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«'Ηλιαία καί ήλίασις- Ηλιαία μέν Ισχι τδ μέγιστόν 
διχαστήριον τών έν Άθήνησι, έν ω τά δημόσια τών 
πραγμάτων έκρίνετο χιλίων δικαστών, ή χιλίων και 
πεντακοσίων συνιόντων" συνιέσαν δέ οΐ μέν χίλιοι έκ 
δοοΐν δικαστηρίοιν' οί δέ χίλιοι πεντακόσιοι έκ τριών* 
ήλιάζεσθαιδέ καί ήλίασις έστι τδέν'Ηλιαί^ δικάζειν·.

"Αρποκρατίων.

*Ό όργανισμδς καί η άρμοδιότης της Ηλιαίας μετεβλήθησαν κατά τάς 
διαφόρους έποχάς τοΰ Αττικού δικαίου, Αναλόγως πρδς την Ανάπτυξιν καί 
τάς μεταβολάς τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος τών ’Αθηναίων. Άλλ’αί 
μεταβολαί αύται δέν φαίνονται λίαν ούσιόδεις Απδ τών χρόνων τοϋ Κλει- 
σθένους μέχρι τών τοΰ Δημοσθένους’ αί δέ Αρχαιότεραι τών πηγών, έξ όν 
οί νεότεροι Αρόονται τάς πληροφορίας αύτών έπι τοΰ προκειμένου, είσίν αί 
σάτυοαι τών ηλιαστών έν ταϊς κωμφδίζις τοΰ Άριστοφάνους. Αί βέβαιό* 
τεραι λοιπόν πληροφορίαι ημών περί τοΰ όργανισμοΰ καί τ^ς αρμόδιότη- 
τος της 'Ηλιαίας άναφέρονται είς την Ανάπτυζιν τοΰ θεσμοΰ άπδ τοΰ Πε
ρικλεούς μέχρι τών μακεδονικών, δλίγα δέ τινά εϊσι γνωστά περί τών 
προγενεστέρων χρόνων.

Άπδ τοΰ 17 αίώνος οί φιλόλογοι και οί ιστορικοί πάντες, ολίγων διαφω- 
νούντων έπί λεπτομερειών τινων, παρεδέχοντο δτι κατ’ έ'τος έν Άρδηττφ 
έκ πάντων τών ύπερβάντων τδ 30 έ'τος έπιτίμων πολιτών έκληροΰντό 
έξ χιλιάδες, οΐτινες διαιρούμενοι είς δέκα τμήματα, σημειούμενα διά τών 
δέκα πρωτων Αλφαβητικών στοιχείων Α—Κ, καθ’ έκάστην δικάσιμον διά 
νέων κληρώσεων έπληρουν τά δέκα δικαστήρια, έν οίς έδίκαζον οί ήλια- 
σταί. Ή ένιαυσία κληρωσις τών έξακισχιλίων είκάζετο έξ άλλων τε μαρ
τυριών καί έκ τών στίχων τοΰ Άριστοφάνους έν Σφηκαις, έ'νθα δ Βδελυ- 
κλέων θέλων νά πείσν] τδνγέροντα πατέρα του Φιλοκλέωνα περί τοΰ εΰ- 
τελοΰς της μισθοφορίας τών ηλιαστών Απέναντι τοΰ ποσοΰ τών είσοδημά- 
των της πόλεως λέγει στ. 660.

«Τούτων πλήρωμα τάλαντ’έγγυί δισχίλια ,γίγνεται ήμΐν· 
άπδ τούτον νυν κατάθες μισθόν τοΐσι δικασταΐς ένιαντοΰ 
έξ χιλιάσιν (κούπω πλείους έν τή χώρρι κατένασθεν) 
γίγνεται ήμΐν εκατόν δηπου και πεντήκοντα τάλαντα»
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Άλλ’ άκριβώς. έκ τών στίχων τούτων δ Max. Frankel έν διατριβ/j 3η- 
μοσιευθείσνι τφ 1877 (Die attischen Geschwornengerichte) εξάγει δτι έν 
Άττικί) δέν ?;σαν πλειοτεροι τών 6000 οί έ'χοντες τά προσόντα ηΚικ- 
στοΰ' δέν ^τον άρα δυνατόν νά γίνηται κληρωσις έξ χιλιάδων δικαστών 
έκ τών ύπερβάντων τδ 30 έτος πολιτών άλλά πάς τοιοΰ.τος επίτιμος πο
λίτης ών δικαιωματικώς δικαστής προσηρχετο εις τούς ’’Αρχοντας, καί.βε- 
βαιουμένων τών προσόντων αύτοΰ ένεγράφετο εις τούς καταλόγους τών 
δικαστών. Ή δέ 'Ηλιαία ·ητον αύτη η ’Εκκλησία έκ τών ύπερβάντων τδ 
30 έ’τος πολιτών, έξ ών συνερχόμενοι έξακισχίλιοι άπεφάσιζον έφ’ όλων 
τών προσωπικών ζητημάτων τ-ης νομοθετικές άρχης, οϊον περί πληρωμ'ης 
φόρων, άφέσεως χρεών πρδς τδν δέμον, εξοστρακισμού κλ. "Εκαστος λοι- 
πδν πολίτης.έπίτιμος ύπερβαίνων τδ 30 έ’τος ώμνυε τδν ηλιαστικδν δρκον 
έφάπαξ έν Άρδηττφ κατά την μαρτυρίαν τοϋ Άρποκρατίωνος «"Αρδηττος, 
τόπος Άθηνιρσιν ύπέρ τδ Στάδιον τδ παναθηναϊκόν πρδς τφ δημφ τώ 
ύπένερθεν Άργυλέων* έν τούτφ φησί δημοσί^ πάντες ώμνυον ’Αθηναίοι 
τδν δρκον τδν ήλιαστικόν . . . Θεόφραστος δ’έν τοΐς νόμοις δηλοΐ ώς κα- 
ταλέλυτο τδ έθος τοΰτο». μετά δέ την ορκωμοσίαν έλάμβανε μέρος εϊς 
την καθ’1 έκάστην δικάσιμον γινομένην κληρωσιν πρδς σύστασιν τών δι
καστηρίων. Μετά την δημοσίευσιν τοΰ φυλλαδίου τοΰ Frankel οί Γερμα
νοί έλληνισταί παρεδέχθησαν την γνώμην αύτοΰ, άνακηρύξαντες μύθον τήν 
έτησίαν κληρωσιν τών έξακισχιλίων ήλιαστών έν Άρδηττφ. Είναι.άρα 
τοσοΰτον βεβαία ή έομηνεία τοΰ Frankel ;

Έκ πολλών καί άναμφισβητήτων άρχαίων μαρτυριών βεβαιοΰται, δτι 
οί ήλιασταί ήσαν διγρημένοι εις δέκα τμήματα ή δικαστήρια, και πρδς 
πληρωσιν έκάστου αύτών έκληροΰντο πεντακόσιοι δικασταί. Ό Πολυδεύ
κης λέγει Η' 123' «'Η ηλιαία πεντακοσίων, εϊ δέ χιλίων δέοι δικαστών 
συνίσταντο δύο δικαστήρια, εί δέ πεντακοσίων καί χιλίων, τρία" έδίκαζον 
δέ οί ύπέρ τριάκοντα έ’τη έκ τών έπιτίμων, καί μη δφειλόντων τω δημο- 
σίφ· ώμνυον δέ έν Άρδηττφ δικαστηρίφ Άπόλλω και Δήμητρα καί Δία 
βασιλέα κτλ.» Έκ τοΰ άριθμοΰ τών πεντακοσίων ηλιαστών καθ’ έκαστον 
τών δέκα δικαστηρίων δ Πετίτος έξήγαγεν, δτι κατ’ έ’τος έκληροΰντο 
πεντακισχίλιοι και μετέβαλε τδ «έξ χιλιάσιν» τοΰ Άριστοφάνους εις «πέν
τε χιλιάσιν». Άλλ’ οί μετ’ αύτδν γράψαντες ιδίως δ Mathiae έν τφ de 
judiciis Ath. άπέκρουσαν την διόρθωσιν ώς αυθαίρετον καί διαστρέφουσαν 
τδ μέτρον τοΰ στίχου, παρεδέχοντο δέ την σύγχρονον κληρωσιν έξακισχι- 
λίων, άμφιβάλλοντες μόνον άν έκληροΰντο άνά 600 δι’ έκαστον δικαστη- 
ριον, ήτοι 500 τακτικοί και 100 άναπληρωτικοί, η άνά 500 δι’ έκα
στον δικαστηριον άπολειπομένων τών 1000 ώς αναπληρωτικών. Ό Hef- 
fter (Ath. Ger. Verf. σελ. 52, 56) παραδέχεται δτι έκληροΰντο άνά 600 
δι’ έκαστον δικαστήοιον, διότι δ άριθμδς τών συνεδρ.ιαζόντων δικαστών
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ήτον έξ. ένδς καί πεντακοσίων κατά την μαρτυρίαν τοΰ Ούλπιανοϋ «διά 
ταΰτα δέ δ εις προσετίθετο άεί τοΐς δικασταΐς, ΐνα μη ίσαι γ,ένοιντο αί 
ψήφοι», δπου δέ άναφέρονται 500 έννοεΐται 501.

"Οτι δέ ή κλήοωσις τών έξακισχιλίων έπανελαμβάνετο κατ’ έτος έν 
Άρδηττφ φαίνεται βεβαιούμενον και έκ τών λόγων τοΰ Ίσοκράτους περί 
άνπιδόσεως 314, 21 «καί γάρ αισχρόν .. . . παρ’ επέροες μέν έπειδάν περί 
ψυχής άνθρώπου δικάζωσι μέρος τι τών ψήφων ύποβάλεσθαι τοΐς φεύγου- 
σι, παρ’ ύμΐν δέ μηδέ τών ί’σων τυγχάνειν τους κινδυνεύοντας τοΐς συκο- 
φαντοΰσιν, άλλ’ όμνύναι μεν καθ' εκαστσν ενιαυτόν ή μην ομοίως άκροά- 
σεσθαι τών κατηγορούντων καί τών άπολογουμένων, τοσοΰτον δέ τδ με
ταξύ ποιεΐν ώστε τών μέν αίτουμένων δ,τι άν λέγωσιν άποδέχεσθαι» κτλ. 
Έκ τούτων πρόδηλον δτι καθ’ έκαστον έτος οί δικασταί ώμνυον τδν ήλια> 
στικδν δρκον. Άλλ’ έάν πας έπίτιμος πολίτης ύπερβάς τδ 30 έ’τος ήτο 
πάντοτε δεκτδς εϊς την καθ’ έκάστην σύστασιν τών δικαστηρίων δέν ήτον 
ανάγκη εϊμή έφάπαξ νά ομώσ’ρ τδν ηλιαστικδν δρκον. Πρδς τί άφο,ΰοί <αύ- 
τοί έμενον καθ’ έκαστον έ’τος ήλιασταί νά έπαναλαμβάνωσι τδν δρκον 
κατ’ έτος ; Πρόδηλον δτι καθ’ έκαστον έτος άνενεοΰντο οί κατάλογοι 
τών δικαστών, δπερ έστί έγίνετ.ο νέα κληρωσις κατ’ έτος, καί διά τοΰτο 
έδίδετο κατ’έτος ό δρκος ύπδ τών δικαστών τοΰ ένιαυτοϋ.

'Ο Frankel ώς μόνν]ν μαρτυρίαν της ένιαυσίας κληρώσεως τών δικαστών 
έκλαμβάνων τδ προπαρατεθέν χωρίον τοΰ Άριστοφάνους έρμηνεύει αύτδ 
ώς σημαίνον δτι ούχί πλείονες τών 6000 ήσαν έκ τών κατοίκων τής 
’Αττικής έχοντες τά προσόντα ήλιαστοΰ. Έπί τούτφ δέ διά βεβιασμένων 
έπιχειρημάτων καί ύπολογισμών επικαλείται τδ σχόλιον εϊς τάς Σφήκας 
718, κατά τδ όποιον έπί της Όλυμπ. 83, 4 σιτοδείας γενομένης έν τη 
Αττική Ψαμμίτιχος δ έκ Αιβύης βασιλεύς άπέστειλε σίτον Άθηναίοις 
αϊτήσασιν αύτόν, γενομένης δ’ έξετάσεως καί έξαιρεθέντων τών παρεγ- 
γεγραμμένων ΐ,ένων εύρέθησαν πολΐται δικαιούμενοι νά μεθέξωσι τής δια
νομές εϊς 14240. 'Ο Πλούταρχος έν βιφ Περικλέους 37 ιστορεί δτι «κατά 
την διανομήν τοΰ σίτου, άποβληθέντων τών ώς πολιτών παρεγγεγραμμέ
νων νόθων, οί μείναντες έν τη πολιτεί^ καί κριθέντες ’Αθηναίοι μύριοι καί 
τετρακισχίλιοι καί τεσσαράκοντα τδ πλήθος έξητάσθησαν». Αί μικραί 
διάφορά! εϊς την διήγησιν τοΰ γεγονότος έπί τοΰ προκειμένου εϊσίν ,άσή.- 
μαντοι. ’Αλλά δέον νά ληφθή ύπ’ό'ψει δτι κατά την διανομήν τοΰ σίτου 
έξηκριβώθη δ άριθμδς τών πενήτων, ιδίως τών έν τφ άστει απόρων, οϊτι- 
νες εδικαιούντο ΐνα λάβωσι μέρος έκ τοΰ έλέους. Έκ τών 14240 λέγει 1 
Frankel δέν δύναται νά ήσαν πολύ πλείους τών 6000 οί ύπέρ τά 30 έπί-' 
τιμοι πολΐται. Τδ συμπέρασμα είναι λίαν έπισφαλές άν εϊς την διανομήν 
τοΰ σίτου δέν έλαβον μ.έρος, ώς είκός, αί τάξεις τών εύπορων πολιτών καί 
τών γεωργών.
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Μετά τούτο επικαλείται δ Frankel την μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου Β, 
13. Άρχομένου τοϋ πελοποννησιακοΰ πολέμου δ Περικλής έν τή Έκκλη
σή παρότρυνε τούς ’Αθηναίους είς πόλεμον λέγων' σδπλίτας τρισχιλίους 
καί μυρίους, άνευ τών έν τοϊς φρουρίοις, καί τών παρ’ έπαλξιν έζάκις χι- 
λίων καί μυρίων . . . ιππέας δέ άπέφαινε διακοσίους καί χιλίους σύν ίπ- 
ποτοξόταις, έξακοσίους δέ καί χιλίους τοξότας». Έκ τών αριθμών δμως 
τούτων τί έζάγετάι ; "Οτι έκ μόνων τών τριών άνωτέρων κλάσεων ήσαν 
πολϊται άπδ τοϋ 20 μέχρι τοΰ 50 έ'τους πλείονες τών 19000,και άπδ τοϋ 
18—20 καί 50— 60 πλείο/ες τών 16000. Έάν λοιπδν ληφθ^ ύπ’^ει οτι 
οί Θήτες, τών δποίων ή κλάσις καθ’ έαυτήν ήτο πολυπληθεστέρα καί τών 
τριών άνωτέρων συλλήβδην λαμβανομένων, δέν συγκατελέγοντο εις τούς 
δπλϊτας, άλλά μετεΐχον τοΰ δικαιώματος τοϋ δικάζειν, έζάγεται οτι έπι 
Περικλεούς ήτον άνώτερος τών 30000 δ άριθμδς τών έν ενεργείς πολι
τών ήτοι τών άπδ τοϋ 20 έ'τους.’ ’Άρα δέν πρέπει νά δεχθώμεν ώς άπο- 
τελοΰντας τά δύο τρίτα τοΰ δλου άριθμοϋ τούς άπδ τοΰ 30 μέχρι τοϋ 
εσχάτου γήρατος Τότε δ’ εύρίσκομεν ούχ) πλέον 6000 άλλά τουλά

χιστον 20000 έ'χοντας τά προσόντα τοΰ ήλιαστοΰ. Ό Frankel έκ τού
των άφαιρεϊ τούς ’Άρχοντας, τούς Βουλευτάς, τούς Στρατηγούς, τούς Ά- 
ρεοπαγίτας κλ. τών δποίων τά έ'ργα δέν συνεβιβάζοντο μετά τοΰ δικα
στικού καθήκοντος. Άλλ’ άρα συμπεριελαμβάνοντο μετά τών στρατευσί
μων, τούς οποίους ύπελόγιζεν δ Περικλής; Άφαιρεϊ τούς κατοικοϋντας είς 
άπόμεμακρυσμένους δήμους, άλλά μήπως διότι σπανιώτερον έσύχναζον 
έϊς την άγοράν ούτοι δέν ένεγράφοντο είς τούς καταλόγους τών ήλτα- 
στών ; Έπι τή βάσει λοιπδν τοΰ άκριβεστέρου ύπολογισμοΰ τών 30000 
έν ένεργείγ πολιτών, άποδεχόμενοι ούχ'ι τά δύο τρίτα, ούδέ τούς ήμί— 
«ίεις, άλλά τδ έν τρίτον, εύρίσκομεν τούλάχιστον δεκακισχιλίους έ'χοντας 
τά προσόντα ήλιαστοΰ. Άφοΰ δμως έκ τούτων μόνοι έζακισχίλιοι έκα- 
λοϋντο είς πληρωσιν τών δικαστηρίων, καθά και δ Frankel παραδέχεται, 
τίνι λόγφ και τίνι τρόπφ άπεκλείοντο τοΰ δικαιώματος τοΰ δικάζειν οι 
τετρακισχίλιοι, είμη διά κληρώσεως κατ’έ'τος ένεργουμένης;

Έκ τοϋ ψευδοΰς ύπολογισμοΰ τών έν Άθήναις πολιτών δ Frankel επα
νερχόμενος είς την ερμηνείαν τοϋ Άριστοφάνους έζηγεϊ την φράσιν «κού'πώ 
πλείους έν τη χώρ<η κατένασθεν» ώς σημαίνουσαν δτι ούδέποτε κατφκουν

. 4 Πλέον τών 30000 Αναφέρει και ό ’Αριστοφάνης ώς πολίτας διαμίνοντας Ιν τώ αστει ?ν 
Έκκλησιαζ. 4124.

«"Οστις πολιτών πλεΐον ή τρισμυρίων 
" ■ ύ'ντων τδ πλήθος οδ δεδείπνηκας μόνος».
. 2 *0 ’Αριστοφάνης φέρει έπι τής σκηνής πάντοτε τούς έσχατογήρους. Φοσικφ τώ λόγιρ οί 
μή δονάμενοι ν’ άσχολώνται εις σωματικός έργασίας άφ’ ένδς έζήτουν διασκέδασιν τοΰ χρό
νου, και Αφ’ έτέρον παρηγοριάν τής αδυναμίας αύτών έν τή ενασκήσει τοΰ δικαστικού Αξιώ
ματος.
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έν'Αττική πλείονες τών 6000 έ'χοντες προσόντα ήλιαστοΰ τ. ε. ύπέρ τά· 
30 έ'τη επίτιμοι πολϊται. Κατ’ έμήν γνώμην δ κωμικός, δια μεταφοράς, 
λίαν συνήθους αύτφ, ώς χώραν εννοεί την 'Ηλιαίαν, καθώς έν ταΐς ’Όρνισς 
έπ'ι .τή άπαντησει τοΰ Εύελπίδου ότι είναι ’Αθηναίος «δθεν αί καλα'ι 
τοιηρεις» έρωτ$ δ ’Έπωψ «Μών ήλιαστά»; και δ Εύελπίδης*

Μή’ άλλά Οατέρου τρόπου ' -
Άπηλιαστά- (’Έπωψ) Σπέίρεται γάρ τοΰτ’ εκεί 
Τδ σπέρμα; (Εύελπ,) ’Ολίγον ζητών άν έξ άγροΰ λάβοις. 1

Άλλά καί κατά γράμμα ή φράσις λκμβανομένη γραμματικώς καί λο- 
γικώς δέν δύναται νά έρμηνευθή άλλως,ή ότι ούδέποτε ήσαν οί δικασταί 
της Ηλιαίας πλειότεροι τών έςκκισχιλίων, η καθώς μεταφράζει δ Poyard 
«ilssont six mille (δικασταί) jamais leur nombre ne fut plus £leve dans cette 
ville» τουτέστιν έζακ.σχίλιοι ήσαν οί έν ενεργείς δικασταί, ήτοι έκ τών 
ύπερβάντων τδ 30 έ'τος έπιτίμων οί λαμβάνοντες μέρος είς την σύστασιν 
τών δικαστηρίων, και ούχί οί έ'χοντες μόνον τά προσόντα τοΰ δικαστοϋ. 
Ό Frankel ζητεί νά διαστρέψη τήν έ'ννοιαν χωρίζων άπδ τοΰ προηγουμέ·? 
νου χιλιάσιν» τδ «κοδπω πλείους έν τη χώριρ κατένασθεν» (σελ. 13 
σημ.). Αντί τοΰ κόμματος τοΰ Frankel έ'Θηκα έν παρενθέσει τδ «κού'πω 
πλείους κλ.». Άλλ’ ούτε διά τοΰ κόμματος, ούτε διά τής παρενθέσεως 

μεταβάλλεται ή έννοια τής φράσεως, οτι έζ χιλιάδες ήσαν οί μιαθο$ο~ 
ro^fitrot δικασταί.

Συνοιδώς έζ άλλου τδ άνεπιτηδειον τής μαρτυρίας τοϋ ποιητοϋ δ FrSn- 
kel ζητεί νά έζασθενίση αύτήν ίσχυριζόμενος ότι δ κωμικδς άναφέρει τδν 
άριθμδν τών 6000 ώς τδν ύπερβολικδν όρον υποθετικής βάσεως τοΰ υπο

λογισμού τής δαπάνης πρδς μισθοδοσίαν τών ήλιαστών. Άλλ’ ό Βδελυ- 
κλέων άκριβέστατα ανευρίσκει αύτήν είς έκατδν πεντήκοντα τάλαντα; 
ύπολογίζων τριώβολον δι’έκαστον τών έζακισχιλίων ήλιαστών άνά πάσαν 
συνεδρίασιν έπί τριακοσίας ημέρας τοΰ έ'τους. Ό υπολογισμός τών 300 
ημερών κατ’ έτος δέν είναι παντάπασιν υπερβολικός, ώς γράφει δ Frankel, 
δταν ληφθή ύπ’ δψει ότι καθ' άς ημέρας τά δικαστήρια έσχόλαζον ένε
κα τών συνεδριάσεων τής ’Εκκλησίας, οί ήλιασταί έπληρόνοντο τδ τριώ
βολον. Έπί τοΰ στίχου 861 έν Νεφέλαις «βν πρώτον δβολδν έ'λαβον ήλια- 
στικδν» δ σχολιαστής σημειοϊ «ήλιαστικδν άντι έκκλησιαστικόν». ’Αλλ’ 
εΐ'τε πραγματικαί εί'τε ύπερβολικαί έκληφθώσιν αί βάσεις τοΰ ύπολογι- 
σμοϋ τοϋ βδελυκλέωνος, έάν δ άριθμδς τοΰ έζακισχιλίων ήλιαστών δέν 
ήτον έκ τοϋ νόμου περιωρισμένος, δ ποιητής ώς βάσιν τοΰ ύπολογισμοΰ

4 Ό Frankel Αποδίδει τήν ϊννοιαν οτι όλίγοι ήσαν οί έκ τώνμεμακρυσμένων δήμων ήλια
σταί. ’Ενώ Αντιδέτως ή έννοια τής άπαντήσεως είναι δτι μόλις ολίγους Απηλιαατάς (μή 
Αγαπώντας τήν ηλιαίαν) ήδάνατό τις νά εδρή Ιν τοϊς άγροϊς, ήτοι δλίγιστοι ϊκ τών Ασχό- 
λουμίνων εις τήν γεωργίαν δέν ίφοίτων τήν ηλιαίαν.
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•^θελε λάβει τών Αριθμόν τών έχόντων τά προσόντα ηλιαστοΰ, δστις πάν
τως, ώς καί δ Frankel δέχεται, ητον ανώτερος των 6000, έ'στω καί κατά 
χιλίους μόνον.

'Ο Frankel ταυτίζων, η μάλλον συγχέων την Ηλιαίαν μετά της Εκ
κλησίας δτε δικαίωμα ψήφου είχον μόνον οί ύπέρ τά 30 έτη, Αναφέρει 
προς ύποστηριζιν τ·ης παρ’ αύτοϋ διδόμενης ερμηνείας εις τδ χωρίον τοϋ 
Άριστοφάνους, δτι κατά την επίσημον γλώσσαν τοϋ δικαίου, και παρά 
τοΐς ρητορσι ή φράσις «πάντες ’Αθηναίοι» σημαίνει την ’Εκκλησίαν συνετ 
δριαζόντων έζακισχιλίων ύπερβάντων τδ 30 έτος, η'τοι των έζακισχιλίων 

ηλιαστών' τουθ’ δπερ έκ βάθρων Ανατρέπει την θεωρίαν τοΰ σοφοΰ έλλη- 
νιστοϋ. Διότι Αν εις τδ δημόσιον δίκαιον των ’Αθηναίων η Απόφασις της 
’Εκκλησίας ύπδ έζακισχιλίων τούλάχιστον έκ των τά 30 ετη ύπερβάν
των ί'σχυεν ώς θέλησις απάντων ’Αθηναίων» δεν επεται δτι και εις τούς 
ύπολογισμούς τοϋ Βδελυκλέωνος τδ έ'ζ χιλιάσι σημαίνει «πάντας ’Αθη
ναίους». Εις τούς στίχους του κωμικού πρόκειται ούχί περί εκκλησίας καί 
πολιτών Αθηναίων, αλλά περί δικαστών. Οί δικασταί ούτοι τ*ης ‘Ηλιαίας 
ησαν και μέλη της ’Εκκλησίας έζ εκείνων, οίτινες ειχον μόνοι δικαίωμα 
ψήφου δταν Αντι.ιείμενον τθς συζητησεως ητο νόμος έπ’ άνδρί, οΐον περί 
άφέσεώς χρέους, περί προσδιορισμού φόρου, περί εξοστρακισμού. Άλλ’ ώς 
έκ τούτου δεν αληθεύει καί τδ εναντίον συμπέρασμα τοϋ Frankel, δτι πάν
τες οί έντ^ Έκκλησή επί τοιούτων ζητημάτων έ'χοντες δικαίωμα ψή
φου, καθ’ εαυτούς Απετέλουν τον Αριθμόν των έζακισχιλίων ηλιαστών τοϋ 
Βδελυκλέωνος. Αληθώς δταν η ’Εκκλησία ένέκρινε νά είσαχΟγ πρότασις 

περί καταργησεως τ) τροποποιησεως νόμου παρέπεμπε την έζέτασιν τού

του εις έν τμήμα της ’Εκκλησίας ύπδ 1000 έκ των ώμομοκότων τον ηλια- 
στικδν δρκον, καί ενώπιον τούτων των νομοθετ&ν, ώς ηλιαστών δίκαζαν- 
των, συνεζητεΐτο «τδ περί καταργησεως τοϋ νόμου, των μέν ύπδ της’Εκ

κλησίας διορισθέντων συνηγόρων ύποστηριζόντων την διατηρησιν τοϋ νό
μου, τών δέ τον νέον νόμον προτεινόντων πολεμούντων τον παλαιόν. 
Άλλ’ έκ τοϋ δτι οί νομοθέται ηλιασται έδίκαζον τον νόμον, ώς είπεΐν, 
δεν επεται δτι δέν έγίνετο διάκρισις τών έ'ργων τοϋ ηλιαστοΰ ώς δικα- 
στοΰ καί ώς νομοθέτου. ’Αληθώς οί ρήτορες χαριζόμενοι τοΐς δίκασταϊς 
άποδίδουσιν αύτοΐς, ώς εύεργέταις τοϋ λέγοντος, τά κυβερνητικά έ'ργα.τΟς 

’Εκκλησίας, καί δ Δημοσθένης έν μέν τφ προς Βοίωτον λέγει «χειροτο- 
νήσάντων ύμώ/ έμέ Ταζίαρχον, έν δέ τφ κατά Μειδίου» ύμεΐς «χειροτο
νήσατε αύτδν τθς Παράλου ταμίαν». ’Αλλά διότι οί δικασταί ησαν καί μέ
λη της ’Εκκλησίας χειροτονούσης τάς.Αρχάς, δέν επεται δτι.’Εκκλησία 
καί 'Ηλιαία $σαν έν καί τδ αύτδ σώμα, καί δτι πάντες οί μετέχοντες 
τών έ'ργων της ’Εκκλησίας διαρκώς καί μονίμως έκαλοϋντο εις πληρωσιν 
τών δικαστηρίων. Απεναντίας τών ισχυρισμών τούτων; εύρίσκρμεν.παρά
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τοΐς άρχάίοις πάντοτε διακρινόμενον τδ δικάζειν Από τοϋ έκκλησιάζειν 

κατά την μαρτυρίαν του Αυσίου (26, 2) την οποίαν δ Frankel έπικαλεΐ- 
ται. Ένω δέ εις τδν Άριστοφάνην εΐ'δομεν ώς ώρισμένον, καί αείποτε Αμε
τάβλητον τδν Αριθμόν τών 6000 -ηλιαστών, παντού δπου παρά τοΐς Αρ- 
χαίοις γίνεται λόγος περί τθς Απαρτίας της ’Εκκλησίας Απαντφ -η φράσις 
«Έάν μη έζακισχιλίοις δόζϊ) κρύβδην ψηφιζομένοις» (Άνδ. π. τ. μυστ. 87) 
«Εί γάρ έζακισχιλίων έλάττονες οί γράψαντες εΐεν, Ατελής ν)νδ έζοστρα- 

κισμός. (Πλουτ. Άριστ. ζ'). "ίϊστε έζακισχίλιοι ησαν δ έλάχιΟτος δρος 
Απαρτίας τΟς ’Εκκλησίας έπ’ Ανδρί νομοθετούσης, καί ούχί άπαντες οί 
έν τ-fj έκκλησή ψηφιζόμενοι, πολύ δ’ δλιγώτερον πάντες οί δυνάμενοι ν.ά 
εκπληρώσι καθήκοντα δικαστοϋ της Ηλιαίας έν συνόλω. Θαυμάζω πώς δ 
σοφός ελληνιστής έ'πεισεν εαυτόν περί τοϋ εναντίου’ πολλφ δέ μάλλον δτι 
σοφδς καθηγητης τοϋ Αττικοϋ δικαίου οΐος δ G. Gilbert (Handbueh σελ» 
138 καί 374) επί τ?ί βάσει τών έπιχειρημάτων τοϋ Frknkel άνεκηρυζε 

την ένιαυσίαν κληρωσιν τών έζακισχιλίων ηλιαστών ώς μνθον, εις δν Ακρί- 
τως έπίστευσαν δ Ματθίας, δ Βοίκχιος, δ Σχοίμανν, δ Κούρτιος κλ. Δεν 
εχομεν Αρχαΐον κείμενον ρητώς βεβαιοϋν την κληρωσιν τών Ηλιαστών έν 
Άρδηττφ. ’Αλλά βεβαίου ό'ντος δτι δ αριθμός ητον ώοισμένος εις έζακι- 
σχιλίους, ένφ πολύ Ανώτερος ητον δ Αριθμός τών έχόντων τά προσόντα 
τοΰ δικαστοϋ, δτι έκτος όλίγων γνωστών έζαιρέσεων αί Αρχαί δλαι ^σαν 
ένιαύσιαι καί κληρωταί, καί δτι καθ’ έκαστον ένιαυτδν οί ηλιασται ώ~ 
μνυον τδν δικαστικόν δρκον έν Άρδηττφ, δυνάμεθα ώς βεβαίαν νά δεχθώ- 

μεν καί την ένιαυσίαν κληρωσιν τών 6000 ηλιαστών έκ πάντων Αθη
ναίων τών ύπέρ τά 30 έ'τη επιτίμων. Πιστεύω δτι έν τφ χωρίφ τών πο
λιτικών τοΰ Άριστοτέλους (η τοΰ οίουδηποτε συγγραφέως, διότι επί τοϋ 
προκειμένου η γνησιότης τοϋ χωρίου δέν μεταβάλλει το Αζιόπιστον της 

μαρτυρίας) α’Έοικε δέ Σόλων έκεΐνα μέν ύπάρχοντα πρότερον ου κατα- 
λϋσαι την τε Βουλήν καί τών Αρχών αιρεσιν' τδν δέ δήμον καταστίίσαι 
τά δικαστήρια ποιησας έκ πάντων, διδ καί μέμφονται τινές αύτφ, λυ- 

σαι γάρ θάτερον κύριον ποιησαντα τδ δικαστηριον πάντων, αάζ/ρωτόα ον» 
η τελευταία φράσις Ανα-ρέρεται εις την ένιαυσίαν κληρωσιν τών ηλια- 
στών. Διότι ώς πρδς τδ θέμα τοϋ συγγραφέως $το δευτερεϋον καί δλως 

έπουσιώδες τδ γεγονός της καθ’ έκάστην δικάσιμον κληρώσεως τών δι
καστών πρδς σύστασιν ένδς έκάστου τών δικαστηρίων. Τα κύριον ζήτη
μα τοϋ συγγραφέως ητον ούχί ποϋ έκαστος δικαστής συνεδριάζει, αλλά 
τίνες έκαλοϋντο εις την ένάσκησιν πών έ'ργων τοΰ δικαστοϋ. Έπί τούτω 

δέο συγγραφεύς Απαντφ «οί κληρωθέντες». ’Εννοείται κατ’ ένιαυτόν, 
κατά τδ γενικόν συστήμα τος πολιτείας. ’Αλλά-καί αύτη ή καθ’έκά
στην δικάσιμον κληρωσις πρδς σύστασιν τών δικαστηρίων συντελεί μάλ
λον είς; βεβαίωσιντ-ης ένιαύσίας κληρώσεως τών έζακισχιλίων ηλιαστών.
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Μετά την κληρωσιν τών έξακισχιλίων καί προ τ^ς κληρώσεως άύτών 

εις τά δέκα γράμματα, οί λαχόντες ώμνυον τον δικαστικόν όρκον. Έν 
λέξει Άρδηττδς δ Άρποκρατίων γράφει «πάντες ώμνυον Αθηναίοι τον 

ορκον τον ηλιαστικόν». Έκ τούτου δ Frankel εξάγει τδ επιχείρημαδτι 
υύχι έξακισχίλιοι. άλλά πας έκαστος δ κατά τδ έτος ύπερβάς τδ 30 επί
τιμος ώμνυεν εφάπαξ τδν ορκον. Τοϋτο κα'ι δ Άρποκρατίων λέγει. Άλλ’ 
ό Frankel προβαίνει συμπεραίνων δτι ούχί έξακισχίλιοι άλλά πάντες ’Αθη
ναίοι, διότι δεν ύπαρχον έξακισχίλιοι όπως δμώσωσι τδν ηλιαστικόν όρ
κον* τοϋθ’ δπεο δεν λέγει δ άρχαΐος λεξικογράφος. Έάν δεν θέλωμεν νάέκ- 
λάβωμεν τδ «πάντες ’Αθηναίοι» εις ην ούχί σπανίως άπαντ^ σημασίαν 
τοϋ άνευ διακρίσεως φυλών, έπί δέ τοϋ προκειμένου άνευ διακρίσεως, και 
πρδ τ·ης διακρίσεως των δέκα γραμμάτων, ούδέν άλλο δι’ αύτοϋ εννοεί

ται είμη δτι πας ’Αθηναίος ώμνυε τδν ηλιαστικόν δρκον έν Άρδηττφ προ
τού άναλάβγ τά καθήκοντα νομοθέτου και δικαστοϋ. 'Ο δρκος καθώς εί
ναι άντιγεγραμμένος έν τφ κατά Τιμοκράτους (Δημ. 746,149) άναφέ- 
ρεται εις άμφοτέρας τάς ιδιότητας τοϋ πολίτου. Τδ ψηφιοϋμαι κατά τους 
νόμους . , τύραννον ού ψηφιοϋμαι είναι ούδ’ ολιγαρχίαν κτλ. άφορώσιν εις
την ψήφον τοϋ πολίτου έν τγί Έκκλησίιγ* ένφ τά «ουδέ δώρα δέξομαι 
της ηλιάσεως ένεκα . . και άκροάσομαι τοϋ τε κατηγόρου καί τοϋ άπο- 
λογουμενου δμοίως άμφοΐν καί διαψηφιοΰμαι περί αύτοϋ ού άν η δίωξις 
■3} κτλ.» άφορώσιν εις την ψ·ηφον τοϋ δικαστοΰ. Ό έν τφ κατά Τιμοκρά- 
τους κατακεχωρισμένος δρκος φαίνεται συναρμολογηθείς ύπδ νεωτέρου τίνος 
γραμματικοϋ έκ διαφόρων έποχών τύπων τοϋ τε δικαστικοΰ και τοϋ πο- 

λιτικοϋ όρκου τών ηλιαστών, καθά έξάγεται ιδίως έκ της τελευταίας 
φράσεως. «Έπομνίσθαι Δία, Ποσειδώ, Δημητρα, και έπαράσθαι κτλ.» Ώς 
γνήσιον μέρος τοϋ δικαστικοΰ όρκου δύ^αται νά θεωρηθη τδ «ψηφιοϋμαι 
κατά τούς νόμους και τά ψηφίσματα τοΰ δήμου τών Αθηναίων καί τ’ης 
Βουλ'ης τών πεντακοσίων [περί ών δ’ άν νόμοι μη ώσι γνώμη τί) δικαιο- 
τάτγ, και ούτε χάριτος ένεκα ούτ’ έ'χθρας] και άκροάσομαι τοΰ τε κατη
γόρου κα'ι του άπολογουμένου δμοίως άμφοΐν, καί ψηφιοϋμαι περί αύτοϋ, 
ού Sv ιό δίωξις η Έπόμνυμι, Άπόλλω, καί Δημητρα, και Δία βασιλέα 
και εύορκοΰντι μέν μοι εΐ'η πολλά και άγαθά, έπιορκοϋντι δέ έξώλεια 
έμοί τε και γένει». Επειδή δέ οί ’Αθηναίοι πάντες μετά τδ 30 έ'τος 

' έκαλοΰντο, καί ούδεις άπελείπετο εις την έκπληρωσιν τών καθηκόν
των τοϋ νομοθέτου καί τοΰ ηλιαστοΰ, δ Άρποκρατίων δρθώς έγραψεν ότι 
πάντες ώμνυον οί ’Αθηναίοι τδν ηλιαστικόν δρκον, χωρίς διά τούτου ν’ 
άναίρ^ται τδ παρά τοΰ Ίσοκράτους βεβαιούμενον, δτι καθ’ έκαστον 
ένιαυτδν οί δικασταί, η'τοί οί λαχόντες έξακισχίλιοι ώμ,νυον τδν δι
καστικόν δρκον. Κατά τδν Άρποκρατίωνα πάντες οί ύπερβάντες τδ 30 
έ'τος ώμνυον, διότι και άν δέ/ ησαυ έκ τοΰ κλήρου δικασταί, είχον έκ τόϋ

αύτοϋ

έ'ντισι

νόμου δικαίωμα ψήφου έν τη.’Εκκλησία. Κατά τδν Ίσοκράτην οί καθ’ 
έκαστον ένιαυτδν ώς δικασταί κληρουμενοι ώμνυον μετά την κληρωσιν 
τδν δικαστικόν δρκον.

Πεοί της κληρώσεως αυτών καθ’ έκαστον δικαστηριον έ'χομεν τέσσαοα 
σχόλια, έξ ών τά δύο μάλλον άξια λόγου, έπί τοΰ Άριστοφάνους, Πλούτ. 
στ. 277. Ό Καρύων λέγει πρδς τούς γέροντας φίλους τοϋ κυρίου 
βραδύνοντας νά προσέλθωσι παρ’ αύτφ.

έ. Καρ. Έν τγ) σορφ νυν*, λαχδν τδ γράμμασου δικάζειν 

Χύ δ’ ού βαδίζεις· ό δέ Χάρων τδ ξύμβολον δίδολσιν.

(Σχόλιον δεύτερον). Έν ταΐς Άθηναις πολλά ην δικαστήρια, καί 
μέν έδίκαζον περί φονικών, και έκαστον δέ τούτων είχεν έ'ν τι τών στοι
χείων ειδικόν όνομα" οίον ην τι τών δικαστηρίων λεγόμενον ’Άλφα, δμοίως 
άλλο λεγόμενον Βήτα, άλλο Γάμμα, καί έξης τδ Δ καί τό Ε έως τοΰ Κ, 
δέκα γάρ ην τά δικαστήρια έν Άθηναις' καί πρδ θυρών έκάστου δικα
στηρίου έγέγρκπτο πυρρφ βάμμκτι τδ στοιχείου, φ τινι τδ δικαστηρίου 
ώνομάζετο" όσοι δέ δικασταί ^σαυ έν Άθηναις έκαστος καθ’ έκαστον δι
καστηρίου είχε δέλτον, τουτέστι πινακίδ.ον έν ώ εγγεγραμμένου ην τδ 
δνομα αύτοϋ καί τοΰ δικαστηρίου' είχε δέ καί ράβδον άμα τφ πινακιδίφ, 
καί έν αύτη δέ τη ράβδφ ην τδ δνομα τοΰ δικαστηρίου έγγεγραμμένον* 
ότε ούν συνέβαινε καιρός τοΰ δικάζειν τίρχοντο πάντες οί δικασταί εις 
την άγοράν, κάκεΐ κλήρους έ'βαλλον' καί δστις άν κλήρου έκληροϋτο 
έ'χοντα τδ Α άπηρχετο εις τδ Α δικαστηριον, δμοίως εις τδ Β,καί τά 
εφεξής. Άπηρχετο δέ καί πρώτον μέν έδείκνυε τφ κηρυκι τοΰ δικαστη
ρίου τδν κλ·ηρον τοΰ στοιχείου' δ δέ κηρυξ λοιπόν έδίδου αύτφ τδ πινάκιον 
αύτοϋ καί την ράβδον, είτα ούτως έδίκαζον* εΐ δέ τις δικαστής είση.ει 
μη κληρωθείς εις τδ δικαστηριον διαφόρως έζημιοΰτο—(Σχόλιου τρίτον). 
’Άλλως. ’Έρχεται έκαστος είς τδ δικαστηριον, πινάκιον έ'χων έπιγεγραμ.- 
μένον τδ δνομα αύτοϋ καί πατρόθεν καί τοΰ δήμου, καί γράμμα έν τι μέ- 

,χρι τοΰ Κ' διά τδ πάλαι δέκα φυλάς είναι Άθηυησι, διηρηυτο γάρ κατά 
φυλάς* είτα οί θεσμοθέται κατά φυλήν έκαστος καί ενδέκατος δ. γραμ- 
μ.ατεύς έκληρουν τά γράμματα μέχρι τοΰ Κ' καί τδν λαχόντα ίσα τδν 
άριθμδν τοϊς μέλλουσι κληροΰσθαι (πληροΰσθαι) δικαστηρίοις υπηρέτης 
φέρών έτίθει καθ’έκαστον δικαστηριον έν* είτα πάλιν άπεκληροΰντο οί 
τά είληχότα γράμματα έχοντες τίνες δικάσουσι καί τίνες ού. Τοϋτο ούν 
έστί β λέγει άμείψας τοΰ γελοίου χάριν, άνθυπηλλαξε γάρ εΐπών έν τ·η σο- 
ρφ δέον έν τη Ήλιαίιη· έγράφοντο δέ δτι έπεί ην πέντε δικαστήρια έκλη-- 
ροΰντο πέντε γραμματείς (γρ. γράμματα) άπδ τοϋ Α έως τοΰ Ε* είτα τδ 
πρώτον άνηνεχθέν έπί τοϋ Α προετίθετο δικαστηρίου, ώς άν έ'τυχεν* και 
οί δικάζοντες έκληροΰντο εις οΐον έκαστος λάχη δικάσαι. Τοϋτο δέ έγέ- 
νετο ϊνα μη διαφθείρη τίς τδ δικαστηριον άκρίτως έρχομένων τινων χω- 

; ■ ΐί;
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ρις κλήρου εις τδ δικαστήριον δικάσαι. Τδ δέ ό Χάρων τδ ξόμβολον δ& 
δωσι τοιοΰτο τι. Τοΐς λαχοΰσι δικάσαι εΐσελθοΰσιν έκάστφ σύμβολα διά 
δοται δημόσιά παρά τές έπί τούτφ εΐληχυίας αρχές, ΐνχ έξιόντες καί 
τοΰτο προσφέροντες λαμβάνοιεν τον δικαστικόν μισθόν' εΐπών συν σορδν 
επηγαγε Χάρων' δέον δέ είπεΐν δ “Αρχών τδ συμβολον δίδωσιν, δς έστιν δ 
μισθός δ δικαστικός,είπεν δ Χάρων ώς γερόντων αύτών καί μελλοθανάτων».

Τά σχόλια εΐσίν έν μέρει κακώς άντιγεγραμμένα, και έν μέρει συγκε
χυμένα ώς συνταχθέντα ύπδ γραμματικών πολύ μεταγενεστέρων. Ιδίως 
εν τφ δευτέρω παρατηρεΐται ή σύγχυσις του δικαστηρίου σημαίνοντος τδ 
τμέμα των δικαστών, ήτοι τδ δεκατημόριον τών ηλιαστών, μετά τοΰ δι
καστικού καταστήματος η■ τοϋ'δικάζοντος μέρους τών ηλιαστών. Δεν γί
νεται λόγος περί τών έζακισχιλίων, διότι τδ κείμενον άναφέρεται εις την 
κληρωσιν τών ειδικών δικαστηρίων. Μόλον τοΰτο άνευρίσκομεν έν τοϊς σχο- 
λίοις την συμπληρωσιν τών πληροφοριών ημών περί της κληρώσεως τών 
έζακισχιλίων.

Οί σχολιαστα'ι όλοι σχετίζουσι τήν κληρωσιν τών ηλιαστών κατά δι
καστήριά, μάλλον είπεΐν την κατάταζιν αύτών εις τά δέκα γράμματα ή 
τμήματα τές 'ίίλιαίας, πρδς την διαίρεσιν τών πολιτών κατά φυλάς. Ή 
πληροφορία δεν είναι άπίθανος, διότι τδ αύτδ σύστημα της 'ίσης συμμε
τοχές έκάστης φυλές εύρίσκομεν καί εις την σύστασιν άλλων πολυμελών 
άρχών τές πολιτείας.1 Άλλ’ η συμμέτοχη έκάστης φυλές δι’Γσου αριθ
μού φυλετών εις την δικαστικήν αρχήν δεν ηδύνατο νά πραγματοποιηθώ 
άλλως ή διά τές κληρώσεως ίσου αριθμού έζ έκάστης φυλές πρδς άπάρτισιν 
τών έζακισχιλίων δικαστών. Έάν τούτων η κλήρωσις έγίνετο έκ πάντων 
’Αθηναίων, τουτεστιν άνευ διακρίσεως φυλής, δεν ηδύνατο νά γίνη διά— 
κρισις αύτών κατά φυλάς επί τές κληρώσεως τών ειδικών δικαστηρίων. 
Τούτου ένεκα κατ’ έμήν γνώμην ή φράσις τοΰ σχολιαστοΰ «οί θεσμοθέται 
κατά φυλήν έκαστος και ενδέκατος' (διοοθωτέον δέκατος) δ γραμματεύς 
εκληρουν τά γράμματα μέχρι τοϋ Κ «πεπλανημένως άναφέρεται εΐς την 
κληρωσιν τών δικαστηρίων έν τη άγορ^, ένφ κατά τούς χρόνους τοϋ Ά- 
ρίστοφάνους έν Άρδήττφ συνερχόμενων πάντων ’Αθηναίων κατά φυλάς^ 
άνά εΐς τών έννέα ’Αρχόντων καί δέκατος δ Γραμματεύς έκλήρου έζ έκά
στης φυλές 60υ δικαστάς τοϋ ένιαυτοΰ. Άνά 60 δέ έκ τών έζ έκάστης 
φυλές κληρωθέντων έκληροϋντο πρδς άπάρτισιν ένδς έκάστου τών δέκα 
γραμμάτων ή τμημάτων τές Ηλιαίας. Τούτο δ’ έξηγεΐ, ότι έν τφ αύτφ 
γράμ,ματι ύπηρέτουν διαφόρων φυλών δικασταί. (Παο. έναντ. Gilbert handb.

1 'Ο Gilbert ΐκφίρει την Εναντίαν γνώμην στηριζομόνην ?πί τοΟ Άριστ. Σφ. 233. «’Ω 
Στρομόδωρε ΚονδνλεΟ βΐλτιστε συνδιχαατϊον Εύεργίδης ϊρ’ίστι πού ’ντα09’ ή Χάβις ο 
Φλνεύς;» ΤαΟτα όμως λέγει δ χορός συγκείμενος £κ πολλών γερόντων ηλιαστών (σφηκών) 
άναμεμιγμένων έκ διαφόρων φυλών, καί οόδεν μαρτυροΰσιν ύπόρ της γνωμ-ς τοΟ Gilbert . .

:·. Παέπεί'νά δεχθώμεν λοιπόν η ότι πρδ τές έν τη άγο- 
ητον ώρισμένον εις ποιον γράμμα ειχεν ηδη κληρωθώ δ δι- 

■·“ ·'—οθέσωμεν ότι πας ηλιαστης έ'φερε δέκα πινάκια, έζ ών 
Ή τελευταία

375 σήμ. 1). Την κληρωσιν ταύτην δ σχολιαστής συγχέει μετά της καθ’ 
έκάστην δικάσιμον ύπδ τών θεσμοθετών έν τνί άγορ^ ένεργουμένην κλή- 
ρωσιν έζ έκαστου γράμματος πρδς άπάρτισιν- τών δικαστηρίων, εις ήν 
άναφέρεται τδ τεμάχιον του Πολυδευκους (Η, 88),.® οι θεσμοθεται ταις 
Άρχαΐς έπικληροΰσι τά δικαστήρια®, “ότι δε εν’Αρδηττω εγενετο η κλ.η- 
ρωσις τών δικαστών εις δέκα τμήματα ή γράμματα, βεβκιοΰται ώς φρο
νώ έκ τούτου.

Και παρά τών αυτών σχολιαστών, και παρ’ άλλων άρχαί ον μαρτυριών 
βεβκιοΰται ότι οί ηλιασταϊ η'ρχοντο κατά την δικάσιμον εΐς την αγοράν 
φέροντες έκαστος ηινάκιον έφ’ ού ητο έγγεγραμμένον τδ όνομα τοΰ ήλια- 
στοΰ τδ τοΰ πατρδς αύτοΰ, τοΰ δήμου εΐς 8ν άνέκεν, προς δέ τδ γράμμα : 
τον δικαστηρίου 
ρκ κληρώσεως · 
καστης, ή νά ύπ- 
έκαστον ειχεν έγκεχκραγμένον έν έκ τών δέκα γραμμάτων, 
ύπόθεσις αντίκειται πρδςδλκς τάς πληροφορίας τών άρχαίων, αναιρείται δέ 
και έκ τών πινακίων αύτών έζ ών πολλά άνευρέθησαν έν τάφοις άρχαίοις. 
ΎΙΙσαν ταΰτα έκ χαλκοΰ έλάσμκτος σχήματος παραλληλεγράμμου τριών 
δακτύλων μήκους και ένδς πλάτους, κανονικώτατα, καί όλα όμοια σχε
δόν πρδς άλληλα, φέροντα έντετυπωμένα εΐς πρώτην γραμμήν τδ όνομα 
τοΰ δικαστοΰ καί τδ τοΰ πατρός, εΐς δευτέραν τδ τοΰ δήμου, κάτωθι δέ 
εΐς-την μίαν γωνίαν τύπον γλαυκός, (εί'ς τινα δύο γλαύκας) και εις την 
έτέραν.κεφαλήν γοργόνος. Έν άρχη τές πρώτης γραμμές φαίνεται έν έκ 
τών αλφαβητικών στοιχείων άπδ τοΰ Α μέχρι τοΰ Κ. Ούδέποτε εύρεθη- 
σαν πλείονα τοΰ ένδς έν τφ αύτφ τάφφ. Έκ τές κατασκευές λοιπόν αυ
τές φκίνεται ότι έζήγοντο έζ έργοστασίων τές πολιτείας, έδίδοντο άνά 
έν εΐς έκαστον δικαστήν φέρον τδ γράμμα εις δ έκληρώθη, καί ετίθετο έν 
τφ τάφφ αύτοΰ άποθνήσκοντος κατά την διάρκειαν τές ένιαυσίας, αύτοΰ 
ύπηρεσίας ώς τιμητικόν σημεΐον. Έκ τούτων δέλον ότι έκαστος έκλη- 
ροϋτο εΐς έν μόνον γράμμα,1 και ούχί εΐς όσα γράμματα ή'θελε κατά τήν 
γνώμην τοΰ Frankel' ή δε κληρωσις κατά γράμματα έγενετο πρδ τές άρ- 
χές τοΰ δικαστικοΰ έ'τους, έν μηνί σκιροφοριώνι' ή'τοι, συγχρόνως μετά 
τές κληρώσεως τών 6000 έγενετο διά νέας κληρώσεως ή κατάταζις αύ
τών εις τά δέκα γράμματα άνά 60 έζ έκάστης φυλές. ’Άν ή κληρωσις 
αύτη έγίνετο καθ’έκάστην δικάσιμον, ώς γράφει δ Frankel, ηδύνατο έκά- 
στοτε νά μεταβάληται ή κατά γράμματα κατάταζις τών ηλιαστών, καί 
πλήν τές άνάγκης δεκαπλάσιου άριθμοΰ πινακίων, καί τές καταναλώ-

4 Λέγεται ότι ίπί όνος ?·ζ. τών έ;ίκοντα μίγρι τοΟ νϋν άνεΟρεδέντων, φαίνονται Ιντετυπω- 
μένα δύο γράμματα. Είναι άληθώς δύο γράμματα ; ’Εγένρτο χρησις αίιτοΟ κατά την κλή- 
ρωσιν των δικαστών ; Εις ποιαν ίποχ>ίν ; Οδδέν τούτων βέβαιον.

/
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σεως άπειρου χρόνου πρδς έπανάληψιν τής κληρώσεως, έδει νά δίδωνται 
εις έκαστον δικαστήν άνά δέκα πινάκια φέοοντα έκαστον άνά έν τών δε- 
κα γραμμάτων, εις ένα δέ τουλάχιστον έκ τών πολλών τάφων νά εύρε- 
θώσι δυο ή πλειότερα, άν ούχί τά δέκα πινάκια τοϋ ηλιαστοΰ. Άμφι- 
βολίαι πολλαι και έριδες ήγέρθησαν περί τοϋ άν εις εν μόνον γράμμα, 
έκληροΰτο έκαστος έ/εκα τοϋ στ. Πλουτ. 1167'

Ούχ έτος απαντες οί δικάζοντας θαμα 

σπεύδουσιν εν -πολλοις γεγράιοθαι. γραμμασί.

Δεν δύναταί τις νά δεχθή την γνώμην πολλών δτι τδ αύτδ πρόσωπον 
έπαρουσιάζετο ύπδ διαφόρους επωνυμίας· διότι και άν ύποθέσωμεν δτι 
ή κλήρωσις τών 6000 δέν έγίνετο επί τγ βάσει τών ληξιαρχικών κατα
λόγων έκάστου δήμου, άλλ’ έπί τή απλή βεβαιώσει τοϋ παρουσιαζομένου 
ώς έχοντος τά προσόντα, η άνακάλυψις της άπατης δέν ήθελε βραδύνει 
έπισύρουσα βαρείας ποινάς κατά τοΰ άπατεώνος. Άλλ’ έξηγεΐται νομί
ζω εύχερώς ή φράσις τοΰ κωμικοΰ δταν δεχθώμεν, δτι ό άπαξ εις έν γράμ·- 
μα κληρωθείς ώς τακτικός δικαστής ηδύνατο νά έγγράφηται και εις άλ
λα ώς ά,ναπληρωτικδς τών άπδντων. Ώς τοιουτος δέν ηδύνατο νά έγγρά·· 
φηται είμή έν γράμμασι άλλοι:, ή έν ω ήτον ώς τακτικός εγγεγραμμένος.

Διά τάς συνεδριάσεις τών ηλιαστών ύπήρχον διάφορα καταστήματα η 
δικαστήρια, ώς έκ πολλών άρχαίων μαρτυριών βεβαιοΰται, φαίνεται δέ 
δτι έκαστον αυτών ητον ώρισμένον πρδς έκδίκασιν ώρισμένου είδους ύπο- 
θέσεων. Τδ μέν διότι έκ τοΰ άντικειμένου της δίκης έξήρτητο S άριθμδς 
τών δικαστών, καί έδει πρδς αύτδν ν’ ά.τιστοεχή δ χώρος τοΰ δικαστη
ρίου, τδ δέ δπως οΐ καθ' έκάστην κληρούμενοι δικασταί γνωρίζωσι τδν 
τόπον τής συνεδριάσεως. ’Αλλά δέν γνωρίζομεν την θέσιν, ούδέ βεβαίως 
την Ονομασίαν και τδν προσδιορισμόν έκάστου, ούδέ τδν δλον άριθμδν αύ- 
τών. Ό Σχοίμανν νομίζει δτι δέν ήσαν άναγκαΐκ δέκα δικαστικά κατα
στήματα, διότι δέν ήτο δυνατόν νά συνεδριάζωσι συγχρόνως πολλά τμή
ματα τής 'Ηλιαίας, κα'ι εις τάς Έκκλησιαζούσας ο κωμικός άναφέρει τρία 
μόνον την αυτήν ημέραν δικάζοντα, τδ Θ τδ Β και τδ Κ. Εις τούς άρ- 
χαίους άπαντώμεν άναφερόμενα ποΰ μέν τοΰτο ποΰ δ' έκεϊνο’ εις δέ τούς 
λεξικογράφους και τούς περιηγητάς εύρίσκομεν αύτά διαφόρως άπαριθ- 
μούμενα καί ονομαζόμενα, τδ μέν έκ συγχύσεως τής σημασίας τών λέ
ξεων δικαστηριον και δικάζειν (οπερ παρά τοΐς άρχάίοις άναφέρεται συ- 
νηθέστερον εις τά έ'ργα τών εισηγητών τών δικαστηρίων οϊον τοΰ ”Αο- 
χοντος, τοϋ Βασιλέως, τών Θεσμοθετών, τών "Ενδεκα κλ.)· τδ δέ έκ παρα
φθοράς η κακής άντιγραφης τών μεταγενεστέρων. Ό ’Αριστοφάνης έν Σφ. 
στ. 120 λέγει «έδίκαζεν ές τδ Καινόν έμπεσών» έφ’ού δ σχολιαστής ση
μείο? ε'Γόπος έν τφ δικαστηρίφ ούτω λογόμενος, εισί δέ δ'. Παράβυστος, 
Καινός, Τρίγωνος, Μέσος» καί στ. 1103*
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«Οί μέν ημών οδπερ ’’Αρχών, οί δέ παρά τούς “Ένδεκα 
ΟΙ δέ έν Ώίε'ω δεκάζουσ’ οί δέ πρδς τοΐς τειχίοις

Ό Πολυδεύκης γράφει (Η, 10) Γνώριμα δικαστήρια ή Ηλιαία, τδ Τρί
γωνον, ού μέμνηται Δείναρχος· μέσον Παράβυστον, μεϊζον Παράβυστον, 
και Μείζονος δέ μέμνηται Αυσίας’1 έν μέντοι τφ Παραβύστω οί "Ενδεκα 
έδίκαζον (δπερ έστί είσήγαγον τάς δίκας).— Μετίχου καλλίου,^ ου μνη
μονεύει Άνδροτίων, τδ επί Αύκφ’ καί ηρως δέ ΐδρυται αύτόθι έ’χων τοϋ 
θηρίου μορφήν. Τδ δέ Μητίχου δικαστηριον μέγαούτω κληθέν άπδ άοχι- 
τέκτονος Μητίχου ® «Ό δέ Παυσανίας (Α, 8), έ'στι δέ Άθηναίοις και άλ
λα δικαστήρια (πλήν τοΰ Άρ. Πάγου) ούκ ές τοσοΰτον δόξης ήκοντα’ τδ, 
μ.έν ούν καλούμενου Παράβυστον καί Τρίγωνον, τδ μέν έν άφανεϊ τής πό- 
λεως ήν καί έπ’ έλαχίστοις συνιόντων έν αύτώ, τδ δέ άπδ τοΰ σχήμα
τος έχει τά ονόματα. Βατραχιοΰν δέ καί Φοινικιοϋν άπδ χρωμάτων, καί 
ές τόδε διαμεμένηκεν δνομάζεσθαι’ τδ δέ μέγιστον, καί εις 3 πλεΐστοι 
συνίασιν, 'Ηλιαίαν καλοΰσι ο (επονται τά φονικά περί ών δέν πρόκειται). 
"Οτι ύπηρχε δικαστηριον 'Ηλιαία μαρτυρεϊται ύπδ τοΰ Ούλπιανοΰ ,«Ηλιαία 
λέγεται αυτός δ τόπος τοϋ μεγάλου δικαστηρίου, καί τδ άθροισμα αύ- 
τών τών έκεϊσε δικαζόντω'*. 'Ηλιαία δέ έκλήθη δ τόπος παρά τοΰ έκέϊσε 

’άλίζεσθαι καί συναθροίζεσθαι τδ πλήθος τών δικαστών, τινές δέ λέγουσιν 
εκ τοΰ υπαιθοον είναι τδν τόπον, καί τδν ήλιον έκεϊ ένδον προσβάλλειν,» 
(κ. Τιμ. Θ). 'Ο δέ σχολιαστής τοΰ Άριστοφ. ”Ορν. 110 «Μών ήλιαστά» 
σημειοΐ αΔικαστάς άπδ τοΰ μεγάλου δικαστηρίου τής Ηλιαίας’ ουτω δ’ 
έκλήθη διά τδ έν ύπαίθρω είναι καί τφ ήλίφ βάλλεσθαι1. Καί έπί τοΰ 
στ. 861 Νεφ. 'Ηλιαία δέ τδ δικαστηριον διά τδ ύπαίθριον είναι καί τφ 
ήλίφ βάλλεσθαι».

