋ έδαφος, καί υποκοριστικόν εδάφιο? άπαντών παρά 

/ ■ τε τώ Ώριγένει καί παρ’ άλλοις.. ’Ωριγεν. Τόμ. Κ', σελ. 399 «πρόσταζαν 

...αότφ τό έδβ^ιοζ.τοΰ αποστόλου άναγνωσθ'ηναι». Έπιφάν. Τόμ. . Β', σελ.

■ 313 «εδάφιό?τι συντάξεως έποιησάμην». σελ. 328 «ώς :εδάφιο? ημΐν γε- 
γραμμένη» (Πρβ. καί σελ. 592, 31). 'Ρητ., Ούαλζ, Τόμ. Β',. σελ. 178, 1 

«πρό τοΰ τί) κατά λέζιν τοΰ εδαφίου έξηγησει έπιχειρ^σαι». Εύστάθ. Πο- 

νηματ.σελ. 315, 36 «α πολλοϊςεδαφίοις βιβλίων κατέσπαρται».(Πρβ. και 
σελ. 251, 76). Τζέτζ. Ίστορ. Δ', 202 «οΰτω δέ ■

■ γραμμένον». Σχαλ. Εύριπ. Φοιν. 

έγκειται τω έδαφίω το ώς ί'δω».

» . (Πρβ. καί 

τό εδάφιό? έστιν έγγε- 
163 (ίαδτη δέ, Ύί σύνταξίς ίστιν, εάν pj

Κ&ς ττ^ειονίζ σαίρτρισ^ον Kcct Οίχριβεστεραν 'ζατα^^ψιν τ’^ς ^λέξεως ikpG<? 
δύνανται νά συντελέσωσι τά επόμενα παραδείγματα. Λογγΐν. π. “Ύψ. Α', 

4 «ουκ εξ ενός ουδ εκ δυοϊν, εκ δε τοΰ ολου τώνλόγων ΰφονς μόλις έκφαι- 

. νόμ.ενην». Κλημ. Αλεξ, σελ. 891 «ως τό σώμ.α καί τό νφος της προφη

τείας υπαγορεύειη. Ώριγεν, Τόμ. ΙΘ',. σελ. 398 «μη δυνάμενοι εν 'ΰφνς·;έπι- 
άώΐξαι της γραφές αΐτιωμένης μέν τούς άμαρτάνοντας, αποδεχόμενης. δέ 

τούς εύ ποάττοντας». Έητ. Ούαλζ. Τόμ. θ', σ$λ. 445, 21 «κο-ί ούχ ώς
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.$φος έστί τό σύγγραμμα,' άλλ’ ώσπερ, κατά κόμμ,α λαλιών εϊδέι προηγμε- 
νον». Τζέτζ. Άλληγ. Ίλιάδ. Σ, 266. «πάν τό τοϋ μ.όθου υφος)>. Νικόμ. 

Γερασ. σελ. 53 Τεϋβν. .«έν τω τοΰ διαγράμματος ΰφειπ.

■ ' Έν τφ είς τό Εύαγγελιστάριον Προλέγω' φέρεται «Τστέον δτι τό νφος 

τοϋ κατ’Τωάννην άγίου ευαγγελίου άναγινώσκεται».

ξν

; Τό περιθώριοΓ ούδέν άλλο σημαίνει η . τό κενόν τό πέριξ $ κύκλω τοΰ ' 

έδάφους θεωρούμενου. Γνωστόν δ’ υπάρχει ότι έν τη καθωμιλημένγ γλώσση 

λέγεται δωρ& άντί τοΰ θεωρω, ακριβοθώρητος άντί τοΰ άκριβοθεώρητος, θώ-, 

αντί τοϋ θεώρήτρα, κτλ., .^«ωμια, ώς έν τω θεωρία επισκόπου καί 
καρδία ριυΛωνα, καί θωριά, ώς έν. τφ β^εις φίωριά; εχεις θωριά. Πρβ. 
καί κώπδι^ϊνεωπός,/ίετω^ύίογιαι—μετεωρίζομαί, j/ίωστώΐ ^ουστώ=--=χρεω- 

στώ, κτλ. "Ομοιον τούτοις είνε τό νοσσός—‘■νοσσίς—νοσσΐοτ—νοσσιά, κτλ. 
Φρύνιχ. σελ. 206 «Νοσσός, νοσσίον: Άμφοΐν λείπει τό Έ' διά τοϋτο αδό

κιμα. Λέγε ούν νεοττός, νεόττιον·, ΐνα'άρχαΐος φαίνη. Νοσσάριοτ έκβλη- . 

τέον ,τελέως». Θωμ. Μάγιστρ. σελ. 244 α.Νεοττός, νεύττιον καί κεοττιά 

’Αττικοί, ού νοσσός ουδέ, νοσσΐον καί >οσσιώ».
Περί της λέξεως περιθ&ρι ποιούμενος, λόγον ό Κοραης έν Άτάκτων Τόμφ· : 

Δ', σελ. 4.10 γράφει «ΠΕΡΙΘΟΡΙ, S. (γρ. περιθώρι), Περιθώριον κατά συγ
κοπήν από τό Περιθεώριον (marge), δ γυμνός ά'πό γράμματα γύρφ τ^ς σε- 

λίδος τόπος, ώ; άν έλεγε τις Περιθεώρητον, Περίβλεπτον. Οί Γραικορωμαΐοι. 

τό ώίόΐΛαζαν καί Μετώπιον Δ. (λέξ. Κατάβατον, σελ. 606)».

Έν τοΐς έκ τοϋ Γαληνού προεκτεθεϊσι παραδφίγμασι βλέπει τις γεγραμμέ- 

νον τό ρόζωποτ,. τωτ ρετώπων, τοΐς ρετώποις καί τοΐς ρετωπίοις. Εύρί- 
σκεται δέ παρ’αύτω καί «ή γάρ αταξία τών λόγων ούκ άλλως έοικεν ν) 

ουτω γεγονέναι, πρόσγρκφομένων μέν ύπ’ αύτοϋ τοΰ Τπποκράτους έν τω βι- ■ 
βλί'φ τών ευρισκομένων αύτω παραδειγμάτων εις την τοΰ καθόλου Λπίστιν,'. 
ένίων μέν επί τοϋ ρετώπον, ένίων δέ κατά τοϋ νώτου *,  μη δυνήθεν- 

τος δέ τοϋ έκγραφομένου την οϊκείαν έκάστιρ τάζιν άποδοϋναι» (Τόμ. ΙΕ', 

σελ. 624) καί «άλλ’ οΐίτε τών άλλων αντιγράφων εύρον έ'ν τινι ταύτην την . 
:γραφην όΰτε τις τών εξηγητών όίδέν αύτην, πλην, οτι Διοσκορίδης αύτός έν 

■τω ρετύπω τοΰ βιβλίου προσέγραψε.ν έν. δύο μόνοις άντιγράφοις εύρηκώς ώδί 

πως έγόυσαν την λέξιν» (Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 194). Πρβ. καί Μαρίνον. Πρόκλ. 
ΚΖ' (σελ. 164, 54 Διδ.) «πεισθέντδς δέ τοϋ άγαθοειδεστάτου καί παρα- 

γράψαντος'τοΐς ρετώποις τών υπομνημάτων,, έσχομεν συναγωγήν είς· ταύτόν - 

απάντων» καί Έευδηριρδιανον Έπιμερ. σελ.· 2 «ορα και εν τοΐς ρετωπιοις, 
τών καταβάτών έπισημάινομενούς τόύς έπιμερισμους» καί σελ. 159 «βλεπε 

,,έ'ξωθεν έν τοΐς ρετωπίοις τώνδε τών καταβατών κτέ.» καί «έπισημαινό-

1 "Ισως ζι> ίν Τόμ. ΙΗ', 6', σελ. .864 Αναγνωστών «ένίας [4ν αίιτών έν τοΐς μετώποις 
γεγραμμίνας, ένίας ΐϊ ζατα τοΰ νώτου» άντί το5 μετώπου.

ί

■· .V.·'
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μέθα δέ κα'ι ταΰπκ έξωθεν . έν τοϊς γ/^τώιτΖοιμ». Λ. Δινδόρφιος ©^σ. Α'τ.γι·. 

Τόμ. Ε", ?ελ. 949 «Ms. ap. Pasin. Codd. Taur. vol. 1, p. 158 B: Τών 

παρακειμένων έν τοΐς μετώπίοις σχολίων*  pro quo in alio ib. p. 94, B: Τών 

παρακειμένων έν τοΐς μετώποις σχολίων».

Περί τοΰ τόπου ρετώπιον γράφει ό Ευστάθιος σελ. 1084, 23 «Τό δέ/ιε- 

τώπιοΓ ή καθ’ όμοιότήτβε συντέθειται τοΰ έγώπιογ. ή παραγωγόν έστι τοΰ 

ρέτωπον, ώς τοΰ ϊ’γχος το t^rtor^ και σελ. 833, 31 «Λέγει δέ καί ιιετώ- . 
πιον ή τό μέτωπον καθ’ ομοιότητα τοΰ ίζώ,τίοζ ή τό μεσόφρυον, ώς καί 

ρεταράζίον τό μεταςύ τών μαζών και μεταίχμιο? τό μεταξύ δόο στρα

τών*  φησι γάρ μετύπιον άζέϊ ϋονρί γύζε· ΚαΘά δέ τό ΐχ?ος ίγη-orούκ. 
έστι παρ’ Όμήρφ υποκοριστικόν, ούτως ουδέ τό μετώπιο?' σημειοΰν.ται γάρ ■ 

οί παλαιοί, ώς καί έν Όό'υσσείγ εΐ'ρηται, μη είναι παρ’ 'Ομήρω υποκορισμόν 
διά τό μεγαλοπρεπές τής κατ’αύτόν ποιήσεως, εί μη άρα, φασίν, έν τφ 

μά.Ια γάρ μέγα Εηρίοτ ό'περ εκ τής υποκοριστικής, χθαμαλότητος.έγή- . 
γερται διά τε του μάΛα καί διά τοΰ _μεχα». ΓΙρβ.καί σελ. 914, 44 «έπι 

προσώπου δέ τό ύπώπιοκ, ο παρήκτάι .καθ’ ομοιότητα τοΰ έκώπιοκ, μετώ- f,

πιον, έτι δέ καί παρώπιον τό καί άντήλιον». ’Ακριβέστατα περί τοΰ. προ- 
κειμένου Θά διάλάβωμεν άλλαχοΰ. ι

II ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣζΑΟΓΑΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΙΑ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΑΪΤΗΣ

"Οσω Θαυμάζομεν. καί έκπληττόμεθα άποβλέποντες είς τά άρχαΓα: άρι- ■ |

στουργήματα τής τέχνης καί τής διανοίας, ό'σω ευάρεστός καί ήδέως έμφι- 

λοχωροΰμεν είς την μελέτην τών αρχαίων μ.νημείων καί θαυμ.άζομεν τήν ρ.ε- . :| 
γαλουργόν διάνοιαν τών ήμετέρων προγόνων, καί, ϊ'σως.τινές, έπιθυμοΰρ.εν την ·| 

1 επάνοδον τών χρόνων εκείνων, τοσούτφ άφ’ ετέρου .άποτροπιαζόμεθα καίάπο- ί
διοπομποΰμεν ώς φάσμα, νυκτερινόν τά έλαττωματα καί τάς κακίας τών / 

άρχαίων.

. Ή λάμψις τών άρχαίων κοινωνιών ολίγον μόνον δι.ηρκεσεν, ούδ’ ήτο δυνα
τόν νά διαρκέσγ πλείονκ χρόνον, διότι αύταί. δέν·’ έστηρίζοντο επί τοΰ δι- ρ

καίου καί τής ΐσότητος, άλλ’επί τών εναντίων. ’Όσφ λοιπόν και/άν πειρών- F

' ταί τινες νά. έπαναφέοωσι τούς άρχαίούς εκείνους χρόνους, εκείνοι, ωχοντο 

άνεπιστρεπτεί ούδ- είνε δυνατόν νά έπανέλθωσιν,ώς δεν εΐνε .δυνατόν .να 
έπανέλθωσιν αί θεότητες καί τ’άναπλάσματα τής φαντασίας, ώς δέν έπα- A
νέρχονται όι γυμνικοί ώγώνες καί τά ιπποδρόμια των 'Ρωμαίων μετά τών. ί
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ίν αυτοί; τέλόυμ.ενων φρικαλεοτήτων. Τά άρχάΐά πολιτεύματα έν ολγ, αυτών 
τγ) μορφή καΐ τω όργανισμφ· δεν επανέρχονται. Τό' πάλαι όπέσκαπτόν ,καί 

διεσάλευον κατά μικρόν τά θεμέλια τών κοινωνιών πρώτον μέν αύτό τό 

θρήσκευμα εΐτκ δέ καί άλλα, πολλά και δή καί ν; αποτρόπαιος καί παρά 

. φύσιν. δουλεία, ήν εις τό, κατά φύσιν ύπήγαγον καί νομοθέται καί τών φι

λοσόφων οί μέγιστοι. Συγκρίνοντες καί- παραβάλλοντες έν τή πάρούσγ πραγ
ματεία τόν νεώτέρον πολιτισμόν πρός .τόν άρχαΐον,τάς νέωτέρας κοινωνίας 
πρός τάς. άρχαίας θά διαγράψώμεν όσον ήμϊν, δυνατόν τήν αρχήν και γένε- 

σιν τής δουλείας, τάς περί αύτής θεωρίας, τό πλήθος τών δούλων, την με- .
. ταχείρησιν αυτών, τάς άσχολίας, τήν. κατά μικρόν βελτίωσιν,. τήν διά τοΰ 

Χριστιανισμού κατά μικρόν. χειραφέτησιν καί τέλος τήν κατάργησή αύτής..

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

ύ^μγή χαί γδτεσις τήςδου.Ιείας. Θεωρίαι περί αύτής. ΙΙΛηθάς δούΛωτι . .

ίι’Ότι μ.ϊν τοίνυν ε’οί φύοει τινί; ο'μίν ϊλ’ύθεροι; 
ίιοί 31 δόϋλοι,: οί ς· καί συμφέρει το ,8ου- 
»λ;ύειν καί δίκαιόν 1 στι, φανερόν.» Άριςοτ...

"Οτι ■ άρχή .καί γένεσις τής δουλείας ήτο έ'νθεν μέν τό δίκαιον τοΰ . 
ισχυρότερου, έτέρώθεν δέ· ό εγωισμός, περί τούτου δέν είνε ανάγκη νά δια- 

λάβωμεν. Δούλοι τό πρώτον έγίγνοντο, ώς φαίνεται, οί έν πολέμφ αΐχμκλω- 

τιζόμενοι. 'Ο δέ εγωισμός έπεκυρωσέ τήν άρχήν ταυτην καί κατέστησε νό

μον, ώστε νά γείνγ αποδεκτόν οτι ή φυσίς γενν^ τούς δούλους καί τούς ελευ

θέρους, 'Γην πρόληψιν ταυτην έθήλαζον:. οϊ τε "Ελληνες καί 'Ρωμαίοι τφ 

μητρ'.κίρ γάλακτι καί έν τοΐς Οεάτροις έδιδάσκοντο

• Βαρβάρων δ’"Ελληνα; τ’.ζό; αρχειν, άλλ’ οίι βαρβάρου;, 
«Μητερ Ελλήνων’ τό μέν γαρ 8οΟλον, όί 3’έ Ελεύθεροι. 2 .

Εντεύθεν καί καυχώμενοι έλεγαν, Πάς μή '>ΕΛΛην βάρβαρος:
"Ο,τι αληθώς εμποιεί φρίκην δέν είνε ή τής'δουλείας' ύ’πκρξις έν τή άρ- 

χαιότητι, άλλ’ ή άπόφανσις έξοχων άνδρών ύποστηριζόντων τήν. δουλείαν . 

ώς .νόμιμον. Οί φιλόσοφοι δέν ηδυνήθησαν ν’άπαλλαχθώσι τών δεσμών, έν 

οίς συνεΐχεν αυτούς ή κοινή γνώμη καί τά έθιμα. Τό φώς τής διανοίας αυτών , 
έσκοτίζετο καί έπνίγετό ύπό τήν πίεσιν τής ατμόσφαιρας έν ή έγεννήθησαν 

καί έλαμψαν. Λί περί ανθρώπου θεωρίαι δέν άποβλέπαυσι τόν άνθρωπον κκθό-
·.*'

' 1 Σύγκρισιν και παραβολήν τών άρχαίων κοινωνιών ,προς τα; νεωτόρα;, τοΰ άρχαίου πό- 
λιτισμοΰ προ; τόν.νεώτερρν ύπό θρησκευτικήν, ^ποψιν ΙπραγματεύθημΕν έν ϊφ τελευταίφ φύλ- 
λω τοΰ Βύρωνος.(τόμ, Β' φυλ. 22. από σΐλ. 603 καϊΤξ.)

2 Είριπ,- Ίφιγ. ;ν Λΰλίό. 1400. ■ . ,. , -
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'λόυ,ά'λ'λά σον ελεύθερον τον ά~οτε7.όυντζ μέλος τής πολιτείας. Ό μη ιίλεύ- . 

δ$ρος δεν εινκι κνθρω7ΐθζ! Εντεύθεν περί δον/.ων άποφάινοντοίΐ, ώς.άποφαί-*

. νεταί τις περί τών θρεμμάτων,τίόν άγρών, τών άμπελώνων καί των ,τοίούτω.ν, 

Ό Πλάτων καί περ ύπέρ τούς συγχρόνους κκί τάς πλάνας αυτών υψω
θείς, καί περ έπε.ζιών , κατά τήςδουλείας, ώς άδικου, καίπερ άναγνωρίζων 

ενίοτε έν τοΐς δοόλοίς άρετάς άνωτέρας παλλάκις τών ελευθέρων, επανέρχε

ται δυστυχώς εις τάς πλάνας τών συγχρόνων αύτω καί άνκκηρύττει την 
δουλείαν ώς φυσικήν προελθοΟσαν εκ της άτελείας τάζεως τινός ανθρώπων» 

Φύσει εΐσίν οι μέν εις το έπιτάττειν, οι δέ εις τό υπακούειν κοιί δουλευειν *,  

Καί έν τι; ίδεώδει αύτοϋ πολιτεία εισάγει τής δουλείας τά στοιχεία διαι- 

ρών τούς ανθρώπους εΐς τάξεις προνομιούχους καί μή, εις τούς π.ολεμιστάς 

καί τούς πολιτικούς, καϊ εις τούς γεωργούς καί βάναυσους. Πρός τον σκοπόν 

τοϋτον παρεισάγει τόν μύθον καθ’ θν ό Θεός πλάττων τούς άνθρώπους, οσοε 
μέν αυτών ήσαν ικανοί άρχειν, χρυσόν έν τι) γενέσει ξυνέμιξεν άυταϊς, διά· 
τιμιότατοι είσιν" όσοι δ’επίκουροι άργυρον’ σίδηρον δέ και χαλκόν τοΐς 
τε γεωργοΐς καί τοΐς άλλοις δημιουργοΐς 2. Εϊ τοΰ Πλάτωνος ή Πολιτεία 

-■ έπραγματοποιεΐτο, "δ δουλεία θά έπανηρχετο ώς άναγκαία συνέπεια τής ίςνι- 

σότητος τών τάξεων.: Περί τών δούλων άποφαινόμενος ό Πλάτων λέγει, οτι 
έν αύτοΐς ούδέν καλόν καί υγιές δύναται νά ύπάρχγι κού γάρ άγιες ούδέν 

ψυχής δούλης» 3.
ι Σαφέστερου περί δουλείας άποφαίνεται ό ’Αριστοτέλης. Κατ’αύτόν δου

λεία εΐνε φυσική. Ό δούλος, γεννάται ίνα ψ δοϋλος, ό δ’ ελεύθερος ΐνα έ'χτϊ 

. / .. τό προνόριον τοϋ άρχειν.. «'Όσοι μεν ουν οδτω διεστ^σιν ό'σον ψυχή σώμα- 
»τός καί άνθρωπος θηρίου ,. .. αυτοί μέν εΐσι φύσει δούλοι, οΐς βέλτιόν έστιυ . 

ϊάρχεσθαί ταότην την άρχήν, εΐ’περ και τοΐς εΐρημένοις. Έβτι γάρ φύσει. 
:■·■ δοϋλος ό δυνάμενος άλλου είναι. .. Βούλεται’ μέν ουν ή φύσις και τά σώ-

. »ματα διαφέροντα ποιεΐν τά. τών ελευθέρων καί τών δούλων, τά μέν ίσχυ-

■ .· »ρά πρός την άναγκαίαν χρήσιν . . ... “Ότι μέν τοίνυν είσί.· φύσει τινες, οι
■ ' ϊμέν ελεύθεροι, οί δέ δοΰλοι, φανερόν, όϊς καί συμφέρει τό δουλεύειν καί δί-

. »καιόν έστι» 11. Ή τελεία οικία συνίσταται έξ ελευθέρων καί δούλων 5. 'βς

; . έν πάσγ τέχνφ άναγκαιοϋσι τά όργανά, οιίτω καί έν τ$ οίκίιγ, όργανα εινε
οί δοΰλοι' «ό γάρ υπηρέτης: έν οργάνου εΐ'δει ταΐς.τέχναις έστίν .. . .καί 

,»ό. δούλος κτήμά τι έ'μψυχον και ώσπερ όργάναν πρό οργάνων πάς ό ύπηρέ- 
»της». ®. Έν τίρ δούλω δέν υπάρχει παντώπασι το βουλευτικόν Πρός τόν 

■δοΰλον 6 κύριος ούδεμίαν δύναται νά εχν) φιλίαν, καθ’θ δοΰλον ! Διότι τίς 

αγάπη δύναται νά ,ύπάρχγ) πρός όργανον, ωπερ χρήται εις ύπηρεσίαν 8.·

■ -, 1 Πλώτ. Πολ. ,α'. 309.— 2Αδτό(1. Γ', β. 415 Α.,— 3Νομ. < 376. πρ6λ·. καί Άθφ>.
σ-ί'. 264 6. — 4 Άριστοτ. Πολ, α'. 5 (£κδ. Boock).— 5 αύτόΟ. α'.. 3.— 6 αϋτόθ. α', 4.< 
7 άύτ. α' 13.—'8’Βθικ. ΙΝικομ. Η', ια', σ. (6). «φιλία δι ούκ εστι πρόςτά έίψνχα, ούδύ 
δίκαιον, άλλ’ούδί πρός ίππον ή βούν, άλλ’ οΪ>3ε πρός δοΰλον $.δονλοςΐ'»:.
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Καί λέγει μέν ό Άριστο-έ'λης αλλαχού ότι ό- κύριος δύναται ν’ άγαπ^ τόν 
δοϋλονώς άνθρωπον V» άλλα τίς έδυνκτο νά ποιητκί τήν. διοίκριτιν. τκύτην, . 

άφοϋ ό αυτός παρίστησι τόν δοΰλον' ώς έμψυχον όργανον, θελησεως ύστερη- 
μ.ένον; ’Αλλά καί άρετάς εί εΐχεν ό δοϋλος, έθεωρεΐτο όμως ■ άνίκανος νά 

ύψωθγί τής διαγραφείσης αΰτφ ύπό της φύσεως θέσεως, Ό ύβριζόμενος εκα

λείτο δοΐυΐος καί δι’ ών έδηλοϋτο ό φαυλότατος, ταπεινότατος

καί αγενέστατος. μ -
Εΐνε μέν άληθές ότι οι Στωϊκοί ,εΐχόν φιλανθρωπ.οτέρας γνώμας περί δου

λείας. καί δοΰλον έθεώρουν τόν δουλεόοντα τοΐς πάθεσι, καί ταΐς έπιθυμίοης 

αύτοϋ, άλλ’ έδόξαζον ότι .μένος ό σοφός εΐνε ελεύθερός. ’Αλλά καί τίνα πα
ραμυθίαν η παρηγοριάν παρείχαν τοΐς ,δούλοις ; . Αΐ θεωρίαι αυτών καί ·αί 

άπλάΐ συμβουλαί δεν έδύνπντο ν’ άνακουφίσωσι τά δυστυχή ταϋτα πλάσμα

τά. ’Αλλά κάί οΐ νόμοι , δέν ^σαν φιλανθρωπότεροι τών θεωριών τών φιλο
σόφων. Οΐ .νόμοι ^σαν ή έκφρασις καί καθιέρωσις τοΰ πράγματος. Κατά τούς 

νόμους ό δούλος εΐνε πριϊχμα. σώμα. ’Εντεύθεν καί ή φράσις. Σώματα 
ο ΐ κ ε τ ι κ ά. Ό δοϋλος ως πράγμα ύπόκειται εις πάσας τάς νομίμους 
διατάξεις τής έκποιησεως, . αποτελεί μέρος τ^ς περιουσίας καί μεταβαίνει 
ώς κληρονομιά, άπό δεσπότου εις.δεσπότην. Πωλείται, δανείζεται καί δίδο- . 

ται ώσεί :μ.η $το άνθρωπος. Ό δοϋλος περιουσίαν δεν- δύναται νά έ'χφ'’ έγ- , 

γάμος ών δέν έχει δικαίωμα νά παρκπονήται κατά τοΰ κυρίου συζώντος μετά' 
τής γυναικός καί . τών τέκνων αύτοϋ. Τά τέκνα αύτοϋ γεννώντας ΐναρ ώσι . 

δοΰλοι τοΰ κυρίου, όστις διατίθησιν αυτά ώς βούλετατ 3.

Τοιοϋτος εΐνε καί ό 'Ρωμαϊκός νόμος. Δοϋλος κατά την 'Ρωμαϊκήν νομο

ί -'ξι .μεν oSv οοΰλος, ονζ 'ΐστι φιλί® πρός αύτόν, η δ’.άνθρωπος».
■ 2 Οΰτως ο Αισχίνης κχτα Τιμάρχον (16) χαλεΐ τούς δούλου; σώματα· οίπετικΐι, καί 

(99) -tJs σώματα τών. ο’κετών. Ό άημοσϋίνης (π. Αεπτ. 480). καλεΐ αϊτούς σώματα 
αιχμ άλωτα. Καί παρά μίν ταΐς άρχαίοις.,άδιαφόρως Βκαλοδντα.ο"τε Ελεύθεροι καί οΐ δοΰ- 
λοι, άλλα παρά το"; μεταγενεστίροι; άπεδίδετο ή λεξις μόνον εί; τόν;' δούλαν;' ταΰτο 8έ χα~ 

ταδικάζε: δ Πολυδεύκη; καί δ Φρύνιχος λίγων.. «Σώματά ?πί ·ΐών ώνίων Ανδραπόδων, οίον.·. 
σώματα, πωλείται ού. χρών-at οΐ αρχαίοι» (Φρύνιχ. σ. 378 έά.ο. Lobeck). Οί ώργαΐΰι ουδέ
ποτε χρώνται τώ Σ ώμα άντΐ τοΰ δοϋλος, αλλά προστιβέασι και νό δούλος, ώςΐκ τών άνω- . 
τόρω παραδειγμάτων 3ί)λον. Οίτω χρώνται τη, λΐξει σώμα τι: άντί τφ δοιίλιρ ό Πολύβιος 
(ιό', 16), ό Άρριανός (Έςυ9ρ, σ, 148), δ Πλούταρχος (Κίμ. 9)» ισώματα εύπρεπή—δοΰλαι. · 
ι— «Άφαιροΰντες, λίγει 6 .αοίδιμος Κοραής, άπδ τών δούλων τήν· προσωπικότητα -όσοι άπό 
«τούς παλαιούς, καί νέους δτόλμησαν,νά τνράννώσιν ομοιοπαθείς αύτών άνβρώποος έδειξαν 

. ι>μέ τοΰίο ότι τούς έλογίζοντο ώς ύποζύγια κτήνη ή μάλλον ώς καί τών κτηνών, αδτών
»άλογωτίροος $ καί παντάπασιν άναισίήτόυς, Λιά τοιαύτην άπάνΟρωπΟν καί τυφλήν, κρίσιν ·’ 
»καί αϊτοί οί "Ελληνες ώμόμαζον τούς δούλους Απλώς σώματα, ώς καί τούς πωλητάς τών ; 
«δούλων σωματεμπόροος. "Ελεγον π, χ. δ δεινά εχει τόσα σώματα, 'ήγουν τόσους δούλους, 
ιιύσάν ν.ά ήσαν ·.οΐ ταλαίπωροι δοΰλοι, σώματα νεκρά και στερημένα ψυχής (Κορ. σημ. εις 
Βεκαρ, σ. 207 U5.. 1'825 Παρίσ.»).·

3 Essai historique sur la societe.civile dans le monde Romaine et sur la trausforma- 
tion par le Cbristianisme par C. Schmidt, σ. 86.
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ΟίΟίΚίλβΤψΛίίνεί άνθρωποί» μη δντα υποκείμενον δικαίου, άλλ’άντικείμένον 

Δέν εϊνε πρόσωπο? (persona), άλλά πράγμα (res). Ό δούλος εϊνε. άλλης φύ- 

σεως άνθρωπος (quasi secundum hominum genus sunt) 2. Ή παρήγορίκ τοϋ 

προσευχεσθαι απαγορεύεται αύτω, οί δέ θεοί δεν άξ,ιοΰσι. να άζ.οόωσι 
δούλων ■ 3. Ό 32 νόμος τών πανδεκτών τούς δούλους λογίζεται ώς 

δεν. Ό δούλος δεν εΐνε ευτελέστατος (homo vilissimus), αλλά μηδέν?
• *vr ί · >

προσευχεσθαι απαγορεύεται αύτω, οί δέ Ίων
μτΐ-■ f.

ους μετε- 
καΐ
αα-

δεν.
■ . '' k ’· - ’

Non tam viles quam nulli sunt. Κατά τόν,Ούάρρωνα τρία εώε τ’ άνοσγκοειό-' 

τατα όργανα τώ άνθρώπφ είς γεωργίαν. Τούτων το μέν είνε άφωνον, τό ά'ρο- 

τρον, .ή άμαξα καί πάντα της γεωργίας τά όργανα" τό δεύτερον παράγεϊ . 

ήχους άναρθρους, ό βοΰς, ό ίππος, ό ήμίονος" ·τό, δέ τρίτον τό. ομιλούν είνε ό 
δούλος Α ’Εντεύθεν όρμώμενοι έ'λεγον μετά περιφρονησεως. Hie semis homo 

est! Ουτοςό δούλάς έστιν άνθρωπος! Κατά τοΰ δούλου τά πάντα έςεστιν ! Τβ 
servum omniia licent! Τίνα γνώμην εΐχον άλλοι τέ καί αύτός-’ο Κικέρων περί 
δουλείας παραπέμπετε ό βουλόμενο.ς είς τό μνημονευθέν σύγγραμμα τοϋ G. 

Schmid. ■ -

■ > . Έκτοιουτων. γνωμών όρμώμενοι οί αρχαίοι και την δουλείαν εύρίσκοντες
κατά’φυσιν και δικαίάν έφρόντιζον νά εχωσι καί πλήθη, δούλων, μ,_ 
χειρίζοντο, ώς θά ίδωμεν, είς διαφόρους εργασίας. ’Εντεύθεν άνεπτύχθη 

ή δουλεμπορεία. Κατά τον Άθήναιον, πρώτον οί Χΐοι μετεχειρίσθησαν 

την. Παρ’ αύτοϊς οί δούλοι ήσαν πλείονες τών ελευθέρων.’Αλλά καί έν άλ- 

λαις πόλεσι της 'Ελλάδος οΐ δούλοι ήσαν πολυπληθείς. ’Εν Άθήνάις επί Δη- 

μητρίου του Φαληρέως έν έ'τει 3 09 γενομένης άριθμήσεως εύρέθησάν ελεύ-, 
. θέροι μ.έν πολϊται 20 χιλιάδες, μέτοικοι δέ 10 χιλ., δ δέ τών δούλων αριθ

μός έφθανεν είς 300—-400000. "Οσον δέ καί άν φαίνηται ό αριθμός έξωγ- 
χωμένος, εϊνε, βέβαιον ό'τι οΐ δούλοι ήσαν πλεΐστοι, διότι έπι τοΰ Γίελοποννη- 

σιακοϋ πολέμου, δτε οί Πελοποννήσιόι κατέλαβον την Δεκέλειαν, ηύτομόλη-
■ σαν κατά· θουκυδίδην 5 πλείονεςτών 20000. Κατά τον Άθήναιον, έν μέν 

τίί Κορίνθω ύπήργον 460000, έν δέ τή Αίγίνή 470000 δουλών ! ® Πάντες 
ί σχεδόν οί πολϊται. εΐχον δούλους. 'Q Νικίας είχε 1000-, 

πλέον είχε. Μνάσων ό Φωκεύς Λ Πολλοί, είχον μεγάλους - 
πωλεΐν δούλους. Τοΰτο δέ έθ.εωρεΐτο μεγίστη κερδοσκοπία.

λίστρφ οκτώ δραχμών δι’έκαστον δοϋλον στελλόμενον< 

τοσούτους δέ καί 
Αουλώνας πρός τό 

: Ά ντ ίγένης ό 'Ρό- 
. διος πρώτος συνέστησε άσφαλιστικόν κατάστημα δούλων επί έτησίω άσφάτ'· 

λίστρφ οχτώ δραχμών δι’έκαστον δοϋλον στελλόμενον< εις πόλεμον, .ύπεγ 

χρεοϋτο δέ ούτρς νά πληρώσγι την οληύ τοΰ δούλου, άξίαν εί ήύτόμόίει πρδς 

τούς πολεμίους 8. Διάσημος- κατέστη ή Δήλος κατά τούς τελευταίους χρό- ’ 

νους. (14’5 Π.. X.) έπΐ.τή έμπορείγ: τών δούλων. Έτο δέ ή Δήλος κΈμπο-

I Ί3ιωτ. τών 'Ρωμ. ' δίκαιον F, Η. Vering. ριετάφρ. Γ. Μαρ. Μιίρίνογλου, σ. 70. 
. 2 Torus 111,-26.—3.G. Β. DelagrAze Pompii, les Gatacombes κτλ. σ 101. —4'Varro de 

.’.'.rerust. I, 17. — 5 Gow. Z', 27,-6 Άθ^αιο; β»6λ. ΣΤ', ζεφ. 103. —Ταύτόθ. —...
8 Schmid Λεξ. Άρχαιολ. 5ν λίξει δούλος,.

• II ΠΑΡΑ ΤΟΐΣ ΑΡΚΑίΟΙΣ AG- auIA
ρεϊον μ.έγα κίκΐ πολύχρήματον» οΰ'τως,· ώστε, καί παροιυ.ία έκ. τούτουέγ'ένε- 

το. «'Ίίατΰορε Ζνίσάπλευσον, έξεΑοϋ, πάντά. πί~:χ'Λ·:χιι.
Παρά ‘Ρωμαίο.ς οί δοΰλοι ήσαν πόλυάριθικοι. Πΐίς πόλ^,υ-ος θν έξήσκουν 

μετά μεγίστης ς-.ύττηρότητος ηΰίανε τό πλήθος τών .δούλων. Οί. νικηθέντες ; 

έγίγνοντο αιχμάλωτοι._Οί 'Ρωμαίοι, άν μ.ή έδΰναντο νά φονεύωσι τούς άν- 

■ θρώπους έν τφ πολέυ,ω, άν μη έσφκττσν” αυτούς .έν τφ πεδίω τής μάχηςς 

αν μή έσπάρασσον.αύτού; έν τοΐς άμφιθεάτροις, τότε έπώλουν. Έν τρις προς. ■ 
τάς ’ιταλικά;, πόλεις- τής δημοκρζτουμένης. 'Ρώμης πολέμοις έζάστη νίκη . 
παρέχουσα αιχμαλώτους παρείχε δούλους. Οί πόλεμοι'κατά τής Καρχηδόνρς, 

τής, Μακεδονίας, τής ’Ασίας, τής 'Ισπανίας, τής-Γαλλίας, καί άλλων ηδξησβ· 

τό πλήθος-τών δούλων. . Κατά. Πλούταρχον ό πρός Γαλάτας πόλεμος τοϋ Καί- 

σαρος παρεσχέν αύ,τω. έν εκατομμύριου άνθρώπων. 2 Έν 'ΙΙπείοφ ό Παύλος 
Αιμίλιος μετά δόλου έν ήμέργ μια έβδομ.ηκοντα μέν πόλεις έπόρθησεν, δέκα 

δέ καί πέντε μυριάδας άνθρώπων έξηνδραπόδισε, καί μετά τοσάύτην φθοράν, 
πανωλεθρίαν καί διαρπαγήν μόλις έκαστος στρατιώτης, έλαβεν ένδεκα δραχ-' 

μάς Ό Αοόκουλλος τοσούτους αιχμάλωτους ελαβεν έν Άσί-γ, ώστε έκαστος 

έπωλεΐτο αντί δραχμών τεσσάρων ! 71 Ό-Αύγουστός έν- τοις ό'ρεσί τών Σα- 
λασσών, λαοΰ Γαλατικού, γιχμαλώτισεν οκτώ μυριάδας. 'Η τής Ίουδάίας 

ύποταγή παρέσχεν εννέα μυριάδας καί κατ’ άλλους περί τάς δέκαγ ών οί μέν 

κατεδικάσθησαν είς δημόσια έργα, οί δέ;. μοσμήσαντες τούς θριάρι βους . τοϋ 
Τίτου άνέβησαν ,έπειτα επί τών έν Εύρώπγι κζί Άσίά άμφιθεάτρων πρός δ·.ζ- 

χυσιν καί ψυχαγωγίαν τοϋ Έωμάίκοϋ λαοϋ! 5 Έκ δέ τών μή συμπληρω- ■

1 Σνράβ. Γεωγρ. Α'. 668, 30. «Ή 31 τώνΑνδραπόδων ίξτγωγή προόκαλεΐτο μάλιστα 
ίτ’ς τάς κακουρ-fίας ΙπικερΒεστάτη γενομόνη' καί,γάρ ήλώκοντο ^αοίως και το ίμπόριον ού 
«παντελώς άπωθεν ήν μεγα και πολιιχρήματον, ή Δήλος' ·3υν αμ ϊνη μυρ ιάδας ανδρα
πόδων και δόξάσΟαι. καί iico πί μψασθ α n Ή Δήλο; κατέστη Βπίσημον. Ιμπόριον 

(λιμτ,ν εμπορικός) τών Βούλων άο’ οτου οί 'Ρωμαίοι ύπερέδαλον πάντας έ’ς τρυφήν και πο
λυτέλειαν. Ή τρυφή καί πολυτέλεια αύτών εξήψι την πλεονεξίαν τών τι·ρα:ών τής Παμφυ- 
λίας και της Κιλικίας, ■ αίτιον δ’ ότι πλούσιοι γινόμενοι 'Ρωμαίοι μετά:την ΕαρχήΒόνος καί'. 
οΚορίνθου καταστροφήν οικετείαις ϊχρώντο πολλαΐς' όρώντες ύί τήν εόπέτειαν οί λντταί 
οταύτην έξήνθησαν άθρόως, αύτοΐ καί ληζόμενοι και σωματεμποροΟντες. (Στράβ. ένθ’ άνω- 
«τέρω)«. “Εχοντες έτοιμους αγοραστός τούς 'Ρωμαίους έλγστευον μυριάδας άνΟρώπων Ελευ
θέρων καί συνάθροιζαν τούς άγ.αραστ.άς ε’ς την Δηλον έξ ου προέκυψε καί ή παροιμία. Ώς αω- 
ματέμπορόι, ψυχέμποροι; άνδροκάπηλοι καί άνδραπο3:αταί Ιφήμίζόντο τό πάλαι οί Θεσσα- 
λοί (Άρισταφ. ΠλοΟτ. 521), οίτινες .ληστεύοντες τούς Ίλλυρίαυς καί Θρακας έπώλουν αϊτούς 
πολλάκις άντί ολίγου άλατος. Διό καί άλώνητα δουλάρια έκαλοϋντο οί πώλούμενοι.— 2 Έν 
βίιη Καίσ. κεφ. 15. π— 3 Πλούταρχ. Π. Α’μ.'λ, κεφ 29.' Στρά6. Ζ', 322,3. 4 Πλούτ. εν
βίφ. Λόύκοίλ. κεφ, 20. — 5 Κατά τι αρά γε ~ 3ιέφερον οί’Ρωμαίοι των άγριων Μουσουλ
μάνων, ότι μετά τήν καταστροφήν τής Χίου, τών Κυδωνιών καί άλλων τής "Ελλάδος μερών 
Ιπώλουν. έν ταΐς άγοραϊς τής Κωνσταντινουπόλεως^ τής Σμύρνης καί Αλεξάνδρειάς γυναΐκαςς 
παρθένους καί παιδία αντί εύτελεστάτου άργυρίρο ! Και όμως ή έπί πολιτισμορ καυχωμένη 
Εόρώπη ΰ^ωσεν έπ’έσχατων φωνήν, διά τάς εν: Βατάκ. άπανθρωπίας τών Τούρκων,, αίτινες 
προς τάς γενομένάς προς τούς "Ελληνας είνε μηδέν.' Καί τήν μέν Βουλγαρίαν θέλει νά χειρατ 
φετήση και είς ήγεμονίαν νά σχηματίση, τήν δέ τάλαιναν Κρήτην, τήν τοσαδτα αίματα.ίκ-
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. ίάντων τό 1'0ν έ'το-, έπωλοΰντα άνά τριάκοντα άντί ενός δηνζρίου ! Οδτώ 

ζαί τό· κιμά ΐοΟ ^ixalou έπιΛήθη αντί τριάκοντα δηναρίων! Οι λαοί της 

Συρίας, Κιλικίας ζαί Κάπαδο/.ίας έδιδον- αιχμαλώτους ούχί διά του πολέ

μου, άλλα διά της άρπίζγίίς, διά της φοβέρας τ&ν δημοσιώνών καί τελωνών 

καταπιεσεως, οΐτινες έπώλουν.ως δούλους τούς μή δυναμένους νά άποτίσώσι 
τούς φόρους όφειλέτας. Όποιαν φριζαλέαν έμπρρείαν δεν έξήσ/,ουν οί ίππόται 
διά των δημοσιωνών, «Την ’Ασίαν, λέγει ό Ιίλουταρχος, άρρητοι καί άπι- . 

