
Ο ΑΡΜΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΤΑ ΣΟΛΟΝΑ*

* Ή μικρά αύτη περιγραφή Αποτελεί το Α’ κεφάλαιον ΑκτενοΟς πραγματείας Ό "Αρειος 
Πάγος έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις, όσον οΰπω ίκδιδομένης.

I θοοκυδ. Β. 15.
TOMOX Λ', U — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1880

Μετά τήν έρευναν τής έπί εννέα περίπου αιώνας πορείας τοΰ Άρείου|Πά- 
γου, κατά τό δυνατόν σαφή, εύρισκόμεθα νΰν περί τάς άρχάς τής βΐί π. Χρ. 
εκατονταετηρίδας, ή άκριβέστερον είπεϊν, εις τό έτος 583, δτε δ Σόλων έγέ- 
:νετο αρχών έν Άθήναις. Ό σοφότατος ουτος νομοθέτης συντάξας δλως νέους 
νόθους διά, τάς-Άθήνας, τή εντολή τών συμπολιτών αύτοΰ, μετέρρύθμισδ 
καί τά κατά τόν ’Άρειον Πάγον, άπονείμας αύτφ εύρυτάτήν' δικαιοδοσίαν*  
ίδί^ι δ’ ένεωτέρισεν είς την εκλογήν τών μελών τοΰ δικαστηρίου τιύτου. 
Ενταύθα δμως θεωρώ άναγκαίαν μικράν παρέκβασιν άπό τοΰ κυρίου θέματος 
πρός σύντομον καί δσον ένεστε σαφή άνάπτυξιν τής ιστορίας τοΰ πολιτεύμα
τος τών Αθηνών*  η παρέγκλισίς δ’ άυτη συντελέσει σπουδαίως είς την κα- 
τανόησιν τών επομένων διά τούς μη έγκύψαντας είς την μελέτην τής ιστο
ρίας ταύτης. ·

; Κατά παράδοσιν παναρχαίάν, ό Κέκρωψ, έλθών έξ Αίγυπτου είς την ‘Ελ
λάδα καί έν τή ’Αττική έγκατασταθείς, είσηγαγε ποιόν τινα πολιτισμόν 
είς τάς ’Αθήνας,, θέμενος νόμους, ως έφθην είπών έν τφ προτέρφ κεφαλαίφ, 
καί συστήσας τόν γάμον. Έκ τών διαδόχων αύτοΰ γνωστά ήμΐν είσί τά ονό
ματα τών: Κραναοΰ, Άμφικτύονος, Έριχθονίου, Πανδίονος, Έρεχθέως, "Ιω- 
νος καί Αΐγέως. Τοΰ τελευταίου τούτου υιός καί διάδοχος ύπήρξεν δ περιώ
νυμος θησεύς. Ουτος είσηγαγε πολλούς νόμους συνηνωσε τούς διεσπαρμέ
νους κατοίκους τής Αττικής, συνέστησεν— είς μνήμην τής ένώσεως ταύ
της — τά Παναθήναια, καί είσηγαγε την διαδοχικήν βασιλείαν, άλλά λίαν 
συγκεκερασμένην, ήτις δύναται δικαίως νά θεωρηθώ ώς τό πρώτον δοκίμιον 
συνταγματικές βασιλείας. «’Επειδή δέ Θησεύς έβασίλευσε, γενόμενος μετά 
τοΰ ξυνετοΰ καί δυνατός, τά τε άλλά διεκόσμησε την χώραν καί καταλύ- 
σας τών άλλων πόλεων τά τε βουλευτηοια καί τάς άρχάς είς την νΰν πόλιν 
ουσαν, έν βουλευτήριον άποδείξας καί πρύτάνεϊον, ξυνφκίσε πάντας καί νε- 
μομένους τά αύτών έκάστους, άπερ καί προτοΰ, ήνάγκασε μι^ πόλειταύτνί 
χρήσθαι, η απάντων ή'δη ξυντελούντων ές αυτήν μεγάλη γενομένη παρεδό- 
θη ύπό Θησέως τοΐς έπειτα*  καί ξυνοίκια έξ εκείνου ’Αθηναίοι έ'τι καί νΰν 
τ^ Θεφ εορτήν δημοτελή ποιοΰσι [τά-Παναθηναια]». 1

Άπό τής βασιλείας τοΰ Θησέως (1300 π. Χρ.) μέχρι τής βασιλείας τοΰ
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Κάδρου (1068 π. Χρ.) σπουδαϊαι μεταβολαί έγένοντο έν Έλλάδι, πόλεμοι

✓

εμφύλιοι καί εξωτερικοί, ώς ή Άργοναυτική εκστρατεία καί δ Τρωικός πόλε-

βασίλέως των ’Αθηνών Κόδρου. . ιή ·■

τ.
.ς τδ στρατόπεδό'/ τών

ε * ·
μος, καί μεταναστεύσεις τών φύλων κα*  εκθρονίσεις βασιλέων, άτινα πάντα 
παρεσκεύασαν δημοκρατικότερου τό πνευμά των 'Ελλήνων. Τέλος έπί τής 
βασιλείας τοΰ Κόδρου οί τραχεϊς καί ακατάσχετοι Δωριείς, κύριοι γενόμεναι 
πρότερον τής Πελοπόννησου, έστράτευσαν έπί την ’Αττικήν, ην, κατά τάς 
παραδόσεις, ,ήθελον τελείως κατακτήσει, ί άνεύ πής άκρας φιλοπατρίας τοΰ 
βασιλέως τών ’Αθηνών Κόδρου. 'Υπήρχε τοϊς Άθηναίοις χρησμ-δς, καθ’,&> 
οί Δωριείς ήθελον άποτύχει, έάν εις βασιλεύς τών ’Αθηνών, έθυσιάζετο αύτο- 
προαιρέτως ύπέρ τής πόλεως. Ό Κόδρος, γινωσκων τοΰτο, άπεφάσισε νά 
σόσνι την πατρίδα αύτοΰ καί ποριβληθείς ίμάτια χωρικοΰ ξυλευτοΰ, άράμε-· 
νος δέ ^«ί. δέσμην ξύλων μετά πελέκεω,ς ήλθεν, είς τδ στρατόπεδό'/ τών 

·. εχθρών, νίγειρι φιλονεικίκν πρδς δύο στρατιωτας καί έφονεύθη ύπ’ αύτών.
Έξακριβωθέντος τοΰ γεγονότος, οτε κήρυκες ’Αθηναίοι ηλθον ζητοϋντες. τδ 
σώμα τοΰ βασιλέως, οί στρατηγοί τών Δωριέων ήραν την πολιορκίαν καί 
άπεχόρησαν τής ’Αττικής. Οί Αθηναίοι τότε έκτιμήσαντες τδ φιλόπατρι 
.τοΰ Κόδρου, θυσιάσαντος εαυτόν ύπέρ τής ππτρίδος, άπεφάσισαν νά μη δια
δεχθώ αυτόν άλλος ύπδ τό ονομα Βασι.Ιευς, διότι, ώς έλεγον, ούδεΐς ηθελεν 

Καί τοιοΰτο μέν τδ ιστόρημα· πιθανότε
ρου δμ.ως φαίνεται δτι ένεκα της έπικρατήσεώς τών δημοκρατικών ιδεών, 
δ λαός τών ’Αθηνών, εύρε κατάλληλον ταύτην ευκαιρίαν νά .κατάργησή την 
βασιλείαν ύπδ τδ πρόσχημα δτι τιμά τδν Κόδρον. Οί δ’ εύπατρϊδαι, ύπέρ 
τών ιδίων συμφερόντων μεριμνώντες, ένίσχυον την ιδέαν ταύτην τοΰ λαοΰ 
ααί συνέστησαν την έξουσίαν τοΰ 
έπί τινα χρόνον έκ τοΰ γένους τοΰ Κόδρου καί διωρίζετο ισόβιος. Τοΰτο κατά 
πρώτην δψιν φαίνεται ταύτδν τη βασιλείς, ή έλάχιστον διαφέρον αύτής’ άλλά

^ύρεθνί άντάξιος διάδοχος έκείνου.
<ι*

"Αρχοντος. Ό "yfyjMK ούτος έλαμβάνετο

κατά βάθος έξεταζόμενον διαφέρει, διότι οί εύγεν.εΐς έν τή σύμβαση μετά
βολή, άπέκτησαν ούσιώδες πλεονέκτημα, καταστήσαντες- τήν τοΰ "Αρχοντος 
έξουσίαν ύπεύθυνον; οπερ δηλοϊ δτι ειχον δικαίωμα εφορίας έπί τοΰ άξιω- 
ματος τούτου, ίσως δέ καί καθαιρέσεως. -

Ή κατάστασις αυτή διετηρήθη έπί δώδεκα άρχοντίας. Τότε δέ πάλιν οί 
εύπατρϊδαι, βλέποντες τδν λαόν παρεσκευασμένον νά δεχθή, in τουλάχιστον 
νά μή απωθά®·/) νέας ελευθερίας, περιόρισαν τήν διάρκειαν τής εξουσίας τοΰ 
"Αρχοντος εις δεκαετίαν, λαμβανομένου ετι έκ τοΰ είς τδν. Κέδρον τό γένος 
άνάγοντος οίκου τών Μεδοντιδών. Τ*  πρωτεία έν τοϊς άνωτέροις άξιόμασι 
τνίς πολιτείας διημφισβήτει καί ό οίκος τών Άλκμαιωνιδών, άπογόνων τοΰ

if

Άλκμαίωυος, έγγόνου τοΰ Νέστορος καί υίοΰ τοΰ Νηλέως, έκδιωχθέντος τής
Πύλου ύπδ τών Δωριέων καί έγκαταστάντος έν Άθήναις, δπου έγένετο γε
νάρχης τοΰ ομωνύμου οίκου. Πιθανόν δ’ είναι δτι καί έκ τοΰ γένους τούτου 
έλαμβάνετο ό δεκαετής "Αρχών. Καί ή νέα αύτη κατάστασις διήρκεσεν έπί
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βραχύν χρόνον, μέχρι τοΰ έβδόμόυδεκαετοΰς Αρχοντος Εύρυξίου, τελευταίου 
έκ τοΰ γένους τών Μεδοντιδών έκλεχθέντος. Τότε (684 π. Χρ.) έγένετο έτι 
μείζων μεταβολή. ‘ Τό αξίωμα τοΰ "Αρχοντος ώρίσθη ετήσιον καί τά έργα 
τοΰ τέως ενός μ.όνου διηρέθησαν μεταξύ έννέα τοιούτων συναρχόντων, αίρού- 
μένων δία χειρότονίας ύπδ τών ευπατριδών καί έκ τοΰ σώματος αύτών, ούχί 
δέ πλέον άποκλέιστικώς έκ τών δύο μνημονεύθέντων γενών.

Ό νεωτερισμός ουτος μετέβαλε σπουδαίως τδ άρχικδν πολίτευμα τών 
Αθηνών καί έ'τρεψεν αύτδ επί τδ δημοκρατικότερου.

’Εκ τών 'Erfea 'Ap^rtar δ μέν πρώτος ώνομάζετο "υ/ρχ-ω»·Έπώΐν- 
ρος·, έπειδη δ έυιαυτος έκαλεϊτο άπό τοΰ ονόματος αύτοΰ, καί πρώτος τοι- 
οΰτος έγένετο τώ 684 π. Χρ. β Κρέων. 'Ο δεύτερος ώνομάζετο ΒασιΛβύς' 
έργον δ’αύτοΰ ήν ή τέλεσις τών θυσιών, δσας πρότερον οί βασιλείς έτέλουν. 
'Ο τρίτος ΠολέμαρχοςΣτρατηγός, έργόν έχων την διαχείρισιντών στρα
τιωτικών ύποθέσεων’ οί δέ λοιποί έξ Θτσρ,οθΐτα,ι ή ΑιχααταΙ πρόεδρεύοντες 
τών δικαστηρίων' κατά τής άποφάσεωςτούτων δέν ήδύνάτο νά γίνη έφεσις.*·  
Κρίνω περιττόν νά ένδιατρίψω είς τήν λεπτομερεστέραν άνάλυσιν τών χρεών 
καί τής ένεργείας έκάστου τών ’Εννέα Αρχόντων. Τοΰτο έσται αντικείμενου 
Ιδιαιτέρας πραγματείας.

Ό Σόλων ύπήρξεν "Αρχών έν Άθήναις τω 583 π. Χρ. τότε δ’ έγνώσθη 
τοϊς πάσιν ή χρηστότης καί ή σοφία τοΰ άνδρδς, κατά τά σοφότατου λόγιου 
«αρχή άνδρκ δείκνυσιν». Ό Πλούταρχος περιγράφει λεπτώς άμα καί σαφώς 
τούς λόγους, δι ούς δ Σόλων ήρεσκε καί τοϊς πλόυσίοις ή εύπάτρίδαις, καί 
-τοϊς πένησιν, έν ω αί δύο αδται κλάσεις διέκειντο έχθρικότατά άλλήλαις 
άπό μακρών ήδη έτών, ένεκα κοινωνικών διαφορών, άλλά δή καί ένεκα τών 
βαρέων χρεών, ά οί μέν ωφειλον τοϊς δέ, καί δι’ ά πολλή καταπίεσις κα'ι άδι- 
κία έγίνετα. «Ένταΰθα δή τών Αθηναίων οί φρονιμότατοι, συνορώντες τδν 
Σάλωνα μόνον μάλιστα τών άμαρτημάτων έκτος όντα καί μήτε τοϊς πλου- 
σίόις κοινωνοΰντα τής άδικίας μήτε ταϊς τών πενήτων άνάγκαις ενεχόμενου, 
έδέοντο τοϊς κοινοϊς προσελθεϊν καί καταπαΰσαι τάς διαφοράς ... 'Ηρέθηδέ 
"Αρχών μετά Φιλόμβροτον δμοΰ και διαλλακτής καί νομοθέτης, δεξαμενών 
προθύμως αύτόν ώς μέν εύπορου τών πλουσίων; ώς δέ χρηστόν τών πενήτων. 
Λέγεται δέ καί φωνή τις αύτοΰ περιφερομένη πρότερον εΐπόντος-ώς τό ftror 
jrJJi/ior ού ποαΐ, καί τόϊς κτηματικοΐς άρέσκειν καί τοϊς άκτήμοσι, τών 
μέν αξία καί άρετή, τών δέ μέτρφ καί άριθμφ τδ ίσον έξειν προσδοκούντων*  
δ'Οεν έπ’ έλπίδος μεγάλης έκατέρων γενομένων, οί προϊστάμενοι ποοσέκειντο 
τώ Σόλωνι τυραννίδα προξενοΰντες καί άναπείθοντες έύτόλμότερον άψάσθαι 
τής πόλεως έγκρατή γενόμενον». 2

Ουτω λοιπόν δ Σόλων, τοσαύτηό περιβληθείς ύπδ τών συμπολιτών αύτοΰ
1 Λεξ. Άρχ. Smith εν λ. Άρχων.
2 ΙΙλουτ. Σ ό λ. XIV.
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Αθηναίων τιμήν καί εμπιστοσύνην πρός νομοθεσίαν, έπελήφθη τοϋ έργου δρα- 
στηρίως καί σοφώς. Καί περί μέν τών άλλων νόμων αύτοΰ ούκ έστι μοι εν
ταύθα λόγος' άρκοΰμαι μόνον είς τό νά μνημονεύσω των κυριωτέρων έξ αυ
τών. Καί δή κατάργησε τους νόμους τοΰ Δράκοντας «διά τήν χάλεπότητα 
καί τό μέγεθος τών επιτιμίων». Είναι δέ πασίγνωστος ή άύστηρότης τών νό
μων εκείνων, περί ώνέ'λεγον οι αρχαίοι ό'τι ήσαν γεγραμμένοι δι’ αίματος, 
διότι καί τά έλάχιστα τών παραπτωμάτων έτιμώρει διά θανάτου. ’Επίσης 
κατάργησε τά ύφεστώτα χρέη, διένειμε τοΐς πολίταις τάς τε τιμάς καί τά 
βάρη δικαίως, σύνέστησε τό συμβούλιου η την Βουλήν τών τετρακοσίων, 
μετά ταΰτα έκ πεντακοσίων συγκειμένην, καί κατάρτισε την εκκλησίαν τοΰ 
λαοΰ, ής μετείχε πάς πολίτης ’Αθηναίος λόγφ τε καί ψάφφ κλπ.

■ Καί περί μέν τούτων ταΰτα. -’Επανέρχομαι δ’ αυθΐς εις τόν Άρέιον Πά
γον. Έν Άθάνάις, ως πασαι αί άρχαί διάρκαυν έν καί μόνον έτος, ουτω καί 
οί ’Εννέα "Αρχοντες μετά τό πέρας τοΰ ένιαυτοΰ κατέλιπον τήν άρχάν. *0  
Σόλων λοιπόν διέταξεν ίνα ουτοι γίνωνται μέλη τοΰ Άρέίου Πάγου.

1 Πλουτ. Σολ, XIX.
2 Heffter Athenaische GerichtsverfasSung σ. 36).
3 Πλουτ. Περιχλ. IX.

- Κατά τινας μόνον οί εξ θεσμοθέται άπήλαυον τοΰ πλεονεκτήματος τού
του, ώς ένδείκνυται έκ τής Ύπο&έσεως τοΰ κατ’ Άνδροτίωνος τοΰ Δημο- 
σθένους· άλλ’ έκτός τοΰ δτι πάσα τοιαύτη διάκρισις ήθελεν είναι δυσεξήγη
τος, διότι διά τό άξίωμα τοΰ θεσμοθέτου δέν άπφτεΐτο διαφορετικόν τι προ
σόν ή διά τό άξίωμα ενός τών τριών πρώτων ’Αρχόντων, τό εναντίον καθί
σταται πολύ πιθανότερου έκ τούτου δτι καί δ Σόλων αυτός, μετά τήν κα- 
τάθεσιν τής εξουσίας τοΰ "Αρχοντος Επωνύμου, εΐσήλθενείς τήν χορείαν των 
Άρειοπαγιτών. Ό δέ Πλούταρχός ρητώς άναφέρει τοΰτο: «Σοστήσάμενος δέ 
[ό Σόλων] τήν έν Άρείφ ΙΙάγφ βουλήν· έκ τών κατ’ ενιαυτόν άρχόντων, ής 
διά τό άρξαι καί αύτός μετείχε .. .κλπ». 1

, Δέν δυνάμεθα δέ, κατά Heffter 1 2 νά παραδεχθώμεν ευκόλως έξαίρεσιν διά 
τόν δένδρα τούτον. Πιθανόν διά τής εισόδου τών Άρχόντων είς τόν Άρειον 
Πάγον ήθέλησεν ό Σόλων νά έμποδίση τήν έκ νέου εκλογήν τοΰ αύτοΰ ώς 
"Αρχοντος, άφοΰ έν Άθήναις ή έπανειλημμένη κατοχή θέσεως, έχούσής πως 
άξίαν, ένέπνεε δυσπιστίαν, καί άφοΰ δέν ήδύνατό τις νά ή συγχρόνως ’Αρεο
παγίτης καί ”Αρχών, παρά τόν ρητόν τοΰτον νόμον. «Δίς μή άρχειν τήν αυ
τήν' άοχήν τόν αυτόν έν τφ αύτφ ένιαυτφ». Άλλ’ ό Πλούταρχος καί αύθις 
βέβαιοί ήμάς σαφέστερον δτι δλοι οί, "Αρχοντες έγίνοντο Άρειοπαγΐται. Κατ’ 
αυτόν λοιπόν δ Περικλής «τής έξ Άρείου Πάγου βουλής ου μετείχε διά τό 
μήτε άρχων, μήτε θεσμοθέτης, μήτε βασιλεύς, μήτε πολέμαρχος λαχεΐν».3 
"Ίνα δμως γένωνται Άρειοπαγΐται οί άφυπηρετησαντες Άρχοντες έ'δει πρό- 
τερον νά δώσωσιν εύθύνας τής διαχειρίσεως τής εξουσίας αύτών ένώπιον τής
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ίπί τούτφ τεταγμένης άρχής, καί ν’ άποδειχθή δτι διεχειρίσθησαν αύτήν 
«ύσυνειδητως καί άνεπιλήπτως, τηρησαντες καί εκτελέσαντες τούς νόμους 
τής πολιτείας, άλλως άπεκλείοντο τής τιμής ταύτης. «... οί δέ θεσμοθέ
ται τούς ένδειχθέντας εισκγόντων εις τό δικαστήριο? κατά τόν νόμον, ή μή 

άνώνζων είς ”Λρειον Πάγον, ως καταΛύοντες τήν επανόρθωσιν των rd·;. 
μωνΛ,^. «Οί δε Εννέα "Αρχοντες οί κατ’ ενιαυτόν μετά τό δοΰναι τάς εύθύ
νας άεί τοΐς Άρεοπαγίταις προσε^ίθεντα»,2

Ουτω δέ, αν άγνοώμεν τίνες έγίνοντο μέλη τοΰ Άρείου Πάγου άπό τής συ- 
στάσεως αύτοΰ, καθ’ άπαν τό διάστημα τών συνεχών μεταβολών τοΰ Άθη-: 
να’ίκοΟ πολιτεύματος μέχρι τής έποχής τοΰ Σόλωνος, άλλά μόνον κατ’ εικα
σίαν θεωρώμεν τούς Άρεοπαγίτας λαμβανομένους έκ τών άπογόνων τής βα
σιλικής οικογένειας τό πρώτον καί ύστερον ίκ τοΰ οί'κου τών Μεδόντιδών, 
δ,έστιν έκ τών άριστων, άπό τοΰδε δμως (583 π. Χρ.) καί έφεξής έχομεν- 
καθαράν καί σαφή τήν πηγήν, έξ ής δ Άρειος Πάγος ή'ντλει τά μέλη αύτοΰ. 
Πιθανόν είναι OTt καί πρό τής νομοθεσίας του Σόλωνος οί . προΰπάρξαντες "Αρ
χοντες έγίνοντο Άρεοπαγϊται, άλλά τοΰτο έγίνετο ούχί κατά κανόνα, ώς ε
σχάτως έθεσπίσθη. Βεβαίως δέ ουτοι οί γενόμενοι μέν "Αρχοντες διότι ήσαν 
έκ τών άριστων καί έγκριτωτέρων μελών τής Αθηναϊκής κοινωνίας, δοκιμα- 
σθέντες δέ διά τής δεκαετοΰς μέν πρώτον, ύστερον δέ ένιαυσίάς άρχής αύτών, 
έθεωροΰντο καί ήσαν οί πάντων καταλληλότεροι διά τό άξίωμα τοΰ ’Αρεο
παγίτου. Άλλ’ ή τοιαύτη έκ τών άριστων εκλογή τών μελών τοΰ Άρείου 
Πάγου έγίνετο μέχρι τής νομοθεσίας τοΰ Σόλωνος άποκλειστικώς' διά ταύτης 
δμως καί είς τό κεφάλαιον τοΰτο έτροποποιήθη δ "Αρειος Πάγος.

Ό Σόλων διφρεσε τούς Αθηναίους πολίτας είς τέσσαρας πλάσεις, ών ή, 
μέν πρώτη περιείχε πάντας έκείνους ών αί γαΐα: παρήγον κατ’ έτος εισόδημα 
πεντακοσίων καί επέκεινα μεδίμνων,στερεών ή υγρών προϊόντων καί έντεύ,- 
θεν ώνομάσθησαν πεντακοσιομέδ*ιμνοι.  Είς τήν δευτέραν τάξιν κατετάσσοντο 
εκείνοι, ών τό εισόδημα ύπερέβαινε τούς τριακοσίους μεδίμνους, καί οΐτινες 
ήδύναντο τρέφειν πολεμικόν ίππον, διό ώνομάζοντο Ιππείς. *Η  τρίτη τάξις 
περιελάμβανε τούς παράγοντας εκατόν καί πεντηκοντα μεδίμνους, καί όνο- 
μαζομένους ζευγίτας, άτε τρέφοντας ζεΰγος άροτηρών βοών. ’Η δέ τετάρτη 
κλάσις περιελάμβανε τούς βήτας ών τό εισόδημα ήν έλαττον τών εκατόν καί 
πεντήκοντα μεδίμνων. «Δεύτερον δέ Σόλων,· τάς μέν άρχάς άπάσας ώσπερ 
ήσαν τοΐς εύπόροις άπολιπεϊν βουλόμενος, τήν δέ άλλην μϊξαι πολιτείαν, ήξ' 
δ δήμος ού μετεΐχεν, έλαβε τά τιμήματα τών πολιτών καί τούς μέν έν ξη- 
ροΐς δμοΰ καί ύγροΐς μέτρα πεντακόσια ποιοΰντας πρώτους έταξε καί πεντακο- 
σιομεδίμνους προσηγόρευσε’ δευτέρους δέ τούς ίππον τρέφειν δύνάμένους, ή 
μέτρα ποιεΐν τριακόσια, καί τούτους ίππάδα τελοΰντας έκάλουν'ζευγϊται δέ

1 Έπιχιιροτονία νόμων πέρα Δημοσθ. κ.Τιμοχρ, 707.
2 Πολνό, Η. . j ·
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ol τοϋ τρίτου τιμήματος ώνομάσθησαν, οΐς μέτρον ήν συναμφοτέρων διζζο- 
σίων. Οί δέ λοιποί πάντες εκαλούντο θήτες, οίς ούδεμίαν άρχέιν έδωκεν αρ
χήν, άλλά τφ συνεκκλησιάζειν καί δικάζειν μόνον μετ είχον τής πολιτείας»,*  

Είς τούς πολίτας τούς άνήκοντας είς τήν πρώτην τών τάξεων τούτων έδί- 
δαντο τά αξίωμα τών ’Εννέα ’Αρχόντων, αί άλλαιμεγάλαι άρχαί τής πολι
τείας καί αί στρατηγίαι. 'fl δευτέρα καί τρίτη τάξις άπβτέλουν τήν κυρίαν 
δυναμιν τοΰ στρατεύματος καί έξελέγοντα^μέλη τής κάτώ βουλής, ήτοι τής 
βουλής τών Φ'. Ή τέταρτη τάξις δέν ύπεχρεοΰτο νά υπηρεττφ εϊς τον στρα
τόν, άλλ’ούτε ήδύνατο νά διορίζεται εις υπουργήματα’ οί άνήκοντες είς αυ
τήν μόνα προνόμια είχον νά δικάζωσιν ως ένορκοι καί νά παρευρίσκωνται είς 
τάς. συνελεύσεις. 2 ’Εκ τής άναλυσεως ταύτης μανθάνομεν οτι "Αρχοντες τής 

πόλεως έγίνοντο οί πλουσιότεροι, οί άνήκοντες είς τήν τάξιν τών πεντακο- 
σιομεδίμνων, άδιάφορον δέ έάν κατήγοντο έκ γένους αριστοκρατικού ή κα
τώτερου, ήρκει μόνον νά ήσαν τίμιοι πολΐται καί νά είχον τά ύπό τών νό
μων ύριζόμενα προσόντα. Έλαμβάνοντο δέ ούτοι έκ του όλου αριθμού τών 
άνηκάντων είς τήν πρώτην τάξιν ούχ’ι διά ψήφου, άλλά διά κλήρου. ’Επειδή 
δέ μ,έλη τοΰ Άρείου Πάγου έγίνοντο. ο,ί άφυπηρετήσαντες "Αρχοντες, έπετάι 
δτι καί τό δικαστηρίου τοΰτο άπέβαλε πλέον τόν άιιστοκρατικόν χαρακτήρα 
αύτοΰ’ ό ευνοούμενος ύπό τοϋ κλήρου κατελάμ-βανε τήν θέσιν τοΰ Άρχοντος 
καί είτα τήν τοΰ Αρεοπαγίτου. ’Αλλά πάλιν πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν ό'τι 
μόνοι σχεδόν οί εύπατρΐδαι, οί κατά γόννησιν άριστοκράται, ώς πλουσιώπε- 
ρθι,εύρίσκοντο έν τφ πρώτφ τάξει τών πολιτών. ’Εκτός δέ τούτου 'ίνα τεθφ. 
τό όνομά τίνος έν τφ κληρώτίδι έπρεπε νά ήναι δέδοκΐμασμένης πολιτείας 
καί νά έχη πολλά προσόντα, νά ήνάι τέλος όντως άπιστος. Ιδού π. χ. τί, 
άπφτει δ νόμος παρά τών έκλεχθησομένων ’Αρχόντων, τών μετά εν έτος ’Α
ρεοπαγιτών : '■ ' ' ■

«Ε! Αθηναίοι είσιν εκατέρωθεν και τών δήμων ποθέν και εί Απόλ
λων έστίν αύτοΐς πατρώος ή Ζεύς Έρκεΐος.

’Ω άνθρωπε, τίς ήν αοι πατήρ; — Έμοι δ δείνα. — Οικείοι τίνες· 
είναι :μ,οφτυροΟφ.ν αύτφ; — Πάνυ γε· πρώτον μέν γε οί δείνα, άνεψιοί· 
έϊτα οί δεινά... κλπ.

Ώ άνθρωπε, τίς ήν σοι μήτηρ; — Έμοι ή δείνα. — Οικείοι τίνε.ς; 
κλπ.

. . Εί τούς γονέας ίδ ποιοϋσ.ν.
. Εί ίατρβτεύοντο ,ύπέρ τής πατρίδας.

Εί τό τίμημα έστίν αύτοις.
Εί αφελείς»..

1 Πλους. Σόλ. XVIII.
2 θ. Κξίτλη Έλλ, Ίοτορ. μετάφο. Άντωνιάδ. 86.

Άλλ’ εί καί κατήργησεν ό Σόλών κατά τόπους τό αριστοκρατικόν τοϋ 'Α.- 
ρειΟυ Πάγού διά τοϋ ήδη έκτεθέντος τρόπου τής έκλόγής τών μελών αύτοΰ, 
έν τούτοις αυτό τοΰτο τό υψηλόν καί πολυσέβαστον παρά τοΐς Άθήναίόις δι
καστηρίου έξηκολούθει δν άριστόκρατικόν κατά πνεύμα, διότι, ένεκα τής πα
ναρχαίας καί θείας ίδρύσεως αύτοΰ, περιβαλλομένης, ώς παν άρχαΐον, χα
ρακτήρα μυθολογικόν κα'ι ίερόν, καί ένεκα τών παραδόσεων, άς έκληρονόμει 
διά τών γενεών, ουδέποτε έστερήθ'η τής σοβαρότητος αύτοΰ ούδ’ έξέκλινεν. 
Τούναντίον μάλιστα διετήρει ίσχυράν κα'ι άξίοπαρατήρητον άφομοιωτικήν δύ- 
νάμιν. Ό ’Ισοκράτης λέγει ότι καί έάν ήν τις φύσει κακός, όταν έγίνετο Ά- 
ρειοπκγίτης καί κατελάμ-βανε τήν οίκείκν θέσιν, κατελειπε τάς κακίας αύ- 
τόΰ καί συνεμορφοΰτο πρός τήν έκεϊ έπικρατοΰσαν χρηστότητα καί άρετήν; 
«Τούς έν τοΐς άλλοις πράγμασιν ούκ ανεκτού; όντας έπειδάν είς "Αρειον Πά
γον άναβώσιν, όκνοΰντάς τφ φύσει χρήσαι καί μάλλον τοΐς έκεϊ νομίμοις, $ 
ταΐς εαυτών κοινωνικές έμμένοντας».*  Διά δέ τήν άδιασάλευτον έμμονήν αύ- 
τοΰ εις τάς άρχαίπς παραδόσεις ό Άρειος Πάγος έγένετο — μετά παρέλευ- 
σιν 225 ενιαυτών άπό Σόλωνος—- τό κέντρου τής προσβολής τών άγαν δη
μοκρατικών, οιτινες μετά δυσφορίας έβλεπον αύτόν άκαμπτον καί άκλόνη- 
τον άπό τών άριστοκρατίκών έξεων αύτοΰ.

Πασά αρχή έν Άθήναις διήρκέι έν έτος. «’Εκ τών νΰν υπαρχόντων νόμων 
καί πάλαι κυρίων, ους ούδ’ αύτός ουτος άντείποι άν μή ούχί καλώς έχειν, 
ενιαυτόν διαλιπών έκαστος λειτουργεί».2 Τοΰτο δέ ίνα κρίνηται ή πολιτεία 
καί διαχέίριεις παντός ύ'πήρετήσαντος, όταν διατελφ ών εκτός άρχής. Κατά 
μοναδικήν όμως έξαίρεσιν ή άρχή τών Άρειοπαγιτών ήν ισόβιος κα'ι άδιά- 
δοχος. «Τρίτη αυτή διαφορά [μεταξύ άνω καί κάτω βουλής] ότι ή μέν τών 
πεντακοσίων κατ’ ένιαυτόν διεδέχετο’ ή δέ τών Άρειοπαγιτών ήν άδιάδο- 
χος’ εί μή γάρ τις ήμκρτε μεγάλως, ούκ έξεβάλλετο».^

Τό ζήτημα τοΰ άριθμοΰ τών μελών τοϋ Άοείου Πάγου έμεινε ιπάντάτε.α
σαφές. Είναι βέβαιον ότι ό άριθμός αύτών ήν άόριστος, ούδ’ ήδύνατο, νά ή 
ώρισμένος, άφ’ δτου μόνον έκ τών ’Εννέα ’Αρχόντων κατηρτίζετο τό προσω
πικόν τοϋ Άρείου Πάγου" διότι άν έν διαστήματι ενός έτους έξέλειπον πολ
λοί Άρεοπαγΐται, ένεκα μέν κα'ι άλλων λόγων, φέρ’ είπεΐν, άποδημίας, άπο- 
στολής είς πρεσβείαν κλπ. ίδίγ δέ ένεκα θανάτου, δστις συχνότερον έπεσκέ- 
πτετο τούς έν Άρείφ Πάγφ συγκαθημένούς ένεκα τής προκεχωρηκυίας ηλι
κίας αύτών, ή άναπλήρωσις τών έκλιπόντων ήν αδύνατος, διότι έδει νά πα- 
ρέλθ·/) όλου τό έτος κα'ι νά έκλεχθώσι νέοι Άρχοντες, ίνα δυνηθώσιν οί πα
λαιοί νά καταλάβωσι τάς έν Άρείφ Πάγφ κενάς έδρας. Άλλά προσέτι ήν 
άβέβαιον άν πάντες οί τέως ’Άρχοντες έγίνοντοΆρειόπαγΐται, διότι έπρεπε

1 Ίσοχρ. ’Α ρ.ε ιοπα γ. 147. .
2 Δηρ-οσθ. π’ρός Αεπτ.
.3 Αιδκν. 5πό8. τοΟ κ. ’Ανόροτ. ’
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νά κριθώσιν, «εΐ καλώς έν τφ ένιαυτφ ήρξαν’ si δέ δικαίως ώφθησαν άρ- 
ζαντες προσετίθεντο τ·?ί βουλίί τών Άρειοπαγιτών (καί διά τοΰτο ούχ ύπέ- 
πιπτον άριθμφ), εί δέ μή, έξεβάλλοντο».1 'Οπωσδήποτε δμως ό άριθμός ου- 
τος δέν ήδύνατο νά $ μέγας. Μόνον ή στατιστική τίίς έν Άθήναις καθ’ Νι
κίαν θνησιμότητες ήδύνατο νά παράσχω ήμΐν ιδέαν τινά τοΰ πιθανοΰ αριθμού 
τών ’Αρεοπαγιτών. Τινές ώρισαν αυτόν εις πεντήκοντα καί δύο. Άλλ’επειδή 
τό ζήτημα τοΰτο έκρίθη δευτερευούσης σπουδαιότατος, παρατρέχω αύτό.

"Εν είσέτι ζήτημα ύπολείπεταί μοι πρός έξέτασιν έν τφ κεφαλαίφ τούτφ. 
Κατά τούς χρόνους τοΰ Σόλωνος καί έν τοΐς μετέπειτα,· δτε οί άρχοντες έγί- 
νοντο Άρειοπαγΐται, πώς συνέβαινε τοΰτο καί πότε ; Άνέβαινον σιωπηρώς 
τάς είς τήν κορυφήν τοΰ Άρείου Πάγου άγουσας βαθμίδας καί έκαθέζοντο, 
ως είπεϊν, άπαρατήρητοι είς την έδραν τοΰ υπέρτατου δικαστοΰ ;

Τοΰτο βεβαίως δέν είναι δυνατόν, διότι οί Αθηναίοι οί τόσφ ζηλότυποι 
τών δικαιωμάτων αύτών καί τόσφ προσεκτικοί είς τήν εκλογήν, οίασδήποτε 
καί τίίς μικροτέρας άρχίϊς, προκειμένου περί Άρειοπαγιτών, τίίς σεβαστοτέ-. 
ράς έν τί| πολιτεία άρχής, δέν άφινον βεβαίως νά γίνηται ή έγκατάστασις, 
αύτών άφ’ έαυτής. Είναι’πιθανόν, δτι καθ’ήν ημέραν έγίνετο ή εκλογή τών 
νέων Εννέα Άρχόντων διά τό έπιόν έτος έκρίνετο καί ή πολιτεία τών τέως 
τοιούτών καί έν περ.ιπτώσει καθ’ ήν αυτή έκρίνετο καλή- καί σύμφωνος τοΐς 
νόμοις, άνεγνωρίζοντο άξιοι τοΰ άρειοπαγιτικοΰ ,άξιώματος. θυσίαι δέ βε
βαίως έτελοΰντο τ-φ Άθηνφ καί τφ ’Άρει, ών τ’ άγάλματα ήσαν εκεί έστη*  
μένα, ίσως δέ καί ταΐς Εύμενίσιν, ών τό ιερόν ήν ύπό τόν λόφον, καί όρκος*  
έδίδρτο κ«ί έπισημοτέραν έπ.οίει τήν έγκατάστασιν τών νέων δικαστών. Ό. 
δρκοςζτ'ών Αρεοπαγιτών δεν περιεσώθη ήμΐν’ πιθανόν δμως δτι ήν ό αύτός 
τφ ύπό τών 'Ηλιαστών διδομένφ, άλλά μερικώτερος, περιέχων τάς άράς καί 
τάς διαβεβαιώσεις ταύτας :

Καί ού μνησικακήσω, ούδέ άλλω πείσομαι, ψηφιουμαι δέ κατά τούς 
κειμένους νόμους. '

Ούδέ δώρα δέξομαι, ουτ’αύτός έγώ, οδτ’ άλλος έμοί, ούτ’ άλλοι' 
είδότος έμοΰ, ούτε τέχνη, ούτε μηχανη μηδεμια.

Τοϋτε κατηγόρου καί τοϋ άπολογουμένου ομοίως άμφοΐν άκροά- 
σομαι. .

Φαίνεται δέ δτι ή εορτή ή ή έγκατάστασις αδτη έτελεϊτο μετά τά ’Αν- 
θεστήρια, διότι κατά τήν έποχήν εκείνην έγίνετο καί ή έγκατάστασις τών. 
’Εννέα Αρχόντων, δτε ή σύζυγος τοΰ Αρχοντος Βασιλέως προσέφερε θυσίας 
μυστηριώδεις ύπέρ τής πόλεως, μνηστευομέντ) τφ θεφ Διονύσφ καί έξορκι-. 
ζομένη δτι «άγιστεύει καί καθαρά έστι κλπ.», ώς έ'δει νά ή> άτε προσφέ- 
ρουσα τάς θυσίας. Βεβαίως δέ τόν δρκον τοΰτον έ'διδεν άναλαμβάνόυσά τά

1 Λιίάν. αότ.
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καθήκοντα αυτής άμέσως μετά τήν έκλογήν καί άνακήρυξιν τοΰ συζύγου 
αυτής ώς Αρχοντος Βασιλέως. Ή εορτήν τών Άνθεστηρίων έτελεϊτο έπί 
τρεις συνεχείς ημέρας, 11—12—13 Άνθεστηριώνος, αΐτινες συμπίπτΟυσι 
πρός τάς πρώτας ημέρας τοΰ Μαρτίου μηνός τής καθ’ ημάς χρονολογίας. 
Κατά Μάρτιον λοιπόν μήνα άνέβαινον οί νέοι Άρεοπαγΐται είς τάς έδρας 
αύτών..Ταΰτα έξάγονται έκ τοΰ Δημοσθένους. *

Τοιοΰτό λοιπόν κατεστκθη τό έν Άρείφ Πάγφ συνέδριον, ύπό τοΰ σοφοΰ 
νομοθέτου Σόλωνος έξωτερικώς, ή κατά τήν συγκρότησιν. Μετ’ολίγον θέ- 
λομεν δδει τίνα καί όποια ήσαν τά έ'ργα τά άνατεθειμένα αύτφ καί οποίαν 
θέσιν κατεΐχεν έν τφ λαμπρφ πολιτεύματι τών άοχαίων Αθηνών.

ΚΩΝΣΤ. Ν. ΠαΠΛΜΙΧΑΛΟΠΟΓΛΟΣ.
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’Εν. τφ’ς·' τεύχει τοΰ Παρνασσού άγέγνωμεν πραγματείαν τοΰ κ. Παπάζη 
περί τής τοΰ I. X. Γλωσσομάθειάς, έν ή ό συγγραφεύς κατέληγεν είς τό εξής 
συμπέρασμα, δτι δηλ. : «’Επειδή ύπερίσχυε μέν κατά τά μέρη έκεϊνα 
έν γένει ή Εβραϊκή, ή νέα δηλαδή άραμαϊκη, ό Ίησοΰς έλάλει καί έγρα-' 
φεν άριστα, την. άραμαϊκήν, ώς τήν μόνην μητρικήν αύτοΰ. γλώσσαν, καί έν 
αύτη δημοσία έδίδαξε», καί δτι, «,ώμίλει καί τήν ελληνικήν έπίσης». Έν 
παραρτήμα.τι ό αύτός κ. Παπάζης άνασκευάζει -ον κ. Λαμπρύλλον φρονοΰντΧ; 
δτι δ Ίησοΰς έλάλει ^ελληνιστί, γνώμην, ήν άλλοτε έν τφ Άττικφ 'Ημερο-’ 
λογίφ προσεπάθησε νά ύποστηρίξη. Έν τφ έπομέ,νφ Ζ' φυλλαδίφ τοΰ Παρ-' 
νασσοΰ άπαντφ ό κ, Λαμπρύλλος τφ κ. Παπάζη, καί μετριάζει·μέν πως, φαί
νεται, τόν ισχυρισμόν του, επιμένει δμως κατ’ ούσίαν τά αύτά φρονφν. ., ;

Ότι το συμπέρασμα τοΰ κ. Παπάζη είναι ορθόν, ούδεμία άμφιβολία· Πλήν 
άνεξαρτ'ήτως τοΰ τελικοΰ συμπεράσματος,, πολλά έ'χει ,τά ημαρτημένα ή 
πραγματεία. Είς έ'τι δέ πλείονα σφάλματα ύποπίπτέι .δ κ. Λαμπρύλλος. 
Περί τούτων έπιτραπήτωσαν ήμΐν, φίλοις τής άκριβείας, α'ί δε αί παρατη
ρήσεις. .......

Καί ευθύς μέν έν άρχή) παρατηροΰμεν, δτι ό πειρώμενος νά λύση τό ζη-. 
τημα διά μόνης τής Γραφής, ή μάλλον τής Κ. Δ. αποτυγχάνει’ ή Κ. Δ. ού*  
δέν λέγει περί τούτου’ αί δέ παρ’ άμφοτέρων τών κυρίων Π, καί Λ., άναφε- 
ρόμεναι ρήσεις τής Κ. Δ, δέν δύνανται νά χρησιμεύ.σωσιν ώς άποδείξεις,είμή 
θελήση τις νά βιάση τόν νοΰν αύτών τόν άπλοΰν. Ώς πρός,.τάς παραπομπάς 
δέ καί σημειώσεις ίδίιρ τοΰ κ. Παπάζη παρατηροΰμεν ό'τι, εκτός: ολίγων^ αί

1 Δημοβθ. κ, Νεαίρας 1370. 74 z.8 ).
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λοιπαί έδημ,οσιεύθησαν τόσφ κακώς καί λελανδασμένως, ώστε εις ούδέν χρη-; 
βιμεύουσιν.

. *Ως  πρός την ούσίχν χύτην του ζητήματος όρθώς άποφαίνεται δμολογου- 
μενως δ κ. Παπαζης δτι δ I. X. έλάλει την γλώσσαν δι’ Αίέπρεπε νά γίνή 
καταληπτός τοΐς ΰχ.Ιοις, ούς έδίδασκε. "Οταν όμως ό κ. Π. Ζρχετάι εις τόν 
ορισμόν ττίς γλωσση; ταύτης ποιείται φόβεράν σύγχυσιν, ώ; καί ό κ. Λαμ- 
φρυλλος, ως άψόμεθα. Έάν δ I. X. είχεν Α μη γνώσεις τΑ; έλληνικΑς γλώσ- 
σης, εαν αί γνώσεις αυται Ασαν περισσότεραι $ όλιγώτερχι, εάν τινες τών 
αποστόλων έγνώριζον Α μ·/ι την ελληνικήν, εάν μέχρι τούτου τού βαθμούΑ 
εκείνου δ ελληνισμός Ατο διαδεδομένος έν Παλαιστίντ), ταΰτα είναι ζητή
ματα, άτινα αι όλίγαι καί τηδε κακείσε Απαντώσαι έάφράσεις της ΓραφΑς 
δεν Αρκοΰσι μόναι νά λύσωσιν, ούτε συντελοΰσι πολύ εις την λύσιν τοΰ κυ
ρίου θέματος. Ή διδασκαλία τοΰ L X. δεν άπετείνετο μ,όνον πρός τόν Πέ
τρον Α τόν Ίωάννην Α τούς ολίγους τούς τυχόν γινώσκοντας την ελληνικήν, 
απετεινετο πρός τά πληθη, πρός τά έλέεινά εκείνα πληθη τΑς Παλαιστίνης, 
τα υπό τοσουτων καιρικών περιστάσεων καταβεβλημένα, πρός τούς οχλους, 
προς τά παιδία, πρός τάς γυναίκας έλάλει’ πρός τοιούτους λοιπόν Αποτεινό
μενος, έλάλει φυσικώς την γλώσσαν την καταληπτήν τφ λαώ, την κοινώς 
έν χρησει. Συνεζητει τοΐς διδασκάλοις έν τω ίερφ; μετεχειρίζετο φυσικώς 
την τώ ίερώ καί τοΐς διδασκάλοις άρμόζουσαν ίεράν λεγομένην γλώσσαν (διό 
έκίνει καί τόν θαυμαυσμόν αύτών) διότι, ώς θέλομεν, ί'δνι κατωτέρω συνέβαι- 
νεν έπ'ι τΑ; εποχές τοΰ Γ. X. έν1 Παλκιστίνγ, περίπου δ,τι και έν Έλλάδι 
σήμερον’ άλλν) γλωσσγ έχρΑτοδ λαός καί άλλη έχρώντοοι λόγιοι’ Ασαν καί 
παρ’ αυτοί;, ώς καί παρ’ ημΐν σήμερον, δύο γλώσσαι, Α μάλλον πλειότεραι. 
Έδικάζετο ένώπιον τοΰ Πιλάτου δ Ίησόΰς; Ατο Αναγκασμένο; νά άπαντφ 
(εϊμη διά διερμηνέως) είς την έπί δικαστηρίου έν χρησει διάλεκτον. "Ωστε 
τό ζητημα αύτό περί της γλώσσης, ην έλάλει δ I. X. κακώς τίθεται.

