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Ms έρωτάτε, άν έκωφάθην’ μικροΰ δεϊν’ έδειλίασα καί δέν τολμώ 
πλέον νά έξακολουθήσω τήν Αεσχηνίαν μου κατά τά άχρι τοΰδε. ’Ήκουσα 
δτι προσέκρουσα κύκλοις τισί καί δη έχω άμεσον δείγμα τούτου έκ Πράγης 
έπιρρίπτον μοι μέγα άδικον· Έπειδή δμως δ δημιουργός τοΰ δείγματος 
τούτου άπέκρυψε το όνομά του ύπδ την αόριςον ύπογραφήν «Πολλοί τέως 
άναγνώσται τών « Νομικών Φύλλων», αδυνατώ εντελώς ν’ απαντήσω 
αύτφ ιδιαιτέρως και επομένως δοάττομαι της παρούσης ευκαιρίας, δπως 
πληροφορήσω αύτδν, δτι δέν . κκτοικώ έν Giessen άλλ’ έν Gottingen και, 
άν τδ έκεϊ ταχυδρομεΐον μή έγίνοΑζε τδν ’τοπον της κατοικίας μου κάλ- 

λιον αύτοΰ, δέν ή'θελον λάβει τήν έπιστολήν του καί ή'θελον στερηθή της 
γνώσεως της έντυπώσεως, ήν παρήγαγεν ή Αεσχηνία μου τοϊς τέως άνα- 
γνώσταις τοΰ ύμετέρου φύλλου έν Πράγγ. Ό έπιστέλλων, δ έν δνόματι 
πάντων τούτων λαμβάνων τδν λόγον, είναι λίαν διατεθειμένος νά μέ λύ
πηση, ή δέ έπιστολή αύτοΰ ή'θελεν είσθαι αμίμητος, άν τδ εύτράπελόν 
του έξισοΰτο πρδς τήν διάθεσίν του. Άλλά__κατά__τδ δείγμα, οπερ μοί 
παρέσχεν, έννοώ διατί^ούδάλως-άρέσκεϊ αύτφ ή «Αεσχηνια»~ρισυ^-τί<αύτδ 
θά συνέβαιν5^καί"ειΥέμέ, άν έκρυπτόμην ύπδ τδ δέρμα του, Άναμιμνή- 

σκομαι ένταΰθα άπαντήσεώς τίνος δοθείσης ύπό τίνος εύτραπέλου, ένω- 
πιον τοΰ οποίου υβριζον έτερον άποκαλοΰντες αύτδν ψευδευλαβή,' άν εί- 
χον τοιαύτην κεφαλήν, είπε, θά άπηγχονιζόμην έπίσης. ’Άν είχονκκί έγω 

τοιαύτην κεφαλήν, οΐαν δ έκ Πράγης άνώνυμ,ος επιστολογράφος, δ κόσμος 
θά ήτο έξησφαλισμένος κατά πάσης «Αεσχηνίας» μου.

Δέν ή'θελον δέ λάβει τδ πράγμα ύπδ τόσφ σπουδαίαν έ'ποψιν άνευ τής 
υπογραφής έκείνης, έμφαινούσης τήν συμμετοχήν πάντων τών έν ΙΊράγη 
ύμετέρων συνδρομητών’ αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά άπαλλάξω ύμάς 
τοΰ κινδύνου απώλειας τοσούτων συνδρομητών. Πρέπει νά σκεφθήτε ώρι- 
μότερον. Οί ύμέτεροι συνδρομηταί άπαιτοΰσιν εβδομαδιαίων προσφοράν

* Ίδε σελ. 289.
1 Kopfhanger, ή1 έπομε'νη άπάντησις στηρίζεται επί τ^ς κατ’ ιδίαν σημασίας τών δύο 

λέξεων Kopf—κεφαλή, Hanger—άπαγχονιστ^ς·
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σοβαρας νομικής ύλης, ύμεΐς δ’ οφείλετε νά έκτελήτε τάς έπιθυμίας των. 
’Άν λοιπδν θέλητε, ώς εξάγω έκ τής επιστολής ύμων, νά έξακολουθήσω 
πέμπων ύμΐν Αεσχηνίας, πρέπει χάριν τοϋ ύμετέρου συμφέροντος και της 
ίκανοποιήσεως άμφοτέρων τών κύκλων τών ύμετέρων αναγνωστών, ών δ 
μέν επιμένει άπαιτών την αύτην πρδς την άχρι τοΰδε ύπάρχουσαν ύλην, 
δ δέ άρέσκεται και είς την άπδ καιροϋ είς καιρδν άνάγνωσιν ελαφρότερων 
άντικειμένων, πρέπει, λέγω, νά μεταχειρισθήτε τδ έ'σχατον τών ύπολει- 
πομένων μέσων και νά δημοσιεύητε έκαστον άριθμδν τών «Νομικών φύλ
λων» ύπδ δύο μορφάς' την μέν μετά, την δ’ άνευ της «Αεσχηνίας». Διδ 
παρακαλώ υμάς θερμώς ύπέρ της άποδοχής της προτάσεώς μου ταύτης, 
μή ού'σης πρωτοφανούς' ύπηρξεν εποχή, καθ’ ήν μία τών προκριτωτάτων 
εφημερίδων της Γερμανίας έξεδίδετο ύπδ δύο μορφάς,, την μέν διά την 
Αυστρίαν ύπδ τδν Μέττερνιχ, πραεΐαν, άκακον, άβλαβη' την δέ ήττον 
περιδεή δι’ ολόκληρον τδν λοιπδν κόσμον. Και ή ιστορία δ’ αύτη της φι

λολογίας περιέχει παραδείγματα, καθ’ ά άντίτυπα τοΰ αύτοϋ βιβλίου εί· 
χον δημοσιευθη ύπδ διαφόρους μορφάς χάριν ώρισμένων προσώπων. Συγ- 
γραφεύς τις έπιθυμών νά άφιερώσγ τδ έ'ργον αύτοϋ πλείοσιν, άλλά, κατά 
την γλώσσαν τών νομικών, ούχί έκάστφ pro rata (συμμέτρως) άλλ’ in soli— 
dum (είς ολόκληρον), έ'λυσε τδ κατά τδ φαινόμενου άλυτον τοΰτο πρόβλημα, 
διά τής-μεχαλλαγής τοΰ φύλλου της άφιερώσεως άναλόγως τοϋ λαμβά- 
νοντος αύτδ προσώπου. Ή επιτυχία δμως τής λύσεως ταύτης, έξήρτηται 
έκ της παντελούς άγνοιας τών correi (συνδανειστών^ τούτων. Πλήν ύμεΐς 
ούδένα διατρέχετε κίνδυνον έκ της διπλής έκδόσεως. ’Αναγγείλατε αύτην 
δημοσίίγ και άφετε την έκλογήν τοΐς συνδρομηταΐς.

Ή έπιστολή μου περατοΰται ένταϋθα" νΰν μεταβαίνομεν άμφότεροι είς 
την «Χρυσήν νήσσαν» καί συνεχίζομεν την ομιλίαν, ό δέ τυχδν σπουδαίο-, 
τερός πως χαρακτήρ αύτής άποδοτέος τή ψυχική πιέσει, ύφ’ ην εΐσέτι 
διατελώ ένεκα τών λόγων τοΰ άνωνύμου έπικριτοΰ.
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Έκπλήττεσθε έπί τή θέ<γ θέματος άλλοίου τοΰ προαγγελθέντος διά την 
προσεχή συνέντευξιν ημών' μοί υπομιμνήσκετε, δτι τδ δεύτερον τεμάχιον 
της νομικές συλλογές μου ύπεσχόμην ύμΐν ύπδ τδν τίτλον «Ή παγίς της 
Πολίτικης Δικονομίας». Άφηκα αύτην οίκοι, φοβηθείς την κατάχρησιν' 
άλλως τε καί οί ύμέτεροι άναγνώσται δέονται άναψυχής, μετά τάς έκ 
τής έτέρας παγίδος έντυπώσεις. Άλλ’ οφείλω νά ομολογήσω, δτι οί άνα- 

γνώσται έξηπατήθησαν διά τοϋ παιάνος τών δανειστών' ούδέ λέξις άλη- 
θεύει έξ αύτοϋ, ώς έν τφ μεταξύ έ'μαθον. Είναι δμοιόν πρδς τά έ'ργα τοϋ 
Σιμωνίδου καί άλλας παραποιήσεις, ών θύματα υπήρξαν καί πολλοί πε
παιδευμένοι' δέν ήπατήθην άρα έγώ μόνον. Μέ ήρώτησαν πολλαχόθεν 
ποΰ ευρηται τδ λατινικόν κείμενον τοΰ παιάνος, άν έτυπώθη ήδη ή άν 
πρέπει νά περιμένωσιν έτι έπί πολύ, μέχρις ού ο Bruns διά νέας έκδόσεως 

τών fontes juris Romani arrtiqui καταστηση αύτδ κοινδν κτήμα. Αί έρω- 
τήσεις αύται ώθησάν με πρδς έρευναν, ής τδ δυσάρεστου άποτέλεσμα ά- 
νακοινώ ύμΐν άνω. Κρίμα! Πόσον ώραΐον θά ήτο, άν ο παιάν ην γνήσιος. 
Ούχ ήττον μή μεταβάλλετε ιδέαν περί της γνώμης μου ώς πρδς τήν 
usucapio pro herede lucrativa, ής μέγα στήριγμα ύπηρξεν ό παιάν ούτος. 
Ήδύνατο νά ή γνήσιος, άτε κεκτημένος εσωτερικά στοιχεία γνησιότητας' 
εΐναι δέ κρείσσων δοκιμών τινων πρδς συμπλήρωσιν χασμάτων έν ταΐς πη- 
γαΐςκαί περιέχει έν έαυτφ ίκανώς τδ πιθζνδν, δπως άντικρύση καί ταΐς· 
ύπδ τών δοκιμωτέρων διδασκάλων γενομέναις άποπείραις.

Νΰν άρξώμεθα τοΰ ήμετέρου θέματος !
«Πλούσιος καί πένης έν τή άρχαφ: πολιτική δικονομίφ τών Ρωμαίων;» 

άπορεΐτε' «ούδέποτε ήκρύσαμέν τι περί τοιαύτης δ’αφοράς έν τφ άρχαίφ 
δικαίφ ή μή ύπηρχεν έν τή^άρχα^Γ~^ικω»ιαμΛ^__^καιον διάφορον, δίκαιον 

άναλόγως της περιουσίας τών διαδίκων;» Δικαίως έκπληττεσθε, ούδ’ έγώ 
ή'κουσά τί ποτέ περί τοιούτου θέματος' είναι ίδική μου άνακάλυψις, ώς 
ελεγεν 'Ολλανδός τις έν Karlsbad, έμφανισθείς είς τδ δημόσιον κεκοσμη- 
μένος δι’ έντελώς άγνώστου παρασήμου καί τοσοΰτον έξεγείρας τήν κοι
νήν περιέργειαν, ώστε έτόλμησέ τις νά έρωτήση αύτδν, τίνος έ'θνους ήν 
τδ παράσημον. Έφεύρεσις ίδική μου, άπήντησε. Γινώσκετε τήν πηγήν έξ 
ής άντλώ τάς άvακκλύψει£J^υl_JτΆ-σιγάpovqΛoΰΓ~Δέv--χpε^ά^oμαι δέ σι- 
γάρον HaiaiiaJ-άρπεΐ^πρδς τδν παρόντα σκοπδν έκ τών συνήθων^ πλήν 
έκεΐνο είναι γραφικώτερον' τά επόμενα δμως βαίνουσιν δλως φυσικώς καί 
άπαιτοϋσι μόνον απλήν σκέψιν. Άλλά φυσικφ τώ λόγω πρέπει νά κέκτη- 
ταί τις τήν ικανότητα ν’ άναγινώσκγ τά διάστιχα έν ταΐς πηγαΐς' δ,τι 
άνακοινώσω ύμΐν ματαίως θά άναζητήσητε έν ταΐς τετυπωμέναις λέξεσιν' 
ίσα ίσα δέ, διότι ούδείς είσέτι έπειράθη ν’ άναγνώση τά διάστιχα ταϋτα, 
έμεινε τδ, άνωτέρω θέμα άγνωστον μέχρι τοϋ νΰν. Πλήν έλπίζω δτι θά 
άνυψώσω αύτδ νΰν τόσον, ώστε ούδείς έφεξόος θά άντιπαρέλθη αύτδ άπα- 
ρατηρητί. ’Άν δέ τδ κέρδος, είς § έκ της πραγματείας μου ταύτης άφορώ 

συνίστατο άπλώς έν τή έξηγήσει παροραθέντος άχρι τοΰ νΰν μέρους τής 
άρχαίας δικονομίας, ήθελον πραγματευθή ίσως τδ θέμα μου ένώπιον άνα- 
γνωστών πρδ πάντων έκ τής τάξεως τών νομικών τής Αυστρίας' άλλά 
τδ πρδς τήν πραγματείαν ταύτην ένδιαφέρον ύπερβαίνει πολύ τά όρια τής 
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.πολιτικές δικονομίας, άφοοφ εις την έν γένει ιστορίαν τοΰ ρωμαϊκού δι
καίου και δη εις την διαμάχην τών πατρικίων και πληβείων.

Τδ πεδίον, έν ό ποιούμαι την έρευναν, ανήκει τγ Αρχαία διαδικασία* 
περί της ιδιαζούσης φύσεως ταύτης παραλείπω νά εί'πω πολλά ένταϋθα, άτε 
άπαιτούσης ίδιάζουσαν εντελώς έπεξεργασίαν.1 Γινώσκετε βεβαίως, δτι η 
διαδικασία αυτή συνίστατο εις την αύστηράν έφαρμογην τοΰ nulla actio 

sine lege ύ\, ώς Αποκαλώ αύτην έν τη ανωτέρω παραπομπή, είς την άνα~ 
φορικην τοΰ νόμου μ.έθοδον* κατά τδν κανόνα τοΰτον έκαστη άπαίτησις 
αδύνατο νά είσέλθη είς την αίθουσαν τοΰ δικαστηρίου μόνον έχουσα έφό- 
διον αύτάς τάς λέξεις τοΰ νόμου.

1 "Ορα τδ "Πνεύμα τοϋ Ρωμαϊκοϋ δικαίου» Μίρος Β' Τμήμα Α.' Σελ, 631—663 της Γ’. 
ίκδόσεως.

2 Festus, sub sacramentum consumebatur id in rebus divinis,
3 De lingua latina V. 180.

Ή Αρχαία διαδικασία περιείχε κατά Γάίον πέντε εΐ'δη Αγωγών, ών δύο 
μόνον πρδς τδ παρόν δεόμεθα* την legis actio Sacramento και την per manus 
injectionem. Άγνοών, άν έ,νθυμησθε αύτάς άκόμη έκ τών παραδόσεων τοΰ 
ΙΙανεπιστημίου, δέν κρίνω περιττόν νά διαλάβω τινά χάριν τοΰ σκοποϋ, 

δν ένταϋθα προεθέμην.
Καί πρώτον περί της legis actio Sacramento* άπετέλει τδν κανονικόν τύ

πον της άρχαίας διαδικασίας, generalis erat κατά Γάϊον, εφαρμοζόμενη έν 
ελλείψει άλλης πανταχοϋ. 'Η Αγωγή αδτη είχεν ώς ίδιάζον τδ sacramen
tum', τδ στοίχημα, καταβαλλόμενου ύπδ τοϋ ηττωμένου έν τη δίκη, καί 
άνεργόμ,ενον είς 500 μέν άσσους, τοϋ Αντικειμένου της δίκης τιμωμένου 
τούλάχιστον χιλίων άσσων, είς 50 δέ ένεκα κατωτέρου ποσοΰ. Τυπικώς 
μ.έν περιεστρέφετο η δίκη περί τοϋ Αληθοΰς τοϋ στοιχήματος, ή'τοι τίνος 
ών τδ sacramentum justum ■—1 τίνος injustum καί ούχί περί την ούσίαν της 
δίκης* παρεμφερής πρδς τδ της formula έν τγ actio praejudicialis, έ'νθα η 
δίκη διεξηγετο ύπδ τδν τύπον στοιχήματος καί ό δικαστής έπίσης εμμέ
σως Απεφάσιζεν έπί της ουσίας, αμέσως δέ μόνον περί τοΰ στοιχήματος 
διαγιγνώσκων. Άλλ’ έπί μέν τοϋ στοιχήματος της formula τδ ποσδν άπ- 
εδίδετο τφ νικώντι διαδίκω, ητο τόσφ ευτελές, ώστε άνεφαίνετο η &~ 
ληθης, πρδς μόνην την διεξαγωγήν της δίκης Απαραίτητος σημασία αύ
τοϋ, έπι δέ της legis actio Sacramento συνέβαινε διάφορόν τι. Τδ ποσδν ά- 
πεδίδετο ούχί τώ Αντιδίκφ Αλλά τφ aerarium (δημοσίφ ταμείφ) κατά 
Γάϊον (IV. 13) in publicum cedebat. Ή Αρχική μορφή έξ ώς έ'λαβε τδ sacra
mentum τδ όνομα τοΰτο συνίςατο κατ’ έμην γνώμην είς την κατάθεσιν τοΰ 
ποσοΰ έν τώ έκκλησιαστικφ ταμείφ χάριν θρησκευτικών σκοπών* η πρώ
τιστη αυτή χρησις ρητώς Αναφέρεται ύπδ τοΰ Festus*? έχοντες δ’ ύπ’ό'ψιν 
καί τδν Βάρρωνα,1 2 3 δυνάμεθα, φρονώ, νά άποκαταστησωμεν εντελώς την 

Αρχαίαν μορφήν της Αγωγής, ήτοι παραδεχόμενοι την ύπδ τών διαδίκων κα- 
τάθεσιν τοϋ ποσοΰ in sacrum η ad pontem δηλ. ad pontem sublicium την έδραν 
τών Pontifices. Έκ τούτων μόνφ τ<5 νικώντι άνεστρέφετο η κατάθεσις. Κατά 
την νεωτέραν μορφήν, ην έχει δ Γάτος πρδ έφθαλμών,τδ sacramentum δέν 
κατετίθετο πλέον άρχομένης της δίκης, άλλά παρείχοντό μόνον έγγυηταί 
(praedes) ύπδ τών διαδίκων* μετά δέ τδ πέρας της δίκης, κατά την μαρ- 1 
τυρίαν τοΰ Festus, είσέπραττον τδ ποσδν οί triumviri capitales σύμφώνως τΰί 
lex Papiria καί Απέδιδον αύτδ τφ aerarium.

Τδ διττόν τοΰτο της μορφής τοϋ sacramentum: η άμεσος κατάθεσις καί 
ώ μετέπειτα εί'σπραξις προηγουμένης της έγγυοδοσίας, έστι προϊδν της 
βαθμιαίας άναπτύζεως τοΰ θεσμ.οϋ, έμ.φανιζομ.ένου ύπδ μ.έν έκείνην έν τοϊς 
άρχαίοις, ύπδ δέ ταύτην έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις. Καί περί τούτου συμ- 
φωνοΰσιν άπαντες σχεδδν οί ιστορικοί, πλην τοΰ Huschke, ούτινος την εν
αντίαν γνώμην όψόμεθα παρακατιόντες’ κρίνω δέ περιττήν την περαι
τέρω Ανάπτυξιν τών την γνώμην ταύτην ύποστηριζόντων λόγων. Ό είδώς 
κατά τι την Ανάπτυξιν τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, ούδόλως αμφιβάλλει περί 
τοϋ χρόνου, είς 3ν αποδοτέα έκατέρα τών μορφών θεσμοΰ τίνος, ών η μέν' 
θρησκευτική η ιερά, η δέ .βέβηλος η κοσμική. Γλωσσικώς πιστοποιείται η 

αρχική μορφή της Αγωγής .λέξεως sacramentum.'
Τούτφ συνγδει καί η μαρτυρία περί της διαθέσεως τοΰ ποσοΰ είς Θρήσκο-' 
τικούς σκοπούς καί της είσπράξεως αύτοϋ διά τών έκκλησιαστικών αρχόν
των, τών Pontifices* δπως δήποτε δ’ έκτιμωμένης της γνώμης μου, καθ’ 
■ην η legis actio Sacramento άρχικώς διεξηγετο ένώπιον τοΰ ίεροΰ δικαστη
ρίου, ρηταί μαρτυρίκι ύπάρχουσιν έν ταϊς πηγαϊς1 περί της μεγάλης συμ
μέτοχης τών Pontifices έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις είς την Απονομήν της δι
καιοσύνης καί της ύπάρξεως_ίερ£ς—περιόδου της νομϊκϋΐς'-~έπιστημης^πρδ 
της βεβ.ηλον^-ΆπίΓτης πρώτης έπηγασεν η legis actio Sacramento ύπδ την 
Αρχικήν αύτης μορφήν, ών έν Αντιθέσει πρδς την νεωτέραν, ύφ’ ην παρί- 

σταται έν ταϊς είσηγησεσι τοΰ Γα'ί’ου, δυνάμεθα νά καλέσωμεν ΰρησχευ-" 
τικήτ. Ή δέ πρόοδος άπδ της μιας μορφής είς την έτέρκν έχαρακτηρί- 
ζετο ού μόνον διά της είς διάφορα ταμεία καταθέσεως (εκκλησιαστι

κόν ταμεϊον — aerarium) και της φυσικής συνεπείάς, της παρά διαφό
ρων αρχόντων είσπράξεως, άλλά καί διά τοϋ χρόνου της καταθέσεως*1 
(άρχη—πέρας της δίκης). Κατ’ έμην γνώμην, η επικρατούσα έλαχίστου 
ποιείται την έσχάτην ταύτην διαφοράν, διορώσα έν αύτη μεταβολών μό
νον τοΰ τρόπου της είσπράξεφς καί ούχί καί τοϋ της διαθέσεως. Τά έκ 
τοϋ sacramentum εισοδήματα άνηκον κατ’ έμέ άπδ της μεταλλαγής ταύ-

1 L. 2 g 6 de ο j 12.......... Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones
apud collegium poutificum erant, ex quibus constituebalur, quis quoquo anno praesset 
privatis.
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της. τ-ρ έπικρατεί^ι —- in publicum cedebat κατά Γάϊον. — Πρδς τούτον δέ 
συμφωνεί και δ Βάρρων (ad aerarium redibat) μέ μόνην την διαφοράν, δτι 
παραδέχεται τοΰτο διά τούς χρόνους, καθ’ ούς τδ ποσδν εΐσεπράττετο ύπδ. 
τών Pontifices, άλλά τοΰτο δέν είναι δρθδν, διότι άλλως μένει άνεξηγη- 

ταν πώς χρήματα. καταναλισκόμε.να είς θρησκευτικούς; σκοπούς (Festus? 
consumebatur id in rebus divinis) άφηρουντο άπδ τοΰ έκκλησι,αστικΌΰ τα
μείου κατατιθέμενα εις τδ δημόσιον. Επομένως δυνάμεθα ν’ ά-ποκαλέσω.- 
μεν την μετάβασιν ταύτην τοΰ sacramentum άπδ τών χειρών τών pontifi
ces εις τδν πραίτωρα οίονεί έκλα'ίκευσιν τοΰ sacramentum.

Τί παρώθησε τδ κράτος πρδς τοιαύτην μεταβολήν ; βεβαίως ούχι ή. 

πρόθεσις πλουτισμού είς βάρος της εκκλησίας, καθόσον έν- συγκρίσει πρδς 
τά παμμεγέθη έσοδα τοϋ ρωμαϊκού κράτους κατά την άκμ.ην της δημο
κρατίας ·& τδ έκ τών sacramenta πηγάζον τοσουτφ μικρδν, ώστε ούδό- 
λως ήδυνατο νά έφελκύση την άπληστίαν αύτοΰ. 'Υπάρχει. άναγκαίως 
άλλη τις αιτία. Ήδυνάμεθα νά διαγνώσωμεν αυτήν έν τη μεταβολή τοΰ 
δικαίου, την κατά τάς μαρτυρίας τών πηγών ένα περίπου αιώνα μετά την 
δωδεκάδελτον έπελθαΰσαν, ήτοι κατά την- εποχήν της χειραφετησεως 
αύτοΰ άπδ της έπιδράσεως τοΰ σωματείου τών pontifices.. Ή άφαίρεσις 
άοα τών δικονομικών τύπων άπδ τών χειρών τών Pontifices συνεπηγά- 
γετο-καί-τήν_άφαίρε.σιν τοΰ έκ τών sacramenta εισοδήματος. ’Αλλά καί. 
άνευ της έλαχίστης προθεσεως πρδς παραγνώρισιν τοΰ ύπάρξαντος δεσμ.οΰ 
μεταξύ της έκίαϊκεύσεως τοΰ δικαίου και της διαφόρου εΐσπράξεως καί. 
χρησεως τοΰ sacramentum, δέν δύναμαι νά θεωρήσω αύτδν ίκανδν πρδς 
σαφηνισμ,δν της μεταβολές ταύτης. Δίατί άντικατέστη ή άμεσος πρδ της 
δίκης κατάθεσις τοΰ sacramentum διά της έγγυοδοσίας ; Τδ ζητημα τοΰτο. 
είναι εντελώς Ανεξάρτητον της. μεταβολής έκείνης. ’Αλλά τδ ζητημα 
τοΰτο έμεινεν άλυτον μέχρι τοΰ νυν, άρκουμένων τών ημετέρων ιστορικών 
έν τη ά.πλίί άναγρκ.φί) τοΰ γεγονότος άνευ άναζητησεως τών αιτίων. Έν 
τούτοις τδ ζητημα δέν είναι, εντελώς άσημαντον. ’Ελπίζω δ’ δτι προσεχώς 
καταδείξω ύμ.ϊν την άπειρον αύτοΰ σημασίαν διά. την κοινωνίαν.

Έξαντλησας την πρδς. τδν σκοπόν, μου άπαιτουμένην ιστορικήν ζύμην 
της legis actio sacramento, στρέφομαι νϋν τη legis actio per mannus inje- 

ctionem.
Ό διαμφισβητών χρέος βεβαιούμενον διά δικαστικές ομολογίας η διά 

τοΰ Nexum, ήτοι συμφωνίας έπί παρ.ουσίφ ζυγοστάτου (libripens) καί πέντε, 
μαρτύρων, πρδς δ έξισοΰτο καί τδ legatum per damnationem, έν έν'ι λόγω καί. 
κατά την παρ’ ημϊν έκφρα.σιν, χρέος έκ συναλλαγματικής, δέν ήδυνατο. νά 
παραστγ αύτοπροσώπως, άλλ’ ώφειλε νά διορ.ίσγ vindex ύποχρεούμενον 
επίσης έν περιπτώσει ηττης είς την πληρωμήν τοΰ ποσοΰ τ^ς· δίκης πρδς 
ποινήν έπί τγ έπεμβάσε.ι. αύ'τοΰ είς τά δικαιώματα τοΰ δανειστοΰ. Ου- 

τώς είχεν η άρχικη μορφή έν τ$ί legis actio ταύτγ, πρόδρομος της μετέ- 
πειτα πρδς ποινήν τοΰ άρνουμένου επιβαλλόμενης πληρωμ.ης τοΰ διπλά

σιου (ubi lis crescit inficiando in duplum.)
Ή actio legis per manus injectionem καί η sacramento άρα συνέπιπτον έν 

τγ επιβολή ποινής κατά τοΰ ήττωμένου εί'τε έν bona εΐ'τε έν mala fides 
διατελοΰντος. Κατά Ρωμαίους δ ήττώμενος έδει νά τιμωρηθώ ώς έ'νοχος 
άνευ άνάγκης άλλης άποδείξεως, έπί μόνη τη ηττη.' Άλλ’ η ποινή αυτή 
έπεβάλλετο τφ ηττωμένφ πρδς ίκανοποίησιν της ψυχικές ταραχές τόΰ' 
άντιδίκου, έκλαμβάνοντος την διαμφισβητησιν τών δικαιωμάτων του ώς 

άπόπειραν καταστροφές καί έ'στι προσφυής τφ κοινφ συμφέροντι. Διότι; 
τδ κοινδν ένδιαφέρεται σπουδαίως ύπέρ τοΰ περιορισμού τών δικών, τών 
μαστιζουσών κυρίως τάς κατωτάτκς έν άγριότητι καί άγροικίγ διατελού- 
σας τάξεις καί ύποκρυπτουσών τούς μεγίστους κινδύνους διά την πρόοδον 
αύτοΰ· έ'ρις καί διχόνοια, κακδν όλων τών χρόνων καί όλων τών χωρών, 
φθεϊρον είς μάτην δυνάμεις άλλαχοϋ ώφελίμ.ους, έστιν ιδιαζόντως έπι- 
κίνδυνα δι’ έποχήν, ώς η περί ης πρόκειται, τοΰ πυρδς της διχονοίας μη' 
περιοοιζομένου έν στενφ κύκλφ, άλλά φθείροντος καί καταναλίσκοντος καί 

πέραν τοΰ κύκλου της. δίκης διακείμ.ενα πρόσωπα, φίλους, συγγενείς, έ-' 
ταίρους καί άπειλοΰντος τά7~καΤπστφ»φάν μ.είζονος έκτάσεως. Πόίρ’ .ημϊν 
αί δίκαί συνήθως διεξάγονται μόνον μεταξύ τών διαδίκων μη θίγόμενων 
ετέρων προσώπων καί περ έγγυτάτων. Αί σημεριναί δίκαι δμοιάζουσι 
μολυσματικαϊς νόσοις. Άλλ’ έν τοϊς άξέστοις χρόνοις, έν οις η έ'ρις καθ’ 
έαυτην έχει καί τδ ψυχολογικόν θέλγητρον τοΰ άχαλινώτου της ιδίας 
ισχύος, τίίς χρησεως τών φυσικών δυνάμεων προκαλούσης την κατάδει- 
ξιν τ'ης τόλμης καί τοΰ χαρακτηρος, μονομαχίας έν τφ δικαστηρίφ, έν- 
οΐς χρόνοις η κυρία άποστολη τ^.δικαίοΰ^πρδΆϊδιντων-~>£ν^τώ δαμασμφ 
τοΰ άτομισμοΰ ^συνίσταταί~καί~~τφ περιορισμφ τών άγρίων δρέ'ξε'ών τοΰ 

πλήθους, έν τοιούτοις χρόνοις καί αύτη η ύπδ δικονομικούς τύπους διεξα
γόμενη έ'ρις ύποκρύπτει έν έαυτη κίνδυνον, τόσφ γνωστδν ημϊν, δσφ ο 
«μαΰρος θάνατος» τοΰ μεσαίωνος· τδν κίνδυνον φθοροποιοΰ λοιμοΰ, έκτει- 
νομένου. πέραν της εστίας αύτοΰ καί διαγράφοντας μέγαν κύκλον, ούτως 
ώστε μία καί μόνη δίκη καθίσταται γενική συμφορά. "Ενεκα τούτων δέ
ονται οί τοιοΰτοι χρόνοι ίσχυροΰ αντίρροπου κατά της φιλοδικίας. Τά δ” 
ύπό;τοΰ.' δικαίου πρδς τοΰτο λαμβανόμενα.μέτρα κατέχουσι την αύτην θέ- 

σίν πρδς τά παρ’ ημ.ϊν ύγειονομικά, τά σκοποΰντα την περιστολήν τοΰ λοι- 
μ.οΰ .καί δύνανται νά κληθώσιν ύγειοτομικά της Οικονομίας μέτρα.

Έκ της άπόψεως ταύτης ορμώμενοι δυνάμεθα νά κατανοησωμεν τδν 
σκοπόν τών δικονομικών ποινών, άς δέν δύναται τις νά καλέστ) ί'ζοόα

1 Λεπτομερή δικαιολόγησα τής αρχής ταύτης δρα ίν τί> Sehuldmoment im film. Privat- 
reeht von Jhering. Giessen 1867.



384 HAmssos ΛΕΣΧΙΙΝΙΑ ΡΩΜΑΙΣΤΟΓ 385
της δίκης Svexx της πραγματικές ποιότητος αύτών, τών άπαντωσών έν 
τοϊς πλείστοις τών ουπω μορφωθέντων δικαίων. Σκοποΰσι την διά το» 
χρήματος αποτροπήν άπδ τών δικών, την τιμωρίαν έπι τφ διά της δίκης 
την κοινωνίαν άπειλοϋντι κινδύνω. Τά έξης δέ παραδείγματα έκ της δω- 
δεκαδέλτου αί'ρουσι και την έλαχίστην έπί τούτου αμφιβολίαν. Ό νόμος 
επέβαλλε ποινήν 25 άσσων έπι τγ έκκοπ-γ άλλοτρίων δένδρων, καί τη 
κοινγ εξυβρίσει, έπί δέ τγ. θραύοει οστών (os fractum) 300 μέν άσσους προ- 
κειμένου περί έλευθέρου, 150. δέ δούλου όντας τοϋ παθόντος* έν τη legis 
actio sacramento όμως το ποσον του στοιχήματος δι’ αντικείμενου τιμώ— 
μενον 10.00 η πλέον άσσων άνηρχετο εις 500 καί έν τγ legis actio per 
manus injectionem η ποινή ην ιση προς το ποσδν· της δίκης καί ηδύνατο 
πολλακις να υπερογ κατα πολύ τας ακριβώς δριζομένας ύπδ τοϋ νόμου 
ποινας.. Προστιθημι ετι δυω διατάξεις την καταγωγήν έξ εκείνων τών 
χρόνων έλκούσας. Τδ πρόβατου της multa έξετιμάθη 10 άσσων διά της 
lex Aternia Tarpeja (300 ά. κτ. Ρ.), δ βοϋς 100, ίσως εύτελώς πλην άνα- 
λόγως πρδς την τότε αξίαν τοΰ χρήματος.

Πλην τοΰ οικονομικού αποτρεπτικού τούτου μέτρου ύπηρ/ε και ηθικόν 
l·) τφ ρωμαίκφ δικαίω: ό όρκος (juramentum calumniae). Θά άνομολογη- 

σητε, ότι οί αρχαίοι Ρωμαίοι και δεόντως έξετίμησαν και εικότως άπέ- 
τρεπον τούς κατά τ·ης. κοινωνίας έκ τί?ς φιλοδικίας πηγάζοντας κινδύνους. 
Η απόφασις προς εναοξιν δίκης έν Ρωμγ άπγτει σπουδαίαν σκέψιν. Ό 
Ρωμαίος προετίμα νά θοαύσγ. τά οστά τοΰ αντιπάλου του, νά ραπίση καί 
νά παίσγ αύτδν, διότι άποτίων 300 η 25 άσσους ·?)ν ελεύθερος. Άλλ’ η 
κίνησις δίκης -ην πολλώ μάλλον ριψοκίνδυνος. Τδ sacramentum καί έπί έ
λαχίστου Αντικειμένου άνηρχετο είς 50 άσσους, πλην δέ τούτου έ'δει νά 
καταβληθγ αμέσως τοϊς μετρητοϊς. Ή άμεσος αύτη τοϊς μετρητοϊς κατα
βολή έ'χει μεγίστην σπουδαιότητα ούπω δυστυχώς ίκανώς έκτιμηθεϊσαν.

Προσκειμένου περί δαπάνης ύπάρχει μεγίστη διαφορά μεταξύ της αμέ
σου καταβολής καί της πιστώσεως. Υμείς δ’ ώς πρακτικοί έπίστασθ’ δτι, 
άν οί πελάται ύπεχρεοϋντο νά προκαταβάλωσιν άπαντα τά έξοδα της δί
κης, τά άπαιτουμενα μέχρι τ-ης τελικής αύτης άποπερατώσεως, οί πλεΐ- 
στοι αύτών ηθελον σκεφθή περισσότερον πριν κινησωσιν αγωγήν. Πολλοί 
ούδόλως δύνανται νά φαντασθώσι τδ πιθανόν ποσδν τών δαπανών τούτων, 
δέν έ'χουσι συνείδησιν τοΰ ποσοΰ, περί δ έρίζουσιν—ό άρχαίος Ρωμαίος έ- 
γίνωσκεν αύτδ ακριβώς.

Καί πάλιν η γνώσις πολλώ διαφέρει της καταβολής. Ό γινώσκων μόνον 
ελπίζει επι το μέλλον, πλην πάσα τοιαύτη έλπις έστίν αδύνατος παρά 
τώ καταβαλλοντι αμέσως* τδ παρόν έκτείνει τηυ χεϊρα καί δέν άρκεΐται 
είς έλπίδας. Έν τγ άρχαίγ πολιτικγ δικονομίγ τών Ρωμαίων τδ χαρτο

παίγνιου έγίνετο τοϊς μετρητοϊς, αί καταθέσεις κατεβάλλοντο έν άρχγ 

της δίκης, αί δικονομικαί ποιναί ΐσταντο, έπιτρέψατέ μοι την φράσιν, έν 
τγ είσόδφ, ούχί έν τγ έξόδφ τοϋ ναοΰ της θεμιδος. Τεροκηρύξ τις έξ- 
ύμνει την θείαν πρόνοιαν τάξασαν τδν θάνατον έν τφ πέρατι καί ούχί έν 
τγ άρχγ τοϋ βίου. Έ/ τγ δικονομίιγ ύπόκειταί τις τφ πειρασμφ νά έξυ- 
μνησγ τδ πνεύμα τοΰ νομοθέτου, τάξαντος τας ποινάς έξ άντιθέτου έν τγ 
άρχ·γ της δίκης.

Έρωτάτε ίσως, μη άστειεύωμαΐ. Είλικρινώς όχι* εί'ωθα ν’ άπονέμω τδ 
δίκαιον άπασι τοϊς μέρεσι θεσμού τίνος, εισέρχομαι είς λεπτομέρειας έπί 
τοΰ προκειμένου έν συνειδησει τοΰ μονομερούς, ναι, νά έρώμαι ούτως εί- 
πεϊν αύτοϋ, ώσεί μόνον περί αύτοϋ ησχολούμην. Και έν τοϊς έπομένοις τδ 
αύτδ συμβαίνει, τά προηγούμενα λησμονοΰνται —— συμβαίνει άλλως τοϊς 
έοώσι;-—καί ούτως είμί βέβαιος, ότι ούδέν αδικώ. Ούτως έπραξα καί έν- 
ταΰθα. Ανέπτυξα τά πλεονεκτήματα τ^ς καταστάσεως ταύτης έπί τα- 
σοΰτον, ώστε πας δ παρακολουθησας με δύναται νά πιστεύσγ δτι ούδέν 
έν τώ κόσμω θεωρώ τελειότερον, έφεξίς δμως δψεσθε, οτι δέν παρεϊδου 

καί τδ ζοφερόν μέρος αύτης. . ■
Δίδωμι τδν λόγον άρχαίφ τινί Ρωμαίφ έκ τοΰ τετάρτου αιώνας άπδ. 

κτίσεως Ρώμης καί έκ ,τηςτάξεως τών Πληβείων. Απαιτείται μόνον δλί- . 
γον κάπνισμα,, ίνα παρουσίασήν^ '——-_______ _

Ή σκηνη έν τώ Forum πρδ τοΰ Πραίτορος. Ό Πληβείος εμφανίζεται- ώς 
ένάγων συνοδευόμενος ύπδ Πατρικίου, 8ν έκάλεσεν είς τδ δικαστηρίου διά 
της in jus vocatio. Τοϋ ένάγοντος διατελοϋντος έν έκστρατεία και άπο- 
λέσαντος τδν πατέρα αύτοϋ, έπιλαμ.βάνεται γείτων τις, δ νΰν έναγόμε- 
νος, της περιουσίας τοΰ θανόντος καί άρνείται την άπόδοσιν τώ έπανελ- 
θόντι υίφ. Ή άρνησις προύκάλεσε δίκην, έν μετά την ανάπτυξιν τών 
ισχυρισμών τοϋ_ ένάγοντος άρχ,,εται μεταξύ τούτδϊΓ~παί—τοΰ πραίτορος δ. 
έξης διάλογος,- πζθ’ δνοί^λόγοι τοΰ Πραίτορος, ένεκα τ·ης έπισημότητος- 

αύτών τίθενται ένταϋθα έν εισαγωγικούς.
—’ «Τίς η αξία τών κτημ.άτων; άνω $ κάτω τών 1000 άσσων ;»

— Τούλάχίστον 1500.
—— «’Οφείλεις λοιπόν νά καταθέσγς προηγουμένως παρά τοϊς Pontifices 

500 άσσους* ύπαγε κατάβαλε τδ ποσδν καί έπάνελθε μετά της άποδεί- 
ξεως’ άλλως δέν άρχομαι τ·ης έρεύνης έπί της άγωγ^ς σου». ' _

— Είναι άδύνατον. Ποΰ θά εδρω έγώ, τόσον πτωχός, 500 άσσους άφ’ 
ού καί η περιουσία μου κατακρατείται ύπδ τοΰ ένάγοντος ;

— «Ίδικός σου λογαριασμός* άνευ προηγουμένης καταθέσεως τοϋ πο
σοΰ δέν δύναται νά προχωρησγ η δίκη».

— Άλλ’ ή άπαίτησίς μου είναι σαφής καί άσφαλης. Οί μάρτυρες ένόρ- 
κως έπιβεβαιώσουσιν έκάς·ην λέξιν μου* δ έναγόμενος άναμφιβόλως ήττηθη- 
σεται καί επομένως ύποχρεωθησεται είς την καταβολήν τοϋ sacramentum.
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«Αυτά λεγουσιν ολοι* εγω δεν 8’·)νχμχι νχ πράξωχ\\ύ>ζ“ έίμ,ί δε- 
δεσμευμένος' προσφυγε προς τους αγίους πατέρας καί πιθανόν νά σε χπχ'Κ- 
λάξωσι της καταθέσεως».

Η σκηνή μεταφερεται εις την Pons sublicius πρδ τοϋ κατά τδ έζτος 
τοΰτο.επιτετραμμένου τάς δικαστικάς ύποθέσεις Pontifex' πρόκειται πάλιν; 

περί της καταθεσεως τοΰ sacramentum και δ ένάγων αίτεΐται τήν απαλ
λαγήν του, άτε μη δυνάμενος νά εύρη μετρητά.

“—Πλούσιος ή πενης αδιάφορου' πάντες είσίν ί'σοι ενώπιον τοΰ νόμου. 
' Ωρζια ΐσότης ! δ,τι διά τδν πλούσιον είναι σχεδδν μηδέν, είναι ά- 

νυπερβλητον πρόσκομμα διά τδν πένητα’ ίσότης! τδ επιτιθέναι τδ αύτδ 
βάρος επ'ι τοϋ μειράκιου, οίον έπι τοΰ άνδρδς—ή κατάθεσις 500 άσσων 

επενοηθη ύπδ τών πλουσίων δπως καταστή άδύνατος δι’ ημάς τούς δυσ
τυχείς ή κίνησις αγωγής.

Πρόσεχε, μη ύβριζε τούς νόμους τής Ρώμης, άλλως θά τιμωρηθής. 
Εγω δικαιούμαι νά εφαρμόζω μόνον αύτούς' άλλοι νομοθετούσα.

Πιστωσόν με διά τούς 500 άσσους' δέν ύπάρχει κίνδυνος, η δίκη 
μου είναι ασφαλής.

““" Οι θεοί δέν πιστόνουσι, διαπραγματεύονται πάντοτε τοΐς μετρητοΐς'· 
ουδεν δύναμαι νά πράξω, τά ιερά βιβλία μοί τδ άπαγορεύουσι. Δανείσθητιτ

— Πύθεν; δέν έχω τούλάχιστον την κληο.ονόμ,/αν, διότι περί αύτής 
πρόκειται.

Ταϋτα είπών άπήλθεν ο άνθρωπος. Ό δέ φιλάνθρωπος Pontifex μετα
βαίνει μετά μεσημβρίαν πρδς τδν εναγόμενου, έξάδελφόν του, καί διηγεί

ται αύτφ τά συμβάντα.
— Ό άντίδικός σου δέν δύναται νά κατάθεση τδ sacramentum' συγ

χαίρω σοι επί τή οριστική άποκτήσει τοΰ αγρού, χάρις είς ημάς καί τήν 
σοφήν, διάταξιν περί sacramentum' δώρησον λοιπόν άνθ’ όλων τούτων έν» 

τών βοών σου τή εκκλησία.
— Βεβαιότατα' θ’αποδείξω τήν εύγνωμοσύνην μου—αύτδ άπαι.τεΐ τδ 

έμπόριον τοΰτο.
Τδ δράμα καταστρέφεται. 'Ο πτωχδς δέν δύναται νά εύρη'χρήματα 

καί <5 πλούσιος κρατεί τδν αγρόν. ’Εφαρμόζεται δ έν τφ Νάθακ μύθος περί 
τοΰ πλουσίου καί τοΰ προβάτου τοΰ πτωχού καί δή κατ’ επανάληψην. Οί 
ημετεροι ιστορικοί ούδέν τδ δεινόν έν τή καταθέσει ταύτη τοΰ sacramen
tum διορώσιν' ούδείς αύτών, έξ όσων οϊδα, ήσθάνθη τήν έλαχίστην στενο

χώριαν. Οί θεωρητικοί άντιπαρέρχονται εύκόλως ταϋτα άρκούμενοι είς τήν 
αναγραφήν τών ποοαπαιτουμένων διά τήν ύπαρξην ή ένάσκήσιν άπαιτή- 

σεως τίνος μαζτάι,ολται μόνον αύτδν,■—φρονοΰντες ότι φαντασία καί ΰηαρ- 
ζ«ς εισιν εν καί τδ αυτό' ή δέ φιλοσοφία περί ταύτότητος ούδαμοΰ διά- 

λάμπει τόσον, όσον έπί τών θεωρητικών νομικών—θέμα πρδς μελέτην έν 
τφ μέλλοντι.

Άλλ’ έν τή σκληρφ πραγματικότητι τά πράγματα, δυστυχώς βαίνουσιν 
άλλως καί τδ εύτελέστατον δικαίωμα ναυαγεί πολλάκις ένεκά. τίνος τών 
πρσαπαιτουμένων, απερ ό θεωρητικός ούδεμιάς προσοχής ήξίωσε., Πε.ντατ·' 
κόσιοι άσσοι φανταστικως είσί. μηδέν, πλήν πγαχματικώς κατηραμένον πο-· 
σόν. Αξιοθαύμαστου δ’ όντως δοκίμιον τής ίκανότητος τα·ύτης τών θεω
ρητικών περί τήν ικανοποίησην αύτών διά τής φανταστικής ύπάρξεως- πα
ρέχει εΐς τών πρώτων ιστορικών — δύναταί τις μετά θάρρους νά είπη, a 
πρώτιστος, δ. Huschke,1 φρονών άπλούστατα, ότι ή κατάθεσις τοΰ sacra- 
mentum δέν έπεβάλλετο ύπδ νόμου έν Ρώμη, άλλά κατετίθετο αιΐτοπρο- 
αιρέτως ύπδ τών διαδίκων, όπως πιστοποιηθή ή πεποίθησις έπί τδ δίκαιον 

τοΰ sacramentum.
Χάριν τών άγνοούντων τδ όνομα τοΰ συγγραφέως τούτου αναγράφω, ότι 

κατέστησε τδ όνομά του αθάνατον διά τής άνακαλύψεως τοΰ Bovigus, 
ζώου άφανισθέντος κατόπιν, ούδέν έγκαταλιπόντος πρδς ανάμνησην τής 
ύπάρξεως αύτοϋ ί'χνος,. πλήν ούχ ήττον άναγκαίως υπάρξαντος ένεκα ./ο- 

γικ&ν αίτιων. 'Ο Huschke έν τφ «Πολιτεύματι τοΰ Σερβίου Τυλλίου» 
(Χαϊδελβέργη 1838) κα'ταληγεϊ~ΤΕς-τδ—συμπέρασμα, ότι όι ίκάστην των 

πέντε κλάσεων τοΰ πολιτεύματος τούτου ύπηρχεν ώντίστοιχον κτήνος, 
άνήκον τοΐς res mancipi, ούτως ώστε έκάστη κλάσις εΐχεν ί'διον, ώς οί 
τέσσαρες Εύαγγελισταί. Δυστυχώς οί Ρωμαίοι γινώσκουσι μόνον τέσσαρα 
τοιαΰτα κτήνη' πλήν τί πρδς τδν Huschke; τήν έ'λλειψίν άναπληροΐ διά 
τής άνακαλύψεως τοΰ πέμπτου, οπερ, άναγνωρίζων τδ Λογικως απαραί
τητον, τάσσει έν τή τάξει τών πλασμάτων τοΰ θεοΰ (σελ. 252-254) καί 
ζωγραφίζει ζωηρώς. ΤΙ .Ιογιχί) ανάγκη τής~ύπαρξε®ς~~τουτου στηρίζεται 

επί τής-άνάγκης,"'ήν δ άροτριών έχει νά βαδίζη παρά τώ βοΑ, νά έλαύνη 
αύτδν καί νά διοική τδ άροτρου καί οτι ή κίνησις αύτη δέον νά άφαιρεθή 
άπδ τοΰ ανθρώπου, διότι άλλως ή πλάσης ή'Θελεν έχει έξέλθει άτελής έκ 
τών χειρών τοΰ θεοΰ’—δυστυχώς όμως δέν λύει καί τδ ζήτημα, άν και η 
υλοτομία, ή άρτοποΐία, δ καθαρισμός τών ύποδημάτων κτλ. άρχικώς έξ“ 
ετελοΰντο δι’ ιδιαιτέρων ζώων. Τήν αύτήν άνακούφισιν έδικαιοΰτο ν’ απαί
τηση καί δ αστός καί άν ή τοιαύτη πλάσις ύπήρζέ ποτέ, λυπηρόν, ότι 
άπωλέσαμεν ώραίαν συλλογήν κατοικίδιων ζώων άπαλλασσόντων τδν άν
θρωπον τής σωματικής κινήσεως' ώς δ χωρικός,εδικαιούντο ν’ άπαιτήσώσι 
τοιοΰτο ζώου καί οί ύλοτόμοι, άρτοποιοί, ύποδηματοποιοί' δπως δήποτε, 
δ άγρότης ηύτύχησε νά κατέχή τοιοΰτον ζώον άπαλλάσσον τδν άνθρωπον 
τών τριών έκείνων σωματικών κινήσεων (τοΰ βαίνειν παρά τω βο’ί—τοΰ 
Ιλαύνειν τούτον—και τής διοικήσεως τοΰ αρότρου) καί άφιέμενον αύτώ

l_Pio inulta und das sacramentum. λιιψία, 1874 σελ. 441. 
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μόνον τήν Θεωρητικήν διεύθυνσιν τής έργασίας. Τό ζώον διηύθυνε τόν βουν 
πιό'ακώζ· διά προβοσκίδος καί βρόντων, τό άροτρον έκρατεΐτο άναμφιβό- 
Jac δι’ ισχυρές ούρας, έν φ δ άνθρωπος έκάθητο έπί της έπί τούτφ κπχ· 
λής έδρας. Συμπληρωτικώς (σελ. 716) άνακοινοΐ, δτι ή γνώμη καθ’ ήν 
κατά την τελευταίαν πλάσιν δ Bovigus έκράτει τό άροτρον διά της ούράς 
μετά έπανειλημμένας έρευνας άποδεικνύεται πεπλανημένη, φρονών νυν 
μάλλον, δτι ύπήρχεν ιδιαίτερος προμυκτήρ πρός τόν σκοπόν τούτον καί 
πρός άπόδειξιν τούτου φέρει δλως σαφείς κερδοσκοπικούς λόγους.

Έ γνωρίσατε ή'δη άρκούντως τά κατά Huschke, δέν απορείτε έπ'ι τη. 
γνώμη του, καθ’ ην οί Ρωμαίοι αύτοπροαιρέτως κατέβαλλον τό sacramen
tum· δ πιστεύων είς τόν Bovigus εύκόλως πιστευσει καί είς αύτό. Άλλ’ δ 
μη δυνάμενος νά η τόσφ εύπιστος θά έκ'φράση άμφιβολίας’· είναι πιθανόν, 

δτι άρχαϊος Ρωμαίος άνευ άνάγκης ή'θελεν άπαλλοτριωθη της κατοχής 
χρημάτων ; Ούδ’ δ πλουσιότατος, άλλως τε και ένεκα τών τόκων, οΰς ή- 
θελεν άπολέσει, διότι δ ναός δέν κατέβαλλε τόκους. Άλλά τί πρός τόν 
Huschke οί τόκοι, οΰς οί διάδικοι ή'θελον άπολέσει άσκόπως; Καί δ,τι ούδ’' 
δ πλουσιότατος έπραττε, ήδυνατο νά πράξη δ πένης ; Άλλ’ άπό τής πε
ριωπής, άφ’ ής δ Huschke έξετάζει τήν ιστορίαν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, 
πάσα διαφορά μεταξύ πλουσίου και πενητος είναι άνυπαρκτος, κατεβλήθη 

εντελώς, παν τό γήϊνον, τό πραγματικώς ύπαρχον, είναι άλλότριον τής 
περιωπής ταύτης, μόνον e'ryoiat, τον δίκαιον ύπάρχουσι δι’ αύτήν, ασαφή 
όντα, κατοικοϋντα πέραν τών νομικών σκέψεων και λουόμενα έν τφ αίθέρι. 
Εί'η εύλογημένον τό πνεΰμα, όπερ ήδόμενον έπί τή θέα τών εννοιών 
τούτων άποβάλλει πάσαν φροντίδα περί τών trOer τοΰ νομ.ικώς σκέπτεσθαι! 
εΐ'θε νά μή κατέλθη έπί τήν γην και ν’ άπολεσθή μετ’ αύτών έν τοϊς ούρα- 
νίοις δώμασιν, έν οις οίκεϊ, και νά μή λαλη περί πρακτικών αντικειμένων.. 
Άλλ’ δπως μή ωμεν άδικοι, δέον νά μνημονεύσωμεν καί άλλου τίνος λόγου 
τοΰ Huschke ούχ ήττον τής άνω γνώμης πρωτοτύπου. Αύτφ δφείλομεν τήν 
άνακάλυψιν περί μεταστάσεως τών διαδίκων είς τήν τάξιν τοΰ homo 
sacer, άμα έγειρόντων τήν legis actio sacramento (σελ. 367). Τής δέ κα~ 
ταστάσεως ταύτης τών homo sacer άπηλλάσσοντο έν περιπτάσει ηττης, 
μόνον διά τής προηγούμενης καταθέσεως τοΰ sacramentum. Καί τφ δντι 
ή έπί τοιούτφ σκοπώ κατάθεσις ήν άπαραίτητος. Τόν homo sacer, ή'τοι 
τόν άνύσιον κακοϋργον, ού τίνος τό έγκλημα έβόα πρός τόν ουρανόν καί. 
ήν άνωτερον πάσης ποινής, ήδυνατο νά φονεύση δ τυχώνΑ Άλλ’ δ Hu
schke ούδόλως λύει τό ζήτημα, πώς δ homo sacer τής πολιτικής δικονο
μίας έξησφαλίζετο κατά τών φονέων πρό τοΰ πέρατος τής δίκης καί τής 
καταβολής τοΰ sacramentum. Ούδέν φυσικότερου διά τούς πρακτικούς Ρω-

1 Ρητώ; μαρτυρεΐται ύπό τοΰ Διονυσίου II 10. Πλείονα όρα έν τώ «Πνεύματι τοΰ ρωμαϊ
κοί δικαίου» I σελ. 279—287 (4 &.δ.)