»στοι δυστυχίαι κατεΐχον, οπό των τελωνών καί τών δανειστών πορθουμένην 

»ζαί άνδραποδιζομένην, .πιπράσκειν' ίδί^ μέν υιούς ευπρεπείς, θυγατέρας τε 

»παρδένρυς, δημοσίο: δ’ άναθήματα, γραφάς, ιερούς ανδριάντας άναγκαζο- 

»μενών. Αύτοΐς δέ τέλος μέν ήν προσθέτοις γενομ,ένοις δουλευειν, τά δέ προ 
«τούτου χαλεπότερα, σχοινισμοί καί κιγκλίδες καί 'ίπποι καί στάσεις ΰπίκι 

» &ροι, καύματος μέν εν ήλίφ, ψύχους δέ εις πηλόν έμβιβαζομενων ή .πάγον, 
«ώστε τάν δουλείαν σεισάχθειαν δοκεϊν είναι καί ειρήνην». ■

’Εντεϋθεν επειδή οί τελώναι, οί τών . δημοσιωνών υπάλληλοι, οι εΐσπρά- 

κτορες, ούτως είπεΐν, μετεχειρίζοντο πολλάς καταπιέσεις κατατάσσονται εν 
T?i ώγία Γραφ·^ μετά τών αμαρτωλών, πορνών, εθνικών, κλεπτών καί 

λγστών.

Έκ τών εΐρημένων ευκόλως εικάζεται τό πλήθος, τών δουλών παρά 'Ρω- 
μαίοις. Οί 'Ρωμαίοι δεν μετέχειρίζοντο αυτούς, ώς οί "Ελληνες, ΐν’άπολαμ- 
βάνωσιν έκ της εργασίας αυτών κέρδος άνάλογαν τοΰ κατατιθέμενου κεφα- 

χϊσασαν καί τοσοΰτον γενναίω; πολεμήσασαν έγκατέλιπεν »ίς· τού; Τούρκους καί έίπεν αύτί) 
«Δούλευε τοϊ; Μουσουλμάνοι?!»

1 Πλούταρχ. Λούκ. κεφ. 20.—2 «Ε&χαριστώσοι, ότι ούκ είμι ώσπερ οί λοιποί τών άνθρώ- 
»πων, αρπαγές, άδικοι, μόιγ_οί, ή καί ώς ούτος ό Τελώνη;» (Αουκ. ιη', 11, 12), «'Έστωσοι 

νιώσπερ ό εθνικός καί & Τελώνης» (Ματθ. ιη', 17). «Διατ'ι μετά τών τελωνών καί. άμαρτω- 
»λών έσθίει λ διδάσκαλος ύμών ς» (Αύτόθ. θ', 11),. Οΐ> μόνον δέ παρ’ ’Ιουδαίοι? οί τελώναι 
ήσαν μισητοί άλλα κάι παρ’ άλλοι;. Οΰτρι περί τών Ώροπΐών λέγει & παρά Δικαιάρχω. 
Ξένων κωμικό; ποιητής. , .

' «Πέντε; τ ε λ ώ ν α ι, πάντες.εΐσίν αρπαγές.
«Κακόν τέλος γένοιτο τοΐ; Ώροπίοις.

Ό ’Αριστοφάνης λέγει περί τών τελωνών τάδε'
«Παϊε, παϊε, τον πανοίργον, τον ταραξιππόστρατον -
«καί τελώνη ν και φάραγγα καί χάριβδιν Αρπαγής, 
«καί πανοΟργον καί πανοϋργον κλπ. . . (*!ππ.  247).

Ό Θεόφραστος έν χαρακτήρσι (κεφ. ς',) λέγει:<ιΔεινός δέ (ο Απονενοημένος) καί πανδο- 
νκεθσαι καί πορνοβοσκήσαι και ·τ ε λ ω ν ή σ α ι καί μηδεμίάν α’σχράν έργασίαν άποδοκιμά- 
νσαύι Ό Λουκιανός έν Νεκυομαντία (§ 11) «Έλέγοντο δέ είναι μοιχοί και πορνοβοσκοί καί 
«τελών α ι καί συκοφάνται καί τοιοϋτο; όμιλός τών πάντα κυκώντων ,έν τφ βίφ». 'Ο 
Πολυδεύκη; έν τω ονομαστική αύτού σωρεύει κατά τών τελωνών πλειστα Ιπίθετα γαράκτη- 
ρίζοντα αύτούς «Καί κακίζων μέν τ ε λ ώ ν η ν ε'ίποις άν βαρύς. , . .» (Πραγματείαν λόγου 
Αξίαν ϊχει ό Κ. Δ. Πανταζής περί του Τελώνου Ζακχαίου, εν ή περί τελωνών καθόλου 
ποιείται λόγον). .

ΐί ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ 40ΓΛΕΙΑ

λοάου, * Οι 'Ρωμαίοι εϊχον τούς δούλους ■ πρός Λολυτέλαιανι και προς ίκπνο- 
ποίησιν της κενοδοζίας αυτών. 'II πολυτέλειά έδείκνυτο καί κατεφαίνετο καί 

έν τοΐ: δούλοις. Πολλοί ΐδιώται έιχον άπειρον άριθμόν δούλων. 'Ρωμαίος τις 

κατά Πλίνιον άφτίζεν άποθνήσκων 41 1 6 δούλων, εκτός, τών’φονευθέντων: 
κατά τούς εμφυλίους πολέμους. Ό Τριμαλκίων έν τώ Γίετρωνίω δεν έγίγνω- 
σκεν ούδέ τό δέκατου τών δουλών' κατά πάσαν πρωί'αν δίδωσιν αύτω λόγον 

τών γεννηθέντων την νύκτα. 2 Ό Σενέκας μνημονεύει απελεύθερου Έχοντος . 

τοσούτους δούλους, ωττε:ό γραμματεύς καθ’ έκάστην έδείκνυεν αύτώ τον ■ 
κατάλογον τών μεταβολών τών.συμ&ατνουσών εν τγ άγέλγ τών δούλων , διά 

τής πωλησεως, της γεννησεως ή του θανάτου. Καί ό ’Αθηναίος διαβεβαιοϊ 

ημάς οτι πολλοί εΐχον μυριάδας δούλων. « Κά’ι γάρ μυρίους καί δισμυρίους καί 
»έτι πλείους δέ πάμπολλοι κέκτηνται». "Οταν δέ λάβωμεν ΰπ’οψιν ότι δαδ- 
λοι ησαν οί τεχνΐται, δούλοι οι καλλιτέχναι, δούλοι όί παιδαγωγοί καί δι

δάσκαλοι, δούλοι οί γεωργοί, 5 δεν θ’ άπορησωμεν διά τό άπειρον εκείνο τών 

δούλων .πλίθος, δπερ άπετέλει κατά Σενέκαν άςιοσημείωτον λ.εγεώνα καί 
πολλω μείζονα παρ’δσον έδυναντο νά ππράσχωσίν έθνη πολεμικά. 6 .

§ 3. . '' ; :

CH .πμόΓ ΐονς ΰΰύ\1ονς ΰχΐη^ύτ^, , - \ .

■ In servum omnia licent».
Άθλιωτάτη 3)το τών δούλων ή· κατάττασις. Έν Άθηναις εΐνε μέν άληθές' 

βτι η κατάστασις αυτών ν)το μάλλον υποφερτή, διότι οί ’Αθηναίοι ήσαν 
φιλανθρωπότατοι Ελλήνων άπάντων'\ έν Άθηναις ό φόνος δούλου έτιμω-·

1 »Ο5κ επί προσόύοι; 3ε ώσπερ δ τών 'Ελλήνων ζάπλουτο; Νικίας, άλλ’ οί πλείους τών 
«'Ρωμαίων συμπρΟίόντά; ϊχουσι τοδς πλείατους». (ΆΟήν. Στ., σελ, 272 § 104). ,

2Παρά De LagrAzePompei.o,Γ03. — 3 Αύτόθι.— 4,Άθήν. 2τ.,$ 103)— 5 Περί τών παρά 
'Ρωμαίοι; δούλων γεωργών καί πώς έγφώντο τούτοι; οί 'Ρωμαίοι· βλέπε Moinsen ίστρ. τοΰ 
'Ρωμ. λαοΟ Τόμ. 3, σ. 277. 282. Γαλ. Μεταφρ.—; 6 Ό λαός τής 'Ρώμης συνέκειτο σχεδόν 

,όλος έκ δούλων άπελευθέρων. Κατά τον Montesquieu, οΐ κοσμοκράτορες 'Ρωμαίοι ήσαν οδ. 
μόνον έν άργη, άλλά καί καθ’όλους τούς καιρούς δουλ.ϊκή; καταγωγή; (Grandeur el deca
dence Rom. chap. XIII. 5. 10 δίδι. Hacbetle-el C-1856). Περί τών πάρ’ 'Εβραίοι; δούλων 
οίδόλως ποιούμεθα λόγον, διότι, παρ’ αύτοΐς δοόλεία' Από την κυρίαν, τής λέξεως σημασίαν

* δίν ύπήρχε, (Πρβλ. Diction. Encyclop. Theolog, :το0 Bergier.Jv λέξ. servitude).
7 Πόσον φιλάνθρωποι ήσαν οί Αθηναίοι προ; τούς δούλου; δείκνυται έκ το0 Ξενοφ. (Οί

κον. I. 37. Θ, 11 καί έξ.) καί ότι μετεχέιρίζοντό αίιτού; παιδαγωγούς τών τέκνων; (Boeck, 
Χαρικλής. σ. 11, τή; Έλλ. μεταφρ,). 'Ο Αημοαθένης παραποιείται ότι μετέδωκαν. οι Άθη 
ναΐοι τή; παρρησία; καί τοΐ; δούλοι;. «Υμείς.τήν· παρρησίαν έπί μέν ■ τών άλλων ούτω κοι- 
»νήν οϊεσθε δεϊν είναι πασι τοΐς έν τί; πόλει, ώστε καί τοΐ; ξένοι;\καί τοΐ; δούλοι; 
«αύτή; μεταδεδώκατο καί πολλούς άν τί; ο ικ έ τα; ϊδοί παρ’ ύμ’,'ν μετά πλείσνος έξουσίάς 
no,τι βούλονται λέγοντας ή πολίτας έν ένίαι; τών άλλων πόλεων». (Φιλ. Γ', |. 3. Πρδλ. 
Ξενοφ. Άθην. Πολ.ιτ. Λ'. 10, 12).



•108 Η ΠΑΡΑ ΤΟΙ2 άΡΟΠ; ΔΟΪΑΕΙί-
οεΐτο ώς καί ό πρός έλεύθβρον :1ϊραττ0μ£νος’ .& ’Αθήνμίς δ.δοΟΙος κατέφευ-' 

γεν εις τό θησείο ν ώς εις άσυλαν, δτε ή «κληοότης τοΰ. δεσπότου ήνάγκάζεν 
αυτόν, καί έδυνατΟ . ν’ άπαλλαγΐ) τοΰ πρώτου κυρίου πωλούμενος εις άλλον. 

’Αλλά καί οίίτως ή κατάστασις αυτών καί μάλιστα τών έν Ααυρίφ ήτο 

άθλιωτάτη. Έν.τοΐς μεταλλείοις είργάζοντο δεδεμένοι 1 καί πολλοί άπέθνη- 

σκον ένί-κα τής νοσερδίς. εν τοΐς μεταλλείοις άτμοσφαίρας. Οι φιλάνθρωποι ’Α
θηναίος δέν έθεώρουν άσπλαγχνον καί ώμον έργον την βάσανον τών δούλων. 

«Οΐ δίκαιοι, και., φιλοικτίρμονες ’Αθηναίοι, λέγει ό αοίδιμος Κορκής, Έκριναν 

»πράγμα δίκαιον καί· δημοτικόν τάς βασάνου; τών δούλων. Εΐς την μέ τούς 

»ταλαίπωρους Μηλίους συνομιλίαν δέν έντρέπονται οι στρατηγοί των νά όμο- 
»λογήσωσ.ιν ότι ή ύικαίοσύκη δέν έχει χώραν παρά μεταξύ ανθρώπων ί'σων : 

»εΐς την δυναμιν καί διά τοϋτο άναγκασμένων νά την φυλάσσ.ωσιν, άλλ’ όταν 
■»έν άπό τά δύο μέρη εΐνε άσθενέστερον χρεωστεΐ νά κάμή δ,τι προσταχθή 

»άπό τόν δυνάτώτερον». Δικαίως λοιπόν οίδοΰλοι παραποιούμενοι έλεγον' 

»Δειν/ί τις άνδρί και γνναικί συμφορά,
► δούλους yevisfiat, δεσπότας τε δυστυχείς λαδεΐν».

Άθλιωτάτη ήτο ή κατά στάσις των έν Λακωνία ειλώτων. Έν Σπάρτγ καί 
ό δούλος ήτο μάλιστα δοϋλος καί ό ελεύθερος μάλιστα ελεύθερος. «Έν Λα- 

Βκεδαίμονι, λέγει ό Montesquieu, δέν έδυναντο νά εχωσι δικαίωμά ούτε κατά 

. Βτών ύβρεων ούτε κατά τών άδικιών. Ή ύπερβολη τής δυστυχίας "ητο το- 

Βσαύτη ώστε ήσαν δοΰλοι ού μόνον τοΰ πολίτου, αλλά καί της πολιτείας». ® 

. Έκ της σκληρότατος ήν μετεχειρίζοντο πρός τούς δούλους συχναι εγ'ί- 

γνοντο στάσεις. Ούτως οί έν τώ Λκΰρίω άποστατήσαντες κατέλαβον τό 
Σούνιαν κάί εντεύθεν όρμώμενοι έδή'ουν έφ’ ικανόν χρόνον την χώραν. Ού 

μόνον δ’έν Άθήναις, άλλα καί έν Σπάρτν] καί έν Θεσσαλία συνέβαινόν συ- 

χναί στάσεις. 5 Έάν δώμεν πίστιν εΐς τά. ύπό τοΰ Πλουτάρχου λεγάμενα

1 “Καί at πολλαί SI αυται άττικαΐ μυριάδες τι3ν, οικετών 3ε3εμέναι ειργάζοντοτσ τάμίλ- 
■ »λχ". i’AOr'v. ΣΤ', g 104 σ. 272).

2 Οντως ά Αυκυϋργος κατά Αεωκράτους*  αΠαρεκαλτσάμην γάρ αϊτούς (τούς ,μάρτυρας)· 
“πρόκλησιν ύπερ τούτων άπάντων γράψας καί ά ξι G5 ν β.α σαν ί ζ ε ι ν τ ο ί> ς τό ύ τ ο ο

. »ο ’ κ I τ α ς· (κεφ. 9 g 28). «Τ£ς γάρ- ύμ<5ν ο5·λ οΐδιν ό'τ·. περί. ·τ®ν 4μ<ρισβητονμένων πολύ. 
ΐ'Βοκεϊ 3 ι κ α ι ό τ α ,τ ο ν καί δ η μ ο τ ι κ ό ν είναι, όταν ο’κίτα·. ή. θεράπαιναι συνειδώσιν 

δει, τούτους έ λ έ γ χ e ι ν και βασανίζει ν;» (αύτ. κεφ, 29 και 30). Ό Αριστο
φάνης μνημονεύει καί τιΒν διαφόρων ειδών τών βασάνων. .

' Καί πώς βασανίσω;Εαν. Πάντα τρόπον, ίν κλίμάκί
δι^σας κρεμάαας, ύστριχίδι μαστιγών, δόρων . ■' ■ .στρεβλών, ϊτι 3’ εΐς τάς βί,νας ό'ξος εγχέων, 
πλίνθους έκιτιώ.ίς, πάντα τάλλα. ... (Άριστόο. Βάτραχ. 618).

1 Montesquieu Esprit des Lois κεφ, XVII. ·— 2 ’Afhjv. S'f'. σ.272. Πλατ. Νο'μ. 2Τ'"777, 
Δύο στάσεις αναφέρει ή ιστορία περί ών βλέπ. 'Ιστορ'. Κ. Παπαρρηγοπούλοο,. τόμ. 2. σ. 

• 432. — 3 ""Η τε γάρ Θεσσαλών πενεστεία πολλάκις Επίθετο τοΐς Θίσσαλοΐς, ομοίως οε καί 
►τοΐς Λάκωσιν οί είλωτες, ώσπερ γάρ έφεδρεύοντες τοΐς άτνχήμασι διατελοδσιν» (Πολ. Β'. 
9 £κ3. Boeck πρδλ, εις ΆΟην. ζ'. § 87).
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φρίκην εμποιεί ημΐν κκΐ αίσχος ή παρά , τοΐς Σπαρτιάτάις κρυπτεία. Οΐ άρ · . 
χοντες, λέγει ό Πλούταρχος, . έπεμπαν τούς μάλιστα τών · νέων νοήμονας 

μετά εγχειριδίων xal της" ώναγκκίας τροφήςτ Ούτοι τήν μέν ημέραν έκρύ- 
πταντο, νύκτας δέ έςερχόμενοτ κατέσφκζον, 8ν έν ταΐς όδοΐς τών ειλώτων 

κατελάμβανον. Πολλάκις δέ καί εΐς τάς όδοΰς τάς. δημοσίας πορευόμενοί 

έφόνευον τούς ρωμαλάιοτάτους καί άριστους τών ειλώτων, 1 Κκίτοι τά λεγό

μενέ εΐνε σχεδόν απίστευτα, ό Θουκυδίδης όμως ιστορεί περί άπανθρωπίας 
τινός ανήκουστου, οτι δύο χιλιάδας ειλώτων στεφανωθέντων καί περιελθόν- 
των τά ίέρά ήφάνισαν «καί ούδ'είς ήσθετο ό',τω τρόπφ έκαστος διεφθάρη». 2 

Κάτ’’Αριστοτέλη? οΐ έφοροι λαμβάνοντες. την άρχήν έκνρυττον πόλεμον πρός . 

τούς είλωτας. Έν γένει δέ προσεφέροντο πρός αυτούς τρκχέως καί σκληρώς*.  
διότι καί έμέθυον. και παρετσήγον εΐς τά συσσίτια, ΐνα δεικνύωσι τοΐς νέοι.ς 

όποιον έστι τό μεθύειν. 3 'Ότι δέ ή διόρθωσις έκ τ·^ς τών άλλων διαστροφ^ς, 

κακή καί απάνθρωπος, άνωμολόγησαν καί αύτοί οί. εθνικοί συγγραφείς' ύ'Η~ 
»μεΐς την έκ διαστροφής ετέρων έπκνόρθωσιν ού πάνυ φιλάνθρωπον ούδέ 
»πολιτικήν ήγούμεθα» λέγει, ό Πλούταρχος. Ό δέ ’Απόστολος διδάσκει 

ήμάς οτι δέν πρέπει νά ποιώ μεν τό κακόν^ ίνα.έλθ'/ι τό αγαθόν. °
Εϊ δέ οΐ Έλληνες, οΐ σοφώτατοι καί. φιλανθρωπότατοι πάντων, ούτω μετε- 

χειρίζοντο τούς δούλους, καί οι παρ’κύτοΐς φιλόσοφοι έζήνεγκον περί αυτών 
δόζας άντιβαινούσας τγ φύσει καί τφ όρθφ λόγω, τί πρέπει νά ύπολάβωμεν 

περί τών άγερώχων. καί σκληρών 'Ρωμαίων ; Οί 'Ρωμαίοι θά ήσαν <κρκ γ® 
φιλανθρωπότεροι τών Ελλήνων; Πολ.λοΰ γε και δει! «Παρά ‘Ρώμαίοις, λέγει 
»ό Boeck, ό κύριος έ'χει απόλυτον εξουσίαν επί τοΰ δούλου και δύναται νά 

ϊ μετάχειρίσθ-ρ τό σώμα, τάς δυνάμεις, την ζωήν καί τό κτήμα: αύτοϋ όπως 
ωθελγι. Τό δέ της ζωής κάι τοΰ θανάτου .δικαίωμα έστίν άπεριόριστον" ό κύ-' 

»ριός δύναται νά κολάσή, νά βασανίση, νά κακώσφ αύτόν κάί κατ’ αρέσκειαν 

,Βνά φονεύση χωρίς νά εΐνε διά τοϋτο υπεύθυνο;))..6 Όποια διαφορά μεταξύ 

. τών 'Ρωμαίων καί τών Ελλήνων! Παρά τοΐς Έλληΐι καί ιδία παρά τοΐς 

Αθηναίοι; δέν εΐχεν .ούτω τό πρΧγμα. Ό κύριος δέν έξετέλέι αύτός την ποι

νήν, αλλά παρέδιδε τόν δοΰλον. εις τούς άρχοντας,

. «Νόμος δ’ εν ,δμΐν τοΐς τ’ ΐλ^νΟίροις ίσος. 
. . . ■> . »κχί τοΐς δοόλαισι αιφχτος κεΐται πέρι 7».

Ά'/.λά και παρά ‘Ροιμαίοις έφ’ όσον ΐσχυον τά πατριαρχικά ήθη καί δέν 

εΐχεν εισβάλει ή τρυφή καί πολυτέλεια καί· ό εγωισμός ή ·θέσις· τών δούλων 

ή το ανεκτή. Ό. πατήρ τής οικογένειας παρεδέχετο αυτούς έν τή τραπέζρ 

καί οί δοΰλοι υπηρετούν αύτώ πιστώς καί μετά ζήλου, ’Αλλά μετά ταϋτα

ί Περί τών σκληροτήτων πρός τούς δούλους κκί τής κρνπτείας έπι&ικέστερον κρίνει ίι Κεί- 
τλης (ίστ. έλλ. σ. 46 της έλλ. ριίτιφρ. Σ. Άντωνιάδον, πρδλ. κάί ’ΑΛη’νιιων β<6λ. 1Δ', α. 

657). —■ 2 Θουκ. Δ. 80. —.3 Πλοόταρ. -Ανκοόργ. 28. — 4 ‘Ο αυτός εν βίώ Δημητρ. 1, 4. 
. — 5 'Ρώμ. γξ 8. τ- 6 Boeck. Τωμ. άρχ- ΊΙ. 58.— 7 Εόρ. Έκ*5.  .291. έκδ. Pflug.
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έϊΐεβζλλοντο τΰϊζ δόύλοις βαρυτζτοιι Χ«1 σκληρότζ-χι ίογζσίαι. Οίδοΰλοι 

ζζτοςνκλισ/αψχνοι κκί κζτκπονούρ.ενοι την ήξεραν κοιτεκλέίοντο. ■ τήν νύκτα 
.έν υπογείοις και φυλακαΐς, κζθυγροίς καί Υστερημένοι; ώέρος^ 'Ο δούλος, ό 

θυρωρό; ε’νε δεδεμένος εν τη θύριρ κζί .πωλείται μετά τοΰ οί'κου. ώς άνζπό- 

σπζστον μέρός αύτοΰ. Τιμωρείται ού μόνον διά τά' εκούσια Αμαρτήματα, 
άλλά καί διά τά άκούσιζ, κ,χΐ επ’ ελάχιστη ζιτίζ.

Ιίράς τους δούλους δεν φέρονται μετά σκληρότητος οί πλούσιοι, οί εύγε- 

νεΐς, οι ανάλγητοι την καρδίαν, αλλά καί αύτόί οί διάσημοι επί άρβτ·9). 'Ο 
μέγας Κάτων έχων ώς Αξίωμα. «Οί δοΰ.Ιοι sire ίχΟροϊ ήρων» μετεχέιρί- 

ζετο αότού; άπανθρώπως*  διό και έπωλει αυτούς, οτε έγήρασκον ή εξησθέ- 

νουν ώς έπώλει καί τά γεγηρακότα ζώα ! Δικαίως λοιπόν ό Πλούταρχος κ«- 
κίζων την διαγωγήν ταύτήν τοΰ Κάτωνος άποκαλεΐ ταύτην άγεννη καί μι- . 

σάνθρωπον Τό πωλεϊν τούς άσθενοΰντας δούλους δεν ήτο ίδιον τοΰ Κχ- 

τωνος, υπήρχε γενική χρήσις-, Οί άσθενοϋντε; δοΰλοι, περί ών δεν ύπήρχεν 
ελπίς άναρρώσεως, έςετίθεντο εις την ν^σον τοϋ Τιβέρεως, ένθα ό πρώτος 
ερχόμενος έδύνατο νά λάβτ) αυτούς κτίμα. Τούτο δέ ήτο φιλανΟρωπότερον*  
διότι πολλοί δεσπόται έφόνευον τούς δούλους, παρ’ ών δέν ήλπιζον κέρδη έκ 

της έργααίας 2. Ό Κικέρων όμιλών περί τοΰ πραίτωρος Δομιτιανοΰ καταδ.ι- 

κάσαντος είς τόν σταυρόν δούλαν, διότι έσπευσε νά φονεύση Αγριόχοιρον εν 
τί! θήρικ, περιορίζεται λέγων ότι Γσως τοΰτο φαίνεται σκληρόν/’. "Οτέ δέ 
δοΰλός τις 3ν ήγάπα απίθανε, : θεωρεί κακόν και εναντίον τοϋ πρέποντος 

την λύπην επί τη ζπωλεία τοϋ δούλου ! '1.

Τό νά ύποφέρωσι καί νά άνέγωντζι πάσαν κάκωσιν εις ήδονήν καί διά- 

χυσιν. τών κυρίων καί κυριών, ήτο ό κλήρο; καί ή τύχη τοΰ δούλου παρά 
'Ρωμαίοι;. Ένφ οί δεσπόται διηρχοντο τάς ημέρας καί νύκτας διασκεδά- 
ζοντες καί πολυτελή δείπνα έ'χοντες, οί δούλοι ώφειλον νά διανυκτερεύωσι, 

νά μένωσι προσεκτικοί, νά μη βήγωσι, νά μή πταθνισθώσι Δι’έν τών τοι·. 

ουτων Αμαρτημάτων έτιμωροΰντο διά μαστίγων, Υζ ιμάντων δερμάτινων, 
επί γυμνοΰ τοΰ σώματος. 'Εκαστη πληγή πολλούς μώλωπας είργάζετο είς 

τό σώμα. Διεπέρων τό δέρμα αύτοΰ διά κέντρων, έστιζαν · τό μέτωπον, την 

κεφαλήν ή καί όλον τό σώμα. Έτιμωρουντο διά χειροπέδης ή ποδοκάκης,

Ί Πλόστ. Κάτ. κςφ. 5.—'Ο Κάτων.άν μη είχε παραδείγματα εύσπλαγχνίας τών 'Ελλή
νων προς τά ζώα, ο'τινες προς τά .σύντροφοι χαί καταικιτίδια έφέροντο φιλανθρωπάτατα καί 
τάφους αότών "δροσαν,. ώς είχεν'ό. κύων .τοΰ Ξανθ ίππον τό λεγόμενον Κυνός σήμ α, δέν 
έίχέν άρά γε cist βαοδάρους έχοντας αίσθημά φιλανθρωπίας, αίον παρ’ αύτφ ούχ ύπήρχεν.·,

2 Sueton. Claud, κεφ, 25.
3 Durun hoc fortasse videatur (in Verr, It. V. 3).
4 Soscitbenes decesserat, neqne plus quam servi mors debere viclebatur, cominoverat.

-—(ad. AU, I. ep. 12). -
• S S.cnec, Epjst. 47.
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διά ζυγοΰ ε'πί τοϋ τραχήλου, δι’ αλέσεων, διά πείνης και όύχους. Άλλ’ ή ■ 

σκληρότερα βάσανο; ήτο ό στίκυρικός θάνατος Δ
’Εν τΐ) οίκίο: τοΰ Πολλάωνος, οτε ,παρ.έκειτο. δεΐπνον-άολυτελέστατον, είς */  

δ ήτο κεκλημένός καί όΑύγουστος, δούλος θραύει έγγειον έκ κρυστάλλου. 

fO Πολλίων αμέσως δ.ιατάσσει νά μελίσωσι τόν δοΰλον καί τάς σάρκας αύτοΰ 
νά ρίψωσιν εις τάς μυραίνας τοΰ ίχθυοτροφείοο. Ό. δοΰλος καταφεύγει εις 

τούς πόδας τοΰ Αύγουστου καί ούδέν άλλο ζητεί παρ’αύτοϋ ή θάνατον 

άλλον. ’ ’ '
Ό Αύγουστος φρικιδί εις τό είδος τοΰτο της τιμωρίας καί διατάσσει τά 

μέν Αγγεία νά θραύσωσι πάντα καί ρίψωστ τροφήν είς τάς μυραίνας, τόν δέ 

δουλον Απελεύθεροι 2. Δεν εΐνε άραγε άςιοθάυμαστότερος ό τών Θρακών βα- . 
σιλεύς Ιίότυς, οστις κατά Ιίλοόταρχον, 'ίνα μή δείρν; τόν δοΰλον αύτοΟ, εάν 

έθραυε σκεύη κεράμεα, τεχνικώς κατεσκευασμ,ένα, αυτά μέν έ'θραυσε, τόν 
δέ προσαγαγόντα'αύτω' δώρον έφίλαδωρήσατο, εϊπών τούς αξιομνημόνευτους.' 
τούτους λόγους. «“Όπως μή δι’ οργήν κολάζω πικρότερον τούς συντοίβοντας \ .

’Αλλά, μή φανγί παράδοξος τοΰ Πολλίωνο.ς ή διαταγή. Τά ιχθυοτροφεία 
τρέφονται συνήθως διά σαρκών ανθρωπίνων. Δεσπότης τις είχε'διά στόματός· 

■ την φράσιν, είς τό ΙχθνρτροφεϊρνJ. ώς διατάσ&ουσιν οί.δεσπόται τής Άνα-: 

τολής είς την άγχη/ην. ' λ:
ΓΙρός τούς δούλους δέν φέρονται σκληρώς μόνον όί κύριοι, αλλά, τίς 

ήθελε πιστευσει; Καί. αυτό τό τρυφερόν φΰλαν ευρίσκει . τήν τιμωρίαν τών. . 
δούλων, εύάρεστον καί επαγωγόν. ’Εάν έν τή Έλλάδν ένθα τά ήθη ήσαν'

1 Τό ξίλον, έφ’ου ίτίθεια ά κατκόϊκβζόμενοί εις θάνατον,συνίσγατο ή ίξ ένό; ζύλουόξέο;, 
οπερένεπήγεΐα ε’ς τόν1 σταυροΰμενόν (οπωςεΐχον τό.παλούκι υΐΤοΰρ·ζοι)Γ.οίϊτο δίν ίλέγετο(cruel 
suffigore έλέγετο .καί tollere, agere in orucem)· ή συνίστατο ix δύο' πλαγίωνξύλων ίχόντων 
τό σχήμα τοϋ Τ, μιθ’ό έ'λαδεν άζολούθως ΐό σχήμα,όπερ ίχεισήμερον ό Σταυρός Ό2ταυροΰμε^ 
νος προσηλοΟτοΐίτοι ^χαρφούτο έπ’ αύτοσ.χεΐρας καί πόδας,ύπόδετά1 σκέλη Ετίθετο μέγαςήλος 

. (καρφί) "να μή καταπίπτη ό έχ τού σταυρού κρερ,άμενος. Τοΰτο έλέγετο in cruel figsre.'O |πί 
τόν σταυρόν καταδικαζόμενος δούλος Ιλάμβανε μάνας τό ξΰλον χαί ϊφερεν ε’ς τόν τόπον τής 
καταδίκης. Διά τοΰτο χαί ά. Τησοΰς Χριστός ήναγκάσθη νά .βηκώβη τόν σταυρόν, άλλα μή 
δυνάμενος νά περιπατή διά τάς προηγηθείσας κακουχίας καί 'βασάνους απηλλάγη τού ■βά
ρους τούτου. 'Ο επί σταυρού ζ.ρεμάμενος άπέθνησκε .μετά πολλών άδυνών, 'Ο θάνατος δέν 
έπήρχετο άμίσως, αλλά μετά πολλάς ημέρας. Πολλοί έπέζησαν μίχρι τών έπτά ή έννέα 
ημερών. Έν μέσω σήψεως.προερχομένης έκ τών ήλων,δίψης άσβε’στου καί αϋπνίας έπη'ρχετο 
φριχτός ό θάνατος, (πρόλ. καί ’Λρχ. Εβρ. Κωνστ. Κοντογ. 29 καί ίξ). 'Ο,μέγας Κωνσταντί
νος πρώτος κατήργησε τόν σταυρικόν θάνατον ?ν Χτει: 31-ϊ ίκ3οός τά έ?ής. «Πας δεσπό- 
»της, λέγει ό Αύτοκράτωρ, άς χάμνη χρήσιν. τοΰ. ίδιου δικαιώματος μετριο.παθώ; καί θεω- 
«ρεϊται άνθρωποχτάνος ίάν έχουσίως φονεόση τόν εαυτού δοΰλον διά μαστιγώσεων ή λιθα- 
»σμών.' εάν 8ι’άχαντίου πληγώση αυτόν θανάτηφόρώς, έάν άπαγχονίση άϊιτόν ή 'μί ώμότη- 
ι>τα φονεύση, έάν φαρμαχεύση αδτόν, άν προστάσσή νά σάαραχθή τό σώμα . αύτού διά τών 
«όνύχων τών άγριων θηρίων, ή διασχίζη τά μέλη αύτοϋ διά πεπυρακτωμένων Ανθράκων κλπ, 
κλπ.» (Troplong. πραγμ, περί τής ένεργ.· καί άποτελ. τού Χριστιανισμού,1 μεταφρ. Βαα, Μι- 
κολοποόλον. σ.12S). ,

2 Sense, de ira ΠΙ,. 40. — 3 ΙΙλο.υτάρχ. Αποφθέγματα,βασιλ. και στρατηγών 7.
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■ήμερώτέρά καίφιλανθρωπΰτβρα ύπηρχον γυναίκες μετ/.χε’.ύ'.ζόμενζ'. τάς δού- 

λας σκληρότκτκ, βκσανίζουσαι αύτάς μέχρι θανάτου, στεροϋσαι κύτάς τί)ς 

τροφής και χεουσαι το αίμα κυτών, διά πληγών σφοδρότατων, ί τί να ΰπα- 

θέσωμεν περί τών 'Ρωμαίων γυναικών, &ς εΐχεν αποθηριώσει η συχνή θέα 

τών άλληλοσφαζόντων μονομάχων ; Τά έξ'νίς δύνικντοίΐ νά δώσωσι έναργεστά- 

Ή)ν εικόνα τΐίς τών γυναικών ώμότητος. "Οτε η 'Ρωμαία κυρία έκομ.μοΰτο, 

■ή ΤΟ ωπλίσμΧνη μετά μεγάλων καρφίδων τάς όποιας ένέπηγεν εις. τάς δούλας, 
άν παρετηρει οτι δ®ν έξετέλουν ακριβώς και τάς έλκχίστας ,λεπτομερείας 

τής κομμωτικές τέχνης. "Ινα δε αί διά τών βελονών πληγαί ώσιν μεγαλεί- 
τεράι, αί δοΟλαι έγυμνοΟντο! Πόρπη ανωτέρω τιθέμενη, έθεωρεϊτο έγκλημα,: 
λέγει δ Ίουβενάλης. Τό βούνευρου έτιμώρει τό έλάχιστον άμάρτημα, Διά 
καρφί δα κακώς τιθεμένην ή κομμώτρια έρράπίζετο, έρρίπτετο χαμαί καί 

ευτυχή; θά ήτο άν μη εϊχε τρίχας ή άν διέφεύγε την ποινήν νά κρεμασΟν) 

άπό τών τριχών τής κεφαλής! <Ίνα μη διά τών γειρών αυτ*ης  τυπτγ την 
δούλην, μετεχειρίζετο τον δήμιον (carnifex) παριστάμενον αυτή. "Αν ή άτυ

χης δούλη μή καθίστη τήν κυρίαν λίαν κομψήν κατά την αρέσκειαν αυτής, . 
ο δήμιος ελάμβανέν αυτήν, εκάκου καί άποπέμπων.αυτήν πληρη μωλώπων 

έλεγεν «άπελθε, ή τιμωρία έγένετο!» Ό Ίουβενάλης λέγει ότι ό διά τών

- μαστίγων ήχος ήτο εις τινας κυρίου; και κυρίας ήδΰτερος του άσματος τών 

Σειρήνων! Δεν ήσαν μέν βεβαίως πάσαι αί κυρίαι τοσοΰτον άπηνεϊς, όύχ ήτ- 

τον όμως 3έν εΐνε ύπερβολικά τά περί αυτών λεγόμενα. Ό Ούίδιος έγκω- 
μιάζων κυρίαν τινά λέγει- «ΤΙ κομμώτρια δύναται νά εΐνε ήσυχο;' διότι δεν 

»εΐνε γυνή σπαρκττουσα τό πρόσωπον διά τών ονύχων ούτε έμπήγΰυσα.τάς 

τ>βελόνας εις τούς βραχίονα;». 3

Άλλ’ ή σκληρότης τών 'Ρωμαίων έχώρει καί περαιτέρω. Έν τοϊς δείπναις 
πολλάκις τό ανθρώπινον αίμα έχύνετο ποταμηδόν. Τό έξης δεί-κνυσι τήν Οη-

1 Τό έξης τεμάχιο*  της Οεανοΰς πρός Ιίαλλιστώ δείχνυσι τ®ν .ΈλληνίΒων Κυριών τήν
ώ;ΐότητ«. «Ένιαι γαρ, ά φίλη, ύπ’ώρ.ότητος χαί μιστίζουσι τα τών Oipotsaivfflv σώματα- 
«θηριούμενχι δια ζήλον καί θυμόν, οιον ίιπομνημχΐογράφοδμεναι τήν Υπερβολήν, τής· πι- 
«κρίας' ai ρ.ίν γάρ ά-νηλώ&ήσΛν χρόνιο Βικπονοόμεναι, αί δ'ε φυγή τήν σωτηρίαν επορίααντο, 
ντινες 8ί έπαύσαντο τού ζήν αδτόχειρι βανάτω μεταατασαι. (Fragtnenla Graecaruro Mulie- 
runi. ed. it. Ch. Wolf. <s. Ϊ3Ί). . - .