’Απορεί δ κ. Λ, διατί δ Λουκάς, άναφέρων τάς γλώσσας, άς έλάλουν οί 
απόστολοι συνεπείγ-τΑς έπιφοιτησεως τοΰ αγίου Πνεύματος, δεν συγκατα
λέγει καί την έλληνικην. Έν πρώτοι; σημειόΰμεν δτι αί γλώσσαι, άς Ανα
φέρει δ Λουκάς, έπισταμένως έξέταζόμεναι, περιορίζονται ε’.ς αριθμόν πολύ 
μικρόν, διότι αί πλεΐστάι είναι μόνον διάλεκτοι μιας καί τΑς αύτΑς γλώσ
σης. "Έπειτα, τίς άλλη-Αν η τών Κρητών γλώσσα, Α η ελληνική ; Οί κα- 
τοικοΰντές δέ κατά την Αίγυπτόν δεν είχον έπίσης έξελληνισθη ; Περίεργος 
δέ είναι δ λόγος 8ν φέρει δ κ. Λ. περί τΑς άποσιωπησεως τΑς έλλη'νικΑς Φαρά 
τοΰ Λουκά «διότι, λέγει, δ Λουκάς ·ητο πεπεισμένος δτί έγνώριζον οί από
στολοι αυτήν επαρκώ;». ’Αλλά περί τΑς διαλέκτου τών τότε ’Ιουδαίων, Αν 
Αναφέρει ό Λουκάς, μη δεν Ατο· πεπεισμένος δτι οί 12 επαρκώ; έγνώριζον 
«ύτην ; Καί ομ.ω; την Αναφέρει.

’Εκ τ·η; λέξεώ; παρά ταΐς Πράξεσιν 'Jxs.idapta εξάγει δ Λ.· συμπέρασμα, 
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δτι ό Πέτρος έλάλησεν ελληνιστί. Τοιαΰτκ συμπεράσματα είναι βεβιασμένα. 
Τό χωρίον εκείνο ούδέν άλλο σημαίνει Α δτι δ Πέτρος έπεδείκνυέ τοΐς ’Ιου
δαίοι;» διά τίς ονομασίας, ·ην αύτός ό λαός τη t δίοσ αύτοΰ διαλέκτφ Απέδωκε 
τφ τόπφ έκείνω, δτι αυτοί οί ίδιοι δμολογοΰσι την μιαιφονίαν τοΰ I; Xi 
«Σείς οί ίδιοι, λέγει Ούτως εΐπεϊν δ Π, μαρτυρείτε διά τΑς ονομασίας Άχέΐ· 

&αμά τόν-άδικον φόνον τοΰ Ίησοΰ». Την-λέξιν ’ΛκεΛδάριά σύμφώνως πρός τόν 
σκοπόν αύτοΰ ό Πέτρος έπρεπε ν' άΐαφερτι, είτε ελληνιστί, είτε αραμαϊστί» 
εΐ'τε κινεζιστί έλάλει τοΐς Ακροαταΐς του’ ό δέ Λουκάς, ό’γράφων ελληνιστί, 
ελληνιστί Ανέφερε καί τάς λέζεις τοΰ Πέτρου, έξηγών τό ’^άε.7<1αμά=χωρίον 
αίματος. Έάν δ Λουκάς έ'γραφε π. χ., λατινιστί θά ελεγε, «Aceldama, sive 
ager sauguinis» την δέ λέξιν Άκελδαμα, ητο ηναγκάσμένος, όπωςσδηποτε 
γράφων, νά Αναφέρη,διότι αύτη αυτή η λέξις περιείχε την-έννοιαν τών λό
γων τοΰ Πέτρου. Καί τέλος πάντων, έάν δ Πέτρος τότε έλάλησεν ελληνιστί·, 
δέν νοοΰμεν ποιαν αποδεικτικήν δύναμιν δύνατάι νά έχν) τοΰτο, ώς πρός την 

γλώσσαν τοΰ Ίησοΰ.
Βεβιασμένος είναι έπίσης καί δ τρόπος καθ’δν δ κ. Παπάζης συνδυάζει 

τάς έπί του Σταυρού έπιγραφάς, όπως ευρ-p την τάξιν καθ’ ην αυται έπί ταδ 
σταυρού είχον, έ'τι δε μάλλον βεβιασμένα τά έκ ταύτης Α εκείνης της κα- 
τατάξεως συμπεράσματα περί τΑς μ-άλλον Α Αττον έπικρατήσεως της ελλη
νικές έν Παλαιστίνγ)’ οί εύαγγελισταΐ ούδέν τοιοΰτον είχον κατά νοΰν Αφη
γούμενοι τά κατά την έπιγράφην’ φόβούμεθα δέ μη η μέθοδος αύτη υπερα
κοντίζει; την κριτικήν, καταντώσα ΰπερκριτικη.- 1ν <
; Ό κ. Λαμπρυλλος λέγει δτι έκ τΑς εκκλησιαστικής Ιστορίας μανδάνομεν 
δτι πάντες οί 7 0 Απόστολοι έκτος τριών Α τεσσάρων έφερον ονόματα έλλη- 
νικάς δ έστι (συμπέρασμα κατά τόν κ. Λ.) ΑνΑκον εις γονείς γινώσκοντας την 
διάλεκτον τών έλλ.ηνιστών. Εις ταΰτα παρατηρούμεν. ά) Περί τών ονομάτων 
εκείνων δεν δυνάμεθα νά έχωμεν την πληρη εκείνην βεβαιότητα, ην θά εϊ- 
χομεν άν Ανεφέροντο υπό τών ευαγγελιστών Α συγχρόνων ιστορικών, ούχί 
δέ μεταγενεστέρων Α έκ παραδόσεως’ β') καί Αναμφισβήτητων μενόντων δλων 

τών ελληνικών εκείνων όνομάτων,μη λησ'μόνώμεν δτι τότε ητο συρμός, ενεκα 
τής διαδόσεως του ελληνισμόν, νά όνομάζωνται οί άνθρωποι όνόμασιν'έλλη- 
νικοΐς—όπως συρμός Ατο καί οί ρωμαίοι τΑν καταγωγήν νά προσλαμβάνωσίν 
ονόματα ελληνικά — όπως τέλος ητο συρμός καί έπί. της μεταρρυθμίσεως'νά 
όνομάζωνται οί πρού'χοντες τών μεταρρυθμιστών Μελάγχθων, Οικολαμπάδιος 
κλ. Μη σήμερον ‘Έλληνες, ' ονομαζόμενοι ΐταλικοΐς' Α γερμανικοϊς όνόμασιν, 
ύποτίθεται δτι «άνηκουσι γονέΰσι συναλιζομένοις τοΐς έσπερίοις καί γινώσκουσι 
την διάλεκτον αύτών»; — μ.η οι έσπέριοι λαμβάνοντε; ονόματα έκ τοΰ ελ
ληνικού Πανθέου, υποτίθεται δτι είναι τέκνα γονέων, έλδόντων μέχρι τοΰ 
Αμέτέρού Όλύμπου'η Παρνασσού ; S'H χρΑσίς τών-ελληνικών ονομάτων από- 
δεικνύει την .εισαγωγήν τού ελληνισμού έν Πάλαιστίνιρ' ούδέν πλ’έον'· τό νά
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θελη τις να εζαγάγη εντεύθεν, δτι οί καλούμενοι ούτως έγίνωσκον καί τήν 
ελληνικήν, $ δτι άνήκον γονεϋσιν έλλήνίζουσιν,είναι υπερβολή συμπεράσματος.

Ό κ. Παπάζης κατατάσσει μεταξύ τών περί I. X. μαρτυριών την νόθον 
παρα Ίωσηπφ (άρχ. ς'. 2) περικοπήν" προστίθησι δέ, προλαμβάνων τήν εν- 
στασιν, δτι «κακώς ΰπολαμβάνουσί τινες τό χωρίον τούτο τού Ίωσήπου ύπο- 
βολιμαΐον». 'Ημείς δέ παρατηροΰμεν τω κ. Π. δτι, ούδεΐς σήμερον σπουδαίο- 
λογών επιστήμων, αποδέχεται γνήσιον αυτό' ούδείς ό μη άναγνωρίζων χεΐρα 
χριστιανικήν έν ταΐς έκφράσεσιν «είγε άνδρα αυτόν λέγειν χρή» καί «ήν πα
ραδόξων έργων ποιητής». Πώς ήτο δυνατόν ό Ίώσηπος*  ό Ιουδαίος καί έπί 

τφ αύστηρφ αυτού ίουδαϊσμφ γνωστός, να όνομάση τόν Ίησοΰν Θεδχ; (διότι 
ή φράσις ούδέν άλλο σημαίνει.

Παράδοξον είναι καί τό εξής, .συμπέρασμα τοϋ κ. Π. Ό Ίησοϋς χρήσιν 

συχνήν έποιεΐτο τής φράσεως «ούκ άνέγνωτε έν ταΐς γραφαΐς». «Τούτο τρα- 
νως, λεγει, καταδεικνύει, δτι καί αύτός ακριβώς έκείνας είχεν άναγνώσει 
τας Γραφάς, άς καί ό λαός τοϋ ’Ισραήλ άνεγίνωσκεν. Έκ τούτων έπεται, δτι 
ό Ιησούς είχε γνώσιν τής γλωσσης, καθ’ ήν ή Π. Δ. ήτο συντεταγμένη, ή 
τουλάχιστον, ό'τι έγίνωσκε καλώς τήν τε άνάγνωσιν καί τήν γραφήν τής τότε 

έν χρησει γλωσσης.» “Ότι ό Ίησοϋς έγίνωσκε καί έλάλει τήν μητρικήν αύτοΰ 
γλώσσαν άραμαϊζ.ήν, εί'πομεν ανωτέρω.'Ομολογοϋμεν δμως δτι τόν συνειρμόν 
τών ανωτέρω καί τών μέχρι τέλους τής περιόδου (σελ. 372) συλλογισμών 
δέν δυνάμεθα νά νοήσωμεν’ πολύ όλιγώτερον τήν άλλεπάλληλον σύγχυσιν 

τών γλωσσών, άς αναφέρει. Έρωτώμεν τόν κ. Παπάζην, άν ύποτεθή δτι ό 
Ίησοϋς καίοί άκροαταί του μόνην τήν ελληνικήν μετάφρασιν τών θ'. τής Π. 
Δ. έγίνωσκον, δέν θά έλεγεν επίσης ό 1. X. «ούκ άνέγνωτε έν ταΐς Γραφαΐς»; 
ή άν δ Ί. X, έλάλει πρός "Αραβας καί είχεν ύπ’ οψιν τήν άραβικήν τής Π.Δ. 
μετάφρασιν, δέν θά έλεγεν έπίσης «ούκ άνέγνωτε έν ταΐς Γρκφαΐς» θέλων 
νά ύποστηρίξη τούς λόγους του έπί τής Π. Δ·;Βεβαίως ναί" διότι ό I. X. δέν 
θά είχεν ύπ’δψιν τήν μετάφρασιν τών Γραφών, άλλά τούς λόγους μόνον 

αυτών — είτε άραμαϊστί, εΐ'τε ελληνιστί τάς άνεγίνωσκεν ό λαός καί ό Ιη
σούς, εμενον πάντοτε αί αύταί Γραφαί" μή ύπήρχον καί άλλαι; Έκ τής φρά
σεως λοιπόν τοϋ I. X. «ούκ άνέγνωτε έν ταΐς γραφαΐς» ούδέν άπρλύτως συμ
πέρασμα δυνάμεθα νά έζχγχγωμ,εν περί τής γλωσσης τών Γραφών, είς ας 
άναφέρετο ό Ίησοϋς διδάσκων.

Τό σπουδαιότερου δμως τών αμαρτημάτων τοΰ κ.Α. καί τοΰ κ.Π. είναι, δτι 
άμφότεροι ποιούνται σύγχυσιν ,τόσον φοβεράν τών γλωσσών εβραϊκής, άρα
μαϊκής, άσσυριακής, συροχαλδαϊκής, άς ώς ταυτοσήμους εναλλάξ μεταχειρί
ζονται, ώστε τή άληθεία έπανέφερον τήν σύγχυσιν έκείνην τοΰ πύργου τής 
Βαβέλ' ή σύγχυσις. μάλιστα προβαίνει μέχρι τοιούτου βαθμοΰ, ώστε ό μέν κ. 
Παπάζης επινοεί κα'ι νέον όρον νέας γλωσσης «έβραιοφοινικικής» ό δέ κ. Ααμ- 
πρύλλος «έβραιοαραμαϊκής». *Η  τοιαύτη σύγχυσις έπιτραπήτω ήμΐν -νά εΐ'πω-
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μεν, δτι μαρτυρεί έλλειψιν άκριβών γνώσεων τής φιλολογίας κα'ι τής ιστορίας 
τών σημιτιάών φυλών. Καί ή μέν άγνοια αυτή ούδέν έχει τό έπιλήψιμον" 
ώφειλεν δμως νά άποτρέψη, νομίζομεν, συζήτησιν έπί θέματος, ού ή φύσις 
άπαιτεϊ παρά τού συζητοϋντος γνώσιν τής σημ.ιτικής φιλολογίας ού μόνον, 
άλλά καί τών προόδων ταύτης, αίτινες άπό ολίγων χρόνων είσ'ι τηλικαύται, 
ώστε άνέτρεψαν άρδην πεπαλαιωμένας ιδέας καί εσφαλμένα συστήματα. Ή 
τών γλωσσών τούτων σύγχυσις έδωκεν ήμΐν ίδίώς τό ένδόσιμΟν νά χαράξω- 
μεν τάς παρατηρήσεις ταύτας, καί νά πραγματευθώμεν έντάΰθα, ώς οϊόν τε 
συντόμως, περί τών γλωσσών έκείνων" οΰτω δέ θέλομεν διευκολύνει τήν λύ- 
σιν τινών σχετικών ζητημάτων,Λ τού κ. Π. καί τοϋ κ. Α.

Αί σημιτικά! γλώσσαι διαιρούνται είς τρεις μεγάλους κλάδους ή βραχίότ 
νας*  xj εβραϊκόν, β'.) άραμαΐκόν, γ.) άραβικόν. Παραλείποντες τόν άραβικόν, 
θέλομεν είπη τινά περί τών άλλων δύο, μόνων σχέσιν έχόντων πρός τό κύ· 
ρίον ημών θέμα. Καί δή πρώτον περί τού 'Εβραϊκού. Εις τόν έβραϊκόν βρα
χίοναί περιλαμβάνονται δύο διάλεκτοι ή κυρίως 'Ζ^αϊά? (ΤέραχΙτ) καί ή 
Φοιπκικί/ (Χαναάν). Νοείται, δτι δέν δυνάμεθα ενταύθα νά έκθέσωμεν πλήρη 
ιστορίαν τής εβραϊκής φιλολογίας" σημειοϋμεν μόνον, δτι ή Εβραϊκή ουδέποτε 
ούδαμοΰ τής Παλαιστίνης έλαλεΐτο κατά ένα καί τόν αύτόν τρόπον, ώς έγρά- 
φετο, άλλ’ έσχε διαλέκτους πλήρεις επαρχιακών ιδιωτισμών περί τε τάς λέ
ξεις καί τήν προφοράν" πρός Βορράν μάλιστα, παρά τήν Συρίαν άπό τών χρό
νων ήδη τοϋ βασιλείου τοΰ Ισραήλ^ έλαλεΐτο διάλεκτος λίαν όμόιάζουσα τή 
άράμάϊκή. Ή σαμαρεπική διάλεκτος, διάλεκτος τών μερών έκείνων, άνήκει 
μάλλον είς τόν άραμαϊκόν κλάδον ή είς τόν εβραϊκόν — έπί δέ τών χρόνων 
τοΰ I. X. έν τή βορείφ Παλαιστίνη άπαντώμεν διάλεκτονλίάν δίάφέρόύσάν 

τής έν Ιερουσαλήμ. Ού τοΰ παρόντος ένταΰθα, δπως πραγματευθώμεν περί 
τής άκμής τής εβραϊκής. Γενικώς τίθεται ώς έποχή καθ’ήν έπαυσεν ή Ε
βραϊκή vx ^vat γλώσσα του λαοΰ, ή τής βαβυλωνείου αιχμαλωσίας (ς·' αιών 
π. X.) τοΰτο όμως έν μέρει μόνον άληθεύει, διότι ή εβραϊκή έμεινε πολύ 
μετά ταϋτα γλώσσα ού μόνον γραφομένη, άλλά καί γλώσσα τής τών εύγε- 
νών καί λόγιων Ισραηλιτών τάξεως' ούτε ήτο άλλως δυνατόν εξηκονταετής 
αιχμαλωσία μέρους μόνον τού λαοΰ τών Ιουδαίων νάέπιφέρη τηλικοϋτον ά- 
ποτέλεσμα, τήν παντελή τής γλωσσης κατάπνιξιν. Αιτία τής παρακμής τής- 
Εβραϊκής υπήρξε μάλλον ή τής άραμαϊκής καί Συριακής γλωσσης έπίρρόη ή 
ή Βαβυλώνειος αιχμαλωσία (J. Fiirst Lehrgebd. d. aram. Idiome σελ. I I κέ.) 
—-άξιον δέ σημειώσεως δτι ή παρακμή τής εβραϊκής συμπίπτει τή άκμή 
τής άραμαϊκής (ώς ή παρακμή ταύτης τή ακμή τής αραβικής). Κατά πόσον 
ή άραμαϊκή ά^εμίχθη κατ’ άρχάς τή εβραϊκή, κατά ποια · έτη άπέβη επι
κρατούσα κυρίως ή άραμαϊκή παρά τφ Ισραήλ είναι-ζήτημα οχι εΰλυτον. 
αί τών γλωσσών άλλως μεταβολαί δέν άριθμοΰντάι διά τών έτών, έπέρχον- 
ται άνεπαισθήτως. Κατά τήν γνώμην δμ-ως του Fiirst (ένθ. άνω,τ.-πρβλ. καί
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Gesenius, Geschichte ώ liebr. Sprache, § 13) καί τοϋ Winer (Gescbic. <1. 
bibl. und Targum. Chald. σελ. 4 — καί Realwocrterbnch, 11. 501) έ τών Ε
βραίων γλώσσα ουδέποτε ύπερξέ καθαρά άραμαϊΖε' μέχρι τών Μακκαβαίων 
■ε εβραϊκέ) έγράφετο δπωσοϋν καθαρά, ώς φαίνεται έκ τών βιβλίων τές H. 
Δ, τών μετά τεν αιχμαλωσίαν γραφέντων' ε Α^ βίβλος τών Μακκαβαίων, 
&ς μόνε ·ί έλλενικε μετάφρασις έσώθε, έγράφέ άναμφιβόλως έβραϊστί περί 
τούς χρόνους τοϋ θανάτου τοΰ'Υρκανοϋ (106 π. X.) Αλλως δέ έπί τών' Μακ- 
ζαβαίων καί τινας χρόνους μετά ταΰτα ε εβραϊκέ) ές έ έπίσεμος γλώσσα τών 
νομισμάτων.. Είναι άναντίρρετον δτι έπ'ι τίίς επανόδου έκ τίίς αιχμαλωσίας*  
έπ( τίίς Παλαιστίνες, δμιλουμένε διάλεκτος ίν διεφθαρμένε, έρ«τ
μ.άϊζ$«.ϊ0,“βιβλίον. τοΰ ,Νεεμία μαρτυρεί, τές παρακμεν τέ> 
λαφ' ,άφ’ ετέρου δμως τεν παρακμέιν ταύτεν δέν πρέπει νά έκτβίνωμεν υπέρ 
τό δέον καί τό άλεθές,. ’Εν όλίγοις, έ εβραϊκέ) καταντ^ έπί . Is X. γλώσσα 

)ς έβραϊκές παρατώ

γραφόμενε καί νοουμένε παρά τών λογιών, κατ’άντίθεσιν τοΰ λαοϋ. 
’Ηπορεσαμεν τέ, κλεθεία άναγνόντες έν τ·ρ· διατριβή τοϋ κ. Παπάζε (σ.

372) δτι έπί Ί. X. ίσχυεν (έν Παλαιστίνη) ε 'Λσ&υριακή, ώς γραφομένε γλώσ- 
σα, ό κ. Π. παραπέμπει είς τό σύγγραμμα τοΰ Winer περί τούτου. ,Φοβού- 
μεθα με δ κ. Π. δέν άνέγνωσε τάν Winer, δστις άλλως έχει γράψει τόσα 
συγγράμματα αναγόμενα είς τές σεμιτικές φιλολογίαν, ώστε αρκετά άστεΐον 
είναι νά παραπέμπν; τις απλώς είς τά σύγγραμμα τοϋ Winer' τά αυτά λέ- 
γομεν καί περί τοΰ Schreib-Kunst, 8ν αναφέρει. Παρακκλοϋμεν δέ τόν κ. Π. 
νά μάς άναφέργ μόνον σόχχμαμχία, γραφέν έν Παλαιστίν-ρ ύπό ’Ιουδαίου 
έπί I, X. άσσυριαστί' άν δέν είναι σύγγραμμα έστω καί φυ.ΙΛάύιον, όπως 
μεταχε,ιρισθώμεν σεμερινούς ορούς. 'II άσσυρίακε λίαν διαφέρει τές εβραϊκές 
καί άραμαϊκές, καί οί Εβραίοι έμειναν πάντοτε ξένοι απέναντι αυτές (έκτος
όλιγίστων εξαιρέσεων έπί τές αιχμαλωσίας). ’Ήδη τοΰ Δευτερονομίου ό συγ
γραφεύς (κ·/)' 49) έ>τείλει δτι θά έπιφέρν) ό Θεάς τώ Ίσραελ έθνος, ου τές γλώσ
σαν δέν θά νοη'. τό έθνος τοΰτο, δπερ είναι τά τών ’Ασσυριών, περιφρονεΐ ό 
'Ησα'ιας διά τάν «φ,αυλισμόν τών χειλέων καί τές γλώσσαν τεν έτέραν εν 
έλάλει (κε'. 11)» καί ελεεινολογεί τάν Ίσραελ μέλλοντα νά ύποταχθέ ύπό 
λαρΰ βαθ υφώκου, ού τές γλώσσαν δέν εννοεί καί την πεφκυλισμένεν καί ά-
ζατάλεπτον διάλεκτον δέν καταλαμβάνει (λγζ. 19)' τά αύτά Ορενεΐ καί ό
Ιερεμίας (ε'. 15)' ό Θεός έπάγει, λέγει, τώ ’Ισραήλ, ανθρώπους, ών τεν 
γλώσσαν δέν νοεί καί δέν καταλαμβάνει τί λέγόυσι. Δέν άρνουμεθα δτι έλ- 
θόντών τών ’Ασσυριών καί 'Εβραίων είς επιμιξίαν έκάτεροι προσέλαβον είς-
τές. ιδίαν γλώσσαν λέξεις καί φράσεις' καί διά τοΰτο έ μελέτν) τίίς Εβραϊ
κές οφείλει νά συνοδεύεται ύπό τές μελέτες τές Άσσυριακές, ών λέξεις καί 

?■·

φράσεις εκατέρωθεν έρμενεύρνται, άλλ’ ούδείς ούδέ έφαντάσθε ποτέ νά εΐ'π·ρ<
άτι ε’Ασσυριακε ίν έν χρεσει έν τ-ρ γραφ-ρ έν Παλαιστίννι έπί ί. X. (έκτος 
Sv συγχέ'ρ Συριακεν μέ ’Ασσυριακνς). ’
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*0 ζ. Π. έν τίί συγχύσει τών σεμιτικών γλωσσών φέρει είς τό μέσον καί 
τόν δρον αέβραϊκοτ-φοινικίκέιΐ) γλώσσα, ετις είναι λίαν άκατάλλελος, σχεδόν 
είπεϊν χιμαιρικέ’ διότι έβραϊζο-φοινιζικέ) γλώσσα σεμαίνει τό αύτό, ώς εί 
έ'λεγέ τις ϊσπανο-ίτα.Ιική! Οί Φοίνικες κατά τινας ίσαν. οί πρώτοι κάτοικοι 
τίίς Χαναάν, είναι δέ βεβαίως σεμιτικές καταγωγές. Σεμειωτέον δέ δτι οί 
Έβραξοι ούτε έ'θελον νά άζούσωσιν δτι έχουσι τές έλαχίστεν συγγένειαν 
πρός τούς Χαναναίους. Οί Φοίνικες ώμίλουν διάλεκτον σεμιτικεν, ετις εΐχεν 
όμοιότετα πρός τέ)ν έβραϊκεν’ άλλ’ ί διαφορά τών δύο λαών, ί) μάλλον ί 
άντίθεσις τοΰ χαρακτίίρος, τοΰ θρεσκεύματος καί τών εθών κατέστεσαν δια4 
φόρους τάς δυο γλώσσας, καί τοι συγγενείς. Αί τες φοινικικές γλώσσες με- 
λέτακ μέχρι τοΰ νϋν είσίν έν νεπιώδει καταστάσει, τά φοινικικά άλλως σω4 
ζόμενα κείμενα είσίν όλίγιστα' ούχ εττον είναι βέβαιον δτι έ φοινικικέ) 
γλώσσα έχει ίδιους τύπους, τά δέ σωζόμενα κείμενα περιέχουσιν ού μόνον 
έβραϊ.σμούς- άλλά καί άραμαΐσμούς καί άραβισμούς άτι. Πλείονα περί τίίς 
γλώσσες τών Φοινίκων δρα παρά Movers, die Phonic. Άζ· 89 “4— καί Judas, 
Ktude demonstr. de la langue Phenicienne I, 1. 'II φοινικικέ) γλώσσα διγρεΐτο 
άλλως είς δύο διαλέκτους, άλλελων πλεΐστον διαφερούσας, τέ>ν κυρίως άνα- 
τολικές φοινικικές, καί τέ]ν αφρικανικές (Καρχεδών). Έπί τών 'Ρωμαίων καί 
τοϋ I. X. ε φοινικικέ) διεκρίνετο τές εβραϊκές ώς ιδία ‘ γλώσσα, έγράφετο·’ 
όπωσοϋν καθαρά καί ώμίλεΐτο άν.ούχί έν ταϊς πόλέσιν, δμ.ως έν τοΐς χωρίοις.' 
Μόλις δέ τόν ε' μ. X. αιώνα άψωμ-οιώθε τίί άραμαϊκίί (Κύριλλ. εις Ήσ. 
τόμ. IV, σ. 293). Τά περισωθέντα γνωστά μνεμεϊχ τές φοινικικές είσί τό
σον· έλλιπέστατα καί έντεϋθεν καί αί περί αυτές γνώσεις, ώστε ολίγα άσφχλέ 
περί αυτές δυνάμεθα νά είπωμεν-----πολύ όλιγώτερα περί τές σχέσεως αύτές
πρός τεν έβραϊκεν.

’Έλθωμεν νϋν καί εις τεν άραμαϊκεν. Παρ’ "Ελλεσι καί'Ρωμαίοις τό 5- 
νομα εν άγνωστον’ πρώτος ό Στράβων άποδίδει τό ονομα τοΰτο τέ
Συρί^ρ (Α'. β'. 34—τ-ΙΓ'. δ'. 6). Έπί τών Σελευκιδών έπεκράτει ή ονομασία’ 
Συρία.’ άλλά καί τό δνομα Άράμ δέν έξελείφθε, Άραμαίων κυρίως κλεθέν- 
των μετά Χριστόν τών μέ) χριστιανισθέντων κατοίκων τές χώρας (Larsoiv, 
de Dialect, ling. Syr. Reliquis- σελ. 9 — Knobel, d. Volkertafel d. Genesis' 
σελ. 229-—230). 'll Άραμαϊκέ) άλλέώς έμορφώθε παρά τοΐς χριστιάνοΐς 
καί Ίουδαίοις καί άλλέως παρά τοΐς Έθνικοΐς. Παραλείποντες τούς ’Εθνικούς' 
λέγομεν μόνον δτι έ άραμαϊκέ) τών ’Ιουδαίων περιλαμβάνει τεν Χα.ίόαϊκηΓ 
ΐΐίς Γραφής, Συροχαλδαϊκές άκαταλλελώς λεγομένεν), τές Sapiapsi·' 

καί τές διάλεκτόν τών Ταργουμ. Ή τών χριστιανών άραμαϊκέ) είνας' 
ε κυρίως Συριαχη λεγόμενε, άναπτυχθεΐσα ύπό τών χριστιανών κατόπιν,. 
'Η ονομασία Χα,Λδαΐοι έξ έσφάλμένων ύπολογισμών συνεφθέ τ? τών Σύρων. ’ 
'Υπέρζε φυλε τις πολιτικέ), μάλλον στρατιωτικέ) καί άριστοκρατίκέι, παρά 
τον Έίγριν άποκατασταθεϊσα, ετις ώνομάσθε Λζα.έδαιοι' οί Χαλδαϊοι δμως

J
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ούδέν κοινόν εχουσι.πρός τούς Άραμκίους,. ουδέ άνηκουσι καθόλου τοΐς σημι
τικούς λαοΐς*  είναι μάλλον Άριοι. Συνέβη τότε άνάλογόν τι, όπως κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους άπεδόθησαν τά ονόματα φράγκοι, France, Βουογοΰνδοι, 

ονόματα γερμανικά, λαοΐς ούδέν κοινόν έχουσι τοΐς γερμανοΐς. Συνέβη δέ κα'ι 
ετερον άτοπον, συνέχυσαν δηλον δτι οί μετά την αιχμαλωσίαν 'Εβραίοι την 
άραμαϊκην (Χαλδαϊκήν).πρός την κυρίώς εβραϊκήν*  εντεύθεν έτι μάλλον δύσ

κολος αποβαίνει ό ορισμός τοΰ αρχικού άμιγοΰς τόπου τ^ς άραμαϊκής γλόσ- 

σης. (Furst, Lehrgebeud. d. a ram. Idiom σελ, 3 κέ.). Εντεύθεν ή σύγχυσις 
τών λέξεων άραμαϊκή, χαλδαϊκή, εβραϊκή παρά τοΐς άρχαιοτέροις*  σήμερον, 
χάρις εις τάς προόδους τ-ης γλωσσολογίας, ούδεμία σύγχυσις. Της άρχαίας 
άραμαϊκής όλίγας ειδήσεις έ'χομεν, καί ταύτας περισωθείσας ύπό τών Ε
βραίων, οιτινες, καί τοι έθεώρουν πάντοτε μετά την αιχμαλωσίαν την Εβραϊ

κήν-ώς γλώσσαν τών λογιών, έγραφον ούχ ηττον έ'στιν δτε άραμαϊστί. Είς 
την γλώσσαν ταύτην είσί γεγραμμέναι περικοπαί τινες τοϋ ’Έσδρα καί τοϋ Δα
νιήλ — και αί λέξεις Ήλΐ, Ήλί κλ. τοΰ Ευαγγελίου έξ ου προκύπτει πι
θανότατα ott καί ό Ίησοϋς καί οί μαθηταί του συνηθη χρήσιν έποιοΰντο τών 

άραμαϊκών μεταφράσεων τ^ς Π. Δ., τών Ταργούμ άλλως καλουμένων. Είπόν 

τινες βτι η γλώσσα αυτή τών Ταργούμ $ν ή έν χρησει έπί 1. X. έν Παλαι
στίνη. Ό Fiirst δμως (Lehrgebeud κλ. σλ. 5), ό Renan καί άλλοι νεότεροι 
φέρουσι σπουδαίας άντιστάσεις. Τωόντι η γλώσσα τοΰ ταργούμ τοΰ Όγκε- 

λου είναι ό καθαρότερος τύπος τ^ς άραμαϊκής*  δύσκολον δέ είναι νά παοα- 
δεχθώμεν δτι οί της Παλαιστίνης κάτοικοιώμίλουν γλώσσαν τόσω καθαρεύου- 

σαν εβραϊσμών. ’Επίσης τό Ταργούμ τοΰ Ίωνάθαν |χει γλώσσαν αχετιχως 

καθαρεύουσαν*  ού'τε ταύτην λοιπόν δύναται νά ώμίλει δ λαός. 'Οπωσδήποτε 

ί τότε έν Παλαιστίνη δμιλουμένη γλώσσα, καί τοι έλέγετο εβραΐΐς άπεΐχε 
τ’?!ς έβραϊκίίς, ώμοίαζε δέ λίαν τη άραμαϊκ-η. Τ-ης άραμαϊκής δείγματα ά- 

: * παντώμεν πολλαχοΰ της Κ. Δ. Αί λέξεις Βάρ, Βηθεσθά, Γαββαθά, Έφφαθά,
■ - Γολγοθά, Άκελδαμά, Ταλιθά, Κοΰμι, σαβαχθανει, άββά, είσίν άραμαϊκαί εί

ναι δμως δύσκολον κα'ι μέχρι τοΰδε έπιδεικτικόν σϋζητησεως τό θέμα τοϋ 

άκριβονς τι^οσόιοξιισαοΰ της διαΛίχτου τ-ης Παλαιστίνης κατά τούς χρόνους 
τοϋ I. X. Τό βεβαιότερου φαίνεται, δτι τότε οί παλαιστινοί έχρώντο πλειο- 
τέραις διαλέκτοις κατά τόν μείζονα δ) ηττονα συνδυασμόν τϋίς έβραϊκ-ης καί 

*ί τίς άραμαϊκής.

Κατά πόσον έπεκράτει δ 'Ελληνισμός έν Παλαιστίνη είναι επίσης ζητη
μα δυσδιάλυτου. Βεβαίως ή έπιρροη τοΰ 'Ελληνισμοΰ έν Παλαιστίνη ην με

γάλη, ,ούχί δμώς δσην την θέλει δ κ. Δάμπρύλλος. 'Ο Ματθαίος, κατά τά 
γενικώς σχεδόν τανυν παραδεδεγμένα, έγραψεν άραμαϊστί τά Κνριαχά Λό

για. Αύτό τό ύφος τίς Κ. Δ, ιδία αί Έπιστολαΐ τοϋ ’Αποστόλου -Παύλου, 
είναι κατά τό -ημισυ σχεδόν τοΰθ’δπερ δεικνύει δτι οί συγγρα-

φεϊς αύτϋς έγίνωσκον καί την άραμαϊκην. Ό Ίώσηππος μαρτυρεί δτι οί τ·η
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Ελληνική έν Παλαιστίνη χρόμενοι $σαν όλίγιστοι*  αύτός ό ίδιος Ίόσηππος 

δέν ηδύνατό καλώς νά προφέρη τά ελληνικά, ένεκα τ^.ς διαφόρου προφοράς 

τ$ίς μητρικής αύτοΰ γλόσσης, «την δέ περί την προφοράν άκρίβειαν πάτριος 

έκόλυσε συνήθεια». (Άρχ. Κ') “Όταν λοιπόν αύτός δ 'Ελληνιστής Ίωσηπ- 
πος, ό ελληνιστί συγγράψας δέν αδύνατο καλώς νά προφέρη τά ελληνικά, 

δυνάμεθα νά φαντασθώμεν όποια Θά $το η έλληνομάθεια τών λοιπών κοι

νών ομοφύλων του !
*Όργανον απαραίτητον πρός διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού έν Άσί<£ δέν -ητο 

η έλληνικη ώς λέγει δ'κ. Α. Τοΰτο μόνον δύναται νά ρηθη περί τ-ης έξελ- 

ληνισΘείσης ’Ανατολές*  έν τη άνω ’Ανατολή δμως δργαν,ον τοΰ Χριστιανι
σμού ύπηρξεν -η συριαχη, ητις έπεκράτει έν δλη τη Περσίη καί πάση τη 
άνω Άσίη. Καί περί τών λοιπών δέ σημητικών γλωσσών δυνάμεθα νά εΐ'- 

πωμεν οτι δέν έσβ.έσθησαν ουτω ταχέως, δπως νομίζουσί τινες άβασανίστως. 
’Αληθές μέν δτι διά τών Σελευκιδών είχε πρό πολλοΰ διαδοθη η 'Ελληνικη 

έν Συρίςι· αί άλλαι δμως παρά τόν Εύφράτην χώροι, πρό πάντων αί κώμαι, 
είχον διατηρηση την συριακην. ’Επίσης έν Δαμασκφ, Παλμύρ,γ, Βερροίιη καί 
άλλάχοΰ έπεκράτει ή Άραμαϊκή (Am. Marcell. XIV, 8, 7), μόλις δέ έπί 

της μωαμεθανικής εισβολές έζέλιπεν η συριακη έκ τών χωρών έκείνων. Οί 

δέ στίχοι τοΰ Ίουβενάλη (Satyr. Ill, 62.)
Jampridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes 

et linguam et mores vexit,
μαρτΰροΰσιν δτι οί Σΰροι, καί εις την 'Εσπερίαν άποδημοΰντες, συμμετηγα- 

γον γλώσσαν και ηθη. . \
Ούτε ή Φοινίκη, οίίτε η Παλαιστίνη κατεκλύσθησαν, ούτως είπεΐν, ποτέ 

ύπό τοΰ Ελληνισμού*  καί αύτη η Κύπρος έσχεν άκμάζοντα εν μέσω αύτίίς 

τόν σημιτισμόν έπί πολλούς χρόνους. Μέχρι τών χρόνων τοΰ Άντωνίνου Αύ- 
τοκράτορος έχαράσσοντο νομίσματα μέ φοινικικάς έπιγραφάς. Έν Παλαιστίνη., 

καί Κύπρφ η Συριακη έμεινε γλώσσα έν χρησει μεγάλης τών κατοίκων τά
ξεως μ-έχρις αύτοΰ τοΰ μεσαιώνος. Προσεχώς ί'σως δημοσιεόσομέν τινα περί 
τών συριστί γεγραμμένων λειτουργικών βιβλίων τών έν Παλαιστίνη καί Κύ- 
πρω καί άλλαχοΰ της'άνατολης χριστιανών. 'Ο Ιουδαϊσμός έν Παλαιστίνη 

- ιδίως, ού μόνον δέν ύπεχόρησεν, ώς έν Άλεξανδρείφ, είς τόν Ελληνισμόν,’ 

άλλά τούναντίον μάλιστα μετά φανατισμού άντέστη, ούτως ώστε ή έπιρροη 

τοΰ ‘Ελληνισμού έν Παλαιστίνη ούδέποτε ύπήρξε λίαν μεγάλη*  αί σημιτι- 
'καί διάλεκτοι .έμειναν πάντοτε αί έν. χρησει. αύτνίς διάλεκτοι. Έξαίρεσιν μότ 

νον τοΰ κ,ανόνος τούτου άπετέλουν πόλεις όλίγαι, ,ώς η Καισάρεια, η Σκυ- 

θόπολις, πόλεις κατά τό πλεϊστον κατφκημέναι ύπό ξένων, καί τινων ελ
ληνιστών Ιουδαίων, οιτινες δμως άνεθεματίζοντο ύπό τών έν Ίεροσολύμοις 

Ραββίνων διά τόν φιλελληνισμόν των (Ταλμούδ Ίεροσολυμ. Σοτά 21, 2). Οί 
’Απόστολοι αυτοί κατά πάσαν, πιθάνοτητα, έκτος όλιγίττων έξαιρέσεων,

ΤΟΜΟΣ Α’, 11 — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1880 59



858 - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
859

έμεναν βλως ξένοι πρός τόν ελληνισμόν. (Όρα πλείονα περί τούτου τόν Lami^ 

de Eruditione Apostolor.). To μίσος τών παλαιστινών κατά τοΰ ελληνισμού 
διάρκεσε μέχρι καταστροφές τές Ιερουσαλήμ, η μάλλον τότε έκορυφώθη. 
(Ernesti d. Jildaeor. Odio adv. liter. Graecas). Έκ τών ολίγων τούτων βλέπει 
ό άναγνωστης δτι ούχί τά πάντα ένεβαπτίσθησαν έν τ·ρ κολυμβήθργ τοΰ 
Ελληνισμού έν ’Ανατολή' πολύ όλιγώτεραν τοϋτο συνέβη έν Παλαιστίνη. 
Έσφαλμένως λοιπόν συμπεραίνουσί τινες έκ τές διαδόσεως τοΰ Ελληνισμού 
έν τώ κόσμφ, δτι καί ό ’Ιησούς ώμίλει έν Παλαιστίνη Ελληνιστί.-

Περί δέ της γλώσσης τοΰ Ίησοΰ προκειμένου, 'μη λησμονώμεν και τά 
έξές. 'Ο I. X. ην σχεδόν Γαλιλαίος—ώς άνατραφείς έν Γαλιλαύγ. Ή Γαλι- 
λαία είχε γλώσσαν λίαν διαφέρουσαν έκείνης τές Ιερουσαλήμ (Buxtorf,· 
Lexicou chald-talmud. et rabbin, ΐ'δε λξ. Γαλίλ. Ligtfoot, Horae hebraic. 
σλ. 131.—Furst, Lehrbuch ec. σλ. 15 —16.) Ό Πέτρος άνεγνωρίσθη ώς 
Γαλιλαίος έκ της προφοράς. "Οσα δέ άνωτέρω εί'πομεν συντελοΰσιν εις την 
λύσιν τές άπορίας περί τών πολυθρυλλητων έκείνων λέξεων «Ήλί, Ήλί κ.λ». 
Αί έν Παλαιστίνη έπικρατοΰσαι ποικίλαι σημιτικαί διάλεκτοι καί η άνάγ- 
κη τές εις τό Ελληνικόν μεταφοράς της λέξεως, έξηγοΰσι την διαφοράν τές 
γραφές παρά Ματθαίφ και Μάρκφ (ΉΛΙ, καί ΈΛωϊ). Ματαιοπονεί ό κ« 
Ααμπρύλλος, θέλων έκ τών λέξεων αύτοΰ τοΰ Ευαγγελίου νά έξαγάγν), 
ποιοι ησαν οί μη νοησαντες τούς λόγους τοΰ Ίησοΰ. Καί πρώτον μέν άμφι- 
βάλλομεν Sv τό «όίφες ΐ'δωμεν κ.λ». σημαίνει παρανόησιν η σκώμμα καί πε
ρίγελων. Καί βεβαίου δμως ό'ντας, δτι σημαίνει παρανόησιν, αυτή πιθανώς 
παραδεκτέα μόνον περί τών λέξεων Ήλί, η Έλωί—διότι η έκφρασις «ΐ'δω-· 
μεν, έΐ έρχεται (Ήλίας) σώσων αυτόν» σημαίνει, δτι δεΛ διέφυγε τούς άκροα- 
τάς η έννοια τοΰ «λαμά σαβαχθανι», ώσανεί ουτοι έλεγον «κραυγάζει δτί 
τόν έγκατέλιπεν" άς περιμείνωμεν καί ας ΐ'δωμεν, άν έλθιρ νά τόν σώση», 
,Εάν δέ η μετατροπή τοΰ ΊΙΛΙ εις ΊΙ.Ιίαν δέν είναι σκώμμα—εύκολος είνα6 
η παρανόησις. Έν ΊεροσολύμοΙς ύπέρχον τότε, ΐδί^ χάριν τές εορτής,«κάθε 
καρυδίας καρύδι» τό δη λεγόμενον, λαλοΰντες ού μόνον γλώσσας διαφόρους, 
άλλά καί διαλέκτους διαφόρους μιόές καί τηί αυτές γλώσσης, ώς άνω εΐ'- 
πομεν. Ποικιλόγλωσσοι τοιοΰτοι φυσικώτατον νά παρευρεθησαν κατά την 
σταύρωσιν. Τί παράδοξον λοιπόν, εΐ'τε ρωμαίοι στρατιώται, εΐ'τε "Ελληνες, 
είτε άνηκοντες ταϊς σημιτικαϊς φυλαϊς νά παρηλλαξαν τόν Ήλί ·η ’Ελωιϊ 
μέ τόν Ήλίαν, ίλέξεις ομοίως σχεδόν ηχούσας ; Τό νά θέλη ό κ. Λ. νά έξα- 

γάγγι έκ τοΰ γεγονότος τούτου συμπεράσματα περί τοΰ Ελληνισμού τές Πα
λαιστίνης είναι λίαν βεβιασμένον.

Έν Παρισΐοις, κατα μήνα Αύγουστον.
Δρ. ΣΠ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ *

Η'.

Εις περίεργον φάσιν περιπετειών, άμα τγί έπί Ίονικές Κυβερνησεως προβαι- 
νούση διοργανώσει .αύτοΰ περιέρχεται τό ’Αρχειοφυλακείου τές Κέρκυρας. Δι- 
αοκουσης τές Βενετοκρατίας έπηρρέαζον αύτό οί κίνδυνοι τών ’Οθωμανικών 
επιδρομών καί διρώσεων, εις έκείνην δέ έπηκολούθησεν η έπί Δημοκρατικών 

Γάλλων, δσον βραχεία τόσον βιαία άναστάτωσις τών παλαιών καθεστώτων, 
μεθ’ έν έπέλθον τά κακά τές 'Ρωσσοτουρκικές πολιορκίας, καί αί τές Ε
πτάνησου πολιτείας καί τές τών Αύτοκρατορικών Γάλλων δεσποτίας αλλε
πάλληλοι διοικητικά! καί πολίτικα! μεταβολαί.Έπί τοΰ ύπό την Βρέταννικην 

Προστασίαν Ίονίου Κράτους, έν ω μονιμωτέρα καί κανονιζωτέρα παρίσταται 
η τοΰ Τοπικού ’Αρχειοφυλακείου άναδιοργάνωσις, τάς παρελθούσας μεγάλας 
καί άναποδράστους αιτίας τών κινδύνων αύτοΰ διαδέχονται αΐτίαι μικρά! 
καί ύπό αύθαιρέτων καί αδικαιολογήτων διοικητικών μέτρων προκαλούμεναις 
οΐον αί· τών οικημάτων άλλεπαλληλως έπερχόμεναι ασυλλόγιστοι καί άπε- 
ρίσκεπτοι μεταβολα'ι καί άλλαι αΐτίαι ζημιών, περί ών τά παράπονα έρχον
ται μάλιστα άπό τοΰ έπί βραχύν χρόνον διατελέσαντος Άρχειοφύλακος Σπυ
ρίδωνος Παλλαδά.