μαίους ή νά φονεύσωσιν ευθύς τόν άντίδικον, άφοΰ ούδεμία ποινή υπήρχε 
έπί τούτφ. Άνταξία τής γνώμης τοΰ Huschke είναι ή περί νύμφης έν τή 
άρχαία Ρώμη, έριζούσης πρός τήν πενθεράν αύτής καί κηρυσσομένης κατά 
τήν άνακάλυψιν ετέρου τινός συγγραφέως1 έπίσης sacra—δ τυχών δύναται 
νά φονεύση αύτήν, ή δέ πενθερά ούδόλως ύπεχρεοΰτο νά φροντίζη περί 
τούτου. Άληθώς φρικι^ τις άναλογιζόμενος τήν τοιαύτην θεσιν τής γυ- 
ναικός έν Ρώμη’—έ'ρις μετά τής πενθεράς έτιμωρεΐτο διά τοΰ θανάτου! 
,έπεθύμουν νά γνωρίσω τήν αγίαν εκείνην νύμφην, ητις δύναται νά άπο- 
φύγη τόν τοιοϋτον κίνδυνον.

Άλλ’ έώμεν τήν φιλόνεικον νύμφην καί έπανέλθωμεν είς τόν ήμέτερον 
πένητα. Φρονώ δτι άρκούντως κατέδειξα διά τών άνωτέρω πόσον ή διε
ξαγωγή δίκης ήν αύτφ δυσχερής διά.τής legis actio sacramento’ νυν πράττω 

τό αύτό δσφ άφορ£ καί είς τήν 1. a. per manus injectionem.
To ποσδν τής κατά τοΰ ήττωμένου ποινής ήν τόσφ μέγα έν τή άγωγή 

ταυτη, ώστε δ πτωχός ήδύνατο νά προβή είς δίκην μόνον έπί άπαιτήσεως 
ούδέ τήν έλαχίς-ην έπιδεχομένης άμφιβολίαν. ’Εν τή legis actio sacramento 
διεκινδύνευε μόνον 50 άσσους, τοΰ ποσοΰ τής δίκης μή ύπερβαίνοντος τούς 

χιλιους, άλλ’ έν τή προκειμένη, ποσδν ί'σον προς τό τής δίκης. Πλήν~ΐού- 
του καί έτερόν τι καθίστα την~^ί^ν~τοΰ_έυά;ρ ^τος δυσχερεστέραν. Έν 
τή 1. a. sacramento δ κίνδυνος ήν κοινός, έν δέ τή per manus injectiouem 
μονομερής’ ήττόμενος δ ένάγων άπεπέμπετο άπλώς τοΰ δικαστηρίου, παρά 
τήν άρχήν τής ίσότητος, καθ’ήν έδει νά ύπόκηται καί αύτδς είς τήν ποι
νήν τοΰ διπλάσιου, δι’ής ήπειλεϊτο δ έναγόμενος ή δ Vindex αύτοΰ. Περί 
τής έλλείψεως παντός κινδύνου κατά του ένάγοντος δέν ύπάρχει μέν ρητή 
μαρτυρία, άλλ’ έξάγεται ού μόνον έκ τής σιγής τών πηγών, άλλά καί 
διότι δ δανεικής παριστάμενος ώς ένάγων τοΰΎϊΒΗ^Γ-κσώ-τούτον τήν κα
ταδίκην αίτούμενοςδέν ήδύνατο κατά τάς βάσεις τής πολιτικής δικονο
μίας τών Ρωμαίων νά καταδικασθή, ώς καί έν ταΐς περιπτόσεσιν έκείναις 
τής νεωτέρας πολιτικής δικονομίας, αΐτινες ούδέν άλλο είσίν ή τροποπε-·

1 Μ. Voigt. Heber die leges regiae Leipzig 1876 σελ. 41—45. *0 Festus s. v. plorare 
ΐχει τόδε τό χάσμα si nurus.......  sacra divis parentum estod. Τό χάσμα τοΰτο συμπληροΐ
δ Voigt ώ; έν τώ κειμένω έκτίδεται, δικαιολογών τήν συμπλήρωσιν ταύτην, δια τής Απολύ
του άνάγκης τής δι’ αύστηρών ποινών διατηρήσεως ύποταγής τής νύμφης πρός τήν πενβεράν. 
Άλλ’ έν τή συμπληρώσει ταύτη είναι Ατυχής βέλων νά έκφρφση κατά τρόπον όσον ο’όν τε 
Αρχαϊκώτερον τήν ίριδα ταύτην και λαμβάνων τήν ύπό τοΰ Festus (Paulus Diaconus) έπεξη- 
γουμένην λέξιν ombulare συμπληροΐ τό κείμενον ούτωσί: si nurus Socerui ombulassit. Ό 
Festus έπεξηγεί τήν λέξιν ταύτην ούτως· adversum alios ambulare et quasi ambulanti se 
opponere, ήτοι συναντασθαί τινι, έπομένως διά τής σνμπληρώσεως τοΰ Voigt έκάστη νύμφη 
ήβελεν εϊσβαι Αξιόποινος συναντώσα τήν πενβεράν' ή βέα αδτής ήβελεν ε’σβαι διά τήν νύμ
φην, ο"α ή τοϊς Γοργούς ή τής Μεδούσης καί ή νύμιοη ήΟελεν αναγζάζεσβαι έν Ρώμη ν’ Απο
φυγή διαρκώς τήν πενβεράν—μέτρον προφυλαχτικόν, κατάλληλον Αλλως καί διά τάς σημε- 
ρινάς νύμφας.
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ποιημένη μορφή ιών αντικειμένων της manus injectio καί καθ’ άς έπε- 
βάλλετο ένεκα της άρνησεως η ποινή τοΰ διπλάσιου (ubi lis inficiando 
crescit in duplum). Ή κατάστασις τών διαδίκων ην παρά πάντα δικονο- 
μικδν κανόνα εντελώς άνισος, χορηγηθείσης μεγάλης ισχύος τώ έπιτιθε- 
μένω. Πρακτικώς ην τδ αύτδ πρδς την υπεροχήν τοΰ πλουσίου, τοΰ κεφα
λαιούχου, τοϋ δααειστοΰ,έπί τοΰ πένητος, τοΰ δανειζομενου.'Ο κεφαλαιοΰ- 
χος έβάδιζε λείαν πρδς την δικαιοσύνην δδδν, ό πένης άκανθώδη.'Ο πλού
σιος αδύνατο άνευ τοΰ έλαχίστου κινδύνου νά επιδίωξη άπαίτησιν αμφί
βολον η εντελώς άνύπαρκτον διά της manus injectio' οί μέγιστοι κίνδυνοί 
έβάρυνον τδν πένητα. Έν τγϊ per manus injectionem ανέρχεται η δυσμέ- 
νε'α τοΰ δικαίου κατά τοΰ πένητος είς τδ ύψιστον αυτής σημεϊον. Ποία 
η άφορμη ; ’Αντικείμενου τ*ης I. a. Sacramento ησαν κυρίως κυριότης, κλη
ρονομικά! απαιτήσεις, οικογένεια, ελευθερία, και διά · τοΰτο έκράτει μέ- 
τρον τι' διά την περί ελευθερίας μάλιστα δίκην κατεβάλλετο τδ κατώ- 
τατον ποσδν έκ 500 άσσων καίτοι δ ελεύθερος η δ δούλος ^σαν τυχδν ά- 
νωτέρας άξίας. (Γάϊ. IV 14). Ή manus injectio είχεν ώς άντικείμενον την 
έξασφάλισιν τών χρηματικών συναλλαγών, διδ πασα φειδώ έξέλειπε. Πρό
κειται περί τών σκοπών τοΰ Ρωμαίου τοκογλύφου, τόΰ βουκόλακος1 εκεί
νου έν τγ ρωμαϊκγ κοινωνία, ού τίνος ή άπανθρωπία και η άπληστία 
μαοτυροΰνται τόσφ άφθόνως καί δστις απέκτησε διά τίνος manus injectio 
ράαν τών τόσων ένεδρών, άς έποιεϊτο κατά τών ατυχών θυμάτων του.

Έν ένί μόνω άντικειμένφ της legis actio ταύτης ην ή θέσις τοΰ πένη
τος κατά τά φαινόμενα κρείσσων $ έν τγ legis actio sacramento' δέν απ- 

γτεϊτο κατάθεσις. Πλην τοΰτο μόνον φαινομενικώς. Κατώτερός τις ύπάλ- 
ληλος ύπέλό'γισε μεταξύ τών γραφικών έξόδων νέον τινά πίλον, §ν ηγόρασε 
κατά τδν διορισμόν νέου προϊσταμένου' ούτος άπέσβεσεν αύτδν, άλλά τδ 
προσεχές έ'τος δ πίλος άνεφάνη πάλιν' δ προϊςάμενος άπηλειψεν αύτδν πάλιν 
καί ύπέδειξε τφ ύφισταμένφ σοβαρώς τδ απρεπές. Τώ έπιοντι δ πίλος 
ελειπεν' «Ιδού άκριβης λογαριασμός, παρετηρησεν δ προϊστάμενος, δ πίλος 

δέν φαίνεται πλέον.» Ναι, άλλ’ ύπάρχει, έξοχώτατε, καί δέν βλέπετε 
αύτόν. Ούτως έκρύπτετο η τοϊς μετρητοϊς κατάθεσις καί έν τ·γ legis actio 
per manus injectionem, άλλ’ ην άόρατος. Άκολουθησωμεν τφ δφειλέτγ ζη- 

τοΰ'ντι vindex—δ πίλος έμφανισθησεται.

4 Vatnpyr.=Xtp.sf>izi5v τι δν, νεκρός, ίξερχόμενος τοϋ τάφον ννχτδς, κατα την δεισιδαι
μονίαν τοϋ λαοΟ και βνζάνων τό αίμα τών ζώντων ίκ τοϋ λαιμοδ και τής κοιλίας, με9’ ο 
έπανίρχεται εις τόν τάφον καταλείπων ϊχνη αιματηρά. Τα θύματά τον ώγριώσι, φ9ίνουσ< 
καί Ονήσκονσιν έκ φθίσεως, άλλά πρδς άμοιβην άπολαύονσι και ταΰτα τοϋ αύτοϋ προνομίου 
Ιπί τών ζώντων και δη τήν αυτήν τοΰ θανάτου των νύκτα. Συνήθως άρέσκόνται ε’ς τό αίμα 
συγγενών καί φίλων. ‘Η δεισιδαιμονία αίίτη ύπάρχει κυρίως έν Πολωνί?, Ούγγαρίφ, Σιλε- 
σίσρ, Αύστρωι, Άγγλίφ καί Αοραίνη, ώς πρός τούς έπ'ι μαγεία ή άλλοις παρεμφερέσιν έγκλή- 
μασι κατηγορουμένους. S. Μ.

*0 vindex ηττώμενος ηνείχετο καί επομένως άπγτει εγγυήσεις παρά τοΰ 
πελάτου του. Καί διά μέν τδν πλούσιον έξηρκει η ύπόσχεσις, ύπέρ τοΰ 
πτωχοΰ πατρικίου έμερίμνα η Gens, άλλ’ δ πτωχδς Πληβείος; Κρούει 
πολλάς θύρας, ί'σως δέ καί τάς τών νομοδιδασκάλων, άλλά παν,ταχοΰ λαμ.- 
βάνει την άπάντησιν α.’Άνευ προκαταβολές δέν άναλαμβάνω την δίκην 
σου, άν ηττηθώμεν, κατ’ έμοΰ στραφησεται δ δανειστής».

— Άλλ’ άδύνατον νά ηττηθώ' ούδένα διατρέχεις κίνδυνον.
— Τδ γινώσκω κάλλιόν σου, άλλά μά τδν θεδν καί την δικαιοσύνην 

ούδέν άδύνατον—ύπάρχουσι τόσα παραδείγματα.
—— Σοί δίδω έγγυητάς.
·— Δέν δύναμαι νά δεχθώ τοΰτο' τί; ώς άμοιβην της έκδουλεύσεώς μου 

νά υποβληθώ είς δίκας, ΐνα λάβω τά χρήματά.μου; ’Εννοείς τδ άσυμβί- 
βαστον. Άλλά διατί οί φίλοι σου, δεχόμενοι νά γείνωσιν έγγυηταί, δέν 
σοί δίδουσι χρήματα ;

— Στερούνται καί αυτοί.
, ·—Διά τοΰτο δέν δέχομαι αύτούς.

Τδ άποτέλεσμα άρα συνέπιπτε πρδς τδ της legis actio sacramento. 

”Arev μετρητών ούδεμία δίκη. Τδ άνωθι,αξίωμα nulla actio sine lege κατ- 
ωπτρίζετο έν τγ nulla actio~sme~5rssrbus_Έπείσθητε βεβαίως περί του κατ* 

αλληλου της ύπδ τοΰ κατωτέρου ύπαλληλου δοθείσης άπαντησεως.· Ναι, 

άλλ’ ύπάρχει, έξοχώτατε καί δέν βλέπετε αύτόν.
Επομένως καί έν τ$ άγωγγ ταύτγ ύπάρχει κατ’ ούσίαν κατάθεσις δια- 

φέρουσα κατά τδ πρόσωπον τοΰ λαμβάνοντος' πλν;ν διά τδν διάδικον η 

διαφορά αύτη ην ασήμαντος έντελώς. 'Ό τε Pontifex καί ο Vindex άπητουν 
χρήματα.

Περί τών πρακτικών άποτελεσμάτων τ^ς Τιάρρΰθμίσεως ταύτης. Ούδέν 
έχω άνάγκην νά προσθέσω. Ό μη έχων μετρητά άποκλείεται, δθενταΰτα 
είσίν άπαραίτητα, ούδόλως δέ έπιδρφ. ή έλπ'ις περί άναληψεως έπί τ·ης' 
άπορίας' φαντασθώμεν ιδιωτικήν τινα πινακοθήκην, η κήπον, άνοιγόμενον 
τγ κοινγ χρησει έπί καταβολ-γ δικαιώματος εισόδου 100 ίή πλέον φράγ
κων έπιστρεφομένων άμα τγ έξόδφ τοΰ καταβαλόντος αύτά. Άναπόφευ- 
κτον άποτέλεσμα τοΰ δρου τούτου έ'σται δ άποκλεισμδς πολλών θαμώνων 
τών τοιούτων τόπων, οί έργάται καί αί τροφοί η'θελον έκλείψει καί ούδείς 
άμφιβάλλει, δτι δ άληθης σκοπδς τοΰ δρου τούτου καίπερ ύπδ τδ κάλυμμα 
της έξασφαλίσεως τών άνθέων, είναι δ αποκλεισμός τών πενητων. Άντί 
δέ της φανεράς άπαγορεύσεως έπιβάλλεται εΐ'σοδος, ης η καταβολή άδύ- 

νατός έστι τοϊς πτωχοϊς καί τοΰτο άρκεϊ πρδς αποκλεισμόν αύτών ώς καί 

η τιμή της πρώτης θέσεως.έν τφ σιδηροδρόμφ $ των μεγάλων ξενοδο
χείων. Ούτως καί οί Ρωμαίοι σκεπτόμενοι έπέβαλον τά μετρητά ώς δρον 
απαραίτητον πρδς διεξαγωγήν δίκης—-δ δρος ουτος ούδέν ην κώλυμα διά
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τδν πλούσιον, πλήν μέγιστον διά τδν πένητα. 'Ο δέ σκοπός όλων τούτων, 
υποστηρίζω, ήν ή ένίδρυσις πλεονεκτημάτων έν τή δίκη ύπέρ του πλου

σίου. -
Μή είμαι λίαν απαισιόδοξος ; Γνωρίσατε μ.οι λοιπδν τούς Ρωμαίους. 

Συναναστρέφομαι ή'δη άπδ τεσσαράκοντα έτών μετ’ αύτών και φρονώ, 
δτι έξέμαθον ή'δη τδν τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι παρ’ αύτοΐς. "Απασα η άρ- 
χαιότης άπαστράπτει έκ παραπόνων τών πληβείων κατά της πιέσεως 
τών πατρικίων και της αύθαιρεσίάς τών τή τάξει τούτων άνηκόντων αρ
χόντων. Ή υπερβολική πίεσις άνήλθε συν τή δημοκρατία μετά την πτώ- 
σιν τών φυσικών προστατών της plebs, τών βασιλέων, ή πίεσις έπήνεγκε 
την seccesio in montem sacrum, τήν στάσιν ταύτην κατά τήν σημερινήν 
γλώσσαν,—άρχαιοτάτην έν ταΐς ίστορικώς άποδεδειγμέναις· ή δόξα τής 

έπινοήσεως τών στάσεων ανήκει άναγκαίως τοΐς ό'νοις, οΐτινες, καθ’ 'Ηρό
δοτον, έφήρμοσαν αύτήν τδ πρώτον κατά τήν κτίσιν της Βαβυλώνος άρ- 
νηθέντες τάς υπηρεσίας αύτών ένεκα της ύπερβολικής φορτώσεως. Τδ μέ
σον έπέτυχε καί έν Ρώμη, ώς έν Βαβυλώνι, οί πατρίκιοι ένέδωκαν, άλλ’ 
έπανελήφθη δίς πάλιν, διότι αΐ κατά τίς χρηματικής πιέσεως τών πε- 
νήτων παρά τών πλουσίων,κατά τής άπηνείας τοΰ δικαίου,τής έκτελεσεως 
και τής μεροληψίας τών έκ τής πλάσεως τών πατρικίων άρχόντων αιτιά
σεις ήσαν άτελεύτητοι Ή δωδεκάδελτος έσκόπει νά άποστερήση τούς άρ
χοντας τής άνέτου κρύπης, ήν έκέκτηντο διά τής άβεβαιότητος τοΰ άγρά- 
φου δικαίου,’ πλήν παρέμειναν αύτοΐς άρκοΰντα μέσα πρδς συνέχισιν τής 
άρχαίας διαγωγής. Ή έπικοατοϋσα θέσις τοΰ σωματείου τών Pontifices, 
ώς πρδς τήν γνώσιν τοΰ δικαίου, τδ μ.ονοπώλιον τών έξ έπισήμου πηγής 
γνώσεων αύτών, ή άνυπόφορος νομική φυλετική πίεσις, ήν έξήσκουν διά 
τούτου έπι τοΰ λαοΰ, διετηρήθησαν και πέραν τοΰ αίώνος τής δωδεκα- 
δέλτου. Ούχ ήττον παρέμέινε και ή απονομή τής δικαιοσύνης ίκανδν χρό
νον εΐσέτι ταΐς χερσί τών πατρικίων, περί δέ τής αύθαιρέτου χρήσεως αύ
τής, παρά τήν δωδεκάδελτον, μαρτυρεί ή έπ’ αύτοφόρφ αύθαίρετος πραξις 
τοΰ δεκάνδρου Αρ. Claudius έν τή γνωστή δίκηζτής Βιργινίας.

Άναλογιζόμενος λοιπδν πάντα ταϋτα καί έτερα, άτινα παραλείπω ΐνα 
μή άπόσχω πολύ τοΰ θέματός μ.ου, φαντάζομαι τούς άρχαίους χρόνους, 
τδν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι, τάς τάσεις τής άνωτάτης τάξεως τής κοι
νωνίας έν Ρώμη, ύπδ τοιαύτην μορφήν, ώστε ούδ’ ή έλαχίστη άμφιβολία 
μοί μένει περί τοΰ άληθοΰς σκοπού καί τής προθέσεως τής άνω περιγρα- 
φείσης διαδικασίας. Ό εύρίσκων παρά άποδεδειγμένφ λαθροθήρα: πυροβό- 
λον δπλον εύχερέστατα έννοεΐ τδν σκοπδν αύτοϋ—δέν έ'χει αύτδ χάριν 
μικρών στρουθιών ή σκοποβολής· τδν δ’ έν τή άρχαίγ Ρώμη λαθροθήραν έ-

1 L. 2 g 3 de Ο. J. (12) incerto jure § 4 Postea no diutius id fieret, placuit au- 
ioritate decemvir.os coustitui.

γνώρισα ίκανώς—δ άληθής προορισμός- τοΰ όπλου, δπερ παρ’ αύτφ ανευ
ρίσκω, μοί είναι έπίσης γνωστός.

Διά τής παραβολής ταύτης ή'νεγκον τδ άπασχολοΰν με ζήτημα είς 
τήν κατάλληλον αύτοϋ θέσιν. Ούδέν χωρίον τών πηγών παρέχει μοι άμε
σον ύποστήριγμα τοΰ ισχυρισμού μου περί τοΰ προορισμοΰ τής άρχαίας δι
κονομίας, ήτοι τής παροχής πλεονεκτημάτων τφ πλουσίφ. Άλλ’ έν τή 
ίστορίςρ τδ τεκμήριου αντικαθιστά, ώς καί έν τή δίκη, τήν δμολογίαν, καί 
τοιαύτη περίπτωσις ύπάρχει ένταϋθα—άπόδειξις διά τεκμηρίων. ;

Έν τοΐς άνωτέρω έπραγματεύθην δύω έκ τών πέντε, ειδών τών αγω
γών, τών άναφερομένων ύπδ τοΰ Γαίου. Τί συνέβαινεν έν τοΐς έτέροις τρισίν.· 
’Ίσως έξο.υδετεροΰσι τήν άνωτέρω σκιαγραφίαν. Πιθανώς παρεΐχον τφ πέ- 
νητι τδ μ.εσον πρδς έπιδιωζιν τών δικαιωμάτων του άνευ μετρητών καί 
άνευ κινδύνου.

’Αποχωρίζω πρώτον τήν legis actio per condictionem, άναβάλλων τήν έπ- 
αύτής έρευναν’ άπομενουσιν είσέτι δύω ή legis actio per pignoris capionem 
καί ή per judicis postulationem.

Περί τής τελευταίας ούδέν μαρτύρων .παρέχει ήμΐν δ Γάϊδς, τδ χειρό

γραφον υπάρχει χασματικόν' άπομενει άρα ήμ.ΐν μόνη ή εΙκασΙα—-θελκτι
κόν πεδιον δια την οζυνοιαν'~ζαΐ ρήν—μαντικήν ^ύναμιν τοΰ ιστορικού. Ή 
γνώμη μου, αν ενδιαφερη υμ.ας είναι: ή άγωγή αυτή προώρισται δι’ άντι- 
κειμενα,1 εν οις δεν επρόκειτο περί τής ύπάρξεως ή μή τής άπαιτήσεως, 
έν οΐς δ δικαστής δέν άπεφάσιζε περί τοΰ rat ή άλλ’ έν οΐς άντικειμέ- 
νοις ο δικαστής, προϋποτιθέμενης τής άληθοΰς ύπάρξεως τής άπαιτήσεως 

^άπεφάσιζε περί τοΰ ποσού ή τής μορφής, ύφ’ ήν έ'μελλε νά πραγματοποιηθή. 

Δυω συγκληρονόμοι π.χ. έπικαλοΰνται δικαστικήν διανομήν (judicium fa- 
miliae erciundae), δύω συγκύριοι διανομήν τοΰέπικοίνου κτήματος (judi
cium comunni dividundo), δύω γείτονες τδν προσδιορισμόν τών δρίων (judi
cium finium regundorum). "Ηρμοζεν ή legis actio Sacramento; δ ήττώμενος 
υποβάλλεται τή ποινή 50 ή 500 άσσων. Άλλά τίς δ ήττώμενος ένταϋθα,. 
άφοΰ ούδέτερος δ ίσχυριζόμενός τι μή δμολογούμενον καί ύπδ τοΰ ετέρου, 
άμφότεροι δέ τήν αύτήν έπίκλησιν ποιοΰνται πρδς τδν δικαστήν, όιάνειμον. 
Πώς θά έδικαιολογεΐτο ή τιμωρία τοΰ ετέρου ή άμφοτέρων; έδέοντο άρά 
έτερας αγωγής, τοιαύτη δ’ ύπήρξεν ή legis actio per judicis postulationem. 
Καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις φέρουσιν έ'τι τδ δ'νομα judicia αί τρεις άνω 
άγωγαί, διαφυλάξασαι ουτω τήν άνάμνησιν τής legis actio per judicis pos

tulationem. Τδν judex άρα δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν ένταϋθα δικαστή·/ 
άνευ ποινής—δ judex ουτός έστιν άδάπανος.

Έτερα περίπτωσις, άνήκουσα άναμφιβόλως τή legis actio per judicis po
stulationem, ύπάρχει τδ membrum ruptum τής δωδεκαδέλτου. Ό νόμος ώ- 
ριζε* ni cum eo pacit talio esto. Ό τύπος, ύφ’ ον δ ένάγων διετύπου τήν ά- 

Τύμος Ε’,----8 Μάϊος 1881 26
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παίτησίν του, δέν 'ήδύνατο νά ηναι ή legis actio sacramento, καθ’ δτι μη 

ύπάρχοντος άντικειμένου περιουσίας έν τγ δίκγ, έ'λειπεν η βάσις πρδς έκ- 
τίμησιν τοϋ ποσού τοϋ sacramentum. Καί μετά την διά της πρακτικής 
τών δικαστηρίων άντικατάστασιν της talio διά παρά τοϋ δικαστοϋ προσ- 
διοριστέας χρηματικής ποινής' δέν ήδύνατο ν’ άνταλλάξωσιν αύτην πρδς 
την legis actio sacramento’ διότι οί διάδικοι εϊλκον δικαίωμα έκ τοΰ νόμου 
ύπέρ της έφαρμογης της άλλης. Ύποτίθημι δ’ οτι της αγωγής ταύτης, 
έγίγνετο χρησις και έν τγ της περί κλοπής δίκγ, έπιφερούσης κατά τδ 
αρχαιότερου δίκαιον έν μέν τφ furtum manifestum άπώλειαν της ελευθε
ρίας, έν δέ τφ nec manifestum την άπώλειαν τοϋ διπλάσιου της αξίας 

τοϋ κλαπέντος* στήριγμα δέ τίςς ύποθέσεώς μ,ου ταύτης διορώ έν τγ πζ- 
ραδόξφ συνθέσει της intentio της formula έν τ^ actio furti περιεχούσης 
ούχι τδ dare oportere, άτε άναγκαίου. δντος αύτφ τοϋ προσδιορισμού τοΰ 
ποσού, άλλ’ άορίστως τδ damnum pro fure decidere oportere, δι’ ού η διά 
τδν προσδιορισμόν τοΰ sacramentum απαραίτητος δηλωσις τού ποσού της 
δίκης κατ’ αρχήν παρελείπετο. Άλλά διά τών περιπτώσεων τούτων δέν 
εξαντλείται τδ πεδίον τ^ς legis actio ταύτης. 'Η δωδέκάδελτος περιέχει 
σειράν ολόκληρον άπαιτησεών, άποκλειουσών διά της φύσεως αύτών τδ 
sacramentum* π. χ. την actio pluviae arcendae, de glande legenda, de arbo- 
ribus caedendis, damni infecti, actio noxalis, de pauperie, δι’ ας άκαταλλη- 

λων ούσών τών actio per pignoris capionem καί per manus injectionem άπε- 
μεινεν η per judicis postulationem. Έν ταΐς άποπείραις πρδς καταρτισμόν 
τού κειμένου της δωδεκαδέλτου άπασαι αύται αί άπαιτησεις κατατάσ
σονται έν τφ VII πίνακι, έν δέ τφ VIII τά αδικήματα. Πιθανώς άμφό- 
τεροι οί πίνακες άνηκον τρ legis actio per judicis postulationem και οτι οί 
tres arbitri κατά την έν τγ δωδεκαδέλτφ σημασίαν (διαφέρουσαν ούσιω- 
■δώς της τών arbitria τού νεωτέρου δικαίου) ταύτίζονται πρδς τδν judex της 
legis actio per judicis postulationem καί πρδς τοΰτο συντρέχει πολύ καί άπδ 
πολλοΰ ηδη χρησιμοποιηθεϊσα ρησίς τις τοΰ Valerius Probus* έν τοΐς παν- 
δέκταις αί περί διανομής άγωγαί εισί τεταγμέναι (βιβλ. X) μεταξύ άγω- 
γών τινων έξ άδικηματος (βιβλ. IX, XI) έπί τούτου δ’ έστηριξε πρδ πολ

λών έτών δ Hefter τδ βαθύνουν συμπέρασμά του περί της δικονομικης 
ταύτότητος αύτών. 'Έτερον στήριγμα τοΰ συμπεράσματος τούτου είναι, 
ώς νίδη καί έτεοοι παρετηρησαν^ η πρδ τών υποθετικών άντικειμένων της 
legis actio per judicis postulationem (βιβλ. IX XI) τάξις τών άντικειμένων 1 2

1 Gellius XX 1 § 38. Nam si reus, qui depecisci noluerat, judici talionem imperanti non 
parebat, aestimata tite judex hominem pecuniae damnata atque iia.... severilas legis ad 

pecuniae multam redibat.
2 Leist. Versuch ciner Geschichte der rom. Rechtssysteme. Rostock u. Schverio 1850. 

Σελ. 36-37.

( Λ^ίς legis actio sacramento (κληρονομικά! άγωγαί βιβλ. V άγωγαί πε^ί κυ·

ί ριότητος VI άγωγαί δουλειών VII VIII) καί η μετ’ αύτάς θέσις τών con-
ί dictiones (βιβλ. XII καί XIII) νίτοι τών άντικειμένων της νεφτέρας τών
! λοιπών legis actio per condictionem.

Συμπεραίνω: Τί legis actio per judicis postulalionem είχεν ίδιάζον, άκρι- 
βώς ώρισμένον πεδίον ένεργείάς καί δέν έξηοτητο άπδ της βουλησεως τών 
διαδίκων νά μεταχειρισθώσι ταύτην άντί της legis actio Sacramento. Ή 
άντικάτάστασις αύτη ήθελε στερήσει τδ έκκλησιαστικδν ταμεΐον είσοδη- 

( μάτων έκ τοϋ sacramentum καί φυσικφ τώ λόγφ οί Pontifices δέν έπέτρε-
πον τούτο.

Τδ πλεονέκτημα τοΰτο τη< έλλείψεως δικονομικών ποινών ην κοινδν 

καί τγί legis actio per pignoris capionem. ’Έν τισιν άπαιτησεσιν δ ένάγων 
■ έδικαιοΰτο νά λάβγ τι ώς ένέχυρον ίδίγ βουλησει έκ της περιουσίας τοϋ
| έναγομένου. Διάμφισβητοΰντος δέ τούτου την ένεχυρίασιν έπηρχετο δίκη

[ καλουμένη legis actio per pignoris capionem, έν γ δ λαβών τδ ένέχυρον πα-
ρίστατο ώς ένάγων, υποστήριξών την άπαίτησίν του καί έξαιτούμενΰς την
καταδίκην τοϋ έναγομένου.1 Καί ένταΰθα ούδεμία υπήρχε ποινή κατά τοϋ 
ήττωμένου. Άλλ’ η έ'ννοια αύτη—καί τούτο είναι λίαν χαρακτηριστικόν 
—περιωρίζετό έν άπαιτησεσ?~σ,?ρ5τττωτικα£^_θρ7ΐσκευτικαϊς καί δημόσιον 

[ χαρακτήρα φερούσαις, αποκλεισμένων έντελώς τών άναγομένων έίς τδ ίδιω-,
τικδν δίκαιόνΛ

ί Μόνον προκειμένου εμμέσως περί τοΰ συμφέροντος τού κράτους 5) της
θργσκείας καταπίπτει η αυστηρότης* αί συνήθεις ίδιωτικαί άπαιτησεις δέν 
άπολαύουσι τοΰ εύργετηματος τούτου. 'Η δέ διαφορά αύτη καταδείκνυσι 
τδν σκοπδν τών δικονομικών ποινών. Ή δδδς καθίστατο σκολιά μέν διά 
τδν ιδιώτην, λεία δέ διά την θρησκείαν καί τδ κράτος. Έφηρμόξετο η 
αύτη διαφορά ώς έν τ^ί legis actio per manus injectionem, ε'νθα άπασα η 
βργη έπέπιπτε κατά τού οφειλέτου.

Ταΰτα πρδς σκιαγράφησήν τ·ης άρχάίας πολιτικές δικονομίας, δύνασθε 
καί υμείς νΰν ν’ άποφανθητε κατά πόσον δύναται τις ν’ άμφιβάλλγ περί τοΰ 
σκοπίμου της τοιαύτης διαρρυθμίσέως, τεινούσης πρδς τδν άποκλεισμδν τών 

! πενητων άπδ τοΰ δικαστηρίου* τδ κατ’ έμέ, δέν δύναμαι νά παραιτηθώ
την πεποίθησιν ταύτην. Ή έξις τοΰ: νά διορώ παναχοϋ τοΰ αρχαίου ρω
μαϊκού δικαίου πρόθεσιν, ύπολογισμούς, δολιότητα, πανουργίαν, δπισθο-

1 Περί ΐί[ς γνώμης ταύτης τοΰ βυγγραφέως 131 τδ «Πνεΰμα τοΰ ρωμαϊκοί δικαίου·'! σελ. 
158-—162 (έ'κδ. 4). Ή πραξις της ένεχυριάσέως κά9’ Καυτήν οδκ ήν legis actio δηλ. δέν άπε- 
τέλει δίκην- άν ό Αναγόμενος Αλυε τδ Ινίχυρον, οδδόλως ίπήρχετο legis actio.

2 Gai. IV 27—28 Αν παραδείγμ. ε’ρήσΟωσαν ή άπαίτησις τοϋ στρατιώτου διά τδν μισθόν 
(aes militare) ή τήν φορβήν (aes hordearium), ών ενεκα Απετρέπετο ή άπαίτησις κατ’ Ανι
κάνων πρδς άλλας δπηρεσίας προσώπων: χηρών έπιτροπευομε'νων χβί η άπαίτησις τοΰ δημο
σίου διά τοδς φόρους.
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βουλίκν κοά παγίδας κατέστη δι’ έμέ δεύτερα φύσις. Ή ευσεβής εμπιστο
σύνη μεθ’ ής ήτένιζον τδ ρωμαϊκόν δίκαιον και άντελαμβανόμην τών πραγ
μάτων, ώς μοί παρουσιάζοντο έξωτερικώς, ήφκνίσθη προϊόντος τοϋ χρόνου 
και νΰν έν έκάστφ βήματι ερωτώ: τί κρύπτεται ύπδ τδν θεσμδν τούτον; 
κατά κανόνα δέ ευρον πάντοτε τι ύπο κρυπτόμενου. Σκέπτομαι νά γράψω 
πότε χάριν ύμών πραγματείαν περί της πανουργίας τοϋ αρχαίου ρωμαϊκού 
δικαίου και ούτως θέλετε τύχει εύκαιρίας, δπως έκτιμήσητε' τδ έπι τοΰ αν
τικειμένου τούτου δρθδν της γνώμης μου. ΓΙρδς τδ παρδν δέν δύναμαι δυ
στυχώς ν’ άντλήσω έκεΐθεν έπιχειρήματα καί δέον νά ύπομείνω την ά- 
παντώσαν άπιστίαν, άνευ τών προαπαιτουμένων πρδς άφοπλισμδν αύτης’ 
έν τούτοις αποκρούω έκ τών προτέρων δύω αντιρρήσεις άναμφιβόλως έπε- 

λευσομένας.
Ή πρώτη έστί : καί άλλκχοΰ ύπάρχει τδ μέγεθος τοΰτο τών εξόδων 

της δίκης καίτοι· ούδείς τοιοΰτος σκοπδς ύποκρύπτεται, ώς π. χ, έν Άγ- 
γλί,γ. ’Εκεί τά έ'ξοδα της δίκης ύπερβαίνουσι πάντα ύπολογισμόν. Περί- 
.πλοκοι δ’ ύποθέσεις δύνανται νά καταστρέψωσι μεγάλην περιουσίαν, δ δέ 
μη κεκτημένος βαλάντιον ύπέρπληρω λιρών στερλινών δύναται νά ζή 
μέν έν πολυτελείς άλλ’ ούχί και έν δικαστηρίοις—η δίκη είναι αντικεί
μενου πολυτελείας εκατομμυριούχων’η πίεσις δ’αύτη τών δικαςτκών έξό- 
δων δείκνυται διά τής ύπάρξεως σωματείου έντελώς παρ’ ήμΐν αγνώστου 
και ίκανώς διαφωτίζοντος την κατάστασιν τοΰ δικαίου έν Άγγλίς, τών 
κΝομικών Συλλόγων πρδς βοήθειαν απόρων αλλοδαπών». Έν τούτοις ού- 
δεις δύναται νά ίσχυρισθή, δτι τδ μέγεθος τών δικαστικών έξόδων έν Άγ- 
γλίς έπενοηθη πρδς αποκλεισμόν τών πενητων. Πώς δέ δικαιολογείται δ 
ισχυρισμός ουτος διά την άρχαίαν πολιτικήν δικονομίαν τών Ρωμαίων ; 
Ή άντίρρησις αυτή ή'θελεν είσθαι ακαταμάχητος, άν ή'ντλουν την άνωτέρω 
γν,ώμην μου έκ μόνων τών έ'ργω γιγνομένων έν τή άρχαίς τών ρωμαίων 
δικονομίς. Καί δέν προτείνω μόνον τά δικαστικά έ'ξοδα καθ’ έαυτά, τδ 
ίδιάζόν πεδίον έν τη άρχαίς Ρώμη, έφ’ ου άπαντώσιν, άλλά και την ιστο
ρικήν βάσιν καί την σφαίραν, έξ ής δρμώμενος διορώ έν αύτοΐς τδν σκο
πόν τούτον’ η γνώμη μου έ'χει βάσιν την ύπ’ αύτών τών Ρωμαίων μαρ- 
τυρουμένην ώ; καθ’ ώρισμένους κανόνας γιγνομένην οικονομικήν κάρπωσιν 
τών πενητων παρά τών πλουσίων.

Ή δευτέρα δυνατή άντίρρησις είναι, δτι ή άρχαιοτάτη καταγωγή της 
legis actio Sacramento άποδεικνύει τήν παντελή έ'λλείψιν δόλιας προθεσεως’ 
βεβαίως! Άλλά δι’αύτης δέν άποκλείεται, δτι μόνον δ προσδιορισμός τοΰ 
ποσοΰ έν τή δωδεκαδέλτφ ή έν προηγουμένοις νόμΟις δέν έγενετο επί 
δολίω σκοπώ. Άντί 50 καί 500 άσσων, ήδύναντο νά δρισθώσι 10 και 
50. Φερούσης δέ, ώς άλλαχοΰ πειρώμαι ν’ αποδείξω, καί θρησκευτικόν

1 Πνεϋμα ρωμ. δικ. I «ελ. 302 καί έπ.

χαρακτήρα τής legis actio ταύτης, μένει άνεξήγητον τί κοινόν μεταξύ έκ
κλησίας καί ποσοΰ. Πρδς τί δέ ή προκαταβολή ; Τίνος ένεκα δ Vindex έν; 
τή legis actio per manus injectionem καί ή ύπέρμετρος ποινή τοΰ διπλάσιου;

Τδ έτερον ζήτημα περί τής άνω ρηθείσης σκοπιμότητας τών ύπερόγ-: 
κων έξόδων τής άρχαίας πολιτικής δικονομίας δύναμαι νά παρίδω πρδς 
στιγμήν, πλήν ούχί καί τδ περί τών άποτελεσμάτων.

"ΐνα έννοήσωμεν καλώς τοΰτο., άναλογισώμεθα τά άποτελέσματα τήό 
διαγραφείσης ή'δη ρυθμίσεως τών δύω άγωγών’ έξετάσωμεν ούχί τδ άτο- 

μον καθ’ έαυτδ, άλλά τδ πλήθος έν δλφ, τήν έπίδρασιν τής δικονομίας’ 
έπί τής διανομής τών κτημάτων, έπί τής εξωτερικής έμφανίσεως τής κυ-’ 
ριότητος, εν ένί λόγω έξετάσωμεν τδ ζήτημα ύπδ οικονομολογικήν έ'ποψιν.

Έν τφ τυχηρω παιγνίω Roulette ή τράπεζα άναγκαίως έπικρατεΐ έν ’ 
περιπτώσει μακρας τοΰ παιγνίου διάρκειας’ ό παίκτης (έννοώ τδ σύνολον 
τδν παίκτην in abstracto) ύποκύπτει, καθότι ή Roulette είναι τοιούτφ τρόπω 
διερρυθμισμένη, ώστε ή τράπεζα έ'χει τδ Λευκόν πλέον ή οΐ παΐκται ύπέρ 

εαυτής. Ό λαός συγκρίνει τδ τυχηρδν παίγνιον πρδς δίκην, δμιλεΐ περί 
κέρδους και άπω Λείας οί δέ νομ.ικοί γινώσκομεν,δτι ή σύγκρισίς αύτη έστίν; 
εύλογος. Έν πάσν) χωρ^-,-ε·νθα_ή__άπονομή τής δικαιοσύνης είναι δρθώς ώρ-· 
γανισμενη και ο δικαστικός κλάδος ήθΐκΑςρ-αί—προσωπικά! σχέσεις τών 
διαδίκων καί ή κοινωνική θέσις αύτών ούδόλως έπιδρωσιν—ούδέτερος τών 
διαδίκων έ'χει .τδ Λευκόν τής Roulette ύπέρ έαυτοϋ—πλούσιος καί πένης,' 

έπίσημος καί μή είσίν ί'σοι καί δή δ πένης κεκτημένος τδ εύεργέτημα τής 
πενίας ύπερέχει. Τοΰτο έκράτει καί έν Ρώμη έν περιπτώσει ισότητος 
τών διαδίκων, πένης πρδς πένητα, πλούσιος πρδς πλούσιον, ήσαν εντελώς' 

ίσοι’ καί τά δπλα, έκεΐ μέν έλαφρά, ένταϋθα δέ βαρέα, ήσαν έπίσης τής 
αύτής δυνάμεως. Άλλά κατά τήν δίκην πένητος κατά πλουσίου διέφερε- 
τδ πραγμα, δ πλούσιος (in abstracto) είχε τδ Λευκόν ύπέρ αύτοϋ, άντίδικος 
ών πένητος, ώς δ’ ή τράπεζα τής Roulette διά τούτου, ούτως καί δ πλού
σιος έξησφαλίζετο διά τής δικονομίας καί ή'δη άνέπτυξα άνωτέρω πώς. 
Έν άμφιβόλοις περιπτώσεσιν δ πλούσιος ήδύνατο νά παίξγ εύκόλως, δ πέ
νης δμως μετά σκέψεις πολλάς, δι’ εκείνον ή άπώλεια τοΰ sacramentum 
ήν άσήμαντος’ δυνάμεθα άρα νά εΐ'πωμεν μετά πεποιθήσεως, δτι έν άμ- 
φιβόλοις δίκαις ή κατάθεσις τοΰ sacramentum άπήρτιζε τδ Λευκόν τής Rou
lette' καί τή δυσχερείς ταύτγ συνέτρεχεν ή έτέρα, ή άμεσος τοΐς μετρητοΐς 
καταβολή. Έν τώ ρωμαϊκω χαρτοπαιγνίφ έ'παιζον, ώς έ'φθημεν ίδόντες, 

μόνον τοΐς μετρητοΐς—άλλ’ δ μέν πλούσιος είχε τά χρήματα έν τώ θυ- 
λακιω, δ δέ πένης έ'δει νά μεριμνήση περί αύτών, δφείλων έν άποτυχίς νά 
παραιτηθή τήν δίκην—καί έ'τερον Λευκόν ύπέρ τοΰ πλουσίου.

"Οπως δ’ έπιτευχθή τδ δυσάρεστου τω πένητι άποτέλεσμα, ούδόλως ήν 

χρεία μεροληψίας τοΰ, άλλως πατρικίου, άρχόντος ή τής κακοβουλίας τοΰ 
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έκ πατρικίων νομοδιδασκάλων καί Pontifices άποτελούμενου συμβουλίου*’ 
ώς ούδ’ έν τή Roulette κακοηθείας τής τραπέζης. 'Ο μηχανισμός ήν τόσφ 
■τέλειος, ώστε τδ άποτέλεσμα ήν άναπόδραστον παρ’ δλην την τιμιότητά 
καί την καλήν θέλησιν τών επιτετραμμένων—δ άδικος και κακοήθης όμ— 
γανισμύς άντικαθίστα τδ, πρόσωποτ■ Ή δ’ άνισότης τών οπλών επιφέρει 
την ήτταν τοΰ τδ χείρον κεκτήμένου, καίτοι αί λοιπαι δυνάμ,εις εί,σίν δ— 
μοιαι. Ή σιωπή τών πηγών έπί τοΰ ολέθριου τούτου αποτελέσματος, πα- 
ραβλητέου πρδς άνεξάντλητον άντλίαν* ϊ'σως φανήσεται. παράδοξος. Καίτοί'· 
τοσαΰτα παρέχουσιν ήμΐν μαρτύρια τής ένδειας καί έλεεινότητος τών πε- 
νήτων, τής πιέσεως καί έκγυμνώσεως αύτών διά τών πλουσίων, καί τοι 
άναφέρουσι καί τά πρδς τοΰτο μέσα, ιδίως δέ τδ μέγεθος τών τόκων καί 
την πμοσωπικηκ έκτέλεσιν, σιγώσιν έντελώς έπί τοΰ ήμετέρου' θέματος. 

Δέν ήσθάνετο άρκ την πίεσιν ταύτην δ λαός ; δέν υπήρχε παντάπασι ς 
δέν είχε συνείδησιν αύτής ; ή άπάντησις εις τάς έρωτήσεις ταύτας- καθί

σταται εύχερής μετά τά ανωτέρω. Τδ κατ’ εμέ πέποιθα, οτι έν Ρώμη ού> 
μόνον ήν γνωστόν τδ κακόν τοΰτο, άλλα καί έφ’ ικανόν χρόνον μία τώ* 
άφορμών δυσαρέσκειας, τών Πληβείων, δθεν. άναγκαίως έπεται, δτι κατέ
στη άντικείμενον πάλης διά τούς tribunus plebis καί τάς άναμορφωτίκάς 
προτάσεις αύτών. Κατέληξπ. είς τδ συμπέρασμα, δτι έν Ρώμη, ήγέρθη ποτέ 
ζήτημα άναμαρφώσεως τής πολιτικής δικονομ.ίας ούχί ένεκα νομικών λό
γων, ώς παρ’ ήμΐν, άλλ’ ένεκα xMratnx&r, λ.υθέν δι’ αυτής τής ά.ναμορ- 
φώσεως, άποτελούσης τδ δεύτερον μέρος τοΰ θέματός μου.

Μέχρι τοΰδε ©χαρακτήρισα την άντίθεσιν τών τάξεων, ης χάριν ύπήρ- 
χεν ό ανωτέρω. δργανισμδς, ώς άντίθεσιν πενητων πρδς πλουσίους. ’Αλλά· 
γινώσκε.τε βεβαίως, δτι ή ά,ντίθεσις αυτή δέν ταύτίζεται μετά τής τών 
πληβείων πρδς τούς πατρικίους. Άπ’ αρχής σχεδόν υπήρχαν έν Ρώμη 
πλούσιοι πληβείοι καί πτωχοί πατρίκιοι φρονώ' έν τούτοι.ς, δτι. μόνον 
οί πτωχοί πληβείοι έ'πασχον έκ τής πολιτικής δικονομίας. Ό πτωχός πα
τρίκιος. άπήλαυε διά τής Gens προστασίας κατά παντός κινδύνου απώλειας 
τής δίκης ένεκα, τών δαπανών. 'Επομένως, κατ’ έμην γνώμην, τδ έγερθέν 
ζήτημα περί άναμορφώσεως τής δικονομίας ην καθαρώς ζήτημα τών Πλη
βείων" διό δέν πρέπει ν’ άπορήσωμεν βλέποντες, δτι οί tribuni διεξήγαγον 

αύτό.
Τδ ζήτημα τοΰτο περιείχε δύω τινά: την ηίαζωσιν άντί τής άμέσου 

καταβολής, καί την άπάλειψίν η τδν μετριασμδν τών δικονομικών ποινών.

Ό Festus (s. ν. sacramentum) διεφύλαξεν ήμ.ίν τδ δνομ,α νόμου τινδς» 
δωρίσαντος νέους άρχοντας τούς triumviri capitales πρδς είσπραξιν τών sa- 
cramenta. 'Ο νόμος έκαλεΐτο lex Papiria, προταθείς ύπδ τοΰ tribunus plebis 
Papirius. 'Η ιστορία τοΰ νόμου τούτου άμφισβητείται" τδ μόνον δμως βέ- 

’βαιον έστίν, δτι είσήχθη μετά την έγκαθίδρυσιν τοΰ Praetor peregrinus 

(507 άπδ κτ. Ρ.) καί τούτο άποδείκνυται διά τής άναθέσεως τής διεξα

γωγής τών ένιαυσίων έκλογών ούχί τώ Praetor άπλώ^,, άλλά τφ Praetor 
qui inter cives jus dicit, ήτοι τώ Praetor urbanus. Παραλείπων τάς διαφό
ρους γνώμας άνακοινώ μόνον τήν έμην.

’Άδηλον υπάρχει, άν ή lex Papiria αύτή είσήγαγε καί τήν πιστωσικ ή 
μόνον τήν ένεκα τής ύπαρχούσης ή'δη πιστώοεως καταστασαν άπαραίτη- 
τον νέαν αρχήν τών triumviri capitales. Έγώ παραδέχομαι τδ πρώτον, 
άτε μή δυνάμ.ενος νά νοήσω, πώς οί Ρωμαίοι νομοθέταί καινοτομήσαντες 
διά τής εισαγωγής τής πιστώσεως, δέν συνεπλήρωσαν τδ έ'ργον αύτών διά 

τής τών ταύτη αναγκαίων ύπαλλήλων. Κατά τήν άντίθετον γνώμην υπο
τίθεται, ότι οί Ρωμαίοι παρεδέχθησαν τδ πρώτον, τήν πίστωσιν, μηδόλως 
κατ’ άρχήν μεριμ.νήσαντες περί τών συνεχομένων αύτή πρακτικών ζη
τημάτων. Άλλά τοιαύτη νομοθετική πράξις η'θελεν εισθαι τοσοΰτον άτε- 
λής, όσον καί ή παραδοχή παραγραφής άνευ προσδιορισμού τοΰ χρόνου.

Ουτω καταλήγω είς τδ επόμενον συμπέρασμα, διαιρών αύτδ χάριν ευ
κολίας είς παραγράφους.

1 Ή lex Papiria έσκόπεί τήν άντικατάστασιν τής άμέσου καταβολής τοΰ 
sacramentum διά τής πιστώσεως^_____^

Ή ανωτέρω άνάπτυξις περί τής πιέσεως~τ75ν'Ίπενήτων έστίν ικανή πρδς 
κατανόησιν τής τάσεως καί τής έννοιας τής καινοτομίας ταύτης" έπενοήθη 
καίεσκόπει τήν έλάφρυνσιν τής έπιδιώξεως τών δικαιωμ.άτων ύπέρ τής πτω
χής κλάσεως—ώς xoiratrixor μέτρον διδ εύνόητον έστι, διατί θεωρώ τόσφ 
σπουδαίαν τήν εισαγωγήν τοΰ νόμου τούτου ύπδ δημάρχου.'Ίνα έννοήσωμεν 
κάλλιον τδ άδύνατον τής έξακολουθήσεως τής καταστάσεως ταύτης, όφεί- 

λομεν νά άναλογισθώμεν ζωηρώς τούς χρόνους έκείνους. 'Η διά sacramen
tum, manus injectio καί δικονομικών ποινών διαδικασία ήν δλως άλλοτρίά 

τφ praetor peregrinus. 'Ένεκα τούτου δ Ρωμ.αΐος διέβλεπεν έν αύτή λίαν 
παράδοξον άνωμαλίαν,καθότι δ peregrinus άπήλαυεν έν τφ δικας-ηαίφ πλει- 
όνων πλεονεκτημάτων. Ήδύναντο τώ δντι νά παρηγορώνται οί αύτόχθονες 
άναλογιζόμενοι τήν κατά τά λοιπά διαφοράν αύτών έν τή δίκη πρδς τούς 

peregrinos. Ό Ρωμαίος ούχί δ peregrinus' κέκτηται τδ πλεονέκτημα τής 
καταβολής τών πρδς λατρείαν τών εθνικών θεών διά τοΰ sacramentum, αύ
τδς δι’ αύτδ τοΰτο άμείβεται ύπδ τών pontifices, τών θεμ.ατοφυλάκων τοΰ 
δικαίου καί άξιων άμοιβής τίνος χάριν τών έκδουλεύσεών των" ύμεΐς εΐσθε 
οί θεματοφύλακες, ανακράζει δ Papirius, ώς συνήγορος τών πληβείων" τδ 

φυλετικόν άνάθεμα τών ύμετέρω.ν γνώσεων, κράζει πρδς τούς Pontifices, 
"ήρθη" τδ μυστήριον τών δικονομικών τύπων άπεκαλόφθη πρδ πολλοϋ ή'δη 
ύπδ τοΰ Flavius, έν τοϊς καθ’ ημάς δέ χρόνοις (500) δ Goruncanius κατέ
στησε κοινόν κτήμα τδ δίκαιον — οί χρόνοι έφάνησα.ν προοδευτικώτεροι 
υμών, καί τδ sacramentum ήκολούθησε τήν μοίραν τοΰ μονοπωλίου σας. 
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άνήκεε έφεξής-τώ κράτει, ίκανώ νά διεξάγη τά τής δικαιοσύνης καί άνευ 
υμών. Διά δέ τής μεταβάσεως ταύτης ήρθη καί τδ κώλυμα τής Λίκτώ- 
οεως. Οί θεοί, λεγετε, δεν πιστόνουσι, πιστόνει δμως τδ κράτος. Προτείνω 
τω λαφ, δπως μεταβιβασθγ τδ sacramentum είς τδ aerarium και συγχρόνως· 
καταστή δυνατή ή πίστωσες.

II Τδ ποσον του sacramentum καταβάλλεται άπδ τοϋ νΰν, ούχι .πρό άλλά 
/zsra την δίκην' πρδς τοΰτο δέ διωρίζοντο έγγυηταί (praedes) τή κελεύσει 
τοΰ Πραίτορος. Ή εί'σπραξις γενησεται δι’ έπί τούτφ τεταγμένης άοχής, 
τών triumviri capitales, εκλεγόμενης κατά πρότασιν τοΰ πραίτορας ένιαυ-» 
σίως ύπδ τοϋ λαοΰ.’