2 Τοσαύτη δέ ήτο ή ισχύς τής συνήθειας, ώστε τα ίχνη τής θηριωδίας βλέπομεν μείναντά 
καί μετά τήν είσοδον τής Οειοτάτης θρησκείας τού Χριστιανισμού! Ούτως Ικί Χρυσοστόμου 
ίτι κυρίαι ίθαβάνιζον άνηλεώ; τάς δούλας. «Τί δέ γίγονεν ίρωτώσιν έκεΐ; *Η  δείνα, φησι, 
«τήν δούλην τύπτει τήν ,αύτής. Τί δέ τούτου γενοιτ’ άν άναισχυντότερον; . . . . Καί τό δη 
«πάντων αίχρότεράν ε’σιν οΰτως άγριαι καί άπηνιΐς, ώς έπί τοσοΰτον μαστίζειν, ώς μηδΐ αδ*  
«θημερόν τούς μώλωπας σβέννυσθαι. Γυμνώσασαί γαρ τα; κόρας καί τόν SvSpa έπί τοΰτο. 
«καλΐσασαι δεσμοΟσι πολλάκις πρός τοΐ; σκίμποσΐ".' Καί .«Νυν'ι δέ εις τούτο άτοπίας τινες ή- 
«κουσιν ώςάποζα/.ύπτειν τήν κεφαλήν κάίάπό τριχών σύρειν τάς θεραπαινίδας" (Χρυσόστ.τόμ. 
Π, σ. 112). Περί τών παρά τοΐς νεωτέραις σκληροτήτων τών δούλων βλέπε λόγον ’Ασώπίού 
εις ’Αλέξανδρον, σ. 103 καί ςξ).

3 Πρύλ. De Lagreze Ροιιίρ, σ. 10ό.

&

Η ΠΑΓΑ ΙΌ1Ζ APXaiOIS ΔΟΥΛΕΙΑ Η3ψΐωδίκν %άΙ αύτδν τών γυναικών, Έν τι) owity; τοΟ Φλαμινίθυ ΦΙοψΑνίνώ 
παρέκεννύ τρκπεζ-ζ. Έν τοΐ; •/.Εκ.λ.ημένοι; -ί.το καί ερωμένη τ·.ς ·?; κατ’ άλλους 
έρώυ.ενο;· αύτΰίόί. Αίίτη έπεθυμει νά ί'5γι. άνθρωπον σφάττόμ.ενον.. 'Η χάρις ·?)το · 

μικρά! Ό Φλάμινϊνος δέν έδίστασε νά πκράσχγι την χάριν ταότην τί! ερω- ■ 
μένη αύτοϋ. Διέταξε λοιπόν νά προσαχθΐ) εΐς τών καταδίκων έκ τδϋ δεσμω

τηρίου καί προσκαλέσας τόν δοΐϋλον άπέκοψε την κεφαλήν τοΰ άνθρώπου. 1 

Έν άλλοις.συμποσίοις έγίγνοντο άγώνες μονομάχων. Μετά τό δεϊπνον δτε όί 
οΐνος: έζάλιζε την κεφαλήν, . εΐσηγοντο τά. δυστυχή άνδράάοδα, ϊν’άγωνι-; 

σθώσι μέχρι θανάτου. Τά πτώματα έ'κειντο τγ$ε κακεΐσε" ό μεν εχων τ·ήν 
κεφαλήν τεθραύσμένην καί τόν εγκέφαλον διεσκορπισμένον, ό δέ ^κειτο παρ’ 

αύτφ χώρίς ρινός, χωρίς οφθαλμών, ό $έ φέρει .πληγάς παρ’ δλον τό σώμα. 

Ιίαΐ έν πασι τουτοις κρότοι τών χειρών ακούονται! «Τά; τών μονομάχων. 

. »0έας ού μόνον έν πανηγόρέσι καί θεάτροις έποιοΰντο.'Ρωμαίοι παρά Τυρρη- 

»νών παραλαβόντε^ς τό έθος, άλλά κάν ταΐς έστιάσεσιν. Έκάλουν γοΰν τινες 
«πολλάκις έτεί δείπνΟν. τούς φίλους επί τε άλλοις καί όπως «ν ιϊόο η τρία ' 

»ζευγη. ί'^οιεν μονομάχων, οτε καί κορεσθέντες δείπνου καί· μέθης είσεκάλουν 

«τούς μονομάχους· καί ό μέν άμα έσφάττετα, άύτοί δ' έκρότουν επί τουτφ 

»ηδόμενοΐ 1.’Ήδη δέ τις κάν τάΐς διαθηκκις γέγραφε γυναίκας εΰπρεπεστά- 
ΐταις' μΟνομαχ'ησαι άς έκέκτητο, έτερος δέ παΐδας άνηβους ερωμένους 

»εαυτου». Α
Καΐ μη νΟμίσωμεν ότι πρός τους δούλους ούτως έφέροντο μόνον οί δεσπό- .

1! «’Αδελφός ήν Τίΐω Λεύκιος Φλαμινϊνος ούτε τάλλα προσεοικώς έκείνφ τήν. φύσιν έντε 
«ταΐς ήδόναΐς ανελεύθερος δεινώς καί όλιγωρότατο'ς τού πρέποντος. Τοότφ σονήν μειρακί- 
»σκος δρώμενος . . .. ’Εν oSv τ.ότω τινί θρυπτόμενος πρός τόν Αεύκιον ούτως Τφη σφόδρα φι- 
»λαν αυτόν, ώστε θέαν μονομάχων άπολιπεΐν Suffice γεγονώς άνθρωπον φονέυομένου θεατής, 
«τό πρός.έκεΐνον ήδύ τοΟ πρός έάνϊόν ίν πλείονι λογφ Οέμε.νος. ΛΟ δέ Λεύκιος ήσθείς ιΐΟο- 

'.«δένΤφη, δεινόν. Ίάσομαι γάρ Ιγώ σου τήν Επιθυμίαν» και κελεύσας tva ιών καταδίκων έκ 
«του δεσμωτηρίου προαχθήναι καί τον ύπηρίτην μεταμεμψάμενος ?ν τφ σομπασίω προσέτα-. 
νξεν άποκόψαι τού ίνθρώπου τον τράχηλον. Οόαλέριος δέ Άντίας ούκ έρωμΐνφ φησίν, άλλ’· ■ 
»έρωμένη τούτο χαρίσασθαι τόν Αεύκιον». (Πλόύτ, .Τΐτ. Φλαμ. κε®. 18, 3, 4.) Το γεγονός . 
■τούτο άποδείκνύσι τήν έν Εύαγγελίοις ιστορίαν τοΰ φόνου- τού Προδρόμου Τωάννου αληθή: 
καί βεβαίαν. καί κατ’ έθος φαίνεται βωμαϊκόν ή μοιχαλίς Ήρωδιας Ιζήτησε τήν κεφαλήν . . 
Ίωάννου τού. βαπτιστ.οΰ. (Μάρκ. ς', 21 καί. έξ), Τό .γεγονός τού Τίτου Φλαμινίνου . καί τού 

: Τίρώδού Ενθυμίζει ήμας τό τοΰ Μωάμεθ 'Β'. Μωάμεθ ό Β', ό έκπορθητής τής Κωνσταντί- . 
• νουπόλεως ήγάπα τήν ζωγραφικήν, καί έκαυχάτο μάλιστα έπΐ τή γνώσει τοΰ έκτιμαν τήν 

Τάξίαν τών καλλιτεχνημάτων’ εις λοιπόν τών Χριστιανών, προσήνεγκεν- άύτφ εΐκόναγραφεϊ- 
. - σαν-παρ’αότοϋ καί παριστώσαν τήν άποτομήν. τής κεφαλής Ίωάννου τοΰ βαπτιστοΰ. Τό

εργον ήτο τω όντι άζιον. λόγου καί ό Μωάμεθ ’πόνεσε τόν ζωγράφον. «Καί όμως,, πρασέθη^ί 
κεν, ή κ εφαλ ή ε χει μικράν ΐινα ϊλλ ειψιν’ διόγί. to. στ.όμ α.δέν πάριστ^, τήν ■ 
μ εκράν συ στολή ν ή τις παρατηρεΐται ε’ς τάς κεφάλάς. τας άρτίως .άτοκο πείσά ς» Είπών 
δέ ταΰτα ΙκάλεαεΤνί-τών περιεστώτων άνδραπάδων αότοΰ νά πλησιάση. Τούτου δέ προσελ- 
θάντος ά Μωάμεθ, άπέκοψε διά μιας τήν κεφαλήν, Τπειτα δέ Ιξηχολούθησεν άταράχως τήν 
©μιλιάν τού. «Ίδέ, .'εΐίών, τφ έντρόμιρ ζωγράφφ; «Πώς τό στόμα τής κεφαλής ταύτης συ- 
“στίλλεται . . .» (Πανδώρ. τόμ, 6. σ, 578).. —«.. 2 Πάρ’ Άθηναίίρ,. Δ', κεφ. 39.

ΤΟΜΟΣ ΔΤ ' ; ώ 8';
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<14 ΤΟΑΗΛΙΟΓνΕΠΙΓΡΛΜΜΑται ή οί άρχοντες, άλλά wcl αυτοί οί αύτοκράτορες, οί πατέρες τού λαοΰ 
ούτω μετεχειρίζοντο ού μόνον τούς δούλους, αλλά καί πάντα άνθρωπον. 
Κόμ.μ.οδος ό έςωλεστατος αύτοκράτωρ συχνά έθραυε τό σκέλος του ανθρώ

που, 8ν κατά πρώτον άπήντα καθ’ οδόν ή έξέ'βζλλε . τόν οφθαλμόν αύτοϋ. 

Αντήμ.οιβε δέ τούς ουτω πάσχοντας διά χρυσοϋ νομ,ίσματος ! ’Επί τών δεί- 

πνωναύτοϋ ό αότοκράτωρ ουτος ήτο θηριωδέστατος. Διέταξε ποτέ, νά φέ- 
ρωσι δυο, ανθρώπους γρυπούς, ου; γυμνώσας περιέχυσεν αυτούς βαάζοντκ ζω

μόν σινάπεως, Οι παριστάμενοι έγέλων άσβεστον γέλωτα 4. ' -

(επεται τό τέλος).

ΤΟ ΑΗΑΪΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ *
ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ 

ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΥΜΟΑΟΓ1ΚΩΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΔΟΝΗΣ ΩΣ ΑΚΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΕΙΤΕ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

«'Έν τό άνηθον πολλοΐς όνόμασι καλούμενον, ότέ μέν γάρ φρόνησιν, ότέ 
δέ θεόν ότέ δένουν καί τά λοιπά.» ειπεν ό Έύκλείδης ό Μεγαρικός 1. Καί 

ταϋτα μέν φιλοσοφικώς ως άποβλέποντα την θεωρίαν περί, του ’Άκρου άγα- 

θοϋ. Ούτως δέ καί ήμεϊς λέγομεν, Μία είναι ή ιδέα τοϋ άγαθοϋ, άλλ’ εκ
φράζεται διά πολλές ποικιλίας τών συνωνυμιών αύτοϋ, αίτινες έτυμολογικώς 

καταντώσιν εις παρομοίαν δήλωσιν τών εννοιών.

α.' Άρχόμεθα. νυν. άπό αύτοϋ τούτου τοΰ αγαθού. Τό αγαθόν πόθεν κα

τάγεται καί τί σημαίνει; Άπό τοϋ επιτατικού άγαν έχομεν τό άγαμαι & 

εστι άγαν ήπερί πολλοϋ ποιούμαι, έ'τι δέ καί τό άγαθόν καθό άγαστόν. Άπό 

τοϋ αύτοϋ άγαν καί τά άγαπώ. καί τό άγάλλο-μαι συνωνύμως έχονταπρός 

τό άγαμαι. Τό άγαθόν ουν είναι τό ήμΐν άγαπητόν και τό ημάς άγάλλον.

. Έρχόμεθα εΐς τάλλα,

"Ο,τι άγάμεθα ΐ άγαπ.ώμεν και έφ’ ω άγαλλόμεθα τοϋτο καί αίρουμε·· 
θα, τουτω καί άρεσκ,όμεθα. Έπομ.ένως άπό τοϋ αίρω η άρω, οθεν τό άρε-σκω, 

έχομεν τό αιρετόν καί άρεστόν, ,τό τε άρειον καί άριστον’ παρομοίως άπό

1 Εύκολον εΐνε νχ πισπύσωμεν *ζάί  τα βασανιστήρια εΐς ά ύπεόκλον· τούς μάρτυρας οί τύ
ραννοι. ’Εκ τής Εκκλησιαστικής ιστορίας μανθάνομεν οτι ϊχεον Βιά τοϋ στόματος ζέοντα μό- 
λοβοον ή έβραζαν Jv-τος πίθου ζέοντος ίλαίου. 'Ο ’Απόστολος ’Ιωάννης κατά Βιαταγήν τοΟ 
αύτοκράτορος Δομιτιανοΰ έύλήθη εΐς πίθον βράζοντος ελαίου, οθεν ίξελΟών σώος καί ά5λα- 
βής ^ωρίσθη εΐς Πάτμον. (’Επκλ. Ίστορ. Κ. Κοντογύνου τομ, Α. σ. 59. ΈΚΒ. Α'.),

Τα παρόν κεφαλαίου έ^αγεται άπο άνεκύότου τίνος συγγράμματος επιγραφομένον Σχε
διάσματα επι τών Ετυμολογιών τής Ελληνικής γλώσσης τό τε καθ’ έαυτήν καί. συγκριτικώς 
πολλάκις πρός την λατινικήν κτλ; ύπό Κυριάκου Λαμπρύλλου,— Καί ί«ρα. σάγματα ΐξε- 
δόθησαν άλλοτε Ιν τή «Πανδώρα».

1 Διογεν, Ααερτ. Έν β'ω Εύκλείδου.

ΤΟ ΔΗΑΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 41Ε

.το,ϋ.φέρώ έν τ'ζί σημασία τοΰ προτιμώ, κατά τό λατιν. prae-fero έχομεν τά 

φέρτερον φέρτιστον, συνωνύμως έχοντα πρός τό άρειον άριστον. σΟ,τι αιρου- 
μεθα καί έφ’ ώ άρεσκόμεθα, τούτου καί εφιέμεθα, διό τά άγαθόν έκλήθη καί 

έοετόν. Οδτω καί λατινιστί opto μέν τό αιροϋμαι, optimum δέ τό άριστον 
καθό αιρετόν καί έφετόν. Αί φιλοσοφικά) τών Αρχαίων παρατηρήσεις φέ- 
ρόυσιν εΐς τόν. αυτόν συμπερασμόν. Ούτως ό Αριστοτέλης «Καί έστι δέ τό 

άγαθόν β αυτό έαυτοΰ ένεκα V) αιρετόν» L Καί ό αύτός «Διό καλώς άπε- 

φήναντο τ άγαθόν ού πάντα έφίενται» %. Καί οι Στωΐκοί «Πάν τό άγαθόν 
αιρετόν είναι» 3. Καί ό Πλωτΐνος. «Τό δ’άγαθόν άτε πάλαι παρόν εΐς εφε- 

σιν σύμφυτΟν ήμΐν έστι»
γ' Καί τό έν σχήματι παραθετικώ άμεινον υποθέτει θετικόν τι άμενον 

βθεν άμέποτ καί κατά μετάθεσιν τών φωνηέντων άμεινον, όπως καί έν άλ- 
λοις πολλοί;, περί ών άλλαχοΰ.. Τοϋτο βεβαίως προέρχεται άπο ρήματός τίνος . 

άμω ού ή χρησις άπωλέσθη, άλλά ίχνη όρώνται έν τοΐς (ΐμω) ίμεί-ρω τό 

άγαπώ έρώ, 'ίμερος ό έρωε, κατά τά λατιν. anoo amor. Έκ τοϋ άμω καί 
ίμείρω εκείνου πρέπει νά ύποτεθή καί άμέρω, οθεν καί αίολοδωρ. άμερτόν τό 

αγαπητόν καί έρατόν. Έπί διαφόρων άντικειμένων ιδίως δέ πόλεων παρ’ . · 

Όμήρω δίδονται τά έπίθετα ερατεινή, ήγαθέη (δηλ. άγαθέή) ταύτοσήμαντα 

τοΐς έρασμία εραστή συστοιχοϋντα τώ λατιν., amoena, ως καί amoenitas, ή 
τών τρόπων εράσμιό της συνώνυμων τφ amabilitas, έκ τούτων καί τό λατιν. 

Amanda οΐον ’Ερατώ. .
δ' Άπό τοϋ βοόλο-μαι, αΐολ. βόλο ·μ.αι, λατιν. νοίο θέλω, vis θέλεις, vult 

θέλει, vellem έθελοίμ-ην, velle θέλειν προέρχεται άχρηστον τι ρε.Ιτον άλλ’ 
όπεο κατά τούς Ϊί-Κρήτας δελτόν, οθεν τά κατά βαθμ.ούς βέλτιον βέλτι

στου, καθό βουλόμενον καί έθελόμενον καί οΐον. είπεΐν βουλητόν καί θδλητόν. 
Άπό τοΰ βούλομαι ή βουλή καί βοόλη-σις θέλησις, οπερ διακριτέον άπό τοϋ 

βουλή ή συνέλευσις, και βούλησις ή διάσκεψις, περί ών εκτάδην πραγματεύο

μαι άλλαχοϋ. 'Γούτοις συνι^δόυσι καί τά άγγλικά to will τό θελειν, the 

will ή θέλησις καί Well τό καλόν καθό θελητόν καί έφετόν, καί τά γερμα
νικά κα Vollen τό θέλειν βόύλεσθαι καί das wohl τό. καλόν καθό βουλόμε- 

. νον. Έκ τούτου εικάζομαι οτι καί τό εν ■ ταΐς λατινικαϊς γλώσσαις bello τό 
καλόν τ-^ μ.ορφ’ΰί,. τό εύμορφον, γίνεται άπό τοΰ νοίο, ού τό άπγφεμφ. velle, 
οίονεί Velio, καθό volutum θελητόν' άλλοι, δ’ άλλα βούλονται περί τούτου. .

■ Άπό τοϋ αίολοδωρ. δέλω τό θέλω, όθεν έγένετο τό ήδη ρηθέν κατά Π- : 
Κρήτας δελτόν, προέρχεται εΐσέτι καί τό λατιν. deli-go ση'μαΐνον τό έφίε- . 
μαι, άγαπ,ώ, ήδομαι έξ ου deliciae αί ήδονάί. Προφανώς ουν έκ τοϋ αύτοϋ 

καί τό παρ’ 'Ομ.ήρω κατ’ άντιμετάθεσιν έίέδώ τό έφίεμαι, έπιθυμώ κ.τ.λ.
Αίαν προσφυώς άρα τό τέλειον άγαθόν ή εύδαιμονία έκλήθη λατινιστί fe-

1 'Ρητορ. Α. ς. § 1. — .2 Ήθικ. ,Νιχομ. Α. α | 1. —· 3' παρά Λ«ρτίω βι6. Ζ σελ. 908 
καί Στοδ. σελ. 126. — 4)’ΕννεαΒ, Ε. ς. ι6.
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/ Jicitas οϊον velicitas, S πρό παντός άλλου θέλομεν, υποτιθεμένου έντάΰθα ψ·ή< 

ματος velico ώς προερχόμενου άπό του ήδη ρηθέντος volo velo κατά τό δέλω 
deli-go. "Αλλα δι’άλλων άλλοι θέλουσιν,. πζραβληθήτω τούτοι; και τό έμόν.

ζ' Ή θέλησις τό θέλειν, καθό επιθυμία. καί έ'φεσις, εκφράζεται διά τοϋ 

ήχου του στοιχείου λ συναρμοζόμενου μεθ’ απάντων- των φωνηέντων έν ποι- 

κιλίαις παντοίαις 2α'Λε 2η2ι 2ο 2ω2 ου. . Ούτως εν. πρώτοις έχομεν λώ 
δωρ, τό θέλω έζ ού λήμα και λήσις' ή θέλησις. Έκ τούτου άρα καί.τά 

(λωόν τι) λώ'ίον λφστον σημαίνοντα τό- ήδη ρηθέν βέλτ.ιον βέλτιστου καθό θε- 

λητον τούτου υπάρχει, κάί έτερος τύπος άχρ. λιλώ,: όθεν τό παρ’ Όμήρω λι- 

λαίομαί, τό είς άκρον έπιθυμώ, ό'περ καί λίπτω, άφ’ού λίψ λιτός ή επιθυμία. 
Έκ τούτων ούν καί τά λατιν. lubeo εΐ'τε libeo (otov λιπέω) τό έπιθυμώ, άγατ 

πω, δθεν lubido καί libido η επιθυμία, ήτις ελληνιστί έν μέν τγ γεύσει λέ
γεται λιχνεία, έν δέ τη άλλη της άφής αίσθήσει λαγνεία,· άγγλ. δε lust. Έκ 
τούτου καί λατινιστί ή πόρνη, καθό λάγνος γυνή, λέγεταε lupa (κ===π) καίούχί 

όις κοινώς θέλουσιν οτι μεταφορικός άπό τοΰ lupa η λύκαινα, τί γάρ άλλή- 

λαις τό κοινόν; γάλλ. lubie ή αλλόκοτος επιθυμία. Έκ τούτων λίσσομάι 
■η λίττομαι, λιπαρό σημαίνοντα τό δέομαι τυχεϊν τίνος καθό λιπτόμενος. ή 

λιλάιόμενος αύτοΰ. Προς τούτοις καί τά ποικίλα επιθυμίας και έφέσεως σημαν
τικά λιχάζω λιμβεύω λαγγεύω γλίχομαι; καί τά δημοτ. κοινώς καί κατά 
διαλέκτους λαχταρώ ,λαλάζω λιμβίζομαι λιγουρεύω λιχουδεύώ έξ αδ λιχούδης 

δ παρ’ άρχ. λίχνος οστις καί λιμβός. Ταΰτα λατιν. liguro καί Iigurio.’Ex τής 

αύτής πηγής καί τό γαλλ. gloutou ίταλ. ghioto ό λαίμαργος, ώς πολλών εδε

σμάτων γλιχόμενος. Ίστέον δέ καί δτι· έν τη Ν-Ήπειρωτικτί δνάλέκτφ 2ά6α 
η σφοδρά επιθυμία ήτις κοινώς λέγεται .Ιαχζά^α. Τό γλυκύ αίαλικώς ?έλ£- 

γετο γ2ουχοί>, ώς έν τινι άποσπάσματι της Κορίννης (17) παρά δέ τοϊς-.ϊ^ . 
Λεσβίοις γλουχή ή έπιθυμία\ Εντεύθεν τά τουρκοφανή κυρίως δέ έλληνο- 

. γενή 2όυχο?ψ.ι, εί'δη γ-λυκυσμάτων.

. ς' Έκ τούτων εικάζομαι ckt άπό τών αυτών ριζικών προέρχεται καί τό 
γερμαν. g-luck άγγλ. δέ lucknes ή ευδαιμονία-(έκλιπόντος· τοΰ g όπως καί έν' 

τίρ γ-λυφόν δημ. δέ καί βλυχόν άγγλ, luscious) καθό γ-λυκεϊα καί ήδεΐα, 

περί ού λαλήσομεν έν τοΐς περαιτέρω. ’Ίσως άπό τών αυτών ριζικών καί τά 

γερμαναγγλ. zu lieben, to love τό άγαπάν καί έράν, die liebe, the love ό έ'ρώς 
η άγάπη· ώσαύτως καί τά.-zu leben, to live vo ζγίν, das leben, the life ή ζωή 
καθό λιλαιόμενα καί άγαπώμενα. Εντεύθεν τό πάροιμιακόν zu leben ist zu 

lieben, to live is to love. Καί άμοιβαδόν. ’Αλλά περί τών τοιούτων κρινέτώ- 

σαν. οί Γερμανοί. Εΐρήσθω επί τέλους.οτι άπό τών αυτών πηγών και παρ’ 
ήμϊν δημοτικός ή ώραία γυνή έκληθή 2ιγερη καθό λιλαιομένη έφετή άαΐ 

εραστή. . - ,

1'Ως ?ν τω «Φιλολογ, Σολλογ. Κωνσταντινουπόλεως». 1873—4 σ. 589,.
' 2 Νεοελλην. Άνάλεκτα τί Α. σ. 398. /' .. ■

ι
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:Άζ' Τό-παρ’-'Ομήριμ σι’νί-,ίιή· πέτρν λεγόμενον επί τών υψηλών βράχων,

. ον σ.χολιασταί έξηγοΰσιν.,ότι άπό. τοΰ ήείπω, οπερ καί λιμπά.νω, σημαίνον τ.ό. 

άφίημ,ι εΐ'τε άφίεμ,αι’ δημ.οτ; άφίνω, ώς.δήθεν καί παρ’ αυτών τών .αιγών κα- 
ταλιμ.πανόμενον, άφιέμενον, άφινόμενον διά τό- λίαν,δύσβατον. Άλλ’ ή.φύσις 

τών πραγμάτων δεικνύει ολον τό άντίθετον, δηλαδή ότι άπό τοΰ λείπτω τό. 
έφίεμαι, έπιθυμώ, ώς ύπό τών αιγών ιδίως λειπτόμενον, φιλούμενον, έφιέμενον 

καί ούχί άφιέμενον. Έν άλλαις λεζεσιν ούχί ένεκα καταλείψεως, άλλά κα- 

ταλήψεως, ούχί άποχής. άλλά κατοχής. Έκ τούτου καί τό όνομα Αΐγίλιψ 

επί διαφόρων νήσων κάί ερημόνησων ρύ , μόνον ύψικρήμνων, άλλα καί όμαλο- . 
τέρων, ώς επί τό πολύ κατεχομένων ύπό. εΐ'τε αγρίων εΐ'τε ημέρων αιγών, οΐο- 

νεί Αΐγοφιλής,
.- -. η' Κοινώς νομίζεται καί .λέγεται. Ατι τό λατιν. ; jubeo προστάττω προέρ

χεται άπό τοϋ jus juris έν τή σημ/ασίγ τοΰ δύναμις καί έξουσία, άλλ’ έγω 
ύποπτεύομαι μήπως. άπό τοϋ lubeo τό βούλομαι- άγκπώ έφίεμαι καί θέλω . 

δθεν καί δακιστί a jubi τό άγαπάν" 8 γάρ βουλόμεθα τοΰτο καί προστάττο- 

μεν, δηλαδή επί τούτου έκφράζομεν. τήν βούλησιν ημών 'Ομοίως έχομεν 
δακιστί a pofli τό έπιθυμεΐν,. pofta ή επιθυμία (ΐ'σως άφ*  ής ρίζης καί τό έλ- 

λην. πόθος καί ποθεϊν) άλλά καί poftim ορίσατε προστάζατε, δηλαδή έκφρά-r 

σατε τήν επιθυμίαν, τόν πόθον υμών. Εντεύθεν ή ρήσις sic volo sic jubeo, 

επί τό κομψότερον ήδυνατο είναι sic lubeo .sic jubeo, .'.
θ' Εϊδομεν μέχρι τοϋδε οτι πάντα τά τω Άγαθφ συνώνυμα φέρουσι ση

μασίαν άγαπήσεως θελήσεως έφέσεως όρέξεως κ.τ.λ. άλλά τώ Άγαθφ 

βυνωνυμεϊ καί τό Καλόν. ΤΙόθεν τοΰτο; Ό Πλάτων έν τφ Κρατύλλω (§ 39). 

θέλει οτι τό καλόν έρρήθη άπό τοΰ καλεϊν ήτοι όνομάζειν τά όντα--καί 

επειδή τό καλεϊν καί όνομάζειν είναι ή άρίστη τών. τοΰ άνθρώπου ενεργειών, 

εκ. τούτου τό άριστον έκλήθη καί καλόν. Πρόσήγγισεν ό θείος Πλάτων, άλλ*  
ούκ ή'γγισε. Νομίζω ό'τι, επειδή καλοΰντες, δηλαδή προσκαλοΰντές τινα . 

φωνοΰμεν τό όνομα aojoG, έκ τούτου έγενετο κατά μετάληψιν ή χρήσις τοΰ

: καλώ άντί τοΰ: όνοματοθετώ 'Ομοίως καί άπό του λατιν. clamare τό κρά-. 
ζειν, προέρχεται τό ίταλ. chiamare τό τε προσκαλεϊν- καί τό όνοματίζειν. . 

' Τό Καλόν οδν, καί ώς άλλως είπεΐν τό Κάλλος, έκλήθη έκ τοΰ ότι καλεϊ 
ήμάς πρός εαυτό, ήτοι θέλγει, έλκει καί κινεί. Διό καί ό ’Αριστοτέλης περί 

που "Ακρου άγάθοΰ καί καλοϋ λέγει «Τό όρεκτόν καί νοητόν κινεί ού κινού

μενου , . κινεί δέ ώς έρώμενον (Μεταφυσ. Β. § 7). Άλλά δυνάμεθα εΐ-

πεΐν ές αντιθέτου ότι καί ήμεις καλοΟμεν πρός εαυτούς τό Καλόν,Λό Κάλ-.

1 Καί έτίρβς έναλλαγας μεταξύ τοί λ καί. τοΟ γ εΐ'τε λατιν. j, ορα έν τω κεφ. Λ'γ=λ. 
—Έκ τούτον λατιν και jubiolo το άγαλλιώμαι καί ευφραίνομαι καθό επιτυχών τών ών 
βούλομαι καί ίφίεμιαι. , -

. 2 Περί τοί> Αγαθού χαί ΚαλαΟ όρα τά έκτάόην λεγάμενα ΐν τώ τιΟΔιονοσίω τώ ’Αρέο- . 
ηαγίτϊ) άπο3ι8ομενφ σ.ογγράμριατι. Περί , τών θείων ονομάτων' οτι τό Καλόν άπο τού καλεϊν. 
καί άλλα κάμπολλά έν κεφ. Δ, απαν τό; ξ 7. ϊτι έί καί τά i 4, J 8/



ΤΟ ΔΗΜΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 1)9
148 . ,. ' ’ΤΟ ΔΗΑ1ΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

λος, ϊνα. κινήθή καί κλίνη πρός ήμ.£ς. Άδιάφόρον: ,κάί καλοϋμεν· καί καλού- 
μεθκ άμοιβαδον. Ουτω κατά τό εκκλησιαστικόν ιδίωμα την χΛΙσιν incli

nation, ήν έχει τις πρός τό άφιερωθήναι περί τά θεία λέγομεν κΛηιτιν voca

tion ώς γινομένην -παρά τοΰ ©εοΰ, έκ τούτου κατ’ έπεκτασιν καί έπί των 
άλλων τοϋ βίου επιτηδευμάτων καί επαγγελμάτων. “Ομοιόν τι παρουσία-, 

ζεται καί έν τώ κοσμολογική όρίζοντι" ό ''Ηλιος άρα καλεΐ, θέλγει, έλκει 

τούς πλανήτας, ή οί πλκνήται κλίνουσι πρός τόν "Ηλιον, έφίενται αύτοϋ ; 

Ή περί τόν “Ήλιον κίνησις αύτών' είναι άρα αποτέλεσμα επιρροής τούτου 

πρός εκείνους 'ή καταρροής εκείνων πρός τούτον; "Ελξεως άρα (attraction) 

ή ροπής (gravitation); κατά δέ τά ήδη ρηθέντα κλήσεώς ή κλίσεως; Ή λύσις 

τούτων ου παρ’ ήμϊν.
Πρός συμ.πλήρωσιν τούτων παρατηρώ οτι τό έφίεμ.αι, επιθυμώ λέγεται 

ϊταλιστί brume και brama ή επιθυμία. Ίσως άπό τοϋ έλλην. δράμω, κινού

μαι καί όρμώ πρός άπόλαυσιν αντικειμένου τινός. ’Αλλά τούτφ άμιλλάται 
τό σανσκρίτ. brabaman ευχή, δέησις, ικεσία, άπερ έφέσεως καί επιθυμίας 

τινός σημαντικά. Λέγεται ωσαύτως καί λατινιστί desidero’ αλλά περί τού
του λαλήσω άρμοδιώτερον έν τώ περί τών άπό τοΰ εί'δω παραγομένων κε- 

φαλαίφ.—Έπί τέλους περί του Κρατίστου λέγω, όπως άπό τοΰ ayar έγέ- 

νετο άγαθόν, ούτως καί άπό τοϋ συνωνύμου αύτώ κάρτα., οθεν τό κράτος γί
νεται τό κάρρων-ος, ού τό ουδέτερον κάρρον, οθεν τά κρεΐον κρεϊττον κράτι- 

στον, τό άριστον καί. κάλλιστον.
ι': Άλλ’ εις τί συνίσταται άρα τοϋτο το πολλοΐς ρήμασι καλούμενον άγα

θόν καλόν άμεινον λωστον,άριστον βέλτιστου κράτιστον κάλλιστον έσθλόν 

κ. τ. λ. ;
Οΐ παλαιοί κατά διαφόρους τρόπόύς εί'τ’έξέλαβον εί'τ’ έξέφρασαν αυτό,/ 

ώς μανθάναμεν άπό τοΰ έγκεχαραγμενου γνωμικοΰ έν τοΐς προπυλαίοις τοΰ 

κατά την Δήλον ναοΰ, οθεν καί Δηλιον ή Λητφον έκλήθη επίγραμμα"

Κάλλιστον τό δικουότατον, λίρστον. 5’δγιαίνειν ■
"Ηδιστον δε τυγεϊν ών τις έκαστος έοα 1

Ό ’Αριστοτέλης όμως δέν παραδέχεται ταυτας τάς διαστολάς, λέγων έν 

τοΐς αύτοϋ Ήθικοΐς Εύδημίοις (Α, α). «Ό μέν έν Δήλω παρά τώ ©εώ τήν 

»αύτοϋ γνώμην άποφιρνάμενος συνέγραψεν έπί τό πρόπυλαιον τοΰ Αητφου 
»διελών, ούχ υπάρχοντα πάντα τώ αύτώ τό τε άγαθόν καί τό καλόν καί 
»τό ήδύ, ποιήσας Κάλλιστον τό δικαιότατου (κ,τ.λ. ώς άνω). Ημείς δ’ 

»αύτω μ ή συγχωρώμεν, ή γάρ Ευδαιμονία κάλλιστον πάντων ούσα, ήδιστόν 

έστι». Καί έν τοΐς Ήθικοΐς Νικομαχείοις (Α. κ.) «Άριστον άρα καί κώλλι-

1 Θεογν. Γνωμικών ς. 225—β,
2 Τό επίγραμμα τοϋτο άναφίρεται καί δπό τοΰ Πλάτωνος εν tty Γοργίςρ καί Ιν τοΐς Κό- 

μοις" ετι καί όπό Κλήμεντος έν Ζτρωματ. Δ, <3, 483.

©στον καί ήδιστον ή Ευδαιμονία . καί όύ διώρισται κατά τό Δηλιακόν έπί-, 

Βγραμμα κ. τ. λ. *».‘Υπάρχει όμως καί έτέρα κατασκευή τοϋ αυτου επιγράμματος, δπερ ό . : 

’Αθηναίος έν τώ Δειπνοσοφιστ^(ΙΕ § 50), θέλει ώς. «κολιόν άδέσποτον, άλ

λοι δ’ άποδίδ oust τω· Σιμωνίδη καί έτεροι τώ Έπιχάρμφ.

Υγιαίνει-? μεν άριστον άνδρί θνατϊ^ 
Δεύτερον οέ καλόν γενίσθαι, 
Τό τρίτον δε πλοοτεϊν άόόλως 
Και τό τέταρτον ήβανμετα φίλων.

Τοϋτο (αυτόθι) Άλεζανδρίδης ό κωμικός έχλεύασεν οΰ,τως" 

Ό το «κολιόν εδρών έκεΐνό οάτις ήν, 
Τό μεν όγιαίνειν πρώτον ώς άριστον ήν ■ 
Ώνόμασεν όρθώς, δεύτερον δ’ είναι .καλόν, 
Τρίτον δέ πλουτεΐν, τοΰΟ’ όρας έμαίνετο, 
Μετά τήν ύγείαν γάρ τό πλουτεΐν διαφέρει . .
Καλός δέ πεινών,. έστίν αισχρόν Θηρών.