'Ο Ευστάθιος άναφέρει έν 'Ομ. Όδ. 1430 «ήν άγορά Κερκώπων πλησίον 
'Ηλιαίας» ποΰ όμως ητον ή άγορά τών κερκώπων άδηλον. Υποτίθεται 
όμως δτι άπετέλει μέρος τής άγοράς, είναι δέ λίαν πιθανή ή γνώμη τοΰ. 
Φορχάμμερ δτι έ’κειτο ή άγορά πρδς άνατολάς τοΰ λόφου τής πνυκός, καί, 
ίσως συνείχετο μετά τούτου; άκριβώς διότι έπί τοΰ λόφου τίθεται ή 
’Εκκλησία, κατά μέν τδν Φορχάμμερ μεταξύ τών λόφων Πνυκός καί Νυμ
φών, κατ’ άλλους έπί τής άνατολικής κλιτύος τοϋ λόφου τής Πνυκός, έν-; 
θα σώζεται ή βάσις άρχαίου ήμικυκλικοΰ οικοδομήματος. ’Έχων ύπ’ δψει 
οτι Άγορά, ’Εκκλησία, 'Ηλιαία δέν ήδύναντο ν’ άπέχωσι πολύ άπ’ άλ-,

1 'Ο Schumann δ’.ορθοί Μέσον, Παράβυστον, Μεΐζον. Παραβύστου δί καί Μείζονος μέμνη- 
τα·. Λυσίας.

2 Κατ’ άλλους διορθωτέον «Μητίχου κάλλιον».
3 Τίνες γράφουσι Μητιβχου.
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λήλων,1 τολμώ νά έκφέρω την εικασίαν οτι ή 'Ηλιαία ήτον έπί τοΰ λό
φου τής Πνυκός. Έν τώ περί τοΰ χορευτοΰ τοΰ Άντιφώντος άναγινώσκε- 
ται «Έλεζε γάρ Φιλοκράτης άναβάς’ είς την 'Ηλιαίαν την των θεσμοθε
τών 2 ... δτι Αδελφόν αύτοϋ Αποκτείναιμι εγώ... έπειδή οδτος ταϋτ’ 
έ'λεγεν,· dra^<K έγώ είς τδ δικαστηριον, τοϊς αύτοϊς δικάσταΐς έλεξαί 
καί τά λοιπά, έν οις πολλάκις έπαναλαμβάνοντζι τδ δικαστήριο^ χχλ <ΐ 
αύτο'ι δικασταί. Ήρμήνευσάν τινες τών νεωτέρων τδ 'Ηλιαία τών θεσμ.ο- 
θετών ώς τδ Αρχεϊον τών Θεσμοθετών, άλλά προδήλως δ Άντιφών λαλεϊ 
περί τοΰ δικαστηρίου εις § οί θεσμοθέται είσήγαν τάς δίκας. ΙΙαρομοίως 
έν Άνδοκ. π. τ. μυστ. (II, 3) Αναγινώσκεται «έ'δοξεν ούν τώ δήμφ έν 
τφ τών θεσμοθετών δικαστηρίφ τούς μεμυημένους Ακούσαντας τάς μηνύ
σεις . . . διαδικάσαι». Τοϋτο δέ τδ δικαστηριον ώς δυνάμεθα νά εικάσω- 
μεν έκ τοΰ Αντικειμένου της δίκης ήτον ή 'Ηλιαία. Καί περί ταύτης λέ
γει δ ρήτωρ (ζ) «Εί τοίνυν άκιΰηκ έπί δικαστηριον, η λόγος περί έμοΰ έγέ- 
νετο.. . έλεγχέτω με ο βουλόμενος ενταύθα άκαίά< ».Τδ τελευταϊον άνα
βάς άναφέοεται εις τδ βήμα, αλλά τδ πρώτον βεβαίως εις τδ δικαστή- 
θιον. ’Εξάγω λοιπδν έκ τών λόγων καί τοΰ Άντιφώντος καί - τοΰ Άνδό- 
κίδου δτι ή 'Ηλιαία έ'κειτο ,έπ'ι λόφου, καί ούτος δέν ήδύνατο νά ήναι άλ
λος η δ της Πνυκός. Ώς μαρτυρίαν τούτου ήδύνατό τις νά έπικαλεσθ^ τδ 
σχόλιον έπ'ι τοΰ Στ. Άριστ. Άχαρν. 683 «Τονθορύζοντες δέ γήρ<£ τφ λί- 
θφ προσέσταμεν» έφ’ ού δ σχολιαστής σημειοϊ» λίθφ δέ τφ βήματι τφ 
έν τή Πυκνι δικαστηρίφ». Βεβαίως ενταύθα εννοείται τδ βήμα τοΰ δι
καστηρίου καί ούχί της’Εκκλησίας, διότι παραπονοϋνται οί γέροντες τοΰ 
χοροΰ ώς έμπερδευόμενοι εις γραφας, έφ’ ών καλούμενοι ΐν’ άπολογηθώσι 
τονθορύζουσιν έκ τοΰ γήρατος. Τοϋτο λοιπόν τδ έν τγ Πνυκί δικαστηριον 
δέν ήτο πιθανώς άλλο ή τδ της 'Ηλιαίας. Έπί της Πνυκός είσέτι φαί
νονται τά λείψανα ήτοι αί βάσεις δύο οικοδομημάτων, τοΰ μέν έπί της 
Ανατολικής κλιτύος, τοΰ δέ έπί τής κορυφής βλέποντος εις τδν κόλπον 
τής Σαλαμϊνος. Ό Πλούταρχος αναφέρει (Θεμιστ. Ιθ') δτι ατδ βήμα 
τδ έν Πνυκί πεποιημένον ώστ’ αποβλέπειν πρδς την θάλασσαν, ύστερον 
οί τριάκοντα πρδς την χώραν Απέστρεψαν». Άλλ’ ούτε δ Πλούταρχος 
ούτε άλλος τις Αναφέρει τά γενόμενα έργα πρδς τοιαύτην μεταβολήν 
έπί τών τριάκοντα. "Ενεκα τούτων νομίζω ούχί Απίθανον οτι ένφ πρδ 
τών τδ πρδς την θάλασσαν Αποβλέπον οικοδόμημα ήτον ώρισμέ- 
νον είς τάς συνελεύσεις' τοΰ δήμου, τδ δέ πρδς την Αγοράν είς τάς

4 'Ο Λοσία; έν τφ περί τών Άριστοφ χρημ. 55 λέγει «Έγώ γάρ . . . ?γγύ; ο’χών της 
Αγορά; οϋ8ε προ; δικαστηρίφ οϋδέ πρδς βουλευτηρίφ ωφΟην οδδέποτε, πριν ταύτην τήν συμ
φοράν γενέσΟαι».

2 Ό ΛοΟκα; γράφει 'Ηλιακήν (Ζ, 2) κατα τά;παλαιοτίρα; Εκδόσεις, δπερ δ Τάϋλορ διιύρ» 
Οωσεν ε’; 'Ηλιαίαν.
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συνεδριάσεις. τής ηλιαίας, έπί τών τριάκοντα μετεβληθη δ προσδιορι
σμός, αυτών καί η ’Εκκλησία μετετέθη είς. τδ έπί τής κλιτύος τοϋ 
λόφου, οπο.υ πρότερον έδίκαζον οί ήλιασταί. Άμφότερα τά καταστή
ματα ήσαν Ασκεπή καί διά ν’άποφύγωσι τδν καύσωνα τοΰ ήλιου1 έγίνον- 
το αί συνεδριάσεις τοϋ δήμου καί τής ηλιαίας λίαν πρωί” τοΰθ’ δπερ πα- 
παρέσχεν άφθονον ύλην είς την σάτυοαν τοΰ κωμικοΰ έ'ν τε ταϊς Έκκλη- 
σιαζούσαις καί ταϊς Σφήκαις.

Περί τών λοιπών δικαστηρίων της 'Ηλιαίας δ σχολιαστής Άριστ. Πλ. 
278 σημειρϊ «Αριστοτέλης έν τή ’Αθηναίων πολιτείγ ούτω γράφει. Τοϊς 
γάρ δικαστηρίοις χρώμα έπιγέγραπται έφ’ έκάστφ έπί τφ σφηκίσκφ τής 
εισόδου’ δ δέ λαβών τήν βακτηρίαν βαδίζει είς δικαστηριον τδ δμόχρουν 
μέν τγί βακτηρία έ'χον δέ τδ αύτδ γράμμα δπερ έν τή βαλάνφ’ έπειδάν 
δέ είσέλθγι παραλαμβάνει σύμβολον δημοσί^ παρά τοΰ είληχότος ταυτήν 
τήν Αρχήν». Τδ σχόλιον φαίνεται νενοθευμένον. Έν αρχή γίνεται λόγος 
περί διαφόρου χρωματισμού τών δικαστηρίων, δ όποιος έσώζετο καί μέχρι 
τοΰ Παυσανίου. Παρεντίθεται δέ κατόπιν καί γράμμα έπί τε τοΰ δικα
στηρίου καί τής βαλάνου τής βακτηρίας. Περί τοιούτου γράμματος έπι- 
γεγραμμένου έπί τών δικαστηρίων ούδεμία νήξις άπαντφ παρά τοϊς Αρ-· 
χαίοις. Πιστεύω δτι έν τφ σχολίφ τούτφ γίνεται ή αύτή καί έν τώ δέυ- 
τέρφ τοϋ στ. 277 σύγχυσις τοΰ δικαστηρίου ώς συλλόγου δικαστών, καί 
ώς δικαστικοΰ καταστήματος. Πρδ τής καθ’ έκάστην δικάσιμον έν τη 
Αγορά γινομένης κληρώσεως ήτον άγνωστον είς ποϊον έκ τών δικαστηρίων 
έμελλε νά δικάσγι εχκστον γράμμα, γινόμενης δέ τής κληοώσεως δέν. 
ηδύνατο αύθωρεί νά μεταβάλληται τδ γράμμα τοΰ καταστήματος είς τδ 
κληρωθέν γράμμα τών ήλιαστών, έάν μη ύποθέσωμεν δτι μετά τήν κλή- 
ρωσιν ανηρτΑτο είς τδ δικαστήριον τδ γράμμα τοϋ κληρωθέντος τμήμα
τος. Άλλά τδ χρώμα τής ράβδου ήτον άποχρών οδηγός πρδς τούς κλη- 
ρωθέντας δπως πορευθώσιν είς τδ δικαστήριον, έφ’ έκαστος έ'λαχεν’ Ή 
πληροφορία τοϋ σχολιαστοΰ καθίσταται πιθανή έπί τή ύποθέσει δτι κατά 
τήν κλήρωσιν τών δικών έν τοϊς κλήροις διεκρίνοντο τά δικαστικά κα
ταστήματα δι’ αλφαβητικών στοιχείων, άλλά. μή αντιστοιχούντων ποδς 
τά γράμματα τών ήλιαστών, ούδ' έπιγεγραμμένων έπί τών δικαστηρίων, 
ώς θέλομεν ίδεϊν ακολούθως.

“Εν δικαστήριον πλήρες Απετελεϊτο κανονικώς έκ 500 δικαστών. Άλλ’ 
δ. Αριθμός μετεβάλλετο Αναλόγως τοΰ αντικειμένου τής . δίκης, ή'τοι κατά 
λόγον τής χρηματικής ή τής πολιτικής αξίας αύτοϋ, ή τοϋ τιμήματος.Έν

. 4 'Ο Poyard μεταφράζων τδν στ. 404 Σφη*. «Καπειτ’ ίλδών προκαθεύδει πρωιπάνυ "Ωσπερ 
λεπά; προσεχόμενο; τφ κίονι» συμπεραίνει ότι χαίτοι καλούμενοι 'Ηλιασταί οί δικασταί συ
νεδρίαζαν ύπδ σκέπην. Άλλ’ άρα εΐ; τήν αρχιτεκτονικήν τών αρχαίων Ιχρησίμεοον οί κίονες 
μόνον πρδ; ύποστήριξιν τη; οροφής; . 
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τοΐς δικαστηρίοις τοΰ Δουκιανοϋ δ Ζευς διατάσσει τόν Έρμήν νά κηρυσ* 
στ) ότι «αγορά δικών έστί, πάντα; ιρκειν ές ’Άρειον Πάγον, έκεΐ δε την 
μέν Δίκην αποκληροΰν σφίσι τά δικαστήρια, κατά τον λόγον των τιμημά- 
των έξ απάντων ’Αθηναίων (δπερ έστί Ανευ διακρίσεως γραμμάτων)» καί 
δ Ερμής κηρύσσει «όσοι γραφάς απήνεγκαν ή'κειν ές’Άρειον Πάγον, έ'νθα 
ή Δίκη Αποκληρώσει τδ δικαστηρίου · . . . οί δικασταί έξ απάντων Αθη
ναίων’ δ μισθός τριώβολον έκάστης δίκης· Αριθμός τών δικαστών κατά λό
γον τοϋ εγκλήματος (γρ. τιμήματος)». Έπί τής γραφής Μέθη κατά τής 
’Ακαδημίας η Δίκη λέγει «Επτά κληρώσου». Έπί τής Στοά κατά τής 
Ήόονής· ή Δίκη ( πέντε ικανοί», κτλ. Ένταΰθα δ Αριθμός τών δικαστών 
κατά λόγον τοϋ τιμήματος φαίνεται έξαρτώμενος έκ τής κρίσεως τής 
Δίκης έκπληρούσης τά καθήκοντα τών θεσμοθετών, μάλλον ή έκ διατά- 
ξεως νόμου την δποίαν έν ούδεν'ι τών αρχαίων εύρίσκομεν. Κατά τάς παρ’ 
αυτών μνημονευομένας δίκας εύρίσκομεν διάφορον τον αριθμόν τών δικα
στών. ’Εκ τοϋ χωρίου τοϋ Δημοσθένους κ. Μειδίου (585, 223) «τφ ποτ’ 
είσιν υμών οΐ αεί δικάζοντες ισχυροί καί κύριοι τών έν τή πόλει πάντων, 
εάν τζ διακοσίου;, έάν τε χι>λίους, έάν θ’ δπόσους Αν ή πόλις καθίσ-ρ» δύ- 
ναταί τις νά συμπεράνη ότι διακόσιοι ήσαν δ έλάχιστος όρος τών δικά? 
στών. Συνφδά τούτοις καί δ Πολυδεύκης (Η, 48) πιθανώς έξ άλλου αρ
χαίου συγγραφέως παραλαβών γράφει ότι 201 έδίκαζον περί τών ήσσον 
τών 1000 δραχμών, και 401 περί τών άνω τών 1000. Έν τφ περί τοϋ 
Δικαιογ. κλ. τοϋ Ίσ. 3 άναφέρονται 500 ένώπιον τών οποίων είσήχθη ή 
κατά Αεωχάρους δίκη έπί ψευδομαρτυρίγ" 500 έν τφ κ. Νεαίρας- (Δημ. 
1348, 10) οί έπί Παλλαδίφ δικάσαντες την κατά ’Απολλοδώρου κατηγο
ρίαν έπί φόνφ Ακουσίφ· 500 οί δικάσαντες έπΓτής κατά Δεινάρχου κατη
γορίας τοϋ Τιμοκλέους (Δειν. κ. Δημοσθ. ις·' 4.) καί 501 ήσαν τοϋ Σω- 
κράτους οί δικασταί, έξ ών 281 κατεψήφισαν αύτοΰ' 700 δ’ έν τφ πρ. 
Καλλιμ. του Ίσοκράτους έπί τή; κατά τοϋ Κρατίνου κατηγορίας έπί 
έκουσίφ τραύματι θκνατηφόρφ (381, 34)· 1001 έπί εισαγγελία ώς δ Δημ. 
κ. Τιμοκρ. 702, 9 «προς δέ τούτοις δικαστηρίοιν δυοϊν εις ενα και χι- 
λίους έψηφισμένοιν». ("Ορα καί Πολυδ. Η, 58)·Ί500 δικαστάς δ "Αγνών 
τίτησεν ϊνα δικάσωσι την κατά τοΰ Περικλέους κατηγορίαν «εί'τε κλοπής 
και δώρων, εί'τε άδικίου (Πλούτ. Περ. λβ') καί 1500 ήσαν οί δικάσαντες 
τούς έπί δωροδοκία κατηγορηθέντας ρήτορας έπί τών Άρπαλείων (Δειν. 
κ. Δημ. έν τέλει). 2000 ήσαν οί δικασταί έπί τής μηνύσεως τοϋ ’Αγορά- 
του (Αυσ. κ. Άγορ. 35, 36). Τέλος 6000 δικαστάς Αναφέρει δ ’Ανδοκί
δης έπί τής γραφής τοΰ πατρδς αύτοϋ κατά τοΰ Σπευσίππου παρανόμων, 
«καί ήγωνίσατο έν έξακισχλίοις ’Αθηναίων και μετέλαβε δικαστών τοσού- 
των ουδέ διακοσίας ψήφους δ Σπεύσιππος» (Άνδ. π. τ. μυστ. ε' 3). Έπί 
ταύτης δ Frankel Αναφωνεί—ιδού ή άπόδειξις ότι 6000 δέν ήτον ή νό- 
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μίμος Απαρτία τοΰ δικαστηρίου, ούδ’ δ όλος Αριθμός τών ήλιαστών, διότι 
«ώς ήτο δυνατόν νά μη λειψή ούδείς έκ τών έξακισχιλίων κατά την δί
κην ! Άλλ’ Αν άπελείποντο εις η πλείονες, Αν και πώ; Ανεπληρώθησαν δέν 
δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν.'Ο ρητωρ βέβαιοι ότι έξακισχίλιοι έδίκαζον. Τίς 
ή άπόδειξις τοϋ εναντίου ; Άφ’ ετέρου δέ Αν έξακισχίλιοι δέν ησαν ούτε 
ή νόμιμος Απαρτία τοΰ δικαστηρίου, ούτε οί πκρόντες δικασταί, τίς η 
Ανάγκη τοΰ νά ψεύδηται δ ρητωρ ένώπιον τών δικαστών αύτών ; ’Άν δ 
Αριθμός των δικαστών ήτον απεριόριστος, άν έκ πάντων ’Αθηναίων ησαν 
«χρόνιες δικασταί εί'τε έπτακισχίλιοι, εί'τε πεντακισχίλιοι, διατί νά μη 
λέγν) δ ρητωρ ότι δ πατήρ αύτοϋ ήγωνίσατο έν πασιν Άθηναιοις ς Χωρίς 
νά λέγ·ρ ψεΰδος έπεκάλεϊτο μαρτυρίαν βαρυτέραν τής τών έξακισχιλίων 
πολιτών. ’Αποδεχόμενοι δέ ότι έκ τοΰ Αριθμοΰ τών έξακισχιλίων, τόν 
ό ποιον άναφέρει δ ’Ανδοκίδης, έ'λειπον τινες κωλυόμενοι, τί συνάγομεν έκ 
τών λόγων τοΰ ρήτορος ; ότι έξακισχίλιοι άπετέλουν την νόμιμον Απαρ
τίαν, καί έπειδή ούτος ήτον δ μέγιστος αριθμός τών ήλιαστών, μή ούσης 
έφικτής τής Αναπληρώσεως τών απάντων, ή δίκη έγένετο ένώπιον άριθ - 
μοϋ ούχί πολλφ κατωτέρου τών 6000, άλλ’ δ ρητωρ αναφέρει τόν Αριθ
μόν τής νομίμου άπαρτία; τής άποτελούσης τό δικαστηρίου πλήρες. ’Ίδω
μεν νϋν πώς έπληροϋτο καθ’ έκαστον δικαστηρίου έξ δλιγωτέρων^ τών 
έξακισχιλίων δικαστών.

Εις τόν "Αρχοντα ήτον Ανατεθειμένη έκ τοΰ νόμου ή προανάκρισις τών 
δικών, αίτινες ώς Αντικείμενου ειχον τόν γάμον, την οίκογενιακήν τάξιν, 
τήν διοίκησιν τής περιουσίας καί τήν έπιμελειαν τών Ανικάνων. Εις τόν 
Βασιλέα ή τών δικών τών άφορωσών εις τήν λατρείαν τών θεών, τών 
έπί φόνφ, τραύματι, πυρκκϊ^. Εις τόν Πολέμαρχον ή έπί παραβάσει· 
τών υποχρεώσεων τών μετοίκων Εις τού; θεσμοθέτας ή τών περί ύβρεως, 
ψευδεγγραφής, άδικίου (Αδικίας κατά τής πόλεως) παρανόμων, νομίσμα
τος διαφθοράς, δεκασμοϋ κλ. Εί; τούς "Ενδεκα ή διαδικασία έπί κλοπή, 
τυμβωρυχία, λωποδυσίγ, Ανδραποδισμώ κλ. Εις τούς Αογιστάς ή περί 
Άλογίου. Εις τούς Στρατηγούς ή περί Αστρατείας, λειπο ταξίου, δειλίας, 
Αναυμαχίου, καί ούτω καθεξής. ("Ορα.Πολυδ. II' 87 έπόμ.). Ό Ανακριτής 
ώφειλε μετά τήν περαίωσιν τής προδικασίας νά είσαγάγη τήν δίκην εί; το 
δικαστήριον. Έπί τούτφ συνεννοείτο μετά τών Θεσμοθετών, ο'ίτινες συ- 
νέτασσον τό πινάκιον, τουτέστιν ώριζον καί ένέγραφον τάς καθ’ έκάστην 
δικάσιμον συζητητέας δίκας, έπί σανίδος Αναρτωμένης εις τήν Αγοράν, 
προς γνώσιν όλων. Ταύτας εννοεί δ Βδελυκλέων Σφηκ. 844 «Φέρε νΰν’ 
ένέγκω τάς σανίδας καί τάς γραφά;«. Ό σχολιαστής υποθέτει ότι δ λό
γος είναι περί τών πινακίων έφ’ ών οί δικασταί έσημείουν τήν Απόφασιν 
ως πρός τό ποσόν τής ποινής, ’Αλλά πλανάται, διότι δ Φιλοκλέων Απαν- 

«κάλει νΰν» δπερ έστίν έκφώνησον τά ονόματα τών διαδίκων. Γνω-
Τόμος Ζ’. 10. —’Οκτώβριος 1883. 52 
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•στής ούσης ούτω τής δικασίμου συνήρχοντο εις την άγοράν οί δικασταί 
τών διαφόρων γραμμάτων, εκεί δέ οί Θεσμοθέται έκλήρουν τούς έφ’ έκά- 
στης ύποθέσεως δικάσοντας. Ό Πολυδεύκης (Η' 87) λέγει «Οί θεσμοθε

τεί προγράφουσι πότε δει δικάζειν τά δικαστήρια—καί zalc άρχαϊς έπι- 
κληροΰσι τά δικαστήρια τά ί'δια καί τά δημόσια» (τ. ε. έπί τε ιδιωτι
κών καί έπί δημοσίων αγωγών). Βεβαίως τδ χωρίων τοΰτο άναφέρέται εις 
την κληρωσιν τών δικαστηρίων έν τη άγορα, άλλ’ εις τήν τών ηλιαστών 
αφορά το τοϋ σχολιαστοϋ «εννέα άρχοντες και δέκατος δ Γραμμ,ατεύς 
έκλήρουν τά γράμματα μέχρι τοΰ Κ. »

Σχετικόν πρδς την κληρωσιν τών δικαστηρίων είναι τό χωρίου τών Έκ- 
κλησιαζουσών έν & ή Πραξαγόρα έφαρμόζουσα την πολιτείαν τοϋ Πλά
τωνος ύπο την κυβέονησιν τών γυναικών, υπόσχεται την κατάργησιν τών 

δικών καί κοινήν πάσι την δίαιταν. Έρωτ<γ λοιπόν ο Βλέπυρος (στ. 671) 
«τό δέ δεϊπνον που παραθήσεις ;»

Πρ. Τ& δικαστήρια καί τάς στοάς άνδρώνας πάντα ποιήσω.
Βλ. Τό βήμα τί σοι χρήσιμον έ'σται; Πρ. Τούς κρατήρας καταθήσω
'Καί τάς ύδρίας καί ραψφδεϊν εσται τοΐς παιδαρίοισι 
Τούς άνδρείους έν τφ·πολέμω κ’ ειτίς δειλός γιγένηται 
‘Τνα μή δειπνώσιν αίσχυνόμενοι. Βλ. Νή τόν Άπόλλω χαρίεν γε 
Τά δε κληρωτήρια ποΐ τρέψεις; Πρ. Ές την αγοράν καταθήσω- 
Κάτα στήσασα παρ’ 'Αρμοδίφ κληρώσω πάντας εως άν 
Εΐδώς ό λ αχών άπίη χαίρων έν δποίιρ γράμμ,ατι δειπνεί 
Και κηρύξει τούς έκ τοΰ Βήτα έπί την στοάν άκολουθεΐν 
Την βασιλείου δειπνήσοντας· το δέ Θήτα εις την παρά ταύτην, 
Τούς δ’ έκ τοΰ Κάπα ές την στοάν χωρεϊν την άλφιτόπωλιν 
Βλ. *Ίνα κάπτωσιν ; Πρ. Μά Δί· άλλ’ ?ν’ έκεΐδειπνώσι. Βλ. δτφ δέ το γράμμα 
Μή ’ξελκυσθή καθ’ δ δειπνήσει, τούτους άπελώσιν απαντας 
Πρ. Άλλ’ ούκ έσται τοΰτο παρ’ ήμΐν 
Πάσι γάρ άφθονα πάντα παρέξομεν.

’Ενταύθα λοιπόν, άφοΰ καταργοΰνται τά δικαστήρια, τό σύστημα τής 
κληοωσεως προς τό δικάζειν έφαρμόζεται προς τό δειπνεΐν* καί δι’ αύτοϋ 
μανθάνομεν τόν τρόπον τής κληρώσεως τών δικαστών. Συνερχόμενων λίαν 
πρωί τών ηλιαστών έτίθεντο παρά τών θεσμοθετών δύο κληρωτήρια. 
Εις τό έν έρρίπτοντο τά δέκα γράμματα τών δικαστηρίων τής ’Ηλιαίας, 
εις τό έτερον οί κλήροι τών δικαστηρίων, έν οις κατά την ημέραν έκείνην 
•ήσαν ώρισμέναι δίκαι, και διά τής έξαγωγής τών κλήρων ώρίζετο όποιον 
γράμμα, ή'τοί τίνος γράμματος οί δικασταί ώφειλον νά δικάσωσιν έπί 
ταύτης ή έκείνης τής δίκης, ταύτό είπεΐν έν τούτφ ή έκείνφ τφ δικα- 
στηρίφ. Πιθανώς οί κλήροι τών δικαστηρίων διεκρίνοντο δι* αλφαβητικών 
στοιχείων, λ. χ. τό έφ’ ού προΐστατο ’Άοχων διά του Α, τό τοΰ Βασιλέως 
διά τοΰ Β, τό τών Θεσμ,οθετών διά τοΰ Θ, και ουτω καθεξής. Βεβαίως 

δέν ήδύναντο νά συνεδριάζωσιν εις πλείονα τών τριών την αυτήν ημέραν 
(και τρία’δ κωμικός άναφέρει εις τό προπαρατεθέν χωρίον). Έάν λοιπόν 
νίσαν ώρισμέναι. τρεις δίκαι κατ’ αυτήν, έρρίπτοντο έν τή κληρωτίδς οί 

τρεις κλήροι τών τριών δικαστηρίων έν οις έ'μελλε έκαστη νά είσαχθ?). 
Μετά την έξαγωγήν ενός έκάστου έκ τούτων έκληροΰτο έκ τών γραμμά
των τών ηλιαστών τό τμήμα δπερ ώφειλε νά συνεδριάσν) εις τό κληρω- 
θέν δικαστήριον, καί ούτως έξηκολούθει μέχρι τών τριών κλήρων. Έάν 
προυκειτο δίκη άπαιτοΰσα. τήν παρουσίαν έξακιςχιλίων δικαστών εννοείται 
δτι καθίστατο ή κλήρωσις άσκοπος. Έάν ήσαν ώρισμέναι μία, δύο, ή τρεις 
δίκαι έκάστη τών οποίων άπήτει έν δικαστήριον πλήρες ή'τοι έκ 500 δι

καστών, έγίνετο ή κλήρωσις τριών δικαστηρίων ήτοι τριών γραμμάτων. 
Το αύτδ έάν προυκειτο μία μόνη δίκη ένώπιον δύο ή πλειόνων γραμμά
των. Έάν δέ ή δίκη άπήτει άριθμόν δικαστών έλάσσονα τών 500 έν- 
νοεϊται δτι μετά την κλήρωσιν τοΰ γράμματος έκληρουντο δσοι έκ τών 
εις αύτδ άνηκόντων ωφειλον νά δικάσωσιν. Έπί δέ τή υποθέσει δτι έκ 
τών έξακιςχιλίων έκληρουντο δι’ έκαστον γράμμα 600 (ώς τινες έκ τών 
νεωτέρων παραδέχονται) καί οτι παρευρίσκοντο εις την άγοράν έζ ενός 
γράμματος πλειότεροι τών 500, ή δτι 500 οντων τών τακτικών δέν ήσαν 
όλοι παρόντες καί ήτον άνάγκη ν’ άναπληρωθώσι τινες διά τών παρόντων, 
άνκπληρωτικών, ύπερβαινόντων τόν άριθμόν τών 500, ή δτι έ'πρεπε πρδς 
τοΐς 500 ή τοΐς 1000 νά προστεθή εις δπως καταστή περιττός ό άριθμδς 
τών δικαστών, έγίνετο ή συμπλήρωσις τοΰ δικαστηρίου διά κληρώσεως, τι-· 

θεμένων έν κληρωτηρίω τών πινακίων τών ηλιαστών τοΰ γράμματος δπερ 
έπρεπε νά δικάση. Την διττήν ταύτην κληρωσιν ύπαννίσσεται δ Δημο
σθένης έν τφ κατά Άριστογ. 778,27. «Υμείς αύτοί πάντων άρτι κλη- 
ρουμένων ’Αθηναίων, καί πάντων, ευ οιδα βουλομένων εις τοΰτο λαχεϊν 
τδ δικαστήριον μόνοι δικάζεθ’ ΰμΐν, διατί ; δτι έλάχετε, είτ’έπεκληρώ- 

θητε». Τδ πάντων ’Αθηναίων άναφέρέται εις τούς έξακιςχιλίους λαχόντας 
κατά γράμματα, καί «μόνος δικάζεσθ’ήμϊν» εις τούς κληρωθέντας έκ τοΰ 
γράμματος πρδς άπαρτισμδν τοϋ δικαστηρίου.

Μετά την κληρωσιν δ λαχών ϊνα δικάση έλάμβανε βακτηρίαν δμόχρουν 
τφ δικαστηρίφ έφ’ ού έλαχε. Την βακτηρίαν έκράτει άνά χεΐρας δ δικα

στής ώς σύμβολου τής παρά τοΰ Θεοΰ άπονεμηθείσης καί ύπδ τοΰ πο7»ί- 
τ·ου ένασκουμένης δικαστικής εξουσίας, κατά τδ άρχαΐον έθιμον

Οί δε γέροντες 
ειατ’ έπί ξεστοΐσι λίθοις ίερφ ένί κύκλφ 
σκήπτρα δέ κηρύκων έν χερσ’ είχον ήεροφώνων 

(Ομ. Ιλ. 502)

’Εκ τών λόγων τοΰ Ίσοκράτους Άρεοπαγ. 150, 54 «έπεί τίς ούκ άν 
4πί· τοΐς γιγνομένοις άλγήσειεν δταν ΐδ-ζ] πολλούς τών πολιτών·· · προ :
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τών δικαστηρίων κληρουμενους» ήδυνατό τις εύλόγως νά συμ.περάνν] οτΐ 

μετά τήν κληρωσιν τών δικαστηρίων έν τή άγορ^, οί άνήκον.^ες εις τδ 
κληρωθέν γραμμα, λαμ.βανοντες τήν Ομόχρουν τώ δικαστηρίφ βακτηρίαν 
εβαδιζον είς αυτό, καί πρδ τοϋ δικαστηρίου έγίνετο ή κλήρωσις τών δικα

στών, δταν λ. χ. ήσαν παρόντες πλειότεροι τοΰ άναγκαίου πρδς άπαρτίαν 
αριθμού, ή εδει ν αναπληρωθώσιν οί απόντες έκ τών παρόντων άναπλη- 

ρωτικών. Άλλ οι πλεϊστοι εκ των νεωτερων άποφαίνονταιυπέρ τής έν 
τή άγορή μιάς συγχρόνου δι’ άπαντα τά δικαστήρια κληρώσεως έρμηνευον- 
τες το χωρίον τοϋ Ίσοκράτους διά τής εικασίας οτι πάντα τά δικαστή
ρια ήσαν έν τή άγορή.

Οί δικασταί ώφειλον νά σπεύσωσιν δπως είσέλθωσιν είς τδ δικαστήριον 
πρδ τοϋ δοθή τδ σημεϊον τής ένάρξεως τής συζητήσεως, μεθ’ δ δέν ήσαν 
πλέον δεκτοί, καί ούδέν είχον δικαίωμα είς άπόληψιν τοΰ δικαστικοΰ 

μισθοϋ.

« Ηκειν ειπτ, πρωί, κ^ν ώρα ώκασονθ’ ώς οστις άν ύμών 
«ύστερος ελθη τοϋ σημείου, τδ τριώβολον ού κομιεΐται (Σφηκ. 687)

1 «Ε’.’τις θύράισιν 'Ηλιαστής‘εΐσίτω
“ώς ήνίκ’Sv λέγωσιν.ούκ εισφρήσομεν (Σφ· 886).

. Εισερχόμενος δ δικαστής έλάμβκνε καί σόμβολον, έπί τή έπιδείξει τοϋ 
δποίου μετά, τήν δίκην έλάμβκνε τδν μισθδν αύτοϋ παρά τοϋ Κωλακρέ- 
_ . s > Τ - - * του ,εφ ω 
κόρη

f'

1. Χ.&ι* ο χ<ώ[Λΐ·χος···Χεγει ·Όρν·: 1536. ·α*Η Βάσ^είχ, χαλλίσττι

ηπερ ταμιεύει· · την σωφροσύνην* τα νεώρια 
την λοιδωρίαν, τον Κωλαχρέτην* τα τριώβαλα»·

Κατά την {Λαρτυρίαν τοΰ Άριστοτέλους Πο>.: β. 9 τά δικαστήρια'. 
σθοφόρα κατέστησε Περικλής, άλλά πολλαί διαφωνίχι ύπάρχουσι μεταζύ 
τών τε άρχαίων και τών νεωτέρων ερμηνευτών άν έξ αρχής δ μισθός $τό 
-ίριώβολον, διότι ποΰ μέν .άναφέρεται ώς έξ ενός οβολού, που δέ ως διώβο- 
λον, και ποΰ τριώβολον. Το πιθανότερου είναι οτι ί μισθός ηύ'ξανεν ή έλατ- 

τοΰτο άναλόγως τών οικονομικών περιστάσεων τής πολιτείας, και τδ πρώ
τον μέν ώρίσθη παρά τοϋ Περικλεούς είς ένα δβολόν, άκολούθως ηύζήθη 
.εις δυο οβολούς, καί έπί Κλέωνες είς τρεις. Ώς σύμβολα δέ πρδς άπό- 
ληψιν τοϋ μισθοϋ δ Bendorf θεωρεί τά έν Αττική εύρεθέντα χάλκινα τε
μάχια έ'χοντα έκτετυπωμένα έπί τής μιας έπιφανείας ενα αριθμόν δι’ άλ- 
φαβητικοϋ στοιχείου (άντιστοιχοΰντα πρδς τδ δικαστικδν κατάστημα, καί 
ούχί πρδς τδ τμήμα τών ήλιαστών, ώς προείρηται) έπί δέ τής έτερος τδν 
τόπον τοϋ τριωβόλου.

Πολλοί έκ τών νεωτέρων δέχονται δτι πρδ τής ένάρξεως έκάστης δί
κης οί ήλιασταί ώμνυον νέον ορκον, έπικαλοΰνται δέ ύπέρ τής γνώμης 
ταυτης τδ τεμάχιον τσϋ Πολυδεύκους Η, 122 «ώμνυσαν δ’ έν Άρδήττφ 
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δικαστηοίφ—ό δ’ δοκός ην τών δικαστών περί μέν ών νόμοι είσί ψηφιεΐ- 
σθαι κατά τούς νόμους, περί δ’ ών μ ήείσί γνώμγ τή δικαιοτάτνΓ όμοσάν 
των 3£ και τ&ν. διχαζομένων το παν ικαΛτΐτύ άμφιορκία». Προδήλως 

φαίνεται τδ χωρίον έφθαρμένον παράληφθείσης φράσεώς τίνος πρδ τής'λε* 
ξέως όμοσάντων, καί συνενωθεισών είς μίαν δύο διαφόρων περιόδων, έξ 
ών ή πρώτη άνεφέρετο είς τδν δρκον τών δικαστών ή δεύτερα δέ είς τδν 

δρκον τών διαδίκων, πιθανώς καί τών διαιτητών. Είς τδ πρώτον μέρος 
τοϋ τεμαχίου γίνεται λόγος περί τοϋ όρκου τών ήλιαστών εν Άρδηττφ. 
ήτο λοιπδν αδύνατον καθ’ έκάστην δίκην νά μεταβκίνωσι δικασταί καί 
διάδικοι άπδ τή; άγοοά; είς Άρδηττδν δπως ομνυωσι. Βέβαιον αφ’ ετέ
ρου είναι δτι κατά τήν προανάκρισιν μετά τήν προσαγωγήν τοΰ εγκλή
ματος, ή τής γραφής οί διάδικοι ώμνυον ενώπιον τοϋ εισηγητοΰ, ο μ.έν 
διώκων περί τοΰ δικαίου τής άπαιτήσεως ή τής κατηγορίας, δ δέ φεύγων 

περί τοΰ δικαίου τής άπολογίας, καί οι δρκοι ούτοι εκαλοΰντο αντ(ύμοαί,Λ, 
Περί δοκού τών διαιτητών δέν έχομεν ρητήν μαρτυρίαν, άλλα μοι φαίνεται 
απίθανον ούτοι μόνοι νά έξηροϋντο τής ορκωμοσίας. ’Άν όμως είς τδν δρ
κον τούτων δέν άνεφέρετο ή λέξις άμφιορκίκ, δύναται νά έκληφθή ώς 
ταυτόσημος τής άντωιν.οσίας. Περί δευτέρου δε τίνος όρκου τών ήλιαστών 
φαίνεται λέγων ό Ισοκράτης έν τφ πρ. Καλλιμ. 3ί. «Περί ταύτης (τής 
δίκης) δύο όρκους δμόσαντες δικάζετε’ τδν μέν, δνπερ έπί ταϊς άλλαι; εί- 
θεσθε, τον δ’ 8νέπι ταϊς συνθήκαις έποτήαασθίν. Αδτη όμως ή φράσις 
καθ’ έαυτήν έξηγεϊ ότι δ δεύτερος δέν είναι δικαστικός όρκος τών ήλικ- 
στών, άλλ’ όρκος τών πολιτών μετά τήν έ'ζωσιν τών τριάκοντα ϊνα τηρή- 

- σωσι τάς συνθήκας τής καθόδου τών πολιτών’ περί δέ τοΰ όρκου τουτου 
αναφέρει δ ρήτωρ έν § ά. «είπόντος Άρχίνου νόμον έ'θεσθε άν τις δικάζη- 

ται παοά τους δάκους έξεΐναι τφ φεύγοντι παραγράψασθαι» καί τοϋ όρκου 
καί τών συνθηκών τήν άνάγνωσιν αιτεί έν § ιά. (21). Άλλ’ έν τή άρχή 
τής φράσεως δ ρήτωρ βεβαίως υπαινίσσεται τδν έν Άρδηττφ ήλιαστικδν 

δρκον, καί τοϋτον άναφέρει έθιζόμενον έπι ταϊς α.Ι.Ιαις δίκαις. Έκ τοΰ τε
μαχίου λοιπόν τούτου μ,αρτυρεϊται βεβαίως ότι μ.όνον είς δρκος έδιδεΤο 

παρά τών δικαστών, ούδέ άν.αιρεϊ τήν μαρτυρίαν ταυτην τδ τεμάχιον τοΰ 
Πολυδεύκους, ώς άναγινώσκεται είς τάς νέας έκδόσεις.

Έντδς τοϋ δικαστηρίου οί δικασταί έκάθηντο έπί ξύλινων εδωλίων 

ήμικύκλικώς ή κατ’ εύθείας γραμμής τεθειμένων, ώς προκύπτει έκ 

τοϋ Άριστ. Σφ. 89.
■ ' ..... καί στενει .

ήν μή ’πί του πρώτου καθίζηται ξύλου»
Κατά τήν συζήτησιν καί τήν ψηφοφορίαν.ώς προϊστάμενος τών ήλιαστών 

διηύθυνε τήν διαδικασίαν δ είσάγων τήν δίκην ’Άρχων, οί Θεσμοθεται οι 

ένδεκα κτλ.
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Οί Ήλιασταί έδίκαζον έπί πάση; δημοσίας αγωγέ; (judicium publicum) 
ήτοι δίκης ποινικής ή πολίτικη; άφορώσης εις τδ συμφέρον τές πολιτείας' 
$ έπί άγωγέ; ιδία; (judicium privatum) είσαγομένης τουτέστι πρδς τδ 
συμφέρον τοϋ άδικηθέντος ιδιώτου, εί'τε εις πρώτον καί τελευταίου βαθ
μόν, εί'τε χχ'τ’ έ'φεσιν τινδς'τών διαδίκων. ’Αλλά τδ περί άρμ.οδιότητος τών 
Ήλιαστών συσχετίζεται μετά τ&ΰ λίαν άμφισβητουμένου ζητήματος τών· 
χρόνων τέ; είσαγωγέ; καί τέ; άναπτύξεως τοΰ θεσμοϋ. Περί δε τούτω» 
άλλοτε.,

X. Λ. Τυ«άλδος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΓ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ*

f

Κύριοι μου,
' . I
"Οσοι έξ υμών ήκροάσθητε τών κατά τδ παρελθόν άκαδημαϊκδν έτος 

παραδόσεων μου γινώσκετε τδ μέγεθος και τάς συγκινητικά; περιπετεία; 
τοϋ δράματος, τδ όποιον έδιδάχθη από της καθέδρας τούτης. Ή χιλιε

τή; περίπου εκείνη περίοδος της πατρίου ιστορίας, διγρέθη εις πράξεις - 
τέσσάρας* την Μακεδονικήν δυναστείαν, την δυναστείαν τών Κομνηνών 

καί τάς σταυροφορίας, την Λατινοκρατίαν, την Τουρκοκρατίαν.
Έπί της μακεδονικής δυναστείας ο μεσαιωνικός Ελληνισμός παρέστη 

ύμΐν έν τγ άκμγ τόςς δόξης αύτοϋ και της δυνάμεως. Άφοϋ έν τοϊς προ- 
τέροις χρόνοι; έσωσε τόν μέν χριστιανισμόν της ’Ανατολή; άπδ της περ

σική; κατακτήσεως, τήν δέ Εύρώπην πάσαν από του μωαμεθανικού κα
τακλυσμού" άφοϋ έτροπολόγησε κατά τάς νέας τοϋ κράτους περιστάσεις 
και άνάγκα; τούς θεσμούς ους έκληροδότησεν αύτώ ή ρωμαϊκή κυβέρνη- 
σις’ άφοϋ πρώτος έκήρυξε τάς άρχάς, α'ίτινες παρασκεύασαν τήν βραδύτε- 
ρον έν τγί 'Εσπερίρρ καί άρκτικγ Ευρώπη πραγματοποιηθεϊσαν εκκλησια
στικήν μεταρρύθμισιν, και κατάργησιν της δουλοπαροικίας, και άνάπλα- 

σιν τοϋ οικογενειακοί δικαίου· έπειτα, έν τω διαστήματι τών 200 έτών 
καθ’ ά έβασίλευσαν οί γόνοι τοϋ Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος, ό μεσαιωνικό; 
Ελληνισμός άνέκτησε πολλά; τών προαπολεσθεισών χωρών, συνεπλή- 
ρωσε τήν άναδιοργάνωσιν αύτοϋ και εέπερ ποτέ έπρώτευσε τοϋ κατ’ 

εκείνο τοϋ χρόνου πολίτικου κόσμου.
Τότε τφόντι καθυπεβλήθησαν αύθις ύπδ τήν κυριαρχίαν αύτοϋ πρδς 

βορράν μέν και πρδς δυσμάς ή Βουλγαρία, ή Σερβία, ή Δαλματία, πρδς 
νότον δέ και πρδς άνατολάς ή Κρήτη, ή Κύπρος, ή Κιλικία και τά άρ- 

* ΆπηγγέλΟη έν τφ Πανεπιστηρ.ίω τξ θ ’Οκτώβριον 4883.
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κτικώτερα τέ; Συρίας. Οί στρατοί αύτοϋ συνεποσώθησαν εις 200,000, 
εις 400,000 άνδρών" οί στόλοι εις 2000 πυρφόρα, 1000 δρόμωνας καί 
300 φορτηγά. Ή Κωνσταντινούπολις, γενομένη τδ πρώτον τές υίκουμέ* 
νης εμπορείου, κατέβκλλεν εις τδ δημόσιον ταμεΐον κατ’ έτος 110 περί
που εκατομμύρια δραχμών, ίσοδυναμοϋντα τήν σήμερον πρδς 550 εκατομ
μύρια τούλάχιστον. Ή Θεσσαλονίκη έβριθεν εργοστασίων χαλκοϋ, σιδή
ρου, κασσιτέρου, μολύβδου, ύέλου και έβλεπεν εις τάς οδούς και τάς 
άγυιάς αύτέ; διασταυρουμένους εμπόρους Σλαύους, ’Ιταλούς, Γάλλους, 

•-'Ισπανούς, Μωαμεθανούς. Θήβαι, Κόρινθος, ΓΙάτραι έφημίζοντο διά τά 
πορφυρά? τά μεταξωτά, τά λινά, τά βαμβακερά, τά μάλλινα αύτών ύφά- 
σματα. Οί 'Ενετοί, σπεύδοντες νά ωφεληθώσιν έκ της βιομηχανικές ναύ
της παραγωγές καί τέ; έμπορικέ; κινήσεως έσύστησαν πρακτορεία αύ
τών εις 18 εύρωπαϊκάς πόλεις καί εις 10 πόλεις τέ; δυτικέ; μικρά; 
’Ασίας. Τδ σύνολον τέ; ετήσιας τοΰ Κράτους προσόδου ύπελογίζετο εί;
650 εκατομμύρια δραχμών, ών ή σχετική αξία ή'θελεν εϊνε ισότιμο; νΰν )
πρδς τρισχίλια καί επέκεινα εκατομμύρια.

Τήν υλικήν ταύτην έπίδοσιν έπεκόσμησε πνευματική προκοπή, ούδέν 
ήττον αξιομνημόνευτος. 'Η έκλαίκευσι; τές δημοσία; παιδεύσεως άνέδει- 
ζεν ιστορικούς ο'ίτινες, ώς δ ’Ιωάννης Σκυλίτσης, όμιλοϋντε; περί τές δη- 
μεύσεως πολλών μοναστηριακών κτημάτων έ'λεγον" «Πράγμα μέν τοϊς 
άκρίτως σκοποΰσιν έκ τοϋ προχείρου άσεβείας και παρανομίας ές άγαν 
πρδς ιεροσυλίαν φερόμενον, αποτέλεσμα δέ μηδέν άτοπον φέρον τοϊς έμ- 
βριθώς σκοποϋσι καί πνευματικώς, άτε εις άκτημοσύνην άπάγον τού; 
ταύτην έπαγγειλαμενους καί τήν συβκριτικήν καί χλιδώσαν περιζόπτον 
τρυφήν, και μηδέ τών πρδς χρείαν έπιτηδείων καί αναγκαίων άποστεροϋν, :
καί τούς άγρογείτονας τέ; έκ τών μοναχών κακότητος καί πλεονεξία; 
έλευθεροϋν. “Ό καί εί'θε εις τέλος κατώρθωτο ούκ έπί τοϊς σεμνείοι; μό- 
νοις, άλλ’ έπί τοϊ; έκκλησιαστικοϊς πάσιν απλώς.» Τδ ελευθέριον τοΰτο 
πνεϋμα παρεισέδυσεν εις τά; διανοίας καί αύτών τών επιφανέστατων τέ; γ
έκκλησίας πατέρων. Ό Φώτιο; έλεγεν άπδ τοϋ άμβωνος δτι οί σεισμοί 
«ούκ έκ τοΰ πλήθους αμαρτιών, άλλ’ έκ πλησμ,ονέ; ύδατος γίνονται.» 
Πρδς δέ τόν έαυτοϋ φίλον Γρηγόριον Άσβεστάν, άξιοΰντα δτι ή θεία Πρό
νοια ύπεκίνησε τούς πανωλέθρους σεισμού; τοΰ 869 έ'τους ΐνα τιμωρήστ) 
τήν Κωνσταντινούπολιν διά τήν τοϋ πατριάρχου έξορίαν, έ'γραφεν· «έγώ 
μέν ούκ άν φαίην δίκας τίνουσαν τήν πόλιν τών εις ήμάς άδικημάτων, 
άντί πόλεως πολυάνδριον γενέσθαι, παραινώ δέ μηδέ τήν υμών όσιότητα 

ταϋτα έννοεϊν.»
Ή εύφϋ'ί'α καί ή χάρις μεθ’ ής έξεφέροντο αί άλήθειαι αύται δέν ήσαν 

κτην.α μόνου τοϋ Φωτίου. Μικρόν πρδ αύτοϋ έποιήθη δ σίλλο; έκεΐνος» 
δστι; μόλις έν άρχρ τοϋ παρόντος αϊώνος άποκαλυφθείς, ένέπαιζε δριμύ-

. ‘ μ*
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ΤΦίΤϊΖ άμα καί άνθηρότατα την πολυειδή κατάχρη,σιν την παρεισάχθε^-· 
<ιχν περί την εμπορίαν τών αγίων λειψάνων. 'Ικανόν δέ μετά τόν Φώτιον, 
χρόνον έγράφη-δ διάλογος ιι.Φϊλόπατρις ή Διδασκόμενος,)) οστις διά .την: 
λεπτότητα τών διανοημάτων, καί τήν τών αισθημάτων γενναιότητα, καί 
τήν τοϋ λόγου φιλοκαλίαν, άπεδίδετο έπί πολλάς εκατονταετηρίδας $ίς; 
τόν Λουκιανόν.

Ουδέ περιωρίσθησαν τά καινοπρεπή ταΰτα διανοητικά προϊόντα εις τά^ 
λογιωτέρας τοϋ έθνους τάξεις. Έν τ-$ μικρφ Άσίορ αντηχούν τότε ^σματα 
τά δποϊα, διά γλώσσης δημώδους καί ποιήσεως αρρενωπού, έξύμνουν τα. 
πατά τών μωαμεθανών κατορθώματα τών Διγενώ.ν, τών Φιλοπάππων^ 
τών Θεοφυλάκτων, τών Λεάνδρων, τών Ίωαννικίων, τών Πορφυρίων, τών. 
Κιννάμων, και πολλών άλλων εθνικών ηρώων, άπαραλλάκτως όπως βραδύώ 
τερον έμελλον νά κλεϊσθώσιν εις τά βουνά τής Ρούμελης καί τής Πελο
πόννησου οί Μαλάμοι, οί Δήμοι, οί Μπουκουβαλαιοι, οί Παπαθύμιοι κκί 
μ.υρίοι άλλοι, ών ούκ έ'στιν "Ελλην δ μή φέρων διά στόματος τά ονόματα.

Τό έθνος λοιπόν εΐργάζετο σωματικώς άμα καί πνευματικώ.ς, έπλοότβκ 
άμα και έπολέμει, διά τοϋ συνδυασμού δέ τών αρετών τούτων, έπρωτα- 
γων,ίστησεν έν τή ίστορίφ. Τά κατορθώματα αύτοϋ έθρυλοϋντο άπό τής 
άπώτάτης δύσεω,ς μέχρι τής άπώτάτης άνατολής. ’Έτι άπό τής έβδομης 
έκατονταετηρίδος πρέσβεις τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Δαγοβέρτο.υ καί 
τών. βασιλέων τής ’Ινδικής προσελθόντες συνεχάρησαν τφ Ήρακλείφ έπί 
τή κατατροπώσει τών Περσών. Καί μετά πεντήκοντα περίπου ενιαυτούς, 
δτε οί Άραβες οί έπί έπταετίαν πολεμήσαντες τήν Κωνσταντινούπολιν, 
δλοσχερώς κατεστράφησαν, οί ρήγες καί έ'ξαρχοι άπάσης Δυσεως, συ,νειδό- 
τες έκ τίνος κινδύνου έλυτοώθησαν, έ'στειλαν διά πρεσβευτών δώρα τφ 
βασιλεΐ Κωνστκντίνφ τφ Πωγωνάτω έπι.καλεσάμενοι τήν εύνοιαν αύτοϋ. 
Καί πάλιν, οτε μετά έτερα τεσσαράκοντα έ'τη, οί *Άραβες άπεκρο,ύσθηι 
σαν άπό Κωνσταντινουπόλεως άπολέσαντες δισχίλια και πεντακόσια 
πλοΐΐκ καί 500 περίπου χιλιάδας ά.νδρών, τά επινίκια καί αί εύ,φημίαι τής 
βκσιλευουσης τοϋ ελληνισμού αντήχησαν καθ’ δ.λην τήν Εύρώπην, ό δέ 
πάπας Γρηγόριος Β-, είς έ'νδειξιν τής εύγνωμοσύνης αύτοϋ πρός τόν Λέοντβι 
Γ', έ'πεμψε τάς εικόνας αύτοϋ είς άπκντας το,ύς ηγεμόνας τής Δύσεω,ς.

Άλλ’επί τής μ.ακεδονικής μάλιστα δυναστείας έμεσουράνησε τό άςίωμεξ 
τ.οΰ μεσαιωνικού ελληνισμού. Ο,ί ασπονδότεροι αύτοϋ εχθροί άνφμολό,γουν. 
τήν αλήθειαν ταύτην. Ό Λουϊτπράνδος ώνόμαζε. τούς βασιλείς τής Κων
σταντινουπόλεως κοσμοκράτορας' ,καί μετά τινα χρόνον δ Δάνδολος, είς 
ταύτην τήν περίοδον ιδίως άναφ.ερόμενος, έκάλει τό κράτος αύτών impe
rium universale. .Οί βασιλείς εκείνοι τοσοϋτον τρόμον ένέπνεονείς τούς 
Βουλγάρους, ώστε οότοι, έπί Βασιλείου Β', κκίτοι ήγωνίσθησαν πεισμκ- 
τωδώς υπέρ τής αυτονομίας; άμα έβλεπον επιφαινόμενου φόν- αύτοκ;ράτορα
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cbegitje, Τξέζαρ,τ άνεβόων, οπερ έστί μεθερμηνευόμενου «φύγετε, δ βασι
λεύς’»'καί έ’φευγον προτροπάδην. Οί δέ Αρμένιοι έβεβκίουν ότι ελαύνει: ί
ώς αετός και οτι δ κοότος τών οπλών αύτοϋ κλονεϊ τήν οικουμένην. Κα
θώς βλέπετε, οί σύγχρονοι, ρί αύτόπται τής ισχύος τοϋ μεσαιωνικού ελ
ληνισμού δέν ώμίλουν.περί αύτοϋ μετά χλεύης καί περιφρονήσεως όπως οί. 
μεταγενέστεροι Ιστορικοί και δημοσιογράφοι τής Δυσεως. Καί τούτων μέν 
αί διεστράμμέναι δοξκσίαι εξηγούνται ύπό θρησκευτικών παθών μή πλη- 
ρφθέντων καί πολιτικών συμφερόντων μή κορεσθεν.των’ αλλά τι νά εί'πω· 
μεν περί τινων έκ τών ήμετέρων, οΐτινες, έν.στερνιζόμενο,ι άνευ λόγου καί. 
συνειδήσεως ξενικά, πολέμια'πρός ήμκς πάθη καί συμφέροντα, άναπλάτ- 
τουσιν Ανυπάρκτους έ'χθρκς μεταξύ 'Ελλήνων .καί τής έν Κωνσταντίνου-· 
πόλει μοναρχίας, έμπαίζουσι τήν πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν δι’ ών έ, 
ελληνισμός έσώθη άπό ’Αράβων, Βουλγάρων, Σλαύων καί. Φράγκων, καί. 
λήσμονοϋσιν ότι χάρις είς τούς μακραίωνας καί ήρωϊκού.ς αγώνας τών Βυ
ζαντινών ή Βυζαντινών, είΖτε δξυτονήσωμεν αύτούς είτε πζρο.ξυ,τονήσωμεν; - ;
λαλοϋμεν σήμερον τήν γλώσσαν ήν λαλοΰμεν καί φέρομεν τό. όνομά τό 
όποίοχ φέρομεν. 'Η άγνωμοσύνη πρός εύεργεσίας παρελθούσχς έπιχρυσοϋται· 
ενίοτε υπό τής παρούσης ανάγκης, ύπό τοΰ παρόντος πολιτικού, λόγου’· 
άλλ’ δμολογητέον ότι έπί τοΰ προκειμένου είνε πλίνθος καθαράς αβουλίας, 
τοϋ άγενεστάτου τούτου τών πνευματικών μετάλλων.