Έν τφ Παλατίφ τών 'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου τό ’Αρχειοφυλακείου 
ύπόκειται εις δωματίφ εις κατοικοΰσιν ’Άγγλοι άξιωματικοί τές στρατιω
τικές ακολουθίας τοΰ Άρμοστοΰ. Ώς δέ άναφέρει ό μνησθείς Άρχειοφυλαξ 
τγί 20 Σεπτεμβρίου 1833} οί τά ύπερκείμενα έκεΐνα δωμάτια κατοικησαν- 
τες "Αγγλοι άπαιτοΰσιν αμέσως νά παραδοθ.ί) εις αύτούς η κλείς τές θύρας 
κλίμακος δι’ ης εις τόν άπόπατον καταβαίνουσι, διερχόμενοι δμ,ως διά μέ
σου τών έγγράφων, βιβλίων καί δεσμίδων τοΰ ’Αρχειοφυλακείου. Έν τού- 
τόις έπέρχεται νέα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου μετατόπισις άπό τοΰ Παλατιού 
εκείνου εις την πρώην λατινικήν μονήν τές Τενέδου, δπου ησαν καί τά Δη
μόσια σχολεία. ’Αλλά καί εις τό νέον οί'κημα η έγκατάστασις τοΰ ’Αρχειο
φυλακείου δέν έγένετο ώς φαίνεται μετά τές δεούσης προνοίας πρός έξασφά- 
λισιν τών έγγράφων. Τ·/ί 22 ’Οκτωβρίου 1833, αναφέρει πρός τόν "Επαρχον 
Κέρκυρας ό αύτός Άρχειοφύλαξ, ό'τι οί έρχόμενοι εις τό Άρχειοφυλακεϊον εύ- 
ρίσκονται έν μέσφ τών έγγράφων καί τών βιβλίων, καί δέν θεωρεί τοΰτο 
«κίνδυνον. Μνημονεύει δέ ovt έπί Άρχειοφύλακος Κασιμάτη, τολμησας τις 
νά παρεισάξγι λαθραίως έ'γγραφόν τι εις μίαν δέσμην, άπητει έ'πειτα επί
σημον τούτου άντίγραφον. Θεωρεί λοιπόν κατάλληλον ν’άφεθν) τόπος κενός

* Ίδ. σελ. 745.
1 Αότόθι. Reggistro Ieltere. ’Επιστολή άριβ'. 24 άπο 20 Σεπτ. 1833. 
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εγγράφων, κατά την είσοδον τοΰ καταστήματος, οπού νά συστηθη το γροτ- 

φεϊον, ώστε νά μη προβαίνωσι περαιτέρω, άλλ’ εκεί νά μένωσιν οί ερχόμενοι 

δπως λάβωσιν άντίγραφα. 1 Τη 19 Φεβρουάριου 1834 1 2 3 παραπονεΐται 

πρός τόν ’Έπαρχον περί της άσφαλείας τοΰ ’Αρχειοφυλακείου, διότι τά πα
ράθυρα, ούχί μόνον είναι χαμηλά, άλλ’ ούτε διά φυλλοπαραθόρων ούτε διά 

σίδηρων κλείονται. Λέγει δέ οτι καί η άναχώρησις της είς την ύπ’ αυτό ορο
φήν κατοτκούσης οικογένειας τοΰ διδασκάλου Φωκά άφίνει αφύλακτον καί 
άφρούρητον τό Άρχειοφυλακεΐον. Είς έπίμετρον δέ τών κακών, μετά την ά- 
ναχώρησιν τϋς οικογένειας Φωκά καί μετά την έκκένωσιν τών δωματίων 

ένθα υπήρχε τό Δημόσιον σχολεϊον, ένεφανίσθη πλήθος ποντικών, οιτινες καί 
κατά τών δεδεμένων βιβλίων έπιτίθενται. Μυάγραι επιλέγει ό Παλλαδάς 

ολίγον ώφελοΰσιν άν μη ώσιν Άγγλικαί. Γαλαϊ δέν δύνανται νά μείνωσι, 

διότι διά την καθ’ ημέραν συρροήν τών ανθρώπων η'θελον φοβηθη καί φύγει.

1 Αδτόθι. Reggistro Lettere. ’Επιστολή .άριθ. 29, ’Οκτωβρίου 1833.
2 ΑΙτόΟι. ’Επιστολή άριΟ. 39.
3 Αύτόθι. ’Επιστολή άρι9. 49 τής 31 Μαιου 1831.
4 Αότόβι. Lettere del Reggente. ■

Τούτων ούτως έχόντων, ό’Έπαρχος Κερκύρας, τη 11 ’Απριλίου 1834 

έκοινοποίει ποός τόν Άρχειοφύλακα οτι «άπαντα τά σεσηπότα χαρτία 
(carte guaste) δσα ύπάρχουσι κατατεθειμένα είς τό οίκημα, οπού ητο προη
γουμένως τό Άρχειοφυλακεΐον,ώς επίσης εκείνα άτινα έξηχθησαν έξ ενός τών 
ύπογείων τοϋ Παλατιού τών Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, πρέπει κατά δια
ταγήν της Γερουσίας νά φυλαχθώσιν είς δωμάτιόν τι τών ύπό τό ’Αρχειο
φυλακείου. Παρηγγελλε δέ ό ’Έπαρχος νά λάβη ό Άρχειοφόλαξ τά δέοντα 

προφυλακτικά μέτρα κατά τών ενδεχομένων κακών άναθυμιάσεων αΐτινες 
ηθελον προκύψη έκ τών χαρτιών έκείνων. 4 Ταϋτα έ'γραφεν ό ’Έπαρχος 

ολίγον πριν $ τόν Παλλαδάν διαδεχθώ ό Άρχειοφόλαξ Νικόλαος Βάρθης, 

άρξάμενος της μακράς καί δραστήριου ύπηρεσίας του τη 14 ’Ιουνίου 1834 

διαρκεσάσης μέχρι τοΰ έ'τους 1855.
Τά είρημένα Βενετικά έγγραφα μετακομισθέντα ηδη είς τό οίκημα της 

πρώην Μονής της Τενέδου, κατετέθησαν είς τό αυτόθι υγρόν ισόγειον, δπου 
δ Άρχειοφύλας Βάρθης, όλίγας ημέρας μετά τόν διορισμόν του παρετηρησεν, 

ώς λέγει, μετά τοϋ Άρμοστοΰ καί τοϋ Έπάρχου, δτι άπαντα αυτά τά χαρ
τία, ώς έκ της υγρασίας είχον καταντηση ό'λα έν σώμα άναδίδοντα πολ- 
λην δυσωδίαν. Έν τούτοις άπεφάσισεν η Κυβέρνησις την μεταβίβάσιν τοϋ 

Τοπικού Αρχειοφυλακείου είς ετερον οίκημα τό τοΰ Άτελολιμενείου λεγό

μενον παρά τ^ Πύλφ Σπηλαίας καί πλησίον τοΰ Τελωνείου, δπου καί τό 
Έπαρχεΐον εϊς την ΰπερκειμένην οροφήν εγκαθίστατο.'ϊπέβαλε δέ δ’Έπαρ

χος εϊς την Γερουσίαν, τί) 22 Απριλίου 1835, δτι ήτο εύλογον νά τακτο- 

ποιηθώσι τά δημόσια έ'γγραφα, πριν η έκτελεσθη ή είς τό νέον οίκημα με- 
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τακόμισις*  άλλ’ ούδεμίαν περί τούτου διαταγήν έ'λαβεν ό Άρχειοφόλαξ, καί 

τά έγγραφα εκείνα άφέθησαι) είς τό ύγοότατον ισόγειον τής Τενέδου μέχρι 

τής είς τό έν Σπηλαίη οίκημα μεταβιβάσεως τοΰ ’Αρχειοφυλακείου. «Τά 
χαρτία εκείνα, .λέγει ό Άρχειοφόλαξ Βάρθης, τά πλεΐστα σεσηπότα καί 
σχηματίσαντα μίαν μάζαν μετεκομίσθησαν είς τό παρά τί) Σπηλαί^ οίκη
μα, καί ίνα διασώσω μέρος αύτών ύπέστην μακροτάτην νόσον. Τά επίλοιπα 

έτεθησαν είς τήν ύποστέγην δπου έμειναν έπί έτη’ ακολούθως δέ περιε.φρά- 
χθη μέρος της εισόδου τοΰ ’Αρχειοφυλακείου καί τεθέντα εκεί έ,γκατελείφθη- 
σαν έφ’ δσον καί τοΰτο ύπήρξεν έν τφ αύτφ οίκήματι. *

’Εκτός τών ώς είρηται παρημελημένων έκείνων εγγράφων, μετά την παρά 
τή Σπηλαίιη έγκατάστασιν τοΰ Αρχειοφυλακείου έν έ'τει 1 835, έν φ ό Άρχει— 
οφύλαξ Βάρθης ήσχολεΐτο άνενδότως εις την κατάταξιν τών έγγράφων τών 
διαφόρων έπί ’Ιονίου Κράτους έγχωρίων Διοικητικών Αρχών καί Δικαστηρίων 

της Κερκύρας, άτινα πεοιοδικώς παρεδίδρντο, έτι δέ παλαιών τινων ειδικών 

Αρχειοφυλακείων συνενουμένων μετά τοΰ Τοπικού, είχεν ενώπιον αύτού καί 
καί πληθύν άλλων έγγράφων χοηζόντων κατατάξεως, άτινα εύρίσκοντο κε- 
κλεισμένα είς κιβώτια καί είς σάκκους. 2

ΤΙρίθμεΐ δέ τότε ύπ’ αύτόν κατ’ άρχάς μόνον δύο υπαλλήλους, καί έπει

τα τρεις, ών ό εις μέ βαθμόν ‘Γπαρχειοφόλακος, θέσιν δμως, άλλ’ έπ’ ολί
γον διατηρηθεϊσαν, άπό Ίανουαρίου 1835 μέχρι ’Απριλίου 1838.

-Έν τφ παρά τ·ή Σπηλαίγ οίκηματι τό Άρχειοφυλακεΐον έμελλε νά δο- 

κιμάση μετ’ ού πολύ τάς ολέθριας συνεπείας της έν τοΐς ίσογείοις ύπαρχούσης 
σιταποθήκης, έξ ής καί ποντικοί καί άλλα χαρτοφθόρα καί ρυπαρά ζωύφια 
είσέβαλον είς αύτό. "Ωστε έδέησε νά διατάξη ή Κυβέρνησις σύντονα μέτρα 
πρός έξάλειψιν τοΰ ύπερπλεονάσαντος κακού, κατά τάς δοθείσας οδηγίας τών 
έν τή Ίονίφ Άκαδημίφ καθηγητών τής φυσικής καί της Χημείας. Τά μέτρα 

ταϋτα, παραγγελθέντα πρός τόν Άρχειοφύλακα, διά τοΰ άπό 30 ’Ιουλίου 

1838 εγγράφου τού Έπάρχου Κερκύρας, άπητησαν ικανόν χρόνον. Διότι 

περί της εκτελεσεως των δ Άρχειοφόλαξ πληροφορεί τόν ’Έπαρχον περίπου 
μετά τρεις μήνας, την 8 Νοεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, άναφέρων δτι έξετέθη- 

σαν έπί τριήμερον είς τόν ήλιον άπαντα τά έγγραφα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου, 
ήνοίχθησαν καί. έτινάχθησαν αί δεσμίδες καί τά βιβλία, μεθ’ § έτέθησαν 

είς την ύποστέγην της ύπεράνω τοΰ Αρχειοφυλακείου κατεχομενης οροφής 
ύπό τού Επαρχείου άπαντα τά άρχαϊα έγγραφα'Ποινικών δικογραφιών, ,ών 
ούδέποτε ζητούνται άντίγραφα. Έγένετο έπανειλημμένως διά χλωρούχου

.1 Ανάγραφαν ’Επιστολών Άρχειοφόλαχος Ν. Βάρθη.. ’Επιστολή, 7 ’Οκτωβρίου 1850.
2 ΔότόΟι. ’Επιστολή άριθ. 31 τής 19 ’Οκτωβρίου 1835. ,· 
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τιτάνου κατάβρεξις δλης Τ$5ς ξυλείας τοΰ ’Αρχειοφυλακείου καί έκαπνίσθησαν 
διά θειϊκοΰ όξέως άπαντα τά έγγραφα κεκλεισμένων τών θυοών. *

'Αλλά [κόλες τά ληφθέντά μέτρα έφάνησαν τελεσφορήσαντα, τί συνέβαινε 
πρΙν ή παρέλθη έν έτος ; Τό Έπαρχεϊον τό όποιον κατείχε την ύπεράνω τοΰ 

Αρχειοφυλακείου δροφήν έν έτει 1839 μετετίθετο εις τό οίκημα της πρώην 

Λατινικής μονής τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, δπως εις την ΰπ’ αύτοΰ κενωθεΐσαν 
οροφήν άποθηκευθίί σίτος. Τγ 26 Ιουλίου 1839 ό Άρχειοφύλαξ ματαίως 
υπεβαλεν εις τόν ’Έπαρχον τούς έκ τοιαύτης άποφάσεως απειλούμενους κίν
δυνους, ών πικρά πείρα ε?χε γίνγ έκ τής ήδη υπό τό Άρχειοφυλακεϊον ύπαρ- 

χουσης σιταποθήκης. Εξουσιοδοτείται δε μ.όνον κατ’ αίτησίν του, νά με

τάθεση τά μέχρι τοϋδε εις την ύποστέγην υπάρχοντα έγγραφα εις τό είσό- 

γειον μέρος τό ύπό την τοΰ ’Αρχειοφυλακείου κλίμακα, δπερ είχεν ήδη κλει- 
σθή διά την προσωρινήν έν αύτφ έναπόθεσιν τών άρχαίων Βενετικών εγγρά

φων, μέχρι καταλλήλου ώρας, δπως ταΰτα διαλεχθώσι καί τακτοποιηθώσι. 2

Καί έν μέσφ τοιούτων ούχί εύνοϊκών περιστάσεων, πολυπληθή έγγραφα 
άλλεπαλλήλως έξηκολούθουν συγκομιζόμενα εις τό Τοπικόν Άρχειοφυλα- 

κεϊον, έν οΐς σημειωτέα μάλιστα καί τά τοΰ κατά διαταγήν τής Γερουσίας, 

άπό 15Μαΐου 1838, μετ’αύτοΰ συνενωθέντος’Αρχειοφυλακείου τής Δια- 
χειρίσεως τών έκκλησιαστικών καί Δημοσίων εισοδημάτων, δπερ περιεϊχεν 

ούχί μόνον τ’άφορώντα εις την κτηματικήν καί οικονομικήν διαχείρισιν τών 
τής νήσου ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών κα'ι εύαγών ιδρυμάτων, αλλά καί τά πρα

κτικά τών έπ'ι Βενετοκρατίας της ημετέρας ’Εκκλησίας προεδρευσάντων Πρω- 
τοπαπάδων, μέχρι της έν ’Αρχή τοΰ ήμετέρου αίώνος ίδρύσεως της 'Επτά

νησου Πολιτείας, δτε εις τόν ’Εκκλησιαστικόν της Κέρκυρας θρόνον άπεκα- 
τεστάθη πάλιν η άπό πέντε αιώνων δεακοπεϊσα διάδοχη τών ’Ορθοδόξων 

’Αρχιεπισκόπων, ών προσετέθησαν καί τά μέχρι τοΰ έτους 1833 πρακτικά 
παραδοθέντα τότε (1838) εις τό Τοπικόν Άρχειοφυλακεϊον παρά τής ίερο· 

γραμματείας τής Μητροπόλεως. Έκ τοΰ μνησθέντος δέ Αρχειοφυλακείου τής 

Διαχειρίσεως τών ’Εκκλησιαστικών καί Δημοσίων εισοδημάτων, μετεβιβά- 

ζοντο τότε έπίσης εις τό Τοπικόν κα'ι τά παλαιά βιβλία βαπτίσεων, γάμων 
κα'ι θανών, άτινα καί κατά τάς έπί Βενετοκρατίας κυβερνητικάς διατάξεις, 
ήσαν υπόχρεοι νά τηρώσιν οί τών εκκλησιών ημών εφημέριοι. Πρός δέ τούτοις 

παρεδόθησαν καί τά βιβλία τών έκκλησιών-τής Πάργας καί τά είς Κέρκυραν 

ωσαύτως διασωθέντα τών Συμβολαιογράφων αύτης, άτινα ήσαν έως τότε 

ύπό την έπιστασίαν τοΰ προϊσταμένου τοΰ ’Αρχειοφυλακείου της Διαχειρί

σεως τών Δημοσίων εισοδημάτων, ώς καί άλλα της Διοικήσεως καί τών Δι

καστηρίων αύτής βιβλία καί έγγραφα της εποχής καθ’ ην η Πάργα διετέλει

1 ’Επιστολή Άρχειοφύλακος Ν. Βάρθη 8 Νοεμβρίου 1838.
2 Τοΰ αϊτοί ’Επιστολή άριθ. 120 τής 26 Τονλίον 1839 και άριθ. 121 τής 5 Αίγού- 

στου 1839.
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πολιτικδς ήνωμένη μετά τής Κέρκυρας. 'Η προσθήκη δέ αυτή ηΰξησε τά 

μάλιστα τάς καθημερινάς εργασίας τοΰ Τοπικού ’Αρχειοφυλακείου, ώς πα
ρατηρεί ό Άρχειοφύλαζ Ν. Βάρθης, δστις δέν έθεώρει πλέον έπαρκοΰντά τόν 

αριθμόν τριών υπάλληλων.
Προσετέθη συνάμα εις τό Τοπικόν ’Αρχειοφυλακείου καί τό Ιδιαίτερον ’Αρ

χειοφυλακείου τής Υγειονομικής’Αρχής συνιστάμενον έξ έγγράφων άπό του 
έτους 1670 μέχρι τοΰ 1834. Βραδύτερου δέ καί τό τής Εκτελεστικής 

άστυυομίας. 2 -

Έν τη χκύξανΟυσγ) πληθύΐ τών έγγράφων πάντοτε μάλλον έπαισθητά έ- 

γένοντο τά αποτελέσματα της έν τη ύπερκειμένης όροφγ καί έν τοΐς παρα- 

κειμένοις δωματίοις άποθηκεύσεως σίτου. Τή 5 Σεπτεμβρίου 1844 άναφέ- 
ρεται περί τούτου ό Άρχειοφύλαξ πρός τόν Έπαρχον, πάλιν δέ εις τό αυτό 

οχληρόν καί δυσάρεστον θέμα επανέρχεται τή 30 ’Ιουλίου 1847, δτε υπο

μιμνήσκει κα'ι τά έν 1838 έφαρμοσθέντα κατά διαταγήν τής Κυβερνησεως 

καθαρτικά μέτρα. Πάλιν καί σκώληκες καί άλλα έκ τοΰ σίτου παραγόμενα 

έντομα καί ποντικοί είσβαλόντες εις τά έγγραφα, έπιφέρουσι μεγάλην φθο
ράν κατατρώγοντες δεσμίδας και βιβλία" ούτοι δέ μάλιστα καί άποθνήσκου- 

σιν ύπό τά ερμάρια καί η σήψις αύτών άναπέμπει δυσωδίαν άνυπόφορον 

έπιπροστιθεμένην εις την τοΰ σηπομένου σίτου. Ή τοιαύτη δέ τών ζωΰφίων 

κα'ι ποντικών εισβολή, ώς εκθέτει έν ταύτη τή άπό 30 ’Ιουλίου 1847 άνα- 
φορ^ αύτοΰ πρός τόν ’Έπαρχον ό Άρχειοφύλαξ Ν. Βάρθης έπηρέαζε μάλι

στα την τύχην τών ήδη μνησθέντων πολυπληθών άρχαίων έγγράφων, άτινα 

έκειντο εις τόν κεκλεισμένον τόπον άπέναντι τής θύρας τής εισόδου τοΰ ’Αρ

χειοφυλακείου ών πολλών μέν άσημάντων πολλών δέ δεόντων τακτοποιή- 

σεως, ποΛΛάκις έπεχείρησα, λέγει, την διαλογήν ά.Ι.Ιά ή εΛΙει^-ις χειρων 

και to π.Ιήθος εντόμων και σκορπιών με ήνάγκασαν νά παραιτηθώ τοΰ 
έργου και τά έγγραφα εκείνα ΘέΛουσιν άπο.ϊεσθη, άν όεν Ληοφθη περί αντων 

πρόνοια.
Πραγματευόμενος έν τέλει καί περί τής ολίγης άσφαλείας τοΰ καταστή

ματος, διότι κοινήν είχε τήν είσοδον μετά τών Σιταποθηκών, ών ή θύρα 

άφίνετο συχνάκις άνοικτή, διά τήν μετακόμισιν τοΰ σίτου, συμπεραίνει δτι 

τό οίκημα είναι δλως άκατάλληλον πρός χρήσιν καταστήματος ’Αρχειοφυ

λακείου. .

1 Έπιστολαι Άρχειοφύλακος Ν. Βάρθη άριθ. 142. 20 Απριλίου 1840 και άριθ. 223. 
26’Απριλίου 1842. Έπίσης 7 Δεκεμβρίου 1846.—Τό Αρχειοφυλακείου τών ’Εκκλησιαστι
κών και Δημοσίων εισοδημάτων είχε κατά πρώτον μεταφερθη εις τό αϊτό οίκημα όπου ήτό 
τό Τοπικόν. Έμεινε δό ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ Άρχειοφύλακος Πέτρου Δα- 
σκάρεως. Μεταδότην τελευτήν τούτου; κατά τήν άπό 15 Μαίου- 1838 ύπ’άριθ. 6304 δια
ταγήν τοΰ Έπαρχου, συνεπείφ άποφάσεως τής Ρερουσίας συνηνώθη μετά τόί Τοπικοί ’Αρ
χειοφυλακείου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Τοπικοί Άρχειοφύλακος Ν. Βάρθη.

2 "Ανω μνησΟεΐσα Επιστολή 7 Δεκεμβρίου 1846.
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r.

Προκειμένης τής έκ τοϋ παρά τίί Σπηλαί# οικήματος μετακομίσεως τοϋ 

Τοπικού’Αρχειοφυλακείου είς τό τελευταϊον αύτοΰ οίκημα, δπερ ήτο τό πε» 
πάλαιωμένον παλάτιον τών έπί Βενετοκρατίας Βαίλων, δπου τό πάλαι, ώς 
εί'δαμεν ύπήρξεν ή Καγκελλαρία καί τό άρχειοφυλακεϊον τίίς πόλεως Κέρκυ

ρας, ό Άρχειοφύλαζ εγκαίρως ύπέβαλεν είς την άνωτέραν αρχήν τάς άνάγ- 

κας ■ της εν τφ ευρυτεριρ άλλα πεπαλαιωμένη τούτω οίκηματι έγκαταστά- 
σεως.1 Τρεις δέ μόνους έχων τότε υπάλληλους, έζήτησε τί) 12’Οκτωβρίου 

1848, την προσθήκην τετάρτου δπως συμπράξτ) καί έπιστατηση καί ούτος 
εις τας δια την περιστασιν δέουσας εργασίας, Tij δέ έτοίμγ εξουσιοδοτήσει 

τίίς Γερουσίας έξελέζατο αυτός τόν επιπρόσθετον τοΰτον ύπάλληλον τ$ 19 

’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έ'τους.

Ή μετακόμισις έγένετο εντός ολίγων ήμερων. Τή 21 Δεκεμβρίου ό Άρ- 
χειοφύλαξ αναγγέλλει είς τόν έ'παρχον τήν έκκένωσιν τής έν τφ παρά τή 

Σπηλαία οίκηματι μεγάλης αιθούσης καί τοϋ μετ’ αύτής συνεχομένου δω

ματίου, άτινα κατείχε τό’Αρχειοφυλακείου καί τοϋ δωματίου τοϋ γραφείου 
καί τήν μετακόμισιν τών εγγράφων εις τό οί'κημα τοϋ πρώην Βαίλου. Έμε- 
νον δε είσετι νά κενωθώσι δύω δωμάτια καί τό μέρος τό ύπό τήν κλίμακα 

έκ τών έν αύτοϊς παλαιών εγγράφων, πρός έναπόθεσιν τών οποίων ήτοιμά- 
,ζοντο τά ισόγεια τοΰ πρώην παλατιού τών Βα'ίλων. ’Αναγγέλλει συγχρόνως 

οτι άπό τής πρωίας έκείνης ή'ρζατο ή έν τή ύπό τοΰ ’Αρχειοφυλακείου κενω- 
θείσ-/] αϊθούσγ μεταφορά τοΰ σίτου. Τή 21 φεβρουαρίου 1849 αναγγέλλει 

την έκπεραίωσιν τής μετακομίσεως καί παραδίδει είς τόν έπαρχον καί τάς 
κλείδας τών ετέρων δύο δωματίων τοΰ ύπό τήν κλίμακα τόπου, καί τής θύ- 

ρας τής εισόδου δπως διαβιβασθώσιν είς τόν Τελώνην.

Τό νέον κατάστημα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έχον τό πλεονέκτημα νά ήναι 

εύρυχωρότερον τοΰ πρώτου, παρουσίαζεν δμως διά τοΰτο καί πλειοτέρας ά- 
νάγκας περί ών έγγράφως άναφερόμενος ό Άρχειοφύλαξ πρός τόν ’Έπαρχον 

τή 24 ’Απριλίου 1849, υποβάλλει τήν άνάγκην προσλήψεως κλητήρος, διότι 

οί ύπαλληλοι οΐτίνες άφ’ εαυτών ή'νοιγον καί έκλειον τά ολίγα παράθυρα τοΰ 
προγενεστέρου καταστήματος, άποποιοϋνται νά έκτελώσι τό έργον τούτος 
διά τά εί'κοσι ή είκοσι δύο παράθυρα τοϋ νΰν, δπερ και διά τήν έκτασίν του

1 Τό παλάτιον τών Βαίλων τό και ύπό τό ονομα Bailaggio ρ,έχρις ημών γνωριζόμενου, 
άφοΰ είς πολλά; και διαφόρους χρήσεις με.τετράπη, μετά την Βενετικήν εποχήν ?πι Γάλλων 
και Ρωσσων, ώς άνωτέρω εϊδομεν έπί Ίονίου Κυβερχήσεω; έγένετο κατοικία, πρώτον μεν τοΰ 
Αρχηγοΰ τών ένταδΟα Βρεταννικών στρατευμάτων, επειτα δέ τοΰ Προέδρου της Ίονίου Γε

ρουσίας έσχάτω; δε έγκατεστάδη |ν αύτώ τό Έπαρχεϊον Κερκύρα;, τό όποιον παραχώρησαν 
τό πλεΐστον μέρος ε’ς τό ’Αρχειοφυλακεΐον, έμεινε μέχρι; τέλους ε’ς δωμάτια τινά τοΰ αύτοΰ 
οικήματος νΰν ύπό τοΰ Δημαρχείου Κερκυραίων κατεχόμενα. 

έ'χει χρείαν πλειοτέρας υπηρεσίας διά τήν καθημερινήν καθαριότητα αύτοΰ. 
Τίτο προς τούτοις άπαραίτητος ή βοήθεια του κλητήρος, διά τήν έκάστοτε 

καταβίβασιν καί έναπόθεσιν τών είς τήν ύπηοεσίαν τών γραφέων άναγκαιούν- 

των φακέλλων καί βιβλίων, ών αί θέσεις ήσαν πολύ ύψηλότεραι τών έν τφ 
πρώην οίκηματι, διά τό ύψος τών δωματίων τοΰ παρόντος; ώστε απαιτείται 
καί ή χρήσις ύψηλοτέρων κινητών κλιμάκων.1 ΤΙ πρόσληψις μονίμου κλητήρος. 
τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ένεκρίθη και έπραγματοποιήθη τήν 12 Μαίου 1849.^ 

Μετ’ού πολύ έΰ,ήφθη πρόνοια καί περί δυθμίσεως τής τακτικής πορείας τώντοϋ 

Τοπικοΰ ’Αρχειοφυλακείου έργασιών,διά τής άπό 17 Αύγούστου 1850 Δηλο- 
ποιήσεως τοϋ .Έπάοχου Κερκύρας κατά τά ύπό τής Γερουσίας έγκριθεντα.

Συγκειμένη έκ πλείστων άρθρων ή Δηλοποίησις αΰτη περιεχει τά περί τής 

καθημερινής έργασίας, ών αί κυριώτεραι διατάζεις είσί περί τών ώρών καθ’ 
ας μένει ανοικτόν τό κατάστημα, αϊτινες δύνανται νά παραταθώσιν, άν τό 

άπαιτή ή·Δημοσία ύπηρεσία, άλλά μόνον διαρκούσης τής ημέρας. Κατά τάς 

ώρας ταύτας οί ύπάλληλοι δέν άπομακρύνονται τοΰ καταστήματος άνευ ά

δειας τοΰ Άρχειοφύλακος. Άνευρίσκουσιν, άναγινώσκουσι καί άντιγραφουσιν 
αύτοί ,τά έγγραφα, μή έπιτρεπομένου είς ξένους νά έγγίξωσι ταΰτα. Είσί δε 

αύτοί υπεύθυνοι, άν δώσωσι βιβλία ή έπιτρέψωσιν είς άλλους τήν. άντιγρα- 
φήν. Αύτοί έχουσι καί τήν εύθύνην διά τήν ακρίβειαν τών ύπ’ αύτών άντι- 
γραφόμενων, άτινα καί ύπογράφουσι, μεθ’§ ό Άρχειοφύλαξ διά τής ύπογρα- 

φής του τά έπικυροϊ. Οί ύπάλληλοι παραβάλλουσι πρός τά πρωτότυπα τα 

ύπ’ άλλων γενόμενα άντίγραφα. Καθ’ ημέραν δέ πριν ή κλείση τό άρχεΐον 
όφείλουσι νά Θέτωσιν είς τάς θέσεις των τά βιβλία, και τά δεμάτια. ’Απα

γορεύεται αύστηρώς νά λαμβάνωσιν οίανδήποτε παρά ιδιωτών άμοιβήν. Τη

ρείται άνάγραφον πρός σημείωσιν τών έκδιδομένων αντιγράφων. Ό Άρχειο- 

φύλαξ διαμοιράζει καθημερινώς τήν έργασίαν είς τούς ύπαλλήϊους, όπως έ- 

πιταχύνηται ή διεκπεραίωσις. “Όταν .αίτοΰνται. πράξεις άπαιτοΰσαι μικράν 

έργασίαν, έκ τών αίτούντων άντίγραφα προτιμώνται οί έκ τής έξοχής. Ό 

Άρχειοφύλαξ έκτος τών άλλων καθηκόντων τοΰ έπαγγέλματός του, συστη

ματοποιεί καί τακτοποιεί άπαντα τά τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έγγραφα, ώσαύ" 
τως καί τά διαβιβαζόμενα ύπό τών διαφόρων ’Αρχών.

Τοιαΰται είσίν αί τήν έσωτερικήν τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ύπηρεσίαν κα
νονίζονται ούσιώδεις διατάζεις τής 1 7 Αύγούστου 1850. 3

1 "Ορα τά ανωτέρω ε’ς τά; σημειουμένα; χρονιά; τών έπιστολών τοΰ Άρχειοφύλακος 
Ν. Βάρδη.

2 Μηνιαίο; μισθό; τοΰ Κλητήρα; τάλληρα 10 ήτοι δραχ. 00.
3 ’Επίσημό; ’Εφημερί; τή; Ίονίου Κυδερνήσεως. Άριδ. 88. 26(7 Σεπτ. 1850.

Έν ίτει 1873 τη 5 Δεκ. τά τή; Εσωτερικής ύπηρεσία; Επί τό άπλούστερον έχανονίσδησαν 
διά δηλοποιήσεω; τοΰ τότε Άρχειοφύλακος Δρο; Άχιλλέως Σπανοπούλου συμφώνω; τή άπο 
27 Νοεμβρ. άύτόΰ έτους ύπ’ άριδ. 8600 διαταγή τή; Β. Νομαρχία; και ταϊς προηγουμέναι; 
αυτής Διαταγαϊ; Ιουνίου 4868 ύπ’άριδ. 3505 και 3646 καί άπό 6 Φεβρ. 4869 ύπ’ άριδ·. 
1528 Ιγκριδείσαι; ύπό τοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών διά τή; ύπ’άριδ. 5583 διαταγής 
.22 Φε6ρ. 1869.
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Έν τω νεφ οίκήματι ηύξησε καί ό αριθμός των γραφέων οΐτινες έφθασαν 

τό 1851 μέχρι τών επτά. Έπλεόναζον δμως συνάμα και αί έργασίαι, διά 

τα πολλά καί ποίκιλα έγγραφα τά όποια περιοδικώς παρέδιδον αί καθε- 
στώσαι διάφοροι τοπικαί Άρχαί. "Ωστε ταχέως έπΐεισθητή κατήντησεν ή'έν 

τφ καταστηματι ε'λλειψις χώρου, δπως τακτικώς τοποθετηθώσι τοσαΰτκ 
έγγραφα. Διό εγενετο σκεψις κα'ι περί οικοδομάς νέου δωματίου έν τφ είς τά 

ύπαρχον κτίριον παρακειμένφ κήπφ. 1 Έδέησε δέ νά ζητήσν) ό Άρχειο- 
φυλαξ, νά μη έκτελεσθη η έν έτει 1853 προκειμένη παράδοσις τών έγγρά

φων τών διαφόρων ’Αρχών.

Καί δ εν έτει 1854 διαδεχθείς τόν Νικόλαον Βάρθην Άρχειοφόλαξ Δρ. 
Αλέξανδρος Δελβινιωτης, την αύτην έν τφ καταστήματι στενοχώριαν άνα- 

γνωρισας, έπρότεινε καί αύτός την τού κτιρίου' έπέκτασιν, οίκοδομουμένου 
μέρους του παρ’ αύτφ κήπου. ’Άν δέ τοΰτο δέν ήτο δυνατόν παρεκάλει τού- 

λαχιστον νά τφ παραχωρηθή νέα θέσις είς ην νά έργάζηται, όπως θέτνϊ 

οσον ενεστιν είς τάξιν τά είς τό Άρχειοφυλακεΐον παραδιδόμενα έγγραφα. 
Ο,τι δε μόνον έπετυχεν ύπήρξεν ή παραχώρησις τοΰ διά της άπό 5 Νοεμβρίου 

επιστολής του αίτηθέντος συνεχοΰς πρός τό Άρχειοφυλακεΐον δωματίου τού 

Επαρχείου, δπου είργάζετο τότε τό Ληξιαρχεΐον. Είναι δέ τοΰτο τό δωμά- 

έκεΐνο τό’νΰν γραφεΐον τοΰ Άρχειοφύλακος. Άλλά καί ή προσθήκη αυτή 
δεν ήτο έπαρκής, ώς καί ή μετά ταϋτα πείρα τό απέδειξε.

ΙΑ'.

Τ’άνομα τοΰ Άρχειοφύλακος ’Αλεξάνδρου Δελβινιώτου έντίμως συνδέεται 
μέ τάς περιπετείας τών άρχαίων έκείνων Βενετικών έγγράφων, άτινα έκ 

τών υπογείων τοΰ Παλατιού τών αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, μέ άλλα τινά 
έναπομείναντα είς τό πρώην οίκημα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου (οικίαν Φλαμ- 

πουριάρη) έν έτει 1 833 μετεφέρθησαν είς τά έν τή πρώην μονή τής Τενέ
δου ισόγεια τοΰ Τοπικού ’Αρχειοφυλακείου, έξ έκείνων δέ είς τόν έπί τούτω 

περιφράχθέντα ισόγειον τόπον κατά τήν είσοδον τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έν τφ 

παρά τή Σπηλαίος οίκήματι έν έτει 1835, και έκεΐθεν τέλος μεταβιβασθέν- 
τα είς τά κατώγεια τοΰ πρφην Πζλατίου τών Βαίλων κατά τήν έν έτει 

■1849 είς αύτό έγκατάστασιν τοΰ Τοπικοΰ ’Αρχειοφυλακείου. Τα αύτά έγ
γραφα, πιστεύομεν, αίνιττόμενος άνέφερεν ήδη πρός τόν ’Έπαρχον ό Άρχειο- 
φυλαξ Βάρθης, τή 7 ’Οκτωβρίου 1850, δτι κατά τήν είς τό νΰν ’Αρχειο- 

φυλακεΐον μετακόμισιν, διέσωσε πολλά βιβλία, άτινα καί όμοΰ συνέδεσεν,

1 Άρχειοφύλακος Ν. Βάρθη έπιστολή 6 ’Ιουνίου 1853.
2 Αύτοθι. Αί παραδόσεις τών έγγράφων τών Δικαστηρίων πρώτον μέν έγίνοντο κατα 

πενταετίαν, ύστερον δέ καθ’ α διέταξεν εις τών Έπάρχων έγίνοντο έτησίως.
3 Έπιστολαί ΆρχειοφύλακοςΆ· Δελβινιώτου— 9 ’Οκτωβρ. 1854 22 Μαίου 1855 ί, ν. 

αί 31 Μαίου 1855. 

δπως γίνη ή διαλογή καί ή τακτοποίησις αύτών' άπαντα δέ τά λοιπά, ήτοι 

πολλά βιβλία, ήμίσεα βιβλία, ήμίσειαι δεσμίδες καί παμπληθή φύλλα με- 
μ,ονωμένα έκλείσθησαν έν τοΐς ύπό τό Άρχειοφυλακεΐον κατωγείοις. Περί δέ 

τών τελευταίων τούτων έλεγεν δτι διά τήν ούχί αδύνατον, άλλά δύσκολον 

τακτοποίησιν χαρτιών τοιούτων άπαιτεΐται πρόσωπον έχον άρκετήν γνώσιν 
τών διαφόρων πράξεων, δυνάμενον ν’ άναγνώσή καί διαιρέσή αύτάς κατ’ έ- 
ποχάς καί καθ’ ύλην είς δεσμίδας καί βιβλία. Χρειάζεται, έλεγε, βοήθεια 
πολλών ατόμων καί χρόνος διά τήν έκτέλεσιν, καί μεθ’ ολα ταϋτα, δέν ήθε- 

λεν έχει τις είμή έγγραφα έσχισμένα, ατελή, καί ούδεμιάς όντότητος, τά 
όποια ούδείς ήθελε ζητεί. Καθ’ ά δέ προσέθετε κατωτέρω, τά ήδη ύπ’ αύ

τοΰ διασωθέντα καί τακτοποιηθέντα Βενετικά έ'γγραφα, ήσαν τά τοΰ Βαί- 

λου (le scritture del Bailo), άτινα έκτός τινων έλλειπόντων άρχονταν άπό τού 
έτους 1614 καί φθάνουσι μέχρι τών τελευταίων χρόνων τήν Βενετοκρατίας» 
έκτός δέ τούτων ολίγα τινά βιβλία τής Πραξολογίας τών Προβλεπτών. '

*Η γνώμη τοϋ Άρχειοφύλακος Βάρθη περί άχρηστίας καί ούτιδανότητός 

τών έφθαρμένων εκείνων παλαιών έγγράφων, είναι έκ τών απατηλών έκεί
νων ιδεών α'ίτινες επέρχονται είς τήν φαντασίαν μάλλον ή είς τήν σκέψιν 

τοΰ βεβυθίσμένου είς τήν ζάλην πολύπλοκων εργασιών τής ημέρας, έν μέσφ 

δυσχερείων κ/.ί προσκομμάτων παντοίων άνεξαρτήτων τής θελήσεώς του καί 

θεωροϋντος τά παλαιά έκεΐνα έγγραφα ύπό τήν έπούιν μόνον τών καθημε
ρινών χρειών τής τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ύπηρεσίας. Μή παραβλέψωμεν δέ 

δτι ό ’Αρχειοφόλαξ εκείνος είχεν ήδη άνεύρει καλόν μέρος Βενετικών έγ-

Ή οξυδέρκεια τοΰ έν έτει 1855 διαδεχθέντος έκεΐνον Άρχειοφύλακος 

’Αλεξάνδρου Δελβινιώτου προέβη πολύ περαιτέρω είς τήν έρευναν τών ώς 
αχρήστων θεωρηθέντων, καί κατώρθωσε τήν διάσωσιν καί τακτοποίησιν άξιο- 

λόγου ποσότητος αύτών.
Διά τής άπό 29 Νοεμβρίου 1856 έπιστολής του, έζήτησε τήν άρρωγήν 

τής Κυβερνήσεως, δπως, τή δαπάνγ) έννενήκοντα λιτρών στερλινών, τή συμ- 

πράξει τών ύπαλλήλων, έπτά τότε οντων τόν άριθμόν, οιτινες έπί τουτφ 

ήθελον έργασθή είς ώρας έκτάκτους, μετά τάς ώρας τής καθημερινής ύπη
ρεσίας προβή είς τήν μελετωμένην έπιχείρησιν. Έγκριθείσης δέ τής προτά*  
σεως ύπό τής ’Ιουνίου Γερουσίας, έπελήφθη τοΰ δυσχεροΰς έργου, δπερ έστέ- 

φθη διά θαυμαστής έπιτυχίας, ώς διά τής άπό 16 Αύγούστου 1858 Ε. Ν. 

έκθέσεώς του πρός τον "Επαρχον άναφέρει.
Τήν έξέτασιν καί κατάταξιν, λέγει, τών πολιτικών, διοικητικών καί δι

καστικών έγγράφων τών δύο τελευταίων αιώνων τής Βενετοκρατίας, άτινα

1 Άρχειοφύλακος Ν. Β.άρθη ’Επιστολή 7 ’Οκτωβρίου 1850 ΙΈ δί 25 ’Οκτωβρίου 1849 
ϊνθα λέγει ότι μέρος τών Βενετικών έκείνων έγγράφων ήσαν λελυμμένα άποσπασθέντα τών 
δεσμίδων καί βιβλίων ένεκα τής ύγρασίας τοθ τόπου όπου άνέκαθεν είχον άποτεθή.
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έ'κειντο ώς ανωφελή εις έν κατώγειον τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έξεπεραίωσαν 
υπό την διευθυνσίν μου οΐ ύπάλληλοι δι’ έπιπόνου καί δυσκόλου έρεύνης, ής 

τ’αποτελέσματα ύπερεβησαν τά; προσδοκία; μου, ώ; εμφαίνει ό υποβαλλό

μενο; κατάλογος. Διότι πολύτιμα έ'γγραφα άναφέρονται εί; τάς πολιτικά; 
σχεσεις τών ήμετέρων νήσων μετά τη; Βενετίας, κατά τούς τέσσαρα; αιώ

νας τής κυριαρχίας αύτη;, εί; τά δικαιώματα τών πολιτών καί εί; 
ιδιοκτησίαν. Μετά δέ τά έγγραφα ταΰτα, μ.ετά διαφόρου; πράξεις

TflV 
τών 

Βαίλων και άλλα; οιον τών πολιτικών ή ενιαυσίων δικαστών τής πάψεως 

και τών κωμών, μετά τάς στατιστικά; άναγραφάς καί τινα δικόγραφα με
ταξύ εξόχων οικογενειών, ένεκα προικών κα'ι καταπιστευμάτων κα'ι μετ’ άλ- 
λας δικαστικά; πράξεις έποχών προσφάτων εΰρέθησαν προσέτι τεσσαράκοντα 

πρωτόκολλα συμβολαιογράφων (το πρώτον υπό χρονιάν 28 Μαιου 1500 και 

τό τελευταΐον 25 Αύγουστου 1 805) . τεσσαράκοντα έ'γγραφα κοινοποιήσεων 
γενομενων παρά συμβολαιογράφων πρός διαφόρου; Άρχά; περί καταπεπι- 

στευμενων κληρονομιών. Εΰρέθησαν κα'ι δύο βιβλία εκκλησία; τινο; τή; κώ
μης Σκριπεροΰ περιέχοντα βαπτίσεις, γάμου; καί θανάς. Εύρέθησ.αν δέ έπί 
τούτοι; περίπου πεντηκοντα δεμάτια ποινικών διαδικασιών άπό τοϋ έτους 

1560 μέχρι τοϋ 1808, καί ποινικαί αποφάσεις άρχόμεναι άπό τοϋ 1734 

καί ληγουσαι επίσης τό 1808. Τά ποινικά ταΰτα έγγραφα ρ,Άρχειοφύλαξ 
Δελβινιώτης θεωρεί ώ; ανωφελές έμπόδιον καί επειδή ό χρόνος και έννόμως 

καί ηθικώς παρέγραψε τά έν αύτοϊς διαλαμβανόμενα δικαιώματα, αν τό 
έγκρίνγ ή άνωτέρα ’Αρχή, νομίζει εύλογον νά καώσι’ τό αύτό δέ νά γίνγ] 

καί περί άλλων λειψάνων έγγράφων δντων έν κακή καταστάσει κα'ι διεφθαρ

μένων, άφοϋ μετά την γενομένην έ'ρευναν, ούδέν δύναται νά έξαχθή έξ αύ
τών. ’Άχρηστον έμπόδιον έπίσης θεωρεί καί τά ούκ ολίγα βιβλία, κατά τό 
πλεϊστον διεφθαρμένα, άτινα περιέχουσι στρατιωτικού; καταλόγου; καί λο

γαριασμού; χορηγήσεων διαφόρων ειδών διά τόν Πεζικόν καί τόν Ναυτικόν 

στρατόν της Βενετική; Πολιτεία; έν ταϊ; ήμετέραι; νήσοι; καί .έτερα άφο- 
ρώντα την διαχείρισιν τών άλατοπηγείων.

. Ταΰτα είναι κατά την έ'κθεσιν τοϋ Άρχειοφύλακος τά διασωθέντα έ'γγρα

φα περί ών λεπτομερέστερον διελάμβανεν δ συνημμένο; κατάλογο; ό'στις 
μετ’ αύτή; έδημοσιευθη έν τή Έπισήμφ Έφημερίδι τοΰ Ηνωμένου Κοάτους 

τών Ίονίων Νήσων. Σημειοΰμεν δέ δτί ώ; έκ τοΰ καταλόγου έκείνου προ
κύπτει εις τ’ άνευρεθέντα βιβλία ύπάρχουσι καί έξ τόμοι τών διαφόρων άν- 

τικειμένων της πόλεω; 1 οίτινες πιθανώς άνηκον εί; τό παλαιόν Αρχειο

φυλακείο? αύτη;.
Περαίνων την έ'κ,θεσίν του απονέμει τόν διά την γενομένην εργασίαν όφει- 

λόμενον έ'παινον ούχί μόνον εις τού; υπάλληλους άλλά καί εις τόν κλητήρα. 

-Η σύγχυσις, λέγει, καί ή φθορά η προξενηθεΐσα ύπό τη; άμελεία; καί 

1 Άπό Δεματιού άριθ. 933 μίχρις άριθ. 937. Άπό τοΰ έτους 1584 μέχρι τοΰ 1695.