Συντομώτερον καί άφελέστερον έςεφράσθη Φιλήμων ό κωμικός 2.

Αιτώ, δ’ ύγείαν πρώτον, εϊτ5 εόπρ«ξί«ν, 
Τρίτον δέ χαίρειν, είτ’ όφείλειν μηδενί.

ια' Έν τουτοις .τοΐς. έπιγράμμασιν άπηντήσαμεν καί έτέράν λέξιν τόήδΰ 
περί ής μέχρι τοϋδε ούδείς έγένετο λόγος. Πόθεν τοϋτο ; 'Γό ήδύ καί ήδομαι 

δωρ. άδύ, άδομαι, δθεν (ασμένως) ασμένως τό ήδέως, γίνεται άπό τοϋ έδειν 

τό έσθίειν λατιν. ede-re σανσκρίτ. adti, άγγλ. to eat, γερμ. zu essen. ’Εν
τεύθεν έδανόν (μετά ψιλής) τό φαγώσιμων, τό καλόν πρός τό φαγεΐν καί έδα- 

. νόν (μετά δασείας) τό ήδύ τε καί γλυκό. Άπό τοϋ ήδέός τούτου συνδυαζο- 

μ-ένου μετά τοϋ επιρρήματος εό (ό'περ .λατιν. έν συνθέσει όμως ju καί σαν- 
σκριτ. ju ή su) γίνονται τά σανσκρίτ. su-adti εύάδεσθαι (ώς έν Όμήρφ) άρέ- 

σ'κειν καί τά λατιν. su-adeo πείθω, δηλαδή ήδεσθαι τοΐς λεγάμενοι; ποιώ, 

sa-avis (otov su-adis) ό ήδύς καί γλυκύς. Ούτως καί άγγλογερμανιστι sw-eet 

καί (ju-ess) juss ό γλυκύς και εύ-ηδός 3 ό έν τώ ΰφει τής H. Γραφής αα- 
Joe εΐς ρηθέν περί τοϋ άπηγορευμένου καρπού έν τή Έδέμ.

Ταϋτα έδραιοϋνται καί. άπό. τών άκόλούθων εκφράσεων τοϋ Άριστοτέλ.ους 
έν τοΐς αύτοϋ Ήθικοΐς Νικομαχείοις (Ε γ) όπου ενδιατρίβει περί, τής έν γέ- 

νει Ηδονής. «Καί λέγουσι δέ τήν μέν λύπην ένδειαν είναι τοΰ κατά φύσιν^

1 Αλλά ε’ς τι σννίσταται ή λεγομΐνη Εόόαιμονία; ‘Ο Βάρων κατά τον άγ. Αϊγούστί- 
V-· νον είχε συνάξει, Βιακοσίαί δγδοήκοντα τίσσαρα; ποικιλίας δοξασιών καί ορισμών ίπό τών

’Αρχαίων.'Οποί# άνΐξάντλητος πηγή διχογνωμιών!!!
2 'Ως παρά Λουκίανώ Sv τώ αότοϋ Ύπερτοϋ έν προαγοράσει πταίσματος, | 6.
3 Οΰτως έ'χουσι και τά σανσκρίτ. sii-ada.s & εό-ηδΰς (διά τοΰ η) su-vidas & εό-ειδής (διά 

τοΰ st), su-manas & εί-μίνής sudabas & έδ-λαθής άτλ,.
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\ »τίιν δ’ ήδονήν άνα.πλήρωσιν·'.. .. ·Η δόξα S’ αύτη δοκεϊ γεγενήσθαιεκ τών 

«περί τήν’τροφήν λυτςών καί ηδονών' ενδεείς γάρ γιγνομένους καί προλυ- 
Βπήθέντας ήδεσθαι τή Αναπληρώσει», Επειδή δέ ή άναπλήρωσις γίνεται 
διά τής έδέσεως, έρχόμ,εθά .εις τό. ήδεσθαι τ^ έδέσει. Ενταύθα ό ’Αριστο

τέλης διά του .Ιϊγουΰΐν αΐνίττεται τόν Πλάτωνα ειπό,ντα έν τώ Φιλήβω 

(σ. 31 άλλ. 175) ότι πάσα λύπη λυσις έστί καί κένωσις ή δ’ ηδονή πλή- 

ρωσις' ώς καί πολλαχοΰ τών τοΰ Πλάτωνος απαντάται ή τοίαύτη. ιδέα. 

Περιττόν νά άντιγράφω ενταύθα τά διάφορα χωρία άτινα ευκόλως δύναται 
τις άνευρίσζειν διά τών πλατωνικών λεξικών έν τή λέξει ήδοζώ Ταύτόν 
λέγω καί περί τοΰ ’Αριστοτελους έν τοϊς αύτοΰ τριπλοϊς Ήθικοϊς. Άμφότεροί 

: όμως έπειγόμενοι υπό τής ανάγκης τής' ύπερίσχύσεως τής ήθικής ιδέας 

άπορρίπτουσιν επί τέλους τήν γνώμ.ην οτι ή ηδονή απλή πλήρωσις τών 

,ι άναγκών έστί. Ήμεϊς τώρα δέν καταγινόμεθα περί του τί έστιν ή ήδονή, 
άλλα περί του πάθεν ή λέξις αυτή έλκει τό ετυμον αυτής καί εύρίσκομεν ότι 
από τοΰ εδειν τό έσθίειν.

Καί ταΰτα μέν ενθάδε γραμματικώς καί έτυμολογιζώς περί τής λέξεως 
. ήδο-τή. Περί δέ τής τοΰ πράγματος ιδέας ό βουλόμενος γινώσκειν τι τών 

ύπό τών ήμετέρων γραφέντων, έπίτω τόν Πρόλογον τοΰ Kou Γ. Μιστριώτου 

επί τοΰ Γοργίου τοΰ Πλάτωνος έν τή έκδόσει τών αύτόϋ Διαλόγων (Άθήνησι. 
187.2) καί τήν περί τούτου έπίκρισιν τοΰ Κ°“ Θεαγένους Αειβαδά έν: τφ 

' *βλ?«04  τοΰ Σεπτεμβρίου 1874 υπ’αριθμούς 688—692.
■ ι& Γνωσ τόν ότι έν τή άρχαιοτάτγ γ'ενέσεί: τών γλωσσών άπασαι. άέ 

νοητικαί ένέργειαι καί ήθικαί νοήσεις έκλήθησαν άπό τών υλικών αισθή

σεων, μάλιστα δέ τών μάλλον παχυλών συνήθως συγχεόμεναί μέτ*  αυτών' 

άλλ’ αί όνομασίαι έμειναν αί. αύταί έτι καί αφού δία τής προόδου του πο- . 

λιτισμοϋ άνεπτύχθη ή λεπτότερα καί εύγενεστέρα κατάληψις αυτών.: ' 
' Οΰτω λ. χ. τό λατιν. gustus γινόμενον όθεν και τό έλλην. γεϋσις και το 

γερμ. guste γεύμα, κατ’ άρχάς ρηθέν από τής έν τφ στόματι καί τω λά-. 
ρυγγι αίσθήσεως τής έδέσεως, έξετάθη έν ταϊς νεολατινικαϊς γλώσσα ις έπι- 

τών τής όράσεως καί άκροάσεώς καί νοήσεως' τό δή λεγόμενον ΐταλ. gusto, 

γαλλ. gout. Ουτω γαλλιστί λέγεται goiiter la paix, le bonbeur καί έπι πά- 

σης καλαισθησίας καί καλλιτεχνίας la musiqiie, la peinture, οπερ παρά τοϊς 
Έλλησιν έλέγετο · ηδεσ#«4' ωσαύτως άπό τοΰ λατιν. sensus έγενοντο τά 

γαλλ,. sensation ή παχυλή αΐ'σθησις καί sentiment τό τής ψυχής εύγενές 
αίσθημα. Είσέτι τό λατιν. tactus, γαλλ. δέ tact λεγόμενον επί τής παχυλής 

αφής καί επαφής,έπεκτείνεται καί επί τής νοητικής συνωνυμοΰν τώ bon gout 
βπερ άγγλ. άπα τής αυτής καταγωγής λέγεται taste. Ώς έκ τούτων άπάν~ 
των εικάζομαι οτι άπό του έσθίειν πρέπει νά έγένετο καί .τό έσθιλόν κατά δέ 

. συγκοπήν ίσθΛόν συνώνυμον πάσι τοϊς ανωτέρω ρηθεϊσ.ι λώον, καλόν, αγαθόν

ΤΟ ΔΗΑΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
κ.τ.λ. έκ δέ τούτου όρμώμ,ενος προβαίνω μέχρι τής ύποθέσίως ζάί περί τοΰ 

γερμαν. gute. To αγαθόν καί έσθλόν. ' ή /
ιγ' Έάν ούν ταΰτα εχουσι. καλώς, τότε, άναντιρρήτως δυνάμεθκ εΐ- 

πεΐνότι άπό τό.ϋ τρώγειν όθεν ή τροφή, έγένετο καί ή τρυφή οπερ συνώ- :■ 

νυμον τή ηδονή. Περί τούτου καταγίνομαι, πλατυτέραν έν έτέρω κεφαλαίω 

έπιγραφομένφ περί .τών έδέσεως καί τροφής σημαντικών. ’Αλλά λαλών περί 
τών τοιούτων ενταύθα έμνήσθην τών ρηθέντων υπό διαφόρων περί τοΰ Έδίμ ■ 
οπερ καί Έδέπ, ότι κατά τό εβραϊκόν, σημαίνει τρυφήν καί ηδονήν καί οτι 

τό τελευταϊον τούτο παράγεται έξ εκείνου. Τούτο ισχύει ώς αν τις έ'λεγεν' 
ότι τό Έδέμ .παράγεται: άπό τοΰ έδειν, σανσκρ. adti τό έσθίειν λαμβανο- 

μένου μάλιστα ύπ’ δψιν τοΰ ότι ό Θεός ένετείλατό τώ Άδάμ «άπό παντός 
»ξύλου τοΰ έν .τφ Παραδείσώ βρώσει.φαγεΤκτλ. ν οπερ ίσοδυναμεϊ τφ άπό 
παντός ξύλου (καρπού) τοΰ έν τή ’,Εδέμ έδέσει φαγεΐ. Έκάτερον τοΰ ετέ

ρου αντάξιον. .,
■’Έχω καί ετερα είπεΐν προκειμένου λόγου περί τής Έδέμ Παραδείσου και 

τών.. έκεϊθεν: έκρεόντων ποταμών, έτυμολογικώς, άλλα ταυτα έν τώ orsps 
Έ,δάτων κεφαλαίω V Νυν δ’επανέρχομαι εις τά περί έδέσεως καί πληρώ- 

σεως καθό έφέσεως καί ηδονής.
• ιδ' Έν ταϊς νεολατιν. γλώσσαις ή ηδονή καλείται plaisir, piacere κτλ. 
άπό τοΰ λατιν, piacere τό άρέσκειν. Τούτο δέ νομίζω ότι άπό τοΰ άρρ. pleo 

δθε.ν τχ plenus impleo. impletus, repleo rempletus, compleo completus πλήρης 

έμπλεως, πεπληρωμένος κτλ. καί ιδού πάλιν εύρισκόμεθα εις τά πληρωσεώς 
σημαντικά. Τό πά είναι τό κυρίως ριζικόν χαρακτηριστικόν πάσης έμπλήσέως . 

πληρώσεως πληρωμής πλημμύρας . πληθώρας, πλησμονής. Έκ τούτων τό π 
έξέλιπε. βεβαίως έν ταϊς άκολούθοις λέξεσιν λατιν. laetitia ή ευφροσύνη· καί; 

ευθυμία οϊον. plaetitia διά τήν τών καταθυμίων πλήρωσιν, lautitia ή αφθονία 

καί, σπατάλη τών εδεσμάτων οΐον plautitia διά τήν πλησμονήν αυτών..
: Άπό τοΰ λατιν. buca τό στόμα γίνεται, τό δακ. έν πληθυντ.' bucate τά 

εδώδιμα καί φαγητά,, buk δέ άλβαν. ό άρτος τό κατ’ εξοχήν εδώδιμον.. Έκ 
τούτου δακιστί bucurie ή ευφροσύνη ευθυμία ώς πληρώσεως εκφραστική 

:. κατά τά ήδη ρηθέντα. περί τού laetitia^ άλλα καί άλβαν. bukur τό ώραΐον 
καί καλόν οΐον (έσθιλόν) έσθλόν. ’Εντεύθεν ή πόλις Bucureschti οΐον Εύθυ-

. μ.ίαι ή Εύφροσυναι.
Ώς έκ τούτων απάντων εικάζομαι ό'τι καί τό λατιν. b-onuni οίον άτοντ, 

ώσπερ· άπό. τοΰ αύτοΰ καί τό h-onos-oris, περί ών έκτάδην αλλαχού (έν κεφ. 

Συναντήσεων). Εις τούτο ένισχύομαι καί έκ τοΰ οτι τό ίταλ. boiso έν ταϊς 

Λιγουρικαϊς έπαρχίκις λέγεται οηο. 'Ο δέ Κ. Fauriel παρ’ώ απαντώ τούτο,

1 "Ορα ται έκτάδην δπϊ> τοΰ κλεινοί Οικονόμου της Μ. Ε. Έν τ<ϊ> αύτοΟ περί της τών 
Έβδομ, 'Ερμηνείας, Τ. ο. 467—8 Δ. σ. 73 κα· 583, καί Γεωργίου Πάνταζίδου περίέτυ- 
μολογ...τών σημητικώγ γλωσσών, σελ, 17— IV.
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(Dante et les Origines de la langue italienne t. II. p. 157) θέλει αΰτόίβηοι- 

καταγωγής. Ίδου ημείς δεικνύομεν οτι έλληνοπελασγικής.

ιε' Έπανίωμεν εις τά τής Θελήσεως συνδυαζομένη; μετά τής άπολαύ- 

σεως. Τά έφίεμαι ορέγομαι ώς καί'τάλλα τά ρηθέντα έν τφ § 3. λαγγεύω 
: γλίχομαι *τλ.  λατ tvtiTi εκφράζονται ού· μόνον διά τοϋ ..lubeo όθέν libido ή 

όρεξις ή έ'φεσις πρός ηδονήν και Lubentia θεά τις των ήδονών, άλλά καί διά 

τοϋ cupio οθεν concupiscentia ή πρός το αυτό δρεξις η έ'φεσις και (Guperis) 

Κυπρις ή ’Αφροδίτη θεά των ηδονών Cupido—onis δέ ’Έρως δ υιός αύτής. 

Αίίτη λατιν. λέγεται Venus ώς θέλουσιν άπό τοϋ Venio τό ϊεμαι πρός τι καί 

εφιεμαι αυτού. ’Αλλά καί έν τή των Σαβίνων διαλέκτφ, κατά Βάρωνα (Die 
L. L. ο. ν 159) το bonum καλόν καί αγαθόν λεγεται καί cyprum, βεβαίως, 
καθό εφετόν cupituni. 'Ομοίως των ή δη ρηθέντών καί έν ταϊς σλαβικαΐς 
διάλεκτοι; Lado ή Lelio θεότης των ηδονών καθό πορίζουσα τά λώμενα 

λιλαιόμενα και. όρεκτά.

17 Εί'πομεν' έν τώ § ε' ότι τό καλόν ώς όρεκτδν λέγεται άπό τοϋ νοίο ή 
velo θέλω, καί βελτιον ο εστι θελητόν*  άλλ’άπό τοϋ αύτοϋ και τό voluptas ή 

■ ηδονή καθό έφετή, καί θελητή, δθεν καί Volupia θεότης τών ήδονών. ’Εν 

τουτοις ουν ειόομεν οτι η τε libido καί ή voluptas σημαίνοντα άμφότερα 
την ηδονήν καί την προς αύτήν εφεσιν, παράγονται από ριζών ή λέξεων ση- 

μαινουσών την θέλησιν’ αλλά περίεργον είναι οτι και τό libertas ελευθερία 
προέρχεται άπό τής αύτής τοϋ lubeo ή libeo καταγωγής.'Ομοίως καί έν άλ- 
λαις διάλεκτοι; γερμ. Freiheit καί άγγλ. freedem ή έλευθερία, frei καί fere 

ό ελεύθερος' άλλα καί παρ’ Άγγλοσάξοσι θεότης τις Fry άντιστοιχοϋσα ταϊ; 
.. ήδη ρηθεΐσιν Κυπρί; Venus, Volupia, Lado, βεβαίως άπό ρίζηςτινός σημαι- 

νουσης τό έθέλειν καί φιλεΐν, ώς όράται από των freund, friend ό φίλος, fre- 

undshaft, friendship η φιλία. κ’Ελθε καί άπολαυσομ.εν φιΛΙας έως ορθρουν 
λέγει ή έκλελυμένη · γυνή πρός τον σαγηνευόμενον νεανίαν, έν Παροιμίαις Σο- 

λομόντος (Ζ, 6.) Καί παρ’ Όμήρω φιΛότης καίφιΛοτήίπα έργα τά άφοοδίσιά.
ιζ' Άλλ’ή ε.Ιιυθίξ.Ια αυτή τίς καίπόθεν; Κοινώς θέλουσιν οτι από τοϋ 

ελευθω τό ΐημι πορεύομαι γαλλ. aller, ώς δύναμις τοϋ Esvat καί τρόπον τινά 

κινησεως σημαντική. Τοϋτο άνεπαρκές, καθότι ού μόνον πρός τό κινεισθαι 
αίσθανόμεθα την ελευθερίαν ή την κώλυσιν αύτής, αλλά καί έπί παντός άλ

λου. Υπάρχει δέ καί έτερον προγενέστερον τής κινήσεως, ή θέλησις αυτή 

τοϋ κινεισθαι καί άγειν. καί πράττειν καί ένεργειν. «ΝΟν δέ τί άλλο έστίν 

ελευθερία ή τό έξεϊναι ώς βουλόμεθα. (δηλ. έθέλομεν) πράττειν;» (Έπικτή- 

του. Διατρ. Β. α. § 23). Ώς είδομεν δτι από τοϋ λΛαίομαι λίπω libeo.καί 
lubeo έγένετο ή libertas, ουτω άπό τοϋ έθέλω έγένετο ίθεάερία (κατά τά 

πονώ πονηριά, όκνώ οκνηρία, φθονώ φθονερία κτλ.) καί κατ’άντιμετάθεσιν 
ίάεθερία,' επομένως όπως άπό τοϋ άρρ. ΐ.Ιίβω εξ ου τό έλθω, έπιτάσει τής 
δασυτητος (κατα τα εν τφ κεφ. ®’.. .) ελευθω (προφερόμενον έλέφθώ

■■■.. ■■■ \ ·. :·. . . ■ ■ ύ ·:.:·· · ■'·■ " J ■ ■■ ' ί ?
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ώ; άπό τοϋ ΐ'φι ΐ’φιο; καί ΐφθιμος κτλ.), ούτως έπί τέλους άπό τοϋ ΐ’Λ- 
θε,,Ια έγένετο έλευθερία. Εντεύθεν ή. έπί έκουσιότητος συνωνυμία των λέτ 

ξεων έλευθέρως καί έθελουσίως εί'τε,θεληματικωςί Εκ τουτ.ου και ο Κικε- 

ρων, ώ επετάι καί ό άγ. Αυγουστίνος; χρήται συνεχώς τώ voluntas βουλη- 
σις έθέλησις άντί τοϋ libertas ελευθερίας. Ουτω καί έν άλλαις διάλεκτοι; 

voje vointza δακιστί ή βούλησις θέλησις, καί voinik ό· ελεύθερος, volio σλαβ. 

τό βούλομαι έθέλω καί volia ή έβεΛε^Ια, ελευθερία· άλλά καί ..τό σλαβ. 

s-lobod ό. ελεύθερος, προφανώς συγγενε; έστι τοΐς lubeo, zu lieben, to love· 

κτλ. Ιδού καί ετεραι σχέσεις μεταξύ τών ήδη ρηθέντών έν μόννι τή γέρμα-' 
νικγ γλώσση. Zu wollen βούλεσθαι έθέλειν, die wills ή βούλησις εθελησις, ■ 

das wohl τό καλόν καί. άγαθόν, ώς θελητόν. Ωσαύτως zu freuen χαίρεσθαΐ' 

καί άπολαμβάνειν άγαθοϋ είτε ηδονή; τίνος, die freude ή ηδονή καί άπό- - . 
λαυσις αυτής, αλλά καί freund ό φίλος, Freiheit ή έλευθερία ώς ήδεΐα ώς.. 

φιλητή.

Τϊ θέλησις είναι ή 
θρώπου. Τί προ παντός θέλομεν ; Τό ’Άκρον. αγαθόν, την Ευδαιμονίαν ; Εις 
τί αυτή συνίσταται; Οί πολλοί τών άνθρωπον λογίζονται τήν Ηδονήν, οί 

δ' άλλοι τό αύτεξούσιον αυτής τής θελήσεως, τήν Ελευθερίαν.

Κ. ΑΑΜΠΡΥΑΑΟΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΪ1Χ ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΖΙΧΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΪΘΕΡΟΤΠΟλΕΩΣ

Έκ των νοτιοανατολικοί; κειμένων έπαρχιών τής εύκλεοΰς ποτέ καί πρό 
ολίγων μεν είσέτι ετών ειρηνικής καί έν άρμονίφ συμβιούσης καί προαγομένης, 

νϋνδέ άμειλίκτώς ύπό πολλών ξενικών έπιδρομών κατατρυχομένης έλληνι- 

κωτάτης Μακεδονίας, εύφορώταται διά τά παντοειδή προϊόντα αυτών, ώραιό- 

ταται διά τήν λαμποάν καί μαγευτικήν τοποθεσίαν και επισημόταται κατα 
τήν ιστορικήν άξίαν διά τά έν αύταΐς μεγάλα καί αξιοσημείωτα τό πάλαι 

. συμβάντα, άτινα οί κλασικότατοι των ιστορικών καί γεωγράφων τής. άρχαιό- 

τητος ίστοροΰσιν, εϊνε αί έκκλησιαστικαί περιφέρεια! τών έπαρχιών Δράμας, 
Ζίχνης καί Έλευθερουπόλεως. Τούτων τάς πόλεις, κωμοπόλεις, χωρία καί τήν 

διανοητικήν.· άνάπτυξιν καί ζατάστασιν πρός τή φυσικγ περιγραφή τών μερών 
αυτών σκοπών έν τφ παρόντι τοϋτεύχει συντομως να εκ.Οεσω 

μετά τής προσηκούση.ς δσον ένεστι άκριβείας' καί λεπτομέρειας,· ως αυτός επι- 
σκεφθείς καί ΐδίοις οφθαλμοί; ίδών τά μέρη ταΰτά,άναγκαιοτατον κρινώ να έν- 
διάτρίψω ολίγον καί περί τήν · άρχαιρλογίαν τών τε πολφών, πεδιάδων, όρεων,



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ424 ( ' -

λιμνών και λιμένων παραθέτων αυτολεξεί καί τάχωρία τών.άρχαίωηΐσ,τορικων/ 
έξ ών τάς μαρτυρίας ήρύσθην,τελών ο3τως έλάχιστον φορον πρός τήν πατρφαν 

γήν, ήτις τόν τε Σταγειρίτην φιλόσοφον καί. τόν Μέγάν Αλέξανδρον γεννή- 

. σασα καί τόν άρχαΐον Ελληνισμόν διασώσασα άνά πάσαν την Ανατολήν.διά’ 
τοΰ τελευταίου διέσπειρε, καί ήτις τής γεννήσεως καί προαγωγής τών έμπεί- 

ριζών έπτστημών και τής Νεοπλατωνικής φιλοσοφίας αιτία γέγονεν.

’’Ορη τών τριών τούτων επαρχιών ιστορικά καί επίσημα εΐσιν 6 ατατοίι- 
χί>ς ’ΌρβηέΙος, δστις ών άπόσπκσμκ τοϋ Σκομίου καί του βορείου Όρβή- 

λου έχει υψηλήν, ς-ρογγύλην και επίσημον κορυφήν, την τουρκιστί καλουμένηυ’ 

Πιλάτ-τεπε. Έκ τοΰ όρους τούτου κατά τόν 'Ηρόδοτον οι περί τήν Πρασιάδα' 
(λίμνην τοΰ Άχινοΰ) οΐκοϋντες τό πάλαι ΓΙαίονες κόπτοντες ξύλα έκτιζον έν 
αυτή καλύβας, όπως άποφυγωσι τήν ύπό Μεγαβάζου καθυπάταζιν ft ., ΐκρίά 

έπί σταυρών υψηλών έζευγμένων έν μέσγ) έστηκε τή λίμνν) . ... τούς δέ 
σταυρούς- τούς ύπεστεώτας τοϊσι ϊκρίοισι. . .'. έστησαν κοινή πάντες οί πρ-r 

λιήται. ... κομίζοντες έξ οΰρέος, τω ουνομά έστι ’Όρβηλος ('Ηροδότ. ’Γερ- 
ψιχόρ. 16).Ί'ό ΠάγγοΜτ ή ΤΖαγγαίοπ (ΙΙιρνάρι) ύπό τών αρχαίων καλούμενον-, 
ύπό δέ τών χυδαίων καί άπλουστερων τών εγχωρίων <}ρος της Κονσφινίτσάς 

λεγόμενον, συνεχίζον τόν ’Όρβηλον έξαπλοΰται" μεσημβρινοανατολικώς:τής 
Κερκινίτιδος (λίμνης τοΰ Άχινοΰ) μεταξύ τών ποταμών Στρυμόνος καί'Νέ

στου, έχον δέ 1600 περίπου ποδών ύψος καί πολλούς ■ μικρούς κλάδους,άνασ 
φέρεται λίαν -εύφήμως διά τά πολλά καί πολύτιμα άργυρά καί χρυσοί μέ

ταλλα ύπότε τοϋ πατρος τής ιστορίας Ηροδότου λέγοντας τά εξής: 'Γό.Πάγ- 
γαιον ούρος. . . . έόν μέγα τε καί υψηλόν, έν τω χρύσεά τε καί ώργύρεα ένι 
μέταλλα . . . . (ΙΙολυμν. 112) καί τοϋ γεωγράφου Στράβωνός μκρτυροΰντος 

έν ταϊς έζής «τό Πάγγαιον όρος χρυσεϊα καί ώργυρεΐα έχει, μέταλλα» 

(Στραβ. 7, 331 άποσπ. 34). καί οί δυο μεγαλείτεροι καί ίκανώς γνωστοί 

κλάδοι αύτου, ών ό εΐς καλούμενος ΣύμβοΛον (τανϋν βουνόν τής Καβάλ- 

λας) έζαπλο.ΰταί εις τήν ανατολικήν παραλίαν, ό δ’ έτερος Msrolxtbr λεγό

μενοςεκτείνεται βορειοανατολικώς τής Όδομαντικής καί Ήδωνίδος.
Ποταμοί δ’αυτών επίσημοι καί μή εΐσιν οί έςής : ό Νέστος /τουρκιστί 

■Καρασσοϋ .= μέλαν ύδωρ), όστις ένεκα τής όρμητικότη.τός του δέν έφύ- 

λαττε πάντοτε τό αύτό ρείθρου κατά τόν Στράβωνα, « ού μένει δ’ ό Νέ- 

στος έπί ταύτοΰ. ρείθρου διά. παντός». (Στρ. 7,331 ώπόσπ. 44) πηγάζων 
έκ τής'Ροδόπης καί τοϋ Αίμου ύψοΰται 7200 ποδών, περίπου καί διευθύ

νεται έζ άρκτου πρός μεσημβρίαν καί άνατολήν- δικρρέων δέ τήν έκ δυ- 

σμών μέν ύπό του Όρβήλου .καί Π αγγαίου, έζ Ανατολών δέ υπό τής'Ρο
δόπης περιοριζομένην κοιλάδα, ήν πολλάκις κατακλύζει πλημμυρών, χύνεται 

εις τό Αίγαΐον πέλαγος απέναντι τής νήσου Θάσου. Ό πηγάζων

. ,1 *0  ποταμός ουτος άποτιλιδν τήν έκροην της ΙίςρκινίτιΒος (λίμνης τοϋ Άχ/νοΐ») ήτο πλω
τός ίν τ(ί άρχαιότητι άπό τοϋ τΐλοϋς τής λίμνης-μέχρι τής εκύολής αότοϋ.κατά τόν Θουκυτ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 12,3
;ίκ,τόΟτ-δροϋς Σκύμβρού, κατά τήν ακριβή μαρτύρίαή τόδ >τε Θουκυδίδου λέ- 

. γοντος τά εξής ..«καί του. Στρυμόνος ποταμού,. ®ς έκ τοϋ Σμόμβρου όρους διά 
Γραάίων και Αάαίωνρεϊ»' (Θουκυδ. 2; 96), καί τοΰ Σταγειρίτου φιλοσόφου λέ

γοντας., (έν τοΐς Μετεωρ. 1,13) «ό δέ Στρυμών καί Νέγος καί ό -Έβρος άπαν-, 
τες τρεις οντες έκ τοϋ Σκόμ,βρου», εΐνε ό μεγαλείτερος ποταμός τής Μακεδοι 

■ νίας μετά, τόν Άζιον,-καί άναφέρετ.αι ώςγνωστότατος ύπό πάντων περίπου 
τών. αρχαίων (ί'δε Μακεδ. Μ. Δήμιτσα-σελ. 166 σημ. β'), διαρρέων δέ ίκα- 

,νήν ■ έκτασιν 75^-80 περίπου λευγών διέρχεται τήν Κερκινίτιδα (λίμνην τοΰ 

’Αχινοΰ) καί. εΐς τό πέρας αυτής σχηματίζων ελώδη λίμνην, ής πλησίον.κατά 

τήν άριστεράν όχθην έκειτο ή Άμφίπολις, έκβάλλει εΐς τόΆΐγαϊον Πέλαγος 

εΐς θέσιν τό πάλαι μέν -χορύς Αύ^ίΰ'ωπ'καλουμένην, νυν δέ TWi’acfi, ένθα ό 

όμώνυμος αύτφ Στρυμονικός'κόλπος σχηματίζεται,· καί όπου ύπάρχουσιν άπο- 
θήκαί τινες (μαγαζεΐα) τών έν Θεσσαλονίκη αδελφών ’Άβοτ. 'Ο ‘‘Σγγΐ- 
της (Άγγίστας), οστις. κείμενος άνατολικώς καί ούχί ώς τινες έσφαλμένώς 
αυτόν θέτουσι δυτικώς τοϋ Στρυμόνος, ώς τοϋτο μαρτυρεΐται έκ τής μέ- 

,-χρι τοΰ νυν διατηρήσεως τοϋ ονόματος αύτοϋ,. -διότι άπαντες οί κάτοικοι 
τών μερών εκείνων rtozagtbr της Άγγίστας αύτόν καλοϋσιν, πηγάζει έκ τοΰ 

Όρβήλου καί διερχόμενος τήν πεδιάδα τής , Δράμας καί τών Φιλίππων χύ- 

. νεται εις τήν Κερκινίτιδα λίμνην- καί οί.δύο παραπόταμοι ΓαγγΙτης καί Ζν- 
γάχτης (Ζυγοστος), ών ό μέν Γαγγίτης δεζιόθέν, ό δέ Ζυγάκτης^ οστις κατά ' 

τόν Άππιανόν (4,105,) έκ τής θραύσεως τοΰ άζονος τής άμάξης τοΰ Πλού- 

τωνός έλαβε τό όνομα, αριστερόθεν χύνεται εΐς τόν Άγγίσταν.
Λιμναι δ’ είσΐ α') ή ωραία ιστορική και επίσημος Kt'ix.criZK;., ήτις τό πά

λαι Πρασιάς ύπο τώνΠαιόνων καλούμενη τανϋν Λίμνη του Άγτνοΰ ύπό . 

τών εγχωρίων λέγεται έκ τοΰ ονόματος τοΰ'έπί τής δεξιάς όχθης αυτής· κει

μένου χωρίου Λύγινου η Τα-χινον ούτως όνομάσθεΐσα, κείμενη πρός άνατολάς 
τοϋ λεκανοπεδίου τής Βισαλτίας. καί έχουσα μήκος, μέν 5—6, πλάτος δ’ έκ 

δυσμών. πρός άνατολάς 2—3 λευγών, , δέχεται εις αυτήν πολλούς ποτα

μούς, ών έπισημότεροί εΐσιν ό Στρυμων καί ό. Άγγίτης (Άγγίστας). Παράγει 

δέ καί νϋν, ώς καί τό πάλαι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ'Ηροδότου, πάμπολ-’ 
λα εί'δη ιχθύων, έκ τών οποίων ουτος γινώσκων δύο μόνον εί'δη, τούς πά- 

πξ'αχας καί τούς τΐΐω^ας^ αναφέρει ότι ήγρεύ.όντο ύπό.τών έν τή.λίμννι τό 
πάλαι έν καλύβαις ,οΐκούντων Παιάνων μετά μεγίστης- ευκολίας ώς έξής- 

«Ίχθϋς τών δέ πλήθος έστι τοσοΰτο, ώστε όταν τήν θύρην τήν καταπακτήν 

άνακλ.ίνγι, κατίει σχίνω σπυρίδά κεινήν ές τήν. λίμνην, καί ού πολλόν τινά ' 
χρόνον έίρισχών ,άνασπ^ πλήρεα ιχθύων- τών' δέ- ιχθύων. έστί γένεα δύο, 

,3ί3ην (4,10.8) «Καί αύτός ίν τώ Στρυμόνι ναώπηγίαν τρ.ιήρων παρεσκευάζετο ■. ’Εκστρατειών 
.δέ ποτέ ώρ-ίγας Αλέξανδρος κατα τής ’Ασίας, τόν στόλον . ε’χεν. έν τ§ Κεραινίτιδι λίμνί}, 
έξ ης άποκλεύσα; Bits τον .ποταμοί» άπήλθ.εν εΐς ’Ασίαν ‘11ν ίί αύτζ» στόλος παρά, τήν λ.ί— 
,μνην την Κερκίνίτιν*.  (’Αρριαν. ’Δνά®» Άλ· 11> &)· . ,.-:.·.·.,·'.



Ht; Λ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ■ ■' 1 :

τούς καλέουσι πάπρακάζ τε καί τίλώνας» (Ήροδ. Ί’ερψιχ. 1.6),'καί (?) ή περί 

τούς Φιλίππους σχηματιζομένη μικρά και ελώδης, ήτις κατά τον κ. Μ.. Δη-, 

μιτσαν, τόν μέγα φως έπιχυσαντα διά’ τών πολλοί!, λόγου άξιων συγγραμ-; 
μάτων του επί των τής: Μακεδονίας, λίαν έσφαλμένως Πρασιάς λίμνη ώνο-

■ μάσθη. .

Κόλπους δ’ έχουσι τούς εξής: τον Στρν^ονίχδν χό^Λον κληθέντα ούτως 

έκ τοΰ ονόματος του εις αυτόν εκβάλλοντας Στρυμόνος ποταμού, καί σχήμα- 
τίζοντα πζνταχόθεν πολλά άστοχα άκρωτήρία, χαί, τόν έντός αύτοΰ σχήμα-, 

τιζόμενον κόλπον τής Χριστουπόλεως (ό'στις κόλπος τής Καβάλλας λέγεται).

Αιμ.ένας δέ τον της 'ΛμφιπόΛεως, οστις κείμενος έπί των εκβολών τοϋ 

Στρυμόνος καί φημιζόμενος διά τάς τό πάλαι στρατιωτικάς επιχειρήσεις των 
’Αθηναίων κατά των Περσών καί των,Λακεδαιμονίων κατέστη νΟν ό'λως 
άσήμαντος μεταβληθείς εις έλος,καί τδν τής Χ^ιστοί'πάέΐως1 (Νέας Καβάλ

λας) πρός μεσημβρίαν των Φιλίππων καί, άπεναντι τής Θάσου κείμενον.

Έκ τώντριών επαρχιών, &ς ήδη πραγματεύομαι, πρώτον μέν θέλω περι
γράψει την τής Δράμας καί Ζίχνης, ήτις έκκλησιαστικώς ηνωμένη οδσα καί 

άποτελοΰσα μίαν καί την αυτήν επαρχίαν ύπαγομένην εις την δικαιοδοσίαν 

τοΰ Μητροπολίτου Δράμας, πολιτικώς μόνον εις δύο,'ώς κατωτέρω όψόμεθα, 
χωρίζεται,, εΐτα δέ καί την τής Έλευθερουπόλεως.

α' ’Επαρχία Δράμας.

Λύτη έχουσα νυν πρωτεύουσαν μέν την ομώνυμον άύτ-ij πόλιν Δράμαν, έπί- 
νειον δε την Καβάλλαν κ«ί τινας άλλους όρμους, καί όοιζομ.ένη ύπό των δύο 

■μεγάλων τής Μακεδονίας ποταμών Νέστου και Στρυμόνος καί τών δύο όρέων 

ΙΙαγγαίόυ καί Όρβήλου κεϊται κυρίως έν τή πεδιάδι των Φιλίππων, εκ
τείνεται όμως ίζανώς καί άνά την των Σερρών ή Σιροπαιόνων πεδιάδα, την 

ύπό τών αρχαίων Όδομαντικήν καί Όδομαντίδα καλουμένην. Έν ■ τή τών 
Φιλίππων πεδιάδι, ήτις έν τη άρχαιότητι εκαλείτο χώρα τών Ήδωνών καί 

Ήδωνίς άπό Ήδωνοΰ αδελφού τοΰ Μυγδονος . κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον 

(έν λ.) εΉδωνίς άπο Ήδωνοΰ του Μυγδονος αδελφού n, καί εξ ής κατά την 

μυθολογίαν ήρπαξέ ποτέ ό Ιίλοότων άνθη συλλέγουσαν τήν. Κόρην Περσεφό- 

νην, κεϊται επί των. ερειπίων τής ετέρας τών δύο αρχαίων πολισμάτων Δρα- 
βήσκου ή πόλις:

ζ/ρώμα (ή) τό πλεΐστον κατοικουμένη ύπό φανατικών Μωαμεθανών, ένεκα . 
τών οποίων ό άρχιερεύς τής επαρχίας δέ-ν μ,ένει διαρκώς έν αυτή, άλλ’ έν

1 *0  λιμην ουτοξ, xs'fievoi προ; μεσημβρίαν τιϋν Φιλίππων καί έξασφαλιζόμενος χατα τοΟ 
βορειανατολικοΰ άνίμοο δπο μεγάλου βράχου έκτεινομένοο. ez τοΟ Παγγαίου ε’; την θάλασ
σαν, . ί>πηρξε κατά τάν μεσαίων» Ιμπορική άποθη'κη τών Γενουαίων, έξών και το όνομα έλαβε 
και χρησιμεύει μέχρι τοϋ νΰν ώς λιμην πάσης της Ανατολικής Μακεδονία;. 
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τή πολίχνη "Αλιστρατίω’: οί "Έλληνες χριστιανοί τής. πόλεως, ταύτης καί. 

