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Δύο τινά προ πολλοϋ μέ έξέπληξαν- έν πρώτοις, οτι οΐ Έλληνες οί 

πάσας σχεδόν τάς φυσικάς δυνάμεις λατρεύσαντες κα'ι προσωποποιήσαν- 
τες, παντοειδείς δέ έπί τών μνημείων αυτών συμβολικά? μορφάς παρα- 
στήσαντες, φαίνονται παραμελήσαντες τήν τών ουρανίων σωμάτων 
παράστασιν. 'Υπάρχουσι πλεϊσται προσωποποιήσεις όρέων, ποταμών, 
πηγών, κτλ., άλλά πλήν ολίγων συμβολικών παραστάσεων τοϋ ήλιου 
και τής σελήνης, ούδεμίαν γνωρίζομεν, δυνατόν εΐπεϊν, προσωποποίησιν 
τών ούρανίων σωμάτων ώς προς τούς αστέρας δέ καί τάς τοΰ Ζφ- 
διακοϋπαραστάσεις,οΐ μέν πρώτοι άπαντώσιν έπί τινων εικόνων άγγείων, 
αί δέ τοϋ δευτέρου έπί ολιγάριθμων αναγλύφων ^ωμαικών χρόνων- — 
παρακατιόντες θέλομεν αναφέρει περί τών έν τοϊς γεγλυμμένοις λίθοις 
άπαντώντων άστέρων.— Δεύτερον δέ, οτι άνοίγων τις οίονδήποτε νο
μισματικόν κατάλογον, οίανδήποτε νομισματικήν μονογραφίαν, ή έξε- 
τάζων οίανδήποτε νομισματικήν συλλογήν, θά παρατηρήση, έπ'ι πλή
θους άρχαίων νομισμάτων, αστέρας, εϊτε κυρίους τύπους, είτε ώς επι
κουρικούς τοιούτους (σύμβολα) συν δ εδέμένους πρός έτέρας παραστάσεις.

Πλήν τούτου γνωστός ό μέγας τών αρχαϊκών τύπων αριθμός τών 
μέχρι τοϋδε άκατανοήτων ήμϊν. Τί σημαίνουσιν, όντως, οί λέοντες, αί 
χελώναι, οί ΐχθϋς, οί λαγωοί, οί κριοί, οί άλέκτορες, αΐ περιστεραί, 
οί ίπποι, οί ταϋροι, οί αετοί, όί καρκίνοι, οι σκόρπιοι, κτλ. οί έπί τό
σων αρχαϊκών νομισμάτων άπαντώντες, δτέ μέν μόνοι, δτέ δέ συνοδευό- 
μενοι ύπό άστέρων ή μηνίσκων, έν χώραις οπού ούδείς μυθολογικός 
λόγος έξηγεϊ τήν παρουσίαν τοιούτων τύπων ; Πολλάκις έσκέφθην, έάν 
ήτο δυνατόν ν’ άθροίσω τά άποδεδειγμένα ταϋτα γεγονότα καί προβώ 
είς τήν ένιαίαν καί τήν καθόλου έξήγησιν αύτών. Μήτοι έκ τής μελέ
της ταύτης ήδύνατο τις ν’άποδείξη δτι πλεϊστοι τών άνεξηγήτων 
τούτων τύπων έκέκτηντο αστρονομικήν σημασίαν ;
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Τά νομίσματα, οί ^ταΧλιχ,οϊ ούτοι δίσκοι οΐ ώς χστίρες άκτινοβο- 
λοϋντες, 8ζί είναι κατάλληλοι πλέον παντός άλλου μνημείου είς την 
τών ούρανίων σωμάτων παράστασιν ; Γνωστόν άλλως, δτι οΐ αρχαίοι 
έπίστευον εις συμβολικήν τινα μεταξύ τών μετάλλων κα'ι τών αστέρων 
σχέσιν 4· πάντων δέ τών χρόνων οί ποιηταί, τά επίθετα τοϋ ^ρνσον 
καί τοϋ άργυρον άπέδωκαν εις τούς αστέρας. Τήν πιθανότητα ταύ
την προσεπικυροΐ και το γεγονός, δτι αΐ μέχρι τοϋδε αναμφίβολοι παρα
στάσεις τών ούρανίων σωμάτων άπαντώσιν ίδίφ έπι τών γεγλυμμένων 
λίθων ώς δέ πάντες οί πολύτιμοι λίθοι, οΰτω καί οΐ γεγλυμμένοι έθεω- 
ρήθησαν πρωϊαίτατα, ένεκα τής λάμψεως αύτών, ώς σύμβολα τών 

αστέρων8.