Τδ μέγεθος τοΰ sacramentum έξήρτητο άπδ της αξίας τοϋ αντικείμενού 
της δίκης* δηλον δ’ έστιν, οτι η άποτίμησις και δή προκειμ,ένου περί 
ύπερβάσεως τοΰ ποσοϋ τών 1000 άσσων, ύπηρχεν έκάστοτε αντικείμενου 
πολλών ερίδων* μικρά διαφορά, π. χ. άντί 1000, 980, έπέφερε την ύπο- 
χρεωσιν πρδς καταβολήν 500 άσσων άντί 50* οί 20 άσσοι της άξίας ά- 
νεβίβαζ ον τδ sacramentum είς 500 — πολυτιμότατοι 20 άσσοι! έφ’ δσον 

τδ sacramentum κατεβάλλετο τοϊς pontifices φυσικφ τώ λόγφ αύτοϊς ην 
άνατεθειμένη καί ή λύσις τοΰ ζητήματος τούτου, εΐ'τε άμέσως εΐ'τε διά 
πραγματογνωμόνων. Όπωςδηποτε δμως αύτοί έφρόντιζον περί τοϋ συμ
φέροντος των. 'Επομένως φρονώ, δτι δέν άπατώμαι παραδεχόμενος δτι ή 
έκτίμησις τοΰ άντικειμένου της δίκης ούχί σπανίως ήν αντικείμενου πα
ραπόνων τών διαδίκων καί έκ τούτου εξάγω, οτι δ Papirius έξέτειυε την 
καινοτομίαν του καί έπί ταύτης. Μετεβίβκσε τοΐς triumviri capitales οΰ 
μόνον την εί'σπραξιν (exigunto saeramenta) άλλά καί την άπόφαυσιυ περί 
της άξία’ς τοϋ άντικειμένου της δίκης (judicantoque). Την τελευταίαυ ταύ
την λέξιν ούδόλως ένόησαυ μέχρι τοϋ νΰν καί κατέφυγον, παρορώντες τδ 
φυσικώτερον, είς τεχνητάς, άδοκίμ.ους εξηγήσεις. Πρακτικώς σκεπτόμενός- 
τις δμως, θελει εννοήσει δτι τδ ζητημα περί της ή'ττονος η μ,είζουος τών 
1000 άσσων, άξίας, δέν έλύετο άφ’ έαυτοϋ, άλλ’ ήδύνατο νά έγείρτι έρι
δας ού μόνον μεταξύ τών διαδίκων, άλλά καί αεταξύ τούτων καί της 
ποδς εί'σπραξιν τεταγμένης άρχής. ‘Ταύτδ συμβαίνει παρ’ ήμΐυ σήμερον κατά 
την έκτίμησιν τών φορολογούμενων αντικειμένων, ώστε φυσικφ τω λόγφ 
ώρίζετο έν τώ νόμω καί έν Ρώμη τίς δ αρμόδιος πρδς λύσιν τών άναφαινο- 
μένων διαφωνιών. Τδ μόνον δυσχερές έν τ*7ϊ γνώμη μου είναι η έπίταξις 

τοΰ judicanto' έν τή ρήσει τοΰ Festus (saeramenta exigunto judicantoque) ή 
έκτίμησις φυσικώς προηγείται της είσπράξεως. Άλλ’ η δυσχέρεια αύτη 

αίρεται διά της σχετικώς σπανιώτερον έπερχομένης άνάγκης τοΰ judicare 
έν ω τδ exigere ατυνέβαινε πάντοτε* έν ταΐς πλείσταις περιπτώσεσι τδ πο
σδν τοΰ ^acramentum ήν τόσφ άναμφίβολον, ώστε άδύνατος ήν πασα έ'ρις 
καί ηρκει τδ exigere* μόνον δ’ έν σπανίαις περιπτώσεσι, έν αις δ ύπόχρεως 
πρδς καταβολήν διάδικος διημφισβήτει τδ ποσδν τών 50 έπηρχετο η ά- 
πόφασις της έπιτροπής βεβαίως κατά πλειοψηφίαν λυούσης τδ ζητημα, έν 
φ η εί'σπραξις ή η παραλαβή τοΰ ποσοϋ άνετίθετο πιθανώς ένί τών με
λών. Τοΰτο ην τδ judicium triumvirum (Varro de L. L. IX 85).

Καί ύπδ την έ'ποψιν ταύτην ή lex Papiria περιεΐχεν άναμφισβήτητον πρό
οδον. Άντί τοΰ ενός ύπευθύναυ τω συμφέροντι της εκκλησίας Pontifex,1 
έταξε την έντελώς άσφαλή κατά πάσης τοιαύτης έπιδράσεως αρχήν.

1 Τδ άληθώς πρδς τδν σκοπον τοΠτον άπ^όον όνομα της αρ'/ης ταύτης—capitales—ελκει 
την καταγωγήν έκ τής αρχικής αύτών αποστολής έν ταΐς ποινικαΐς δίκαις, έπεκταθείσης κα
τόπιν διά τής προσθήκης ταύτης. Mommsen Slaatsr ΐί σελ. 559 ύπάγει αδτούς ύπδ τήν κα
τηγορίαν βοηθών τών magistral! majores κατά τήν απονομήν τής δικαιοσύνης. ' .

Διατί δέ δ προσδιορισμός τοΰ sacramentum έτάχθη είς τδ τέλος της δί
κης ; Ήδύνατο τις είπεΐν, ότι η μεταβολή αύτη περιεΐχεν έπί τδ χεϊρον 
τροπήν τοΰ άρχαίου δικαίου, καθότι πρότερον οί διάδικοι έγίνωσκον έν 
άρχή της δίκης τά διατρέχοντα, τδν κίνδυνον, έν φ κατά την καινοτομίαν 
ταύτην τδ ζητημα τοΰ ποσοϋ τοΰ sacramentum άνεβάλλετο είς τδ τέλος 
καί οί διάδικοι διετέλουν δντες έν άβεβαιότητι* τδ αί'τιον της καινοτο
μίας ταύτης ητο άκριβώ'ς'πδ-ζήτημα^τοϋ^ποσοΰ, έξακριβουμένου διά της 
διεξαγωγές της δίκης.Έν παραδείγματιεπΓτης hereditatis petitio δ έναγό- 
μενος ύπετίθετο άποκρυψας πράγματα τιμώμενα πολλώ πλέον τών 1000 
άσσων, άλλ’ έν τη διεξαγωγή άπεδεικνύετο, ότι ύπηρχεν έν μόνον προίγμα 
άξίας ή'ττονος τών 1000 άσσων, ή δ bona fide κάτοχος τής κληρονομιάς, 
άπώλεσε casu πράγματα, ού ένεκα ή άξία 'τής περιουσίας έμειώθη ή κατά 
τήν διεκδίκησιν ποιμνίου, τοΰ έναγομένου άντιτάσσοντος contra vindica
te,2 δτε δ άριθμδς τών άποδοθησομένοον προβάτων δρισθήσεται μετά τδ 
πέρας τής δίκης, Άναμφιβόλως δέ δ μετά' τήν δίκην προσδιορισμός του 
ποσοϋ τοΰ sacramentum ήν προσφυέστερος τώ συμφέροντι τών διαδίκων ή 

δ πρδ αύτής.
’Άρχομαι νυν τής έρεύνης έπί τής legis actio per manus injectionem, όπως 

άποδείξω, δτι δσον άφορα είς τήν πίστωσιν έπήλθεν ή αύτή μεταβολή? 
όΐα διά τής lex Papiria έν τη legis actio sacramento.

Έγένετο διά τής καταργήσεως τοΰ vindex. Μόνον διά δύω περιπτώσεις 
κατά Γάϊον (IV 25) διετηρήθη, έν ταΐς λοιπαΐς δ’ έπετράπη τφ δφειλέτη 
ν’ άναλαμβάνη τά καθήκοντα τοΰ vindex, ή'τοι νά διεξάγγ αύτοπροσώπως 
τήν δίκην (manum sibi depellere)’ φυσικφ τφ λόγφ ήττώμενος κατεδικά- 
ζετο είς τδ διπλάσιου (lis inficiando crescit in duplum) λόγφ τής διττής

1 L. 2 § 6 de O. J, (1. 2)...... quis quoquo anno praesset privatis, τή τελευταία λέςει
προσθετέον κατά τον Punschart (‘Η Ιπιρροή τής νομοθετικής έξουσίας έν τή βημοκρατίφ έπι 
ΐοΰ ίδιωτ. Ρ. Δ. Jusbruck 1880 σελ. 14,) το judiciis.

2 L. 2 de β. Ν. (6. 1.).
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αύτοϋ ίδιότητος, πλην έξ ετέρου άπηλαυσε τοΰ πλεονεκτήματος της άνεν 
άμεσου καταβολίς χρημάτων διεξαγωγής της δίκης. 'Ως διά τίς Ιβχ Pa
pina εχορηγηθη και τφ πενεστάτφ το μ,έσον ν’ άναλάβγ πασαν δίκην καί 
την αδικωτάτην, ούτως εφεξής καί εν τρ legis actio per manus injectionem, 

ο πενης κατέστη ικανός πρδς zb δικάζεσθαι. 'Η σπουδαία αύτη καινοτομία 
έπετεύχθη κατά Γάϊον (IV 25) διά τίνος lex Vallia.1

Ουδαμοΰ δε τών έπισημ,ων θέσεων συναντώντες τό όνομα Vallius δυνά- 

μ.εθα μετ’ ασφαλείας νά συμπερ.άνωμ.εν,ότι και η lex Vallia,ώς η lex Papiria, 
οφείλεται δημάρχω τινί έκ της plebs και είναι plebiscitum. Τοΰ γενικού 

εκείνου μέτρου εϊχον προηγηθη ειδικοί νόμοι, είσαγαγόντες την έλάφρυνσιν 
τίς διαδικασίας έν ειδικα.ΐς περ.ιπτώσεσιν έκ τών άπαιτουσών vindex. 'Ο 

Γαΐος (IV 23) μ.νημονευει τών δνομάτων δύω έκ τών νόμων τούτων, τών 
lex Furia καί lex Marcia συναντωμένων εν τγ προσβ.ολγ παρανόμ-ου κατα
βολές καί η μέν πρώτη έφηρμόζετο έπί παρανόμου πέραν τοΰ διά της αύτης 
lex Furia δριξομ,ένου ποσοΰ έκ χιλίων άσσων γενομένης καταβολής κληροδο- 
τηματο.ς·ή δέ. δεύτερα έπί τίς καταβολής παρανόμων τόκων. Οί Furii άνηκον 

εις αρχαΐον γένος έκ τών Πατρικίων, Τί παρώθησε τον Πατρίκιον πρός. έξα- 
σθενησιν τίς legis actio per manus injectionem? υποφώσκει άρα γε έν τφ μέ- 
τρφ τούτω η πρώτη δρμη φιλανθρωπίας, η πρώτη έξέγερ.σις αισθήματος δι
καιοσύνης έν τρ άνωτάτη κλάσει ένΡώμγ; διά της lex Furia έθιγον τά 

συμφέροντα τών πλουσίων—δ πένης δεν είχεν ανάγκην περιορις-ικών διατά
ξεων διά τά κληροδοτήματα ! 'Ο vindex δ μέχρι της lex Vallia άπαραίτη- 
τος διά τούς πενητας παρεμερίσθη" δ πλούσιος, δ άποδεξάμενος κληρο
δότημα πέραν τών 1000 άσσων και έναγόμ.ενος πρός πληρωμήν τοΰ τε

τραπλασίου .τοΰ πλεονάζοντος, ήδύνατο αύτοπροσώπως ν’ άναλάβγ; την 
δίκην. Επίσης και δ τοκογλύφος διά της lex Marcia. Ούδ’ δ πένης καθ’ ου. 
•η άγωγη, δεϊται έφεξης vindex εναγόμενος πρός αναστροφήν παρανόμων 
τόκων. Καί ούτος δ νόμος ύπεμφαίνει την γραφίδα τοϋ πλουσίου. Καί όν
τως οί Marcii άπηρτιζον έν τών έπισημοτάτων γενών.1 Οί πλούσιοι άρα 
πρός τό ίδιον αύτών συμφέρον παρηγαγον την legis actio per manus inje
ctionem puram. 'Hlex Vallia έξέτεινε τό ύπέρ αύτών έπινοηθέν και έπί τών 
πενητων και μόνον έν δυσι περιπτώσεσι (Γάϊος IV 25) διετηρηθη δ vindex 
μέχρι καταργησεως των legis actiones. Διά τίς formula δ’ έπί τέλους έξέ- 
λιπε και η έσχάτη αύτη δικονομικη ποινή τών καταθέσεων.

Διά τών μέτρων τούτων ήφανίσθη το στοιχείου αύτο της άρχαίας δια-

ί Ή γραφή αυτή, πρώην άμφίδολος, ΙπεζυρώΟη δια τής νεωτάτης «αραβολής τοΰ χειρο
γράφου τοΰ Γαΐου ύπδ τοΰ Studemund. Τδ όνομα Vallius ζαΐ Ιν έπιγραοαϊς άναφέρεται περί 
προσώπων ταπεινής καταγωγής.

1 Περί τής φιλίας αύτών πρδς τούς Πατρικίους Ιδί Θεόδ. Mormsen Rom. Forscmhungen 11 
σελ. 149 χαι 150.

δικασίας, ό vindex, η δικαιοσύνη άπηλλάγη τοΰ βάρους τούτου. ’Ίδωμεν 

τί άπέγεινεν η ποινά.
Ή υπαρξις αύτίς κατ’ ούδέν έθίγη διά τίς μεταβολίς τοΰ τρόπου τίς 

είσπράξεως. Ή κατάθεσις έπεβάρυνεν άμφοτέρους τούς διαδίκους, τόν τε 

ένοχον καί τον άθώον- η ποινή δμως έπεβάλλετο μόνον τφ ένόχφ, τφ. 
έρόγω έν τί) δίκγ, ίτοι τφ ηττωμένφ έν αύτ?). Ήδύναντο νά διευκολυ- 
νωσι την δδόν ύπέρ τοΰ αθώου καί νά διατηρησωσι τάς κατά τοΰ ένόχου. 
ποινάς. Καί δέν άπέφυγον τοΰτο οί Ρωμαίοι. Ή δικονομικη ποινή εξακο
λουθεί μ.ακρόν είσέτι ύπάρχουσα, έν τισι δέ άντικειμένοις και μέχρις αύ

τών τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού.
Έν τρ διαδικασία τών legis actiones διετηρηθη κατά την legis actio Sa

cramento καί την per manus injectionem. Πλην έν έκείνγ έσμικρύνθη έπαι- 
σθητώς διά τίς προβαινούσης ύποτιμησεως της άρχαίας νομισματικής βά- 
σεως τοΰ χάλκοΰ, ούσης τοσαύτης, ώστε τό ποσον τών 500 άσσων κατά 
τά μέσα τοΰ έκτου αίώνος της δημοκρατίας δέν ύπερέβαινε κατά πολύ 
τούς 50 τών αρχαίων χρόνων. Ή πραγματική άξία τούτων ν)ν κατά.το 
παρ’ ημΐν νόμισμα έν μέν τοΐς άρχαίοις χρόνοις 30 φιορίνια περίπου η 60 
μάρκα1 έν δέ τοΐς νεωτέροι.ς^3γπερίπου φιορίνια η 6 μάρκα.

'Ο Πλίνιος^ μνημονεύει τίνος lex Pa'ptria, καθ’ ην δ ass κατεβιβάσθη είς 
!/2 ούγγίαν, ήτοι το ^24 νης άρχικης αύτοϋ αξίας, κατά δέ την έκ- 
φρασίν του δικαιούμεθα νά τάξωμεν τόν νόμον είς τό δεύτερον ημι- 
συ τοΰ ξκτου αίώνος. Πρότερον τφ ό'ντι η γνώμη αύτη ^ν η έπικρα- 
τοΰσα,® νΰν όμως μετά νεωτέρας έρεύνας τοΰ Borghesi, τάσσεται έν έτει 
665.1 Έσκέφθην μη δ άνωτέρω μνημονευθεις νόμος τοϋ Papirius παρά 
Festus περί της είσπράξεως τοΰ πόσου του sacramentum μετά τό πέρας 
τίς δίκης καί δ παρά Πλινίφ περί ύποτιμησεως της νομισματικής μονά- 
δος ωσιν είς καί δ αύτος νόμος. Τοΰτο αποδεχόμενοι δυνάμεθα ν’ άνεύ-. 
ρωμεν σχέσιν τινά, μέχρι τοΰ νΰν έφ’ δσον οίδα παροραθεΐσαν, μεταξύ τών 
δύο τούτων μέτρων, τοιούτφ τρόπφ έξηγουμένων καί συμπληρουμενων. Ή 
νομοθετική σκέψις τοΰ Papirius ηθελεν είσθαι συμφώνως προς την σχέσιν 
ταύτην: Διευκόλυνσις της legis actio Sacramento ύπέρ τών πενητων; Πρός 
τόν σκοπόν δέ τοΰτον irpcSror: ’Αναβολή τίς είσπράξεως τοΰ sacramentum 
μέχρι τοΰ πέρατος της δίκης καί δεύτερον ύποτίμησις τοΰ άσσου τοιαύτη 
ώστε ή ύποχρέωσις καταβολής sacramentum νά ύπάρχγ έφεξης μόνον έζω-

1 84 δραχ. παλαιοί.
2 Η. Ν. 35. 46 ϊζδ. Bipont. 33 13 mox lege Papiria semunciarii asses facti. Προηγου

μένως (33. 45) μνημονεύει τοΰ νόμου, οστις ζατα τούς χρόνους τοΰ δευτέρου Καρχηδονιζοΰ 
πολέμου (537) ύπετ'μησε τδν άσσον μέχρι μιας ούγγίας, άρα ζατα Πλίνιον δ νόμος άνήζεί 
πιθανώς τω 6 α’ώνι α. κ. Ρ.

3 Marquardt Rom. Staatsverwaltung τόμος 2 Αειψίφ 1876. Σελ. 17. Σημ. 4.
4 Κατ'» τδν Marquardt αύτ. «μετ’ ασφαλείας».
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τερικως, κατηργημένη σχεδόν έσωτεριν,ώς ήτοι κατά τήν πίεσιν ήν έξασκει 
έπί της επιδιώξεως τών δικαιωμάτων. Ό καταβιβασμδς τοϋ άσσου εις τδ 
^Ιϊί τ°ύ άρχικοΰ αύτοϋ βάρους ήν έν τοϊς χρόνοις, καθ’ οΰς και ή εσωτε
ρική αξία του χρήματος σπουδαίως είχεν έκπέσει ένεκα της ύπερμέτρου- 
αύξήσεως τοϋ εθνικού πλούτου καί της εισαγωγής του'αργύρου ώς νο
μισματικής βάσεως (κατά τά τέλη τοϋ Ε'. αίώνος) πολλφ σπουδαιότερος 
διά τδ sacramentum η δ καταβιβασμδς εις ^/24 ταυ άρχικοΰ ποσοΰ τού
του. Ή δέ διά τδ πρώτον ήμισυ τοΰ έκτου αίώνος πρό της lex papiria, 
άνωτέρω μνημονευθεΐσα αναλογία πρδς τά ήμέτερα νομίσματα (30 φιορί
νια ή 60 μάρκα) κατεβιβάσθη διά τοΰ νόμου τούτου είς 15 φιορίνια ή 30 
μάρκα,—και τδ υψιστον τοΰτο ποσδν τγ άληθείγ δέν ήτο μέγα.

Τοιούτφ τρόπφ εξηγείται ού μόνον ή έν τγ παρά την άνεγνωρισμένην 
ήδη άνάγκην άναμορφώσεως,εκατόντάνδρφ δικαστηρίφ διατήρησις της legis 

actio sacramento καί μετ’ αύτην την εισαγωγήν της formula άλλα καί ή 
έπίτευξις της μεταβολής τοΰ χαλκοΰ νομίσματος, (δπερ άλλως τε καί διά' 
τοΰ άργύρου είχε τεθή είς ήσσονα θέσιν πρακτικώς) μη έπελθοΰσα ούδ’ έν 
τγ μεγίστγ άνάγκγ, έν τή απορία τοΰ Καρχηδονικοΰ πολέμου. Ή εικα
σία μου έξ ένδς μέν ύποδεικνύει τδν πρακτικόν σκοπδν τών διά την νομι
σματικήν βάσιν ληφθέντων μέτρων, έξ ετέρου συμ,πληροΐ την ύπδ τοΰ 
Festus βεβαιουμένην άναμόρφωσιν τοΰ Papirius, Καί τδ δνομα όμως Papi
rius δέν στερείται σημασίας. Papirius έκαλεΐτο δ τφ 324 την συγγενή τφ 
sacramentum multa (διοικητικήν ποινήν ένεκα άπειθείας πρδς διαταγάς τών 
άρχόντων) είς χρηματικήν ποινήν μεταβαλών (10 άσσους άνθ’ ένδς προ
βάτου, 100 άντί βοδς), καί ώς έν τγ ρωμαϊκή ίστορίφ έν γένει ούχί σπανίως 
οί άπόγονος γένους τινδς άνελάμβανον την έκτέλεσιν νομοθετικών σκοπών 
τών προγόνων των (π. χ. οί Valerii Liv. 10. 9. Tertio... lata est semper 
a familia eadem), ούτως ίσως καί ώς πρδς την lex Papiria δ πρόγονος τοϋ 
έν τώ έ'κτω αίώνι άκμάσαντος Papirius ύπηρξεν δ πρόδρομος τών παρεμφε

ρών αύτοϋ μέτρων.
Ούτως παρέμεινεν η αρχαία legis actio sacramento εζωτερικως χμετχ- 

βλητος, πλην έσωτεριν,ως μετεβλήθη εντελώς, συμφώνως τγ ποοείγ τοΰ 
ρώμαϊκοΰ δικαίου, καθ’ ΰ κατ’ έπιφάνειαν διατηροΰνται πολλά πρακτικώς 

ουδόλως ίσχύοντα.
Άλλά σπουδαϊον μέρος τοΰ πεδίου της legis actio sacramento είχεν ή'δη 

άποχωρισθη προηγουμένως, τδ τών κοινών, ούτως είπεΐν, sro/mr (έν άντι- 
θέσει πρδς τάς διά τής manus injectio προστατευομένας). Κοινόν ή'τοι στε- 
ρούμενον τών τύπων τοΰ nexum δάνειον άνήκε πρότερον τγ legis actio Sa
cramento’ έπίσης αί μόναι τότε έναγώγιμοι απαιτήσεις περί dare rem cer
tain. Χάριν τοιούτου εί'δους άπαιτήσεων είσήχθη διαρκούσης τής περιόδου 

τών legis actiones σπουδαία έκ τής μετά τών άλλοδαπών συνάφειας πητ 

γάξουσα έλάφρυνσις, -γ ή ποινή ήν δλως άγνωστος, ήτοι ή νεωτάτη έν ταϊς 
legis actiones, ή legis actio per condictionem, διά τίνος lex Silia χάριν χρη
ματικών απαιτήσεων (Γάϊος IV 19). Ού μόνον χάριν τοΰ δανείου' χάριν 
πασών τών χρηματικών άπαιτήσεων, καθ’ άς δ ένάγων έτόλμα νά δη- 
λώσγ βέβαιον ποσδν (certa pecunia), πρδς β εδικαιούτο καί έν άπαιτήσε- 
σιν άορίστου ποσοΰ (in certum quidquid dare facere opportet) π. χ. άγο- 
ροπωλησίγ μισθώσει, έντολγ,1 έκλέγων δέ τήν condictio άφήρει μέν άπδ 
τών χειρών τοΰ άντιδίκου τδ μέσον τής ανταγωγής, παργτεΐτο δμως τής 
έκκαθαρίσεως τοΰ διαφέροντος (ίδίγ τών τόκων έξ ύπερημερίας) καί έξε- 
τίθετο τφ έκ τής plus petitio πηγάζοντι μεγάλφ κινδύνφ, τής απώλειας 
ολοκλήρου τής ά-αιτήσεως,έν περιπτώσει καί τής ελάχιστης ύπερτιμ,ή- 
σεως, έν άλλοις λόγοις ή σχέσις τών μερών έκρίνετο κατά τδ jus strictum.

Διά τίνος lex Calpurnia (Γάϊος IV 19) έξετάθη ή καινοτομία αυτή έφ’ 
δλων τών λοιπών περί certum απαιτήσεων, ίδίγ έπί έπερωτήσεων, δι’ ών 
συνήπτετο ένοχή dare (ούχί μόνον habere licere ώς έν τή άγοροπωλησία) 

rem certam ήτοι άτομικώς ώρισμένον πράγμα ή ποσότητα άντικατατατών 
πραγμάτων. Καίτοι δέ τόσφ έπί τών απαιτήσεων τούτων, δσφ έπί πάσης 
διά formula διεξαγομένης, πλήν τών praejudiciales (προκριμάτων) ή con- 

demnatio εγίγνετο είς χρήμάΐαγΆ—έμάγων_δέν ύπεχρεοΰτο έν τούτόις νά 
δρίσγ έν τή αγωγή τδ ποσδν τής άπαιτήσεως, άλλ’ άνετίθετο τοΰτο τγ 
δικαστική εκτιμήσει διά τοΰ quanti ea res est.

Άμφότεροι οί δημιουργοί τών νόμων τούτων ήσαν Πληβεϊοι, άρα. tri
buni plebis καί εύνόητόν έστιν, δτι άποδίδωμι τοσαύτην σημασίαν είς 
τδν χαρακτήρα τοΰ νομοθέτου. Χρώμαι αύτφ ώς στηρίγματι τής γνώμ.ης, 
δτι δ αύτδς σκοπδς έπεδιώκετο διά τών μέτρων αύτών, ώς δ τών άνω
τέρω είρημένων συναδέλφων των, τοΰ Papirius καί τοΰ Vallius, ήτοι ή 
ύπέρ τής τάξεως τών πενήτων έΛά,φρυνσις της επιδιώξεως των δικαιω

μάτων.
Καί δσον μέν άφορή είς τήν lex Calpurnia ή υπαρξις τοιαύτης έλαφρύν- 

σεως έστιν αναμφισβήτητος' ώς πρδς τήν lex Silia δμως δύνανται νά ύπ- 
άρξωσιν άμ,φιβολίαι τινές. Περί τής κατά τδ υπόδειγμα τής legis actio per 
condictionem μορφωθείσης condictio certae pecuniae creditae τής formula ύπ- 
άρχουσι τρία χωρία έν Γαίφ (IV. 13. 171. 180), καθ’ ά τφ ήττωμένφ 
έπεβάλλετο ποινή τοΰ τρίτου τοΰ ποσοΰ τής δίκης, ή δέ περί τούτου ά- 
μοιβαία ύποχρέωσις τών διαδίκων έπήρχετο διά stipulatio καί restipu- 

; 1 Ούτως Εξηγείται τδ γνωστόν fr. 9 pr. de R. Cr. (12. 1). Certi condictio competit ex 
omni causa, ex omni obligations, ex qua certum petitur, sive ex certo contractu (π. χ. 
mutuum) sive ex incerto (π. χ. emtio venditio locatio conductio, mandatum;) licet enim 
nobis ex omni contractu certum condicere, dummodo praesens sit obiigatio. Πλεΐστα παρα
δείγματα ύπάρχουσιν Εν ταϊς πηγαΐς όρα πη. $ 1 αύτόθι και | 8 J. quod cumeo (4.
quod jussu patris dominive contractum fuerit. ; - 
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latio έν άρχή τής δίκτις. Πιθανόν,1 δτι ή διαρρύθμισις αδτη έσΐί πρΰϊ&ν 
τής lex Silia καίτοι τοΰτο ϋεν μαρτυρεΐται ρητώς, ^Αλλ’ ή συνομολόγησες 

τής ποινής ταύτης ούκ ην ύποχρεωτική, ώς κοινώς παραδέχονται. Κατά 
την έ'κφρασιν τοΰ Γαΐου (IV 17) η πόινή ήδύνατο νά ύπάρχγ καί ούχι 
ΐδει' sponsionem facere permittitur, άρα οι διάδικοι ήσαν ελεύθεροι νά αί- 
τήσωσιν ή μή τήν sponsio (stipulatio restipulatio).1 2 ’Άρα απέναντι τών le
gis actio sacramento Ηαί per manus injectionem έν αΐς ή συνομολόγησες ποι
νής ήν υποχρεωτική, ή legis actio per condictionem περίεΐχεν έν πάσγ πε- 
ρεπτώσει στοιχεία προόδου. Απέναντι δέ τής δευτέράς ειδικότερου ή 1. a. 

per condictionem. έπλεονέκτει καί κατά τό ποσόν τής ποινής καταβιβα- 
σθέν έν αύτή εις Ι/3 πάί κατά τδ άμφιμερές τοΰ κινδύνου, υπάρχοντας 

μονομερώς, κατά τοΰ έναγομένου μόνον, έν τή per manus injectionem—τδ 
άδικον τοΰ αρχαίου δικαίου κατά τοΰ πένήτος ογειΛίτου άνγρέθη.

1 Bethmemn—Bolweg Rem. Ciiviper I σελ. 153 σημ. 18.
2 Ώς έν τοΐς inderdicta κατα τάς πληροφορίας τοΟ Γαΐου IV 162—165 τδ cum periculo 

(μετά ποινής) έξήρτητο έκ τής καθαρας βουλησεως τών διαδίκων, δυναμένων νά μεταγ,ειρι- 
αΟοόσι τδ ήττον έπιζήμιον sine periculo, ήτοι modestiore via litigare, ώς δ Γάϊος IV 18 λ»λΛ

Τδ θέμα μου τδ άφορών εις τήν άρχαΐαν πολιτικήν δικονομίαν θεωρώ 
έξηντλημένον, ούδενδς ύπολειπομένου περί τών legis actiones. Άλλ’ ή έί- 
κών, ήν έξέθηκα διά τών ανωτέρω ύπδ τά ό’μρ.ατα ύμών, ήθελεν είσθα^ 
ατελής άνευ σκιαγραφήσεώς τίνος και τής μέτέπειτα άναπτυξεως.

Ή condictio elege Galpurnia περιέχει στοιχεία προόδου έν αύτή τή πε- 
ριόδφ τών legis actiones έγκαταλειπομένης τής κατ’ άρχήν παραδεδεγμέ
νης δικονομικής ποινής καί χρησιμεύει ώς μ£σον πρδς μετάβασιν είς τήν 
αντίθετον άρχήν τοΰ άζηρ,ίου. Πέποιθα έκ τών προτέρων, δτι ή άντίλη- 
ψίς μου αύτη θέλει συναντήσει σπουδαίας άντιφωνίας, πλήν ελπίζω διά 
τών επομένων νά καταβάλω κατά τι αύτάς

Και έν τή formula ύπάρχουσι ποιναί. Τινές αύτών έλήφθησαν έκ τής άρ- 
χαίας διαδικασίας μετά τής άναλόγου εξωτερικής μεταβολής. Ούτως ή 
ποινή τοΰ διπλάσιου έπί τή άρνήσει έν τισιν άπαιτήσεσιν άνηκούσαις τή 
προτέρ^ε legis actionem per manus injectionem καί έν τή sponsio tertiae partis 
(συνομολογήσει ποινής τοϋ 1/3), έν τή condictio certae creditae pecuniae. 
"Ετεραι άνήκουσι τή νεωτέρφ έποχή, μή μαρτυρούμεναι έν τή άρχαιοτέρίγ 
ή sponsio poenalis τών interdicta (παραγγελμάτων Γάϊος IV 662—165) ή 
ποινή τοΰ 1/5 ή 1/10 έν τφ contrarium judicium (Γάϊος IV 177, 178) τδ 
judicium calumniae (Γάϊος IV 175, 178) ή sponsio dimidiae partis έν τή 
πραιτορική actio de pecunia constituta (Γάϊος IV 171) καί ή τήν άρχαίαν 
ποινήν τοΰ fructus dupli έν τή διεκδικήσε: (vindicatio) άντικαταστήσασα 
fructus licitatio τής περί νομής δίκης (Γάϊον IV 166 —170). Άλλά παρά 
τάς πολυαρίθμους ταύτας περιπτώσεις άποδεικνυούσας, οτι τδ αξίωμα τών 

άρχαίων χρόνων περί επιβολής ποινής κατά τοΰ ήττωμένου δέν άπεκλεί- 
σθη έκ τών νεωτέρων χρόνων, φρονώ, δτι δύναμαι νά έπιμείνω. Ό ισχυ
ρισμός μου είναι, δτι ή ποινή έν τφ νεωτέρφ δικονομικφ δικαίφ δέν απο
τελεί ουσιώδες .στοιγεΐδχ, οργανικήν δ ιαρρύθρισιν αύτοΰ, άλλά δέν είναι 
καί άλλοτρία έντελώς. Μόνον τή formula αύτή καθ’ έαυτήν ήν ή ποινή 
άλλοτρία, έδέετο πλήν τών έκ τής manus injectio ληφθεισών περιπτώσεων 
χωριστής συμφωνίας, ΐνα λάβγ ύπαρξιν ή ΐνα. έπιδιωχθή δι’ ίδιας άγωγής, 
έν ώ έν τή legis actio sacramento καί τή per manus injectionem ή ποινή 
ένυπήρχεν, άμφότεραι περιεΐχον συγχρόνως κυρίαν τε άπαίτησιν καί ποινήν.

Καί αύτή δέ ή αύς-ηρότης τής ποινής—πάλιν εξαιρούμενων τών περι
πτώσεων τής manus injectio ώς άνωτέρω— ήλαττώθη έπαισθητώς έν τή 
formula. Τά ποσά ύπεβιβάσθησαν (l/10 Ι/59 Ι/3 V2)’ °ύδέν έξισοΰται πρδς 
τδ duplum τής άρχαιότητος, ούδενδς τδ μ.έγεθος έξήρτηται έκ τής βουλή
σεως τών διαδίκων ώς έν τή fructus licitacio, έν ή έκαστος ήδύνατο κατά 
βούλησιν νά ύψώσρ τδ ποσδν καί αύτή δέ ή έντελής αποφυγή τής ποινής 
κατέστη δυνατή'τής sponsio tertiae partis έν τή condictio certae pecuniae τής 
sponsio dimidiae partis έν τή actio de pecunia constituta, (Γάϊος IV 171 sponsio
nem facere permititur) καί Toucumpericulo έν τοΐς interdicta διά τοΰ sine peri
culo (Γάϊος IV 162—164). Ιίλήν δέ τούτων καί ή έ'ρευνα περί τής έκ προθέ- 
σεως ένοχης δλως άλλοτρία τω άρχαίφ δικαίω, έ'ν τισι τουλάχιστον πε- 
ριπτώσεσιν, ήν έπί τής σκηνής' judicium calumniae έν ταΐς χερσί τοΰ νι
κώντας έναγομένου κατά τοΰ ήττηθέντος ένάγοντος έξήρτηται έκ τής ά- 

-ποδείξεως τής έν συνειδήσει άδικίας.1 Κληρονόμοι δέ γυναίκες, άνήλικες 
ύποβάλλονται μόνον τφ juramentum calumniae, έν αΐς περιπτώσεσιν άλλα 
πρόσωπα οφείλουσι νά συνομολογήσωσε sponsio poenalis (Γάϊος IV 172). 
’Ορθής δέ ούσης, ώς φρονώ, τής γνώμης μου, καθ’ ήν ολόκληρος ή διαδι
κασία τής formula έπήγασεν έκ τής ένώπιον τοΰ praetor peregrinus διαδι
κασίας, καί οτι ή εισαγωγή αύτής συνίστατο μόνον έν τή παραδοχή τής 
διά τούς άλλοδαπούς προωρισμένης διαδικασίας, φυσικφ τω λόγφ μετά 
τάς άναγκαίας ένεκα τής αρχαίας δικονομίας τροποποιήσεις — ού'σης τής 
γνώμης ταύτης ορθής, έξηγεΐταϊ εύκόλως ή κατ’ αρχήν διαφορά τής σχέ- 
σεως τής νεωτέρας ρωμαϊκής δικονομίας πρδς τδ ζήτημα τών δικονομι- 
κών ποινών. Τή μετ’ άλλοδαπών συναλλαγή ήν ή ποινή άλλοτρία. Καί 
χάριν αύτής τής επιβολής ποινής έπί ίδιωτικφ άδικήματι ήναγκάζετο δ 
praetor peregrinus νά μεταχειρισθή π Λάορα (fictio) (Γάϊ IV 37). Ούδαμοΰ 
άπαντα ί'χνος δικό νομικής ποινής έν άπάσαις ταΐς άγωγαΐς, άς καί ό αλ
λοδαπός ήδύνατο νά κινήσγ έν Ρώμή, ώς π.χ. έν ταΐς actiones bonae fidei 
του ένοχικοΰ δικαίου, ή τή in rem actio per petitoriam formulam του δι
καίου τής κυριότητος. Ουτω δέ, φρονώ, δύναμαι νά ίσχυρισθώ ότι ώς α£

I Gai. IV 178.,.. nemo damnatur, nisi intellegit. . 
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legis actiones έστηρίζοντο χ,χτχ τήν αρχικήν αυτών μορφήν έπί τής noirifc 
ούτως ή formula ζατα τήν θεμελιώδη αύτής αρχήν έπι τοΰ άζι/μόου. Ή 

e22eifi<: ποινών εν ταΐς legis actiones εύρίσκεται έν τή αύτή σχέσει πρδς 
τήν αύτών νπαηςιγ έν τή formula —εςαιμισεις άμφότερα, μή καταστρέ- 
φουσαι τδν κανόνα. Καταλήγω παρατηρών, δτι το ΐουστινιάνειον δίκαιον 
κατήόγησεν άπάσας τούς έπί τών χρόνων τών κλασικών νομοδιδασκάλων 
ύπολειπομένας εΐσέτι δικονομικάς ποινάς και αύτήν τήν plus petitio έκτος 

έλαχίστων άσημάντων.
Νυν δυνάμεθα ν’ άποχωρισθώμεν’ φοβούμαι μή δ χωρισμός ή μάκρος, 

ενεκα τής περί τήν συμπλήρωσιν τοϋ συγγράμματός μου «'Ο σκοπός έν 
τφ δικαίω» απασχολούσες με έργασίας, ή'τις μέχρι τοΰ προσεχούς έ'τους 
κατά πάσαν πιθανότητα δέν θέλει μοί έπιτρέψει συνέντευξιν έν τή «Χρυσή 

,Νησσή». Άλλά θά έπανιδωθώμεν. ’Οφείλω ύμΐν εΐσέτι τήν «ΖΖαχ/δα της 
πολιτικής διιωνομί,ας » και πολλά άλλα, δι’ ά αισθάνομαι τήν άνάγκην νά 
συζητήσω μεθ’ ύμών έ'χων ποτήριον οΐ'νου καλοϋ έπί τής τραπέζης’ μή 
άποχωριζώμεθα λοιπδν διά παντός. Ή σημερινή συνάντησις έξεπλήρωσε 
βεβαίως τδν σκοπόν της, άν έπείσθητε νά έξετάσητε τήν άρχαίαν πολι

τικήν δικονομίαν και ύφ’ έτέραν τινά, έπιτραπήτω μοι ή έκφρασις, γοη- 
μ(ύτέξ>αν έ’ποψιν ή οί ήμέτεροι νομικοί. Εί δέ δ σκοπός μου έπετεύχθη, ή 
,εΐκών τοϋ πτωχού πληβείου δικαζομένου έν τή αρχαίοι Ρώμη μετά πλου
σίου, πληβείου ή πατρικίου άδιάφορον, θέλει συνοδεύσει ύμας έπί τής οΐ- 
καδε άγούσης. Τδ κατ’ έμέ νομίζω, δτι ονειρεύομαι’ καπνίζων πρδ τής 
κατακλίσεως έν τών ιστορικών μου σιγάρων βλέπω δύω έτι εικόνας’ τήν 
«κάκωσιν του πένητος έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις τή αρωγή τοϋ δικαίου» 
καί τούς τέσσαρας tribunus Papirius, Vallius, Silius καί Calpurnius τιθεμέ- 
νους πέρας εΐς τήν κατάστασιν ταύτην διά τών νόμων των. ’Ίσως μοί πα- 

ρουσιασθή και δ Falsarius έκεϊνος, δ παρασχών μοι τδν παιάνα τών δα
νειστών διά τήν usucapio pro herede δπως μοί παράσχνι νΰν καί τδν Θριαμ.- 
βευτικδν ύμνον τών Πληβείων ώς συμπλήρωμα — άλλ’ έκ πίκρας πείρας 
δέν θ’ άπατηθώ πλέον.

Ώς συμπλήρωμα τέλος τής μέχρι τοΰδε αναδρομικής έρεύνης, ρίψωμεν 
βλέμμα εΐςτδ μέλλον,άναγράψωμεν προφητείαν,άφορώσαν εΐς έμέ. Πρόκειται 
περί συγγραφής έναισίμου διατριβής, ύπδ τδν τίτλον «Refutata Jheringii opi

nio asserentis aliam fuisse in legis actionibus conditionem pauperum quam di- 
vitum». ’Άν δ συγγραφεύς δμως γράψή έν άλλή γλώσσγ προτείνω αύτφ 
άντί τοΰ τίτλου «Πλούσιος καί πένης έν τή άρχαίφ δικονομίιγ» ον δέν δύ

ναται νά μεταχειρισθή τδν «ή ύποτιθεμένη πλουτοκρατική τάσις τών legis 
actiones». Τοιοΰτος τίτλος παρέχει τώ θέματι καί άκαδημαϊκόν χαρακτήρα 
καί μία τών νομικών σχολών δύναται νά μεταχειρισθή αύτδν .ώς διαγώ
νισμα, Θά δμολογήσητε, δτι είναι ώραΐον θέμα—έχει τδ πλεο νέκτημα τής 

πρωτοτυπίας, 8 ματαίως άναζητεΐ τις έν ταΐς έναισίμοις διατριβαΐς. Λυποΰι. 
μαι, διότι έχω γράψει πρδ πολλοϋ τήν έμήν! Πώς θά καταπολέμουν γνώ
μην άνευ τής έλαχίστης έκ τών πηγών άρωγής! Παρηγοροϋμαι όμως δυ- 
νάμενος τούλάχιστον νά ύποδεικνύω τίτλους έτέροις, άφ’ ού δέν δύναμαι νά 
γράψω έγώ αύτδς εναισίμους διατριβάς. Εΐ δ’ ή γνώμη μου ούδέν άλλο ά- 
ποτέλεσμα έσχε, τούλάχιστον θά προκαλέσν) άνασκευάς — καί πώς θά 
έζων άλλως άνθρωποι μή έχοντες ιδίαν γνώμην, εΐ μή ύπήρχον αί άνα- 
σκευαί!

Νικόλαος I. Λημαράς Αφηγητής

Ό ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΡΩΣΙΑι ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ KAO’ UMAX.

Πάσΐ τοΐς έν 'Ρωσία γεννηθεΐσι καί οΐκοϋσιν 'Έλλήσι μεγάλως δφείλει 
νά ένδιαφέργ) ή έρευνα και ή γνώσις τών περιπετειών τοΰ έν τή νοτίφ 
ταύτγι έσχατι,γ τοΰ άπεράντου κράτους τών Μοσχοβιτών ελληνισμού τοΰ 
τοσοΰτον στενώς συνδεδεμένου τή έθνική ημών ίστορίιγ. Πόσας άναμνή- 
σεις ότέ μέν γλυκείας δτέ δέ πικράς, άλλ’ Αείποτε δμως προσφιλείς έπι- 
φερουσιν ήμΐν έκάστη σχεδδν τών έν τή χώρορ ταύτη, τή κοινώς «Νέ<£ 
'Ρωσία» (Νοβοροσιΐσκιη Κράΐ) λεγομένη, πόλεων καί κωμοπόλεων, ποσάκις 
αί, τύχαι τής φίλης πατρώας γής ήλθον εΐς στενήν συνάφειαν πρδς τάς 
χώρας ταύτας, ένθα πρώτος σχεδδν πούς πεπολιτισμένου άνθρώπου έπάτη- 
σεν δ τοΰ 'Έλληνος καί ένθα μέχρι τοΰδε δυνάμεθα νά καυχηθώμεν, δτζ 
δ 'Έλλην καί πάλιν προ'ίσταται πασών τών έν τή Νοτίφ 'Ρωσί# έθνότή- 
των. Ή Όλβία, ή Χερσόννησος καί άπασαι αί έν τή Ταυρική χερσοννήσφ 
καί τοΐς παραλίοις τοΰ Εύξείνου πόντου 'Ελληνικαί άποικίαι έν τή άρχαιό- 
τητι, ή ’Οδησσός,· ή Σεβαστούπολή ή Μαριούπολις, τδ Ταγανρδγ κλπ. έν 
τοΐς μεταγενεστέροις χρόνοις καί τοι μακράν τής μητρδς 'Ελλάδος κείμε- 
ναι ,κατοικοΰνται ώς γνωστδν ύπδ συμπαγούς ελληνικού πληθυσμού, πολ- 
λάκις μεγάλως έπιδράσαντος έπί τής έν γένει τοΰ έλληνισμοΰ τύχης.

Κατά πόσον δ έν ταΐς χώραις ταύταις ελληνισμός είνε άκραιφνής καΐ 
παρέμεινέν άλώβητος, ούτως εΐπεΐν, θέλομεν έξετάση λεπτομερώς, εΐς τοΰτο 
ιδίως έφιστώντες τήν ήμετέραν προσοχήν καθ’ δτι έν Ανατολή έν γένει 
κυρίως δέ έν Έλλάδι έπεκράτησεν έκπαλαι ή γνώμη δτι δ έν τή Νοτίιρ 
καί έν γένει έν τή 'Ρωσίγ ελληνισμός, άνεζαιρέτως δλος έξερρωσίσθη, άπώ- 

λεσεν δλοσχερώς τήν έθνικότητα αύτοϋ, μίσθιον πολλάκις ό'ργανον γενό- 
μενος τής χώρας έν ή. οικεΐ καί ubi bene ibi patria άπάντων άφελώς εΐς 
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,πασαν περί της εθνικής αύτοϋ καταγωγής ύπόμνησιν. Γεννηθείς, Ανατρα- 
φείς καί έκπαιδευθείς έν τγ χώργ ταύτγ, καθήκον [/.ου έθεώρησα νά δια
φωτίσω τδ κατά δύναμιν κατά πόσον ή καθ’ ημών αυτή μομφή -έχεται Α
λήθειας" έξετάζων δέ την έν λόγφ χώραν έπί τγ βάσει των διαφόρων μέ
χρι τοΰδε έκδοθέντων διατριβών, συγγραμμάτων, ιστορικών δοκιμίων, άρ
θρων έν έφημερίσι κλπ., οφείλω νά μη παρίδω ένταϋθα τά ονόματα έκεί- 
νων μάλιστα των,'Ρώσων ιστορικών καί Αρχαιολόγων, οϊτινες μεγάλως συν- 
εβάλοντο είς τδ νά καταστγ γνωστή ή προσφιλής ημϊν αυτή χώρα διά 
της ,έκδόσεως μεγίστης Αξίας ιστορικών καί αρχαιολογικών συγγραμμά
των καί διά τών Αρχαιοΰ,ογικών ερευνών, ών τά λαμπρά αποτελέσματα 
έναργώς καταδεικνύουσι τά έν Πετρουπόλει, Όδησσω καί Κερτζίω Αρ
χαιολογικά μουσεία, γέμοντα επιγραφών ■ καί παντοίων άλλων μνημείων 
τής έν τγ χώργ ταύτγ διαμονής τών ένδοξων ημών προγόνων. Έν ποώ- 
τοις δφείλομεν νά μνησθώμεν του αοιδίμου Φ. Μπρούν καθηγητοΰ της 
ιστορίας έν τώ ένταϋθα Πανεπιστημίφ της Νέας 'Ρωσίας, Αποβιώσαντος 
τδ παρελθδν έτος, ου τά συγγράμματα άφθονον ύλην παρέχουσιν ημϊν πρδς 
γνώσιν τών κατά την αρχαιότητα 'Ελληνικών έν τγ Νοτίφ 'Ρωσίγ αποι
κιών, μάλιστα δέ τδ πλείστου λόγου άξιον αύτοϋ σύγγραμμα Τά Ποντικά 
(Τζερνομόριε), ού δ δεύτερος τόμος έξεδόθη ή'δη μετά τδν θάνατον τοϋ 
,συγγραφέως* ωσαύτως δ Α. Σκαλκόβσκιης τά μέγιστα συνετέλεσεν διά 
τών συγγραμμάτων αύτοϋ Χρονολογική Επιθεώρησή της Ιστορίας της 
Νέας 'Ρωσίας 1730 — 1823 (Χρονολογίτζεσκογιε Άμπαζρένιγιε Ίστόριη 
Νοβοροσιέσκαβο Κράγια), Πρώτη τριαχονταετηρ'ις τής Ιστορίας τής ’Οδησ
σόν 1793-— 1823 (Πέρβογίε ΤριτζατιλέτιγΙε ίστόριη Γόροντα Όντέση), 
έν οίς πε,ριγράφονται άπασαι αί περιπέτειαι τοΰ έλληνισμοϋ έν ταϊς χώ- 
ραις ταύταις κατά τδ τέλος τοϋ παρελθόντος αίώνος καί την Αρχήν τοΰ 
παρόντος. Ούχ ηττονος μνείας άξιοι είνε δ. Βασίλειος Σόστακ συγγραφεύς 
γης 'Ιστορίας τον έν τω Εντείνω ΙΙόντω εμπορίου κατά τόν Μεσαίωνα 
('Ιστόριγϊα Τζερνομόρσκοϊ Ταργόβλη Βορέτνιχ βεκάχ),δ καθηγητής τής έν
ταϋθα έλληνεμπορικής σχολής ήμέτερος X. Βουλοδήμος, δστις έν τή γνω
στή αύτοϋ ιστορική διατριβή Ή πεντηχονταετηρϊς τής έν Όδησσφ έλλη- 
γεαπορικής σχολής πολλά καί περίεργα αποκαλύπτει ημϊν, καί τέλος ή έν 
Όδησσφ έδρεύουσα Αύτοχρατορική έν τή Νοτίω 'Ρωσία ιστορική και αρχαιο

λογική έεαφ/α (Ίμπεράτορσκογίε "Ομπεστβο ίστόριη η Τρέβνοστεϊ βγιούζ- 
νοϊ 'Ρωσίη), καί τδ ομώνυμον αύτης περιοδικόν σύγγραμμα, ή'τις υπήρξε 
καί εξακολουθεί ούσα δ κύριος μοχλδς τών αρχαιολογικών έρευνών και τής 
ιστορικής έπεξεργασίας απάντων τών μέχρι τοϋδε άνακαλυφθέντων έν τγ 
χώρα ταύτγ έθνικών ημών μνημείων, συντελούσα ουτω πρδς τελείαν γνώ
σιν τών μακράν τούτων τής μητρδς Ελλάδος κειμένων χωρών ένθα έπά- 
τησεν Ελληνικός πούς διαδούς τήν σοφίαν καί τδν πολιτισμόν. Άλλ’ δμως
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πλειστας δσας δφείλομεν χάριτας τοϊς Αρχαιολόγοις, τόϊς πλέίστοϊς μέλεσι 
τής έν λόγω εταιρίας, Μπλάρεμβεργ,· Μουρζακέβιτζ, Γίονργέβιτζ κλπ. οϊ
τινες έπλήρωσαν διά τών ακαματών αύτών μόχθων καί κόπων τά έν Πε- 
τρουπόλει, Όδησσώ καί Κερτζίω μουσεϊα διά πλήθους άρχαίων Ελληνικών 
μνημείων ού σμικράς άξίας, Ανευρεθέντων ώς έπί τδ πλεϊστον έν τγ Ταυ- 
ρική χερσοννήσφ καί τή αρχαία Ελληνική άποικίγ Όλβίγ. Ούδόλως σκο- 
ποϋντες νά περιγράψωμεν τήν χώραν ταύτην άρχαιολογικώς, θέλομεν άρ- 
κεσθή είς ολίγα τινά περί τής μέχρι τών άρχών τοϋ παρελθόντος αίώνος 
εποχής, προτιθέμενοι νά έπεκταθώμεν μάλλον έν τή μεταγενεστέργ μέχρι 
τής καθ’ ημάς, καταλείποντες τδ πρώτον είς άνδρας μάλλον ειδήμονας κάί 
έντριβεϊς είς τοΰτο.