■ Π|ρί τά τέλη τής μακεδονικής δυναστείας καί έπί τής εικοσιπενταε- 
τοϋς μέσοβασιλείας, τής σύμβασης μετά τόν θάνατον τοΰ τελευταίου τής 
δυναστείας εκείνης γόνου, τό κράτος ήκρφτήριάσθη άπό δυσμών τε καί 
άπ’ άνατολών, Τότε άπωλέσθη ή Σικελία καί ή κάτω Ιταλία" τότε τό 
ή'μισυ τής μικράς Ασίας. Αλλά τφ 1Q81 κατέλαβε τήν αρχήν ή τών 
Κομνηνών δυναστεία, ή έν διαστήματι μιας έκατονταετηρίδος άναδείζασά 
άλληλοδιαδόχως τρεις μεγαθύμους βασιλείς, τόν Αλέξιον, τόν Ίωάννην, 
τόν Μανουήλ, οϊτινες ήνώρθωσαν τό άξίωμα τοϋ μεσαιωνικού ελληνισμού 
καί ήθελον άποδώσει αύτφ τα άρχαια όρια, έάν μή έπήρχοντο συγχρόνως <
αί Σταυροφορίας

Άί Σταυροφορίαι! Ή σεμνή τοΰ Θουκυδίδου καί τοϋ Τακίτου μούσα δέν 
διέσωσε προϊόντος χρόνου τήν πρότέραν έν πάσιν ειλικρίνειαν μέν τοϋ λό- ι
γου, αυστηρότητα δέ τοΰ ή’θους. Τά νΰν πολλάκις ή γλώσσα Χυτής κα
λύπτει μάλλον ή αποκαλύπτει τήν άλήθειαν" καί πολλάκις δ ιματισμός 
διαστρέφει μάλλον ή κοσμεί τήν φυσικήν καλλονήν. ’Εσχάτως έρρέθη λ. 
χ. προσφυέστατα ότι ή λέξις Λαδς άπέβη δ μέγιστος τής ιστορίας γρίφος 
(le mot de peuple eSt le grand calembour de l’histoire)" καί ούδέν ήττον δρ- ,
θώς δυνάμέθά νά εί’πωμεν ότι αί Σταυροφορίαι υπήρξαν ή μεγίστη αύτής 
φενάκη. ' Κατά τό επίσημον τών Σταυροφόρων κήρυγμα, ουτοι άπήλθοΛ 
«πί τ·ρ λυτρώσει τών Αγίων Τόπων άπό τής τών Τούρκων καταδυνα-
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στειας* τό δ’ ενδόμυχον βούλευμα των πλείστων ηγεμόνων καί τοζ! κλή

ρου παντός ’/)το νά ωφεληθώσιν άπδ της γιγαντώδους ταύτης στρατείας 
ινα δικρπκσωσι τας πλούσιας χώρας τοΰ μεσαιωνικού έλληνίσμ-οΰ. Ούδέν 
βεβαίως υπΰϊρχεν εύκολωτερον του νά διακριθγί η άπατη αυτή, άφοϋ μά

λιστα τά πράγματα έμαρτόρησαν αυτήν πασιφκνώς· και όμως έπί οκτα
κόσια η'δη έτη ή ιστορία δεν έπαυσεν εξυμνούσα την ίεοότητα τοΰ έπι- 

χειρημ,ατος καί την αρετήν των πρωταγωνιστών αύτοϋ.
Οι πρωταγωνισταί ούτοι έλαβον την πρόνοιαν νά δικαιολογησωσι ποωϊ- 

μωτατκ τά παρ’ αυτών κρυφά μελετώμενα, άναπλάσαντες επί τόύτφ 
ικετηριου; έπιστολάς τοΰ ’Αλεξίου, καλοΰντος δήθεν αύτους είς βοήθειαν 

κατα των Τούρκων, καί λέγοντος προς τοϊς άλλοις δτι «ή άπώλεια τοΰ 
στέμματος εΐνε κακόν μικρόν παραβαλ,λόμενον προς τδ όνειδος τοΰ νά 
ίδωμεν τδ κράτος ημ,ών ύποκϋπτον εις τον νόμον τοΰ Μωάμεθ. Έάν.δέ 

πεπρωται νά παύσωμεν βασιλεύοντες, ύπολειφθητω ήμϊν τουλάχιστον ή 
παραμυθία οτι αί χώρκι αύτκι θέλουσι περιέλθει ε’ις χείρας τών Λατίνων, 
σωζομενκι ουτω άπδ τοΰ μουσουλμανικού ζυγοϋ.» Δεν έχομεν άνάγκην 

να υπομνησωμεν ύμϊν οτι η πλαστογράφησις τών επιστολών τούτων άπε- 
δειχθη τελευταίου άναμφισβητητως.

. Άλλ’ ουτω εσπευδον βραδέως οί συνετότεροι τών ηγεμόνων, οί δέ δξυ- 

τεροι άπεκάλυψαν ευθύς τον σκοπόν αυτών. Πριν έ'τι φθάσωσιν εις Κων- 
σταντινούπολιν, επιστολή τοΰ Βοημούνδου πρός τον Γοδοφρέδον προέτρεπε 
τόν ύπατον της πρώτης Σταυροφορίας άρχηγδν νά καταπολεμησ·/) τον 
άσεβη ηγεμόνα τοΰ ελληνικού έθνους. Τδ πράγμα δεν ητο εύκολου' διότι

• πρό δεκαετίας μόλις δ ’Αλέξιος, κατατρόπωσα; περί Λάρισσαν αύτόν δη 

εκείνον τον Βοημοϋνδον, έδίωξεν αυτόν άπδ ρυτηρός μέχρι Δυρραχίου. "Οθεν 
έδέησε νά συνομ,ολογησωσι προς τόν βασιλέα συνθηκας δι’ ών ύπέσχοντο 
νά άποδώσωσιν αύτφ όσα ηθελον άνακτησει έν Άσίι^. Ού μόνον δέ ίδιο- 

ποιηθησαν δσα ανέκτησαν, άλλα, προοιμιάζοντες η'δη εις την έκτέλεσιν 
της δπισθοβουλίας αυτών, έζητησαν νά σφετερισθώσι καί δσα τδ κράτος 
έκέκτητο έ'τι.

Ό διοικητής Εδέσσης Θεόδωρος είχε προσκαλέσει τον άδελφδν ταϋ Γο- 
δοφρέδου Βκλδουΐνον ΐνα άπδ κοινού άγωνισθώσι προς τούς περιξ μουσουλ
μάνους. Ό δέ είσελθών ουτω είς την έλληνίδα πόλιν καί υιοθετηθείς 
μ.άλιστα ύπδ τοΰ γέροντος διοικητοϋ, δολοφονεί μετ ολίγον τον θετόν πα
τέρα καί μένει κύριος της πόλεως. Μετά δέ την άλωσιν της ’Αντιόχειας» 

αίρει όπλα κατά τοΰ ’Αλεξίου δ Βοημοΰνδος, καί, κατατροπωθέντων τών 
συμμάχων αύτοΰ Πισατών μεταξύ Ρόδου καί Παττάρων, φεύγει πρός την 
Δυσιν, συγκροτεί νέον στρατόν, πολιορκεί τδ Δυρραχίου* αναγκάζεται δμως 
νά παραδοθν) είς τδν βασιλέα καί νά άνομολογηση εαυτόν ικέτην αύτοϋ 
καί υποχείριον. Ούδέν $ττον, έπιστρέψας είς Άπουλίαν, ητοιμάζετο αύθις 
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νά έπιορκηση οτε άπέθανε τφ 11 11. ’Αλλά καί επί τ$ίς δευτέρας σταυ

ροφορίας, τώ 1147, ένφ οί βασιλείς της Γαλλίας καί τ·ης Γερμανίας, Λου
δοβίκος και Κορράδος, έπλησίκζον άπδ βορρά είς την ΚωνσταντινούποΛν 
ώς σύμμαχοι του Μανουήλ Κομνηνοϋ, δ μέν επίσκοπος Λάγγρης προέτει- 
νεν όίνευ περιστροφών, νά κυρίεύσωσι την βασιλεύουσαν, δ δέ ήγεμών της 
κάτω Ιταλίας και της Σικελίας Ρογέρος Β', στρατεύσας άδοκητως κατά 
τών νοτιωτέρων χωρών, ηρπαζέ την Κέρκυραν καί έλεηλάτει Θήβας καί 

Κόρινθον.
Έν τούτοις η 'Ιστορία, όπως παρεμορφώθη ύπδ πολλών έν τη Δύσει·,’ 

καίτοι έ'χουσα προ οφθαλμών τοσαΰτα έργα επίβουλης καί απιστίας τών 
έαυτης ομογενών, δέν έδίσταζε νά έλέγχν) επί άπιστίη καί επιβουλή τούς 

ήμετέρους' μηδέ είς τοΰτο άρκουμένη ύψωνε μέν μέχρι τρίτου ουρανοί» την 
ακατάβλητου άνδοείαν καί την θεσπε.ίαν σύνεσι» τών ιπποτών εκείνων 
οΰς. άπεκάλει Άχιλλεΐς καί Νέστορας, δέν εύρισκε δέ λόγους ικανούς νά 

παραστησωσι την εύτελν) δειλίαν καί την αίσχράν ταπείνωσιν τών άντι- 
πάλων αύτών. Καί ταΰτα πάντα ενώ, ίνα έν μόνον ύπομνησω ύμΐν γεγο
νός, δ δούς ’Αντιόχειας Renaud de Chatillon έπιχειρησας ποτέ νά άρη όπλα 
κατά Μανουήλ Κομνηνοϋ, τάχιστα δ’ έννοησας την άνάγκην νά ύποκυψ·/},’ 
ιδού πώς προσηλθεν είς Μάμιστραν τώ 1156 'ίνα ζητηση συγγνώμην. 
«Άφαιρείται μέν την καλύπτραν της κεφαλής, γυμνώσας δέ τώ χεϊρε 
άχρι καί ές άγκώνας αύτους, άνυπόδετος σύν τών μοναχών πολλοϊς διά 
μέσης τνίς πόλεως πορευόμένος επί βασιλέα παραγίνεται. Έξ^πτο δέ αύτφ 
τοΰ μέν τράχηλου καλώδιον, χειρί δέ τά) ετέροσ ξίφος έφέρετο . . . δ δέ 

τών μοναχών όμιλος άσάνδαλοί τε καί άκαλυφεΐς κεφαλάς εΐσγίεσαν επί 
βασιλέα, επί γόνυ τε δκλάσαντες άπαντες δάκρυά τε τών όφθαλμών έπεμ- 
πον καί τάς χεϊοας άνέτεινον.» Μεθ’ 0 είσελθόντος τοΰ Μανουήλ τροπαιόυ- 
χου είς’Αντιόχειαν, δ μέν Ρενάλδος, πεζός παραπορευόμενος, έκράτεί τον 
άναβολέα αύτοΰ, δ δέ Λατίνος βασιλεύς τών Ιεροσολύμων Βαλδουϊνος Γ', 

παρείπετο έφιππος μέν, μηδέν δμως φέρων βασιλικόν παράσημου.
Άλλ’ η μοναρχία τοΰ άνατολικοϋ κράτους έ'πασχεν έκ διαλειμμάτων 

συγκοπάς άφ’ών έσώζετο εύθύς ώς παρείχετο τώ σωτ^ρι καιρός νά επι
φανή. Έν τ$ έβδόμη έκατονταετηρίδι άνέκυψε δι’ Ηρακλείου' έν τι) δγδόν) 
διά Λέοντος Γ', έν τη ένάτη διά Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, έν τγ5 ένδε- 
κάτη διά τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοϋ. Τοιαυτην δέ τινα λειποθυμίαν ύπέστη 

περί τά τέλη της 12 έκατονταετηρίδος, δτε, έκλιπόντων τών Κομνηνών, 
έβασίλευσαν επί έπτακαίδεκα έτη οί ταλαίπωροι ’Άγγελοι. Ό σωτηρ ητο 
έτοιμος' δ Θεόδωρος Λάσκαρις παρέστη έν τώ μέσφ μετά έτος έν. Άλλ’ 
οί ηγεμόνες τών Σταυροφόρων καί δ άρχιερεύς Ρώμης, ο'ίτινες έπί μίαν 
δλην εκατονταετηρίδα δέν έπαυσαν ένεδρεύοντες, ώφελήθησκν έκ τ·ης έν 
τφ μεταξύ έπελθούσης άναρχίας καί έγένοντο τελευταίου κύριοι της Κών«
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σταντινουπολεως, εασαντες χαίρειν τούς 'Αγίους Τόπους, ούς προ έκζαίδεκ.ζ 
ετών ειχεν Ανακτήσει ό γενναίος Σαλαεδδίν.

Εμελλον όμως οι ηρωες εκείνοι τή; Εσπερίας νά ναυζγήσωσιν έν τφ 
λιμβνι. Καταλαβόντες τάς πλουσιωτέρας, τάς έμπορικωτέρας, τάς βίομη- 
χανιζωτερας τής οικουμένης χώρα·, τοσοΰεον έπιτηδείως έζυβέρνησαν αύ- 
τζς ώστε μετ’ ού πολύ περιήλθον είς τήν έσχάτην ανέχειαν. Οί άμεσοι 
διάδοχοι τών Βονιφατίων καί τών Βαλδου'ί’νων ήναγζάσθησαν νά μ.ετα~ 
χειρισθώσι προς την εαυτών συντήρησιν καί αύτδν τδν μόλυβδον έξ ού ήσαν 
Χατεσκευασμεναι αι στεγαι τών εκκλησιών καί τών ανακτόρων. ’’Αρχον
τες γενόμενοι της πόλεως εκείνης ήτις ώς ήξεύρετε καί προ μικροΰ έ'τι 
ηκουσατε, εισεφερε κατ’ έτος είς το δημόσιον ταμεΐον τοϋ μεσαιωνικού 
ελληνισμού, περί τζ ! I 0 εκατομμύρια τοΰ τότε νομίσμ,ατος, είς τοιαύ'- 
την περιεστησαν πτωχείαν ώστε, ΐνα πορισθώσι χρήματά τινα, νΰν μέν 
επωλουν άγια λείψανα, νΰν δε έδανείζοντο παρ’ ιδιωτών. Καί τί. έδανεί- 
ζοντο, καί πώς έδανείζοντο ; Ό Βαλδουΐνος Β' έζήτησε παρά τών έν Κων- 
σταντινουπόλει εμπόρων 24,tj00 ύπέρπυρα ήτοι 270,000 δραχμών' έξαν- 
τλήσας δέ το ποσόν τοϋτο, έξηκολούθησε τείνων την χεΐρα δτέ μέν είς 
τον ενα οτε δε εις τδν άλλον και ζατήντησε νά ένεχυριάσή έπί εύτελεΐ 
Αργυρί'φ τον. μονογενή αύτοϋ νίον είς τούς εμπόρους ’’Αγγελον καί Ίωάν- 
νην Φερρΰ.

Ένφ δε οί ζαταζτηταί τής Κωνσταντινουπόλεως τοιοΰτον έλεεινο,ν 
δινίγον βιον' ένφ διά της παραλόγου εισαγωγής τών τιμαριωτικών θεσμών,, 
εύθύς έξ αρχής παρέλυσαν την τοΰ κράτους ενότητα' ένφ διά τής ούδέν 
ήττον αφρονος άξιωσεως τοΰ νά ύποβάλωσι τήν ’Ανατολήν είς τήν τοΰ 
Παπά κυριαρχίαν, τήν τε άγανάκτησιν τών ορθοδόξων έκορύφωσαν καί 
έμφυλίους έριδας μεταξύ αυτών τών Λατίνων προεκάλεσαν, διαιρεθέντων 
είς τεσσαρας Ανεξαρτήτους Απ’ άλλήλων εκκλησίας, ές ών τινες έμάχοντο 
πρδς Αλλήλας τουλάχιστον οσον και προς τήν ορθόδοξον' ό Θεόδωρος Λά- 
σκαρις, άν δέν προέφθασε νά σώσ.τ) τήν βασιλεύουσαν, έσωσεν όμως τον 
ελληνισμόν, στήσας τδν θρόνον αύτοϋ έν Νικαίγ. Ό Θεόδωρος Λάσκαρις, 
οί διάδοχοι αύτοϋ ’Ιωάννης Βατάτσης καί Μιχαήλ Γίαλαιολόγος καί οί έν 
Εύρώπγ συναγωνισταί αύτών ’’Αγγελοι Κομνηνοί εξέβαλαν Αλληλοδιαδό- 
χως τούς Φράγκου; έκ τής μικράς ’Ασίας, τής Μακεδονίας, τής Θεσσα
λίας, τής Ηπείρου καί τής Θρφκης' ή δέ Λατινική αύτοκρατορία περιω- 
ρισθη εντός δλίγών ενιαυτών είς μόνην τήν Κωνσταντινούπολή καί τά 
άμεσα αύτής περίχωρα, μέχρι; ού τή 27 Ιουλίου τοΰ 1261 έτους έκυριεύθη 
καί αύϊή ύπδ 800 ιππέων καί ολίγων πεζών, δ δέ Βαλδουΐνος καί δ πα
τριάρχης αύτοϋ Ίουστινιάνης καί δ τών Ενετών άρχων Γραδένιγος καί 
πζ;α ή Ακολουθία αυτών έδραπέτευσαν διά θαλάσσης μηδέν γενναΐον
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χρόνων έκείνωνπράξαντες, καίτοι ήσαν κύριοι τοΰ ισχυρότατου τών 
φρουρίου.

Ή Λατινική λοιπόν αύτοκρατορία, ής χάρω έγένοντο 
ταετεΐς καί θυσίαι εκατομμυρίων ανθρώπων, έκλιποΰσα 
τήκοντα καί επτά, δέν 
αύτής καί 
βραχύς καί άν ύπήρξεν δ βίος αύτής, τά αποτελέσματα αύτοϋ Απέβησαν 
δλέθρια. Τδ ή'μισυ τών Ανθρώπων καί τών χρημάτων τών άναλωθέντων 
τότε ύπδ τής χριστιανικής ’Ανατολής ένεκα τοΰ άνοσίου τούτου κατ’ αύ
τής έπιχειρήματο; τής χριστιανικής Δυσεως, ήθελον άρκέσει ν’ άπαλλά- 
ξωσιν ημάς τε καί αύτήν τήν Ευρώπην, δπως έν τή 7γ, δπως έν τή 8ή 
εκατονταετηρίδι, άπδ τών μετ’ ού πολύ έπιγενομένων μωαμεθανικών επι
δρομών καί καταχτήσεων., Ό μεσαιωνικός ελληνισμός Ανέλαβε μέν τήν 
βασιλεύουσαν αύτοϋ καί πλείστας τών προτέρων κτήσεων, άλλ’ ούχί άπά- 

:ς καί ή Πελοπόννησος, καί αί πλεΐσται τών νή- 
' Ένατων καί άλλων τινών Φράγκων δεσπο-

Αγώνες έκατον- 
έντδςέτών πεν- 

διήρκεσεν ούδ οσον χρόνον Απήτήσεν ή ΐ,δρυσις 
;ί κατελύθη ύπδ δλίγων τινών εκατοντάδων μαχητών. Άλλ’ οσον

σας, διότι ή κυρίως Έλλά< 
σων κατείχοντο έτι ύπδ τών 
τών’ ώστε έξήλθε τοϋ Αγώνος κεκμηκώς άμα καί Ακρωτηριασμένο;. Ούτω 
δ’ έχων, αντί νά λάβη καιρδν νά άναπνεύσγ καί νά αναδιοργανωθώ έδέησε 
νά έξακολουθήσγ Αναλισκόμενος καί αντιτασσόμενος πρός τε τού; κατό
χους τών νοτιωτέρων εκείνων χωρών, καί πρδς τούς έκ τής Εσπερίας 
Απαύστω; έπικρεμαμένους καί έκ διαλειμμάτων έπερχομένους κινδύνους. 
Μήπως οί πάπαι δέν έκήρυττον νέους ιερούς πολέμους έπί ανακτήσει τής 
Κωνσταντινουπόλεως; Μήπως δ Ούρβανδς Δ’ ιδίως δέν έπηγγέλλετο τφ 
1264 νέαν αμαρτιών άφεσιν είς πάντα; οσοι ή'θελον έπί τούτφ σταυροφο- 
ρήσει ; Μήπως δ Άνδεγαυϊκός οίκος, δ κληρονομήσας τά ύποτιθέμενα δί
καια τοΰ Βαλδουίνου δέν έπετέθη πολλάκι; κατά τών εύρωπα’ικών τής 
έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίας κτήσεων ; Κατετροπώθη-μέν ο τοΰ Κα
ρόλου τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ στρατηγός Hugues de Sully έν Μακεδονίγ τφ 1281 
καί άπήχθη αιχμάλωτος μετά πολλών άλλων συναγωνιστών είς Κω,ν- 
σταντινούπολιν, περιαχθέντων απάντων έν θριάμβφ είς τάς οδούς αύτής. 
Περί δέ τά μέσα τής επομένης έκατονταετηρίδος, δ ’Ιωάννης Καντακου- 
ζηνδς περιέστειλεν ωσαύτως τδν ισχυρόν δυνάστην τής Σερβίας Djichan, 
τότε έκλέξαντα τδν καιρδν νά έπονομάσγ εαυτόν αύτοκράτορα Ρωμανίας. 
Άλλ’ άπαντα τά κατορθώματα ταΰτα άπήτουν καταβολήν πόρων, ών ή 
άναπλήοωσις ήτο Ανέφικτο; έν μέσφ Αγώνων Αδιάλειπτων πρδς τούς πο
λυαρίθμου; εχθρούς, οΐτινες έπεδίωκον μέν πανταχόθεν τήν κατάλυσιν τοΰ 
’Ελληνισμού, ούδέν δέ διαρκές καί γενναΐον ί'σχυσαν ποτέ νά δημιουργή- 
σωσιν άντ’ αύτοϋ έν τή ’Ανατολή.

"Οθεν τί παράδοξον έάν, ένφ πρδς δυσμάς τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Ελ
λησπόντου έφθείροντο ούτω ύπδ Φράγκων καί Σέρβων αί τελευταϊαι δυ- 
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ναμεις τοϋ ήμιπληγοϋς κράτους, 5 χπ άνατολών πολέμιος άκωλύτως 
σχ?δδν. έπροκοψε και ήκμασεν. Οί Όσμανίδαι Τούρκοι, ύπεισελθό.ντες άπδ 
τών μέσων της 13 εκατονταετηρίδας είς τά μεθόρια τής Βιθυνίας καί τής 
Φρυγίας, έπί ικανόν μέν διετέλεσαν άφανεΐς, έπειτα δέ τφ 1326 έκυρίευ- 
σαν αί'φνης τήν Προΰσσαν έπί Όσμάν, ώργάνωσαν έπί τοϋ μεγαλοφυούς 
υίοϋ τούτου Ούρχάν θαυμασίως τδν στρατόν αύτών και διά μ.ιάς φοβεροί 
άναδειχθέντες, έπί τε Ούρχάν καί τοΰ υίοϋ αύτοϋ Μουράτ Α' καί . τοϋ 
τούτου υίοΰ Βαγιαζήτ Α', συνεπλήρωσαν άλληλοδιαδόχως τήν κατάκτη- 
σιν τής Βιθυνίας, καθυπεταξαν μέγα μέρος της Θράκης καί της Μακεδο
νίας, ύπεδούλωσαν τήν Βουλγαρίαν καί κατέστησαν τήν Σερβίαν υποτελή. 
Ό ελληνισμός δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς τδν χείμαρρον αύτόν* αλλά μή
πως άνεχαίτισαν αύτδν οί διάδοχοι τδν Ταγκρέδων καί τών Γοδοφρέδων ; 
Μήπως δτε ή 'Εσπερία ή'ρχισε τελευταίου νά έννοή τδν κίνδυνον ον αυτή 
εαυτή έδημιούργησεν, οί Νευέρς, καί οί Βουσικώ, καί οί Σιγισμοΰνδοι, πο” 
λεμισταί κοάτιστοι, δέν κατεστράφησαν άρδην τφ 1396 πεοί Νικόπολιν 
ύπδ τοϋ Βαγιαζήτ Α', τοϋ δικαίως έπικληθέντος Κεραυνού ; Καί πάλιν 
τφ 1444 τήν αυτήν δέν έλαβον τύχην περί Βάρναν, έπί Μουράτ ΒΖ, οί 
Βλαδισλάοι καί οί Ούνιάδαι ; 'ίελευταΐον, θανόντος τοϋ Μουράτ Β', 5 διά
δοχος αύτοϋ Μεχμέτης Β' έπεχείρησε νά συμπλήρωσή τδ έργον των πα
τέρων αύτοϋ, γινόμενος κύριος τής Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δέ άπε'δεί- 
χθη λαμπρως ότι έάν ή ισχύς τοϋ κράτους ήναλώθη ϊνα σώσγ τήν αυτο
νομίαν αύτοϋ άπδ τής Δύσεως καί έάν ώς έκ τούτου ήθύμησεν έκ δια* 
λειμμάτων ένωπιον τοΰ άπ’ ανατολών δορυκτήτορος, έν τή ύστάτν) όμως 
ώργ δ 'Ελληνισμός άνέλαβε τδ συμφυές αύτφ φρόνημα. 'Ο έ'σχατος τών 
Κωνσταντίνων δέν έλειποτάκτησεν όπως δ Βαλδουϊνος Β', άλλ’ άφοΰ μετά 
έπτακισχιλίων μόνον άνδρών καί σκαφών εΐ'κοσι καί έξ άντέστη έπί δύο 
περίπου μήνας είς 160,000 μαχητάς, 14 πυροβολοστάσια καί 150 πολε
μικά πλοία, έπεσε τωόντι ήρωϊκώς έπί τών έπάλξεων τής πόλεως έκείνης 
■ήν τήν προτεραίαν, δμιλών πρδς τούς συναγωνιστής, ώνόμασεν «ελπίδα 
καί χαράν πάντων τών Ελλήνων».

Οί ήγεμ.όνες καί οί ίεράοχαι τής Δύσεως, άφοΰ ίδίαις χερσί παρεσκεύα- 
σαν τήν μεγάλην ταύτην καταστροφήν, μαθόντες τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, κατελήφθησαν αίφνης ύπδ τρόμου παραδόξου. Έφοβή- 

*. θησαν δτι οί Γενίτσαροι θέλουσιν άνατρέψει τούς βωμούς τοϋ Ευαγγελίου 
έν Ούγγαρίγ τε καί έν Γερμανίη’ έφοβήθησαν δτι ούδέ ή ’Ιταλία θέλει 
διαφύγει τδν μουσουλμανικόν ζυγδν καί οτι μετ’ ού πολύ έν τφ ναφ τοϋ 
'Αγίου Πέτρου, όπως έν τφ ίερφ τής τοϋ Θεοΰ Σοφίας, θέλει άντηχήσει 
τΰ κήρυγμα τοΰ Κορανίου. 'Όθεν πολλαί πάλιν έκηρύχθησαν σταυροφορία!, 
κατά μωαμεθανών τουλάχιστον ή'δη, ούχί κατά χριστιανών, και πολλαί 
έμελετήθησαν συμμαχίαι κατά τών μεγαλεπηβόλων εκείνων βιαστών οΐ’τ 
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τινες ήξίουνάκλητοί νά φιλοξενηθώσιν ύπδ τής Ευρώπης. Άλλ’ έκ τών 
σχεδίων τούτων, δλίγα έξετελέσθησαν, καί έκ τούτων έτι όλιγώτ.ερα ηύ- 
δοκίμησαν* μετά -δύο δ’ εκατονταετηρίδων κινδύνους καθ’ οΰς έρρευσαν 
εκατέρωθεν ποταμοί αιμάτων, μόλις τ6Δ 1683 άνεστάλη δριστικώς ή πρδς 
τά πρόσω πορεία τοΰ μωαμεθανισμοΰ διά τής κατατροπώσεως τοΰ Καρά 
Μουσταφά περί Βιένναν.

Τότε όμως ένεκα τής άρξαμένης καί ραγδαίως προαχθείσης έκλύσεως 
τοΰ δσμκνικοΰ κράτους, έπεσκηψεν είς Εύρώπην νέα καταιγίς' δ άγών δ 
περί τής κληρονομιάς τών κτήσεων αύτοϋ αΐτινες, έρημωθεϊσαι ή'δη, ύπήρ- . 
ξαν, δτε ηύλογοϋντο ύπδ τοϋ Θεοΰ τών χριστιανών, αί εύδαιμονέστεραι 
τής γής χώραν. "Οθεν νέοι άνέβλυσαν αιμάτων κρουνοί. Φαινόμενον παρά
δοξον ! Οί Όσμανίδαι, οϊτινες άνέδειξαν τοσούτους έπιφανεΐς ηγεμόνας καί 
ύπουργούς, έγένοντο πάντοτε, είτε εύτυχοΰντες, είτε άτυχοΰντες, ολέθρων 
άφορμή* ί'σως διότι παρασυρθέντες ύπδ τής τών πραγμάτων φοράς, έκ τής 
’Ασίας είς τήν Εύρώπην, εύρεθησαν έντδς άτμοσφκίρας δλως έτεροφυοΰς. 
"Οπως δήποτε ή περί αύτών ιστορική δίκη έν ή πρωταγωνιστοΰσι Ρωσία 
καί ’Αγγλία, Αύστρία καί Γαλλία, νΰν μέν ώς άντίδικοι, νΰ> δέ ώς δμό- 
δικοι τοϋ πεπτωκότος λέοντος, εξακολουθεί ή'δη έπί διακόσια όλα έτη.

Άλλ’ άπδ τών άρχών τής παρούσης εκατονταετηρίδας καί έτεροι πα- 
ρέστησαν μνηστήρες τής διαδοχής. Οί μέν Φράγκοι δέν εΐχον δυνηθή νά 
προσοικειωθώσι τούς ιθαγενείς τής Άνατολής, διότι ήξίωσαν νά έπιβά- 
λωσιν αύτή πολιτικούς καί θρησκευτικούς θερμούς παντελώς ήμϊν άλλο- 
:τρίους* οί δέ Τοΰρκοι άπέτυχον μέν ώσαύτως, διά λόγον όμως δλως άντί- 
θετον. Άφοΰ συνεχώνευσαν μεθ’ εαυτών άλληλοδιαδόχως τδ τρίτον ί'σως . 
τών δορυαλώτων διά τοΰ έξισλαμισμοΰ, δέν προέβησαν περαιτέρω* διότι 
οί κατακτηταί ούτοι, ό'ντες τότε έθνος ιδίως μέν πρδς πόλεμον ώργανω- 
μένον, έν ειρήνη δέ μηδέν άλλο έπαγγελλόμενον είμή τήν άεργον καί 
άvsτον άπόλαυσιν τών διά τοϋ πολέμου κτηθέντων αγαθών, είχον άπα- 
ραίτητον άνάγκην ύπηκόων έργαζομένων καί φορολογούμενων. Τδ κράτος 
λοιπόν διγρέθη είς πιστούς καί άπιστους* τδ δέ περιεργότερον, οί άπιστοι 
ούδ’ Οπωσδήποτε έκυβερνήθησαν. Μία είς τούτους έπεβλήθη ύποχρέωσις, 
άδυσώπητος, άλλά μία* νά τελώσι τού; έπιβαλλομένους αύτοϊς φόρους καί 
νά ύποκύπτωσιν έν σιωπή είς πάσαν τών κρατούντων θέλησιν. Κατά τά λοι
πά ή δσμανική κυριαρχία έντελώς πρδς αύτού; άδιαφόρησεν* έπί τοσοϋτον 
άδιαφόρησεν ώστε, ένω άπδ τής φραγκοκρατίας διεσπάσθη ή ένότης τών 
φυλών αΐτινες έτέλουν πρότερον ύπδ τήν ηγεμονίαν τοΰ μεσαιωνικού έλ- 
ληνισμοΰ, οί νέοι δορυκτήτορες ΐνα άπαλλαγώσι πάσης περί διοικήσεως 
Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων φροντίδος, ήνώρθωσαν μέχρι τινδς τήν 
ενότητα αύτών* α οικουμενικός πατριάρχης άνεκηρύχθη άμεσος κυβερνήτης 
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τοϋ έθνους τών χριστιανών καί ώς τοιοϋτος άνέλαβε την εύθύνην της πί- 
στεως αύτών προς την Ύψηλην Πύλην.

Έν τφ συνδυκσμώ τούτφ έπρωταγωνίστησε πάλιν 6 'Ελληνισμός' δ 
πατριάρχης νίτο "Ελλην' πολλοί 'Έλληνες έκληθησαν είς τά ύπατα τοϋ 
κράτους αξιώματα, καί τινες έξ αύτών ού μικρόν έκτησαντο κλέος εν τγί 
Έσπερί<η’ η ελληνική γλώσσα έλογίζετο απανταχού της ’Ανατολές ώς τδ 
τεκμηριον τοϋ πεπολιτισμένου άνδρός. Αί κοινότητες, η βιομηχανία καί 
η εμπορία άνεπτύχθησαν παρ’ ήμϊν άσυγκρίτφ τελειότερου η παρά τοϊς 
άλλοις χριστιανοί?. Πολυθρύλητοι έγενοντο οί "Ελληνες άρματωλοί και 
κλέφται, οί παρασκευάσαντες τδν πεζικδν στρατόν της έπαναστάσεως’ 
καί μόνον παρ’ ημϊν έδιμ.ουργηθη η ναυτιλία εκείνη, ή'τις καταλεγομένη 
έπ’ εσχάτων έ'τι μεταξύ τών πρώτων της οικουμένης, έκυοφόρησεν ηρωας 
τών δποίων τδ δνομα θέλει ζησει ένόσφ η τόλμη καί η δεξιότης τιμών» 
ται έν τώ κόσμφ τούτω. Ό Ελληνισμός λοιπόν έφαίνετο προορισμένος νά 
έκπροσωπηση αυθις τδν χριστιανισμόν τη; ’Ανατολής. Άλλ’ δ' δεσυ.δς δι’ 
ού συνηρμολογεϊτο πρδς τούς αλλοφύλους δέν ητο αρκετά ισχυρός ώστε 
νά έξαλείψη παρ’ αύτοϊς την (ςυνείδησιν τ^ς ιδίας έθνότητος. Έάν δ 'Ελ
ληνισμός διέσωσε την γλώσσαν αύτοϋ και τάς παραδόσεις, διέσωσαν καί 
οί Σερβοι καί' οί Βούλγαροι τά; τε παραδόσεις αύτών καί τάς γλώσσας’ 
ώστε δτε οί δυνάσται της Ευρώπης έβαλον κληρον έπί τδν ιματισμόν τοϋ 
μεγάλου δορικτητορος, άπαντες οί αρχαίοι ούτοι κτήτορες της χώρας 
προέτεινον άλλεπαλληλως τά δίκαια αύτών.

’Ενταύθα άποληγει η συγκεφαλαίωσις τών μακρών χρόνων της πατρίου 
ίστορίας ούς παρεστησκ ενώπιον ύμών κατά τδ παρελθόν ακαδημαϊκόν 
έ'τος. Κατά δέ τδ ένεστώς, άφοΰ συμπληρώσω παραλειπόμενά τινα τ·ης 
Τουρκικές κυριαρχίας, θέλω ιστορήσει πώς διεξηχθη τδ έ'ργον της έπανα- 
στάσεως καί τίνα έγενοντο τά παρακολουθήματα αύτοϋ, ούχί τά εσωτε
ρικά, άτινα δέν επέστη έ'τι δ καιρός νά έκτιμηθώσιν ασφαλώς, άλλά τά 
εξωτερικά, ών η μελέτη νΰν μάλιστα εΐνε παντί "Ελληνι άπαραίτητος. 
Έζ οίωνδηποτε αφορμών κινούμενα ’., αί μεγάλαι Δυνάμεις δέν έκώφευσαν 
πρδς τάς άπκιτησεις τών αρχαίων της ’Ανατολής κτητόρων’ ένίοτε μά
λιστα αύταί άνέστησαν αύτούς έκ νεκρών. Ό έλληνισμδς δι’ άθλων μακρών 
καί περιδόξων, κατώρθωσε νά καταλάβγ τινάς τών προτέρων κτήσεων. 
Οί Σέρβοι, δι’ αγώνων μετριωτέρων, έγενοντο κύριοι τ^ς εαυτών χώρας. 
'II δέ Βουλγ αρία κατέστη αύτόνομος άνευ ούδεμιάς τγ άληθείιρ τών τέ
κνων αύτίίς πρωτοβουλίας και θυσίας. Πλην τούτου, η Ρωσία, η πολλάκις 
ζαταλαβοΰσα την Μολδοβλαχίαν, άνεγνώρισεν έπί τέλους την ανεξαρτη
σίαν αύττΐς' ή δέ Αγγλία, η έπί πεντηκοντα έ'τη δέσποινα διατελέσασα 
της 'Επτάνησου, έπέτρεψε την μετά της Ελλάδος ένωσιν αύτ·ης. Τοιαϋτα 
εϊνε τά.έπί μάλλον καί μάλλον προσέγγίζοντα ημ.ϊν γεγονότα, περί κ 
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ΐΓοόκειται ^δη νά ένδικτρίψωμεν, ούχί απλώς έκ περιεργίάς, άλλ’ ΐνα κρί- 
νωμεν, εί δυνατόν, έκ τοΰ παρελθόντος της χθες περί τδϋ μέλλοντος της 
άύ’ριον.

Κύριοί μου, πολλοί δέν πιστεύουσιν είς τά διδάγματα τ·ης ιστορίας' έγώ 
πιστεύω είς αύτά, διότι διαγαγών τδν βίον άπαντα εις τδ νά τά μελετώ, 
είδον πολλάκις την κύρωσιν τών διδαγμάτων τούτων εν τζ> καθ’ ημάς 
αίώνι. Σάς λέγω λοιπόν ότι ή τύχη της Ανατολής κεϊται έν ταϊς χερσί 
τών λαών αυτής ούδέν ηττον η τών πανισχύρων ηγετών, της Εύρώπης. 
'Ενώπιον δέ τ·5}ς διαιτησίας, ην έπί τέλους θέλει προκαλέσει η προσήκουσα 
τοΰ κληρονομηματος δίανΟμη, ούδείς τών λαών έκείνων έχει νά προτείνη 
πλειότερα καί πειστικότερα τών ημετέρων δίκαια' άρκεϊ νά μη λησμο- 
νησωμεν ότι τδ πειστικώτατον τών έθνικών δικαίων έπιχείρημα εινε ·η 
δόναμίς, την δέ δύναμιν δημιουργεί ή πρόνοια, ή έθεΛοθυσία, ή πειθαρχία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ
ΓΛ,ΠΖΣΗΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ^1

Παρά τώ Γαληνφ Τόμ. Δ', σελ. 768 άπαντφ «Άρχη δέ παντός τοΰ ·. 
μέλλοντος είρ·^σθαι λόγου γνώσις τ^ς διαφοράς τών έν τοϊς μικροϊς παι- 
δίοις φαινομένων έργων τε καί παθών τ^ς ψυχής, έξ ών αί δυνάμεις αύ- . 
της κατάδηλοι γίνονται’ τινά μέν γάρ αύτών φαίνονται δειλότατα, τινά <
δέ καταπ.Ιηκτικώτατα' καί τινά μέν άπληστα καί λίχνα, τινά δέ έναντίως 
διακείμενα' καί τινά μέν άναίσχυντα, τινά δέ αίσχυντηλά».

Παντί φανερόν ύπάρχει δτι κάκιστα τοϊς θει.Ιοτάτοις παιδίοις ,ά^τιτί- Λ
θενται τά καταπ.Ιηκτικώτατα. 'Ο Κόβητος μετέγραψεν έν τη Μνημοσύνη .. 
(1882, σελ. 184) άκαταπΛηκτικώτατα. Άλλ’ ώφειλε ν’ άποκαταστησ.7) 
τδ άκαταπΛηκτύτατα' διότι μόνον άκατάπΛηκτυς λέγεται, ελληνιστί, ούχί 
δέ καί άκαταπΛηκτικός. ’

Ώς δ’ έν τφ προκειμένφ χωρίφ έξερρύη τδ Α, ,ουτω καί έν τφ τοΰ 
Κλημεντός τοΰ Άλεξανδρέως σελ. 498 α'Εκαταϊος δέ αύτάρκειάν καί 
δη Άπολλόδοτος δ Κυζικηνδς την ψυχαγωγίαν, καθάπερ Ναυσιφάνης την 
κατάπΛηζιν’ ταύτην γάρ έφη ύπδ Δημοκρίτου άθαμβίην λέγεσθαι». Όρθώς ■ ,
δοξάζουσιν οί δοξάζοντες δτι έγράφη ύπδ τοΰ Κλημεντός την. άκαταητ.ϊη- 
ζίαν, φ δμοιον τδ άθαριβίην. Ούδαμώς πειθόμεθα τώ Λοβεκκίφ, (Φρυγ. ά

σελ, 501) άρεσκομένφ μάλλον τη έκφοραί την ού κατάπΛηζιν.
Τόμος Ζ’. 10. — ’Οκτώβριος 1885. 53
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Άνεγνώσθη δέ καί συμμετρίαάντί τοΰ άσιμμετρία καί δυνατά αντί 

τοΰ άδύνατα καί πιθανόν άντί τοΰ άπΐθανον, ώς καί πιθανώς άντί τοΰ 
άπιθάνως καί πιθανότητας άντί του άπιθανότητας, καί φρυκτών άντί τοΰ 
άφρυκτων και σαφώς άντί τοΰ άσαφως και διαφόρως άντί τοΰ άδιαφόρως 
καί συνήθως άντί τοΰ άσυνήθως, κτλ. 'Ο Κορα·ης γράφει έν τ^ έκδόσει τοΰ 
’Ισοκράτους Τόμ. Β', σελ. 86 «Έν γάρ τφ άκινδύνφ : Έν τώ μη πολεμεΐν’ 
•Κίνδυνος γάρ ό πόλεμος παρά. τοΐς 'Ρητορσι. Την δέ γραφήν έκ διορθώσεως 
Αύγηρου παρείληφεν δ Αάγγιος άντι τοΰ, Έν γάρ τώ κινδύνφ» καί έν ττί 
τοΰ Στράβωνος Τόμ. Δ', σελ. 138 «Βαθύς: . Γραπτέον μετά άρνησεως 
είναι εί'καζον, Ού βαθύς, έν τκΐς εις την Γαλλικήν μετάφρασιν σημειώ- 
σεσιν. ’Έστι και συντομωτέρως γράφειν, ’Αθαθής·) λέξει τοΰ παρακμάζον- 
τος Ελληνισμού, γ και Γαληνός έχρησατο, και ημείς νΰν έν τγ συνηθείφ 
χρώμεθα, έξαλλάξαντες την κλίσιν είς τδ ισοσύλλαβον, "Αβαθοςτ>.·

'Ως τά συγκριτικά δυσαισθητοτέραν και εΰαισθητοτερους κακώς ύπδ τών 
β'.βλιογράφων άναγνωσθέντα έγένοντο δυσαισθητ ικωτ έραν και εύαισθητικω- 
τέρους, περί ών έποιησάμεθκ λόγον έν τοϊς έμπροσθεν (§ 1, 3), ουτω καί 
τδ ύπέρ^ετικδν άκαταπ2ηκτδτατα διαφθαρέν ύπ’ αύτών μετέπεσεν είς τδ 
άκαταπ2ηκτικώτατα, δπερ στερηθέν τοΰ Α άπηλλάγη μέν τοΰ . βκρβαρι- 
σμοΰ, άπεβη δ’ ολως τώ λόγω άνάρμοστον. Φέρεται δέ παρά τώ Γαληνφ 
καί «ούτε γάρ τών ορατών ούτε τών άκουστικων ούτε τών δσφραντών» 
(Τόμ. Δ', σελ. 765) άντί τοΰ άκονστων καί «πρδς τδ γνώναι τίνα θερα
πευτικά καί τίνα άθεράπευτα» (Τόμ. Ις·', σελ. 209) άντί τοΰ θεραπευτά 
καί «πρδς ταυτκς ούν τάς έφόδους τών λόγων άπολογουμενοι καί συστατι
κήν κκί αύτάρκη καί τεχνικήν έπιδεικνύναι πειρώνται την έμπειρίαν» 
(Τόμ. Α', σελ. 76) άντί τοΰ συστατήν καί «άλλ’ η κατά τδ τέλος προ
σθήκη τοιαύτην τινά έ'χει τήν έ'νδειξιν, άπέθανεν ή άνθρωπος αυτή διά 
την κυναγγικήνν (Τόμ. ΙΖ’, ά, σελ. 609) άντί τοΰ κυνάγχην καί τού- 
ναντίον «έγένοντο δέ τινες καί έπισυνθετικοί, ώς Λεωνίδης δ Άλεξανδρεύς, 
καί εχ2εκτοί, ώς ’Αρχιγένης δ Άπαμεύς τ·ης Συρίας» (Τόμ. ΙΔ', σελ. 684) 
άντί τοΰ εκ2εκτικοί καί «γόνας δέ εί'ρηκε τά γεννητά μόρια, μήτραν 
μέν έπί τών θηλειών, έπί δέ τών άνδρών τά σπερματικά καλούμενα» 
(Τόμ. ΙΗ', ά, σελ. 543) άντί τοΰ γεννητικά καί «Κ2εονάκτην, φησί, πΰρ 
έ'λαβε» (Τόμ. ΙΖ', ά, σελ. 280) άντί τοΰ Κ2εανακτίδην. Πρβ. καί αίσθη- 
τικόν-αίσθητόν καί αίσθητόν-αίσθητιχόν, (’Ίδε § 1, 3). Δύνατα.ι δε
τις νά μετατυπώσω καί τδ «χωρίς πάσης επίκτητου ποιότητος καί χωρίς 
πάσης έπιμιξίας γευστικής τε καί οσφραντικής ν (Γαλήν. Τόμ. Τ', σελ. 818) 
είς τδ «χωρίς πάσης έπιμιξίκς γευστΟΥ τε καί όσφραντΟΥν. ’Αλλά τδ 
πράγμα δεΐται άκριβεστέοας έπισκέψεω; (Πρβ. § I, 2).

Αξία παρατηρησεω; εΐνε η μετ’ απαρεμφάτου παρακείμενου σύνταξις
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τοΰ ρέματος μόΛΛω έν τ^ ρησεί τοΰ Γαληνοΰ, ην έν άρχη παρεθέμεθα, 
«Άρχη δέ πκντδς τοΰ μέ22οντος εϊρήσθαι λόγου γνώσις κτέ.». Εύρίσκον- 
ται δέ καί άλλα’ της τοιαύτης συντάξεως παρά τώ Γαληνφ παραδείγματα, 
οΐον 'Γόμ. Ε', σελ. 149 «άλλων τέ τινων ούκ ολίγων φαινομένων καί τοΰ 
νΰν εϊρήσθαι μέ22οντος ούχ ήκιστα» καί σελ. 317 «εί pv22ot τελέως κε- 
κοσμήσθ,αι την ψυχήν δ άνθρωπος» καί Τόμ. Γ', σελ. 128 Άεστράφθαι γάρ 
είς άλληλας ούτως εμε22ον αί χεΐρες, άπεστράγθαι δ’ έκείνως» καί Τόμ, 
©', σελ. 598 (Τόμ. Ιθ’, σελ. 628) «χρη δέ αύτδ καί τφ πάχει τοσοΰτον 
άποκεχωρηκέναι του ύδατώδους, εί μέ22οι (μί22έι·) πεπέφθαι καλώς, όσον 
καί τφ χρώματι» καί Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 506 «έν οΐς άξιοϋμεν τδν μόΛ- 
Λοντα γεγυμνάσθαι παρακολουθήσει (παρακολουθησαι) οΐς 'Ιπποκράτης 
δια βραχέων έ'γραψεν». Ώς δ’ εΐπεν δ Γαληνδς ιιέ22οντ°ς εϊρήσθαι καί 
τοΰ νυν εϊρήσθαι μέ22οντος, ουτω καί δ Ψελλδς Μεσαίων. Βιβλ. Σάθ. 
Τόμ. Δ', σελ. 439 «αλλά ταΰτα μέν των ρε22όντων εϊρήσθαι σκιαγρα
φία τις καί ύπόσχεσις». Πλημμελή εΐνε τά ύπ’ έλλογίμου άνδρος γεγραμ- 
μένά έν τώ περιοδικώ συγγράμματι Άθηναίω Τόμ. Ζ', σελ. 337. Φέρε
ται δέ κκί έν έπιστολγί τοΰ ’Επικούρου παρά Διογένει τώ Λαερτίφ I', 56 
σ-άφΐχθαί τε μέ22ει καί πρδς ημάς ορατή άτομος» καί παρά τφ Φίλωνι 
Τόμ. Α', σελ. 10 «ουτω γάρ εμε22ον ήκριβωσθαί τε καί άπλανεϊς είναι 
καί άσυγχυτοι» καί παρ’ άλλοις μετάγενεστέροις όμοια τούτοις παραδείγ
ματα. Θωμάς δ Μάγιστρος λέγει σελ,.228, 10 εΜέ22ω ποιεΐν κκί μέ22ω 
ποιήσει>" ού μέ.Ι.Ιω ποιήσαι άλλά μετά τοΰ άν, ηγουν μέ22ω ποιήσαι αν. 
Προστιθέκμέν δέ τδ αν, ίνα τδν παρωχημένον διά τούτου ώς μέλλοντα 
δεζ ώμεθα. Οί δέ μη ουτω γράφοντες άμκρτάνουσιν, εί κκί Αισχύλος έν 
Προμηθεί διά τδ μέτρον άναγκασθείς έπί παρωχημένου άπζξ είπε λέγων 
μήτι με κρύψης εοϋά’ δπερ με22ω παθεΐν" νοουμένου έξωθεν τοΰ άν. Ευ- 
ρητκι δέ καί παρά Πλάτωνι έν τγ5 του Σωκράτους Άπολογί^ ονδ' εί πο2- 
.Ιάκις μέ22ω τεθνάναι, δπερ μοι δοκεΐ αμάρτημα τών γραφέων είναι διά 
τδ μηδκμοΰ έτερωθι τών αύτοΰ λόγων τοΰτο εύρίσκεσθκι’ ώφειλε γάρ 
μετά τοΰ άν είναι, οΐον oΰ^, εί πο22άχις άν μό22ω τεθνάναι^. Μωρότατα 
καί κκταγελαστότατα εΐνε τά ύπδ τοΰ Μαγίστρου λεγόμενα. Τδ μέ22ω 
ποιήσαι αν άλως άποίδει της φύσεως τοΰ ελληνισμού. Ού μόνον δ’ δ Αι
σχύλος είπε μέ22ω παθεΐν και δ Ευριπίδης θανειν μύ22ω (’Ίων.
760) καί με22ω θανειν (Μηδ. 392 καί Ίππ. 722) καί μέ22οντα θανειν 
(Ήλ. 17)* έτι δέ άνα2αβεΐν δμε22ε (’Ορέστ. .292) καί μέ22ει τυχεΐν 
( Ιων. 80) κκί εμε22ε τυργεΐν (Ίφιγ. Τ. 1264) καί μύ22ουσα τυχεϊν 
(Άποσπ. 115, σελ. 314 Ναυκ.). Άπαντ^ δέ καί παρά τώ ’Αριστοφάνει 
μέ22οντος 2α6εΐν καί με22οιμι ίδήν 1159 καί Λυσ. 118) καί
παρά τφ ΤΙροδότω των με22όντων γενέαθαι (βιβλ. Α', 34) καί παρά τώ 
•θουκυδιδν) τους δε μηδε με22ήσαντας γενίσθαι (βιβλ* Τ', 9.8) καί παρά 
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τφ Πλατωνι μέΛΛομεν ίδεΐν καί εμεΛΛεν αυτόν ίδεΐν κβΛ μέ,ΙΛει Z<5e?r έανμι 
τόν· (Πολιτικ. σελ. 268, δ’ και Άλκιβ. Α', σελ. 132, δ' και σελ. 133, 
β') καί μέΛΛεις παρασχεΐν (Πρωταγ. σελ. 312, β') καί μέΛΛοι βιώναι καί 
μέΛΛει ΑνατΛήναι (Γοργ. σελ. 512, ε' καί σελ. 525, ά) και μέΛΛει γενέ- 
σθαι και μέΛΛοι γενέσθαι (Πρωταγ. σελ. 345, β' και Νόμ. αζ~Κ. 811, α' 
καί Πολιτ. σελ. 491, β'. Πρβ. και ψευδοπλ. Άλκιβ. Β', σελ. 15Β, ε': 

μέΛΛοιμι γενέσθαι και σελ. 14 I, γ': μέΛΛοι άπαΛΛαγήναι και Κριτί. σελ. 
108, β': μέΛΛεις γενέσθαι καί Έπι,στ. Ζ', σελ. 326, γ': μεΛΛήσαί ποτέ 
γενέσθαι και Δ', σελ. 320, δ': μέΛΛουσι γνωσθήναι και Έρυξ. σελ. 396, 
β’: έμέΛΛετε ΑπαΛΛαγήναι). Διεξοδικώς Θά έξετάσωμεν τδ ποαγμα έν οί- 
κειοτέρφ τόπφ ποιούμενοι λόγον και περί τ*ης τοοπ·ης τοϋ γενέσθαι είς τδ 
γενήσεσθαι καί τοϋ τβηφίσασθαι (Αυσ. κατ’ Άλκ. Βζ, 10: μέλλοντας ψη- 
φίσκσθαι) είς τδ ψηφιεΐσθαι, κτλ. Τφ μέΛΛω τεθνάναι ύπάρχει έμφερές τδ 
έν τφ Τιμαίω τοΰ Πλάτωνος κείμενον σελ. 88, γ' «εί μέΛΛει δικαίως τις 
άμα μέν καλός άμα δ’ άγαθδς [όρθώς] κεκΛήσθαιΐ). Κζγζι δέ καί δ Εενο- 
φών έν τίί Άναβάσει Ζζ, ά, 9 βει κελεύει δ παΐς και μέΛΛει χάριν είδέναι 
(=γιγνώσκειν)» καί ό ’Αριστοτέλης έν τοΐς Πολιτικοί; Ζ', δ', 1 «περί της 

μεΛΛούσης κατ’ ευχήν συνεστάναι πόλεως». Πρβ. καί Πλουτ. Ήθικ. σελ. 
276, 42 Διδ. «η αύτοί τεθνάναι μέΛΛομεςΐι. Ώραπόλλ. σελ. 72 «κτίζει 
τοΐς νεοττοΐς φωλεόν μέΛΛων τεθνάναιο καί Θεοφάν. Χρονογρ. σελ. 388 
«.μέΛΛων τεθνάναι προσκαλεσάμενμς τδν πατριάρχην Ίωάννην κτέ.» καί 
Έπικτ. Διατρ. Γ', κβζ, 57 «^«'ά.Ζει κεκραγέναι (=πβοάν) καί άγανακτεΐν» 
και Φίλων. Ίουδ. Τόμ. Γ’, σελ. 306 «έξ έλπίδος τών μεΛΛόντων συνε- 
στάναι» καί Νεαρ. Ίουστιαν. Τόμ. Αζ, σελ. 350 Τεϋβν. «καθ’ άς μέΛΛοι 
δυνατή καθεστάναι πληθει βοηθεΐν τοσούτω». Παρατηρητέον δ’δτι ύπδ 
τόΰ Εενοφώντος έλεχθη καί «εί- δέ μ.η, τεθνάναι έπηγγείΛατοΌ (Άναβ. 
Δ',ζ', 20).

§ 1, 8. Άνεπεστημ.ονεκός.

Έν τοΐς Εύδημείοις Ήθικοϊς τοΰ Ψευδαριστοτέλους βιβλ. Β\ γζ, 1 
(Τόμ. Β', σελ. 195, 1 1 Διδ.) φέρεται «καί έν όποιφοΰν πράξει, καί επι

στημονική καί άνεπιστημονική καί τεχνικγί καί άτέχνφ».
’Επειδή άδύνατον ημΐν φαίνεται κατά την φύσιν της Ελληνικής γλώσ- 

σης νά λεχθγί άνεπιστημονικός δμοίως τφ έκ τοΰ έπιστηχιωζ παρηγμένφ 
επιστημονικός, μετατυποΰμεν τδ άνεπιστημονική είς τδ άνεπιστήμονι πε- 
φιαιροΰντες την έκ της προηγούμενης λέξεως προσφϋσαν αύτφ κατά- 
ληξιν ΚΗι.

Λέγεται δ’ άνεπιστήμων πραξις, ώς άνεπιστήμων οδός, οΐον παρ’Ήρο- 
δότφ Β', 21 «η δ’ έτέρη (δδδς) άνεπιστημονεστέρη μέν έστι τ·ης λελεγ- 
μένης, λόγω δέ ειπαι θωμκσιωτέρη». Κατά τδν αύτδν τρόπον, παραλαμ- 
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βάνεται τδ έπίθετον αμαθής και αμαθές, ώς δηλοΰται έκ τ’ άλλων πα
ραδειγμάτων καί τών παρά τφ γραμματικώ Φρυνίχω άπαντώντων τώνδε. 

σελ. 293 «καί τοΰτο έπ’ εύθείας τιθέμενον Αμαθές?: καί σελ. 310 «οί 
χολικές Αμαθές ο καί ζαμαθές τδ σύνθετον τοΰτο καί άλλόκοτρν» καί σελ. 
427 «τδ γάρ διά τοϋ Ο αμαθές?). 'Όμοιου τούτοις είνε τδ παρά 'Ρουφφ 
τφ Έφεσίω σελ. 141, 12 «Τοΰτο γάρ δεινωςάγ/α^ές καίάνόητον».·

Σημειωτέου δ’δτι κεΐται παρά τώ Φρυνίχφ καί n-άπαίδεντον ουτω λέ- 
γειν» (σελ. 367), δπερ εύκολου είνε νά μεταγραφή «(των) άπαιδεύτων 
ούτω λέγειν». Φέρεται δ’ όμως έν τγ 'Ελληνική γλώσση και απαίδευτος 
βίος, απαίδευτος περιδοΛή, Απαίδευτος τροφή, Απαίδευτος τρόπος, , Απαί
δευτος Λόγος, απαίδευτος ύπόΛηγις, απαίδευτος ξήτησις, κτλ., περί., ών 
αλλαχού, ώς καί περί τοΰ έπιστοΛή εύπαίδευτος, κτλ.

Έν σελ. 526, 14 γραπτέον: ήφος.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ύπό Κ. S. ΚΟΝΤΟΥ

§ 3. Τονέζω-τονεβμ,άς καί τονώ-τόνωσες.

(Είς σύνταξιν της διατριβής τήσδε παρέσχεν ήμϊν αφορμήν ό πάντδ 
αριστος Θερειανός, ό ευφυέστατος καί ποΛυμαθύστατος τής ΚΛειοΰς συντά
κτης, δστις φιΛοτίμως τοΐς φιΛοΛογικοΐς παρακοΛουθών ζητήμασι δύναται' 
εύστόχως περί αύτών ν’ άποφαίνηται).