4.

f Ή λεπτομερής έπ'ι τών νομισματικών τύπων τών αρχαίων μελέτη, 
ήν έπί τφ σκοπφ τούτφ άνέλαβον, έβεβαίωσε τάς εικασίας μου. Τήν 
αστρονομικήν σημασίαν πολλών τών τύπων τούτων θεωρώ βεβαίαν s. 
Δυστυχώς ολόκληρος ζωή ανθρώπου απαιτείται πρός βαθεϊαν καί λεπτο
μερή τοϋ ζητήματος τούτου μελέτην, ούτινος ή σπουδαιότης είναι ού- 
σιωδεστάτη· πρέπει νά έπιθεωρήση τις πάντας- τούς νομισματικούς 
τύπους, μελετήση δ’έπισταμένως, σύν τή ίστορίφ τής αρχαίας αστρο
νομίας, τούς εγχωρίους έκάστης χώρας καί έκάστης πόλεως μύθους. Ή 
επιθυμία μου νϋν είναι, δπως έλκύσω τήν προσοχήν τών σοφών έπ'ι τοϋ 
προβλήματος τούτου, διά δέ τής παραθέσεως τών έκ τής εργασίας μου 
έξαχθέντων πορισμάτων, προτρέψω τούς νομισματολόγους δπως καί 
ούτοι μελετήσωσι τό ζήτημα τοϋτο.

Πρός ύποστήριξιν τής ,ύποθέσεώς μου, παρέχω έν πρώτοις παραδείγ- 
ματά τινα ληφθέντα έκ νομισμάτων διαφόρων χωρών, ακολούθως δέ 
πρός πληρεστέραν άπόδειξιν θά ζητήσω τήν έφαρμογήν καί βεβαίωσιν 
τής θεωρίας μου έν τή έξετάσει τής κρητικής νομισματολογίας, ήν λε
πτομερώς έμελέτησα

1 Arles, Sympathia septem metallorum ad planetas, Paris, 1711; Frie
drich,Die Weltkcerer in ihrer mythischsym,bolischen Bedeutung.Wuezzburg, 

1864. c. 218.
* Friedrich. ένΟ. άν. σ.126.
3 Βλ. τάς έμάς μελετάς: Sternbilder als Muenztypen, έν Zeitschr. fur Nu- 

mismatik, XVI, 1889 καί Τύποι κτλ. έν Άρχ. Έφ. 1893, σ. 1 —11.
4 Βλ, τδ έμδν σύγγραμμα: Numismatique de la Crete ancienne. Mdcon 1890.
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Α’
1°ν Ύπάρχουσιν έν πρώτοις νομισματικοί τύποι, περί τής αστρονομι

κής τών οποίων σημασίας ούδεμΐα ύπάρχει αμφιβολία, οι αστέρες δηλ. 
οί άπαντώντες έπί τών νομισμάτων πάντων τών μερών τοϋ άρχαΐου 
"κόσμου.