περ ολίγιστοι, άλλ-ά φιλομο.ύσότατρι δντες^ διατ.ηροΰσιν έπαινετώς τρία σχο
λεία αλληλοδιδακτικόν καί ελληνικόν τών άρρενων καί παρθεναγωγεΐον. ’Α

νάγκη όμως έν τή πρωτέύού.ση τής Επαρχίας να ύπκρχή.,καί Σύλλογός τις 
φιλεκπαιδευτικός, φροντίζων καί διά τά περίχωρα αυτής’ ή Δράμα εΐνε έδρα 

διοικητοΰ (μουτεσαρίφη), καί έν αυτή , εύρίσκονται ερείπιά τίνα "Ρωμαϊκής 

εποχής.
Τΰα,τάΛτσα (ή)’ περί τήν Δράμαν καί πολύ πλησίον, αύτής κεϊται ή κώμ,η 

αΰτη κατοικουμένη ύπό 1500 περίπου γνησίων κατά τε τήν καταγωγήν, 

τήν γλώσσαν και τό πάτριον αίσθημα "Ελλήνων, τών πλείστων καλλιεργούν- 

των τήν γήν, και διατηρούσα δα πάνη τής κοινότητος σχολεϊον ελληνικόν,
Λοζάτον (τό)' κώμη μικρά μεταξύ τής Δράμας καί τών ερειπίων τής άρ- 

χαίας πόλεώς Φιλίππων κείμενη διατηρεί ελληνικόν τών άρρένων έκπαιδευ- 

τήριον, στερείται όμως παρθεναγωγείου’ ή έν τή κωμοπόλει ταύτγ πρό τίνος 

συστάσα φιλεκπαιδευτική αδελφότης οί Φίλιπποι πρέπει νά φροντίσν) έκ 
τών ένόντων ν’ άναπληρώση τήν έπαισθητήν ταύτην διά τά μέρη εκείνα 

Ιλλειψιν, ανιδρύουσα εκπαιδευτήριου τών θηλέων κατάλληλον, καί διατη

ρούσα δαπάνη αυτής μίαν παρθεναγωγόν.
ίΖ^οσωτσαίηη (ή)’ κωμόπολις.' κείμενη περί τό 'Αλιστράτιον καί · τήν 

Δράμαν, δύο ώρας άπέχουσα εκατέρωθεν, καί έκ 400 περίπου οικογενειών 
κατοικουμένη διατηρεί έπαινετώς σχολεϊον ελληνικόν καλώς διωργανισμένον. 

καί ύπό ικανού διδασκάλου διευθυνόμενον. Έν τή κωμοπόλει ταύτγ γίνεται, 

αγορά άπαξ τής εβδομάδας έν ώρισμένγ ημέρα καί ύπάρχουσι πολλά εμπο
ρικά καταστήματα. Προϊόντα τής χώρας εΐνε ό βάμβαξ, τά σιτηρά καί ,ίδίορ 

ό φημιζόμενος καπνός τής χώρας ταύτης. 'Ο ένταΰθα πρό τίνος συστάς μι

κρός ’Εκπαιδευτικός Σύλλογος πρέπει νά φροντίσγι περί συστάσεως παρθενα

γωγείου καί σχολαρχείου μετά βιβλιοθήκης, διότι οί όλίγιστοι έν τ^ κώμο- 

πόλει ταύτν) υπάρχοντες σχισματικοί Βούλγαροι κινούμενοι ύπό τής παν- 
σλαυιστικής προπαγάνδας άντενεργοϋσι πεισματωδώς πρός τό καλόν καί τήν 

άνάπτυξιν τής πατρίδος των.
ILleirra, (ή)’ τό χωρίον τοϋτο κείμενον εις τάς ύπωρείας τού όρους και 

έν. θέσει καταφύτω πρός βορρΐϊν τής Πρωσοτ,σαίνης. καί τής πόλεως Δράμας, 

ής δύο ή'μισύ μόνον ώρας άπέχει,. πανταχόθεν ύπό τών άμειλίκτων. τής 
. γλώσσης αύτοΰ πολεμίων πολίορκεϊται, πενέστατον δέ διατελοΰν εν μόνον 

κέκτηται σχολεϊον δημοτικόν, έν φ φοιτωσιν 80 μαθηταί επί 300 ορθοδό

ξων οικιών.άριθμουσών 1200 ψυχών. . ■ ,
Βησΰύτοιανη (ή)' ή κώμη αυτή μικρά οδσα καί κληθεϊσα ούτως ώς έκ 

του τόπου, έν ώ εύρίσκετάι, κεϊται πρός βορράν τής Δράμας καί μίαν μ.όνον 
ώραν άπέχουσα αυτής, κατοικεϊται. δέ ύπό. χριστιανών καί τούρκων ισαρίθ

μων περίπου.
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>oiv τής .Τσατάλτσας κεί

ύπό 150 περίπου κ 

σχολεΐον. '

■ 'ΤιόυρεζΙκι (τό)’ χώρίόν μικρόν υπό 100. περίπου χριστιανικών (κκιών:^ύγ*  

κείμενον καί όνομα τουρκικόν, φέρον, σημαίνον φοδον.

7?(τό)'χωρίον επίσης μικρόν πρός βορρ<

μενον, καί πληθυσμόν μικτόν έκ τουρκων καί χριστιανών Ελλήνων έ'χον.
Βώΐα,ζ (η)*  η .κώμη άυτη υπό τών εγχωρίων Βωλακας καλούμενη ένεκα 

τ·ης χλοερότητος τοϋ τόπου της, καθό εντός, κοιλάδος. κειμένη, κατοικεΐται 

καθαρώς χριστιανικών οικογενειών διατηρούσών μ,ικρόν τί 

σχολεΐον. '
. . Λρέτοδοτ (τό) [δράνος]' τό χωρίον τοΰτο έ'χει μικτόν πληθυσμόν έκ χρι

στιανών κάΐ Τούρκων άριθμούντων 500 φυχάς καί απέχει της Δράμας ημί-·' 

σειαν μόνον" ώραν.
ΚουβαΜστα (ή)’ η μικροτάτη άυτη κώμη έχου.σα μικτόν πληθυσμόν έκ 

■ χριστιανών καί τουρκων ζεΐται εντός ωραίων καί χλοερών, λοφίσκων.
τ^ έπαρχί^ Δράμας ζεΐνται .καί έτερά τινα μικρά χωρία, εν οϊς σχο-

σειανμόνον" ώραν.

Έν '
λεία δεν . ΰπάρχουσιν, άλλ5 ιερείς τινες έν τοΐς νάρθηξι τών εκκλησιών διδά-

σκουσι κατά σύστημα αρχαιότεροι μ,όλις τά πρώτα στοιχεία τής άναγνώ-· < 

σεως καί -γραφής, εί'ς. τινα όμως χωρία καί τούτο τό καλόν δυστυχώς εκλείπει.·
Νευροκόχη (Νικόπολις) (ή)· ή πολίχνη αυτή πρός βορρ«ν τής Δράμαςκει-

e

μένη καί 18 περίπου ώρας άπέχουσα αύτής' εϊνε έδρα έπάρχου, έκκλησιαστι- . 

κώς όμως, υπάγεται ύπό τόν Μητροπολίτην Δράμας. Ύπό τό ό'νομα δέ Νεΰ-, 
ροκόπη δειλόυται ούχί μόνον ή. πολίχνη, άλλά καί πάσα ή επαρχία, ΐίθεν 

καί τά περιξ αυτής χωρία καλούνται έκαστον ύπό τό ί'διον όνομα καί τής 

Νευροκόχης χωρίον.—Ή πολίχνη αυτή, έν τή όποί^ καί αγορά κατά πάσαν 
■·. εβδομάδα γίνεται, έχει όνομα ελληνικόν ούχί δέ καί πάσας τάς. πράξεις, τοι- 

αότας, διότι διατηρεί σχολεϊόν τι καί εκκλησίαν άλλόγλωσσον, ποιούσα ουτω 

τήν άνησυχίαν καί ζημίαν. του τόπου της. Κατά το ό'νομα σύμπασα ή Νευ-

: ρ.οκόπή αρμόζει νά περικόπτγ άλλου τά νεϋρ'α τοΰ επαράτου Σχίσματός καί 

ούχί. νά έναγκαλίζηται αυτό άνοήτως. Σηρίειωτέον ό'τι όλα τά χωρία της 

. επαρχίας ταύτης, τά όποια είσι πολλά καί τινα τών οποίων είσί ·καί ίκανώς 

μεγάλα., στερούνται τάσης διανοητικής άναπτύξεώς, μή ύπάρχοντος έν αύτοΐς 

έπεμελήθη νά' κα&ωρα'ίση 
τό μέρος τούτο διά βουνών καί λοφίσκων κατάφυτων καί χλοερών, έν οις 
εισι-διεσπαρμένα τής Νευροκόπηξ τά χωρίδια, περί της άναπτύξεώς τών ό-

■ ποίων δέον εγκαίρως νά φροντίση ό άρχιερεύς μετά τών έν Δράμα καί 'Αλι- 

στράτίω ©ιλομούσων ομογενών μας... ·

ΛίΖ-

μηδέ άλληλοδιδ ακτικοΰ σχολείου, άν καίή,φυσίς

/■

\ 77 ίχαρχία ΖΙχτης Χαβοϋσα τό όνομα έκ τής μεσαιωνικής πόλεως Ζί-
. χνης,·:ή'τις εϊνενυν χωρίδιον άσήμαντον έκ 40 οικογενειών οΐκουμενον καί 

\ έν θέσει πάνυ χαριέσσνι επί ερειπίων κείμενον, σύγκειται εκ τών'κατωτέρω
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Λάρατέθειμένων ζωμοπόλεων καί χωρίων,' υπαγόμενων πολιτιζώς μέν ύπό 

■τόν Καϊμακάμην Ζελειαχόβου, οστις πάλιν υπάγεται ύπό τόν Μουτεσαρίφην ■ 
Σερρών, έκκλησιαστικώς. δέ ύπό τόν Μητροπολίτην Δράμας, δστις εδρεύει έν ■ 

Άλιστρατίφ, δι’οΰς έν■ τίί περιγραφή της πόλεως Δράμας εί'πομεν λόγους. Έκ 
τών έν τη επαρχία ταυτη κειμένων χωρίων θέλομεν περιγράφει πρώτον μέν 

τά δέξιόθεν, εϊτα δέ καί τά αριστερόθεν του ποταμού.Άγγίτου κείμενα κατά 

φυσικήν σειράν.
‘Λάιστράτιον (τό)’ ή πολίχνη αύτη κείμενη πρός δυσμάς καίού μακράν ώπέ- 

χουσά τής Δράμας κατοικεΐται ύπόΈλλήνων. χριςκανών ώς 500 οικογενειών 
άριθμουσών δισχιλίας ψυ.χάς, καί όλιγίστων μωαμεθανών’ ύπάρχουσι δ’έν αύτ^ 

τρία σχολεία, αλληλοδιδακτικόν τών άρρένων, νηπιαγωγείου τών θηλέων καί 

σχολαρχεΐον. Αίαν όμως άναγκαΐον έν τή πολίχνη ταύτη νά ΰπ.άρχη παρθε
ναγωγείων καλόν καί άκμαΐον, ΐνα και διδασκάλισααί τινες εντεύθεν μορφών-*  

•παι διά ,τά περίχωρα. Ένταΰθα εδρεύει ό"Αγιος Δράμας, τουτεςτν ό Μητροπο

λίτης της επαρχίας ταύτης,. εχων ιδίαν κατοικίαν την λεγομένην.Μητρόπο
λη, μη δυνάμενος, δι’ θν λόγον εί'πομεν άνωτέρω, νά ένδιατρίβγ) έν τή πόλει 

της Δράμας. ’Εντός τοΰ ελληνικού σχολείου (Σχολαρχείου) κτιρίου νέου, λαμ.- 
προτάτου καί εύρυχωροτάτου, δπερ έστί Κεντρικόν, άνιδρυθέν δηλ. καί.συν- 

τηρούμενου διά συνεισφορών, άπάσης τής επαρχίας καί οΰχΐ μόνον της πόλεως, 

ποέπει νά υπάρχη καλή βιβλιοθήκη πρός κοινήν χρήσιν, καί εταιρία τις γεω
πονική πρός ωφέλειαν τών κατοίκων. Έκ τής πολίχνης- ταύτης καθοράται 
λαμπρώς έν άπόπτω ή πόλις Δράμα καί άπασα ή πεδιάς τών Φιλίππων. 

Ώερί τήν πολίχνην ταυτην ολίγον άπέχουσα αύτής ζεΐται έν θέσει ζωγρα- 
Φίκωτάτη έπί τής εις Άλιστράτιον άγούσης έκ τής πεδιάδος τώι Όδομάντων 

δδοϋ, τό ιερόν Μοναστηριού τής 'Αγίας Κυριακής διατεταγμένον πρόςύποδο- 

χήν έγχωρίων τε. καί ξένων προσκυνητών. Έν τούτφ τί) 7 ’Απριλίου- τελεί
ται πανήγυρις διάσημος, πλήθους πολλοϋ συρρέοντος έκ πολλών τής Δράμας 

χωρίων.
Γράτ atari (τό)’ τό χωρίον τοΰτο μόλις έν τέταρτον τής ώρας άπέχον τοΰ 

'Αλιστοατίου κατοικεΐται ύπό 100 χριστιανικών οικογενειών.
' ΖεΛειάχοβον καί Ζέλειάχιον (τό)’ ή πολίχνη αύτη έχουσα μικτόν πλη

θυσμόν έκ χριστιανών κάί τουρκων ζεΐται πλησίον τοΰ Άγγίτου ποταμού 
■ μεταξύ ωραίων τινών λοφίσκων έν θέσει πάνυ χαριέσση’ εϊνε δέ καί έδρα τοϋ 

έπάρχου- (Καϊμακάμη) τής- έπαρχίας Ζίχνης, ήτις έκκλησιαστιζώς υπάγεται 
ύπό τόν'Μητροπολίτην Δράμας. Κάί οί χριστιανοί έν τνί πολίχνη ταύτη όμι- 

λοΰσι τουρκιστί, ώς οί Μωαμεθανοί, καλλιεργοϋσιν όμως τά ελληνικά γράμ

ματα καί τήν ελληνικήν γλώσσαν διατηρόϋντες ελληνικά σχολεία. Παρθενα- 
γωγεΐόν τι άναγκαΐον νά συςηθή καί ένταϋθα, ϊνα διά τής μορφώσεως τοϋ γυ- 

ναικέίου φύλου εντελώς άποσκορακισθγ έκ τής οικογένειας ή τουρκική γλώσσα 

καί επικράτηση ή ελληνική, επειδή ου μικρός δ άριθμός τών χριστιανών. «Ζε- 
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λεία» πόλις ΰπήρχε τό .πάλαι έν Βιθυνίφί παρά την προποντίδα, Ζΐλεϊται 
έλεγοντο οί κάτοικοι' λίαν πιθανόν εΐνε νά άπφκίσθη έκ ταύτης ποτέ τό Ζε- 
λειάχών...Περί την πολίχνην ταύτην καί άλλων χωρίων οί χριστιανοί "Ελ

ληνες όμιλοϋσιν ωσαύτως τουρκιστί. Σημειωτέου δ’ότι. πολλά χωρία της 
επαρχίας Ζίχνης κατοικοϋνται ύπό Τούρκων έπ’ εσχάτων έκμωαμεθανισθέν- 
των. διά την τότε παραμέλησιν τ^ς εκκλησιαστικής/διδασκαλίας, ή'τις παν

τελώς έλλείψασα ένεκα της άπαιδεύσίας. τών ιερέων και της τών κατά και
ρούς Αρχιερέων ρφθυμίας έξέθηκεν αυτούς έτοιμους, διά τό μή ειδέναι τάς 

αλήθειας, της χριστιανικές θρησκείας, εις την επιρροήν τοϋ ’Ισλαμισμού.

‘Ραγεάοα, (τό) [έκ τοϋ £άχος=θάμνος]’ ώνομάσθη δ’ουτω ύπό τών κα- 
τοικησάντων .αύτό, επειδή ό τύπος, έν $ κεϊται, είνε θαμνώδης. Τό χωρίον 

τούτο κείμενον εις την' δεξιάν όχθην τοϋ ποταμού ’Αγγίτου μεσημβρινώς της 

πολίχνης Ζελειαχίρυ καί πολύ πλησίον αυτές,, κατοικεΐται ύπό. 200 περίπου 
οικογενειών διατηρουσών έπαινετώς Αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον.

Σχρί-ζσοβοτ (τό; περί τό. 'Αλιστράτιον κεϊται καί η κώμη αύτη, ητις πε- 
ριεχουσα 180 περίπου χριστιανικάς οικογένειας διατηρεί εν δημοτικόν σχο- 

λεϊονί οί απλοϊκοί κάτοικοι τοϋ χωρίου τούτου, ώς αργότερον έμαθον, έπαυσαν 
τόν ‘Ελληνοδιδάσκαλον καί διώρισαν βούλγαρον, δωρεάν αύτοΐς παραχωρη- 

θέντα ύπό τών επί εδάφους έλληνικωτάτου διά παντοίων μέσών πειρωμένων 

ret, βάΛωσι ζδτ νόβα za>r. .
•. Martrfior (τό), καί ύπό τών χυδαίων Μαντήλιον καλουμενον, χωρίον επί- < 

σης μικρόν πρός βορράν τοϋ Δραβήσκου κείμενον, έν ω τό πάλαι μικρόν μαν- 

τεϊον του Διονύσου έκειτο.

. Στραβό,Ια,κκος (ό) καί τουρκιστί,όπως ύπό τών κατοίκων κοινώς, λέγεται, . 
. Ίγρίόες, σύγκειται ύπό 1,50 περίπου χριστιανικών οικιών, καί κεϊται μεταξύ 

τοϋ‘Αλιστρατίου καί Ιϊροσωτσαίνης μίαν καί ήμίσειαν περίπου ώραν εκατέ
ρωθεν άπέχων. .'

ΣιΛηνύς (δ) καί χυδαϊκώτερον Σφιληνός' ή κώμη αυτή ΰν.ομασθεΐσα 

ούτως έκ τοϋ. ονόματος τοϋ ϊδρυτοΰ αυτής ή κατ’άλλους, διότι οί κάτοικοι 

αυτής άλλοτε περιεφέροντο μεθύοντες ως οί άρχαΐοι Σειληνοί, καί κείμενη 

περί τό Ζελειάχ.ιον προς Αυσμάς. του 'Αλιστρατίου έπι εύφορωτάτης θέσεως 

κατοικεΐται ύπό 1000 περίπου. Χριστιανών, οΐτινες "Ελληνες τη τε κατα
γωγή, τόΐς ηθε.σι καί τοΐς αίσθημασιν όντες, ■ διατηροΰσιν. Έλληνικόν: σχο- 

λεϊον, έν ω φοιτώσο καί τινες τών πέριξ χωρίων μαθηταί. Οί κάτοικοι ταύτης 
φημίζονται ώς λίαν φιλόξενοι. . ?

’Έλθωμενηδη εις την περιγραφήν τών αριστερόθεν τοϋ. Άγγίτου κειμένων 

χωρίων. .
\4γγΙοτα (ή) [καί χυδαϊστί Άντζίστα]’ χωρίον Αρκετά ώραΐον καί ύπό 

200 περίπου οικογενειών, κατοικούμενον κεϊται παρά.τώ ,Άγγίτν; ποταμιό, 
έξ ου καί τό όνομα τοϋτο έλαβε. Κκί τό χωρίον τοϋτο διατηρεί άλληλοδι·-
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^άάΐίάόν 'σχόλέΐον έν' κάλίί κατάστάμεί,'διότι 'οί κάτόιάόΐ/ άύτοΰ έίσίν Αρκε

τά οιλόμ.ουσοι. ■
Βοϊτσί,σΐα, (η)' το χωρίον τοϋτο μίαν περίπου· ώραν άπέχον' τόΰ 'Ροδολεί-· 

βους καί συγκείμενον ύπό 80 χριστιά-Ακών οικογενειών διατηρεί μικρόν τι 

σχολεΐον..
ϊ’ο-έριεπ^εκι (ιό)' τό χωρίον τούτο -ύπό 80 περίπου οικογενειών έκ Χριστια- · 

νών καί Τούρκων κατά τό ήμισυ συγκείμενον υπάγεται πολιτικώς μεν υπό 
τόν Κάϊμακάμην . Ζελειαχόβου; έκκλησιαστικώς δέ ύπό τόν Μητροπολίτην. ; 

Ξάνθης, ώς καί ή κατωτέρω αύτής κέιμένη :
·. Kpojiafarta' (έ)’ τό' χωρίον τοϋτο, χυδαϊστί Κορμμύστά άαλούμένον έκ τών 

Ζρομμύων, τά όποια άφθονως γίνονται αυτόθι, κατοικεΐται υπό 150. περίπου 
οικογενειών χριστιανικών διατηρουσών·σχολείου Αλληλοδιδακτικού. Έν τώ r 

χωρίω τοότφ. ύπάρχέι κάί μετόχων του ρονάσζηρίου ztfc ΕίχϋσιφύινΙβσής,, / 
έν τω όποίω διαμένει εις κάλόγηρος έπιβλέπων καί καλλιέργών διά τών γεωρ

γών τά κτήματα τοϋ Μοναστηριού. .
• 'άχΖα Παρασχ'ε-ΰη (ή)' τό Μονύδρϊον ΐόϋτο κείμενον ’έν λαμπρότατη θέσει 

μεταξύ τών χωρίων Άγγίστάς, Βολτσίστάς καί ‘Ροδολέίβόυς, ανήκει εις τό 

μεγάλου μονάστήριον τη; Εΐκοσιφοινίσσης, περί ού κατωτέρω θα εΐπωμεν; 

καί τελεί κατ’ έτος την 265» Ιουλίου λκμπράν πανήγυριν, εις την οποίαν 
μέταβαίνουσιν έκ πάντων τών μερών: έκείνων Ανθρωποι. Ένταΰθά διαμένει - 

πάντοτε είς καλόγήρος υπαγόμενος ύπό τόν καθηγούμενον τοϋ Μοναστηριού»
Ιίίθία (τά) [Κιούπ-κιοη]’ κωμόπολις ήμίσέιαν μόλις ώραν τοϋ‘Ροδολεί- 

βούς άπέχούσκ καί έκ 350 περίπου οικογενειών' συγκειμένή διατηρεί κα

λώς διωργανίσμένον Αλληλοδιδακτικόν σχολείου, έΐς τό όποιον φοιτώσι καί . 

τινα κοράσια, μή ύπαρχόόσης. ιδιαιτέρας τών θηλέων σχολΐς, είς ής την 

ϊδρυσίν Αμέσως πρέπει νά προβώσίν οί φιλομαθείς κάτοικοι της κωμοπολεώς / 
ΐκύτης, έάν έπιθύμώσι νά ΰπερέχωσι τών πέριξ χωρίων*

'ΡοΰαΙιΐβος (τό) [έκ τόΰ ρόδα λείβειν]- η ωραία αύτη κωμόπολις, ητις 
ώνομάσθη ουτω ένεκα τών ρόδων, τά όποια άφθόνως γίνονται αυτόθι, ώς . 

τοϋτο ήδη μαρτυρεΐται καί ύπό τών Αρχαίων, κειμένη άρκτικώς παρά ... 
τάς ύπωρείας τοϋ Παγγαίου καί περίβλεπτος οδσά δια την μ.έγαλοπρεπη. 

άποψιν, ήν μζκρόθεν παρουσιάζει έίς τά όμμκτα τοϋ θεατοϋ, κατοικεΐται . 
ύπό 550 περίπου οικογενειών Χριστιανικών: καί έξ 80 μόλις μωαμεθανι
κών-καί διατηρεί φιλοτιμώ; καί έπαινετώς τρία σχολεία, .’Αλληλοδιδακτι

κόν, /‘Ελληνικόν: .καί Τίαρθεναγωγεϊόν. Έν αύτ^ ύπάρχει καί■'μέτόχίντ της 

γχωσζης ιίρας Μάνης- ϊης ΕίχοσιφοιΫίσόης, έν δ διαμένει έϊς μοναχός επι
στατών των της Μονής κτημάτών. Της κωμοπόλεως ταύτης διαπρεπής γό

νος είνε'ό την τε ιδιαιτέραν αύτοϋ πατρίδά καί τόν Ανωτερον ' ελληνικόν 

κληρον τιμών, εύπαίδευτός άρχιέρεύς Νεόφυτος, πριόην μεν. Έλευθερουπολεως 
επίσκοπος,νϋν. δέ τόν Μητροποθ.ιτικόν θρόνον τ·ης Φίλιππουπόλεώς περικοσμών» ■'

.·»
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.. As/ioUror η Σελματον (πιθανώς έκ τής. λέξεως ,όίΐμχ .μεΐαφρρ, .λαμβα->. 

νψένης ενταύθα)· ή μικρά αυτή κωμόπολις έπι ωραίου λοφίσκου κείμενη καί 

περίβλεπτον θέσιν■ έχουσα,. κατοικεΐται ύπό 380 περίπου χριστιανικών οΐκο- 

/ γενειών. άριθμουσών 1600. ψυχών, διατηρεί δέ δυστυχώς εν μόνον δημοτι- 

κόν σχολεΐον, ενώ οί Σεμαλταΐοι ..ευκατάστατοι ■δντες ήδύναντο νά ίχωσι 
πρός το αλληλοδιδακτικόν ελληνικόν σχολεΐον καί παρθεναγωγείου καλώς 
διατηρούμενα. ’Αξιοσημείωτος εΐνε ή κωμόπολις αδτη διά τήν ΐδιάζουσαν 

περί την Γραικικήν γλώσσαν προφοράν τών κατοίκων αυτής καί μάλιστα τών 
γυναικών.

ΑΓοτσά^ιοζ (τό), τό χωρίον τοϋτο συγκείμενον ύπόΊ 00 περίπου χριστιανι

κών οικογενειών aat περικυκλουμενον ύπό άλλων μικρότερων χωρίων δύναται 
να συνεννοηθή μετ αυτών, καί νά διατηρή τά τρία άναγκαϊα σχολεία, ώς 

περί τουτου όρθώς εσκεπτετο και μοί έλεγεν δ τοΰ χωρίου τούτου πρωτοπρε- 
σβυτερος αΐδ. Γεώργιος, έν τη οίκίιρ τοϋ οποίου φιλοφρόνως έφιλοξενήθην εσπέ

ραν τινα, ότε περιηγουμην την επαρχίαν ,ταύτην.
Ζόραΰηχι (τό) χωρίον μικρόν πρός μεσημβρίαν τής εκβολής τοϋ Άγγί- 

του καί πρός άνατολάς τής Κερκινίτιδος λίμνης έπί τής. θέσεως τής άρ- 
^αιας [Λίκρας πό^εως Δρ&βΐισκου κείμενον»

ζ/οίδπι (το) χωρίον μικρόν έπί της άριστεράς. όχθης τοϋ Στρυμόνος καί τής 

Κερκινίτιδος λίμνης κείμενον, ου οί πλεΐστοι τών κατοίκων εΐσιν άλιεϊς άλιεύον- 

■ τες τους, πολυειδεΐς ΐχθϋς, έξ ών φημίζεται τό καλούμενον γουΜατύτ, καί 

τας ωραίας, έκείνας έν τή γεόσει έγχέλεις, κατά την θέσιν την καλουμένην 
Χάνδαζ. η Χάνδακας.

Χάνδαζ 1 (ό) τό όνομα της θεσεως ταύτης εΐνε άξιοσημείωτον τή νεωτέρ<η 

τοΰ έθνους ήμών ιστορώ διότι ένταΰθα περί τά μέσα τοΰ 1807 ό άρματωλός 

Νίκος Τσάρας μετά 550 λογάδων μαχητών άντέστησαν μετ’άπαραμίλλου 

αυταπαρνησεως καί άνδρείας κατά δεκαπέντε περίπου χιλιάδων Οθωμανών, 
πολιορκοόντων. αυτούς, κατορθώσαντες ήρωϊκώς μαχόμενο'ι νά φονεύσ.ωσι πολ

λούς τούρκους καί νά.σώθώσιν εΐς τάς μονάς’ τοΰ Άθωνος, οθεν ευκόλως ,ή- 
δυνήθησαν νά έκπλεύσωσιν εΐς Σκόπελον. Τό Απαράμιλλου τφ δντι τοϋτο κα- 

τόρθωμα του ήρωος τούτου τής νεωτέρας'Ελλάδος διατηρείται εϊσέτι.έναυλον 

έν τη μνημη τών κατοίκων των μερών εκείνων καί μάλιστα τών γερόντων, 

οί,τινες αύτόπται μάρτυρες, γενόμενοι τούτου διηγούνται; αυτό μετά θαύμα-, 
,σίας τφ οντι μνήμης καί ένθερμου πατριωτικού ενθουσιασμού τοΐς νεωτέροις.’

’Ιδού πόσον πιστώς καί ζωηρώς ..έξεικονίζεται αύτό καί ύπό τοϋ εξής δη- 

μοτικοΰ άσματος.

1 Θέσι; στενή καί Απόκρημνος ΐπΐ τής όεξιδς όχθης τοΰ Στρυμόνος zed παρά τήν γ ί φ υ-
Π.ρά6ι ΧΕ1μένη. Γέφυρα τοα Ιίράΰί 84 λέγεται,διότι όί τί}ς ίπαρχίας Πρα- ■ 

oiou ( Ελεοθερορπολιως) κάτοικοι ώ’ οώ-ής Βιαβαίν.ουσιν efts εΐς τά Βιξιόθεν του Στρυμόνος 
κι μένα χωρία τδν Σερρών sfe el; Χ«λκιδιζήν χερσόνησον xat Θεσσαλονίκην μετ«6»ίνοντες. .

133

,:·' Ό Νιζοτσάρας πολεμά με τρία β-.λκίτια,
Τήν Ζίχνα καί τόν Χάντακα, τό ’έρημο τό-Πράβι. 

ι Τρεις μέραις. κάνει πόλεμο, τρεις μίραις καί τρεις νόχταις.
Χιόν’’έτρωγαν, χιόν’’έπιναν καί τήν φωτιά βαστοϋσαν .. 

ί Τά παλλήκάρια φώναξε στες τέσσαρες ό Νίκος.
«’Ακουστέ, παλληκάριά μόυ, όλίγα κι άνδρειωμενα! 
Σίδερο βάλτε στην καρδιά, καί χάλκωμα στά στήθη, 
Αύριο νά πατήσωμε νά πζρωμε τόΠράδι» .

' ■ Τόν δρόμο πήραν σόνταχα, καί φθάνουν, στό γεφόρΐ*
*0 Νίκος μέ τό δαμασκι τόν αλλυσο του κοφτεί*  
Φεύγουν οί Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω τό Πράθι άφίνουν.

). ΠραβΙντα (ή) η κώμη αυτή μίαν περίπου ώραν της Άμφιπόλεως άπέχουσα

ΧΚί εις τούς μεσημβρινοανατολικούς πρόποδας τοΰ όρους Παγγαωο επί της 
θέσεως τής άρχαίας πόλεως Περγάμου κείμενη, κατοικεΐται νυν ύπό 2.80 

περίπου οικογενειών, διατηρουσών έν. μόνον σχολεΐον καί τοϋτο λίαν άτελώς 

διωργανισμένον.
ί: ■ - ΓεάΖαιοϊ=Νεοχώρι (τό)*  τό ασήμαντου τοϋτο χωρίδιον μίαν καί ήμίσειαν. .

περίπου ώραν τής έκβολής τοϋ Στρυμόνος άπέχον καί έπί τών ερειπίων τής 

' ενδόξου ποτέ -Αμφιπόλεως κείμενον συνισταται νϋν υπο-25 μόλις οικογενειών , 

L· χριστιανικών.
I . ΛαχχοβΙχιαα (τά)’ ή κωμόπολις αυτή όνομασθεΐσα ουτω ενεκα τών περί αυ

τήν εύρισκομένων λάκκων και φαράγγων κεΐται ,έπί τής εΐς τον Στρυμονικόν 
r ,’ κόλπον ληγούσης πτέρυγος τοϋ όρους Παγγαίου μεσημβρινώς τήςΆμφιπόλεως

[. καί δύο περίπου ώρας άπέχουσα αυτής. Εΐνε:δέ μία τών ώραιοτέρων κωμοπό- ■ ■

λέων τούτων τών μερών, έχουσα ωραίας καί λαμπρά; οικοδομάς και οί κά- 

. τοικοι αύτής συμποσούμενοι εΐς 1800 περίπου ψυχών διακρινονται έπι τε τή 
φιλοξενία:, φιλομουσίορ καί τοΐς αΐσθήμασιν, δ δε ιματισμός τών νεοϋπανδρων 

εΐνε πολλής περιεργί.ας άξιος καί μάλιστα ο περί τήν κεφαλήν κόσμος τών γυ

ναικών. Ή κωμόπολις αΐίτη, έκ τής οποίας λαμπρές καθόράται.δ Στρυμονι- 
κός κόλπος καί τό μεγαλείτερον μέρος τής Όδομαντικής, εκκλήσιαστικώς 
υπάγεται ύπό τόν επίσκοπον Έλευθερουπολεως (Πραβιου), πολιτικώς δε υπό. 

τήν διοίκησιν τοϋ καϊμακάμη Ζελειαχιου.
. Μσνασΐήριόν Eixo^otrltmic. X. έπαρχίαι Δράμας, Ζίχνης καί Έλευθε- 

: ■ ρουπόλεως σεμνύνονται καί έπί τή ,ίερ^, μεγίστνι,' άρχαία καί περιφήμφ

Μονή τής Είκοσιφοινίσσης, τή έπ’ .όνόματι τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας 

Θεοτόκου τιμωμένη καί έπί τοΰ όρους Παγγαίου κειμένγ, εντός ωραίας καί χα- 

ριεστάτης κοιλάδας. ύπό μεγαλοπρεπεστάτου δάσους κεκ.αλυμμενης, α.πολαυ- 
ούσγί δέ έκκλησιαστικών καί πολιτικών προνομίων διά χρυσοβούλλων, συγκι- 
λίων καί Σουλτανικών δρίσμών καί καυχωμένγ, έπκξίως ό'τι Απέναντι τών κατά 

! καιρούς ένσκηψκντων βαρβαρικών -χειμάρρων διετήρησε τήν'Ελληνικήν γλώσ·
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σαν καί μάθησιν καί άρχαίαν Μλήνικήν βιβλιοθήκην λσυνισταμένην έκ'π®^ 

1ών τόμων αρχαίων τε καί νεωτέρων συγγραμμάτων έντυπων τέ καί χεΐρογρά< 

φων.’Εν τ<?ισεμνώ τούτω ίερφ τεμένει μονάζουσι κοιηβωχως 85 : περίπου. μο- 

ναχοι καί δόκιμοι, 4ν τινές είσι διεσπαρμένοι ε-ίς ,τά πολλαχοΰ τών υερων 

ευρισκόμενα ,Μ τϊ) Μονή άνήκοντα. ^όχία, :έν οϊς "έπιστατουντες 
συνάζουν τάς εσοδείας των καί ,πέμπουσιν αύτάς εις την Μονήν,. άλλώ ένα- 

σχολοϋνται περί τήν, καλλιέργειαν τής γήςκαί' τέλος, πρό πάντων δέ

■ οι. νεωτεροι, - μαθητεύουσιν έν τώ έν αυτή τ?· Μονή .καί. δαπάνη αύτής δια- ■ 

τηρουμενφ Έλληναφ σχόλβίφ. Μέγα, λίαν τελεσφόρον διά τά μέρη έκε^
■ και θεάρεστου έ'ργον ήθελον πράξει οί έν «Ατι! όσίως τόν βίον άσκαυμεναι w 

τερες,. εάν,~ άνα,λογιζόμενοι τήν ίεράν αύτών άποστολήν, άποφασίσωσι νά δέ- 

χωνται τοϋ λοιπού καί έξωθεν σπουδαστής διδασκόμενους καί.εκτρεφόμενους 
εντός τ^ς ιερας Μονής δωρεάν, όπως μορφωθέντες χρησιμεύσωσιν εις τήν τά- 
ξιν τοΰ Κλήρου, καθ’ όσον «| πρόσοδοι τής -Μονής, ώς έπληροφορήθημεν,.-^ 

επαρκέστατοι,, μή λησμονούσες ότι τά Μοναστήρια έν τή εποχή τοϋ σκό
τους καί της άμαθείας διασώσαντα ώς άσυλοι ναοί τήν παιδείαν καί τά 
φώτα μετεδιδον έξ αύτών άνά τάς έπαρχίας.Είς τό Μονα.στήριαν τοΰτο συρ- : 

• ρεουσι πανταχόθεν καί πάντοτε άνθρωποι χάριν προσκυνήσεως, τήν ς·' όμως 

Αυγουστου ημέραν της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τελούμενης κατ’ έτος ώς 
έθος εστί λαμπράς καί μεγάλης πανηγυρεως, 'βλέπει τις προσκυνητάς έκ 

πεντε. επαρχιών ήτοι , τής επαρχίας Σερρών,. Δράμας, Ζίχνης, Έλευθερουπό- 
λεως καί Ξάνθης, συνερχόμενους: αύτόθι. Νΰν δέ μεταβαίνομεν. εις ■ τήν έπαο^ 
χίαν Έλευθερουπόλεως.,

,. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

ΜΙΑ ΝΥΞ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΚΡΩΝ.
λ'.·.·· . Α'

. Διατι εχω τήν.κόμην λευκήν μέ έρωτάτε, έν τοιαύτγ ήλικίςι; Έπεσκέ- 
Φθήτέ ποτέ τήν κρύπτην, τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ έν Βορδιγάλλοις ; 

θχ1· ■ ·. .· -■ · ..-\
Είναι χαμηλόν υπόγειον, οκταγώνου ως μοι έφανη σχήματος, εν ω

. τεσσαρακοστός νεκρών άρρένων κάί .θηλέων, κάλλιστα διατηρούμενων άναλόγω'ς 

τής ηλικίας των, άναμένουσιν άνευ άνυπομονησίας τήν Δευτέραν Παρουσίαν.
Τοποθετημένοι πλησίον άλλήλοις, εύθεΐς καί άπαίσιοι, ϊστ.αντάι έκεϊ αρθιοι 

και ως καταβεβλημένοι ύπό κόπου στηρίζονται έπί ,τοϋ τοίχου.