Πάντες σχεδόν οί περί τά Ελληνικά γράμματα διατρίβοντες ποιούμενα 

χρησιν τοΰ τε ρήματος τονίξω-τονίξεται καί τοΰ έξ αύτοϋ παρηγμένου 
ονόματος τονισμός. Περιττόν δέ κρίνοντες νά καταλέξωμ.εν μαρτυρία έκ 
βιβλίων τοΰ δεινός καί τυΰ δεινός παρατιθέμεθα ρησινέκ πραγματείας τοΰ 

πρυτάνεως τών Ελλήνων φιλολόγων. Έν τγ ύπό τοΰ Ί. Οϊκονομίδου γε- 

γραμμένγ διαφωτίσει Λοχρικής 'δνεκδότου 'Επιγραφής σελ. 21 κεΐται 
«Το άπλοΰν όμότης έκ γλωσσάριου τινδς παραλαβών ο ημέτερος λεξικο
γράφος Γαζης, ,ί'σως άκριβείας χάριν έτηρησε καί τδν ημαρτντμένον τόνε. 

σμ.ον γράψας όμοτής. Άλλ’ έκτος δτι ύπδ τών παλαιών *γραμματικών 
τοΐς παροξύτονοι; συγκαταλέγεται τδ δνομα τοΰτο, καί αύτη ή άναλογία 

τών άπδ ρημάτων ομοιοκατάληκτων καί έν πολλοΐς ομοιοπαθών τφ 

ΟΜΟΩ παραγομένων είς της ρηματικών, οίκειότερον τονεσ|Λθΰ τόπον 
άποφαίνε,ι έν τούτοις την παραλήγουσαν (άρόω Αρότης, δΟΩ δότης, ΠΟΩ, 
πότης). .Τοΰτο δ.’ έπιβεβαιοϊ καί τδ σύνθετον, συνωμότης, καθ' 3 καί ημείς 
ετονεοαρ,εν τδ παλίμβιον έπωμότηςΏ.
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Τοΰ ρήματος δύο μόνα έν τοϊς λεξικοϊς μνημονεύονται παραδείγματα;, 

το έκ τών ‘Ρητόρων τοΰ Οόαλζίου Τόμ. Τ', σελ. 4 5, 26 «έστιν δτβ καί 
. πράξει έλίγη κέχρηται στίζων $ τοπ'ίωκ» y.x: τδ έκ τών ’Ανεκδότων τοΰ 

Βεκκηρου σελ. 1169 «περί τών zoriCoperur λέξεων κατά στοιχεΐον»., 
Ούδέν δέ τοϋ ονόματος, ου δ σχηματισμός εύλογώτατος ών ύπ’ού,δενος δυ,- 

νχτχι να: τύχη μομφές (Πρβ. ΓΊωσσ. Παραζηρ. σελ. 4). Εινε δ’ έν τοϊς 
λβςικοϊς παρατεθειμένον καί τδ ρηματικόν έπίθετον ζοπατέον έκ τών είς 
Πίνδαρον Σχολίων σελ. 344 «καί τδ ίέρεα, προπαροξυτόνως rortateor'».,

Προκριτω τερον του ζονίζω-ζοι-Ιζεται φαίνεται ημϊν τδ zortS-zerovzan 
Άπαντ^, δ’αείποτε σχεδόν τδ παθητικόν, οπερ καί μετά της προθέσεως 

ΣΥΝ ευρισκεται συντεθειμενον, οιον aurzorovzai, (fvrzorovrzai^ κτλ. Προη- 
νέχθη δέ και μετά της προθέσεως ’ΑΝΤΙ.

Τοΰ απλοΰ πολλά ημϊν παραδείγματα παρέχει δ Ευστάθιος λόγων ένι 
ταϊς είς ‘Όμηρον Παρεκβολαϊς

σελ. 630, 27: εί καί μ.νι zoro^zat δμοίως έκ$ίνοις.
631, 33 : η τέχνη τών διαφόρως ζονοιψένων λέξεων.
90(6,, 43 : ά πρδς διάφορον σημασίαν διαφόρως τοκοΰταί.
907, 3 : τών διαφόρως zovovpiirw έστί.

1093, 58: άπερ διαφόρως zorovvziu πρδς διάφορον σημασίαν·.
11.87, 24 : μυρία γάρ έστι πρδς διάφορον σημασίαν διαφόρως ζανού— 

[leva.
1681, 2 : gv τφ περί λεζεων διαφόρως zoTovjidrar πρδς διάφορον

σημασίαν.
Φέρεται δέ καί παρ’ Ιωάννη τφ Άλεξανδρεϊ σελ. 25, 1 8 «οί δέ Αριθμοί 

και τα γένη Ακολούθως ζονοΰνζαι» καί παρά τφ. Χοιροβοσκφ σελ. 447, 
33 «διαφόρως zorowzai,» και έν τοΐ; Βεκκηρου Άνεκδότοις 944, 33 ατά 
δισύλλαβα πρδς τά πρωτότυπα zorovrzai».

Τοϋ μετά τη’ς ΣΥΝ προθέσεως συγκειμένου, ποιείται χριησιν ’Απολλώ
νιος δ Άλεξανδρευς γράφων «εί γε πάλιν σντεζονοΐτο τ<5 αορίστω» καί 
«καθδ oerezorovzo τΐί άρσενικ-η τάσει» καί «συνυπάρχει.ν καί avrzorovo9at 
ταϊς τοιαύταις γενικαϊ;» (περί. Συντ. σελ, 275, 22, 332, 15. 342, 16). 

και na’vrzovo'iuera τουτοις» καί «καθότι πάλιν avrzorovfitvov τώ θηλυκώ, 
παράκειται» (περί Έπιρρ, σελ. 559, 1 1. 561, 23). Κεΐ ται δέ καί, έν τοϊς 
Κανόσι τοϋ Θεοδοσίου. «avrzorovzxi τη ιδία εύθεία» καί «τοϊς άο.σενικοϊς 
σιηποκοΰκται» (Βεκκ. Άν. σελ. 1005, 7. 1006, 30) κα.ί παρά τφ Χοιρο- 
βοσκφ «’η Άδωνιδα αιτιατική τ$ Άδώνιδος γενική aurzorovzai" όταν δέ 

φυγή την τετρασυλλαβιαν τη ίδί^ρ εύθείη οννζονονζαιζι καί «τ·η γενική 

τών ενικών ovrzoroBzatn καί aavrzorouzai τη ίδίφ ευθείς τών ενικών» 
καί «ούκ Αναγκάζονται αννζονοϋσθαι αύταϊς» (σελ. 419, 11. 442, 5. 9. 
450, 28. 458, 34).
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- Τοΰ μετά τϋς προθέσεως ΑΝΤΙ συγκειμένου έ'χομεν παράδειγμα τδ έν 

ταϊς είς "Ομηρον Παρεκβολαϊς τοϋ Ευσταθίου φερόμενον σελ. 1025,4 
«Κλεϊτος δέ $ν δ τοιοΰτος άνζιζονούμεζος τφ κλειτφ η'τοι ένδόξφ».

Τοϋ δνόματος τύνωοις έκ μόνων τών είς "Ομηρον Παρεκβολών τοΰ Ευ
σταθίου έ'χομεν νά μνημονεύσωμεν μαρτύρια' είνε δέ τάδε" «είς δέ την διά
φορον tdraair τοϋ Φαιστός καί Φαιστός θετέον κτέ.» καί σελ. 341, 21 
«τοαώσεως δέ διαφόρου ’Αττικές καί τδ ίδέ καί λαβέ» καί «διαφόρου δ’ 
εύλογου ζονώσεωζ και τδ πυρρός δ πυρσόθριξ καί Πύρρος κύριον» (σελ. 313, 

21. 341 , 21. 638, 58).
Έν τοϊς Έθνικόϊς Στεφάνου τοΰ Βυζάντιου σελ. 544, 8 έξέδωκεν δ Μει- 

νέκιος «εί μέν ώς Αίγινα τονΩθείιι» άντί τοΰ ζονΗθείη. Εύλογον δ’ ίσως 

είνε νά τραπη καί τδ παρ’ Εύσταθίφ σελ. 60, 14 «εί ζονΗθεΙη τδ ΠΟΥ» 
εις τδ ζονΩθείη καί τδ έν τοϊς είς τδ Ψαλτηριον Έπιμερισμοϊς τοΰ Χοιρο- 
βοσκοΰ σελ. 27, 1 1 «δμοίως τφ έπιθετικώ έ.ζονΗθη» είς τδ ετονΩθη. 
Όρθώς έν τοϊς Μικροϊς Συγγραμμασι τοΰ Ευσταθίου σελ. 38, 58 Ταφ. είνε 
γεγραμικένον «δν ή τελευταία συλλαβή εζόπασε λόγφ περισπασμοΰ» καί 
έν τοϊς είς Ίλιάδα Σχολίοις σελ. 279, 12 Βεκκ. «πρδς γάρ Αντιδιαστο

λήν ούτως εζονώθη-Β καί έν τφ περί ’Επιρρημάτων ’Απολλώνιου του Άλε- 
ξανδρέως σελ. 585, 8 «κατά συμπάθειαν καί τδ τώς τώ ώς συ/ετοκώ^η».

Έν τφ περιοδικφ συγγράμμκτι Le'ipziger Sludien Τόμ. Δ', σελ. 220 ευ- 
ρομεν γεγραμμένον «neve Plutarchuni παροζυζόνωσιν adamasse suspiceris». 
Έ διά τοϋ Ω μεγάλου έκφορά παροζατόνΩιπς είνε Ανελλήνιστος. Λέγεται 
μέν rdroiwic, διότι υπάρχει ρήμα τονοΜ—ζονοΰσθαι·’ Αλλ’, Ανυπάρκτου δντος 
τοΰ ρήματος παροΡ.ντονοΰν-παροζνζονονσ&αι, δέν δύναται νά ρηθη παρο- 

ξυζόνωσις. Έκ τών έπιθέτων όζύζονος καί παροζύζοπκ έσχημάτισαν οί 
"Ελληνες τά ρήματα όζυτονεζτ καί ttapo£i>zoreir, έξ ών παρηχθησαν τά 
δνόματά όζυζόηισις καί παροζ,νζόνησι,ς. Πρβ. καί o^vzovqteor καί πάρουν 
zorrizior. Κατά τδν αύτδν τρόπον λέγεται καί

όρθοζονεΐν—όρθοζόνησις—όρθοζοτηζέον. 
βαρυτονεϊν—βαρυζόνησις—βαρυζονητέον.

Παρατηρητέον δ’δτι έπ’ ένεργητικης μέν διαθέσεως λαμβάνονται τά 
ρήματα βαρνζοτεΐν καί 0p6ozorelrv.x\ όζνζονεΐν καί napoEvtoreir, ών 
τά παθητικά είνε βαρυζονεΐοθαι καί όρθοζονεΐσθαι· καί όζντονεΐσθαι καί 
παροί.νζονεΐο6αι, έπ’ ούδετέρας δέ τδ oaozorelr ίσοδυναμδΰν τφ όριότονοτ 

ειΥαι ήτοι τδν αύτδν τόνον έ'χειν. "Ομοιον τούτφ ύπάρχει τδ dizorsir, 
ού παρέχει ημϊν παραδείγματα ’Απολλώνιος δ Άλεζανδρεύς λέγων περί 
Άντων. σελ. 76, γ' «ΐνα μη διτο»··ηση ή λέξις, δύο κλίσεων γινομένων» 
καί περί Συντάξ. σελ. 121,13 «εί γε μη τδ τΐίς φωνής ιδίωμα ύπεξέλη- 
ται τδ ditovgaai'S) καί σελ. 307, 14 «ού δη ούν Απφδον τδ την πρόθεσιν 

διεοΓίΐζ». Τδ ενεργητικόν τοϋ διτοχεΐ/ είς IZELN περκτούμενον φερεται εν
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τοΐς είς Σοφοκλέα Σχολίοις Τόμ. Β', σελ. 347, 6 «το ημϊν οί τραγικοί 
ύ/τοτίζούσ/, ποτέ μέν περισπώντες—-ποτέ δέ όξύνοντες».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΤΠΟΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ STJLQMXilsr

I. Τοποθέτησες των οργάνων.

ά). Τοΰ βαρομέτρου·/] τοποθέτησις ύποτίθεται οτι έκτελεΐται μόνον 
ύπό είδημ-ονος χειρός, καί κατ’ ιδιαιτέραν οδηγίαν.. Τά βκρόμ.ετρον τοπο
θετείται έν γωνΐ£ δωματίου, ΐνα προφυλάσσηται από ισχυρών δονισμών·, 
κκί γ εντελώς απρόσιτον άπδ τ^ϊ,ς άναλαμπίς ταυ ηλίου ·η θερμότητος 
εστίας ΐ θερμάστρας.

β). Τδ θερμόμετρο? μόνον έν ύπκίθρω δέον νά τοποθετείται, δυο τού- 
Τάχιστον, μέτρα άνωθεν τοΰ έδάφους καί νά άπεχη τοΰ τοίχου. 0,15 τοΰ 
μέτρου, έφ’ ού στηρίζεται, ‘χωρίς ποτέ νά προσβάλληται μήτε ύπδ τών 
άκτίνων τοΰ ηλίου μήτε ύπδ της βροχής, δέον δέ νά ταποθετηται στερεώς 
είς την βόρειον πλευράν τ'ης οικίας, ούτως ώστε τά πλησίον τείχη νά μη 
άντανακλώσιν ηλιακόν φώς η θερμότητα, προφυλαττόμενον άνωθεν διά 
ξύλινης στέγης.

: γ). Τδ όμβρόμετρον δέον καί τοΰτο ένεκα τών σφοδρών άνεμων στερεώς 
νά τοποθετηται, έννοεΐται δέ εντελώς έν ύπαίθοιρ, έν κηπω ·η έπί τοΰ 
δώματος’ ή δέ άπόστασις τ’ης επιφάνειας αύτοϋ άπδ του έδάφους σημειω
τέα είς μέτρα.

II. Χρήβες (ανάγνωσες) τών οργάνων.

, α). Τδ βαρόμετρο?. Πρώτον τοποθετείται κάτωθεν τοΰ δείκτου ούτως 
ώστε η λευκή αιχμή νά άπτηται άκριβώς την επιφάνειαν τοΰ ύδραργύ- 
ρου. Είτα δέ δ άνω κινητός δακτύλιος όστις φέρει τδν Βερνιέρον (Νόνιον) η 
τάς ύποδιαιρέσειςτοποθετείται ούτως ώστε δ κάτω αύτοΰ γύρος νά άπτηται 
τοΰ κυρτοΰ θολώματος τοΰ ύδραργύρου. 'Η κυρία κλίμαξ δεικνύει τά άκέραια 
χιλιοστά π. χ·752 δ δέ Νόνιος δεικνύει τά'κλασματικά εκατοστά μέρη 
π. χ. 0,53. "Οταν σημειωθώσιν οί αριθμοί ούτοι τότε άναγινώσκεται η 
■στάσις τοΰ έπί του βαρομέτρου προσκέκολλημενου θερμομέτρου π. χ. 18 
% ήτοι 18,7. Ή παρατηρησις αυτή δηλοΰται λοιπόν ουτω: 752,53, 
18,7. Διά πειραμάτων εύκόλως διακρίνει τις διά τε τοΰ φωτός της ·ημέ-
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ρας η τοΰ της λυχνίας έν καιρφ νυκτός πώς πρέπει νά μεταχειρίζηται τδ 
προσπίπτον φως ίνα δύνηται νά βλέπγ σαφώς.

β). Τδ θερμόμετρο?. Διαοκούσης της παρατηρησεως ό οφθαλμός πρέπει νά 
εχγ τό αύτδ ύψος μετά της επιφάνειας τοΰ υδραργύρου. Πρδς καθορισμόν της 
θερμότητας τοΰ αέρας της ατμόσφαιρας προτιμητέα ή χρ·ησις χονδρότερων 
οργάνων, έ'στω καί νά μη έ'χωσι ταΰτα τάς ύποδιαιρέσεις των’ τοΰ δέ λε
πτότερου οργάνου χοησις γίνεται, οπότε πρόκειται νά δρισθγ ά θερμοκρα
σία τ'ης θαλάσσης, πηγνί; τίνος η θερμού υδατος. Κατά δέ τον καθορισμόν 
της θερμοκρασίας δποιουδηποτε υδατος δέον τδ κάτω μέρος ταϋ θερμο
μέτρου νά εύρίσκηται έντός ποτηριού κάπως μεγάλου, νά μένη έπί τίνα 
καιρόν έντός του υδατος, έ'πειτα δέ δμοΰ μετά τοΰ πλήρους ποτηριού νά 
έξάγηται καί άκριβώς νά άναγιγνώσκηται, πριν δύναται νά λάβγ χώραν 
εξωτερική τις έπίδρκσις. Έάν δέ έπί στερεού θερμομέτρου παρατηρηται 
ά θερμοκρασία τοΰ άέοος, τότε είς τά λίαν λεπτά μέτρα έξεταστέον 
πρότερον, ύπό ποιον φωτισμόν κάλλιστκ αναγνωρίζονται αί τε διαιρέσεις 
καί η επιφάνεια τοΰ ύδραργύρου. Ή δέ άνάγνωσις δέον νά γίνηται ταχέως, 
όπως μη εξάσκηση επιρροήν τινα ή θερμότης τοΰ σώματος.

γ), Τδ όμβρόμετρο?, χμχ πχόρ η βροχή, καί ιδίως την ημέραν δέον 
νά παρατηρηται αμέσως, διότι κατά την θέρμην ώραν τοΰ έ'τους χάνεται 
μέρος τοΰ υδατος διά της έξατμίσεως. Έάν δέ τοΰτο δέν δύναται νά 
γείνη, τότε άς παρατηρηται άπαξ καθ’ έκάστην πρωίαν, ή δέ εύρεθεϊσα 
ποσότης όμβριου υδατος άς καταλογίζηται είς την προηγουμένην ημέραν. 
Καί η ελάχιστη πτώσις βροχ'ης, η μη δυναμένη νά μετρηθγ, δέον νά ση- 
μειόνηται, καί δή διά άστερίσκου * τιθεμένου έν τγ αυτί) στηλγ, έν 
έί σημειοΰνται καί αί βροχαί.

III. Καερός τών Καρατηρήσεων.

Αύται δέον νά γίνωνται καθ’ έκάστην, καί δη 8 π. μ., 2 μ. μ., καί 
9 μ. μ., κατά τον μέσον χρόνον τοΰ έκάστοτε τόπου. ’Επειδή δέ μόνον έν 
Άθηναις άκριβώς ορίζεται ό χρόνος, δύναται μέν ούτος διά τοΰ τηλεγράφου 
καί είς άλλα μέρη νά μεταφέρηται- άλλά ταΰτα θά έ'χωσι τότε μόνον τόν 
μέσον χρόνον τών ’Αθηνών, ούχί δέ τόν ίδικόν των, δοτις διαφέρει εκείνου 
κατά την διαφοράν τοΰ μήκους. ’'Αν δέ έν τω μετεωρολογική σταθμφ 
υπάρχει ηλιακόν ώρολόγιον, τότε διά τοΰ γνώμονος αύτοΰ θά έ'χητε τόν 
άληθη χρόνον τοΰ τόπου έκείνου, ούχί δέ τόν μέσον χρόνον αύτοϋ, δστίς 
διαφέρει έκείνου κατά την έξίσωσιν τοΰ χρόνου (Equation du temps).— 
Έπί τοΰ παρόντος αρκεί, νά λαμβάνηται ώς βάσις § χρόνος, ό είς τά τη
λεγραφεία έκάστου τόπου συνηθης, δέον δμως νά παρατηρηται ούτος άκρι» 
βώς'καί νά μη γίνηται λάθος ύπερβκϊνον τά πέντε λεπτά.
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IV. Παρατήρησες δεά τήν χρή«ν τοΰ μ.εταλλεκοΰ 
βαρομέτρου.

Τοΰτο δΐ/ πρίπει ν.αθ’’ εχάστην νά αναγιγνώσκεται. Δέον νά άναρτάταί 
καθετως, να ταρασσηται δε όλιγον κρουόμενον διά τοΰ δακτύλου πρδ τής ■ 
εκαστοτε παοατηρησεως. Πεντάκις περίπου τοΰ μηνύς άς αναγιγνώσκεται 
το μεταλλικόν βαρομέτρου άνευ μεν παρατηρήσεως τοΰ χρόνου, άλλ.’έκκ- 
στοτε ομοΰ μετά τοΰ συνήθους βαρομέτρου, καί δή κατά τάς ύψηλάς και 
ταπεινας στάσεις αυτοΰ, πρδς δέ δίς ή τρις κατά τάςμέσας στάσεις. Βρα
δύτερου δε εύρισκονται ούτως αί διορθώσεις αυτών.

V. Παρατηρήσεες ανευ οργάνων.

α) διαύγεια της ατμόσφαιρας. Σημειωτέα ή ποσότης τών- νέτων διά 
χλιμακος, άπο 0 μέχρι 10. Έν αυτή τδ μ.έν 0 δηλοϊ τδν εντελώς καθα
ρόν ουρανόν, τδ δέ 10 τδν εντελώς συννεφώδη, τδ 5 τέλος τδν κατά τδ- 
εμισυ υπδ νεφών ε ατμ.ών κεκα^υμ,υ,ενον. Τά δέ έν τώ μέσφ κείμ.ενα 
προσδιορίζονται ευκόλως μετά τινα άσκησιν.

β) Παν ή,Ιεχΐριχον φαινόμενο*· δέον νά σημειόνηται ίδιαιτέοως και δή 
ώς εξής:

1) |Ή καταιγ'ις (τά άστραπόβροντα)καί τότε ακόμη, όπόταν μόνον 
μακρόθεν ακούεται ή βροντή.

2) Πάσα αστραπή, καί ή λίαν μακρόθεν φαινομένη, χωρίς νά άκούη,ται. 
ή βροντ-η.

γ) ΙΙάσα πτώσις γα.Ιάζης καί jiJroc, και ή έλαχίστη, νά σημειόνηται.
δ) Ώς πρδς δέ την βροχήν δέν άρκεΐ νά καταγραφή τις την μετρη,- 

θεϊσαν ποσότητα, αλλά καί ή πτώσις ελάχιστων σταγόνων σημειωτέα 
καί διά * δηλωτέα. Ουτω μόνον φθάνομεν εις την άλεθε γνώσιν τών 
βροχερών ημερών μέρους τινός. Κατ’ επιπόλαιου γνώμην έσημειώθη πότε, 
δ μέσος όρος τών έν Άθήναις βροχερών ημερών = 45, ένφ άληθώς 
είνε =4)5.

ε) Ή πτώσις όρόσου σημειόνεται διά ή δέ χιόνος διά |~[
ς) Σπουδαιότατη είνε ή επιμελής καταγραφή τών σεισμ&ν, 8εόν δέ 

νά σημειόνηται 1) ή ημέρα, 2) ή ώρα καί τά λεπτά κατά προσέγγισή,
3) δ γενικός χαρακτήρ ανευ πολλών λεπτομερειών. Ό τρόπος τοϋ ση- 
μειόνειν την ημερομηνίαν και τήν ώράν νά είνε άκριβής, μή έπιδεχόμενος 
άμφιβολίαν. Όπόταν δέ περί μεσονυκτίου δ λόγος, νά σημειόνηται, ποΐόκ 
irrosizai, επειδή δύναται νά καταλογισθή είς 2 ημέρας, νά γράφηται 
λ.χ. μεσονύκτιον Νοεμβρίου 'θ/n, ίνα μή ύπάρχν; άμφιβολία τις. Είς δέ τάς 
ώρας νά μή λησμονήται ή προσθήκη π. μ. ή μ. μ. Πρδς άποφυγήν δέ
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πάσης άμφιβολίας κάλλιον νά τίθεται προ έκάστης προ μεσημβρίας ώρας 
τδ σημεΐον—, αί δέ μετά μεσημβρίαν ώράι νά γράφονται ανευ τοιουτου. 
Λογαριαζομένης της ήμέρας άπδ μεσονυκτίου μέχρι μεσονυκτίου, προμε- 
σήμερον λέγεται δ άπδ τοϋ μεσονυκτίου μέχρι της μεσημβρίας χρόνος, 
απομεσήμερου δέ δ άπδ τής μεσημβρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου.

Αί δέ περί σεισμών σημειώσεις νά σημειόνωνται καί έπί ίδιαιτεροϋ 
χάρτου καί νά στέλλωνται είς ’Αθήνας κατά μήνα ή τριμηνίαν.

VI. Γενεκαο «αρατηρήσεες.
Πρώτος κανών είνε, ή ημερομηνία νά σημειόνηται μόνον κατά τδ νέον 

καλενδάριον, τδ λεγόμενον Γρηγοριανόν· ουτω δέ μόνον κατορθοΰται εύ
κολος ύπολογισμδς καί άμεσος παραβολή πρδς τάς έν Άθήναις καί τάς έν 
τφ έξωτερικώ παρατηρήσεις. '

Έάν δέ τις πλήν τών άναγκαίων γνώσεων έ'χει και τδ ένδιαφέρον, νά 
συντελέση κατά τι είς τήν φαινομενολογίαν, εύρίσκει πολλάκις εύκαιρίαν 
έν τή χώρα ταύτγ νά γνωστοποίηση σπουδαΐκ γεγονότα, άγνωστα μέχρι 
τοΰδε είς ,τήν επιστήμην. Δύναται δέ τις εύκόλως νά προσεχή :

α). Είς τήν πρώτη-ν καί τελευταίαν έμφάνισιν τής χελιδόνος, τής άη- 
δόνος, τοΰ γερανού καί άλλων πτηνών.

β). Είς τήν πρώτην καί τελευταίαν έμφάνισιν ψυχών τινών και άλλων 
εντόμων.

γ). Είς τήν άρχήν καί τδ τέλος τής άνθήσεως χαρακτηριστικών φυτών· 
δ). Είς τήν άρχήν τής άροτριάσεως, τής σποράς καί τής συγκομιδής, 
ε). Είς τήν άρχήν τής άνθήσεως καί τοΰ τρυγητοΰ τών κλημάτων.
ς·). Είς τήν άρχήν τής άνθήσεως καί τοϋ τρυγητοΰ τών έλαιών.
"Οπως δέ διευκολύνωνται αί ώς έπί τδ πολύ έν Άθήναις γενησόμεναι 

έργασίαι τών ύπολογισμών καί τών δημοσιεύσεων, ευχής έ'ργον, νά στέλ
λωνται είς ’Αθήνας αί παρατηρήσεις είς τδ τέλος έκάστου μηνός, νά ήνε 
δέ γεγραμμέναι εύκρινώς, κυρίως οί άριθμοί. ,

’Έντυπον δέ σχέδιον άποστέλλεται πρδς τούς παρκτηρητάς, όπως εύ
κόλως δόνανται νά. έγγράφωσι τάς παρατηρήσεις, πληροΰνται δέ μόνον αί 
στήλαι, ών αί έπιγραφαί είνε διά έρυθράς γραμμής ύποσεσημειωμέναι, όπου 
δέ έλλείπει ή έρυθρά γραμμή, μένει κενή ή στήλη, πληρωθησομένη διά 
τών ύπολογισθεισών άξιών. Ό Νοέμβριος μήν τέλος άς χρησιμοποιηθώ 
πρδς γενικήν έξάσκησιν είς τήν χρήσιν τών έργαλείων, αί δέ τακτικαί 
παρατηρήσεις νά άρχίσωσι τή 19 Νοεμβρίου 1 Δεκεμ,βρίου 1883.

Δρ. I. Φ. ’Ιούλιος ϊρ,ίδ.
Διευθυντής τοϋ άστεροσκοπείου Αθηνών.
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ΒΙΑΓΚΗΚAHΠΕΛΑΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

'Η Βιάγκη Καππέλλο έγεννήθη έν Βενετίγ κατά τδ 1548 έκ τοΰ Βαρ
θολομαίου Καππέλλου καί τής Πβλλεγρίνης Μοροζίνη. 'Η οικογένεια Καπ
πέλλο έκέκτητο σπουδαίαν έν Βενετία: θέσιν δ-ου πολλά τών μελών αυτής 
κατέσχον τά Ανώτερα του κράτους άξιώαατά. ‘Ο Ιωάννης Καππέλλο ήτο 
κατάτδίδόΐ πρεσβευτής τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας παρά τφ Έρ- 
ρίκφ Β'. τής Γαλλίας, συνώδευσε τδν ηγεμόνα τοϋτον είς ταξείδιον εις 
Γερμανίαν και -εγένετο ύπ’ αύτοϋ ιππότης μέ το δικαίωμα νά φέρη έπί 
τοΰ οικοσήμου αύτοϋ τά τρία χρυσά κρίνα τοΰ Οί'κου της Γαλλίας.

Μ ετά τδν θάνατον τής μητρός της ή Βιάγκη ήρχισε νά ζή έλευθεριώ- 
τερον Αφ’ δ,τι έπέτρεπον τά ή'θη τών νεαρών, πατρικίων1 καί οΰτω κατε- 
λήφθη ύπδ έρωτος πρδς φλωρεντινόν τινα ονομαζόμενου Πέτρον Βοναβεν- 
τουρην,φΟυτος ήτο υπάλληλος παρά τώ θείω του ’Ιωάννη Βαπτιστή Βο- 
ναβεντούρη διευθύνοντι γραφεϊόν τι τοΰ τραπεζιτικού οί'κου τών Σαλβιάτη. 
Είναι γνωστδν τδ τέλος τοΰ έρωτος τουτου- οί έρασταί έ'φυγον κρυφίως 
έκ Βενετίας και ένυμφεόθησάν έν Φλωρεντία. Αί Ακριβείς λεπτομέρειαι 
τών της φυγής των Αποκαλύπτονται έκ τών αρχείων τής άνακρίσεως, 
διότι δ πατήρ δ ούτω σκληρώς πληγείς, πολύν έποίησε θόρυβον περί τής 
Αρπαγής ταυτης . καί Απηύθυνε πρδς τδ Συμβούλων τών Δέκα κατα- 
μήνυσιν.
. Έγράφη οτι ή έκ τής πατρικής οικίας Αναχωρησις τής Βιάγκης εγένετο 
έκ τυχαίας ολως αιτίας. Έξερχομένη τήν νύκτα διά νά μεταβή παρά τώ 
εραστή της, ή νεαρά κόρη άρήκε τήν θύραν ήμιανοικτήν, οτε δ’ έπέ- 
στρεψε πρδ τής ήοΰς τήν ευρε κλειστήν και δέν ήδυνήθη νά είσέλθη είς 
τήν οίκίαν· οί μέν λέγουσιν δτι ή ιδία τήν είχε κλείσει κατά λάθος- άλ
λοι δτι Αρτοποιός τις μεταβαίνων δρθρου βκθέος είς τδ έ'ργον του, έκλεισε 
τήν θύραν ύποθέσας δτι είχε μείνει Ανοικτή έξ αμελείας των υπηρετών, 
“Οπως καί Αν έ'χη τδ πράγμα ή Βιάγκη άπελπις, διά νά αποφύγη τήν 
Ατιμίαν καί τδ σκάνδαλον, προετίμησε τήν φυγήν. ’Άν τδ γεγονδς τοϋτο 
ήναι Ακριβές είναι εις Αντίθεσιν μέ τήν κατ’ αύτής φερομένην κατηγορίαν 
δτι Αναχωροΰσα ύπεξήρεσεν έκ τής οικίας της μέρος τών οικογενειακών 
κοσμημάτων μ.εγάλης Αξίας, δπερ Αποδεικνύει Αναγκαίως τήν προμελέτην.
‘ 4 Ίδϊ το σύγγραμμα τό ίπιγραφόμενον Delle Inscrizioni Veneziane raccollo ed illustrate 
da Emmanuele Antonio Cicogna. Venezia 1828. Ό σνγγραφεΰ; τάς σπουδαιοτάτας πληροφο
ρίας (Τόμ. Α'. σελ. 201) περί Βιάγκης Καππίλλον ήρύσΟη εζ. τών ’Αρχείων τής Βενετία? 
και ίχ πολλών χειρογράφων τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης κυρίως δέ Ιξ ένδς χειρογράφου Ιπι- 
γράφ. Memorie del Ν. U. Francesco Molia de 3 Marco delle cose successe a suoi tempi in 
Venezia dal 1558 al 1621.
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Είναι αληθές δτι τοϋτο δέν ανάφέρεται είς τά έγγραφα τής Ανακρί- 

σεως, Αλλ’ είναι φυσικόν νά υπόθεση τις δτι δ πατήρ δέν έσυλλογισθη νά 
αναφέοη τοϋτο έν τή μηνύσει. Άφ’ ετέρου ο έν Βενετιη Φλωρεντινός πρε
σβευτής Κοσμάς Βάρτολης δτε Ανέφερε, περί τής ύποθέσεως. ταύτης είς: τήν 
κυβέρνησίν του έγραψεν δτι ή Βιάγκη Ανεχώρησε μετά τών κειμηλίων 
καί τοϋτο Αποδεικνύει τδ προμεμελετ-ημένον τής φυγής.

Παραθέτομεν τεμάχιά τινα τής ύπδ τοϋ Βαρθολομαίου Καππέλλου 
γενομένης μ.ηνύσεως τήν 4 Δεκεμβρίου 1563.

«Αί κατά τών εύγενών καί τών πολιτών διαπραττόμεναι βίκι πάντοτε 
έτιμωρήθησκν.........διά τοϋτο, εγώ Βαρθολομαίος Καππέλλος, πε-.οιθώς
έν τώ δικκίω μου, έκτίθημι ούχί άνευ δακρύων, τήν σκληράν καί φοβέραν 
προσβολήν-τήν γενομένην κατά τής ιδίας μου οικίας. Έν τώ μέσω τής 
νυκτδς τής 29 τελευταίου Νοεμβρίου, έν τή πόλει τκύτη ήν συνείθισαν 
πάντες νά θεωρώσιν ως Ασφαλές καταφύγιου διά τους έν αύτή κατοικοϋν- 
τας, κακούργημα συνετελέσθη ύπδ ελεεινών λυμεώνων, δηλαδή τοϋ Πέ
τρου Βοναβεντούρη τή· συγκατκθέσει τοΰ θείου του ’ίωάννου Βαπτιστοϋ 
και άλλων συνεργών Αγνώστων μοι, οΐτινες . έ'χουσιν οικίαν ολίγον Απε- 
χουσαν τής έμήι, έν κατοικώ, παρά τδν άγιον Άπολλινάρην έν τή λοξή 
γέφυρα (al ponte storto). Γνω^ίζοντες δτι έ'χω μονογενή κόρην ηλικίας πε
ρίπου δεκαέξ ετών, οί άθλιοι οΰτοι καί άπιστοι, διά κακοήθων καί Απαι
σίων μέσων είσήλθον νύκτωρ είς τήν οίκίαν μου, καί άπήγαγον αυτήν·, 
κατόπιν δέ τήν ώδήγησαν αλλαχού, ΐνα τήν άποκούψωσι καί τέλος τήν 
έκλεψαν πρδς μέγα σκάνδαλον καί Ατιμίαν ολοκλήρου μου τής οίκογεενίκς».

Ό Βαρθολομαίος συμπεραίνεται έξαιτούμενος δπως οί δύο Αρπαγές ηα- 
ταδικασθώσιν είς ήν τοϊς Αρμόζει ποινήν, ή δέ θυγάτηρ του κομισθή έν 
Βενετία δπως κλεισθή εις μοναστηριού.

Έν τοϊς Registri dell’ Avvogaria εύρίσκεται ύπδ ημερομηνίαν 3 Ίανουα- 
ρίου 1563 τδ λατινικόν κείμενον τής καταδίκης τοΰ Πέτρου Βονα
βεντούρη.

....... « Κατηγορηθείς δτι ύπήρξεν αυθάδης κα'ι κακός έπί τοσοϋτον 
ώστε άνευ ούδενδς σεβασμού πρδς τήν Βενετικήν εύγένειαν, γνωρίζων δτι; 
ή Βιάγκη θυγάτηρ τοΰ εύγενοΰς Βαρθολομαίου Καππέλλου ήν κληρονόμος' ι 
ούχί μέτριας περιουσίας, καί επομένως φρονών δτι ήδυνατο τά Αγαθά' 
ταΰτ.α νά μεταβίβαση είς τήν εξουσίαν του Αν ή κόρη έ'σφαλλεν δπωσδή- 
ποτέ, έτόλμησε καίτοι αύτή δέν είχε φθάσει τήν ηλικίαν τών δεκαέξ 
ετών νά τήν αποπλανήση διά διαφόρων μέσων. ... κλ.»

Ή απόφασις περατοϋται διά τών συνήθων τύπων καί επειδή δ έ'νοχος 
ήν φυγάς λέγεται ρητώς «δτι Αν τυχδν ποτέ συλληφθ.ή, νά δδηγηθή είς 
Βενετίαν, ένθα κατά τήν ώρισμένην ημέραν και ώραν θέλει δώση δήμοσίρρ’ 
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δίκην τών πράςεών του, τής κεφαλής αύτοΰ Αποκοπτομένης τοΰ τραχήλου 
όπως έπέλθη θάνατος».

Την αυτήν ημέραν δι’ επισήμου πράζεως καί συνεπείς της αποφάσεως 
ταύτης, δ Βαρθολομαίος Καππέλλος ύπεσχέθη έκ τοΰ ξδίου του ταμείου 
Ανταμοιβήν χρηματικήν είς δν τινα ή'θελε παραδώσει τδν Πέτρον ζώντα 
ή νεκρόν είς τάς χεϊρά; της δικαιοσύνης. Ή Απόφασις έδημοσιεύθη την 
7 Ίανουαρίου καί ανεγνώσθη Απδ τοϋ ύψους τών βαθμιδών τοΰ Ριάλτου.

Έκ τής Ατοφάσεως έζάγεται οτι δ Πέτρος Βοναβεντούρης (ών ήλικίας 
τότε είκοσιτεσσάρων έτών) δέν εϊχε τδν έ'ρωτα καί μόνον δδηγδν έν τή 
επιχειρήσει του ταύτη. Διά νά καταπείση δέ την Βιάγκην, την έπεισεν 
ότι ήτο όχι υπάλληλος αλλά μέλος τής εύϋπολήπτου καί ίσχυράς οικογέ
νειας τών Σαλβιάτη. Ή μετά ταΰτα δέ διαγωγή του έν Φλωρεντίγ θέλει 
άλλως γνωρίσει ήμΐν τδ ταπεινόν τοΰ χαρακτήρας του.

Ή νεότης τής Βιάγκης, ή πλήρης θέλγητρων ώραιότης αυτής, αί ρω- 
μκντικαί περιπέτειαι τής φυγής τη;, έκίνησζν τήν προσοχήν Φρκγκί” 

' σκου τοΰ έκ Μεδίκων, δστις τότε ήν συνάρχων έν τή διοικήσει τής Το
σκάνης καί είς δν δ πατήρ του ξδωκε τδν τίτλον τοΰ Άντιβκσιλέως. Ό 
Φραγκίσκος ήθελησε νά τήν γνωρίσγ. Άλλ’ ή νεαρά γυνή ήγάπά τότε 
τδν σύζυγόν της. Άναλογιζομένη μετά φρίκης οτι κατάσκοπός τις ήδύ- 
νατο νά έλκυσθή ύπδ τής αμοιβής ή'τις θά έδίδετο είς έκεϊνον, δστις ή'θελε 
φέρει άύτδν νεκρόν ή ζώντα είς Βενετίαν, έ'μενε κεκλεισμένη πλησίον του 
και δέν ήθελε νά ίδη κανένα. Καθ' ά ανζφέοει δ Αίττας, ολόκληρος συ- 
νομωσίκ έστήθη περί τήν δυστυχή Βιάγκην, 'ίνα τήν πείσωσι νά ΐ'δ·ρ τδν 
Φραγκίσκον. Και αυτή ή πενθερά της έ'λαβε μέρος καί κατόρθωσε νά 
πείση αύτήν νά ύπάγωσιν δμοΰ παρά τή μαρκησίγ δέ Μονδραγόνε, δ σύ- 

' ζυγός τής δποίας ήτο έκ τών εύνοουμένων τοΰ πρίγκηπος* τή ύπέδειζεν 
ότι δ μαρκήσιος ήδύνατο νά κάμη τδν δδν Φραγκίσκον νά ένδιαφερθή διά 
τάς δυστυχίας της καί νά παρέμβη παρά τή Γερουσία τή; Βενετίας ύπέρ 
αυτής, Κατά τδ διάστημα τής έπισκέψεως δ Μονδραγόνε είσήλθεν, ύπε- 
κρίθη ότι δέν γνωρίζει ποια είναι ή Βιάγκη καί όταν τοΰ ώνόμασαν αυ
τήν, ύπεσχέθη εύθΰ; νά παρακαλέση περί τοϋ πράγματος τδν πρίγκηπα. 
Ένφ ώμίλουν περί τούτων, μετά τής πενθεράς ή μαρκησία έφερε τήν 
Βιάγκην πρδς άλλα δωμάτια, άμα δέ έφθασαν είς μικράν τινα αίθουσαν, 
τήν Αφήκε μόνην προφασισθεϊσα oTt πηγαίνει διά νά κομίσ-ρ τι. Τότε εί- 
σήλθεν αίφνιδίως δ Φραγκίσκος. Ή νεαρά γυνή παρευθύς ένόησε τήν 
γίδα είς ήν έ'πεσεν, έρρίφθη πρδ τών ποδών τοϋ πρίγκηπος ίκετεύουσα 
τδν νά σεβασθή τούλάχιστον τήν τιμήν της καί νά μήν έπαυξήση 
σκληρότητα τοϋ πεπρωμένου, δπερ τήν έστέρησε τής πατρίδος 
συγγενών.

Μετά τήν πρώτην αύτήν σσνέντευςιν ό έν Βενετία πρεσβευτής τής

πα- 
κύ
τη ν

καί τών
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Φλωρεντία', Κοσμάς Βάρτόλης ένήργησεν ύπέρ τοΰ Βοναβεντούρη καί ύπο- 
ί στηριζόμενος ύπδ τοϋ Νουντζίου τοΰ Πάπα προσεπάθησε νά άνακτήσν) ύπέρ
! τής Βιάγκης τήν εύ'νοιαν τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, Καί όμως τδ

Συμβουλών τών Δέκα δέν έκάμφθη. Τά έξακισχίλια δουκάτα τά δποϊα 
, ειχεν ύπεζαιρέσει δ Βοναβεντούρη;, τά δποϊα ή κόρη ώφειλε κατά τούς 

i βενετικούς νόμους νά λάβη ώς προίκα έκ τής κληρονομιάς τής μητρός της
; καί τά οποία έζήτει άπδ τήν οικογένειαν της δέν τή; έδόθησαν και ή

< κατ’ αύτής έκδοθεΐσα η'δη άπόφασις έπεκυρώθη. Ό Φραγκίσκος δέν δυσηρε*
ί στήθη ίσως διά τήν λύσιν ταύτην ή'τις έμελλε μετ’ού πολύ νά ρίψν; τήν
‘ φυγάδα είς τάς άγκάλας τοΰ προστάτου της. Ή Βιάγκη ήτο τότε μόλις

δέκα επτά έτών, καί οί ισχυροί έ'χουσι πολλά μέσα διά νά κάμνωσι τούς 
j ασθενεί; νά ύποκύπτωσιν,
( "Οσον αφόρα τδν σύζυγον, επειδή έ'λαβε άπδ τδν πρίγκηπα τήν θέσιν

τοΰ Τματιοφύλακος (Gnardaroba) καί έπεθύμει νά διατηρήση αύτήν, άπε- 
φάσισε νά ύποκύψν; είς τάς περιστάσεις.

ί Ή Βιάγκη ήτο ήδη έοωμένη τοΰ πρίγκηπος όταν ούτος ένυμφεύθη -
’ Ιωάνναν τήν Αύστριακήν, τής οποίας ή έπίσημος έν Φλωρεντία είσοδος

έγενετο τήν 16 Δεκεμβρίου 1 565. Ό Φραγκίσκος δστις απέδιδε μέγα 
ί πολιτικόν συμφέρον, είς τδν επιφανή αύτδν γάμον έκράτησε κατ’ Αοχάς

μυστικού; τούς μετά τής Βιάγκης έρωτας του. ■ Αλλά δέν ήδύνατο ή 
άλαζών Αυστριακή, μή άρεσκομένη άλλως τε είς τά έθιμα τής αυλής τής 
Τοσκάνης, νά κάμγι τδν σύζυγόν της νά λησμονήσγ τδ πάθος τδ συνδέον 
αύτδν πρδς τήν ώοαίαν βενετήν. Τόσφ μάλλον καθ’ όσον δ αύστόίακδς 
οίκος μετά περιφρονήσεως έβλεπε τούς νεήλυδας αύτούς Ιταλούς ήγέ- .<
μονίσκους, καί άλλη τις η'δη αύστριακή ήγεμονόπαις ή ·Μ^ργαρίτα δού- 
κισσα τής Πάρμας, νόθος θυγάτηρ τοΰ Καρόλου Ε. δέν παρέλειψε νά

> δείζη είς τδν ’Οκτάβων Φκρνέσων τδν δεύτερον σύζυγόν της, πόσον έθεώ-
! ρει κατώτερον αύτής ηγεμόνα τόσον προσφά,του γένους.
ί . Ό Φραγκίσκος έζηκολούθει λοιπόν αγαπών τήν Βιάγκην και τάχιστα ;
( Κοσμάς δ έκ Μεδίκων έπληροφορήθη περί τών νυκτερινών έκδρομών τοϋ

υίοΰ του, διότι ύπό ημερομηνίαν 25 Φεβρουάριου 1 565 έγραφε πρδς άύτόν. 
. «Νά διέρχησθε μόνος κατά τδ διάστημα τής νυκτδς τάς δδούςτής 

f Φλωρεντίας, δέν συνρίδει μήτε πρδς τδ συμφέρον, μήτε πρδς τήν τιμήν, μήτε
I πρδς τήν Ασφάλειαν τοϋ Ατόμου σας, καί πρδ πάντων Αν τδ κάμνητε τα-
ί κτικά. ’Ήθελα νά σάς είπω πολλά περί τών κακών συνεπειών τάς οποίας
I δύναται νά έπιφέργ τδ τοιοϋτον., Άπ’ έμοΰ δέν θά προέλθωσι μήτε δυ-
| σαρεσκεια, μήτε βασανιστήρια, Αλλ’ έζ έκείνου δστις κυρίως ένδιαφέρετάι’ ·

ώστε έπιθυμώ νά άκούσητε τάς συμβουλάς. Γνωρίζων τήν μεγάλήν ύμών .
' φρόνησιν δέν αμφιβάλλω ότι θά φροντίσητε νά δωρθώσητε πράγμα δπερ 

σπουδαίους δύναται νά σάς βλάψ·/;». ,. <■ ί
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Ό Φραγκίσκο; ύπήκουσεν εις τάς πατρικά; σύμβουλά; Αλλά μετ’ 
οΆίγον ή επιρροή τής ερωμένης του του παρέσυρε. Τόσω μάλλον καθ’ 
δσον τοΰ; μετά τή; Βιάγκης έρωτας το'υ ύπεβοήθει ή αδελφή του δόννα 
’Ισαβέλλα σύζυγος τοϋ Παύλου Ίορδάνου Όρσίνη, δουκδς τοϋ Βρακκιάνου 

ήγεαονί; έλευθεριωτάτων ηθών.
Κατά τΰ έτος 1569 ό πρίγκηψ έ'κτιζε χάριν της εύνοουμένης εις τά 

πέριξ τής Φλωρεντίας διά τοϋ άρχιτέκτονος Βερνάρδου Βουονταλέντη την 

επκυλιν τοϋ Πρατολίνου τήν ύα,νηθεΐσαν ύπδ τοΰ Τάσσου, έκ τής οποίας 
δεν σώζεται πλέον σήμερον είμή δ έπί τοϋ βράχου λιανθεΐς ύπδ τοϋ 

Ίώάννου Βερονκίου όγκος, δπου ώφειλε νά. λαξευθή τδ άγαλμα τοϋ θεοΰ 
τών Άπεννίνων ή τοϋ Όμβριου Διάς. Κατ’ αύτήν βεβαίως τήν εποχήν δ 
Βεμβε νοϋτος Κελλίνης έπλασε τήν έκ κηροϋ μικρογραφίαν τοΰ Φραγκίσκου^ 
έζωγραφήθησαν δέ ύπδ τοϋ ’Αγγέλου Βρονζίνου αί δύω εικόνες τής Βιάγ

κης τών οποίων ή μία εύρίσκετκι εις τήν πινακοθήκην τών Uffizi και 
ή άλλη είς τδ Μέγαρον Πίττη. Τρίτη είκών ζωγραφηθεϊσα αύτη ύπδ τοϋ 
’Αλεξάνδρου Άλλόρη τοϋ άγαπητοΰ τοϋ Βρονζίνου ανεψιού εύρίσκετκι 
επίσης είς τήν συλλογήν τών Uffizi. Ώς καί αί δύω άλλαι δεικνύει τήν 
θελκτικήν βενετήν έν ολγ αυτής τή νεαροί καλλονή.

Πολλάκις Ιωάννα ή Αυστριακή ώς προσβεβλημένη σύζυγος έκαμε πα
ράπονα εις τά δποϊα δ Φραγκίσκος άπήντα ύποσχόμενος νά διάρρηξη τάς 

πρδς τήν Βιάγκην σχέσεις του, ύποσχέσεις τάς οποίας ούδέ καν έφρόντιζε 
νά έκπληοωση. Πρδς στιγμήν ή ήγεμονίς έσκέφθη νά έκδικηθή* άλλα πα- 
ρευθΰς αίσθανθεΐσα τήν ιδίαν Αξιοπρέπειαν, έζήτησε παρηγοριάν τών θλί
ψεων της έν τή έξκσκήσει των θρησκευτικών αυτής καθηκόντων καί μέ- 

νουσα άφοσιωμενη είς τδν σύζυγόν της, μεθ’όλα τά πρδς αΰτδν παράπονά 
της, κατέστη άντικείμενον λατρείας όλων δσοι δέν έξήσκουν τδ χαμερπές 
τοϋ αύλοκόλακος επάγγελμα.

Ό δέ Πέτρος Βοναβεντούρης διά νά παρηγορηθή έκ τοϋ συζυγικού αύ

τοϋ ατυχήματος, είχε συνδέσει έρωτοπλοκίαν μετά τής Κασσάνδρας Ρί
τση, χήρας Βογγιάνη τινός. Άλλ’ ή οικογένεια Ρίτση ήτις ειχεν ήδη δο
λοφονήσει δύο έραστάς τής Κασσάνδρας, κάποιον Καβαλκάντην καί κά
ποιον δέλ Κάτσια, έθεωρήθη ύπέρποτε προσβεβλημένη διά τής νέας 
ταύτης σχέσεως καί ή έκδίκησίς της ύπήρξε τρομερά. Νύκτα τινά 
(κατά τδ έ'τος 1 572) καθ’ ήν δ Βοναβεντούρης έξήρχετο έκ τοΰ οίκου τής 
ερωμένης του, άκ,ολουθούμενος ύπδ δύω υπηρετών, προσεβλήθη έπί τής γε- 
φύρας τής άγιας Τριάδας ύπδ δώδεκα και πλέον οπλοφόρων. Εις τών άνθρώ- . 

πων του έπεσε νεκρός, δ άλλος έτρκπη είς φυγήν’ δ Πέτρος φονεύσας ένα 

τών επιτιθεμένων κατώρθωσε νά διέλθη τήν γέφυραν καί νά πλησιάση 
τδν οΐκόν του, αλλά οί εχθροί του τδν έ’φθασαν καί μετά Απελπιστικήν 
Αντίστασιν ύπέ.κυψεν είς τδν άριθμόν.Ή Κασσάνδρα έλαβε σχεδόν ταυτο- 

ίI 
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χοόνω; τύχην έπίσης σκληράν δολοφόνοι προσωπιδοφοροϋντες είσήλθον 

είς τδν οΐκόν της καί τήν έ'πνιξαν έν τή κλίνγι της.
Ό Φραγκίσκος ύπεβοήθησε τδν φόνον τοϋ συζύγου τής έρωμένης του. 

Έλέχθη τοΰτο άλλα δέν άπεδείχθη. Ούχ ήττον είναι βέβαιον ■—έντδξ 

ολίγου θά τδ ίδωμεν,—δτι ήτο έν γνώσει τοϋ ερεθισμού τής οικογένειας 
Ρίτση έναντίον τοϋ Βοναβεντούρη καί τής Κασσάνδρας καί δταν ή Βιάγκη, 
διά τδν τύπον ίσως, έζήτησεν έκδίκησιν διά τδν φόνον τοΰ συζύγου της, δ 
πρίγκηψ, άφ’ ου ύπεσχέθη νά άποδώσφ δικαιοσύνην, προύχώρησε μετά 
τοσαύτης βραδύτητα; είς τάς ανακρίσεις τής ύποθέσεως, ώστε οί φονεΐ; 

έλαβον καιρόν νά καταφύγωσιν εις Γαλλίαν. ;
Κατά τδ 1574 δ θάνατος τοΰ Κοσμά κατέστησε τδν Φραγκίσκον εν

τελώς κύριον τής Τοσκάνης. Άπ’ αυτής τής στιγμής ή Βιάγκη κατώκησε 
μέγαρον γειτνιάζον τφ τοΰ νέου μεγάλου δουκδς καί ή’ έρωμένη μεγαλο- 
πρεπώς ένδεδυμένη παρουσιάζετο είς δλας τάς έορτάς, διά νά δέχητα{ 
τάς ύποκλίσεις τών αύλικών ύπδ τά βλέμματα τής νομίμου συζύγου..

’Ιωάννα ή Αυστριακή μέχρι τής στιγμής εκείνης μόνον θυγατέρας έίχε 
γεννήση, τών όποιων μία ή Μαρία γεννηθεϊσα τήν 26 ’Απριλίου 1573 

άογότερα ένυμφεύθη 'Ερρίκον τδν Δ'· καί έγένετο ή βασίλισσα τής Γαλλία; 
Μαρία ή έκ Μεδίκων. Άλλ’ ό Φραγκίσκος πικρώς έθλίβετο δτι δέν ειχεν 
άρρενκ κληρονόμον. Ή Βιάγκη έπίσης έκ τοϋ μετά τοϋ Βοναβεντούρη γά

μου της μόνον μίαν θυγατέρα ειχεν δνομαζομένην Πελλεγρίνην. ,’Έκτοτε 
δέ ήτο στείρα. Ή διακαής επιθυμία της ήτο νά δώση υίδν είς τδν Με- 
γαν Δούκα. ’Επί τή έλπίδι νά ύπερτερήση καί κατά τοΰτο τής νομίμου' 
συζύγου ύπεκρίθη δτι ήτο έ'γκυος καί δτι έγέννησε. Τδ στρατήγημα διε- 
ξαχθέν μετά σπανίας, έπιτηδειότητος έπέτυχε κατ’ άρχάς. Άπατηθεί; 
ύπδ σειράς δοθ,οπλοκιών δ ήγεμών άνεγνώρισεν ώς ίδιον υίδν πκιδίαν τα

πεινής καταγωγής, τδ όποιον ώνομάσθη Αντώνιος. Πρδς άποφυγήν πάσης 
προδοσίας, κατά διαταγήν τής Βιάγκης οί συνένοχοι καί ή Αληθής μή- 

τηρ άπεμακρύνθησαν.καί έδολοφονήθησαν. Πριν δμως άποθάνη ή τελευ
ταία αυτή ήδυνήθη νά μαρτυρήση ύπδ ποιας περιστάσεις έκομίσθη κατά 
τήν νύκτα τής 28 πρδς τήν 29 Αύγούστου 1 57 6 παρά τήν κλίνην τής 
ψευδοϋς μητρδς τδ παιδίον τδ όποιον μ’ δλα ταϋτα καθ’ όλην του τήν 
ζωήν ώνομάζετο Δον Αντώνιος δ έκ Μεδίκων. Ό Φραγκίσκος τότε είδο- 

πόιήθη* τδ Αναφέρει σαφώς ό ίδιος έν πολλαΐς έπιστολαϊς του* άλλ’ ό 
έ'ρως ισχυρότερος όλων τών αποκαλύψεων, τδν έκράτησε πάντοτε δεσμευ- 

μένον παρά τή ήρω’ί’δι τής τοιαύτης Απάτης.
Έν τοσούτφ ή ευλαβής Ιωάννα ή Αυστριακή έκολακεύθη ύπδ τής έλ- 

πίδος τοϋ νά έπαναφέρη πρδς έαυτήν τδν άπιστον σύζυγόν της, οτε τήν 

20 Μαΐου 1577 έγέννησε τέλος υίδν δνομκσθέντα Φίλιππον χάρίν τοΰ βκ-

Τόμος Ζ*. 16. — ’Οκτώδριος 1883. 54 
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σιλέφς'τής ’Ισπανίας. Άλλά μείνασα έγκυος έκ νέου κατά το επόμενον 
έτος άπέθανε κατά τον τοκετόν τήν 10 ’Απριλίου 1578..

Μετά δύο μήνας περίπου ή'τοι τήν 5 ’Ιουνίου ό Φραγκίσκος ένυμφεύετο 
χήν Βιάγκην. Ούχί όμως άνευ άμφιβολιών και εύκόλως. Διότι πρίν ή άπο- 
φασίση τδν γάμον (κατόπιν εγένετο γνωστόν τοϋτο έκ τών εγγράφων 
τών άρχείων) ύπέβκλε τδ ζήτημα τοϋτο τής συνειδήσεως είς τον θεολό
γον της αύλής Ίωάννην Βαπτιστήν Κονφέττην. Ό ίερεύς ίνα φώτισθγ 
.υπέβαλε τά έξης ζητήματα.

1) Ζώσης της γυνχικός του δ Μεγας Δούξ ύπεσχέθη τγ Βιάγκη νά τήν 
νυμφευθ?) όταν άμφότεροι ή'θελον χηρεύσει;
... ;2) Τοιαύτη'ύπόσχεσις εγένετο προ τής δολοφονίας, του 'Πέτρου Βονα
βεντούρη; . . ■
... 3) Ό πρίγκηψ μετέσχε πως τοϋ φόνου τούτου;

4) Μετά τήν ύπόσχεσιν τοΰ γάμου είχε σχέσεις μετά τής Βιάγκης 
και εσχε τέκνα έξ αύτής ;

Είς τήν πρώτην και δευτέοαν έρώτησιν ό Φραγκίσκος ήπεκρίνατο κα- 
τηγορηματικώς. Είς τήν τοίτην έρώτησιν διεκήρυξεν ότι ουδόλως διέταξε- 
cov φόνον τοϋ Πέτρου. Βοναβεντούρη, άλλ’ ότι έ'μκθεν οτι προυκειτο νά 
τον φονεύσωσι και δέν έ'σπευσε νά έμποδίση τδν φόνον. Είς τήν τετάρτην 
έρώτησιν δέν ήρνήθη τήν μετά τής Βιάγκης έξακολούθησιν τών σχέσεων» 
άλλ’ έξήγησεν δτι δέν έ'σχε τέκνα. «Εί και ή κοινή γνώμη, είπεν, ώς 
καί σείς αύτδς Θά τδ έμάΘετε, άπέδωκεν δτι δ δδν ’Αντώνιος ήτο υιός μου 
γεννηθείς έκ τής Βιάγκης, τδ αληθές είναι δτι τοΰτό ,έστιν .ανακριβές. 
Καί πράγματι, άφοϋ τδν άνεκήρυξα υιόν μου, έμαθον παρά τής Βιάγκης 
τήν πάσαν αλήθειαν και έπείσθην πληρέστατα περί τούτου.»,

*0 Κονφέττης διεκήρυξεν δτι οί ιεροί κανόνες άντέκειντο είς τδν γάμον., 
*0 Φραγκίσκος όπεσχέθη δτι θά διαλύση τάς μ.ετά, τής έρωμένης του σχέ
σεις.Έν τούτοις φοβούμενος δτι φίλτρα καί μαγεϊαι ή'θελον παρασύρη αυτόν 
έφυγεν είς τά ό'ρη τής Πιστόίας, Άλλά καί έκεϊ γράμματα καί πρεσβείας 
τδν παρηκολούθησαν, μετ’ ού πολύ δέ καί ή Βιάγκη αύτή αφίκετο. Τοϋ 
υπενθύμισε τούς όρκους, ούς ενώπιον τών ιερών εικόνων είχεν εκφέρει καί. 
$Γ ων, τή ύπέσχετο τδν γάμον καί κατώρθωσε νά συσφίξη διά παντός 
τούς μετ’ αύτοϋ δεσμούς.