τής πολυχρονιότητος εις τά πολυπληθή έκεϊνα έ'γγραφα, σεσηπότα καί 
συνκεκολλημένα ύπό τής ύγρασίας άπητουν έργασίαν άκριβή καί εύσυνεί- 
δητον. Ή διαχώρισις τών φύλλων, η έρευνα τών χαρακτήρων, ή διανομή 

τών αντικειμένων, κατά κατηγορίας καί έποχάς, καί ή συνένωσι; πολυ

πληθών δικογραφιών εύρισκομένων εις μεμονωμένα ημίφυλλα χάρτου είναι 
έ'ργον ούχί κοινής ίκανότητος καί άξιον καταλλήλου άντιμισθίας. Συνιστά 

επομένως την ίκετήριον δι’ η; οί ύπάλληλοι έξφτοΰντο άνωτέραν αμοιβήν 
εκείνη; ήν ηδύναντο νά λάβωσιν έκ τοΰ διά την δαπάνην τή; έργασία; δλης 

αίτηθέντος παρά τοΰ Άρχειοφύλακος ποσοϋ τών έννενηκοντα λιτρών στερ
λινών. 'Η Ίόνινος Γερουσία δικαιώσασα την αί'τησιν ταύτην, ηδξησε τό πο- 
σόν αύτό εί; λίτρα; στερλίνα; εκατόν.1 ’Εκ τούτου δέ· τοΰ ποσοϋ ό Άρχειο- 
φύλαξ έποίησε την εις τού; ύπαλληλους διανομήν, ώ; εγγράφω; άνηγγειλε 
πρός τόν ’Έπαρχον τή 6/1 8. Σεπτεμβρίου 1858. 2 1

Αύτη ύπήρξεν ή σημαντικωτέρα καί τελευταία έργασία τοΰ Τοπικοΰ ’Αρ
χειοφυλακείου έπιτυχώ; έπιχειρηθεϊσα καί διεξαχθεϊσα έπί τών πολυπλη

θών καί ποικίλων έγγράφων τη; ιστορική; έποχή; τή; Βενετοκρατίας, άτινα 
έπί τοσαΰτα έ'τη έ'κειντο παρημελημένα εις άμορφον σωρόν, καταδεδικασμένα 

τέλος εί; την διά τη; σήψεως άπώλειαν έν τοΐς κατωγείοι; αύτοΰ έκείνου 

τοΰ πρφην Παλατιού τών Βαίλων, δπου άλλοτε ί'σως πλεΐστα αύτών εί; 
ασφαλή δωμάτια ζηλοτύπως έφυλάττοντο. 3

IB'.

4
Αί συχναί παραδόσεις έγγράφων τών ’Αρχών τήφ συγχρόνου εποχής, ούχί 

πάντοτε έγκαίρως καί καταλλήλως γενόμεναι έπησχόλησαν έφεξή; καί τόν 

Άρχειοφύλακα Δελβινιώτην μέχρι τή; παραιτήσεως αύτοΰ, τή 18 ’Οκτω
βρίου 1862, καί τόν διαδεχθέντα αύτόν Στυλιανόν Δώριαν Προσαλέντην 

άναλαβόντα τήν υπηρεσίαν τή 20 τοΰ αύτοΰ μηνός, άφοΰ έν τώ μεταξύ κα
θήκοντα Άρχειοφύλακος έξεπλήρωσεν εις τών ύπαλλήλων δ Κωνσταντίνο; 
Παπαδόπουλος. 4

1 Πρωτόκολλο? τοΰ Έπαρχου 7 Σεπτ; 1858 άριθ. 2339 καί άριθ. 1240.
2 Έπιστολαι ’Αρχειοφύλακος Α. Δελβινιώτου 18 Σεπτ. 1858 Ε. Ν. ’Ιδού οί ύπάλληλοι· 

εις ους Ιγίνετο ή διανομή. Σπυρίδων Πουλής, Στυλιανός Βουσολΐνος, Νικόλαος Κασιμάτης, 
"Αγγελος Φούλίας· λαβόντες άνά λ. Σ. 1 5 δ. 4 1(2. Άνδρόας Ίατρας, Κωνσταντίνος Πα
παδόπουλος άνά λ. Σ. 17 σελ. 3 δ. 1(.—Ό κλητήρ λ. Σ. 5 σ. 41 δ. 4.

3 Περί τινων τών ίγγράφων τούτων εποαγματεύθη ό πολυμαθής καί περί τήν πάτριον 
ιστορίαν σπουδαίος καί. ίντριβόστατος λόγιος Καθηγητής Ί. "Ρωμανός καί ή πραγματεία 
αύτοΰ έδημοσιεύθη έ'ν τινι Περιοδικώ τής Ιταλίας.

4 Επιστολή άριθ. 1 τοΰ Άρχειοφύλακος Προσαλέντου Τν τώ βιβλίω Μα καί αί ίπιστο··
λαί τοΰ προκατόχου του, 22 ’Οκτωβρίου 1862.—Επιστολή άριθ. 837 άπό 18 αύτοΰ μηνό; 
καί έτους, δι’ ής ό Γραμματεύς τής Γερουσίας άναγγέλλει εις τόν ’Έπαρχον ότι αυτή Επιδο
κιμάζει τήν άπό τής 16 ύποβληθεΐσαν ύπ’αύτοΰ όνομάτισιν τοΰ Σ. Δ. Προσαλίντου ώ; 
Άρχειοφύλακος. .
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'Π ττερί ής ανωτέρω εί'οηται προσθήκη αρχείων εποχές προσεγγιζουσης 

είς τό ένε,στός, είς & μάλιστα ένδιεφέροντο οί πολΐται διά τάς καθημερινάς 

των υποθέσεις, ούχί μόνον τά μέγιστα ηδξησε την έσπευσμένην ύλικήν άσχο· 

λίαν των υπαλλήλων περί την άνευρεσιν κα'ι άντιγραφήν των καθ’ έκάστην 

ζητουμένων, άλλά κα'ι άλλην έκτακτον άπητησεν εργασίαν απαραίτητον 
διά την διευκόλυνσιν της καθημερινές χρησεως τών έγγράφων έκείνων. 

Κατά διαταγήν της Γερουσίας άπό τοϋ έτους 1860 (κεχρί τοϋ έτους 1862, 
οί βοηθοί ύπό την διεύθυνσιν τοΰ Άρχειοφύλακος δι’επιπροσθέτου εργα

σίας, μετά τάς ώρας της τακτικές ύπηρεσίας έπειράθησαν την σύνταξιν 
’Αλφαβητικών Πινάκων τών διαφόρων δικαστικών άποφάσεων καί πρός τού- 
τοις τών πράξεων ούκ ολίγων Συμβολαιογράφων, άνταμοιβόμενοι δι’ εκτά

κτου μ,ηνιαίας αντιμισθίας. Τοϋ έπωφελοΰς τούτου έργου την μέχρι συντελέ- 
σεως έξακόλούθησιν, διέκοψε μετ’ού πολύ αύτη ή Γερουσία άφαιρέσασα τό 

κονδύλιον τές χάοιν τούτου έπιχορηγήσεως.
Ούτως έβαινον τά πράγματα κατά την τελευταίαν περίοδον τές Ίονίου 

Κυβερνησεως, καθ’ ην αί τοΰ ’Αρχειοφυλακείου καθημερινα'ι έργασίαι έτι 
μάλλον περιεπλέχθησαν καί συνεπυκνώθησαν έπί τ·ρ προσδοκία τές μεγά

λης τών καθεστώτων μεταβολές, έξ ής ούχί μόνον ή πολιτεία άλλά καί ή 

κοινωνία συνεταράσσετο.

ΙΓ’.

Καί κατά την ίδρυσιν τές νέας έθνικές Κυβερνησεως έν έτει 1864, τά 

πράγματα δέν έλαβον εύρυθμοτέραν καί όμαλωτέραν τροπήν. Αί εις τό Το
πικόν Άρχειοφυλακεΐον παραδόσεις τών έγγράφων τών πρφην Ίονίων Αρ

χών έπέλθον έτι μάλλον αλλεπάλληλοι καί κατεσπευσμέναι καί σχεδόν 
είπεϊν άθρόαι 1 καί τοΰτο- συνέβαινεν έν φ άσυ'νήθεις έκτακτους έργασίας- 

επειγόντως είς τό Άρχειοφυλακεΐον έπέβαλλον αί άνάγκαί -τοΰ έγκαινιαζο- 

μένου νέου πολιτικοΰ συστήματος καί αί έκ τούτου άναφυόμεναι παντοΐαι 
περιστάσεις καί σχέσεις τές ιδιοκτησίας, τών προσώπων καί του κράτους, 

έτι δέ τών άπροπαρασκευάστως καθιδρυομένων νέων ’Αρχών καί τών προ- 
σκαίρως έτι ύφισταμένων λειψάνων τές παρελθούσης διοικησεως έν μέσφ 
τές νέας εθνικές ζωές. -

1 ’Επιστολή άριθ. 9. άπό 28 Αδγούστου 1864, δι’ής δΆρχειοφόλαξ Σ. Δ. Προσαλέν- 
της ύποόάλλει ε’ις τόν "Επαρχον ότι Ιν γίνει αί παραδόσεις τών έγγράφων τών διαφόρων Αρ
χών πρός τό Άρχειοφυλακεΐον δέον ν'α συνοδεύωνταΛ μετά τών σχετικών Αλφαβητικών 
Πινάκων.

Έν τοσούτφ δέ ούδέ αί περιστάσεις τοϋ οικήματος έβελτιοϋντο διά τές 

έν αύτφ τοσαύτης προσθήκης έγγράφων. Καί δ Άρχειοφόλαξ εύρέθη είς την 

άνάγκην νά έκφραση έπανειλημμένως είς την προϊσταμένην Αρχήν την ιδέαν 

τές τοΰ κτιρίου έπεκτάσεως, ή τές προσθήκης άλλων δωματίων. 1 Έπρό- 

τεινε δέ καί την ύπό έπί τούτφ ’Επιτροπές έξέτασιν πολλών άχρηστων εγ

γράφων, άτινα άνωφελώς έπλήρουν τό κατάστημα’ άλλ’ ούδέν έγένετο. 2 
Έν ταύτφ δέ ή παλατότης τοΰ οικήματος, ήτις ήδη άπό τές έν αύτφ έγ- 

καταστάσεώς τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ήτο εις πάντας ορατή, καί έδεΐτο έκ- 

τοτε άποτελεσματικές προνοίας, προϊόντος τοϋ χρόνου κατηντησεν έπαισθη- 
τοτέρα, παραβλάπτουσα καί αυτή την γενικήν τοΰ άρχείου τούτου κατά- 
στασινί 'Η συχνή εισροή τών όμβριων ύδάτων έπεξέτεινεν έν αύτφ τό κακόν 

τές ύγρασίας, έξ ής πολλαί θέσεις έγένοντο άκατάλληλοι καί επικίνδυνοι 

είς τοπόθέτησιν έγγράφων, άτινα άσφαλώς έ'πρεπε νά διατηρηθώσιν. Ούχί δε 
άπαξ έπί τούτοις συνέβη, είς δωμάτιά τινα, πότε μέν νά καταπέση ή στέγη, 

πότε δέ νά βυθισθή τό έδαφος. 3 Αί δέ έπανειλημμένως προκαλούμεναι 
έπισκευαί, ούχί πάντοτε έπετύγχανον διά την παλαιότητα τοΰ δλου κτιρίου 
ούσαι έμβαλώματα νέα είς ράκος παλαιόν. \

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν περί, τοΰ κτιρίου λαλοΰντες, δτι καί έπί τές 
Έθνικές Κυβερνησεως έμελετήθη νά μετατεθη τό Άρχειοφυλακεΐον είς την 

πρφην Ίόνιον Ακαδημίαν, καί έζητησε περί τούτου ή Β. Νομαρχία παρά 

τοΰ Άρχειοφύλακος τόν ύπολογισμόν της άπαιτουμένης δαπάνης. Άπαντών 
ούτος τ·?ί 3 Σεπτεμβρίου 1866 ύπέβαλλεν δτι έθεώρει καταλληλότερον τό 

προτεινόμενον οί'κημα, δπερ δμως δεόντως έ'πρεπε νά προπαρασκευασθή, προ- 

κειμένου περί μετακομίσεως καί έναποθέσεως έν αύτφ πλέον τών 1700 
άμαξίων έγγράφων. Ούδέ ηδύνατο αύτός νά ύπολογίση τήν δαπάνην περί 
ής αρμόδιον ήτο νά γνωμοδότηση τό Βασιλικόν Μηχανικόν. Άλλως παρε- 
τήρει οτι προσήγγεζεν ή έσοδεία τοϋ ελαιόκαρπου, καθ’ ήν πολλαπλάσιά*  

ζονται αί έργασίαι τοΰ ’Αρχειοφυλακείου, καί δτι κατ’ αύτόν ή μετακόμισις 
έ'πρεπε νά έκτελεσθ^ έν καιρφ δικαστικών διακοπών, ώς έγένετο καί προη
γουμένως. 5 'Η μελετηθεΐσα μετάθεσις δέν έπραγματοποιήθη" καί τφ 

δντι αί προηγουμένως γενόμεναι έ'πρεπε νά μή ένθαρρύνωσι τήν έπιχείρησιν 
μεταθέσεως νέας.‘Καί ταϋτα άρκείτωσαν έν παρόδφ έπί τοϋ δυσάρεστου καί

1 Έπιστολαί ’Αρχειοφύλακος Σ. Δ. Προσαλέντου άριθ. [20, 10(22 Σεπτ. 1864. άριθ. 
75. 31 Αύγούστου 4865 καί άριθ. 97 4’Απριλίου 1867.

2 Τοΰ αύτοΰ έπιστολή άριθ. 43. 4 Φεβρ. 1865.
3 Ό Άρχειοφόλαξ Α. Δελβινιώτης (δι’ έπιστολής άπό 19 Ιουνίου 1858 άναφέρει ότι πρό 

πολλοϋ ύπενέδωκε τό ΐδαφος μιας αιθούσης, ενεκα τοϋ βάρους τών έν αύτη έγγράφων.
Έπιστολαί Άρχειοφύλακος Σ. Α. Προσαλε’ντου άριθ. 27—’9(4 Όκτωβρ. 1864. Πτώσις 

μέρους της σκέπης ένός δωματίου- άριθ. 36 καί 37, κατά Δεκέμβριον 1864 καί άριθ. 144 
7 Σεπτ.. 1866 εισροή όμβριων ύδάτων- άριθ. 206 6 Δεκ. 1869. Καταβύθισις τοΰ έδάφους 
μικρού δωματίου, οπού ε’σελθών δ Κλητήρ τοϋ ’Αρχειοφυλακείου Ευστάθιος Άργυρόπουλος 
κατεκρημνίσθη σύν αύτώ καί έτραυματίσθη.

4 Όφείλομεν όμως νά σημευόσωμεν ότι διά τών έσχάτως γενομένων γενικών έπισκευών 
έπετεύχθη ή πραγματική διόρθωσες τοϋ μεγαλητέρου μέρους τής στέγης.

5 Έπιστολή Άρχειοφύλακος X. Δ. Προσαλέντου άριθ. 413 3 Σεπτ. 1866 είς άπάντησιν 
τον ύπ’ άριθ. 4802 ίγγράφου τοϋ Νομάρχου Κερκύρας.
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δυσκόλου Θέματος τών έκ της παλαιότητος τοϋ κτιρίου περιπετειών, α'ίτι- 

νες εις ούχί όλίγας μέριμνας ένέβαλον μάλιστα τούς τελευταίους Άρχειοφύ

λακος. Διότι Sv και έν έ'τει 1868 προσέλαβε τό Αρχειοφυλακείου δύοίσό- 
γεια, δωμάτια παρά τά ηδη ύπ’αύτοΰ κατεχόμεν» δέν έβελτιώθη εντεύθεν 
η ύλικη αύτοΰ κατάστασις, ούδέ απέκτησε τοΰτο την δέουσαν εύρυχωρίαν.Λ

Τί δέ συνέβαινεν έν τούτοις περί προσωπικών ; Τοΰτο καλεΐ ημάς ν’ άνα- 
δράμωμεν εις χρόνους προγενεστέρους.

ΙΑ'

Έν έτει 18.18, τά δικαιώματα τοϋ συστηθέντος τότε ’Αρχειοφυλακείου 

εϊσέπραττεν ό Άρχειοφύλαξ Σπυρίδων Βαρλάμ. Ώς δέ ούτος άνέφερε πρός 

τόν ’Έπαρχον τ$ 20 ’Ιουλίου 1820, διένειμε τάς εισπράξεις εις τούς υπάρ

χοντας δύο τακτικούς βοηθούς, προσλαβών μονίμως έτερον έ'κτακτόν παρ’ 
αύτοΰ έκ τών εισπράξεων μισθοδοτούμενου (διά ταλληρών τριών ήτοι δραχ

μών 18 κατά μήνα) διά την έγκατάστασιν καί τακτοποίησίν τοΰ ’Αρχειο
φυλακείου. Κατά διαταγήν δέ τίίς Ίονίου Γερουσίας ύπό χρονιάν 19 Ιου
νίου 1820, ό Άρχειοφύλαξ έμισθοδοτεϊτο μηνιαίως διά ταλληρών δίστη

λων τριάκοντα (ήτοι δραχ. 180), άπολαύων καί τό ημισυ τών είσπρατ- 
τοί/.ένων δικαιωμάτων, ένταμιεύων δέ τό άλλο ημισυ είς τό Εγχώριον Τα

μείου. Τό σύστημα τοΰτο ηκολούθησε μέχρι τοΰ έτους 1835, δτε τό πρώ

του έτος τίίς διαχειρίσεώς του ό Άρχειοφύλαξ Νικόλαος Βάρθης, άπό α’ Αύ
γούστου. 1834 μέχρι 31 Αύγούστου 1835 είσέπραξε τάλληρα 700 J1/100 

ουτενος ποσού τό ημισυ άνηκευ εις αύτόν, ήτοι τάλληρα πεντηκοντα τέσ- 
σαρα κατά μήνα, άτινα. μέ τόν μισθόν του άπετέλουν τάλληρα όγδοηκοντχ 

τέσσαρα (δρ. 504). Άλλά άπό Σεπτεμβρίου 1835, τεθέντος είς ενέργειαν 

τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου, έπαυσαν τά δικαιώματα τοΰ Άρχειοφύλακος 
καί προσδιωρίσθη είς αύτόν μηνιαίος μισθός τεσσαράκοντα πέντε δίστηλων 

(δρ. 270). Βραδύτερον ό μισθός ουτος ηλαττώθη είς δίστηλα τριάκοντα 

τρία (δρ. 198) 3

Ώς καί άλλαχοΰ εί'πομεν, έπί Άρχειοφύλακος Βάρθη, τακτικοί ύπάλλη- 
λοι μέχρι τοΰ έτους 1836 ^σαν δύο, ών ό μέν ύπαοχειοφύλαξ, άξίωμα δια- 
τηρηθέν άπό .’ίανουαρίου 1835 μέχρι Απριλίου 1838, ό δέ γραμματεύων 

βοηθός. Τώ 1837 προσετέθη τρίτος βοηθός, τέταρτος δέ τφ 1848 προκει- 
μ.ένης της τελευταίας τοΰ Αρχειοφυλακείου μετακομίσεως. Τφ δέ 1850 

προστεθέντων άλλων δύο καί ενός τφ 1851, οί βοηθοί ησαν έπί τινα έτη

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΐΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 873

επτά τόν άριθμ-όν, έπί μακρόν χρόνον μονίμως τάς θέσεις αυτών κατέχον- 
τες. * ’Εσχάτως δέ έπι Άρχειοφύλακος Προσαλέντου προσετέθη και ογδοος 
βοηθός. Άλλ’ούδέ τόν άρίθμόν οκτώ ύπαλληλων έθέώρει έπαρκοΰντα ό Άρ
χειοφύλαξ εκείνος, διά τάς έν έτει 1864 έπεταττομένας παντοίας έργασίάς 
διά τό έν Άθηναις Υπουργείου τών Εσωτερικών. Ούχ ^ττον μετά παρέλε,υ- 
σιν ούχί μακρόΰ χρόνου καί τών αύτών ύφισταμένων πολυάσχολων περιστά
σεων ή ΈλλήνικηΚυβέρνησες, καθ’ ά άνηγγεελεν είς τόν Άρχε.ιοφύλακα ό 
Νομάρχης Κερκύρας περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1865, περιώριζε την ύπαλλη- 
λίαν τοΰ Αρχειοφυλακείου είς ένα Άρχειοφύλακα, δύο βοηθούς & τάςεως, 
ένα βοηθόν γ' και ένα κλητήρα. 2 „

• 1 Τοΰ αύτοΰ Ιπιστολή άριθ. 166 23 Αύγούστου 1868. \
. 2 Δεμάτων αριθ. 2289 Atteggio Sr. Spiridione Varlam era Arcbivista. Locale κ.τ,λ. 

Reggistro lettere. -
3 ’Επιστολή Άρχειοφύλακος Ν. Βάρθη 4 Ιουνίου Ί 853,

Μέχρι τϋς ώρας έκείνης οί υπάλληλοι μετά τοΰ Άρχειοφύλακος έχοντος 
μηνιαίου μισθόν δρ. 180, ίσαν δύο βοηθοί α' τάξεως μισθοδοτούμενοι μη- 
νιαίώς πρός δραχ. 90, τρεις β'πρός μηναίας δραχ. 80 καί τρεις γ' τάξεως 
πρός δραχ. ·60 καί ό κλητηρ έχων δραχ. 50 κατά μίνα. 3 Ούτω πλην τοΰ 
κλη^ίίρος άπελάμβανονάπαντες τόν μισθόν δν είχον κατά τά' τελευταία έτη 
τίς Ίονίου Πολιτείας, ούδ’ έπίίλθεν έπειτα ελάττωσες τοΰ μισθοΰ. Άλλά 
κατά την έλάττωσιν τοΰ προσωπεκοΰ εις τρεις μ,όνους βοηθούς, έγένετο πράγ
ματι έπαισθητη της υπαλληλίας υποβίβασες, ητις βεβαίως καί είς την σπου-

1 Ή έξης σημείωσις τών βοηθών τοΰ ’Αρχειοφυλακείου κατά τό άπό 31 Μαίου 1855 
έγγραφον τοΰ Άρχειοφύλακος ένθα σημέιοΟται καί ή χρονία τοΰ διορισμοί έκαστου Υπο
δεικνύει καί τήν μονιμότητα αύτών.

’Αθανάσιος Ίατρας ύπηρετών άπό 19 Μαίου 1818
Στέφανος Πιλότος. > . ... 28 Αύγούστου : 1837 .
"Αγγελος Φούλιας . . . . . 16 Νοεμβρίου 1843
Κωνσταντίνος Παπάδόπουλος . .19 ’Οκτωβρίου 1848 ,
Σπυρίδων Πουλής. , . . . 28 Νοεμβρίου 1850
Άνδρίας .Ίατρδς τοΰ ’Αθανασίου. . » » »
Στυλιανός ΒουσολΓνος. . . . 26 Ιουλίου 1851
Ό κλητήρ Χαραλάμπης'Ραζής. . 12 Μαίου . 1849 -,

Τό έτος 1861 ένεκα άποβιώαεως τού ’Αθανασίου Ίατρα έμειναν Ιπί τινα καιρόν μόνον έξ 
ύπάλληλοι. ’Ιδού και ή πρόσόψις τοΰ Ιτησίου μισθού αύτών τή 9 Ίανουαρίου 1862 έξ έπι- 
στολής τοΰ. τότε Άρχειοφύλακος.

Άρχειοφύλαξ ’Αλέξανδρος Δελβινιώτης Α. Σ. 90
Βοηθός’Άγγελος Φούλιάς ... . » » 45

» Κωνσταντίνος Παπαδόπόλος . » · 35
» ' Άνδρόας Ίατρας ' » » 35
» Σπυρίδων Πουλής . . . . » » 35
» Στυλιανός Βουσολϊνος . . . · · 30
» Νικόλαος Κασιμάτης. . . . » » 30

Κλητήρ Χαραλάμπης ‘Ραζής. . . . » » 27
2 Άρχειοφύλακος,Δ Σ. Προσαλόντου ίπιστολή άριθ. 18,26 Αύγούστου (17 Σεπτεμβρίου 

1864 καί άριθ. 90’ 31 Δεκεμβρίου 1865.
3 Τοΰ αύτοΰ ΙπιστολαΙ, άριθ. 45’ 5 Μαρτίου 1865 και άριθ. 56" 4 Μαίου 1865 προς 

τον Νομάρχην, Διά τής δευτίρας στε'λλει τάς μισθοδοτικάς καταστάσεις τροπολογουμένας 
κατά τήν άπό 12 Φεβρ. 1865 έγκύκλιον τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών.

ΤΌΜΟΣ Δ', 11—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1880. 60
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δαιέτητα αύτοΰ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έπιζημίως προσέκρουε’ διότι τοδτο 
ούδένα πλέον είχε βοηθόν *'  τάζεως, άλλα δυο βζ καί ένα γΛ τάζεως’ μετ’ 
ού πολύ δέ κατήντα εις δυο μόνους βοηθούς. Διότι αμέσως μέν, τόν Δεκέμ
βριον 1865, έπαύοντο τρεις ύπάλληλοι, τον δέ Ιούλιον 1866, έπαύοντο οι
κονομίας χάριν άλλοι τρεις. ρ

1 Έπιστολαι Άρχειοφύλακος Σ. Α. Προσαλέντον άριθ. 90’ 31 Δεκεμβρίου 1865 καί άριθ. 
106, 7 Ιουλίου 1866. Κατά Δεκέμβριον 1865 έπαύθησαν Άνδρέας Ίατρας βοηθός β'. τά- 
ξιως, Νικόλαος Κασιμάτης γ'. καί ’Ιωάννης Κωσταδήμος γ’.—Κατά Ιούλιον δέ 1866 Άγ
γελος Φούλια; βοηθός α’. τά?εως. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 6'. καί Σπυρίδων Πουλάς 
όμοίως 6'.—Οί δύο μείναντες,βοηθοί ήσαν Αριστείδης Αελδινιώτης 6’. και Στέφανος Νικά- 
κάκης γ'. τάξεως.

2 Δότόθι.
3 ΤοΟ αότοδ ίπιστολή άριθ. 109, 22 Αύγουστου 1866 πρός τόν Δήμαρχον Κερκυραίων.
.4 Άριστείδου Δελβινιώτου.
5 Σπυρίδωνος Πουλή. ’Επιστολή Άρχειοφύλακος Σ. Δ. Προσαλόντοό άριθ. 186' 10 Αδ- 

γούστου 1868. "Ενθα άναφέρει πρός τον Νομάρχην ότι οί ύπάλληλοι είναι τρεις καί ζητεί 
•τέταρτόν έστω καί γ'. τάξεως.

’Επιστολή άριθ 197, 18 ’Ιουνίου 1869 ύπάλληλον τρεις. Εις β'. τάξεως Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος και γ'.. τάξεως Σπυρίδων Πουλής καί Στέφανος Νικάκης. ...

Μετά τοιαύτας Αποφάσεις τής Κυβερνησεως καί διά τήν Απόλυτον Ανάγ
κην τοΰ καταστήματος, νά μή στερηθή τνίς υπηρεσίας παλαιδν καί πεπει
ραμένων ύπαλλήλων, καί διά νά μή άποπεμφθώσιν ουτοι άνευ πόρου ζωής, 
άλλο δέν έ'μεινεν εις τόν Άρχειοφύλακα Σ. Δι Προσαλέντην, είμή νά προ- 
τείνη νά έζακολουθήσωσιν οί άπαλλαττόμενοι ύπηρετοΰντες άμίσθως ώς 
γραφείς, καί αμοιβήν νά λαμβάνωσι παρά τών εις αύτούς παραγγελλόντωυ 
άντίγραφα. 1 2 Τοιαύτην δέ μόνον κατόρθωσε νά επιτυχή μετρίασιν τοΰ έπε- 
νεχθέντος κακοΰ, Αν καί είς τάς έν μέσφ τών δεινών εκείνων περιστάσεων 
ύπέρ τοΰ ιδρύματος καί ύπέρ τών παυομένων υπαλλήλων δικαίας καί εύγε- 
νεϊς αύτοΰ προσπάθειας συναρρωγόν έ'σχεκαΐ την παρά τή ανωτέρω Άρχ$ 
ηθικήν ύποστήριζιν τοΰ τότε πρώτου Δημάρχου Κερκυραίων Ν. Β. Μάνεση.3

*Η τοιαύτη έλάττωσις τοΰ άριθμοΰ τών εμμίσθων βοηθών τών πράγματι 
δημοσίων υπάλληλων, καί η καταβίβασις αυτών, ούχί μόνον; άπό άνωτέρας 
είς κατωτέρκν τάζιν, άλλα είς την τών άμισθων γραφέων ύπηρετούντων έπί 
Αμοιβή χορηγουμένν) ύπό τών αίτούντων παρ’ αύτών άντίγραφα ιδιωτών, 
έκλόνιζε καί συνέχεε βεβαίως δλον τό σύστημα τής υπηρεσίας τοΰ ’Αρ
χειοφυλακείου. Μετά τινα χρόνον έπανακληθέντων είς την υπηρεσίαν δύο 
παλαιών υπάλληλων, συνεπείς παραιτησεως ενός τών ύπηρετούντων, 4 5 οί 
βοηθοί τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έ'φθασαν είς τόν άριθμόν τριών, ων εις βοηθός 
& τάζεως καί δύο γ’ γενομένόυ δεκτοΰ είς ταύτην ενός τών πρφην τής β' 3 
δπερ βεβαίως δέν ένίσχυε τάς ίδέας τής ίεραρχικής πειθαρχίας, έ,ν ω μάλι
στα κατά την έν μηνί Δεκεμβρίφ καινοποίησιν της Β. Νομαρχίας είχον όρι- 
σθή είς τό ’Αρχειοφυλακεϊον Κερκύρας δύο βοηθοί β' καί εις γ' τάζεως, έ'πει-
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τα δέ τ’ άνάπαλιν έγίνετο. ’Αλλ’ έίς έπίμετρον έπήρχετο συνάμ,α καί ή όλέ- 
θρία έπΐροοη, την όποιαν έζησκουν είς τό πνεϋμα>παντός υπάλληλου τά λυ
πηρά παραδείγματα, τά δυστυχώς τότε κλονίσαντα την πεποίθησίν δτι ό 
έκπληρών πίστώς τό κ.ζΟηκόν του, κατέχει Ασφαλώς την Οέσιν του έν τή 
ύπηρεσίγ τής Κυβερνήσεως, καί ή όφειλομένη προσοχή δίδεταιείςτάάρμό- 
ζοντα προσόντα κατά τούς είς έκαστον επάγγελμα νέους διορισμούς.

Αίτια τοιαΰτα ού'τε την δέουσαν ρύθμισιν τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ήδύναντο 
νά προαγάγωσιν, ούτε την υπηρεσίαν αύτοΰ νά έμψυχώσωσιν είς έργα δεό
μενα χρόνου καί έπιμονής. Ουτω δέ ύπό οιωνούς ούχί άρίστους καί διά τό 
Τοπικόν ’Αρχειοφυλακεΐον Κερκύρας ένεκαινίζετο η έποχη τής διοικητικής 
καί δικαστικής άφομοιώσεως τής Επτάνησου μετά τοΰ λοιποΰ Βασιλείου τή; 
Ελλάδος.

’Αλλ' ένταΰθα περαίνοντες τό ιστορικόν τοΰτο δοκίμιον δέν θέλομεν προ- 
βή περαιτέρω μέχρι τών παρόντων, άτινα έκ τών ήδη άφηγηθέντών Αρκούν
τως προεικονίζονται έν γένει καί διαφωτίζονται, τηρουμένων τών όρίων 
πραγματείας Απλώς ιστορικής.

Ν. Τ. ΒΟ1ΆΓΑΓ1ΙΣ

Ο ΤΑΝΑΓΡΑΙΟΣ ΚΕΡΑΜΕΤΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

'Ο ήλιός δέν είχεν έτι άνατε.ίλει έπί τόΰ γλαυκοΰ ούρανοΰ, ούδ’ή πορ
φύρα τής Ήοΰς διεκρίνετο ακόμη, τής Αθανάτου ταύτης αίδήμονος κόρης, δτε 
δ κεράμέύς Χαρμίδής ήνοιξέν άθορύβώς τήν θύραν τοΰ οί'κου του. Τό πάν 
ύπνωττεν έπί τής στενής δδόΰ καί μόνος ό ψίθυρός τοΰ υδατος τής έν τή 
παρακείμενη πλατείφ πηγής αντηχεί έπί τών εύηχων τοίχων. 'Ο νεανίας 
έκίνησε τήν κεφαλήν καί είσήλθεν’ ή Ανυπομονησία του τόν έζύπνισε 
πολύ ένωρίς.

’Αδύνατον νά τόν καταλάβη ύπνος’ άντί λοιπόν νά κατακλιθή πάλιν, 
διηυθύνθη πρός τήν μικράν αύλήν τοΰ οί'κου του, καί έκαθέσθη περίφροντις 
είς τό άκρον λίθινου εδωλίου, πλήρους πήλινων κτερισμάτων. 'Ρεμβάζων δέ, 
έλάμβανε τά προϊόντα τής τέχνης του, καί τά έζήταζεν ϊνα κάλλιον γνω- 
ρίση τά προτερήματα κ«ί τά έλαττώματά των. λ

ΤΗσαν έκεϊ μακρόλαιμοι, λεπτοφυείς καί έπιμήκεις Αμφορείς προωρισμέ- 
νοι νά περιλάβωσιν οίνους βαρυτίμους’ ήσαν Αγγεία πρός διατήρησιν έλαιών 

σχήματος παρεμφερούς πρός αύτήν τήν έλάίαν’ ήσάν πλατύστομα καί λεπτά 
κύπελλα’ καί όσον δήποτε Ασημα καί άν ήσάν τά καθημερινής χρήσεως Αν
τικείμενα ταΰτα, δ κεραμεύς τά ήγάπα, διότι αύτός δ ίδιος τά κατέσκεύασεν
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έπί τοϋ τροχού, οί δάκτυλοί του .-τά' έσχημάτισαν, καί τό πνεύμα του ti 
συνέλαβεν έν άγάπη πολλή. ,.ρ

Ό Χαρμίδης έθώπευσεν άλληλοδιαδόχως τους ωραιότερους των αμφο
ρέων του τούς οποίουςέπιδεξίως διατεθέν διεφύλαξε παντός κακού κατά 
τήν ό'πτησιν’ έπέψαυε τόν λαιμόν των διά των δακτύλων, επέθετε τήν πα> 
λάμην έπί τής έξεχούσης κοιλίας των, καί ,τό πρόσωπόν του, εξέφραζε, .γλυ
κειών ηδονήν, την εύδαιμονίαν του εκ τοϋ έργου του ευχαριστημένου καλλι
τέχνου. Ή κεραμευτική κάτελέγετο μεταξύ τών καλών τεχνών τότε, καί 6 
έπιδεξίως μεταχειριζόμενος τόν τροχόν έξετιματο ύπό τών συμπολιτών του. 
. ; Στενάξας-έλαφρώς ό Χαρμίδης ήγέρθη, καί έγείρας άνεστραμμέναν κα ■ 
δίον, έν ,τή δροσερωτάτη γωνίι>ι τής αύλής ευρισκόμενον, έξήγαγε,μετά: προ.·’ 
σοχής κάτωθεν τού καλύμματος αύτοϋ, πήλινόν τι πράγμα, δπερ έπί- πολύ 
έθεώρησέ πώς μετά σεβασμού.

ΤΗτο λεπτοφυές άγαλμάτιον, ολίγων δακτύλων υψους αλλά τοσούτον 
ώμοίαζε πρός άνθρωπίνην μορφήν ώστε καί αυτός δ Χαρμίδης αμφέβαλλε 

περί τής πραγματικότητας τού έργου του.
— Πράγματι εγώ τό “κατασκεύασα ; ήρώτα εαυτόν, θεωρών μετά προσο

χής τούς καθαρούς χαρακτήρας και, τά ευλύγιστα μ.έλη τοϋ άγαλματίαυ. 
’Εγώ, ό θνητός $ θεά τις άπεπεράτωσε τό έ'ργον διαρκοϋντος τοϋ υπνου μου;

ΤΗτο ή είκών περικαλλούς γυναικός’ περιτετυλιγμ.ένη μέχρι λαιμού εις 
τάς πολυπληθείς πτυχάς λεπτοτάτου ενδύματος, κλίνουσα κατά τι προς τά 
εμπρός την κεφαλήν, τόν ένα τών βραχιόνων συνεπτυγμένον επί ταυ στήθους 
έ'χουσα καί τόν έτερον πλησιάζουσα εις τό πρόσωπόν, ΰπεμειδία μετά χάριτος 
καί αιδημοσύνης’ οί οφθαλμοί της έφαίνοντο,ζητοΰντες- νά άναγνώσωσΐ εις 

τούς οφθαλμούς εκείνου δστις την παρατηρεί. .. Ό. νεκρός καλλιτέχνης τη ν 
έθεώρησε έπί μακρόν καί έστέναξε πάλιν. Ή ύπό τοϋ άγαλματίου είκονι- 
ζομένη γυνή ουδέποτε ήξίωσεν αυτόν μειδιάματος.

. Διά χείρός δεξιάς, έπιδιώρθωσε πτυχήνπίνα, έν τή περιβολή,- άνέσκα- 
ψεν ελαφρώς την γραμμήν την χωρίζουσαν την διά ταίνιών προσδεδεμένην 
πυκνήν κόμην, έπειτα άπέθεσεν ενώπιον αύτοϋ τό άγαλμάτιον’ τό έ'ργον 
ήτο έτοιμον νά.ύποστή την διά την δπτησιν προπαρασκευαστικήν ξήρανσιν. 
Ανήσυχος όμως καί φοβούμενος μή ίδρ αύτό, μεταμορφούμενον εις κόνιν, 
άπεφάσισε νά: κατασκευάση έξ αύτοϋ μήτραν, -,

Άλλ’ δ καιρός έβίαζεν' δ ήλιος άνατείλας .ήδη έχρόσιζε την κορυφήν, τοϋ 
όπισθεν αύτοϋ τοίχου’ εϊσηλθεν εις τόν κοιτώνά· του, έλαβεν έκ τίνος σκολυ 
θρίου άγαλμάτιον σχεδόν δμοιον πρός τό άλλο, δχι δμως τόσον τέλειον, άλλ’ 
έψημένον καί έλαφρώς έχρωματισμένον τάς παρειάς, τα χείλη καί τούς 
οφθαλμούς. Αύτό ήτο τό προσφιλέστατου του, διότι ήτο τό πρώτον εις τούτο 
τό είδος δοκίμιον τών άπειρων έτι δακτύλων του.

—- Είναι μεγάλη δι’ έμέ θυσία.,.-είπε, νά χωρισθώ σου ή'τις από τοσούτομ
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χρόνου έπαγρυπνεΐς έπ’ εμού ώς προστάτρια μούσα, άλλ’ ώοκίσθην δ τι σημε · 
ρον πρέπει η Χρυσίς νά μάθφ τόν έρωτά μου. ; - \

"Έλαβε τό άγαλμάτιον, τό έθεσε πλησίον τού άλλου καί . τά παρέβαλε 
πρός στιγμήν μέ σοβαρότητα καλλιτέχνου κρίνοντας τό ί'διον έργον, έπειτα 
έξήλθε τοϋ οίκου του άφήσας ήμιανοικτήν την θύραν καί διηυθύνθη πρός μι- 
κράνπαρακειμένην οδόν κατερχομένην ήρέμα. πρός την πεδιάδα.;

Έστη ενώπιον μικράς καί άσημου εξωτερικού οικίας καί ήθέλησε νά κτυ- 
πήση τήν θύραν άλλ’ αυτή ύπεχώρησε, καί· είσήλθεν εις μικράν πλινθόστρω- 
τον:άύλήν. *0  Αλαφρός τών στροφίγγων- τριγμός έκαμε νά στραφώ' γραία ή'τις 
κατεγίνετο εις τό νάκαταλέγνι βότανα έπί μαρμάρινου έδωλίου μόλις περι- 
γεγλυμένου. -■■■ .

-^— Τί θέλεις, Χάρμίδη, εϊπεν άναγνωρίσασα τόν νεανίαν. λ
— θέλω την στεφάνην ήν παρήγγειλα χθες εις τήν κόρην σου, άπήντησεν. 
—— Ή'Ναϊς είναι εις -τόνκήπον καί δρέπει άνθη καί μυροφόρους ,βοτάνάς.

σπεύδεις πολύ εύ'μορφέ μου έραστά·! Μόλις, άνέτειλεν δ-ήλιος-!- . . ...
Ό Χαρμίδης άπέτρεψε τούς οφθαλμούς χωρίς νά άπαντήση καί έπροχώ- 

ρησε βήματά τινα. 'Η αύλή ήνοίγετο πρό: αύτοϋ έπί μεγάλου κήπου, άνεπαι- 

σθήτως σχεδόν κατωφερούς, δστις έξετείνετο μέχρι τού ’Ασωπού' δ ποταμός 
έβρεχε τήν- όχθην τήν πλήρη σκιερών ροδοδαφνών καί τά ΰδατα έμάρμαίρον 

εντός τών πρασίνων φυλλάδων. *Η  πρω'ίνή τού έαρος δρόσος έδιδε - λάμψινί 
άπαράμιλλον εις τά πυκνά τών, ροδοδαφνών άνθη ώς καί -εις τήν ώραίαν 
χλόηνι τών ίρίδωνκαί τών. άλλων παρυδάτιων φυτών. Εις τό άκρον τοϋ κή . 
που υπό τήν σκιάν πεπυκνωμένων δένδρων δ νέος διείδε τό χάριεν .τήςΝαίτ 
δος άνάστημα. Συνέλεγε χλόην καί άνθη τήδε κακεϊσ,ε άτινα άπετίθει έν τφ 
κόλπφ τής άνασεσυρμένης αύτής έσθήτος^ ής ή πρωϊνή' δρόσος είχεν υγράνει 
τάς·’4πτυχάς3'·καίίδιεγράφοντο'-καθαρά αΐ:κανονικαί καί εύμορφοι τής. νεάν.ι-. 
δος κνήμαΓ ό δέ γυμνός αύτήςΐ'β’ραχίων.έκ; διαλειμμάτων, άνυψοΰτο-ύπεράνώ 
τής κεφαλής-της όπως άποκόψντ υψηλόν τινα κλωνα καί δ τέχνίόης. άπεθάύτ 
μαζε τών κινημάτων'αύτής τήν χάριν. .. .;·

— Να^ς, άνέκραξεν υψηλή τή φων·?ί. -...
Ή ηχώ τφ άπεκρίθη έκ τού μέσου τών δένδρων’ ή νεάνις έστρεψε τήν κε

φαλήν,· τώ ένευσε διά τής χειρός-καί: έξηκολούθήσε τά ; έργον της, όλονέν 
προσεγγίζουσα εις τήν οικίαν.; "Ιστατο έκ διαλειμμάτων, δέκυπτε κατά γής-, 
ώρθοϋτο πρός τά δένδρα καί όί εύμορφοι αύτής ρόδινοι: πόδες άνύψουν έλα
φρώς τήν ύπόβρεκτον αύτής έσθήτα. .·νι-ί φ

Άφίκετο πλησίον τού νεανίου.
— Σ’έκαμα νά περίμέν-ρς, τφ είπε μετά γλυκύτητας'. Σύγγνωθί ;μοΓ· καί 

δμως'ήγέρθηνι'πρό τής ήοΰς, καί έπί μίαν ώράν έπλανώμηνίάνά μ,έσον τών ύπό 
τής δρόσου βεβρεγμένων χόρτων, άλλ’ ύπελόγισα κακώς' τά-άνθη ■■δέν-ήσαν 
έρκετά · διά τήν στεφάνην καί έδέησ® νά έπανέλθωϊ εις' τού ρυακίου τάς δχθας.
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Έλάλει διά φωνές ήδείας κμ.χ καί ικετευτικές ωσάν ήθελε νά ζητήσγι 

συγγνώμην διά την βραδύτατα αυτές.
: Καί δ νέος χωρίς νά προσέςη.

— Σπεΰσον, τή εϊπεν, αίόδοί είναι πλήρεις ανθρώπων' μετ’ολίγον θά 

είναι άργά.
— Την στεφάνην τήν θέλεις διά γυναίκα ήν αγαπάς,. είπεν ή γραία 

σαρκαστικώς.
— Ώς φαίνεται, άπήντησε σκαιώς δ Χαρμίδης.
*Η Ναΐς συνέπλεκε δεξιώς τά άνθη καί τά φύλλα, ή δέ στεφάνη μακρά 

ήδη έμ-ηκύνετο ύπό τούς λεπτούς αυτές δακτύλους. 'Ο νεανίας τηνπαρε- 

τηρησεν έπί στιγμήν καί έπειτα αί'φνης είπε.
— Δέν έχω καιρ».νά περιμένω’ όταν η στεφάνη έτοιμασθή μοί την φέρεις.
— "Εστω,είπεν η νεαρά κύρη χωρίς νά άνυψώσν) τούς οφθαλμούς^ -
Έλαφρόν ερύθημα έχρωμάτισε τδ πρόσωπόν της,; δπερ δμως έκυψε πρός τά. 

άνθη’άλλ’δ Χαρμίδης εϊχεν ήδη άπέλθει.

1 Διευθετών δ Χαρμίδης μηχανικώς περί αύτόν τά πράγματά του ητοιμά- 
ζετο πρός τές ημέρας την εργασίαν, δτε ή αυλή τές οικίας του άνεώχθη 
βραδέως ύπό δειλές ώθουμένη χειρός’ ή Ναΐςέμεινεν είς τό κατωφλιού άνα- 
μένουσα λόγον ενθαρρυντικόν. Έστράφη δ Χαρμίδης καί έμεινεν άκίνητος κα
ταληφθείς ύπό θαυμασμού.

Έν τωσζιόφωτι τές θύρας τδ πρόσωπαν. τής νεαράς κόρης έφαίνετο ώς ά
γαλμα νύμφης τινός ή άμαδρυάδος, Μη δυναμένη νά φέρη έπί τών παιδιά 
κών έτι αυτές βραχιόνων τήν βαρεϊαν καί μακράν αύτές στεφάνην, έπέρασεν 
αυτήν: περί τόν λεπτόν αύτές τράχηλον.· Τά άνθη έπιπτον άφθονα έπί τοΰ 
στήθους, τά δε δύο άκρα τές στεφάνης ήνάγκαζον τούς ώμους νά κάμπτων- 
ται’ μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην, μέ τούς γαλανούς αυτές οφθαλμούς ύγρώς 

« ύπό χάρος, μέ τά ξανθά αύτές μαλλία,. ώμοίαζε θδμα προητοιμασμένον είς 
θυσίαν.·· 7-ΐ*

—— Εί'σελθε. λοιπόν, ,.τή είπε τέλος δ Χαρμίδης, είς 8ν δ θαυμασμός τοΰ 
τεχνίτου, ύπεχώρησε πρό τοϋ έγωϊσμοΰ τοΰ έραστοΰ.

, — Δέν δύναμαι πλέον νά βαδίσω, είπεν εκείνη. Είναι τόσον βαρεία ή στε
φάνη.

Έπλησίασεν δ Χαρμίδης ϊνα τήν άπαλλάξτ),; άλλά κυριευόμενος-ύπό .τές 
φιλαύτου αύτοΰ σκέψεως. . ..

— Δίελθε τήν οδόν είπε, θά βαστάσω τάς δύο τές στεφάνης άκρας καί 
θά μέ βοηΟήσης ΐνα τήν άναρτήσωμεν έπί τές θύρας της.

‘Γπήκουσε καί διέλθεν άφωνος τό κατώφλιον. ΤΙ Ναΐς ήν συνειθισμένη είς 
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τοιαΰτα αιτήματα, άφότου ή μήτηο τήν έστελλέν άντ’ αύτής νάφερητάς 
στεφάνας, άς αί δύο όμοϋ συνέπλεκον έκ τών άνθέων τοϋ κήπου των 'ίνα 
πορίζωνται τά πρός τό ζήν. Άλλά δέν έφαίνετο ότι έξετέλει προθύμως τήν 
Προσταγήν. Έστη· πρό τές οικίας της κατέναντι τοΰ άγγειόπλάστού,; ής 
ή θύρα κεκοσμημένη γλυφαΐς έδείκνυε ποιόν τινα πλούτον. ΤΙ νέα κόρη 
ύπέβάστάσε τήν στεφάνήν εώς όυ δ Χαρμίδης άνήρτησεν αύτήν έπί δύό ήλων 
άνω της θύρας πρός τοΰτο χρησιμευόντων. "Εμεινε δ’ άκίνητος ένφ εκείνος 
μετίβή όπως λάβη τό άγαλμάτιον, δπερ κατέθηκεν έπί του κατωφλιού έν τώ 
μέσφ πυκνού φυλλώματος άνθόφόρων βότανών.