Α”

Είς τίνα άλλον δφείλει πρώτιστα πάντων νά άναδράαγ ή είς τδν κλει
νόν 'Ηρόδοτον δ έπιθυμών νά μάθγ τήν Αρχαϊκήν κατάστασιν τής χώρας 
περί ής προτιθέμεθα νά πραγματευθώμεν ; πράττομεν δέ τοΰτο μετά τίνος 
εθνικής ύπερηφανείας, Αναλογιζόμενοι δτι καί αύτοί οί 'Ρώσοι πρδς Ακριβή 
γνώσιν τής πατρώας αύτών χώρας καί αύτής δή τής καταγωγής αύτών 
είνε ήναγκασμένοι νά προσέλθωσιν είς τδν 'Έλληνα ιστορικόν. Κατά τδν 
'Ηρόδοτον λοιπδν ύπδ μυθολογικήν έποψιν έάν έξετάσωμεν τδ ζήτηαα, δ 
’Ηρακλής ήτο δ πρώτος έκ τών 'Ελλήνων Αποίκων έν τγ Σκυθίγ ώς άπο- 
καλεϊ τήν σημερινήν Νότιον 'Ρωσίαν δ δμογενής ημών ίστορικός.'Όλη αύ
τοϋ σχεδόν ή Δ' βίβλος είνε κειμήλιον ίερδν είς τούς ποθουντας νά έκμά- 
θωσι κατά βάθος τήν χώραν ταύτην ένθα ατούς μέν οκτώ τών μηνών Α
φόρητος οϊος γίνεται κρυμδς, έν τοϊσι ύδωρ έκχέας, πηλόν ού ποιήσεις, 
πϋρ δέ άνακαίων ποιήσεις πηλόν" ή δέ θάλασσα πήγνυται καί δ Βόσπορος 
πάς δ Κιμμέριος 1». ’Ίδωμεν λοιπόν τί Αναφέρει περί τούτου. «'Ελλήνων 
δέ οί τδν Πόντον οίκοΰντες (λέγουσιν) ώδε. 'Ηρακλέα έλαύνοντα τάς Γη- 
ρυόνεω βοϋς, Απικέσθαι ές γήν ταύτην έοϋσαν έρήμην, ή'ν τινα νΰν Σκύθαι 
νέμονται. Γηρυόνεα δέ οίκέειν έξω τοΰ Πόντου, κατοικημένον τήν οί 'Έλ
ληνες λέγουσιν Έρύθειαν νήσον,,, τήν πρδς Γηδείροισι τοϊσι έξω Ήοακλέων 
στηλέων έπί τώ Ώκεανφ" τδν δέ Ωκεανόν λόγφ μέν λέγουσι άπδ ήλίου 
ανατολέων άρξάμενον, γήν περί πάσαν ρέειν,έργφ δέ ούκ Αποδεικνϋσιν" έν- 
θεΰτεν τδν 'Ηρακλέα Απικέσθαι ές τήν νΰν Σκυθικήν χώρην καλεομένην" 
καταλαβεϊν γάρ αύτδν χειμώνα τε καί κρυμδν έπειρυσάμενον δέ τήν 
λεοντήν κατυπνώσαι, τάς δέ οί ϊππους τάς άπδ τοΰ άρματος νεμομένας 
έν τούτφ τφ χρόνφ άφανισθήναι θείγ τύχγ. 'Ως δ’ έγερθήναι τδν 'Ηρα
κλέα, δίζησθαι, πάντα δέ τά τής χώρης έπεξελθόντα τέλος, Απικέσθαι, 

1 'Ηροδότου, Λ’ 28.
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είς τήν Ύλαίήν καλεομένήν γήν’ * ένθαΰτα δέ αύτδν εύρεΐν έν άντρφ μι- 
ξοπάρθενόν τινα έχιδναν διφυέα- της τά μέν άνω άπδ τών γλουτέων είναι 
γυναικδς, τά δέ έ'νερθε δφιος· ίδόντα δέ καί θωυμάσαντα έπείρεσθαί μιν 
εί' κου ί'δοι ίππους πλανωμένας· την δέ φάναι έωυτήν έχειν, καί ούκ άπο- 
δώσειν έκείνφ πριν ή οί μιχθήναι’ τδν δέ Ήρακλέα μιχθήναι έπί τώ μισθφ 
τούτφ- έκείνην τε δη ύπερβάλλεσθαι την άπόδοσιν τών ίππων, βουλο- 
μένην εις πλεΐστον χρόνον συνεϊναι τω 'Ηρακλέϊ, καί τδν κομισάμενον έθέ- 
λειν άπαλλάσσεσθαΓ τέλος δέ, άποδιδοΰσαν αύτήν είπεϊν" "Ιππους μέν 
δή ταύτας άπικομένας ένθάδε, έ'σωσά τοι έγώ" σώστρά τε συ παρέσχες’ 
έχω γάρ έκ.σέο. παϊδας τρεις' τούτους, έπεάν γένονται τρόφιες, δτι χρή 
ποιέειν, έξηγέεο σύ, εί'τε αύτοΰ κατοικίζω, χώρης γάρ τήσδε έχω τδ. 
κράτος αύτη, εί'τε αποπέμπω παρά σέ. Την μέν δη ταΰτα έπειρωτάν τδν 
δέ λέγουσι πρδς ταΰτα είπεϊν’ Έπέαν άνδρωθέντας ί'δηαι τούς παϊδας, 
τάδε ποιευσα ούκ.άν άμαρτάνοις’ τδν μέν άν όρφς αύτών τόδε τδ τόξον 
«δδε διατεινόμενον, καί τφ ζωστήρι τφδε κατά τάδε ζωννύμενον, τοΰτον 
μέν τησδε της χώρης οίκήτορα ποιεΰ’ ος δ’ άν τούτων τών έ'ργων, των 
εντέλλομαι λείπηται, έκπεμπε έκ της χώρης’ καί ταΰτα ποιεΰσα αύτη τε 
εύφρανέαι καί τά εντεταλμένα ποιήσεις. Τδν. μέν δή είρύσαντα τών τόξων 
τδ έτερον (δύο γάρ δή φορέειν τέως Ήρακλέα), καί τδν ζωστήρα προδέ- 
ξαντα παραδοΰναι τδ τόξον τε καί τδν ζωστήρα έχοντα έπ’ άκρης τής 
συμβολής φιάλην χρυσείην, δόντας δέ, άπαλλάσσεσθαι τήν δ’, έπεί οί 
γενομένους τούς παϊδας άνδρωθήναι, τοΰτο μέν σφι ούνόματα θεσθαι, τφ 
μέν Άγάθυρσον αύτών, τφ δ’ έπομένφ Γελωνδν, Σκύθην δέ τώ νεωτάτφ, 
τοΰτο δέ τής έπιστολής μεμνημένην αύτήν ποιήσαι τά εντεταλμένα’ καί . 
δή δύο μέν οί τών παίδων, τόν τε Άγάθυρσον καί τδν Γελωνδν, ούκ ο'ίους 
τε γενομένους έξικέσθαι πρδς τδν προκείμενον άεθλον, οΐ'χεσθαι έκ τής 
χώρας, έκβληθέντας ύπδ τής γειναμένης, τδν δέ νεώτατον αύτών Σκύθην 
έπιτελέσαντα καταμεΐναι έν τή χώργ’ καί άπδ μέν Σκύθεω τοΰ Ήρακλέος 
γενέσθαι τούς αίεί βασιλέας γινομένους Σκυθέων, άπδ δέ τής φιάλης· έ'τι 
καί ές τόδε φιάλας έκ τών ζωστήρων φορέειν Σκύθας· τδ δή μο.ΰνον μη- 
χανήσασθαι τήν μητέρα Σκύθνμ ταΰτα δέ Ελλήνων, οί τδν Πόντον οίκέοντες 

λέγουσι».2 Μόλις περί τά 600 πρδ Χρίστου ή'ρξατο ό ελληνισμός λαμβάνων 
πραγματικωτέραν χροιάν έν ταΐς νοτίαις ταύταις στέππαις τής 'Ρωσίας διά 
τής άναφυείσης κινήσεως τών Ελλήνων μεταναστών καί τής ίδρύσεως 
άπειραρίθμων άποικιών, έπί τφ σκοπφ ιδίως τής διεξαγωγής έμπορικών 
επιχειρήσεων μετά τών έγχωρίων άγνώστων τέως αγρίων βαρβάρων, τών 
προγόνων τών Μοσχοβιτών, Οί "Ελληνες ούδόλως έπίσταντο τήν διά ξη- 

ράς οδόν άλλ’ ούδέ έζήτουν τοιαύτην έν· ταΐς άπεράντοις ταύταις έρη-

1 Τήν μεταξύ τή; νΰν Χερσώνο; καί Περεκδπ κεφίνην χερσόνησον.
2 'Βροδ. Δ’, 8—1!, ϊκδ, στερ. Di&tscb, 1857.
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μίαις, άφικνοΰντο διά θαλάσσης καί τούτου ενεκεν αί άποικίαι αύτών 
(«έμπορίκι») έκτίζοντο συνήθως έπί τών παραλίων τοΰ' Εύξείνου Πόντου 
ή τών-μεγάλων ποταμών, βπως έν περιπτώσει έπιδρομής τών βαρβάρων 
δυνηθώσι νά σωθώσιν έπί τών πλοίων. Ή Άργοναυτική έκστρατεία ύπήρ- 
ξεν ως γνωστόν ή πρώτη άπόπειρα τής έν τφ Εύξείνφ Πόντφ θαλασσο

πλοΐας τών 'Ελλήνων. Μέχρι τής έποχής έκείνης έφρόνουν δτι τά παράλια 
αύτοΰ οίκοΰντο ύπδ άγριων Σκυθών φονευόντων άνηλεώς τούς δυστυχείς, 
ους ή τρικυμία έρριπτεν έπί τής άξένου γής. Αί δοξασίαι αβται, άποτέ- 
λεσμα τής άμαθείας, ήφανίσθησαν έν μέρει μετά τήν έκστρατείαν τοΰ 
ΊάσωνοςΑ Τινές τών τολμηροτέρων άπεφάσισαν έπί τέλους νά πλεύσώσιν 
έπί τών κυμάτων τής νέας Μεσογείου, ή άπόπειρα αύτών έπέτυχε καί τδ 
παράδειγμα έ'σχε μιμητάς. Καλώς φιλοξενηθέντες ύπδ τών Σκυθών έν ταΐς 

βορειαις χωραις, ύπδ τών κατοίκων τής Κολχίδος καί Παφλαγονίας έν ταΐς 
νοτίαις οί "Ελληνες συνήψαν μετ’ αύτών επικερδές έμπόριον καί καθίδρυ- 

σαν άπειρους αποικίας. Τούτων αί έπισημόταται καί αί σπουδαιότατα! 
ιδρυθησαν ύπδ τών Μιλησίων ιδίως. Καί έκεΐθεν μέν τοΰ ’Ίστρου (νΰν Δόυ- 
νάβεως) μέχρι τοΰ Τύρα ποταμοΰ (νΰν Δνιέστρου) ούδεμία πόλις 'Ελληνική 

ύπήρχεν έν τή άρχαιότητι. Παρά τώ Τύρφ μόνον άριστεοόθεν ύπηρχεν ομώ
νυμος πόλις Τύρας καλουμένη, άποικος Μιλησίων, ή αύτή καί Όίριοδσα 
κατά Στέφανον καί Πλίνιον κειμένη άκριβώς ένθα νΰν κεϊται ή πόλις 
Ακκερμαν. Κατα Στράβωνά (βιβλ. Ζ', 306), έκειτο ωσαύτως «έπί τφ στό— 
»ματι του Τύρα πύργος Νεοπτολέμου καλούμενος, καί κώμη Έρμώνακτος 
«λεγομένη. Άναπλεύσάντι δέ εκατόν τεσσαράκοντα ς-αδίους, έφ’ έκάτεροο 
«πόλεις η μεν Νικωσια ή δ’ έν άριστερά Όφιοΰσα* οί δέ προσοικοΰντες τφ 
«ποταμφ πόλιν φασίν, άνιόντι εκατόν καί εί'κοσι σταδίους. Διέχει δέ τοΰ 

«στόματος ή νήσος ή Λευκή (ή νΰν ύπδ τών 'Ρώσων καλουμένη Ζμέϊΐίη 
■ί>'ΌσΤξ>οβ δ έστι Φιδονήσι), δίαρμα πεντακοσίων σταδίων, ιερά τοΰ Άχιλ- 
«λεως πελαγια». Υπερβαντες δε τον Τυραν ποταμόν καί προχώροΰντες 
πρδς τδν Βορυσθένην άπαντώμεν τήν ’Οδησσόν (ή'τις παρά Πτολεμαίφ καί 
Όρδησσδς λέγεται) πρδς μνήμην τής όποιας καί έδόθη ύπδ τής 'Ρωσικής 
Αύτοκρατορικής Άκαδημείας τδ ό'νομα ’Οδησσός είς τδ μικρδν παράκτιον 
Οθωμανικόν φρουριον Χατζή-βεϊ, νΰν δε μεγάλην καί έμπορίκωτάτην σχε
δόν τών έν 'Ρωσίφ πόλεων 'Οδησσόν καί τοι κεϊται κυρίως έπί τής θέσεως 

ένθα έν τή άρχαιότητι ύπήρχεν δ ούτως άποκαλούμενος Τστριανών λιμήν. 
"Ητε 'Οδησσός καί ή Όφιοΰσα ήσαν άμφότεραι πόλεις Ελληνικά’, καί τοι 
ούδείς τών γνωστών συγγραφέων αναφέρει πόθεν κατφκήθησαν. Ή Όδησ-

1 Ό Raoul Rocbefte, de-Brosses ?ν τώ συγγράμματι αύτοΰ Periple de Γ Euxin ισχυρί
ζεται ότι ή Ικστρατεία τών ’Αργοναυτών σκοπόν ε’χε να ίκκαθάρη τόν Ευξεινον Πόντον τών 
πειρατών· βεβαιότερον όμω; πάντων είνε δτ< ή κυρίά αιτία καί δ κύριο; σκοπό; ’άπίβλεπε 
την κατάκτησιν τών θησαυρών τή; Κολχίδο;.
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σός κειμένη ύπέρ τάς έκβολάς τόΰ ποταμ.οΰ Άξιώτου ^το γνωστή εισέτε 

κατά τόν Ε’ pt. X. αιώνα ύπό γό ονομα Όδυσσός.
Κατά τάς έκβολάς τοΰ 'Τπάνεω; (νΰν Μπούγ) και τοΰ Βορυσθένου; (νΰν 

Δνιέπρου) έκειτο ή ’ 0.16 ία μεγάλη εμπορική πόλις ή διασημοτάτη τών έν- 
τφ Πόντφ, κτισθεΐσα ύπό Μιλησίω-ν' καλούμενη ώσαυτώς καί Βορυσθένης 
δμωνύμως τφ ποταμφ κατά τόν Ηρόδοτον (Δ' 7) καί κατά τούς π7τι
στούς των άρχαίων, κατά δέ Πτολεμαίον (Γ' 5) καί Βορυσθένης και κατά 
ΙΓλίνιον προσέτι και Όλβιόπολις και ΑΙιλητόπολις. Τά δυο ταϋτα ονόματα 
δέν •ησαν φαίνεται έν χρησει. παρά τοΐς "Ελλησιν, άλλά παρά μόνοις τοΐς* 
Έωμαίοις. "Εκειτο ακριβώς ένθα νΰν κεΐται το ού μ,ακρά/ της πόλεως 
Νικολάίεβ χωρίον Παρούτινο κτήμα τοϋ κόμητος Κουσελΐόβ, ένθα άπό τοϋ 
1792 μέχρι. τοΰδε άνεκαλύφθησαν πολλαί πλείστου- λόγου άξιαι αρχαιό
τητες κοσμούσα; τά έν Όδησσφ καί. Πετρουπόλει μουσεία. "Αχρι τοΰδε 
διακρίνονται τά έρείπια αύτης ιδίως τών τύμβων {κουργάν ύπό τών 'Ρώ
σων λεγοριένων) έν οι; άνεκαλύφθησαν σπουδαιότατα αντικείμενα περί 
ών λεπτομερώς θέλομεν άναφέοη έν τφ περί τοϋ ένταϋθα μουσείου κε- 
©κλαίω. Έκ τών περιχώρων της Όλβιος λέγει ό Βρουν (έν τοΐς Ποχτιχοΐς 
αύτοϋ τόμ. Α' σελ. 153) περισσότερον πάντων έπέσυρε την προσοχήν· μοι* 
τό ούτω λεγόμενον 'Λτζιγά.1σχϊη Γαραχτοκ (πολίχνη τοϋ Άτζιγάλ" Γ α- 
ραττδκ κυρίως σημαίνει: Mtfara πό.έεως dpjafoc) ένεκα τ·ης λαμπρά; 
αύτης τοποθεσίας κειμένη έπί ύψώματος παρ’ αύταΐς ταΐς έκβολαΐς τοϋ 
ποταμοΰ Μπούγ είς την λεκάνην τοϋ Δνιέπρου καί ένεκα των έναργώς 
φαινομένων ιχνών τών άρχαίων κτιρίων άπεχόντων επτά βέρστια της Όλ- 
βίας. Κατά την γνώμην τοϋ κόμητος Ούβάροβ^ ένταϋθα κατά πάσαν πι
θανότητα έκειτο άρχαΐον δχύρωμα" έγώ δριως μάλλον φρονώ, λέγει ό Βρούν, 
οτι ένταϋθα κεΐνται έρείπια ναοΰ μετά φανοΰ δεικνύοντος την πρός την 
Όλβίαν οδόν τών άρχαίων ναυτικών, δπως καί άχρι τοΰδε τό άκρωτηριον 
τοΰτο τοΰ Άτζιγάλ χρησιμεύει ώς κύριον οδοιπορικόν σηριεΐον είς τά πλοία 
τά πλέοντα έξ Ότζάκοβ είς Νικολάίεβ. ■

Κατά δέ την Ταυρικήν χερσόνησον κατερχόμενοι άπό τών βορειοτέρων 

καί έ'χοντες την άκτην αύτης έν τγ αριστερή. άπαντώμεν την πόλιν Χερτ- 
ρόνησόν, κειμένην έπί μικρά; τίνος χερσονήσου Ηρακλειωτών έκ τών έν 
τφ ΓΙόντφ άποίκων, άκριβώς ένθα νΰν εύοίσκεται τό ού μακράν της Σεβα
στουπόλεως χωρίον Άχτιάο’ κατά Στράβωνα έκέκτητο ιερόν τι έπίσημον 
της Παρθένου, $ς ήτο έπώνυμον τό δμώνυμον άκρωτηριον Παρθένων κα^ 
λούμενον, νΰν δέ Κατερλη κατά τόν Μελέτιον άπέχον εκατόν στάδιο,υς 1 2 

1 Πεθ'πλους άνωνΰρου και ΆρριανοΟ ?ν τοΐς ρ.ικρο~ς Γεωγράφοι; καί Σκόρ.. άπόσπ. στ. 
57—62.

2 Έν τώ συγγράματι αότοδ «Αΐ ΐν τγι Νοτίφ 'Ρωσία άρχαιότητε;». ΪΙετρούπολις 1551.
Σελ. 45. .

της πόλεως έφ’ ού ύπηρχεν ώσαύτως ναός καί ξόανον τ^ςαύτ^ς θεάς, ίίς· 
τά έρείπια άχρι τοΰδε σώζονται καί τοι ύπέστησαν βλάβην τινά κατά’ 
τόν καταβομβισμών της Σεβαστουπόλεως κατά τό 1853 καί ένθα πρό τριών 

έτών έπιτυχώς ποιείται άνασκαφάς ή ένταϋθα Αρχαιολογική εταιρία. Ή. 
Χερρόνησος ητο πρότερον αυτόνομος καί παρέμεινε τοιαύτη μέχοι τ^ς επο
χής Μιθιδράτου τοΰ Εύπάτορος, δτε καταπιεζομένη ύπό βαρβαρικών έπι-' 
δρομών έζητησε την προστασίαν, τοΰ βασιλέως τούτου, καί έκτοτε έμει- 
νεν υπήκοος τών δυναστών τοΰ Βοσπόρου (Στραβ. 2. 4. 3). 'Η πόλις αύτη 
είς τούς Βυζαντινούς ητο γνωστή ύπό τό ό'νομα Χέρσων έξ ού φαίνεται καί 
οί 'Ρώσοι άπεκάλεσαν αύτην Κόρσουν" οί δέ συγγραφείς τί)ς Άνατολ-ης. 
άποδίδουσιν αύτγί τό όνομα «Σαρικερμάν» τινές δέ τών νεωτέοων «Τοπέ-' 
Ταρκάν». Πλησίον αύτης βεβαίως έκειτο ώς ισχυρίζεται ό Βρούν {ΓΓοχτικωχ' 
Α', σελ. 62) καί δ ναός της ’Ιφιγένειας περί ίς άναφέρουσιν ό Ηρόδοτος' 
καί δ Εύριπίδης, έάν παραδεχθώ τις δτι η άθάνατος αύτη νύμφη ητο έ- 
κείνη περί ης Αναφέρει δ Στράβων. Έίς τά περίχωρα της Χερρονησου έ-' 
κειντο κατά Στράβωνα ετεραι εΐσέτι πόλεις, ών η θέσις άχρι τοΰδε δέν 
έξηκριβώθη καί ών αί διασημόταται $σαν τό φρούριον Εύπατόριον,δ λιμην ' 
Κτενοΰς καί η άρχαιοτέρα Χερρόνησος. Καί περί μέν τοΰ Εύπατορίου ίσχυ-· 
ρίζονται δτι έκειτο ένθα τό σύγχρονον Ίγκερμάν, άλλά κατά τόν Βρουν 
δμως τό άνωτέρω φρούριον άνηγέρθη ύπό τοϋ Διοφάντου άκριβώς ένθα νυν: 
η Σεβαστούπολης η πολλά πλησίον αύτ^ς, καθότι δ Αρχιστράτηγος τοϋ 
Μιθιδράτου έκτισεν αύτό έπί τοΰ ακρωτηρίου τοΰ άπέχοντος της Χερρο-1 
νήσου πεντεκαίδεκα μόνον στάδια. Κάμπτοντες δέ τό άκρωτηριον Κριοϋ' 
μέτωπον(νΰν Ίγκερμάν καλούμένον) άπαντώμεν την Θεοδοσίαν άπέχου-. 
σαν μέν τοΰ Παντικαπαίου κατ’ Άρριανόν (έν Περίπλφ) σταδίου; έπτα-’ 
κοσίου; κατά Στράβωνα δέ (Ζ\ 4. 4). πεντακοσίους τριάκοντα, Αποικίαν 
δέ ουσαν τών Μιλησίων,κειμένην άκριβώ; ένθα σήμερον η δμώνυμος πόλις.

Πεντακοσίου; δέ τριάκοντα σταδίους μακράν τ·ης Θεοδοσίας παρά τόν 
Κιμμέριον Βόσπορον ούχί δμως κυρίως έπί τη; θαλάσσης έκειτο τό ΓΙαντι- 
κάπαιον (τό νΰν Κέρτζ) περί τινα δμώνυμον λόφον έν κύκλφ σταδίων εί
κοσι περιοικούμενον κατά την έκφρκσιν τοΰ Στράβωνος, άποικία Μιλησίων, 
κατά τόν αύτόν, έχον πρός άνατολάς λιμένα καί νεώριον τριάκοντα περί-’ 
που νηών καί άκρόπολιν πιθανώς έπί τοΰ λόφου κειμένην.

Μεταξύ τίίς Θεοδοσίας καί τοΰ Παντικαπαίου έκειντο κατά τόν αύτόν 
Στράβωνα διάφοροι Έλληνικαί κώμαι καί μία πόλις Έλληνικη λίαν εύλί- 
μ.ενο; καλουμένη Νυμφαΐον (Στραβ. Ζ', 4. 4). Ό Σκύλαξ (έν Σκυθία καί 
Ταύροι;) άποκαλεΐ τό Νυμφαΐον τοΰτο Νυμφαίαν θηλυκώ; καί προσθέτει1 
ετέραν πόλιν την Κύδάιαν περί $ς ούδέν άναφέρει δ Στράβων" τοΰτο δέ 
διότι προδηλως κατά την έποχην αύτοϋ ούδόλως 7)δη ύπηρχεν η είχε 

καταστη άσημον χωρίον. Τό Νυμφαΐον έκειτο έν τώ παρά τό Τακίλ 
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Μπουρούν καί Καρά-Μπουρούν χώρφ παρά τή νοτίφ έσχατιά τής λίμνης 
Τζουρουμπάς,- ένθα άνεκαλύφθησαν άρχαϊα νομίσματα καί εύρίσκονται έ- 
ρείκια άτινα οί άρχαιολάγοι Διβο.υά, Άσήκ καί, Νέϊμαν άποδίδουσι. τώ· 

Νυμφεώνι.
■ Είκοσι δέ σταδίου; άπωτέρω τοΰ ,Ππντικαπαίου πρδς την Μαιώτιδκ 

ύπαρχε τδ Μυρμήκειον, πόλις Ελληνική ά.να-φεραμένη ύπδ το® Σκύλάζος 
καί Στράβωνος, ένθα μέχρι τοΰδε φαίνεται ό ουτω καλούμενος Βασι,Ιικύς 
τύμβος (Τζάρσζάη Κουργάν) έν φ άνευρέθησαν πλείστου λόγου άζιαι αρ
χαιότητες 'Ελληνικά!, καί τετρακοσίους σταδίου; περαιτέρω τδ Παρθενιάν 
κώμη 'Ελληνική, καθ’ ήν έζειτο τδ στενότατον καί βορειότατου συγχρό
νως εί'ζοσι σταδίων [Λερός τοΰ Κιμμερίου Βοσπόρου, σχηματιζομενον ύπδ της 
κώμης ταύτης καί της άντιζρύ τής έν τή Ασιατική δηλονότι ακτή κώ

μης Αχίλλειου (Στράβ. 2. 4. 5).
Κατά την- Ασιατικήν τοΰ Βοσπόρου παραλίαν έκειντο ή. Κοροζονδάμη, 

η ’Άκρα., ή Φαναγορία, τδ Τηϊον, οί Κήποι, ή Έρμώνασσα καί τώ Άπά- 
τουρον άπασαι κώμάι Ελληνικά! άς ά,ναφέρομευ έν παρόδφ ώς ά-νηζούσας 
μέν τή χώρφ τών Βοσποριανών μή περιεχόμενα; δ’ έν τή χώρφ τή νΰν δ- 
νομαζομένγ Meet, 'Ρωσία περί η; πρόκειται έν τή παρούσγ διατριβή. Πε

ραιτέρω τών προμνημονε,υθεισών πόλεων καί κωμών πρδ; τδ. βορειότερου 
κατά τδ φαινόμενου δέν ύπήρζαν 'Ελληνικά! άποιζίαι, τούτου δ’ ένεκεν οί 
αρχαίοι έθεώρουν τδ Παντιζάπαιον και την Φαναγορίαν ώς τδ τέρμα τών 
έν τη Νοτίφ ταύτγ εσχατιά τής 'Ρωσίας 'Ελληνικών άποικιών. Άλλά ύπ
αρχον κα! άπωτέρω σκοπιαί τινες τών Ελλήνων έμπορων ιδίως δέ κατά 
Στράβωνα (lAf, 2. 4) τών Κλαζομενίων καί πόλεις καί κώμαι τέως μέν 
ΣκυθικαΙ, μεταγενέστερον δέ έξελληνισθεϊσαι ύπδ τών Βοσποριανών 'Ελ
λήνων, ώς π. χ. τδ Κιμερικδν, δ Τάναϊς, πόλις ομώνυμος τφ ποταμφ, κεΓ 
μένη κατά Στράβωνα έπί τής^Μαιώτιδο; λίμνης.

Τδ Παντιζάπαιον δπερ ώς πρωτεύουσα τών Βοσποριανών έλέγετο καί 
Βόσπορος, ζαί τοι τινές τών άρχαίων συγγραφέων έθεώρουν άλλο τδ Παν- 
τιζάπαιον ζαί άλλο τδν Βόσπορον1 ζα! η χώρα άπασα ή περί τδ στόμα 
της Μαιώτιδος εκατέρωθεν κειμένη καί καλούμενη ύπδ τών άρχαίων γε
νικώς χώρα τώ, Βοσποριανών καί τοι περιέχουσα και άλλα; πόλεις καί 
κώμας έμοναρχεϊτο ύπδ Ελλήνων μοναρχών άπογόνων τής άρχαιοτάτης 
γενεάς τών Άρχαιαναζτιδών, οϊτινες ίδρυσαν τδ κράτος τοΰτο κατά τδ 
479 έτος. Έκ τών βασιλέων τούτων επισημότεροι ήσαν δ Αεύζων και δ 
Σάτυρος καί οί δύο Παιρισάδαι, ών ο νεώτερος μή δυνάμενες ν’ άνθέζγ ταϊς 
έπιδρομαϊ; τών βαρβάρων παρέδωκε τήν άρχήν τφ Μιθριδάτγ τφ Εύπά- 
τορι οστις κατά τά 82 π. χ. άποκατέστησεν έκεϊ βασιλέα τδν πρεσβύ-

1 'Ω; δ Είτρόπως λόγου χάριν λίγων οτι δ Α’ύγουστο; ?ζυρ'ευσε «omnis Ponti maritiniaa 
ciVitates, in his nobilissimas Bosporum et Panticapaeon».

0 EX TH ΝΟΤΙΩ ΡΩΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 417

•τερον αύτοϋ υίδν Μαχάρην, 8ν φονεύσας έπειτα μετά τήν ύπδ. τοΰ Πομ- 
πηϊου κατα την παρά Νιζόπολιν ήτταν αύτοϋ κα! απώλειαν τής 'Πον
τικής βασιλείας, άνηγορεύθη βασιλεύ; τοΰ Βοσπόρου. Μετ’ δλίγον δμως 
δ νεωτατος αύτοϋ υίδς Φαρνάζης γίνεται αίτιος τής αύτοκτονίας τοΰ πα- 
τρος και λαμ,βανει ώς άμοιβήν παρά τών 'Ρωμ,αίων τδν Βόσπορον (64 π. 
Χριστοΰ) φονευθεις παλιν ζα! διαδεχθεί; ύπδ τοΰ Άσσάνδρου ζα! τούτου 
άνήκοντος τή γενεά τοΰ Μιθιδοάτου. Άλλ’ δ Δαρεϊο; δ υίδς τοΰ ΦαρνάκΟυ 
λαμβάνει παρ’ Αντωνίου μέρος τοΰ Πόντου* άγνωστον δέ άν κατείχε κα! 
τδν Βόσπορον’ δ δέ διάδοχο; αύτοϋ δ Πολέμων προσαρτ^ κα! τδν Βό
σπορον καί εί; τήν Μικράν Ασίαν καί τήν Κολχίδα. Μετά τδν θάνατον 
τοΰ Παλέμωνο; καί τής διαδόχου αύτοϋ συζύγου Πυθωρίδο; (Στράβ. ΙΑ', 
2. 8) βασιλεύει Πολέμων δ Β' έπ! τοΰ Πόντου μόνον, καθ’ δτι τδν Βό

σπορον άφγρεσε παρ’αυτοΰ δ Νερών. Κατά τήν έποχήν έν τούτοι; έκείνήν 
εισετι δ Βοσπορο; δεν είχεν ύποπέση ύπδ τήν ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν’ 
αλλ’ απλώς μονον οι 'Ρωμαίοι διώριζον ένταϋθα ύποτελεΐς ηγεμόνα;, έκ 
τοΰ Μιθιδρατικοΰ οί'κου (Στραβ. Ζ', 4. 4’ ΙΑ', 2. 11. Ζ', 4. 3. κα! 5), 
μέχρι ου εζελιπε κατά τδ 250 μ. X. έτο; τδ γένος τοΰτο, κατέλαβαν 
δε την Βοσποριανην χωράν οί Σαρμάται, οΰς πάλιν διεδέζαντο κατά τδ 

250 μ. X. οί Χερσωνϊδαι ουτω; άποκαλούμενοι.

Απασαι αυται αι 'Ελληνικά! άποικίαι διγροΰντο ύπδ πολιτικήν έποψιν 
εις δύο στρατόπεδα* έπί τοΰ πρώτου ϊστατο τδ Παντικάπαιον έπ! δέ τοΰ 
δευτέρου η Χερρόνησος. Άμφότερα ταΰτα τά στρατόπεδα καί τοι άνήκον 

τή αυτή εθνότητι καθ’ ολην την περίοδον τής πολιτικής αύτών ύπάρζεω; 
διετέλουν ^είποτε έν ήμιεχθρικαΐς σχέσεσι. Κα! αύτδ δέ τδ διοικητικόν 

αυτών συςημα ολως διεφερεν άλλήλων* οί Παντικαπεϊς ή Παντικαπαιάται 
κατα Στέφανον ήσαν δπαδοΠτής μοναρχίας οί δέ Χερρονησΐται φίλοι τής 
δημοκρατίας. Ή άρχή τής βασιλείας τοΰ Παντικαπαίου ύπήρζε τώ 480 

π· Χ·, ότε οι κάτοικοι τή; λεηλατηθείσης Σεγέα; άπήλθον είς Ταυρίδα 

υπο την αρχηγίαν τοΰ Άρχαιάναζτος έκλεχθέντος ύπδ τών πολιτών ήγή- 
τορος και κατελαβον τδ Παντιζάπαιον. ’Έζτοτε τδ Παντιζάπαιον έπωνο- 
μάσθη Βόσπορος, τδ δέ βασιλείου Βοσποριανών.

Κατα τον πρώτον μ. X. αιώνα άπασαι αί 'Ελληνικά! αυται άποιζίαΐ 
έγενοντο άπλώς έπαρχίαι τής αιωνίου πόλεως. ”Ηδη έζ τών χρόνων τοΰ 
ΠομπηιΌυ τοΰ νιζητοΰ τών Μιθριδατών τών Πονταρχών, αί έπαρχίαι αύ- 
ται άνήζον είς τού; βασιλείς τών Σκυθών ώς ύποτελεΐς τών 'Ρωμαϊκών 
-Αυτοκρατόρων. Όί.τοΰ Βοσπόρου, Όλβίας, Άστρου κλπ· κάτοικοι έζοπτον 
ίδιον νόμισμ,α μετά τών άπεικονισμάτων τών βαρβάρων αύτών ηγεμόνων 

-και τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Τοιούτων νομισμάτων μετά τών εικό
νων τοΰ Άδριανοΰ, Καρακάλλα, Γέτου κλπ. έχομεν πλήθος. Ό ’Ιούλιος 

■Καΐσαρ εκ τοΰ Βοσποριανοΰ βασιλείου έσχημάτισεν άπλήν έπαρχίαν 'Ρώ- 
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μαΐκην (veni, vitli, vic’C καί τοι είσέτι έξηκολουθει αυτή φέρουσα το ονομά* 
βασιλείου. Οί έπί τοΰ θρόνου τοΰ Βοσπόρου βασιλείς διωρίζοντο ύπδ τών 
'Ρωμαίων αύτοκρατόρων έστεροΰντο όμως τοϋ δικαιώματος τοΰ κηρύττειν 
τδν πόλεμον καί ύπογοάφειν είρηνην καί τοι δέν ημοίρουν στρατού. Έν 
τοιαύτν; θέσει εύρίσκετο τδ βασίλειον τών Βοσποριανών μέχρι Άσσάνδρου 
τοΰ Β'. 'Η 'Ρωμαϊκή αυτή περίοδος έξηκολούθησεν έπί πλείονας τών τρών 
αιώνων καί έξηπλοΰτο η κυριαρχία αύτης έκ τοΰ καθ’ ημάς Ταμάν μέχρι 
Ίσμαηλίου καί καθ’ άπάσας σχεδδν τάς παρακτίους χώρας τοΰ Εύξείνου 
Πόντου και της Άζοφικης θαλάσσης· έν τούτοις καθ’ δλον τοΰτο τδ μέρος 

' της Νέας 'Ρωσίας ούδέ σπιθαμήν γης^εύρίσκει τις φέρουσαν 'Ρωμαϊκδν Ο
νομα. Έπί της έποχής τοϋ'προμνημονευθέντος Άσσάνδρου ένεφανίσθησαν 
έν Ταυρίδι οί θύννοι καί ηφάνισαν ολοσχερώς τδ βκσίλειον τών Βοσπορια- 
νών (376 μ. X.) μέχρις ού έκράτησαν αύτοΰ οί Χαζάροι καί μετ’ αύτούς 
οί Τάταροι έκ ττίς τοΰ Τζιγγίς-Χάν γενεάς, καταστάντες μ.ετά ταΰτα ύπο- 
τελεΐς τοΐς Τούρκοις.

'Ως εί'πομεν άνωτέρω τά έν Όδησσφ, Πετρουπόλει καί Κεοτζίφ αρχαιο
λογικά μουσεία βρίθουσιν Ελληνικών αρχαιοτήτων πολλοΰ λόγου άξιων, 
δι’ ών καί αί θέσεις τών αρχαίων τούτων Ελληνικών άποικιών ακριβώς 

γεωγραφικώς ώρίσθησαν καί πολλά τέως άγνωστα περί της ιστορίας αύ
τών διηυκρινίσθησαν. Μεγίστας δέ ύπηρεσίας παοέσχεν είς τοΰτο μάλιστα 
ο 'Ρώσος αρχαιολόγος Δεβρούξ ποιησας σπουδαίας άνασκαφάς έν τω παρά 
τω Κερτζίφ χώρφ, καί πρώτος ακριβώς δρίσας την θέσιν έν έ'κειτο έν τη 
άρχαιότητι τδ Παντικάπαιον. Άλλά μέχρι τοΰδε η ένταΰθα έδρευουσα 
'Ρωσική άρχκιολογική εταιρία :ή δπως λέγεται «Ή έν τη Νοτίφ 'Ρωσία: 
ιστορική καί άρχκιολογική εταιρία» άκαταπαύστως ένεργεΐ άνασκαφάς έν 
δικφόροις τόποις της Νοτίου 'Ρωσίας λεπτομερώς διασαφίζουσα πολλά άχρι 
τοΰδε άμφισβητησιμα η >ολως άγνωστα, έν τώ σπουδαιοτάτφ έκδιδομένφ 
παρ’ αύτης δμωνύμφ περιοδικώ Ζόπίσκη "Οβσεστβα "Ίστό^ϊη ή Ντρέβκο- 

οτει βγίοΰένζτόϊ 'Ρωσίη.
Έν τφ έν ΙΙετοουπόλει αύτοκρατορικφ μουσείω ^Εξψιταζ'} ύπάρχει ολό

κληρον τμ^μα ούτως άποκαλούμενον «τδ τών Βοσποριανών αρχαιοτήτων» 
Άρχομένου τοΰ 1820 έτους έγένοντο αί άπαρχαί τ-ης έν τώ μουσείω τούτφ 
άποτκμιεύσεως τών αρχαιοτήτων περί ών δ λόγος, καί ηδη άποτελοΰσιν 
ί'διον σχεδδν μουσεΐον. Είς τοΰτο βεβαίως μεγάλως συνέτεινον αί άδιά- 
λειπτοι άνασκαφαί, άς έποίουν έν ταΐς βορείαις πκοακτίαις τοΰ Εύξείνου' 
Πόντου χώραις ιδίως· έν τοΐς τάφοις (κοιψγάτ) τοΐς κειμένοις παρά τω Κερ
τζίφ, τ·?5 Εύρωπαϊκγ άκτγ του Κιμμερικοΰ Βοσπόρου και παρά ταΐς δχθαις 
του ποταμού Κουβάν. Τά άνευρεθέντα δ’ είνε ποικίλα καί άποτελοΰσι μίγμα 
τι Ελληνικού ρυθμοΰ καί τοΰ εγχωρίου τοΰ Σκυθικοϋ. Δύναται δέ τις νά ύπο- 
δικιρέση αύτά είς τρεις κατηγορία,· κ') εις άντικείμενα άτινα οί "Ελλη
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νες άποικόι μετέφερον έξ Ελλάδος μάλιστα δέ έξ Αθηνών, Κορίνθου κτλ.ς 
β') εις τά κατασκευασθέντα ύπδ Έλληνών καλλιτεχνών έν αύταΐς ταΐς 
άποικίζις ένθα ειλκοεν αύτούς δ πλούτος. καί τδ έμπόριον καί γ7) είς τά 
της έγχωρίου κατασκευής. Ή πρώτη σειρά άποτελουμένη έξ άντικειμένων 
της αύτης καλλιτεχνικές άξίας οϊας καί τά της πρώτης, διακρίνεται έπί 
περιεργοτάτφ φκινομενφ, τώ έξης. Συχνάκις τά θαυμάσια όντως ταΰτα 
έργα φέρουσι τύπους ένδυμασίας καί δπλισμοΰ ούδέν κοινδν πρδς την Ελ
λάδα έχοντας. Τοΰτο καταδεικνύει έναργώς δτι οί έμπειροι "Ελληνες καλ- 
λιτεχναι, έποίουν τά έξαίσια αύτών έργα παραλαμβάνοντες τύπους παρά 
τών γειτόνων αύτών βαρβάρων Σκυθών. ’Ενδεχόμενον όπερ και βεβαιότετ 
ρον, δτι οί βασιλείς τών Σκυθών έδιδον τοΐς "Ελλησι καλλιτέχναις πα
ραγγελίας. ’Άλλως άδύνατον νά έξηγησγ τις διατί τά κομψότατα- σχή

ματα καί ·η άκρα λεπτότης τοϋ έργου, καταδεικνύουσα τδν υψιστον βαθ- 
μδν της προόδου της καλλιτεχνίας, άπαντώνται έπί τών άπεικονισμάτων 
τών βαρβάρων η έπί έργων ούδέν κοινδν τοΐς "Ελλησιν έχόντων. 'Έν έκ τών 
σπουδαιότερων τούτων έργων τδ πολυτιμώτατον τών έν τφ ρηθέντι μου- 

σείφ αντικείμενων, τδ σέμνωμα, όπως αύτοί οί Μοσχοβϊται δμολογοΰσιν
. υπδ αρχαιολογικήν έποψιν τοΰ τμήματος τών άρχαιοτητων τοΰ Κιμμερι-, 

κου Βοσπόρου,. εινε τδ δνομαζόμενον «Άμφορεύς της Νικοπόλεως», λαμ
πρόν αργυροΰν άγγεΐον, δπερ ού μόνον παριστφ έν τών θαυμασιωτάτων 
δημιουργημάτων της Ελληνικές καλλιτεχνίας τοΰ Δ' π. X. αίώνος, άλλ’ 
οπερ και σπουδαιότατου διά τούς 'Ρώσους είνε ταύτοχρόνως η κυρία βάσις 
τίΐς σπουδής της Σκυθικης άρχαιολογίας. Ουτω λ. χ. τδ άνω αύτοΰ μ,έοος 
είνε εστολισμενον δι’ άπεικονίσματος Σκυθών, οΐτινες επιμελούνται τών·’ 

ίππων αυτών και τά άπεικονίσματα ταΰτα ζωηρώς παριστώσι καί διδά- 
σκουσι την εν ταΐς στεππαις διαμονήν τών Σκυθών. Τδ άγγεΐον τοΰτο είνε· 
υψους ενός περίπου 'Ρωσικοΰ πηχεως καί πλάτους έν τώ μέσω ημίσεος σχε
δδν 'Ρωσικοΰ πηχεως, είνε κατασκευασμένου δλου έξ αργύρου, τδ δέ άνω 

μέρος αύτοΰ αι λαβαί καί άπασαι αί έπ’ αύτοΰ έξαίσιαι γλυφαί είνε έπί- 
χρυσοί, κατα πάσαν δε πιθανότητα έχρησίμευεν ως οίνοδόχη* έχει δέ τοεΐς 
οπας επι δε της εν τφ μεσφ δ καλλιτέχνης έξεικόνισε κεφαλήν ίππου, 
κεκοσμημενην διά δύο πτερύγων καί άκτινοβολοϋντος στεφάνου. Άμφό- 
τεραι δε αί παραπλευρως όπαί φέρουσι σχήμα κεφαλής λέοντος. Καί αί 
τρεις δε αυται κεφαλαί είνε καλώς κεχρυσωμέναι. Όραιοτάτη καί πιστό

τατη εικων του άμφορεως τούτου κατεχωρίσθη έν τώ 567 άριθμώ της 
ρωσικ-ης παγκοσμίου εικονογραφημένης έφημερίδος (Βοεμέρναγ’α Ίλλ^ου- 
στράτζιγία).

Μέχρι τοΰδε αί άνασκαφαί καί άνακαλύψεις δέν παύουσιν, έλπίσωμεν 
δ οτι τγ συντόνφ προθυμίφ καί τφ ζηλφ τών 'Ρώσων αρχαιολόγων, δέν 

θελρυσι παύση αί τοσοΰτον πολύτιμοι καί ημϊν άρχαιολογικαί αύται έρευη
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yxt πρός τελείαν ίστοριζώς καί γεωγραφιζώς γνώσιν έν τγί άρχαιότητι τής 
χώρας ταύτης, έν τδ πρώτον διέδωκαν τά φώτα της παιδείας καί τοΰ 
πολιτισμού οί πρόγονοι ημών, καί έν ή έκτοτε δέν έ'παυσα? διαβιοΰντες οί 
απόγονοι τοΰ "Ελληνος, άείποτε τέκνα πιστά του κερδώου Έρμοΰ εύημε- 
ροϋντες καί έκπολιτίζοντες την τέως βάρβαρον χώραν πρδς δόξαν τοΰ ελ
ληνισμού. Μεθ’ δπόσης άληθώς εθνικής υπερηφάνειας τολμώ νά εί'ποχ άνα- 
μιμνήσκεται ό "Ελλην, ότι καί αυτούς τούς προγόνους τών σημερινών φεΰ 
προμάχων τοΰ Πανσλαυισμοΰ έζήτησεν έκόντας άκοντας νά έκπολιτίσγ. 
Καί έν τούτοις ποσάκις ήδη άπεγοητεύθησαν οί άπόγονοι τών άνδρών εκεί
νων, ποσάκις έχυσαν πικρά δάκρυα τά τέκνα τών ευκλεών έκείνων άνδρών 
βλέποντα κατά πόσον ποδοπατοΰνται τά εθνικά αύτών δικαιώματα χά
ριν ετέρων τινών φυλών έπί άπλώ συγγενικοί δεσμφ επαιρομενων, κατ’ 
ούδέν δέ ύπέρ τών ύψηλών αύτών προστατών συντελεσάντων. Είθε νά 
έπέλθγ ημέρα καθ’ ην αί φυλετικαί αυται διακρίσεις θά έκλίπωσι, τύχο- 

μεν δέ καί ημείς της ίσης προστασίας παρά τών νΰν κτητόρων τών ελ
ληνικών τούτων έν τή άοχαιότητι άποιζιών, οϊας άπολαύουσι σήμερον αί 
Σλαυικαί έξαιρετικώς έθνότητες.

("Επεται συνέχεια}..

Έν Όδησσφ, 4881.
Κ. Α. Παλαιολόγυς

ΤΟ ΣΠΗΔΑΙΟΝ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ*

* ‘Ο σεβαστός ύποστράτηγος κ. ’Αντώνιο; Γεωργαντας άπίστειλεν ήμΐν προς καταχώρισιν 
?ν τω «Παρνασσώ» τα πλείστου λόγου άξια αδτοΰ ιστορικά απομνημονεύματα περί 
τοΟ Όδυσσέως ’Α νδ ρο ό τ σου, άτινα ευχαρίστως Οέλομεν κατά μικρόν δημοσίευση άρ- 
χώμενοι σήμερον τών «ναφερομένων ε’ς τό σπήλαιον τοδ Όδυσσέως. 2ημ. Έπ. Παρ.

Τδ σπήλαιον είς τδ οποίον δ Όδυσσεύς Άνδροΰτσος μετέφερε την οίκο- 
γένειάν του πολλοί ιστοριογράφοι ώνόμασαν οτι ήτο'τδ Κωρύκειον’’Αντραν 
άλλά πολύ άπέχει η ιδέα άπδ την άλήθειαν διότι τδ μέν Κωρόκειον ’Άν
τραν εύρίσκετ,αι πρδς τούς πρόποδας τοΰ Παρνασσοΰ άνωθεν τών Δελφών 
τδ δέ σπηλαιον τοΰ Όδυσσέως είναι είς τούς πρόποδας τοΰ Παρνασσού, 
άπδ τδ άντίθετον μέρος πλησίον τής κωμοπόλεως Βελίτσης της άρχαίας 
Τιθοραίας, άπέχεί δέ άπδ τδ Κωρόκειον ’Άντρον περίπου επτά ώρας.

Ιδού πώς έστάθη-ή εύρεσις αύτοϋ τοΰ σπηλαίου. "Όταν κατά τδ 1822 
κατά τδν μήνα Νοέμβριον είχε πέσει πολύ χιών είς τδν Παρνασσόν κα1 
είς τδν Έλικώνα δπου κατέφευγον κατ’ έτος αί οίκογένειαι τών Ελλήνων
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ϊΓρδξ άσυλον κατά τών προσβολών τών δθωμανών, έπέδοαμεν έίς τήν ανα
τολικήν Ελλάδα <5 στρατάρχης Κιοσσέ Μεχμέτ 'Ρεσίτ πασάς μέ άρκε- 
τάς όθωμανικάς δυνάμεις καί μή δυνηθείς νά είσέλθγ είς τά Σάλωνα άπδ 
τδ μέρος τοΰ Ζεμενοΰ, είσήλθεν άπδ τήν Γραβιάν. Ό Όδυσσεύς άφοΰ άφη- 

κεν είς τδν Ζεμενδν άρκετήν στρατιωτικήν δύναμιν, ήθέλησε νά μεταβή 
είς τήν ’Άμπλιανην άπδ τήν όποιαν διέρχεται ή δδός άπδ Λαμίας είς τά 
Σάλωνα καί νά καθέξη τήν θέσιν αυτήν διά νά άποκλείσγ τδν οθωμανι
κόν στρατόν έντδς τών Σάλωνων*  άλλά μόλις δ Όδυσσεύς έφθασεν είς τδ 
Δαδί, δ τουρκικός στρατός φοβηθείς τδν άποκλεισμόν είχεν έξέλθει τών 
Σάλωνων καί αίφνηδίως συνηντήθη μέ τδν Όδυσσέα είς τήν μονήν Δαδιού*  
μή λαβών καιρόν δ Όδυσσεύς νά συγκέντρωση τά κατόπιν του ερχόμενα 
σώματα έκ τών δποίων άλλα ήσαν διασκορπισμένα καθ’ οδόν καί άλλα 
ησαν είς τήν κωμόπολιν Δαδίου, άπεφάσισε καί ώχύρωσε πρεπόντως τήν 
μονήν Ιερουσαλήμ, άνωθεν της κωμοπόλεως Δαυλιάς, αύτδς δέ μετά τών 
λοιπών σωμάτων ώχυρώθη πέριξ της μονής. Άλλ’ δ στρατάρχης Κιοσσέ 
Μεχμέτ 'Ρεσίτ πασάς, έζήτησε συμβιβασμόν μετ’ αύτοϋ, διά μέσου τοΰ 
Τζελαλετίμπεη δ δποϊος Λατήγετο έξ ’Όχριδος καί ήτο θείος τοΰ περί
φημου Μεχμέτ Άλή τής Αίγύπτου*  δ Όδυσσεύς έθεώρησε τόν συμβιβα
σμό*/·  έκ τών ών ούκ άνευ, διότι άτυχώς κατ’ έκείνην τήν εποχήν είχε 
πέσει πολλή χιών και αί οίκογένειαι ήναγκάσθησαν νά καταβοΰν άπό τά 
ορη είς τά άκρα τών πεδιάδων τά συνεχόμενα μετά τών όρέων, και έάν 
δ τουρκικός στρατός έπροχώρει εμπρός ήθελεν επιφέρει είς τάς οικογένειας 
σημαντικήν καταστροφήν. Κατώρθωσε δέ δ Όδυσσεύς κατά τήν συμβου
λήν τοΰ ρηθέντος Τζελαλετίμπεη νά έπιστρέψη όλος αύτδς δ στρατός είς . 
Λαμίαν καί νά διαλυθή καί ούτως άπεσοβήθη εκείνος δ τρομερός κίνδυνος 
Μετά τοΰτο δ Όδυσσεύς έπληροφορήθη οτι πολλαί οίκογένειαι έκ τής Έλα- 
τείας είχαν προχωρήσει άνωθεν τής κωμοπόλεως Βελίτσης (Τιθοραίας) άναγ- 
κασθεϊσαι εκ τοΰ φόβου*  μή δυνάμεναι δέ νά προχωρήσουν πρός τόν Παρ
νασσόν ένεκα τοΰ χειμώνος, είδον καθ’ δδδν αύτδ τό σπήλαιον καί άπε- 
φάσισαν νά έμβωσιν είς αύτό*  καί μ.ετά πολλούς κόπους καί κινδύνους, 
κατώρθωσαν καί άνέβησκν είς αύτδ καί ούτως εδρον άσυλον ύπέρ τάς δύο 
χιλιάδας ψυχάς μ.έ δλας τάς άποσκευάς των, καί μέ τά σκεύη δ'α- 

φόρων εκκλησιών καί μονών, διότι τό σπήλαιον ήτο πολύ έκτεταμένον. 
Ό Όδυσσεύς. χάριν περιεργείας άφοΰ κατέβησαν δλαι αύταί αί οίκογέ- 
νειαι και μετεβησάν εις τα ίδια, άπεφάσισε ν’άναβή είς τό σπήλαιον καί 
νά τό έπεξεργασθή. Τδ εύρε δέ ώραιότατον ώς άσυλον καί άπεφάσισεν ά- 

μεσως να καθαρισθή. Κύριος οίδε πόσα έ’τη είχε νά ίδή άνθρωπον τό σπή- 
λαιον, διότι εις αυτό ητο άδύνατον νά είσέλθη ούχί μόνον άνθρωπος άλλά 

και παν άλλο ζώον εκτός τών πτηνών. Ό Όδυσσεύς παρατηρήσας φυσικά 

χωρίσματα εντός τοϋ σπηλαίου τούτου κατάλληλα διά νά έναποτεθη παν 
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χρήσιμον κατ’ έκείνας τάς περιστάσεις, έ'φερε τήν άναγκαίαν έκ τοδ τόπου 
ξυλείαν, κατεσκεύασε διαφόοους άποθήκας καταλλήλους διά νά μή βλά- 

πτωνται τά εί'δη, καί μετά τδ τέλος τής επισκευής των άποθηκών 
έπλήρωσεν αύτάς μέ διαφόρους καρπούς, πολεμοφόδια καί παν άλλο εί
δος άφθόνως. Επειδή δέ τδ σπήλαιον αύτδ ·ητο κατωφερές κατά τδ στό- 
μιον έ'καμεν άπδ τδ έν άκρον εως τδ άλλο τοΰ στομίου, άσβεστότοιχον 
στερεώτατον καί έν τώ μέσφ κατεσκεύασε θύραν διά νά έίσέρχωνται οί 
άναβαίνοντες. Κατεσκεύασε δέ και κλίμακας μέ πολύ έπιδέξιον τρόπον 
και ήδυνήθη άπλούστατα νά τάς προσαρμόση καί νά τάς στερεώση επάνω 
είς την πέτραν τοΰ σπηλαίου. ’Ητο δέ τδ σπήλαιον κχτακάθετος βράχος 
έκατδν περίπου μέτρα υψηλός καί άνωθεν αύτοϋ άλλος πάλιν βράχος δι

πλάσιου ύψους, ίσως δέ τριπλασίου. Άπδ την κλίμακα την όποιαν κατε- 
σκεύασεν 5 Όδυσσεύς δεν ήτο δυνατόν ποτέ νά άναβώσι δύο άνθρωποι κα^ 
εΐς δέ μόνος μετά μ.εγάλης δυσκολίας άνέβαινεν* η δέ θύρα τοΰ τοίχου, 

άπδ την οποίαν είσήρχοντο οί άναβαίνοντες ήτο στερεά καί έ'κλειεν ΐσχυ- 
ρώς’ άνωθεν δέ της θύρας κατεσκεύασεν έν δωμάτιον θολόκτιστον καί άρ- 
κετά περιποιημένον εις τδ δποΐον έ'μενεν οσάκις εύρίσκετο έκεϊ δι’δλίγας η
μέρας,μετά δέ την άναχώρησίν του ητο είς χρήσιν τής οικογένειας του.Έπί- 
σης έντδς τοΰ σπηλαίου κατεσκευάσθη είς θέσιν κατάλληλον έν δωμάτιον 
ξύλινον είς τδ δποΐον έ'μενεν ή σύζυγός του μετά τής ύπηρετρίας της, καί 
άλλο δωμάτιον είς τδ δποΐον έ'μενεν ή μητηρ του καί ή άδελφη του, έπί- 
σης άλλα δύο ή τρία δωμάτια χρησιμεύοντα διά τούς τρεις φύλακας οί 
δποΐοι ήσαν ή φρουρά τοΰ σπηλαίου καί οί οποίοι έ'μενον διαρκώς εκεί. 
Έκτδς δέ τών τριών φυλάκων ήτο καί τέταρτος φύλαξ Τουρκαλβανδς ο

νομαζόμενος Μπαμπά Άχμέτης.
. · ’Άν τις καί σήμερον άναζητήση τδ σπηλαιον αύτδ πιστεύω οτι θά εύρη 
σωζόμενα πολλά έκ τών κατασκευασθέντων κτιρίων άπδ τδν Όδυσσέα. Πι
στεύω δέ δτι πρδ πάντων θά σώζεται ή λεκάνη τήν οποίαν κατεσκεύασε 
καί είς τήν δποίαν συνήγετο ύδωρ, ώστε νά έπαρκή διά τούς άνθρώπους τούς' 
εύρισκομένους έντδς τοΰ σπηλαίου καί πρδς πόσιν καί διά τάς λοιπάς οΐ- 
κιακάς άνάγκας. Πρδς εύκολίαν δέ τής μεταφοράς παντδς άντικειμένου 
οίουδήποτε βάρους, άνωθεν τοΰ σπηλαίου κατεσκεύασεν έπίτηδες μηχανήν 
ίσχυράν καί ίκανήν ώστε μέ τήν μεγαλειτέραν εύκολίαν ν’ άναβιβάζγι δλα 
τά άναγκαΐα καί διά τήν έπισκευήν τοΰ σπηλαίου τδ κατ’ άρχάς καί κα
τόπιν διά τάς χρείας τών κατοικούντων, ώς καί οσα ήθελε ν’ άποθηκεύση.

Είς τδ σπηλαιον αύτδ εΐχεν έλθει άπδ τδ Μεσολόγγιον άπεσταλμένος 
άπδ τδν λόρδον Βύρωνα πρδς τδν Όδυσσέα δ Τρελόνης φέρων μαζύ του, 
καί δύο ορεινά πυροβόλα δρειχάλκινα μεθ’ δλων των τών άναγκαιούντων, 
δώρον τοΰ Βύρωνος πρδς τδν Όδυσσέα. Τά κανόνια ταϋτα δ Όδυσσεύς 

έ'στησε δεξιά καί άριστερά είς τήν θύραν τής εισόδου τοΰ σπηλαίου. .Είς

ποιήθη

τδ σπήλαιον ομοίως εΐχε έ'λθει, πόθεν όμως άγνοώ, καί άλλος τις ’Άγγλος 
όνόματι Φέντος, Σκώτος τήν καταγωγήν καί έ'μεινε καί αύτδς έντδς το.ΰ 
σπηλαίου δμοΰ μέ τδν Τρελόνην. Ό δεύτερος ούτος ’Άγγλος έχρημάτισε 
καί ώς πλοίαρχος πολεμικού άγγλικοΰ πλοίου καί φαίνεται ότι είχε καί 
περιουσίαν άρκοΰσαν, άλλά ήτον απρόσιτος άνθρωπος καί μόνον μέ τδν 
Όδυσσέα ώμίλει, μέ τήν μητέρα τοΰ Όδυσσέως καί μέ έμέ, μέ κανένα δε 
άλλον δέν άντήλλασσε λόγον.
, Ό Όδυσσεύς εΐχε μεγίστην ύπόληψιν είς τούς ’Άγγλους καί πρδ πάντων 
εΐς τδν έλθόντα κολονέλον Στάνχοπ, τδν οποίον πολύ έξετίμα καί έπερι- 
ποιήθη εΐς τδ άκρον* άλλ’ δμως δέν έπεθύμ.ει νά δώση εΐς γάμον τήν ά- 
δελφήν του Ταρσίτσαν πρδς τδν Τρελόνην, δστις έπανειλημμένως τήν έ- 
ζήτησε προβλέπων δτι μετ’ αύτοϋ δέν ήθελε ζήσει καλώς* άλλά μ.ή θέ- 
λων νά δυσαρεστήση τήν μητέρα του, παρεδέχθη έπί τέλους καί έπραγ-: 

ματοποιήθη δ γάμος αύτδς καί τά ς-εφκνώματα έ'γειναν έντδς τοΰ σπηλαίου* 
ή ύποψία δέ τοΰ Όδυσσέως έπραγματοποιήθη καί ταχέως κατόπιν έχώρι- 
σεν ή Ταρσίτσα τδν Τρελόνην.