Αν άνηρτατο έπιτάφιος λυχνία έν τώ ύπογείφ, τό αποτέλεσμα της πέν
θιμου ταύτης.συνελευσεως τοποθετημένης έν σχήματι πετάλου θά ήτο τρο

μερόν. Έκαστον τών πτωμάτων τούτων φαίνεται οτι ■ κλίνεί/περιέργως. τήν
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κεφαλήν πρός τά έμπρός ΐνα παρατηρητή τι διά τών δύο βαθειών όπών, ών ·: 

τά πέριξ κατέφαγον οί σκώληκες. Έθελέ τις Απολάβει τήν συνελευσιν ταυ- 
■ την ώς ακαδημίαν νεκρών ή μάλλον ώς φανταστικόν τι δικαστήριον έτοιμον 

νά στήσγ κατά των ζώντων φρικαλέανδίκην. , „
: Τό υπόγειον ή ή κρύπτη συγκοινωνεί πρός τόν εξωτερικόν αέρα δια τής

ί . Αύρας καί μόνης.’Αναπνέει τις δ’ έν αύτζ» βαρείαν ατμόσφαιραν πλήρη πυ

κνών μιασμάτων. ■ , ,
< Τό έδαφος τοϋ υπογείου άποτελεϊτατ έξ ικανών μέτρων κόνεως ανθρωπι- 

νΤ]^ 7-2CL ΟΦΤωΫ ,δόΧ AE-TdJyX’JOlV*
h Ό θάνατος περικυκλοϊ τόν άνθρωπον πανταχόθεν. ■· '

p < ' · '·Β'·

■ ' 'Ότε είχε καταστρκφή τό κοιμητήριον, όπερ έπί μακράν χρόνον περιεκύ-

. : κλωυ τήν εκκλησίαν τοϋ άγίου Μιχαήλ, άνευρέθη άριθμός μέγας τάφων, ων 

οί κάτοικοι είχον άντιστή εις τήν διάλυσιν. , ¥ ?
ί Ή. άποσύνθεσις δεν έγένετο ένεκα τής. φύσεως τής γής έν γ εΐχον ταφή,

ί . · Ή φύσις δ.’ αυτή τούς έβαλσάμωσεν ώραιότατα, καί. μετά τρεις τεσσαρας
i ί’σως καί έξ αιώνας άπεδωκεν ακέραια εις τούς απογόνους τά σώματα τών

ί: Άνευρέθη μεταξύ τών άλλων γυνή, ής ή μεγαλοπρεπής ξανθή κόμη εσω-

, ·. ,ζετο άκεραία καί στίλβουσα. .. χ 5 , ,
. . Ή έν τγ. γή άργιλος εΐχεν άποσκληρύνει τό δέρμα καί τα εσωτερικα^αγ- 

ϊ - γέΐα τών σωμάτων καί κατέστησεν 'αυτά, άληθεΐς μούμιας, μουμίαφ όμως ,

; ' ' άνευ δεμάτων, άνευ επιταφίων σινδόνων, άνευ κοσμημάτων όποια έ'χουσιν

αί αίγυπτιακαί. Τά πτώματα ταϋτα ΐσταντο όρθια, ώς εί είχονένταφια- 

σθή μετά τής ψυχής των. , ■ , ,
Αί άπλαΐ γυναίκες έφώναζον Θαυ^α, ή χημεία μελετησασα απεστειλεν 

έκθεσιν, καί. ή Αρχή άπεφάσισε νά διατηρήσει τά εκατονταετηρίδας αρι - 

, μοΰντα λείψανα. ’Ετοποθετήθησαν έν συμμετρική'τάξει έν τώ υπογειφ του . 
■. παλαιού πύργου, όπου. μέχρι τής. σήμερον είναι τό άντικείμενον τής κοινής : 

περιεργίας και τά θύματα τών φανταστικών διηγήσεων, άς περί αύτων πλατ- 

τει δ . οδηγός. ■
■Γ'· . ';·

Διέβάινον έκ Βορδιγάλλων όπου έχω πολλούς φίλόυς. Είς τούτων έμπορος 

μέ ώδήγησεν άνά τά τέσσαρα. άκρα τής πόλεως καί άναγκαίως καί εις 

τήν κρύπτην τοΰ άγίου Μιχαήλ. ρ . λ ν
. Έτο ’Ιούλιος, ή δέ πόλις έφωτίζετο υπό ώραίου μεσημβρινού ήλιου, όι-

■ δοντος ιδιαίτερόν τι εις αυτήν θελ.γητρον.
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ΕΓμεθα τθεΐς· δ φίλος μουέμπορος, 'Ισπανός τις ξένος του φίλου μου καί 
εγώ.· Τό ώρολόγιον δ’ έσημαινε πέμπτην ακριβώς ώραν, καθ’$ν στιγμήν άνε- 
βαίνομ.εν τάς πέντε η εξ βαθμίδας τάς άγουσάς εις ■ τό δωμάτων του φύλα- 

κος θυρωρούς

Ό θυρωρός ούτος^ν έν άρμονίη μέ τό θέαμά όπερ μετ’όλίγον έπρόκειτα 
νά έκτυλιχθη πρό τών οφθαλμών μας" ητο παράδοξος άνθρωπος χωλαίνων 
φοβερά. 'Ο έτερος τών ποδών του ητο τρεις ν} τέσσαρας τουλάχιστον δα

κτύλους μικρότερος τοΰ άλλου, ούτως ώστε δτε μέν ΐστατο επί του. ενός έφαί- 

νετο υψηλός, δτε δ’επί τού ετέρου χαμηλότατος.

’Αλλά δεν άρκεϊ τούτο. Τό πρόσωπόν του η. μάλλον η κεφαλή του ·ητο 

περιεργοτάτη. Δεν γνωρίζω εις ποιαν μάχην είχεν άπολέσέι τό. δεξιόν του 
ώτίον,, άλλ’ούτως εντελώς ώστε έκ τοΰ παλαιού τούτου κοσμήματος άπέ- 

μεινε μόνον μελάνη όπη, έξ'^ς έξέφε'υγον θύσανοι τριχών, φαιών και μακρών, 
μάκροτάτων, Μάτην προσεπάθησε νά καλύψγ διά τών τριχών του την. σπου- . 
δαίαν ταύτην έλλειψιν' ό ουρανός τον είχε προικίσει μέ τρίχας τόσον σκλη- 

ράς καί δύσκαμπτους ώστε ουδεμία έξ αυτών πότε συνγνεόε νά στραφνί προς 
τό οδς. .

Πρός μείζονα δέ δυστυχίαν είχε μεταξύ τών δύο οφθαλμών ρίνα τοσοΰ- 
τον υπέρογκου καί υπερβολικήν, ώστε ούδείς -ηδύνατο νά τόν προσβλέψν) χω

ρίς νά καταληφθεί υπό σπασμωδικού γέλωτος.

.. Έστηρίζετο έπι τού χαμηλού. ποδός δτε τόν έπλησιάσαμεν. Μόλις έμαθε 

τόν σκοπόν τ^ς επισκέψεώς μας ηγέρθη αί'φνης επί τού ετέρου, καί ηΰξησε. 

τόσον άπροσδοκητως καθ’ημισυ πόδα, ώστε κατετρομάξαμεν καί οί τρεις. .

—- ’Έλθετε κύριοι, είπε μέ φωνήν βραγχνην βαθυφώνου, ιητις ηύξανε τα 

φανταστικόν τού παραδόξου τούτου προσώπου. . ■

Δ'

Κατέβημεν ήρεμα την πρός την κρύπτην άγουσαν κλίμακα. . <

Δέν είμαι ούτε δεισιδαίμων ούτε δειλός'. Παϊς έτι ούδέποτε προσεϊχον είς 

τάς ιστορίας τών βρυκολάκων καί τών μαγίσσων, άς μοι διηγείτο η γραία τρο

φός μου. Άνηρ δέ γένόμενος-εύρον ότι ζεύγος, πιστολίων. είναι τό άριστον άν- 
τιφάρμακον κατά τΐίς αδιακρισίας καί της οικειότητας τών σατανικών πνευ-. 

. μάτων.

Εισερχόμενος λοιπόν εις την. σκοτεινήν κρύπτην ούδέν άλλο αΐ'σθημα είχον 

Ύ) τό της περιεργίας. ' .. ...

Ό φύλαξ μάς.έφώτιζε διά κηρίου οπερ είχε κολλήσει επί μακράς σιδη
ράς ράβδου, ημείς δέ βλέποντες' αυτόν έγελώμεν διά τόν φόβον θν πρότερον 

μάς είχε προξενήσει.

’Εντούτοις ούδέν μέ έκαμε νά προ'ί'δω άμα τη εΐσόδφ μου, δτι . θά έξέλ-

I
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θώ τόσον άλλοΐος η δτε ’είσ^λθον.' Καί όμως μόλις έπάτησα τόν πόδα μου .· 

κατελήφθην ύπό .απερίγραπτου άδιαθεσίας. . - ?
Κατ’ άρχάς ήσθάνθην είδός τι άποθαρρύνσεως.: Ή δριμεΐα καί άηδης συνά

μα όσμη ητις άνέβη είς την κεφαλήν μου μοί ενεποίησεν αΐ'σθημα άτο- 

στροφ'^ς. ?Ούχί βεβαίως τό θέαμα τών νεκρών έπενηργει έπ’έμοϋ ,οίίτω πά- 
ραδόξως" ούδέν είσέτι εΐχονιδεΐ, διότι: ,τό. μονάκριβον κηρίον τοϋ φύλακος 

έφώτιζεν είσέτι Αόριστα καί απροσδιόριστα πράγματα;
.... Μόλις δτε έπλησίασε τό κηρίον του επί, μεγάλου τινός σκελετού, ένόησα 
τί.θά ί'δω, καί ηδη χάρις είς την σταθεράν θέλησίν μου κατώρθωσα νά 

υπερνικήσω την κάταλαβοϋσάν με άηδίαν.
Ό θυρωρός ηοξατο τάς εξηγήσεις του. διά φων^ς βραγχν^ς καί παραδό

ξου, ητις βεβαίως τρομάζει άνδρας .προκατειλημμένους. Έκτος τούτου ·η 
φωνή αύτη συνειθισμένη είς τάς έρρινους έκκλησιαστικάς ψαλμωδίας, άντη- 

χει. ύπό την στοάν ταύτην διά τρόπου βλως πένθιμου.
Εικοστήν ί'σως φοράν την -ημέραν εκείνην ό-^παράδοξος φύλαξ έπανηρχιζε 

τό μονότονου έργον του, ό'περ όμως έξετέλει μετά θαυμαστής αδιαφορίας. 

·, Καί ότέ μέν έθετε την περίφημον λυχνίαν του ύπό.την ρίνα σκελετού τίνος,, 
ό'στις έφαίνετο , ό'τι πρός άνταμόιβην τίϊς οικειότητας ταύτης τώ απέδιδε διά 
τοΰ ύπό τοϋ θανάτου συνεσταλμένου στόματός του τρομερόν μειδίαμα, ότέ δέ 

ώς ιέραξ έπιβλέπων την λείαν ϊστατο επί τοϋ υψηλού ποδός καί διά τοϋ βρα- 

χ.υτέρου έδείκνυε σκελετόν συνεσταλμένου, έ'χοντα τούς βραχίονας περιεστραμ- 
. μένους, την σπονδυλικήν στηλην ,κεκαμμένην είς δυο καί τούς πόδας μετατο

πισμένους καί έ'λεγεν άπλούστατα’ —· ·Τόν έθαψαν ζωντανόν. /
’Έπειτα έ,δείκνυε τόν άχθοφόρον ό'στις άπεβίωσε κατασυντριφθείς ύπό τό 

βάρος τών λίθων ούς μετεκόμιζε, τόν ς-ρατηγόν τόν φονευθέντα έν μονομαχία, 

ου τό δέρμα $το πράγματι διατετρυπημένον διά ξίφους, την οικογένειαν -η'τις . 

έδηλητηριάσθη φαγοΰσα άμανίτας. . . .
' Έδώ μέ κατέλαβε πάλιν η άδιαθεσία μου. Είς τί νά την άποδώσω; Είς 

Ά έλλειψιν άέρος; Είς την. έν τη κρύπτη επικρατούσαν δρόσον, ητις μέ -ηνώ- 

χλησε μετά την έν πληρει ηλίφ διελθοϋσαν ημέραν;
Όποία τέλος καί αν ητο ή . αίτια ησθάνθην δτικλονοϋμαι. Μη έπιθυμών 

■ καί δικαίως νά’παραμείνω μέχρι τέλους,· άπεφάσισανά- άποσυρθώ" μη θέλων. 

όμως άφ’ ετέρου καί νά στερήσω τούς δύο άλλους, θεάματος, οπερ έφαίνετο 

,βτι .τούς διεσκέδαζεν, ώνηγγειλα τό πράγμα ''είς τόν φίλον μου έμπορον καί 

τφ είπα, ότι άποσύρομαι καί τούς περιμένω εις την πλατείαν.

• —Είσαι ασθενής : είπεν ό εξαίρετος φίλος.

—·’Όχι. Μόνον έχω χρείαν άέρος.
... -—Μήπως θέλεις νά σέ συνοδεύσω.

— Διόλου.
; . Θέλετε, κύριε, νά σάς φέξω, :.είπεν ό φύλαξ. ' . ,
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~ lispιττόν, £παν·: τό φώς ημέρας? φαίνεται, ' μόλις'^ς- Ανέλθη, τή^ 

τριτην βαθμίδα τής κλίμακος. Μή ένο^λεϊσθ®. '. . /

, ΔιηυθύνΟην-πρός τήν Οόρο,ν. ’Αλλά καθ’ήν στιγμήν ακριβώς ύέμέλλόύ νά 

ύ1Κ, τό αατωφλιον, ίδρώς Αφθονος καί παγερός έκαλυψε τούς μήνιγγά; μου/ 

φρίκες με κατέλαβαν, ή ύρασίς μου έθαμβώθη, οί πόδες μου. δέν έβάσταζον 
το βάρος του σώματος καί |σθάνθην·Ζπ λιποθυμώ. ■ . ; ..

.Κατέβαλαν μεγάλην. προσπάθειαν νά φθάσω εις τήν πρώτην βαθμίδα τής 

κλίμακος, δ^τι Αμα φθάνων. εκεί θά έσωζόμην. ’Αλλά μόλις ήδυνήθην μη- 

χανικώς νά λάβω δι’ Αμφοτέρων των χειρών μου φύλλον τ^ς θύρας, ένόησ® 

δυστυχώς οτι αύτη παρασυρομένη ύπό του βάρους τοδ σώματός μου έστράΰή 

επι των στροφίγγων της και «λιποθύμησα, ,

Μ

, , °Τε τ°ύς περί έμέ τό σκότος ή,ν, τοσαυτόν βαθύ, ώστε

ενομισα ότι ετυφλωθην: καί έξέ.βαλον φωνήν πνιγηρών.
. ’Αλλ’ό τρόμος μου ούτος παροδικός,’.καί ευθύς Ανέφξα .τούς όφθαλμούς- 

αλλα δεν ενοουν τί έτρεχε καί ένόμιζον οτι έπίεζε τό στήθός μου δεινός έ-

Αλλ όχι. ’Ησθάνθήν ό'τι είμαι έξυπνος. ·
^’Ηθέλησα νά έγερθώ. Έστράφην πρός αριστερά, καί αί χεϊρές μου αϊτινες.

. ζητούν την υποστήριξή τοΰ έδάφους, Απήντησαν πράγματα εις τά όποϊ® 

οεν ειςευρον όποιον όνομα νά δώσω. ,
• ΤΗτο ψύχος, ούδεμίαν δέ έννοιαν εΐχον τοδ μέρους έν & εδρισκόμην. Τό σώικά 

μου συηήλθεν έκ της λιποθυμίας, αλλά- τό πνεΰμά μου ήτο πάντοτε β/ού.

. και βωβόν. ' 1 ;1·
■ .Τέλος ήγέρθην. ’Έστρεψα την κεφαλήν πανταχόθεν. Άλλ’ούδέν διέκρίνον ■ 

, παντα ησαν κατάμαυρα, Έν τό σκότος τής Αβύσσου. Ήσθάνθην '
αιωνιαν νύκτα, καί εΐπον κατ’ έμαυτόν* Όποιον μαρτύρων! ” >

’Ολίγον κατ’ ολίγον $ μνήμη μου έπανήλθεν. Άνεμνήσθην τα πάντα. Την 

καταβασιν^εϊς τήν κρύπτην, τήν Αδιαθεσίαν μου,. ,την σπουδήν μεθ’ ής ήθέ- 

. λησα να εςελθω. Άνεμνήσθην ό'τι έκρατήθην Από .τής θύρας. ’Έπειτα, οΰδέν· 

.'. πλέον. ,. ■

. ■ Ποΰ ημην ;

t Κατα τύχην προΰχώρησα βήματά τινα έκτείνων τούς βραχίονας. Ίίρξάμην 

υποπτευων. τήν Αλήθειαν, Αλλά δεν έτόλμων νά ομολογήσω εις έμαυτόν ·τό τί 

,. εσκεπτομην. Τό έ'δαφος έφ’ οδ προύχώρουν ήν έλαστικόν ώσεί ,άπετελεΐτο ■ 

εκ φυτικών λιπασμάτων. ϊ? δε κακεΐσε δέ ό πού; μου άπήντα Αντικείμενα
■ άτινα εβυθιζοντο υπο τούς πόδας μου έν πυκνοτάτη κόνει.

ήσθάνθην τότε όσμήν Αποθαρρυντικήν κρέατος, όρνιθας, αλλά τάς πρώτα;
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βτίγμάς δεν έπρόσεξκ, έβάδιζον S’ εμπρός εχων τάς χεϊρκς Ανα.τεταμένας. ; · 

/Αίφνης- έστάθην. 'Η χειρ μου :Απήντησεν.Ανθρώπινον κρανών και κατα συμ- .
■. πτωσιν ό λιχανό.ς μουίίόηλθενύέν πή.κθιλΑτητΐ;:έσβεσμένου/ήφθαλμοΰ.’Ησθαν- ;

θην καί έυ.άντευσα και οπισθοχώρησα δύο τρία βήματα. ,, ' λ ; ' γ_'
Έγνώριζον τώρα, καλά ποΰ ημην. "Ωστε δέν άπρεπε νά φοβώμαι, Αφού 

άλλως δέν «πίστευαν ούτε τά φαντάσματα, ούτε τους διαβόλους, ούτε τους 

βρυκόλάκας, ούτε ύλην την γελοίαν μυθολογίαν των τροφών καί τών χωρικών. · 

’Ήμην μόνος έν τγί κρύπτφ έν συντρόφι τεσσαράκοντα μουμιών. Και εκα- Κ 

τόν αν ήσα.ν ή κάμμία, εις εμέ θά ήτο τό αύτό. ·..·.. ,
■Βαθμηδόν τά πνεΰμά μου έκαθαρίσθη καί παν σύμπτωμα φοσου η. αηδίας

’ έξέλιπεν. Ένόησα δ’εύθύς τί μοι συνέβη., Όταν ελαβον,τήν θυραν δια των. , 

γειρών υ,ου, τό σώμα μου έπεσε πρός.αριστερά, ήτοι.έν τφ εσωτερικφ. της 

κρύπτης’ τό φύλλον 5έ τής θύρας περιστραφέν μ.έ έκρυψε-μεταζυ αυτου και, 
του τοίχου, ούτως ώστε ό φίλος μου. καί ό φύλα' απερχόμενοι όεν ηόυνη- 

θησαν νά.με ί’δωσιν. . , .
Ό φύλαξ θά έ’ήλθεν 0 τελευταίος, έσυρε την θυραν. και .την εκλεισε όικ

: της κλείδας χωρίς νά ύποπτεύση τί είχε συμβή. ’ , ' , - ,
Ιίαΐ ίδού πώς εύρισκόμην αιχμάλωτος έν τγ( νεκρική κρυπτή, τις οίόε εν . .

ποια ώρα τής νυκτός καί έν συντροφίγ- σεβαστής όμηγόρεως νεκρών. , ' ,
’Εμειδίκσα σκεφθείς την παράδοξον θέσιν μου. ’Τίμην δε τόσον κύριος,εμ- 

«υτοΰ, ώστε έπί,τινας στιγμάς. ήθέλησα νά λάβω Ακριβή, γνώσιν τού τι χτ 
- σθανόμην ϊνα το διηγηθώ εις τούς φίλους μου, καθότι ούδόλως αμφεβκλλον 

ότι άμα τ$ προσκλησει μου ό φύλαξ ήθελε σπευσει. , , , „ ■
"Ηθελον*  ευθύς μάλιστα προσκαλέσεί . τόν,φύλακα Αν μη εσκεπτομην οτι ,

.. . δεν θά ήτο άσχημον νά άπολαύσω λεπτά τινα έτι. τό περίεργον, τοΰτο συμ

βάν, ύπερ δεν $το διόλου κοινόν. . . .. . : : , , , . ,.
; Καί έβημώτισα δεξιά καί Αριστερά.·-Νομίζω μάλιστα ότι άπετεινκ>αι 

,τόν λόγον .πρός τούς σιωπηλούς, συντρόφους μου η καί ότι τοϊς Απηυθυνα ■ 

προσλαλιών. . . , ,
Ένθυμοϋυιαι καλώς δμως δτι έκ καρδίας ήθελον- εύχαριστησει τό φαντα-

. σμα βπερ .αίφνης ήθελε, φωτίσει την ειρκτήν μου, διότι' τα τρομερόν σκότος , 

έν £ έκινούμην μέ. έκαμνε ·νά υποφέρω· φρικτώ. Τό ήσθανόμην, ούτως· είπειν, ■ 

πιέζον τούς ώμους μου. γ ,
Τοΰτο μέ κατέπεισε νά καλέσω βοήθειαν^Έδίπλωσα την χεΐρα μου προς- τό ; 

. στόμα.μου καί ήρχισα νά φωνάζω·δι’ ύλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων μου.

.·■;—■ ΑίΊ φύλαξ! Έϋώ, εδώ! γ c
■ Πρέπει νά έφώναξκ πολύ δυνατά, διότι ή ηχώ; ήν μοί έξαπεστειλαν αι 

βτοαί ήν τρομερά καί έφοβά,θην μήπως έξύπνισε δύο τρεις νεκρούς.

”Πμ.ην εύθυμος, ολίγον νευρικός Αλλ’ ευθυμότατος. - ;
:. .Ό φύλαξ οσονρούπώ ήρχετο, -Άπγιτεΐτο βεβαίως καιρός' νά έγερθγί τής
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κλίνης, νά ένδυθΐ] καί νά κατέλθ^ όπως μ*  άπελευθερώστ;:. ’Εν τούτες ,ίνά. 

μή χάσω την υπομονήν μου ήρχισα νά περιπατώ θάμνων μόλις τρία βήμα

τα εμπρός καί τρία όπίσω, διότι μεθ’ όλοντό θάρρος μου. καί την.φιλοσοφίαν 
μου οέν έπεθύμουν νά έλθω είς συνάφειαν μέ τούς σκελετούς.

r

Γ

τ’ -
Άλλ’ό θυρωρός δεν ήρχετο,

Ή θύρ α είναι παχεΐα έσκέφθην" αί στοαί αυται φυλακίζουν την- φωνήν· 

συγχρόνως μετά τοϋ σώματος*  δ φύλαξ δεν θά μέ ήκουσεν. ’Έπειτα βεβαίως 
θά κοιμάται. Πρέπει νά κάμω θόρυβον και πολύν μάλιστα, ώστε νά έξυ- 

πνίσω ένα ξεπαρμένον οστις έχει εν μόνον ώτίον καί ΐ'σως κοιμάται επάνω είς. 

αυτό. "Ας κτυπήσω δυνατά την θύραν.

Άλλ’ έπρεπε νά εύρω την κατηραμενην αυτήν θύραν, καί σάς ύρκίζομαι 
ότ,ι μεγάλη δυσκολία έχρειάζετο πρδς τοΰτο. 'Υπήρχεν έν μέσον" νά βαδί

σω κατ’ ευθείαν εμπρός, καί άμα ευρών τόν τοίχον νά τον ακολουθήσω μέχρι 
τοΰ ώρισμένου σημείου, άλλά δυστυχώς οί νεκροί ήσαν ^στηριγμένοι έπί. 

τοΰ τοίχου τούτου, κάί μοι ήτο αδύνατον νά τον εγγίσω χωρίς νά προσψαύ- 
σω ή νά ανατρέψω ΐ'σως πτώμα τι, Τις οϊδε μάλιστα μήπως τό προσώπου 

μου ήρχετο εις άμεσον συνάφειαν προς την σκληρών επιφάνειαν τίνος τών- 

μουμιών τούτων, καί μήπως τό στόμα μου—φρίσσω άκόμη—άκουσίως έφί- 
■λει τό απηρχοαωθέν πρόσωπον τοΰ αχθοφόρου ή την παρειάν ττϊς δηλητη- 

ριασθείσης διά τών άμ.ανιτών κυρίας. Ταΰτα μ’ έτάραττον.

. Προσεπάθησα λοιπόν νά εύρω την θύραν εύθύς, άλλά μετά τέσσαρας ή πεν- 

τε; άποπείρας άπέτυχον. Έκάστοτε προσέκοπτον πρός τινας τών άκινήτων- 
τούτων πλαγγόνων. .

. Τοΰτο μ’ έτάραξε" τά νευρά μου άνεστατώθησαν. Αίφνης μοί έφάνη οτι; 
ήκουσα ασυνήθη τινά ήχονέν τή βαθεί^ έκέίνγι σιγή. Έπέτεινα την προσοχήν" 

•ή σαν οί σφυγμοί τοΰ αίματος οίτινες άντηχουν είς την κεφαλ.ήν μου ως υπό

κωφα και βεβιασμένα κτυπήματα σφυρίαυ.
■ Έμειδίασα έκ νέου. Έπιθυμών μάλιστα νά πνίξω τόν θόρυβον τούτον 
έκάγχασα. 'Η 'ηχώ της στοάς μοί έξαπέστειλε τόν καγχασμόν μου παρά
δοξον καί άλλόκοτον.

-—Ά, έπανέλαβον, είμαι ζωον" διότι ό γέλως μου μ’ έφόβισεν ολίγον. 
Πρέπει νά φύγω εντεύθεν διά παντός μέσου καί άν έπρόκειτο νά ρίψω κατά 

γής τά άξιοσέβαστα ταϋτα λείψανα ώς χάρτινους πετεινούς, ©έλω νά εύρω 

την θύραν.
Έβάδισα άποφασιστικώς εμπρός. "Εφθασα εις τόν τοίχον, άπωθησα μέ

τωπα, χεϊρας, ώμους; άλλά χωρίς νά οπισθοχωρήσω. ’'Αφοβος'δέ καί απηνής 
έξηκολούθησα τόν δρόμον μου άριστερά' χωρίς διόλου : νά με άνησυχώσιν οί
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τριγμοί τών πτωμάτων, άτινα έτριζαν υπό τους, πόδας μου ώσέ.Ι διαμΚρτυρό*  

μένα κατά της διαγωγής μ.ου. .
Είς πόσην ώραν διέτρεξα τά.όλίγα μέτρα, ατινα μ? έχώριζον άπό τής θύ· 

ράς;’Αγνοώ. Τοΰτο μόνον γινώσκω ό'τι τό 'παξείδιον τοΰτο υπήρξε κοπιω- ■ 
δέστατον. Ή χείρ μου δεν κα.τέλειπε τόν ύγρόν τοίχον. ‘Ο πούς μου άπώθει 

ένίοτε εμπόδια, ών έμ,άντευον την φρίκην. Δίς έβάδισα έπί τίνος πράγματος, 

καί, ώ τής βεβηλωσεως’ συνετρίβη . ύπό τούς πόδας μου. ΤΗν πτώμα !
Ή οργή τότε ανεβη εις την κεφαλήν μου καί παντί τρόπώ άπεπειράθην . 

νά τελειώσω τό παραταθέν ήδη σχέδιον μου. ’Έσπευσα καί τέλος ήγγισα 

μέρος τοίχου έφ’ ου ούδέν ήτο. Τά γόνατά μ.ου απήντησαν έν κάθισμά, έ

πειτα δεύτερον, άτινα δεν ήδυνήθην νά εννοήσω διατί εύρίσκοντο έκεΐ καί 

τέλος ήσθάνθην υπό τάς χεΐράς μου την θύραν.
Εύθύς άρχισα κτύπων διά τής πυγμής μ.ου πάση δυνάμ.ει,· καί φωνάζων 

ώς παράφρων. . '.

Έδφ ! έδω ! ....
Άφοΰ έκαμα τοσοΰτον θόρυβον ώστε καθώς ένόμιζον στρατός ολόκληρος 

ήδύνατο ν’άφυπνισθρ, ησύχασα έπί μίαν στιγμήν. Ούδέν έκινηθη άνωθεν μ.ου 
η μάλλον ούδένα ήκουσα θόρυβον ΰποδηλοΟντά μοι ό'τι έρχεται τις πρός εμέ.

. Δυσάρεστος ιδέα τότε διήλθε τόν νουν μου.
” "Αν κατά τύχην ό φύλαξ δεν διέμενεν έν τώ πύργφ ! .

Άλλ’ ή σκέψις αύτη μοί έφάνη απίθανος. Έξηκολούθουν λοιπόν κτύπων, 
φωνάζων, τέλος.ήρχισα βλάσφημων καί έκβάλλων αληθείς μυκηθμούς. ΕΙ- 

χον άπελπισθή.
Τίποτε, .κάί τότε τίποτε. ‘Η κλίμαξ έμενε βωβή. Φαίνεται ή οτι ψυχή 

δεν ύπήρχεν έν τώ πύργφ, ή οτι'δεν ήκουον. Άλλά τοΰτο τό τελευταίου 
θά ήτο πιθανότερον, διότι τά έπί τής θύρας γρονθοκοπήματά μου άσθενέστα- 

. τον θά έποίουν θόρυβόν, αί δε φωναί μου ίσως δεν θά διέβαωον τό κατώφλιον.

Upsast, έσκέφθην νά κτυπήσω δι’ ισχυρότερου τινός. πράγματος, οπερ νά 

■συνταράξφ τήν ξυλίνην ·θύραν.
Άλλά διά τίνος; διά σφυρίου; Καί ποϋ νά το εύρω; Τδέα απαίσια μ’ έ- 

πήλθε. Περί εμέ, έν τφ σκότει, ύπήρχον τόσα, ανθρώπινα οστά. Άς λάβω, 

εϊπον, μίαν κνήμ,ην, ενα βραχίονα καλ άς κτυπήσω . δι’ αυτών μεχρισοϋ ή έλ-. 

θωσι νά.μ’ άνοίξωσιν ή θραυσθώσιν. . ■ s

"Οχι, όχι. Ουδέποτε.

Άλλά τί ποιητέον ;

' Ζ' '

Αίφνης έν τώ μέσω τής άποθκρρύνσεώς μου, ένθυμήθην ότιεχω επάνω 

μου φως. ■ . ·. Λ -
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ϋά μια νγξ meTA^t'.^ ·
—Ίϊοΰ εΐχον.·. λοιπόν την·, κεφκλήν ■ ,Άνέκραξά. ερευνών τά θυλάκιά μοι) 

μετά σπουδής. '- . ·

· . ’Έπειτα έσυρα έκ του θυλακίου μ,ου μικράν θήκην έκ τών γνωστών εκεί

νων κηρίνων φωσφορικών πυρείων.

"Ετριψα έν τών μικρών, κηρίων επί Τοϋ ύαλοχάρ-ίου τής θήκης. Ευθύς'.Ανέ- 
λαμψε φως. Είδαν περί εμέ τινά τών αποξηραμένων εκείνων L σωμάτων έν 

συντρόφι τών όποιων εύρισκόμήν τίς οιδε πρό πόσου χρόνου, καί σας βεβαιώ 

ότι έχάρην υπερβαλλόντως διότι άνεϋρον τήν χρήσιν τών όμμ.άτων μου.
.’Αλλά δεν εΐχον καιρόν νά σκέφθώ πολύ. Ό μικρός μου φανός ήδύνατο νά 

ζήση· ολίγα μόνον δευτερόλεπτα καί εΐδον ότι δυστυχώς τρία ακόμη κηρία ' 

είχεν ή.θήκη.

"Ελαβαν από· τοΰ έδάφόυς τόν πϊλόν μου οστις εΐχε πέσει οτε έλιΐίοθύμη- 

σα καί παόετήρησα τάς δυό χονδροειδείς καθέδρας έφ’ ών εΐχον ώπρότερον 

προσκόψει. '

*·

— Ιδού δ)τι έζήτουν, εΐπον ρίπτων είς τούς πόδας μου τό σβεσθέν ήδη 

κηρίον.
Και λαβών τήν μίαν καθέδραν την έξήρθρωσα καί- άφοϋ έρριψα παν τό μη 

αναγκαιοΰν μοι, δι’ ενός τών. δυο χονδρών, ξύλινων ερεισμάτων ήρχισα κτύ

πων τήν θυραν, αλλά μετά τόσης, δυνάμέως και μανίας/ ώστε εΐχον πλήρη 
πεποίθησιν, ότι άν τις ζών εύρίσκετο έν τώ πύργω, θά έσπευδε νά μ’ Ανοιξη.

Μάτην ! τό ξύλινον έρεισμα τής καθέδρας έθραύσθη. εις τεμάχια, άλλ’ουδέ 

τό έλάχιστον σημεϊον. ζωής έφάνη άνωθεν μου,
*11 οργή μου επηυξήθη μέχρι παροξυσμού και συνέλαβον την παράβολον ιδέαν 

όπως διά τών υπολειμμάτων τής καθέδρας πυρπολήσω την θύραν καί Ια ' 

φύγω διά τής πυρκαϊάς, .

,’Έλαβον λοιπόν τό άχυρον της καθέδρας καί άνωθεν έτοποθέτησα·: τά ξύλα

. αύτής,. ήναψα τό τελευταΐόν μου πυρεϊον..—τά δύο άλλα εΐχον καταναλώσει
. πριν—καί μετέδωκα τό πυρ. Φλόξ χαρμόσυνος άνέτειλεν αίφνης έν τΐί σκο

τεινή κρύπτη.

. Μοϊ έφάνη ότι οί νεκροί προύχώρησαν έν βήμ.α πρός τήν φλόγα νά θερμά-
.. νωσι τά πρό πολλοΰ απόκαρωθέντα μέλη των.

Άλλα μετά τής φλογός Ανυψοϋτ'ο πρός τήν στοάν καί πυκνός καπνός, Έ*  
νόησα ευθύς ότι δ καπνός θά. μέ έπνιγε καί ότι η θύρκ δεν ήτο τόσον εύ’~ 

κολον ,νά κανί. ..’Επήδησα έπι τις φλογός καί. διά τών ποδών μου την έ'σβε- 
σά.Έίτο καιρός,-.διότι ολίγα λεπτά Αργότερα ή κρύπτη θά ήτο Ακατοίκητος.

. Έν τούτοις έπεσον έκ νέου είς νύκτα βαθυτάτην καί σκοτεινήν. Πάσα ελ
πίς νά φύγω έκεΐθεν πρό της πρωίας τΐίς επαύριον άπεπτη καί ήμην κατα- 

. . δεδικασμένος νά διέλθω την νύκτα—'νύκτα μακράν-—μεταξύ τών Αρχαίων 

κατοίκων τοϋ νεκροταφείου τοϋ Αγίου Μιχαήλ. ’ ■ '■ ·

Πράγμα παράδοξον. Άμα λαβών την άπόφασιν ταύτην ησύχασα 'έντε,-

L
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Λώς, ή όργη μου έκόπασεκαί Απέβλεπον' πρός τήν άατάότασίν μόυ Sv μή . 

μετ’ευθυμίας, Αλλά τουλάχιστον μετ’Αδιαφορίας..
— Τό κάτω κάτω τής γραφής, εΐπον, πρόκειται, μόνον νά' διέλθω κακήν 

νύκτα. Άλλ’άφοΰ άλλως δεν γίνεται, Ας· λάβώ τό πράγμα Από τής καλής 
του έπόψεως. Βέβαιον είναι ότι ούδείς θά κάτέλθη έδΐί.ΊΙ κρύπτηεΐναι δρο-· 

σερά λίαν καί ευχάριστος ώς πρός τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους. Έκ τών δύο 

καθεδρών: ή μία μοΰ μένει, καί άνέυ αμφιβολίας ό'πως είμαι κατάκοπος καί 

μετά: τόσας· συγκινήσεις θά κοιμηθώ ήσύχως έως αύριον τό πρωί.
Δεν θέλω νά προσποιηθώ τόν Ανδρείαν, κατά βάθος όμως δέν ήμ.ην τόσον 

Αδιάφορος όσον ήθελον νά πείσω έμαυτόν. Νά διέλθω τήν νύκτα μετά 
σκελετών καί νά κοιμηθώ τινάς ώρας μετ’ εκείνων οΐτινες ουδέποτε θά έξυ- 

πνήσωσι δεν. μοι έφαίνετο πολύ εύχάριστον. Καί οί πλέον, δειλοί θά ήσαν τής 

γνώμης μου, οπωσδήποτε όμως ούτε, έντρομος ήμην ούτε Ανήσυχος.
"Ελαβον,τό κάθισμα καί έκάθησα έν τώ μέσω τής κρύπτης. Δεν έμεινα 

όμως πολύ διότι ένόησα ότι θά μοι ήτο δύσκολον νά κοιμηθώ Αν δέν έστη- 

ριζόμην που.
: Επανήλθαν λοιπόν μετά τοΰ καθίσματος παρά τήν θύραν. "Εθεσα τόν πϊ

λόν μου κατά γης πλησίον μου, καί έπειτα άφοϋ κατόρθωσα νά πλησιάσω 

τήν καθέδραν ώστε νά κόλληση έπί· τής Θύρας, έστήριξα και τήν. κε

φαλήν μου. . ·
Πάσα συγκίνησις μέ είχεν Αφήσει. Εΐχον λάβει ήδη τήν άπόφασίν -μου. 

Μοΰ ήλθε μάλιστα ή ιδέα νά ευχηθώ τήν καλήν νύκτα είς τούς συντρόφους 

μου,.: όπερ καί έ'πραξα γεγωνυίγ τη φωνή καί λίαν εύθυμως" έπειτα έκλει

σα τούς, οφθαλμούς μου έχων δεξιόθεν μέν δύο συζύγους τοϋ ΙΕ' αίώνος, 

αριστερόθεν δέ γραίαν ητις είχε μείνει τριακόσια τριάκοντα επτά έτή έν τη 

γή καί· τής οποίας όμως διετηροϋντο είσέτι αί τρίχες τής κεφαλής.