■ Ώραϊον, είπεν δ Χαρμίδης παρατηρών εύαρέστως τό αποτέλεσμα δάερ 
ένεποίει η δωρεά του.

— Χαΐρε, είπεν ή Ναΐς, γλυκεία τή φωνή καί χωρίς νά τόν Γδ-ρ.
— Καί δέν έρχεσαι νά λάβης τό άνήκόν σοι άργύριον; είπεν δ νέος κά- 

τευθυνόμενος πρός τόν οίκόν του.
Εκείνη τόν ηκολούθησε καί όπως: και πριν έστή πρό τές θύρας, *0  νέος 

επανήλθε πρός αύτήν καί τή ένεχείρισε νομίσματά τινα, άλλ’ή Ναΐς ηρνήθη.
— Ούχί άργύριον, τφ είπε. Σοί έδωκα προϊόν τές έμές εργασίας δός μοι 

καί σύ προϊόν τι τής σές.
— Μετά χαρές, είπεν ό κεραμεύς. Τί θέλεις; τόν άμφορέα τοδτον μέ τάς 

μελανάς εικόνας έπί έρυθρωποϋ έδάφους ή τό μέγα έκεϊνο μέλαν άγγεϊον 
δπως φυλάττης τόν χειμώνα τάς ελαίας σου ; ή . . .

—- "όχι, θέλω έν τών πήλινων έκείνων άγαλματίων άτινα κατασκευάζει*  
διά τά· μικρά παιδία .

— Τί; παιγνίδιον ; Έκλεξον’ άλλά σύ Ναΐς διήλθες ήδη τήν ήλικίαν

τώί παιγνίων. '
—’Αγαπώ τά έργα σου ταΰτα, διότι τά κατασκευάζεις τόσον καλώς, 

ώστε φαίνεται δτι τοΐς έμφυσγ.ς ζωήν.
Καί έξέτεινε τήν χεϊρα ίνα λάβη έν τών παιγνίων έκείνων δτε οί δφθαλ- 

μοί αύτης διέκριναν έν τή σκιά τό έκ πηλ.οΰ άγαλμάτιον, δπερ δ Χαρμίδης 
συνετέλεσε τήν πρωίαν. '

— Κατεσκεύασας δύο τοιαΰτα,· είπεν εκείνη. Λοιπόν δός μοι τοΰτο. 
Άλλ’δ Χαρμίδης παρεμβαίνων μεταξύ.αυτής καί τόΰάγαλματίαυ’ - 
■«—"Οχι, είπε, λυπούμαι δτι σοί άρνούμαιγ άλλά δέν δύναμαι.'.
ΤΙ Ναΐς ήρυθρίασε καί ύπεχώρησεν έν·βήμα.. ,··>·.·
— Καταλαμβάνω, είπεν, είχον άδικον . ... άλλά Χαρμίδη παρασκευά

ζεις σεαυτφ λύπας . . .·.' ■■;/■'■ ■· ’ '....· - .
— Διατί;

f Δέν άρμόζει είς έμέ νά τό εί'πω, άλλ’ ή Χρυσίς προτιμά τών θωπειών 

τόν· χρυσόν. ■■
Ό Χαρμίδης σκυθρωπάσας άπεκρίθη,
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-— Προτιμά όμως καί τον τεχνίτην, δστίς γινώσκει νά άποδώσήτάς.καλ·· 
λ<>νάς τοΰ προσώπου της.
— ’Ίσως, άπεκρίθη δειλώς ή Ναι;, κλίνουσα κατά γης τήν κεφαλήν καί 

διηυθύνθη προς την Ουράν έν φ δάκρυα έπλημμυριζον τούς ωραίους αυτής 
γαλανούς·:'οφθαλμούς.

Καί τά άργύριον, τά λησμονείς ; είπεν δ Χαρμίδης. Τά άνθη: έχουν 
άξίαν. . . . ' ■ ■■■· ;...· '■■■:

—·Ή 'Αμαδρυάς μοί τά έδωκεν, είπεν ή Ναι; άποσύρουσα την χεϊρα. 
Άν νομίζιρς δτι τή οφείλεις τι, πρόσφορε-αύτή σπονδήν. _.

Έξήλθε, καί δ νέος μείνάς μόνος ευρε μελαγχολικήν την κατοικίαν ταυ.
— Τά λευκόν ένδυμα τής Ναίδος, έσκέφθη, έρριπτε πλειότερονφως εν

ταύθα. Και τώρα ματ φαίνεται σκότος*

¥
Καί ήρξατο της εργασίας αύτοΰ μόνος, διότι τόν μαθητήν αύτοΰ Λύκω- 

να εϊχεν άφήσει ελεύθερον την Ημέραν εκείνην. ί’Ενω δέ άπό τηνκανονικην 
κίνησιν τοΰ. τροχοΰ έπλαττε την άργιλλον, διελογίζετο τήν καλήν ίΧρυσίδα 
τοΰ έρωτος αύτοΰ τό ιδεώδες. ’Αληθώς εκείνη έζη έξ έρωτικών δώρων, άλλ’ 
ό Χαρμίδης εί καί δέν ήτο πτωχός δέν αδύνατο νά προσφέρη αύτή πλούτον· 
Τό έγίνωσκεν. Άλλ’δμως ένόμιζεν δτι ό έρως αύτοΰ δέν ήθελεν άποκρουσθ ή*  
Μη πολλάκις αί πράτριαι α,δται τοΰ έρωτος δέν Αγάπησαν έμμαν&ς νέους 
ώραίους είς οΰς άντί μηδενός παρέσχον δ τι είς άλλους ή ττον ευτυχείς άδρώς 
πωλοΰσιν; Ό Χαρμίδης ητο ωραίος, καί έξετίμα τήν καλλονήν αύτοΰ. ικα
νήν ώστε- νά προσέλκυση έπ’ αύτοΰ τούς οφθαλμούς :γυναικός -ούσης έλευθέρας 
νά άγαπήση δν τινα θέλει.

’Άλλως τε εί καί δέν είχε περιουσίαν ήτο δμως αριστοτέχνης*  τά έκ τών 
χειρών του έξερχόμενα έργα, τά εύμορφα αγγεία του έξετιμώ.ντο ύπό των συμ
πολιτών του είς οΰς ίίρεσκεν η.χάρις .τϊίς κατασκευής κα'ι ό-αρμονικός ρυθμός 
τών-χρωμάτων, καί καθαρότης τών >γραμμών πών εικόνων. .. "Αν δέ δέν ήτο 
έτι μέγας τεχνίτης σήμερον, ήδύνατο κάλλιστα νά γείνη τοιοΰτος$ άδριον" 
δς τόν ήγάπα μόνον ή. Χρύσίς. κα'ιίέν τή^χαρήπου ταύτη κα'ι ,τή ικανοποιή
σει τοΰ έρωτός του ήδύνατο νάπαράγ.άγγΓέργονδι’οδ θά άπηθανατίζέτο. . .

— Τί μένει έξ ήμών μετά θάνατον,- ή ή άνάμνησις τών καλών ημών 
έργων καί τών μεγάλων ημών πράξεων ·;

' Ό: Χαρμίδης δέν; ήσθάνέτο εαυτόν αντάξιον νά παραγάγη πράξεις δι’ ών 
διαφημίζεται τις έν τή ίστορί^, άλλ’ήν βέβαιος δτι ήδύνατο. νά. παραγάγη 
ήμέραν τινά έργον άθάνατον.

' . Έσκέπτετο πάντα ταΰτα καί είργάζετο μετ’ άυξοντοςΆλονέν - ζήλου 
δπως έξαπατήση τήν μεγάλην αύτοΰ άνυπομονησίαν κεντούσαν αύτόν περί 

τής τύχης τών πρός τήν Χρυσίδα δώρων του*  Καί μετ’-όλίγον δέν έκράτήθη.
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Ήγέρθη αίφνης έξέπλυνε τάς πλήρεις πηλοΰ χεΐρας αύτοΰ έξ άγγείου με
στού καθαροΰ ύδατος καί προέβη πρός τήν θύραν.

Φεΰ! ή έξ άνθέων στεφάνη μεμαραμένη έκειτο χαμαί’ τά φύλλα δ’άτινα 
έκάλυπτον τό έδαφος παρασυρόμενα ύπό τοΰ άνεμου έφέρΟντό πήδε κακεϊσε’ 
τό δ’ άγαλμάτιον είς 8 τοσαύτην έπεθηκε δύναμιν λακτισθέν -ύπό βάναυσου 
ποδός, ήτο τέθραυσμένον έίςμυρία τεμάχια άκριβώς πρό 'τής αυλής τόΰ Χαρ-'

Περισυνήγαγε πυρετωδώς καί τά' έλάχιστα τεμάχια πλήρης δργής’ τά' 
αΐμά του έβραζεν’ τήν στιγμήν δ’ έκείνην δ τεχνίτης έπασχε πλέον τοΰ έρά-’ 
στοΰ. Είσήλθεν είς τό έργαστήριόν του κατέθηκε τά λείψανα' του άγαλματίου 
έπί τίνος τραπέζης καί έπανέστρεψεν είς τήν οδόν μανιώδης καί έτοιμος νά 
θραύση τήν άφιλόξενον τής Χρυσίδος θύραν. 'Ητοιμάζετο δέ νά κτυπήσή 
βιαίως τήν θύραν δτε αύτη άνεφχθη καί ή δούλη τής ωραίας έρωμένης ένε- 
φανίσθη έπί του κατωφλιού. . ; ■ ■...·.·.■■.>■..■■

--•Ή κυρία σου ; ήρώτησεν δ Χαρμίδης πλήρης θυμοΰ.
Ή Δάφνη έγέλασεν αύτώ κατά πρόσωπον.
—— Είναι είς τό λουτρόν, είπεν. Είχες θέσει πρό τής-θύρας της -τόσα πράγ

ματα άτινα τή έμπόδιζον τήν δίοδον. ΙΤαρ’ολίγον έπιπτεν έξερχομένη’ τά 
διεσκόρπισε. Νοστιμώτατον. ”Αν τήν έβλεπες. ·■-

Ό αύθάδης γέλως τής δούλης κατεπράϋνε τόν τεχνίτην.-
— Δέν ήλθον διά νά γείνω ό πέρίγελώς σου, είπε σοβαρώς. Προσήνεγκον 

δώρον τό άγαλμάτιον εκείνο είς τήν κυρίαν σου διότι τή ώμοίαζε’ συνήθως, 
αί ώραϊαι γυναίκες άγαπώσι νά βλέπωσι τήν εικόνα των, άλλ’ ή Χρυσίς 

μόνον τό χρυσίον άγαπή.
— Καί λοιπόν ;. Άνέκραξεν ή Δάφνη άψοΰσα πρός τόν ουρανόν τάς τυλώ

δεις καυτής χεϊρας. Τί θέλεις νά άγαπήση. Μή. ό χρυσός δέν περιέχει τά 
πάν ; Κα'ι σέ αυτόν, άν είχες; χρήμάτα ή.θελ.εν άγαπήσεί προθύμως. ; : ·

— Νομίζεις ; είπεν δ Χαρμίδης άφηρημένος. ' . - ■
-(...-«ϊΕϊμ^αι: βεβάία*  ΊΙμεις βλέπεις: άγαπώμεντούς πλουσίους νεανίας,, πρα- 
σέθηκε μετά: σόβαρότητοςν.'.; : Είναι πάντοτε καλοενδέδυμένοι, μυροβολοΰσι 
κα'ι παρέχουσι συχνότατα δώρα.

— 'Ώστε ούδεμίαν ελπίδα:, έρωτος-· έχω κατ’άλλον τρόπον, πρασέϊπεν-Ά
νεανίας μόλις συνέχων. τήν αργήν.του*  :·.>

• Ούδεμίαν" προσπκθήσε νά έχής βαλάντιον καί μάλιστα βαλάντιον-κα
λώς πεπληρωμένον,'τφ είπέ κ.κί ρίψκσχ βλέμμα περιφρονητικόν είσήλθεν 

είς τήν οικίαν.
>. ... ■· .< , * ,ν V ';νΑ ,: '· >i'-

'■'¥··

Ό Χαρμίδης έμεινεν έπι μίαν στιγμήν άκίνητος ϊκάΐ · Αναποφάσιστος. 
"Ισως ή δούλη αυτή ήτις τόν είρώνευε δέν έγνώριζε τήν καρδίαν τής 
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κυρίας αύτής. "Αν αύτός ό ίδιος έβλεπε τήν Χρυσίδα καί μετ’ ενθουσιασμού 
τή ελάλει περί τού έρωτός του, δέν ήδύνατο νχ τήν καταπείσν;;..;· Άπεφά- 
σισε νά άναμείνή καί είσήλθε μέν είς τόν οίκόν του, άφήκεν ό'μως τήν θύραν 
ήμιανοικτήν δπως διάκρίνν) καί τόν μικρότερσν έν τή όδώ θόρυβον.

; Δέν περιέμεινεπολύ. Βήμα βραδύ άντήχησεν έπί τοΟ λιθοστρώτου, άν- 
δρική δέ φωνή έλάλει, εις ήν νεανικόν μειδίαμα άπεκρίνετο. 'Ο Χαρμίδης 

συνωφρυώθη. Άνεγνώριζε καί τήν φωνήν καί τόν γέλωτα’ άλλ*  είχεν ελπίσει 
δτι ήθελε νικήσει τόν πλούσιον μαλλέμπορον, είχεν όνειρευθή δτι θά 
μετριάσν) ύπέρ εαυτού τήν σαρκαστικήν ειρωνείαν των ερυθρών εκείνων καί 
ωραίων χειλέων τής Χρυσίδος. Ήπατήθη άρα γε; Ήθέλήσε νά τό μάθη καί 
σπεύδων πρός τήν όδόν εύρέθη άκριβώς είς τό κατώφλιον τής θύρας τής έ~ 
ρωμένης του καθ’ ήν στιγμήν ή Δάφνή ήνοιγεν αύτήν πρός τόν πλούσιον ερα
στήν τής Χρυσίδος.

‘Ο Γύρτων είσήλθεν ώς κύριος, ή δέ Χρυσίς είσήρχετο - μετ’ αύτόν, δτε ό 
τεχνίτης τήν έκάλεσεν. ’Εκείνη. έστάθη κλίνουσα τήν κεφαλήν εμπρός ώς 
πτηνόν έτοιμον νά πετάζη.

■ ·—Τί θέλεις; τφ είπε.'
Ό Χαρμίδης ήν απλούς τεχνίτης, ήν δμως ωραίος καί ήδύνατο νά σταθή 

τις δπως τόν ήκροασθή.
~ θέλω νά μ’ άγαπήσης, άπεκρίθη δ νέος μετά τόλμης ασυνήθους αύτφ. 

Δεν είμαι πλούσιος^ καί δέν δύναμαι νά πληρώσω τόν*  τράχηλόν καί τούς 
βραχίονας σου διά βαρέων χρυσών κοσμημάτων δι’ ών σέ φορτόνει δ γελοίος 
δστις είσήλθεν είς τήν οικίαν σου’ άλλ’ είμαι αριστοτέχνης ^καΐ δύναμαι, άν 
θέλγις νά μεταδώσω τούς χαρακτήρας σου είς τήν αιωνιότητα.

€ΙΙ Χρυσίς ήτις τό κατ’ άρχάς τόν ήκουσεν άδιαφόρως, τόν παρετήρησε 
κατόπιν έκπληκτος καί κλίνουσά πρός τά όπίσω τήν ώραίαν αύτής, άλλά 
κενήν μυελού κεφαλήν ήρξατο γελώσα θορυβωδώς.

—— Είς τήν αιωνιότητα! είπεν έν τφ μέσφ τών γελώτων της. 'Η αίω ■ 
νιότης ! εκείνοι δηλαδή οίτινες;θά έλθώσιν;δταν ημείς θά εΐ'μεθα νεκροί. '41- 
ραίαύπόθεσις! Καί «ποϊος ενδιαφέρεται δι’ έκείνους οί όποιοι δέν έγεννή,θη' 
σαν; Ό καύσων τής ημέρας, Χαρμίδη, σέ παρέζάλισεν, η μάλλον μεταξύ 
τών άνθέων άτινα άνήρτησας άπό τής θύρας μου τήν πρωίαν ύπήρχέ τι δπερ 
σέ έκαμε νά άπολέσγς τόν νουν' ά! ναί! τό μελαγχολικόν τοΰτο άνθος τό 
μελανόρριζον καί μελαμπόδιον . . . ά 1 είναι ό έλλέβορος, ό έλλέβορος δστις 
σέ κατέστησε παράφρονα. Μή μέ πλησιάζ-ρς, ώραϊε νεανία, διότι ή παρα
φροσύνη είναι κολλητική.

Και έγέλα δεικνύουσα τούς ώραίους αύτής όδόντας" τό άνθος τών είκοσιν 
αύτής ανοίξεων έλαμπεν έπι τών παρειών της καί άπασα έξήστραπτεν ύπό 
καλλονής. Ό Χαρμίδης έξέτεινε τήν χεΐραΓ άλλ’εκείνη τόν άπωθήσ® καί 

κατέστη εύθυς σοβαρά. Οί χαρακτήρες αύτής διεστάλησαν καί τό βλέμμα 

αύτής έφάνη είς τόν νέον τεχνίτην φοβερόν.
— Όπίσω, τφ είπε, μή μ’ έγγίσής*  τό πρόσωπόν μου είναι ιερόν, δπως οί 

άμφορεϊς σου, Είσαι άνόη.τός, Χαρμίδη’ άντί ολίγων δραχμών, βεβαίως άς..έχεις,■ 
ήδόνασο νά διέλθγς ημέρας τινάς παρ’ έμοί’ άλλ’ άντί νά φέρεσαι σωφρόνως, 
ώς παιδίον ηθέλησας νά παίξνις καί διά τών γελοίων προσφορών σου παρ’ ολί
γον διέθεσα; κατ’έμοδ τήν πρωίαν ταύτην τόν Γύρτωνα, .δστις» τώρα εί
ναι ό κύριός μου. Προτιμάς νά μ’ άγαπζς, καί μέ εκθέτεις είς τήν ζηλοτυπίαν 

τοδ γενναίου τούτου άνθρώπου.
— Αέν ηθελον άντί χρημάτων τόν έρωτά σου, είπεν ό Χαρμίδης μελαγ^ 

χολικώς.
Καί ύποχωρή,σας έμ,εινεν είς τό κατώφλιον τής θύρας του.
— ’β, Χρυσίς, είσαι ωραία' ή'θελον νά πλάσώ έκ πηλού τόμαλακόν σου 

σώμα ώς πράττουσιν οί γλύπται καί νά διατηρήσω καί διά τούς· μέλλοντας 
τήν άνάμνησιν τού διαβατικού σου κάλλους. Άρνεϊσαι; Καλώς. Έγώ γισχυ- 
νόμην νά σοί προσφέρω χρυσόν, άφ’ ού είχον εύγενέστερόν τι νά σοί προσφέρω. 
Είχον έπιθυμήσει νά καθιερώσω τήν μνήμην σοΰ θνητής γυναικός. Άλλ’-άφού 

προτιμάς τόν.. χρυσόν . . .
— 'Ο χρυσός είναι τό πάν άφού δίδει , τό παν, άνέκραξεν ή ωραία κόρη 

άναλαμβάνουσα τό. ειρωνικόν αύτής μειδίαμα, Τό μαλακόν μου; σώμα 
είναι ώραϊον ένόσφ είμαι νέα’ δέν έχω καμμήαν έπιθυμίαν νά γηράσω διά 

νά όμοιάσω τάς τρεϊς Μοίρας. Προτιμώ τόν θάνατον. Αύτά είναι όνειρα, Χαρ
μίδη. Σκέψου ποακτικώς καί επειδή ένδιαφέρομαι διά σέ, διότι είσαι ώραίος 

ώς ό ’Απόλλων, κόμισόν μοι τήν εσπέραν ταύτην βαλάντιον <πλήρες χρυσού,
καί χάριν σού άποδιώκω τόν Γύρτωνα.

Ό Χαρμίδης άπέστρεψε περιφρονητικώς τό πρόσωπόν του.
— Έν ούδεμιφ*τιμή  σέ θέλω, είπεν, άφού προτιμάς τόν χρυσόν παρά τήν

άξίαν τήν πραγματικήν τού βίου. Θά έπιζή,νις Χρυσίς, άλλ’ επειδή δέν ήθέ- 

λησας νά μέ άγαπήσρς θά τιμώρηθής πρ$ τών οφθαλμών τών ^μμ^ολιτών. 
gov’;πάντες θά μάθωσι, δ,τι είσαι λάτρις τοϋ χρυσίου.

— Καί τί πειράζει τούτο, τεχνϊτα; είπεν ή νεαρά αύθάδης κλείουσα

μετά θυμού τήν θύραν.
* 

¥ *

Ό Χαρμίδης είσήλθεν εύθύ; είς τόν οίκόν του καί λαμ.βάνων τό άγαλμά
τιον δπερ είχε κατασκευάσει τήν , πρωίαν έθραυσε τούς δύο του βραχίονας 
πλήρης οργής. Ύπό τούς δακτύλους του έτερον τεμάχιον πηλού άνέλαβε νέον 
σχήμα και νέαν ζωήν. Ό εις βραχίων έκάμφθη πρός τό στήθος; οξονεί προ - 
κλητικώς, διά τής χειρός δέ τού ετέρου' βραχίονος έκράτει βαλάντιον’; ή 
έσθής διανεφχθη καί άφήκε; νά διαφαίνηται γυμνόν τό στήθος’ ή έ'κφρασις
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του προσώπου άπώλεσε τήν μετριότητα καί τό σύνολον άνέλαβε τολμηρόν τί 
καί προπετές...

------Ιδού αυτή οϊα είναι, είπε γεγωνυία τή φωνή δ Χαρμίδης'ιδού ή ετοά' 
ρα, ή λάτρις τοϋ χρυσίου καί δι’αύτό προτιμώσα τόν γελοιωδέστατου τών 
πλουσίων.. Θά ζήση ή ποταπή αυτή Χρυσίς θά ζήση καί άφόΰ ημείς πάντες 
διαβώμεν τήν Στύγα' καί οΐ μεταγενέστεροι βλέποντες αύτήν έδώ θά λέ" 
γωσι*:  Ιδού δποΐαι ήσαν αί έταΐραι τής Τανάγρας.

Καί ή'ρξατο έπιδιορθών δεξιώς τά διάφορα τοϋ άγαλματίου μέρη καί1 
πάσα ή μετά τήν μεσημβρίαν ώρα παρήλθεν ουτω. Καί ήλδον μέν ικανοί 
πρός άγοράν άμφορέωυ καί ύδριών κα; κανθάρων, αλλά πάντοτε έκάλυπτε τό 
έργον του όπως τό άποκρύψη άπό οφθαλμών περιέργων.

'Η νύξ έ πλησίαζε καί ούδέν είχε φάγει' τόσον ήτο προΟήλώμένος εις τό 
έργον. Αί άκτϊνες τοϋ ήλίου δύοντΟς ή'δη έχρωμάτιζον δι’ ύπερύθρου χρώμα
τος τόν τοίχον τής οικίας του δτε πρό αύτοϋ είδε τήν Νκίδα κρατούσαν 
πινάκιον. ■

-·ί*  -— Τί θέλεις; τή είπε προσπαθών νά κρύψη τό έργον. ’Αλλά τήν φοράν
ταυ την δέν ήδυνήθη νά άποκρύψη τό άνασκευασθέν άγαλμάτιον.

— Ή μήτηο μου σοί στέλλει πινάκιον έκ χόρτων εκλεκτών του κήπου 
μας. *0λην  τήν ήμέραν δέν έξήλθες καί θά πεινάς.

— Τίς σοί είπέν δ'τι δέν έξήλθον ; ήρώτησεν δ Χαρμίδης.
— Τό είκασα, άπεκρίθη ή Ναΐς έρυθριώσα. "Ηθελον νά μάθω τό άποτέ- 

λεσμα τής πρός τήν Χρυσίδα προσφοράς σΌυ... Σύγγνώθι τήν περιέργεϊάνμού, 
Χαρμίδη. Ή μήτηρ μου ένδίαφέρεται διά σέ επειδή σέ έγνώρίσε παιδίον> καί 

έγώ . . . ■
Έσιώπησε φοβούμενη νά προχωρήση. ~ :!·> ·
— Τό άποτέλεσμα; Ιδού, εϊπεν δ Χαρμίδης δέικνύων τό άγαλμάτιον. 
Καί έπεϊδή έπείνα έκά&ήσεν όπως φάγη. *
— Ή Χρυσίς, άνέκραξεν ή νέα κόρη, είναι ωραιότατη, άλλά τολμηρώς 

τήν έπεξϊΐργάσθης; -
— Δέν άγαπά άλλο τι ή τό χρυσίου, μοι τό ειπεν αυτή ή ιδία" ώστε 

βλέπέις τή έπλήρώσα τήν χεϊρά.
Ή Ναίς έμειδίασε καί παρετήρησε τό πινάκιον.
— Σ’ άρέσκουσι τά χόρτα μας; είπεν. Έγώ τά συνήγαγον έν τφ κηπφ. 

-----Ώραϊκ; θά ευχαρίστησης τήν μητέρα σου.
Ούχί ή μήϊηρ μόυς άλλ’ έγώ, είπεν ήΝαις άποστρέφουσατούς οφθαλ

μούς. Ώ Χαομί'δη, δέν θά προσφέρης πλέον στεφάνας τή Χρυσίδι;

. — ΟύχΙ βεβαίως, άφοδ τάς περιφρονεί.Δικτί έρωτας ;
-—Τίποτε . . ; τήν πρωίαν σήμερον εΐχον κακόν τι προαίσθημα συμπλε- 

κοθσα τήν στεφάνην έκείνην ... "Ισως.. .
Καί έσιώπησέν' έστράφη δέ πρός τήν θύραν. Τελευταία δ’ άκτίς τοϋ δυον- 

το; ήλίου άπετέλεσε φωτεινόν κύκλον διά τής ωραίας- ξανθής αυτής κόμης. 
Ό Χαρμίδης έκθαμ.βος τήν παρετήρει. .

- ΤΩ παρθένε, τ·7) εΐπεν, είξεύρεις ότι είσαι ωραία, ωραιότερα τής Χρυ- 
σίδος, επίσης ωραία, ώς τήν άρχαίαν εκείνην ’Ελένην ύπέρ ής τόσοι ανδρείοι 
άπέθανον ; _ '

— Δένείξεύρω, άπεκρίθη ή Να'ίς, άλλως τ· τί πρός τοϋτο; όύδείς θά άπο- 
θάνη δι’ έμέ.

— Κάλλιον διά σέ νά ζήση τις, είπεν δ νεανίας. ' _
Καί έγειρόμενος" ' ...

> — Περίεργον, προσέθηκεν. Είσαι μικροτέρα τής Χρυσίδος τήν ήλικίαν καί
όμως μυριάκις αύτής χαριεστέρα. ’Εκείνη έχει τούς χαρακτήρας καθαρότε
ρους, άλλά συ είσαι έτι παιδίον σχεδόν’ πόθεν ή τόση σου χάρις, καί τό λε
πτόν χρώμα τών παρειών σου, καί ή καθαρά διαφάνεια τών κυανών σου ό- 
φθαλμών;.ΤΩ Ναις^ πώς ήδυνήθην μέχρι σήμερον νά μή παρατηρήσω πό
σον είσαι ωραία! ·

Αί χρυσαΐ άκτίνες άπεσύρθησαν, οί δέ άστέρες άνεφαίνοντο έπί τοϋ ήδη 
σκοτεινοϋ ούρανοΰ. Ή Νοά ς έλαβε διά χειρός τρεμούσης τό πινάκιον καί’

—· Χαϊρε, Χαρμίδη, τφ εΐπεν' εί'θε οί θεοί νά προστατεύσωσι τόν ύπνον σου.
’Εκείνος ήθέλησε νά τήν κρατήση' τόσα πολλά ένόμιζεν ότι εϊχε; νά τή 

εΐ'πη.. Άλλ’ έκείνη χαιρετίσασα αύτόν άνεχώρησε, καί καθώς τήν πρωίαν 
καί έτι μάλλον, τά πάντα έγένοντο έκ νέου μελαγχολικά έν τφ οΐκφ τοϋ 
κεραμέως.

*

Τήν προσεχή εβδομάδα έν ήμερα άγοράς ή στενή δδός έν ή κατώκει δ 
Χαρμίδης ήν έν κινήσει.μεγάλη' ή Δάφνη, ή δούλη τής Χρυ,σίδος άνέφξε τήν 
θύραν 'ίνα μάθή τί τό κινοβν τόν γέλωτα έν τή δδφ, ή'τις συνήθως ήν έρη
μός. Πρό τής οικίας τοϋ νεαρού κεραμέως έπί ξύλινης έδρας έν τφ μέσφ άγ- 
γείων παντός είδους άτινα έξετίθει πρός πώλησιν εις τούς άγρότας τούς κο
μίζοντας εις τήν πόλιν καρπούς, έν τφ μέσφ τών αμφορέων, πινακίων, κοτυ
λών καί άρυβάλλων, ΐστατο τό προσομοιάζον τή Χρυσίδι άγαλμάτιον' είς τών 
διαβατών τήν άνεγνώρισεν’ άλλος έκ των γελώτων τοϋ πρώτου κινηθείς, έστη 

πρό τοϋ έργου άπρθαυμάζων, καί μετ’ού πολύ οί οκνηροί οΐ διημερεόοντες έν 
τή άγορ£ κατέλιπον 'αύτήν καί συνηθροίσθησαν πρό τής οικίας τοϋ Χαρμίδου.

-— Α .’Δάφνη, έλεγε τις άμα ίδών τήν δούλην άνοίγουσαν τήν θύραν' ή 
κυρία σου διόλου δέν θά εύχαριστηθή δ'ταν ?δη πώς τήν άπεικόνισεν δ Χαρ
μίδης.

Ή Δάφνη άνεχώρησεν εύθύς.
— Χαρμίδη, άνέκρκζεν άλλος, ειπέ ήμϊν διατί έπλασα; τήν Χρυσίδα 

ούτως άνειμένην καί κρατούσαν βαλαντίου;
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? Ό κεραμεύς προ του κατωφλιού τής οικίας του ήν γαλήνιος μέν κατά τά 
φαινόμενον άλλά μακάριος ύπό τής ηδονής τής έκδίκήσεως.

— Μέ ευρε πτωχόν καί δέν τή ήρεσα, δτε τή προέτεινα νά την κατα
σκευάσω τόσον ώραίαν δσον τήν παρθένον τάύτην.

Καί έπέδειξε τοΐς περιέργοις τό άγαλμάτιον τό είκονίζον τήν Νάίδα τετύ- 
λιγμένην άγνώς έν τή έσθήτι, εύγενή τήν περιβολήν, και μετριόφρονα και έν 
ταϊς λεπτοτάταις πτυχαΐς, άς και ό φαυλότατος άνήρ δέν έτόλμα ούτε διά 

τής φαντασίας κάν νά ύπεγείργι.
—· Ή Χρυσίς είναι ωραία, άλλ’ είναι ανόητος, άνεφώνήσεν εραστής άπα- 

τηθείς ύπ’αυτής’ κράτησον διά σέ τό άγαλμάτιον τής σεμνής κόρης καί 

πώλησον μοι τήν Χρυσίδα. -· ;
— ’Όχι είς έμέ, είς εμέ, άνέκραξαν δέκα φωναί, ένφ δέκα χεΐρες έτεί-

νοντο πρός τόν κεραμέα.
— Μή σπεύδετε, φίλοι, έ'χω δι’ ό'λους, είπεν δ Χαρμίδής θριαμβεύων. Ή

Χρυσΐς είναι πάνδημος, πρέπει λοιπόν πάντες'νά λάβωσι την εικόνά της, άρ-

ι' 9κόμισε

*.............. -ι - ·> I
κεΐ νά έχώσι χρήματα, άφοΰ τά χρήματα και μόνα άγαπή;

’Ένευσε τφ έν τφ έργοστασίφ έργαζομένφ μαθητή του καί Ουτοι 
κάλαθον πλήρη πήλινων άγαλματίων προσομοίων τή Χρυσίδι.

— Καί έμέ άνεφώνήσεν όπισθεν τών αγοραστών φωνή οξεία, δέν θά μέ 

παραστήσης διά τοϋ πηλοΰ, δπως οί κάτοικοι άλλων χωρών1 μάθωσιν όποϊός 

τις ήτο δ εύμορφότατος τής Τανάγρας οπωροπώλη^ν»
Πάντες έστράφησαν καί γέλως δεινός έξεοοάγη έπί τή θέα δούλου κακο- 

σώμου, δστις ράκη περιβεβλημένος έφώναζε βαίφ τφ στόματι πωλών σΰκα 
καί σταφυλάς άνά τάς οδούς’ καί ήν μέν οίκτρός τήν οψιν άλλ’ ευφυής καί 

άστεΐος καί αί

τάς οδούς" καί ήν μέν οίκτρός τήν οψιν άλλ’ ευφυής καί 
άστειολογίαι του κατέστησαν αυτόν γνωστόν έν τή πιόλέιί

— Καί βέβαια θά σέ παραστήσω οίος νϋν είσαι, μέ σδκόν εις τήν χεϊρα 
καί μέ τό στόμα τοσοΰτον άνάπεπταμένον ώστε οί βλέποντες νά νομίζωσίν 
δτι ή φωνή σου θά άκουσθή έξερχομένη έκ τοΰ πεπιεσμένου σου στήθους.

— Θά μεταβω λοιπόν καί έγώ είς τήν αίώνίότητα ! είπεν ό δούλος ύπε- 
ρήφανος/ πλήρης κόμπου καί άνορθών έν μέσφ τών γενικών γελώτων τήν κε· 

κυρτωμένην ράχιν του.
t Έφλυάρησαν πάντες έπί τινα είσέτϊ ώραν καί έπειτα διεσπάοησαν άνά 
τήν πόλιν άνακοινοϋντες τήν έκδίκησιν τοΰ κεραμέως κατά τής ωραίας Χρυ

σίδος.
Μόλις δ θόρυβος έκόπασε καί ή γαλήνη έπανήλθεν εις τά πέριξ, ή Χρυσίς 

τεταπεινωμένη είσήλθε κρύφα καί κεκαλυμμένη είς τήν οικίαν τοΰ Χαρμίδόυ.

— Υπήρξες σκληρός, Χαρμίδη, τφ είπεν.,..
Άλλ’έκεΐνος διακόπτων αύτήν.
— Και συ δέν ύπήρξες, είπεν, δτε άπεκρίνεσο είς τάς παρακλήσεις μου 

μέ τό αιώνιον εκείνο: — Χρυσόν θέλω χρυσόν. "Γπαγε, Χρυσίς, έσκέφθην έκ- 

τότε’ δέν είσαι ούτε καλλίτερα ούτε χειρότερα των όμοιων σου. Μάτην δέ 

ήθελε τις άναζητήσει αισθήματα λεπτά είς σέ κόρην τοΰ χρυσοΰ καί τών 
ηδονών. ·

— Δέν μ’ άγαπ^ς λοιπόν πλέον’ είπε μελαγχολική. Καί έγώ ήρχόμην 
νά σοί προσφέρω . ..
— *0, τι προχθές μοί ήρνήθγις. Μέ φοβείσαι τώρα καί έρχεσαι νά μέ 

πραυνγις . . . ’Όχι, Χρυσίς’ δεν πωλοΰμαι έγώ. Σύ δέ μή λυπήσαι*  ένεκα τής 
είκόνοςσου ήν διά τής τέχνης μου διέσπειρα άνά πάσαν τήν πόλιν, οί έρα- 
σταί σου θά συντρέξωσι πολυαριθμότεροι καί θερμότεροι.

— ’Αλλά γελώσι μ’ έμέ . . .
—-’Ολίγη εντροπή παρέρχεται ταχέως’ σκέφθητι τόν χρυσόν 8ν έκ τού

του θά κερδήσης,
’Εκείνη τφ έστρεψε τά νώτα καί είσήλθεν είς τήν κατοικίαν της κατγ,- 

σχυμένη άλλ’άνευ, θυμ,οΰ, διότι' δέν τόν ήγάπα πλέον.
Την. εσπέραν δ κεραμεύς μετέβηπαρά τή Ναΐδι. Ή γραϊα μόλις ίδοΰσα 

αύτόν ήλθε παρ’ αύτφ καί’
-----Άκουσον, Χαρμίδη, τφ είπε, σέ άγαπώ διότι παιδιόθεν θ’ έγνώρισα, 

άλλ’ άγαπώ πλέιότερόν σου τήν θυγατέρα μου. Άπό τίνος έρχεσαι συχνά καί 
ή θυγάτηρ μου είναι πτωχή άλλά τιμία.

— Μήτέρ μου, είπεν δ Χαρμίδης έρχομαι συχνά διότι θέλω νά λάβω τήν 
Ναίδα γυναϊκά μου καί φοβούμαι μή δέν τή άρέσώ . . .

— Δέν τή άρέσης; είπεν ή γραία πονηρώς πως. "Ελα εδφ, μικρά μου, 
ακούεις τί λέγει ό Χαρμίδης; δτι δέν σ’ άρέσει.

Ή αιδώς έκλειε τά'χείλη τής Ναΐδος καί τό σκιόφωςτόέπί τών παρειών 
της ερύθημα’ άλλά μέ φωνήν ασθενή κατώρθώσε νά ειπν)...

— Διατί νά μή μ’ άρέσ·ρ; Ούτε κακός οδτε άσχημος είναι.
— Να^ς, είπεν ό Χαρμίδης, θέλεις νά έλθής είς τόν οίκόν μού; Θέλεις5 νά 

γείνγς σύζυγός μου; Θά κατασκευάσω λαμβάνων σε πρότυπον άγαλμάτια, άτινα 
αί σεμναί γυναίκες θά φυλάττωσιν έν τή έστίιγ ώς θεούς προστάτας τών κα
λών ηθών.

Ή μικρά άνθόπωλις, έ'θεσε τήν χ'εΐρά της έν τή χειρί τοϋ κεραμέως καί 
ύπό τό φώς τών άνατελλόντων άστέρων άντήλλαξαν. τόν δρκον τής μνηστείας.

* ’' * »

Αιώνες πολλοί παρήλθον καί άπό τής νεκροπόλεως τής Τανάγρας ή Χρυσίς 
έκπηδήσασα, ζή πάντοτε ώς τή προεΐπεν δ Χαρμίδης, καί τά μικρά τανα

γραία άγαλμάτια ύπενθυμίζούσιν εως σήμερον τήν λάτριν -τοΰ χρυσοΰ.

, (?κ τοΰ γαλλικοΰ),
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Έκ στατιστικής τίνος έκδοθείσης παρά τοϋ διευθυντοϋ του έν Βερολίνφ 

στατιστικού γραφείου κ. Engel, μ,ανθάνομεν κατάπληκτικάς αληθώς πληρο
φορίας περί τοϋ πλήθους καί της δυνάμεως τών. έν τφ κόσμφ μηχανών τών 

κινούμενων διάτοΰ άτμοΰ. ' ■ ,
Πρό τοϋ δμως άναγράψωμεν τάς πληροφορίας ταυτας καλόν νομίζομεν νά 

εί'πωμεν ολίγα τινα περί τοϋ μέτρου δι’ ου μετρεϊται ή δόναμις τών μηχανών^
Έ δύναμις τών μηχανών εκφράζεται :εΐς ίππους.' Αέγομεν π. χ. δτι ή μη

χανή τοϋ Λ άτμ,οπλοίου η τοϋ Β νηματοποιείο'υ κτλ. έχει 50 ίππων δύνα- 
μιν. Τί έστιν δμως έντμϋθα ή δύναμις ένός ίππου; ’Αντί τής μηχανής τής 
έχούσης 50 ίππων δόναμιν καί κινόύσης αριθμόν τινα σιδηροδρομικών άμαξών 
δύναταί τις νά ζεόξγ εις τάς άμαξας ταυτας 50 ίππους καί νά παραγάγν) 
τό αύτό άποτέλεσμα, καί άν τούτο είναι δυνατόν τίνος εΐ'δους ίππους πρέπει 
νά ζεύξη τις, διότι βεβαίως πάντες.. οί ίπποι δέν έχόυσι τάς αύτάς δυνάμεις. 
Λέγοντες. λοιπόν -έπί μ.ηχανών δόναμιν ενός ίππου δέν είναι δυνατόν νά έν- 
νοώμεν την δύναμιν την όποιαν δυναται.νά παραγάγν) εις ίππος» άλλ’ ή έκ- 
φρασις αύτη είναι μάλλον κατά συνθήκην,

Πρός ακριβή κατάληψιν. τής μονάδος δι’ ής μετρεΐται ή δόναμις άνάγκη 
ν’άνακάλέσωμεν εις τήν μνήμην στοιχειώδεις τινάς αλήθειας.

•Όπως ύψώσωμεν σώμά τι βκρότερον ετέρου έ'χομεν άνάγκην μεγαλειτέ- 
ρας δυνάμεως ή δπως ύψώσωμεν τό ελαφρότερου σώμα ή.δέ δόναμις ή άνάγ- 
καία πρός ύψωσιν τοϋ βαρύτερου σώματος είναι τοσάκις, μεγαλειτέρα όσον τό 
πρώτον σώμα είναι βαρότερον τοϋ δευτέρου.

Διά νά ύψώσωμεν ύ, κινησωμεν έν καί τό αύτό σώμα μετά μικροτέράς τα- 
χύτητος έ'χομεν άνάγκην μικροτέράς δυνάμεως η δπως κινησωμεν αυτό μετά 
μεγαλειτέρας ταχυτητος, Τούτο διδασκόμεθα έκ πήςκαθημερινές πείρας" με- 
γαλειτέραν π. χ. καταβάλλομεν δόναμιν ίνα ρίψωμεν λίθον μετά μεγαλει- 
τέρας ταχυτητος ή ίνα ρίψωμεν αύτόν μετά μικροτέράς ταχότητος.

Πάντες γνωρίζομεν τό συνηθες οργανον άνυψωσ.εως μεγάλων βαρών τό ονο
μαζόμενου εργάτην, δι’ αύτοϋ ύψοϋμεν μέγιστα βάρη διά δυνάμεως σχεττκώς 
μικράς, άλλ’ ή ταχύτης μεθ’ ής ύψοΰντάι τά βάρη ταϋτα είναι μικρότατη. 
*Η δόναμις ή ύψοΰσα τά βάρη ταϋτα μετά μικρής ταχυτητος δέν θά ηδόνατο 
νά ύψώσνι αύτά μετά μεγαλειτέρας τάχύτητος.

Δυνάμεθα λοιπόν νά όρίσωμεν .τό μέγεθος δυνάμέώς τίνος άν όρίσωμεν τό 
βάρος τό όποιον ή δόναμις αύτη δυναται νά ύψώσν) καί την ταχύτητα’ μεθ’ 
ής ύψοϊ αύτό, ή δπερ είναι τό αύτό, τό μήκος τής όδοϋ, την όποιαν διατρέχει 
τό άνυψοόμενον βάρος εις χρονικόν τι διάστημά λ. χ. εις έν δεύτερον λεπτόν.

-. Ώς μονάδα πρός καταμέτρησιν τοϋ έργου τό όποιον δυναται νά παραγάγν) 
μηχανή τις, ήτοι πρός καταμέτρησιν της δυνάμεως αύτής, λαμβάνουσι συνή
θως τό χιλογραμμόμετρον (Chilogrammom^tre) -ήτοι την δόναμιν ή'τις δυναται 
ν’ άνυψώση καθέτως βάρος ενός χιλιόγραμμου (312 δραμίων) εις ύψος ενός 
μέτρου εντός ενός δευτέρου λεπτού.

ΤΙ δόναμις ενός ίππου αντιστοιχεί μέ 75 χιλογραμμ-όμετρα, ή'τοι μέ τήν 
δόναμιν, ή'τις δυναται νά ύψώσγ 75 χιλιόγραμμα εις 1 μέτρου ύψος έντός 1 
δευτερολέπτου, ή δπερ ταύτό 1 χιλιόγραμμον εις 75 μέτρων ύψος έντός τού 
αύτοϋ χρονικού διαστήματος.

. Λέγοντες λοιπόν δτι μηχανή τις άναπτόσσει δόναμιν 5 ίππων έννοοϋμεν 
δτι παράγει δόναμιν ί'σην μέ πεντάκις 75 χιλιογραμμόμετρα ή'τοι, δτε δ 
άξων αύτής στρεφόμενος ύπερνικ^ άντίστασιν τοσαύτην δσην ήθελεν ύπερνι- 
κήσγ όπως ύψώνγ πεντάκις 75 χιλιόγραμμα εις ύψος ένός μέτρου καθ’ έκα
στον δεύτερον λεπτόν.

Ύπολογίζουσι συνήθως δτι ατμομηχανή ένός ίππου δυνάμεως παράγει τό 
-αύτό έργον τό όποιον παράγουσι τρεις πραγματικοί ίπποι μέσης, δυνάμεως, 
επε.ιδη δε εις ίππος εχει δυναμιν ί'σην πρός επτά ρωμαλέους άνδρας, έπεται 
δτι μηχανή ένός ίππου δυνάμεως αντιστοιχεί πρός εί'κοσι καί ένα. ρωμαλέους 
,έργάτας.

Μετά τα ολίγα ταϋτα περί τοϋ μέτρου τής δυνάμεως τών μηχανών, τά 
οποία νομ.ιζομεν οτι δέν είναι δλως ανωφελή, διότι κατά τήν ήμετέραν έπο- 

χην, οτε αι μηχαναι άποτελοΰσι τοσοΰτον σπουδαΐον παράγοντα, έν παντί 
κλαδφ τής εργασίας, ή γνώσις τής μονάδος δι’ής μετρεϊται ή δύναμις αύτών 
είναι άναγκαϊα εις πάντα, έπανέλθωμεν εις τήν στατιστικήν.

Αίπλεΐσται τών έν ένεργείφ άτμομηχανών κατεσκευάσθησαν κατά τά τε
λευταία εί'κοσιν ή εί'κοσι πέντε έτη. Έν Γερμανίγ εύρίσκονται νύν έν ένερ- 
γεί^ 59,000 λέβητες άτμομηχανών ακινήτων ή κινητών, 10,500 άτμοαη- 
χαναι σιδηροδρόμων καί 1,700 λεβητες άτμοπλοίων. Ή Αύστρία έ'χει 12600 
λέβητας άτμομηχανών καί 2800 άτμομηχανάς σιδηροδρόμων, ή δέ Γαλλία, 
49,500 λέβητας άτμομηχανών, 7,000 μηχανάς σιδηροδρόμων καί 1,850 
λέβητας άτμοπλοίων.