Ό γάμος εύλογηθείς ύπδ ίερέως και ένώπιον δύο μαρτύρων τήν 5 ’Ιου
νίου 1578 έκράτήθη απολύτως μυστικός διαρκοϋντος τοϋ έπισήμ.ου πέν-, 
θους. Δέν ήλθεν είς γνώσιν τοΰ κοινού ή κατά τδν μήνα ’Ιούνιον τοΰ προ
σεχούς έτους, καί ή επίσημος τών γάμων τελετή εγένετο τήν 12 ’Οκτω
βρίου 1579.
.. Άλλά σπουδαϊαι διαπραγματεύσεις ώφειλον. νά προηγηθώσι ,τής επι
σήμου τοΰ γάμου τελέσεως. Κατεχόμενος ύπδ τοΰ πάθους τδ όποιον τδν

ί.

£

ί

ήνάγκαζε νά ίκάνοπ’οιήση διά τοϋ πόμπώδεστέρουτρόπου τήν άλαζονία^ 
τής Βιάγκης, δ υίδς τοΰ Κοσμ.α δέν έλησμόνει ούχ ήττον τά συμφέροντα' 
τής1 ιδίας αύτοϋ φιλοδοξίας. Ό πρώτος τού γάμος, έστερέωσε δι’ άδιασπά- 
των δεσμών τδν ηγεμονικόν τών Μεδίκων οίκον.Ό Κοσμάς είχεν ένοήσει 
τόσον καλώς τήν σπουδαώτητά τής τοιαύτης συγγένειας ώστε διά ναε 
τήν κατορθώση δέν έδίστασε νά προβ^ί και μέχρι σχεδόν παραιτήσεως 
ύπέρ τοΰ υίοϋ του. Έπί τοϋ θρόνου έκείνου έφ’ού έκαθέσθη μία άρχιδόύ- 
κισσα τής Αύστρίας, ήδύνατο δ Φραγκίσκος νά θέση πλησίον του τήν 
Βιάγκην χωρίς νά αμαύρωση τήν λάμψιν τοϋ στέμματός του ; Τότε διά 
νά συμβιβάση τά πάντα έσκέφθη νά άνακηρύξη ήγεμονόπαιδα καί μά-1 ’ 
λίστα πρδ τής τελέσεως τών γάμων, εκείνην τήν δποίαν δ ίδιος ώμολόγεί 
είς τήν βενετικήν Δημοκρατίαν «ώς αγαπητήν τής καοδίας του» καί 
τήν οποίαν έπρόκειτο νά λάβη έπισήμως ώς δευτέραν σύζυγον. Οί βένε
τοι πολιτικοί μέ τήν θαυμασίαν πολιτικήν έμβρίθειαν δι’ ής ήσαν 
πεπροικισμένοι ένόησαν πάραυτα δτι άν άπέκτων τήν εύνοιαν Φραγκίσκου 
τοϋ έκ Μεδίκων εύχαριστοΰντες αυτόν είς πράγμα οχι μεγάλης δυσκο
λίας, θά, ήδύναντο νά τύχωσι μεγάλων διά τήν Δημοκρατίαν ωφελειών.; 
"Οχι μόνον ένεκα τοΰ μεγέθους τοΰ κράτους του. καί τής πληθύος τών 
υπηκόων τόυ αλλά καί διότι ήτο δ πλουσιώτερος ήγεμών τής Ιταλίας^ 
ο μέγας δούξ τής Τοσκάνης δέν ήτο άξιος περιφρονήσεως. 'II ευγνώμων 
Βιάγκη ήδύνατο νά ήναι δργανον χρήσιμον είς τάς χεϊρας τών βενετών' 
πρέσβεων, καί διά ταΰτα. άνηγορεύθη διά ψηφίσματος «άληθής καί ιδιαι
τέρα κόρη τής δηυ.οκρατίας» «vera e particolar figliuola della Republics a ; 
• Ό Βαρθολομαίος Καππέλλο δέν περιέμενε τον γάμον διά νά συμφιλιωθή' 
μετά τής θυγατρός του, ή'τις τον είχε μαλάξει διά δώρων ηγεμονικών, 
καί χρηματικών ποσών άναβαινόντων είς πολλάς χιλιάδας σκούδων. Άπδ 
καιρού ή'ρχετο συχνάκις πρδς έπίσκεψίν της είς Φλωρεντίαν. Ό συγγοαφεύς’ 
Φραγκίσκος Μο,λίν τδ άναφέρει, κατήγορων μάλιστα ώς μή συνγδον ποό$: 
τήν, μεγαλοψυχίαν εύγενοΰς βενετοΰ, τδ νά έπιτρέπη μεταξύ τοΰ, οί'κου- 
<ου καί τοΰ πρίγκηπος σχέσεις τών οποίων τόσον άτιμος ήτο ή άφορμή. 
’Άν καί τοιαΰτα ήσαν τά αισθήματα όλων σχεδόν τών γεοουσιαστών,’ 
ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία παρέβλεψε τά τοιαΰτα, άποβλέπουσα μόνον’ 
είς τά πολιτικά συμφέροντα. Τήν 16 λοιπόν ’Ιουλίου 1579 ή Βιάγκη - 
άνέκηρύχθη. θυγάτηρ τής Δημοκρατίας. Άναφέρονται ώς πρδς τδ περί-' 
στατικόν τοϋτο έν τοις Ahnali Veneti λεπτομέρειαι τινες άρκετά χαοα* 
κτηρισ.τικαί»-. ■ μ

.. «Οί συγγενείς και οί φίλοι τοΰ οί'κου τούτου, περί τούς τριακοσίους έξή-ς 
κοντά εύπατρίδας, ένεδύθησαν διά πορφυράς μετάξης είς' σημεϊον χαράς 
καί έκράτήσαν έπί πΰλύν καιρόν τά έορτάσιμα αύτά φορέματα. Κατά 
χήν αυτήν ημέραν .οί βενετοί πρασήνεγκον επίσημον γεΰμα είς τδν

r
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^ρέσβευ τήν τής Φλωρεντίας. Πολλοί βενετο'ι εύπάτρίδαι έ'λαβον μέρος έν 
αύτώ καί μετά τδ γεϋμα, έγέυοντο ωραιότατα’, λεμβοδρομία1.,: κατά 
τήν επικρατούσαν συνήθειαν, έπί τής μεγάλης Διώρυγος. Είς τδν ρηθέντα 
πρεσβευτήν προσηνέχθη άλυσις χρυσή χιλίών δουκάτων, πράγμα τδ όποιον 
δέν έ'γεινε ποτέ είς πρεσβευτήν δουκός».

Άπδ τδν λόγον τδν άπαγγελθέντα ύπδ τοϋ Δόγη πρδς τδν πρεσβευτήν 
τόϋ Φραγκίσκου νομίζομεν κατάλληλον νά μεταφέοωμεν περικοπάς τινάς.

^’Ανακοινώσατε, παρακαλώ,έν ονόματί μας ποδς την Α/Υψηλότητα,εΐ- 
πεν δ δόγης, ότι δένήπατήθη ώς πρδς την πρδς αύτδν άγάπ'ην μας, μήτε 

' ώς πρδς την πρδς ύμας εμπιστοσύνην του. Και άφ’ ου έ'λαβε την φρόνιμό·» 
Οτάτην αύτήνάπόφασιν νά έκλέξη ώς σύζυγον την δέσποιναν Βιάγκην Καπ- 
πέλλο, εύγενή κυρίαν έξ εύγενεστάτης οικογένειας της πατρίδος μας,ητις 

κοσμείται άπδ τά λαμπρά εκείνα και έ'κτακτα προτερήματα, τά όποια 
κατέστησαν αυτήν αξίαν τοιαύτης εκλογής, αισθανόμενα την ζωήοοτέραν 
έύχαρίστησιν και διά νά δώσωμεν περιφανές δείγμα της ήμετέρας εύνοιας, 
άνεδείξαμεν καί άνεκηρύξαμεν αθτήν ημείς μετά της Γερουσίας άληθή καί 
ί,διαιτέοαν θυγατέρα τνίς Δημοκρατίας μας. Διά τάϋτα άποδίδομεν μεγάλας 
ευχαριστίας είς την Α. 'Υψηλότητα διά τήν ιδιαιτέραν ύπόληψιν καί 
μέριμναν τήν όποιαν έ'δειξε πρδς ημάς κατά τάς σπουδαίας αύτάς διαπραγ
ματεύσεις αΐτινες συνδέονται τόσον στενώς πρδς τδ ί'διον άτομόν του καί 
τήν καθίδρυσιν τής γενεάς του,.αξίας μακράς καί ευτυχούς διαδοχής»....

■ Τήν επαύριον διά νά εύχαριστήσγ άκόμη περισσότερον τδν σύζυγον 
τής Βιάγκης, άνηγόρευσε τδν πατέρα αύτής Βαρθολομαίον Καππέλλο καί 
τδν άδελφδν αύτής Βίκτωρα ίππότας τής <> Stola d’oro ».Τά αύτά χειρόγραφα 
χρονικά άνώφέρουσιν οτι άμφότεροι παρουσιάσθησαν κατά τήν πέρίστασιν 
ταύτην συνοδευόμενοι ύπδ έκατδν ευπατριδών ένδεδυμένων άπάντων διά 
μετάξης πορφυράς, έν ω αύτοί οι ί'διοι έ'φερον τδν χρυσοϋν μανδύαν. Καί 
ό συγγραφεύς προσθέτει ότι ήτο ώραΐον τδ θέάμ,α, ώς δύναται τις νά ύπο» 
θέσή πράγματι, ύπδ τδν ούρανδν τής Βενετίας κατά τήν 17 ’Ιουνίου.

. Άπδ τής 12 ή'δη Μα’ίου 1578 ό Βίκτωρ Καππέλλο είχε δεχθή παρά 
^ής αδελφής του—ήτις ήτο τότε άκόμη ερωμένη τοΰ Φραγκίσκου, άφ’ 
Ου ό μυστικός γάμος έγένετο μόνον κατά τήν 5 ’Ιουνίου 1578—τήν δω
ρεάν τοϋ μεγάρου Τρεβεζάν, δπερ ήγόρασεν άπδ τής 4 ’Οκτωβρίου 1577 
ή Βιάγκη διά νά τδ δώσγι ώς κατοικίαν είς τήν οίκογένειάν της. Έν 
τφ μεγάρω τούτφ έφιλοξενήθη κατά τδ 1579 ό πρεσβευτής τοϋ Φραγκί
σκου όταν ήλθε νά μάθη τήν επίσημον τής Γερουσίας άπόφασιν.

*0 άπόσταλείς ύπδ τοΰ Φραγκίσκου ώς έκτακτος πρεσβευτής κατά τήν 
περίστασιν ταύτην παρά τής Δημοκρατίας τής Βενετίας, ήτο ο νεαρός νό
θος άδελοός του.

'11 Γαληνότατη Δημοκρατία δέν παρημέλησεν ούδέν τών δεόντων διά νά 

έξαλείψή" τής μνήμης τής νέας συζύγου τοϋ δουκδς τής Τοσκάνης, τήν 

αυστηρότητα τήν όποιαν έδειξεν άλλοτε πρδς αυτήν ή πατρίς, δτε 
δεκαεξαέτις μόλις, έγκατέλειψε, φυγάς έξ έ'ρωτος τήν πατρικήν στέγην 
καί τήν γενέτειραν πόλιν. Διά νά έξαλειφθή καί ή άνάμνησις τοΰ πράγ
ματος, τδ Συμβούλων τών Δέκα διέταξε τήν 23 ’Ιουνίου 1 579 νά δια- 
γραφώσιν άπδ τά βιβλία τής Avvogaria καί δπουδήποτε άλλαχου εύρίσκοντο 
τώ τής δίκης τής Βιάγκης καί αί κατ’ αύτής άποφάσεις. Αλλά τδ Συμ
βούλιου τών δέκα δέν έ'λαβεν ύπ'δψιν τήν άκαταμάχητον ύπομονήν καί τδν 
όξυδερκή οφθαλμόν τών παλαιογράφων, τών οποίων εις ό Μάρκος Σολάρης 
δδηγούμενος έκ τής διαφοράς τοϋ χρώματος τής μελάνης, τής γραφής καί 

τής μετά δέκα πεντε έ'τη διαγραφής, κατώρθωσε νά άναγνώση καί άπο- 
δώση σχεδόν ολόκληρον τδ έ'γγραφον.'Ο Τσικόνια τδ άναφέρει καί δι’αύτοΰ 

τοϋ τρόπου καί αύτδς είς τών πρωτων άνεκάλυψε τδ ένδιαφέρον αύτοϋ..
"Οτε οί Βενετο'ι πρεσβευτκί μετέβησαν είς Φλωρεντίαν, έγένοντο 

δεκτοί ομοίως μετά μεγάλης πομπής καί πολλών ένδείξεων άγάπης. Έν 
Φιοεντζουόλιρ ό δδν ’Ιωάννης τών Μεδίκων καί ό Βίκτωρ Καππέλλος τούς 
έχαιρέτισαν και τοΐς εΐπον έν όνόματι τοΰ Φραγκίσκου, ότι άπδ τής λ 

στιγμής καθ’ ήν έπάτησαν είς τά κράτη των, ό Φραγκίσκος παργτεΐτο 
πάσης έξουσίας καί τούς παρεκάλει νά διατάσσωσιν ώς άπόλυτοι κύριοι. 
Μεγας άριθμδς φλωρεντινών εύγενών ήλθεν είς συνάντησίν των έν Σκαρπε- 
ρίκ. Δύο μίλλικ μακράν τής πόλεως ευρον τδν δδν Πέτρον τδν έκ Με
δίκων, τδν Βαρθολομαίον Καππέλλον καί τδν Σεβασμιώτατον Πατριάρχην 

Άκυιληίας έκ μητρδς θειον τής Βιάγκης. Είσήλθον δ’εις Φλωρεντίαν 
προπεμπόμενοι ύπδ έβδομήκοντα βενετών εύγενών καί άκολουθούμενοι 
ύπδ έκατδν καί πλέον ιππέων. "Ολη ή πόλις ήν άνάστατος, τά παράθυρα 
καί οί έξώσται ήσαν πλήρη κόσμου, ώς ομοίως καί δλαι αί όδοί. ·

Ό δούζ καί ή ,δούκισσκ έξ ιδιωτικής οικίας παρέστησαν είς τήν εΐσο- 
δον τών πρέσβεων. Τήν εσπέραν δέ τής αύτής ημέρας διά τοϋ μακροϋ 
διαδρόμου δστις ένόνει τδ Παλαιόν Άνάκτορον μετά τοΰ μεγάρου Πίττη 

αί Ύψηλότητές των μετέβησαν πρδς έπίσκεψιν τών πρεσβευτών. Τήν 
επαύριον καί ούτοι μετέβησαν παρά τ$ Φραγκίσκφ και τή Βιάγκη κ,αί 
έοείπνησαν παρ’ αύτοϊς έν στενοτάτφ κύκλω.

Ή Βενετία προσήνεγκε τή νέα μεγάλη Δουκίσση μεγαλοπρεπές περί- /. 
δεραιον συνιστάμενονέκ δεκαοκτώ χονδρών άδαμάντων και μεγάλου 

άριθμοΰ μικρών, άςί-ζς επτά χιλιάδων πεντακοσίων δουκάτων.
"Οταν ή Βιάγκη έδέζατρ παρά τών πρεσβευτών τδ κόσμημα είπεν δτι, 

εύχαρίστως ή'θελεν άποδεχθή καί άπλοΰν άνθος, άλλ’ δτι τδ άντικείμε- · 
νον τοΰτο θά ήναι ,αίωνία άνάμνησις τής άφοσιώσεως αύτής πρδς τήν 
Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν.

; Δέν περιγράφομεν τάς έορτάς αΐτινες έτελέσθησαν έν Φλωρεντία τήν
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12 ’Οχΐωβρίου .1579, έπ’ ευκαιρία: τών επισήμων γάμων. °Εν μόνον 
έπεισόδιον θέλομεν άναφέρει.·. Μεταξύ τών πρεσβευτών οίτινες παρήσαν 
πάντες εις τον γάμον έκτδ'ς τοΰ της Αυστρίας, διεκρίνοντο οί δύο της 
Βενετίας ’Αντώνιος Τιέπολος καί ’Ιωάννης Μικέλης. Ό μέγας δούξ 8Ϊχεν 
έκφοάσει αύτοΐς την επιθυμίαν δπως την στιγμήν τ'ης στέψεως καί πριν ή 
αύτδς παρουσιάση τον γαμικδν δακτύλιον τή Δουκίσσν; δ εις; τών δύο 
πρεσβευτών νά θέση έπί τ'ης κεφαλής αύτής δουκικδν στέμμα. Οί πρεσ- 
βευταί οΐτινες δέν είχον λάβει τοιαύτην εντολήν άνεφέρθησαν εις τήν 
Κυβέρνησίν των' ή δέ Γερουσία συνεζήτησε δια μακρώ- και διά μεγάλης 
πλειοψηφίας άπεφασίσθη δπως ό εις τών πρεσβευτών επίθεση τδ στέμμα 
τη Δουκίσση έπιλέγων δμως γεγωνυίγ τή φωνή «Εις δείγμα οτι είναι 
γνησία κόρη τής Βενετίας».

’Εν δέ ταΐς πρδς τούς πρέσβεις σταλείσαις δδηγίαις ώρίζετο «Τοΰτο 
δέ θέλετε λάβει τήν φροντίδα νά λε.χθή, έκλέγοντες τήν κατάλληλον 
στιγμήν, δπως ή φωνή σας μή καλυφθή ύπδ τοΰ θορύβου τών σαλπίγγων 
ή άλλου τίνος κρότου».

Αί δδηγίκι αύται ήσαν φρόνιμοι, ώς έφάνη άμέσως, διότι δ νούιτζιος 
τοΰ Πάπα ύποθέτων οτι σκόπδν είχον νά στέψωσι τήν Βιάγκην ώςμεγά- 
λην δούκισσαν τής Τοσκάνης, ήρξατο διαμαρτυρόμενος εναντίον τής προσ
βολής ταύτης τών δικαιωμάτων τοΰ Πάπα. Άλλ’ ή δυσκολία ή'ρθη ά
μέσως άμα έγνωστοποιήθη τδ κείμενον τής άνω διακηρύξεως. Ό Πάπας 
έβλεπεν άλλως εύμενώς τδν γάμον τοΰτον, διότι είχεν είπεϊ είς τδν παρ’ 
αύτφ Βενετδν πρεσβευτήν οτι ή ένωσις δύο τόσφ ισχυρών πριγκήπων 
τής Ιταλίας, τοΰ δόγη και τοΰ μεγάλου, δουκδς τής Τοσκάνης, ήθελε 
παοαγάγει πολλά καλά τή χριστιανωσόνη.

'Η νέα μεγάλη δούκισσα διεκρίθη διά τήν προστασίαν ήν παρέσχε πρδς 
τούς τεχνίτας καί τούς συγγραφείς. Ήγάπα τδν Τάσσον καί είναι γνωστόν 
δτι τφ 1587 τφ προσέφερεν άργυροΰν κύπελλον.

Εύρέθη έν Βενετίγ, έν τοΐς μυστικοΐς άρχείοις τών ίερεξεταστών τοΰ 
Κράτους, ολόκληρος αλληλογραφία μεταξύ τής Βιάγκης καί τοΰ πατρι
κίου Φραγκίσκου Βεμβου. Είναι άνταλλαγή εύφυολογιών καί πνεύματος’ 
αί έπιστολαί αί ύπδ τής δουκίσσης ύπαγεγραμμέναι άνέρχονται ε ίς δε- 

,-καέξ, καί χρονολογούνται άπδ 26 7βρίου 1579 μέχρι 1 Αύγούστου 1 587. 
ι Αί έπιστολαί τοΰ Βέμβου τούτου δστις υπήρξε ποιητής άζίας τινδς, 
είναι πλήρεις σεβασμοΰ πρδς τήν μεγάλην δούκισσαν τής Τοσκάνης καί 

.'ύπερβολικών επαίνων διά τάς χάριτας αύτής καί τήν ώραιότητα. Έπλη- 
•ρόνετο άρά γε ύπδ . τοΰ Φραγκίσκου; άγνωστον'έν τούτοις αύτδς δια? 
•μαρτύρεται περί τής άφιλοκερδείας του' αργότερα δμως άνεκαλύφθη ότι 
έπληοόνετο ύπδ τοΰ μεγάλου δουκδς Φερδινάνδου καί δικασθείς1 δτι άπε- 

•ικάλυψε μυστικά τοΰ Κράτους είς ξένον ηγεμόνα,, , κατεδικάσθη .ύπδ. .τοϋ

Συμβουλίου των Δέκα εΐς τήν κεφαλίκήν ποινήν καί άπέκέφκλίσθη τήν 6 
Ιουλίου 1599. .■■;■■■„.

1 Άλλ’ έν τή μετά τής Βιάγκης αλληλογραφία του δέν εύρίσκεται ούδε-’ 
μία σπουδαία πολιτική έκμυστήρευσις καί δύναται τις νά ομολογητή 
οτι άν ό πατρίκιος ούτος, κατά μικρόν έθιζόμενος είς τάς ευεργεσίας τών 
δουκών τής Τοσκάνης, έγένετο παραίτιος κατόπιν έγκλήματος ύψηλής 
προδοσίας, τοΰτο βεβαίως δέν έγένετο τή εϊσηγήσει τής Βιάγκης. Πρδς 
τιμήν, τής ήγεμονίδος ταύτης λεκτέον οτι φαίνεται τούναντίον οτι υπήρξε^ 
πιστή εΐς τάς ύποχρεώσεις της απέναντι τής Βενετικής Γερουσίας, καδώ 
δτι είς πάσας τάς περιστάσεις προσεπάθησε νά ύπηρετήση τά συμφέροντα· 
τής πατρίδος τη: παρά τώ συζύγφ της.

Ύπδ άλλας δμως .περιστάσεις ή έπιρροή αύτής έν Φλωρεντίγ ύπήοξεί 
βεβαίως κακή. Ό αδελφός της Βίκτωρ λαχών τής έμπιστοσύνης τοΰ 
Φραγκίσκου έ'λαβε τοσαότην σπουδαιότητα έν τή αύλή, ώστε όλαι αί 
υποθέσεις διηρχοντο έκ τών χειρών του. Έμισήθη διά τήν άλαζονείαν: 
του καί ηναγκάσθη νά άπομακρυνθή έπί τέλους, διότι έπεχείρησε διά’ 
πλαστογραφίας νά λάβη τριάκοντα χιλιάδας σκούδων άντί τριών άπδ τδ 
θησαυροφυλάκιον τοΰ πρίγκηπος. 'Η δέ Βιάγκη περιεκυκλοΰτο άπδ άν-1 
Θρώπους παραδόξους, κατασκευαστής φίλτρων, μάγους, χαρτομάντεις, με
ταξύ τών όποιων διεκρίνετο Ίουδαία τις παρά πάντων ύποβλεπομένη.

Είναι βέβαιον δτί μή άρκουμένη είς τάς παρακλήσεις καί τάς λειτουρ* 
.γειας έν τοϊς μοναστηρίοις διά νά άπολαύσγ άπδ τδν Θεόν τήν άπόκτη- 
;σιν υιοΰ, η Βιάγκη ποοσεπάθει έπίσης νά κάμή καί τδν διάβολον νά 
ενδιαφερθή υπεο τής έκπληοώσεως τής διακαεστέρας έπιθυμ,ίας της. Τδ 
νά άπολαύση υίδν έπεθύμει τόσφ μάλλον διακαώς καθ’ δσον ο δον Φί- 
λιππος ό μονογενής τοΰ Φραγκίσκου καί τής ’Ιωάννης τής Αύστριακής 
υιός, παιδίον πάντοτε φιλάσθενον, άπέθανεν έκ δυσεντερίας κατά μήνα 
Martov τοϋ 1582· έ'κτοτε δέ έδιπλασιάσθη ή μελαγχολία τοΰ μεγάλου, 
δουκος οστις έστερηθη κατ’ ευθείαν γραμμήν διαδόχου τοΰ θρόνου-καί 

■ αυτή δε η Βιάγκη εμίσει ύπερβολικά τούς αδελφούς τοΰ άνδρός της, οι- 
. τινες τή άπέδιδον τά ί'σα.

Οταν όμως επεισθη ότι ό Θεδς έκωφευσεν εις τάς ικεσίας της, δτι μά
ταιοι ήσαν αί πρδς τούς μάγους σχέσεις της, έσκέφθη καί πάλιν νά πρόσ- 

•τρεξτ) εις τον δόλον. ’Αλλά τότε αύστηρώς έπετηρεΐτο ύπδ τών άδελφών 
τοϋ Φραγκίσκου. Διά να προλάβ-ρ τάς ύποψίας των έ'γραψε πρδς ένα έξ 
αυτών τδν καρδινάλιον δον Φερδινάνδον. Ή γυναικεία ύποκρισία σπανίως 
εφθασε, μεμιγμένη μετά είρωνίας καί φιλοφρονήσεων εΐς τοιοϋτον βαθ
μόν δόλου. ’Ιδού ή έπιστολή :

«’Ενδοξότατε καί Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε καί ’Εντιμότατε άδελφέ. ; 
»Ό αρχών Πρόσπερος εί'τε ωθούμενος ύπδ τής έπιθυμίας να ί'δή τδν οί-
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κόν μας έύδαιμονοΰντα ζί πάσιν, εί'τε υπόθετων ως βέβαιον δτι είμαι έγ
κυος έ'σπευσε κατά πολύ πληροφορήσας τήν Ύμετέραν ένδοξον Αύθεντίαν 
περί τής καταστάσεώς μου. Επομένως δέν θέλω ή εύχζρίστησις τήν οποίαν 
δεικνύετε αισθανόμενος, νά στραφώ εις θλίψιν άν τά πράγματα στοαφώσιν 
εναντίον τής γενικής εύχής. Πράγματι άν και φαίνεται καί πάντες ευρί- 
σκουσιν ακόμη έν έμοι δλα τά σημεία της εγκυμοσύνης, άλλ’ δμως 
δέν αισθάνομαι τήν κίνησιν τοΰ παιδιού, καί επειδή το σημεΐον 
αύτδ το υπέρ παν άλλο βέβαιον ελλείπει μοι, είναι άδύνατον νά ζώ ανευ 
ώνησυχίας, καί νά μή εκφράζω άμφιβολίκς περί τοϋ πράγματος. Δι’ αύτδ 
παρεκάλεσα τδν άνω ρηθέντα άρχοντα νά σάς είδοποιήση περί τοϋ πράγ
ματος και νά σάς προσκαλέση νά παρευρεθήτε κατά τδν τοκετόν, άν δ 
Θέδς έπιτελέση τήν χάρον ταύτην, πεπεισμένη δτι ή εύχαριστοτάτη πα
ρουσία σας δχο μόνον θά μοι έλαφρύνγ τούς πόνους, άλλα και κατά πολύ 
θά ηύξανεν έν έμοί τήν και ήδη μεγίστην εύχαρίστησιν τήν οποίαν όλος δ 
κόσμος θέλει αίσθανθή διά τδ τοιοϋτον συμβάν. Διέταξα λοιπδν.τδν άρ
χοντα Πρόσπερον νά σάς εί'πτ) ακριβώς έκ μέρους μου πάντα ταϋτα και 
μεγάλως ένετρύφησα είς τάς εκφράσεις τής χαράς σας καί είς τδ δτι ευ
θύς έσπεύσατε νά μέ συγχαρήτέ διά τδ μέγα αύτδ εύτύχημα. Δέν έμαθον 
δαως καί νέον τι δι’ εμέ, διότι γνωρίζω πόσον δικαίως επιθυμείτε άρρενα 
διάδοχον τοΰ οί'κου μας, δστις μάλιστα νά γεννηθή έξ έμοϋ, ήτις είμαι 
ά®ωσιωμένη δούλη σας^ιαί δλη αίσθημα πρδς ύμάς, βαθύτατα δέ εύγνώ- 
μών διά τήν άγάπην ήν πρδς εμέ τρέφετε. *Αν λοιπδν διά τής ευλογίας 
τοΰ κυρίου, τά πράγματα έλθωσι κατ’ ευχήν —- άν καί δέν συμβαίνει 
δ,τι καί κατά τάς άλλας έγκυμοσύνας μου, καί δέν αισθάνομαι τήν κίνησιν 
τοϋ παιδιού ώς συνήθως αισθάνονται αί γυναίκες—τότε υποθέτω δτι θά 
είμαι έν καιρω περί τά μέσα Δεκεμβρίου. Άλλ’ άν συμβή άλλως, διότι 
δφείλω νά έχω αμφιβολίας διά τούς λόγους τούς οποίους σάς άνέφερα, καί 
■επίσης διότι πόνοι κατά τδ σώμα καί τά νεφρά μέ κατέστησαν έπί τεσ- 
σαρας ημέρας ελεεινήν καί δύνανται νά προξενήσωσιν άποβολήν, μία 
τών μεγίστων θλίψεων μου, θά ήναι τδ νά σκέπτωμαι δτι θά δυσα- 
ρεστηθή ή Ύμετέρα “Ενδοξος Αυθεντία. Σήμερον, δόξα τώ Θεω είμαι 
πολύ καλά. Περί παντδς o,Tt ήθελε συμβή είς εμέ θέλω σάς ειδοποιεί. 
Παρακαλώ υμάς έν τοσούτω νά προσεύχησθε είς τδν Θεδν υπέρ τής δια- 
τηρήσεώς μου καί νά δεχθήτε ολίγα τινά δαμάσκηνα ώς άντάλλαγμα έλ- 

,πίζουσα δτι θά σάς εύχαριστήσωσι, διότι παρήλθε πλέον ή εποχή των.
Έν Φλωρεντία τή 27 Σεπτεμβρίου 1589.

Της ,Ενδοζοτάτης και Σαθασμιωτάτης Αυθεντίας σας 
ή ψι.ϊΰστ(γ}Ότάτη άδεΛφη και δούΛη

*Η μεγάλη. Δοΰκισάα τής Φλωρεντίας. ,;
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. ·Ό καρδινάλιός Φερδινάνδος καί δ αδελφός , του Πέτρος ό έκ Μεδίκων 
δέν έπετήρουν αυτοί μόνοι τήν Βιάγκην. Ό μέγας δούξ δέν έπεθύμει νά 
απατηθή και εκ δευτέρου. “Ολαι αί έζοδοι τών δωματίων τής δουκίσαης 
έκλείσθησαν κατόπιν διαταγής του, έκράτει δ’ αύτδς δ ί'διος τάς κλείδας 
μή έμπιστευό,αενος ώς πρδς αύτδ ούδένα. Ούτως άναγκασθεϊσα νά άπόσχη 
ψευδοϋς ετι μητρότητος, ή πονηρά βενετή ήναγκάσθη νά σκεφθή όχι ανευ 
πικρίας νά πλησιάση τδν νόμιμον τοϋ θρόνου διάδοχον τδν καρδινάλιον 
δδν Φερδινάνδον.
, Μετά τινα καιρόν δ καρδινάλιος προσκληθείς έπεσκέφθη τδν άδελφόν 
του καί τήν νύμφην του ευρισκομένους τότε είς Πόζιο έν Κκίάνω. Ή συ- 
νεντευζις αυτή, ήτις κατα τδ φζινόμενον τούλάχιστον ήτο δείγμα τής 
εντελούς αρμονίας μ.εταςύ τών μελών τής οικογένειας τών Μεδίκων, έσχ.ε 
τραγικήν καί απρόοπτον λυσιν., Ό Μέγας δούξ άπέθανε τήν 19 ’Οκτω
βρίου 1278, ή δέ Μεγάλη δούκισσα έξέπνευσε τήν επαύριον.

’Άν προστοεζωμεν είς διαδοθεΐσαν τινά φήμην, ό λαδς δέν ηδύνατο 
ποτέ να πιστευση είς φυσικδν έν τή οίκογενεί^ των Μεδίκων θάνατον. 
.Η Βιάγκη επεχείρησε νά δηλητηριάση τδν άνδράδελφόν της προσφέρουσά 
αυτώ πλακούντιον τι, δπερ συνείθιζε ,νά κατασκευάζγ διά τών ιδίων 
χειρών της χαριν τοΰ Φραγκίσκου καί ή σκευωρία αυτή έστράφη δλως 
τυχαίως εναντίον τοΰ συζύγου της καί αύτής τής ιδίας. Κατ’ άλλην 
διαδοσιν υποθετουσαν πάλιν τήν δηλητηρίασιν, δ καρδινάλιος έμελέτησε 
και εξετελεσε το ε'γκλημα. Άλλ’ δλα ταΰτα είναι υποθέσεις μή βασιζό- 
μεναι επι βεβαιοτητος. Φαίνεται βέβαιον έξ εναντίας δτι δ Φραγκίσκος 
απεθανεν εξ ασθένειας-προσβληθείς άπδ τριταΐον πυρετόν,έκαμε τήν άνοη- 
,σιαν κατα τους μεν να λάβγ πολύν πάγον κατά τούς δέ νά φάγη πολ
λούς αμανιτας. 1 ής δε Βιάγκης τήν ύγείαν ή δίαιτα τής τροφής είς 
ην υπεβλήθη, καί τά φάρμακα τών δποίων έκαμε κατάχρησιν έπί πολ
λούς μήνας διά νά φανή έ'γκυος, προσέβαλον σπουδαίως. ΎΠτο λοιπδν 
ασθενής όταν δ απρόοπτος θάνατος τοΰ συζύγου της τής έπέφερε κτύ
πημα τοσιρ μάλλον ισχυρόν, καθ’ δσον ήννόει είς πόσον άνηλεεΐς καί έχ- 
θρικας χεΐρας προυκειτο νά έμπεση. Ύπέκυψεν ύπδ τδν ήθικδν αύτδν κλο
νισμό?, καί ή ζωή τήν έγκατέλιπε. Κατά διαταγήν τοΰ καρδιναλίου, 
θελοντος νά καταπαύση τάς περί τοΰ θανάτου τούτου διαδοθείσας*φή- 
μκς, τδ πτώμα τής Μεγάλης Δουκίσσης ήνεφχθη ένώπιον τής θυγατρός 
της Πελλεγρίνης, τοΰ γαμβροΰ της καί τών ιατρών τής Αύλής.

Τδ πτώμα τοΰ Φραγκίσκου μετηνέχθη είς Φλωρεντίαν-έκεΐ τδ ένέδυσαν 
,'τήν επίσημον στολήν καί μέ τδ.δουκικδν στέμμα έπί τής κεφαλής έξε- 
; τεθη είς τήν εκκλησίαν τοΰ Αγίου Λαυρέντιου. “Επειτα δέ κατετέθη 

εν τοΐς τάφοις τών. προγόνων του παρά ’Ιωάνναν τήν Αύστριακήν.
. Τήν Βιάγκην. μόνον μετά δύο ήμέρας έκόμισαν είς Φλωρεντίαν καί δταν
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ηρωτησαν -toy δον Φερδινάνδον civ έπρεπε νά την έκθέσωσι μέ τδ δουκικδν
Στέμμα «Το εφερε πολύν ή'δη καιρδν καί άρκεΐβ άπήντησεν ο πρίγκηψ.- ■ *
Τον πζρεκαλεσαν να δρίσγ τδν τόπον ταφής. «"Οπου θέλετε, έπανέλαβεν, 
αρκεί μονον νά μ ή τεθή έν τοϊς τάφοις τής οικογένειας τών Μεδίκων».' '
ΙΙτο μεγάλη αύστηρότης μάλιστα έν οικογένεια, έν τή δποίγ δέν ένδια- ·

φερθησχν ποτέ πολύ· διά τούς άτάκτους γάρίους και γεννήσεις. Καί ή 
Βιάγκη όπως δήποτε έ'φερε τδ στέμμα και τδν βαθμόν τής νομίμου συ- 
ζυγου" έν μάλιστα έ'τος πρδ τοϋ θανάτου της έ'λαβι παοά τοϋ πχπΧ 
Σιξτου Ε . τδ χρυσοϋν ρόδον. Μδλα ταΰτα δ νέος δούξ έφάνη πρδς αυτήν 
σκληρός καί πέραν τοϋ τάφου. ’Όχι μόνον έτάφη άσήχως είς κοινόν τι- 
νά λάκκον, άλλά καί αί εικόνες της άφηρέθησαν άπδ πζντοϋ, και όπου 
ην εγγεγλυμμένον τδ οϊκόσημόν της άντικατεστάθη υπό-τοϋ τής Ιωάννας.

Ή Γερουσία τής Βενετίας ήτις χαριζομένη είς τδν Μεγαν Δοΰκα Φραγ
κίσκον εσυγχωρησε την προγεγραμμένην καί έθεσεν έπισήμως είς τδ μέ- 
τωπόν της τδ στέμμα, άναγορεόσασα αύτην θυγατέρα της Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας, έσπευσε μετά τή; αυτής θέρμης νά άρνηθή αύτην έν τφ 
Ταφφ — ή πολίτικη υπήρξε- πάντοτε σκληρά— προκειμένου νά άποκτησρ 
την φιλίαν τοϋ δον Φερδινάνδου. Άπηγόρευσε μάλιστα καί νά τήν ,πεΨ· 
θήσωσι.

Κατά τάς ημέρας μας τήν 9 Μζίου 1858 ό ίπότης Λουδοβίκος ΓΙασσε- 
ρινης, τότε διευθυντής τοϋ Κεντρικοΰ’Αρχείου τοΰ κράτους έν Φλωρεντία 
-διετάχθη νά άνοιξη τούς σορούς τούς περιέχοντας τά λείψανα τών Μεδίκων.

Ό Πασσερίνης βέβαιοί ότι τά σώματα τοΰ Φραγκίσκου καί τής’Ιωάννας '
τής Αύστριακής διετηρήθησαν τόσον καλώς ώστε και αί αρθρώσεις άκόμη 
ήσαν εύκίνητοι. "Ολοι οί δ’άλλοι Μέδικοι εύρέθησαν έκτος τής Βιάγκης.

Ούτω παρέρχεται ή δόξα.........
(Έκ τοΰ γαλλικού τού Ε. Pion ύπδ Δ. Π. Α.)

ΝΈΟΕΑ,άλΗΰΝΊΚαΔ. ZVNZkZkzAEKTA.

ΚΡΕΤ1ΚΑ ΠΑΡΑΜΓΘΙΑ

(εχ της ουΛ.Ιογης. τοϋ χ. I. Ζωγραφάχη.)

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΨΑΡΑΣ

Μιά φορά ή τόνε, λέει, μιά χήρα καί, είχε ένα παιδί. Καί τώβαλε ’ς τδ
- σκολειό. Τδ κοπέλι έβγήκε πολύ προκομμένο, και έσπούδάξε. Καί άπείτίς 

ήμαθε αύτδ τά γράμματα δέν ηυρηνε θέσι νά μπή νά ’βγάνγ τδ ψωμίν 
‘· του, κ’ ήπαιρνε κάθχ μέρα έν» καλαμάκι κ’ έπήγαινε .’ς τδ γιαλό κ’ έψά- 
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ρευγε- κ’ ή'πιανε. τδκοπέλι κάθα μέρα ψάρια και τά πήγαινε καί τά πού·4 
λιε ν' ή'παιρνε παράδες κ’ έγόραζε ψωμί καί τδ πήγαινε ’ς τδ σπίτιν τους.

; Και μιάν ημέρα πάει ’ς τδ γιαλό καί πιάνει τρία ψαράκια, ώμορφα* καί.
’ · παίρνει καί πάει τα ’ς τοϋ Βασιλιά τδ παλάτι ποκάτω κ’ έφώνιαζε.—·

’Έδαι ψάργια ώμορφα καί ψαράς μορφήτερος ! Κι’ άκούει τον ή Βασιλιο- 
ποΰλα πομ.έσα, καί λέει, Ποιος είνε κεινοσά ποΰ φωνιάζει, έ'δαι ψάργιος 
ώμορφα καί ψαράς μ,ορφίτερος ; για φωνιάξετέ του νά βγή άπάνω. Βγαί- 

: νει δά τδ κοπέλι απάνω λέσιν του ή δούλαις τση, Πόσο θές, μωρέ, ’ς τδ
ψάρι νά μάς τδ πουλήσγς ; λέει, ”Ας βγάλγ ή Βασιλιοποϋλα τδ κουκλωμά 
τση νά ’δώ τή μούρη τζη νά σάσε δώσωτά ψάρια, καί δέ θέλω παράδες· 
λέει ή Βασιλιοποϋλα- Νά χαθής άπδ μπρός μου ,’γιάδε άνθρωπος! Συμαυ-ι 

? λίζουν τηνε ή δουλαις τση, Βγάλε, Βασιλιοποϋλα μου, τδ κουκλωμά σου 
νά σέ δή, νταύτώνε κοπέλι καί δέν κατέχει πράμμα,νά τοΰ πάρωμε τά" 
ψάργια. Συμαυλίζουν τηνε, βγάνει τδ κουκλωμά τση, καί θωρεί τδ κοπέλι 
τή μούρη τση κ’ είχε μιά χρουσήν έλγά. Γράφει τδ κοπέλι ’ς τδ χαρτίν. 
του πώς έχει ή. Βασιλιοποϋλα ’ς τή μούρη μιά χρουσήν έλγά. Πάει αργά 
τδ κοπέλι ’ς τδ σπίτι, ρωτ^ το ή μάνα του, Ήντάκαμες, παιδί μου, τδ 
ψάρι πού'πΐασες σήμεοο ; λέει, ’Ήδωκά το βερεσέ’ (δέν τού'καμ’ ή μάνναν 
του πράμμα). Ταδεταχτέρου πάει πάλι τδ κοπέλι ’ς τδ γιαλό, έψάρευγε, 
καί πιάνει πάλι τρία ψάργια, ώμορφα* καί παίρνει τα καί πάει τα πάλι 

ι ς τδ βασιλικό παλάτι ποκάτω κ’ έφώνιαζε' ’Έδαι ψάργια ώμορφα καί ψα-
ράς μορφήτερος I ’Ακούει τόνε πάλ’ ή Βζσιλιοπούλα, λέει, Ποιος εινε ποϋ 
φωνιάζει, ’Έδαι ψάργια ώμορφα καί ψαράς μορφήτερος ; φωνιάξετέ του νά 
βγή άπάνω. Μπαίνει τδ κοπέλι μέσα, λένε ή δούλαις τση, Πόσο θές, κο> 

| πέλι, ’ς τδ ψάρι; λέει τδ κοπέλι, ’Άς βγάλγ ή βασιλιοποϋλα τά κομπιά
τση νά δώ τδ μπέττη τση νά σάσε δώσω τδ ψάρι. Ώς τδν ήκουσε ή Βα- 
σιλιοποΰλα έμάνισε' πιάνουν τηνε πάλι γ δούλαις τση συμαυλίζουν τηνε, 

, βγάνει τά κομπιά τση, θωρεϊ τδ κοπέλι κ’ είχε τρεις χρυσαϊς τρίχες ’ς
τδ μπέττη. Γράφει τδ κοπέλι πάλι ’ς τδ χαρτί, πώς έ'χει ή Βασιλιοποϋλα 
τρεις χρυσαΐς τρίχες ’ς τδν μπέττη. Πάει αργά ’ς τδ σπίτι, ρωτφ ή μάνναν 
του, Ήντάκαμες, παιδί μου, τδ ψάρι πού'πιασες σήμερα; ’Ήδωκά το βε·- 
,,ρεσέ.—Ντά δέ σούπα, δέ θωρεΐς πώς δέν έχομε ψωμί νά φάμε, μόνο τώ-

1 δωνες βερεσέ; Πιάνει τόνε, παίζει του κάμποσες κι’ άπόκει τοΰ λέει,
; ."Αλλη μιά φορά νά μήν τδ δώσγς βερεσέ γιατί δά σέ κοπανίσω. Πάει πάλι

^ταδεταχτέρου τδ κοπέλι ’ς τδ γιαλό καί πιάνει τρία, ψαράκια ώμορφα’ 
πάει ’ς τοΰ Βασιλιά τδ παλά,τι πάλι ποκάτω, φωνιάζει τδ κοπέλι. ’Έδαι

• ψάργια ώμορφα καί ψαράς μορφήτερος ! ’Ακούει τον ή Βασιλιοποϋλα, λέει, 
) . Ποιος εινέ ποΰ φωνιάζει, ’Έδαι ψάργια ώμορφα καί ψαράς μορφήτερος ;

J γιά φωνιάξετέ τόυ νά βγή άπάνω ! βγαίνει τδ κοπέλι άπάνω, λέσιν του
j .ή δούλαις τση, λέει, Πόσο θές, κοπέλι,,,νά.μάσε πουλήσγς τά ψάργια; λέει
Γ; ' 
ΐ’ γ ' ·
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τδ κοπέλι, ’Άς βγάλγ ή Βζσιλιοποΰλζ τά πζπούτζα τση νά SQ τά πόδια 
τσ·/> νά σάσε χαρίσω τά ψάργια. Έμάνισε πάλι ή Βζσιλιοποΰλα, πιάνουν®. 
γ δουλαις τση, συμζυλίζουν τηνε, βγάνει τά πζπούτσζ τση,· θωρεΐ τδ 
κοπέλι τά πόδια τση, κ' είχε ένα χρυσό κότσι ’ς τδ δεξιό μπόδα* γράφει 
τδ κοπελι ’ς τδ χαρτίν του πώς, έχει ή Βζσιλιοποΰλα ενζ χρυσό κότσι 
’ς τδ δεξιό μπόδα. Παίρνει τδ κοπέλα, πάει άργά ’ς τδ σπίτι, ρωτ^ τον 
ή μάνναν του, Ήντάκαμες, παιδί μου τδ ψάρι; λέει, ’Ήδωκά το βερεσέ. 
Ποΰ νά σοΰ λάχγ άδικο, ντά άψαργάς δέ σ’ έδειρα νά μήν τδ δώσγς βε- 
ρεσε ; Πιάνει τόνε πάλι, παίζει του κάμποσες.

Σε κάμποσο καιρό βγάνει δ Βασιλιάς τελάλη ’ς τη χώρα, πώς έχει ή 
Βζσιλιοποΰλα τρίζ σημάδια, κι’ όποιος βρή ή'ντα σημάδια εΐνε, νά πάνι 
νά τδ π'/j τοϋ Βασιλιά, νά παίρντ) τη Βζσιλιοποϋλζ γυναίκαν του. ’Ακούει 
το τδ κοπελι, παίρνει νά πχγ ’ς τοϋ Βζσιλια νά τοΰ πή ήντα σημάδια.' 
’χει η Βασιλιοποϋλα* θωροϋν τον αύταϊς άπού. τδ παραθύρι, λένε, Πάει τδ 
κοπελι- νά τδ πή τοϋ Βασιλιά, και δά μάσε κουτσοκεφαλίσγ, μόνο νά 
τοϋ φωνιάξωμε νά μπή μέσα νά τοϋ πλερώσωμε τδ ψάρι. Φωνιάζουν αΰ- 
ταϊς τοϋ κοπελιού, έ, κοπελι, έρχου νά σοϋ ποϋμε. Μπαίνει τό κοπελι 
μέσα, λέει, ’Ήντα μέ θέλετε.; λέει, Πόσο θές ’ς τδ πρώτο ψάρι ποϋ μάς 
έπούλησες ; λέει πεντακόσα φλουργιά. Δίδουν του τά πεντακόσα φλουρ- 
γιά, παίρνει τα τδ κοπέλι πάει τα ’ς τση μάννας του, φκαιραίνει τα ’ς τήμ 
ποδιά τση, λέει, Νά, μητέρα μου τοΰ πρώτου ψαργιοΰ τσοΐ παράδες. 
Ταδ εταχτέρου πάλι παίρνει τδ κοπέλι νά πάγ ’ς τοΰ Βασιλιά, θωροϋν 
το, πάλι ποϋ τδ παραθύρι, φωνιάζουν ’του νά μπή μέσα. Μπαίνει τδ κο
πέλι μέσα, λέει, ’Ήντα μέ θέλετε ; λέει, Πόσο θές ’ς τδ δεύτερο ψάρι 
ποϋ μάς έπούλησες ; λέει χίλια φλουργιά. Παίρνει τδ κοπέλι τά χίλια 
φλουργιά καί πάει τση μάννας του, λέει, Πάρε μητέρα τοΰ δεύτερου ψαρ- 
γιοϋ. τσοΐ παράδες. Πάει πάλι ’ς τσοϊ τρεις μέραις απάνω νά τδ πή τοΰ 
Βασιλιά, θωροϋν τόνε αύταΐς πάλι ποΰ τδ παραθύρι, φωνιάζουν του νά 
μπή μέσα. Μπαίνει, λέει, Πόσο θές, κοπέλι ’ς τδ ύστερο ψάρι ποΰ μοΰ 
έπούλησες; λέει, χίλια πεντακόσζ φλουργιά. Δίδουν του τά φλουργιά, 
παίρνει τα τδ κοπέλι, πάει τα τση μάννας του* λέει πάρε, μητέρα, και τοΰ 
ύστερου ψαργιοΰ τσοί παράδες. Κή άπόκειας παίρνει τδ κοπέλι καί.-πάει 
’ς τοΰ Βασιλιά και τοΰ λέει, πως, έχει ή θυγατέρα σου μιά χρουσήν έλγά 
’ς τη μούρη, τρεις χρυσαϊς τρίχες ’ς τδ μπέττη,καί ένα χρυσό κότσι’ς τδ 
δεξόμ πόδα* λέει του δ βασιλιάς, Ντά πώς τδ κατέχεις εσύ ; λέει άπού 
τημ πόλη μου σπουδή τδ κατέχω.

Βασιλικός εδώ ορισμός δέν μπορεί νά γυρίση κι’ δπίσω, πουχανε μιλη
μένα μ’ έναν άλλο βασιλιά νά γενοΰνε συμπεθέροι. Και μήνα του, Νάρθγς 
πόδε, γιατί έτσέ κ’ έτσέ, άπατηθηκα κ’ ήβγαλα διαλαλημό, πώς έ'χ’ ή 
θυγατέρα μου τρία σημάδια, κι’ όποιος τά βργί νά τηνέ παίρντ] γυναίκα, 
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καί ηυρηκε εναγ κοπέλι ή'ντα σημάδια εί'χενε, καί δέν μπορώ νά γιαγύρ’ 
έτίσω γιζτ’ εΐνε βασιλικός ορισμός, καί νάρθγς νά σκεφτοΰμε ήντα λογιώ 
δά τδ διώξωμε. Πάει ό βασιλιάς, σμίγουνε, κι’άνεμαζώνει τη Δωδεκάδα 
του κ’ έσυα.βουλευτήκανε νά τοΰ ποΰνε νά μαζώξγ σέ σαράντα τρεις 
μέραις σαράντα λαγούς, νά τσοΐ βλέπν; σαράντα μέραις νά κάμωμε τδ 
γάμον του' λένε τοΰ κοπελιού πώς, ένα ζητημα θά σοΰ ποΰμε κι’ άν τδ 
κάμγς θά σοϋ δώσωμε τη Βασιλοπούλα, αλλιώς καί δέν τδ κάμγις, θά σέ 
κουτσοκεφαλίσωμε- λέει τδ κοπέλι, ’Ήντα ζήτημά ’ν αύτό ; λέει, Νά μα- 
ζώξγς σέ τρεις μέραις σαράντα λαγούς, νά τσοϊ βλέπή; σαράντα μέραις, 
νά τσοϊ σφάξωμε νά κάμωμε τδ γάμο σου’ λέει, Καλό' άς εΐνε.

Πάει λέει τση μάννας του τδ κοπέλι, έτσέ έτσέ μούπεν δ Βασιλιάς, νά 
μαζώξω σαράντα λαγούς σέ τρεις μέραις, νά τσοϊ βλέπω σαράντα μέραις* 
καί πώς θά τσοΐ μαζώξω γώ ; λέει του η μάννα του, λέει, εγώ ήκουσα, 
παιδί μου, τοΰ κυροΰ σου καί ήλεγε, πώς τοΰ παπποΰ σου ό παπποΰς 
είχε ένα θιαμπόλι καί τώπαιζε, κι’ ότι έ'χνος κι’ ητόνε έκειά κοντά πή
γαινε δμπρός του, κ’ έχόρευγε, καί εί'χενε καί μιά βέργα καί την ηπεμπε 
κ’ έπηγαινε καί τ’ άνεμάζωνε άμοναχή τση’ καί μούπενε πώς ητόνε σέ 
έκειονέ τδ παραθύρι, μά δέν έπήγζ νά ξανοίξω’ για νά πά ξανοίξωμε δά; 
Πάνε καί ξανοίγουνε καί βρίσκουν τδ θιαμπόλι καί τη βέργα. Παίρνει 

,τδ κοπέλι τδ θιαμπόλι καί πάει ’ς τά ό'ρη’ καί δακέρνει κ’ ηπαιζε τδ 
θιαμπόλι, κι’ άνεμζζώνουντονε οί λαγοί κ’ έπηαί'ανε δμπρός του κ’ έχο- 
ρεύγανε. Κι’ άνεμκζώνουνται σαράντα λαγοί. Καί άπείτις ένεμαζωχτηκανε 
σαράντα λαγοί, παίζει αύτδς μιά τση βέργας κι’ άνεμαζώνει τσοί λαγούς 
δμπρός του καί τσοί κάνει ’να σωρό. Λαλεΐ τση τδ κοπέλι, λέει, Νά μή 
δώ ’γώ άνέ μερώσανε ; Θωρεϊ τσά ποπέρα μιά μάντρα, λέει, νά πάω θέλω 
γώ νά τσοί μαντρίσω νά δώ άνέ μαντρίζουνε. Πάει τσοι τδ κοπέλι, μαν
τρίζει τσοι ’ς τή μάντρα.’Ήβοσκέ τσοι τδ κοπέλι κείδά ώστε άπού βρά- 
δυασε’ κι’ άπείτις έβράδυασε τσοΐ παίρνει νά τσοΐ πάγ ’ς τή χώρα. Άπεί- 
τις τσοΐ βάλε ’ς τή χώρα, έφώνιαζε αυτός, Στή μπάντα νά περάσουνε 
τοΰ Βασιλιά οί λαγοί, νά τσοΐ πάω ’ς τδ κονάκι. Πάει τσοι τδ κοπέλι ’ς 
τδ κονάκι καί τσοΐ μαντρίζει. ’Ήπαιρνέ τσοΐ τδ κοπέλι κάθα μέρα καί τσοΐ 
πήγαινε όζω καί τσοΐ βόσκιζε, καί καθ’ άργά πάλι τσοϊ πήγαινε καί τσοΐ 
μάντριζε. Πάνω ’ς τσή τριάντα μέραις λέει δ ξένος Βασιλιάς, Νά μή 
μ.πάω ’γώ νά πολεμήσω νά τοϋ πάρω κεινουδά τοΰ κοπελιού κανένα λαγό, 
σέ _π®ντέξε μέραις ποΰ θά τσοΐ μετρήσ’ δ Βασιλιάς νά ξελντίσουνε ποΰ τδ 
λογαριασμό, νά τονέ κουτσοκεφαλίση ; Βάνει αύτδς χωργιάτικα ροΰχζ. 
καί παίρνει κ’ ένα φλασκί κρασί, καί παίρνει καί ψωμί ’ς ένα βουργίδι, καί 
παίρνει καί γρόσσα, καί κάνει τδν άδιάφορο πώς έπέρνα άπδ τδν τόπο 
πουβλεπε- τδ κοπέλι τσοϊ λαγούς. Πάει χαιρετ^ τδ κοπέλι (τδ κοπέλι 
κάνει δά πώς,δέν τονέ γνωρίζει), καί τοϋ λέει καί ποΰ π?ς, κουμπάρε ;
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■λέει, επίε πόπέρα σε τουτόνέ τό χωργιό ’χω δυοτρεΐς ίδικόύς καί πάω 
νά τσοΐ δώ- μόνο άιντε νά μοΰ πουλησγς ένα λαγό* λέει, δέν τσοϊ δίδω 
γώ τσοΐ λαγούς, γιατ’ είνε τοΰ Βασιλιά, ταχτέρου την άλλη μέρα ποΰ θά 
τσοϊ μέτρηση ά δέ βγούνε σωστά θά μέ κουτσοκεφαλίσγ’ λέει, Μωρέ, δό 
μου ένα κ’ εγώ θά σοϋ δώσω πεντακόσα φλουργιά. — Γιά πεντακόσα φλουρ- 
γι,ά ποΰ, θά μοΰ δώσης τούλόγου σου δέ χάνω γώ την κεφαλή μου" δέ σοϋ* 
τονέ· δίδω’ λέει,, Δόσε μού τόνε και χίλια φλουργιά θά σοϋ δώσω’ λέει 
άϊντε νά σοϋ τονέ δωσω νά μοΰ δώσης τά χίλια φλουργιά, μά νά σταθης 
νά Κυρώσω ηειονέ το δκχτυλίδι νά σέ βουλώσω ’ς τδ κούτελο’ λέει αυτός, 
Νά πονέσω θέλω μά θά τοϋ πάρω τό λαγό νά ξιλντίσουνε ποΰ τό λογά-’ 
ριασμό μά θά τόνε κουτσοκεφαλίσγ ο Βασιλιάς, καί δέν μπειράζει. Πιάνει 
δ’ αύτός τό, λαγό, σφάζει τόνε, κα'ι ψησουντονε και τρώντονε καί πίνουν 
καί τό κρασί- κι’ άπόκειας πυρώνει τό δαχτυλίδι ’ς τη φωτιά και τό' 
κάνει δλιοκόκκινο καί τοϋ τό πατεϊ ’ς τό κούτελο, καί τοϋ δίδει κα-'ι τά 
χίλια φλουργιά, καί κάνει πώς θά πάη οθε την μπάντα κεινουδά τοϋ 
χωργιοϋ, κι’ άπόκει γιαγέρνει κα'ι πάει ’ς τη χώρα μέ τόση, χαρά. Λέει" 
αυτός τοϋ Βασιλιά, λέει, Δέν κάνει'νά μετρησωμε τσοϊ λαγούς τοσεσά' 
μέοαις ποΰ τσοϊ βλέπει μπκνάχασε κανένα ;·λέει, "Ας είνε. Πάει αργά τό 
κοπέλι τσοϊ λαγούς, μετροϋν τσοΐ αύτο'ι βγάνουν τση τριανταεννιά’ λέει 
τό κοπέλι, Πώς νάν’ αυτοί μόνον τριανταεννιά ; νταύτοί σανέ σωστοί’ 
γιά νά τσοϊ μετρήσω κ’ εγώ ; λέει τσοί τό κοπέλι, λέει, Άραδιαστά νά 
περνάτε. Στένεται τό κοπέλι ’ς τη μνιά μπάντα έπερνούσαν’ αυτοί άρα- 
διαστά, κα'ι ηγγιζε νοϋς νους ’ς τη γκεφαλη, και τσοΐ μετρ^ και τσοΐ 
βγάνει σαράντα. Πάει τό κοπέλι καί τσοΐ μαντρίζει πάλι.