Έλησμόνησα ν’ άναφέρω δτι έκτδς τών τριών φυλάκων ή φρουρών οί 
όποιοι έ'μενον έντδς τοΰ σπηλαίου δ Όδυσσεύς εΐχε καί ένα Ούγγρον θρη- 
σκείας δρθοδόξου όνόματι Καμαρών* ούτος εΐχεν ύπηρετ,ήσει εΐς τδ Ουγ
γρικόν ιππικόν καί ήτο περίφημος ίππεύς* παρά τούτου δ Όδυσσεύς έγυ- 
μνάσθη εΐς τήν τέχνην τοΰ ίππεύειν, καθώς εΐχε γυμνασθή καί έπί Τουρ- 

κατά 
άναγ-

πάρε δέχθη έπί τέλους καί έπραγ-:

κοκρατίας άπδ τδν Βοϊβόδαν τής Αεβαδείας Χατζή Μαχμούτ Άγα 
τήν τάξιν τής τότε Τουρκικής ιππασίας, ήτις εΐχε τινας κανόνας 
καίους πρδς προφύλαξιν έν καιρφ μάχης.

Τδ σπήλαιον τοΰ Όδυσσέως καί ύπδ έ'ποψιν φυσικήν είναι τδ 
άντίθετον τοΰ Κωρυκείου ’Άντρου. Τδ σπήλαιον τοΰ Όδυσσέως εΐχε τδ 
πρόσωπον πολύ άνοικτδν καί έκτεταμένον καί δλόκληρον τήν ημέραν άπδ 
πρωίας μέχρι τής εσπέρας εΐσήρχετδ έντδς αύτοϋ άφθο.νον φώς 'καί ήλιος 
καθώς καί τδ εσπέρας ή σελήνη* δλαι δέ αύτοϋ αί κατοικίαι ήσαν φωτει- 
ναί, μόνον δέ τά μέρη έκεΐνα τά άπομ.εμακρυσμ,ένα εΐς τά δποΐκ ύπήρχον 
αί άποθήκαι δέν ήσαν μέν φωτεινά, άλλ’ ήσαν εΐς άκρον εύάεοα καί κα
τάλληλα πρδς διατήρησιν τών έν αύτφ έναποτεθειμένων πραγμάτων. Καθ’ 
δλον δέ τδ διάστημα κατά τδ δποΐον τδ σπήλαιον κατφκήθη άπδ τήν 
οικογένειαν τοΰ Όδυσσέως καί τούς άλλους ξένους τούς διαμένοντας έν 
αύτφ άπαντες έστάθησαν υγιέστατοι ούδείς δέ αύτών έ'τυχέ ποτέ νά ά- 
σθενήση. *

Είς τδ Κωρύκειον’Άντρον δίς εΐχον τήν εύκαιρίαν νάεΐσέλθω* τήν πρώ- 
την φοράν μόνος κατά τδν ελληνικόν άγώνα καί τήν δευτέραν μετά τοΰ 
βασιλέως’Όθωνος άλλά τδ εύρον πολύ άχαρι καί ήπόρουν πώς οί άρχαΐοι 
"Ελληνες εξύμνησαν αυτό. Τοΰτο κεΐται άνωθεν τών Δελφών άπέχον άπ’

άκρον
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αύτών [χίαν ώραν ή και περισσότερον, κεΐται δέ. έπί μικρού λοφίσκου' άπδ' 
τδ πεδινόν μέρος τοΰ λοφίσκου αύτοΰ άναβαίνει τις ολίγα βήματα καί εισ
έρχεται είς την περιωρισμένην όπήν τοΰ σπηλαίου, εισερχόμενος δέ πρέπει 
νά έχτ) τις και φώτα μαζύ του, διότι είναι πολύ σκοτεινόν' έ'χει μόνον 
μήκος άρκετδν, τό δέ πλάτος δέν έχει άνάλογον' εί'ς τινα μέρη έ'χει ανω
μαλίας τοΰ εδάφους άνηφόρους καί κατήφορους οί όποιοι κουράζουσι πολύ" 
τό δέ έ'δαφός του είναι πετρώδες και ένεκα της υπερβολικής του υγρα
σίας γλυστρ^ τις εύκόλως περίπατων. "Οσοι έμβαίνουν εντός αύτοΰ κατά 
την επικρατούσαν συνήθειαν χαράσσουν καί τά δνόματά των. Κατά τδ 1834 
πριν έτι δ ’Όθων άνέλθγ είς τόν θρόνον και άναλάβγ τάς ήνίας τοΰ κράτους, 
έκαμε μίαν περιοδείαν κατά την Στερεάν Ελλάδα, ή δέ άντιβασιλεία τοΰ 
είχε δώσει πρός συνοδείαν τόν Κίτσον Τσαβέλλαν, τόν Μακρυγιάννην, τόν 
Μαμούρην και δέν ενθυμούμαι καλά έάν ήτο και όΓαρδικίώτης' κατά 
καθήκον, δέ άπετέλει μέρος της συνοδείας και δ νομοεπιθεωρητής τής Άτ- 
τικοβοιωτίας Βάσος Μαυροβουνιώτης. Άπαντες δέ ουτοι έ'φθασαν είςΆε- 
βαδείαν καί δ βασιλεύς ’Όθων εύηρεστήθη νά καταλύσγ είς την οικίαν 
μου, οί δέ λοιποί κατέλυσαν είς άλλας οικίας. Έκ Λεβαδείας δέ μ,ετέβη- 
σαν είς την κωμόπολιν Άραχώβης και δ ’Όθων άπεφάσισε νά άναβή καί 
είς την κορυφήν .τοΰ Παρνασσού· άν καί ήμπορεΐ τ'ς νά άναβή μ,έχρι τής 
άκρας τής κορυφές έ'φιππος, άλλ’ δ ’Όθων ήθέλησε νά άναβή πεζός, και 
δέν ηθέλησε νά λάβγ τον τακτικόν δρόμον άλλά έπροτίμησε παράστρατα. 
"Οθεν άπεφάσισε, καί ενωρίς πρωίαν τινά έ'καμεν αύτδν τδν δρόμον πεζός. 
Παρηκολούθησαν δ’ αύτδν πεζοί επίσης δ τότε γραμματείς του Γκέσμαν, 
δ Βασίλειος Μπούγγας καί ’Ιωάννης Άλεξανδρόγιαννος πρόκριτοι της κω- 
μοπόλεως Άραχώβης και εγώ' αλλά ώς έκ τής άθλιας καί κακής κα
ταστάσεως της δδοΰ καί καί τοΰ μεγάλου άνηφόρου, έν τφ μέσφ τοΰ 
δρόμου δ ’Όθων ήναγκάσθη νά παραλάβη άπδ ένα ποιμένα πρδς μι- 
κράν άνακούφισίν του μίαν μ,αγκούραν ξυλίνην. Έκινήσαμεν πρδ της άνα- 
τολής τοϋ ήλιου καί κατέβημεν μέ τήν δύσιν δαπανήσαντες μίαν ήμέραν 
είς τήν άνοδον καί κατάβασιν τοΰ Παρνασσού' τδ εσπέρας δέ έπεστρέψα- 
μεν είς τήν κωμόπολιν Άράχωβαν, καί τήν έπομένην πριν τής πρωίας, 
άπδ τήν Άράχωβαν μετέβημεν είς τδ Κωρύκειον ’Άντρον. Είσήλθομεν όμοΰ 
μέ τδν βασιλέα ’Όθωνα δώδεκα περίπου άτομα έντδς τοΰ σπηλαίου τού

του μέ αρκετά φώτα καί περιήλθομεν αύτδ άπδ τδ έν άκρον είς τδ άλλο, 
μετά τούτο δέ μετέβημεν είς Καστρί (Δελφούς), δπου ευρομεν πρδς προϋ- 
πάντησιν τού βασιλέως τάς άρχάς δλας τού νομού Φθιωτιδοφωκίδος, έν οΓς 
καί τδν Αλέξιον Βλαχόπουλου ώς νομοεπιθεωρητήν τού νομού έκείνου' δ 
δέ βασιλεύς προσκαλέσας τδν νομοεπιθεωρητήν τής Άττικοβοιωτίας Βά- 
σον Μαυροβουνιώτην ώς καί δσους άλλους τδν.εϊχον ακολουθήσει άπδ τήν 

ίπαρχίαν Λεβαδείας, τούς εύχαρίστησεν καί τούς είπε νά έπιστρέψουν είς 
τά ΐ'δια, δπερ καί έγένετο.

Τάΰτα έν παοεκβάσει,' διά νά έπανέλθω δέ είς τδ σπήλαίον τοΰ Όδυσ- 
σέως λέγω δτι, κατά τήν έπανάστασιν δέν έφανερώθη κατά τά μέρη τής 
Ανατολικής Ελλάδος άλλο μέρος άσφαλές πλέον κατάλληλον καί άπόρ- 
θητον ώς εκείνο τοΰ Όδυσσέως, έκτδς ενός άλλου σπηλαίου κειμένου μα
κράν τής Άραχώβης, τδ δποΐον οί κάτοικοι τής κωμοπόλεως αύτής ήδυ- 
νήθησαν έζ άνάγκης νά άνακαλύψωσι καί τδ όποιον ήτο μέν παρομοίως 
άπόρθητον, άλλ’ έντδς αύτοΰ δέν ήδύναντο νά ζήσωσι καί οίκονομηθώσι 
άνθρωποι πολλοί. Έχρησίμευσε δέ έίς τούς κατοίκους ώς άποθήκη τών 
πραγμάτων καί τών αποσκευών των καί κατέλειπον φρουράν μόνον ενα 
οπλοφόρον έντδς αύτοΰ πρδς φύλαξιν καί ούτος μόνος ήτον ικανός νά άν- 
τιστγ κατά πολλών πολεμίων έφορμώντων.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Όδυσσέως δ ’Άγγλος Φέντον, δστις εύρίσκετο 
έντδς τοΰ σπηλαίου καί άγνοώ διά ποιον λόγον είχε μεταβή είς τδ Ναυ
πλίου, έπέστρεψε έκεΐθεν δρομαίως πάλιν είς τδ δπήλαιον. Μίαν τών ήμε- 
.ρών λαβών τδ δπλον του είς χεΐρας διά νά κτυπήσν; άγριον πτηνδν τδ 
δποΐον είδε διαβαΐνον έ'καμε λάθος καί άντ’ έκείνου έκτυπήθη δ Τρελόνης, 
καθήμενος έκεΐ πλησίον, είς τδ έμπροσθεν μέρος τής ωμοπλάτης. Εύρεθείς 
•δ’ έκεΐ δ Ούγγρος Καμαρών καί ίδών τδ περιστατικδν αύτδ άμέσως έφό- 

νευσέ τδν ’Άγγλον Φέντον. Τοΰτο δέ διότι διεδόθη τότε δτι δ Φέντον 
ευρισκόμενος είς Ναύπλιον είχε διαφθαρή άπδ έχθρούς τοΰ Όδυσσέως νά 
έκτελέση επίτηδες τήν άτιμον ταύτην πράξιν, άλλ’ δπως καί άν έ'γεινε 
τδ πράγμα, ούδείς κατέγεινε ν’ άνακαλύψγ έάν άληθώς ούτως είχεν' δ δέ 
Τρελόνης ίάθη ταχέως διότι ή πληγή του δέν ήτο έπικίνδυνος.

’Αγνοώ δέ πώς κατόπιν κατώρθωσε νά έ'λθη εις τήν Άταλάντην πλοΐον 
πολεμικόν άγγλικδν άπδ τδ πλήρωμα τοΰ όποιου έξαπεστάλη ικανόν άπό- 
σπασμα είς τδ σπήλαίον καί παρέλαβε τδν Τρελόνην καί τήν οικογένειαν 
τοΰ Όδυσσέως μεθ’ δλων τών πραγμάτων καί μετέφερεν είς τδ πλοΐον' 
έκεΐθεν δ’ άνεχώρησε τδ πλοΐον καί έ'πλευσεν είς τήν νήσον Ζάκυνθον, 

δπου έ'μεινεν ή οικογένεια τού Όδυσσέως. Τδ δέ σπήλαίον έ'κτοτε έ'μεινε 
κενόν καί δέν έχρησίμευσεν είς τδ παραμικρόν μέχρι τέλους τοΰ ίε·ροΰ 
άγώνος.

Αύτη είναι ή άληθής ιστορία τοΰ σπηλαίου τοΰ Όδυσσέως.

Αντώνιος Γεωργαντάς (ύποστράτηγοι)

Τόμος Ε’, — » Mtfcio? 1881 38
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ΕΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΜΥΘΩ

Ί'πϋ Π. Γ. ΜΟΛΜΕΝΤΗ

Ούδεμία κυβέρνησις διατελεϊ τοσοΰτον -άγνωστος, άλλά καI ούδεμία κα- 
τεκρίθη τοσοΰτον αύστηρώς, δσον ή δημοκρατία τής Ένετίας. ΙΙοικίλοι 
λόγοι συνέτεινον εις τοΰτο, ών οί κυριώτεροί είσι τδ μυστήριον δι’ ού πε- 
ρικαλύπτοντο οί τοΰ κράτους κυβερνήται, δ άδοξος τής πτώσεως αύτής 

τρόπος, καί τι ίδιάζουσα τής πόλεως φυσιογνωμία.
• Τδ μυστήριον δι’ ου περιέβαλλε ν έαυτδ τδ κυβερνών σώμα, καί περ ύπα- 

γορευθέν κύτώ κυρίως ύπδ τής φρονήσεως, προύκάλεσεν ώς έκ τής γενικής 
-τάσεως τοΰ καλύπτειν ιδίως τά κακώς έχοντα, τάς χειρίστας εξηγήσεις. 
Άπγτεϊτο ή τών νεωτάτων χρόνων ίς-ορική κριτική, ή έρευνήσασα μετ’ επι
μελούς μελέτης τά επίσημα τής Ένετικής δημοκρατίας έγγραφα, δπως 
καταδείξη δτι ή Ένετία έσχε την άρίστην έν Εύρώπη κυβέρνησιν, καθ’ ήν 
εποχήν ή τέχνη τοΰ κυβερνάν έστηρίζετο έπί τής τρομοκρατίας. Ό λαδς 
τής Ένετίας, ον μονομερής ιστορία παρίστα ώς περικυκλούμενον ύπδ κα
τασκόπων, ειρκτών καί δημίων, διήγε τδν βίον έν χαρ^ καί εύθυμά^. Διά 
ζοφερών χρωμάτων περιεγράφησαν τά Pozzi, τρομερά δνόματι μάλλον ή 
Αλήθεια. Αί είρκταί του Castel delt* IJovo ήσαν πολλώ τρομερώτεραι, κα'· 
αί ύπδ τοΰ Galeazzo Visconti επιβαλλόμενοι ποιναί πολλώ φρικαλεώτεραι. 
’Εν τοϊς Pozzi καθείργνυντο μόνον κακούργοι, οΐτινες έδει ν’ άναμείνωσι τήν 
•εκπεπολιτισμένην ήμ,ών έποχήν, δπως διεγείρωσι τήν συμπάθειαν φιλάν
θρωπων φιλοσόφων. ’Εν τοϊς Piombi καθείργνυντο πολιτικοί κατάδικοι, 
άλλ’ αί πολυθρύλητοι αυται είρκταί, αί ύπδ τοσοΰτον ζοφερά χρώματα 
περιγραφεϊσαι, έκειντο ούχί αμέσως ύπδ τήν σκεπήν τής οροφής, άλλ’ έπί 
τοΰ κάτωθεν πατώματος τοϋ παλατιού τών δογών. Μελοδράματα, οδηγοί 
καί δημώδη’ι^σματα διηγούνται περί τών στομάτων τών λεόντων καί περί 
κατασκόπων. Άλλ’ είς τά στόματα τών λεόντων μόνον άνυπόγραφοι κα- 
ταγγελίαι έρρίπτοντο, ή δέ κυβέρνησις μετεχειρίζετο τούς κατασκόπους, 
δπως λάβγ άξιοπίστους άποδείξε,ις τών έν αύταϊς άποκαλυπτομένων. Ή 
Ένετία, άναμφιβόλως, κακώς έγνώσθη καί έκρίθη έτι χεϊρον. Έμνήσθη- 
μεν επίσης τοϋ άδόξου τέλους αύτής. Βεβαίως δ θάνατος τής δημοκρα- 
τείας δέν ήν άντάξιος τοΰ έπί δεκατέσσαρας αιώνας λαμπρού καί άξιο- 
θαυμάστου αύτής βίου. Έν όσω ή Ένετία ήν ισχυρά πάντες έπανελάμβα- 
νον έν χορφ τάς δουλικωτάτας τών κολακειών, άμα δ’ έπεσε δολοφο-

νηθεΐσα, καί πάντες έπανέλαβον τάς ύβρεις τοΰ φονέώς, κηρύττοντεςαύ- 
τήν τυραννικήν, άπάνθρωπον καί διεφθαρμένην. Ουτω συμβαίνει πάντοτε. 
Ή άνθρωπίνη φύσις λακπατεΐ σήμερον, δ,τι μόλις χθές έξεθείαζεν.

’Άλλος τέλος λόγος δι’ ον κατεκρίθη ή Ένετία έγκειται έν αύτφ τδ 
χαρακτήρι τής χώρας. Ή πόλις αύτη έχει άναντιρρήτως ίδιάζουσαν φυσιο- 
γνωμίαν καθιστώσαν αύτην διάφορον πάσης άλλης πόλεως. Έν τή φυσιο
γνωμία τούτη διακρίνονται δυο απόψεις, ή μέν ζωηρά κάί εύθυμος, ή δέ 
ζοφερά καί μυστηριώδης. Όρώντες τδν ήλιον δύοντα έπί τών λιμ-νών καί 
ρίπτοντα τδ έκλεϊπον φως αυτού έπί τής Piazzeta, τοΰ έξ άνατολικών μαρ
μάρων συγκειμένου ποιήματος τούτου, έννοοϋμεν τάς χαροποιάς εικόνας 
τοϋ Carpaccio, τοΰ Τιτσιάνου καί τοΰ Παύλου Βερονέζου.Άφ’ ετέρου εύρι- 
σκόμενοι σκοτεινήν τινα νύκτα έν στεναϊς διόδοις, ύπδ ύψηλών οίκων, Αψί
δων κάί μυστηριωδών διαδρόμων περικεκλεισμέναις ή έν στεναϊς ελικο- 
ειδέσι διώρυξιν, δπου φανοί ρίπτουσι τδ άμυδρδν αύτών φώς έπί τών τε- 

ταραγμένων ύδάτων, τότε έννοοϋμεν τάς ζοφεράς φαντασίας τοϋ Βύρω

νος, τοΰ Κοΰπερ καί τοΰ Ούγώ. Ό ποιητής δέν άνέγνωσε τάς σηπομένας 
περγαμηνάς, έπλασεν ιδίαν ιστορίαν, βασιζομένην έπί μιάς μόνης μαρτυ
ρίας, τής μαρτυρίας τής ιδίας αυτού φαντασίας. Ούτως έννοεϊται πώς' οί 
ποιηταί ώνειρεύθησαν δολοφόνους, δημίους, κατασκόπους έν πόλει', ής (Λερή 
τινά φέρουσι τήν χροιάν μυστηριώδους τρόμου. Τδ δέ πολύ πλήθος τδ εύ- 

κόλως παρασυρόμενον ύπδ τών ποιητών, βλέπει τήν" ιστορίαν τής Ένετίας 
διά μέσου τών θαυμάσιων ένείοων τοΰ Βύρωνος, ή τοΰ Bravo τοΰ Κοΰπερ 

ή τοΰ ’Αγγέλου τυράννου τής Παδούης τοΰ Βίκτωρος-Ούγώ.
Άρκεϊ μεταξύ τών μυθευμάτων τών μετκβιβαζομένων ώς εί ήσαν θε

τικά γεγονότα ν’ άναφέρωμεν τδ τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου.Ή ζωγραφική συνε- 
τέλεσεν έν τή περιπτώσει ταύτφ δπως διαιώνιση τά γενόμενα σφάλματα 
καθόσον δ Fleury καί δ Delacroix παριστώσι τδν στασιώτην ηγεμόνα άπο- 
κεφαλιζόμενον έπί τής κλίμακος τών Γιγάντων, έν φ αύτη έκτίσθη ύπδ 

τοΰ Αντωνίου Rizzo κατά τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ δεκάτου πέμπτου .αίώ
νος, ή'τοι έκατδν δλα έτη μετά τδν φόνον τοΰ ,Φαλιέρου.
' Ό άτυχης θάνατος τοΰ γέροντος Δόγου ένέπνευσε τω Βυρωνι έν τών λαμ- 

προτάτων αύτοϋ δραμάτων. Έξετάσωμεν κατά πόσον έμεινε πιστδς τή 
ίστορίγ.

Ό Βύρων προέταξε τής τραγφδίας αύτοϋ εκτενή πρόλογον, έν $ λέ
γει δτι ήκολούθησε τά ί'χνη τοΰ Μαρίνου Σανούδου έν τοϊς ύπ’ αύτοϋ 

γραφεϊσι βίοις των Λόγων-, τοΰ Βίκτωρος Sandi, τοΰ Άνδρέα Ναβαγέρου, 
καί τής ΰι:ηγήσεω( τής πο.ίιογχίας τής Ζάρας, έκδοθείσης τδ πρώτον ύπδ 
τοΰ Άββά Μορέλλη έν τοϊς εαυτού Monumenti Veneziani in varia lettera- 

tura. Ό Daru, δ Sismondi καί δ Laugier έπαναλαυ-βάνουσι σχεδδν άκριβώς 

δσα έγραψαν οί χρονογράφοι. 'Q Sismondi αποδίδει τήν συνωμοσίαν τοϋ
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Φαλιέρου εις την ζηλοτυπίαν, ο δέ Laugier βέβαιοί δτι όργη δι’ έλαφράν 
υβριν τόσον έπίκρανε την καρδίαν αύτοϋ, ώστε ηρκεσεν δπως καταστρέψν) 
πάνθ’ οσα εΐχε προηγουμένως άγαθά προτερήματα και όδηγησγ αυτόν είς 
κακόν τέλος. Πάντες έν τούτοις παραδέχονται, δτι ούχί μόνον ·η ζηλοτυ

πία $ άπλώς η επιθυμία τοΰ νά εκδικηθώ υβριν, ύπεκίνησε τδν Δόγην είς 
συνωμοσίαν κατά της δημοκρατίας, άλλά συγχρόνως δτι καί ώ έμφυτος 
αύτφ ισχυρά φιλοδοξία ένέπνευσεν αύτφ τδν ζωηρόν πόθον τοΰ νά γείντ) 

Ανεξάρτητος ήγεμών.
Ό μέλας πέπλος δ έζωγραφισμένος έπί της θέσεως -ην έπρεπε νά κα

τέχω η είκών τοϋ Φαλιέρου μεταξύ τών λοιπών Δογών, η ένθερμος κράσις 
καί ή δυστυχής αύτοϋ ιστορία, μετά καί της κλίμακος τών Γιγάντων, 
ένθα ένόμιζεν δ Βύρων δτι καθείρχθη καί άπεκεφαλίσθη δ Δόγης, ταϋτα 
πάντα έπέδρασαν ουτω βαθέως έπί την φαντασίαν τοϋ ποιητοΰ, ώστε έ
πεισαν αύτδν νά συγγράψγ την τραγφδίαν. Έν τούτοις αισθανόμενος δτι 
τδ θέμα της ζηλοτυπίας μόνον εΐχεν ηδη έξαντληθη, προσέθεσεν είς αύτδ 
τδν Ανυπόμονου πόθον της πολίτικης έλευθερίας καί παρίστησι τδν Φα- 

λιέρον ώς άλλον Βροΰτον φέροντα δογικδν πίλον.
Ύπδ άλλας έπόψεις η άστατος δρμητικη κράσις τοΰ Δόγου Απεδόθη 

πολλαχοϋ καλώς. Μαθών παρά τοΰ Ανεψιοΰ του δτι τδ συμβούλιου τών 

τεσσαράκοντα κατεδίκασεν είς ένδς μόνον μηνδς ειρκτήν τδν Μιχαήλ Στε
νόν, τδν ουτω δεινώς αύτδν προσβαλόντα, Ανακράζει δ Δόγης την έξης 

λοιδορίαν:
«’Ώ! εΐ'θε οί Γενουηνσιοι νά ησαν έν τφ λιμένι. ”Ω εΐ'θε οί Ουνοι ους 

«Ανέτρεψα έν Ζάρ<φ νά ησαν παρατεταγμένοι περί τδ Ανάκτορον τοΰτο
Καί άπδ της στιγμ.ης έκείνης άρχεται μετά τοΰ Ανεψιοΰ αύτοϋ Bertuc- 

cio τρέφων την ιδέαν της κατά της Ένετίας συνωμοσίας. Καί δέν έχρειάσθη 

νά περιμείνγι πολύ δπως ευρφ την άπαιτουμένην εύκαιρίαν, καθόσον μόλις 
άπ^λθεν δ ανεψιός αύτοϋ, Αφικνεϊται είς τδν λιμένα Ίσραέλλος δ κυβερ
νήτης κάτεργου, δστις εΐχεν έπίσης ύποστη δεινήν υβριν ύπό τίνος πατρι
κίου. Ύφίστατο ηδη συνωμοσία καί δ Ίσραέλλος ύπόσχεται νά δδηγησν) 
τδν Δόγην είς τδ μέσον τών συνωμοτών. Ό Μαρίνος αποφασίζει έν συνεν- 

τεύξει μετά τοΰ νέου δημότου φίλου του*
«Κατά τδ μεσονύκτιον λοιπδν, πλησίον της έκκλησίας έν § Αναπαύον- 

»ται οί προπάτορές μου. Αύτη, ητις φέρει τδ διπλοΰν όνομα τών Άπο- 
«στόλων Ίωάννου καί Παύλου. Γόνδολα μονόκωπος θέλει άναμένει έν τΰ) 

«στενή διωρυγι ητις παράκειται* έσο εκεί».
Έπεται εΐτα θαυμασία σκηνη αγάπης μεταξύ της ’Αγγελικής, της συ

ζύγου τοΰ Φαλιέρου, καί τοΰ γέροντος Δόγου. ‘Η τοΰ Στένου υβρις Απε- 
τείνετο πρδς την τιμήν τώς εύγενοΰς συζύγου τοϋ Φαλιέρου’ άλλ’ δ σύ

ζυγος δρθώς έκρινεν δτι η καταγγελία -ην αισχρά συκοφαντία. Ή τιμή

αύτοϋ ούδόλως έπαθεν έκ της ύβρεως τοϋ Στένου, άλλά μάλλον έκ της 

ελαφρότητος της ύπδ τοΰ κυβερνητικού σώματος ύποβληθείσης αύτφ ποινές.
Ό Δόγης λέγει τά έξης’
«Τέκνον μου, προσβληθεΐσά μου γυνή, τέκνον τοΰ Αορεδάνου, τοΰ γεν

ναίου, τοΰ ίπποτικοΰ, πόσον δλίγον έσκέπτετο δ πατήρ σου ύπανδρεύων 
«σε τώ φίλφ του, δτι σέ συνέδεε τφ αί'σχει! Φεΰ! Αίσχος άνευ άμαρ- 
«τίας, διότι είσαι άνευ πταίσματος. ’Άν είχες άλλον σύζυγον, πάντα συ- 
«ζυγον έν Ένετίκ πλην τοΰ Δόγου, ή κοιλίς αυτή, η πληγη αύτη, η βλα- 
»σφημία αυτή ποτέ δέν η'θελεν έπέλθει έπί σέ. Τόσον νέα, τόσον ωραία, 
«τόσον καλή, τόσον Αγνή νά ύπομείννις τοΰτο καί δμως νά μένγις Ανεκ- 
«δίκητος».

Θέλομεν ίδεΐ έφεξης άν Αληθώς τδ αίμα τών Αορεδάνων έ'ρρευσεν είς 
τάς φλέβας της συζύγου τοΰ Δόγου.. Άκολουθησωμεν πρδς τδ παρόν τδν 

ποιητην. Τά ιστορικά λάθη δέν δύνανται νά καταστρέψωσι τάς καλλο- 
νάς τοΰ χαριεστάτου τούτου ποιήματος. ΊΙ πρώτη σκηνη της τρίτης πρά- 
ξεως παριστ^ τδν χώρον μεταξύ της διώρυγος καί της έκκλησίας τών 
αγίων Ίωάννου καί Παύλου. Γόνδολα Αναμένει έν τγ διώρυγι εί'ς τινα ά- 
πόστασιν. Ό Δόγης έρχεται μόνος μετεμφιεσμένος καί Απαγγέλλει μονό
λογον μεγάλης δυνάμεως, λέγων πρδς τοΐς άλλοις καί τά έξης’

«Ναι, ύπερηφανος πόλις, πρέπει νά καθαρισθρς άπδ τοΰ μαύρου αΐμα- 
«τος δπερ σέ καθιστ^ λοιμοκαθαρτηρίου της τυραννίας».

Επιτρέπεται νά διστάσωμεν έάν Αληθώς τοιαΰτα ησαν τά αισθήματα 
τά συνταράσσοντα τδν νοΰν τοΰ Δόγου.

Ό Φαλιέρος εισέρχεται είς τδν τόπον της συναθροίσεως τών συνωμοτών, 
ακολουθούμενος ύπδ τοϋ Ίσραέλλου. ΊΙ παρουσία αύτοϋ κατ’ άρχάς φέρει 
τρόμον, άλλά θερμώς καθησυχάζει αύτούς, κηρύττων δτι καί αύτδς τρέφει 
την επιθυμίαν τνίς Ανατροπής τοΰ θηριώδους κράτους της γελοίας ταύτης 
κυβερνήσεως.

«Συνηλθετε δπως άνατρέψητε τδ θηριώδες τοΰτο κράτος, την γελοίαν 
«αύτην κυβέρνησιν, τδ φάσμα τοΰτο δπερ πρέπει νά έξορκισθώ δι’ αΐμα- 

«τος, καί τότε θ’ ανανεώσωμεν την έποχην της Αλήθειας καί της δικαιο- 
«σύνης, συμπυκνοϋντες είς ώοαίαν έλευθέραν κοινωνίαν, ούχί παρακεκινδυ- 
«νευμένην ισότητα, Αλλά δικαιώματα ί'σα, έν ίσορροπίγ, ώς πρδς τδν ναόν 
«οί στύλοι οΐτινες δίδουσι καί λαμβάνουσιν ίσχύν άμοιβαίαν καί στερε- 

«Οΰσι τδ δλον έν χάριτι καί κάλλει, ούτως ώστε ούδέν μέρος νά δύναται 
«νά μετακινηθώ άνευ βλάβης της δλης συμ.μετρίας».

Άνηρ δημοκρατικός τών καθ’ ημάς χρόνων δέν ώθελεν όμιλησει άλλως. 
Πλην εΐς τών συνωμοτών προδίδει την συνωμοσίαν τφ Πατρικίφ Lioni 

καί ούτως Αφαιρεΐ άπδ τοΰ Φαλιέρου την εύκαιρίαν τοϋ νά καταθέση τδ 
στέμμα αύτοϋ καί ν’ αποδώσει είς τδ κράτος την έλευθερίαν. Οί συνωμό- 
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ται, δμοΰ μετά τοΰ Λόγου, φυλακίζονται καί καταδικάζονται έν σπουδή καί 
αύστηρώς. 'Η τελευταία σκηνή παριστ^ τήν αυλήν τοϋ δογικοΰ ανακτό

ρου. Αί έξωτερικαί κιγκλίδες είσί κεκλεισμέναι άπέναντι τοϋ λαοΰ. 'Ο-, 
Δόγης εισέρχεται φέρων τήν τοϋ αξιώματος αύτοΰ στολήν έν πομπή μετά 
τοΰ συμβουλίου τών δέκα και άλλων πατρικίων, άκολαυθούμενος. ύπδ τώ·/ 
φρουρών, καί ϊσταται. άνω της κλίμακας τών Γιγάντων (ήτι,ς δμως, ώς 
ήδη έρρέθη, κατεσκευάσθη μετά ένα αιώνα). 'Ο δήμιος ΐσταται εκεί κρα
τών τδ ξίφος αύτοΰ. "Αμα τή άφίξει τοΰ Λόγου άρχων έκ, τών δέκα ά- 

φαιρεϊ τόν δογικδν πίλον άπδ τής κεφαλής αύτοΰ.
Ένταΰθα ο Φαλιέρος πριν ή θέσγιτήν κεφαλήν έπί τοΰ πάλου τοΰ δη

μίου έκφωνεϊ τήν καταπληκτικήν, καί τοι ούχί λίαν αληθή ταύτην άπα- 
στροφήν προς τήν Ένετίαν"

«’Αποτείνομαι προς τδν χρόνον και τήν αιωνιότητα, ής γίνομαι μέρος, 
«καί ούχί πρδς τδν άνθρωπον. ΎΩ μόρια, εις & σπεύδω νά διαλυθώ, έστω 
»ή φωνή μου ώς πνεΰμα έφ’ ύμάς. Ίϊ κυανά κύματα, άτινα έφέρατε τήν 
«σημαίαν μου ! ΎΩ άνεμοι, οί πνεύσαντες ύπέρ. αύτήν ώς εί τήν ήγαπάτε, 
«καί πληροΰντες τά πλήθοντα ιστία μου δτε ωθοΰντο πρδς πολλούς θριάμ
βους. Σύ. γενέτειρά μου γή δι’ ήν έχυσα τδ αίμά μου, καί σύ γή ξένη 
«ή πιοΰσα τδ έθελοντί έκ πολλών πηγών ρέον αίμα τοΰτο. Σεις λίθοι, έν 
«οις τδ πεπηγμένον. αίμά μου δέν άπορροφάται, άλλ’ άνέρχεται είς τδν 
«ούρανόν. Σείς, ούρανοί, οί δεχόμενοι αύτό. Σύ ήλιε, ο λάμπων έπί πάντα 
«ταΰτα καί Σύ δ. άνάπτων καί σβεννύων ήλιους. Μαρτυρήσατε ! ’Αθώος 
f δέν είμαι, άλλ’ είσίν ούτοι άπταιστοι ; Θνήσκω άλλ’ ούχί άνεκδίκητος. 

«Μεμακρυσμέναι έποχαί άνέρχονται έκ τής άβύσσου τών μελλόντων χρά- 
«νων καί δεικνύουσι τοϊς οφθαλμοΐς τούτοις πριν κλείσωσι τήν καταδί- 
«κην τής ύπερηφάνου ταύτης πόλεως. Επιρρίπτω τήν άράν μου έπ’αύτήν 
«καί τά αύτής διά παντός. Ναι, αί ώρζι σιωπηλώς γεννώσι τήν ήμέραν 
«καθ’ ήν αύτη ητις έγένετο προμάχων κατά τοΰ ’Αττίλα, θέλει ένδώσει, 

«καί ένδώσει άναιμωτί καί ταπεινώς είς νόθον ’Αττίλαν μή χύνουσα τό- 
«σον αίμα πρδς ύπεράσπισιν .αύτής, δσον αί γηραιαί αύται φλέβες, πολ- 
«λάκις άφαιμαχθεΐσαι πρδς σκέπην αύτής, θέλουσι χύσει έν θυσία. Άγο.- 
«ρασθήσεται. καί πωληθήσεται καί γενήσεται εξάρτημα τών περιφροναύν- 
«των αύτήν. Θέλει ύποκύψει γενομένη έπαρχία αύτοκρατορίας, άσήμαν- 
«τος πόλις άντί πρωτευούσης, περιέχουσα δούλους άντί γερουσιαστών, 
«έπαίτας άντί εύγενών, εμπόρους άντί λαοΰ. Τότε, δτε Εβραίοι θά πε- 
«ριέρχωνται έν τοϊς ,άνακτόροις σου, θύννοι έν- ταΐς πλατείαις σου καί δ 
«Γραικδς έν ταΐς άγοραΐς σου, μειδιών έπ’ αύτών ώς έπί ιδίων, δτε οί πα- 
«τρίκιοί σου θά έπαιτώσι τδν πικρόν, άρτον έν ταΐς στεναΐς δδοϊς σου, καί 

«έν τή αισχρά άνάγκν) θά έπικαλώνται τήν εύγένειάν των ώς άφορμήν 

«ελέους !«

■ Και ουτω καθεξής κατά τδ αύτδ ύφος. Πάντες όί σφοδροί ούτοι άναθε- 
ματισμοί κατά τής Ένετίας ήδύναντο νά ώσιν έν μέρει αληθείς καί δί
καιοι καθ’ ήν έποχήν έγραφεν δ Βύρων, άλλ’ ήσαν αύτόχρημα άναχρονι- 
σμδς έν τφ στόματι τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου, Μετά τδν θάνατον τοΰ άν-: 
τάρτου Λόγου ή Ένετίκ έσχε μακράς ημέρας λαμ.πρότητος καί μεγαλείου 
καί δ άστήρ αύτής έθαμβώθη μόνον κατά τήν τελευταίκν εκατονταετη-· 
ρίδα τής ύπάρξεως αύτής, καί ήφανίσθη μόνον δτε δ Ναπολέων έθηκε τέ-, 

λος είς αύτήν καί τήν έπώλησε; έν Καμποφορμίφ.
Εί'δομεν τδν άνθρωπον καί τήν έποχήν αύτοΰ ώς τίθενται, πρδ τών δ- 

φθαλμών ήμών ύπδ τοΰ μεγάλου τής ’Αγγλίας ποιητοΰ. Ίδωμεν νΰν τί 
ήσαν έν τή αύστηρκ ιστορική άληθείφ.

Ό Βύρων άκολουθεϊ κατά μέγας μέρος τούς τοΰ Σανούδου βίους τών 
Δογών, ένθα ή συνωμοσία καί δ θάνατος τοΰ Φαλιέρου έκτίθενται ώς εξής.

Περί τά μέσα τοΰ ΙΔ· αίώνος άνήρ όγδοηκοντούτης, άλλ’. ισχυρός τδν' 
νοΰν, έξελέγη Δόγης,, δ Μαρίνος Φαλιέρος, πολιτικός καί. στρατιώτης, δστις 
διοικητής ών τοΰ Τρεβίζου δέν έφοβήθη νά κολαφίσ-ρ τά ώτα τοΰ έπισκό- 
που, διότι ήνάγκασεν αύτδν νά προσμείνή κατά τινα θρησκευτικήν -τελε
τήν. Ό Φαλιέρος, δτε έλαβε τήν εί'δησιν τής εκλογής του, ήν έν 'Ρώμγι· 
Άπήλθε τής 'Ρώμης καί άφίκετο είς Ένετίαν έν ήμέρφ. πυκνής ομίχλης, 
ή'τις έμπόδισε τούς λεμβούχους νά διακρίνωσι τήν άποβάθραν, καί ή λέμ
βος προσωρμίσθη μεταξύ τών δύο στύλων τής Piazzetta ένθα έξετελοΰντο 

αί θανατικαί ποιναί. Ό Δόγης ήναγκάσθη ν’ άποβή; είς; τήν δυσοίωνου- 
ταύτην θέσιν, δπερ ήν, ώς λέγει δ χρονογράφος, λίαν κακός οιωνός· Κατά 
τινα εορτήν έν τφ δογικφ άνακτόρφ., δ Μιχαήλ Στένος, έρωτευθείς άκο-. 
λούθου τινδς τής Δογίσσης προσηνέχθη λίαν άπρεπώς πρδς αύτήν, δι’ S δ. 
Δόγης διέταξε ν’ άποπεμφθή τής αιθούσης. Τήν αύτήν νύκτα δ Στέν-ος' 
εκδικούμενος, άφήκεν έπί τοΰ δογικοΰ θρόνου τάς εξής λέξεις. Marino Fa- 

liero, Doge della bella moglie, altri la gode ed egti la mantiene.O Στένος διά 
τήν υβριν ταύτην κατεδικάσθη είς μαστίγωσιν δι’ ούρ&ς άλώπεκος, είς 
κάθειρξιν ένδς μηνδς καί άπότισιν τφ δημοσίφ εκατόν λιρών. Ή ποινή δέν 
έφάνη τή Φαλιέρφ ανάλογος τφ πταίσματι, δθεν ή'ρχισε νά διανοήται 
συνωμοσίαν μετά τοΰ ναυάρχου τοΰ ναυστάθμου, οστις είχεν ύποστή έπί- 
σης δεινήν ύβριν παρά τίνος πατρικίου έκ τής οικογένειας Βαρβάρου,

Τώ Φαλιέρφ ταχέως προσήλθον έτεροι πολλοί, έν οΐς καί δ περίφημος 
Φίλιππος Καλενδάριος, δστις κατά παράδοσιν λέγεται ών δ άρχιτέκτων 
τοϋ δογικοΰ ανακτόρου. Οί συνωμόται άπεφάσισαν νά ύψώσωσι τήν ση

μαίαν τής άνταρσία-ς τήν Τετάρτην, 15 ’Απριλίου 1355. Άλλά Βελτοά- 
•μος τις έκ Βεργάμου κατήγγειλε τήν συνωμοσίαν τώ πατρικίφ Νικολάω 
Lioni φίλφ του. Οί συνωμόται έφυλακίσθησαν καί άπεκεφαλίσθησαν. Τή 
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17 ’Απριλίου άπεζόπη ή κεφαλή τοΰ Δόγου έπι τ·ης λίθινης κλίμακος έφ’ 

^ς οί Δόγαι ώμνυον εισερχόμενοι κατά πρώτον είς τδ άνάκτορον.
Ταϋτα κατά τδν Σανοϋδον.Άλλ’ ύι ιστορική κριτική δέν δίδει πλει,οτέραν 

πίστιν τφ χρανογράφφ ή τφ ποιητή. Καί τφ δντι τ'ά πρακτικά τών Τεσ
σαράκοντα άντιλέγουσι πολλαχώς είς τήν κοινήν ταύτην παράδοσιν, και 
αύτδς δ’ ο Μαρίνος Σα-νοΰδος, οστις νέας έτι ών έπίστευεν είς την παρά- 
δοσιν, κατόπιν έθεσεν είς τδ περιθώριον τών χρονικών αύτοϋ, άν ούχί διορ
θώσεις, άλλ’ δμως σημειώσεις έρωτηματικάς, λαβών πλείονας και θετικω- 
τέρας ειδήσεις. Ό Μαρίνος Φαλιέρος βεβαίως ώρμήθη κατ’ άρχάς έξ εμ

φύτου φιλοδοξίας. Σκοπδν είχε νά καταστή κύριος της Ένετίας ούχί, έ» 
φιλελευθέρων ιδεών,άλλά μάλλον έκ δεσποτικώ.ν,μεταχειριζόμενος πρδς τδν 
σκοπδν τοδτον πάντα τά δημώδη εκείνα τεχνάσματα οσα οί τυραννιών- 
τες συνειθίζουσι νά μεταχειρίζωνται. Έ,ν Ίταλίφ πάσαι αί έλεύθεραι πό
λεις μετεβάλλαντο ολίγο,ν κατ’ Ολίγον είς ηγεμονίας. Πλην η σώφρων αύ- 
στηρότης' της τάξεως τών πατρικίων έσωσε τήν ’Ενετίαν ά.πδ τοϋ δεσπο- 

τισμοΰ ένδς μόνου κυριάρχου.
Σπουδαϊον έγγραφον δημοσιευθέν ύπδ τοϋ Romanin έν τή ίστορίφ αύ- 

τοΰ ούκ ολίγον διαλευκαίνει τά κατά την συνωμοσίαν τοϋ Φαλιέρου. Άνα- 
φέρεται τφ όντι δτι Πέτρος τις Baeto.er έν Κρήτη κατά τύχην ευρισκόμε

νος, άκούσας δνομαζόμενον τδν Φαλιέρον, άνέκραξεν έν. τώ μέσφ κραιπά
λης μεθυόντων. Quid dicitis vos de domino Faletro ? Καί^έξηκολαύθησε λέ
γων δτι άν έκαλεϊτο νά μετάσχη τής συνωμοσίας καί τώ ύπέσχοντο δτ* 
•ήθελε γείνει μέγας εύπατρίδης, ήθελε παράσχει καί. αύτδς την συνδρομήν 

του καί τά πάντα ή'θελον άποβή κατ’ εύχήν.
Ίδωμεν νΰν άν ή κριτική έπιτρέπη τή συζύγφ τοϋ Φαλιέρου τδ σπου

δαιότατου πρόσωπον, δπερ η συνήθης παράδοσις τή αποδίδει, τοϋ άλη

θοΰς ονόματος αύτης δντος Aluica ή Lodovica di Nicolo Gradenigo καί ούχί 
Angiolina Loredano ώς τδ θέλει δ Βύρων.

Ίδιαίτεραι έ'χθραι ύφίσταντο μεταξύ τών Φαλιέρων καί τών Στενών, 
προερχόμεναι έκ τοΰ δτι είς Στένος εΐχεν έπιβληθή βιαίως Saray τινί, δούλη 

Πέτρου τοΰ Φαλιέρου. Κάλλιστα δύναταί τις νά φαντασθή δτι η βιαιο
πραγία αΰτη έξήγειρε την δργήν τών δύο οικογενειών καί δτι δ Μιχαήλ 
Στένος άφήκεν ύβριστικδν γραμμάτιον έπί τοΰ θρόνου τοΰ Δόγου, άφ’ ού 
ούδέν νέον η άσύνηθες πραγμα ήν ή άνακάλυψις τοιούτων γραμματίων 

έπί τοΰ δογικου θρόνου’ άλλ’ έκ τών εγγραφών έν τοΐς. πρωτοκόλλοις τής 
Quarantia criminale φαίνεται τδ γραμμάτιον αύτδ τοΰ Στένου περιέχον τι 
περί τής'συζύγου τοΰ Δόγου. Εύρίσκομεν τφ οντι δτι τή 10 Νοεμβρίου 

1354 δ πρόεδρος τής Quarantia Criminale έπεφόρτισε τούς Avogadori τής 
κοινότητος νά φυλακίσωσι καί έξετάσωσι τούς ένοχους προσβλητικών γρα
φών έν τή Sala chi communi τών άνακτόρων τοΰ Δόγου. Οί κατηγορούμενοι 

έπί τοιούτφ έγκληματι ήσαν Μιχαήλ Στένος, υίδς τοΰ ποτέ Ίωάννου, Πέ
τρος Bollani, Rizzardo Marioni, Moretto Zorzi καί Maffio Morosini. Ό Στένος 
κατηγορεϊτο ιδίως έπί σκανδαλώδει γραμματίφ καί άνοικείαις ΰβρεσι κατά 
του άρχοντος Δόγου et ejus nepotis. Ό άνεψιδς ούτος ί'σως ήν δ ύπδ τοΰ 
Δόγου καλούμενος diletto έν τη διαθήκη αύτοϋ τή 31 Μα’ίου 1328,. δυνα
τόν δμως ην νά ένόει άνεψιάν, διότι ό Δουκάγγ ος άναφέρει περιστάσεις 
τινάς καθ’ άς τδ nepos άναφέοεται έπί γυναικών. Άλλ’ούδ’ έν τή μιφπε- 
ριπτώσει ούδ’ έν τη άλλη πρόκειται περί ·τής συζύγου.

Τοΰτο καί μόνον ίσως ή'ρκει δπως άνατρέψη την κοινήν παράδοσιν περί 
της έξενεχθείσης ύβρεως ύπδ τοΰ Στένου κατά της δογίσσης, άλλ’ υπάρ
χει και έτέρκ έπιβοηθητική περίστασις ήτις δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν. Έν 
φ ή ηλικία τοΰ άνεψιοΰ η της άνεψιας τοΰ Δόγου ήθελε άντιστοιχεϊ πρδς 
την τοΰ Στένου καί τών άλλων, οΐτινες περιγράφονται ώς adolescentuli no· 
biles (νεανίσκοι εύγενεΐς), δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, έ'κ τινών έγγράφων 
άναφερομένων είς την Lodovica Faliero καί διατηρούμενων έν τοΐς συμβο- 

λαιογραφικοΐς άρχείοις της Ένετίας, δτι η σύζυγος τοϋ Δόγου κατά την 
έποχήν τοΰ περιλάλητου γραμματίου εΐχεν ηδη ύπερβή τδ τεσσαρακο
στόν έτος της ηλικίας. Είναι άρα πιθανόν δτι κυρία έν τη προβεβηκυίφ 
ταύτη ηλικίφ ή'θελεν έκτεθη είς ΐίβρεις καί αίσχράς ύπονοίας νέου είκό- 

σαετΟΰς ;
. Έν τούτοις έν τοΐς έπισήμοις έγγράφοις τών Δέκα ούδέν η σχεδδν ούδέν 

ύπάρχει τδ άναφερόμενον είς την συνωμοσίαν τοΰ Φαλιέοου. Ή δίκη τοϋ 
Δόγου καί ώς έκ τοϋ δγκου καί ώς έκ της έπισημότητος αύτής άπετέ- 
λεσε βεβαίως ί'διον τόμον, δστις εί'τε κατά τύχην είτε έκ προθέσεως άπω- 
λέσθη, Άλλ’ δ,τι φαίνεται βέβαιον έκ τών προλεχθέντων είναι δτι η άλη- 
θης αιτία τής συνωμοσίας πρέπει νά ζητηθή έν αύτφ, τφ νφ τοϋ Δόγου 
καί έν ταΐς περιστάσεσιν αΐτινες διήγειραν φιλόδοξα σχέδια έν τή διανοίη 
αύτοϋ. 'Η έξενεχθεΐσα υβρις ούχί πρδς τήν σύζυγον, άλλά πρδς τδν ανε
ψιόν ή κάλλιον πρδς τήν άνεψιάν συνετέλεσεν ί'σως νά έξεοεθίσή τήν προς- 
βληθεΐσαν υπερηφάνειαν αύτοϋ. TJ σύζυγος τοΰ άνεψιοΰ τοΰ Δόγου ήν τώ 

δ'ντι Αικατερίνη τις Κονταρίνη καί έκ τούτου άκριβώς προήλθε τό λάθος 
τοΰ μύθου, τδ άποδίδον αύτφ τφ Δόγη σύζυγον Κονταρίνη ένφ είναι ιστο- 
ρικ.ώς βέβαιον δτι ένυμφεύθη γυναίκα έκ τοΰ οί'κου τών Γραδενίγων. Ή 
δέ συνωμοσία τοΰ Φαλιέρου προηλθεν έκ λόγων πολύ σπουδαιοτέρων ή 

d τής προσωπικής άντεκδικήσεως.

' Έχ τοδ άγγλιχοδ ύπό A. Α. Ραγκαβή
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ΚΕΝΤΡΟΦΥΞ ΔΥΧΛΜΙΣ—ΥΓΡΑΓ ΜΕΜΒΡΑΝΑΙ

’Άν έξακοντίσωμεν λίθον ή έτερόν τι σώμα, τδ σώμα τοΰτο θέλει άπο- 
μακρυνθή ημών κατά διεύθυνσιν κοιτά μάλλον ή ήττον ευθείαν. ’Άν δ

μως τδ έν 'λόγφ σώμα 'λ δ λίθος είναι προσδεδεμένος είς τδ άκρον σχοι
νιού κρατουμένου διά τής χειρδς δέν δύναται ν’ απομακρυνθώ, άλλά θέλει 

στραφή πέριξ τοϋ διά της χειρδς κρατουμένου άκρου τοϋ σχοινιού, συγ
χρόνως δέ ού μόνον τδ σχοινίον έντείνέται, άλλ’ αίσθανόμεθα καί δύναμιν 
τινα έλκουσαν την χεΐρα ήμών πρδς τδ σημεϊον πρδς § έκάςοτε εύρίσκεται 
τδ στρεφόμενου σώμα. Καί φυσικώς άφοΰ τδ σχοινίον εμποδίζει τδ σώμα 
ν’ άπομακρυνθώ, ώς θά συνέβαινεν, άν ήτο ελεύθερον, δέον νά ύποστγί 
πρδς τοΰτο τάσιν τινά, την όποιαν αισθάνεται καί η κρατούσα αύτδ χείρ. 
. Πάντοτε δταν σώμά τι εκτελώ περιστροφικήν κίνησιν άναπτύσσεται δύ- 

ναμίς τις, ή'τις ενεργεί έπί τοΰ σώματος τούτου άπαραλλάκτως ώς άν τα 
σώμα ωθείτο έκ τοΰ κέντρου τής κινήσεφς πρδς τήν περιφέρειαν. Ή δύ- 

ναμις αυτή ή'τις τείνει ν’ άποδιώξγ τδ σώμα μακράν τοΰ κέντρου τής κι- 

νήσεως ονομάζεται κεΐτρόφυζ Svrauicy Τοιαύτη δύναμις άναπτύσσεται π.χ. 
δταν στρέφωμεν λίθον είς τδ άκρον τής. σφενδόνης.

Ή κεντρόφυξ δύναμις γίνεται λίαν καταφανής έν τφ. ύπδ τής είκό
νος 17. παριστανομένω πειράματι. Ααμβάνομεν ποτήριον καί προσδένομεν 
αύτδ είς τδ άκρον σχοινιού, ώς παριστ^ ή· είκών, έπειτα δέ πληροϋμεν 
αύτδ ύδατος καί λαμβάνοντες τδ έν άκρον τοΰ σχοινιού διά τής χειρδς 
στρέφομεν αύτδ μετά ταχύτητος κατακορύφως, βλέπομεν δέ δτι ού'τε στα- 
γών ύδατος έκχύνεται έκ τοΰ ποτηριού, άν και τδ ποτήριον λαμβάνει 
πάσας τάς δυνατάς κλίσεις. Τοΰτο συμβαίνει διότι ή άναπτυσσομένη κεν
τρόφυξ δύναμις, ήτις ώς εί'δομεν, ενεργεί ώς ώσις άπδ τοΰ κέντρου, πρδς 
τήν περιφέρειαν, ωθεί τδ ύδωρ πρδς τδν πυθμένα τοϋ ποτηριού, καί ύπερ- 
νικώσα τδ βάρος τοΰ ύδατος, δέν άφίνει αύτδ νά εκχυθρ* ούδέ δταν τδ 

στόμιον τοΰ ποτηριού είναι έστραμμένον πρδς τά κάτω.
’Άν τδ ποτήριον δέν στρέφεται μετά τής δεούσης ταχύτητος τδ πεί

ραμα δέν έπιτυγχάνει, διότι ή κεντρόφυξ δύναμις είναι μικρά δταν ή τα
χύτης τής περιστροφής είναι μικρά, αύξάνει δέ, καί μάλιστα λίαν ταχέως, 
καθ’ δσον αύξάνει και ή ταχύτης τής περιστροφής. Τοΰτο δυνάμεθα ν’ ά- 

ποδείξωμεν άν άντί κοινοΰ σχοινιού μεταχειρισθώμεν ελαστικόν τι νήμα 
είς τήν άκραν τοΰ οποίου προσδέσωμεν σώμά τι βαρύ- τότε βλέπομεν, δτι- 
καθ’ δσον αύξάνομεν. τήν ταχύτητα τής περιστροφής τδ νήμα καθίστα-

ται μακρότερον διότι αύξάνει ή κεντρόφυξ δύναμις, καί συν αύτή καί ή 
έντασις τοΰ νήματος. '

Ή ύπδ τής είκόνος 18 παριστανομένη παιδιά στηρίζεται έπίσης έπι 
τής κεντρόφυγος δυνάμεως. Ή είκών έξηγεΐ άρκετά καθαρώς τήν έν λόγφ 
παιδιάν, ώστε μάς άπαλλάττει πάσης περιγραφής αυτής. Ό πέριξ τοϋ 
δακτύλου' διά μικράς αύτοϋ κινήσεως περιστρεφόμενος μετά ταχύτητος 

κρίκος τοϋ χειρομάκτρου, πιέζει έπί τοϋ δακτύλου ένεκα τής άναπτυσ- 

σομένης κεντρόφυγος δυνάμεως, ή δέ μεταξύ τοΰ δακτύλου καί του κρίκου 
τριβή κωλύει τδν κρίκον τοΰ νά καταπέσγ.