“Όσον άφοργ εις τήν δόναμιν τήν άντιπροσωπευομένην ύπό τών έν ένερ- 
γειφ μηχανών καθ’ δλην τήν ύδρόγειον σφαίραν αί μέν άτμομηχαναί τής Γερ 
μανίας παριστώσι δόναμιν τεσσάρων καί ήμίσεως εκατομμυρίων ίππων, αί 
τής Αύστρίας ένός καί ήμ.ίσεως έκατομμυρίου, αί τής Γαλλίας τριών εκα
τομμυρίων, αί τής ’Αγγλίας έπτά έκατομμυρίων, αί δέ τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής επτά καί ήμίσεως έκατομμυρίων.

, Εις τους πλείστους τών άριθμών τούτων δέν συμπεριλαμβάνεται ή δόνα- 
μ.ις τών ατμομηχανών τών σιδηροδρόμων. 'Ο άριθμώς τών μηχανών τούτων 
υπερεβη η'δη τάς 105,000 δυνάμεως τριάκοντα έκατομμ.υρίων ίππων" κι- 
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νοΰνται δ’αΐ μηχαναΐ αυται έπί σιδηρώ^ όδών των όποιων τδ μήκος Ανέρχεται εις 350,000 χιλιόμετρα, τίτοι μήκος έννεαπλάσιον πρός τδ τής περιμέτρου τίίς γης.
Πάσαι αί άτμομηχαναΐ τοϋ κόσμου όμοϋ λαμβανόμεναι παριστώσι κατά 

τούς στατιστικούς δύναμιν τεσσαράκοντα έξ εκατομμυρίων 'ίππων. ’Επειδή 

δέ, ώς είδομεν ανωτέρω, ή δύναμις τοϋ μηχανικού ίππου Αντιστοιχεί πρός 

την δύναμιν εί'κοσι ενός ρωμαλέων εργατών, έπεται δτι αΐ ύπάρχουσαι έν τφ 
κόσμφ άτμομηχαναΐ άντιπροσωπεύουσι την έργασίαν ενός περίπου δισεκα

τομμυρίου εργατών.
Κατά τούς κυρίους Boehm καί Wagnen δ πληθυσμός τής υδρογείου σφαί

ρας άνέρχεται εις 1,455,923,000 κατοίκους' επειδή δέ ό αριθμός τών άπό 
τοϋ δεκάτου πέμπτου μέχρι τοϋ έξηκοστοΰ τής ηλικίας έτους άνδρών υπολο

γίζεται εις τό έν τρίτον τοΰ δλου πληθυσμού, έπεται δτι ό άριθμός τών εντός 
τών ανωτέρω ορίων τής ηλικίας άνδρών, ήτοι τών δυναμένων νά έργασθώσιν 
δέν φθάνει τά πεντακόσια εκατομμύρια. "Ωστε ή δυναμις τών ατμομηχανών 

είναι διπλάσιά της δυνάμεως πάντων τών έπί της γης εργατών όμοϋ λαμ- 

βανομένων.
"Ινα δώσωμεν ιδέαν τινά περί τοϋ μεγέθους τής εργασίας την όποιαν δυ- 

νανται νά παραγάγωσιν άπασαι αύται αί άτμομηχαναΐ όμοϋ, δεχθώμεν δτι 
δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν όμοϋ άπάσας πρός άντλησιν υδατος εις ύψος 10 

μέτρων. Τό ύπό πασών τούτων τών μηχανών άντλούμενον ύδωρ ήθελε σχη
ματίσει ποταμόν ρέοντα μέ ταχύτητα ενός μέτρου κατά δεύτερον λεπτόν, 

έ'χοντα δέ βάθος δέκα μέτρων καί πλάτος 34,000 μέτρων. Τό ύδωρ τοΰτο 

θά ήδύνατο νά μεταβάλγ πεδιάδα ΐ'σην την επιφάνειαν πρός την επιφάνειαν 
απαντος του ελληνικού κράτους ήτοι ί'σην πρός 50 εκατομμύρια στρέμματα 

εις λίμνην βάθους 10 μέτρων εντός 25 λεπτών τίίς ώρας.
"Οσον άφορ£ είς την σύγκρισιν τίίς δυνάμεως τών ατμομηχανών προς τάς 

έργατικάς χεϊρας άποδεικνύεται εύχερώς δτι η εργασία ή παραγομένη ύπό 

τών άτμομ.ηχανών δέν δύναται νά άντικατασταθή διά της ανθρώπινης η 
ζωϊκής εργασίας κατ’ ούδένα τρόπον, πρό πάντων διότι είναι πρακτικώς αδύ

νατος εις τάς πλείστας τών περιστάσεων ή συνεργασία τοσούτων εργατών, 
τών οποίων τήν δύναμιν αντιπροσωπεύει μία άτμομήχανή, καταλαμβάνουσα 

σχετικώς μικρότατον όγκον. Καί άληθώς πώς είναι δυνατόν ν’ άντικατα- 
στήσωμεν δι’ εργατών τάς άτμομηχανάς τών σιδηροδρόμων; ή πώς δυνά

μεθα νά θέσωμεν είς κίνησιν δι’ εργατών μετά τίίς αναγκαίας ταχύτητος τάς 
έλικας τών άτμοπλοίων τών κινούμενων δι’ ατμομηχανών δισχιλίων ή έξα- 

κισχιλίων ίππων δυνάμεως; πρός τούτο άναγκαιοΰσι τεσσαράκοντα ή εκα

τόν εΐ'κοσι χιλιάδες εργατών ! άλλά τόν αριθμόν τούτον τών εργατών ολό

κληροι στόλοι μόλις δύνανται νά χωρήόωσιν.Δί άτμομηχαναΐ λοιπόν ού μόνον έτριπλασίασαν τήν άνθρωπίνην έργατι-

κήν δόνάμιν, άλλά καί κατέστησαν δυνατήν τήν έκτέλεσιν έργων άνεφίκτων 

είς τήν εργατικήν δύναμιν τοϋ ανθρώπου. ‘

Πόσον μηδαμινή είναι άληθώς ή σωματική δύναμις τοΰ άνθρώπου παρα
βαλλόμενη πρός τήν δύναμιν τίίς διανοίας αύτοΰ !

"Οσον άφορ£ είς τήν ναυτιλίαν παρατηρεΐται τάσις πρός έλάττωσιν τοϋ 
αριθμού τών ιστιοφόρων πλοίων καί αύζησιν τού άριθμοϋ τών άτμοπλοίων 
και πρός αυξησιν τίίς χωρητικότητας άμφοτέρων. Κατά το 1870 ό άριθμός 

τών πλοίων πάντων τών εθνών άνήρχετο είς 136,000, χωρητικότητος δε
καεπτά εκατομμυρίων τόννων, έξ αύτών 8,900 ήσαν άτμόπλοια, έχοντα χω
ρητικότητα δύο καί ήμίσεως έκατομμ.υρίων τόννων. Κατά τό 1879 ό άριθμός 

'τών πλοίων περιωρίσθη είς 127,000 άλλ’ ή χωρητικότης αύτών άνήλθεν είς 

είκοσιν εκατομμύρια τόννων, έκ τούτων 14,000 ήσαν άτμόπλοια χωρητικό
τητος πέντε εκατομμυρίων τόννων, δηλαδή διπλάσιάς τής τών άτμοπλοίων 

τοΰ 1870.
Έ δαπάνη τής κατασκευής απάντων τών σιδηροδρόμων τής ύφηλίου ά

νήλθεν είς εκατόν δισεκατομ-μύρια φράγκων, ή δέ τών λοιπών άτμομ.ηχανών 
είς εξήκοντα πέντε, ήτοι έν συνόλφ άπερρόφησαν αί άτμομηχαναΐ κεφάλαιον 

άνερχόμενον είς εκατόν εξήκοντα πέντε δισεκατομμύρια φράγκων. Άλλά τό 
κεφάλαιον τοΰτο έδημιουργήθη ύπ’ αύτών τών άτμομ.ηχανών, αΐτινες άπεκά- 

λυψαν και κατέστησαν έφικτήν τήν χρησιμοποίησιν άπειρων πηγών πλούτου 

άνεφίκτων άλλοτε είς τήν άνθρωπίνην δραστηριότητα.

’Εν τελεί προσθέτομεν όλίγας λέξεις καί περί τοΰ.ποσού τών άνθράκων τών 
καταναλισκομένων ύπό τών άτμομηχανών.

”Αν παραδεχθώμεν οτι έκάστη άτμομήχανή δι’ έκαστον ίππον δυνάμεως 

καταναλίσκει κατά μέσον ό'ρον 3 χιλιόγραμμα λιθανθράκων καθ’ έκά- 
στην ώραν, συνάγομεν ότι πάσαι αί άτμομηχαναΐ τής ύφηλίου τών όποιων 
ή δύναμις άνέρχεται είς τεσσαράκοντα έξ εκατομμύρια ίππων έργαζόμεναι 

συγχρόνως ήθελον καταναλίσκει καθ’ έκάστην ώραν 161,000 τόννους λιθαν
θράκων ή'τοι άν ύποτεθώσιν έργαζόμεναι διηνεκώς έπι έν ήμερονύκτιον θέ- 

λουσι καταναλώσει 3,864,000 τόννους λιθανθράκων. Τό δέ ποσόν τό κατα- 

νάλισκόμενον καθ’ έκαστον έτος αποτελεί άληθή όρη λιθανθράκων.
Ύφ’ οίανδήποτε έποψιν καί άν έξετάσγι τις τό έπασχολοΰν ημάς ζήτημα 

εί'τε ύπό τήν έποψιν τοΰ πλήθους τών άτμομηχανών, εΐ'τε ύπό τήν έποψιν 

τής ύπ’ αυτών παραγομενης εργασίας, εί'τε ύπό τήν τής διά τήν κατασκευήν 

καί συντηρησιν αύτών καταβαλλόμενης δαπάνης, εί'τε τέλος ύπό. τήν έ'πο- 
ψιν τής καταναλισκομένης πρός ενέργειαν αύτών καυσίμ,ου ύλης, φθάνει είς 

αποτελέσματα άληθώς καταπληκτικά !
Αλλ’ ή έκπληξις ημών καθίσταται έτι μείζων όταν άναλογισθώμεν οτι 

πάσα αύτη ή ύπερογκος δύναμις καί πάσαι αί τεράστιαι ένέργειαι τών άτ- 
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αομηχανών έδημιουργήθησαν εντός μιας μόνον .τριακονταετίας καί οτι η! 

«υξησις αύτών εξακολουθεί κατά γεωμετρικήν σχεδόν πρόοδον!
Έκ τών είρημένων δόναται τις νά συμπεράνη όποιαν μεταβολήν έπί της 

οψεως της ύδρογείου^σφαίρας καί έπί πασών τών έπ’ αύτης σχέσεων έπέφε- 
ρεν ή άνακάλυψις και εφαρμογή τ·ής δυνάμεως τοΰ ατμού καί οποίας μετα- 
βολάς καί προόδους προώρισται ίτι νά έπιφέρν; τάς οποίας μόλις δύναταί τις 

ίμ.υδρώς νά δϊίδν; ούχί δέ νά προείπη ή νά μ.αντεύσν;, Ε. Δ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΑΒΟΣ

1796—1859

άνωμολόγησαν την δύναμιν και την τέχνην ητις είναι έγκατεσπαρμένη έν 

ταϊς ποιησεσιν, αύτοΰ. Έάν δ Ζακύνθιος ποιητης έ'ζη ακόμη έν τ·ρ πατρίδι 
του ήτις καθ έκάστην τελειοποιεί την λαλουμένην γλώσσαν καί προσπαθεί 

• νά ανευρίσκιρ δμοιότητα έν ταϊς λέξεσι τής νεωτέρας πρός τάς τίίς άρχαίας, 

δ Κάλβος θά ήτο δ'πρώτος ποιητης της Ελλάδος.

Επρεπε και ό Σολομός νά ακούσει έν Ζακύνθφ τόν Σπυρίδωνα Τρικούπην 
λέγοντα αύτών «ψάλλε μετά τών Ελλήνων άν θέλης νά σέ ψάλωσιν οί 

Έλληνες.»
Η Ελλάς δέν έψαλε τόν ποιητην τών 'Ωδών. Ίνα γείνη καταληπτός 

επρεπε νά τόν μεταφράσει τις σχεδόν είς τό πλήθος· άλλ’ δ Κάλβος κατέχει 
έν τη νεωτέρφ Ελληνική φιλολογία: θέσιν τοιάύτην ήν μεγάλοι δημοτικοί 

ποιηταί ή'θελον ζηλεύσει αύτφ.
Άς κρίνε; τις έκ τών επομένων παραδειγμάτων (’Ωδή α' Ό ΦιΛόπατρις.)

'Ο Άνδρέας Κάλβος έγεννήθη έν Ζακύνθφ περί τό 1796. Είναι συμπο

λίτης καί σύγχρονος τοϋ Διονυσίου Σολομού. Ό Κάλβος δ'πως καί ό πε- 
ρίπυστος ποιητής τοϋ "Tairov τής Έ.Ιεν&ιρΙας έσπούδασεν έν Ίταλί^, άλλ’ 
αί σπουδαί του ύπήρξαν έντελέστεραι τών τοϋ Σολομού, καί ένφ ό Σολομός 

δόναται νά όρισθη διά της λέξεως ποιητές περί τοϋ Κάλβου πρέπει νά προ- 

σθέσν) τις καί τάς λέξεις σοιρδς και Λόγιος.

Φίλος καί συμπολίτης τοϋ Φοσκόλου, ό Κάλβος συνεδέθη στενότατα 
μετ’ αύτοΰ καί γενόμενΟς γραμματεύς του τόν συνώδευσεν είς Γενεύην τφ 

1816, καί τώ 1819 εις Αονδϊνον. Άλλ’αι'φνης ή φιλία- τών δύο ποιητών 

διεκόπη και αίτια, τών πρώτων έρίδων των ύπήρξεν ό νευρικός των παροξυ

σμός καί τό ύποπτον τοϋ χαρακτηρός των. Άφοΰ δ’έφιλιώθησαν έκ νέου 

καί συνεχωρηθησαν άμοιβαίως, όριστικώς τέλος έχωρίσθησάν τφ 1821.
'Ο Κάλβος νυμφευθείς νεαράν Άγγλίδα έν Λονδίνφ έχρησιμοποίησε τάς 

γνώσεις αύτοΰ γενόμενος . διδάσκαλος τής 'Ελληνικής. Έν Άγγλίφ δ’’έ'σχε 

μεγάλην φήμην, έν έποχν; ιδίως καθ’ ήν ούδέν ό'νομα εϊχεν άνατείλει έν τ$ 

Νεοελληνική φιλολογίφ.
Ούδέποτε ποιητης ύπηρξε πρωτοτυπότερος. ’Έχει υψηλήν την έμπνευσιν 

καί τό αί'σθημα ζωηρόν. Αί εικόνες του είναι πλατεϊαι καί η μορφή- ποικί
λη, τό δέ ύφος του άνήκει είς αύτόν και μόνον. Γράφει την 'Ελληνικήν γλώσ· 

σαν καθ’ ολως παράδοξον τρόπον, δ'στις δέν είναι ού'τε τό ιδίωμα τοϋ λαού, 

ούτε η γλώσσα ην οί λόγιοι της χώρας του είχον ήδη παραδεχθη.
Άλλ’ η άρχαία Ελληνική γλώσσα ην έδίδασκεν έπέδρασε πολύ έπί τής 

μορφής καί τοΰ ρυθμού της ποιησεώς του, ού ένεκα τό κοινόν πρός δ άπηυ- 
θύνετο δέν ηύχαριστεϊτο μέ αύτόν. Άνθίσταται είς τάς νεωτέρας άπαιτησεις 
καί άναζητέϊ έγωϊστικώς σύνολόν τι ιδιαίτερον ολως. Ό Κάλβος έφεΰρε 

νέον δλως ρυθμόν, μονότονον δσον καί εύχάριστον.
Έν Έλλάδι δ λαός δέν ένόησε τόν ποιητήν τών ’X2(l<2r, οί λόγιοι μόνον

”Ω φιλτάτη πατρίς, 
ώ θαυμασία νήσος, 
Ζακυνθε" συ μου έδωκας 
τήν πνοήν, και τοΰ Απόλλωνος 

τα χρυσά δώρα

Ποτέ δεν σε Αλησμόνησα 
ποτέ. Και ή τύχη μ’ερριψε 
μακρά άπό σέ· μέ είδε 
τό πέμπτου τοΰ αΐώνος 

εις ξένα Ι'θνη

Αλλά ευτυχής, ή δύστηνος 
δταν τό φως έπλοΰτη 
τα βουνά, και τά κύματα, 
σ’ έμπρος των οφθαλμών μου 

' πάντοτε.είχον

Σύ δταν ουράνια 
ροδα μετό αμαυρότατου 
πέπλον σκεπάζω ή νύκτα 
συ είσαι τών ονείρων μου 

ή χαρά μόνη

Τδ κΰμά ίόνιον πρώτον
Αφίλησέ τό σώμα· 
πρώτοι οί ίόνιοι Ζέφυροι 
εχάϊδευσαν τό στήθος 

τής Κυθερείας

Κι’ όταν τό έσπέριον άστρου 
ό ούράνός άνάπτη 
καί πλρωσι γέμοντα έρωτος

καί φωνών μουσικών 
θαλάσσια ξύλα

•Φιλεΐ τό ί'διον κύμα 
οί αυτοί χαϊδεύουν Ζέφυροι 
το σώμα και τό στήθος 
τών λαμπρών Ζακυνθίων 

άνθος παρθένων

Μοσχοβολάει τό κλίμά σου 
ω φιλτάτη πατρίς μου, 
καί πλουτίζει τό πέλαγος 
ύπό τήν μυρωδιάν 

τών χρυσών κήτρων

Σταφυλοφόρους ρίζας
Αλαφρά, καθαρά, 
διαφανή τά σύννεφα 
ο βασιλεύς σου έχάρισε 

τών άθανάτων

Ή λαμπάς ή αιώνιος 
σου βρέχει τήν ημέραν
τούς καρπούς, καί τά δάκρυα 
γίνονται τής νυκτός

εις έσέ κρίνος

Άς μή μοΰ δώση ή μοΐρά μου 
εις ξένην γην τον τάφον’ 
είναι γλυκύς ό θάνατος, 
μόνον δταν κοιμώμεθα 

εις τήν πατρίδα.

Η πρώτη συλλογή τών ’ΏδοϋΓ τοΰ Κάλβου ύπό την επιγραφήν ή Λύρα 
εδημοσιεύθη έν Γενεύη τώ 1824. Κατά τό αύτό έτος έδημοσιεύθη γαλλική
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αύτών μετάφρασες ύπό τοϋ Stanislas Julien. Τφ 1826 έδημοσιεύετο έν Πα- 

ρισίοις δεύτερα συλλογή νέων ’Ωδών τοϋ Κάλβου, μετ’ εκλογής ποιήσεων 

τοΰ Χριστοπούλου, μεταπ'εφρασμένων άμφοτέρων ύπό τοϋ συγγραφέως τών 

Hell6niennes, Pauthier de Censay. Κατά περίεργον σύμπτωσή άμφότεροι οί 1 

μεταφρασταϊ τοΰ Κάλβου ύπήρξαν δύο τών καλλίτερων συγχρόνων σινολόγων,
Ό Κάλβος μακρόθεν παρατηρεί τό αιματηρόν δρκμα της έπαναστάσης 

πατρί,δος του, οί ηρωες οϊτινες νικώσιν ούτω περιφανώς είναι άδελφοί του’ αί 

τρομεραί καταστροφαί αΐτινες έπιπίπτουσιν έπί τής Ελλάδος καταστρέφουσι 

τήν πατρίδα του. 'Ο ποιητής άδυνατεϊ νά πολεμ.ήση ύπέρ άπελευθερωσεως 

τής γης τών πατέρων του, άλλ’ ή καρδία του συνταράσσεται έκ πατριωτι
σμού. Ψάλλει τήν τραγικήν έποποιίαν λαοΰ άποθνήσκοντος έπί τή έλπίδι 

άναβιώσεως. Ύψίστη άπλότης, ως έκ τής όποιας Θά τφ προσμειδιάση ή τύχη.

Μετά τήν άπαγχόνισιν τοΰ Πατριάρχου καί τών προυχόντων 'Ελλήνων έν 
Κωνσταντινουπόλει, λύπη μεγίστη τών φιλοπατρίδων 'Ελλήνων ήν ή εΐ'δησις 

τής καταστροφής τοΰ 'Ιερού Λόχου έν Δραγατσανίφ, δν άπετέλει τό άνθος 
τής Ελληνικής νεότητος, οί υιοί’τών άριστων οικογενειών, σπουδασταΐ συρ- 

ρεύσαντες πανταχόθεν τής Δύσεως, οϊτινες έ'σπευσαν ύπό τάς διαταγάς τοϋ . 

'Γψηλάντου.

Είναι γνωστόν ό'τι τά πρώτα επαναστατικά κινήματα άνεφάνησαν έν . 
Βλαχία. Οί "Ελληνες φιλοπάτριδες ήθελον νά άνάψωσι τό πϋρ τής έπανα- 

στάσεως άπανταχόθεν συγχρόνως, φρονοΰντες δτι οσφ πλειότερον έπεκτείνεται 
τόσφ πλειότερον ισχυροποιείται. Τό αίμα τών πρώτων μαρτύρων τής έλευθε- 
ρίας δέν άπωλέσθη μάτην’ ή Ελλάς έξ αύτοΰ συνήγαγεν ένδοξον Θέρος.

Είς ‘τόν Ιερόν Λόχον ό Κάλβος άπευθύνει τάς ωραίας ταύτας στροφάς

ή λεξις αυτή άρμόζη έπί τοιαύτη πράξει) διά ποιημάτων, δι’ εικόνων καί 

αϊτινες διεδόθηίαν καί ψάλλονται μέχρι καί τών ήμετέρων χωρίων.

Σάς άρπαξεν ή τύχη 
τήν νικητήριου δάφνην 
και άπό μυρτιάν σάς έπλεξε 
καί πένθιμον κυπάρισσον 

στέφανον άλλον

Άλλ’ άν τις άποθάνη 
διά τήν πατρίδα, ή μύρτος 
είναι φόλλον άτίμητον 
καί καλά τά κλαδιά 

τής κυπαρίσσου

Άπό τήν στάμναν χύνει 
τά ρεύματα τής λήθης, 
καί τά πάντα άφανίζει. 
Χάνονται πόλεις, χάνονται 

"Αλλη καταστροφή φοβεροτέρα συνεκίνησε τόν πεπολιτισμένον κόσμον 

δλον, φοβεροτέρα διότι δέν προσέβαλεν όπλίτας, άλλ’ άθώα οντα' εννοώ 

τήν καταστροφήν τής Χίου. "Απάντες έν Γαλλί^ κυρίως γινώσκουσι τήν 
διήγησιν τών τρομερών εκείνων σφαγών αϊτιχες κατέστησαν δημοτικαι (άν

Άλλ’ οτε πλησιάσει 
τήν γήν οπού σάς έχει 
θέλλει άλλάξειν τόν δρόμον του 
ό χρόνος, τό θαυμάσιου 

χώμα σεβάζωυ

Αύτοΰ, άφ’ ού τήν άρχαίαν 
πορφυρίδα καί σκήπτρον 
θέσοιμεν τής 'Ελλάδος, 
θέλει φέρει τά τέκνα της 

πάσα μητέρα.

Και δακρυχέουσα θέλει 
τήν ΐεράν φιλήσει 
κόνιν, καί είπε? τόν ένδοξον 
λόχον, τέκνα, μιμήσατε 

λόχον 'Ηρώων.

Είς τον ήρημωμένον 
αίγιαλόν τής νήσου 
ουτω φέρνου? τά κύματα 
καί τό παράπονου του 

αί Ώκεανίναι

Τά γαλακτώδη μέλη 
τών παρθένων τής Χίου 
πλέον έσύ δεν βαντίζεις 
ώ λαμπρόν τοϋ Αιγαίου 

Ιερόν ρεΰμα

’Εκεί οπού ή πανήγυρις 
τών Μουσών τής 'Ελλάδος 
άναπτε τά πυρά, 
καί τ,ών ποδών έσήμαινε 

τ’ άλυπου μέτρον

Τβριστικά, δπερήφανα 
τύμπανα ακούω· καί βλέπω 
τήν Ναβαθαίαν" είς αίμα 
βαμμένη έπί τούς πύργους 

άεροκινεΐται

Άλλ’ ή τιμωρία δέν άργεϊ νά ελθγι’ τήν Χίον θά εκδίκηση ό Κανάρης, 
Καί ιδού πώς ψάλλει δ Κάλβος έν τί) ’Ωδή αύτοΰ τά ήγα. ιστία,

...... Νά βλέπω 
ταχεΐαι, ώς τ’ άπλωμένα 
πτερά τών γερανών, 
έρχονται δύο κατάμαυροι 

τρομεραί πρώραι

Παύει ώς τόσον ό κρότος 
τών μουσικών οργάνων 
τ’άγαρηνά τραγούδια 
παύουν καί τά ύπερήφανα 

βλάσφημα μέτρα.

Μόνον ακούω τό φύσημα 
τοΰ άνεμου όποΰ περνώντας 
εις τά κατάρτια άνάμεσα 
καί είς τά σχοινία σχισμένος 

βιαίως σφυρίζει,

Νά αί κραυγαί καί ό φόβος 
νά ή ταραχή καί ή σύγχυσις 
άπό παντοΰ σηκόνονται 
καί άπλόνουν πολυάριθμα 

πανία νά φύγουν

Στενόν, στενόν τό πέλαγος 
ό τρόμος κάμνει" πέφτει 
ένα καράβι έπάνω

Ό μιαρός τήν μάχαιραν . . · 
ανατριχιάζω . . . τρέμουσι 
τά δάκτυλά μου ■ · . μίαν 
προς μίαν έσύντριψα

τάς χορδάς δλας

Ώ λαιμοί τών άθώων, 
παιδιών μας, ώ πλευρά 
σεβάσμια τών μητέρων, 
γερόντων κόμαι είς τό αϊμα 

άθλίως βρεγμέναι

Πόσους ναούς που έδέχοντο 
τάς πτερωτάς τής πίστεως 
προσευχάς καί τά δώρα· 
πόσους βλαστούς σοιοίας

πάσας έλπίδας

At, πόσους πνέοντας έρωτα 
θαλάμους, τώρα ή φλόγα 
βαρβάρως κατατρώγει 
μισητόν ολοκαύτωμα

ένός τυράννου.

εις τ’ άλλο καί συντρίβονται, 
πνίγονται οί ναΰται

"Ω πώς άπό τά μάτια μου 
ταχέως έχάθη ό στόλος, 
πλέον δέν ξανοίγω τώρα, 
παρά καπνούς καί φλόγας 

ούρανομήκεις

"Εξω άπό τήν θαλάσσιον 
πυρκαϊάν νικήτριαι 
ιδού πάλιν έκβαίνουν 
σωσμέναι αί δύο κατάμαυροε 

θαυμάσιας πρώραι

Πετάουν άπομακρύνονται 
στο διάστημα τοΰ άέρος 
χωσμέναι γίνονται άφαντοι 
διαβαίνουσαι έπαιάνιζον 

κ’ ήκουεν ό κόσμος

Κανάρη I καί τά πέρατα 
τής γής έβόουν, Κανάρη. 
Καί τών αιώνων τά όργανα 
ίσως θέλει αντηχήσουν 

πάντα Κανάρη!
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Οί θαλάσσιοι θρίαμβοι των 'Ελλήνων ένέπνευσαν τφ Κάλβφ καί άλλην 

ώοαίαν ’Ωδήν ό ’Ωκεανός ής παρατιθέμεθα όλίγας στροφάς

Σχισμένη άπό μορίας 
πρώρας άφρίζει ή θάλασσα 
τά πτερωμένα άίράχτια 
έλεάθερα έξαπλόνανται 

είς τον άέρα .

Έπι την λίμνγ,ν ούτως 
«ύγερινά πετάουσι 
τά πλήθη τών μελισσών 
όταν γλυκύ τοϋ έαρος 

φυσάη το πνεύμα

Πεφιλημένα θρέμματα 
Ωκεανού γενναία 
και τής Ελλάδος γνήσια 
τέκνα, καί πρωτοστάται 

έί.ευθερίας

Χαίρετε σείς καυχήματα 
τών θαυμασίων Σπετζίας 
“Ύδρας ψαρών σκοπέλων 
οπού ποτέ δέν άραξε 

φόβος κινδύνου

Κατευοδοΐτε ! Όρμήσατε . 
τά συναγμένα πλοία 
ώ άνδρεΐοι*  σκορπίσατε

τον στόλον, κατακ'αύσατε 
στόλον βαρβάρων

ΤΩ έποοράνιος χεΐρα, 
σέ βλέπω κυβερνούσαν 
τά τρομερά πηδάλια 
και τών ηρώων αί πρώρα’· 

’ιδού πετάουν

’Ιδού κροτούν, συντρίβουσι 
τούς πυρσούς θαλασσίους 
έχθρών άπειρων σκάφη, 
ναΰται, ιστία, κατάρτια 

ή φλόγα τρώγει

Καί καταπίνει ή θάλασσα 
τά λείψανα· την νίκην 
ύψωσε ώ λύρα’ άν ήρωες 
δοξάζονται, το θειον 

φιλεΐ τούς ύμνους.

’Οθωμανέ υπερήφανε 
πού είσαι ·, νέον στόλον 
φέρε, ώ μωρέ, καί σύναξε 
νέαν δάφνην οί "Έλληνες . 

θέλουν αρπάξει.

’Αρχαϊκόν τι πνεύμα διήκει διά των ’Ωδών τούτων. Τό λυρικόν ύψος είναι 

ειλικρινές, αί εικόνες άπλοι καί μεγάλαι τό αίσθημα ισχυρόν και η διάνοια 
εύγενής. Τά πάντα έντή μορ<ρ"ρ καί ταϊς ίδέαις συμπλέκονται μετά τέχνης, 
μετά μέτρου, άνευ ύπερβολής, άνευ ψευδούς άναζητήσεως ενθουσιασμού*  είναεε 

αληθής ποίησις.
Έν τούτοις τό εΐ'ποαεν καί ανωτέρω*  δ Κάλβος σχεδόν έλησμονήθη" ή γλωσ

σά του δέν λαλεϊται ού'τε έν Ζακύνθφ ούτε αλλαχού τής Ελλάδος. Φρον
τίζει πολύ περί τής συντάξεως καί τού καταρτισμού τών φράσεων του ώς καί 

περί τής εκλογής τών λέξεων. Άναμιμνήσκεται μάλλον τόν Πίνδαρον ή τά 

κλέφτικα άσματα. Παραβιάζει διά τολμηρών αποστροφών την Νεοελληνικήν 

γλώσσαν, ής ή χάρις τόσφ πολύ συμβάλλεται είς την λυρικήν ποίησιν ής 
καί αύταί αί άνωμαλίαι είναι μέγας πλούτος είς δεξιόν κάλαμον.

‘Ο Σολομός μεθ’ δ'λους τούς δισταγμούς τών πρώτων αύτοϋ ποιημάτων, · 
έξελέξατο ό'ργανον ισχυρόν τήν ζώσαν διάλεκτον ήν έλάλουν περί αύτόν. Τόν 

κατηγοροϋσιν οτι δέν ήτο δυνατός είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν*  τούτο είναι 

πιθανόν, άλλά δέν τό παρατηρεί τις ούτε ό'ταν τόν άναγινώσκη, ούτε, όταν 

τόν ψάλλη*  πρέπει νά τόν άναλύση ϊνα φανώσιν αί άτέλειαί του.

*0 Κάλβος έγίνωσκε μέν κάλλιον τήν άρχαίαν γραμματικήν, άλλ’ υπάρχει 
τι εν τή γλώσση του-καί τφ ρυθμφ του, δπερ δέν ήδύνατο ή',νά μείωση τήν 
δημοτικότητά τού.“Όσην τέχνην καί επιστήμην καί άν περικλείωσιν οί στίχοι 

του δέν έγένοντο άποδεκτοί ύπό τών'Ελληνικών ώτων. Συνειθισμένοι άπό αιώ

νων εις τά δημοτικά ιησματα, βαυκαλιζόμενοι ύπό τής αρμονίας αύτών, οί 

συμπολΐται τού Κάλβου ήρνήθησαν νά ύποστώσι τήν τυραννίαν τοϋ νεωτερι
σμού του. Μεθ’ δλην τήν ποίησιν ή'τις έγκλείεται έν ταϊς ώδαϊς του καί τήν 
εντέλειαν τής μορφής, έν Έλλάδι δ Κάλβος δέν έ'σχε τήν φήμην ή'τις τφ 

ωφείλετο. ~
Ό Κάλβος άπώλεσε τφ 1826 τήν νεαράν του σύζυγον καί τήν μονογενή 

του θυγατέρα. Τήν καρδίαν έ'χων συντετριμμένην άνέλαβε τήν πρός τήν πα.τ 
τρίδα επάνοδον. ’Αποκατέστη έν Κερκύρορ καί διωρίσθη ευθύς καθηγητής 

τής φιλοσοφίας έν τή Ίονίφ Άκαδημίιγ, έν η Θέσει ολίγον διέμεινεν. Αί οικο

γενειακοί αύτοϋ λύπαι, ή πτωχεία καί ή δυστυχία αΐτινες τόν έπίεζον έπί 
πάσι δ’ άσθένειαι συνεχεϊς άπετράχυνον τόν χαρακτήρά του καί καθίστων 
δυσχερή τήν μετ’ άλλων έπικοινωνίαν. ’Ενίοτε τοσοΰτον ώργίζετο ώστε έπί 

ώραν διίστατο πρός τούς προσφιλεστάτους αύτοϋ φίλους.Ή· αγαθή δμως αύτοϋ 

καρδία τόν έ'καμνε τάχέως νά μετανοή, καί τότε προσεπάθει να πλησιάση 

εκείνους οΰς είχεν ήδη άπομακρύνει. Τά μαθήματά του έν Κερκύρη μόλις τφ 

παρεϊχον τά πρός τό ζήν, ώς έκ τούτου δέ καί δέν έδημοσίευσε πλέον στί
χους του*  είναι δ’ άγνωστον καί άν έποίησεν άλλους. Σώζονται έκ τής έπα- 

χής·ταύτης άρθρα φιλολογικά τού Κάλβου δημοσιευθέντα έν έφημερίσι καί 
περιοδικοϊς. Τά μαθήματά του τής φιλοσοφίας ουδέποτε έξετυπώθησαν.

Καταβεβλημένος ύπό τής δυστυχίας άνεχώρησε καί πάλιν είς Λονδϊνον. 

Περί τά τέλη τού βίου του συνήλθεν είς δεύτερον γάμον. Άπεβίωσε δ’ έν 
Λονδίνφ τφ 1859. JULIETTE LA.MBER.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ *

ΙΤεοι τον ά.τό τίνων Ιθεών έχάήθηΰαν ό θάνατος χαΐ ή ζωή.

Έν άπάσαις ταϊς γλώσσαις δ θάνατος καί ή ζωή σημαίνονται μεταφορι- 
κώς, έν δέ τή Ελληνική ού μόνον μεταφορικώς, άλλα καί έτυμολογικώς'.

Τό φώς καί ή ημέρα λέγονται σανσκριτ. dyau, λατιν. dies γερμαναγγλ. 

tag, day, γαλλ. jour, έν δέ τή τών Παλαιών Κρητών διαλέκτφ άι'α, ώς 
άναφέρει ό Μακρόβιος έν Σατουρναλίων Α', 15. Αύτη ή λέξις άπαντ^ καί 

παρ’Όμήρφ έν Ίλιάδ. Π 365.

* ’ Ορα και τα ?ν τφ Παρν ασσφ, 1877, τόμ, ό', σιλ. 114.
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'Ως δ’ δτ’ άπ’ Όλυμπου νέφος έρχεται ούρανόν εΐσω
Αίθέρος έκ δ ί η ς κτλ.

Εκ τουτου προέρχονται αί λεζεις ενάιον τό έν μέσφ τής ημέρας γινόμενον 
καί ενδία ή γαληνή καί φωτεινή κατάστασις αύτής. Έκ τοϋ αύτοϋ θέλου- 

σιν δτι έκληθη και ό ζ/ιεύζ· Ζεύς-Διός ώς διάγων έν τφ αίθέρι, άποθήκη τοϋ 

φωτός κατά τό 'Ομηρικόν έν Ίλεάδ. Β 412

Ζεΰ. κύδιστε μέγιστε κελαινεφές α’ιθέρι ναίων I 
’Εντεύθεν καί ή συνωνυμία τών αίθριον καί ενδιον.

Συνήθως έν τή 'Ελληνική γλώσση ή συλλαβή δι προηγούμενη φωνήεντος 
συστέλλεται είς άπλοΰν ζ οΐον έν τοϊς θιάΛευκος-ζάΛευκος, διάπΛουτος-ζά- 

π.Ιουτος, από τής διά καί τοϋ αίτω τό d«-air<5 ζητώ, άπό τής διά και τοϋ 

ιω τό διωνη-ζωνη, ούτως καί ό διάβολος αίολ. ζάβοΛος, ό Διόνυσος Ζώνν- 
ζος καί άλλα διάφορα, περί ών λαλώ έν τφ δ=ζ τοϋ κεφ. Δ'. Άναλόγως 

οδν’άπό τοϋ δια τό φως γίνεται τό διωή (κατά τά διφορούμενα ία καί ίωή 

ή φωνή) δθεν ή ζωή, διό κα'ι παρ’Όμήρφ πολλαχοΰ τό ζην έκφράζεται διά 

τοϋ «όράν φάο'ς Ήελίοιο.» Καί ταϋτα μέν περί της ζωής. Έρχόμεθα ήδη 

είς τό περιπλοκώτερον τό τοϋ θανάτου.
"Απαντες κοινώς βούλονται δ'τι τά μύρος λατιν. mors δ θάνατος καί τό 

morbus ή νόσος κατάγονται από τοϋ πρωτοτύπου mar ό'θεν καί τά σανσκρ. 
mrta, σλαβ. mreti, λιθουαν. mirti, σημαίνοντα τό έλλην. μαρ-αίνεσθαι, φθί- 

νειν, τηκεσθαι, έζ ου θελουσιν ό'τι καί τό βροτδς οΐον μροτός. Παραδέχομαι 
τοϋτο περί τοϋ morbus,% περί δέ τοϋ μόρος mors αντιτείνω δτι ταϋτα πιθα

νόν νά προερχωνται από τών σωζομένων έν τφ παρακμάζοντι Έλληνισμφ 

καί λατινισμφ μαύρος morus δ μελανός καί σκοτεινός, εις τοϋτο δ’ ένισχύο- 

μαι άπό τών επομένων :

α' Λατιν. nigrum, ίταλ. negro τό μέλαν, μαυρον, σκοτεινόν, άφ’ ής ρίζης 

και τό σανσκριτ. nak, γερμ. nachte, άγγλ. night, λατ. nox ή νύξ ήτις μαύρη 
καί σκοτεινή, άλλά καί λατιν. nex necis δ θάνάτος, neco τό θανατώ, δημοτ. 
σκοτόνω, δθεν καί έλλην. νέκυς καί νεκρής καθό έν νυκτί καί σκότει διατε- 
λών. Είρήσθω δέ έν παρόδφ ότι τό χρώμα —κρεΐττον δ’ είπεΐν τό ού χρώμα 

τοΰτο nigrum, καθό παντός χρώματος ά'ρσις—ί'σως από τοϋ άρνητικοΰ λατ, 
non, ne, nec, γερμ. nicht, σλαβ. niet σημαίνοντος τό οϋκ’ άλλά και ή ννζ 

αύτή άρσις τοϋ φωτός έστί. Ούτως καί 'Ελληνιστί τό σκότος λέγεται είσέτι 

Spy>r>] άπό του όρφνός,δθεν καί τό δρφανδς λατιν. orbus ό έστερημένος τών τε

1 Περί τούτων ζήτει τα έκτάδην ύπδ τοϋ Max-Muller, Nouvelles Lemons sur la science 
du Langage, Le§ X, t. 3 p. 186—196.

2 To δέ νόσος νομίζω ότι προέρχεται όθεν και το λατιν. noceo τδ βλάπτω, άφ’ου noxa 
ή βλάδη, per-nicies δ όλεθρος. Άλλοι και ταϋτα πάλιν όδεν τδ νύ ττω τδ [πλήττω, δι’ δ 
καιαΐ διάφοροι έπιδημικαί νόσοι λέγονται πληγαι, ή δέ κατ’ έξοχήν τούτων πανώλης 
άγγλ. plague=^rfr<i.
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γονέων καί τών οφθαλμών διό καί τό παρ’ Όμήρφ δρφναΐη έπίθετον τής 

νυκτός. *
β' Λατιν. Iateo καί deliteo τό καλύπτω, κρύπτω, επομένως καί εν τω σκό· 

τει καταθέτω εντεύθεν latebrae τά σκότη καί τό έλλην. Λήθη καθό κατα- 

κάλυψις καί άποσκότισις τής μνήμης . Αύτόθεν καί ρήμα Λάθω λανθάνω 

έν συνώνυμέ τοϋ κρύπτω, Λαθραίοι τό έν τφ κρυπτφ καί σκότει γινόμενον’ 

άλλ’έχομεν είσέτι letum δ θάνατος καί ρήμα leto τό θανατώ, σκοτόνω. Αή
βης λίμνη έν τφ "Άδή καί Λήθαργος κατάστασις τφ Θανάτφ παρεμφερής.

γ' Σανσκριτ. kalo τό κεΛαιναν μελανόν καί σκοτεινόν, δθεν καί cal-igo 
λατιν. τό σκότος, άλλά καί Kala έν τή ’Ινδική μυθολογία ή τοϋ θανάτου 

θεά καί δ θάνατος αυτός. Αύτόθεν ί'σως καί τό λατιν. calamitas ό άφανι·» 
σμδς, καταστροφή καί δυστυχία. Γερμ. koln καί άγγλ. coal ό άνθραζ, δ έστι 

μαΰρος καί σκοτεινός, hole δέ~ γερμ. καί hell άγγλ. ό "Αδης, άλλά καί άγγλ. 
to kill τό' θανατοϋν, σκοτόνειν, «"Αϊδι προϊάπτειν ». Επομένως δείξωμεν: 

οτι κα'ι ή λέξις "Λδης είναι σκότους σημαντικόν.
δ' ’Αλλά καί τό θάνατος αύτό προέρχεται δθεν καί τό λατιν. tenebrae 

τά σκότη, δπερ σανκριτ. tamas. Τούτοις συγγενή είναι τά γερμ. dame-ring 
καί dame-riing (τά λυκαυγή) φέροντα ήμισκοτασμοϋ καί άμαυρώσεως σημα
σίαν. ’Επειδή δέ καί πάσα κηλίς. καί ρϋπος φέρει χροιάν τινα άμαυρότη- 

τος καί σκιάσεως, έκ τούτου υποθέτω δτι άπό τής ρίζης άφ’ ής τό tamas 
προέρχονται καί τά λατιν. con-taminare κηλιδοϋν καί in-temeratum τό άκη- 

λίδωτον καί άσπιλον. Αύτόθεν καί γερμ. τό σβενύειν λέγεται zu dampfen 

δ έστι σκότος φέρειν.

ζ' Τοΰτο ίταλ. λέγεται spegnere καί extinguere, άλλά καί μεταφορι

κώς spento καί estinto ό θανών, καθό σβεσθέντος τοϋ τής ζωής φωτός. Άμοι- 
βαίως άπό τοϋ morto ό θανών γίνεται smorzare τό σβενύειν καί smorto ύ 

άχρους, άμαυρός, δημοτικώς δέ ξέθωρος· Ούτως καί ημείς λέγομεν δτι εσθυ· 

σε τδ πρόσωπόν τίνος δτε άπό μεγάλης όΰγκινήσεως ώχρίασε. ’Εντεύθεν 
λέγεται ίταλ. mortificare, γαλλ. modifier δτε έλέγχοντές τινα κάρ.νομεν 
αύτόν νά άλλάζτ) δψιν καί νά μελανωχριάσγι. “Τοϋτο λέγομεν δημοτ. άπο- 

σβοΛόνω άπό τής άσβόλης, καπνιάς, (φερούσης χρώμα μελανωχριάσεως), προ- 
ερχομένης δέ πιθανώς δθεν καί τό σβενύω τοϋ α οντος προσθετικού. Έντεϋ- 

θεν ίταλ. ammortare, γαλλ. ammortir τό κατά βαθμούς φθίνειν, μειοΰσθαι, 
μαραίνεσθαι se consumer καί έπί τέλους άφανίζεσθαι, θνήσκειν. Έκ τούτων 
ammortissement τό χρεωλύσιον, ή καταμικρόν τοϋ χρέους άπόσβεσις καταν- 

τώσα είς τελευτήν.
τ' Κορδν καί καρδν τό μέλαν, μαϋρον, σκοτεινόν, κοριόω δέ δωρικ. τό 

θανατόνω καί σκοτόνω. ’Εντεύθεν ή κάρωσις, παρεμφερής τφ ήδη ρηθέντι 

ληθάργφ. ’Από τοϋ κορδν γίνεται τό λατιν. ob-scurum χυδαϊκώς σκονρον 

8 έλάβομεν άπό τών ’Ιταλών. ’Εντεύθεν ή λέξις corroto χυδ. κορότον ση· 
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μαίνουσα την μέλαιναν καί πένθιμον έπί θανάτφ ενδυμασίαν ί'τι^ε καί τί 
πένθος αύτό. 1 Έκ τούτων συντάττομαι «ις εικασίαν μήπως το «Έν χαμό? 

αί'στί» περί ού έλέχθησαν τοσαϋτα, σημαίνει τόν θάνατον. Παρόμοιον είναι 
καί τό ’Ιλιαδ. I 37 8:

Εχθρός γάρ μοι κείνος δμώς Άίδαο πόλησιν» κτλ.
*0 δέ $δης συνώνυμον -tu> θάνατος. 'Επομένως τά πολλαχοϋ παρ’ Όμηρφ 

«κϋρες θανάτοιο», «θάνατον καί κηρα» είναι φράσεις πλεοναστικά!. Ιδού 

προσέρχεται καί ό 'Ησίοδος (Θεογον. ς 210.) ϊνα αρνί πάντα δισταγμόν.

Νύξ ο’ ετεκε στυγερόν τε Μόρον καί Κήρα μέλαιναν 
καί Θάνατον.

άπαντα, ώς εΐ'δομεν, σκότους καί σκοτωμού σημαντικά.

ζ' Τό σκότος 'λέγεται γοτθιστί skadus ή δέ παρεμφερής αύτφ σκιά άγγλ. 

shade γερμ. schatten, σανσκρ. schaya, έν δέ τ1»? βρετονική της Γαλλίας 
gu-skaden*  έ'χομεν εισέτι fuscum λατιν. τό σκοτεινόν καί foscad πάλαι 
ίρλανδ. η σκιά. Έκ τ·ης αυτής καταγωγής νομίζω δτι προέρχεται καί τό 

α3ης, έν ώ έξέλιπε τό sk $ sb έμφαινόμενον διά tij; δασείας κατά τά 

έν τφ κεφ. Ί! δπου άπειρα παραδείγματα περί εκβολές συμφώνων έν άρχίί 
λέξεως. Διό καί παρ’ Εύριπίδη έν τοΐς πρώτοις στίχοις τοϋ προλόγου τις 

Εκάβης*

"Ηκω νεκρών κευθμώνα και Σκότορ πάλας 
λιπών, ίν’".^δης χωρίς ί^κισται θεών.