, Άπανω ’ς τσοΐ τριανταέξε μέραις λέει καί δ γυιός του κεινουδά τοϋ' 
Βασιλιά, λέει, Νά μην μπάω ’γώ νά πολεμήσω νά τοϋ πάρω κανένα λαγό 
ν.ά ξιλντίσουνε ποΰ τό λογαριασμό ταχτέοου την άλλη μέρα που θά τσοΐ 
μετρησ’ ο Βασιλιάς νά μην είνε σωστοί νά τονέ κουτσοκεφαλίστ) ; Βάνεϊ 
ηΓ αύτός 'ς ένα φλασκί κρασί 'ς ένα βουργίδι, καί παίρνει καί ψωμί καί' 
βαίνει καί γρόσσα- καί παίρνει καί πάει, καί βρίσκει τό κοπέλι’ κάνει δά' 
το κοπέλι πώς δέν τονέ γνωρίζει, καί τοϋ λέει, Καί ποΰ πγς, κουμπάρε,’ 

; λέει, Έπάε ποπίσω σέ τουτονέ τό χωργιό έχω έδικούς καί πάω νά 
τσοΐ δώ’ μόνο, άνέ θές, άιντε νά μοϋ πουλησης εν'χ \χγά.-—Δεν τσοΐ 
πουλιώ ’γώ τσοΐ λαγούς γιατί ’νιε τοΰ βασιλιά, κι’ ομπανέ θά τσοΐ με-' 
τρίση, κι’ άνέ λείπει κιανείς θά μέ κουτσοκεφκλίσγ.—Μωρέ άιντε νά μοϋ’ 
δώσγς ένα λαγό καί χίλια φλουργιά θά σοϋ δώσω.—Δεν τσοΐ δίδω ’γώ 
τσοΐ λαγούς για τ’ είνε τοΰ βασιλιά, ομπκνέ ποΰ θά τση μέτρηση, άνέ; 
λείπγ) ένας θά μέ κ-ουτσοκεφαλίση' λέει, χίλιά πεντακόσα φλουργιά θά 
σοϋ δώσω νά μοϋ δώσγς ένα—Δίδω σού τόνε γώ νά μοϋ δώσγς τά χίλια 
πεντακόσα φλουργιά.μά νά ..πυρώσω ..τουτονέ τό δαχτυλίδι νά ,στάθίίς νά·

<
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σέ βουλώσω,’ς;- τό κούτελο’ λέ’ αυτός, Νά πονέσω θέλω μιαολιά μά θά 
τοϋ πάοω τό λαγό νά ξιλντίσουνε ποΰ τό λογαριασμό καί θά τονέ κθυ- 
τσοκεφαλίση 5 βασιλιάς, καί δέν πειράζει. Πιάνει τό λαγό, σφάζει τόνε 
καί ψήνει τόνε, καί τρώντονε, καί πίνουν καί τό κρασί’ κι’ άπόκειας τοΰ 
δίδει τά χιλιαπεντακόσα φλουργιά, καί πυρώνει καί τό δαχτυλίδι και 
τονέ βουλώνει ’ς τό κούτελο- κι’ άπόκειας μισεύγει, καί κάνει πώς θά 
πάρνι δά δθε τη μπάντα τοϋ χωργιοϋ, κι’ άπόκει γιαγέρνει ,πάϊι καί 
μπαίνει ’ς τη χώρα μέσκ. Άπείς έμίσεψε αύτός, παίζει πάλι τό κοπέλι 
τό θιαμπόλι καί πάει ένας λαγός, γίνουνται πάλι σαράντα. Λέει αύτός 
αργά τοϋ Βασιλιά, λέει, Νά μη μετρησωμε τση λαγούς, τοσεσά μέραις ποΰ 
τσοΐ βλέπει, νά μην,ηχασε κ άνενα ; λέει, "Ας είνε. Πάει αργά τό κο
πέλι τση λαγούς, λένε τοϋ κοπελιού, λένε, σωστοί ’νιε οί λαγοί; λέει, 
Σωστοί' λέει, Γιά νά τσοΐ μετρησωμε ; Μετροϋν αυτοί τση λαγούς, βγά
νουν τζσοι τριανταεννιά; λέει τό κοπέλι, λέει, Ντά οι λαγοί ’σανέ σωστοί, 
πώς νά τσοΐ βγάνετε τοΰ λόγου σας μόνο τριανταεννιά ; γιά νά τσοΐ με
τρήσω κ’εγώ ; Μετρά τό κοπέλι τσοΐ λαγούς βγάνει τσοι ,σωστούς; Δέν 
είχανε δά η'ντα τοϋ ποϋνε, παίρνει τό κοπέλι καί πάει καί τσοϊ μαντρίζει.,

.’Απάνω ’ς τσΐ) τριανταεννιά μέραις λέει κΓ ό ί'διος δ Βασιλιάς, λέει,- ,' 
Νά μην πάω ’γώ νά τοΰ πάρω κιανένα λαγό, ταχτέρου ποΰ δά τσοΐ με
τρησωμε νά μην είνε σωστοί νά τονέ κουτσοκεφαλίσω; Βάν’ αύτός χώρ- - 
γιάτικα ρούχα καί παίρνει καί ένα φλασκί κρασί, καί παίρνει δά καί' 
γρόσσα καί τά βάνει ’ς ένα βουργίδι, καί πάει καί βρίσκει τό κοπέλι’ 
έκειά πού'βοσκε τσοΐ λαγούς. Τό κοπέλι δά κάνει τόν άδιάφορο πώς δέν 
τονέ γνωρίζει, λέει, Καί ποΰ πγς κουμπάρε ; λέει, έπαέ ποπέρα σέ τουτονέ 
τό χωργιό έ'χω έδικούς καί πάω νά τσοϊ δώ’ μόνο άνέ θές άϊντε ν.ά μοϋ 
πουλησγς ένα λαγό- λεει, Δέν πουλώ ’γώ λαγούς- γιατί ’νιε τοΰ Βασιλιά,.. 
κΓ ομπανέ ποΰ θά τσοΐ μέτρηση άν,ε λείπη κι άνεΐς θά μέ κουτσοκεφα- 
λίσγ.— ”θχι, άντε νά μοϋ δώσγς ένα καί χίλια πεντακόσα φλουργιά θά 
σοϋ δώσω.—Δέ δίδω ’γώ κιανένα, γιά χίλια πεντακόσα φλουργιά, θά 
χάσω ’γώ την κεφαλή μου ; λέει, νά σοΰ_ δώσω δυό ‘χιλιάδες, νά μοϋ 
δώσγς ένα’ λέει, δίδω σού τόνε ’γώ τό λαγό νά μου δώσγς τση δυό χι-.: 
λιάδες τά φλουργιά, μά θά σταθ^ς νά πυρώσω κειονέ τό δαχτυλίδι νά' 
σοϋ τό πατήσω ’ς τό κούτελο- λέει ά Βασιλιάς, Νά πονέσω θέλω, μά θά 
ξιλντίσουνε οί λαγοί, ταχτέρου ποΰ θά τσοϊ μετρησωμε νά μη είνε σωστοί 
νά τονέ κουτσοκεφαλίσω, καί δέν πειράζει. Παίρνει δ Βασιλιάς τό λαγό, 
σφάζει τόνε, τρωντονε μέ τό κοπέλι καί πίνουν καί τό κρασί, βουλλώνει' 
τόνε τό κοπέλι ’ςτό κούτελο μέ τό δκχτυλίδι, κΓ άπόκέι. κάν’ αύτός’ 
πώς θά πάη οθε τό χωργιό, κΓ άπόκει γιαγέρνει καί πάει ’ς τη χώρα. 
Ταδεταχτέρου, μ,ετροΰνε τσοΐ λ.αγρύς βγάνουν τσοι μόνο τριανταεννιά’’ 
μετργ τσοι καί τό κοπέλι ένα ένα άρκδιαστά, βγάνει τσοι σωστούς.
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Άπείτις τώζαμε .δά τουτονά τδ ζητημα τοΰ λένε πώς Άλλονένα ζη
τημα θά σοϋ ποΰμε, κι’ άνέν τδ κάμγς θά σοΰ δώσωμε τά Βζσιλιοποΰλα* 
αλλιώς καί δέν τδ κάμης θά σέ κουτσοκεφαλίσωμε’ λέει τδ κοπέλι, 
’Ήντα ζητημα έϊνε αύτό.; λέει, Νά μασέ γέμισης τρία χαράργια ψώματα’ 
λέει. "Ας είνε' άνεμάζωξε ταχτέρου τδ λαό σου όλο ’ς την πλατέα, νάρθω 
κ’ εγώ νά γεμώσω τά τρία χαράργια ψώματα. Βγάνει δ Βασιλιάς τελάλη 
κ’ έφώϊιαζε ’ς τη χώρα ν’ άνεμαζωχθοΰνε ’ς την πλατέα ποϋ θέλει δ 
Βασιλιάς νά τωσέ ’πγ. Άνεμαζώνεται δ λαδς όλος ’ς την πλατέα, καί 
πάει καί τδ κοπέλι. Δακέρνει δά τδ κοπέλι καί τσοϊ η'λεγε πώς, δ Βα
σιλιάς μ’ έβαλε νά του βλέπω σαράντα λαγούς σαράντα μέραις, κΐ’ίάπάνω 
’ς τση σαράντα μέραις νά τσοϊ σφάζν) νά μοϋ κάμη τδ γάμο μου, κι’ 
απάνω ’ς τση τρ;άντα μέραις έρχεται δ ξένος Βασιλιάς, καί ηκαμα τδν 
άδιάφορο πώς δέν τδν έγνώρισα, και τοΰ λέω, ποϋ πάς, κουμπάρε ; λέει, 
έπάε σέ τουτονέ τδ χωργώ ’χω έδικούς και πάω νά τσοϊ δώ' μόνο άνέ 
θές νά μοϋ δώσγς ένα λαγό, νά σοϋ δώσω πεντακόσα φλουργιά, καί ηδωκά 
του τδ λαγό μά τδν έβούλλωσκ καί ’ς τδ κούτελο, καί σαν δέν τδ πι- 
στεύγετε, σύρετε του το φέσι, άττάνω νά δ·ητε τη βοόλλα' λέει ,τότ’ δ 
λαός, ψώωωωματα ! Πιάνει αύτδ τώνα χαράρι γιεραερά κι’ άνοίγει το καί 
γεμίζει το ψώματα, κι' άπόκειας τδ δένει καί τ’ άφίνει ’ς τη μνιά μπάντα, 
κα^πιάνει τάλλο : Κι’ άπόκειας έ'ρχεται κι’ δ γυιός του απάνω ’.ς τση 
τριαντζέξε μέραις, καί τούκαμκ at’ αύτηνοΰ τδ ΐ'διο, καί σά δέ μοϋ τδ 
πιστευγετε, σύρετέ του απάνω τδ φέσι νά δάτε τη βούλα’ λέει το λαός, 
ψωωώματα! γεμώνει.καί τάλλο σακκί καί δένειτο κι’ άφίνει το ’ς τη 
μπάντα. Πιάνει καί τάλλο’ ώς τώπιασε, τώνοιωσε δ Βασιλιάς πώς ήθελε 
’π,ίί καί γι’ αύτό, καί τοΰ λέει, άστο, παιδάκι μου, αύτονά νά μην τδ 
γεμώσης, καί φτάνουνε τα δυο ποΰ γέμωσες.

Τοΰ λένε δά, άπείτις τώκαμε καί τουτονά, λέει, ’ς ένα σπίτι θά σασέ 
βαλωμε καί τσοϊ τρεις μονοπάντας, και μέ όποιο βρεθη η Βασιλιοπόϋλα 
την ταχινη, μέ τά κειονονά θά τηνέ βλο'ίσωμε’ λέει τδ κοπέλι, "Ας 
εΐνε" Άρμηνεόγουνε αύτοι τοΰ . βζσιλιοπούλου καί τση Βασιλιοπούλας, 
πώς, όλο μαζί νά πηαίνετε, νά μη θέλουνε τδ κοπέλι νά τωσέ σιμώση 
κιαολιάς’ κκί νά ξανοίγ-ρς, ο τι κάνει τδ κοπέλι νά κάνης καί συ, γιατ’ 
ειν’ αύτδς κατεργάρης νά μη σοΰ κάμη κιαμμιά δουλιά. Πάει καί τδ κο
πέλι κι’ άγοράζει ένα γυαλάκι κανελλόλαδο, καί τδ βάνει ’ς την τζέπην 
του’ κι’ ώς τση βάλανε μέσα ’ς τδ σπητι καί τση σφαλίζανε, καθίζει το 
κοπέλι ’ποπίσω ’ς την πόρτα κι’ έγκόμαχιε, κι’ άπόκειας έλείφουντονε 
τδ κανελλόλαδο. Γρικίρ τόνε δά τδ Βασιλόπουλο, λέει του, Μωρέ ηντα 
κάνεις άτούδά ; λέει (μέ συμπάθειο) χέζομκι κι’ αλείφομαι’ καθίζει καί 
τδ Βασιλιόπουλο κ’ έκατούργενε κι’ άπόκειας έλείφουντονε (τουχανε δά 
λεομένα, δ τι κάνει τδ κοπέλι νά κάνη κι’ αύτός). Πάει ύστερα νά σι-
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,μώση τσ·η Βασιλιόπούλας κ’ έβρώμνιενε καί δέν τδν -ίίθελε η βασιλιόποΰλά* 
μόνο ήθελε τδ κοπέλι ποϋ -ητόνε ’λειμμένο τση μυρωδιαϊς κ’ έμύριζε’ λέει 
τση αύτός, Για τδ Θεό, κ’ εγώ μαι δ Βασιλιόπουλος, κ’ έδά λές πώς δέ 
μέ θές ; ντά δέν ηκουσες ηντα μάς έπαραγγείλανε ; λέει, Πηνε πέρακιέ, 
εσύ βρωμεϊς’ καλΓ άχω ’γώ τδ κοπέλι. Πάνε την ταχινη, άνοίγουνε βρί
σκουνε τδ κοπέλι μέ τη Βζσιλιοποΰλα καί τοΰ τηνέ βλογοΰνέ·

ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ
ύπό ΡΙΧΑΡΔΟΥ BOX *

’’Εξ δτου άπδ έκατοντάετηρίδος και επέκεινα έκ τών ερευνών τών κ.κ. 
Στυάρτου καί Ρεβέττου δ πεπολιτισμένος κόσμος έγνώρισε τά έν Άθηναις 
μνημεία, κατέστησαν ταΰτα ύποκείμενον ενδελεχών μελετών καί δημο
σιευμάτων, άτινα έν τούτοις κατά μέγα μέρος ένδεώς έχουσι περί την 
απαραίτητον βάσιν άκριβοΰς καί περιεκτικ-ης ύπδ τεχνικήν έ'ποψιν έπι- 
σκοπησεως τών μνημείων αύτών. Καί έν ώ τδ ύπάρχον γραμματολογικόν 
■καί έπιγραφικδν υλικόν, έφ’ δσον άνάφέρεται είς τά μνημεία αύτά, κριτιζώς ·- 
διϋλίσθη καί εύσυνειδητω; έκάστοτε άνεπληρώθη, at είδικώς άρχιτεκτό- 
νικαί μελέται μά σκοπουμένης της όλη; έμβριθείας απάντων τών ερευ
νητών, παρέμειναν μέχρι τοΰδε ένεκα έλλείψεως χρόνου καί πόρων διά 
τάς επιμόχθους καί πλεονάκις δαπανηρά; άνασκαφάς απαιτούσα; έρευνας 
άσυντέλεστοι μεμονωμέναι έπιστασίζι, καί άπέδειξαν κατ’ ολίγον πάντοτε 
πειστικώτερον την άνάγκην έξαντλητιζης έοεύνηςτών οικοδομημάτων καί 
λεπτομερούς έκθέσεως αύτών έπί τη βάσει νέων σχεδιογραφιών. Τδ προ.-, 
μνημονευθέν λοιπδν έ'ργον τοΰ Βών, 3 παρέχεται τοϊς περί την άρχαιο- 
λογίαν διατρίβουσι μητογραφικήκ ε/ιθεσιν riir ΠροπυΛαΙων καί ζων αύΐ'ύΐς 
(rvrihofierar οικοδομών συνφδά πζσαις ταϊς περί τοιαύτας δημοσιεύσεις 
άξιώσεσι, πληροί πραγματικήν χρείαν της επιστήμης, άτε μάλιστα έξε- 
τάζον έκεϊνα τά μνημεία της Άκροπόλεως ’Αθηνών, άτινα μέχρι τοΰ 
νΰν έ'τι στερούνται ώς τδ πλεϊστον άκριβοΰς πραγματεύσεως. Τούς δέ πό- 

έ'σχεν δ συγγραφεύς έκ 
ύπέρ άρχιτεκτόνων καί μηχα- 

έχορηγησαν αύτφ συνδρομήν η έν Άθηναις 
’Αρχαιολογική εταιρία καί τδ ένταΰθα γερμανικόν Ίνστιτοΰτον, δτε αί ύπδ 
τοΰ διφητορος αύτοϋ άνασκαφαΐ άνέφηναν αξιόλογα πλαστικά καί έπιγρα-

ρους πρδς τά; όλον ενιαυτόν άπκιτησάσας έρευνας 
τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Louis-Boissonet ύ 
νικών,, είτα προθυμότατα

* Die Propylaea der Akropoiis zu Atben, aufgenommen und dargestelil vou Richard 

Bohn. Berlin, 1882 (=Τά Προπύλαια τής Άθήνησιν Άκροπόλεως ε’κονόγράφήΟέντα καί 

καρασταθέντα ύπδ Ριχάρδυυ. Βιύν, Έν Βερολίνφ 4882, τιμή ΐδμάρκαι·)

Τόμο; Ζ'. ΙΟ.— ’Οκτώβριο; 1885. 55
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φικά ευρήματα. Αί άνασκαφαί αύται έσκόποϋν κατ’ έξοχήν όπως •πορ*58
σωνται σαφήνειαν περί του σχήματος τής είς τήν Άκρόπολιν άναβάσεως
έν τοϊς διαφόροις καιροΐς καί άποκαλύψωσί τινα εκεί .υπάρχοντα λείψανα
οικοδομών. Τοιούτων ύπολειμμάτων έτι έκ τής πρδ τοϋ Περικλεούς
έποχής διεσώθησαν, ώς γνωστόν, δλιγοστά. Παρά τά κυκλώπεια τείχη I
τά έπί τή δυσμική άνωφερείφ τοϋ έπί τοϋ βράχου Βραυρωνίου ΐσσπέδού ϊ
μετά τίνος μετέπειτα πιθανώς έν τή περιόδφ τών Πεισιστρατιδών προ- '
στεθέντος πυλώνος, εξετάζονται ενταύθα κυρίως τά έκ τών άνασκαφών !
τοϋ Βών άναφανέντα λείψανα τείχους πρδς έρεισμα ένδοθεν τοϋ νΰν πύργου ;
της Νίκης, καί μάλιστα έν τινι πρδς τδν ναόν τής Νίκης συναδούσ-ρ διευ- j
Θύνσει, έπ’ ίσης έν μακρότερον έκ δασμών πρδς άνατολάς καί προσπε- ί
λάζον είς τδν άξονα τής μνησικλείου οικοδομής περιθέον τείχος ωσαύτως ί
ποδς ύποστήριξιν. Έκ της δέσεως άρα τών δύο τούτων τειχών, είτα έκ ί
τών έπι τή δυτική πλευρή τοΰ προμαχώνας τής Νίκης ευρισκομένων ίχνών >
βημάτων, άτινα έπικάμπτουσι κατά την γωνίαν αύτοϋ έπ’ άνάτολάς, j
άποδείκνυται, ότι ή έπί την Άκρόπολιν κυρία άνάβασις έγίνετο τότε, ώς :
έκπαλαι, νοτιόθεν. Μετά δέ της‘ύπδ Μνησικλέους οίκοδομίας τών Προ- ί
πυλαίων έπρεπε νά ύψωθή έν μέρει τδ έδαφος τδ έπι τή.είς την Άκρό
πολιν άναβάσει καί 5 άναβιβκσμδς νά μεταβληθή. Πιθανότατα έχώρησεν 
δ αύτός, ώς δ Βών μνημονεύει, άρχόμενος έκ νότου έν τοίιγδε μ,ορφή S ...
(=δίκην ανεστραμμένου), καί δη έν πρώτοις εως κάτωθεν της άρκτικής 
πτέρυγος, κ’ έκεΐθεν μέχρι της μικράς κλίμακος τοΰ πύργου της Νίκης ΐνα 
τέλος έν τελευταίγ περιστροφή έφίκηται τής προσόψεως τοΰ πυλώνος. ί
Ποδς τάς περιστροφάς καί άναβάσεις της δδοϋ άντιστοιχοΰντα ένδεχό- 
μενον νά παρατείνωνται έγκαρσίως τείχη πρδς έρεισιν ύπεράνω τής άνα- J
βκσεως. Τά θεμέλια τοιούτου τείχους σώζονται έτι καί νΰν έπί τνί νοτιο- {
δυτική γωνίγ τις προσαρκτίου πτέρυγος έν δυσί σειραϊς λίθων. Ή δέ τοϋ
Βων εικοτολογία, καθ’ ήν καί έκ τής νοτιοδυτικής γωνίας τοϋ πύργου της J
Νίκης εσχε τήν αρχήν ποτέ τείχος πρδς έρεισιν, δπερ κλιμακηδδν ύψοϋτο 
μάλιστα διά την έλλειψίν τών οικείων υπολειμμάτων τών θεμελίων δέν f
φαίνεται παντελώς πειστική. Τφ δρατώ σχήματι τοϋ είς την Άκρόπολιν !
άναβασμοΰ θά συνεφώνει εύστόχως καί ή τοποθεσία καί δ προσδιορισμός 
τοϋ στυλοβάτου τοϋ Άγρίππα, δστις, ώς γινώσκομεν, κατεσκευάσθη περί „1
τό 27 μ.. X. έτος καί ώναντιλέκτως έτι πρδ της οίκοδομίας τής μεγάλης 
έκ μαρμάρου κλίμακας, δι’ης την άποτελείωσιν έξεϋρον τδ έ'τος 37, η 38 
μ. X. μετ’ άναφοράς εις τάς έπιγραφάς C. I. A. ίΠ t 284-1285. Ή κλίμαξ 
διεκόπτετο διά τίνος κλιμακτήρος πλατέος (πλατυσκάλου) (έφ’ όύ διη- 
νοίγετο νοτιόθεν η ήδη πολλαπλώς ρηθεϊσα οδός) καί κατά τδ ώνώτερον 
αύτής ή'μισυ διγρεϊτο δι’ ίππασίμου πάντως πάνυ. αξιομνημόνευτου άνωφέ- 
ρείας, έν φ ή κλίμαξ αυτή έν τοϊς κάτω, ώς καταδείκνυται έκ τών πετ

ρισωθέντων ερειπίων, κατέβχινεν άδιαίρετος μέχρι της ύπωρείας. Πώς δέ 
- διεσχηματίσθη τδ κάτωθεν τέρμα της ύπωρείας τής Άκροπόλεως καί τότε 

καί έν προγενεστέργ εποχή, άποβκίνει αδύνατον δπως έξευρεθή άσφαλώς 
έκ τών εύαρίθμων σωθέντων άρχαίων λειψάνων. ΤΙ δέ νΰν άνά μέσον τών 
τουρκικών Οχυρωμάτων έκγυμνωθεϊσα άκρα αύτής η γνωστή ύπδ την. 
επωνυμίαν πύΛη τοϋ. Bede, δομαται έκ πρώτης μεσαιωνικής περιόδου, Πι
θανώς της τοϋ Ιουστινιανού.

Τάς περαιτέρω μ.εταβολάς, τάς άφορώσάς είς την ά/άβκσιν τής Άκρο- 
πόλεως καί τά Προπύλαια έπί τε της φραγκικής και τουρκικής δεσπο
τείας, άς δ συγγραφεύς αναγράφει έν άκριβολογία (καί έφ’ γ οφείλεται 
αύτφ ευγνωμοσύνη^ παρά τής επιστήμης), έν σιγή παρερχόμενος δ επι
κριτής τρέπεται είς έγγυτέραν έξετασιν της δημιουργίας τοϋ Μνησι- 
κλέους. Τδ δικαίως λοιπόν έξυμνούμενον αύτδ οικοδόμημα ένεκα τοΰ έπι- 
δεξίου καί παντελώς δραστικού αρχιτεκτονικού ρυθμού δέν σχηματίζει 
άμυντηριον, άλλ’ άναπεπταμένην ύπδ δύο εκατέρωθεν προεξεχουσών 
πτερύγων κεκλιμένην πανηγυρικήν είσοδον είς τήν Άκρόπολιν. Ή μεσαία 
Οικοδομή καί ή προσάρκτιος πτέρυξ, ή καλούμενη Πινακοθήκη, ήσαν γνω- 
σταί ώς πρδς τά κυριωδέστερα κατά τά τέως δημοσιεύματα (καί τοι τοϋ, 
Βών αί εμβριθείς έρευναι παρήγαγον έτι πολύ βκρυτιμήτους άναπληοώ- 
σεις καί διορθώσεις)’ μόνον τδ σχήμα μέχρι τοϋ νΰν ήγνοεϊτο τής ύπδ τοΰ 
γνωστού τουρκικού πύργου κεκαλυμμένης νοτίκς πτέρυγος. Μετά τήν 
πρώτην δαπάνη τού κ. Σχλημάννου κατεδάφισιν τοΰ πύργου αύτοϋ, άνεκ- 
τήθησαν μικρού δεϊν σύμπαντα τά οικοδομικά μέχρι τής πτέρυγος καί 
κατ’ άκολουθίκν άπέβη δυνατόν ν’άσχοληθή τις είς άντιπαράστασιν αύτοϋ 
καί είναι σποδαία ή ύπηρεσία τοΰ Βών, δτι κατέστη έπιδέξιος πρδς τοιαύ- 
την έντολήν. "Οθεν έκ τών ερευνών αύτοϋ ασφαλώς συνάγεται, δτι ή 
περί ής δ λόγος νοτία πτέρυξ είχε διά μεμονωμένης διπλομετώπου στή
λης 1 παρά τή είς τδν πύργον τής Νίκης κλιμακίδι πρόσοψιν έν εί'δει 
περιάκτου προεκβκλλομένην αντιστοιχούσαν είς τήν αρκτικήν πτέρυγα, 
ήτις πρόσοψις ήτο έφωδιασμένη δι’ άετώματος, καί τοι ή επεξεργασία 
τών είς ταύτην άνηκόντων γείσων έμφαίνει άρχικως σκοπούμενον άπλούστε- 
ρον τρόπον οροφής.—Καθόλου δέ διημφισβητήθη άν ή άλλόκοτος καί 
σχεδόν βιαία λύσΐί, ώς συνετελέσθη ή οικοδομή τής νοτίας πτέρυγος, δυ
νατόν νά κήται έν τφ άρχικφ σχεδίφ τοΰ άρχιτέκτονος, καί έπειδή τά 
Προπύλαια καί αλλαχού περιέχουσιν ύποσημάνσεις καί άρχάς μετέπειτα 

; παραλειφθεισών εκτελέσεων, οί άρχαιολόγοι συνέλαβον τήν πεποίθησιν, οτι
τδ σχέδιον διετέθη πολύ εύπρεπρστερον καί περιεκτικώτερον ή ο,τι έ'ργφ 

1 συναπετελέσθη. Έπί τής προκειμενης λοιπόν περιπτώσεως ενδεχόμενον,ό
ί ναός τής Νίκης, ή κάν εις πρδ αύτοϋ έν έκείνγ τή θέσει κείμενος κατά
ί 1 Pf.eiler κνρ'ως σημαίνει ενταύθα τετράγωνον κίονα.
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τδν 'π^σοΛρετολιήΛον αύτοξί -καί’ έκμέτρησιν αμετάβλητος τόπος λατρείά| 
ύπήρξ® τίδ κώλυμα Six τινα κανονικήν διάπλασιν τής νοτίας πτέρυγος. 
Ό ναός άρα μετά τοϋ έμβαδοΰ. πρδ τνίς ανατολικής προσόψεως, είτα δ 
προμάχων (ώς ή'δη εύρίσκεται) καί ν> κλιμακίς άποτελοΰσιν ολον άχώ- 
ριστον ύπδ οικοδομικήν και χρονολογικήν έποψιν, δπερ έρχεται πως εις 
σύγκρουσιν πρδς τδ οικοδόμημα τών Προπυλαίων. Ζητήσιμον δ’ είναι μόνον 
άν τδ αύτδ (ή'γουν δ ναδς προμάχων κ. έ.) ύπηρχε πρδ της οικοδομές 
τοϋ Μνησικλέους, ή πρώτον μετέπειτα προσετέθη ένεκα έπεκταθέντος 
προγράμματος της οίκοδομίας τών Προπυλαίων, πρδς ών τήν διεύθυνσίν 
συμφωνεί δ τής Νίκης πύργος.1 Τήν τελευταίαν δοξασίαν, τουτέστι τήν 
περί τές μετά ταϋτα οικοδομές τοΰ πύργου άπεδέξατο άπό τινων μέν 
δ διφήτωρ ΊούΛιος έν τφ ίδίφ συγγράμματι^ τελευταίου δέ διά πολ- 
λφ πληρέστερου ύλικοϋ άποδείξεων δ Βών. ’Άν δέ και παρά τάς διαφω
τίσεις αύτοϋ τδ ζήτημα ού'πω διεγνώσθη, τούτου αιτία είναι, οτι ή έκ 
τοϋ έξαναγκασμοΰ ποοκύψασα χαλαρωτέρα συναρμογή τές νοτίου πτέρυ- 
γος τφ πύργφ τές Νίκης καί κατά τά μαρτύρια, άτινα δ Βών αναλαμ
βάνει ώς άποδείζεως δύναμιν έχοντα (έν άλλοις τών παρασπάδων, όφθαλ- 
μοφανώς δι’ ούδεμίαν προσάρτησιν λογισθέν μέρος τοϋ προεξέχοντος - στο- 
λοβάτου παρά τή μικροί κλίμακι) ούδέν τεχνικόν συμπέρασμα άποφασιστι- 
κώς καί άσφαλώς έπιτρέπουσιν ύπέρ της μιας, ή τής έτέρας τών μνημο- 
νευθεισών δοξασιών. Ούδ’ αποκλείεται πράγματι ή γνώμη περί τοΰ δτι 
τήν μετωπικήν έκείνην στήλην τοΰ θεμελίου καί έν τή μορφή και έπε- 
ξεργασίιγ, ήν έχει, κάτωθεν προσήρτησέ τις είς τάς βαθμίδας, καί ώς έκ 
τούτου έστένωσε τήν, κλίμακα’ μετά ταϋτα έ'πρεπεν ή τουλάχιστον έν 
τοΐς σχεδιογραφίαις παρασταθεϊσα ασύμμετρος θέσις τών ιχνών τών -σιδη
ρών συνδέσμων (τών συνδεόντων δύο λίθους) καί άλλων οπών νά σημαίνη 
τούς άναβαθμούς, καί φαίνεται ώς εί οί ύπδ τδ κρηπίδωμα λίθοι τοΰ χα- 
ράσσοντος μέρους τές κλίμακος έκείνης παρατρέπονται είς τήν πλευράν, 
τήν πρδς τήν μετωπικήν στήλην έστραμμένην, πιθανώς ίνα κερδήσωσι 
πλείονα χώρον είς έπικοδομίαν αύτής ταύτης.3 Κατά ταϋτα τδ ζήτη-

4 ’Έκτοπον τούτοις Gsc φαίνεται 'ίσιος πάντοτδ, οτι δηλα δη δ άρχιτ^κτων τών Προπυ
λαίων διαρκούσης £ti τ^ς έκτελ^σεως του οικοδομήματος Ινδε^εχώς ήγνόει και £ν έκεινη 

τη Ο^σει ?νεκα αρχαίας οικοδομίας παρεκωλύετο εις' τήν τελείαν εξο·κοδόμησιν της νοτίας 

πτέρυγος, ή ούχί, εως ού τελευταΐον χάριν νέου άναφανέυτος σχεδίου ίξηναγκάοΟη να πα- 

ράσχη τώ μ^ρει τούτφ τδ ιδιοφυές ?κεΐνο ασυντέλεστον σχήμα.
2 Ueber den SCidflilgel der Propylaea und den Tempel der Athena Nike. Mitllg. ’d# 

deutsch. archaolog. Inst, in Athen. Jahrs* 1876. (left III. (— περί τής νοτίας πτέρυγας τών 

Προπυλαίων και τοΰ ναοΟ τής ’Αθηνας'Νίκης. ’Ανακοινώσεις τοΰ γερμανικού άρχαιολ. ινστι

τούτου §ν Άθήναις. Περίοδος 4876, τεύχος γ'.)
3 Πρδς χειραγωγίαν τών καθέκαστα τούτων παραβλητέον τδ δι'α πολύ αισθητών δια’?, 

γραμμάτων έφωδια^μένον &ρθρον τοΰ Βών «Zum Nikepyrgosn Arthaolog. Zeil, i-ahrgr 

xxxvni, 4880.

μχ τής τεχνικής άπόψεως επιφυλασσόμενου είς περαιτέρω έρεύνάς θεωρέ* 
τέον έτι ώς άνεπίλυτον,γνώμη, ήτις, ώς έκ προφορικών εκδηλώσεων γινώ* 
σκει ό επικριτής, έξεφράσθη έν δέοντι χρόνφ ωσαύτως ύπδ τοϋ διδακτό* 
ρος Δοίρφελδ.1 Όμολογητέον έν τούτοις, ότι αί τοϋ Βών διαφωτίσεις 
κέκτηνται πολύ τδ πειστικόν' διότι έκ τών έρευνών καί άνασκαφών αύ* 
τοϋ διεχύθη σαφήνεια έπί τά πράγματα.

Μετά μεγάλης της έμ-βριθείας πρδς τούτοις δ συγγραφεύς πραγματεύεται 
πολλά ζητήματα έν ταΐς τέως δημοσιεύσεσιν καί τέλεον άνεπίλυτα, ή 
άνεπαρκώς λελυμένα, οΐον τδ της προσαρτήσεως τών καθέκαστα μερών 
τών Προπυλαίων πρδς άλληλα, τδ τής άναπαραστάσεως τές οροφές, τής 
άναπλάσεως τών ύδροοροών κτλ και παρέστησε τάς πολλάκις ιδιοφυείς 
άμα καί παρακεκινδυνευμένας λύσεις τών έν τούτφ παραγομένων δυσχε* 
ρειών έν είκόσιν αίσθηταΐς καί λεπτομερέσιν εϊκονογραφίαις. ’Ενθάδε μνη· 
μονευτέα καί τά ί'χνη τής προσθήκης ένδς πρδς τά ένδον τής Άκροπό- 
λεως έστραμμένου, έν τή γωνίγ μεταξύ βορείου καί μεσαίου οικοδομή
ματος σκοπουμένου σχεδίου, παρ’ φ μετ’ αναφοράς πρδς τήν φανερά μονα
δικήν δρόφωσιν τήν μέλλουσαν ν’άποδοθή αύτφ εννοεί τις μάλλον στοάν 
ή περιστυλοειδή αύλήν' οτι δ’ έν τή άντιστοίχφ θέσει τής νοτίας πλευ
ράς τοϋ μεσαίου οικοδομήματος έ'μελλε νά συντελεσθή παρόμοιον σχέδιον 
άμφιβάλλει 5 Βών καί δικαίως' ένθεν μέν διά τήν σπάνιν πλειόνων 
προεξειργασμένων λεπτομερειών εκεί έπί τής προσαρκτίου πλευράς, ένθεν 
δέ διότι τότε καί ούχί εύκαταφρόνητον μέρος τοϋ έπί τοΰ βράχου Βραυ- 
ρωνίου ίσοπέδου.άναγκαίως έπρεπε ν’άποκομισθή, οπερ μόλις ποτέ σπου- 
δαίως δύναται νά έπιδιωχθή.

’Ιδιαίτερον διάφορον ίδιοποιοϋνται έκτος τούτου αί έρευναι -περί Τών 
κυρτώσεων τών δοκών, περί κλίσεως καί έξογκώσεως τών κιόνων, καί τι- 
νες παρατηρήσεις σχέσιν έχουσαι πρδς τήν τεχνικήν πραγμάτευσιν τής. 
περιφερείας τών τοίχων καί τοϋ έδάφους, είς ας έπιστασίας ή ώς γνωστδν 
άσυντελής κατάστασις τών Προπυλαίων παρέχει δαψιλή εύκαιρίαν. Ή 
περίστασις δηλον ότι, καθ’ ήν οί τοίχοι δεικνύουσι συχνά άνωθεν όλίγον 
ύψηλήν μέν, έν τούτφ δέ παντελώς λείαν μέσην έπιφάνειαν καί κύκλφ 
της αύτής έν τφ περιγράμματι τών προσκειμένων τοίχων, θριγκών ή 
παρασπάδων άκολουθοΰν κεκοιλωμένον κράοπιδον^ παρέσχε τφ Βών 
τδ ένδόσιμον είς τήν εικοτολογίαν περί τοΰ ότι τούλάχιστον έν τισι περι- 
πτώσεσι τδ καλούμενον έκεΐνο κράσπεδου ενδεχόμενον νά σκοπήται ώς 
-είδος τι πλαστικής περικρασπεδώσεως τοϋ τοίχου, έντεϋθεν αί ύψηλαί

1 Λιαπρεποϋς άρχιτέκτονος, ου πλεονάιας ήχροασάμεθα ίμβριΟώς καί εδγλώττωί ίγο- 

ρεύοντο; ίν ταϊς συνεδρίαις το5 ίνΟάδε Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου.

2 Saum κράσπςδον, ή περί τ i ν,ε ι α, λέξις άπαντώσα ίν Ιπιγραφή περί τ»ί ίν Λβ> 
δαδείοι ναοΰ.
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έπιφάνειάί έμέλλον ούχί ώς πρόσεργοΑ ν’ άπομζκρυνωνται τής- τελικής; 
άποπερατώσεως. Έν τούτοις κατά τοιάύτης εκδοχής ού μόνον έξέτασις 
δέν ήθελε συνηγορεί έν τεχνική αναφορά προς τά Προπύλαια συγγενών 
οικοδομών τής ’Ακροπόλεως, αλλά καί τδ γεγονός, οτι τδ κράσπεδού 
εκείνο δεν,αντιστοιχεί πάντοτε κανονικώς πρδς τδ περίγραμμα τών προσ- 
κειμένων μελών της οικοδομής, έν ία έζ ετέρου εύρίσκεται ή αυτή ιδιορ
ρυθμία τής δικπλάσεως τοϋ περιγράμματος ενίοτε και έπί τοϋ Ανεξερ- 
γάστου, έν μέρει μάλιστα δι’ έξογκωμάτων λίθων έ'τι έφωδιασμένου προ- 
σέργου, εί και τοΰτο ασφαλώς ήτο είς τοΰτο καθωρισμέναν κατόπιν ν’ 
Αφαιρήται.

ΊΙ παράστασις έν Ακριβεΐ σχεδιογράμματι έπί 2 1 λιθογραφικών πινά
κων είναι Απαράμιλλος και εξαντλητική, παρεκτδς τούτου διά μελετάς 
ενεκα τούτου επίτομος, διότι παν τδ ύπάρχον έν έπιτεταμένοις συγγράμ- 
μάσι, τοΰτο άναπληρωθέν άπεδόθη διά λεπτότερων γραμμών, Διαφερόν- 
τως άξίζουσι νά έξαίρωνται τά πολλά προοπτικά κατά λεπτομέρειαν 
διαγράμματα καί αί διά τήν κρίσιν τών πραγμάτων πλείστου άξια·, έπί 
τή βάσει Ακριβών ίσοπεδώσεων εκπονηθεΐσαι τομαί τοϋ εδάφους διά τής 
δυτικής ύπωρείας τής ’Ακροπόλεως. Είς τάς υποδηλώσεις ταύτας περί τοϋ 
δαψιλούς άμα καί διδακτικού περιεχομένου τοΰ συγγράμματος δέον ν’ 
άοκώμεθα και νά περιλάβωμεν τδν έπαινον έν τή εύχή όπως και ,τά λοιπά 
μνημεία τής ’Ακροπόλεως, ήγουν δ Παρθένων καί τδ Έρεχθεϊον άξιωθώσιν 
ές ίσου εμβριθούς καί επιτήδειας πραγματεύσεως καί παραστάσέως. *Ασ- 
μενοι δέ προάγαντες είς φώς τήν έκ σταχυολογίας πκροΰσαν κρίσιν περί 
τοϋ φιλοπονήματος γενναίου συγγραφέως, οίος ό Ριχάρδος Βων, εκφράζο- 
μεν ευχαριστίας τίρ προειρημένφ κ. Δοίρφελδ έπί τή διαλευκάνσει ένίων 
Αρχιτεκτονικών όρων.

Ν. Πετρής,

ΕΙΝΑΙ ΑΪΤΟΣ Η ΔΕΜΕΝΟΣ;

ΛΕΣΧΗ*

'Π ιστορία τοΰ Διαβόλου ....
«Πτοΰ! πτοΰ! πτοΰ! Καταραμένος νάναι!»—Ναί, καταραμένος νάναι! a 

πτύσατέ τον τρίς, κατά τά είθισμένα, ποιήσατε τδ σημεϊον τοϋ ζωοποιού 
σταυροϋ, άσπάσθητε τά έπί τοϋ στήθους σας φυλακτήρια, έξορκίσατέ τον,

4 Werkschicht ζαλεϊται Επιφάνεια, ήτις Ιπί τόπο,υ ρ,ίλλεί ν’ άφαιρήται έπί 1-2 
ίζατόμετρα. Έν τη ε’ρημίνη επιγραφή τοϋ ναοΟ τοϋ έν Λε6α8εί<ρ ονομάζεται, π ρ<5 σε ρ γο ν.

* Εισαγωγή είς τήν Ιστορίαν τοϋ Διαδόλον ζαταχωρωΟησαμίνην εν τω Άττικφ "ΙΙμο- 
ρολογίψ.
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φωνάζατε ακόμη καί παππα νά διαβάτη Αγιασμόν έπί τών Αμαρτωλών 
τούτων σελίδων, δλα τά παραδέχομαι, διότι σεβαστά πάντοτε τά πκ- 
τροπαράδοτα, Αλλά τοΰτο μόνον παρακαλώ, νά ή'μεθα λογικοί" δθεν κατά- 
ράσθητε μέν αύτόν, ακούσατε δέ καί έμοΰ.

Πάντες φοβούμεθα τδν Διάβολον, πάντες δμιλοϋμεν περί αύτοϋ τρ,έ- 
μοντες, καί έκ τών 364 ήμερών, καθ’ Ας βασιλεύει έπί γής, κατά τούς 
ύπολογισμού; τών καββαλιστών, μία ί'σως δέν παρέρχεται χωρίς νά τον 
καταρασθώμεν. Καί δμως —'φαίνεται άπίστευτον—τίς έζ ημών έφρόντισέ 
ποτέ νά ,μάθη τί είναι αύτδς δ Διάβολος, πόθεν έρχεται, δποΐοι τινές οί 
τίτλοι καί αί περγαμηναί αύτοΰ' έκ τίνος παραθύρου είσεπήδησεν είς τδν 
κόσμον, δτε ή πύλη τής Γενεσεως έ'μεινε πάντοτε αύτφ κεκλεισμένη" πώς 
τέλος, είσεχώρησεν ώς ή'ρως έν τή ανθρώπινη κωμωδί^ι, ή'τις άρχεται, ως 
Θεόκριτου είδύλλιον,ύπδ τούς λειμώνας τής Έδέμ. καί μέλλει φεΰ! νά κατα- 
λήξν) ενεκεν αύτοΰ, είς τάς πεπυρακτωμένας έσχάρας τής γεέννης. Σας 
φαίνεται λοιπδν ί'διον λογικών καί συνετών Ανθρώπων νά έ'χωμεν θανά- 
σΐμον έχθρόν, πρδς 8ν πέπρωται, κακή μοίρα, νά παλαίωμεν έφ’ δρου ζωής, 
καί νά Αγνοώμεν αύτδν έντελώς ; Δέν λέγει δ Παύλος : “Οτι ούκ εστιν 
ήμϊν ή 'πάλη πρός αίμα και σάρκα, άλλά πρός τάς άρχάς, πρός τάς εξου
σίας, πρός τους κοσμοκράτορας τοΰ αίωνος τούτου, πρός τά πνευματικά της 
πονηριάς έν τοΐς έαουρανίοις Καί κακή υπομονή έάν έπρόκειτο μόνον 
περί πάλης καί επιγείων συμφορών, άλλ’ έν χρόνοες χαλεποϊς, ώς οί νΰν, 
έν χρόνοις Φαινιάνων, Μηδενιστών, δυναμίτιδος,νιτρογλυκερίνης,παγχαλα- 
στρίτιδος, κοινωνιστών, Ίρρεάέντας, σοσιαλιστών, Μαύρης Χειρός, ομογε
νών, τραπεζών, κυβείας, σφετερισμοΰ οικοπέδων — καί ύπερέβημεν τάς 
δέκα πληγάς τοϋ Φαραώ—πόσοι έξ ήμών δεν θά πέσωσιν ύπδ τούς αιχ
μηρούς αύτοΰ όνυχας ; Δέν έλέχθη δτι πολλοί μεν οί κλητοί, ολίγοι όε οί 
εκλεκτοί; Δέν είναι ωσαύτως γεγραμμένον οτι πλατεία ή πύλη και. ευρύ
χωρος ή όύός ή άπάγονσα είς τήν απώλειαν, και πολλοί εΐσιν οί εισερχό
μενοι όι’ αύτής' οτι στενή ή πόλη, και τεθλιμμένη ή όόός ή άπάγονσα είς 
τήν ζωήν, και ολίγοι εΐσιν οί εϋρίσκοντες αύτήν

Χάριν τοϋ decorum, χάριν τής αξιοπρέπειας ημών θά λέγωμεν δτι συν
έβη λάθος, δτι τδ ύποχθόνιον τραμβάϋ, ώς προφέρουσιν οί καλοί Άθη-. 
ναΐοι, έξετροχιάσθη, καί Αντί νά φέρη ήμας είς τάς σκηνάς τών μακάρων, 
ερριψεν έντδς τών ζεόντων λεβήτων τής γεέννης, Αλλά κακάν' τά ψέμματα. 
Πώς λοιπδν νά σωθώμεν άπδ τών, δνύχων έχθροΰ, δστις καλώς γινώσκει 
τά καθ’ημάς, ενώ οί τάλανες ημείς έντελώς αγνοοΰμεν τά κατ’αύτόν ; 
Καί πώς νά γνωρίσωμεν τδν έχθρόν, δτε δέν τολμώμεν οί δείλαιοι, ούδέ 
κάν τδ όνομα αύτοΰ νά προφέρωμεν, καί πτύομεν καί σταυροκοπούμεθκ

Λ ΜατΟ. Ζ’, 19.
2 Πρ'δς Έφισ. τ’, 12. 
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άκούοντες $ κατχφεύγομεν, όπως τδν δνομάσωμεν, εις γελοίους, ζύφημτπ 
σμούς η· χυδαίας ύβρεις, καλοΰντες αύτδν ποτέ μέν 'Άιιε,Ιίτητον η Τάδε η 
Ka<lbr "Λ rd ρω π or η καί Καιάχα.Ιον, πάτε δέ Πειρασμέ % Μανρον\ η 
Kaxor, καί άλλοτε Ojprpdr, Περίδρομοι-., ΣφαχεΛισμένογ η άλλως πως, 
πάντοτε όμως έπί τδ φιλοφρονέστερον^. Άλλ’ δ έν θέσει άμύνης .ευρισκό
μενος, ώς ημείς προς τον Διάβολον, καθεύδει άοκούμενος νά έξυβρίζγ, νά 
γελοιογράφε καί νά κατχράτχι εχθρόν, ύπδ τοϋ οποίου άκαταπαύστως 
προσβάλλεται, η τούναντίον προσπαθεί παντ'ι σθένει νά σπουδάσγ αύτδν 
όσον ένεστι κάλλιον, ΐν’ άποφεύγη τάς πλεκτάνας τοϋ πολεμίου, ματαιώσγ 
τά σχέδιά του καί, εί δυνατόν, καταβάλη αυτόν ; Αί άγρυπνοι καί συνε
τά! άστυνομικαί άρχαί, άληθεϊς επίγειοι πρόνοιαι των ευνομούμενων λαών, 
φωτογραφοΰσι τούς περιβόητους κακούργους, ΐνα έν άνάγκγ. έχωσι πρό
χειρα τά χαρακτηριστικά των εχθρών τούτων τ·ης κοινωνίας καί κατα- 
στησωσιν αυτούς ίίττον επικινδύνους. Έγένετο τοιοΰτό τι ώς προς τον 
Διάβολον, θανάσιμου πολέμιον τοϋ ανθρωπίνου γένους ; Ανοίξατε τούς 
Εύαγγελιστάς, τούς ’Αποστόλους, τούς Πατέρας, τά συναξάρια, τά αγιο
λόγια, ένί'λόγω τά ιερά βιβλία,‘βρίθουσιν έκ διαβόλων, δαιμόνων, δαιμο·* 
νιώντων’ ή γη, δ άηρ, δ κόσμος, τδ σόμπαν είναι πεπληρωμένον δαιμόνων 
—θά τα έλεγε τις τά βακτηρίδια τώς εποχής—, αύτδς ουτος δ Σωτηρ 
πειράζεται ύπδ τοϋ Διαβόλου.·^ Και όμως μάτη,ν ζητείτε έν μέσφ τόσης 
δαιμονολογίας μικράν τινα εικόνα τοϋ Δαίμονος, έστω καί de profil, μά- 
την τι θετικόν, βέβαιον, άσφαλές γνώρισμα περί τοϋ κκριβοθεωρητου—σή
μερον—τούτου έχθροϋ, ΐνα χρησιμεύση τοΐ; μεταγενεστέροις ώς ναυτική 
τις πυξ'ις κατά τδν κινδυνώδη τοϋ βίου πλοϋν. Περιώνυμος έν τοΐς χρο
νικούς τών συν αξαρίων δ έν τ’ρ έρημφ πειρασμός τοϋ άγιου ’Αντωνίου. 
*Εφ’ δλην εικοσαετίαν δ Διάβολος ούκ έπαύετο πειράζων αυτόν, μα
ρίας μορφάς περιβαλλόμενος και νέας καθ’ έκάστην έξυφαίνων κατ’ 
αύτοΰ πλεκτάνας. Τίς δέ κάλλιον του-αγίου άναχωρητοΰ θά ήδύνατο νά 
γράψη την πολύμορφον εικόνα τοϋ Πειρασμού, νά έξιστορησγ τδν πόλεμον 
κατ’ έκείνου, ού κατίσχυσε νικησας, καί ν’άποκαλύψη πρδς σωτηρίαν τών 
έπερχομένων εί'κοσιν έτών σατανικά; παγίδας; Καί όμως, δυστυχώς, φρού
δοι άπέβησαν τόσοι κόποι και άτρυτοι κατά τοϋ Διαβόλου άγώνες, μ.ά- 
ταιαι αί μακραί μελέται καί η πολύχρόνιος πείρα’ δ άγιος ούδέν περί 
τούτου κατέλιπεν ημϊν, ΐνα δυνηθώμεν ώς διά λυχνίας νά διίδωμεν έν 
τφ σκότει τά έργα τοϋ σκοτεινού πνεύματος. ’Αλλά διατί άρά γε καλούσιν 
άγγελον τοϋ σκότους; Θά έχγ βεβαίως τούτο έννοιαν μεταφορικήν, διότι

1 Κόρα?] “Α τ α κ τ α εν λέξ. Μ α ϋ ρ ο ς «ΜαΟρος ονομάζεται ούσιαστικώς και ό AtA- 
δό λος.»

2 "Ορα πλείονα περί τούτου ΐν τώ- άξιολόγφ ποντίματι τοΰ κ. Ν. Γ. Πολίτου. Neo ελλη- 
νικη Μυθολο για, τόρ.. Α', μίρ. Β', σελ. 424-427.

3 Μ α τ θ. Δ', 1, Μ ά ρ ζ. Α', 42, A ο u κ. Δ', I. 

F ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ή ΔΕΜΕΝΟΣ
*
| - Ούδεϊς όσον αύτδς άγαπ^ τδ φώς, ζών ώς η σαλαμάνδρα έν τώ μέσω τών?

| φλογών, άς άκατκπαύστως διατρέφει η θά διαθρέψη τδ λίπος τών καιο-ί
t ■ μενών ψυχών; Άλλ’ η άϋλος ψυχή έχει λίπος, σάρκας, οστά, ΐνα διατηρώ·
t καί ζωογονη τδ πϋρ της γεέννης; ώς οί καιόμενοι χριστιανοί, έφώτιζον, καθά.
! λέγεται, τά νυκτερινά όργια τού Νέρωνος; Φοβερόν τδ της καιομένης ψυ->
ι χης δίλημμα! δύναται νά φέργ έπί της πεπυρακτωμένης έσχάρας καί

τδν μάλλον εύσεβη, διό καί κράζων ’πίσω uov Σατανα\ φεύγω και έρχομαι 
εις άλλας απορίας, '/)ττον κινδυνώδεις και μάλλον έπιδεκτικάς της πεπε- 

:■ ρασμένης ημών κρίσεως. Πιστεύω συνωδά τγ παραδόσει ότι δ Διάβολος ^το
ι κατ’ άρχάς δ λαμπρότατος, δ κάλλιστος τών αγγέλων, δ ύπέο πάντας-
ί έξοχος, έκλεκτός, καί- ατι ένεκα της άκρατου αύτοΰ άλαζονείας δ Θεός
ι έξεσφενδόνισεν αυτόν εις τδν Τάρταρον. Άλλ ή πτώσις αυτή σάς φαίνε-
[ ταί λόγος άποχρών, ΐνα δ πεσών άγγελος πάθη έκ δυσειδίας, ώς οί έν
f Γουδη εύλογιώντες, γίνη μελανώτερος Αίθίοπος, προσλάβη ζωώδη ούράν
' καί φέργ έπί κεφαλής κέρατα τράγου, ένί λόγω μεταμορφωθώ εις τδ εΐ-
ι δεχθές καί σύναμα γελοΐον έκεΐνο τέρας, δπερ η γραφίς έξοχων καλ

λιτεχνών, ώς η τού Μιχαήλ-’Αγγέλου,δεν άπηξίωσε νά παραστηση; ίίόσοι 
. καί πόσοι δέν κατεκρημνίσθησαν έκ τοΰ ούρανοΰ χωρίς νά γίνωσι διά τοΰτο 

διάβολοι κατά την δυσειδίαν ; Καί δ εύτυ/ης καί ό'λβιος Τάνταλος, 
I έπαρθείς καί άσεβησας πρός τούς θεούς, έροίφθη εις τδν Τάρταρον, ένθα

πολλά ύφίσταται δεινά, την άπαράμιλλον ευφυΐαν τών κλασικών μύθων 
μαρτυρούντα, άλλ’ ούδαμοΰ λέγεται ότι έγένετο δυσειδής, Αίθίωψ, τέρας, 

ΐ Την αυτήν τύχην έσχε καί δ “Ήφαιστος, ριφθείς και ουτος έκ τοΰ ούρανοΰ
; ύπδ της μητρδς αύτοΰ 'Ήρας, την δυσειδίαν τοΰ τέκνου άποτροπιαζομένης’
| άλλά μόνον τδν πόδα ώς έκ της πτώσεως έχωλώθη’ δέν ύπέστη όμως
|ί· έπίτασιν δυσειδίας, ού'τε προσέλαβεν ούράν, ούτε. . . . δέν είχεν εΐσέτ'ι
I νύμφευθη την Άφροδίτην' ητο garcon, βρέφος μάλιστα. Τί δέ νά εί'πώ

περί τώς ’Άτης; Καί αύτη έποιησατο τδ έκ τοΰ ούρανοΰ εις την γην 
άλμα, πολύ σύνηθες τότε, ώς μετέπειτα τδ της Σαπφοΰς, ριφθεΐσα ύπδ 
τοΰ πατρδς αύτης Διδς καί ούδέν έπαθεν’ είναι άληθές ότι ώς γυνή νίτο 
ελαφρά. ’Αλλά καί σήμερον έτι πόσας καί πόσας έξοχότητας τοΰ κόσμου 
τούτου,πόσους καί πόσους ύπουργούς δέν βλέπομεν καθ’έκάστην πίπτοντας 
έκ τοΰ ούρανοΰ τ·ης έξουσίας- χωρίς νά πάθωσι διά τοΰτο τίποτε διαβολικόν; ' 
Δέν γίνονται ούτε άσχημοι η τουλάχιστον ασχημότεροι παρ’ ότι ησαν-— 
καί δ ύπουργδς είναι ποτέ άσχημος ένόσφ είναι υπουργός; — ούτε μαΰροι, 
ούτε ούροφόροι, ούτε ... άς τ’άφησωμεν αύτά: τά έν οί'κω μη έν δημφ. - 

ι Ή μόνη άλλοίωσις, ην η πτώσις έπιφέρει αύτοΐς, είναι οτι πρότερον έφαί-
νοντο παχύτεροι, νΰν δέ ισχνότεροι, άλλά τοΰτο φυσική άπόρροια τοΰ 
νέου αυτών βίου. Τδ λίπος μετετράπη εις σάρκας’ τότε έβαινον σχεδόν 
πάντοτε έφ’ άμάξης, νυν βαίνουσι σχεδόν πάντοτε πεζοί, και ούδέν θαυ-
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μκσιώτερον κατά της πολυσαρκίας όσον ή κίνησις· είναι τδ μονόν αντί
δοτου, ώστε ύπδ την γενικήν τοϋ σώματος έποψιν μάλλου έκέρδισαν ή 
απωλεσαν. "Οθευ έκ τών πολλών τούτων παραδειγμάτων συμπεραίνων 
δεν πείθομαι δτι δ Διάβολος είναι οίος παρίστατκι, καί τοΰτο εξηγεί κατ* 
έμε περίεργον τι φκινόμευον, δπερ άλλως άποβαί,νει δυσεξήγητου, ότι, ένίμ 
όλος ό κόσμος δμιλέϊ περί τοϋ Διαβόλου, ούδεί; δμως έσχε την ευτυχίαν 
ή την δυστυχίαν, — κατά τάς ιδέας,την ασέβειαν ή την εύσέβεικν εκάστου, 
— νά τδν ί'δγι πράγματι. Συμβαίνει δέ τοΰτο άκριβώς διότι πάντες ζη- 
τοΰμεν νά ΐ'δωμεν αύτδυ ύπδ μορφήν καί σημεία παραδεδεγμένα πλέον ώς 
άλάνθαστα, τήν δυςειδίαυ, τήν μαυρίλαν, τήν ουράν, τά κέρατα, τήν δ- 
βμήν θείου, ένί λόγω τδ ζωώδες, τδ ειδεχθές, τδ άποτρόπαιον. ’Αλλά, θά 
εί'πητε, αί μάμμαι και οί πάππο-ι ήμώυ,οίτιυες τοσάκις τδν είδον,ώς έκ τοϋ 
στόματός των τοσάκις ήκουσαμεν, εψεύσθησκυ άρά γε; Ούχί βεβαίως, 
άλλ’ ήπατήθησαν κατά πασαν πιθανότητα, έκλαβόντες δυσειδείς άνθρώ
πους άντί δαιμόνων. Δότε εΐς Αιθίοπα, κοινώς Άράπηυ, τά- σύμβολα 
της συζυγικής άτυχίας, δέν γίνεται σωστός Διάβολος; Καί a propos τών 
συμβόλων τούτων, διατί άραγε παριστώσι τδν Διάβολον ώς Μινώταυρον, 
comme un maris prAlestin^, ώς δά έλεγεν 5 Βκλζκκ, ό τής Φυσιο.Ιογίοκ 
τον γάιιου συγγραφεύς, δτε αύδαμοΰ άναφέρεται ώς έ'γγαμος; That is the 
question. Είναι άληθές δτι οί μέν Γάλλοι λέγουσι diablesse, οί δέ Ιταλοί 
diavolessa, άλλ’ αί λέξεις αύται σημαίναυσιν dια,βό.Ιισσα,ν, γυναίκα dtaSo- 
Λεμενην ούχί δμως καί σύζυγον τοΰ Διαβόλου.Ό λόγιος δμως φίλος, κύριος 
Ν. Πολίτης, δ μετ’ επιστασίας τά τοιαΰτα έρευνήσκς, — διό φοβοϋμ.αι περί 
τής ψυχικής αύτοΰ σωτηρίας,— λέγει: α’Εκτδς δέ τών θνητών γυναικών 
(ήτοι ερωμένων), άναφέρεται καί σύζυγος τοϋ Διαβόλου, δαίμων θήλεια, 
άλλά σπανιώτερον τοΰτο, διότι μ.ίαν μόνην μαρτυρίαν γινώσκομεν, παρα- 
μυθιόν τι άνέκδοτον μεγάλως όμ.οιάζον ινδική τινι διηγήσει. » ' Τδ δέ πα
ραμυθιού τοΰτο, δπερ δφείλομεν τή φιλοφροσύνη αύτοϋ, έ'χει ώς εξής:

«"Ενας χωριάτης έπήγε νά
μέσα είς αύτδ μεγάλη βοή καί φωναΐς.
είς τδ πηγάδι, τοΰ έρριξε 
Διάβολος. Εύχαρίστησε 
τής κακής γυναικός 

’βγάλη νερό χπ'ο τδ πηγάδι και ακούσε 
"Εσκυψε καί είδε ενχν άνθρωπον 

τδ σκοινί καί τδν έβγαλε έξω. Αύτδς ήτον δ 
τδν χωριάτην διότι τδν έγλύτωσε άπδ τά χέρια 

του, καί τοϋ είπε νά ζητήση τί χάριν θέλει νά τοϋ
κάμγ διά τδ καλόν ποΰ είδε άπδ αύτόν. Ό χωριάτης τοϋ έζήτησε νάμπορή 
νά γιατρεύη όλου; τούς άρρωστους.— «Αύτδ δέν γίνεται τοϋ είπε ό Διά
βολος, μόνον τρεις άνθρώπους ποΰ νά ήναι διά θάνατον, θά σέ κάμω νά 
γικτρέψγς. Διά νά ώφεληθής δμως περισσότερο, σοΰ λέγω νά μάθης, πώς 
άμα πλησιάζεις τδ κρεβάτι τοΰ άρρωστου καί μέ βλέπεις νά στέκωμαι 
’ς τδ κεφάλι του, θά εΐπή πώς αύτδς θά άποθάνη, άν δμως στέκομαι είς 

1 ΈνΟ. «νωτ. σ=λ. 443.
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τδ άλλο μέρος, αύτδς δ άρρωστος δεν θά έχη κανένα φόβον.» Είπε καί 
άφανίστηκε. Μέ αύτήν τήν τέχνην ίάτρευσεν πολλούς καί καλούς, τούς 
οποίους οί συγγενείς τους τούς είχαν απελπισμένους, άν καί δέν είχαν τί-, 
ποτέ, έγιάτρεψεν δμως καί τρεις ποΰ ήσαν είς τά έσχατα. Καί έτσι έξώ- 
φλησε μέ τόν Διάβολον. ’Απέκτησε λοιπόν πλούτη πολλά καί τιμή καί 
τδν έθεωροΰσκν όλοι πώς ήτο δ καλλίτερος ιατρός τοΰ κόσμου. Συνέβη 
όμως ν’ άρρωστήση βαριά ή βασιλόπουλα έκείνου τοΰ τόπου καί προσεκά- 
λεσαν άμέσως τδν χωριάτην νά τήν ίδή Πηγαίνει έκεΐνος καί βλέπει 
τδν φίλον του τδν οξαποδω καί έστέκετο άποπάνω άπδ τδ προσκέφαλο 
τής βασιλοπούλας. Τδν παρακαλεΐ νά φύγη, έκεΐνος τίποτα, τοΰ είπε πώς 
έκαμε τήν ύπόσχεσίν του, κκί αύτή ή χάρι δέν θά τοΰ γίνγ. Ό χωριά- 
της τά ευρε στενά, γιατί ο βασιλιάς θά τδν έκοβε, άν δέν έγιάτρευε τή 
κόρη του, έπειδή ήξερε πώς όσου; αρρώστους έκαταπιάσθη, όλους τούς 
έκαμε καλά. Είδε τήν απελπισίαν λοιπόν καί τί σοφίζεται; Πηγαίνει 
τήν άλλη ημέρα, καλημερίζει τδν φίλο του, όταν έξαφνα άκοΰνε άπ’ 
έξω τούμπανα, φωναΐς, κακό ! — « Τί εΐνε, τί τρέχει; τόν έρωτη 5 Διά
βολος.— Ή γυναΐκά σου έρχεται καί τής κάνουν ύποδοχή,» τοΰ λέει δ 
χωριάτης. ’Ακούει αύτδ δ Διάβολος, τον πιάνει τρομάρα, τδ βάνει στά 
πόδια καί όπου τδν πιάσης! ’Έτσι έγεινε καλά ή βασιλοπούλα, καί τδν 
έξυπνο χωριάτη τδν έτίμησε πολύ δ βασιλιάς.»