·».· ■

j

Π'

Ακίνητος,-τάς κνήμας έχων εκτεταμένα; καί τάς χεϊρα; επί τών πλευ
ρών περιέμενρν τόν ύπνον. Δυστυχώς ήμην άκόμη ύπό τήν νευρικήν επήρειαν 

τών γενομ.ένων καί ήσθανόμ.ην τούς δακτύλους· μου νευ.ρικώς συστελλόμενους 

καί τά.χείλη μου διαστελλόμενα ύπό μορφασμών.
Συνεκέντρωσα τότε όλην τήν προσοχήν μου . πρός τήν ό'ρέξιν ήν εΐχον 

νά κοιμηθώ. Και όλίγον κατ’όλίγον ή έν τή κρύπτη .επικρατούσα δρόσος μέ 

ήσύχασεν. 'H νάρκωσις έπήρχετο. καί ό ύπνος μετ’ αυτής, Ούδεμία σκέψις 
διήρχετο τοϋ νοός μου. Άπό καιρού ·εις' καιρόν, μόνον, μία λέξις ή δυσδιάκρι

τος μορφή διήρχετο πρό. τών κεκλεισμένων , οφθαλμών μου. Αόριστος καί έν 
νεφελώδει άτμοσφαίρη. Τά πάντα ανεπαόοντο τό τε σώμά καί ή ψυχή.

.. Τόσον καλά ήσθάνόμην . καί τόσην εύχαρίστησιν εΐχον έπι τούτω, ώστε
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ήθέλησα νά συστείλω τά μέλη μου καί νά. συσπειρωθώ. Τοΰτο διέλυσετό 

θέλγητρ ο .■·.

Σκοτεινή ιδέα άνήφθη έν τφ μυελώ μου. Ή άνάμνησις του τόπου έν φ 

ήμην καί τών περικυκλούντων με όντων. Έδιωξα την ιδέαν τάύτην. ιΗ ή συ*  

χία έπανήλθεν άλλ’ όχι έπί πολύ.

-Έν τούτοις άπεκοιμήθην πράγματι δτε ή σκιαγραφία τοϋ ύψηλου φύλακος 
διήλθε τό πρώτον μου ονείρον. Τον ειδον ύποσκάζοντα περιπατοΰντά άνω και 

κάτω' ήλθε πρός με, με έλαβε διά τής χειράς καί μέ.ώθησεν εις σκοτεινήν 
κλίμακα. Έξύπνησκ.

* Άναμφιβόλως δέν ήν εύκολον νά λησμονήσω τά.περι εμέ. Δεν άπεθαρ-

ρύνθην Ομως. Άπόφασιν εχων νά μη κινηθώ πλέον, έβιάσθην νά κλείσω τούς 

οφθαλμούς της ψυχής μου συγχρόνως καί τοΟ σώματος.

’Αλλά τότε, μακράν, έν τζ> βάθει της κρύπτης, ειδον άνακύπτοντα μι

κρόν σκελετόν δστις ή'ρξατο περίπατων καί βαθμηδόν μεγεθυνόμενος έωσοΰ 
εγένετο γίγας. Ήρχετο πρός με μετά την άπαραμίλλου ταχύτητος τών ονεί

ρων. ’Ήμην εις τόν δρόμον του καί βεβαίως διερχόμενος θά με κατεσύντριβεν. 

Άκουσίως έκινηθην καί άνέφξα τούς οφθαλμούς· έξυπνη σας πάλιν εντελώς 

την φοράν ταύτην έγενόμην μανιώδης.
Μετεκινήθην, άλλαξα την θέσιν τών ποδών μου έσταύρωσα τάς χεϊράς 

μου, έκάλυψα διά τούτων τούς οφθαλμούς μου καί έποίησα νέαν πρός ύπνον 

άπόπειραν. ’ . - "

Μάτην.

Αί'φνης ηκουσα κάτι τι πλησίον μου, θόρυβόν τινα δυσδιάκρίτον, έπειτα 

τριγμόν. Ήγέρθ.ην, έτεινα τό ους ολίγον τεταραγμένος.

' —■ ’Επί τέλους, έσκεφθην, δυνατόν νά συμβώσι περίεργα τινα φαινόμενα. 

*0 χρόνος έπιτελεί, τό έργον του. Τά όστα εκτείνονται βραδέως μετά τόσους ... 

αιώνας. Τοΰτο δέν μ’εμποδίζει νά κοιμηθώ. 'Οποία νύξ!

Καταπεπονη μένος έστηριξα τούς άγκώνάς μου επί τών γονάτων, καί τόν 

πωγονα έπ'ι τών χειρών μου καί εσκεπτομην έχων τούς οφθαλμούς άνοικτούς.
Δεν είξεύρω άν τότε τά ώτά μου έβόμβησαν, είμαι όμως βέβαιος ότι ή'- 

κουσα θόρυβον, Έστρεψα τούς οφθαλμούς μου ,πέριξ καί ήσθάνθην ούχί ακρι
βώς φόβον άλλα παρόμοιόν τι.

Έμπροσθεν μου καί έν τώ πυκνώ σκότει της κρύπτης, ειδον περιιπταμέ- 

. νας λεπτάς γραμμάς έρυθροΰ χρώματος, πρασίνου ανοικτού καί λευκοϋ ζωη
ρού. Τά χρώματα ταΰτα άνεμιγνύοντο έν αρμονία. μεταξύ των άποτελοΰντα 

■ μυρία παράδοξα σχήματα εξαφανιζόμενα και.άνανεούμενα άνευ διακοπής.

Τό φαινόμενου τοΰτο μοί ήτο γνωστόν. Πάντες .τό έδοκίμασαν. Έν τούτοις 
μοί προύξένησε. φρικίασιν καί αί παλάμα.ι τών χειρών μου ηρξαντο. θερμαι

νόμενοι.

Έκλεισα τούς οφθαλμούς.’’Άλλο τότε θέαμα. ’Αντί τών κεχρωματισμέ-
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νών>ίγραμμών, . ^ς;έίθελον νά άποφύγω,τέγόννήθη σαν·-,πρόσωπα παράδοξα. καί· 

φανταστικά. Τά μέν μέ έχαιρέτων βκθέως ύποκλίνοντα, τά δέ μ.έ ήπείλουν 

καί η μορφή των1διεστέλλετο είς φρικώδεις μορφασμούς.· ■ .·. ■ .
• λ Έίκουσα έκινέουτθόρ'ύβον πλησίονμου^ αλλά πολύ ■πλησίον μου ώς εάν 

έτριξε τις τά κόκκαλα .τών χειρών του .παρά τό ους μου, καί τότε πρώτην

. φοράν μοί. ήλθέν·ιδέα παράλογος. Έσκεφθην δηλ. Οτι ϊ'σως ήκουον πράγματα ■■■ ■
■ σύμβαίνον,τα πέραν τοΰ: βίόυ. τούτου .καί ότι περί .έμε έκινοΰντο αι ψυχ«ί αϊ-

τινες άνεζητόυν τά εκεί τοποθετημένα πτώματα., \. .. \ ■·.,
: Έν τούτοι:, προφσθάνθην τόν κίνδυνον, ©ελών δέ νά καταστρέψω την νευ- 1 

φίκήν .κατάστασιν έν εΰρισκόμην . ήγέρθήν καί έβημάτισπ.
’■ Ήδυνάμην έλευθέρως νά κινώμαιί Είς τά φαντάσματα βεβαίως ουδέ τώρα 

έπίστέύον, όπως ουδέ άλλοτε ποτέ,. άλλ’ εΐχον συνείδησιν οτι ΰπό: τό τρο

μερόν σκότος καί τήν καταπληκτικήν σιγήν έν 4J εύρίσκόμήν, τό' πάραμίκρόν
. , 'ηδύνάτο νά με .φοβίσφ: καί νά με κάμγτ να χάσω καί θάρρος' καί κρίσιν. 

λΛΙοί.· έφαίνετο. βέβαιον ο,τι άπό στιγμής ’ είς στιγμήν δέν θά ήμην πλέον κύ

ριος έμαυτοΰ. ’Ήμην βέβαιος οτι ούδέν εΐχον νά φοβηθώ παρά τών'δυστυχών

• έκείνων νεκρών, οΐτινες μέ περιεκύκλουν, ούδόλως αμφέβαλλον ότι έμενον έκεΐ ·. 

άκινητος καί θά έ'μενον αιωνίως*·  άλλ’όμως' ένόουν ότιενεκκ τής νευρικής 
.μου καταστάσεως δέν ήτο παράδοξον· νά νομίσω ότι τούς βλέπω εγειρόμε
νους,1 βαδίζοντας πρός με, περικυκλοϋντάς' ‘με καί τίς οΐδε παρασόρόντάς. με 

είς χορόν σατανικόν. ....
’Αλλάμόλις έσκεφθην τοΰτο έκτύπησκ ίσχυρώς τόνπόδα, καί.εΐπον κατ’· 

έμαυτόν οτι αν παρεδεχόμην τό πιθανόν τών παραδοξολογιών τούτων, ήμην... 

χαμένος, διότι, θά παρεσυρόμήν ύπ’. άύτών. ..

‘Ώς··; παρατηρείτε τό κακόν προύχώρεί.,· "Οπόθεν δήποτε καί άν, προσέπά-
' θουν νά. άποκρόύσώ τόν καταλαμβάνόντά με φόβον/.προσέκροϋόν είς ύποθέ-. · 

σεις αΐτινες' ήσαν πολλφ χείρονες τό® φόβου. Διότι τά, νεϋρα μέ έκυρίευον.
1 —π~:Ά1έΐμαί άνήρ.. ’Ανέκραξα1 τέλοΐ. μεγαλοφώνως; Καί ώςέάν· εΐχον 

άνάγκήν άποδείξεωςποΰ θάρρους μ.όυ, έβάδισα κατ’ εύθεΐάν πρός τόν τοίχον

. καί ήγγισα. διαδοχικώς πάντα τά πτώματά. ' . ' :■
- -~-;’ΐδού λοϊπόν*  εΐπον κατ’έμάύτόν, §τε έπέίσθην ότι τά. πτώματα· δέν.

■ ·. ©ΐχόν κατάλίπει‘τήν ;θέσιν των. . ? ·,: . 1 '
. θ'

Καί έκάθισα έκ νέου. ■’
. ΙΙερίεργον-πράγμα ! Τώρα εΐχον. την ευκολίαν νά βλέπω έν τ^ κρύπτιι μεθ’· 

ήλον τό σκότος. Διέκρινον που ή’το ή Ούρα, ποΰ τό κάθισμ,ά μ.ου, έ'βλεπον καί 
τόν πϊλόν υ.ου κείμενον, πλησίον μου.: Άνεΰρον μάλιστα άνευ κόπου έν τών

■ δύο.· χονδρών ερεισμάτων τοΰ θραυσθέντος καθίσματος. ' · ■ ·
Δέν είξεύραι διατί, μηχανικώς, τό έλαβον καί τό εΐχον έν τι), χειρί μου, .

Τό είδος τοΰτο τής -διπλής, όράσεως κατ’ άρχάς μ’έξέπληξεν, έπειτα μ’έ- 
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φόβισεν. Έπείσθην πλέον δτι δ ερεθισμός τών νεύρων μου είχέ φΟ^σβΐ είς τό 

μή περαιτέρω.

Δεν παρηλθον πέντε η . εξ λεπτά : άφότου. εκάθησά: καί ^γέρθην έκ·: νέου. 
Έβημάτιζον άτάκτως,, .έκινούμην καί προσεπάθούν διά του κόπου τά κατευ

νάσω τά νεϋρά. μου.

Τουναντίον όμως άπό στιγμές εις. στιγμήν έπάυοννά^μαι κύριος έμαυτοίλ 
Αίφνης άνεπηδησα. Είδον, καταλαμβάνετε, είδον καθαρά, δν τι διολισθαί- 

νον έμ.προσθέν μου. '■

Είμαι πεπεισμένος σήμερον, και νίμην καί τότε, ό'τι ηπατώμην, άλλ’ όμως 

ησθανθην την σαρκα μ.ουφριττουσαν έζ τί|ς συγκινησεως. . «

Ο φόβος, τρομερός όμως αποτρόπαιος · καί δυσκατανίκητος μέ κατελάμ- 
βανε. Ήμην πλέον έρμαιον τ^ς έξαφθείσης φαντασίας μου των παρεκτρα-

■ . πέ.ντων νεύρων , μου, δέν ή'μην πλέον έγώ αύτός,

, Ω πόσον ωχρός θα η μην, Εν τουτοις έλαβον. τό θάρρος να παρατηρησώ εκ ’ 
νέου. Ούδέν είδον. Έβημάτισα πρός τήν θόραν ζαί έπεσα επί τοϋ καθί-

■ ·. σματος. ? _ . ,.'·
■ ■ ’Αλλ’ ευθύς είδον ερπον πρό των ποδών μου, πραγμά τι ρυπαρόν δπερ μέ 

εβλεπεν άνευ οφθαλμών. ΤΗτο άπαίσιαν. ’Εγέλα βωβόν γέλωτα. 'Ητο, άνε- 

γνώρισα καλώς, μία των μομμιών,
■ Εξετεινε την χεϊρα, χεϊρα. σκελετώδη, και ξηράν, νά άρπάσ’ρ τι δπερ δέν 

διεκρινα καλώς. Δέν είχον την δόναμιν νά κινηθώ.

Αίφνης είδον τί ^'θελε.. Toy πΐλόν μου: Περίεργος ίδέαλ Ή χεϊρ, τίϊς μομ- - 

μιας τόν ηγγιζεν ΐίδη, έν δέ τη φυσιογνωμίγ της διεφαίνετο η περιέργεια. 

' Μέ ταχύτητα άπερίγρκπτον άνέλαβον τόν πίλον. Καί .σημειώσατε καλώς , 

τούτο ουδόλως .ηπατηθην ζαίτοι τό σκότος ην πυκνότατου. Τόν έπηρα ώς 

εάν τόν εβλεπον, καί τό. φάσμα έξηφανίσθη παρευθύς, ,

■:.···<. Ην ή αρχή,
Βαδμηδόν και κατ’ ολίγον θόρυβοι, συγκεχυμένοι έτι ηκούσθησαν ύπό τάς 

πένθιμους στοάς, Ηθελησα να άμφ-,βάλω, ά'Ζλ’άδόνατον πλέον. ’Ήκουον βομ- 
βοϋντας παράξενους κρότους, έβλεπον .κινούμενα απαίσια όντα.

‘Υπέθεσα εύθύς οτι τό πρώτον ίσως φάσμα μετέβη πρός άναζητησιν ’τών 

άλλων καί ότι τώρα πάντες όμοθ οί νεκροί διά κοινής εφόδου -ξθελον μοί.άρ- 

πασει τόν πίλον μου, θν ητοιμκζόμην νά.ύπεράσπισθώ πκσγ( δυνάμει, 
. · Καταβεβλημένος, πεφοβισμένος, παγωμένος έκ του τρόμου καί τό στήθος ' 

εχων πεπιεσμένου, περιεστάληνέν τώ καθίσματί μου, οτε γσθάνΟην ■ ξηρόν . 

κτύπημα έπι του ώμου. ’ '
.· ■ Άνεπηδησα ώς εάν είχον προσβληθη όπό ήλεκτρικΐίς στηλης καί άνωρθώθην ■ 

κρατών τό έρεισμα της θραυσθείσης καθέδρας, δπερ έκτοτε είχον. εν τγ χειρί. ' <.

Ένόμισα τότε ότι -ξκουσα ειρωνικήν φωνήν λεγουσάν μοι. ' · :

“"•Δεν θα εχγς πιστεύω τό κάθισμα μόνος δλην την νύκτα.
.1'.

j

ί

■ί ;ί

ΜΙΑ ΝΓ3 ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΚΡΩΝ- U7
Όϊ οφθαλμοί μου έξετάθησαν. Οί όδόντες μου έπλατάγουν ποιοθντες άπαί- 

σιον tlx τάκ, οπερ διεπέρα παραδόξωςτά ώτά μου’ φρικιασεις διετρεχον το 

σώμα μου καί αί τρίχες της κεφαλής μου άνωρθώθησαν καί μ. έκεντουν ως 

ύβελόναΐ, ; ?■ ύ ■ : ; / .. ; ~
’Αγωνιών,; άδπάίρων,άσθμαίνων, εχων έν. τ·γ μί$ χειρί <Λν πίλον :<αι έν τ$. 

έτέρα τό ξύλον τοΰ καθίσματος, έστηοιξα την ράχω επί της θύρας καί άνέ- 

μενον περίφοβος μεν, άλλ’ απειλητικός.
. / Συγκεχυμένος «δθις άλλαλαγμός. ήκούσθη· ούδείς δυναται νά περιγράύνι 

πόσον.προσεπκθησα νά ί'δω, καί πράγματι διέκρινον άπό. καιρού εύκαιρόν 
πκέλετόν τινα κινούμενον ένώπιόν μου καί μέταβαίνοντα οπώς καταλαβγ, θε-

■ σιν παρά τΰ.ϊς σ.υντρόφοις του.
Δέν ^πατόμην. Τούτο όντως συνέβη, ΤΙάντες οί νεκροί προητοιμάζοντο νά 

με προσβάλωσιν, έμελλον νά έπιτεθώσι κατ’έμοΰ και νά πολεμησωσιν.

Εκτός έμαυτοϋ έσκέφθην νά κάμω τόν σταυρόν μου. Ένόμισα ότι τους 
κουσα γελώντας. Καί ού μόνον έπέμενον κατέχοντες την θέσιν των, άλλα 

τουναντίον ηκούσθηκαί τρομερόν πλατάγημα καί . . ..^σθάνθην ότι μέ έγ- 

γίζόυν, μ αρπάζουν, μέ παρασύρουν. · ■
. Διά βιαίας κινησεως άπεσπάσθην άπ’ αυτών· καί έν άκαρεί επεστρεψα 

παρά, την θύραν έ'τοιμός πρός άμυναν.
Τότε συνέβη τι φοβερόν, ϊ'.ώς .εβλεπον τώρα καθαρά- ησαν τούλάχ-.στον 

τριάκοντα. Δι’ ενός άλματος άπαντες ωρμησαν έπ’ έμοϋ, καί δπερ δέν άνέ-- 

μενον, οί παγεροί βραχίονές των περ.ιέβαλον τΐιν κεφαλήν μου καί τόν λαι-
. : μόν. Τά δέ ύγρά χείλη των — ^σαν όγρά — ηρζαντο καταφιλοϋντά με .τό 

μέτωπον, τούς οφθαλμούς, τας παρειάς, τα χείλη. . .
Άνθιστάμην, έφώναζον, κατέβαλλαν ύπερανθρωπίνους προσπαθειας.Μκ- 

την. Τά απαίσια φιλήματα δέν έπαυον.
<■ Καί έπειτα·τίποτε πλέον. Μυστηριώδεις.μόνον θόρυβοι ώσεί έφευγον άϋλος

■ ■ όντα. ’
”Πμην μόνος τέλος πάντων. Άνέπνεον νίδη δτε έκ δευτέρου είδον τό σατα-, 

■ νικάν έ/.εΐνο σμήνος συνενούμενον άπέναντί μου και ετοιμαζόμενο'/ εις νεαν 

έφοδον. ,
Έν τω μέσω δ’ αυτών έν των φαντασμάτων τό μεγαλείτερον έφόρει .τόν 

πϊλόν μου—μέ τόν είχε λοιπόν άρπάσει—κκ'ι έφαίνετο διδον διαταγας; ,

"Ωρμησαν άλλά τΐιν φοράν ταύτην δέν τούς άφηκα νά πλησιάσωσιν, Έ- 
κτύπων διά τού καθίσματος, πάσν) ;δυνάμει,. άλλ’ άσκόπως δεξιά, αριστερά, 
έμπροσθεν, όπισθεν, καί -ξκουον κρανία σχιζόμενα, ώμους θραυομένους, βρκ- 

χίονας.: συντρίβομέ'νους. Έθάνάτωσα'πλείστους; νεκρούς,··: έκαμα θραΰσιν. -

Φρίζ-Ή! : Λ ·'
.··.■ Καί δμώς-ώί-νεκροί μ’ έπλησίασάνάαΐ. -ηρξαντο. έκ νέου θωπευοντες με.

; Αί.δυνάμεις μόυέέξηντλοϋντό;. V'' , ’· .
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Δέν εΐχον πλέον ούτε ούτε κρίσιν. Νικηθείς· έκλινα. τά γόνατα. Ή
, κρύπτη μοι'έφάνη ότι έφωτίσθη. Διέκρινα δέ ώς έν όνείρφ διαβαινούσαςενώ- . 

ςϊιόν [Λθυ μό'ρφάς ακατανόητους.

Έκ πάντων τούτων τών νεκρών, τινές [Λεν έχόρευον έμπροσθέν μου, ’ περί- 
τετυλιγμένοι διά [/.ακρών σαβάνων, τινές δέ περιεστρέφοντο ολόγυμνοι,’Ανη-. 
γ.έρθην και ήρξάμην φώνάζων δυνατά, χωρίς νά είξεύρω καλά καλά τί κάμίνω., 

. . Ένόσφ ό παροξυσμός ■ ηύξανεν, αί δυνάμεις μου μ’ έγκατέλειπον; Κύκλιος 
θανάτου χορός έστήθη περί εμέ. Ό-φέρων τόν πίλον νεκρός έδωκε τό σημεϊον 

καί έσυρε τόν χορόν" καθόσον δέ ό σατανικός χορός έγίνετο ζωηρότερος, ήσθα- 
νόμην ότι ή ζωή μέ καταλείπει.· ■

'Ρόγχος έξήλθε τοϋ λαιμού μου, οστις ώςώρυγή τοΰ "ζλδου άνττίχκισεν. "Ε
πεσα εκτάδην κατά γης.

■ Τετέλεσται..

Μετάδύο μόλις μήνας ήρχισα νά αναλαμβάνω. Τρομερός'εγκεφαλικός πυ 

'" ρετός μέ είχεν έξ εβδομάδας μεταξύ ζωής και θανάτου.
,, ί*. .. .. __ 'f · IN * — ’Ό φίλος μου έμπορος ύστις άδελφικώς μέ περιεποιήθη, μοϊ εξήγησε μετά

ταΰτα τί συνέβη. ’Ανησυχών διότι δέν μέ άνεύρισκεν έν Βορδιγάλλοις καί έν- 
θυμηθείς τί τφ εΐχον είπεϊ έν τή κρύπτη, ύπώπτευσε τό συμβάν καίέπα-( t f . — - — — — Γ γμ Λί li lrf I ί iZj
νήλθε περί την μίαν ώραν της πρωίας είς την εκκλησίαν τοϋ''Αγίου Μι

χαήλ, ήνάγκασε τόν θυρωρόν ό'στις άληθώς . δέν κατώκει έν τώ πόργω νά 
___f ___Λ ν λ '

J, k - --a --------wr νψ yx.
έγερθή καί τον έβίασε νά κατέλθγ είς τήν κρύπτην. '

Μέ εδρον έν τώ μέσω τής κρύπτης έ’χον τα το ξυλον έν τή χειρί καί έξή-

ό τοΰ θυρωροϋ ό’φίλος μου μέ μετεκόμισεν εφ α μάξης είς την

, , ♦ ■ - s -Λ-· - - · - yr »J| Γ-ίΛν feViTJ“
- πλωμένον έπι τοϋ χώματος, συνταρασσόμενον δέ ύπό σπασμών. 

Βοηθούμενος ύπό _'Κ ....... “ '

οικίαν του, όπου έτυχον περιποιήσεων, ών ίνεκα αιωνίως θά τω ευγνωμονώ. 

(Έκ τοϋ γαλλικοί)

ΑΡ X Λ. ΙΟ Λ Ο'Γ IΚ. Λ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΙΙρός συμπλήρωσήν τών έν τφ προηγουμένφ τεύχει δημοσιευθέντων, παρα
τιθέμεθα περίληψιν των πρός τήν. «Εφημερίδα τής^Κολωνίας» έπισταλέντων 

υπό τοΰ κ. Έρ, Κουρτίου. Αί άδιάκοποι βροχαί έπήνεγκον πολλήν Αργοπο
ρίαν,Έν τούτοις καθ’ολας τάς πλευράς τοϋ χώρου τοϋ ναοΰ. προβαίνει ή προε
τοιμάζεται ή εργασία. Πρός τό Ανατολικόν μέρος, όπου, μέχρι τοΰ.δε αί πλέι-

■ ■ · ?'>■■■'■

: στα-. έγένοντο άνακαλύψεις, έσημειώθη εΰρεϊα περίφέρειάς . ένθα ή-γη 0’ άνα-
σκαφή εϊ-ς βάθος τοσοΰτον, ώστε ν’άνευρεθώσιν έξ άπαντος τα λΐίΰανα πάντα ': 

τών έπι του άνατολικοϋ. άετώματος γλυπτικών έργων, τών μή είσέτι έκχω- 

σθέντων, Κατά τήν βόρειον πλευράν αιάνασκαφαί πρόσεγγίζουσι μετ’ού πολύ 

είς σημεΐον, όπου μετά πάσης πιθανότητος πρόσδοκώνται πυκναΐ· αί άνακα- 
λύψεις. Εύρέθησαν :δέ από τοϋδε-τεμάχιά τίνα, μεταξύ τών όποίωνκε- 

. φαλή νέου, ρωμαϊκής μέν εποχής, άλλα τέχνης, καλής. ΤΙ πρός δυσμάς ... 

ί ■ πλευρά; δύναται είσέτι νά θεωρηθή ώς γή παρθένος, καθόσον δέν. εφθα'σαν :

f έτι αι άνασκαφαί είς βάθος, έν ώ δυνανται νά εύρεθώσιν αρχαία άντικέίμεναι

■ Έπι τοΰ παρόντος έξορύττεται τάφρος επί τοΰ ποταμού ,Ιίλαδέου, κατ’ ευ
θείαν γραμμήν πρός . τό μέσον τοϋ δυτικοϋ τοΰ ναοΰ μετώπου" ή δέ τάφρος 

αύτη πρόκειται βαθμηδόν νά εύρυνθή, μέχρι τής όλοσχεροΰς έκκαθάρσεως 

τοΰ όλου τής οικοδομής προσώπου. Τό αυτό πρόκειται νά γείνη καί επί τής 
άρ.κτικής πλευράς. Ό δέ άριθμός τών εργατών θά ύπερβή τούς 200, ώστε 

ί θά κατορθωθή ή σύγχρονος κατά διαφόρους διευθύνσεις άνόρυξις τάφρων.

Διάφορα έργα γλυπτικής άξια λόγου άνεκαλύφθησαν ήδη κατά τήν ένε- 
I’. στώσαν τών εργασιών περίοδον, ών κυριώτερζ καθ’ ά μνημονεύει ό κ. Κούρ- .

r τιος ■ είναι*  α'Έκ τοΰ άνατ.ολικο'ϋ άετώματος: Καλώς διατηρούμενη κεφαλή

. άνδρός φέροντος γενειάδα" ή κεφαλή αυτή καλής τεχνοτροπίας καί έπιμε- 
f λώς έπεξειργασμένη, φαίνεται άναντιρρήτως έργόν τοϋ Παιωνίου*  αρκεί δ έ

λ . αυτή και μόνη, πρός άντίκρουσιν τών θεωρούντων τόν καλλιτέχνην τοϋτον

ως γλύπτην επαρχιακόν και ούχί άττικόν. Πλησίον, τής κεφαλής ταύτης εύ- 
ρέθη τό άνω μέρος γυναικός κεκαλυμμένης. όρθιας. Ή κεφαλή αυτής,στήριζε-, 

ται επί τής άριστεράς χειρός,ό δέ άριστερός άγκών επί τής δεξιάς χειρός, τήν 

οποίαν έ'χει έπι τοΰ στήθους’ή στάσις αύτη παριστόί γαληνιαίαν σκέψιν. Τά' 

δύο ταΰτα άγώλμάτα ΐσταντο πιθανώς πλησίον άλλήλων έπι τοΰάνατολι- 
. κοΰ αετώματος, παριστώντα τόν βασιλέα τής ΙΙίσης Οίνόμαον καί τήν σύ-

. ζυγόν αύτοϋ Στερόπην. Άλλ’ ι’σως εΐνριι άκαιροι είσέτι οΐ τοϊοΰτοι συμπερα- ; 
σμοί. Δύο κεφαλαί ίππων άνάγλυφοι επί τοΰ όπισθεν μέρους τοΰ άετώματος’ ;

. ουτόι ήσαν οί άπώτεροι'ίπποι τοΰ τεθρίππου ■ τοϋ Πέλοπος, δέν είναι δε κά-, 
λώς'τελειοποιημένης εργασίας. β' Έκ τοΰ δυτικοϋ άετώματος: Καλώς δια-. 

■τηρούμενη κεφαλή γυναικεία κεκαλυμμέν.η, ; έκφράζουσα πλήρη ηρεμίαν" ή < 

$ κεφαλή αύτη βεβαίως άνήκεν είς άγαλμά ,τ·ι θεοίς, ητις ΐστατο άτάραχος
έν μέσω τών μαχομένων Κενταύρων καί Ααπιθών. ’Ίσως ήτο άγαλμά τι

( . πρός δ ' α'ι γυναίκες κατέφευγον, ώς έν τή; ζφοφόριρ. τόΰ Θησείου, φεύγουσαι ..

τών άσελγών Κένταυρων τήν βίαν. -—' Κεφαλή νέου πολεμιστοΰ πεσόντος.. έν 

τή μάχη, έκφράζουσα πονον .καί αγωνίαν. Πρός δέ, το κάτω γυναικός πτε- 
ροφόρόυ, ής τό ένδυμα είναι μετά πολλής . ' δεξιότητας διεσκευασμένον. Δέν

;. ' φαίνεται παράτολμες ή εικασία δτι τά τρία ταΰτα τεμάχια είναι έργα τοΰ ,

p μαθητοΰ τοΰ Φειοίου’Αλ,καμ.ένους.’Άν δέ ούτως έ'χγ,, είναι άνεζ.τίριητον τό 
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φως όπερ St’αυτών θά διαχυθΐί έπΐ τΐ|ς Ιστορίας '»άΙ τοϋ : χαρακτηρος τίς 

μεγάλης αττικής σχολής.-. γ' ’Εκ τών μετοπών: Τεμάχια: παριστώντα νέα 

. τοϋ Ήρακλέους άθλα. “Εν τούτων πζριστΐ: τήν Άθηνάν μετά περικεφα/.αίας 
και άσπίδος, · βοηθούσαν βεβαίως τόν 'Πρακλέα είς τινα τών άγώνων αύ- 

τοϋ. Ή κεφαλή της πρός δεξιά έστραμμένη θαυμάζει τόν ηρώα, α'ι δέ σκλη- 

ραί μάλλον τοϋ χιτώνος αύτης πτυχαΐ, καί έν γένει ή επεξεργασία έχου- 
σιν αρχαϊκόν τόπον. Παρίσταται δέ πιθανώς είς τοϋ. Κερβέρου την χείρισιν,■ 
καθόσον κεφαλή κυνός άνευρέθη έκεϊ-που πλησίον. “Ετερόν τι τεμάχιον.-πα- 

ριστά τόν κορμόν νέου «νδρός πλήρους ρώμης καί ζωΐς, ούτινός. τά μέν όπι
σθεν κεΐνται επί της μετόπης, το δέ στρογγυλόν στήθος και οι ελαστικοί 

βραχίονες προέχουσι ζωηρώς. Ένταϋθα μόλις διακρίνει τις ί^νος τ,ι. αρχαϊκοί) 

ρυθμοΰ. Τό άγαλμα τοΰτο παριστα. βεβαίως τόν Ίόλαον βοηθοϋντα τόν συγ

γενή αύτοΰ είς την κατά την Αερναίας “Υδρας πάλην. Ή ιστορία τών έκ τών 
μετοπών τούτων τεμαχίων, έχει αξίαν ΰπερτέραν ϊ'σως καί αυτών τών 
άνευρεθέντων έργων τοϋ Άλκαμένους καί τοϋ Παιωνίου, . διότι ύπόδεικνόουσι 
τάς ειδικότητας τϊίς Πελοποννησιακ^ς τέχνης, κατά την μεγάλην της γλυ

πτικής περίοδον.
’Εκ δέ των άνευρε&εισών επιγραφών ή μάλλον άξια λόγου είναι, έμμετρος 

επιγραφή .έπΐ της βάσεως τυΰ άνδριάντος Γοργίου τοϋ Λεοντίνου' εόρέθη*  
.σαν προςέτι ούκ ολίγα έξ ορειχάλκου άναθηματ®. Μεταξύ δ’ αύτών πολλά 

. άπεικκσματα ζώων.

• -.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ίΧΟΛΗ "

Σϋν εδρίαα t ^τής 3[15 Φεβρουάριον.

Όζ. Καΐλερ όμιλεϊ περί τής er y0vlt'u^la εύρεβείσης επιγραφής τοϋ 
Κα.1.ίίον.

. * Καί τοϋ ναοϋ δέ αί διαστάσεις καί αί λεπτομέρειαι'εξέρεύνώνται μετά 
πλείστης έπιμελείας .καί ακρίβειας.

-Ν.εώτερα τούτων κοινοποιεί ό κ. Ν. Πετράς γυμνασιάρχης Πύργου έν τώ 

'ΕθνοφύΛακι τίίς 16 Φεβρουάριου. Μεταξύ τών άνευρεθέντων ύπάρχουσι σπου- 
δαϊαι έπιγραφαί, έν αΐς καί ά τοϋ ’Αθηναίου Καλλίου νικησαντος παγκράτιον, 

ου μέμνηται καί ό Παυσανίας έν Ε' 9, 3 αφηγούμενος Οτι τότε καί μέχρι 

. νυκτός ηγωνίσθησαν οί παγκρατι άζοντες άτε μη έν καιρφ κληθέντές.'
Γλυπτικές: δ’έργα εύρέθησαν τοϋ μέν δυτικοϋ.άετώμάτός τό άντιβράχιό.ν 

τ^ς προηγουμένως εύρεθείσης γυναικός, καί δεξιός μικρός γυμνός όκλάζούσης 
μορφές καί χειρ γυναικάς' μετ’ άγκώνος καί κορμός γυναικός βαθύπλουτου καί 

σώμα αθλητικόν μετά της κεφαλές, εξαίρετου τέχνης καί παριστών πιθα
νώς Λάπίθην άνέχοντα έν χερσίν επιθετικόν δπλ.ον.

. ϊ 'Ο. κ. ?Ερ,;Κοόρτκ>ς κοινοποιεΐϊπαμαηη^ί}σεΐί τι-πάς. πεγιί πήςάζίας «αί της 

εποχής ■ των εν Μυκήναις άτενρεθέντων. ■
. *0  κ. "Αλτεν (von Alien) περί πων.όχνρωγτάτ,Οίν .τοΰςΠετραιως,

,c0κ, ’Ιούλιος τώκ, /r ^ΕΛεόσΐνρ Προπυλαίων. ' :

: Συνεδρναοις τής. 17{1 ΑΙαρτίαο. ..
Ό Xt Καΐλεό περί ι^μοΐιΚων■ τ^ηφεσγιάτών.·

'Ο κί Κοόρτιος περί των ίν 'Όλυριπία άνασκαφων.
Ό κ. Δοόν -(von Duhn) περί είκύνόί; ^ΛΘχναΐζ'ό'ΰΤιχος αγγείου, .καί περί 

άναχωνεΰσεως νομισμάτων.
*0 κ. Λόλιγκ περί τοϋ εν Βοιωτία ’’Οργομενοΰ. ' '
—- Τό α' φυλλάδιΟν τοΰ Β’ τόμου τοϋ υπό τΐίς Γερμάνικης σχολάς έκδιδο- 

μενού περιοδικού περιέχει τά έξης.
Μιχαέλη. Παρατηρήσεις προς περιηγησιν της εν ’Αθήναίς ήάκροπύλεως,.:

Φ. &εα· τών Ηό'ηνών κατά τό Άος 1670.
’.Ε.: Κουρτίου. Περί τίνος αναγλίφον πήλινου εκ Μικράς'Άαίας.ί

Γ»κϊλ. Εκτων "Ελληνικών νήσων (συνέχεια.)

ϋόικίλιχ. ?

ΓΑΛΛΙΚΗ «ΧΟΛΗ '7' '

7 ... . Σννδ^οια.σίς ΐη ς 15[27 ΦεβρούαρΓαν·*
.< Ο κ. ’Αλβέρτος Δουμόν, δμΛεΐ κεράτινων τελευταίως, έκδοθέντων βι

βλίων;-.Τών λογοδοσιών τών Συλλόγων Σερρών καί-Θεσσαλονίκης, τΐίς'τε- 

' ό ·. λευτοάας δημοσιεύσεως τοϋ .Μουσείου καί τίίς Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής ■
σχολής της Σμύρνης, έν. γ κάι κατάλογος επισκόπων δημοσιευόμενος ΰπό τοϋ;

? κ. Α, ΐΐαπαδοπούλου Κεραμέως' περί τινων έργων τοϋ.αύτοΰ σχέσιν. έχόντων.

? ·..·;·<·. πρός την άρχαίαν μετρολογίαν δημοσιευθέντων έν τφ ’Ομήρω' περί τοϋ περιο- ■ .
δικοΰ του Φιλ.. Συλλόγου Παρνασσού' περί τίνος επιγραφής δημοσιευθε.ίσης

·. κατά πρώτον έν τοΐς πρακτικοί·; τοϋ Έλλ. Φιλ, Συλλόγου της Κωνσταντι . 
ν.ουπόλεως ίτόμ. Ζ'σ. 4. άρ. 9.) και σχολιασθείσης έπειτα υπό τοϋ κ. Αεοντος 
Ί'ενιέ ενώπιον της ’Ακαδημίας -τών επιγραφών καί γραμμάτων τό σπουδαίου 

» .’ · τοΰτο- κείμενον., αφορά είς τόν ιστορικόν. Φλαοίιον ήλρριανόν'πρεσβευτήν καί

αντεστράτηγον τον . Σεβαστόν. .
■ Ό κ,,Λαμβέρτ κοινοποιεί τό σχεδίάν τών υπό της αρχαιολογικής . έται*::  

ρίζς ένεργουμένων άνασκαφών έπί της κλιτόος της Άκροπόλ.εως, καί εξηγεί 

πώς διά τούτου δόνζται νά άνιδρυθρ πλήρες τό άρχαί'ον μνημεϊον. '
■ ■ Ό κ. Π, Λάμπρος κοινοποιεί δύο άνέκδοτα νομίσματα τοϋ Πέτρου'Ρα'ί- 

μονδαυ, Ζακώστα. Ό Ζακώστας ην ό μόνος έκ, τών δεκαεννέα μεγάλων μα- 

>. 7 . -γίστρών τ·ης'Ρόδουί ου τίνος δέν εΐχον · άνεύρεθί.. νομίσματα, *Η  συλλογή τα>ϋ Λ
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: κ· .Λάμπρου, άπέκτησε. δύο: άογτμα διάφορα άλλήλών,: τοΰ μάγίστρου. τούτου - 

άτινκsiwA λίαν πολύτιμα. .