Άλλοι θέλουσιν ό'τι τό αδης άπό τοΰ α στερητικού καί τοϋ iSeir ώς ση

μαίνον τό άιδής, ά-όρατος οθεν καί σκοτεινός, αλλά ποϋ ποτέ εύρίσκεται 
δασυνόμενον τό α στερητικόν ;

• η“ Ή σκιά λέγεται εισέτι καί σκοά καί σκοιά άφ’ ού παρ’ Ήσυχίφ σκοιδν 
τό σκοτεινόν, όθεν καί παρά Θεόγνιδι άπαντώμεν τόν "^.δην «σκιερόν χώρον 
άποφθιμένων» (Γνωμικών ς*.  708) ο έστι σκοτεινόν γαλλ. sombre, ό'περ άπό 

τοϋ λατινικοϋ umbra, ΐσπαν. softibra η σκιά. Έν δέ τοΐς ζευγωτοΐς στιχουρ- 

γημασι της Π. Γραφής η σκιά έκφέρεται ώς παράλληλος τφ σκότει

'Ο λαός δ καθήμενος έν σκότει είδε φως μέγα. 
Τοΐς καθημένοις έν σκιά θανάτου φως άνέ- 

λαμψεν αύτοϊς. ('Ησαίου Θ. 2.)
"Εχομεν εισέτι μεταξύ διαφόρων ασιατικών γλωσσών τό σκότος άραβιστί 

ζουΐάμ, καί ή σκιά περσιστί ζΙΛ, ό δέ θάνατος τουρκ. h-ouloum. Μαυη παρ’

1 Ε’ρήσθωσαν ?ν παρόδω ότι, άπό τοϋ κορόν γίνονται τά κόραξ καί κορώνη δημ. ζου- 
ροϋνα (καρακάξα) διά τήν μελανότητα των πτερύγων αϊτών. ’Από τοϋ καρδν τό Καρά- 
μαλλος Ιπώνύμον διαφόρων ορχηστών έν τφ Ίπποδρομείω διά τήν μέλαιναν κόμην αϊτών, 
ώσπερ και έτερον Χρυσόμαλλος διά τήν ξανθήν. Λ|ά τόν αϊτόν λόγον καί Ιπώνυμον οικογε
νειακόν έν Ζακόνθοι Καραμαλλίκης οίον Μαυρομάλλης ώς έκ τοϋ πρώτου Αρχηγού έχοντος 
τοιαύτην κόμην, κατά τά Μαυροφρύδης, Μαυρογένης, Μανρομμάτης.

2 Comptes rendusInscript, etc. 1880 t. VIlLp. Ί50.

ημΐν έκ την τουρκικής δημοτικώς τό κυανοσκότετνον bleu rloir, παρά δ’ Όμη· 

ρφ κυανοΰν τό μαΰρον, ώς έν τφ «ΤΗ καί κυανένισιν έπ’ όφρύσι νεϋσε Κρονίων» 

διά την άκραν προσπέλασιν τών χρωμάτων τούτων (περί ού λαλώ αλλαχού)· 
άλλά καί έβραίστί mawet ό θάνατος.1

Κ. ΛΑΜΠΡΪΆΑΟΣ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΗΡΑΣ *

Τά εννέα περιστέρια

"Ητανε μΐά φορά ένας βασιλέας καί είχε μία κόρη μονάχη. Τό λοιπός 

•ηχτισε ένα πύργο ύάλινο και την έβαλε μέσα. Τό φαγητόν τσι ητανε ολο 

κρέας κεονάτσα (ψαχνό), δέν είχε ποτέ κόκκαλο. Μία μέρα τωνέ λέει*  μά 
όλο τό κρέας είνε τσιδά, ώς τό τρώω ’γώ ; Λέει ό'χι έχει καί κόκκαλο. Δέει*  

φέρτετέ μου το κι’ εμένα ώς τό τρώτε σείς. Τσί τό πάνε, τό τρώει, πετ^ τό 

κόκκαλο στην πάντα. Σπζ τό γΟαλί καί κάνει ένα παραθυράκι. Τό λοιπός 

■ηκάθουντα αύτη άντίκρυ στό παραθύρι κΐ’ηθερμαίνουντα στόν ηλίο που μπας- 

νετότες μέσα,Έκεΐ ήπερνούσανε εννιά περιστέρια, οκτώ μαΰρα καί έν’ άσπρο. 

Τό άσπρο περιστέρι άφίνει αύτά καί μπαίνει άπό τό παραθυράκι μέσα. Αύτη 
κάνει τό χέρι τσι γΐά νά τό πλάσν), τσί φεύγει τό δαχτυλίδι*  τό παίρνει 

στη μύτην του καί φεύγει τό άσπρο περιστέρι. “Ύστερα σέ κάμποσαις μέραις 
έρχεται πάλι τό ΐ'δ’ο*  κινώντας φεύγει τό. μανίκιν τσι (βραχιόλι), τό παίρ

νει φεύγει. Σέ τόσον καιρό πάλι ξανάρχεται, τό κυνήγι μέ τό μαντήλι, τσί 

τό παίρνει φεύγει. Αύτη τώρα ή'κλαιε πώς θά τά ’βρν) ό πατέρας τσι νά λεί- 

πουνε, όπου την είχε κλεισμένη*  τότες ζητ^ τοϋ πατέρα τσι νά τσί. χτίση 
ενα μοναστήρι στην έξοχη καί οποίος ήθελε ·νά περάσ·/), τόν έβανε μέσα καί 
τόν έρώτα, τί είδε, τί ξέρει, ίσως καί μάθν) αν τά βρήκε κάνεις νά τσί τά 
δώσνμ '“Ας άφηκωμ’ αύτη κϊ’ άς π’κσωμε μ’ά γργά που χε ένα γϋιό, μά σαν 

παλαβός καί τό ’μάθε. Λέει καλέ μάνα, θά πάω κι’ έγώ στη βασίλισσα νά 
μέ λούσν). Βρε, γυ’έ μου, μην πφς πουθενά, γλά δέ σέ δέχεται η βασίλισσα

1 Ή δόκησίς μου αΰτη περί τοϋ μόρος mors άντίκειται ε’ς τήν γνώμην πάντων 
τών κορυφαίων έτυμολογιστών’ άς κρίνωσιν αϊτοί ούτοι έάν έχη τι τό παραδεκτόν. 'Ο θά
νατος δηλοϋται ε’σέτι διά λέξεων σημαινουσών κρότον, δοϋπον, ψόφον κ.τ.λ. ’Αλλά περί 
τούτωνλαλήσωμεν έν τφ κεφαλαίφ «Περί κρούσεων και κρότων,"παταγμών τε καί πατάγων» 
άφ’ ών προέρχεται κα'ι ό θάνατος αϊτός.

* Έκ τής συλλογής τον κ. Πέταλά.

«<►
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που σαι ελεεινός' λέει θά πάω. Άφοΰ δέν τάν έ'κανε ζαϋτι λέει, άμε φέρε 

μου μάγκου μου ξύλα νά κάμω θερμά νά πλύνω τά πουκαμίσι σου νά πας 
μΐά σταλιά παστρικός. ’Ήπηρε τάν μπαρτά καί τά γαδουράκι του καί πάει. 

Πηαίνοντας αύτοΰ, δένοντας τό γαδοϋρι σέ μία ρίζα τοΰ δένδρου, έκεϊ ώς 
καθώς πίάνει τό μπαρτά νά κόψη μ’ά κούτσουρα μεγάλη, παρουσιάζεται ένα. 

γαδοΰρι κΓ ήπήαινε τόν άλλο δρόμο. Λέει, & τό γαδοϋρι μου*  άφίνει τό μπαρ- 

τΆ καί τρέχει νά τό πίάση. Πηαίνοντας κΓ οί δϋό, πάει και σταματ^ σε 
μΐά μαύρη πόρτα τό γαδοϋρι κΓ ήνοιξε κΓ ημπηκανε μέσα κΓ ήκλεισε μέσα. 
Μπαίνοντας, βλέποντας σκάλαις ψηλά απάνω, ήναίβαινε, τό γαδοϋρι πάει 
και τά παιδί. Βγαίνοντας απάνω σέ μίάν κάμαρα χάνει τό γαδοϋρι, μένει 
μοναχός’ έκεϊ θωρεϊ ένα καζάνι καί ήβραζε' τά ξεσκεπάζει, βλέπει δβό πέρ- 

δικαις, παίρνει τη μΐά, άφίνει την άλλη' θωρεϊ ένα ντουλάπι, μπαίνει μέσα, 
την πέρδικα την έφαε. Κάθοντας αύτοΰ, ήθώρίε άπό την άράδα κΓ έρχον

ται τό. μεσημέρι εννιά περιστέρια' ήμπαίνανε, ήτινάσσουντα κΓ ήγείνουντα ό- 
κτώ δράκοντες κΓ ήπήε καθεένας στην κάμαρην του, τό δέ τάσπρο έμεινε τήν 

κάμαρα ποϋ ’ταν’ αύτός, (τσί γργάς δ γυ’ός), η τινάχτηκε κΓήγεινε νέος. Χτυ

πώντας τά χέρ’α, βγαίνει μΐά σκλάβα μέ τό λεγενόμπρικο καί μέ τη νυ- 
φτομαντηλα καί νίβγεται. Άφοΰ ήνίφτηκε, τοΰ βάνει ένα ταβολίνι μπροστά 

ντου, τοϋ λέει' αφέντη, δΰό πέρδικαις ήτανε, μία ηυρηκα' λέει, βάλε μου 

νά φάω και δέν πειράζει' ήφαε, ησηκώθηκε τό τραπέζι κΓ έπειτα ημεινε μο

ναχός' απλώνει έναν μαντήλι στό ταβολίνο καί βγάνει τό μανίκι καί τό. 
δαχτυλίδι, καί τά θέχτει άπάνω καί τά φίλϊε καί ηκλαιε, ώ βασιληοποΰ- 
λα μου, άπ’ όντας σοϋ ’πήρα τό μαντήλι, περνώ καί δέ σέ βλέπω στην κά

μαρη, σου*  ήλεε κΓ ήφίλ’ε αύτά' υστέρα μέσα σ’αύτό ό'λονε τόν καμμόν του. 
έρχουντ’ οί δράκοντες, τόν παίρνουνε καί φεύγουνε εννιά περιστέρια. Τό παιδί 

τρομασμένο, άφοΰ ήφύαν’ οί δράκοντες, βγαίνει άπό τά ντουλάπι νά φυη" 
βρίσκεται τό γαδοϋρι μπροστάν του' καταιβαίνει, άνοί’ η μαύρη πόρτα,, 
πάνε στό μέρος που ’ταν τά ξύλα' χάνεται αύτό τό γαδοϋρι, γυρίζει, θωρεϊ 

στό δέντρο τό γαδοϋρι του δεμένο' ώ λέει γαδουράκι μου σ’ έδεσα καί μο-. 

ναχό σου ήλύθηκες κΓ ήδύθηκες γϊά' νά μη μέ κουράσης. Ήπίάσε τό μπαρτά, 
κόβγει τάξύλα, τά πάει τσί μάνας του. ’Άφτει αύτή, τοΰ πλύνει τό ποκαμίσι, 
τό στεγνόνει' τό βάνει, αύτός τρέχει πάει στη βασίλισσα καί τσί τά λέει όλα. 

Άμα τά ’κουσε αύτη, τσί δίνει άραθυμ’ά. Ά λέει, πώς Θά κοιμάσαι σύ 

καί νά τρελλαθώ ’γώ ποϋ μ’ έχει η μάνα μου ένα καί μοναχό ; Καί καλά 
είπέν τσί τα καί τσί τό φώναζε αύτό όλη την ώρη. ’Έπειτα, λέει, νά μέ 

πας. Λέει δέ σέ πάω. Μέ τά χρήματα, μέ τά ταξίματα, τηνέ παίρνει τήν 
πάει, καί ήβάστα οιίάν πιπεριά" λέει, θωρεϊς άνή τυχό και πέσης χάμαι 

καί μοΰ κάνης τσιδά, τούτη δά τήν πιπερίά θά σοϋ βάλω στό στόμα σου. 
Ή βασίλισσα κΓ ήγέλα καί τονέ βίαζε νά .τήν πάη' τηνέ πάει σ’ αύτό τό 
μέρος, στό ντουλάπι καί τά ’βλεπε αύτά όλα.· Αύτή δέν ήβάσταξε και βγαίνει 

καί τόν αγκαλιάζεται. Τότες ήφυε τό παιδί κΓήπήε στό μοναστήρι μέ τή 

μάναν του κΓ ημεινε αύτή με τ’αύτόνε. *Ήζησε  έκεϊ οκτώ εννιά μήνες' τήν 
έκρυβγε κΓ ήπήαινε μέ τσί δράκοντες αύτός. Τότες τσί λέει' νά πφς στά 
τάδε·χωρ’ό πούχω μίάν άδερφή νά γέννησές τό παιδί κΓ εγώ θάρθω' τηνέ 

βγάνει, πάει κ’’αποσώνει στσ’άδερφής του' τηνέ βάνει στά παλάτια, τήν 
έπεριποιούντανε αύτη. ΤΗρθ’ ά καιρός ήγέννησε, σερνικό παιδί' τότες άφοΰ 
ήσαράντισε, λέει τσί κουνιάδας τσι' θέλω, κουνίά μου, νά χτίσωιζε’να πα

λάτι γϋάλινο στήν τάδε έξοχή νά καθίσωμε έκεϊ καί άπόξω ντυμένο σίδεοο. 

Καί τότες άφοΰ ήκάμανε τά παλάτι κΓ ημπηκανε ή δοό κοπέλαις μέσα, 
ήπεράσανε τά περιστέρια καί καθώς ήπερνούσανε, μπαίνει τό άσπρο μέσα' 
καί κλειδώνουνε μέ τή σιδερένια πόρτα τά άλλα όξω. Άπό τήν πίκραν τωνε 

πώς ήχάσανε τό γυ’όν τωνε οΐ δράκοντες, πρίσκονται καί σκλοπάρουνε καί 

σκοϋνε κΓ οί οχτώ. Μά έλα ποϋ τό περιστέρι είχε τρεις καρφίτσαις άπά 

στήν κεφάλή καί δέν ήθυμήθηκε νά τό πγ τσί βασίλισσας νά τοΰ τσί βγάλη. 
Τότες τό περιστέρι ήπεσε άπά στά κρεββάτι κΓ ήλάφασσε νά ψοφήση άπό 

τή σκάσιν του, γΐά .δέν ήμπόρίε νά γίν·η άνθρωπος' αύτή ρίχτει τό παιδί 

άπάνων του, καί αυτή κοντά λέει ας πάμε κΓ οί τρεις, άφοΰ ποθαίνει αύτός. 
Κάνει τά παιδί άπό δώ, άποκεϊ, βγάνει τσί καρφίτσαις, γίνεται βασιληό- 

πουλο. Ά λεει, βασίλισσά μου, ακόμη μΐά ώρα άν ήμουνε τσιδά, ήθελε νά 
χαθώ καί γώ καί σύ. ’Έπειτα τσί πήρε καί τσί πήε τοΰ πατέρα του κΓ 
ήζήσανε καλά.

Ή κερά. δάλασβα

"Ητανε μΐά φορά ένας γέρος' άπάνω στήν αμμουδιά είχε ένα σπητάκΓ ' 
ήτανε παπουτζής. Τό λοιπός τό σπητάκη του ήτανε μικρό κΓ είχε ’να πα

ραθυράκι καί μία'πόρτα' τά λοιπός ήτανε μοναχός δ γέρος' ήβαρέθηκε μΐά 
μέρα καί πάει καί παίρνει καμπόσο αλεύρι' τό ζυμώνει καί βγάνει μεγάλη 
ζύμη καί τήν έ'καμε είς τρία κομμάτια' τήν πλάσσει' καί κάνει τρεις κου- 

τσοϋναις σαν κοπελλαις ώραϊαις*  έπειτα πίάνει καί τσή ντύνει' τή μΐά κόκ
κινα, την άλλη γαλαζα, τήν άλλη άσπρα' είχε καί μία γάστρα μέ τό βα
σιλικό το πρωί ποϋ ’θε νά φυ·η ό γέρος ποΰ καμάρωνε τσή θυατέραις του, 

παίρνει τη μΐά με τ’άσπρο φόρεμά καί τήν καθίζει στό παράθυρο-καί τσί 
βανει τή γάστρα μ.έ τό βασιλικό καί τσί λέει' κόρη μου γΐά νά 

μην είσαι μονάχη, τώρα ποϋ Θά'φύω κάθησε στό παράθυρο νά βλέπης τόν 
κοσμο να διασκέδαζες' τίμια νά περάσης, νά μή κάμγς άγαπητικό. Κλει
δώνει την πόρτα ο γέρος με το κλειδί, καί φεύγει πάει στή δουλειάν του, 

Εκεϊ ποΰ περνούσανε στό περίπατο, ήπέρασε καί τοΰ βασιλιά δ γυ’ός, βλέπει 

την κοπέλα στο παραθύρι σταματ^. Τήν καλημερίζει καί τσί λέει. Γΐά δέ 
όπου σε άγαπώ καί νά μ’ αγαπάς καί σύ δπαΰ θά σέ κάμω βασίλισσα. Τήν 
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παρακαλεΐ, τσί μιλεΐ moc τοϋ μιλήσν), δέν τοϋ μίλ’ε, κόβγει έναν κλαδί βα- 

σιλικό, ρίχτει στην ποδιάν τσι φλουριά καί σηκώνεται, πάει στό παλάτι. 
’Έρχετ’ ό γέρος τό βράδυ, ώς καθώς είδε τό βασιλικό κΐ’ήλειπε, τά φλου

ριά στην ποδιάν τσι, την παίρνει άπό τό χέρι καί τηνέ στρώνει στό’ξύλο. 
’Άτιμη, συχαμένη, όπου ακόμη δέ σ’έ'βγαλα έ'ξω και μοϋ ’καμες άγαπη- 

τικό. 'Γην κάνει κομμάτ’α, άνοίει μίαν κασέλα, τη βάνει μέσα και φυλάει 
τά φλουριά, κλειδώνει τό παράθυρο κοιμάται ό γέρος. Την άλλητό πρωί ση- 
χώνεται καί βάνει την άλλη μέ τόγαλάζο φόρεμα στό παραθύρι καί τσί λέει. 
Θωρεϊς εσύ νά περάσιρς φρόνιμα καί την κλειδώνει και φεύγει. ’Έλα τώρα 

τό βασιληόπουλο ποΰ ήπέρνα πάλι καί τά ’χε χαμένα άπό την άγάπη τΟυ’λέει, 
μάτίά μου, ψυχή μου, εχθές ήσουνε μέ τά άσπρα καί σήμερα μέ τά γαλά- 
ζα ; Δέ μοϋ μιλεΐς όποϋ θά σέ πάρω στό παλάτι νά σέ κάμω βασίλισσα, 
παρά κοντεύεις νά μέ κάμγς νά λωλαθώ. Τό λοιπός την παρακάλεσε δυ

νατά, άφοϋ δέν τοϋ μίλΐε, κόβγει έναν κλαδί βασιλικό, τσί ρίχνει τά φλου
ριά καί φεύγει. ’Έρχεται ό γέρος’ ί'ντα νά δ^’ τό βασιλικό καί'τά φλουρίά' 

μάφε πεζό τρελή εσύ άπό . την άλλη’ την πίάνει άπό τ’ αύτί τη ριχτεί κά

τω, την κάνει κομμάτια καί την βάνει στην κασέλα’ φυλάει τά φλουριά 
κλειδώνει τό παράθυρο. Τό πρωί καθίζει την άλλη μέ τό κόκκινο, την έρδί- 

νΐασε καλά καί τσί βάλε τό βασιλικό καί ή'φυ’ό γέρος. Τό βασιληόπουλο συνει- 

θισμένο σηκώνεται, πάει στον περίπατο, τηνε θωρεΐ, πάει νά τρελαθί)’ λέει, 

μάντίά μου, ψυχή μου, προχτές ή'σουνε μέ τά άσπρα, έχτές μέ τά γαλάζα 

καί σήμερα μέ τά κόκκινα γΤά νά μέ κάμης νά λωλαθώ ; μίλησε μου μαν- 
τ’α μου, μίλησέ μου φως μου ; δέ μέ λυπάσαι, ποΰ δέν έχει ό πατέρας μου 

άλλο’’ μίλησέ μου ποΰ θά πάρω στό παλάτι νά σέ κάμω βασίλισσα, Σάν 

δέν ήμίλΐε, κόβγει πάλι βασιλικό, ρίχτει τά φλουριά.καί πάει πάλι στό πα
λάτι σκοτισμένος. ’Έρχετ’ ό γέρος, βλέπει τά ί'δ’α κΓ αύτη’ μάφε καί σύ 

τό ίδιο; την πιάνει, την ρίχτει κάτω, την κάνει κομμάτία, τη βάνει στην 
κασέλα’ νά καί σύ άφοϋ δέν θέλετε νά σάς έ'χω θυατέραις, παρά ήστε άτι- 

μαις. Κλειδώνει τό παράθυρο καίδένηνοιξε πείά. Περνέρ το βασιληόπουλο τρεις 

πορναΐς συνειθισμένο δπως ήτανε, βλεπει κλειστό τό παραθύρι. Άπό τόν καμ- 
μόν του άρρωστίζει. Ό βασιλέας γ’ατροί καί γιατρικά γ’ά τό γυ’όν του’ 
εκείνος τό χειρότερο. Τοϋ λένε οί γιατροί’ παρακάλεσέ τόνε, βασιλέα μου, 
νά σοΰ πή, τί τίοτις αιτία έχει, γΙατί δέν είν’ άρρωστημένος. Πατέρα μου, 
ί'ντα νά σοϋ πώ’ μίαν ωραία κοπέλλα είδα στό τάδε παραθύρι κΓ S δέν τηνέ 
πάρω, θά ποθάνω. Γυΐέ μου νά δοΰμε ποΰ είνε. Βγάνουνε άνθρωποι νά την 

γυρέψουνε άρωτοΰνε’ λέει ένας γέρος κάθεται σ’ αύτό τό σπίτι’ αποδώ άποκεΐ 

τονέ βρίσκουνε’ λέει νάρθ-ρς ό βασιλιάς ποΰ σέ θέλει’ τονέ πίάνει ψιλή τρομά

ρα τόν καμμένο’ λεει ί'ντα μέ θέλει εμένα ό βασιλιάς. Πάει στό παλάτι. Τόΰ 
λέει ό βασιλιάς. Γέρο τήν*κόρη  σου θά μοΰ φέργς’ ’κάει ό γέρος πώς θά τοϋ 

ϊ.γ πώς δέν έχεΓ λέει τήν κόρη σου θά μοΰ φέρ^ς ή θά σέ σκοτώσω.. Λέει,
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ίάμε γέρο μου νά μ.οΰ τηνέ φέργις μέ τά καλά σου, γλατί εσύ τό ξέρεις Γντα 
θά πάθιρς. Ό γέρος φεύγει τότε" λέει άλλο δέν είναι παρά νά δώκω τών 
έμμαθ’ώ μου, ί’ντα κόρη θά του φέρω' πάει στό δάσος' εκεί τοΰ παντ^ 
μ’ά γριρά καί τοΰ λέει’ έ' γέρο ποΰ π^ς' λέει άφησέ με καί σύ γιατί θά 
πάω νά γκρεμήσω. Λέει ό'χι θά μοϋ π$ς’ τσί λέει δπώς δ βασιλιάς 
μοϋ ζητγ τήν κόρη μου κΓ έγώ κόρη δέν έ'χω. Γέρο μου νά τούτη 
τή βίτσα καί πήαινε στό γΙαλό, χτύπησέ τηνε στη θάλασσα καί φώ
ναξε τρεις φοραΐς ώ κερά θάλασσα, Sv έ'βγγ; κΰμα ήμερο' Sv έ'βγνι 
κΰμα άγρω, μή φωνάξης. Πάει αύτός στό γ’αλό, χτυπά τή βίτσα στη 
θάλασσα' βγαίνει ήμερο κϋμα' φωνάζει αύτός, ώ κερά θάλλασσα' δρσε. Ό 
βασιλιάς σοϋ μηνά νά τοϋ στείλγς τήν κόρη σου νά τηνέ κάμη νύφη. "Αν 
περιμένν) τρεις μέραις καί τρεις νύχταις νά τή στολίσω, τοΰ τηνέ στέλνω.

. Ήπερίμενε ό γέρος τότε' μην^απάνω στό βασιλιά πώς σέ έξε ’μέραις θά σοϋ 
στείλω τήν κόρη μου. ’Ακούει ό βασιλιάς στέλνει κάτω του γέρου στρατέμ- 

- ματα καί περιπαίησαις πώς νά τονέ βάλου νά φά·ρ καί νά κοιμηθίμ Σέ 
τρεις μέραις καί σέ τρεις νύχταις γίνετ’ ή θάλασσα στερηά καί βγαίνει μΐά 
νέα όποϋ ήβρόντα κΐ’ ήστραφ.τε. Τό λοιπός τήν παίρνει ό γέρος πώς είνε 
κόρη του καί τά στρατέμματα ποΰ τονέ φυλάανε καί πάει άπάνω στό πα
λάτι. Τσί βάλε ή μητέραν τσι φορέματα τόν ούρανό μέ τ’ άστρα, τόν κάμ.- 
πο μέ τά λούλουδα καί τή θάλασσα μέ τά καράβια, τόν άμμο τόν άμέ- 
τρητο βάνει μαργαριτάρι, τά χοχλιδάκία τοϋ γιαλού βάνει δαχτυλιδάκ’α 
καί τοΰ κοράκου τό φτερό βάνει καμαροφρεΐδι. Τότες τηνέ πάνε στό παλάτι 
τή βλέπει τό βασιληόπουλο τηνέ βάνει στήν καλλίτερη κάμαρα, καί τσί ’χε 
περιποίησαις μά τσί μίλ’ε καί δέν ήμίλ’ε. Τό λοιπός τήν παρακάλ’ε νύχτα 
μέρα γονατιστός' μάτίά μου, δέν τό πίστευγες τότες ποΰ ’σουνε στό παρα
θύρι—γ’ατί ήθάρρίε πώς ήταν αύτή τοΰ παραθυρ’οΰτπώς θά σέ πάρω, μά δέν 
τό πιστεύγεις τώρα ποΰ θά σέ στεφανωθώ; κλαίει, σκοτώνεται, νύχτα μέρα, 
πώς θά τοΰ μιλήσ·/;, μά δέν τοΰ μίλ’ε. Μ.ΐά φορά ποΰ ήφυε τό βασιληόπουλο 
νά πάν; νά διασκεδάση τή λύπη του, λέει στή δούλαις νά τσί πάνε μΐά φο- 
βοΰ μέ τά κάρβουνα καί έναν τηάνι λάδι. Τό βάνουνε στή φοβοΰ καί βοάζει 
μπροστά τσι κΓ έπειτα βουτγ τή φοϋχτάν τσι μέσα, άφοϋ ήβρασε· κΓ ήχο- 
χλάκα, κΓ ήγέμωσε αύτό τό τηάνι ψάρ’α μπαρμπουνάκΐκ ποΰ ήτανε πράμα 
ώραϊο γ’ά τόν βασιλέα*  ήτιανιστήκανε, τά φυλάξανε καί τό βράδυ τά βγά
λουνε στό τραπέζι τοϋ βασιλιά' λέει ποίός τά’ κάμε αυτά τά ψάρΙα, λέει τοϋ 
γέρου ή κόρη, ήχάρηκε αύτός. Τότες τήν άλλη μέρα ποΰ πήε έκεΐνος καί 
τήν παράκάλΐε, καί δέν τοΰ μίλιε ήσκοτίστηκε καί πάει νά κοιμηθή σ’ ένα 
κρεββάτι στήν ί'δια κάμαρα νά ξεζαλισθή. Στή μαξελαρίάν του ήτανε έναν 
παραθΰρι καί πίάνει αύτή καί κάνει δοό κουτσουνάκία ίσα μέ τά δαχτύλίά 
μας μέ ά'λαν τωνε ντυμένα καί τά βάνει στό παραθύρι κΓ ήμαλώνανε αύτά 
τα δβό κουτσουνάκία κΓ ήγύρευγε τό ένα τά παπούτσα μου καί τό μανδήλί 
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μου, καί τό άλλο τό φουστάνι μου, "λέει, 86 μου τό φουστάνι μου' καί ησύρνανε 
φωναϊς' μέ τσί φωναϊς αύταΐς άνοίει τό βασιληόπουλο τά μάντίζν του,θωρεϊστό 
παραθύρι τά δβό κουτσουνάζ’α κί’ημαλώνανε' ώς καθώς τονέ θωροΰνε αύτά ησω- 
πάσανε καί λέει τό ένα τ’ άλλονοϋ- νά μωρη γΐά δες τό βασΛηοπουλο, άνοος 
πούνε' γιάντα ; κΐ’άμέ τόσον καιρό πούχει την κερά μας καί δέν μπορεί νά την 
κάμη νάμιληση. Κ1’ ΐ'ντα νά τσί πή; νά τσ'ι π^’ νά χάρης τόν άφέντη σου τόν 
ηλ’ο καί τη μάννα σου την κερά θάλασσα, Κα'ι μονομιάς άχαντηκανε τά κου- 
τσουνάκία άπό τό παράθυρο χωρίς νά ’δή ποΰ πηανε—$τανε μπαρμπουνά- 
κΐα τσί θάλασσας καί τά μεταμόρφωσε αύτη καί ηγεινηκανε κουτσουνάκία. 
Τό βασιληόπουλο έμεινε περίεργο' άφοΰ δέ τά θώρίε π’ά, ήσυκώθηκε πάει 
στη βασίλισσάν του κα'ι την παρακάλίε πάλι νά τοΰ μιληση' λέει μά γΐά νά 
τσί πω μέσ’ τά πολλά και τοΰτο τό λόγο ποΰ ηκουσα άπό τά κουτσουνά- 
νάκία*  τοΰ φαίνουντα σάν όνειρο. Τότες και καθώς τσ'ι λέει νά χαρ^ς τόν 
άφέντη σου τόν ήλιο κα'ι τη μάνα σου την κερά θάλασσα, τοΰ μιλεϊ, τόν 
αγκαλιάζεται. Μονομιάς έτοιμος ό γάμος -^στεφανωθήκανε καί ηζησανβ 
ξωη χαρισάμενη. ,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΪ

Έν τφ τελευταίφ φυλλαδίφ (τρίτφ τοΰ πέμπτου έτους) τών Mitthei- 
lungen des Deutschen Arcbaologischen Institutes (Athen 1880) έδημοσιεύθη 
ύπό τοΰ γερμανοΰ άρχιτέκτονος κ. Richard Bohn (σελ. 259—276) ύπόμνημα 
περί τών κατά τό έαρ τοϋ τρέχοντος έτους 1880 γενομένων έν τη Άκροπό- 
λει άνασκαφών άναλώμασι τοϋ γερμανικού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου περί 
ών εγκαίρως έγένετο μνεία έν τφ περιοδικφ τούτφ. (Όρα σελ. 251-417). 
Αί έρευναι έγενοντο μάλιστα έν τφ χώρφ τώ μεταζύ τοΰ ναοΰ της Άπτέρου 
Νίκης καί τές δυτικές πλευράς τών Προπυλαίων, προέβησαν δέ, κατά την 
άφηγησιν τοΰ κ Bohn, δστις θέλει γράψιι άλλαχοΰ περί τών αποτελεσμάτων 
τών ρηθεισών άνασκαφών ύπό αρχιτεκτονικήν έποψιν, μεθ’ ίκανης έπιτυχίας. 
Αί σκαφα'ι ηρχισαν άπό τές νοτιοανατολικές γωνίας τοΰ ναοΰ της Άπτέρου 
Νίκης, άνέδειξαν δέ τάχιστα τείχος ενός μέτρου καί Ικανά θραυσματικά οί- 
κοδομίας λείψανα διευθυνόμενα άπό τές γωνίας ταύτης πρός άνατολάς μέχρι 
τού βορειότερον έκτεινομένου έρείσματος τοΰ τείχους. Είς τό μέρος τοϋτο εύ· 
ρέθησαν ούκ ολίγα αρχαία, οίον λείψανα στρογγυλής βάσεως κομμάτια άνα- 
γλύφων, διπλούς Έρμές κτλ. Τό ρηθέν έρεισμα $το κατά τό άνω αύτοΰ μέρος 
κατεσκευασμένον έκ κλιμακοειδώς διατεταγμένων πλακών, ών αί μέν άνέ· 
κον εις την θυμέλην τοΰ ναοΰ της Νίκης, αί δέ $σαν βάσεις ενεπίγραφοι..

• Τούτων δέ η μεγίστη λέγει τάδε'
Προκλής Έπιγένους Παια- 

νιεύς καί Έπιγένης Έπιγένους 
Παιανιεύς άνέθηκαν τόν ύόν 
αύτοΰ Τίτον Σέξτιον ’Αφρικανόν 
τόν άτών φίλον καί εύεργέτην

Έπιγένης ’Αφροδισίου Παιανιεύς
Τίτον Σέζτιον ’Αφρικανόν τόν Η αύτοΰ (οντω} 
φίλον καί εύεργέτην άνέθηκεν 
άρετές ένεκεν καί τές πρός την 
πόλιν εύνοιας.

Έπειτα αί σκαφα'ι έξηκολούθησαν καί άνα-ίολικώτερον καί εκεί δέ τά εύ- 
ρήματα'ύπέρζ*ν  οχι σμικρά τινα καί άσημα, έτι δέ καί βορειότερον. Ή γε- 
νομένή δ’ όμως έρευνα είναι άξία λόγου μάλλον διά την σημασίαν, έν έχει 
διά την τοπογραφίαν, ούτως είπεϊν, τσΰ μέρους έκείνου τές άκροπόλεως καί τά 
έν τφ χώρφ έκείνφ οικοδομήματα η δι’ αύτά τά ευρήματα. Διότι έκ τές ά’· 
κριβοϋς γνώσεως της άρχικές καταστάσεως τοΰ έδάφους έξαρτάται πλην άλ
λων, τό ζητημα τοΰ χρόνου, καθ’δν φκοδομηθη ό ναός τές Άπτέρου Νίκης^ 

καί τό τοΰ άρχικοΰ σχήματος μερών τινών τοΰ ναοΰ έκείνου. Σ. Κ. Σ.

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ώς γνωστόν ό κ. Ερρίκος Σχλίεμαν έλαβε παρά τές κυβερνησεως την 
άδειαν νά προβη εις άνασκαφάς έν τφ άρχαίφ Όρχομενφ. Πρός τοΰτο άνε 
χώρησεν άύτόσε μετά της συζύγου του καί ηρξατο τών προπαρασκευαστι
κών εργασιών την 4θν. ληζαντος μηνός. ’Ώρυζε δέ φρέατα έν διαφόροις 
τοποθεσίαις τές άρχαίας πόλεως άλλ’εις ούδέν τών φρεάτων άνευρέθησαν 
ίχνη κτιρίου η τάφου. Μόνον έν τινι φρέατι όρυχθέντι άκριβώς πρό της Μο
νές τές Παναγίας τές έπιλεγομένης Σκριποΰς, ι^τις κεϊται έπί τές τοποθε
σίας τοΰ ίεροΰ ναοΰ τών Χαρίτων, άνευρέθη τάφος κεκαλϋμμένος μέ μεγά- 
λας. πλάκας καί ένέχων οστά πολλά καί τεμάχια άγγείων μεταγενεστέ- 
ρας έποχές. Κατωτέρω δέ τοΰ τάφου τούτου είς βάθος 2 μέτρων περί
που άνεφάνη μέγας πίθος φέρων δύο ζώνας καί κοσμήματα έν σχηματι ημι
κυκλίων. Ό πίθος είναι ρωμαϊκές εποχές, καλές τέχνης, καί επειδή ηνσυν
τετριμμένος εις δύο συνδέεται μέ μόλυβδον άρχαιόθεν. Βαθύτερον άνευρέθη
σαν καί άλλοι τάφοι τές αύτές κατασκευές τοΰ πρώτου ένέχοντος οστά. 
Σημειωτέον δέ ότι πρό τίνος καιροΰ έργάται σκάπτοντες είς τό αύτό μέρος 
άνεΰρον λίθους καί όστά παμπληθή; .Αί άνασκαφαί προύχώρησαν είς τό 
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αύτό ρ.έρος, καί εις βάθος 3 μέτρων έντός έλαφροτάτης γν5ς άνευρέθη- 
σαν τεμάχια άγγείων μ,ελανών, έχόντων μεγάλήν σχέσιν μέ τά Μυκηναϊα.

’Αλλά πλήν τούτου ό κ. Σχλίεμαν προέβη εις τήν άνασκαφήν τοϋ έκ 
μαρμάρων θησαυροφυλακίου τοϋ Mtvuou, δπερ κατά τήν βέβαίωσιν τοϋ ΙΙαυ- 
σανίου έπισκεφθέντος αύτό έν έτει 170 περίπου μ. X. «λίθου μέν εΐ'ργασται, 
σχήμα δέ περιφερές έστΐν αύτφ, κορυφή δέ ούκ ές άγαν άνηγμένη*  τόν δέ 
άνώτατον των λίθων φασίν αρμονίαν παντί είναι τφ οίκοδήαατι».

Τό θησαυροφυλάκιον είχεν ανασκαφώ έν τή άρχαιότητι, τής έρεύνης γε- 
νομένης άπό τής οροφής έφ’ ω καί δ θόλος είχε καταπέσει εντός αύτοΰ. Συνε
πώς ό κ. Σχλίεμαν ήρξατο τάς άνασκαφάς άπά -τής θύρας. Έκκενωθέντων 
των χωμάτων άνεφάνη μαρμάρινη πύλη κομψώς είργασμένη. Ή πύλη αυτή 
φέρει πρός διάδρομον καθήκοντα άπό τοΰ χώρου τοΰ θησαυροφυλακίου πρός 
βορραν" άλλ’ άτυχώς εις άπόστασιν τριών μέτρων άπό τής πύλης λίθος ογ
κώδης καταπεσών άπό τής οροφής άποκλείει έντελώς την είσοδον. Ώς έκ 
τούτου καθά γράφει ήμΐν ό κύριος Σχλίεμαν έν έπιστολή ύπό ημερομηνίαν 
20 Νοεμβρίου «άναγκάζεται νά άναβάλγ μέχρι Μαρτίου τήν έξόρυξιν' με- 
γάλαι γάρ διά τούτο άπαιτοΰνται προετοιμασίαν».

*0 δέ άνάκαλυφθεις θάλαμος ώς τόν ονομάζει ό κ. Σχλίεμαν είναι κατά 
τήν έκφρασιν αύτοΰ «υπερφυές τι χρήμα εις κάλλος-καί πολυτέλειαν».

Ό κ. Σχλίεμαν θέλει διακόψει λίαν προσεχώς τάς άνασκαφάς ένεκα τοδ 
άκαταλλήλου τής ώρας τοϋ έ'τους καί άναχωρεϊ έπανακάμπτων είς ’Αθήνας 
τήν 6 Δεκεμβρίου. Ή σύζυγος αύτοΰ άφίκετο ήδη.

/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΡΩΜΗι

Τό άγγλικόν 'Adifraiov άναγράφει τά εξής ευρήματα έν Ρώμη.
Ή οδός τής αγίας Σαβίνας έν 'Ρώμη έπ'ι τοϋ Άβεντίνου, άκολουθεϊ τήν 

διεύθυνσιν αρχαίας όδοΰ, ής τό λιθόστρωτον πολλάκις πολλάχοΰ άνευρέθη. Ό 
κ. Νερίνης τό πρώτον είδε και περιέγραψεν αύτό κατά τό 1775. Άνεφάνη 
δέ έκ νέου τό 1867 δτε μετά τήν μάχην τής Μεντάνας τό Άβεντΐνον ώχυ- 
ρώθη ύπό τοϋ στρατηγού Κάντζλερ. Διά τρίτην φοράν άνεκαλύφθη τόν πα- 
ρελθόντα ’Ιούλιον πλησίον τής έκκλησίας τής Παναγίας τοΰ Πριοράτου. Ή 
άρχαία αυτή όδός ήτο έκ τών άριστοκρατικωτέρων τοϋ άριστοκρατικοΰ τού
του τμήματος τής πόλεως, τοδ Άβεντίνου. Έπ’ αύτής ύψοΰντο τά μεγαλο
πρεπή μέγαρα τοΰ Λ. Άσινίου 'Ρούφου, τοΰ φίλου Πλινίου τοΰ Νεωτέρου" τοϋ 
Καικίνα Δεκίου Μαξίμου Βασιλίου, Έπάρχου τοΰ Πραιτωρίου τώ 458· τοϋ 
Σεξ. Κορνηλίου 'Ρεπεντίνου γαμβρού τοΰ αύτοκράτορος Διδίου Ίουλιανοϋ' τοΰ 
Μ. ΟύαλεριΟυ Βραδούα ύπάτου τό 191' καί ουτω καθεξής.

Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς άπεκαλύφθησαν τά ερείπια κυκλοτερούς 

οικοδομήματος μετά κιόνων καί θριγκών έξαισίως είργασμένων έκ λευκοΰ τής 
Καράρας μαρμάρου. Τά άνάγλυφα τής ζωοφόρου παριστώσι συμπλέγματα 
θαλασσίων τεράτων καί τριτόνων κρατούντων προτομ.ήν Φαυστίνας τής πρε
σβυτέρας. Εΰρέθησαν προσέτι τρίπους έκ μαρμάρου υψους τεσσάρων ποδών 
πεποικιλμένος διά προσωπίδων θεατρικών, κεφαλών γοργόνων, σατυρων χο- 
ρευόντων κτλ. τεθραυσμένη χειρ κολοσσιαίου άγάλματος έξ ορειχάλκου, τε
μάχια ζωοφόρου έξ οπτής γής, σωλήνες έκ μολύβδου κτλ.

Τά θεμέλια τοΰ άριστεροΰ πύργου τής Porta del Popolo άπεκαλύφθησαν 
ώς πρό δύω έτών καί τά τοϋ δεξιοϋ. Είσί δέ ωκοδομημένα έκ τών έρειπίων 
τών θαυμασίων τάφων τών κοσμούντων τήν Via Flaminia. Εΰρέθησαν πολλά 
τεμάχια άνήκοντα εις τάς ζωοφόρους, τάς' βάσεις και άλλα άρχιτεκτονίκά 
μέρη τών μαυσωλείων, ώς καί ό έξ πόδας μήκος έχων έπιτύμβιος λίθος τοΰ 
Κοίντου 'Γρεβελλίου Κατούλου, κουαίστορος τής έπαρχίας Ναρβώνος, στρα
τηγού τής έκκαιδέκάτης λεγεώνος ύπό Κλαύδιον, κτλ.

. "Αλλος έπιτύμβιος λίθος φέρει τά ονόματα τοΰ Γα'ίου Γαλλωνίου Μαριτίμου 
καί τοΰ Κοίντου Μαρκίου Τούρβου, περιδόξου στατηγοΰ αύτοκρατοροΰντος τοδ 
Άδριανοϋ.

Παρά τήν έκκλησίαν τής άγ. Βιβιανής, είς βάθος 35 ποδών άνεκαλύφθη 
τό άρχαϊον λατομεϊον έξ ου έλήφθησαν τά υλικά τών ύπό τοΰ Όρατίου φη- 
μιζομένων Puticuli. Φαίνεται δ’δτι τό λατομεϊον έγκατελείφθη κατά τόν 
πρώτον ή δεύτερον τής δημοκρατίας αιώνα, διότι τά έν αύτφ εύρεθέντα άγ- 
γεϊα είσί κατασκευής άρχαϊκής καί σύγχρονα τοΐς έν τοΐς τοΰ Έσκυιλίνου 
τάφοις εύρεθεϊσι.

Νέον ώραώτατον τμήμα τοΰ Σερβιανοΰ τεύχους άνευρέθη μεταξύ τής όδοϋ 
de Giardini καί τής quattro Fontane συμπληροΰν τό καθ’ δλην σχεδόν τήν 
έ'κτασιν ήδη γνωστόν άπό τών βορείων κλιτυών τοϋ Κυιριναλίου μέχρι τής 
•Porta Collina. Πλησίον τοΰ τείχους έύρέθη άνάγλυφον παριστών θυσίαν ταύ
ρου πρός τόν Μίθραν.

Άνασκαπτομένων τών θεμελίων τής νέας Αγγλικής έκκλησίας έν όδφ 
Babuino εύρέθη τήν 15 Σεπτεμβρίου είς βάθος 19 ποδών ώραϊον έξ ορειχάλ
κου σύμπλεγμα. Τά κυριώτερα τεμάχια είσί κεφαλή άγάλματος έξ ορει
χάλκου ύπερφυσικοΰ μεγέθους, δπερ θεωρείται δτι παριστιή τόν Αύγουστον καί 
έχει σχέσιν τ«ά μετά τοΰ μαυσωλείου τοΰ αύτοκράτορος τούτου, ποοσωπΐς 
τούς οφθαλμούς κοίλους έ'χουσα, κατατομή έτέρας κεφαλής, καί άλλα τε
μάχια μ.ικροτέρας αξίας. Μεγάλην ύπέστησαν ταΰτα βλάβην εί'τε άπό τοϋ 
πυρός εΐ'τέ έκ τής έπί αιώνας είς τήν έπιρροήν τοϋ ΰδατος έκθέσεως.

Συγχρόνως έπανελήφθησαν αί άνασκαφαΐ έν Ώστίο: ένθα θ’ άποκαλυφθή 
δλον τό μεταξύ τοΰ θεάτρου καί τού ναού τοΰ Ηφαίστου τμήμα τής πόλεως. 
Αί άνασκαφαΐ ήρχισαν τή 29 Οκτωβρίου έν τφ θεάτρφ, τή αύτή δέ έσπέργ 
άπεκαλύφθησαν βάσις άγάλματος μαρμάρινου έξ ποδών ύψους μετ’ επιγραφής 
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έκτεταμένης είς τψ.ην Μάρκου Αικινίου Πριβάτου βουλευτοΰ της πόλεως, 
δστις έδωρησατο αύτγί πεντηκοντα χιλιάδας σεστερσίων’ ην δέ ουτος κουαι 
στωρ τ$5ς συντεχνίας τών άρτοπωλών τ·ης Ώστίας και πρόεδρος της εταιρίας 
τών ξυλουργών. Έτέρα βάσις φέρουσα δύω έπιγραφάς ών η μία έντετοιχι- 
ομενη, η δέ έτέρα φέρει ημερομηνίαν 19 Σεπτεμβρίου 173 π. X. ύπό την 
ύπατίαν τοΰ Σεβηρου καί Πομπηϊανοΰ’ άγαλμα φυσικοϋ μεγέθους πιθανώς 
τοΰ αύτου Μάρκου. Αικινίου Πριβάτου καί έτερα μικρότερα; σπουδαιότητος 
άντικείμενα.