Καί ουτω'μέν δ μΰθος, άν δέ πιστεύσωμεν κκί τούς Γάλλους, δ Διάβολος 
έχει γυναίκα, ώς έμφαίνετκι έκ τής παροιμίας: tile Diable bat sa femme» 
ό Λιάβο.Ιοη όεγνει την γυναίκα τον, λεγομένης όταν βρέχγ έν εύδίγ. Καί 
βεβαίως οί Γάλλοι γινώσκουσι τά οικιακά του" δέν είναι συμπατριώται τοϋ 
άθυροστόμου έκείνου Αεσσάζ,δστις τόσα μυστήρια άπεκάλυψε τή συνεργείς 
τοΰ φίλου αύτοΰ ΧωΛοΰ Λιαβό.Ιου;

Άλλ’άν έκ τοΰ μύθου καί τής παροιμίας, δ Διάβολος φαίνεται έγγα
μος, δέν εξάγεται δμως έκ τούτου ότι είναι κκί Μενέλαος καί ότι δέον 
ν’ άπεικονίζηται ουτω. Ναί, άλλ’ είναι κακός σύζυγος, ξυλίζει τήν γυναΐκά 
του, καί τά τοικΰτα προκαλοΰσι πάντοτε άντεκδικήσεις- ’Έπειτα, με
ταξύ τών παροιμιών τοΰ Κυϊτάρδ, υπάρχει κκί τις λίαν ύποπτου φύάεως:

La femme sait un art avant le Diable. 4

'Οποία δέ άρά γε ή τέχνη αυτή, ήν ή παροιμία πκσίγνωστον θεωρή- 
σασα, δέν άναφέρει; Ή τής άπατης, λέγει τδ σχόλιον. . ’Άλλως τε τοΰτο 
ήτο πεπρωμένου' θάττον ή βράδιου αί θυγατέρες τής Ευας έπρεπε νά λά- 
βωσι leur revanche, ινα πληρωθή τδ τής αιώνιας σοφίας: Ό άπατων ά,τα- 
τηθήσεται.

Ουτω καθ’ημάς τδ ζήτημα τοΰ γάμου καί τών συζυγικών οικοσήμων 
δέον νά θεωρηθή καταφκτικώ; λελυμένον, άλλ’ ύπάρχουσι δυστυχώς άλλα

1 Quitarch Ρr ο ν e r h es » u r 1 e s Fe mm es, σελ. 20. 
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itoT.'kx, καί τά σπουδαιότερα μάλιστα, λίαν, σκοτεινά έν τώβίφ τοϋ Δΐι^ 
βολου, καί ως έκ τουτου έμβάλλοντα εις άμηχανίαν το πνεΰμα τοΰ ζνΐ~ 
τοΰντος το φως ευσεβοΰ; αναγνώστου, ώς μαρτυρεί τδ άληθέστκτον τοΰτο 
ανέκδοτον. Ευλαβής τις γείτων μου, πολύ τον ΙΙειρασμ,δν φοβούμενος, άνα- 
γινωσκων ποτέ έν τ-η Καινή Διαθήκη, τή ύπδ τοϋ μακαρίτου Βάμβα «β- 

ραφρκσθείση, δτι ό Κύριος κρατεί τδν Διάβολον δεσμευμένου διά παντο- 
τεινών δεσμών ύπδ τά σκότη τοΰ Ταρτάρου μέχρις ημέρας κρίσεως', ή? 
■γαλλετο χαράν μεγάλην καί έν τή χα,ρ^. αύτοϋ ούκ έπαίετο κράζών: « Δό- 
ξα νάχη δ Θεός! δ Κατάρατος είναι ’ς τή φυλακή καλά ταΰ στέκεται·»· 
Η χαρα όμως αύτη δέν διήρκεσε δυστυχώς έπί πολύ, διότι μετά μικρόν 

ευρεν εν τή σιβυλλική Άποκαλυψει δτι δ Διάβολος δέν έδεσάεύθη διά παν- 
τοτεινών αλλά διά πρόσκαιρων δεσμών, έπι χίλια μόνον έτη, καί δτι τών 
ετών τούτων πληρουμένων, θά λυθή και θά έ^έλθη τής φυλακής, ΐνα πλα- 
νηση τά έθνη της γής^. «Και άν τά τρομερά ταϋτα χίλια έτη έπληοώθη·- 
σαν ήδη ! ... έ'λεγεν άδημονώ-ν, άν έλύθη ! . . . άν ήρζατο πλανών τδν 
κόσμον! ...» Φοβερά ζητήματα διά τδν αγαθόν εκείνον γείτονα μου» 
δστις έν τή άδημονίγ αύτοϋ έσ^ρε^ε τά φύλλα τής Διαθήκης, 'ίνα κάλ- 
λιον φωτισθή, αλλά πόσον άπηλπίσθη δτε ηκουσεν άπδ στόματος τοϋ Παύ
λου καί τοϋ Ίωάννου δτι δ Διάβολος είναι δ Θεός τοΰ αΐωνος τούτου^ καί 
οτι δ χόομος έκ τω πονν/γώ χείται^ Ό άνθρωπος δέν είχε πλέον'ησυχίαν, 
τά είχε χαμένα. «Θέλεις νά ζήσης ήσυχα; είπεν αύτώ φίλος, ύπαγε εις 
την Αμερικήν’ έκεϊ δέν ύπάρχουν διάβολοι, ούτε δεμένοι, ούτε λυτοί·.:;. 
—«Καί πώς!»—«Βεβαίως, τί λέγει δ’Απόστολος, δτι ό κόσμος είναι είς 
τάς χεϊρας τοϋ Διαβόλου· άλλά ποϊος κόσμος ; δ παλαιός, εννοείται, δ 
μόνος τότε γνωστός' η. ’Αμερική ήτο γνωστή εις τους χρόνους τοΰ ’Απο
στόλου;»—«’Όχι, άνεκαλύφθη τφ χίλια.. ..» — «Άδιάφορον* λοιπόν η Α
μερική είναι κόσμος νέος καί δέν έχει διαβόλους.» Ό γείτων μου έμεινε 
πρδς στιγμήν έμβρόντητος, άλλα δέν έπείσθη έντελώς καί μια καί δυο 
καί είς τδν παππά τής ενορίας, δστις, λεχθήτω έν παρενθέσει, δέν ήτο 
πολύ διαβασμένος, καί λέγει αύτώ αίφνιδίως, άνευ προλόγων:« Πάτερ Παφ- 
νούτιε, ό Διάβολος είναι δεμενος η λυτός;»—«Αυτός, λυτός, τέκνον μου, 
βλέπω δτι σ’ έπείραςεν, δ κατηραμένος’ νά σου διαβάσω μίαν ευχή καί νά. 
π^ς καί ’ς τδ Δεσπότη νά σοϋ τά έζηγήση καλλίτερα.» Και ύπήγεν εις 
τδν Δεσπότην. «’Έλλογος η απορία σου, άγαπητδν έν Χριστώ τέκνον, είπεν 
αύτφ δ πανιερώτατος, τοιαύτην τινά έποιήσατο ήμΐν προχθές έν τή ευ
σεβείς αυτής καί ή προσφιλής ημών άνεψιά ’Αναστασία* θά συμβουλευτώ 

1

<ούς Πατέρ.ας,.κιβωτδν'σοφίας, καί άπαντήσω σοι. Εί'η δ Κύριος μετά σοϋ».
Ή ευσεβής τοΰ Δεσπότη ανεψιά δέν έπανέλαβεν, ώς φαίνεται,, τήν άπο·· 

ρέαν της» ό Δεσπότης έλησμόνησε νά έρευνήση τούς Πατέρας, κιβωτόν σο- 
■φίας, δ άγαθδς γείτων μου ήμέλησε νά ύπενθυμίση αύτώ τήν ύπόσχεσίν 
του, καί ούτως άπέθκνεν άγνοών άν δ Διάβολος είναι δεδεμένος $ λυτός. 
Εύτυχώς ούδεμ.ίαν θά έ'χη μετ’ αύτοϋ δοσοληψίαν, διότι ήτο ύποψήφιος τής 
βασιλείας τών ούρανών.

Τδ βέβαιον είναι δτι ουδόλως συνετόν τδ έρευναν τά τών δαιμόνιων’ τά 
-δαιαόνια είσί πάντοτε έπικίνδυνα, καί δτε ακόμη δέν τυγχάνουσι πονηρά. 
Τδ δαιμόνιου έπήρε ’ς τό .Ιαιιιό του τον Σωκράτη, καί έν τούτοις δέν ήτο . 
έκ τών πονηρών τδ κακόμοιρον. Ό δέ Τίμαρχος θέλων νά πληροφορηθη 
τί ήτο τδ δαιμόνων τοΰ φιλοσόφου κατέβη είς τδ τροφώνίον άντρον, 'ίνα 
■ερώτηση τδν θεόν. Έκεϊ έν τί! σκοτίς ήσθάνθη κτύπον έπι τής κεφαλής 
καί πεσών κατά γης ένόμισεν δτι ή κεφαλή αύτοϋ διερράγη, δτι ή ψυχή 
άπεχώρησε τοΰ σώματος καί τέλος δτι εύρίσκεται έν τφ "Αδη, έ'νθα Πνεϋ- 
-μά τι παρέδωκεν αύτώ δωρεάν μικρόν μεταφυσικής μάθημα, περί τών σχέ
σεων τών ψυχών πρδς τά οικεία αύταϊς δαιμόνια. «Μετά τρεις μήνας»» 
προσέθηκε τδ Πνεύμα, τελευτών τδ μάθημα,. «θέλεις μάθει σύ. αύτός 
πλείονα περί τούτου». Καί ό'ντως μετά τρεις μήνας δ Τίμαρχος άπέθνη- 
σκεν. Ό .Δίων καί δ Βρούτος, «άνδρες εμβριθείς καί φιλόσοφοι», ειδον δαι
μόνιον, ούχί εύμενές τήν ό'ψιν, δπερ «ά-μφοτέροις ύπεδήλωσε τήν τελευ
τήν»', καί δ Δίων καί δ Βρούτος δέν έβράδυναν νά τελευτήσωσιν. Τδ 
δαιμόνιον έρριψεν είς τήν φυλακήν τδν Τάσσον, καί συγχρόνως τδν παρηγό- 
ρει—ήτο αγαθόν,— συνδικλεγόμενον αύτώ2. Δαιμόνιον είχε καί δ περιώ
νυμος έκ Παυ'ίας μαθηματικός Ιερώνυμος Καρδάνος (1501-1575), καί δι’ 
αύτδ έ'καμε καί τόσην προκοπήν’ κατεδιώχθη, έθεωρήθη πάντοτε ώς Λα>- 
Λόε?, είδεν εικοσαετή υίδν άποκεφαλισθέντα καί άπέθανεν,ώς λέγουσιν, έκ 
πείνης έκουσίως^. Ούδείς, κατά τούς χρόνους εκείνους, ύπήρξε τόσφ βαθύ- 
νους, δσφ δ σοφδς έκ Καλαβρίας μοναχός θωμάς Καμπανέλλας (1568—■ 
1.639) καί συγχρόνως άτυχης ώς αύτός. Κατεδιώχθη ώς μάγος, έ'μεινεν έν 
τή ειρκτή ώς συνωμότης επτά καί εί'κοσιν δλα έ'τη, καί' ύπέστη επτάκις 
τάς βασάνους τής Ίεράς Έξετάσεως4 5* δέν σάς φαίνονται άρκετά ; είχε καί 
αύτδς δαιμόνιον. Μόνος ίσως δ περιβόητος, ιατρός καί άλχημιστής Παρά- 
κελσος (1493-1541) παρουσιάζει έξαίρεσιν έν τφ καταλόγφ τών δαιμο-

4 Πέτρου: Β' Έπ ι σ τ. καΟ ολ. Β', 4. ’Ιούδα; Έ π ι σ τ. κ αΟολ. 6.
2 Ά π οκ ά λ. Κ', 1-10.
3 Β' π ρ ό ς Κ ορι ν 0.. Δ', 4.
4 Ίωάνν.. Α' καΟολ. Ε', 19.

4 Πλούιαρχ. Βίων, Β'.

2 "Ορά ’Απτικόν ’Ημερολόγιου τοΰ ϊτους 1879.
3 Έλέχθη περί αύτοϋ: «nemo eo sapientius desipuisse, nemo stultius sapuisse videtur» 

ήτοι «ούδείς έίλλος φαίνεται μήτε σοφώτερο» αύτοϋ παραφρονήσας, μήτε μωρότερον φρονή- 
««{».

4 Michaud: Biogra ph ie U n i ve r s ο 11 e, ?v β'φ Cardan (J0r6me).,
5 Michaud: Biographic, Iv βίφ Campanella (Thomas), · 
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νιώντων, Έβίωσε σχεδόν έν πενί^ καί τοι έγίνωσκε την φιλοσοφικήν λί
θον, τήν μετζτρέπουσζν τά Αγενή μέταλλα εις χρυσόν, καί έτελεύτησεν 
έν ήλικίρι οκτώ και τεσσαράκοντα μόλις ετών, καίτοι κατείχε τδ μυστι
κόν τής έπί αιώνας μακροβιότητος'. Έν γένει όμως δ βίος αύτοΰ δέν ποι
κίλλεται ύπδ εκτάκτων Ατυχημάτων’ Αλλ’ είχε την πρόνοιαν νά κρατ'ρ 
τδ δαιμόνων του έν φιάλη-, πολλάκις δέ καί έξιφοόλκει ΐνα ξενίση αύτδ 
έν τή θήκν; τοϋ ξίφους του, δι’ ού έςώρκιζε μεγαλοφώνως τά πιέζοντα 
αύτδν δαιμόνια, δτε κατείχετο — τοΰτο δέ συνέβαινε συνεχώς—ύπδ φόβε· 
ρωτέρου δαίμονος. . . τοϋ Βάκχου, καθ’ Α διηγείται δ έπί μικρόν παοά τώ 
Παρακέλσω μαθητεόσας Όπορέν3-

1 Michaud: Β i ο g r a ρ h i e, ?v β'ω Paracelse.
2 Annales du Magnetisms animal, έν *E p μ η τώ A ο γ ί ω, έτος 1818, σ=λ. 404-407.
3 Michaud: Β ί ο g r a ρ h i e, iv β’φ Oporin.

*Αν δέ τοιαΰτα τά μη πονηρά δαιμόνια—και παραλείπω τδ τοΰ Πλω- 
τίνου καί άλλων — τί άραγε θά ώσι τά κακοποιά; Βλέπει λοιπόν δ Ανα
γνώστης. δπόσον δυσχερές, έπικίνδυ-ον, έσπαριζένον άκανθων καί τριβό
λων τδ θέμα, δπερ πειρασμός βεβαίως έφερεν ενώπιον μου. Τί δέ μέλλει 
τώρα γενέσθαι; νά έπικαλεσθώ την θείαν αντίληψιν, ώς άλλοτε οί ποιη- 
ται την Μοΰσαν, ΐνα μοί διευκολυντ) την όδόν; δέν μοι φαίνεται πολύ συν
ετόν. Ό Θεός, οσω αγαθός και αν ή, θεωρεί πάντοτε τδν Διάβολον ώς 
αντίπαλον, καί μόνον έπί τοΰ τάφου δ αντίπαλος Απονέμει δικαιοσύνην 
τώ Αντιπάλφ. Τίς οίδεν, η άνωθεν άντίληψις ηδύνατο νά με παοασύργ, 
έπ’ άγαθώ βεβαίως, νά με καταστήσν; μεροληπτικόν καί νά παραστήσω 
τόν Διάβολον πλέον μαϋρον Αφ’ δ,τι είναι, ΐνα ούτως έμπνευσή μείζονα 
άπέχθ ειαν τοΐς καλοϊς χριστιανοϊς. Νά έπικαλεσθώ Αφ’ έτερου την αρω
γήν τοΰ Διαβόλου, και τοΰτο άτοπον* θά έ'πιπτον εις τδ άλλο άκρον. 
Ό Διάβολος θά εϊργάζετο pro domo sua καί θά παρίστα έαυτδν ώς τδ 
άθώον θΰμα άλλου προγενεστέρου Πειρασμού. Θά μέ έφίμωνεν ευθύς 
έξ αρχής· θά μοί έ'λεγεν «εγώ πειράζω τούς ανθρώπους, είναι Αληθέστατου, 
Αλλ’ εγώ είμαι τδ άπλοΰν ό'ργανον ανωτέρας θελησεως, τίς έπείραξεν έυ.έ 
δτε ήμην άγγελος; ύπαγε λοιπόν νά εΰργς τδν πρωταίτιον, εγώ είμαι 
τδ θΰμα.» Τίς δέ δ μη συμπαθών ποδς τά θύματα;

"Οθευ ΐνα φανώ Αμερόληπτος, φεύγω και θεόν καί Διάβολον, καί τρε
πόμενος την μέσην έπικαλοΰμαι μόνον την εύνοιαν του Αναγνώστου.

Ε. Άσώπιος 1 2 3

ϊζ mypmhkia

ΑΙΗΓΙΙΜΑ PUMOYNIKON

Tso της Α. Μεγαλειότητας τής Βασιλίσβης τής 'Ρωμουνίας

ΕΛΙΣΑΒΕΤΙ

Μίαν φοράν καί ενα καιρόν ήτο μία κόρη ωραιότατη ονομαζόμενη Βιο- 
ρ'ίκα. Ή κόμη της ήτο χρυσή, οί δφθαλμοί της εΐχον τδ χρώμα 
τοϋ ούρανοΰ, αί παρειαί της τδ χρώμα τοΰ γαροφάλλου καί τά χείλη 
της ήσαν σιιχ τύ κεγάσι' τδ δέ σώμα της είχε τί> σείσμα και το Λύγισμα 
τής καΛαμιασ. Δέν ύπήοχεν Ανθρώπινον πλάσμα τδ όποιον νά την έ'βλεπε 
καί νά μη ήσθάνετο θαυμασμόν* καί δσοι την έθαυμαζον διά την εύμορ- 
φίαν της, την έθαυμαζον περισσότερον διά την προκοπήν της. "Οταν έπή~ 
γαιιε γιά ιερό Αχούσα την στάμναν έπί τής κεφαλής, είχε, και τήν 
ρόκαν της εΐ; την ζώνην και έ'νηθεν εις δλον τδν δρόμον. Νά ύφάνν) 
καί νά ραψτ] εΐ'ξευρε ’σαν Θεός· τά ύποκάμισά της τά ώρζιότατκ 
τοϋ χωρίου ήσαν κεντημ.ένα μέ μαϋρον καί. μέ κόκκινον χρώμα. Τδ 
μισοφόρι της καί αί περικνημίδες τάς οποίας έφόρει την Κυριακήν ήσαν 
δλοκέντητα. Αί μικμοκαμωμέται χεΐρές της ποτέ δέν εΐχον ησυχίαν, ήσαν 
αεικίνητοι καί έν τώ αγρώ καί έν τώ κηπω και έν τή οίκιγ. Διά τοΰτο 
καί οΐ νέοι δέν έχόρταινον νά την βλέπωσι την Βιορίκαν την είίμορφηκ» 
Πάντες δέ προγσθάνοντο δτι έ'μελλε ποτέ νά γείνγ μία καΛή τοικνκνρά. 
Άλλ’ οί οφθαλμοί της κατεφρόνουν τούς νέους, καί περί ύπανδρείας ούδέ 
νά ακουση ήθελε ποτέ. ’Έλεγε δέ άπλούστατα δτι μόνη της μέριμνα ήτο 
ή μήτηρ της καί δέν είχε καιρόν νά ένασχολήτας εις άλλο τίποτε-

Τότε δέ ή μήτηρ της συνοφρυουμένη έ'λεγε προς αύτήν:
«’Αχ! πόσον θά μας έβοήθει ένας καλός γαμβρός!»
Άλλ’ ή κορασίς Ακούουσα τούς λόγους τούτους έλυπεϊτο καί ήρώτα 

την μητέρα της, μήπως Αμ.φέβαλλε περί τής προθυμίας της τόσον πολύ, 
ώστε νά έπιθυμγ καί άνδρα έν τή οΐκίγ.

«Θά έ'χωμε καί άλλες δουλιές, έ'λεγεν ή Βιορίκα, δταν έ'χωμε κοντά 
μας καί άνδρα. 'Ημείς θά τον ράβωμε, θά ύφαίνωμε τά ροϋχά του, θά 
γνέθωμε γι’αύτόν. Καί ποϋ νά προφθαίνωμε τότε τούς Αγρούς μας!»

Άλλ’ ή μήτηρ έστέναζε βζθύν στεναγμόν, συλλογιζομένη τδν υίόν
1 Γνωστή εΐνε ή δεξιότης κα'ι εδφυια μεύ’ής ή Α. Μ. ή Βασίλισσα ’Ελισάβετ ώς δπόδεσινλαμ- 

δάνουσα διαφόρους δημοτικάς παραδόσεις και μύθους γράφει διηγήματα μετά πλείστης εύχε- 
ρείας και χάριτος. ’Εκ συλίογής τοιούτων διηγημάτων έκδοθέντων έσχάτως Έωμουνιστ! καί 
Γερμανιστί ύπδ τδ ψευδώνυμον Carmen Sylva κατε/ωρίσθη έν έν Γαλλική μεταφράσει εν τω 
Γαλλικω περιοδική σύγγραμμα τι Revue du Monde Latin τής 25 76piou έ. ΐξ όύ καί 
ϊγόνετο ή παρούσα μετάφρασις. 1 ■: 
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της όν είχε χάση· καί του. εΐχεν ύφάνη τόσα ώρκίκ υποκάμισα, τά. 

όποια έκαμνε τόσον λεύκά, ώστε δλαι αί νεάνιδες τοϋ χωρίου εΐχον πρδς 
αύτον έστραμμένους τούς όφθζλμούς των. Ή τάλαινα μήτηρ ήγνόει τί 
έστι κόπος και είργάζετο άδειαλείπτως. Ή δραστήριο της καί ή προθυμία 

της μητρος γινώσκει ποτέ κόπωσιν ;
Άλλ’επέστη τέλος ,ή ώρα καθ’ ήν ή Βιορίκα ήδυνήθη νά .· ί'δγ πόσον 

είχε δίκαιον ή μήτηρ της θέλουσα γαμβρόν; ώς έζν ή αγαθή γυνή προγι- 
,σθάνετο δτι δέν θά ήτο πλέον τοϋ κόσμου τούτου. ’Ήρχισε νά άδυνατή 

•και ολη ή άγάπη της κόρης δέν ισχυσε νά την κράτηση είς τήν γήν 
περισσότερον. Τδ άζιολάτρευτον τέκνον έκλεισε τούς οφθαλμούς εκείνους 
ούς τοσοΰτον εΐχεν άγαπήση, άπδ δέ τής στιγμής εκείνης ή Βιο- 
ρίκα εΐδεν έαυτήν έν τω οίκίσκω μόνην και έρημον. Και τότε κατά πρώ
τον αί χεϊρές τηςέ'μειναν έσταυρωμ,έναι έπί τοϋ στήθους της. Χάριν τίνος 
0ά έργάζηται τοΰ λοιπού ; Ούδένα πλέον εΐχεν έν τω κόσμφ.

Ημέράν τινά ήτο έπί τής φλιας τής θύρας της και οί τεθλιμμένοι 

οφθαλμοί της ήτένιζον πρδς τδ άπειρον. Αίφνης είδε κάιτά γης ερχόμενον 
πρδς αύτή’ν πράγμά τι μακρόν καί μαυρον" όλη δέ εκείνη ή άτελεύτητος 
σειρά ήσαν μύρμηκες. Τίς οίδε πόθεν 'ήοχοντο οί μύρμηκες έκεΐνοι ; Δέν 
έφαίνετο ποΰ έληγε τδ άεικίνητον εκείνο τάγμα. Άλλ’ ιδού τδ τάγμα 
ίστζται καί σχηματίζει πέριζ τής Βιορίκας παμμέγιστον κύκλον! Τινές δέ 
μύρμηκες έζελθόντες έκ τής τάζεως των αποτείνονται πρδς αύτήν και 

λέγουσι:
«Σέ γνωρίζομ.εν, Βιορίκα" πολλάκις. έθαυμάσαμεν τήν φιλοπονίαν σου, 

ή οποία ομοιάζει τόσον πολύ μέ τήν ίδικήν μας καί σπανίως άπαντάται 
είς τούς άνθρώπους. Είζεύρομεν κκί ότι είσαι μόνη καί παντέρημη είς τοΰ- 
τον τδν κόσμον. "Ηλθομεν λοιπδν νά σε παρακαλέσωμεν νά έ'λθης μαζί μας 
νά γείνγς βασίλισσά μας. Θά σου κτίσωμεν ένα παλάτι μεγαλήτεοον καί 
καλλίτερου άπδ ολα τά κτίρια ποΰ έχεις ποτέ ίδή. Άλλά πρέπει νά μας 
ύποσχεθής ότι ποτέ δέν θά γυρίσης είς τούς άνθρώπους καί θά μείνης 

μαζί μας διά βίου. »
Ή δέ Βιορίκα άπεκρίθη:
«Καί έγώ δέν θέλω καλλίτερου παρά νά ζήσω μαζί σας' μόνον δ τά

φος τής μητέρας μου μέ κρατεί έδώ. Πρέπει λοιπδν νά υπάγω ν’-άποθέσφ 

άνθη καί κόλλυβα καί έ'πειτα έ'οχομαι κοντά σας.
» —Πήγαινε λοιπδν είς τδν τάφον τής μητέρας σου" άλλά. τδν νοΰν 

σου, οποίον άνθρωπον καί άν απάντησης είς τδν δρόμον σου νά μην του 
είπής γρϋ, διότι τοΰτο εΐνε απιστία καί ή έκδίκησίς μας θά εΐνε τρομερά.»

Ή Βιορίκα καί οί μύρμηκες άπήλθόν δμοΰ, βαδίζοντες όδον μακράν, 
καί τέλος έφθασαν είς τόπον, δστις έφαίνετο καταλληλότατος είς οικο
δομήν άνακτόρρυ. ’Εκεί δέ ή Βιορίκα είδε καί άνεγνώρισε πόσον ήσαν

Η ΜΥΡΜΗΚΙΑ 

οί μυρμηκες έπιδέζιώτεροι αυτής· διότι πα ς θά.ήδύνατο ποτέ νά οίκμδο* 
μήσν) ώς οί σύντροφοι αύτής, έν τοσούτφ βραχεί διαστήματι, τοιοϋτον 
οικοδόμημα ; τδ οικοδόμημα εκείνο είχε στοάς επαλλήλους, άγουσας εις 
μέρη βαθμηδόν άπώτερα, ένθα οί μ.ύρμηκες άφ’ού έζέθετρν τά φά τών 

είς τήν θερμότητα τοΰ ήλίου, τά μετέφερον μετά σπουδής ίνα μή 
βρέχωνται. ■ . :

Οί τοίχοι των δωματίων ήσαν τεχνικώς έστρωμένοι διά φύλλων καί 
άνθέων, προσηλωμένων διά τών βελονοειδών φύλλων τής πευκης. Ή Βιο- 
ρίκα έζησκεΐτο ύφαίνουσα νήματα άράχνης καί έζ αυτών κατασκευάζουσα 
τάπητας καί σκηνάς. Το οικοδόμημα δσημέραι έγίνετο. ύψηλότερον, τδ'δέ 
δωμάτων τής Βιορίκας ήτό τι έζαίσιον. Ενς τά ενδότερα δέ τοΰ άνακτόρου 
ήγον πολλά δωμάτια, ώστε ή Βιορίκα ήδύνατο τάχιστα νά λάβγ οίαν 

δήποτε πληροφορίαν περί τών υπηκόων της. Καί τδ μέν έδαφος τών αιθου
σών ήτο κατεσκευασμένον έζ άνθέων μήκωνος, ινα οί πόδες τής βασιλίσσης 
πατώστν έπί πορφυρών ταπήτων, αί δέ θύρες ήσαν έκ φύλλων ρόδου συνδέ- 
δεμένοίν διά νημάτων άράχνης, ινα κινώνται άθορύβως. Έκαλύπτεπο δέ 
το σανίδ«σ.ά ύπό τάπητας μαλακού και πυκνοΰ κατε σκευασμένου έκ τοΰ 
άνθους τής βασιλίσσης1 καί έντός τοΰ τάπητας έζηφανίζοντο οί πόδες τής 

άζιολατρεύτου Βιορίκας. Οί μικροκαμωμίνοι ουτοι πόδες γυμνοί καί άνεΰ 
τίνος υποδήματος ήδύναντο νά πατώσιν έπί τοΰ εδάφους καί νά μή βλά* 

πτωσι τά άνθη. Καί οί τοίχοι ήσαν κεκαλυμμένοι διά γαροφάλλων καί άν- 
θεμίδων έπιδεζίως συνυφασμένων, άνανεουμένων δέ άκαταπαύστως,-ώστε1 
πάντοτε δροσερά τά άνθη ταΰτα άνέδιδον ευωδίαν μ.εθυστικήν. Τό φάτ

νωμα άπετελεΤτο έκ φύλλων κρίνου έχον σχήμα σκηνής. Πολλάς εβδο
μάδας έργαζόμενοι οί φιλόπονοι μυρμηκες έφιλοπόνησαν τήν κλίνην τής 

Βιορίκας, έπήραν τον λεπτότατου χνοΰν τών άνθέων καί κατεσκεόασαν 
τήν κλίνην καί ή Βιορίκα τήν έσκέπασε δι’ όμοιων υφασμάτων, έργων 

τών χειρών της. Και οτε κατεκλίνετο τόσον εύ'μορφος έφαίνετο, ώστε καί 

αύτά τά άστρα θά κατέβαινον άπδ τοΰ ούρανοΰ, έάν. εΐχον τήν άδειαν νά- 
την παρατηρήσωσιν. Άλλ’ οί μυρμηκες τόσον ήσαν ζηλότυποι καί τόσον 
πολύ ήγάπων τήν βασίλισσάν των, ώστε έθεσαν τό δωμάτιόν της είς τύ 
άπώτατον μέρος τοΰ άνακτόρου καί το έφύλαττον μετ' άκρας αύστηρότη- 
τος· Καί αυτοί δέ δέν έτόλμων νά την παρατηρώσι πολύ οτε έκοιμάτο.

’Έζη δέ ή Βιορίκα έν τφ μέσφ τών λεγεώνων τούτων τών μυρμήκων 
ζωήν λαμπροτάτην και άνετον. Πάντες δέ οί μύρμηκες, καί ιδίιρ έκαστος 

καί κοινώς, έζετέλουν πάσας τάς εργασίας όσον ήδύναντο έπιμελώς,’ προ·* 
θυμούμενοι νά εύχαριστώσι τήν βασίλισσάν των, καί αί προσταγαί άς 
αύτη έδιδε μετά πολλής ήπιότητος 'καί ευστοχίας, έζετελοΰντο τά

χιστα μετά τής ταχύτητος τοΰ άνέμου.Ή γλυκεία φωνή της δσάκιςήκάύ- 
Ί Τό όνομα Βιορίζχ σημαίνει: .’Ίον (βιολέτεα). · , !
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τδ δωμάτιον

οί κακοί τδ
κον-

ετο, έφαίνετο δτι πάντοτε ελεγεν οδηγίας και μόνον οδηγίας. Τδ βλέμμα 
της προέχεε-φώς καί θάλπος, καί έθεωρεΐτο ώς δείγμα εύνοίας πρδς 
Τούς εύπειθώς ύπακούοντας* πολλάκις δέ οί μύρμηκες έκ τής πολλές των 
εύτυχίας ένόμιζον ότι είχον εντός τνίς κατοικίας των τάς άληθεϊς άκτϊνας 

του ήλιου,
Είχον δέ κατασκευάση μακράν στοάν ύπόστεγον, ένθα ήβασίλισσα 

των οσάκις έστενοχωρεϊτο, ήδύνατο νά μεταβάίν.ν) έκεϊ καί νά περιπατή 
άναπνέουσα τδν δροσερδν άέρα τοϋ βουνοϋ καί θερμαινόμενη ύπδ τών ακ
τινών τοϋ ήλιου. Έκεϊθεν ήδύνατο νά βλέπη καί τήν πρόοδόν τοϋ κτι
ζόμενου -άνακτόρου, δπερ ειχεν ύψωθή ώς μικρός λοφίσκος.

Ημέραν τινά έκάθητο έν τφ δωματίω της καί έκέντα μέ τήν κλω
στήν μικροϋ σκώληκος, δν είχον κομίση εις αυτήν οί μύρμηκες. Τδ έρ- 
γόχειρόν της ήτο ολον πτέρυγες χρυσαλίδων, άς συνελάμβανεν έν ω επέ- 
των πλησίον της. Αί'φνης θόρυβος άνάμικτος μετά φωνών άνθρωπίνων ή- 
κούσθη πέριξ τοϋ λοφίσκου, καί φόβος δεινός κατέλαβε τδ μικρδν βασί
λειο», καί πάντες οί μύρμηκες ώρμήσαν άσθμαίνοντες εις 
τής βασιήίσσης. ι

«Μάς κρημνίζουν τδ σπίψι μας, άνεφώνησαν· οί άνθρωποι

σκάπτουν ύποκάτω. Δυο τρεϊς στοαί έξεπατώθησκ» καί μία άλλη 
τευει νά πέσν). Τί νά κάμωμεν;

... » —- Τοΰτο μόνον είνε; είπεν ήσύχως ή Βιορίκα" τώρα έγώ τού; διορ
θώνω, καί είς μίαν δύο ήμ,έρας αί στοαί θά γείνουν πάλιν δπως ήσαν.»

. Καί ταχέως διατρέξασα τδν λαβύρινθον τών αιθουσών έφάνη αί'φνης 
είς τήν ύπόστεγον στοάν της. Έκεϊ δέ είδε νέον έξαισίας καλλονής. 
Αυτός καί οί άκόλουθοί του είχον καταβή άπδ τών ίππων καί κρατούν

τες τά ξίφη καί τάς λόγχας των άνεσκάλιζον τδν λοφίσκον τών μυρμή
κων. Ούτοι δέ άμα ΐδόντες τήν Βιορίκαν έστάθησαν, δ δέ άρχηγδς αύτών 
ώς θαμβωθείς ύπδ ζωηροΰ φωτός, έκάλυψε τούς όφθαλμούς διά τών 
χειρών του, καί ουτω πως ήδυνήθη νά παρατήρηση καί νά θαυμάση τδ 

' φωτεινόν έκεϊνο πλάσμα τδ λαμπρώς ένδεδυμένον καί ακίνητον. Ή χρυ
σή κόμη τής Βιορίκας κατέπιπτε κυματίζουσκ μέχρι τών πτερνών της, 
ερύθημα άθωότητος κατεκάλυψε τδ πρόσωπόν της καί τά βμματά της 
έλαμπον ώς άστέρες. Πρδς στιγμήν οί οφθαλμοί της έταράχθησαν, δτε 
είδε τδν νεαρόν ξένον, άλλα παρευθύς άνυψώσασα τδ βλέμμα καί άνοί- 
ξασα,τά ροδινά της χείλη, είπε μετά φωνής ήχηράς τάς δλίγας ταύτας 
λέξεις:

«Δέν μοϋ λέτε ποϊοι έίσθε σείς καί τολμάτε νά έπιβάλλετε τάς αύθ^- 
δεις χεϊράς σας είς τδ βκσίλειόν μου;

Συγγνώμην, άξιολάτρευτος κόρη, άπεκρίθη δ νέος. Είς τήν τιμήν 
' j μου ώς υιός βασιλέως, δμνύω οτι τοϋ λοιπού θά είμαι πιστός σου ύπερα-

863

ώς 
οί 
ή

Η ΜΤΡΜΗΚΙΑ

επιστής. Ποτέ μου δέν ήλθεν είς τδν; νοϋν μου δτι τδ βασίλειο» τοΰτο. άνή- 
κει είς. ύπερφυές πλάσμα.

»—-Ευχαριστώ, είπεν ή Βιορίκα. Δέν σου ζητώ άλλο τίποτε,παρά μό
νον δ,τι δύναται νά συντελέση είς τήν ευδαιμονίαν τών ύπηκόων μου. 
’Απαιτώ λοιπδν νά μή ίδώ ποτέ άνθρώπινον πόδα νά πατήση. τδ χώμα 

το,ϋ βασιλείου μου.» ■ , ■
Καί ταϋτα λέγουσα ή Βιορίκα έξηφανίσθη, ώς έάν έσχίσθη δ λοφίσκος 

καί την κατέπιε, καί άφήκεν έκπεπληγμένους τούς νέους, οίτινες δέν 
ήδύναντο νά ύπολογίσωσι τά άναρίθμητα τάγματα τών μυρμήκων τά κα«Λ 
τασπαζόμενα τούς πόδας της, καί ώς έν θριάμβφ συνοδεύοντα αυτήν μέχρι < 
τοϋ δωματίου της, έ'νθα ή Βιορίκα ώς λησμονήσασα τά πρδ μικροϋ γενό- , 
μένα έπανέλαβεν ήσυχως τδ έ'ργον της.

Έν τούτοις δ νεαρός βασιλόπαις ίστατο άκίνητος πρδ τοΰ λοφίσκου,, 
βεβυθισμένος είς λήθαργον" μάτην δέ προσεπάθησαν έπί πολλάς ώρας 
άκόλουθοί του νά τον πείσωσι νά ίππεύσν). Άλλ’έκεϊνος ήλπιζεν δτι 
άξιέραστος βασίλισσα θά ένεφανίζετο καί έκ δευτέρου, ή'λπιζεν, έστω καί 
άν συνήντα τά βλέμματά της οργίλα, καί αυστηρά τά χείλη της. Άλλ’ ' 
όμως τάγματα μόνον μυρμήκων άναρίθμητα έφάνησαν πρδ τών δφθαλμών 
του άσχολούμενα είς έπισκευήν τών ζημιών, τών γεωμένων ύπδ τής νεα
νικής αύτοϋ παραφοράς. Βλέπω» δέ αυτούς ούδόλως προσέχοντας είς τάς. 

συχνάς ερωτήσεις του, έζωργίσθη καί μετά χαράς Θά τους συνέτριβεν 
ύπδ τήν πτέρναν του: άλλ’ έκεϊνοι -έφαίνοντο τοσοϋτον βέβαιοι περί ' τής 
άσφαλείας των, ώστε έ'τρεχον . άμέριμνοι καί περιχαρείς μεταξύ τών ποω
δών τοϋ βκσιλόπκιδος. Τέλος δ βασιλόπαις άνέβη έπί τοΰ ίππου του κα- 
τηφής κάί μελαγχολικδς ούδέν άλλο πλέον έχω» κατά νοΰν, ή πώς νά 
κατακτήση τήν εύμορφοτάτην εκείνην κόρην, ής δμοίαν ουδέποτε συνήν- 
τησαν.οί όφθαλμοί του» Μέχρι δέ τής νυκτδς διέτρεξε τδ δάσος κατά μή

κος καί κατά πλάτος, άγανακτούντών τών άκολούθων του, οίτινες άσμέ- 
νως έστελλον κατά Διαβόλου καί τδ βουνδν τών μυρμήκων καί τήν εύ'μορφον 
κόρην, μετά λύπης ά.ναλογιζόμενοι τδ δεϊπνον καί τά ποτά, άτινα τούς 
άνέμενον άπδ πολλοΰ.

Ή δέ Βιορίκα κατεκλίθη βραδύτερο» τών ύπηκόων της. Συνήθως έπε- 
θεώρει αύτή τά φά τών μυρμήκων, έψαυε διά τών χειρών της τά στρώ
ματά των, ίνα βεβαιωθή έάν ήσαν απαλά, έφρόντιζε νά άερίζη άλληλο
διαδόχως τά έξ άνθέων παραπετάσματα, καί άντί λύχνου φέρουσκ έπί 
τοΰ δακτύλου της πυγολαμπίδα, παρετήρει μετά,στοργής τά σκωλήκίά. 
των. ’Αλλά τήν εσπέραν έκείνην άμα είσελθοΰσα είς τδ δωμάτιό» της 
άπέλυσε πάσας τάς πυγολαμπίδας,αΐτινες τήν έφώτιζον συνήθως τήν νύκτα 
εργαζομένην’.. μία δέ μόνη έμεινε πλησίον της μέχρι τής στιγμής καθ’. 
^1» άνέβη έ.πί τής.κλίνης της. . 1 , . ; 1 ,

Ί
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‘Η Βιορίκα συνήθως άπεκοιμόέτο ύπνον βαθύτατον’ xk"kx. την νύκτα 

εκείνην τεταραγμένη καί συστρέφουσα την κόμην διά των δακτύ
λων της, περιεστρέφετο άπαύστως έπί τίς στρωμνής της'έπειτα δέ ώς 
άποπνιγομένη ύπδ τίς θερμότητος, άνεγείρετο, κατεκλινετο και πάλιν 

άνεγείρετο. Ουδέποτε έφάνή εις χύτην οτι έλειπεν 5 άήρ έκ τοΰ βασι
λείου' της όσον κατ’ εκείνην την ώραν. Καί άσμένως μέν· θά έξήρχετό 
>ά άναζητήση άέρα έξω' άλλ’έφοβεϊτο μήπως την νοησωσιν οί περί χύ
την καί δώση ούτω κακόν παράδειγμα . Κατά συμβουλήν δέ τών μυρμή- 
κων της πολλάκις είχε δώση κατά πάση; εξόδου άτακτου προσταγάς αύ- 
στηράς, ών ή παράβκσις συνεπήγετο την αποβολήν τών ενόχων άπό τηξ 
κοινότητος* τινές δέ μάλιστα είχον ύπ’ αύτής καταδικασθη εις θάνατον 
καί μετά καρδίας αίμασσούσης ήναγκάζετο νά παρίσταται την ώραν,καθ* 
ήν διά τών σκληρών κεντημάτων έξετελεΐτο η θανατική ποινή τών 

ενόχων. '
'Γην έπιοΰσαν η βασίλισσα ήτο ορθή πρώτη πρώτη, οί' δέ μύρμηκες 

έθαόμασαν ίδόντες μίαν στοάν έκτισμένην διά τών ιδίων της χειρών. 
Έν τούτοις η Βιορίκα ούδόλως προσέχουσα εις αυτούς καί εξακολουθούσα 

την εργασίαν της, έστρεφεν άδικλείπτως τά βλέμματά της προς τό δάσος 
ΐνα ΐ'δη, και τά ώτά της ΐνα άκροασθη. Μόλις δέ εΐσελθοΰσα εις τδ δω- 
μάτιόν της εΐδεν ερχομένους μετά σπουδής πολλούς μύρμηκας,οΐτινες εΐπον 
ποδς αύτήν έντρομοι:
,; «Ό χθεσινός, κακός άνθρωπος ήλθε πάλιν έφιππος'καί χαοάττει κύ

κλους πέριξ τοϋ βουνοϋ μας.
» — Άφητέ τον ήσυχον, εΐπεν η βασίλισσα- δέν θά κάμη πλέον τίποτε.»' 
Άλλ’ η καρδία τή; Βιορίκας, της έρασμίας κόρης, έπαλλε τοσοΰτον 

σφοδρώς, ώστε δυσκόλως άνέπνεε. Κατεχομένη δέ υπό ταραχής διετρεχέ 

τά; αίθουσας τοϋ άνακτόρου’ έπειτα δέ παρατηρούσα δτι τά ωά τών 
μυρμηκων δέν ήσαν πρός τον ήλιον, τά έλάμβκνε καί τα έξέθετεν εις τδν 

ήλιον άλλα παρευθύς πάλιν τά έπανέφερεν εις την προτέραν θέσιν των. 
Πάσαι δέ at πρός τούς μύρμηκας διαταγαί της ειχόν τι τό άντιφατικόν, 
όί δέ μύρμηκες τεταραγμένοι προσεπάθουν παντί σθένει νά άρέσωσιν εις 

την βασίλισσαν των. Ή Βιορίκα μάλιστα έξεπλάγη ίδοϋσα μεγαλόπρεπη 
θόλον κατασκευασθέντα έν άγνοίγ; της, αλλά όλίγην προσοχήν έ'δωκεν 
εις αυτόν καί άντήμειψε τούς μύρμηκας δι’ άσημάντών τινών επαίνων.

, Πολλάκις τίς ημέρας ηκούοντο άντηχοΰντες καλπασμοί 'ίππων πέριξ 
τοΰ βουνού' άλλ’ έπίτινα χρόνον ή Βιορίκα δέν έφάνη έξω τοΰ 'άνακτό
ρου της. 'Ο πόθος τών όμοιων της πρώτην ήδη φοράν κατέλαβε τδ πνεΰ- 
μά της. Ένέθυμεϊτο ηδη τδ χώρίον της, τούς χορούς του, τδν οϊκίσκον 

της, την μητέρα της καί τδνπροσφιλή τάφον της, δν δέν είχε πλέον ί'δη. 
Μ»τά τίνκς δέ ημέρας άνήγγειλεν εις τούς υπηκόους της οτι προτίθεται 
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ήδη νά άπέλθη ,εΐς έπίσκεψιν τοΰ τάφου τίς μητρός της. Έντρομοι of . 
μύρμηκες την· ίρώτησαν μήπως δέν ηρεσκεν εις αύτην η μετ’ αύτών 
συμβίωσις, άφ’ ού ενθυμείται τδ χώρίον της. «”ί2 όχι, άπεκρίθη η Βιορίκα, 
ολίγα; μόνον ώρας θά λείψω' πριν, νυκτώση θάεΐα’έδώ.»

’Απητησε δέ νά μη την άκολουθήση τις τών μυρμήκων' άλλ’ ό'μως έν 

άγνοίορ της ήκολούθησάν τινες μκκρόθεν.
Ό, κόσμος τή έφάνη λίαν μεταβεβλημένο;! καί δικαίως, διότι πρδ 

πολλοΰ χρόνου είχεν έγκατζλίπη την κατοικίαν της' καθ’ ά δέ ύπελόγισε 
θά εΐχον παρέλθη πολλά έτη, άφ’ ού οί μύρμηκες ήδυνήθησαν νά ύψώ- 
σωσι τδ βουνόν ένθα ήτο η κατοικία της. Δέν ηδυνηθη νά άνευρη τδν 
τάφον τίς μητρός της, οστις είχε κατακκλυφθή ύπδ τών φυτών καί χόρ
των, ένδακρυ; τδν άνεζητει καί έτι μάλλον έλυπεϊτο διότι ητο έκεϊ πλέον 

ώς ξένη.
Ή νύξ προσήγγιζε καί η Βιορίκα άνεζητει άκόμη, άλλά ματαίως, τδν 

.τάφον τίς μητρός της. Αόρνης ήκο.υσ,ε πλησίον της την φωνήν τοΰ νεαροΰ 
βασιλόπαιδος. Καί προσεπάθησε μέν νά φύγη, άλλ’ έκεϊνος τήν έκράτησε 
καί τη έξεδήλωσε τδν έρωτά του διά λόγων γλυκυτάτων καί συγκινη
τικών, ώστε νεύουσα κάτω τούς όφθαλμού; έστάθη ακίνητος καί τον ή- 
κουε. Πόσον έ'χαιρε άκούουσά καί πάλιν φωνήν άνθρωπίνην καί μάλιστα 
,λαλοΰσαν πρδς αυτήν περί φιλίας καί έρωτος ! Άλλ’ ήδη είχεν έπέλθη 
ή νύξ καί ή Βιορίκα ένεθυμήθη ότι δέν ήτο πλέον δρφανή παντέρημος, 
.άλλα βασίλισσα έχουσα καθήκοντα, καί ότι οί μύρμηκες τή έΐχον άπα- 
γορεύση νά ί'δη ποτέ άνθρωπον. ’Έφυγε λοιπόν μακράν τοΰ βκσ.ιλόπαιδος; 

όστις όμως πκρηκολούθησεν αυτήν έκδηλών τδν έρωτά του μέχρι τών πρό- 
πόδων τοΰ βουνοϋ."Οτε δ’ έφθασεν έκεϊ τδν πκρεκάλεσε, τδν καθικετέυσε 
καί τον έπεισε νά την ύπκκούση, άλλα μόνον δτε τώ ύπεσχέθη ότι θά 

έπανέλθη πρδς αύτδν τήν έπιοΰσαν.
Ή Βιορίκα είσέδυσεν ήσυχα ήσυχα καί διήλθε πάσας τάς αίθουσας τοΰ 

άνακτόρου της στρεφόμενη πολλάκις καί παρατηρούσα Όπισθεν της' διότι 
τή'έφαίνετο ότι ήκου? τον καλπασμόν τών ίππων καί πέριξ αύτής ψι

θυρισμού; ελαφρούς. Πιθανόν νά ήτο τής φαντασίας της γεννήματα,, προερ
χόμενα έκ τοϋ τρόμου έξ ού έπαλλε σφοδρώς καί ή καρδία της' διότι , 
εύθύς ώς ϊστατο, έπαυεν ή ταραχή της καί έπανήρχετο ή γαλήνη εις τήν 
ψυχήν της. “Οτε δέ τέλος έφθασεν εις τδ δωμάτιόν της, έπεσεν εις τήν 
κλίνην της καταπεπονημένη' άλλ’δ ύπνος δένήρχετο νά διαχύση έπ’αύ- 
τής τάς εύέργεσίκς του καί,νά.κλείση τούς οφθαλμούς της. Συνησθάνθη 
•ότι παρέβη τάς υποσχέσεις της, καί ήρώτα έαυτήν έάν θά έξηκολούθουν 
τοΰ λοιποϋ νά την σέβωνται, άφ’ ού ήδη δ λόγος της δέν ήτο ιερός. Τε- 
ταραγμένη σφόδρα έστρέφετο έν τή κλίνη της. Ή φιλοτιμία της έξεγεί- 

ρετο κατά της αύθαιρέτου καθείρξεώς της, καί ;έν τούτοις ούτε τήν άγά- 
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• πην τών μυρμήκων της ήγνόει, ούτε την σκληρότητά των δσάκις έμελ- 
λον νά τιμωρήσωσί τινα. Πολλάκις άνεγειρομένη έστήριζεν έπί τής χει- 
ρός τήν κεφαλήν, καί τότε τή έφαίνετο ότι ήκουε κύκλω αύτής μυριάδας 
μικρών ποδών τρεχόντων ά^ω καί κάτω, ώς έάν δ λοφίσκος ήτο έμψυχος. 

Έν τούτοις άμα ίδοΰσα τήν ημέραν προσεγγίζονταν ή Βιορίκα έσυρε τδ έκ 
ρόδων παραπέτασμα, ινα έζελθοΰσα ά> απνεύση έν πάση έλέυθερίγ. Άλλ’ 

δπόσον έζεπλάγη βλέπουσα δτι μία τών εισόδων ήτό κλειστή διά τών 
αιχμηρών φύλλων τής πεύκης! Σπεύδει πρδς τήν δευτέοαν θύραν,πρδς τήν 
Τρίτην, πρδς άπάσας τέλος, άλλά μάταιος κόπος! Πάσαι ήσαν κατάκλειστοι 
άνωθεν έως κάτω. Τότε ήκούσθη δυνατά ή φωνή της, καί παρευθύς πάντα 
τά τάγματα τών μυρμήκων έπερχόμενα δι’απειραοίθμων καίάπροσίτώνδιό
δων συνηθροίσθησαν πέρίξ τής βασιλίσσης των.

« — Θέλω νά έζέλδω νά άναπνεύσω καθαρδν αέρα, ειπεν ή Βιορίκα 
μετά φωνής έντόνου.

» — ’Όχι· άπεκρίθησαν οί μύρμηκες, δέν θά σε άφήσωμεν νά έζέλθής 
πλέον, διότι θά σε έχάνομεν.

» —Λοιπδν δέν θέλετε νά με ύπακούσετε πλέον ; .
» ■— Μάλιστα· ο,τι άλλο θέλγς, άλλά τοΰτο, ποτέ.Τιμώρησέ μας, κατα- 

πάτησέ μας ύπδ τούς πόδας σου. Ει’μεθα πρόθυμοι νά άποθάνωμεν διά 
τδ καλδν τής κοινότητος καί διά τήν σωτηρίαν καί τήν τιμήν τής βασι
λίσσης μας.»

*Η Βιορίκα έ'κλίνε τήν κεφαλήν καί οί οφθαλμοί της έπλήσθησαν δα
κρύων. Παρεκάλεσε τούς μύρμηκας νά την έλευθερώσωσιν, άλλ’ εκείνοι 
δέν άπεκρίθησαν, καί αίφνης παρετήρησεν οτι άπέμεινε μόνη έν τώ 
ζοφερφ έκείνφ τόπφ. Έστέναξε καί έ'κλαυσε πικρώς, καί αί χειρ ές της 

έτιλλον άπόνως τήν θαυμασίαν της κόμην. ’Έπειτα δέ προσεπάθησε διά 
τών τρυφερών μικρών δακτύλων της νά άνοίζη δίοδόν τινα, άλλ’ οί'μοι ! 
τά πάντα παρευθύς έκλείοντο πάλιν, καί'ή Βιορίκα κατέπεσε κατά γής 

' καταβεβλημένη καί άπελπις. ;
Οί μύρμηκες έκόμισαν μέν έίς αύτήν τά ωραιότατα τών άνθέων, 

‘νέκταρ καί σταγόνας δρόσου πρδς κατά.σβεσιν τής δίψης της, άλλ’ έ’μειναν 
άκατάπειστοί εις τάς παρακλήσεις της. "ίνα δέ μή άκόύωνται έ'ζωθεν 
'αί κραυγαί της, άπέφάσισαν νά άνεγείρώσιν έ'τι ύψηλότερον τδ οικοδόμη
μά των, ώστε νά ύπερβή κατά τδ ύψος τδ δ'ρος Βιρφουλκουδόρ καί έπωνό- 
μασαν τδ βουνόν των α Μυρμηκιάν».