Εί'πομεν ανωτέρω δτι πάντοτε δταν σώμ.ά τι έκτελή κίνησιν περιστρο
φικήν άναπτύσσηται κεντρόφυξ δύναμις ώθοΰσα αύτδ πρδς τήν περιφέ
ρειαν. Ουτω π· χ. δταν τρέχωμεν πεζοί, πολλφ δέ μάλλον έφιπποι, τα
χέως είς κύκλον άναπτύσσεται κεντρόφυξ δύναμις, ή'τις η'θελεν άνατρέψει 
ημάς προς τδ άντίθετον μέρος τοΰ σημείου περί τδ όποιον στρεφόμεθα, 
άν αύτομάτως δέν έκλίναμεν πρδς τδ κέντρον ίνα ούτως ίσορροπήσωμ,εν 
τήν κεντρόφυγα δύναμιν. Παρατηρήσατε τούς ιππείς δταν κάμπτφσι τρέ
χοντες όδόν τινα ή δταν τρέχωσι κυκλικώς έν τφ ίπποδρομίφ πώς καί ίπ
πος καί ίππεύς κλίνουσι πρδς τδ κέντρον.

Ή αύτή δύναμις άναπτύσσεται καί δταν αί σιδηροδρομικά! άμαξαι κι- 

νώνται έπί καμπύλης τροχιάς. Ή δέ δύναμις αύτη μάλιστα δταν ή αμα
ξοστοιχία κινήται μετά ταχύτητος η'θελεν έκτροχιάσει αυτήν άν αυτή 

είς τά σημεία είς ά ή τροχιά είναι καμπύλη δέν έκλινε πρδς τά έσω. 
Πρδς τδν σκοπδν τοΰτον δπου αί τροχιαί σχηματίζουσι καμπύλην τδ πρδς 
τά έσω σιδηροΰν έλασμα τοποθετείται ολίγον χαμηλότερου τοΰ πρδς τά 
έξω, ώστε κατ’ άνάγκην ή αμαξοστοιχία δταν διέρχεται έπι τής καμ
πύλης τροχιάς κλίνει πρδς τά έσω.

"Οταν κατασκευάζωμεν διάλυσιν σάπωνος καί άναταράσσωμεν αύτήν 
βλέπομεν δτι σχημ,ατίζεται πληθύς φυσαλίδων αίτινες έχουσιν ώς έπί τδ 

πλεΐστον σχήμα σφαιρικόν. Πρδς τδ άνω μέρος φιάλης ζύθου έξ ής έξεκε- 
νώσαμεν μέρος αύτοϋ σχηματίζονται πολύσχημοι φυσαλίδες. Καί κατά 
τήν πρώτην καί κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν τδ σχήμα τών φυσαλί
δων τούτων καί ή θέσις αύτών δέν είναι τυχαία, άλλά ύπόκεινται είς νό
μους σταθερούς. Καί αί δύο δμως άνωτέρω έκτεθεϊσαι περιπτώσεις είναι 
λίαν πολύπλοκοι ώστε νά δυνηθώμεν νά σπουδάσωμεν έπ’ αύτών τήν κα
νονικότητα μεθ’ ής σχηματίζονται αί λεπταί ύγραί μεμβράναι αίτινες 

άποτελοΰσι τδ περικάλυμμα τών έν λόγφ φυσαλίδων. Διά τών κατωτέρω 
,έκτιθεμένων πειραμάτων λαμβάνομεν ιδέαν τινά περί τής κανονικότητας 
καί τής σταθερότητος, μεθ’ ής σχηματίζονται αί μεμβράναι αυται.
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Κάτασκευάζομεν έκ σύρματος τόν σκελετόν τετραέδρου κύβου καί 

βυΟίζομεν τά συρμάτινα ταϋτα σχήματα εντός πυκνής διαλύσεως σάπω- 
νός, έξάγοντες δέ αύτά έκ της διαλύσεως τοϋ σάπωνος βλέπομεν δτι με

ταξύ των συρμάτων σχηματίζονται κανονικώταται μεμβραναι και ότι εις 
τδ τετράεδρον καί εις τδν κύβον σχηματίζονται τριγωνικά! μεμβραναι ίσαι 

και δμοιαι πρδς άλληλας άναχωροΰσαι άπδ τοϋ κέντρου των σωμάτων τούτ 

των καί άποληγουσαι εις τάς έκ σύρματος πλευράς αυτών, ώς ποίριστώσιν 
αΐ εικόνες 19 και 20 δ ικετών στικτών γραμμών. Μικραί τινες άνωμαλίαι 
προέρχονται όταν δ κύβος η τδ τετράεδρον δέν είναι κανονικόν.

Άν Οέσωμεν είς τδ κέντρον τοΰ σχήματος έκεϊ δηλ. δπου συναντώνται 
πάντα τά τρίγωνα ,φυσαλίδα διαλύσεως σάπωνος, δπερ κατορθοΰται διά( 
τίνος έπιδεξιότητος, βλέπομεν δτι η φυσαλίς αυτή έν μέν τφ τετραέδρφ 
λαμβάνει σχήμα τετραέδρου έν δέ τφ κύβφ σχήμα κύβου, και είς τάς

δυο περιπτώσεις αί έ'δραι αύτης είναι όλίγον καμπυλαι. Άν κατά τύχην 
διαρραγ-ρ η έπίτηδες διαρρηξωμεν μίαν η πλείονας τών τριγωνικών μεμ
βρανών αί λοιπαι δέν τηροϋσι τδ σχϋμα και την θέσιν αύτών άλλά δια- 
τίθ ενται άλλως πώς.

Αί έν λόγφ μεμβραναι άκολουδοΰσι νόμον γεωμετρικόν κατά τδν σχη
ματισμόν αύτών. Κατ’ άμφότεοα τ’ άνωτέρω περιγραφέντα πειράματα αί 
μεμβράναι αύται ένώνουσι μεταξύ των τάς έκ σύρματος πλευράς τοΰ τε
τράεδρου Ά τοΰ κυβου., Αί έκ σύρματος πλευραί αύται ήδύνατο νά ένω-



κάμαρα τοΰ παλατιού νά παλαίψουμε. Παλαίβγουνε, κάνει ένα λάκκο,
τονέ
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Οώσι διά των μεμβρανών και άν αυται εΐχον έτερα σχήματα καί θέσεις, 
άλλ’ δμως αί μεμβράναι αυται λαμβάνουσι πάντοτε τοιαΰτα σχήματα και 
Θέσεις ώστε αθροιζόμενη ή έπιφάνεια αύτών ν’ άποτελή το μικρότατον 
άθροισμα-παντδς ετέρου τδ οποίον η'θελεν άποτελεσθή άν αυται κατεϊχον 
άλλην θέσιν ή εΐχον άλλοιον σχήμα.

*Αν σχηματίσωμεν διά σύρματος κύκλον η τετράπλευρου ή οίονδήποτε 
άλλο επίπεδον σχήμα καί έμβαπτίσωμεν αύτδ εντός διαλύσεως σάπωνος, 
βλέπομεν δτι σχηματίζεται μεμβράνη μεταξύ τής περιμέτρου τοϋ σχή
ματος. "Αν λάβωμεν τώρα τρίχα ή νήμα εύκαμπτον καί θέσωμεν αύτδ 
χπι τής μεμβράνης’ούτως ώστε ν’ άποτελεσθή κεκλεισμένον τι σχήμα συν- 
δεομένων τών άκρων τής τρίχας $ νήματος, έπειτα δέ διά τίνος αιχμής 
διαρρηξωμεν τδ ύπδ τής τριχδς ή τοΰ νήματος περικλειόμενου μέρος τής 
μεμβράνης βλέπομεν δτι οιον δήποτε σχήμα καί άν ζχγ ή θρίξ ή τδ νήμα 
λαμβάνει άμέσως μετά την διάρρηξιν ακριβώς κυκλικόν σχήμα ώστε σχη
ματίζεται έν μέσφ τής μεμβράνης άκριβώς κυκλική οπή περίοριζομένη 
ύπδ τής τριχδς ή τοϋ νήματος. Καί τδ φκινόμενον τοΰτο εξηγείται διά 
τοϋ ανωτέρω νόμου περί σχηματισμοΰ τών ύγρών μεμβρανών.

Τά έν λόγφ πειράματα διά διαλύσεως σάπωνος δύναται νά πολλαπλά* 
σιάση τις κατασκευάζων έκ σύρματος καί έτερα σχήματα έκτδς τοϋ τε
τραέδρου καί τοΰ κύβου.

Ε. Α.

τονέ χώνει τδ δράκο μέσα βαθειά. Τότες φεύγει καί άφίνει τή μάννα του 
,ς αύτδ τδ παλάτι καί τσή λέει' μάννα θά κάθεσαι έδώ καί θά φέρνω
’γώ πουλιά νά, τρώμε. Μά θωρεΐς μητέρα μου, ςέ τοΰτο δά τδ μέρος νά
μή χύσης ποτέ νερδ γιατί εινε ένας δράκος καί θενά ζωντανέψη κ’’ έ'βγη 

τά ψήνανε 
τά τρώανε. Αύτά σάν τσή είπε δ γυιός τση ήφυε' λέει μά έγώ θά δοκι
μάζω νά χύσω ’λίγο νερδ νά δώ ΐ'ντα ν’ αύτό. -Γεμώζει μιά λαΐνα μπάτι 

άπάνω. Καί καλά έ'ρχεται δ γυιός τση, τρώνε τά πουλιά.Κάθε μέρα ήχυνε 
τδ νερδ, νοιώθει δ δράκος βγαίνει άπάνω. Βγαίνοντας δ δράκος άχ λέει, 
μάτια μου, έσύ ποΰ μοΰ δωσες τή ζωή, θά ζήσωμε μαζί. Αέει ναι ποΰ 

ήθελα συντροφιά καί καλά κι’ ηύρέθηκες. ’Όντας ήλειπε δ γυιός τση ήταν’ 
αύτδς, όντας ήρχουνταν, ήκρύβγουνταν αύτδς σοΰς καί σώπα ’ςέ μιά κά
μαρα. Ά τή μΐά ά τή άλλη άγγαστρώνεται ή βασίλισσα αύτή μέ τδ 
δράκο' τήν έθεώρησ’ δ γυιός τση καί τσί λεε, ώ μητέρα μου, πόσο ήπάχυ- 

• νες έξαιτίας τά πουλιά ποΰ σοΰ φέρνω όλη μέρα. Μά ’κείνος έγνώριζε 
ΐ'ντα γίνεται μ.ά δέν ήθελε νά τσή φανερώση.’Ηρθε στο μήνάν τση τσή λέει 
μιά μέρα δ γυιός τση' ά, λέει, μητέρα μου έσύ θά γέννησης νά κάμης ένα 
παιδί' ά μου κάμης άδερφή, θά σκοτώσω εσένα κι’ εκείνη, ά μοΰ κάμης 
άδερφδ θά σέ βάλω οπού μπορώ καί δύνωμαι, θά σ’ άγαπώ δυνατά. Σέ δυδ 
τοείς μέραις τήν πιάνει πόνος.Σάν τδ κατάλαβε δ γυιός τση ή'πηε κΐ’ήκάθον-

όξω. Αέει καλδ παιδί μου. *Ηπαιρνε τ’ άρματα ή'φερνε πουλιά.

τα ’ςτδ δάσος νά μήν άκούση, νά .μή ’δή πράμμα.Ήγέννησε αύτή, κάνει σερ-

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΛΛΕΚΤΑ .

*

ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΘΗΡΑΣ

Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη, ’ς τήν ανέμη τυλιγμένη, δός τση κλώτσα 
νά γυρίση, παραμύθι ν’ άρχινήση.

’Ήτανε μιά φορά ένας βασιλέας καί είχε τρεις γυιούς' τδ.λοιπδς δ μι- 
κρδς γυιδς τδν άγαποΰσαύ οί γονείς του καλά. Τδ λοιπδς άφοΰ ήμεγάλωξε 
λέει τσή μητέρας του* μητέρα έρχεσαι νά φύωμε ; Ήπεθάνανε πρώτα δ 
πατέρας του καί τ’ άδέρφίάν του κι’ ή'μεινε ή μάνναν του κι’ αύτδς καί 
τήν έ'πηρε κΛ’ ήφύανε. Ήπηαίνανε δλο τδ δάσος ήπορπατούσανε μέρα νύ
χτα, ’ςτά δένδρα ήξημερώνανε.Έκεϊ βλέπει τδ βκσιληόπουλο ένα παλάτι, 
άφίνει τή μάνναν του ’ς τά δένδρα καί πάει μέσα καί βρίσκει ένα δράκο 
κι’ ήτανε δ βασιλιάς τώ δράκοντων. Τδ λοιπδς τοΰ λέει, μωρέ, τί θές 
εσύ έδώ ; λέει ήρθα νά παλαίψωμε. Καί μά έγώ είμαι ένας δράκος, κι’ 
έσύ παιδάριο τά· βάζεις μέ τά μένα' μά σάν είσαι άρκετδς έ'λα μέσα ’ς τήν

νικδ παιδί. Ώς καθώς ήγεννήθηκε,ήπεσε άπδ πάνω άπδ τήν δρακόντισσα κι’
ήπήε άπδ κάτω άπδ τδ τραπέζι' τδ νέ π’άνουνε καί τδν βάνουνε άπάνω ’ςτδ 
τραπέζι'άκούει δ γυιός τση αύτά,μπαίνει μέσα τονέ βλέπει ’ςτδ τραπέζι πάει 
τδν άγκαλιάζεται καί τονέ φιλεΐ.Τώρα μητέρα θά σ’άγαπώ πειδ καλά.ΖητΧ 

: βάφτιση τδ παιδί.Τδ όνομα λέει ’Αθάνατος. Τοΰ φέρνουνε 
φαγειά έ'τρωε αύτά αλύπητα’ ήγάπα αύτδς τδν άδερφόν του τδν ’Αθά
αύτδς δ Γιάννης νά

νατον τέλεια καλά. Ήπήαινε ’ςτδ κυνήγι κι’ ήρχουντα, ήπιανε τδν Άθά-
νατο ’ςτήν ποδιάν του καί τδν έπαιζε. Άςάφήκωμε αύτά κΐ’άς πιάσωμε 
τδ δράκο δποΰ είχε τρομάρα καί ήθελε νά φύη ο Γιάννης νάχη αύτδς τδ

■ ελεύθερο' τδ βράδυ δποϋ ήκοιμούντανε δ δράκος κΓ ή δρακόντισσα ’ςτή 
μέση δ ’Αθάνατος καί δ Γιάννης ’ςέ άλλη κάμαρα. νΩ βασίλισσά μου γί-
νεται νά ζοϋμε μεΐς έτσιδά μέ τέτοια τρομάρα έξ αιτίας τοϋ γυιοϋ σου ;
Αεει ΐ'ντα νά σοΰ κάμω; λέει άλλο δέν είνε παρά νά τονέ φαρμακέψουμε, 
νά φύη άπ’ τή μέση. Ό ’Αθάνατος ήκανε τδν κοιμισμένο, μά τά αύτιάν 
του γαλέττας ν’άκούη ΐ'ντα λένε γιά τδν άδερφό του. Δέει σάν έ'ρθη άπδ"
τδ κυνήγι νά βάλωμε ςτή στάμνα ποΰ πίνει καί λούεται τδ φαρμάκι. Ση
κώνεται τδ πρωί, κρύβγεται αύτδς, πάει τδ παιδί βρίσκει τδν άδερφότου.

Ό Γιάννης.άφοΰ ή'φαε κι’ ήπιε πάει ’ςτδ κυνήγι. Αύτοί βάνουνε τδ φαρμάκι
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’ςτή λα'ί'να, "Ερχεται αύτδς δραψ-ένος, κουρασμένος καί πάει ή μάνναν του 
νά πιάση τη στάμνα νά του γύρη νά νΰφτη· πάει δ. Αθάνατος νά του 
γύρη τή λα'ί’να. Δεν τδν ή'φινε' είσαι μικρός και δέν μπορείς’ τδν έμάλωνε 
άκούει αύτδς, δέν άφίνει; τδ παιδί νά κάμη την γνώμην του παρά τδ 
μ.αλώνεις. Πηγαίνοντας δ Αθάνατος πέφτει κάτω σπάει τη λα'ί’να, χύ

νονται τά νερά' παίρνει δ Γιάννης τδ παιδί ’ςτά χεριάν του’ λεει μη μι- 
λήσης τοΰ παιδιού παρά άμε νά έτοιμάση; άλλο νερό. Βάνει άλλο νερό 

λούνονται τά δυδ παιδιά,, πίνουνε καί έπειτα καθίζουνε τρώνε. Τη νύχτα 
λέει πάλι δ δράκος μά τοΰτο; δ ’Αθάνατος μάςε κάνει άχαλάστρες 
μπά ν’ άκούη πράγμα λέει εκείνο ρουχαλίζει. ’Άλλο δέν είνε παρά νά 
χώσωμε τά σεντόνια μέσ’ τδ φαρμάκι νά στρώσωμε καί νά πέση απάνω. 
Ό Αθάνατος τ’ άκούει. Πιάνουνε και τά κάνουνε ώς τάπανε. Τδ βράδυ 

άφοΰ ήρθε άπδ τδ κυνήγι κΓ ήποδείπνήσανε παίρνει δ ’Αθάνατος τδ βι
βλίο του καί καθίζει ’ςτδ καναπέ' έλα άδερφέ μου νά μοϋ μάθης τδ μά
θημά μου, γιατί δ δάσκαλος θά μέ δείρη τδ πρωί. Άνοίει τδ χαρτί του 
καί τοΰ δειχτεί πολλά μαθήματα. Έτοΰτα, όλα άδερφέ μ.ου, θά μάθω ώς 
τδ πρωί γιά τί άδέν τά μάθω έχω φυλακή. Αεει καί δέ σοΰ τά μαθαίνω 
’γώ, παρά σεκλετίζεσαι; ήδιαβάζανε ώστε δποΰ ήξημέρωσε, τδ κρεββάτι'. 
δέν τδ ζυγώσανε καθόλου. Άφίνει τδ παιδί, πάει ’ςτδ κυνήγι. Ό δράκος 
μέ τήν δρακόντισσα πίκρα στην καρδιά. Βέβαια, βέβαια τ’ ακούει δ ’Αθά
νατος τί) νύχτα, λέει κΓ άς κοιμάται. Τδ βράδυ πάλι πέφτουνε, λέει 
άλλο δέν είνε παρά νά γενώ φεΐδι νά σταθώ ’ςτ’ άπάνω παραθύρι τση 
κάμαρης άπδ τη μέση καί κάτω, άποκεϊ πάλι άνθρωπος καί σάν έρθη 
άπδ τδ κυνήγι νά κουλουρωθώ ’ςτδ λαιμό του νά τονέ πνίξω.Αέει καλάν’ 
έτσι· 'Ο ’Αθάνατος τ’άκούει. Τδ πρωί ποΰ σηκόνεται νά φύγη δ Γιάν
νης, λέει, θά μέ πάρης κι’ εμένα μαζί σου, λέει δ ’Αθάνατος' λέει είσαι 
μικρός· λέει θά μέ πάρης. Καί καλά δέν τδν έκανε ζαΰτι, τοϋ ετοιμάζει 
μικραΐς σαίταις καί τονέ παίρνει μαζίν του. Ήπηαίνανε, ήπιαίνάνε, πάνε 
’ςτδ δάσος’ τοΰ δώνει τή σα’ίττα κι’ ήκυνήγα καί ήπιανε πουλιά ώσάν νά 
’τανε συνειθισμένο τδ παιδί. Οί δράκοι ’ςτδ σπίτι είχανε πίκραις γιάντα 
νά πάη μαζί του δ ’Αθάνατος. Ήγείνηκε δ δράκος φεΐδι άπδ τη μέση 
καί κάτω κΓ έκουΐ.ουρώθηκε ’ςτ’ άπάνω παράθυρο κι’ ήπερίμενε τά παι
διά νάρθουνε. Σέ πολύ δρόμο, ποΰ ήρχονταν πίσω, τοΰ λέει δ ’Αθάνατος, 
ήκουράστικα καί θά μέ σηκώσης άδερφέ μου καί θά μέ βάλης ’ςτδν ωμ.ό 
σου καί νά μη θέξης ώστε ποΰ νά μέ π^ς νά μέ βάλης άπάνω ’ςτδν κα
ναπέ. Τδν έ'βαλε ’ςτδ λαιμόν του, ήφτάσανε ’ςτήν δξώπορτα τοΰ σπητιοΰ 
γωνε, έκεΐ ώς είδε δ Αθάνατος τδ? άφέντην του φεΐδι, σφίγγεται καλά 
τδν λαιμδν τοϋ Γιάννη σκύβγει, τδν άγκαλιάζει, πάνε μέσα.'Ο δράκος καί 
τοΰ γνεφε καί τοΰ φώναζε, κατέβα σκύλε, καί σέ φαρμάκωσα μά δσο τοΰ 
φώναζε, χειρότερα τδν έσκέπαζ’ αύτό;. Άφοΰ ήπήανε ήχαμήλωσε ’ςτδ 
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.παραθύρι κΓ' ήπεράσανε μέσα' δ δράκος γιά νά μή σκοτώση τδ γυιόν τού 
•ή'μεινε ’ςτή θέσι του. Τόνέ θέχτει, τρώνε, πίνουνε, κάθονται. Τδ βράδυ που 
ίέπέσανε, λέει, μά θέλει σκότωμα τοΰτος δ ’Αθάνατος' λέει δ δράκος 
■άλλο .δέν είνε παρά νά πάω μέσ’ ’ςτδ μ.εσημέρι έκεΐ πόϋ θά κοιμούνται 
μέσ’ ’ςτδ δροσό'νά σκοτώσω τδ Γιάννη νά πάρω τδ γυιό μας. Μά είχανε 
.σύστημα όποιος ήσκοτώνουντα τδν ήβάνανε καί ’ςτά κλαδιά καί τονέ 

κάναν'ε: στάχτη. Θά πάω, μά άν νοιώσουνε θά μέ σκοτώσουνε καί Θά 
μέ κάψουνε καί νάρθης νά πάρης τή στάχτη μου νά κάμης μακαρόνια νά 
φάη νά σκάση κΓ άς μήν είμαι ’ςτή ζωή. Καί δ γυιός μου οσαν κΓ άν 
φάη,δέν παθαίνει πράμμ.α.'Ο ’Αθάνατος τ’ άκούει όλα* εξημέρωσε' σηκώ
νονται. ’Ηπήαινε τδ παιδί πάντα μαζίν του έκεΐ δποΰ έκϋνηγούσανέ' τδ 
μεσημέρι ήκοιμηθήκανε άπδ κάτω άπδ μιά δενδροστοιχία. Ό ’Αθάνατος 
ή'τονε ξυπνητός,ήκίνησέ δ δράκος' ήπηε, πάει κοντά' τοΰ λέει δ ’Αθάνατος 
.τί θές έδώ ποΰ ήρθες; δόνει μ.ιάν κλωτσιά τοΰ Γιάννη. Ευπνα* πιάνει δ 

Γιάννης,τδν άρπ^,τονέ ρίχτει κάτω,τονέ κάνει κομμ.άτια, μαζόβγέι δ γυιός 
του κλαδιά-, τονέ κάβγουνε. Ή δράκισσα είδε πώς ήργείε καί είχε πίκραις 

εφτά λογιών. "Ηρθανε, τά παιδιά' δέν μ.πορεΐ νά τά ρωτήξή. Μητέρα μόύ 
ένα$ δράκος ήρθε ’ςτδ >κυνήγι νά μάς έσκοτώση καί τονέ σκοτώσαμε. Λέει 

καλά έκάμετε, παιδιά μου, κΓ ήγλυτώσετε.' Τδ πρωί ποΰ φεύγανε ήζήώ 
τηξε κΓ αύτή νά πάη μαζίν τωνε γιά νά ξεβαρεθ'η ποΰ ’τόνε μοναχή κι» 

ήπηε.’Εκεΐ ποΰ κυνηγοΰσαν τά παιδιά, ψάχει νά βρη τή στάχτη.’Αποδώ, 
άποκεϊ τή βρίσκει, γεμόζει τσή σακκοΰλαίς τσηκΓ ύστερα πάει ’ςτδ σπίτι 
γιά νά τωνε έτοιμάση φάει. Τήν πάει δ ’Αθάνατος ’ςτδν πειδ πολύ δρόμο κι’ 
έπειτα τήν άφίνει καί πάει μοναχή. Τότες καθίζει καί τοΰ τά λέει όλά 
τοΰ άδερφοϋ του, καί τώρα ποΰ θά πάμε ’ςτδ σπίτι πά σάν τύχη νά φ^ς 

μακαρόνια γιατί σέ χάνω. Πάνε ’ςτδ σπ'ητι'είχε.αύτή δυδ σουπιέραις μάκά- 
ρόνια,, τραβ^ δ Αθάνατός τή μιά κοντάν του καί τρώει. Καθίζει κΓ δ 
Γιάννης τοΰ γεμίζει έναν πιάτο' λέει δέν τρώω, μάννα μου,γιατί δέν πεινώ. 
Τδν έβίαζε, έκεΐ πιάνει, δ: Γιάννης καί. καρφώνει δύο . τρία ’ή ένα περοΰν.ι 

καί τση λέει' λέει άν θέλεις, μάνναν μου, νά φάω, θά φ.^ς'το^τα πρώτα’ 
αύτή γάά νά τονέ κάμη νά φάη, τά μπουκώνεται' μονομιάς, σκά αύτή, 
πέφτει.κάτω.

Τά παιδιά τώρα πάνε νά βρούνε τδν μεγαλήτερόν τωνε. ’Σέ'πολύ δρόμο 
βρίσκουνε ένα τρίστρατο, λέει δ ένας τ’ άλλονοΰ, λέει τώρα θά χωρίσωμε* 
παίρνει δ Γιάννης τδ βασιλικό δρόμο κΓ δ ’Αθάνατος τδ βηζίρικο. Καί 
άλλάζουνε τά δαχτυλίδιάν τωνε' καί σά σέ σφίξη τδ δακτυλίδι (Ζου, τοΰ 
λέει δ Αθάνατος, νάρχεσαι γυρεύγοντάς μου καί σά μέ σφίξη τδ ’δικό σου 
θάρχώμαι ’γώ,. Ήφιληθήκανε καί φεύγουνε, κάνει δ Γιάννης ’ςέ μιά πολι
τεία, ?ς έναν παλάτι βασιλικό πόΰ δ βασιληάς είχε πόλεμο. Βασιληά μοΰ 
έγώ ήρθα νά σοΰ βοηθήσω.Τόνέ βάνει ’ςτά στρατέμμάτα,νικ^ δ βασιληά;'.

Τόμο; Ε', — Β Ήάϊος 1881 29
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Τώρα, παιδί μου, νά σοΰ δώκω τήν κόρη μου. ’Ετοιμάζει τδ γάμο, στε
φανώνει τδ Γιάννη. Θωρεϊ δ Γιάννης μέσα ’ςέ τρεις μέραις ποΰ βλοήθηκε 
μέσ’ τη κάμαοη ένα παράθυρο ανοιχτά (δέν τδ άνοίανε), τ’ άνοίει καί 
βλέπει ένα δρόμο. Λέει τσή βασίλισσας ί'ντα δρόμος εινε τούτος δά; Λέει 
δ Άτάερτος.’Έ,. λέει, έχε γειά' λέει, ποΰ πάς; λέει είνε ένας δράκος, έχει 
μια ωραία κόρη, καί όποιος πάει γιά νά την πάρη, τόνε σκοτώνει δ δρά
κος'τδ λοιπός πάει αύτδς, βρίσκει τδ δράκο, λέει, ήρθα γιά νά παλαίψωμε' 
λέει, πάμε ’ςτδ ατσαλένιο αλώνι. Τοΰ δόνει μιά δ δράκος, τόνε σκοτώνει, 
τονέ χώνει’ςτή γής. Τότες τδ δαχτυλίδι σφίγγει τδν ’Αθάνατο ποΰ ήπήε 
νά τοΰ κόψη τδ χέριν του. Παρατ^ δ Αθάνατος δ,τι είχε κι’δ,τι ήβάστα 

καί πάει γυρεύγοντας τδν αδερφό του. Τότες φθάνει ’ςτδ βασιλικό πα
λάτι, ώς τδν έδε η βασίλισσα λέει καλώς τδ Γιάννη. Λέει δέν είμ’ έγώ 
δ Γιάννης' τση ’πε την ιστορία καί πάει κι’αύτδς ’ςτδν ί'διό δρόμό.Ώς κα
θώς άρριβάρει ’κεΐ δ ’Αθάνατος βλέπει τοΰ δράκου την κόρη καί ήτζερβε-· 
λάρισε άπδ την ώραιότη καί τοΰ,λέει αύτη «φύε νέε, μή σέ νοιώση δ δρά

κος καί σέ σκοτώση γιατί σέ λυποΰμαι.» Λέει καί που είνε ; κοιμάται ’ςτδ 
τάδε μέρος κι’ άμε νά τδν ευρης. Πάει ξυπνά τδ δράκο καί τοΰ λέει δράκο 

ήρθα νά παλαίψωμε. Τονέ παίρνει δ δράκος’ςέ, μιάν κάμαρη γεμάτη άπδ 
άρματα καί δίαλέει ένα σκουριασμένο (γιατί έτσι τοΰ τώπε ή κόρη τοΰ 
δράκου) καί τδ ζώνεται κΓ ήλάμπανε πολλά ώραϊα. Λέει τρία αλώνια 
έχω, ένα βολυμένιο, ένα άτζαλένίο κι’ ένα σιδερένιο. Ποΰ θέλεις νά πάμε; 
Λέει πάμε καί ’ςτά τρία. Πάνε ’ςτδ βολυμένιο, ήβουλούσανε, βγαίνουνε' 
πάνε ’ςτδ άτζαλέν^ο, η'σπα, φεύγουνε' πάνε ’ςτδ σιδερέν’ο κι’ηπαλαίβγανε 

με τδ σπαθί δέν ήνικούσανε, μέ τση γροθιαϊς (μά ’κείναις ή γροθΙαίς η'τανε 
ροπαλίσσαις). Έκεΐ δόνει μιά τοΰ δράκου δ Αθάνατος, τονέ χώνει ίσαμε 
τή μέση. ”Αχ, λέει μωρέ πώς σέ λένε ; ’Αθάνατος. Λέει γι’ αύτδ μέ νίκη
σες' τοΰ δώνει άλλη μιά, τονέ χώνει ίσα μέ τδ σίδερο, τδν άφίνει, πάει 
βρίσκει τήν κόρην του. Τότες τση ζήτα τδν τελευταίο νέο, ποΰρθε ποιδ 
μπροστά άπδ μένα, νά μοΰ τδν ευρης, νά μ.οΰ τονέ δώσης. Τότε., πάει 
αύτή κΓ άναιστήνει όσοι νέοι ήταν άπεθαμμένοι, βγάζει καί τδ Γιάννη, 
τονέ στέλλει αύτδς ’ςτή .βασίλισσα του. Τότες μένει κΓ δ ’Αθάνατος καί 
παίρνει τοΰ δράκου τήν κόρη κΓ ήπεράσανε ζωή εύτυχισμένη.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΑΦΑΚΙΑ

Μιά φορά ήτανε μιάν άρχόντισσα,μιά μεγάλη, μιαν πλούσια, δέν ήκανε 

παιδί καί ήβαρύστησε, ώστε ποΰ είπε τοΰ ήλιου' ήλιε μου, πέψε μου 
παιδί καί νάνε πάλι δικό σου, Τδ λοιπός ήγγαστρώθηκε, ήρθ’ δ καιρός νά
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γέννηση. Γεννά ενα σκούλουκα.’Ανοίουνε μιά κασέλα, τηνέ βάνουνε μέσα' 
δστερα άνοίουνε, τηνέ βγάνουνε, τηνέ λούουνε, τή στολίζουνε, τση δώ- 

νάυνε καί τρώει, τήν πέμπ'ουνέ ’ςτδ·. σκολείο. Τση πάντ^ δ ήλιος καί τσή 
Χέει,νά πής τση μάνας σου νά μοΰ πέψη τδ τάξιμό μδΰ' τδ λοιπός τί^’τδ 
λέει, λέει ’πέ του κόρη μου πώς ήζύμωνα καί δέν ήμουνε νά μοΰ τδ πής. 
Κάί καλά πολλαί; μέραις τσή τδ μήνα, καί όλο τσιδά πρόφασαις ηόρισκε 
δπώς δέν τδ λέει τσή μάνας του. Τότες τδ κατάλαβ’ δ ήλιδ|, τήν παίρν’ 

ο ήλιος άπδ τδ χέρι καί τήν πάει ’ςτά περιβόλιάν του, ’ςτά παλάτιάν 
του. ’’Ηκλκιε ή μητέρα κΓ ήλυπούντανε ποΰ ήχασε τήν κόρην τση,. Τηνέ 
φύλαε δ ήλιος ’ςτά παλάτιάν του, δέν ήβγαινε νά δ ή τδν κόσμο. ’Στδν 
πΰλδν καιρόν ή'φυε νά πάη ’ςτδν κόσμο νά φέξη, κΓ άπόμεινε ή κόρη μο
ναχή ’ςτδ παλάτι. Τότες αύτή ήθυμούντανε τσή μητέρα τση καί κινά τά 
κλάμματα/'Π τανε άντίκρυν τση τά δέντρα. Τότες κιν^ καί ψήνεται, μα
ραίνεται τσή μάνας μου ή καρδίτσα νά ψυομαραθοΰν του ήλιου ούλα τά 
μαρούλια. Καί βάνει τά χέριάν τση καί τρκβη τά μάουλάν τση κάτω κι’ 
ήμαραίνουντα καί τά δέντρα κΓ ήπέφτανε ολα κάτω. ’Έρχεται δ. ήλιος, 
τηνέ βλέπει ματωμένη. Κόρη μου τί έχεις; λέει δ σκύλος μέ τδν κάτη 
ήμαλώσανε κΓ ήπήα νά τσοί ξεχωρίσω καί μέ ’κάμε δ κάτης τσιδά.Πιά- 

νει τδν κάτη, φοΰντα ’ςτή θάλασσα, τονέ πνίει. Ήξανάφυε δ ήλιος τδ 
ί'διο, καί ψήνεται, ήσυρε τά μάόυλα. ’Έρχεται δ ήλιος' δ σκύλος μέ 

τδ χοίρο λέει ήμαλώνανε. Πιάνει ριχτεί τδ σκύλο ’ςτή θάλασσα. Κρύβγε- 

ται δ ήλιος πώς ή’φυε' ήκίνησε αύτή τά ΐ’δια' τ’ άκούει δ ήλιος ολα, 

μπαίνει μέσα. Άφοΰ θυμάσαι τσή μητέρα σου νά στείλω. Κράζει τδν κό
ρακα. Τδν έρωτα τί τρώς ; αΐμα η.χι κρέας' τδ νερό μου είναι αΐμα, τδ 
φαεί μου είναι κρέας. Τδ λοιπός λέει άλλο δέν εινε παρά νά κράζω τά 
δώδεκα λαφάκια. Τρεις σφυρηματιαϊς,νάντα καί έρχονται' τί Τρώτε; λέει, 

——Χόρτα καί καθαρό νερό. Τώρα, λαφάκια μου, θά σάς δώκω τούτην τήν 
κοπέλα νά τήν πάτε ’ςτδν τάδε τόπο, ’ςτή μητέραν τση. ’Αφέντη, τήν 

πάμε. Τήν παίρνουνε, τηνέ πήαιναν καί πετώντας' έκεΐ ήπεινάσανε ’ςτδ 
μίσοδρόμι. Λένε τσή κοπέλας' τώρα θά πάμε νά φάμε καί νά πιοΰμε.’Ή- 
τανε ένα περιβολάκι μέ τρία κυπαοίσσα καί τή θέξανε ’ςτδ ένα. Καί σά 
μάσε χρειαστής, φωναξέ μας νάρθωμε μονομιάς νά σ’ εύρωμε. ’Στδ περι
βόλι αύτδ άποκάτ’ άπδ τά δέντρα ήτανε έναν πηάδι μέ νερό. Παρακεί 
άπδ τδ περιβόλι ήταν’ενα σπήτι κι’Άκάθουντα μέσα μιά δρακόντισσα μέ 
τρεις θυατέραις. Λέει τσή πρώτης μωρή άμε νά βάλής νερό άπδ τδ πηάδι 
’ςτή στάμνα καί τή σίγλα καί πάει.Μά έλα ποΰ ’τανε ή άνταφεγγίδα τσή 
νέας μέσ’ςτδ πηάδι κΓ ήλαμπε τδ νερό' ώς καθώς ήσκυψε νά βάλη νερό βλέ

πει κΓ ήλαμπε τδ νερό, λέει, & τόσο ώμορφη ποΰ’μαι γώ καί μέ μπέμπει ή 
μάναμου νά βάζω νερό' σπκ τή στάμνα,ρίχτει τή σίγλα μέσα καί πάει ’ςτδ 
σπίτι. Μωρή που ν’ τδ νερό ; Λέει ά! τόσο ώραία ποΰ ’μαι καί μέ μπέμπεις
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’ςτδ νερό; ήσπασάν τα κι ή'φυα. Κί ή τρεις έΐσαδά. Ή δρακόντισσα "λεεεj μά 
καλά τόσο καιρό ήπηαίνανε κί ήφέρνανε νερδ καί τώρα ήμορφήνάνε; γιά άς 
πάω νά δώ και έγώ.Ή δρακόντισσα πααίνοντας βλέπει τδ περιβόλι, κί ήλαμ- 
πε καί τδ.νερό. Γυρίζ’ άπάνω, βλέπει τήν κόρη ’ςτδ δέντρο. Ή δρακόντισσα 
την έπεθύμησε νά τηνέ φάη. Τδ λοιπός τηνέ πιάνει μέ τδ καλό. Καταί- 
βα, κόρη μου, νά σέ λούσώ, νά σέ χτενίσω, νά σοΰ δώσω νά φ^ς. Λέει δέν 
πεινώ καί δέν καταιβαίνώ. ΤΙ δρακόντισσα τήν πιάνει μέ τδ κακό, λέει 
Ζαταίβα γιά θά κόψω τδ δέντρο νά σέ καταιβάσω. Τότες αύτά φωνάζει 
:τρέίς φωναϊς καί τρεις σφυρηματίαίς» Τδ μικρό μικρό λαφάκι άπδ τά δώ
δεκα ήκουσε’ μπρέ λέει μόδς φωνάζει’ λέει εμείς δέν ηχούσαμε καί σύ ά- 
κουεις ; Τδ μαλώσανε* λέει κάτσε νά φ^ς.Ή δρακόντισσα τώρα ακονισμένα 
τά δόντια τση ’ςέ πεντέξη μ,παρταδιαϊς ρίχτει τδ δέντρο ■ κάτω’ σαρταίνέι 

αύτη ’ςτδ άλλο. ’Εκεί θά κατάίβης; δέν καταιβαίνώ. Τότες φωνάζει πάλι 
τρεις φωναϊς καί τρεις σφυρήματιάΐς. Τότες άκούειπάλι άπδ τδ μικρό 
μικρό λαφάκι τδ δεύτερο’ λέει βρέ μας φωνάζοϋνε. Τδ μαλώσανε. Μπρέ 
λέει, εμείς δέν άκοΰμε και σείς άκοΰτε; τρωτέ καί μη μιλεΐτε. Κόβει ή 
δρακόντισσα καί τδ δεύτερο δέντρο, σαρταίνέι ’ςτδ άλλο* λέει άχ τώρα 
•εχάθήκα. Τότες λέει θά καταίβης δέν έχεις πειά θεραπεία’ τώρα είσαι ’ςτά 
δόντιά μου. Δέν καταιβαίνώ. Τότες τό ’κοβγε, μά τό ’κοβγε σιγά, γιατί 
ήξεκονίστηκαν τά δόντιάν τση καί ήξέρέ πειδ πώς είνε δίκη τση.Τδ λοιπδς 
•φωνάζει αύτη τρείς φωναϊς, τρείς σφυρήματιάΐς δυναταϊς. Τότες άκοΰνε 
όλα τά λαφάκια μά ή'τανε μκΖρυά κι’ ώστε νάρθουνε ήργήσανε. Τά δύό 
■μικρά λαφάκια ή'τανε Ζαταπροστά άπδ τά μεγάλα. Την είχε καταιβασμέ- 
<νη καί ήτοιμάζουντα η δρακόντισσα νά άνοιξη τδ στόμα τση νά τή φάη’ 
ως καθώς είχε ανοιχτό τδ στόμα τση η δρακόντισσα, χύνεται τδ μικρό 
μικρό , λαφάκι ’ςτή μέση, την ώρπφ, τήν πασσάρεί τών άλλονώνέ; Κλειδώ

νοντας η δρακόντισσα τδ στόμα τση ηπήρε ούλη την δρυά τοΰ λαφιοΰί 
•Τότες τσή λέει γιά ’δέ έξ αιτίας σου νά χάσω την δρυά μου. Μπρέ, άμε μέ 
/τσή μάνας μου κι’ έγώ νά σοΰ την κάμω μαλαματένια. Τδ λοιπδς την 
πηαίνανε, φωνάζει δ χοίρος τση μάνας τση.Κερά, κερά, ή μικρή μάς κερά 
.έρχεται’ λέει μακάρι νάρθη και νά σοΰ κάνω τά δόντια σου χρυσά. Φωνά
ζει ό πετεινός, λέει ή μικρή μας κερά έρχεται. Λέει μακάρι καί νά σοΰ 
κάμω τη μύτη σου χρυσή. Φωνάζει κι’η όρνιθα, η μικρή μας κερά λέει νά 
σοΰ κάμω την κρίστα σου χρυσή.Τότες ήρθε ή καλήν τση κόρη κι’ ήκάνανε 
τοΰ λαφιού την δρυά χρυσή καί τών άλλωνώνέ καί ήζήσανέ ή· κόρη μέ τή 

μάννα.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

Έκδίδων σήμερον τήν εικόνα του ’Ιησού τοΰ Πανσέληνου εύρίσκ^μαι είς 
τήν θέσιν τοΰ παλαιοΰ εκείνου ζωγράφου δςτις γράψας ποτέ φυσικωτάτην 
αύλαίαν καί παρακελευόμενος νάνασύρη αύτην ΐνα φανή ή κρυπτόμενη δι
κών,έλεγεν δτι η αύλαία είνε αύτη η είκών. Μή θέληση τις νά μ’ ερώτηση 
τίς δ Πανσέληνος, τίς δ χρόνος καθ’ 3ν ε'ζησεν, όποιος αύτοϋ δ βίος, Άντί 
πάσης άπαντήσεως θά περιορισθώ είς έπίδειξιν τών έργων αύτοϋ. Εύχα- 
ρίστως δέ, ποιούμενος έναρξιν τής δημοσιεύσεως τών κατά τδ παρελθόν 
έτος έν Άγίφ ’Όρει ύπδ τοΰ διακεκριμένου καλλιτέχνου κ. Έμιλίου Gillieron 
γενομένων άντιγράφων, πρώτον πάντων καθιστώ γνωστόν τδν παίδα Ίη- 
σοΰν, δν παριστάνει δ πίναξ Δ’.

Τίς ήτο δ Πανσέληνος καί πότε ε'ζησεν; ’Εν τή ελληνική έκδόσει τής 
Ερμηνείας τών ζωγράφων άπαντώμεν περί του πολυθρύλητου Βυζαντινού 
καλλιτέχνου τά εξής’ μιμούμενος κατά τδ δυνατόν μοι τδν έκ Θεσ- 
«σαλονίκης λάμψαντα Εμμανουήλ Πανήλιον τδν Πανσέληνον άπό.τε τάς 
«είκονισθείσας παρ’ αύτοϋ αγίας εικόνας τε καί τούς περικαλλείςναούς 
»έν τφ άγιωνύμφ ’Όρει τοΰ Άθω’ δςτις καί λάμπων ποτέ είς τήν ζω- 
«γραφικήν ταύτην επιστήμην ώς άν άλλος ήλιος καί χρυσολαμπροκίνητος 

καί κατεκάλυψε μέ τήν θαυμαστήν τέχνην του 
καί νέους ζωγράφους, ώς τδ δείχνουν σαφέστατος 
πίναξιν ύπ’ αύτοϋ είκονισθεΐσαι εικόνες καί τοΰτο 

καθ’ εις καλώτατα άνίσως μόνον μετέχη δπωσοΰν 
δταν έπιμελώς τάς στοχασθή καί τάς θεώρηση».*

t
.Δ..——Ζ—.. 2

«σελήνη ύπερηκόντισε 
«όλους τούς παλαιούς 
«αί έν τοίς τοίχοις καί 
«θέλει τδ κατκλάβη δ 
«άπδ τήν ζωγραφικήν,

Άλλά βέβαιον-καί άληθές είνε ότι. πλήν ταύτης τής μνείας παρ’ ρύ- 
δενί τών Βυζαντινών γίνεται λόγος κάν απλούς περί τοΰ Πανσέληνου. Κας 
οί μέν χρονογράφοι σπανίως έπιβάλλονται τήν περιγραφήν έργων τέχνης, 
μόνον παοοδικώς άναγράφοντες γεγονότα τινά έχοντα σχέσιν πρδς τήν 
καθολικωτέραν ιστορίαν, οΐας άντελαμβάνοντο οί ιστορικοί τών παλαιό - 
τερών χρόνωνΛ Άλλ’ έν έλλείψει τοιούτων καλλιτεχνικών ειδήσεων παρά 

τοϊς ίστοριογράφοις έχομεν ίδιον γένος τής βυζαντιακής γραμματολογίας, 
τάς λεγομένας έκ^φάσβίς, α'ίτινες , άντικείμ,ενον έχουσι τήν περιγραφήν 
έργων τέχνης, ιδίως τής αρχιτεκτονικής.. 3 Άλλά καί έν τοϊς τοιούτοις 

λογοτεχνήμ.ασιν έκπλησσόμεθα μή εύρίσκαντες τδ όνομα τοΰ Πανσελήνου.

1 '.Ερμηνεία τών ζωγράφων ώς-προ; τήν Ικχλησιαστικήν ζωγραφίαν ύπό Διονυσίου τοϋ 
ιερομονάχου καί ζωγράφον τοέ Φουρνα τών Άγράφων. Άδόνησι. 1853 σ. 3.

2 Σπυρ. Π. Λάμπρου, Μιγαήλ Άκομινάτου τά σωζόμενα. 'Γόμ. Β' σ. 442.
3 Unger, Christlichj- Griechische und Byzanlinische Kunst έν ’Εγκυκλοπαίδεια Ersch 

καί Gruber, σειρά; Α'. τόμ. βΐ, φίλ. 435.



44S. IIWiASSQa

Ε?νε λοιπδν μϋθος, ή ύπαρξϊς τοΰ ϋανσβλήνου** Δέ* τ^λμώ νά το διισ-χυ-ι 
ρισθώ. Καί Αν δέν γνώρίζομεν έκεϊνον, Αλλά βλέπομεν τά έ'ργα αύτοΰ. Os. 
έπαδοί τοϋ Βολφίου, καί περ μή δεχόμενοι τήν ύπαρξιν τοϋ Χίου τυφλού: 
Αοιδοΰ, δέν Αρνοΰνται ού'τε τδ κάλλος ού'τε τδ ύψος των δμηρικών. έ,πών. 
Πιστεύω είς τινα Πανσέληνον ζωγράφον τοϋ Πρωτάτου τών Καρυών, τοϋ 
Βατοπεδίου καί της Λαύρας, ώς πιστεύω είς τινα "Ομηρον, ποιητήν τής 

Ίλιάδος και της Όδυσσείας, ώς πιστεύει δ Φαϋστος τοϋ Γκαϊτε εΐ’ζ τίνος 
δύναμιν άν.ωτάτην, συγκρατοϋσαν και διατηρούσαν, τούς πάντας και έαυ- 
τήν. Εις τούς έρωτώντας δέ Ακριβέστερα, μίαν μ.όνην. δύναμαι νά δώσω 
Απάντησιν, τάς λέξεις αύτοΰ τοϋ Φαύστου πρδς τήν Μαργαρίταν δι’ 

άποπερατόνει τήν υπέρ τοΰ'υπέρτατου ό'ντ-ος- Θεωρίαν του, ?

Nenn’s dann, wie du willst.
Neon’s Gluck! Herz! Liebe! Qott !
Ich habe keinen Namen 
dafur ! Gefuhl ist Alles ;· ’
Name ist Schall und Rauch.

Δέν πρέπει δέ νά θεωρηθή ή Απάντ-ησις ως υπεκφυγή. Ή ιστορία, δταν 
δέν θεωρή Αξιοπρεπές, νά έκπέ’σγ είς σιμωνιδείους νοθείας, αναγκάζεται 

νά στέργγ ιδέας γενικάς οΐα ή φαυστείκ θεολογία., .
*Αν δ Διονύσιος δ έκ Φουρνα τών Άγράφων έσχηματίζετρ .ώς γνωρίζω* 

Ακριβέστερου τδν βίον τοϋ Πανσέληνου, ήμεΐς δυςπιστοϋντες πρδς ταύτας 
τάς ειδήσεις όρθώς έμμένομεν είς τδ πραγμα, είς τήν Αλήθειαν τής ιδέας 

ήν εκπροσωπεί δ μέγος Βυζαντινός καλλιτέχης.Ώνομάζετο Μανουήλ; προςτ 
επωνυμεΐτο Πανσέληνος ; ήτο άληθώς ©εσσάλονικεύς ;

Jch habe keinen NameR 
dafiir! j

Καί δμως υπάρχει βυζαντ-ιακή τις τέχνη δυνηθεϊσα νά γέννηση ζωγρμ- 
φίας ύπερτέρας των συνήθων έκείνων καί πάσης φιλοκαλίας έστερημένων 
εξαμβλωμάτων δι’ ών κοσμούνται, Ας εί'πω μάλλον Ασχημίζονται, τά τέμ
πλα τών παρ’ ήμΐν εκκλησιών καί τά κατ’ οί'κους εικονοστάσια. Ύπάρ.χει 
τέχνη τις ελληνική ή'τις δέν ζητεί νά ύψώσγ πρδς τδ θεδν; διά τής νεκρω- 
σεως τής ίδέας τοϋ καλοΰ, ητις δέν καθιστεί δύσμορφου και ώχραν τήν 
άνθρωπίνην μορφήν, μακρούς τούς δακτύλους, στενόμακρων τήν ρίνα, ητις 
δέν βυθ ίζει τούς οφθαλμούς είς μέλαιναν κόγχην, Αφ’ ής δέν άκτινοβαλεϊ- 
ται τδ πΰρ τής ζωής. Μηδέ νομίση τις ή μας νεωτερίζ'οντας ανευλαβώς* 
Απ’ εναντίας φιλοκαλοΰμεν άρχαιοποεπώς και έπιθυμοΰμεν είΛπερ τι καί 
άλλο τήν Ακριβή γνώσιν τής τέχνης ταύτης. Εινε δέ άναντίρρητον δτι 
έ'χει καί αυτή τήν ακμήν αύτής καί παρακμήν καί δτι τήν ακμήν αύτής 
Αντιπροσωπεύει ό μέγας ζωγράφος τών άγιορειτικών εύκτήρίων. Θέλοντες 

^(Β'τςδν νά δηλωσωμεν τούτον συν αύτφ τήν ύψίστην «νθησιν ,τήξ άγιο?

ΰ ΠΠΌΥΣ ΤΟΤ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ιιί"ί

ρείτικής καί τής καθόλου βυζαντιακής εκκλησιαστικής ζωγραφιάς διά ΐί 
νά ποιήσωμεν χρήσιν τοϋ Αλγεβρικού X καί νά μή καλέσωμεν αύτδν μάλ
λον διά τοΰ ημϊν ύπδ τής παραδόσεως διαφυλαχθέντος δνόμάτος ;

'Ο περιοδεύων τδ "Αγιον ’Όρος θά εύρη τούς μοναχούς αποδίδοντας σχε
δδν πάσας τάς ζωγραφίας τών εκκλησιών καί εύκτήρίων οί'κων είς τδν Παν

σέληνον, ’Αλλ’ ή έπισταμένη παρατήρησις διδάσκει δτι ώς έν ’Ιταλία 
πάνθ’ δσα οί δδηγοί έπιδεικνύουσιν ώς ζωγραφήματα τοΰ 'Ραφαήλ δέν 
είνε έ'ργα τοΰ μεγάλου ζωγράφου, ούτω καί κατά τδν "Αθω ολίγα τών 
έπιδεικνυμένων ώς έ'ργων τοΰ Πανσελήνου έλέγχόυσι τδν χρωστήρα τοΰ 
Βυζαντινού Αριστοτέχνου. Κατά δέ γνώμην γενικώς επικρατούσαν τήν ά- 
κμάζουσαν γραφικήν τών Βυζαντινών τήν συνδεομένην μετά τοϋ ονόματος 
τοΰ Πανσελήνου Ανευρίσκομεν έν ταΐς . έκκλησίαις δύο μοναστηρίων, τοϋ 
Βατοπεδίου καί τής Λαύρας, καί έν τφ Πρωτάτφ τών Καρυών, ήτοι τη 

Αρχαιοπρεπεΐ έκκλησίη ή'τις κοσμεί τήν οίονεί πρωτεύουσαν ταύτην τοϋ 
Αγίου ’Όρους.

Άλλά πότε έγράφησαν αύται αί εικόνες; Ανήκουσιν άί ζωγραφίαι καί 
τών τριών τούτων εύκτήρίων είς μίαν καί τήν αύτήν χεΐρα ; Ασάφειά καί 
Αμφιβολία μεγίστη επικρατεί περί τούτων τών ζητημάτων. Περιοριζόμενοί 

είς μόνους τούς τελευταίους τών γραψάντων περί ’Άθώνος εύρίσκομεν δτι 
δ μέν Victor Langlois θεωρεί τδν Πανσέληνον άκμάσαντα μεταξύ τοΰ ΙΑ' 
καί ΙΓ' αίώνος,1 ύμ,οίως δέ καί δ de Vogud, δςτις πάλαιότατα πάντων τών 
έργων θεωρεί τά έν Καρυαϊς,δέχεται δέ δευτέραν τινά περίοδον τής Αθωνι
κής αγιογραφίας, καθ’ ήν ίστορήθησαν αί έκκλησίαϊτής Λαύρας καί τοΰ Βα- 
τοπεδίου.2 Ό δέ Rossmann $ δέν ορίζει τδν χρόνον τής Ακμής τής Αθωνικής 

γραφικής. Τδν IB' δ’ αιώνα φαίνεται δεχόμενος καί δ Stanislas de Nolhac,^ 
έν φ δ ΛυΟνναΐος Αββκς Neyrat, ού πρδ βραχέος μ.όλις χρόνου έξεδόθη ή 
είς τδν ’Άθω περιήγησις θεωρεί τδν Πανσέληνον ζωγράφον τοϋ ΙΑ' αίώνος.5 
Καί αύτδς δ’δ εί'περ τις καί άλλος Ασχοληθείς περί τήν βυζαντικκήν γραφικήν 
τοϋ Αγίου ’Όρους, δ Γάλλος Didron, διστάζει είς ποιον αιώνα νάναγάγή τάς 
παλαιάς ζωγραφιάς τοϋ Καθολικού τής μονής Βατοπεδίου,δπερ κοσμηθέν τδ 
πρώτον διά ψηφιδωμάτων κατά τδν δέκατον περίπου αιώνα άνιστορήθη έ'- 

πειτά έπί τοΰ αύτοκράτορος Ανδρονίκου. Άλλ’ εινε ούτος Ανδρόνικος’δ 
Κομνηνδς ή δ έτερος τών δμ,ωνύμων Παλαιολόγων ; Ό Didron φαίνεται

1 L? mont Athos. Paris. 1866 ο. 14.
2 Syrie Palestine Mont Athos. Paris. 1876 5. 296.
3 Ein Besuch bei den Monchen auf dem Berge Athos ?v tjj Deutsche Rundschau 1877. 