Θελει γίνει άνασκαφν! προσέτι τόν χειμώνα τοΰτον καί εις.τό Τουσκουλά- 
Vov ήτοι είς τό μεγαλοπρεπές εξοχικόν μέγαρον τοΰ αύτοκράτορος Γάλβα τό 
κείμενον πρός άνατολάς τοΰ σιδηροδρομικού σταθμ.αΰ τοΰ Φρασκάτι. 'Η δε
ξαμενή αύτοΰ είναι μία τών μεγίστων’ έ'χει εκτασιν 120 ποδών τετρ. βάθος 
δέ 30, διαιρουμένη διά πέντε σειρών κιόνων καί δυναμένη νά περιλάβν) ύδωρ 
70,000 κυβ. ποδών. Μετ’ αύτ·ης μη άρκούσης ώς φαίνεται διά τάς άνάγ- 
κας τοΰ τόπου, συνέχεται έτέρα 135 ποδών μήκους καί 42 πλάτους αύξά- 
νουσα τό ύδωρ κατά 130,000 κυβ. ποδών. A. A. Ρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ [ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΩίΙΑί

’Έχομεν πρό οφθαλμών την εφέτος (1880) έκδοθεΐσαν έν Πετραυπόλει 
Λογοδοσίαν της Λύτοκρατοοικης Λρχαιο.Ιογικης ’Επιτροπείας^ την άνα- 
φερομένην είς τάς κατά τό έ'τος 1877 γενομένας εργασίας. Τό βιβλίον σύγ- 
κειται έκ δύο μερών, ών τό μέν πρώτον εινε γαλλιστί συντεταγμένον καί 
περιεχει έ'κθεσιν περί τών κατά τό έ'τος 1877 γενομένων υπό της ’Επιτρο
πείας αρχαιολογικών ερευνών, τό δέ τελευταΐον, τό καί μεϊζον, έπιγράφεται 
παράρτημα καί περιλαμβάνει μακράν έ'κθεσιν τοΰ άρχαιολόγου Αουδόλφου 
Στέφανη διαφωτίζουσάν τινα τών κατά τό έ'τος 1876 άνευρεθέντων έ'ργων 

τέχνης έν τη Νοτίιρ 'Ρωσσίη (Erklarung einiger im Jahre 187 6 im siidlichen 
Russland gefundener Kunstwerke). Τό πρώτον μέρος φέρον την ύπογραφην 
τοΰ προέδρου της επιτροπείας κόμ,ητος Σεργίου Στρόγονωφ ποιείται γνω
στόν οτι κατά τό έ'τος 1877 αί έργασίαι τ·ης επιτροπείας περιωρίσθησαν είς 
την εξερεύνησή τόπων τινών κειμένων παρά τό Kertcb, τό παλαιόν Παντι- 
κάπαιον, έπιμελείη τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έν Kertch Μουσείου καί τοΰ βοηθοΰ 
του, τά δέ αποτελέσματα τών εργασιών εκείνων ύπϋρξαν λίαν ευάρεστα διότι 
πολλά σχετικώς καί πολυειδη ύπηρξαν τά ευρήματα.

Έκ δέ τοΰ δευτέρου μέρους, έ'νθα ώς εΐ'πομεν διαφωτίζονται τά κατά τό 

έτος 1876 γενόμενα εύρηματα, έκρίναμεν καλόν νά μνημονεύσωμεν ενταύθα

• 1) Compte-Rendu de la Commission Imperiale Arch6ologique pour l’annie 1877—avee 
μη Atlas. St.-Wtersbourg 1880 εις φύλ.
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επιγραφών τινών, παρερχόμενοι”έν σιγή τά άλλα άρχαιολογηματα. ‘Η σπου
δαιότατη ί'σως πασών τών αναγραφόμενων επιγραφών εϊνε ή έξ$ς ;

Ύπέρ άρχοντος καί βασιλέως 
Παι(ρισ)άδου τοΰ βασιλέως Παι- 
ρισάδου φιλομητορος και βασι- 
λίσσης Καμασαρύης της Σπαρτ(ό 
κου θυγατρός φιλ(ο)τέκνου (και ·

. Άργότου τοϋ I . . . θ(ου), βασ(ιλίσ- 
σης Καμασαρ(ύη)ς άνδρός, (ό συνα- 
γ(ω)γδς Θεόκρι(το)ς Δημη(τρίου καί 
οί θιασϊτα(ι) άνέθηκα(ν την στη- . 
λην Άφροδείτη Ού(ρανίη, τοΰ Βοσπό- 
ρου Μεδεούση'

•Θεόκριτος Δημ(ητρίου, 
Παπίας Πα ... .
Στράτων Α... . ■ . , »
Παπίας Θ...........
ΙΙαπία(ς.... ·
Αλλι · · . ·
•··Οζ····«·

Ό Στεφάνης αναγράφει μακρόν υπόμνημα είς την έπιγραφην ταύτην, ά[τις 
δίνε κεχαραγμένη έπίστηλης κεκοσμημένης κατά τό άνω μέρος δι’άναγλύ- 
φων καί άετωματίου και κεράμων. Πρό δέ τ·ης επιγραφής είνε κεχαραγμένοι 
τέσσαρες μέν ρόδακες, τρεις δ’ ύπ’ αύτούς στέφανοι μετά ταινιών καί έν τώ 
μεταξύ αί λέξεις’ Παιρισάδου, Καμ α σ α ρ ύ η ς, Άρ γ ό τ ο ( υ.

Αξιόλογος είνε καί ή έξης έμμετρος επιγραφή.
Μηνόδωρε ’Απολλώ
νιου, χαϊρε.

— φράζε τεην πάτρην, τεόν ού'νομα καί μόρον αύ'δα, 
καί πόσ’ έτη σαίρείς δ’ εί' τι παρ’ άμερίοις.

— Πατρίς άλιστέφανός με γοναϊς έ'σπιρε Σινώπη, 
ούνομα δ’ οίχομένου Μηνεόδωρος έφυ’ 
πολλά δέ δυσμενέων έ'ναρα βροτόεντα (δ)α'ί'ξας 
κείμαι δουρετυπης έν χθονί Βοσπορίδι*  
έξ δεκάδας λυκάβας κεκορώνικα, τέκνα δέ λίπω 

καί την έν Λέκτροις στεργομένην γαμέτιν.
—— Εύσεβέων ναίοις ιερόν δόμου’ ησθα γάρ άεί 

καί φθίμενος καί ζών πάσι ποθεινότατος.

Εις τόν στίχον 5 δ λίδος έ'χει Αα'ί'ςας^ άνθ’ ου ό Στεφάνης πρού'κρίνε τό 
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όαί'ζας κατά διόρδωσιν του Nauck, δστις παρατηρεί δτι καί Α.ν δεχδώμεν 
ακόμη, δτι ένταΰδα έτέδη τδ καί Αντί τοϋ σ κατά δωρικήν χρήσιν (Ahrens 
De dial. Dor, σελ. 89) καί πάλιν ύπάρχουσι λόγοι, δι’ούς δέν δυνάμ.εδα ώς 
τόπον τής προκειμένης λέξεως νά δεχδώμεν τδ Ληίζομαι (ληΐζω). “Αξιόν πα- 
ρατηρήσεως είνε καί τδ έν στίχ. 4 Μηνεόιίωρος, ου προφανώς έγένετο χρήσις 
χάριν τοϋ μέτρου. Άλλά καί τδ ΒοσπορΙς (στίχ. 6) είνε καινοφανές καί τά 
Λυκάβας (στίχον 7) κεΐται παραδόξως αντί τοϋ Λυκα6άνΐων. Περί δέ τοϋ 
κεκορώνικα πρβλ. τά παρ’ Άδηναίφ (Δειπνοσοφ. 7 σελ. 359) περί κορωνιστών 
(άγείρειν τή κορώνη), εινε δέ ώς προς τοΰτο αξιόλογος ή περί ής ό λόγος επι
γραφή, διότι εινε αύτη τδ μόνον άρχαΐον μνημεΐον, έν φ γίνεται μνεία τοϋ 
έδους έκεινου τοΰ παρά τφ Άδηναίφ Αναγραφομένου. Ταΰτα μετά καί πολ
λών άλλων σημειοΰται ό Στέφανης περ'ι ταύτας τής επιγραφής, ήτις φαίνε
ται άνακτέα εις τούς πρό τής ρωμαϊκής κατακτήσεως χρόνους.

Άναγράφομεν καί δύο έπιτυμβίους έπιγραφάς επίσης τών πρό τής ρωμαϊ
κής κατακτήσεως χρόνων.

Φορμίων
Βρθτάχο(υ). .

Έορυνόμο(υ), !
‘Ηρακλειώτας.

Διά τδ Έορύνομος ίδ. Boeckh. C. I. G. άριθ. 2121 καί Keil έν Philol. 
IV. σ. 737.

Πάντα τά ύπδ τοδ Στέφανη περιγραφόμενα άρχαϊα εΰρέθησαν εις τούς 
περί τδ Kertch μάλιστα τόπους. Σ. Κ. Σ.

Ε |)ΔΗίΕ I ί

Αί άνασκαφαΐ έν ’Ολυμπία άρξάμεναι κα'ι πάλιν προχωροΰσιν αισίως,άνευ- 
ρέδησαν δέ μέχρι τοΰδε λίαν ενδιαφέροντα Αντικείμενα μεταξύ τών οποίων 
πολλά τοΰ έσωτερικοΰ διακόσμου τοΰ ναοϋ τοΰ ’Ολυμπίου Διός" Ανεκαλύφδη 
δμοίως τεμάχιον αγάλματος τοϋ Θησέως άνήκόν είς τήν δυτικήν μ.ετόπην.

— Τήν 17 λήξαντος μ.ηνδς έγένετο ή έπέτειος εορτή τοΰ Βιγκελμάνου έν 
τφ ένταΰδα Γερμανικφ άρχαιολογικω ίνστιτούτφ, είς ήν παρήσαν πολλοί 
λόγιοι ξένοι τε κα'ι ήμέτεροι. Ό διευδυντής τοϋ ’Ινστιτούτου κ. Ούλερϊχος 
Καϊλερ ώμίλησε περ'ι τών ευρημάτων τής Περγάμου, έκ τών εύρεδεισών δ*  
έπιγραφών έξήγαγεν ιστορικά συμπεράσματα μεταβάλλοντα τήν μέχρι τοΰδε 
παράδοσιν περί τής άρχής τοΰ βασιλείου τής Περγάμου. Έν τελεί δ’ δ κ. 
Καϊλερ διά λόγων λίαν συγκινητικών ανήγγειλε, τδν δάνατον τοΰ Φιλίππου 
Ίωάννου έπιτίμ.ου προέδρου τής αρχαιολογικής εταιρίας.

— Άνασκαφαΐ γίνονται άπό τινων μηνών έν τή αρχαία Συβαριδι, ων τα 
άποτελέσματα ύπήρξαν κατά καιρούς πλουσιότατα. Αγγέλλεται νϋν εκ 
νέου ό’τι εύρέδησαν αύτόδι τρεϊς πινακίδες έκ χρυσοΰ διαφόρων διαστάσεων 
μετ’ έπιγραφών 'Ελληνικών. Κατατεδεϊσαι έν τφ έδνικφ μουσείφ τής Νεα· 
πόλεως έξητάσδησαν ύπδ τοΰ Καθηγητοΰ κ. Κομπαρεττη δστις υποδέσει οτι 
είσίν ύμνοι σχέσιν έ'χοντες πρδς τήν μετά δάνατον κατάστασιν τής ψυχής. 
'Υπόδέσιν έ'χουσι τδ δόγμα τών’Ορφικών μυστηρίων, φαίνεται δ οτι απετε- 
λουν μέρος τής ίεράς βίβλου τών μεμυημένων είς τά μυστήρια ταΰτα, ατινα, 
έν μεγάλη ύπολήψει ό'ντα έν Άδήναις κατά τούς τελευταίους τής ελευδε- 
ρίας αύτής χρόνους, τάχιστα διεδόδησαν, κατ’ άρχας μεν εις την Μεγαλην 
Ελλάδα, ειτα είς Έτρουρίαν καί τέλος είς 'Ρώμην, έν δραστηριως καί 
αύστηρώς κατεπολεμήδησαν ύπδ τής κυβερνήσεως.

—· Άνασκαφαΐ έπίσης γίνονται καί έπί τής νήσου Ιίαπρεας, ής τδ υπδ 
τήν έπιφάνειαν στρώμα γής σύγκειται έκ πλήδους έρειπιων. Χωρικός τις 
κτίζων καλύβην άνεκάλυψε δεξαμενήν έχουσαν μήκος μέν 42 παλαμών, 
πλάτος δέ 17 παλαμών καί μέγα βάδος,καί ήτις είναι πλήρης συντριμμάτων. 
Ανήκε δ’ είς κοινήν κατοικίαν ής άνευρέθησαν τά ί'χνη διαφόρων δωματίων, 

ούδέν περιέχοντα μωσαϊκδν,όλίγιστα δέ μάρμαρα καί πολλά μικρά άγγεΐα.Το 
μόνον άξιον προσοχής εύρημα ήν άγαλμάτιόν τι. Πλησίον τής δεσεως ταύτης 
άνέκαλύφδησαν πρό τίνος ήδη καιροΰ τά έρείπια 'Ρωμαϊκής εξοχικής οικίας, 
έν ή άνευρέδησαν πλουσιότατα μάρμαρα. Πολλή δ’ετι ύπολειπεται εργα
σία ύποσχομένή ένδιαφερούσας Ανακαλύψεις.

— Μεταξύ τών νεωτέρων εύρημάτων τών έν 'Ρωσία γινομένων άνασκα- 
φών έν τή χερσονήσφ τής Κριμαίας, Αναφέρεται έλλήνικη επιγραφή ανα- 
καλυφδεϊσα πλησίον τής Σεβαστοπόλεως έπί τών έρειπίων τής'Ηρακλειω- 
τικής Χερσονήσου. 'Η επιγραφή αύτη ής τδ κείμενον διεβιβάσδη είς την 
Παρισίοις Άκαδημείαν τών έπιγραφών είναι ψήφισμα είς τιμήν τοΰ Διοφάν- 
του ένδς τών συνδραμ,όντων τδν μέγαν Μηδριδάτην δπως έπεκτείνη τδ κρά
τος αύτοΰ έπί τών Σκυδών τής Ταυρικής Χερσονήσου καί τής γείτονος χωράς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Τήν 29 Νοεμβρίου συνεκροτήδη ή γ' τακτική μηνιαία συνεδρία τοΰ Συλ
λόγου. ’Ήρξαντο τά δημόσια Αναγνώσματα τήν 21 τοΰ λήγοντος μηνός. 'Ο 
καδηγητής κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος, τακτικόν μ.έλος, ώμίλησε περί τη
λεφώνου καί μικροφώνου μετά πειραμάτων.

Τή πρωτοβουλία τής έν Νικολάϊεφ τής 'Ρωσσίας κυρίας Φωτεινής Γεωρ
γίου Ζυγομαλά οί αύτόδι ομογενείς άπέστειλαν διά τής κυρίας Αικατερίνης 
Κ. Κολοκοτρώνη κυρίας τής τιμής τής Α. Μ. φράγκα 1845 ήτοι δραχμάς
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2,066.40 ύπέρ τών ύπνωτηρίων τής σχολής τών άπόρων παίδων.-— 'Ο Σύλ» 

λογος έψηφίσατο τάς ζωηράς αύτοϋ εύχαριστίας πρός τε την κυρίαν Ζυγο- 

μαλά καί τούς έν Νικολάϊεφ όμογενεϊς.
*Η κυρία Έλίζα Θ. Ζα’ί’μη άπέστειλε πρός τόν πρόεδρον του Συλλόγου την 

έξης επιστολήν.

Κύριε Πρόεδρε,
'Η έπί τφ θανάτφ τοϋ συζύγου μου έκδηλωθεϊσα ύπό του Συλλόγου συμ

πάθεια βαθέως συνεκίνησε έμέ και’ τά τέκνα μου, παρακαλώ δέ ύμας νά δια- 
βιβάσητε είς τόν Σύλλογον την έκφρασιν της ευγνωμοσύνης μου.

Δέχθητε κτλ. Έλέζα Ζαχμ.η
Έν ΆΟ^ναις την 1 Νοεμβρίου 1880.

Ύπεβληθημίπό τοϋ τέως προέδρου π. Έ. Δραγούμη τφ Συλλόγφ ·η λογο
δοσία τών κατά την προεδρίαν αύτοϋ γενομένων ητις δημοσιευθησεται έν τφ 

προσεχεΐ τεύχει.

ϊ Γ Μ Μ11£ Τ Λ

"Ελληνες έν Γαλλίας. ’Εκ της άρτι δημοσιευθείσης στατιστικές τές 

Γαλλίας συμφώνωζ μέ την κατά τό έ'τος 1876 γενομένην άπογραφην έξά- 

γομεν ότι έν Γάλλιο: κατοικοϋσιν 892 Έλληνες έξ ών 580 άρρενες καί 312 
θηλεις. Οδτοι διανέμονται κατά νομούς ώς έξης. Εις έν τφ νομφ Aisne, εις 

έν τφ νομφ Basses Alpes, 32 έν τφ νομφ AIpes-Maritimes, 399 έν τφ νομφ 

Bouches du Rhone (Μασσαλία), άνά 6 έν τοϊς νομοϊς Calvados καί Corse,

2 έν τφ νομφ Cotes d’ Or, 1 έν τφ νομφ Doubs, 9 έν τφ νρμφ Gard, 

1 έν τφ νομφ Haute-Garonne, 14 έν Gironde, 18 ομοίως έν Hdrault, 1 έν 

Loir et-Cher, 2 έν Loire, 5 έν Loire-Inf^rieure, άνά εις έν. τοϊς νομοϊς 
Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Orne, Pas-de-Calais,

3 έν Oise, 2 έν τοϊς Basses-Pyren6es 15 έν τφ νομφ Rhone, άνά 2 έν τοϊς 
νομοϊς Sarthe καί Savoie, 330 έν τφ νομφ της Seine (Παρίσιοι), 14 έν τφ 
νομφ Seine-inf0rieure, 10 έν τφ νομφ Seine et Oise, ’4 έν τφ νομφ Var, 
I έν τφ νομφ Vaucluse καί I έν τφ νομφ Yonne. Λαμβάνοντες ύπ’ βψιν 
τάς δύο σχετικώς πολυπληθεστέρας άποικίας της Μασσαλίας καί τών Πα· 

ρισίων εύρίσκομεν δτι έκ τών 399 'Ελλήνων τών κατοικούντων έν Μασσα

λία 257 είναι άρρενες καί 142 θηλεις, έκ δέ τών 330 τών κατοικούντων 

έν Παρισίοις 220 είναι άρρενες καί 110 θηλεις. Έν τοϊς έξης νομοϊς κατοι- 

κοΰσι μόνον γυναίκες Έλληνίδες, δύο μεν έν τφ νομφ Savoie άνά μία δ’ έν 

τοϊς νομοϊς Alpes-Basses, Garonne, Maine et Loire καί Marne. Έν ’Αλγε
ρία δέ κατοικοϋσιν 83 "Ελληνες διανεμόμενοι ώς έξις ’Αλγερίαν 20, Όράν 

38, Κωνσταντίνη 25.
A *
¥

Μέβα πρός καταπολέμ-ησεν τ$}ς Φυλλο^ήρας.—Έξ όδηγοΰ 
έκδοθέντος προσφάτως ύπό τοϋ ημετέρου έπί τών εσωτερικών ύπουργείου καί 

έπιγραφομένου ή ΦυΛΛοζ,ήρα της άμπέΛου. κατά τά ύπό τίίς Γαλλικές άκα- 
δημείας τών Επιστημών δημοσιευθέντα, περιέχοντος^δέ καί εικόνας κεχρω- 

ματισμένας της Φυλλοξηρας είς διαφόρους φάσεις καί τών αλλοιώσεων τών 

ύπ’ αύτ·ης προσβαλλόμενων άμπέλων έρανιζόμεθα τά έξνίς μέσα πρός καταπο- 

λέμησιν της Φυλλοξηρας.

Α'. Συντηρούμενης της αμπέλου
1. Καταστροφή τοϋ ώοΰ τοΰ χειμώνας. Αυτή κατορθοϋται ζεματωμένων 

δι’ υδατος η άλειφομένων (μετά την άφαίρεσιν τοΰ παλαιού φλοιού) δι’ έν- 

τομοφθόρων ούσιών τών κορμών τών άμπέλων.

, 2. Ή κατά, τόν χειμώνα δι υδατος κατάκάυσις τοϋ άμπελώνος έπί 40 
ημέρας συνοδευομένη καί διά λιπασμάτων (μέθοδος Φωκών).

3. '//.«ατά τόν χειμώνα χρήσις τοΰ διθειούχου ανθράκος διά τοϋ έγ- 
χντήρος (pal). Παρά την βάσιν έκάστου κλήματος κα'ι είς τρεις όπάς έξ ί'σου 
μέν άπ’ άλληλων, σπιθαμήν δέ σχεδόν άπό τοϋ κλήματος άπεχούσας έγ- 

χέονται 30 γραμμάρια διθειούχου άνθρακος.

4. ‘Η κατά τόν χειμώνα καί τ'ό θέρος χρήσις τοΰ θειανθρακικοΰ καΜου. 
Είς στιγμήν καθ’ ην η γη είναι ύγρά, 40 γραμμάρια έκ τ?ίς ουσίας ταύτης 
διαλύονται εντός 2—8 οκάδων υδατος. Τό μίγμα τοΰτο διανέμεται έξ ί'σου 
διά τοΰ έγχυτ·ηρος είς τρεϊς οπός έν τη περί τό πρέμνον γη, άκολούθως δέ αί 

όπαΐ πληροΰνται δι’υδατος (2-—3 οκάδες η καί πλέον είς έκάστην οπήν).

Έ κατάκλυσις, δ διθειοΰχος άνθραξ καί τό θειανθρακικόν κάλιον φονεύουσι 
την Φυλλοξηραν, σώζουσι δέ την τε έσοδείαι και τά κλήματα ευθύς άπό 

τοΰ πρώτου έτους της χρησεως αυτών. Τό δεύτερον έτος τά αποτελέσματα 

τών μέσων τούτων είναι έτι επιτυχέστερα, τό δέ τρίτον η έφαρμ,ογη αυτών 

αποβαίνει περιττή, άν οί παρακείμενοι άμπελώνες είναι άπρόσβλητοι.
Αί έπόμεναι ούσίαι αί συνεχώς προτέινόμεναι ούδέν άποτέλεσμα φέρουσι, 

ίίτοι άφέψημα καπνοΰ, καπνιά, θεϊον, άσβεστος, φηνικόν όξύ, κατράμιον, έ- 

λαιον τοΰ όξυκέδρου κτλ.

Β'. ’Αντικαθιστάμενης τής άμπέίου
5. Καλλιέργεια άμερικανικών άντεχόντων κλημάτων.
6. Έγκεντρισμός ευρωπαϊκών κλημάτων έπί ριζών άντεχουσών άμπέλων.

* *
¥

Μυρμ.ήκων καί £ϋεμ.α. Πάς τις γνωρίζει δτι μόλις μύρμηξ άνα- 
καλύψν) τροφήν τινα δλοι οί σύντροφοί του διευθύνονται ευθύς πρός τάπλού- 

τη τά όποια άνεΰρεν. Ύπεστηριξάν τινες δτι τό συμβάν τοϋτο1 μονομερώς 

έξεταζόμενον, δέν άποδεικνύει δτι οί μ.ύρμηκες κατέχουσι μέσα συνεννοησεως. 
Μύρμηξ βλέπει άλλον φέροντα τροφήν1 έκ τούτου δυναται νά συμπεράνγ, 

»
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χωρίς κάν νά τόν είδοποιήσωσιν, δτι άν λάβν) τήν οδόν ήν ό σύντροφός του 
θά διατρέξνι θά τύχη τών αύτών ωφελειών.

Εσχάτως ό σίρ J, Lubbock ευρε τόν τρόπον νά άντιταχθή είς τήν άντίρ- 
pvistv τζύτην βιάζων τόν μύρμηκα δστις ευρε τόν θησαυρόν νά έπιστρέψη, 
ούτως είπεΐν, μέ κενάς χεϊρας. ”Αν δέν φέρη μεθ’ έαυτοϋ τίποτε καί έν το- 
σουτφ οι άλλοι μύρμηκες διευθύνωνται πρός τόν θησαυρόν πρέπει νά συμπε- 
ρανωμεν οτι υπάρχει μεταξύ των συνεννόησις. Διά τοΰ περιέργου τούτου 
πειράματος τοϋ μετά μεγίστης φροντίδος δίενεργηθέντος, ό σΐρ J. Lubbock 
φθάνει είς τό συμπέρασμα οτι οί μύρμηκες κατέχουσοι μέσον τί προσομιάζον 
ομιλίαν καί δτι δύνανται, δταν παρουσιάσθή περίστασις νά ζητήσωσι βοή*  
θειαν οί μέν έκ τών δέ.

Αι παρατηρήσεις δσον αφορά τούς τρόπους τούς οποίους έχουσιν οί μύρμη
κες διά νά άναγνωρίζωσιν άλλήλους είναι πράγματι έκπληκτικαί. Νεαροί 

μύρμηκες έκκολαφθέντες έξ ώών ληφθέντων έξ ώρισμένων μυρμηκιών είσή*  
χθησαν άφ’ ου άνεπτύχθησαν, είς τήν μ.ητρικήν μυρμηκυιάν, καί μ’ δλον δτι 
ot παλαιοί μύρμηκες δέν τούς είχον ποτέ ίδή τούς άνεγνώριζον διά παραδό
ξου τρόπου καί μεταξύ δέκα άλλων ώς άνήκοντας είς τήν κοινότητά των. 
Φαίνεται δέ δτι ή άναγνώρισις δέν είναι προσωπική άλλ’ δτι άναγνωρίζουσι 
τούς νεαρούς μύρμηκας άφ’ δτου άκόμ.η ώς χρυσαλλίδες άπήχθησαν ύπό τών 
ξένων.

“Όσον άφορά τήν μακροβιότητα τών μυρμήκων αί παρατηρήσεις τοϋ σΐρ 
Lubbock πιστοποιοΰσι τό άπίστευτον αληθώς δτι τινές φθάνουσι τήν ήλι*  
κίαν τών έζ έτών. "Οταν βασίλισσα είσέλθη είς μυρμηκιάν ήτις μέχρι τοϋδε 
δέν είχε βασίλισσαν, οί μύρμηκες εύθύς έπιπίπτουσι κατ’αύτής καί τήν φο- 
νεύουσιν" ήδύνατο τις νά είπη δτι οί μύρμηκες οί μέχρι τοΰδε ζήσαντες έν 
δημοκρατίας δέν θέλουσι πλέον νά δεχθώσι βασίλισσαν.

Ίδιαίτεραί τινες σπουδαιόταται παρατηρήσεις έγένοντο περί τοϋ τρόπου 
διά τοΰ οποίου μεταχειρίζονται οί μύρμηκες τά παράσιτα έντομα,- τά γνω

στά ύπό τό όνομα ψύΛΛαι, άτινα ώς γνωστόν διατηρουσιν. *Η  παρατήρησις 
εγενετο έπί τοΰ παρασίτου τοΰ φλογίου, τοΰ κοινώς κα,νσΐ^ τό όποιον ώοτοκεϊ 
κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου. Οί μύρμηκες δέν τρέφονται κυρίως δι’ αύτών 
τών έντόμων' καί δμως δέν άφίνουσι τά ώά αύτών έκτεθειμένα είς τό ψΰχος 
καί μυρίους άλλους κινδύνους. ’Αλλά τά προφυλάττουσςν έκ τοΰ ψύχους μετα- 
φέροντες είς τήν φωλεάν των καί φροντίζοντες πολύ περί αύτών κατά τούς 
χειμερινούς μίνας μέχρι τοΰ μαρτίου δτε έκκολαπτομένων τών ώών μετα- 
φέρουσι τά νεογνά έπί τών τρυφερών καυλών τοΰ φλογίου. Αξιοσημείωτος 

πρόνοια καί φρόνησις.
Πρεπει. νά σημειωθώ δτι ό εύρωπα’ίκός μύρμηξ ζή έν γένει διά τροφής τήν 

όποιαν δέν είναι εύ'κολον νά διατηρήση νωπήν, ώς π. χ. τά έντομα. Οί εύ- 
ρωπκϊκοί μύρμηκες δέν έμαθον τήν τέχνην νά κατασκευάζωσι κελλία διά 

' ΧΡΟΝΙΚΑ

τάς τροφάς των ώς οί μύρμηκες τοΰ Μεξικοΰ' άλλ’δμως δεικνύουσι είς τά 

ήθη των μεγίστην φρόνησιν.
Αί νέαι αύται καί περίεργοι παρατηρήσεις τοΰ σΐρ John Lubbock προέδρου 

τής εντομολογικές εταιρίας τοΰ Λονδίνου έγένοντο μετά τοσαύτης έπιμονής 
καί επιτυχίας κατά τούς μήνας Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον τοΰ έτους τούτου.

ΧΡΟΝΙΚΑ

— Έν τή εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων ίδρύθή ιδιαι
τέρα αίθουσα διά τούς βου7.ομένους διά φωτογραφημάτων νά λάβωσιν άντί
γραφα χειρογράφων ή καί άλλων σπανίων έκτύπων καί λιθογραφημάτων άρ- 
χαίων ή καί χαλκογραφημάτων σπανίων. 'Ως έκ τοΰ μή δανεισμοΰ χειρο
γράφων μεγάλη μέχρι τοΰδε προσεγίγνετο δυσκολία είς τούς βουλομένους νά 
λάβωσιν αντίτυπα φωτογραφικά, άλλα νΰν νέοι θησαυροί θέλουσιν άποδοθή 
είς τήν κοινήν μελέτην.'Η νέα αίθουσα έχει μ.ήκος δέκα μέτρων καί πλάτος 

επτά.
— Έν Παρισίοις συνέστη υπό νεαρών λογίων εταιρία ύπό τό όνομα ΓαΛ- 

Λικη εκωσις της νεύτητος ήτις προτίθεται διά δημοσίων άνάγνωσμάτων καί 
μαθημάτων νά διαπαιδαγωγήση τόν λαόν. Ό διευθυντής τής άστυνομίας 
τών Παρισίων έπέτρεψεν δπως οί άποτελοΰντες τήν εταιρίαν ταύτην ποιώσι 
δημοσίας διαλέξεις έν τοΐς νοσοκομείοΐς. Τοιαΰται δέ διαλέξεις ήρξαντο ήδη 

έν τφ νοσοκομείφ τής Bicetre.
— Προσεχώς έκδίδοται έν Γαλλία περίεργον βιβλίον, δηλαδή κατάλογος 

λεπτομερής πάντων τών βιβλίων τών άνηκόντων είς ξένας φιλολογίας τά 
όποια-μετεφράσθησαν ή έξεδόθησαν έν Γαλλίη άπό τοΰ 1470 ήτοι άπό τής 
εισαγωγής τής τυπογραφίας. Οί κυριώτεροι τών γάλλων έκδοτών καί βιβλίο-^ 
πωλών έκλήθησαν ίνα συνεργασθώσιν είς τόν κατάλογον τούτον.

— Τήν 13(25 Νοεμβρίου έγένετο δεκτός έν τή Γαλλική Άκαδήμείη ό 
νέος άκαδημειακός Εύγένιος Ααβίς δ γνωστός κωμφδειοποιός. 'Ο Λαβίς ώς 
έθος έξεφώνησε λόγον έξυμνοΰντα τόν προκάτοχον αύτοΰ Σιλβέστρ δέ Σασύ. 
Είς τόν Λαβίς άπεκρίνατο ό άκαδημειακός Τζών Λεμοάν άναπτύξας κρίτικώ- 
τατα τάς κωμφδίας καί τά έργα αύτοΰ.

-—'Η σύζυγος τοΰ θανόντος μεγάλου πολιτικοΰ τής Ιταλίας 'Ρατάτζη °
ετοιμάζει πρός έκδοσιν βιβλίον έπιγραφόμενον, «ό 'Ρατάτζης καί ή έποχή 
αύτοΰ, σημειώσεις καί μνημεία χρήσιμα διά τήν ιστορίαν τής ’Ιταλίας.»

— 'Απλούς Βενετός γονδολιέρης έδημοσίευσεν έσχάτως βιβλίον ύπομνη- 
ματίζον τήν Θείαν Κωμωδίαν τοΰ Δάντου ύπό τόν τίτλον Pensieri e chiose 

sulla Divina Commedia, del gondoliere Antonio Maschio. 'Ο ’Αντώνιος Μά- 
σκιος ουτος είναι περίεργον πρόσωπον. Πρό δεκαετίας περίπου γερμανός τις

I
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κριτικός εγραφεν οτι ανεκαλυψεν ε'ν τινι τών παμπληθών τίίς Βενετίας νή- 
<χων, νεανίαν τινα υιόν μικρεμπόρου, δστις μό"Χις φοιτήσας τά προκαταρκτικά 
σχολεία έγνώριζεν άπό στήθους μακρά άποσπάσματα τόΰ Τάσσου, τοΰ Πε- 

τραρχου καί τοΰ Δαντου. 'Ο νεανίας είχεν εύρει τά άποσπάσμ,ατα ταΰτα με- 
ταξί» τών παλαιοχάρτων άτινα έχρησίμευον εις τόν πατέρα του πρός περι- 
τύλιξιν τών εμπορευμάτων καί κατ’ ένστικτον φκλομάθειαν τά άπέμάθε καί 
τά άπεστήθισεν. Ό νεανίας ούτος ήν δ ’Αντώνιος Μάσκιος, δστις εκτοτε ήν- 
δρώθη καί έγένετο γονδολιέρης. Ήγόρασε πολλάς εκδόσεις τοΰ Δάντου άνευ 

όμως σχολίων, και αναμενων εν τή γονδόλιγ του τούς πελάτας άνεγίνωσκεν 
έπανειλημμένως τόν Θειον ποιητην. Κατ’ άρχάς δέν ήννόει αύτόν, άλλά τέ
λος πάντων μετ’ έπανειλημμένας άναγνώσεις κατόρθωσε νά τόν έννοηση; 
Τότε ήγόρασε σχολιαστάς καί είδε μετ’ έκπλήξεως δτι τό δείνα χωρίον εί- 
χεν εννοηθή άλλως υπο τών σχολιαστών. Συνελαβε λοιπόν τήν ιδέαν νά σχο-

* λιάσγ) τόν Δάντην ολόκληρον, πολλάκις δέ καταλείπων την κώπην μετέβαι- 
νεν εις τά περί την Βενετίαν νησίδρια κα'ι εξηγεί αύτόν. Τών εξηγήσεων 
τούτων καί σχολίων τά πορίσματα συνήγαγεν έν τφ νΰν έκδοθέντι βιβλίω, 
εις 8 δμως δυστυχώς οί λόγιοι ούδεμίαν άποδίδουσιν αξίαν"'έξ αντιζηλίας - 
ώς διατείνεται ό Μάσκιος.

— Ή ρωσσική κυβέρνησις άπεφάσισε την ίδρυσιν Πανεπιστημίου έν Σιβη-' 
flop. "Εδρα δ’ αύτοΰ ώρίσθη ή πόλις Τόμσκ.

* *
¥

Τί χναε χαε — Τό σύστημα τίίς καύσεως τών νεκρών
δπερ μέχρι τοΰδε -/ίρξατο έφαρμοζόμενον είς διαφόρους τίίς Γερμανίας καί Ίτα- 

λίας πόλεις άρχεται μετ’ού πολύ ένεργοΰν καί έν Παρισίοις" συνέστη ή'δη 
εταιρία έπί τούτφ ύπό την προεδρείαν τοΰ δημάρχου του II' διαμερίσματος 
ήτις θέλει ποοβή είς την άνίδρυσιν τοΰ καταλλήλου καταστήματος, 

φ — Έν τή Γαλλική άκαδημεί# τών επιστημών ό ιατρός Κολλέν άνεκοί- 
νωσε κατ’ αύτάς περίεργον θάνατον συμβάντα έκ λύσσης. Στρατιώτης τοΰ 
γαλλικοΰ πυροβολικού δηχθείς τώ 1874 έν Άλγερί^ ύπό λυσσώντος κυνός 
άπέθανε συνεπείς τοΰ δήγματος τούτου μετά τέσσαρα έ'τη καί έξ μίίνας. Ό 
ιατρός Κολλέν ήδυνηθη νά συναγάγη δλας τάς λεπτομέρειας πρός άπόδειξιν 
τοΰ περιέργου τούτου συμπτώματος.

—— Εν τίί τελευτάς συνεδριάσει της εν Αονδίνφ έντομολογικής εταιρίας 
Ο δ πρόεδρος αύτής σίρ J. Lubbock ΰπέβαλεν είδος καμπών λίαν περιέργων αί-

τινες έστάλησαν αύτφ ύπό τοΰ έν Δαρδανελίοις κ. Κάλβερ καί συνήχθησαν είς 
ταπεριξ της Τρφαδος. Αι καμπαι αυταΐ κολεοπτερου πιθανώς έντόιζου, 
δύνανται νά φανώσιν ώφελιμώταται διότι έπιτίθενται κατά τών ώών τών 
άκρίδων καί άφανίζουσιν αύτά.Ό πρόεδρος τής εταιρίας παρετήρησεν δτι εΐνα; 
καλόν νά είσαχθώσιν αί κάμπαι αδται είς Κύπρον, αν δέν ύπάρχωσι, καί νά 
άποβώσιν ούτω λίαν χρήσιμοι τή γεωργία;

----- ■ Ύπεβλήθήσαν τελευταϊον έν Παρισίοις είς την Άκαδημείαν τών ’Επι
στημών πειράματα γενόμενα έπί προβάτων καί βοών πασχόντων έξ άνθρακος, 
οΐτινες ίάθησαν άφοΰ έμβολιάσθησαν δι’ αίματος πάσχοντος ζώου καταλλή

λως παρασκευασθέντος.
— Ό δόκτωρ Siemens έξέθηκεν έσχάτως έν τίί βασιλική έταιρίχ τοΰ Λον

δίνου περιεργότατα πειράματα έπί τής έφαρμογής τοΰ ηλεκτρικού φωτός είς 
την γεωπονίαν. Ό άγγλος σοφός είπεν δτι τά πειράματα ταΰτα ήγαγον αύ
τόν είς τό συμπέρασμα δτι τό ήλεκρικόν φώς αναπτύσσει διαρκούσης τής 
νυκτός τδ φυτόν, προάγει τάς χρωματιστικάς ιδιότητας έν τοΐς «ρύλλοις, έξου- 
δετερόνει τά άποτελέσματα τοΰ νυκτερινού παγετού καί έπενεργεΐ είς την 
ώρίμανσιν καί αύξησιν τών καρπών. Διά τών πειραμάτων τούτων άπεδεί- 
χθη καί τοΰτο δτι τά φυτά δέν έχουσιν άνάγκην άναπαύσεώς διαρκοΰντος 
τοΰ ημερονυκτίου καί δτι S.V είς τό διάστημα τής ημέρας άναπτύσσονται διά 
τοΰ φωτός τοΰ ήλιου, είς τό διάστημα τής νυκτός ήμποροΰν νά άναπτυχθώσιν 
άν ύποβληθώσιν είς τήν ένέργειαν τοΰ ηλεκτρικού φωτός.

— Παράδοξος ασθένεια δσον καί ανεξήγητος παρετηρήθη έν Βαυαρία έπί 
τών καραβίδων ή'τις άν έπεκταθή φόβος είναι δτι θέλει κατά πολύ έλαττώ- 
σει αύτάς. 'Αλιεύς δστις είχεν ένοικιάσει παρά τής Βαυαρικής κυβερνήσεως 
τήν αλιείαν καραβίδων έν τφ ποταμω Altenmiibl παρετηρησεν δτι δέν εύρί- 
σκετο έν τφ ποταμφ ούδεμία καραβίς ζώσα, ένώ πρό ολίγων ημερών είχεν 
άλιεύσει μεγάλην ποσότητα αύτών έν ύγιεστάτη κκταστάσει. Έξητάσθη 
μετά προσοχής ή κοίτη τοΰ ποταμοΰ καί εΰρέθησαν έν αύτή άπειροι καραβί
δες νεκρα'ι, ήνωμέναι κατά συστάδας έξ μέχρι δέκα καί μέλη τών ζώων τού
των διεσπαρμένα. 'Ως αιτίαν τής άσθενείας" άποδίδουσι λευκά στίγματα τά 
όποια εύρίσκοντο έπί πασών τών νεκρών καραβίδων καί τά όποια φαίνεται δτι 
προέρχονται έξ είδους τινός μικροσκοπικών μηκήτων. Τά αύτά φαινόμενα ήρ- 
ξαντο διαδιδόμενα άτυχώς καί έν άλλοις ποταμοϊς.

* *
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Γ®ωγραφέα9 Μερε^γήσεες- — Έν τή Revue de geograpbie ό κ. 
Paul Gaffar'el δημοσιεύει μελέτην έπί τοΰ υπομνήματος τών αδελφών Zeni, 
Βενετών περιηγητών οΐτινες έπεσκέφθησαν τήν ’Αμερικήν περί τά τέλη τοΰ 

ΙΑ' αίώνος. Πρόκειται νά άποδειχθή άν τό έγγραφον τοΰτο δημοσιευθέν 
μετά τό ταξείδιον κα'ι τήν άνακάλυψιν τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου είναι αύ- 
θεντικόν. "Οπως δήποτε δμως τό ύπόμνημα τοΰτο είναι περίεργον, ιδού δέ 
τί εύρίσκομεν έν αύτφ. — Φρισλανδο'ι άλιεΐς ωθούμενοι ύπό τρικυμίας έθεω- 
ροΰντο άπολεσθέντες έν τφ μέσφ τής θαλάσσης, δτε άνεκάλυψαν είς άπό- 
στασιν πλέον τών χιλίων μιλλίων πρός δυσμάς τής Εύρώπης νήσον έφ’ ής έν 
τών πλοίων αύτών έθραύσθη. Οί έπιβαίνοντες αύτοΰ άνδρες συνελήφθησαν 
ύπό τών ιθαγενών καί ώδηγήθησαν είς ώραίαν πολυάνθρωπον πόλιν ής ό βα- 

. σιλεύ; ύπεδέξατο αύτούς εύμενώς" άλλ’ άτυχώς ούδείς έγίνωσκε τήν γλώσ-
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σαν αυτών κα’ι μόλις μετά πολύ εύρέθη αλιεύς άπολεσθείς ώς αυτοί έν τρι- 
. κυμία καί διαμένων έν τη νήσφ δστις τούς ήρώτησεν έκ μέρους του βασι- 

λέως ποιοι είναι καί πόθεν ή'ρχοντο καί τούς άνεκοίνωσεν άφ’ ου άνήνεγκε 

τά ύπ’ αύτών λεχ θεντα ότι ό βασιλεύς έπιθυμεΐ νά μείνωσιν έν τή νήσφ. 
Μετά μακράν διαμονήν έν τη νήσφ ταύτη καί έν πλησιοχώροις τόποις εις 
τών άλιέων κατόρθωσε νά φΰγη καί νά έπανέλθη είς τήν πατρίδα του ό'που 

διηγήθη τάς περιπλανήσεις του. Ό ’Αντώνιος Zeno μαθών ταυτας άπεφά- 
σισε θαλασσοπορίαν μετά τοϋ αδελφού του καί άλλων Βενετών καί ούτως 

άνεκάλυψε τούς άγνώστους τόπους, οΐτινες έκλήθησαν κατόπιν ’Αμερική.

— Ό γάλλος περιηγητής Όκτάβως Παβύ άνεχώρησε διά τόν Βόρειον Πό
λον έπί άμερικανικοϋ πλοίου, , σκοπεί δέ νά διαμείνη πρός δυσμάς τής Γροεν- 
λανδίας άφοϋ διαβή τόν πορθμόν τοϋ Σμίθ έπί δύο έ'τη σπουδάζων τά εκεί. 
Πρός τοϋτο δ’ έ'λαβε προμήθειας δύο έτών.

— Έπιχείρησις δσφ μεγάλη τόσφ καί σημαντική ή'ρξατο έν 'Ρωσσία. 
Πρόκειται περί σιδηροδρόμου δστις θά ένώση τήν άκροτάτην ’Ανατολήν καί 

τήν Κίναν μέ τήν Εύρώπην’ ό σιδηρόδρομος ή'ρξατο διά τής γραμμής τής 

άρχομένης άπό τής Κατερινενβούργ καί ληγούσης είς Τιεμένην μιάς τών 
σπουδαιοτέρων διακλαδώσεων τοΰ μεγάλου τούτου σχεδίου, δι’ ής ή λεκάνη 

τοΰ Βόλγα θά ένωθή μέ τούς’ποταμούς τής Σιβηρίας. Άποπερατουμένης τής 
δλης γραμμής οί Παρίσιοι θά συνδέωνται διά σιδηροδρόμου μέ τό Πεκΐνον, 

καί ή διεθνής αύτη γραμμή έ'σεται νέα άφορμή πλούτου έμπορικοϋ καί βιο- 

μ,ηχανικοΰ.
* * 

¥
33υνέδρ&α. — Έν Παρισίοις συνήλθε τόν λήζαντα μήνα συνέδρων τα

χυδρομικόν είς δ άντιπροσωπεύοντο πάντα τά κράτη τά άποτελοΰντα την 
παγκόσμιον ταχυδρομικήν ένωσιν. Έν τφ συνεδρίφ τούτφ άπεφασίσθη δπως 

άποστέλλωνται ταχυδρομικώς κα'ι δέματα εμπορευμάτων μέχρι βάρους τριών 

χιλιογράμμων άνευ όρισμοΰ άζίας. Τά δέματα ταϋτα θά ήναι τοιαϋτα ώστε 

νά δύνάνται νά μεταφέρωνται διά τών συνήθων ταχυδρομικών μέσων, πρό 

πάντων δέ ό όγκος αύτών πρέπει νά ήναι άνάλογος τοϋ βάρους. Τά διάφορα 
κράτη της ταχυδρομικής ένώσεως επιφυλάσσονται έαυτοϊς τό δικαίωαα δπως 

έφαρμόζωσιν έπί τών εμπορευμάτων τούτων τάς τελωνειακάς διατυπώσεις.
.— Τόν Σεπτέμβριον τοΰ προσεχούς έ'τους θέλει συνέλθει έν Βενετίφ τό γ' 

διεθνές συνέδρων τής γεωγραφίας. Συγχρόνως έν Βενετίφ θέλει κατά την 

αυτήν έποχήν έγκαινισθή έ'κθεσις γεωγραφική αντικειμένων έχόντων σχέσιν 
πρός την γεωγραφίαν καί τά ταξείδια έν γένει. Τό συνέδρων Θέλει διαιρεθή 

είς επτά τμήματα και θέλει άσχοληθή περί όλους τούς κλάδους τής γεω

γραφίας ώς καί περί την ιστορίαν αύτής την εμπορικήν γεωγραφίαν και τήν 

στατιστικήν.