Ό βκσιλόπατς δέν άνεφάνη πλέον πέοιζ τοΰ βούνοϋ’ άλλά τήν νύκτα 

δτε πανταχοΰ έπικρατεϊ άκρα σιγή, άκούονταί έ'τι οί στεναγμοί τής 
Βιορίκας.

(μιτάφρασις ιζ τόδ Α' τεύχους της Revue du Monde latin τής 25 Σεπτεμβρίου 1883).
Παναγιώτης I. Φέρμπος

TMHMA ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Κατά νεωτέρας έκ τών έ » Έπιδαύρφ άνασκαφών ειδήσεις άπεκαλύφθη 

κκί έκάθαρίσθη έντελώς τδ παρά τδν ναδν τοΰ Άσκληπιοδ άρχαϊον οικοδό

μημα. Τδ οικοδόμημα τοΰτο βαίνει παρζλλήλως τοΰ ναοΰ τοϋ ’Ασκληπιού 
κάί τής δόλου τοΰ Πολυκλείτου κκί έ'χει μήκος 7 περίπου μέτρων’ έν τφ 
μέσω δέ ύπήρχον κατά μήκος ιωνικοί κίονες διαχωρίζοντες αύτδ είς δύο 

τμήματα, ί'σως δέ κίονες ύπήρχον καί κατά τήν έ'μπροσθεν πλευράν, τήν 
πρδς τδν ναδν τοΰ ’Ασκληπιού. Έ.ντδς αύτοΰ, παρά τήν νοτιοανατολικήν 
γωνίαν υπάρχει τδ άποκαλυφθέν φρέαρ καί έντδς αύτοΰ εύρέθησαν’ αί δύό 

έκεϊναι περίφημοι άτήλα·., έν αΐς είναι κατζγεγραμμένα τά ιάματα τών 

άσθενών.
Παρά τδ οικοδόμημα τοΰτο άπεκαλύφθη μεγάλη κλίμζζ έκ δεκαπέντε 

βαθμιδών, δι’ής άνήρχετό τις άπδ τή; πεδιάδος τοΰ ίεροΰ έπί λεκανοπε
δίου, έν φ. εϊσί τδ οικοδόμημα τοΰτο, δ ναδς τοΰ Άσκληπιοΰ καί ή δόλος 
τοΰ Πολυκλείτου. Διά τής κλίμακας ταύτης δά άνήλθεν δ έζ ’Αργούς 
ερχόμενος πρδς έπίσκεψιν τοΰ ίεροΰ Παυσανίας, καί διά τοΰτο κατά πρώ->> 

τον όμιλεΐ περί περί τοΰ ολίγα βήματα άπέχοντος ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ, 
είτα περί, τοΰ οικοδομήματος, έν φ έκάδευδον οί. άσδενεΐς .καί περιττής 
δόλου. Έκ τών τοπογραφικών τούτων λόγων δρμώμενος δ κ. Π. Καββαδίας 

καί ετι έκ τής μορφής καί διατάζεως τοΰ οικοδομήματος συμπεραίνει 
δτι τδ άνωτέρω οικοδόμημα είναι έκεΐνο έν φ έκάθευδον οί άσθενεϊς, 

ή'τοι τδ νοσοκομείου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ 5ΦΡΑΓΙΔΕΪ
Έν μι^ τών τελευταίων συνεδριάσεων τής Γαλλικής άκαδημείας τών 

έπιγρζφών καί γραμμήτων δ κ. Γουσταΰος Σλουμ.βέργερ γνωστδς τοΐς "Ελ- 
λησιν άναγνώσταις διά τάς νομισματικής αύτοΰ μελετάς τάς άναφε- 
ρομένας είς τήν μεσαιωνικήν ημών ιστορίαν άνέγνω ύπόμνημα περί τεσ
σάρων βυζαντιακών σφραγίδων λίαν περιέργων.

Ή μία τών σφραγίδων τούτων έ'χει τήν έπιγραφήν φ ΓΑΒΡΙΗΛ 

EHOYC IOKPATQP. AAANIAC. Κατά τήν έ'κθεσιν τής Βασιλείου' 
τάζεως τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, έπί κεφαλής 
τών ηγεμόνων καί ύποτελών τή Βυζαντινή αύτοκρατορίγ. ήσαν δ έζου- 
σιαστής ή έζουσιοκράτωρ Άλανίας, δ έζουσιαστής Άβασγίας καί δ έζου- 

σιαστής Αλβανίας. Οί ηγεμόνες ούτοι έν ταϊς χώραις αύτών ήσαν άλη- 
θεΐς κυρίαρχοι, χαλαρότατοι δέ δεσμοί ύποτελείας συνέδεον αυτούς μετά
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τοΰ Βυζάντιοί»' δ τίτλος δέ τοϋ έξουσιαστοΰ ήν προφανώς ανώτερος τοϋ 

«ηγοκτος. Την Άλανίαν περιεποιοϋντο ιδιαιτέρως οί Βυζαντινοί διότι ήτα 
μία τών πολεμικωτερων τοϋ Καυκάσου χωρών, έν καιρώ δέ πολέμου 
ήδυνατο νά παράσχη εις τδ κράτος δύναμιν τριακοντακισχιλίων ιππέων. 

Έζουσιοκράτορας ’Αλανίας δέν γινώσκομεν, πλήν δέ τοΰ Γαβριήλ τούτου, 
δστις κατά πρώτον γίνεται γνωστός διά της σφραγΐδος ταύτης, ’’Αννα ή 
Κομνηνή άναφέοει τδν έξουσιοκράτορα ’Αλανίας 'Ρωσμίκην.

< Ή δεύτερα σφραγίς είναι τοΰ «Μιχαήλ δουκδς και βετάρχου-Βασπρακάνε. 

Έν τή έκθεσει τής; Βασιλείου τάξεως άναφέρεται δ πρίνκηψ τοδ Βασπρακάν 

ώς ο πρώτος μεταξύ τών άρμενίων ηγεμόνων καί πριγκήπων μετά τδν βα
σιλέα τής ’Αρμενίας.Τδ Βασπρακάν δέ ή Βασπουρακάν ήν ή σημαντικωτέρα. 
επαρχία της’Αρμενίας, εκτεινόμενη άπδ τών δρίων τών πρδς μεσημβρίαν 
τ·ης λίμνης Βάν, μέχρι πέραν τοϋ ’Αράξου, έπί τών ορίων της Άτροπατηνής. 

Πολλών ηγεμόνων τοΰ Βασπουρακάν τά ονόματα διέσωσαν αί Βυζαντιναί 
και Άρμενικαΐ πηγαί* τδ τοϋ Μιχαήλ όμως τούτου τδ όνομα τδ πρώτον 
νυν ήμΐν έκ'της σφραγίδος τοϋ κ. Σλουμβέργερ καθίσταται γνωστόν.
- 'II τρίτη σφραγίς φέρει την εξής επιγραφήν' KG ΒΘ TH C Η ΔΟΥ

ΛΗΘΕΟΦΑΝΟΥ APXONTHCH ΡωΟΑί ΤΗ ΜΟΥΖΑΛω-
NHC Η. Ή σφραγίς αυτή είναι έν τών σπουδαιότερων μνημείων της έπο-

. χίϊ καί τδ μόνον ίσως εφ’ ού αναφαίνεται δ τίτλος η άρχ-Λτζσσα
ι τής 'Ρωσίας, 8ν η Βυζαντινή αυλή απέδιδεν εις τούς άπσγόνους τοϋ
’ ΛΡοϋρτκ τοΰ ίδρυτ,οΰ τής άρχής τών Τσάρων. Ή πρώτη ήγεμονίς ή λα-

βοϋσκ τδν τίτλον άργόζτισα είναι η άγια ’Όλγα ή’τις ήλθεν έπί Κων
σταντίνου τοΰ; Πορφυρογέννητου εις Κωνσταντινούπαλιν τω 955 και έβα- 
πτίσθ.η μετονομκσθεϊσα 'Ελένη. 'Η ύπ’ δψιν σφραγίς ανήκει εις την ιά'. 
ή την ιβ’. εκατονταετηρίδα, η δέ Θεοφανώ αυτή Μουζάλωνος πάντως θά 

’ ήτο πατρικία τις Βυζαντινή νυμφευθεΐσα μεθ’ήγεμόνος ‘Ρώσου. Τίς όμως
ΐ καί ποία είναι άγνωστον καί μόνον τδ όνομα αυτής γινώσκομεν έκ της
ί σφραγίδος ταύτης.

• 'II δ’, σφραγίς ανήκει εις Πέτρον αργοντα diox.ll.ac. Είναι ή πρώτη.. 
σφραγίς ητις άνευρέθη τών αρχόντων τούτων τής Διοκλείας τών προκα- 
τόχων ώς είπείν τοϋ σημερινού Μαυροβούνιου. 'Η βασιλείας τάξις άναφε- 
ρει τδν άρχοντα Διοκλείας ώς κατέχοντα την ζ·’. τάξιν μεταξύ τών επτά 
κρατών τοϋ Ιλλυρικού, ατινα τότε έθεωροΰντο ώς υποτελήτγ, αυτοκρα
τορία. 'Ο Πέτρος' ούτος δ άρχων Διοκλείας. είνε πιθανώς δ πρεσβυτερος 
;τών τριών ύίών. τοϋ. Χραλιμίρ οΐτινες διενεμήθησαν; τά κράτη αύτοΰ. Ό 

ί -Πέτρος έ’λαβεν εις τδ μερίδιόν του τδ τμήμα τής Ζέντας, όπερ εκαλείτο
καί Δίόκλεια, ηγεμόνευσε, δέ περί τά τέλη τής Γ. ή τάς άρχάς τής ■ ΙΑδ. 

:·._ ·έκάτ.ονταετηρίδος, ήν σύγχρονος τοΰ βασιλέως τών’ Βουλγάρων Σαμουήλ
καί εσχενώ; διάδοχον τον Βλαδίμ.ιρον' τήν σφραγίδα δέ ναύτην .βεβαίως 

&

μετέχειρίζετο ο αρχών Πέτρος έν ταίς μετά τής Βυζαντινής αυλής σχε-

σεσιν αύτοΰ.

σημειώσεις

■ Τοιαϋται αί Βυζαντιναί .αύται σφραγίδες λίαν αξιοπερίεργοι κατά τάς 

τοΰ κ. Σλουμβέργερ.
Μ. Π. Α.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
*Οτε όί ρωμαίοι στρατιώται μετά εί’κοσι πέντε έτών ή καί πλέον εΰ'ορκον 

θητείαν άπηλλάσσοντο τής στρατιωτικής υπηρεσίας, έτυγχανον παρά τοϋ 

αύτοκράτορος έντιμον, 
άφεσις συνίστατο εις τδ ότι οί οΰετ έρανοι, οί απόμαχοι δηλαδή, έλάμβκ- 
νον αξιόλογα προνόμια' άν δέν ήσαν ρωμαίοι πολΐται, έγίνοντο πολΐται, 

', δι’ ού 

άνεγνώρίζετο τδ τοϋ πολίτου δικαίωμα εις τά τέκνα, τά οποία η είχ.ον 
ηδη η ηθελον αποκτήσει εις τδ μέλλον, οίαδήποτε καί άν ήτο ή μήτηρ.

ί

", ώς έλέγετο, άφίσεως (honesta missioJ.'H έ’ντιμος αύτη

ήσανήδη, τοΐς έδίδετο τδ ins connubii, τδ τ'ης έπιγαμίας δίκαιον,

- Ταΰτα δέ έπιστοποιοϋντο εις τά αφετηρία γράμματα (tabulae honestae

Άνεγράφετο δέ έν τοΤ

»/

άκριβεϊς χρονολογικοί κατά τόπους

ffiissionis), τά έποϊα έξεδίδοντο υπέρ τών άριεμένων στρατιωτικών έκ τών 
αύτοκρατορικών γραφείων κατά τόπους ώρισμένους ώς καί πάντα τά δη

μόσια έγγραφα καί έχαράσσοντο εις διπλοΰν έπί δυο χάλκινων πετάλων, 
έπ’ όνόματι τοΰ αύτοκράτορος έκδιδομένοις άίρε- 

τηρίοις, τδ στρατιωτικόν σώμα, εις 8 άνήιεν δ λαμβάνων τήν άφεσίν 

του, τδ ό’νομκ τών υπάτων, τδ τοϋ πρ.αιφέκτου της κοόρτεως καί τδ τοϋ 
άφίεμένου στρατιώτου. Έκ τούτων δέ γίνεται δηλον πόσον μεγάλη είναι., 
ή σημασία, ήν έν τή άρχαιολογίγ έ'χουσι τά μνημεία ταΰτα. Διότι τόσαν 

προσδιορισμοί καί τόσων δνομάτων 

διάσωσις δέν είναι βέβαια μικρόν τι πράγμα.
- Μέχρι τοϋ έ'τους 1881 ότε δ Άθ. de Ceuleneer έξέδωκεν έν· Liege τής. 

Βελγικής τήν;.εαυτού Notice:sur un diplorne militaire de Trajan trouv£ 
aux-environs de Li^ge (εις 8ov, 65 σελ.), ήσαν έκ συνόλω γνωστά έβδο·- 

μήκοντα καί έν τοιαϋτα αφετηρία, περιλαμβανομένου καί τοϋ ύπδ' τοΰ 
tie Ceuleneer έκδόθέντος, Έκτοτε δέν περιήλθεν εις γνώσιν ήμών άν ,eou 
ρέθη καί άλλο πλήν εκείνου, περί ού ευθύς θά διαλάβωμεν.

< 1 Κατά τήν συνεδρίασιν τής 5 ’Οκτωβρίου τοΰ έ'τους τούτου τής έν ΙΙα- 
ρισίοίς Ακαδημίας τών έπιγραφών καί τών γραμμάτων δ κ. Ε. Desjardins 
ύπέβάλεν εις τήν ’Ακαδημίαν δύο κομμάτια άφετηρίου στρατιωτικοΰ 
ρώμα’ίκοΰ εύρεθέντος μένεύπδ τοΰ κ. Μασπερώ έν Κόπτω τής Αΐγύπτου, 

άποκειμένου δέ έν τΰ> έν· Βουλάκ μουσείο» Τδ έγγραφον τοΰτο έ'χει έκδο- 
θή τή 9 ’Ιουνίου 83, άναφέρεται δέ όχι εις άπλοϋν στρατιώτην, άλλ’ εις 

''κεντ.Ορίωνα ή'τοι εκατόνταρχον, Έβασίλευεί δέ τότε έν Ρώμη δ Δομετια·νδς 
. ά-αί: είχε -τύχει' τδ δεύτερον τής δημαρχικής εξουσίας, ’ΐΐσαν-εις ημάς
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έως τώρα γνωστοί οί δύο ύπατοι των Αρχών τοΰ 83 καί οί δύο διά τδ> 
84 προαποδεδειγμένοι, άλλα δέν ήσαν καί οί suffecti οί διαδεχθέντες 
τούς τοϋ έτους 83 Αρχομένου. Ούτοι λοιπόν οί δεύτεοοι τοΰ έτους 83 
ύπατοι αναγράφονται έν τώ άφετηρίφ της Κοπτοΰ, Αλλά δυστυχώς τά 

δνόμκτά των περιήλθον είς ήμοές κολωβά* τοϋ πρώτου έσώθη μόνον τό 
Juliano, έκ δέ τών τριών ονομάτων τοϋ δευτέρου·· ••oneFrucio Homullo. 
Πλήν τούτου μάς δίδει πληροφορίας τό Αρχαιολογικόν έκεϊνο μνημεϊον 
Αξίας λόγου περί τοϋ έν έ'τει 83 μ. X. σταθμεύοντας έν Αίγύπτω ρωμαϊ

κού στρατού Το όνομα τοϋ πραιφέκτου της κοόρτεω; είναι Φούσκος, έκ 
δέ τοϋ ονόματος τοΰ κεντυρίωνος, υπέρ ού καί έχουσιν έκδοθή τά γράμ

ματα, κατ’ Αφαιρετικήν πτώσιν όντος, διεσώθησαν μόνον τά γράμματα 
• · · no C11 · ’ ’ · ο · · ·· — s.

, ΕίΔΗίΕΙ?

Ήνεόχθη έν τδ Μετσοβείω Πολυτεχνεία) πρός χρήσιν τοΰ κοινού καί. 
νέα αίθουσα έκ των συλλογών τής ’Αρχαιολογικές 'Εταιρίας. Ή αίθουσα 
αύτη περιλαμ.βάνει τάς έξης συλλογάς. Και πρώτον μέν συλλογήν πηλί- ■ 
νων’ειδωλίων καί άλλων πήλινων Αντικειμένων έκ διαφόρων προελεύσεων,, 

.V έν αίς διακρίνεται ή καλή συλλογή τών ταναγραίων κορών έκ χιλίων 
δικκοσίων περίπου άποτελουμένη. Πλήν δέ τούτων είναι καί άλλαι συλ- 

λογαί περιέργων πήλινων ειδωλίων έξ Αίγίνης, Τεγέας, Μεγάρων και Μυ- 
• ρίνης τής έν Αίολίδι. Μετά την συλλογήν τών πήλινων ειδωλίων αξία πολ

λοί! λόγου είναι ή συλλογή τών μυλυβδίνων σταθυ.ών ήτις είναι μία τών 
πληρέστερων τών ύπαρχουσών. Μεταξύ τούτων υπάρχει τετράμνουν και 
δίμνουν καί πΧσαι αί λοιπαί υποδιαιρέσεις καί σίδηρους περίεργος σταθ-

• μός φερων την έπιγραφήν '/ερόκ ’^ιφζαράου. Την συλλογήν δέ ταύτην 
συμπληροϊ σειρά έκ βυζαντινών σταθμών. Έν τοΐς μολυβδίνοις Αντικει- 

μένοις καταριθμητέον τήν ένδιαφέρουσαν σειράν έλασμάτων ένεπιγράφων 
' έξ Εύβοιας, και την συλλογήν τών ενεπίγραφων πεσσών σφενδονών καί τά 

μολύβδινα ελάσματα (κατάρας) έξ Αθηνών, καί περίεργον μολύβδινον Αλ
τήρα έξ Έλευσΐνος. "Επεται τρίτη ή συλλογή χαλκών καί δρειχαλκίνων 
Αντικειμένων. Αόρατα καί αίχμαί βελών, ξίφη, δοράτων σαυρωτήρες, πε
ρικεφαλαία!, πέδιλα, ζώναι καί στλεγγίδες. ’Έτι δέ τρίαινα δρειχαλκίνη, 

Ανάθημα, φέρουσα τήν έπιγραφήν Ξετιάδας 4ιο8ώρου Κορΐνθιος άνε’θηκε. 
"Ετι δέ σικύα ιατρική περί ής έγένετο άλλοτε λόγος έν τώ «Πζρνασσφ» 
(τόμος σ. 769) καί έργαλεΐα ιατρικά καί χειρουργικά καί Αγγεία καί 
σκεύη διάφορα οικιακές χρήσεως, Αστράγαλοι, σφραγίδες, λαβαί Αγγείων, 
λαβαί τριπόδων, λύχνοι, κάτοπτρα διάφορα Κορίνθου, Μεγάρων, ’Αθηνών 

καί έγγειον περίεργον φέρον πέριξ τοΰ χείλους διάτρητον τήν επιγραφήν - 

ΑΠΟΛΛΏΝΟί ΔΗΛΙΟ: ΚΑ. "Ετι δέ σύμβολα δικαστικά διάφορα, 

—γ ·/' : γ γ;
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ψήφοι δημόσιαι καί διαθήκη. Πάντων ύπολείπεται όμολογουμένως ή συλ

λογή χαλκών καί όρειχαλκίνων Αγαλματίων ώς πρός τόν πλούτον καί τό 
ενδιαφέρον τών αντικειμένων. Πάντα δέ ταϋτα. τά Αντικείμενα είσί κατά- \ 
τεταγμένα λίαν εύπρεπώς καί τιμώσι λίαν τήν φιλοκαλίαν τών επιμελού
μενων τών συλλογών της Αρχαιολογικής εταιρίας. Έν τή αιθούση ταύτη 
πρόσωρίνώς κατετεθησαν μέχρις ου καταλλήλως ίδρυθώσιν έν τφ έθνικίώ 
Μουσείω : καί γλυπτά έργα έκ τών έν τώ ίερω τοϋ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρω 
Ανασκαφών τής Αρχαιολογικής εταιρίας. Τά.γλυπτά ταϋτα Αντικείμενα 
είσί κεφαλή ανδρική, αμαζών έφιππος, Αμαζόνες κατακείμεναι δύο, μορφαί 
γυναικεΐαι δύο, κορμός νίκης, τεμάχια δύο κεφαλών Αμαζόνων καί άλλα 

αικρά τεμάχια.
— Ή ελληνική κυβέρνησις έδωκε τήν ά'δειαν τή γαλλική σχολή δπως 

ποιήσηται άνασκαφάς έν Αοκρίδι πρός έζέτασιν τοΰ έν Άμφιπόλει τής 
Έλατείας ναοΰ της Κραναίκς ’Αθήνας. Πρός τοΰτο μετέβη αύτόσε δ 
εταίρος τής Γαλλικής Σχολής κ. Paris μετά τοϋ έφορου τών Αρχαιοτή

των κ. Π. Σταμπτάκη.
π—Ό παρ’ήμΐν διατριβών διάσημος αρχαιολόγος κ. Πενρόζ,δ κατ’ εντολήν 

τής έν Λονδίνω εταιρίας τών νΦιλάρχαιων» (Dilettanti) Ανάλαβών τήν δι’ 
Ανασκαφών έξαζρίβωσιν τοΰ έσωτερικοϋ σχεδίου τοΰ ναοΰ τοϋ ’Ολυμπίου 
Διός, συνοψίζει τά Αποτελέσματα τής μέχρι τοΰδε έργασίας αύτοϋ ώς εξής:

«Έκ τών ατελών έτι Ανασκαφών, τάς δποίας ήδυνήθην μέχρι τοΰδε 
νά διεξαγάγω τή εύμενώς παραχωρηθείση μοι άδεία τής ελληνικής κυ- 
βερνήσεως, προέκυψε τοΰτο προ πάντων τό άξιον λόγου πόρισμά, δτι ή 
εσωτερική διάταξις τών τοίχων καί κιόνων τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός 
φαίνεται ίκανώς διάφορος παντός άλλου γνωστού. Τό σημεΐον έν τούτοις 
είς τό όποιον εύρίσκεται ή εργασία σήμερον έπιβάλλει ήμϊν είσέτι με- 
γάλην. έπιφύλαξιν, καί διά τοΰτο έγένετο χρήσις Ανωτέρω τοϋ ρήματος 

φαίνεται, Το έκτακτον τοΰτο συνίσταται είς κεντρικόν τοίχον εκτεινό
μενου τριάκοντα πέντε μέτρα παραλήλως τώ μήκει τοϋ ναοΰ, ήτοι Απ’ 
Ανατολών πρός δυσμάς, καί έμφαίνοντα πιθανώς, δτι ύπήρχεν έκεϊ κεν
τρική τις κοινοστοιχία Ακριβώς ύπό τήν κορυφήν τής στέγης. Το τείχος 
τοΰτο φαίνεται κατασκευής προγενεστέρκς τής τών σωζομένων στηλών 
καί τών άλλων τοίχων, οίτινες Ανεκαλύφθησαν κατά τάς Ανασκαφάς, 
άναγομένης πιθανώς είς τού; χρόνους τοΰ Πεισιστράτου. ΤΙ κορυφή αύτοϋ 
έκαλύπτετο δι’ ολιγίστου χώματος, ένφ .έδέησε νά σκάψωμεν μέχρις δκτώ 
ποδών πρός Ανεύρεσιν τών λειψάνων τών άλλων. Είς τό βάθος τοΰτο εύ- 
ρομεν τό έδαφος έστρωμένον δι' Αξέστων πλακών, αίτινες Αφέθησαν κατά 
τό πλεϊστον άθικτοι, Αφ’ ετέρου δμως άπεκομίσθη πας έπί τούτων δε
κτικός χρησιμ-οποιήσεως λίθος. Πλήν τούτων Ανεκαλύφθησαν είς; έν ή^δύο 
μέρη λείψανα άνήκοντα προφανώς είς τόν τοίχον τοΰ βορείου σηκοΰ, καί
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πρό τινων ήμερων ί'χνη τών μεγάλων τειχών τόΰ ναοΰ. Έζ τούτών έίχό* 
μεν λόγους δπως έλπίσωμεν, δτι μετά. πκρέλευσιν μιάς εβδομάδας η 
παράστασις τοϋ έσωτερικοϋ σχεδίου τοϋ ναοΰ έ'σται πολύ πληρεστέρα»»

— Γράφει δ Μίτως Κρήτη;:
α Ένφ εσχάτως γεωργός τις ήροτρία εΐς τά κτήματα της 'Αγίας Πα

ρασκευής πκοά τδ χωρίον Μητρόπολην τής ’Επαρχίας Καινούριου της 
Κρήτης άνεκάλυψε λευζδν μαρμάρινου άγαλμα γυναικδς άρίστης τέχνης 
άλλά δυστυχές ήκρωτηριασμένον καθ’ δλα τά άκρα. Ουτω 8’ ήζρωτη- 
ριασμένον καί κεκλιμένου έ'χει ύψος περί τά 0,30 τοΰ μέτρου ζαί βάρος 
περί τάς 1 5 όκάδας. Καθ’ά εικάζεται έζ τής έπιτυχοΰς κλίσεως τοϋ σώμα
τος παρίσταται γυνή ρίπτουσα βέλος τοΰθ’ δπερ παρέχει έζάστω τδ εν
δόσιμου ίνα συμπεράνη δτι ειζονίζεται ή ’Άρτεμις ώ; κυνηγός. Άλλ’ 
έπειδή ούτε τά ίμάτια αυτή; φαίνονται βραχέα καθήκοντα άχρι των γο

νάτων, ούτε έκ τοϋ ώμου αυτής άνήρτηταϊ'φαρέτρα βελών, άλλά παρί- 
στατκι δλως γεγυμνωμένη, ουδόλως άπίθζνον νά πάριστ^ την Κύπριν 
Άφροδίτηυ άναδυομένήυ. Κζτασχεθέν τοΰτο τηρείται είς τδ οικείου Δη
μαρχείου Άμπελούζου μέχρι νεωτέρας διαταγής. ’Επίσης εΐς τδ χωρίον 
Πλάτανος τής* ιδίας έπζρχίας άνευρέθησαν όμοιοτρόπως τρία κιβώτιά 
πήλινα, μήκους δυο περίπου μέτρων, άπερ θά ήναι βεβαίως άρχαϊοι σαρ
κοφάγοι.»
' —— Έπκνελήφθησαν έν τή παρά την Τροίαν πόλει Άσσφ αί άνασκαφαί
'ύπδ ' τοϋ άρχκίολογικοϋ άμερικανικοϋ ινστιτούτου. ’Ανευρέθη δέ μέχρι 
τοΰδε ή άγορά καί ένεργεϊται ή έκκαθάρισις της όδοΰ τών Τύμβων, έν vj 
εύρέθησαν πολλοί σαρκοφάγοι περιέχοντες ωραία πήλινα ειδώλια καί ύά- 

λινα άγγεϊα.
■—Ή Αυστριακή κυβέρνησις επέτυχε παρά της Τουρκικές κυβερνησεως 

τήν έ'ζδοσιν φιρμανίου δπως έπιχειρηθώσιν άνασκαφαί παρά τά άρχαϊα 

Αάγινά. Τά Λάγινα τής Καρίας ήσαν ού μακράν τής Στρατονικείας, άνα- 
φέρονταί δ’ώς κατέχοντα λαμπρόν ναδν τής Εκάτης 8ν μνημονεύει ο 
Στράβων (XIV, 660), δμιλών και περί τών τελούμενων εκεί μεγάλων 

.εορτών. Παρά τά άρχαϊα Λάγινα σήμερον κεϊται χωοίον μικρδν Λάκενα 
■καλούμενου περί τάς πηγάς τοΰ ποταμοϋ Τζινά-Τζζί, του άρχάίου Μαρσυα. 

•Τάς άνασκαφάς αΐτινες άρχονται κατ’ αύτάς θέλει διευθύνει δ κλεινός 
άρχαιολόγος Βενδόρφ.

— 'Η Τουρκική κυβέρνησις άνέθηκεν είς τδν ζ. Δημοσθένην Βαλτατζήν 
βπως ποίηση άνασκαφάς μεταξύ νέας Φωζαίας καί Κύμης, έ'νθα λείψανα 
πολλά ύπάρχουσι μαρτυροϋντα την υπαρξιν αρχαίας πόλεως. Οί κάτοικοι 
την τοποθεσίαν ταύτην καλοϋσι Παλαιδ Χωριό, δ δέ Ζ. Βαλτατζής φρονεί 
δτι είναι Δάρισσα η τής Αΐολίδος η επιλεγόμενη Φρυζωνίς. Αί άνασκαφαί

- ■' ; . ι
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Απέδειξαν πράγματι την ύπαρξιν πόλεως,άποκαλύψασαι πολλά ερείπια ζαί 
λείψανα τειχών.

■—Τδ Μουσεϊον τοϋ Λούβρου έν Παρισίοις προσεζτησατο τελευταίως έζ 

Σμύρνης προελθοϋσαν συλλογήν έζ πεντηζοντα πήλινων άγαλματίων προ- 
ερχομένων έζ Μυρίνης τής Αιολικής. Τδ μεϊζον τών πήλινων τούτων 
άγαλματίων πκριστζ χορευτήν ωραιότατης διάτηρησεως. ’Άλλα τών πή

λινων τούτων άγαλματίων εΐσι μιμήσεις προφανείς τών Ταναγραίων κο
ρών, μέγα δέ πήλινου άγαλμάτιον πκριστ^ γυμνήν Άφροδίτην μετ’ άγ- 

γείου παρ’αυτήν και φέρει τήν έπιγραφήν AISTTiC CTIOY, δπερ είναι 

όνομα τεχνίτου. ?
— *0 Γάλλος άρχιτέκτων Σοαζύ δστις έξέδωκεν ήδη τήν πραγματείαν* 

αύτοϋ περί τοΰ έν Πειραιεϊ αρχαίου ναυστάθμου τοϋ Φίλωνος 8ν έν δύο 
πίναξιν άναπαριστ^ οίος ήν κατά τήν αρχαιότητα, έδημοσίευσεν άρτι 
δευτέραν πραγματείαν, έν ή ανιδρύει ώς εΐπεϊν τά άρχαϊα τών Αθηνών 
τείχη συμφώνως ταϊ; άρχαίαις έπιγραφαϊς καί παρ'αδόσεσιν. Ή νέα αύτη 
πραγματεία συνοδεύεται ύπδ πίναζος έν ω φαίνεται ολόκληρος ή σειρά 

τών μακρών .τειχών.

και

;*Ηπεερ&>τεηοε μ.άβτραπά?ΐες.—Έν σελίδι 269 τοΰ παρόντος 
τεύχους έπραγμάτεΰθην περί τών ηπειρωτικών ένεπιγράφων μαστραπάδων 
καί άνεκοίνώσα τάς έπιγραφάς τών μέχρι τής έποχής έζείνης γνωσθέντων 
μοι. *Εκτοτε περιήλθον είς τήν κατοχήν τοΰ πατρός μου δύο έτεροι μα- 
στραπάδες ούς άνακοινώ σήμερον.

" 'Ο πρώτος τούτων φέρει ΐήν επιγραφήν

Δ. Μ.
Κρασί σέ πίνω διά καλλώ ’
κ’ έσύ μέ κροϋς στδν τοίχο. > ' '
’Εγώ σέ πίνω νά χαρώ 
κ’ έσύ μέ σέρνεις "σάν μδρώ· '

Κάτωθεν τοϋ άγγείόυ γέγραπταϊ Νθ 3 C. C.
'Ήτοι τά μέν γράμματα CC είναι τδ σύμβολου τοΰ εργοστασίου Κα- 

λεγάρη και Καζάλη τοϋ παρά τδ Πέσαρον, δ δέ άριθμδς 3 υποδεικνύει ώς 
τότε εΐχον υποθέσει δτι έν τφ έργοστασίφ έκάστή ελληνική επιγραφή 
είχε καί ιδιαίτερόν άριθμδν ινα άνάγνωρίζηται, ουτω δέ τώρα έ'χομεν 
πλήρη τήν σειράν τών επιγραφών άπδ τοΰ άριθμοϋ 1-4. Τοϋ μαστοαπά 
τούτόύ δ χρωματισμός είναι ζυανοϋς ολόκληρος, διαφέρει δέ κατά τοϋτΟ ■ 
τών λοιπών, ών δ χρωματισμός είναι ποικιλότερος (ορα πίνακα Β).
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■■ ι . Ό ενταύθα κ. Ίω. ΪΙζλζ'.ολόγο: κατέχει δμοιον μαστρατανμέ ποικί
λου δμως χρωματισμόν φέροντκ τήν αύτήν Ακριβώς επιγραφήν καί κάτω

θεν του αγγείου τδν άρ. 3. καί τά γράμματα C. C.
Ό δεύτερος μαστραπάς φέρει την δε την επιγραφήν

Καλαρρυτιιότες χαΐρεσται
Πιέται μέ ύγείαν
Κράτη γλυκόν κέ κόκινον 
Ποΰ έφρένει την καρδίαν 

’Επιγραφήν τοιαύτην είχον δημοσιεύσει έν σελίδι 272, άλλα κατοχές 
τοΰ εν Λονδίνφ κ. Franks, έν τη συλλογή δέ τοΰ πατρός μου ύπήρχεν ό
μοια έπιγραφή άλλ’ Αντί τοΰ Καλαρρυτιώται έφέρετο Ίωαννΐται.

■ Όμκστραπα; ούτος ποικίλου χρωματισμού καί Ακριβώς όμοιος τφ Απει-
κονισθέντι εν πίνακι Β' είναι προϊόν άλλου κεραμευτικού εργοστασίου, διότι 
κάτωθεν φέρει τάδε τά σύμβολα

.·· - ? ■ ·

G D.
Καθ’ δλας τάς πιθανότητας τά σύμβολα ταϋτα είναι τά ενδεικτικά

' τοϋ έογοστασίου τοΰ δι.δάκτρρος G’oanetti δπερ εί/εν ίδρυθή έν Vineuf
παρά' τδ Ταυρΐνον περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αϊώνος και σχεδόν 

i‘ σύγχρονον τοΰ έργοστασίου τοϋ Πεσάρου τών Καλεγάρη και Καζάλη. Τά
* δύο γράμματα άτινα έν άλλους έργοις φέρονται καί D. G είναι τά Αρχικά

τοΰ διδάκτορος Gioanetti και ό άνωθεν σταυρός είναι δ σταυρός τής Σα- 
βκυδίας.

Μ. Π. Λάμπρος.
.. > · * »

*

Ελληνική νομ.εσμ.ατοποεεα. — Έν σε;λίδι 72 τοΰ ς'. τόμου τοΰ 

ι ΤΙαρνασσου έγένετο λόγος περί τοϋ συνόλου των μέχρι τοΰδε κοπέντων
ελληνικών νομισμάτων έν τοΐς διάφοροι; γαλλικοί; νομισματοκοπείοις.

ί < Είς τάς τότε δημοσιευθείσας ειδήσεις προσθετέου καί τοΰτο δτι έν έ'τει
; 1882 έκόπησαν έν τφ νομισματοκοπείο) Παρισίων κομμάτια τών 10 καί

5'λεπτών Αξία; 2, 320, 000 φράγκων ώς εξής.
160,000 κομμάτια τών 10 λεπτών Αξία; δρ· 1,600,000 
144.000 » 5 » » 720,000

i Τδ δλον 304,000 » » 2,320,000
Τά κομμάτια ταϋτα είναι όμοια ακριβώς πρδς ·τά τφ 1878 έκκοπέντκ 

έν τφ νομισματοκοπείφ Παρισίων, μέ τήν διαφοράν μόνον δτι τά πά
ρεργα σύμβολα άπδ τοϋ μέρους της κεφαλής δέν είνε πλέον άγκυρα καί 
μέλισσα, Αλλά κέρας άμαλθείζς καί δέσμη ράβδων.

' ' ?; · ; ■ ,, ,
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ΠίΒανά αιτεα τοΰ βεε.βμ.οΰ τή^ Ίσχέα^. — Έν τή συνεδοία 
τής 8 ’Οκτωβρίου τής Γαλλικής άκαδημείας τών επιστημών δ κ. Daubree 
διευθυντής τοϋ σχολείου τών μεταλλείων, ύπέβαλέν έ'κθεσιν πραγ- 
ματευομένην τά γεωλογικά φαινόμενα τά συμπαραχθέντΧ τή καταστροφή 
τής νήσου ’Ισχία;. Ή έ'κθεσις συνωδευετο ύπδ χάρτου δεικνόοντο; έπί τοϋ 
εδάφους δύο πζμμεγίστας ρωγμάς, αΐτινες άρχόμεναι έκ δυο τινών ση
μείων τής παραλίας συναντώσιν άλλήλας έν εύθεία σχεδόν γωνίιη εις 
Καζαμίτσιολαν. Είς τδ σημεΐον τοΰτο έπενέργησε κυρίως ή μεγάλη έσω- 
τερική δόναμις ή δίασείσασα τόσον ίσχυρώς τδν στεοεδν φλοιόν.

Διά τής έκθέσεώς του δ Κυρ. Daubr6e προσπαθεί ν’ απόδειξη οτι τά 
φαινόμενα ταϋτα παρήχθησαν ούχί όπως τινές υπέθεσαν διά τής έξωθή- 
σεω; στερεών σωμάτων, ένεργούντων ώς αί προσβολαί κριοΰ, άλλ’ δτι 
ταϋτα έζηγοϋν.ται κάλλιστα άν ύποθέσωμεν ότι τδ/υδωρ δύναται δίά πί
νων |ωγμών νά φθάσγι μέχρι τής έν τφ κέντρφ τής σφαίρας έν κάτα- 
στάσει τήξεως διατελούσης μάζης.

Τδ ύδωρ τοΰτο συναντφ π. χ. πυριτίου τετηγμένον καί ρευστόν μεθ’ ού 

ένόύμενον σχηματίζει Λίγιιτιαχά cl.luza. Διά τής έκεϊ έπικρκτούσης θερμο
κρασίας καί ύπδ τόσην γιγάντειον πίεσιν, περί ής μόλις ιδέαν έχομεν, Ανα
πτύσσονται τά Ακόλουθα φαινόμενα* τδ πυριτικκδν άλας διέρχεται άνα- 
μέσφ τών ρωγμών, όσον δέ έκφευγει τδ έν αύτφ ύδωρ έπί τοσοϋτον άπο- 
κτφ μεγαλειτέραν έκκρηκτικήν δύναμιν. Ό Κυρ. Daubr^e διά πειραμάτων 
άπέδειξεν ότι δ σχηματισμός τών πυρίτιακών αλάτων Αντιστοιχεί εις 
πίεσιν πολλών χιλιάδων Ατμοσφαιρών, ότι τδ εξατμιζόμενου καί ύπερθεο- 
μαιυόμενον. ύδωρ κατέτρωγε τά τοιχώματα χαλύβδινων σωλήνων ώς 
σμίλη, καί δτι δ Ατμός ούτο; απολαβών τήν άναγκαίαν έκτατικήν δύνα- 
μιν διέσπα τούς σωλήνας καί κατέτρ.βεν είς κόνιν τά μόρια τοϋ σιδήρου. 

Κατά τδν Daubr^e oi σεισμοί ούδέν άλλο είναι ή κατευνασθεΐσαι ήφαί- 
στειοι έκκρήξεϊς.· ’■'■·■

- Λ - Ν. X. Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΑΑΟΓΘΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΑΑΟΓΟΤ

Έγ.ένετοή τακτική συνεδρία τοϋ μηνδς ’Οκτωβρίου.
'Υπεβλήθη ύπδ τών μελών τής εξελεγκτικής επιτροπής κκ Α. Βαρζέλη, 

Στ. Τωαννιδου και Ν. Γ. Πολίτου είσηγητοΰ ή έ’κθεσις τής έξελέγξεως 
τοϋ ληξαντος έτους. 'Ο-Σύλλογο; έψηφίσατο εύχαριστήρια είς τάς άρχάς 

αύτοϋ έπί τφ Αποτελέσματιτής έξελέγξεως.
Ο πρόεδρος τοϋ Συλλόγου υπεβαλε πρδς τδν σύλλογον τήν λογοδο-

—■“Il
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ί σίαν αύτοΰ τών ν,χτχ το λήξαν έτος γινομένων’ ή λογοδοσία αυτή θέλει
L εκτυπωθώ εις τδ προσεχές τεΰχος.
ί 'Ομοίως ύπεβλήθησαν αί εκθέσεις τών σχολών τών άπορων παίδων

’Αθηνών, Πατρών, Σύρου καί Νέας Ηικέρνης αΐτινες θέλουσιν εκτυπωθώ 
σύν τη λογοδοσί^.

Συνήφθησαν σχέσεις τη αιτήσει αύτών μετά τής ένταϋθα ίστοοικής καί 
ί εθνολογικής 'Εταιρίας της 'Ελλάδος και τοΰ έν Θεσσαλονίκη σωματείου

’’ ό Evayyt-Jictc'1 ·
Έγένετο δέκτη αί'τησις τοϋ Δημάρχου ’Αθηναίων όπως χρησιμοποιηθώ 

ποοσωοινώς η σχολή τών απόρων παίδων κατά τάς ώρας καθ’ άς δέν έρ- 

> γάζεται, ήτοι άπδ τής 8-12 π. μ. και της 2-4 μ. μ. έπί άποζημιώσει
ί κανονισθησομέν.η μεταξύ της εφορείας τοϋ Συλλόγου καί τοϋ Δημάρχου
ί πρός μεταφοράν έν αυτή της λ' δημοτικές Σχολής τοϋ δήμου.

Έγένετο δέκτη αί'τησις τών κατοίκων τών χωρίων Καπελέτο καί 
ί; Ψάρι τοϋ δήμου Βουπρασίων (’Ηλείας) όπως η έν Νέα Πικέρνη σχολή

ί' τοΰ Συλλόγου μετατεθώ εις Καπελετο, καθ’ ότι έκ τοΰ χωρίου τούτου
ΐ:( εισίν οί περισσότεροι έκ τών φοιτώντων παίδων, της έν Νέα Πικέρνη άποι-
iV κίζς τών Ί ταλοαλβκνών. σχεδόν διαλυθείσης.

Μέχρι τέλους τοϋ λήξαντος μηνός οί εις τάς διαφόρους τάξεις της σχο- 

ί λης ’Αθηνών έγγραφέντες άνηρχοντο εις 368. Έκ τούτων 23 ήσαν έγ-
L' γεγραμμένοι εις την δ\ τάξιν, 40 εις την γ'. τάξιν, 118 εις την β'. καί
ί . 218 εις τήν α'. Πέρυσιν οί κατ’ αυτό τό διάστημα έγγραφέντες άνηρχοντο

εις 356.
Άπεβίωσεν δ Λ.αμ.πρεανός Άντωνόπουλος έκ τών προσφιλών

i επιτίμων τοϋ Συλλόγου Μελών.
Έψηφίσθησαν άντεπιστέλλοντκ μέλη τοΰ Συλλόγου δ άρχιμανδρίτης 

κ. Κ. Βούλγαρη; έν Κερκύργ καί δ δικηγόρος κ. Σουλιέ έν Παρισίοις.
* , - 
/ ΕΡΓΑ2ΙΑΙ ΤΜΙΙΜΑΤΛΧ

ά Έκ τών τμημάτων κατά τδν λήξαντα μήνα μόνον τό άρχαιολογικόν
κατήρξατο τών έργκσιών του συνελθόν υπό τήν προεδρείκν τοΰ προέδρου

? αύτοΰ κ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου. Παραιτηθέντος ένεκα άσχολιών
τοϋ γρκμμκτέως τοϋ τμήμ.ατος κ. Ιακώβου X. Δραγάτση, έξε,λέχθη άντ’

■ αύτοΰ δ κ. Σταμάτιος Δ. Βάλβης. Έν τη συνεδρί^ ταύτη δ κ. Άλε
ς ξανδρος Μελετόπουλος ειπέ τινα περί τοΰ άνεκδότου Άθηνα'ίκοΰ τετρά

δραχμου τοϋ φέροντος τήν έπιγραφήν dtffioc, δ δέ κ. Μιχ. Π. Λάμπρος 
ς τινά πρόσθετα περί ’Ηπειρωτικών μκστραπάδων. Έγένετο δέ συζήτησις'

έπί τής λέξεως πανΰούρΗς σχετικώς μέ άνακοίνωσίν τινα περί τής, 
σημασίας αυτής γενομένην ύπό τοΰ κ. Νικολάου Σολωμοΰ.
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'Ως β ’Αριστοφάνης ουτω καί οί άρχαΤοι ρήτορες, ιστορικοί καί λεξικο
γράφοι άναφέρουσι την 'Ηλιαίαν ώς δικαστηριον, κκί τούς Ήλιαστάς δι
κάζοντας πάσας τάς δημοσίας δίκας,πλην τών έπί φόνω έκ προνοίας, καί 
τάς ΐδιωτικάς κατά πρώτον καί τελευταΐον βαθμόν, η κατ’ έφεσιν. Άλλ’ 
επικρατεί παρά τοϊς νεωτέροις τών ελληνιστών, ή γνώμη δτι ή 'Ηλιαία 
ητο πολιτικόν σώμα, μέρος της ’Εκκλησίας καί μάλλον ή ’Εκκλησία αύτη, 
έτέ μέν νομοθετούσα, δτε δέ δικάζουσα διά τών δέκα δικαστηρίων τών 
ήλιαστών. Τοΰτο εξάγει δ Γρότιος έκ της ετυμολογίας της λέξεως ηλιαίας, 
σημαινούσης κατά Τίτμανον (gr. St. Vest, σελ, 215) την δημοσίαν συνά- 
θροισιν. Την γνώμην τοΰ Γροτίου, άναφερομένην εΐς την πρώτην σύστασιν 
της'Ηλιαίας, άντέκρουσεν 5 Σχοίμαννος (Die Verf. Gesch. Athens’, σελ. 
33 έπ;) διά μακρών δέ υποστηρίζει δ Frankel και διά τούς μετέπεια χρό
νους, προσεπικαλούμενος την χρησιν τ-ης λέξεως έν Γέλιρ, Άκράγαντι,"Αργεί 
καί παοαδείγματά τινα πράξεων της 'Ηλιαίας, ώς πολίτικου σώματος 
(Die Gesch: Ger. σελ. 53 καί 40). Τουτω συντασσόμενος δ Gilbert (Hand* 
buch σελ: 374 σημ: 1) έπιμαρτυρεται ιδίως την μετά τών Χαλκιδέων 
συνθήκην, καθ’ -?ιν οί σοφοί ούτοι έλληνισταί φρονοΰσιν δτι «Οί Ήλιασταί 
παρίστανται ώς Αντιπρόσωποι τοϋ δήμου απέναντι ξένης πολιτείας» 
(als Vertreter der Volksgemeinde gegenilber eiisem fremder Stanate erschei- 
nen die Heliasten). "Αρχομαι λοιπόν απ’ αυτής, την οποίαν δέν ειχον ύπ’ 
θύει δ Γρότιος και δ Σχοίμαν.

' 'Η συνθηκή αυτή βεβαιοΰται διά της επιγραφές ή'τις,άνευρεθεϊσα κατά 
τάς άνασκαφάς έπί της ’Ακροπόλεως, ανεγνώσθη καί έδημοσιεύθη έν τίί 
"Ωρα της 19 ’Ιουνίου 1876 ύπό τοϋ σοφοΰ αρχαιολόγου κ. Κουμανούδη. 
ΎΗτον ήδη γνωστόν ότι μετά την έν Κορωνεία ήτταν τών ’Αθηναίων 
άπεστάτησε κατ’ αύτών ή Εύβοια, οί πελοποννήσιοι έξεστράτευσαν κατά 
της ’Αττικής ύπό τδν Πλειστοάνακτα, καί η δυναμις τών ’Αθηναίων πε- 
ριήλθεν εΐς κρίσιμον θέσιν, οτε ό Περικλής δωροδοκήσας τόν Πλειστοά- 
νακτά καί τδ? σύμβουλον αύτοΰ Κλεανδρίδην επεισεν αύτούς ν’ Αποχω- 
ρήσωσιν έπ’ οΐ'κου- «καί ’Αθηναίοι πάλιν εΐς Εύβοιαν διαβάντες Περικλεούς 
στρατηγοϋντος κατέστρεψαν π^σαν, καί την μέν άλλην δμοΛογΐα κατεσ- 
τήΰαντο'. Έστιαίας δέ έξοικίσαντες αύτοί την γήν έ'σχον (Θουκ. Α, 114) 
ΤΙ ομολογία είναι τδ άντικείμενον τοΰ ψηφίσματος τδ οποίον έδημοσίευσεν 
e κ. Κουμανούδης. Άρα έν τώ ψηφίσματι τουτω παρίσταται η Ηλιαία

* Τδ Α' (υ.έρος ϊδε έν σιλ. 781.
Τόμος Ζ’. 11. — Νοέμβριος 1885. 57



878 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΙΑ

ώς νομοθετούσα άρχή, ή ώς συμβαλλόμενον μετά τών Χαλκιδέων ποιλι- 
τικδν σώμα; Τδ ψήφισμα φέρει α’Έδοξε τή Βουλή καί τφ δημφ. Άντιαχίς 
έπρυτάνευε, Δρκκοντίδης έπεστάτει, Θεόγνητος είπε' κατά τάδε τδν δρ
κον δμόσαι ’Αθηναίων την Βουλήν και τούς δικαστάς, ούκ έξελώ Χαλκι- 
δέας εκ Χαλκίδος ούδέ' την πόλιν άνάστατον ποιήσω' ούδέ ιδιώτην ού
δένα άτιμάσω, ούδέ φυγή ζημιώσω, ούδέ ξυλλήψομαι,ούδ’άποκτενώ, ούδέ 
χρήματα άφαιρησομαι άκριτον ούδενός, ανευ τοΰ δήμου τών ’Αθηναίων, 
ούδ’ έπιψηφιώ κατ’ άπροσκλήτου, ούτε κατά τοΰ κοινοΰ, ούτε κατά ιδιώ
του ούδέ ένδς, καί πρεσβείαν έλθόντων προσάξω πρδς βουλήν και δήμ.ον 
δέκα ημερών, όταν πρυτανεύω, κατά τδ δυνατόν" ταϋτα δέ εμπεδώσω 
Χαλκιδεϋσιν πειθομένοις τφ δημφ τφ ’Αθηναίων" δρκώσαι δέ πρεσβείαν 
ελθοΰσαν έκ Χαλκίδος μετά τών ορκωτών Άθηναίοις, και άπογράψαι τούς 
δμόσαντας, οσάκις, δ’ άν δμόσωσιν άπαντες έπιμελόσθων οί στρατηγοί. 
Κατά τάδε Χαλκιδέας ομόσαι" 'ούκ άποστήσομαι άπδ τοΰ .δήμου τών 
’Αθηναίων ού'τε τέχνγ ού'τε μηχανή ούδεμίγ... . . .καί πείσομ,αι τφ δημφ 
τφ’Αθηναίων. 'Ομόσαι δέ Χαλκιδέων τούς ήβώντας άπαντας. .. δρκώσαι 
δέ πρεσβείαν ’Αθηναίων ελθοΰσαν είς Χαλκίδα μετά τών ορκωτών τών έν 
Χαλκίδι καί άπογράψαι τούς1 δμώσαντας χαλκιδέων.

Άντικλης είπε. Αγαθή τύχημτή ’Αθηναίων ποιεΐσθαι τδν δρκον ’Αθη
ναίους καί Χαλκιδέας καθάπερ Έρετριεΰσι Ιέψηφίσατο δ δήμος ο ’Αθη
ναίων" δπως δ’ άν τάχιστα γίγνεται έπιμελόσθων οί στρατηγοί" οίτινες δέ 
έξορκόσωσιν άφικόμενοι είς Χαλκίδα έλέσθαι|τδν δήμον πέντε- άνδρας αύ- 
τίκα μάλα, περί δέ τών δμήρων άποκρίνεσθαι Χαλκιδεϋσιν οτι νΰν μέν 
Άθηναίοις δοκεΐ έάν κατά τά έψηφισμένα κτλ. Άρχέστρατος είπε τά μέν * 
άλλα καθάπερ Άντικλης" τάς δέ εύθύνας Χαλκιδεϋσιν κατά σφών αύτών 
είναι έν Χαλκίδι καθάπερ Άθήνησι Άθηναίοις, πλήν φυγής, καί θανάτου 
καί άτιμίας" περί δέ τούτων έ'φεσιν είναι Άθήναζε είς την Ηλιαίαν τών 
θεσμοθετών κατά τδ ψήφισμα τοΰ δήμου’ περί δέ φυλακής Εύβοιας τοΐς 
στρατηγούς έπιμέλεσθαι ώς δν δύνωνται άριστα, όπως αν έ'χοι βέλτιστα 
Άθηναίοις. "Ορκος.» .

Παρατηρεϊται πρώτον δτι ούδεν μέρος η 'Ηλιαία έχει έπί τής έπιψη- 
φισεως τών δρκων της ομολογίας. Ή Βουλή καί δ Δήμος ένομοθέτησαν τούς 
ορούς τής ειρήνης καί τών διεθνών σχέσεων, η'τοι τάς ύποχρεώσεις τών 
ύποτελών Χαλκιδέων άφ’ ένδς καί τών προστατών ’Αθηναίων ,άφ’ ετέρου. 
Χΰν, εδοζε τή Βουλή καί τώ δημφ" η Βουλή καί δ Δήμος, άπαιτοΰντες 
παρά τών Χαλκιδέων νά ύποσχεθώσι δι’ δρκου την τήρησιν τών δαολο- 
γουμενων, ως εγγυησιν της έκ μέρους τών ’Αθηναίων έκπληρώσεως τών 
ίδιων υποχρεώσεων παρεχμυσι πρδς τούς Χαλκιδεΐς τδν δρκον τής Βουλής 
και z&r (hxacrtar. Ή Βουλή ώς έκτελεστικδν σώμα οφείλει νά ομώσγ 
«ουκ έξελώ Χαλκιδέας εκ Χαλκίδας, ούδέ τήν πόλιν άνάστατον ποιήσω
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ι·... καί πρεσβείαν έλθοΰσαν προσάξω ποδς τήν βουλήν καί τδν δήμον δέκα 
ημερών δταν πρυτανεύω κατά τδ δυνατόν» Οί δικασταί δμόσουσι «ιδιώ
την ούδένα άτιμώσω, ούδέ φυγή ζημιώσω, ούδέ ξύλλήψομαι, ούδέ άπο- 
κτενώ, ούδέ χρήματα άφαιρησομαι clxpitor ούδενός, ανευ τοΰ δήμου τών 
Αθηναίων" (δηλ. άνευ νέου ψηφίσματος τοΰ δήμου) ούδέ έπιψηφιώ κατά 
άπροσκλήτου κτλ.» Πρδς τί δ. όρκος τής Βουλής καί r&r διχάστώχ", Έν 
ταϊς νεωτέραις πολιτείαις ή Κνβέρτησις έγγυαται διά τήν έκτέλεσιν τών 
διεθνών δμολογιών ύπδ τών υπαλλήλων άρχών. Είς τάς αρχαίας πολι
τείας, ιδίως τή τών Αθηναίων, δέν ύπήρχεν ή αύτή ίεραρχική έξάρτησις 
τών άρχών άπδ ένδς προσώπου, ύπέχοντος τάς εύθύνας τής πολιτείας 
διά τάςάποφάσεις τής ’Εκκλησίας, τής Βουλής, τής 'Ηλιαίας κ.λ. 'Η ύπό- 
σχεσις λ.χ. τοϋ "Αρχοντας διά τής ύπογραφής τής δμολογίας δέν έξησφά- 
λιζε τούς Χαλκιδεΐς περί τής έκπληρώσεως τών ύποχρεώσεων τών Πρύ
τανεων ινα προσαγάγωσιν άνευ αναβολής τούς πρέσβεις τών Χαλκιδέων 
ενώπιον τής βουλής καί τοΰ δήμου,ώρκίζοντο λοιπδν οί βουλευταί δτι δέν 
θέλουσι παραβή κατά τοΰτο τήν ομολογίαν τής πολιτείας Παρομοίως καί 
οί δικασταί οίτινες είχον τήν έξουσίαν ίνα άποφασίσωσι έπί πάσης δίκης 
μεταξύ ’Αθηναίων καί Χαλκιδέων, ή άνά μέσον Χαλκιδέων,καί τών οποίων 
αί άποφάσεις δέν όπέκειντο είς άκύρωσιν, ή είς άνάκλησιν ύπδ τής πολι
τείας, ώφειλον δι’ δρκου νά ύποσχεθώσιν είς τούς Χαλκιδεΐς δτι ούδένα 
θέλουσι καταδικάσει άκριτον, δηλ. άνευ τακτικής κρίσεως καί άπολογίας, 
είς φυγήν, δήμευσιν τής περιουσίας, άτίμωσιν καί θάνατον. Δέν ορκίζονται 
λοιπδν οί ΉΛιασται ώς μέλη τής Εκκλησίας, ούδέ ώς άντιπρόσωποι αύ
τής ή τής πολιτείας, άλλ’ ώς δικασταί ύποσχόμενοι νά έκτελέσωσι τδ 
καθ’ εαυτούς τά παρά τής’Εκκλησίαςέξ ονόματος τοΰ δήμου σσνωμολο- 
γηθέντα. Ό ορκος τών ηλιαστών ηδύνατο νά θεωρηθή περιττδς καθ’ δσον 
έν τφ ήλικστικώ δρκφ περιέχεται ο δρος «ψηφιοΰμαι κατά τούς νό
μους καί τά ψηφίσματκ’τοΰ δήμου τών Αθηναίων"» ώστε έν αύτφ περι
λαμβάνονται καί τά ψηφισθέντα περί τής ομολογίας μετά τών Χαλκι- 
δέων. Άλλ’ δ ορκος δ διδόμενος πρδς τήν πολιτείαν, καί είς άσφάλειαν 
τών δικαιωμάτων αύτής, δέν έφαίνετο άποχρών διά τά δικαιώματα 
τής άλλοδαπής πολιτείας, πρδς τήν δποίαν ώφειλον ιδίως νά δρκΐσθώσιν 
ο.ί Βοολευταί καί οί δικασταί.

Ό Frankel ερμηνεύει τάς λέξεις «άνευ τοΰ δήμου τοΰ ’Αθηναίων» έν 
στ. 9-10, ώς έμφαινούσας διττήν συζήτησιν" τήν μέν ένώπιον τοΰ δήμου 
τήν. δέ ενώπιον τών δικαστών πρδς κατκψήφισιν τών ποινών άτιμίας, 
φυγής, θανάτου, δημεύσεως. Ή διττή έκδίκασις ούδαμοΰ άναφέρεται ούδέ 
δύναται νά έννοηθή. ’Εννοεί δ σοφδς ελληνιστής δτι δ δήμος ήθελεν άπο- 
φασίσει έπί τών δικών τών Χαλκιδέων είς πρώτον βαθμόν, καί κατ’ έφε- 
σιν ή 'Ηλιαία. Τοΰτο βεβαίως σημαίνουσιν αί φράσεις αύτοϋ». Αί προειρη-
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