τόμ. I' φυλλάδιον ’Ιανουάριου
4 Une visile aux monastAres de l’Athos τΰ rtpto$ix$ σογγράμματι Le Correspondent 

της 10 Φεβρουάριον 1880 σ. 507.
5 L’Athos notes d’ une excursion a la presqu’ He et a la montagne des moines, Paris 

. (PIodX 1880_σ._ΙΌ0.
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Θεωρών τάς ζωγραφίας έ'ργα τοϋ IB' αίώνος, $.$χ ^ίγέτχι sx. τών τριών 
αύτοκοατόρων τόν πρώτον.1 Άλλ’ή. ιστορία τοϋ μοναστηριού καθιστά πί- 
θανωτέραν τήν παραδοχήν μάλλον τίνος τών δυο. Παλαιολόγων, οΐτινες ε
καλούντο Άνδρόνικοι, λέγομεν Ανδρόνικον Β’ Παλαιολόγαν τόν ΓέρΟντα 
(1282—1328) καί ’Ανδρόνικον Γ' τόν εκείνου έγγονον (1328—1331), 
©υς εύρίσκομεν άμ,φοτέρους μεγίστην δεικνύοντας φροντίδα περί τής μονής 
καί πολλάς αύτ'ίί ποιούμενους δωρεάς διά χρυσοβούλλων.^ Περί δέ τής μο
νής. Λαύρας λέγει δτι κατά μέν τούς μοναχούς αΐ ζωγραφίαι τοΰ'Καθόλι- 
χρΰ, της Πηγής και. της Τραπέζης άνέρχονται είς τό δεύτερον ήμισυ :τοΰ 
δεκάσου αίώνος, εινε δ’ έ'ργον τής χειρός αύτοϋ τοϋ Πανσέληνου, κατ’ 

άλλους δέ τών καλογήρων έ'ζησεν δ Πανσέληνος τόν IB' αιώνα. Άλλ’ δ 
Didron φρονεί· δτι εινε μάλλον έ'ργα τοΰ ΙΔ'-ΙΤ' αίώνος.3 Συνδέοντες τάς 
κρίσεις ταύτας τοϋ Γάλλου τεχνοκρίτου περί τών ζωγραφιών τοΰ Βατο- 
πε δ ίου και. τών της ..Λαύρας εύρίσκομεν δτι δέν θεωρεί ταύτας άνερχομέ- 
νας είς τούς αύτούς χρόνους, άλλ’ δτι δέχεται έκείνας άρχαιοτέρας τού
των κατά δύο τούλάχιστον αιώνας. Άλλ’ ούδ’ ό Didron εΐχε κυρίως 
είπεΐν μορφώσει σταθεράν γνώμην περί τοΰ χρόνου είς ον ανέρχονται τά 
υπό τών μοναχών τοϋ Αγίου ’Όρους είς τόν Πανσέληνον αποδιδόμενα έ'ργα; 
Έν ώ, καθ’ ά εί'δομεν μέχρι τοΰδε, έν τφ ύπ’ αύτοϋ .έκδιδομένφ ίέεριοδικώ 
συγγράμματι, τοΐς Annales archdologiques, τάς μέν ζωγραφιάς τοϋ Βατό- 
πεδίου έθεώρει έργον τοϋ IB', τάς δέ της Λαύρας.τόΰ ΙΕ' ή Ι<7' αίώνος, 
έκδίδων έν γαλλική μεταφράσει την 'Ερμηνείαν τών ζωγράφων εγραφεν 
έν τφ προλόγφ περί τοϋ Πανσέληνου, δτι έ'ζη κατά τον ΙΑ' αιώνα.4 Έν 
δέ.τ.ινι σημ.ειώσει της αύτης .συγγραφής ορίζει ώς αίώνα καθ’ §ν έ'ζη δ 

Βυζαντινός καλλιτέχνης. τόν δωδέκατον.5 . ..
Τούτων ούτως έχόντων τίνος έ'ργον είνε και έν τίνι χρόνφ έκαλλιτεχνηθη 

ή ζωγραφία ην δημοσιεύω σήμερον ; Κοσμούσα τό Πρωτάταν τών Καρύων, 

άνήκει καί αΰτη είς τάς ζωγραφίας αΐτινες. άποδίδονται χχτχ παράδοσιν 
κοινήν είς τόν Πανσέληνον. ΎΑρα μία χειρ, ή αύτη, έκόσμησε την εκκλη
σίαν ταύτην διά τών θαυμάσιων τοιχογραφιών .δι’ ών εινε ιστορημένοι ά- 
παντες αύτης οί τοίχοι; Εινε πάσαι αύται έ'ργα της αύτης έποχής, και 
ποιας; Ό περιεργαζόμένος την έκκλησίαν έκείνην δέν θά δυσκολευθή νά 
πιστεύση δτι εις μόνος ζωγράφος ιστόρησεν αύτην1—εννοώ δέ μόνον τό ε
σωτερικόν, έπειδή δ νάρθηξ εινε προφανώς έ'ργον τών νεωτέρων χρόνων,— 
καίτοι εινε μυθώδης δ πλοϋτος καί μέγα τό πλήθος τών εικόνων. Άλλ’ 

... 1 Annales archiologiques -iti.. Ε' σ. 153.
2 Victor Langlois Le mont Athos. Paris 4867 a. 18 zzl 41,.
3 Annales archeologiques τόμ. KA' σ. 34. "13. xal β. 92.
4 Manuel d’ iconographie chretienne grecque et latine avec une inroduction et de notes 

par M. Didron Paris. 1845 σ. XX.
5 Αύτ. σ. 7 σημ. 1.
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άρχει νάναλογισθώμεν την εύχέρειαν μεθ’ ής, έργάζονται οί ζωγράφοι τής 
’Ανατολής ΐνα μή δκνήσωμεν νά δεχθώμεν ώς έ'ργα ενός άνδρός πάντα τά 
κοσμοϋντα· τα Πρωτάτον τών Κάρυών ζωγραφήματα. Πάντως δέ πρέπει 
νά θαυμάσωμεν την άσφάλειαν τής χειρός καί την φιλοκαλίαν τοϋ'καλ
λιτέχνου, δςτις δέν συνέδεε μετά της ταχύτητος την βαναυσουργίαν, άλλ’ 
ένεπνέετο- ύπό της ιδέας τής τέχνης καί έ'πλαττεν αύτος κάλλιστα σχέ
δια η ,έμιμεΐτο τά άριστα τών προτύπων. Εξεταζόμενα δέ τά διάφορα 
ταϋτα έ'ργα πρός άλληλα ένέχουσι μέν διάφορα γνωρίσματα, άλλά δέν 
πάρέχουσιν εύδιακρίτους άφορμάς χωρισμοΰ χειρών καί χρόνων.

Νομίζομεν λοιπόν δτι μετά παρρησίας δυνάμεθα νά κηρύξωμεν ώς έ'ργα 
μ.ιάς καί της αύτης χειρός γάς ζωγραφίας τάς κοσμούσας τούς έσωτερικούς' 
τοίχους τοΰ Πρωτάτου τών Καρυών. "Αλλο δέ ζήτημα πολυπλοκώτερον' 
εινε άν τίς αύτής χειρός η κάν της αύτης έποχής καί σχολής έ'ργα "είνε 
καί αί ζωγραφίαι τής Λαύρας καί τοϋ Βατόπεδίου. Άλλ’ ίστορικώς έξετά- 
ζοντες τό πράγμα αγόμεθα είς ενότητά τινα χρονικήν, ήτις ί'σως· δεικνύει 
καί τόν άμφισβητούμενον χρόνον καθ’ 3ν έ'ζησεν δ Πανσέληνος ή ώς άλλως 
εκαλείτο δ Βυζαντινός έκεΐνος άριστοτέχνης ούτινος ύπό τοΰτο ■ τό «όνομά -,— 
διεσώθη έν Άγίφ "Ορεί ή θολή άνάμνησις. Τά γεγονότα ταϋτα συνδυάζω 
ένταϋθα παραγόμενος είς εικοτολογίας έπιβαλλομένας, ί'σως δέ καί δικαιο- 
λογουμένας μέχρι τίνος έν θέματι περί ού έλάχιστα μέχρι τουδε /γράφη- 
σαν καί έτολμήθησαν.

Εί'δομεν άνωτέρω δτι έπί τών Άνδρονίκων Παλαιολόγων, ήτοι κατά τδ 
πρώτον ή'μ,ισυ τοΰ δεκάσου τετάρτου αίώνος,διαφαίνεται’διακεκριμένη τΐξ * 
έπιμέλεια τής βυζαντιακής βασιλείας περί τήν μονήν Βατοπεδίόυ. Κατά 
δέ τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Γάλλου Papety, άν πρέπει νά πιστεύσωμεν αύτόν 

άλλως έλεγχόμενον πικρώς ύπό τοΰ Didron έπί άνακριβείαις, έν ταΐς. ζώ- 
γραφίαις τοϋ Βατοπεδίου συχνή άπαντάται ή είκών τοΰ αύτοκράτορος Ίω
άννου Κατακουζηνοΰ, δςτις, ώς γνωστόν, αύτόθι κατέληξε τόν βίον μονά- 
ζων.1 Εύρισκόμεθα λοιπόν καί πάλιν έν τφ ΙΑ' αίώνι μεσοΰντι. Άλλά καί 
τών Καρυών ή ιστορία παρουσιάζει κατά τόν ΙΔ' αίώνα, περί τούς αύτούς 
χρόνους, γεγονός άξιον παρατηρήσεως δυνάμενον νά ληφθή ύπ’ δψιν έν 
’συσχετισμώ πρός τά προμνημονευθέντα· Τότε δήλα δή άναδιοργανωθεΐσα 
ή σύνοδος τών μονών, αΐτινες. έκηρύχθησαν άνεξάρτητοι άπό τοΰ μητρο

πολίτου Θεσσαλονίκης καί τόΰ έπισκόπου Ίερισσοΰ τό πρώτον έπί Άλε- 
ξίου Α' τοΰ Κομνην.οΰ, άνέλαβε τήν διοίκησιν τοΰ "Ορους καί έ'στησε τήν 
έδραν αύτής έν ΚαρυαΐςΛ Καί άλλως δέ ό δέκατος τέταρτος αιών παρί- 
"σταται ούσίώδης διά τήν κοινότητα τοΰ Αγίου "Ο^ρυς.

Είς τά ‘ιστορικά ταϋτα γεγονότα προςτίθεται καί τι γνώρισμα, δπερ άς

1 Revue des· deux mondes 1847, τόμ. 48, σ. 987.
2 Langlois, le mont Athop v. 9.
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μοι έπιτραπή νά όνομάσω γραφογνωστικόν. ΙΙολλάς τών ζωγραφιών τοΰ 
Πρωτάτου, έν αϊς και τήν ενταύθα δημοσιευομένην, περιθέει ταινία τις έξ 
ανθεμίων ητις χωρίζει αύτάς άπδ τοΰ μονόχρου κονιάματος των τοίχων. 
Τδ ώραΐον καί χαρακτηριστικόν τοΰτο θωράκιον ένέχει έν τε τοϊς χρώ- 
μασι καί τη τεχνική διασκευή τδν χαρακτήρα τών επικεφαλίδων α'ίτινες 
κοσμοϋσι τά βυζαντιακά χειρόγραφα τοΰ δεκάτου τετάρτου, καί δεκάταύ 
πέμπτου αίώνος.

Είνε άρά γε αί ίστορικαί και καλλιτεχνικά! αυται συμπτώσεις τυχαϊαί 
τινες ή δυνάμεθα νά εί'πω,μεν καί περί τοΰ Πρωτάτου τών Καρυών καί τοΰ 
Βατοπεδίου δ τι ή'δη έτολμήθηπερί της Λαύρας, δτι έζωγραφήθησαν δήλα 
δή έν χρόνοις νεωτέροις τών κοινώς άνευ λόγου τινδς έσωτερικοΰ παραδε
δεγμένων; Ό Πανσέληνος έζησε κατά ταΰτα τδν ΙΑ' αιώνα ; Κλείομεν τδν 
λόγον δι’ έρωτήσεως ώς κατηρξάμεθα αύτοϋ έρωτώντες.

Αί είς τδν Πανσέληνον άποδιδόμεναι ζωγραφίαι πολλάκις μέν έμελε-4 
τήθησαν, άλλ’ έλάχισται αύτών έδημοσιεύθησαν. Ό Γάλλος Didron πε-4 
ριοδεύσας τώ 1839-1840 τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκίζν ϊνα μελετήσή 

^τά έργα τής βυζαντιακής τέχνης μετά τοΰ ζωγράφου Durand έδημοσίευ* 
σεν ολίγα μόνον αντίγραφα, καί ταΰτα άνευ χρωμάτων, έν ταϊς συγγρα- 
φαϊς αύτοϋ. Έκ δέ τών δώδεκα άγιογραφιών της Λαύρας, αίτινες άντι- 
γραφεϊσαι ύπδ τοΰ Papety ευρηνται νΰν έν τή συλλογή τών σχεδιογραφη- 
μάτων τοΰ Λούβρου, τέσσαρες έξεδόθησαν έν χρωματολιθογραφίαις ύπδ του 
Louandre έν τή παλυτίμω συγγραφή Les arts somptuaires. Μία δέ ξυλογρα
φία, παριστώσα τδν άγιον Γεώργιον τών Καρύών, κοσμ,εϊ τήν είς τδν ’Άθω 
περιήγησιν τοΰ Proust.1 Έκ δέ της πλουσιωτάτης συλλογής άντιγράφων 
καί. φωτογραφιών τής άπαρτισθείσης άδροτάταις δαπάναις τοΰ 'Ρώσου ευ
πατρίδου Σεβαστιανώφ καί άποκειμένης έν τώ μουσείω τής Πετρουπόλεως 
εί' τινες έδημοσιεύθησαν ί'σως ευρηνται κεκρυμμέναι έν συγγραφή τινι ρω
σική δυςπροσίτφ καί ρ.όλις που γνωστή.

Είς πρακτικωτέρους δέ σκοπούς άπέβλεπεν ή μελέτη τών ζωγραφιών 
τοΰ Πανσέληνου ύπδ τοΰ έν Μονάχφ ζωγράφου Max Seitz καί τών ήμετέ- 
ρων Λύτρα καί Χατζηγιαννοπούλου, ή'τις καί είς μίμησιν ή'γαγε τής βυ- 
■ζαντιακής τεχνοτροπίας έν τή έκτελέσει άγιογραφικών έργων. Δέν έξευ- 
ρομεν δέ κατά πόσον είχαν γνωρίσει καί μελετήσει τοΰ Πανσελήνου τά 
έργα οί φιλόκαλοι ζωγράφοι οί μανάζαντες έν τώ βενεδικτείφ μοναστηρίφ 
τοϋ Beuron έν Γερμανίγ. Ουτοι, κοσμήσαντες δι’ αγιογραφιών έπί τφ ίου- 
βιλαίφ τής δεκάτης τέταρτης έκατονταετηρίδος άπδ τής γεννήσεως τοΰ 
αγίου Βενεδίκτου τδ ύπ’ αύτοϋ ίδρυθέν έπί τοΰ Κασσίνου όρους τής ’Ιτα
λίας πρώτον μοναστήριον τοΰ δμωνύμου τάγματος, άπέστησαν ούσιωδώς 

τοΰ συνήθους έν τή Δύσει τρόπου τής κοσμικωτέρας αγιογραφίας, έπκνελ*

1 Tour du monde. I860, τδμ Β', σ. 116. · , . 

θόντες είς σεμνοτέρας καί ίδεωδεστέρας παραστάσεις, βάσιν έχόύσας τήν 
μελέτην τής άρχαίας ελληνικής τέχνης καί τής βυζαντιακής γραφικής.1 ·

Ή δέ ζωγραφία ήν έκδίδομεν σήμερον, εύελπιστοΰντες δτι προσεχώς θά 
δυνηθώμεν νά δημοσιεύσωμεν καί άλλα τών περιλαλήτων έργων τοΰ Παν- 
σελήνου ανέκδοτα έκ τής συλ'λογής ήν άπηρτίσαμεν τδ παρελθόν θέρος 

έν τφ Άγίφ ’Όρει, κοσμεί έσωθεν τδ ύπέρθυρον τής πύλης τοΰ νάρθηκος 
τής έν Καρυαϊς έκκλησίας τοΰ Πρωτάτου,διατηρείται δ’ άριστα πλην ελά
χιστου μέρους δπερ έδήλωσε πιστώς δ άντιγραφεύς. Παρίσταται δ’ έν αύτή 

δ Ίησοΰς έν τή φάτνη, ούχί ώς βρέφος, άλλά, κατά συνήθειαν ήν καί άλ
λως άπαντώμεν έν τή ελληνική χριστιανική τέχνη, ώς παϊς ή'δη ηύξημέ- 
νος. Σεμνή ξίν? ή ό'ψις τοΰ θείου παιδδς, δςτις παρίσταται ένδεδυμένος ώς 
,έκ τής συνήθους τή ελληνική χριστιανική τέχνη σεμνότητος, ή'τις άπΟ- 
φεύγει δσον ένεστι τδ γυμνόν. Τδ πρόσωπον έχει τούς χαρακτήρας τής 
θείας πραότητος συνδεδεμένης πρδς τήν παιδικήν αφέλειαν. Γλυκεία, δέ 
είνε ή έκφρασις τών ήρέμα συγκεκλεισμένων χειλέων καί τών ολίγον τΐ 
μυόντων οφθαλμών.' Μαλακός είνε δ τρόπος τής άναπαύσεως καί ευ-* 
κολος ο ύπερεισμδς τοΰ κεκλιμένου προσώπου έπί τής δεξιάς χειρός. Ί’πεμ- 
φαίνεται δέ διά τούτων ή θειότης τοΰ ρ'ίΐα ζώοζτος Ίησοΰ-Όποία διαφορά 
μεταξύ τής γαληνιαίας ταύτης ραστώνης τοϋ νεαρού υίοΰ τοΰ Οεοΰ καί 
τής κοπώσεως ήν ένέχει καί αύτή ή άπδ τών άθλων άνάπαυσις τοΰφαρ- 
νεσικοΰ Ήρακλέους. Ένταϋθα μέν έχομεν ρέουσαν έκχύσιν τών μελών τοΰ 
νεήλυδος θεοΰ, έκεϊ δέ έντασιν μυώνων καί ό'γκον σαρκών τοΰ-καθεστη- 

κότος ή'ρωος. Ό 'Ηρακλής, τοΰ Γλύκώνος έπόνησε κατά τών τεράτων, τής 
γής καί μέλλει άκόμη νά έντείνη νέας δυνάμεις πρδς νέους άθλους. 'Ο δέ 
’ίησοΰς τοΰ Πανσελήνου κατήλθεν έκ τών κόλπων τοΰ ούρανοΰ καί άπό- 
νως θά έπιδαψιλεύση ειρήνην καί έλεος είς τδν κόσμον. ’Άν δ λυσίππειος 
έκεϊνος Ηρακλής άναλαβων ζωήν βαδίση πρέπει νά τον φαντασθώμεν κατα.- 
φέροντα τδ ρόπαλον κατά λέοντός τίνος νεμ.εαίου ή υδρας τινδς λεοναίας’ 
δ δέ Ίησοΰς τών Καρυών, άν έγερθή, δέν θά παλαίση ούδέ θάθλήση, άλλά 
θά τείνη τάς χεϊρας πρδς εύλογίαν.

Ό τύπος ούτος τοΰ άναπαυομένου παιδδς Ίησοΰ άφωρμήθη έν σχέσει 
πρδς τδ γνωστόν χωρίον τής Γενέσεως (XLIX, 9) «καί άναπεσών έκοιμήθη 
ώς λέων καί τις δύναται έγερεϊν αύτόν;» Κατ’ όλίγον δέ κατέστη κοι

νός έν τή γραφική τής ελληνικής έκκλησίας. Σχεδόν έν πάση έκκλησία 
τοΰ Αγίου ’’Ορους έπανελήφθη δ ’Ίησοΰς τοΰ Πανσελήνου,άλλ’ οί άντιγρά-

1 *18» τήν δπ’ αύτών κατα τδ παρελθόν ϊτος έκδοθεΐσαν δπό τήν έπιγραφήν S. Benedi- 
ctns συλλογήν ε’έκοσι καί έπτά φωτογραφικών άπειζονισμάιων μετά προτασσ,ομένου Ιπεξή- 
γηματικοΰ κειμένου γαλλικοί! καί γερμανικοδ,

2 ’Οφείλω νά παρατηρήσω ένταϋθα δτι ή άλλως άζιόλογος χρωματολιθογραφία, ήν 8η- 
μοσιεύομεν, έν τη έκφράσει τοΰ προσώπου ’άπέτυχέ πως, μή δυνηθεΐσβ νάποδώση τήν λε- 
Βτότΐ}τα τοθ σχιδίου τ«ΰ κ, Gillieroo.
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ψαντες αύτδν ζωγράφοι, καίπερ μείναντες δσον οΐόν τε πιστοί ε’ς τδν άρ- 
χικδν τύπον, διέφθειρζν τάς αναλογίας τοΰ πρωτοτύπου καί έμ,είωσαν έ- 

παισθητώς τδ κάλλος αύτοΰ. 'Η έκφρασις τοΰ προσώπου έξέλιπεν, ή ειρήνη 
ή διαπνέουσα τδ δλον έργον διεταράχθη, ή υποδόριος εκείνη ύποπρασίνη 
χροιά ή χαρακτηρίζουσα τάς ζωγραφιάς τοΰ καλλιτέχνου και έχουσα την 
γέννησιν αύτης έν ταΐς άνάγκαις της προοπτικές, ένεκα τοΰ ύψους έν ώ 

συνήθως εινε καταγεγραμμέναι αί εικόνες, παρεννοηθεΐσα έγένετο πυκνή 
πράσινη βαφή ητις έπιτιθεμένη εις τά πρόσωπα δίκην κονιάματος καθι
στά ταΰτα ωχρά καί άκαλλη· Τέλος ως καί έν άλλαις παραστάσεσίν ώ 
τέχνη άπέβη έν ταΐς χερσίν άδεξίων μ,ιμητών ώπλοΰς μηχανισμός. Σπα- 
νιώτερον δέ ποτέ ή νεωτέρα ελληνική τέχνη, άφισταμ,ένη τοΰ τύπου τού
του καί έμμένουσα μάλλον είς τδ γράμμ.α τοΰ χωρίου της Γενέσέως, 
παριστ^ μέν τδν Ίησοΰν ώς παΐδα, ζωγραφίζει δέ παρ’ αύτφ καί λέοντα, 
ώς βλέπομεν τοΰτο έν τινι ζωγραφίφ τές μονές Φιλαθέου, ήτις έγράφή 
μεσοΰντος τοΰ παοελθόντος αίώνος.'

Τδν δέ τύπον τοΰ άναπαυομένου παιδδς Ίησοΰ παρέλαβε πλήν τές νεω- 
τέρας ελληνικέ? τέχνης η τε ^ωσική άγιογραφία2 καί η εικονογραφία τών 
Ιταλών.’Εν τνί πινακοθήκη τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου της Νεαπόλεως πλήν τοΰ 
πίνακος τοΰ Νεαπολίτου Λουκά Giordano (1632-1705) αξιοθέατος είνε 
ύπδ ταύτην την έποψιν μάλιστα ο Gesu bambino τοΰ Βονωναίου ζωγρά
φου Guido Reni (1574-1642),οςτις μεγάλως ενθυμίζει τδν Ίησοΰν τοΰ 
Πανσέληνου. Ούδαμώς δέ παράδοξος θά φανίϊ δ συσχετισμός, άν άναλογι■ 
σθώμεν τάς ποικίλας επιδράσεις της βυζαντια'κής τέχνης έπί την τές Δύ- 

σεως, ιδίως έν Ιταλία.
Εύχόμεθα όπως η ένταΰθα γινομένη δημοσίεΰσις τοΰ ώραίου τούτου έρ

γου τές βυζαντιακέ? γραφικές γείνη αφορμή εύρυτέρων μελετών περί τές 
τέχνης τών Βυζαντινών, ητις περιφρονεΐται καί διαβάλλεται έπειδή έλά- 
χιστα είνε γνωστή* ούδαμώς δ’ άμφιβάλλομεν οτι κάλλιαν γνωριζόμενη 
ού μόνον θά εύρη τούς εις αύτήν άρεσκομένους, αλλά καί θά προκαλέση 
ώς έν τγ5 Δύσει μιμητά? παρά τοΐς καλλιτέχναις. Ημείς τούλάχιστόν θα 
προςπαθησωμεν νά συντελέσωμ,εν είς τοΰτο πάση δυνάμει.

Σπυρ, Π. Λάμπρος

1 Annates arcbeologiques τ<5μ. Ill' σ. 200.
2 J. Martinov. L’ iconographie Russe εν ταΐς Etudes religienses, historiques et litte- 

raires par des peres de la compagnie de J5sus. 1875 σ. if>9.
3 'Ey t?j αιθούση τοΰ Βονωναοΰ ίργχοτηρ'οο (scuola Bolognese) 5π’ 5ριθ.. 7.

TO ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & *

ΛΟΚΙΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Κάτοχος διπλώματος δ Βρούτος καί ένδεδυμένος εύσχημος πλέον, έσκέ-
φθη οτι ήτο ή'δη καιρός νά είσέλθη είς τδν πραγματικόν βίον καί νά άν- 
τιμετωπίση τάς απαιτήσεις καί τάς μωρίας αύτοΰ. "Εκειρε λοιπδν τδν
μυστακα καί την κόμην, έφόρεσεν ορθιον καί ύψηλδν περιλαίμιου, άπέβαλε 
τάς κιτρίνας χειρίδας καί τά ποικιλόχροα ενδύματα, παρέλαβε ταμβκ- 
κοθηκην καί ράβδον μέ άργυρΧν λαβίδα καί προσέπάθησε νά συμμόρφωση 
καί τδν βηματισμόν του πρδς τδ σοβαρόν τοΰ έπιστήμονος ύφος. Πρωίαν 
τινά δ κύρ Νώε τδν έσύστήσεν είς τδν ιατρόν Κοκκάλαν, άδέλφδν άόΰ έ-;
φημερίόυ τοΰ άγιου Ματθαίου.
. Διάφοροι ασθενείς περιέμενον ή'δη τδν περισπούδαστου κατ’ έκείνην τήν .
έποχην ιατρόν, δστις κατ’αύτήν την στιγμήν έδέχετο γυναίκα,' ήτις ήτ$"
άλλοτε χορεύτρια.
·■ 'Ο ιατρός Κοκϋάλας ήτο περίπου, πεντηκοντούτης. Ίίτο σύζυγος χήρας 
πολύ ηλικιωμένης, πολύ πλούσιας καί πολύ άσχημου. τ

Άφοΰ η πρώτη χορεύτρια τώ έξέθηκε την άσθένειάν της, είσήλθε φέρων
μακρδν κοιτωνίτην καί μεταξωτόν σκούφον είς την αίθουσαν, έν τή δπδίφ 
τδν περιέμενον οί πελάται του, αίθουσανμελαγχολικωτάτην, καταλαμ.- 
βανομενην ύπδ οκτώ προϊστορικών καθεδρών καί ύπδ δύο ξυλίνων τραπε
ζών έπί τών δποίων ώσεί έκλαιον αί γύψινοι προτομαί τοΰ Απόλλωνος 
στερουμένου ρινδς καί τοΰ ’Ασκληπιού στερουμένόυ ώΐων,άλλά συντηρούν-* 

τος μόνον τδ ή'μισυ τές γενειάδος*
'Ο ιατρός πολύ άπησχολημένος έχαιρέτισεν έν. συν.όλφ τούς πελάτας

του, οίτινες πάντες ήγέρθησαν. Διά ταχέος βλέμματος άμέσως είχεν έν- 
νοήσει δτι ούδείς τών πελατών έκείνων ήτο άξιος ιδιαιτέρας φιλοφρονή·

σεως. 'Ο ιατρός Κοκκάλας, ώς δ Αάβάτερ έκ τών κρανίων, έννόει τούς άν- 
θρώπους άπδ τοΰ θυλακίου.

Ήκροάσθη άδιαφόρως κύριόν τινα είς 8ν άπήντησε χαμηλή τνί φωνή· 
εΐτα έστράφη μετά σπουδές πρδς κυρ,ίαν ήτις · έπρόκειτο νά. τδν πλήρωση 
διό καί την συνωδευσε μέχρι τές θύρα 
.j —'Γμεΐς δε; ηρώτησε κατόπιν ένα ίσχδν, ώχρδν καί ρυπαρόν.

—Ίατρε, πρδ πέντε ημερών έχω φριχτούς πόνους τοΰ στομάχου.

ς του.

"ίδι σελ. 350,
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— Διάβολε, είναι η ποδάγρα, ήτις καταλαμβάνει τδν στόμαχον.
— Δέν είχον ποτέ ποδάγραν, ιατρέ'είμαι δικηγόρος ie.cc! τρέχω καθ’ 

έκάστην ώς γραμματοκομιστής.
— Είναι λοιπδν στομαχικοί πόνοι εννοήσατε; νά πάρετε κίναν.

■— Ευχαριστώ, ιατρέ.
, — Μίαν στιγμήν- πληρώσατε την έπίσκεψίν σάς.
.. ■— ’Άλλοτε, ιατρέ’ σάς άπεχαιρέτισα.

— Πάντα τά ί'δια, εϊπέν δ ιατρός ερχόμενος πρδς άλλον. Καί συ τί 

έχεις;
—— Έξοχώτατε, μέ έλάκτισεν ίππος. ·
— "Ωστέ λοιπόν πονεΐς έκ τόΰ λακτίσματος' καλά, κίναν.

— Ή δέ ύμετέρά σεβαίμιότης ;
■—-’Εγώ είμαι δ κυρ Νώε, νεωκόρος του εφημερίου τοϋ αδελφού σας-

•— Ά, ναί’ δ άδελφός μου κάτι μοι είπε. Αύτδς είναι δ άνεψιός σας.
Είς τδν Βροΰτον ούδέ συλλαβή διέφυγε έξ όσων δ ιατρός Κοκκάλας εί. 

χέν είπεΐ είς τούς πελάτας του' είχε παρατηρήσει τάς κινήσεις, τούς τρό 
πους, τήν φωνήν του, και είχε μαντεύσει τά ένστικτά του. ’Έλαβε λοι

πόν ύφος άνάλογον πρδς τήν αμάθειαν καί τήν υπερηφάνειαν τοϋ άνθρω
πον έκείνου καί άπήντησε'

— Είς τάς διαταγάς σας κύριε ία-ρέ.
; — Άπδ ποιον ή'κουσες τήν ιατρικήν, φίλε μόυ; ελπίζω οτι δέν παρη- 

κολούθησες τούς συστηματικούς έκείνους άμαθεΐς» ....
—- Είς τάς διαταγάς σας, κύριε, ιατρέ.

Ό κύρ Νώε έφαίνετο πολύ εύχαριστημένος έκ της συμπεριφοράς τοΰ 
^νεψιοΰ του, διότι έφοβεΐτο πολύ μή δέν παρήγεν καλάς έπί τοΰ ιατρός 

εντυπώσεις.
— Πολύ καλά, είπεν ούτος πρδς τδν κύρ Νώε' εινε νέος πλήρης άνα- 

τροφής καί σεβάσμοΰ. Θάρρει, νεανία, θά σε μυήσω είς τά μ,υστήρια της 
ύγιοΰς καί άληθοΰς ιατρικής, τών νοσημάτων καί τών παθών.

— Καθώς λέγει, καί δ Γαληνός, άπήντησεν δ Βροΰτος ταπεινοφρόνως.
— Άκριβώς, είπεν δ ιατρός, βλέπω ότι. γνωρίζεις πολλά·· Καλά, κύρ 

Νώε, θά κρατήσω τδν άνεψιόν σου, και θά τδν κάμω άνθρωπον. Μή λη- 
σμ,όνει νεανία, οτι έν τή ιατρική καθώς και έν τή θεολογώ sola fides 
sufficit. Καλήν έντάμωσιν, κύρ Νώε' συστήσατε με είς τούς φίλους σας» 
Σύ δέ, νέε μου, μείνε έδώ. ’Αλήθεια πώς ονομάζεσαι ;

-----Βροΰτος, είς τάς διαταγάς σας, κύριε ιατρέ.
— Καλά, καλά, κύριε Βροΰτε, ετοιμάσου' έγώ πηγαίνω νά ένδυθώ καί 

θ’ άρχίσωμεν τήν πρακτικήν σήμερον αμέσως άπδ τήν έπίσκεψίν τοΰ νο

σοκομείου.
Ό Βροΰτος έ'μεινεν είς τήν αίθουσαν, ενώ δ ιατρός ένεδύετό.

Ό κύρ Νώε άνεχώρησεν.
Έν. τούτοις ή άμαξα εΐχεν έτοιμασθή, δ ιατρός έπέστρεψε^καί δ Βροΰ

τος άνεχώρησε μετ’ αύτοϋ διά τδ νοσοκομεΐον.
Δεν θά άκολουθήσωμεν τδν κύριον Κοκκάλάν καί τδν μαθητήν του είς 

τήν έπίσκεψίν των* θά ήτο πολύ σπαραξικάρδιΰν θέαμα. Μήπως άξίξει τδν 
κόπον νά φροντίζγ τις περί σωμάτων, τά δποΐα είνε προωρισμένα διά τδ 
άνατομεΐον ; Άλλως'τε, οί έπιθυμοΰντες τάς κενάς κλίνας τοΰ νοσοκομείου 
συνηθροίζοντο πρδ της θύρας, καί έτεινον τάς χεΐρας ζητόΰντες γωνίαν τινά 
ϊνα άποθάνώσιν' ήτα σκληρόν τόσος κόσμος νά περιμένγ. ’Έπρεπε.νά έτοι- 
μασθή θέσις δι’ αύτούς............ καί δ κύριος Κοκκάλας έφρόντιζεν δπως αί
θέσεις ούδέποτε λείπωσιν. ’Έκαμνε τάς επισκέψεις του σιδηροδρομικώς, - 
ούτως είπεΐν,έξετάζων έβδομήκοντα επτά άσθενεΐς έντδς είκοσιδύο λεπτών. 
Άφοΰ έτελείωσε τδ ίπποδρόμιον τοΰτο τοΰ θανάτου, δ 'ιατρός Κοκκάλας 
ήρχισε τάς έν τή πόλει επισκέψεις.

Ό Βροΰτος τδν συνώδευσε. Κατά τήν πρώτην έπίσκεψίν έ'μεινεν έντδς 
τής άμάξης' έπρόκειτο περί νέας άσθενούσης έκ πυρετού, ής τίνος δ σύζυ
γος ήτο ζηλότυπος. Καί κατά τήν δευτέραν έπίσκεψίν δ Βροΰτος έ'μεινεν 
είς τήν άμαξαν' γραία κόμησσα, έ'χουσα έρυσίπελας έπί τοΰ προσώπου 
δέν ή'θελε νά φανη τόσον άσχημος.Ό βίος ούτος διήρκεσέ τινας μήνας.Παρά 
τοΰ ίατροΰ Κοκκάλα δ Βροΰτος ούδέν ε'μαθεν άλλ’ έγνώρισε τήν κοινωνίαν, 
έσκέφθη πολύ, και έμελέτησεν. Ό ιατρός ήτον εύχαριστημένος έπειδή δ 
Βροΰτος ούδέποτε τδν ήρώτα. Ό δέ θείος κύρ Νώε είχε πλέον πεισθη οτι 
δ άνεψιός του θά έγίνετο ένδοξος ιατρός. Ό βίος ούτος ήθελε διαρκέσει 
επί μακρδν,έάν δέν συνέβαινε κάτι τι.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I'.

ΚΑΤΙ ΤΙ

Πρδς ταΐς άλλαις ίδιοτροπίαις, δ κύρ Νώε είχε μεγάλην άδυναμίαν διά 
τούς κοχλίας. Τδ δεΐπνον του ήτο λιτόν, πολλάκις δέ πενιχρότατου, άλλ’ 
οί κοχλίαι καί αί ραφανίδές ούδέποτε έ'λειπου.

Ό Βροΰτος έξήγει τήν προτίμησιν ταύτην ώς έξ δργανικής συγγένειας 
ήν δ θεΐός του εύρισκε πολύ αύθάδη.

Τδ βέβαιον είναι δτι δ κύρ Νώε ήγάπα τά μαλάκια εκείνα καί έ'τρωγε 
πολλά. Άλλ’ αύτήν τήν φοράν, εΐ'τε διότι ύπερέβη τδ μέτρου, εΐ'τε δι’ 
άλλην τινά αιτίαν, δ κύρ Νώε προσεβλήθη ύπδ δεινής δυσπεψίας.

Ό εφημέριος ματαίως τδν περιέμενεν είς τήν εκκλησίαν’ μαθών τήν 
άσθένειάν του, παρεκάλεσε τδν άδελφόν του νά τδν επισκέπτεται,
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Ό κύριος Κοκκάλας εύρ$ τδν κύρ Νώε συστρεφόμενο/περί εαυτόν έπ! 

καθέδρας ώς περγαμηνή έπί άνθράκων, έχοντα δέ τούς δφθαλμούς σπίύθη- 
ροβολοϋντας, τδ στόμα άνοικτδν, την γλώσσαν έξέχόυσαν. Ό ιατρός έν- 
.νόησε . τά πάντα .. Τουλάχιστον ■ ούτως είπε, και έγραψε συνταγήν τινα... 
Decotto της κίνας, και έστειλε την Χελώνην είς το φαρμακείου.

"Οτε η Χελώνη έπέστρεψε, τό κακόν, -είχε προχωρήσει φρικωδώς’ άλλ’ 
δ κύριος Κοκκάλας ^το βέβαιος δτι θά τό νικηση,διότι ούδέν άνθίσταται 
είς τδ decotto της κίνας.

Ό κυρ Νώε έξ ένστικτου, άπέκρόυσε τδ φάρμακον. Άλλ’ δ ιατρός τόν 
ήνάγκασε. νά τό καταπίγ.

. Κατά την στιγμήν έκείνην είσηλθεν δ Βρούτος άσθμαίνων έπειδά δτέ 
διηρχετο έκ της έκκλησίας, δ έφημέριος τοϋ είχε διηγηθη την δυστυχίαν 
τοϋ θείου του καί τφ είχε δώσει επιστολήν δι’ αύτόν. Ό Βροΰτος έρριψε 
τόν πίλον καί την έπιστολην έπι της τραπέζης, έτρεξε πρδς τόν άσθε- 
νοΰντα κυρ Νώε^ καί έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος’ είχεν έννοησει τά πάντα 
άμα. είδε τόν ιατρόν Κοκκάλαν.

—■ Τί τφ έδώκατε κύριε καθηγητά, ηρώτησεν ;
— "Εχει δυσπεψίαν, άπηντησεν δ ιατρός’ τφ έδωκα φυσικω τφ λόγφ, 

decotto της κίνας.

Ό Βροΰτος άνεπηδησεν, έκάλυψε τό πρόσωπον διά τών χείρών καί είπε: 
τόν έφονεύσατε. ’Έπειτα έδειξεν είς τόν ιατρόν την θύραν και έπλησίασε 
πάλιν πρός τόν θειον. Ό ιατρός, τόν έθεώρησε περιφρονητικώς καί έξηλθε 

χωρίς νά εί'πν) τι.
— Δέν υπάρχει πλέον έλπίς, ειπεν δ νεωκόοος. 'Η τελευταία μου ώρα 

έπλησίασεν. Αύτός δ Κοκκάλας είναι τό μεγαλείτερον ζώον τό δποϊον ά- 
πηντησα καθ’ δλην την ζωήν μου.

— Δυστυχώς, θείε, είπεν δ Βροϋτος.
— Τόν συγχωρώ, άλλά μέ έφόνευσε. Σέ άφίνω κληρονόμον μου, Βροϋτε’ 

έσο φειδωλός. Έσύναξα ολίγα χρήματα υπηρετών είς την εκκλησίαν. Μη 

τά σπαταλησγς μετά χορευτριών καί εταιρών. Είς μέν τόν Θεόν εμπι
στεύομαι την ψυχήν μου, είς σέ δέ τό σώμά μου. Άπό τό νέόν ράσον μου 
λατασκεύασε έν πανταλόνι, άλλά τόν επενδυτήν μου νά στείλης είς τόν 
πατέρα μου’ τρώγε κοχλίας, άν θέλγς, άλλά μετά μέτρου, διότι αύτοί μέ 
έφόνευσαν.

— Ποτέ, είπεν δ Βροϋτος’ τούς μισώ δσον καί την αστυνομίαν.
• -—Ζητησε άπό τόν γείτονά μας τον παντοπώλην, έν τρζπεζομάνδυ- 
λον και τρία χειρόμακτρα τά δ ποια τφ έδάνεισα. "Ολα τά πράγματα 
χρησιμεύουν είς τόν άνθρωπον. Ό έφημέριος έχει τάς κωμωδίας τοϋ Cer- 
lone, ζητησε τας καί άνάγνωσε αύτάς προσεκτικώς, έπειδη ένδιαφέρεσαι 

ςςερί θεάτρου. Είναι άριστουργηματα’ δ έφημέριος μετά τό γεδμά του, τάς 
ευρίσκει εξαίσιας.

— Μείνατε ησυχοςι
~Άφησε τόν ιατρόν Κολκάλάύ’ είναι καταστρεπτικότερος τ·ης χολέρας» 
,—- Τό άπεφάσισα πρό πολλοϋ.
ι— 2οί συνιστώ την Χελώνην. Δέν δύνασαι νά της κάμης την κάΧην συν

τροφιάν,την δποίαν έγώ της έκαμα έπί δεκαπέντε έτη, άλλά μη την κακό·* 
μεΐαχέιρίζησαι την δυστυχή. Είνε η %λέδν εύσεβης καίη μάλλ&ν βλάξ συγ

χρόνως δλων τών γυναικών της Νεαπόλεως. Καταχώρησέ μου μίαν νεκρο
λογίαν είς την εφημερίδα. ’Επιθυμώ μετά θάνατον ταύτην την εύχαρί-

τδ

στησιν.
— Σοί το υπόσχομαι.
— Έπί τέλους μη λησμόνησες τδν θεΐόν σου, δστις σέ ηγάπά πολύ» 

' —'Χελώνη, Χελώνη, έφώναξεν δ Βροΰτος.
— Αμέσως, άπηντησεν η Χελώνη. Είς αυτό τό σπηΤ'· δέν μένει καιρός 

νά είπρ κανείς ούτε ένα πάτερ ώμών.
—- Χελώνη τρέξε είς τόν έφημέριον ...... Την μέτάληψιν...............

μ,υθον ...»
— Ησύχασε είπεν δ κύρ Νώε' έζησκ πεντηκοντά έτη μέ τά έμπορεύ- 

,. ματα ταΰτα’ άρκεν.
— Χελίύνη, ένα δροσιστικόν διά τόν θειον.
—— Μη λησμόνησες τόν δοϋλόν σου, είπεν δ κύρ Νώε» 

Άμην, άπηντησεν η Χελώνη.
—- Είς χεϊράς σου, κύριε, παρκδίδωμι τό πνεϋμά μου, έΐπέν δ κύρ Νώε^ 

μετά φωνής έκλειπόύσής.
— Άμην, είπε πάλιν η Χελώνη.
— Jat prata biberunt ?
■— Άμην είπε καί δ Βρούτος.
— Τδ έλαιο/ έτελείωσε, τδ φώς σβύνεί, έψιθύρισεν δ άποθνησκων διά 

φων^ς μόλις καταληπτές.
— Χελώνη, Χελώνη, έφώναξεν δ Βροϋτος, δ θείος άπεβίωσεν.

<—: Ό ιατρός τδν έφόνευσε, έκραξεν. η υπηρέτρια διά φών^ς άπελπισΤι- 
κ·ης, δακρύουσα καί δλολύζουσα τόσον ίσχυρώς, ώστε ολοι οί γείτονες έ- 
τρεξαν. Ό Βροΰτος μη δυνάμενος νά κλαύσή έμεινεν άκίνητος ριγών, ωχρό

τατος, τάς τρίχας έχων άνορθωμένας, παρατηρών τδ άψυχον σώμα τοϋ 
θειου του. Δέν έφαίνέτο πλέον ζών, δέν έβλεπε, δέν $κθυί πλέον. Τέλος 
εν δάκρυ, τδ δποϊον είχε κρυσταλλώσει έν τφ δφθαλμφ του άναλύεται καί 

πίπτει’ πίπτει γονυπετής καί καλύπτων τδ πρόσωπον διά τών χειρών 
αναφωνεί:

~Ό άθλιος τδν έφόνευσε ί

Τόμος Ε', — 3 Μάιος 1881
30
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΑ'.

ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
* : -

’Αγνοώ έπί πόσον δ Βρούτος παρέμεινεν ούτωσί έκεΐ". Προσηυχήθη -κοΑ 
έσκέφθη’ μέχρι τές στιγμής εκείνες· είχεν δνειροπολήσει μόνον.

Οί γείτονες προθύμως έπρατταν παν ό,τι ήδύναντο όπως τδν συνδρά- 

μ,ωσι.. Παρηγόρησαν την Χελώνην, ητις ώς η 'Ραχήλ δέν έννόει νά πα- 
ρηγορηθνί' ή άφόρητος καί βαθεΐα λύπη .τοΰ Βρουτου τους συνεκίνει.

Διά τών σανίδων και τών καθεκλών άς έκαστος έπροθυμοποιήθη νά 
δανείση κατεσκεύασαν είδος τι νεκροκραββάτου έπί τοϋ δποίου έτέθη δ 
κυρ Νώε ένδεδυμένος μέ τά καλλίτερα ένδύματά του καί τήν κεφαλήν 
.έστραμμένην πρδς τήν θύραν. Τέσσαρα κηρία έπί υψηλών έκκλησιαστικών 
κηροπηγίων έ'καιον περί τδ φορεϊον. Τδ πτώμα ήτο αποκεκαλυμμένον’ 
ή Χελώνη προσευχόμενη έ'διδε συγχρόνως διαταγάς και δδηγίας. Ό δέ 
Βροΰτος, μόνος έν τφ άλλφ δωματίφ, τήν κεφαλήν έ'χων κεκλιμένη·? έπί 
τών χειρών καί έπακουμβών έπί τές έδρας ούδέν ή'κουεν ούδ’ έ'βλεπεν.

Έπήλθεν ή νύξ. Οί γείτονες άπεσύρθησαν. Ό Βρούτος, ή Χελώνη, καί 
ό νεκρός έ'μειναν μόνοι. Οί ύπηρέται της έκκλησίας έ'καμον συνεισφοράν, 
ΐνα στείλωσιν αύτοΐς δλίγην σοκολάταν καί δίπυοα. ’Έπειτα έπηκολού- 
θησεν ησυχία είς τδ δωμάτιον, είς τήν οικίαν,είς τήν δδδν, έίς τήν πόλιν.

Ή Χελώνη προσευχομένη παρά τνί νεκρική κλίννι κατεβλήθη τέλος ύπδ 
τοϋ υπνου. Ό Βροΰτος έβημάτιζεν άπδ τοΰ ένδς δωματίου είς τδ άλλο. 
ΎΙΙτο Αύγουστος καί επομένως ίσχυρδς καύσων.

Ή νύξ είχεν ή'δη πολύ προχωρήσει’ πρδ τοΰ ήνεφγμένου παραθύρου ύπδ 

τδ φώς τδ ή'ρεμον διαυγέστατης σελήνης, ήτις έμεσουράνει έν τφ γλαυκφ 
καί άχανεΐ ούρανφ δ Βροΰτος έσκέπτετο.

.· ’Ησθάνετο οίκτράν περί έαυτδν άπομόνωσιν. Ό θείος ούτος, όσον καί 
άν ήτο μικρός, δσον μικράν καί άν κατείχε θέσιν έν τφ κόσμφ, καί τοι 
μεμψίμοιρος, χυδαίος, αμαθής . καί άπαιτητικδς ήτο δμως ίσχυρδς δεσμδς 
μεταξύ αύτοΰ καί τές κοινωνίας. Ό θείος ούτος τδν συνεκράτει μάλιστα 
μ.·ετά κοινωνικές μερίδος ίσχυροτάτης καί έχούσης μεγίστην επιρροήν, μετά 
της τάξεως τών της έκκλησίας άνθρώπων. Τοΰ νεωκόρου άποθνήσκοντος, 
πάσαι αί σχέσεις διεκόπησαν, διότι δ Βροΰτος, χωρίς νά τήν μισγ, ή- 
σθάνετο δμως άκαταμάχητον άπόστασιν άπδ τές τάξεως έκείνης'τές κοι

νωνίας ή'τις κερδοσκοπεί έπί τές άνθρωπίνης ψυχές καί ονομάζεται Έχ- 
xlqcta.

Ό θειος ούτος ήτο δδηγός του. Τώρα δμως εύρίσκεται μόνος. Ή μήτημ- 
του είχεν άποθάνει, δ πατήρ του είχεν άποβλκλωθη. Έκτος τούτου ήτο 

%τωχδς, καί ή δδδς ήν έ'πρεπε νά διατρέξγ ΐνα κερδιΣή τδν άρτον του, 
ήτο άκκνθώδης. Έκ τές ιατρικές τφ είχον άπομείνει θεωρίαι τινές άς ή 
μνήμη του Συνεκράτει έκ τών παραδόσεων τών καθηγητών. ’Αλλά παρά 
τήν κλίνην τών άσθενών είχεν έννοήσει δτι ήτο άρκετά άμαθής.Άκολου- 
θών τδν ίατρδν Κοκκάλαν έίς τδν κόσμον είχε διίδη τήν κοινωνίαν. Ό 
κόσμος τφ έφαίνετο ώς μέγας κλωβδς λεόντων, εις 3ν εισέρχονται μόνον 
οί δαμασταί τών θηρίων. Έννόει δτι έ'πρεπε νά έ'χνι τις χαλύβδινου θώ
ρακα ύπο βελούδινου έπενδύτην.

- ■ Ή φύσίς τδν είχέ πως δπλίΣεΐ, προικίσαΣα αύτδν διά νοημοσύνης καί 
συμ,παθοΰς μορφές· Ό Βροΰτος ήτο ώραΐος. ’’Ήτο είκοσιτετραέτης, είχέ 
σώμα ύψηλδν καί έμμελές, ώραίους μαύρους δφθαλμούς, κόμην μελανήν, 
χείλη ροδόχροα, όδόντας λευκούς. Οί τρόποι του θά ήσαν ί'σως πρόστυλοι 
εάν ή δειλία καί ή μετριοφροσύνη δέν τούς παρηκολούθει.

ι Ή νύξ ήν διέλθε πρδ τοΰ νεκροΰ έκείνου σκεπτόμενος τδ παρελθόν καί 
διαγραφών τδ μέλλον του, ύπηρξε διά τδν Βρούτον ώς ή άϋπνία τών άρ- 
χαίων ιπποτών.

’Έλαβε κατά νοΰν πολλάς αποφάσεις καί ώρκίσθη νά τάς πραγματο
ποίησή. Ήτοίμασε σχέδιον μάχης, καί ήσθάνθη έαυτδν ισχυρόν. 'Ο υίδς' 

τοΰ κουρεως, δ άνεψιδς τοΰ νεωκόρου, συνανεμιγνύετο μετά τών έκλεκτών 
τές κοινωνίας, μεταξύ έκείνων οίτινες τήν διαφωτίζούσι, τήν άπολαύουσι, 

την υπηρετοΰσι καί οΐτινες δεσπόζουσιν αύτης. Είς μίαν τών ύπεροπτικών 
.τούτων εκλάμψεων δ Βροΰτος διερχόμ.ενος πρδ τοΰ φερέτρου, άνήγειρε 
τήν κεφαλήν καί προσήλωσε τδ βλέμμα του έπί τοΰ πτώματος.

Ή σελήνή εΐσδυουσα διά τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου, διεφώτιζεν άνωθεν 

το φαλακρόν κρανιον τοΰ νεκροΰ, ένφ τδ φώς τών λαμ,πάδων, έφώτιζεν 
Λυτόν εκ τών κάτω’ ή άντίθεσις τών δύο έκείνων λάμψεων παρέγε παρά
δοξον αποτέλεσμα. Ή νεκρά έκείνη ύψις έφαίνετο άναζώσα καί είδος σαρ- 
δωνειου γέλωτος έπεφαίνετο?έπ’ αύτές. Οί οφθαλμοί τοΰ Βοούτου συνήντη- 

σαν το. ειρωνικόν εκείνο πρόσωπον, καί . άπεναρκώθησαν ύπδ τοΰ φόβου.’ 
Διηυθυνθη πρδς τδ παράθυρου ΐνα τδ κλείσγ.

Τότε είδεν απέναντι αύτοΰ τδ παράθυρου τές Ελένης πεφωτισμένου. 
Οπισθεν τών ύαλων εκείνων θά ήγρύπνει τις βεβαίως, άν δέ τις ήγρύπνει 

κατα την. ώραν έκείνην θά είργάζετο εί'ς τι. Έάν δέ τις είργάζετο, δ τίς 
αυτός θα ητο ή 'Ελένη. Ή μήτηρ της βεβαίως έκοιματο κατά τήν ώραν 
εκείνην. II Οεσις τής πτωχές ταύτης νεάνιδος, ήτις διήρχετρ τάς νύκτας 
αυτής ραπτουσα καί έπιδιορθοΰσα παλαιά ένδυματα ΐνα κερδίζή τδν άρ

τον της, υπέρξε δι’ αύτδν μικρά τις άνακούφισις.
Αφέκε το παράθυρου άνοικτδν καί πλησιάσας πρδς τδ πτώμα έκραύγασε’ 

Θα ιδγς, θεϊε, εάν θά τηρήσω τήν ύπόσχεσίν μου καί έξηκολούθησε 
βηματίζων.
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Έπήλθεν ή ήώς.

Τδ πχνό&χμχ ήλλαξε φάσιν, καί έντδς ν.χ\ έκτδς τοϋ Βρούτου. Ένφ ή 
Χελώνη έτακτοποίει τδ δωμάτιον, ΐνα υποδεχθώ τούς ιερείς, τδν νεωκόρον 
και τά μέλη τής άδελφότητος, ής άπετέλει μέρος δ μακαρίτης κύρ Νώε, f 
τυχαίως μετεκίνησε τδν πίλον τοΰ Βρούτου τδν δποΐον κατά την προτε- 
ραίαν εΐχεν άποθέσει καί εύρε την έπιστολήν ήν δ εφημέριος έστειλε πρδς 
τδν νεωκόρον. Ό Βροΰτος έ'λαβε καί ηνοιξεν αύτην. Μετά τάς πρώτας 
λέξεις άνεπήδησεν ώς ελαστική σφαίρα" διεξήλθε μετά βίας τάς τέσσα- 
ρας ή πέντε γραμμάς, αΐτινες έμπερ’είχοντο καί έ'σπευσεν αμέσως είς τδ 
παράθυρον.