'Ο κ. Γιράρδ όμιλεΐ .έπι τών ώνασκαφών, άς ό κ. Λάζος έποιήσατο έν τφ
. χτήματί του Χαϊδάρι καί περί τών έκεϊ εύρεθέντων έγγειων.

Ό κ. Όυ.όλ κοινοποιεί τό σχέδιον άναγλύφου τής Παναγίας προγενεστέ

ρου τών εικονοκλαστών (έκ τοΰ Βερνάρδακείου αρχαιολογικού μουσείου),, καί 
όμιλοί περί τής αξίας ΰπό νομικήν έ'ποψιν τής λέξεως ’z/ii'j/raioc επί τίνος., 

.επιγραφής ’Αττικής, έν άντιθέσβι προς τά δημοτικόν.
• — Τά περιεχόμενα του β'. Φυλλαδίου του υπό τής Γαλλικής σχολής έκ- 
διδόμενου είσι τά εξής,

Κ. Κόντου. Σύμμιχτα Κριτικά.

Φουκάρ. ’ζ/Λο'σπασμα '.λάηναϊκον ’φηφΐαμαΐας.
. 'Ρίμαν. 'Ελληνικοί λπιγραφαί <·ς λλγχωνος. ..' · . .

Π. Λάμπρου. 'Ανέκδοτα νομίσματα. Γλαρίντ^ας (μετά δύο πινάκων),
'Ομόλ. ΈχιγραιραΙ δημο&ίδυθΰααι gr Σμύρνη.

Δουμόν. ‘Ελληνικά, χάτοπΐρα.
Βιβλιογραφία. ’Επίλογος τής ιστορίας του Έλλ. "Εθνους Κ. Παπαρρηγο-- 

παύλου ύπά Δουμόν,

\4νταπύχρίσεις ml ειδήσεις.

Έ1 Δ Η ί Ε I ί

. ’Εν ταΐς πρός νότον τής . Άκροπόλεως όνασκαφάϊς τής αρχαιολογικής 
Εταιρίας άνευρέθησαν τόν λήξαντα μήνα 57 χρυσά . νομίσματα βυζαντινά 

τών α,ύτοκρατόρων 'Ηρακλείου', Κωνσταντος καί Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνά- 
. του ζυγίζΰντα έν συνόλφ 30 ζ/, δράμια, 'Ομοίως έξεχώσ&η καί μικρά θυρά 
δι’ής συγκοινωνεί' ό χώρος τοΰ ’Ασκληπιείου μετά τής εισόδου τής’Ακροπό- 

λεως, λείψανα άναβάθρας καί ίχνη βάσεως οικοδομήματος. Πάντα όμως 

.ταυτα είναι άναμεμιγμένα μετά λειψάνων μεταγενεστέρων οικοδομών καί 
δή καί χριστιανικών. Άνεκαλύφθη δέ καί άνάγλυφαν παριστών θήκην χει

ρουργικών. έργαλείων καί σικύάς καί καλλιτεχνικότατη μαρμαρίνη κεφαλή.
—- Αί έπί τής Άκροπόλεως, διενεργούμεναι άνασκαφαί περί τά Έρεχθεΐον 

προχωροΰσι κατά τά κλελτίοτ τής'Ελληνικής Αλληλογραφίας. ’Ήχθησαν 
δ’ έΐς φώς. σπουδαία οικοδομήματα, άτινα διά τής προόδου των άνασκάφών 

θά διαφωτισθώσιν έ'τι μάλλον. Εύρέθη δέ : καί πληθύς πηλίνων άγαλμ,ατίων,: 

πολλά τεμάχια, κεχρωματισμένων άγγ.είων, ών τίνα μετ’ επιγραφών, μαρμά

ρινος'ίππος μικρότερος τοΰ φυσικοΰ εις τεμάχια, άτινα δυνανται νά προσαρ- 
■μοσθώσι, δύο πόδες αγάλματος, μικρά μαρμάρινη κεφαλή, φέρουσα έπί. τοΰ 

χείλους καί ,τών παρειών ίχνη ερυθροί» χρώματος, πλεΐστα τεμάχιαάρχιτ®-·: 

-κτονικής και έπιγρα.φαΙ'άναΟηματικάΐ καί έν ψήφ.ισμ,α.προξενιάς, .. .: \ ,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛ0ΓΟΣ ΙΙΑΡΧΑΣΣΟΣ 453·

:. 'Ο: διευθυντής τοΰ αρχαιολογικού τμήματος τοΰ:· Βρεττανικοϋ Μουσείου ■

Κάρολός .Νεύτώλ συνοδευόμενος ύπά τοΰ βοηθού τοΰ =.νομισματικου τμήματος 
Πέρσύ Γάρδνέρ' κατέρχεται ,μ.ετ’όλίγας -ήμέρας . εις Αθήνας, εχων ειδικήν, 

εντολήν όπως έξετάσγ.καί μελετήση- τά.έν Μυκήνάις άνευρέθεντα καί: ερέυ- 
νήσγ τάς έν τφ.-χώρω τοΰ .’Ασκληπιείου γινόμενός άνασκαφάς, δημοσίευση 

■ δέ περί αυτών επίσημον έκθεσιν, , .
—· Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς έν Πομπη'ίίρ άνευρέθη καπηλείαν,; 

εις τούς τοίχους τοϋ οποίου υπάρχουσι περίεργοι ζωγραφίαι παριστώσαι σκη
νές τοϋ καθ’ ήμέραν βίου. Αι ζφγραφίαι αύται τέχνης λεπτότατης είναι, 
αξιοσημείωτοι, διότι έξ, αυτών μανθάνομεν διαφόρους μέχρι τοΰδε άγνωστους 

λεπτομέρειας περί τε τήν ένδυσιν καί τόν τών αρχαίων έν γένει βίαν. .Ύπό: 

έκάστην ζφγραφίαν υπάρχει καί επιγραφή. Μία τών ζιργραφιών τούτων πα- 

ριστφ ερωτικήν σκηνήν' ή δεύτερα δυο.καθήμένους πρό τραπέζης καί γυ
ναίκα, ήτις προσφέρει αύτοΐς εντός ρυτοΰ: οίνον. 'Η τρίτη παριστα. δύο άνJ 

δρας, τόν μεν νεώτερον,. τόν δέ πρεσβυτέραν, καθημένους έπί έδρας και έχον

τας έπί τών γονάτων σανίδα περιέχουσάν .κύβους ■ διαφόρους χρωμάτων. 
,'Ο νεότερος τήν ηλικίαν έγείρων .τό κυτίδιον τό περιέχον τούς κύβους διά 

τής δεξιάς λέγει, κατά τήν κάτωθεν επιγραφήν, EXSI (sic), τουτέστίν ίδγή- 
χα, έκέρδησα. Ό πρεσβύτερος δεικνύων τούς έπί τής σανίδος κύβους-άμφι- 

σβητεϊ τό γεγονός . καί λέγει NON . TRIA DUAS EST (δέν έκαμες τρία, 

αλλά δύο). 'Η προσεχής.ζωγραφία είναι συνέχεια ταύτης’ φαίνεται οτι συ- 
ζητοΰντες οί:παίζοντες ήλθον εις λόγους’ ό νέος, υποστηρίζει οτι έκαμε τρία 

καί έκέρδησε (EGO FVI), έν & ό γέρων με βάρβαρον ' έκφρασιν λέγει ύμοίως. 

EGOFyr; Ό κάπηλος όστις έν τή ζωγραφίιγ ταυτη ΐσταται έν τή γωνί<£ 
παρά τήν τράπεζαν του, άναπινάσσεται καί λέγει στρεφόμενος προς τούς παί

ζοντας ITIS FORAS RIXSATIS (sjc).(πηγαίνετε έξω νά π’ασθήτε).

ΦίΑΟΑΟΓΙΚΟΣ ΣΪΑΑΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Κατά τόν λήξαντα μήνα δύο έγένοντο τάκτικαί συνεδριάσεις, . τρία δέ 

Αναγνώσματα. \ '.λ..
'Οζ. ’Αριστείδης Οικονόμου εΐάαγγελεύς τών: Έφετών-επίτιμον μέλος ώμί- 

λησε περί, τον: χροσωαιχςίν &· τή πολιτεία συνδέσμον τής επιστημονικής χαλ 

στρατιωτικής τον ελληνισμού ιδιοφυίας./
Τοϋ κ. Στεφάνου Καρτούλη, άντεπιστέλλοντος έν Βερολίνο μέλους -άνε-

. γνώσθή άρθρο.νπερί ίντομοβόρων φντ.Αν, . .. γ .'..
Τοΰ .κ. .Τρυλίου Τυπάλδου επιτίμου έν . Φλωρεντία , μέλους μετάφρασις ;τΌ®· 

. γ' ^σματος τής,.’^έ^εγω^λΖμγςν'Ζεμουμά^ήμ.τρΰ Τάσσου.... . ·., ..



ΑΓΟΝϊΚΛ· Ό Σύλλογο; if αιτήσει αΰτών σύνή'ψέ όχέσείςπρόςW.'iv Πάτραις .
κόν ΣύΛΛογον, τόν έν Μεσολογγίφ ΖΖ'απαιτώάύοπ,· ιόν-έν Κορθίιμ ’Άνδρου σύλ- 

λογον ΣύνάίσμοςκαΙ -«ίι» έν .Περαίίμ ΣύΓΛίογον'.·ΰ«έρ. Τώ*  άπόρών κΰρασίωνι
Ό Σύλλογος πρός διάδοσιντών Έλλην, Γραμμάτων »όιν&ποιεΓ"τώ· ΣιΑλό- .. 

γω ότι οί Δοσίειο·. διαγωνισμοί. παρεπάθήσαν ό μέν. εχων Οέροο τήν προαγω

γήν τής τεχνικής βιομ,ηχανίας. μέχρι τής 36 Ιουλίου 1877*  ό δέ περί·γεωρ

γίας μέχρι τ-^ς 30 ’Ιουλίου 1878, ό· δε . περί εμπορίου· εν Έλλζδι μέχρι.τής. 

30 ’Ιουλίου 1879, όδέ περί εργασίας έν γένει μέχρι τής 3Ό' ’Ιουλίου Ϊ8’8Ο*.  .

Ta έκαστου θέματος βράβεϊον έ'σται έκ δρ. 200-0.·

Ό έν Σύρω κ. Φραγκίσκος Σιγάλας κοινοποιεί τφ· Συλλέγω ότι θά έκδώσ^·. 
εις Γαλλικήν μετάφρασιν τήν ’Αμάλθειαν κωμφδίαν ' τοΰ μακαρίτου συνα
δέλφου Σπυρίδωνος Βασιλειάδη.

Ό Σύλλογος άπεφάσισεν ότι η έκδοσις τοΰ Περιοδικού ουδόλως'θέλει παρ · 
εμποδίσει την εκδοσιν τών Νeos^^yixmr άναΜκτων ών τιναθά καταχω- 
ρίζωντάι καί έν τφ περιοδίκφ. ’Αντί τοΰ κ. If.· Γ. Πολίτου άπελθόντος εις Ι’έρ- : 

μανίαν, έξελέχθη μέλος τής επί τούτων επιτροπής ό κ·. Κ. Γ. Ξένος. '
Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ένεργά οί κκ. Δημήτριος Π'ατσόπσυλος, ’Αρι

στοτέλης Παυλίδης καί Σπυρίδων Σούγκρας, τακτικόν-πάρεδρον ό' κ. Fsiop- 

ι γιος Κρέμος, έκτακτον ό κ. Σαράντης Π. Οικονόμους άντεπιστέλλονδ κ. Βό·< 

τσαρης Διγενής έν· Κωνσταντινουπόλει και επίτιμον- ό κ. ’Ιωάννης Σακκδτ 
λίων έν Πάτμιρ-, Επίτιμα ωσαύτως οί κκ. Γλάδστων καί Τράϊτσκε.

Τό ανάγνωσμα τοΰ κ. X. Άγγελάκη τοΰ παρελθ. μηνάς ήν ούτως άκριβώ^. 

πμρΐΎώαάιχαιωμάεωα ααί τοϋ τρόπου τψ; άντίπγμσωπείας τών μΜΟ^ηφτωττ.: Σ '

.’.XFON.I.KA.- ’

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—Ό γνωστός ΐταλός ποιητής Μάρκος Α. Κκνίνης, ο μετατ ·. 
φράσας είς' τήν ιταλικήν πολλά τών ποιημάτων τών Σουτσων, τοϋ Σόλωμοΰς . 

τοΰ Ζαλοκώστα καί άλλων, καταγίνεται είς τήν· σύνταξιν μεγάλου ιταλικού· 

καί γαλλιηοΰ λεξικού, έν οΐς σημέιοΐ ελληνικήν ετυμολογίαν μυρίων μέν ιτα
λικών λέξεων έξακισμυρίων δέ γαλλικών.· ΤΟΰ ιταλικού έστάλησαν εις έκτύτ 

πωσιν τά πρώτα δοκίμια.

·«— Ό αύτός. κ. Κανίνης μεταφράζει έκ τής γερμανικής είς τήν ιταλικήν 
τήν Σύγχρονον Ιστορίαν, πλείστας σελίδας προτιθέμενος νάφιερώση υπέρ·. 
‘Ελλάδος έν έτέρφ τινί συγγράμματι δίς -ήδη έκδόθέντι,

■■■: -γ-Τήν 25 λήξαντος’Ιανουάριου έτελέσθη-εν Μόσχα ή 122“ επέτειος τής. 
συστάσεως τοϋ Πανεπιστημίου αυτής.. ‘Ο άριθμός τών. φοιτητών τοΰ. πανεπίτ 

στημίου τούτου .Ανέρχεται·,εις 1509, έξ &ν 695 άνήκουσιν είς τήν Ιατρική*  
σχολήν, Ή βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου περιέχει ·173,0·24 τόμους , --

ί

ΧΡΟΝΙΚΑ . . 1Μ:

’ : ;··ή-·Τδΐΐιχλικ0ν;;ΰπουργεϊον τής έκπζιδεόσεω; ώρίσένώς βραβεΐον διάγων!- 

■ σμοΰ κριθησομένου υπό τής δλσυνόδου τών Ανατολιστών,50 0 0 λίρ. ιταλικά;,· . 
δοθεισομένας είςτό κάλλίτερόν ίστορικοκριτικόν σύγγραμμα περί τών πρώτων; 

στοιχείων τής Άρείκς φυλής. Ό διαγώνισμας εϊναι διεθνής. .Ή. σύνοδος δε 

αδτη τών Ανατολιστών ·γενήσετάι έν?Παρισίοις .τ.ό..προσεχές θέρος. Εκατόν; 

περίπου Αντιπρόσωποι- τών διαφόρων.· ευρωπαϊκών και Ανατολικών εθνών θά 

παρίστανται έν τω συνεδρίφ μεταξύ τών όποιων καί; τέσσαρες "Ελληνες.
™ Ό έν Btevvf Μαΰρέδερ αναγγέλλει οτι εκδίδει ομρν ,ούπω συΛΛόγην. 

διεθνή xapoiju&r, θά συνοδεύση καί βιβΛιογμαφία των παροιμιών. 11α' λ 
ρακαλεϊ δέ πάντα; νά τω άποστε.ίλωσιν είς Βιέννην (1, Heiligen Kreuz-erhof) 

παροιμίας πάσης γλώσσης είτε έκδεδομέν.α-ς είτε καί ανεκδότους.

■—π Έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου τής Άϊδελβέργ.ης εΰρέθη τόμος- ..' 

περιέχω·? πλήρη συλλογήν Γερμανικής έφημερίδος άπό τοϋ. 1609. Ό τίτλος 
. τής έφημ ερίδος είναι μάκρος,, είναι δ’ όμολογουμένως ή άρχαιοτάτη γνωστή 

έφημερίς. Ιδού ό τίτλος: Σιήγησις τών σπουδαιότερων. καί άζίων προσοχής . 

συμβάντων, . ατινα το έτος τοϋτο 160.9 δυνατόν νά συμβώσιν έν. τή άνω 

καί κάτω Γερμανία, τή Γα.Ι.Κα, ^Ιτα.Ιύμ ΣΆωτία^'Αγγ.ΙίαΓΙσΛίίνΙίμΟΰγ' 
. · γαρΐα, Πο.Ιωνία,-Τοανσυάϋατία, ΒΛαχία, Μο2δαβί<ρκ2π.&τινα συμβάντα 

θά· Ικθέτω πιστ&ς δπως τά ακούω καί τά μανθάνω.
* .

* ♦
ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.—Τη 30 ’Ιανουάριου έν τω έν Ιίΰμτ) γαιανθρα-

; ζωρυχείφ τής Έ/λ. Μεταλλ.Εταιρίας δύο έργάται κατέβησαν είς τήν στοάν 

Αί'ντζ. Έκ τοΰ λύχνου’ Sv έκράτει ό έτερος αύτών άνεφλέχθη τό· έν if στο^ 
. άνθρακοϋχον ύδρογόνον καί οί δύο έργάται ήθελον κατακαή άν μή έσπευδον νά 

ριφθώσιν είς τό διά τής στοάς διερχόμενον ΰδωρ. -Άνωθεν . τής άναφλεχθείσής, ,

. στοάς τοΰ γαιανθρακωρυχείου κεϊται τό χωρίον Κολιάνοι τής περιφέρειας τόΰ .. 
δήμουΈοτυλαίων, όπερ σπουδαίου ούτω διέτρεξε κίνδυνον. ■ Τό ύπουργεΐον .τών. 

’Εσωτερικών πρός πρόληψιν μειζόνών. δυστυχημάτων, παρήγγειλε τήν έλλην; . . . 

μεταλλευτικήν εταιρίαν όπως συμυ.ορφωθή πρός τάς ύπό τοΰ επιθεωρήσου τών 
μεταλλείων δοθείσας . οδηγίας, καθ’ άςοί εργαζόμενοι έν ταΐς στοάϊς έργάται · . 

δέον νά δσιν έφωδιασμέ.νοι διά τοΰ άσφαλιστικοϋ λύχνου τοϋ Δάβυ.

, —Τήν 8Ίν Φεβρουάριου (ν) άνεκάλύφθη·· ύπό τόΰ Βορέλλη έν Μασσαλίμ 
κομήτης, Sv παρετήρησε καί τό έν.Άθήναις ’Αστεροσκοπείο·?. Οίτας είχε διέλ-' 

Θει; τ0'περιήλιον αύτοΰ τήν. 19 Ίανρυαρίόυ, ή δέ άπόστασις αύτοΰ άπό-τοΰ
• ήλιου κατά τήν εποχήν αυτήν- ήτο. 26 έκ. λευγών. Τήν 18 Φεβρουάριου 

ήτο ,έίςΆύ πλησιέστατον σημεϊον τής· τροχιάς άύτοΰ· σχετικώς προς · τήν 

γήν, ή δέ άπόστασις τών δυο σωμάτων κατά τήν εποχήν αύτήν ήτον 9 έκ. 

λευγών,; εφθασέ δηλαδή είς τήν. γήν .όσον :κα.ί-ή Αφροδίτη κατά τήν;. κάτω-'· 
..·■■■ τέραν αυτής συζυγίαν. Ή κίνησις τοϋ κομήτου περί τόν ήλιον είναι ύπισθο- ■ 

δρομική, έξ Α. δηλαδή πρός Δ. καί ούχί έκ Δ. πρός Α. όπως πάντων 'τών
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σωμάτων τοΰ. πλανήτικοϋ συστήματος. 'ίΕκλισις τοΐλέ.πιπέδόυ, τής.;-'τροχέ®;· 

■ αύτοΰ προς, την έκλειπτικήν -ΐΐν,άε 27<^ 'Η διάμετρος τοΰ νεφελσείδήΰςσώ^ 

ματός τοΰ κομήτου αύτοΰ κατά παρατηρήσεις του ήμέτέρου ’Αστεροσκοπείου 
ήτόν είκοσαπλασία τής. διαμέτρου της γης, καί όμως τό ποσόν της μάζης 

αύτοΰ ρπως πάντωκ τών κομητών άνεπαίσθητον. Κόμην και κύριον πυρήνα 

ό μικρός .αυτός κομήτης. δέν παρουσίασεν. 'Η θέσις αύτοΰ “ήτο. κατά την 
πρώτην έμφάνίσιν έν τφ άστερισμώ τοΟ ’Οφιούχου, έξ οδμετέβη είς τόν τοΰ 

'Ηρακλέους, Δράκον,τος, Κασσιοπείας, Περσέως. ' .

■ 1 '■ τ—.Την 29 ’Ιανουάριου έν τώ χωρίφ Καρασάλιάνοι.τοϋ ,δήμου Κοτυλαίων 
δύο ώρας μακράν τής Κύμης, ίκτασις γής 200—250 στρεμμάτων διερρά- 

γη έκ τών συνεχών βροχών καί κατέπεσε πού μέν ήμιΟυ μετράν πού δέ καί 
πλέον τούτου. "Επαθον δέ καί κατεστράφησαν εις υδρόμυλος . καί μία οικία. 

Ή γή ελαβε τοιαότην μετατύπισιν, ώστε ο έκεϊθεν διερχόμενός ποταμός 
έ'φράξεν έκ τών παρασυρθέντων χωμάτων σχηματίσας λίμνην Αρκετής έκτά- 

σεως..- "Αξιόν περιεργείας είναι ότι ενώ ή γή ■ κατέπιπτε καί μετετοπίζετο. 

οί έπ’ αυτής χωρικοί μή έννοοϋντες τό φαινόμενου έμειναν έκθαμβοι οτε ειδον 

τηνγήν μετά τών δένδρων καί εαυτούς παρασυρθέντάς εις άλλην θέσιν. Και 

πρό ετών εκεί έγένετο σύνίζησις καί μία συνοικία τοΰ χωρίου λέγεται μέχρι, 

σήμερον «Βουλημένος Μαχαλάς.»

. — Προεκηρύχθη έν Αονδίνφ νέος διαγωνισμός δϊά τό Ανεγερθησόμενον με-
γαλοπρεπές είς τόν Βύρωνα μνημεϊον. ‘Ο διαγωνισμός οδτος είναι διεθνής,.

- δύνανται δέ οΐ διάγω νισθησόμενοι νά στείλωσι τά σχέδια.αυτών μέχρι τής

κ.

Γ'

1 τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου.
•k A

ΪΈίΙΓΡΑΦίΑ ΠΒΡΙΗΓΗ2ΕΙ2. Ό άγγλος περιηγητής συνταγματάρχης Γόρ- 
δων.παρεδωζεν είς την Γεωγραφικήν 'Εταιρίαν τοΰ Λονδίνου άτλαντα έξαί- 

,ρετον τής χώρας τής ’Αφρικής τής κείμενης μεταξύ της Αίγυπτου'καί των· 
Λιμνών της έπι τοΰ ισημερινού ’Αφρικής. Χάρις είς τόν Ακάματον -τοΰτον. πε
ριηγητήν έκαστος νΰν δύναται νά σπουδάσνι τό σύστημά της διανομής τών 
υδάτων έν ταΐς χωραις τοΰ άνω Νείλου.

~~ Ό σοφός Σουηδός επιστήμων δόκτωρ Νορδενσκιόλδ, όστις εϊχεν Ανα
χωρήσει έκ Χάμερφεστ της Σουηδίας τόν τελευταϊον Αύγουστον έπιβαίνων 

μικρού άτμοπλόου ου Ανέλαβε την διοίκησιν, κατόρθωσε νά διάσχιση δίοδον 
·. . . διά τόΟ Αρκτικοί» ώκεάνοΰ μέχρι τών. πηγών τοΰ ποταμού Γενισεΐ, δι’-ου φθά-:

. νει τις διατρέχων την Σιβηρίαν μέχρι τών ορίων της Κίνας. Ό σουηδός θα

λασσοπόρος άνευρε κατά τόν πλοΰν μεγάλήν έκτασιν εύφορωτάτων καί καλ
λιεργησίμων γαιών, έποιήσατο δέ περίεργα και ενδιαφέροντα επιστημονικά 

πειράματα καί μετεκόμισε πλεΐστα εΐ'δη τών όρυκτολογικών, ζωολογικών 

καί βοτανικών προϊόντων, τών ελάχιστα γνωστών χωρών τούτων.

, — Συνεστάθησαν έν Βελγίφ, Άγγλίφ, Πρωσσία, Αύστρίςρ -.καΙ -.Ίταλί^

ΧΡΟΝΙΚΑ . 137
Κομιτάτα, προ·; διερεάτησιν. καί εκπο.Ιιτισμίτ χως χεγχρικης

«ήξ;’Απεσταλμένοι τών κομιτάτων τούτων άναγωροΰσι προσεχώς έν έπι- . ..

■ ’τροπή είς την Αφρικήν καί σκοπός αυτών νά φθκσωσιν εις την κεντρικήν. . 

Αφρικήν διερχόμενοι διά τοϋ Κόγκο.
. !—Νέα πρός τόν Βόρειον Πόλον πελαγοδρομία μελετΚται έν Άγγλύγ. Τής 

πελαγοδρομίας ταύτης τά έξοδα καταβάλλουσιν οί πολλοί έν Άγγλίςρ ύπάρ> ■

χοντες ναυτικοί σύλλογοι οί γνωστοί υπό τό όνομα Yacht-Clubs. Πρός τοΰτο 
δέ προσεκλήθη έκ Γόθας ό διάσημος Γερμανός γεωγράφος-Πέτερμαν όπως 
διοργάνωσή τά τής πελαγοδρομίας. “'Ως γνωστόν έξ διάφοροι όδοι άγουσι 

πρός τάς αρκτικά; χώρας,. ήτοι η διά τοΰ πορθμού-τοΰ Σμίθ, ή διά τοΰ Βε- 

ριγγείου πορθμού, η διά της Ανατολικής Ακτής της Της τοϋ Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ, ή διά τής δυτικές Ακτής της αύτης γής, ,η διά Σπιτζβέργης καί τέ

λος ή διά της Ανατολικής Γροενλανδίας .'Ο δόκτωρ Πέτερμαν προέτεινεν όπως 
ή νέα πελαγοδρομία βαδίση πρός τόν πόλον, Ακολουθούσα την οδόν της Ανα

τολικής Γροενλανδίας ητις όριστικώς φαίνεται ή καλλίτερα πασών, καθότι οί 
πάγοι τοΰ πόλου Αφίνουσιν Ανοικτήν εντεύθεν δίοδον ού μόνον κατά τό θέρος, 
Αλλά καί έν χειμώνι, ού.τω δ’ ελπίς είναι ότι Ατμόπλοια ευκόλως θά δυνη- 

θώσι νά πρόχωρήσωσιν εάν λάβωσι την διεύθυνσιν ταύτην. Καθ’έκαστον 
έτος Αλιευτικά πλοία διά τής όδοΰ ταύτης φθάνουσι- την 80® βορείου πλά

τους' καί καθώς παρατηρεί ό κύριος Πέτερμαν ή μεταξύ τής Ανατολικής 

Γροενλανδίας καί τής Νέας Ζέμβλας χώρα' είναι ή θερμότερα πασών τών 
Αρκτικών και Ανταρκτικών ζωνών, διότι προσδέχεται Απειρα ρεύματα χλια- 

■ ροΰ ΰδατος,. τά οποί® οί ποταμοί τής Σιβηρίας προσκομίζουσιν εκ τών πε

διάδων, τής Δυτικής’Ασίας.

λ

ΑΠΟΓΡΑΦίΚΑ.— Κατά τό εσχάτως δημοσιευθέν στατιστικόν σύγγραμμα 

τών κ. κ. Βάγνερ καί Βόμ ό ολικός πληθυσμός τής Γης Ανέρχεται είς 1,423, 

91 7,000 ψυχών,, ή δέ έ'κτασις της επιφάνειας υπολογίζεται είς 51,340,000 

τετραγωνικών μιλίων, οπερ δίδει Αναλογίαν 28 ψυχών περίπου κατά τετρα-

ώςεξής μεταξύ τών διαφόρων διαιρέσεων
γωνικόν μίλιον.

Οί Αριθμοί Ουτοί διανέμονται 

τής σφαίρας ημών.

εν αυτή ’Επικρατειών. .

Τετραγ. Μίλια κάτοικοι κάτοικοι κατά τετράγ. μίλιον
Ευρώπη.. 3,766,493 309,178,300 ■82

Άσίπ 17,079,383 824,548,500 ■ 48 - ·'.<■

’Αφρική 1 1,415,894 199,921,600 Π 1/2

Αυστραλία ■ · ...,3,381,210 . 4,748,600 • : 1 >/3

Αμερική 15,6.87,8.5 0 ' 85,519,800, : -. Λ;
'0 πλήθ.υιτμός. δέ-. τής Ευρώπης διανέμετα ι ώς έξης μεταξύ τών διαφόρων
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Κάτοικοι.’Έτος άπογραφης. .>.

'Ρωσσία 1370 71,730,980
Γερμανία : ■ 1875 42^723,2.42
Αύστρία-Οΰγγα'ρία 1876 37,700,000
Γαλλία 1872 36,102,921
Μεγάλη Βρεττανία ■ .1876 μ .33,450'000

.’Ιταλία 1875 ’<■··■ 27,4 82,174

'Ισπανία 1870 16,551,647
Τουρκία Ευρωπαϊκή ' — 8,500,000.

. Βελγιον 1874 5,336,634
'Ρωμουνία ■ 1873 5,073,000
Σουηδία ■ 1875 4,383,201
Βορτογαλλία .1874 4,298,881
Κάτω Χώραι 1875 3,809,527
‘Ελβετία . 1870 2,669,14 7
Δανία 1876 1,903,000
Νορβηγία 1875 1,802,882
Ελλάς 1870 1,457,894
Σερβία., 1875 1,377,068
Λουξεμβούργου 1875 305,158
Μαυροβούνιου .· — 190,000
Δημοκρατία Άνδόρρ — 1'2,000
"Αγιος Μαρίνος . 1874 7,816
Μόνακον 1873 5,741

*
V ¥■

θελτρον, μουσική -—■ ’Αγγέλλεται η έκδσσις τών έργων τοϋ διαση" 
(ίου κερκυραίου μελοποιοΰ Νικολάου Χαλκιοπούλου Μαντζάρου.

Ο κερκυραϊος μουσικοδιδάσκαλος κ. Μυνδας έποίησε δύο νέας συνθέσεις. 

Έκ τούτων ή μώ είναι άσμάτιον !Έγως επί στίχων τοϋ κ. Δελβινιώτη, -η δέ 

κωριική σκηνη ύ πείίγα^^ος.: εϊς.φωνήν μεσοφώνου μετά συνοδείας χορού.

— Μεγάλην έπίδοσιν καί επιτυχίαν έλαβον κητά τά δύο τελευταία έτη 
έν Παρισίοις τάίπιάττψονιχα κληθέντα δράματά, βασιζόμενα ϊδί^ επί τών 

γνωστών έργων τού Ιουλίου Βέρν. Τούτων πρώτον ό περίπ2ους τής Γης 
εν ογΰοηκοντα ηριερα,ις επί τγ βάσει τοϋ. ομωνύμου μυθιστορήματος περιέρ- 

χεται τον κόσμον όλόκληρον. ’Έπειτα .δέ τό ταζείδων εις .τήν·Σί2ήν.ην': 

και τελευταϊον το όρα/ια. εν τί) βυ3φ της Θα2άσ<της . δοθέν -πρό τίνος
■ άπό της σκηνές τοϋ ιστορικού Θεάτρου των Παρισίων. Τό δράμα τοϋτο έπλ 

τγ βάσει·. τοϋ ομωνύμου διηγήματος τοΰ Κόρταμβέρτ, - έχει ύπόΟεσιν τόν διά’ 

πλουν τοϋ Μεγά.Ιου 'ΑγατοΛικοΰ πρός τοποθέτησιν τοϋ.ύπερώκεανείόυ κάλω. 
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'Αιάρ^ηξϊς -τδϋ κοίλω άπαιτεΐ κατάβασινεις τόν βυθόν τοϋ ’Ωκεανού διά των 

μηχανών των καλούμενων σκάφανδρων. Έκεϊ δέ- έν τζ> μέσφ των ιχθύων 

καί των θαλασσίων τεράτων συμβαίνει άπόπεϊρα δολοφονίας .καθ’ ενός τών 

μηχανικών. Οίίτω τό. πλεΐστον μέρος τοϋ δράματος αναπτύσσεται έν τ^ 

θαλάσση, ’ καί 'ό θεατής προσβλέπει σκηνάς ένδιαφ.ερρόσας καί έπι .στιγμήν 
μεταφέρετ.αι εις τό βπσίλειον τοϋ Ποσέίδώνος.·—ΙΙλην τούτων 6 δόχτωρ, ’’Όζ 

επιστημονικόν δράμα μελό,ποιηθέν υπό τοϋ ”Οφφεμ.παχ έδιδάχθη τελευταίου 

από- της σκηνης τοΰ θεάτρου τών Ποιχι2ίων (VarietSs) καί έτερον τά θαυμά
σια. τής γης χαΐ τοϋ ούρανου πρόκειται νά διδαχθη άπό τίϊς σκηνές τοΰ θεά

τρου.. της Πόλης.τοϋ 'Αγίου Μαρτίνου (Porte-Saint-Martin).
τ—Ό Γερμανός μελοποιος κωμικών μελοδραμ.ατίων καί ελαφρών συνθέ

σεων Σουππέ, ου τό μελόδραμα Φατίνΐτσα ■ τελευταίως πολλην έ'σχεν επιτυ

χίαν, ήτοίμασε νέον μελόδραμα τό διαβολόπαιδο (das Hollenkind) οπερ τόν 

προσεχή Μάρτιον θά δοθ^,άπό τ’ίς σκηνης τοϋ θεάτρου της Βιέννης an der 

Wien. /
—Έν Ιταλία κατά τό ληξαν έτος 1876 παρηχθησαν έν καί..τεσσαράκοντα 

νέα μελοδράματα Ιταλών μελοποιών . καί μουσικοδιδασκάλων. Έκτος τούτων 

πέντε μελοδράματα ξένων μελοποιών έδιδάχθησαν κατά πρώτον έν Ιταλία.
— Τόν ληξαντα μ·ηνά νέα μελοδράματα έδόθησάν εν, Παρισίοις τάδε*:  η 

: M-J.rjoja.ine τοϋ Λεκόκ άπό τοϋ "θεάτρου "Αναγέννησις. (Rennaissance),.ή Foi-

re Saint-Laurent τοϋ "Όφφεμπαχ άπό του θεάτρου FolieS Dramatiques καί 
αί τρεις Μ αργά τοϋ Γριζάρ άπό τόϋ θεάτρου Bouffes. Δράματα-δέ δυο η 

Αόρα, πολίτικη κωμωδία τοϋ Σαρδού άπό του θεάτρου Vaudeville καί ό "Ετ- 

μαν τοϋ Δελουρεδ ρωσσικ^ς ύποθέσεως άπό τοϋ Θεάτρου τοϋ ’ΏδεΖοιν ”11 
Σάρα τοϋ Σαρδοΰ μεταφρασθεΐσα ίταλιστ'ι έδιδάχθη μετζέπιτυχιας έν .‘Ρώμιρ 

καί Βενετία.

ποίκιλα. — Άπέθανεν έν ’Αγγλίγ; έν τ·μ πόλει Σουϊνδόν κυρία τις "ηλι
κίας 114 ετών. Είχε δεκατέσσαρα τέκνα- καί την στιγμήν τοϋ θανάτου της 

έμέτρει 56 έγγόνους, 54 δισεγγόνου.ς και .6 τρισέγγονους. .
■—Έν ένΐ καί μόνω κυβερνείω έν Ί’ωσσίζ τώ τοΰ Σαρά.τοβ κατά τά δύο 

τελευταία έτη οΐ λύκοι έποίησαν τάς εξίς καταστροφάς, άς επιμαρτυρούσαν 
επίσημα κείμενα. Κατέφαγον 11,000 'ίππων, 10,000 κερασφόρων ζώων, 

33,000 προβάτων καί 5000 χοίρων,πλήν δέ τούτων 1000 περίπου κύν.ας καί 

18,000 οικιακών κτηνών. Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 68 άνθρωποι 
προσεβληθησαν ύπό τών λύκων, εξ ών δύο κατεφαγώθησαν αμέσως, 12 δέ 

ώπέθανονένεκα τών πληγών,
— Ό μελοποιός ’Όφφεμ,παχ^ έπ’ εύκαιρίγ τ·ης έκθέσεως της Φιλαδελ- 

φείας είχε μεταβη εις ’Αμερικήν δπου καί διέμεινέ τινα χρόνον, διευθόνας



τέβη παρά τφ "Οφιφεμπαχ καί ζητεί την συμμετοχήν του. Γνωστόν 6τι έν

«Όφφεμπάχειος Κήπος.-—-Μεγάλη εκκλησιαστική συμφωνία δοθησομένη offio 

τοί

ριε·

κήπου συνέταζε τό έζης πρόγραμμα μουσικής κλασικές και μουσικές εκκλη

σιαστικές, δπερ καί έτοιχοκολληθη.

Deo Gratias, άσμα θρησκευτικόν έκ τοϋ μεΛανοϋ δομίνου mu Ώβέρ.

■ Ave Maria τοϋ Γουνώ.

Ave Maria τοϋ Σοϋβερτ.

Λιτανεία τών ηγεμόνων έκ της 'Ωραίας Έάέτης τοϋ “Οφφεμπαχ. 

“Ύμνος έκ τοϋ ‘‘Ορφεως εν "^49 ου.

Προσευχή έκ της Λουχίσσης ΓεροΛσζάΐν (Dites-lui).

.'Εσπερινός έκ ίοΰ Γάμου ύπύ Φανούς τοΰ "Όφφεμ.παχ (Yoici Γ angelus).

Πενθιμον έμβατηριον έκ τοΰ Κυανοχώγαιγος (πρκξις γ').
Δυστυχώς η αστυνομία δέν παρεδέζάτο τάς έπι τοΰ κλασικού τών μουσι

κών τούτων τεμαχίων θεωρίας τοΰ ’Όφφεμπαχ καί η συμφωνία παρεκωλΰθη.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Μέση θλίψις 751,51 χμ. . Μέση θερμοκρασία 10,15
Μεγίστη » 761,37 (την 16Ίν) Μεγίστη » 16,7 (την14^)
Έλαχίίη » 739,47 (την 21Ί*)  'Ελάχιστη » , 0,4 (την 8ϋν)

Ήμέράι βροχ-ης 6 (ποσών τοΰ καταπεσόντος υδατος 27,30 χμ.)
Νιφάδων χιόνος 1 (0,08 χμ.), αστραπών 2, βροντών 1.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 3 ημέρας ΝΔ, 9 Δ, 5 ΒΔ, 2 Β, 6' BA, 2ΝΑ, 1Ν«