Τδ απέναντι του παράθυρον ήτο κεκλεισμένον.
Ό ήλιος άνυψοΰτο ά.ωθεν της θαλάσσης καί έφώτιζε τδν ουρανόν.
*0 Βροΰτος έπεσε καταβεβλημένος έπί τίνος καθίσματος. Κατά τήν 

στιγμήν έκείνην είσήλθεν δ κύρ Γαβριήλ.
Ητο δ μόνος σχεδδν τδν δποΐον δ Βροΰτος έθεώρει ώς φίλον, καί εΐχε 

προσκληθή παρ’ αύτοϋ, ΐνα φροντίσν) διά την κηδείαν.
Ό Βροΰτος άποθέσας την επιστολήν έν τφ θυλακίφ του, είπεν είς τδν' 

κύρ Γαβριήλ, δτι βραδύτερον εΐχε νά τφ δμιλησγ.
Μετ’ δλίγον ήλθον οί ιερείς καί τά μέλη της αδελφότητος, καί δ νε- 

κρδς μετηνέχθη είς την εκκλησίαν τοΰ αγίου Ματθαίου ΐνα ψαλή αύτόθι 
ή νεκρώσιμος άκολουθία.

Ή Χελώνη παρηκολούθησε την κηδείαν. Ό Βροΰτος άπέμεινε μόνος έκ 
νέου. Έρρίφθη έπί της κλίνης καί έκλαυσεν.

Ή μεσημβρία εΐχε παρέλθει πρδ πολλοΰ, δτε η Χελώνη κατάφορτος 
δακρύων καί δ κύρ Γαβριήλ δψωνίων έπανήλθον έκ τοΰ νεκροταφείου.

Ή Χελώνη ίδοΰσα τά δωμάτια έκεΐνα, έρημα έκείνου, δστις ήτο δι’ 
αύτην τδ παν, έχυσεν έκ νέου άφθονα δάκρυα.

Ό κύρ Γαβριήλ έν βκθείφ σιωπή ή'ρχισε νά προετοιμάζγ τδ κρέας έπί 
.της έσχάρας καί τδ έκ μήλων καρύκευμα διά τά μακαρόνια άτινα εΐχεν 
αγοράσει.

’Έπραττεν ώς άν εί εύρίσκε'το έν τή οίκίγ του.
Ό Βροΰτος τδν προσεκάλεσεν, έσυοεν έκ τοΰ θυλακίου του την έπιστο/ 

λην τοΰ εφημερίου, καί τφ την ένεχείρισεν. 'Ο κύρ Γαβριήλ τδν παρετη-’ 
ρήσε κάπως παραδόξως καί είπε σοβαρώς"

— Δέν έχω τάς διόπτρας μου" άνάγνως σύ, έάν τδ τεμάχιον αύτδ τοΰ 
χάρτου ήναι δι’ άνάγνωσιν, καί ούχί διά τδ σιγάρον μου.

Ό Βροΰτος άνέγνωσεν:
«’Αγαπητέ μοι κύρ Νώε» . . . καί σταθείς έπ’ δλίγον ΐνα έκπέμψγ 

λυγμδν άνυψώσαντα βιαίως τδ στήθος του έξηκολούθησεν"
«Έξ έπιστολής τοΰ γραμματέων τοΰ άρχιερέως την δποίαν πρδ ολίγου.
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ίλαβον, σέ ενδιαφέρει τδ εξής τεμάχιον. «Ούδέν δυνάμεθα νά φανερώ- 

σωμεν περί της Ίωσηφίνης Τρυγόνος περί ής ζητείτε πληροφορίας. Άπαν
τώμεν ούχ ήττον σημεία τινά δμοιότητος μεταξύ τής γυναικδς ταύτης 
καί τίνος Σεραφίνης Μινούτολο, ήτις κατοικεί είς τήν ένορίαν σας, συνοι
κία Πελλάρη, άριθμδς 3, πάτωμα έβδομον.Περί αύτής δύνασαι δ ί'διος νά 
λάβγς άκριβεστέρας πληροφορίας».

■— Συνοικία Πελλάρη, άριθ. 3, Σεραφίνη Μινούτολο" έψιθύρισεν δ κύρ 
Γαβριήλ. Καλά, θά ίδωμεν.

— Κατοικεί άπέναντί μας, είπεν δ Βροΰτος.
— Τδ ήξεύρω.
—· Δύνασθε καί νά τήν ίδήτε έκ τοΰ παραθύρου αύτοϋ.
— Αύτδ τδ άφίνω είς τούς έραστάς" άλλ’ ημείς δέν πρέπει νά κατα- 

σκοπεύωμεν ώς κλητήρες αστυνομικοί. Ύπάγωμεν νά γευματίσωμεν.
— Δέν πεινώ.

Τοΰτο είναι φράσις, ήτις πρέπει νά λέγεται άφοΰ πρότερον φάγη τις 
τδ κύριον φαγητόν.

"Ολα ήσαν έτοιμα" έκάθησαν παρά τήν τράπεζαν.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην ήνεφχθη ή θύρα καί είσήλθεν δ νεωκόρος. 
Ή Χελώνη τδν προσεκάλεσεν είς τήν τράπεζαν, άλλ’ αύτδς τήν ηύχα- 

ρίστησε συγκεκινημένος.
— ’Έρχομαι, είπεν, άπδ μέρους τοΰ έπισκόπου.
— Ή αρχή εΐναι κακή" επομένως κακαί ειδήσεις, άνέκραξεν δ γερών. 

Άλλά τοΰτο δέν σάς έμποδίζει νά πίητε ποτήριον ζύθου.
Ό νεωκόρος έδέχθη καί δ κύρ Γαβριήλ είπεν"
—"Ηδη δμιλήσατε. Τί θέλει δ επίσκοπός σας; υποθέτω δτι τδ έμάν- 

τευσα. ■ 5
— Δέν είναι δύσκολον πράγμα, άπήντησεν δ νεωκόρος καί σάς τδ λέγω 

συντόμως, Ό έπίσκοπος έχει άνάγκην τών δωματίων τούτων έντδς δύο 
ήμερώ'·, διά τδν διάδοχον τοΰ μακαρίτου έκείνου άγαθοΰ άνθρώπου κύρ 

Νώε, ον δ ©εδς συγχωρήσοι.
— Τοΰτο μόνον ; είπεν δ κύρ Γαβριήλ, καί δέν έ'χει άνάγκην άλλου 

τινός ;
— Μέχρι τοΰδε δέν μοΰ είπεν άλλο.
— Πίε έν άλλο ποτήριον, καί ύπαγε είς τήν εύχήν τοΰ Θεοΰ. Αύ'ριον 

θά σάς φέρω τήν άπάντησιν.
— Σάς τήν δίδω έγώ άμέσως τώρα, ύπέλαβεν δ Βροΰτος. Ή οικία 

αύριον θά ήναι κενή.
. Ό νεωκόρος ύπέκλινε καί έ:ξήλθε.

— Διατί βιάζεσαι τόσον; ηρώτησε τδν Βροΰτον δ κύρ Γαβριήλ.
— Δέν θά έ'μενον ένταϋθα ούδ’ έπί μίαν ώραν, έάν .... j
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K»l οί έφθαλμοι του, οί'τινες έστράφησαν πρδς τδ. ,,παράθυρονσυνεπΧη-» 
ρωσαν τη,ν φρά.σιν διά τον- κύρ Γαβριήλ. Ή γραία Χελώνη έ'σρωγε καί προτ 
σηύχετο συγχρόνως ούδέν, έκ τών λεγομένων εννοούσα.

— -Έγώ ούδέν έ'χω νά λάβω έντεΰθεν, είμή έμαυτδν, είπεν δ Βροΰτος.. 
Παν δ,τι εύρίφςξτβξΐ, άνηκεί; είς τ·ην,- Χελώνην. ■

Έίς τάς λέξεις τζυτκς, άς, καλώς έννόησεν εκείνη,, έξερρά.γη, είς λυγμούς· 
καί η πε,ρόνη κατέπεσεν έκ, τώ,ν χειρ,ών της.

—-Μέ διώκεις ! έκραύγασε. Τί κακόν σοί έ'καμ.α λοιπό,ν ;·
—·θά ζητησω διά σέ έν, δωμάτιον τδ οποίον θά πληρ,όνω έγώ, είπεν, 

δ Βροΰτος. ’Ολίγα χρήματα,. άτινα είχε συνάξει διά της οικονομίας δ θείος 
μου θά σέ β,οηθησωσιν ΐνα ζησ-γς έπί τινας εβδομάδας. Τά πρ,ώτά: μου, 
κέρδη θά διαμοιρκσθώσι μεταξύ ημών των δυο,.

‘Η Χελώνη ηγέρ,θη της τραπέζης, πάντοτε κλαίουσα, έλαβε ψαλίδα, 

και χωρίς ουδέ λέξιν νά προφέρη ή'ρχι.σε νά ξερράπτ-νί βιαίως το έπανωφότ 
ριον τοϋ κύρ Νώε’ ηρευνησεν αύτδ μετά προσοχ-ης κατά πάσας τάς δια-, 

στάσεις,ο,ύδέν δ' έν αύτώ εύρίτκουσα έρευνα μετά πλειοτέρας άνυπομρνη-, 
βίας, τδ δέ πρόσωπον της $το κάτωχρον.'Ο ίδρώς κατέπιπτεν άφθονος έκ 
τοΰ μετώπου της. Δέν ευρισκεν άκόμη. τίποτε. Τότε άνέτρεψε το έπάνω,-.. 
φόριον κα'ι τέλος άνεΰρε δέμα χαρτίφν,τδ όποιον, έρριψεν είς τδν ΒροΰτΟ,ν^

— Τι είναι. αύτό ; ηρώτησεν δ κύρ Γαβριήλ. .
Ό Βροΰτος τώ. Ιδειξε τδ δέμα.

— Τί ; Ηρώτησεν έκ νέου δ γέρων.
— ηδέ. . ' . ;
-— Τρεις χιλιάδες τάλλ,ηρκ ε·ίς την τράπεζαν Γ

■—Δύνασαι νά ένοικιάσγς δωμάτιον διά σέ, κόρ,ιε Βρ,οΰτε, είπεν Χε-> 
λώνη, καί νά μοί άφησγς μίαν γωνίαν έν τφ μαγειρίφ σου ΐνα καταικ.ώΑ 
"Έχεις άνάγκην κάποιου δ όποιος νά σέ ύπηρετΐί. '

Ό Βροΰτος συγκινηθείς δέν άπ-ηντ-η,^’ τούναντίον 'δ κύρ Γαβριήλ έφώ- 

νησεν*
— "Αφες με νά σέ έναγκαλισθώ, καλή μου γραία. Έ,άν δέν είχαν τόσα 

εμπόδια είς την οικίαν μου θά σέ ένυμφευόμην.
Ή Χελώνη δ,πΛγεν ινα εύργ τά ύ,ποδηματα τοΰ Βρούτου, και, ·ηρχι,σε νά 

τά καθαρίζγ,
τ-' Ποΰ, έπ-ηγε καί,έθκψε τ-οιαύτας χρυσάς καρδίας. δ, καλός Θεός !' έψι-» 

ρ,ισεν δ Βροΰτος.
— “Ώ-? άπηντησεν ύπομέιδιών δ κύρ Γαβριήλ, έκεΐί δ,ποΰ βυθίζει, καί. 

τούς μαργαρίτας ταυ. Είς έν δστρεον.
. —’Όχι πάντοτε, είπεν δ Βροΰτος παρατηρών έκ νέαύ είς τδ/παράθυραν,

Ό κύρ Γαβριήλ άγέρθη. ,
·—- Αύριον, είπεν. . .. >

Αΰριον, άπηντησεν δ Βροΰτος. Θά συγγευματίσωμεν έδώ πριν άφη- 

σωμεν τδ δωμάτιον αυτό.
Τί θά άπεγίνετο δ Βροΰτος έάν έξηκολούθει νά έργάζηται μετά τοΰ 

ίατροΰ Κοκκάλα, καί άν δ θεΐός του δέν άπέθνησκε ;

ζ/όΓ β.ΙάπτονΓ ο.Ια, τά κακά, τά όποια μας έρχονται, λέγει η πα
ροιμία.
. Την έπομένην περί την μεσημβρίαν,δ κύρ Γαβριήλ ?)λθε παρά τω Βρούτω.

Λ. Φραδασίλης

^Α.Έ’ΧΑ.ΙΟΑ.ΟΓΊΚΑ,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚ ΡΩΜΗί

Μεταφράζομεν χάριν τών αναγνωστών τοΰ Παρνασσοΰ, τά ύπδ τοΰ κ. 

R. Lanciani έκ 'Ρώμης περί τών αύτόθι αρχαιολογικών έργασιών είς τδ 
άγγλικδν Άθήναιον έπιστελλόμενα, έχοντα ως έξ’ης:
. Τδ θέατρον τ^ς Ώστίας, τδ οίκοδομηθέν πάνυ Ιπιθανώς ύπδ Άδριανοΰ, 

οτε -ητο έν κοιννί χρησει δ δικτυωτδς λεγόμενος της πλινθοδομίας τρό
πος, μόνον είς τδ λατινικόν συναξάριον τών άγιων Κυριακοΰ, Μαξίμου καί 
’Αρχελάου άναφέρεται,ένθα λέγεται δτι οί άγιοι έκεϊνοι έμαρτυρησά? Ostiis.. 
...ad arcum ante theatrum. ’Ητο δ’ δμως είίκολον νά προσδιορισθ-zj ή θέσις 
αύτοϋ μεταξύ της'Ρωμαϊκής Πόλης (Porta Romana) και της άγορας (Fo
rum), ένεκα τοΰ ημικυκλικοΰ καί οίονεί κρατηροειδοΰς σχήματος τών έ- 

ρειπίων. ’Όθεν είναι τώρα δέκα εβδομάδες, άφ’ δτου έπεχειρησαμεν έν έ— 
κείνφ τφ τόπφ σκαφην, $ς τά άποτελέσματα δυνκνται νά ίκανοποιησωόί 
κάί την άπλήστοτάτην προσδοκίαν.

Τδ θέατρον τ·ης Ώστίας, οΐον τώρα φαίνεται, είναι βεβαίως τδ πενιχρό
τατου μνημείου της πόλεως έκείνης, διότι έκτός τινων κομματίων δικτυ- 

ωτοΰ τοίχου, παν τδ λοιπδν μέρος είχεν οίκτρώς κατά τδν Ε' αιώνα έπι> 
σκευασθη ύπδ άδαεστάτΟυ άρχιτέκτονος. Αί γραμμαί τών κερκίδων άντί 
νά τείνωσι πασαι πρδς τδ κέντρον τοΰ ιημικυκλίου έχουσιν άνώμαλον δι- 
ευθυνσιυ, οί τοίχοι έχουσι συγκολληθ·η δι’ ίλύος, τδ δ’ ύλικδν της οικοδο
μάς καί τά κοσμήματα κύτΐίς έ'χουσι μ,ετακομισθη έξ άλλων τ·ης πόλεως 
μνημείων. Διά τοΰτο δέ μάλιστα έγένοντο άξιόλογα τά έν τφ θέάτρφ τ^ς 
Ώστίας εύρηματα. Εύρέθη π. χ. έντετοιχισμένη έν τώ τοίχφ της δρχη- 
στρας σειρά δλη στυλοβατών, ο'ίτινες, έκκαίδεκα όντες,άνεΐχόν ποτέ έν τ$ 
άγορδί επιφανών πολιτών άνδριάντας, διασώζουσι δ’ έτι τάς οικείας τιμη- 
τικάς έπιγραφάς. Οί δ’ ουτω τιμηθέντες άνδρες $σαν 'Ρωμαίοι ιππείς, αΐ-
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πίνες ε?χθν διακριθή μάλιστα έν τί? τδν,. έπαρχιών διοικήσει. Περί ένδς έξ 

αύτών, του Κοίντου ΆκιΛΙου Φούσκου, λέγεται δτι εΐχεν ύπάρξει procurat 

V>r annonae trium Augustorum nostroruin Ostiis' είναι δ’ ο,ί τρεις ουτοι Αύ-. 
γουστοι, δ Σευήρος, δ Καρακάλλχς καί δ Γέτας. Μετά δέ τοϋ Γετα τον 
φόνον, τά μέν άρχιζα φύτςϋ σημεια έξηλείφθηΛζν άπδ της επιγραφής τοϋ 
στυλοβάτου τά δέ μονογράμματα AVGGG' ΝΝΝ μετεβλήθησαν είς τά 
ε,^ής: AVGGNNPG, τοϋ PC δηλοΰν,τος procurator.Ό έν, 'Ρώμ·^ praefectus, 
annonae, δΛ έπι τών σιτηρών δηλαδή έφορος εΐχεν άντιπροσώπους' είς πάσας 
τάς επαρχίας, τοιοϋτοι δ’ άντιπρόσωποι είναι οί procurators annonae, ευ-, 
ρίσκομεν δέ προχουράτωρας των σιτηρών έν τή δυτική Γαλατία, 'Ισπανία, 
Σικελίφ,, ’Αφρική, Άλλ’ ή ’Ωστία δςά την σπουδαιότητα αύτης εΐχεν ίδιον 

procUratorem annonae Augusti, είς δν ήτο άνετεθειμένο,ν τδ καθήκον τοϋ. 
νά πιστοποιή άν εΐχε γείνη κανονικώς ή φόρτωσις, άν ήτο. καλής ποιότη
τες τδ φορτίον, έτι δέ νά άποθηκεύγ τδν σίτον είς τάς αύτόθι δημοσίας 
άποθήκας ή νά πέμπή αύτδν είς την 'Ρώμην. Βεβαίως δέ δ πγοχουράτωρ

’β^τίας δέν θά εΐχε ολίγη' έργασίαν, διότι μόνα τά αιγυπτιακά πλοία 
έζόμιζον έτησίως είς την 'Ρώμην επτακοσίων εκατομμυρίων, άγγλικών λι- 
τρων σίτον, ή'ρχοντα δ’ έπειτα μετά την Αί'γυπτον, κατ’ άναλογίαν τοϋ 
πξμπομένου έτησίως ποσοΰ ή Σικελία, ή Νομαδική, ή κυρίως ’Αφρική, ή 
Κυρηναϊκή και ή Σαρδώ. ’^πί δ;έ Ούεσπασιανοΰ βασιλεύοντος, q Τιβέριος 

ξΐλαυτιος Σιλουανδς δ τήν Μοισίαν κυβερνώ,ν primus ex ea proyincia magno 
tritici piodp annonpm P. R. adfevavit κατά τινα παρά τφ Όρέλλή, (άριθ, 
750,) επιγραφήν. 'R δλη έκτασις τοΰ λιμέν.ος τοΰ Κλαυδίου καί τοΰ Τραϊ? 
νοΰ έφθανε περίπου είς 1,082,788 τετραγωνικών μέτρων, έξ, ών τέσσαρα, 

·$[·ν°;·υ .χιλιό:μετρα κατεΐχο,ν αί άπ%βάθραι. Ά,ς προσθέσωμεν δτι άν ήτα 
εύνοϊκδς δ καιρδς ήδύναντο τά πλοία πλέοντα έκ τής ’βατίας νά φθάσω^ 
qiv είς ξνδεκχ ημέρας είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, είς επτά εΐς τά στενά τών 
Γαδείρων, είς πέντε ημέρας είς τά στενά τής Μεσσήνης, ένίοτε δέ και είς 

τάς άκτάς τής Ηπείρου, είς τέσσαρας είς τάς-άκτάς τής Ισπανίας, εΐς 
τρεις είς τάς άκτάς τής Γαλατίας κ^ί είς δλιγώτερον τών δύο ημερών είς 
τήν ’Αφρικήν..

Ό φοϋσκος άναγράφεται έν τή ρηθείση επιγραφή, καί procurator operia 
theatri Pompejani. Έκ τής επιγραφής ταύτης κατά πρώτα,ν μανθ,άνομεν,· 
οτι δ. Σευήρος καί δ υίδς αύτοϋ έπεχείρησαν επισκευήν τοϋ. θεάτρου τοϋ 
ΙΙο,μπη'ίου· περί τοΰ λαμπροτάτου τούτου οικοδομήματος έως τώρα ήξεύ·- 
ραμεν μόνον οτι εΐχεν. έπισκευασθή ύπδ τοΰ Δομετιανοΰ μετά, τήν έπί 
Τίτου πυρπόλησιν καί έπειτα πάλιν ύπδ τοΰ Δι.οκλητιανοϋ μ,ετά. τήν, όίλ-> 
λην πυρπόλησιν τήν έπί Φιλίππου γενομένην. Περί τδ έτμς 1500 εΐχεν εύ-? 
^εθή επιγραφή έν τή Piazza del Merangolo, καθ’ ήν δ Σευήρος καί δ, Καρα- 
^ιήλας (τφ 202 άπο Χ·) restituerunt,., vetustate collapsum^ov ήξεύραμεν δέ 

τί πράγμα restituerupt, διότι ήτο έφθαρμένη ή επιγραφή. Νΰν, επειδή ή 
ρηθεϊσα Piazza del Merangolo κεΐται εγγύτατα τοΰ χώρου, δπου ήτο τδ 
θέατρου τοϋ Πομπη’ίου, δυνάμεθα ασφαλώς έκ τής έπιγραφής τοΰ στυλο
βάτου τοΰ Φούσκου νά συμπληρώσωμεν καί τήν παλαιάν εκείνην έπιγρα- 
φήν' τδ θέατραν λοιπδν τδ τοΰ Πομπήίου τδ ύπδ τής πολυκαιρίας κατη- 
ρειμμένον άνεκαίνισαν δ Σευήρος καί δ υιός του έν έτει 202 μ. X.

Αυτή δ’ ή τοΰ θεάτρου τοΰ Πομπήίου έπισκευή πρέπει νά προστεθή είς 
τά άλλα έργα τά κατά τήν μαρτυρίαν τής ιστορίας ύπδ τών ρηθέντών 
δύο έκ είνων αύτοκρατόρω.ν έκτελεσθ.έντκ καί τά όποια έσκόπουν εί'ς τε 
τδν καθωραϊσμδν τής πόλεως καί είς τών κατοικώ,ν τήν εύζωίαν.*Αν δ’ άνα- 
λογισθώμεν πόσα έν έτεσιν εί'κοσιν οί αύτοκράτορος έκεΐνοι έξετέλεσαν δη

μόσια'έργα, θάναγκασθώμεν πάντως νά κατατάξωμεν αύτούς είς τούς' 
μεγίστους ευεργέτας τής 'Ρώμης. Διότι άνεσκεύασαν τδ Πάνθεον τοϋ 
ΙΑγρίππα, τήν Άγορήν τής Ειρήνης (Forum Pacis), τήν Στοάν τής Όκτα- 
βίας, τδν ναδν τής Κυβέλης τδν έ,πί τοΰ Παλατίνου, τήν ’Αγοράν τών βοών 
(Foriim boarium) καί τδ λεγόμενον Paedagogium ad caput Africae. Ώκό- 
δόμ,ησαν τούς επτά στρατώνας (castra) τών νυκτοφυλάκων (vigiles) έστρων 
σαν νέαν πλατείαν πρδς νότον τοΰ Παλατίνου, έκτισαν τδ Έπτάζώνον ή 
Σεπτιζώνιον, τάς Θέρμας τάς δνομαζομένας Σευηριανά,ς καί, τάς τοΰ Άν- 
τωνίνου. Μετωχέτευσαν είς τήν πόλιν ύδατα (aquae Severiana καί Antoni- 
piaiia), άνέκτισαν το,ύ,ς ναούς τοΰ Ούεσπασιανοΰ, τοϋ Σεράπιδός καί τής 
Γυναικείας τύχης (Fortuna Muliebris), διερρύθμισαν τά κατά τδν ροΰν τοΰ 
Τιβέρεως, έκέλευσαν νά χαρχχθίί έπί μαρμάρου τδ σχέδιον τής 'Ρώμης, 
ήνοιξαν τήν καλουμ.ένην Νέαν Όδδν (Nova Via) κτλ. Μόναι δ’ αί θερμαί 
τοΰ Καρακάλλ.α άπήτησαν κατά τούς άκριβεστάτους ύπολογισμούς·'τεσ
σάρων εκατομμυρίων κυβικών ποδών οίκοδομίαν.

Επειδή δ’ δ. λόγος περί έκείνών τών Θερμών, άναφέρω ένταϋθα περίερ
γον έπιγραφικδν μνημεΐον έπ’ έσχάτων έκεϊ άνευρεθέν κηί άναφερόμενον 
είς τήν καθημερινήν ύπηρεσίαν ούτως είπεΐν τοΰ καταστήματος. Είναι τε
μάχιον παΛαιοΰ κίτρινου (giallo 3η1ίοο),εύρεθέν πρδς τδ νότιον τών Θερμών 
μέρος τδ σεσημειωμένον διά τοΰ άριθ. 5 είς τδ σχεδιογράφημ.α τοΰ Παλ
λαδίου. Έπι τούτου δέ τοϋ τεμαχίου έγρκψέ τις τήν ήμιρησίαγ διατα
γήν, ώς νεωτερικώτερον λέγομεν, τής έσωτερ,ικής ύπηρεσίας κατά τήν 10> 
Απριλίου τοϋ έτους 222 ά. X, Ή πλάξ είναι όχι μόνον τεθραυσμένη 
ένιαχοϋ, άλλά καί λίαν δυσανάγνωστος, λέγει δέ* (imp. Qaes, Μ. Aur) 
elio Severo Alexandro (x)ii KI. maias, έπονται δέ τριάκοντα δύο δνόματα 

δούλων, οίον 'Ιανουάριος Πρωτογενής, Καρποφόρος κτλ. μετ’ άριθμοΰ προς-· 
τεθειμένου έκάστφ ούτω’ έν, έν καί ή'μισυ, δύο, δύο καί ήμισυ,
τρία, τρία καί ήμισυ καί τέσσαρα. ’Ίσως οί άριθμοί δηλοΰσι τάς ώρας τής 
(ργασί,ας έκάστου δούλου άναλόγως τής υπηρεσίας του, διότι άλλος ήτο 
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balneator, άλλος thermarius ή capsarins, tractator, nnctor, vcstitor, pecti- 
nator καί καθεξής, άν κχΐ οί χαρακτηρισμοί ούτοι δένΑναγράφονται έν- 
τφ εύρεθέντι καταλόγφ» Περατώνω δ’ ένταϋθα τδν περί τοΰ στυλοβάτου' 

τοϋ Κο’ί'ντου Άκιλίου. λόγον, σημείων παράξενόν τινα σύμιπτωσιν. Προ 
εκατόν δηλαδή περίπου |τών έχει εύρεθή έν τή Αφρική έν τοϊς ioscwiw 

ftowixutiov τίνος όνόματι καλούμενου Thibursicurnbtire στυλοβάτης έχων;· 
τιμητικήν επιγραφήν κατά λέξ-ιν αμοίαν πρδς την τοϋ έν Ώστίρι ευρεθέν-· 
τος στυλοβάταυ τοϋ Φούσκου, πάντως δέ φαίνεται δτι εις τδ αύτδ πρό- 
σωπον θάνήκγ καί ο κατά τήν ’Αφρικήν άνδριάς καί οτι δ τιμηθείς Φού

σκος σίεξί&οτΰπως θά άνέγραφε τάς τιμάς ταυ.
■ Αί άλλαι των στυλοβατών έπιγραφαί είναι τιμητικαί τοϋ Κο’ίντου-Καλ-; 

πουρνίου Μοδέσταυ, δστις διφκει τάς ’Άλπεις καί την Αευκανίαν, τοϋ 
Ποπλίου Νωνίου Άντερωτιανοϋ, είς τήν ίππάδα ύπδ τοΰ Καρακάλλα-ταχ-'' 
θέντος, του Κο’ί’ντου Πετρωνίου Μελίωρας, όστις Αναγράφεται ως adiutor 

curatoris alvei Tiberis et cloacarum, τοΰ Γα’ίου ’Ιουλίου Τυράννου, μκγίστρου 
τής συντεχνίας των ξυλουργών, τοϋ Μάρκου Αικινίου ΙΙριβάτου, μαγίστρου 
της συντεχνίας των αρτοποιών καί άλλων.

Πλεϊστα είναι τά ήνευρεθέντα. Αρχιτεκτονικά μάρμαρα έν τε τή ορχή
στρα και τφ κοίλφ, δεκαπέντε κίονες έκ λίθου τοϋ λεγομ-ένου cipoll ino 
καί έκ γρανίτου μετά κιονοκράνων και βάσεων καί άλλων τοιούτωνμαρ
μάρων, άνάγλυφον άπεικάζον Ασπίδα άνεχαμένην ύπδ δαίμονας καί πολ- 
λαί έπιγραφαί, ών τδ περιεχόμενον είναι: άσχετον πρδς τδ θέατρον της? 
Ώστίας. Μία έξ αυτών είναι τιμητική τοϋ Άγρίππα, άλλη είναι έπιτύμ- 
βιος επιγραφή γυναικδς ονόματι Φαστιδίας. Εύρέθη καί πλίνθος συμπλέγ- 

ματoςj Αντιτύπου καλλιτεχ βήματός τίνος παλαιού τεχνίτου.,· όστις ανα
γράφεται............IPOS υίδς Άγησάνδρου τοϋ 'Ροδίου τοΰ ποιήσαντος τδν
Ααοκόοντα κτλ. Έκ τών εύρεθέντων αγαλμάτων σημειοΰμεν άνδρόμηκες 
Αντίτυπον τής Κνιδίχς ’Αφροδίτης τοϋ Πραξιτέλους καί εικονικόν άγαλμα 
άρχοντας.

< Τδ κατά την τελευταίαν εβδομάδα ανευρεθέν μ,νημεΐον Αν δεν είναι 
τδ πάντων σπουδαιότατον, είναι πάντως τδ κάλλιστον. Τετράγωνος δηλ. 
βωμός τεσσάρων ποδών ύψους έξ ελληνικού μαρμάρου μέ κεφαλές κριών 
έχόντων στεφάνας άνθέων καί καρπών προσδεδεμένας εις τά κέρατα.'Τά 
Ανάγλυφα της εμπρόσθιας ό'ψεως Απεικάζουσι τάς κλίτύας τοϋ Παλατίνου 
καί τδν Τίβεριν καί τήν λύκαιναν θηλάζουσαν τδν 'Ρω,μύλον καί τδν 'Ρώ- 
μον. Δυο ποιμένες άπδ της κορυφής- τοΰ βράχου βλέπουόι τδ θαΰμα καί 
φαίνονται θέλοντες νά καταβώσι πρδς λύτρωσιν τών διδύμων άδελφώνί 
Αί κλιτυες τοΰ λόφου είσδύουσιν ένιζχΟΰ είς κοιλώματα, εις έκαστον δέ' 
κοίλωμα φαίνεται κοχλίας, μϋς, σαύρα, όφις,' αίξ -καί Αετός τρίς- τής 'άί* 
γδς. μεγαλήτερος. Έπί. τής έτέρα'ς. όψεως άπεικάζε-ταν. δ,· Άρης μ,ετά τής
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*Ρέας Σιλβίαςς ήτις είναι εξαίσια τήν καλλονήν Αν καί ή κεφαλή είναι-, 
δλίγον τεθρκυσμένη. Ό ’Άρης έ'χει αφήσει τδν οπλισμόν του είς μικρούς 

δαίμονας, πτερωτός δ’ έρως προσπαθεί, νά πλησιάσφ τδν θεόν πρδς τήν. 
'Ρέαν. Είς άλλην πλευράν. τέσσαρες δαίμονες κρατοΰσι τδ πολεμικόν άρμα: 
τοΰ θεοΰ, είς άλλην δέ δμ,οια πτερωτά άπεικάσματα παίζουσι μέ τήν λόγ— 

χην, μέ τάς κνημΐδας και τδν. θώρακα τοΰ "Αρεως.
'Ο βωμός ουτος πρέπει νά ταχθή είς τά τελειότατα προϊόντα τής έλλη- 

νορωμαϊκής γλυπτικής τοΰ Β' αίώνος.’Άξιαι λόγου είναι καί αί έπιγραφαδ 

αύτοϋ, ,έκ μιάς τών όποιων διδασκόμεθκ ότι τδ iiovrixlntor τής ’Ωστίας 
παρέσχε τδν χώρον διά τήν 'ίδρυσιν τοϋ μνημείου. “Αλλη δέ επιγραφή λέ*' 
γει ότι δ βωμδς ίδρόθη τφ 124 έπι τοΰ Μκνίου Άκιλίου Γλαβρίωνός καί 
Γα’ίου Βελλίκου 'Γορκουάτου, τρίτη δ’ έπιγραφή άναφέρει τούς ίδίοις άνα- 

λώμασιν ίδρυσαντας αύτδν, είναι δ’ οδτοι δ Πόπλιος Αθλιος Συνερως, άπε* 
^εύθερος Ποπλίου Αίλίου Τροφίμου, .τοΰ διοικοΰντος. τήν Κρήτην καί οί·' 

αύτοϋ υίοί Τρόφιμος καί Αίλιανός. ■»
Έπί δέ τής κορυφής τοΰ Monte Mario πρδς τήν κλιτύν τήν άντικειμ®* 

νην είς τδν Τίβεριν, οί στρατιωτικοί μηχανικοί, έργαζόμενοι είς άπόστασιν- 
300 περίπου ποοών άπδ τής Villa Mellini, άνεκάλυψαν τάφον υπόγειον 
έχοντα άξίαν ιστορικήν. Τδ υπόγειον (16 ποδών μήκους, 13 πλάτους 10. 
βάθους) περιέχει τέσσάρας; σαρκοφάγους, δύο στήλας (οϊρρθ3)καί μίαν κάλ- 
πιν νεκρικήν. Καί οί μέν σαρκοφάγοι είναι άπλοι καί Ανεπίγραφοι, ή δέ 

κάλπις είναι κομψώ,ς έξειργασμένη έκ λευκοΰ τής Καρράρας μαρμάρου καί 
κεκοσμημένη διά κεφαλών κριών, πτηνών κλπ., περιέχει δέ τήν τέφραν 
τοΰ Σέξτου Κουρίου Ευσεβίου-, άγνωστου άλλο.θεν άνδρός.’Εν τώ τιμιωτάτο» 
τόπω τώ μέσφ δηλονότι τοΰ υπογείου ΐσταται δ υψηλός καί ωραίος στυ-ν 
λοβάτης τής κόρης, δι’ ήν έχει κτισθή · εκείνο τδ μαυσωλείου, ή δέ έπιγ 

^ραφή λέγει τάδε’

D. Μ.
MINICIAE 

MARCELLAE 
/ FVNDANI. F 

VIX. A. XII. Μ. XT. Β. VII.
' 'Ή Μινικία αυτή ή το θυγάτηρ τοΰ Γα’ί’ου Μινικίου Φουνδανοϋ, τοϋσυ-' 

χνάκις έν επιγραφα^ μνημονευόμενου μετά τοΰ συνυπάτου αύτοϋ Γα’ίού 
Ούεττηννίου Σευήρου, μεθ’ ο?» συνυπάτευσεν άπδ 1ης Μα’ί’ου μέχρι 1ης 
(Σεπτεμβρίου 107 A. X. Δεκαεπτά μετά τήν ύπατε'ίζν του έ'τη <5 Φουν* 
‘δανδς έλαβε τήν έπαρχίάν ’Ασίαν (Waddington Fastes σ. 199). ”Εκ τινων 
τοΰ στενού αύτοϋ φίλου’Πλινίου τοΰ νεωτέρου έπιστολών μανθάνομ.εν ότι 
% Φουνδανδς λίαν έτιμάτο. ύπδ τών συγχρόνων ώς δίκαιος άνθρωπος καί 

|τι ήτο ολως άφωσιωμένος εις τήν. Αγάπην τής οικογένειας αύτοϋ. Άνκ-
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ψόρει δέ καί δ Πλούταρχος toOw τδν φουνδα Αν είς τδ Περί εΜυρίας, 
βϊναι δε ο αυτός και εν των προσώπων του Περί άοργησίας διαλόγου. Καί 
ταΰτα μεν περί τοϋ πατρδς, περί δέ της θυγατρδς, ής την κόνιν εύσεβώς 
συνελεξαν οι στρατιωτικοί μηχανικοί τής ’Ιταλίας, άναγινώσκομεν τά εξής 
παρά τώ Πλινίφ έπιστέλλοντι (έπιστ. 5, 16) πρδς τδν φίλον αύτοϋ Μαρ- 

κελλΐνον- «Αι,αν περίλυπος σοι γράφω. Ή μικρότερα θυγάτηρ τοϋ φίλου- 
μας Φουνδανοϋ άπεθανε, τής οποίας ούδεμία ποτέ κόρη ύπήρξε χα,ριεστέρ,α 

και ερασμιωτερα καί άξίωτέρα όχι μόνον ζωής μακροτέρας άλλά τολμώ 
ειπεϊν, τής αθανασίας. Δέν είχεν άκόμη συμπληρώσει τά δεκατέσσαρα 
της ηλικίας της έ'τη/ και είχεν ή'δη γεροντικήν σύνε-σιν καί έμβρίθειαν 
δεσποίνης συνηνωμένην πρδς νεανικήν γλυκύτητα καί πρδς- αιδώ παρθενι- 

κην. Πώς άντεί'χετο' τοΰ·αύχένας τοϋ πατρός της! Πόσον φ,ιλίως καί σεμνώς 
ήσπαζετο ημάς τους πατρικούς φίλους! Πόσον ήγάπα-τάς τροφούς αύτης καί 
τους παιδαγωγούς καί τους διδασκάλους! Μετά πόσης έπ'.μ.ελείας έφιλα— 

ναγνωστει! Με πόσην φρόνησιν καί μέ πόσην υπομονήν δέν ύπέφερε την 
τελευταιαν άσθενειάν της !...» Είναι άξια άναγνώσεως δλη η επιστολή* 
μετά την άνακάλυψιν μάλιστα τοϋ τάφου τής "δυστήνου κόρης.

Παρα τδν στυλοβάτην της Μινικίας Μαρκέλλης άνευρέθη καί δ τάφος 

τ'ίς μητρος αυτής Στοςτωρ.ιας Μαρκέλλης, θυγατρδς τοϋ Μάρκου Στατωρίου,

S. Κ. Σακελλα,οάπουλος

ΕΙΔΗίΕΙί

Αί άνασκαφαί έν Έλευσΐνι άοχονται άποφάσει τοϋ διοικητικού συμβου- 
λίου τής άοχαιολογικής εταιρίας τάς πρώτας ημέρας, τοΰ Ίο,υνίου ή .τδ άρ·* 
γότερον μέχρι τής 15 τοΰ αύτοϋ.

— Ό πρδ τοϋ Βαρβακείου χώρο,ς έν, ώ εύρέθη τδ άγαλμα τής Άθηνά,ς 
Ισοπεδωθη τελείως καλυφθέντων τών άνευρεθέντων λειψάνων άρχαίων 
κτιρίων. Κατά τάς πρδς ίσοπέδωσιν άνασκαφάς άνευρέθησαν άγγεϊά τινα: 
άνευ σημασίας καί δυο σταθμοί μολυβδινοι άριστα διατηρούμενοι, στατήρ 
ίχων έν.τφ μέσω άστράγαλον καί περ,ιξ τήν έπιγφαήν CTATHP καί, μνζ 
φέρουσα τήν έπιγραφήν ΜΝΑ·

— Τής παρά τήν Μητρόπολιν βυζαντιακής έκκλησίας τοϋ άγιου Ελευ
θερίου ήρξατο άνασκαπτόμενος δ χώρος όπως έξωραϊσθή, διότι αί βυζαντ 
τιακαί ξκκλησίαι τής πόλεως μας δέν ήσαν άρχικώς τόσον χαμηλαί δσον 
τήν σήμερον φαίνονται. Τήν σκαφήν έκεχείρησαν τδ κατ’ άρχάς- οί έπί? 
τροποι τής Μητοοπόλεως, ή'δη δ’ άποπερατοΐ αύτήν ή άρχαιολογική έται.- 
ρια έπ’ έλπίδι άνευρέσεως λειψάνων άρχαιολογικώ?*ών πολλά είσίν έντετοι·* 
χισμένα έπί τής έν λόγω έκκλησίας. Μέχρι τοΰδε ή σκαφή, δέν παρ,έσχςψ

Γ Κατα τήν ?πιγρ3ΐφήν ίζησεν ?τη 1?, μήνα; Η καί ήμίρα; 7.

έκτακτόν τι, άνευρέθησαν δμως λείψανά τινα αρχιτεκτονικά δευτερευού- 

σης αξίας. *
—- ’Εκ τών έν τφ Μετσοβείφ πολυτεχνείφ καΐατεθεισών συλλογών 

ήνεφχθη ή'δη καί είναι προσιτή καθ’ έκάστην τώ κοινφ ή ύπδ τοΰ έν 
’Αλεξάνδρειά φιλογενοϋς κ. Ίωάννου Δημητρίου δωρηθεΐσα τφ έ'θνεί αιγυ
πτιολογική συλλογή άξιά λόγου πολλοϋ, περί ής προσεχώς· τά νομίσματα 
τών βασιλέων τής Αίγύπτου καί τής έν Αίγύπτφ ρωμαϊκής κατοχής εί
σέτι μή καταταχθέντα, θέλουσι προσεχώς παοαδοθή είς θέαν τφ κοινφ. 
Έν τή συλλογή ταύτγ τή αιγυπτιολογική συμπεριελήφθησαν καί οσα αι
γυπτιακά άντικείμενα έκέκτητο τέως ή άρχαιολογική εταιρία έκτεθει- 
μένα έν τφ Βαρβακείφ καί τδ έθνικδν Πανεπιστήμιον έκτεθειμένα έν τφ 
φυσιογραφίκφ Μουσείφ,

— Πλήν τής αιγυπτιολογικής συλλογής καί ή τών Μυκηναίων άρχαιο- 
τήτων είναι τοϋ λοιποϋ καθ’ έκάστην προσιτή ,τφ κοινφ.

— Ή συλλογή τών άγγείων καί τών πήλινων καί χάλκινων άντικει- 
μένων τής άρχαιόλογικής εταιρίας ή μετενεχθεΐσα έκ τοϋ Βαρβακείου είς 
τάς αίθούσας τοΰ Μετσοβείου πολυτεχνείου έ'σται έντελώς κατατεταγμένη 
μέχρι τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου.

— Αί έν τή άρχαία νεκροπόλει τής Τανάγρας άνασκαφαί ύπδ τήν έκί- 
βλεψιν τοΰ έφόρου τών άρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκη έξηκολούθησαν καί 
τδν λήξαντα μήνα. Έκτδς τών πήλινων ειδωλίων ών δύο τά κάλλιστα 
θέλομεν ίδίφ περιγράψει έν τφ προσέχει τεύχει εύρέθησαν καί πολλά άγ- 
γεϊα ών τινα άρίστης τέχνης. Έν τών άγγείων τούτων κάνθαρος μέλας 
άνευ είκόνων άλλά τετορενρεΓος φέρει μικροΐς γλυπτοΐς γράμμασι τήν 
έπιγραφήν Τεισίας εποίησετ. Έν ένί δέ τάφφ εύρέθησαν δύο μέγιστα άγ- 
γεΐα άριστα, ών έν παριστά άγώνα έφιππων καί πεζών είναι δέ κατά τε 
τδ μέγεθος καί κατά τήν τέχνην έν έκ τών άριστων άγγείων τής συλλο
γής τής άρχαιολογικής εταιρίας.

— Αί παρά τήν ’Επίδαυρον έν τφ ίερφ τοϋ ’Ασκληπιού άνασκαφαί τής 
αρχαιολογικής εταιρίας, ένεργούμεναι ύπδ τήν έπίβλεψιν τοϋ έφόρου κ. 
Π. Κοββαδία προβαίνουσι δραστηρίως άποκαλύψασαι ήδη τδ πλεϊστον 
κοίλου τοϋ έκεΐ σωζομένου μεγάλου θεάτρου ύπδ τών πολλών έπ’ αύτοϋ 
θάμνων καί χωμάτων τά όποια έπεσώρευσαν αιώνες. Ή τελευταίου γενο- 
μένη άποπειρατήριος άνασκαφή καί έπί τής θέσεως τής σκηνής, ή'γαγεν, 
είς φώς τούς τοίχους ταύτης καί κολοσσιαίου τοϋ ’Ασκληπιού άγαλμα 
καλής τέχνης.

— Έν Καστελλίφ τής Κισσάμου Κρήτης ’Οθωμανός άνασκάπτων άγρδν 
εύρε πλάκα μαρμάρινου συντετριμμένην φέρουσαν.τδ όνομα τοϋ θεού ’Απόλ
λωνος καί λέόντα έρείδοντα τδν πόδα έπί σφαίρας. Πλήν τής πλακδς ταύ
της εύρέθησαν έν τφ αύτφ μέρει κίονες μαρμάρινοι ωραίας κατασκευής.
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Εΐς τούτων φέρει πρδς ΐήν κορυφήν κάτωθεν τοΰ κιονοκράνου την έπιγρα- 

’* φήν ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ.
ν —Ή εθνική συνέλευσις τών Σαμίων έψήφισεν: όπως έν Σαμφ ίδρυθρ 
αρχαιολογικόν μουσεΐον δπερ θά περϊλάβτ) τάς άπανταχοϋ τής νήσου άν- 

έυοεθείσας Αρχαιότητας. ;
— ΊΙ έν Βερολίνφ άκαδήμεια τών έπιστημών Ιψηφίσατο τδ ποσδν δε- 

καπεντακισχιλίων μαρκών πρδς έκδοσιν συστηματικήν τών έν Όλυμπί^ 

άνευρεθεισών έπιγραφών»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Την 3 Μαίου ή'ρξαντο αί δημόσικι έξετάσεις τής ένταϋθα σχολάς τών 
απόρων παίδων παρισταμένων τοΰ Σ. Μητροπολίτου Αθηνών τοϋ έπι της 
παιδείας ύπουργοΰ και άλλων έκ τών αρχών. Ό έφορος της σχολής κ. Α; 
Διομήδης Κυριάκος έξεφώνησε κατάλληλον λόγον Ή εξεταστική επιτροπή 

άπετελεΐτο έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου κυρίων Εύγενίου Δεπάστα άρχι- 
μ.ανδρίτου, Στεφάνου Ίωαννίδου και Ίω. Μεσολωρά.

Έκ τών μαθητών της σχολής έξετάσθησαν οί άνήκοντες εΐς την γ' 
καί την β' τάξιν ώς καί τδ β' τμήμα της α' τάξεως, διότι οΐ τοΰ α' τμή
ματος δέν εξετάζονται δημοσία. Έξητάσθησαν δέ καί πάντες οί μαθηταί 
,εΐς την φωνητικήν μουσικήν. Έκ τών έξετασθέντων μαθητών έλαβον τδν

Κοσ. Βασιλείου έκ Μακεδονίας » 22 έργάΐης
Άθ.Παναγιωτόπουλος Κορινθίας » 14 δψοφόρος

Τδν λήξαντα ομοίως μήνα έγένοντο αί δημόσιαι εξετάσεις τήν μέν 17 
Μαίου τής έν Ζακύνθφ σχολής τών απόρων παίδων, τήν δέ 24 Μαίου τής 
έν Σύρω έπί παρουσία τών αρχών. Έν ταΐς έξετάσεσι τής σχολής τής Σο
φού δ αρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος έφορος τής σχολής 
έξεφώνησε κατάλληλον λόγον, δ δέ κ. Ν. Παπαδάμ έξέθηκε τήν λογοδο
σίαν τής σχολής. Οί μαθηταί τής σχολής Σύρου έξητάσθησαν δημοσία 
καί εΐς τήν δργανικήν μουσικήν,τοΰ έξ αύτών μουσικού θιάσου παιανίσαν- 
τος διάφορα τεμάχια.............

Ή εφορία Απεφάσισεν όπως συμπλήρωσή τδν β'. τόμον τών ύπδ τοΰ 
Συλλόγου έκδιδομένων νεοελληνικών άναλέκτων. Ούτω δέ προσεχώς· θέ- 
λουσι έκδοθή τά φυλλάδια ζ' καί η'. περιέχοντκ Ανέκδοτα δημοτικά· φ· 
σματα Θήρας καί ανέκδοτα, ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα εις τήν ίστα·τ 
ρίαν τής Κερκύρας.

ΣΥ ΚΙ ΜΙΚΤΑ

βαθμόν άριστα οί εξής:

Παντελής Διαλινδς τής γ'. ■τχξεως έτών 11 έκ Πάρου ύπηρέτης

’Ιωάννης Κολιοΰ τής β'· » . » 13 Κόρινθου δψοφόρος
Ίω. Α. Κουσκουλέτος 3 » 3 18 » »
Δημήτριος Πολίτου 3 3 3 16 Κων/πόλεως ύπηρέτης
Σωτήριος Κοσμάς 3 » 3 15 ’Άργους ύποδηματοκαθ.
Δημήτρ. Στρατηγός τής r

QC· 3 3 13 Αΐγίνης ξυλουργός
, Παναγ. Πετρόπουλος 3 . 3 3 14 Κορίνθου οψοφόρος

Δημήτρ. Βασιλείου 3 3 3 10 ,» »
Βασίλειος. Νικολάου 3 3 3 16 Γορτυνίας έφημεριδοπ.
Κωνσταν. Μαρτίνης 3 3 3 14 ’Άνδρου ύπηρέτης

Έκ δέ τής γ'. ή'τοι τής ανωτέρας τοοξεω; Απελύθησαν πέντε μαθηταί λοί·

Το εαρ τοΰ — τδ έαρ κατά τάς μετεωρολογικής παρα
τηρήσεις περιλαμβάνει τούς μήνας Μάρτιον ’Απρίλιον καί Μάίον' ιδού κατά 
,τάς ύπδ τοϋ Αστεροσκοπείου ’Αθηνών εύμενώς Ανακοινωθείσας ήμΐν παρα
τηρήσεις τίνα φαινόμενα παρουσίασε τδ έαρ τοΰ έτους τούτου έν Άθηναις»

Ή μέση αύτοϋ βαρομετρική θλΐψις ήν 751,39 χμ. απέναντι 751,92 
τοϋ έαρος τοΰ παρελθόντος έτους, καί μεγίστη μέν τήν 24 Μαρτίου 
(760,39) ελάχιστη δε τήν 21 Απριλίου (744,32)··ή μέση θλΐψις τών 
τριών μηνών ήν*

Μάρτιος
’Απρίλιος
Μάιος

Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών εΐς βαθμούς τής έκατονταβάθμου

752,38
750,75
751,04
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διαιρέσεως (Κελσίου) ήν 16,54 απέναντι 15,56 τοΰ μέσου δρου τής θερ

μοκρασίας τοΰ έαρος τοΰ 1880. Καί μεγίστη μέν ήν τήν 6 Μαίου (27,6) 
ελάχιστη δε την 18 Μαρτίου. (0,6). Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μ.η- 
νών ήν'

βόντες τά σχετικά Απολυτήρια, ενδεικτικά της έπιμελείας αύτών καί της 
καλής διαγωγής πρδς περαιτέρω έν τ$ κοινωνία άποκατάστασιν. Ιδού 
αύτοί.

Παν. Διαλινδς έκ Πάρου έτών 11 ύπηρέτης
Βασ. Γεωργίου έκ Θεσσαλίας » 22 »
Μελ. Σταύρου έξ ’Ηπείρου » 20 κτίστης

Μάρτιός 
Απρίλιος 
Μάιος

12,82
16,93
19,87

Ο Μαϊος ^εζαιρετικώς εφετος παρουσίασεν έν γένει φαινόμ,ενα παράδοξα 
μετεωρολογικά. Ίδου δ’ εν παραβολή ή μέση θερμοκρασία αύτοϋ σχετικώς

πρδς τήν τών παρελθόντων έτών..
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. Μάιος 1881 19,87

1880 21,07
1879 20,11
1878 21,95
1877 20,62

1876 22,68
1875 21,02

/Ημέρας βροχής -ε'σχομέν S3 καί το ποσδν τοΰ κάταπεσόνΐος . ίίδατοΙ 
άνέρχεται είς 62,83 χμ.

‘Ημέράς Αστραπών έσχομεν έξ, βροντών δέ τρεις.
Έπικρατήσαντες άνεμοι κατά τδ λήξαν έ'αρ ήσαν όί ΝΑ, πνεύσαντες 

κατά 39 ημέρας, μετ’ αύτούς δ’ έρχονται οί ΒΑ. πνεύσαντες ημέρας 24* 
’Έπνευσαν δέ καί 13ήμέρας Ν και 2 ΝΑ', έ'τι δέ ΒΔ ημέρας 8 καί Δ ήμέ- 
ρας 5. ’Άνεμοι Β και Α ούδεμίαν έπνευσαν ήυ.έραν.

; *
* »

Τά Χ£ον.—Κατ’ επίσημον στατιστικήν διαβιβασθεϊ-

σαν πρδς τδ ύπουργεΐον τών έάωτερικών τά θύματα έν Χίφ έκ τοΰ σει- 
σμοΰ τής 22 Μαρτίου ανέρχονται έπι όλικοΰ πληθυσμού 66398 ψυχών 
εΐς 4869, έξ άν 3558 φονευθέντες καί 1311 πληγωθέντες. Και έν μέν 

τνί πόλει τής Χίου μετά τών Αιβκδίων καί τοΰ Κάμπου τά θύματα Ανέρ
χονται είς 1236 ήτοι 897 φονευθέντας καί 339 πληγωθέντας, έν δέ τώ 
Φρουρίφ οί φονευθέντες μέν Ανέρχονται είς 174 και οί πληγωθέντες είς 

. 4θ. Έκ τών χωρίων τά μάλλον παθόντκ είναι τά χωρία του Κάμπου καί 
τά Μαστιχοχωρια συλλήβδην καλούμενα. Έν τοΐς χωρίοις τοϋ Κάμπου ά- 
ριθμοΰσι πληθυσμόν 5245 ψυχών τά θύματα Ανέρχονται είς 1081 έξ ων 
899 φονευθέντες καί 182 πληγωθέντες ήτοι 20 °/θ περίπου, ιδία δέ τδ 
μάλλον παθδν είναι τδ χωρίον Βερβεράτο έ'νθα έπί 245 κατοίκων έφονεύ- 
θησαν 118 καί έπληγώθησαν 18 ήτοι πλέον ή οί ήμίσεις. Είς δέ τά Μα- 
στιχοχώρια Αριθμοΰντα 13957 τά θύματα ανέρχονται είς 1884 έξ άν 
1416 φονευθέντες καί 468 πληγωθέντες. Τά μάλλον παθόντα έκ τών 
Μαστι^οχωρίων είναι ή Καλλιμασ’ά αριθμούσα 480 θύματα (425 φονευ- 
θέντας καί 55 πληγωθέντας) έπι 1102 ψυχών, τδ Θολδ Ποτάμι αριθ
μούν 241 (147 φονευθέντας και 92 πληγωθέντας) έπί 668 ψυχών και 
τά έξω Δίδυμα έκ τών 140 κατοίκων τών όποιων 64 μόνον δέν έπαθον. 
Τδ Πυργί τδ μεγαλείτερον τών Μαστιχοχωρίων Αριθμούν 1686 κατοίκους 
ούδέν έπκθεν πλήν 3 πληγωθέντων. Τά τών Έπανώχωρίων τέλος ολίγα 
έ'παθον καί έπί πληθυσμοΰ 20966 κατοίκων Αριθμοΰκεν 454 θύματα ήτο^ 
μόνον 172 νεκρούς καί 282 πληγωθέντας. Σχετικώς έκ τών χωρίων τού
των τδ πλεΐστον έπαθε τδ Βροντάδον έν φ έξ 7000 κατοίκων έφανεύ- 
θησαν 80 καί έπληγώθησαν 238.'
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