Οί μή διαβλέποντες εις τάς εικόνας ταύτας άλλο τι ή απλά κοσμη
τικά παραγνωρίζουσι τόν θρησκευτικόν χαρακτήρα τών νομ-ισματικών 
τής άρχαιότητος τύπων, έφ’ών λαμπράς έγραψαν σελίδας οΐ κ.κ. Κούρ- 
τιος, Ρ. Gardner καί άλλοι ’. Περιττόν νά αναφέρω παραδείγματα : 
οί τύπ« τής πρώτης ταύτης σειράς είναι γνωστοί εις πάντας τούς νο- 
μισματολόγους, άρκοϋμαι δέ δπως παραπέμψω τόν αναγνώστην είς τάς 
εικόνας τών Monete dell’Italia antica τοϋ Garrucci, ή είς τάς 
έν τφ συγγράμματι τοϋ Carelli περιεχομένας, ή είς τάς τών καταλό
γων τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου- όποια ουράνια σώματα παριστώσιν οί 
αστέρες ούτοι ; Τό ζήτημα τοϋτο δέν δύναται νά λυθή ή μετά μελέ
την τής μυθολογίας έκάστης χώρας.

Γ 2.

'Ο τύπος π. χ. τοϋ άστέρος άπαντ^ συχνότατα έπί τών Λοκρικών 
νομισμάτων (είκ. 1), ίδίφ δέ έπί τής τών Όπουντίων Λοκρών (είκ. 2). 
Γνωρίζομεν λοιπόν έκ τοϋ Στράβωνος (σ. 416), δτι οί Λοκροί (είς ους 
άνήκουσι τά νομίσματα τά φέροντα τά γράμματα ΑΟΚΡ), ειχον έπί. 
τη δημοσία. σφραγΐδτ τον έσπερον άστέρα. Έκ τής μυθολογίας 
δέ μανθάνομεν έπί πλέον, δτι οΐ Λοκροί έλάτρευον έπί τοϋ όρους Οίτη 
τόν «έσπερον» αστέρα 8. Βέβαιον δθεν είναι οτι δ έπί τών νομισμάτων 
είκονιζόμενος άστήρ μετά τών γραμμάτων ΛΟΚΡ άναφέρεται είς τόν 
Έσπερον, δ δ’έπί τών νομισμάτων τών Όπουντίων Λοκρών εΐκονιζό- 
μενος άστήρ παριστ^ τόν έωον άστέρα τών Έώων Λοκρών.

20ν Έπί πολλών νομισμάτων είκονίζονται καταφανώς τά τοϋ Ζφδια-

4 Gurtius, Ueber den religiosen Charakter der griechischen Muenzen, 
dans les Monatsber. der k. p. Akad. der Wiss. zu Berlin, 1869 (ί'δε xa't 
αγγλικήν μετάφρασιν ύπδ Head, Numisra. Ghron., 1870. — Percy Gardner, 
Religions character of coin-types, έν τφ Types of the Greek coins, σ. 43.

4 Head, Gat. Β. M. Central Greece, σ. XIX. καί είκ. I, 2, 12, είκ. II, 5. 
—Gurtius, Arch. Zeit., 1855, σ. 38.— Roscher, Lexicon der Myth, σ. 2604 >
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κοϋ σημεία, ώς π. χ. έπ'ι τών νομισμάτων τής Θράκης — είκ, 3, Πυ

φόρων ουρανίων σωμάτων.

ρίνθου*, ’Αλεξάνδρειάς2, Συρίας5, Πα- 
φλαγονίας4 κλπ, ένθα είκονίζεται ολόκλη
ρος ό Ζφδιακός, έπί δέ τών νομισμάτων 
τών αυτών χωρών καί έπ’ αυτών ετι τών 
νομισμάτων τών πόλεων τής Κομμαγενής, 
τής Συρίας, τής Μεσοποταμίας 5 καί άλ
λων, έν αίς είκονίζονται διάφορα σημεία 
τοϋ Ζφδιακοϋ.

3ον Άλλαχοϋ άπαντώσιν έπί τών νο
μισμάτων κατάδηλοι παραστάσεις δια- 
Τοιοϋτοι οί συμβολικοί τοϋ ήλιου καί

ών τή κεφαλή ύπέρκειν-τοιοϋτοι οΐ Διόσκουροι,τής σελήνης τύποι·

4. 5. 6,

ται αστέρες· ή καί τά ύπο ακτινών περιβαλλόμενα ζώα, ώς ό κυων 
Σείριος τής Κέω (είκ. 4), ό αετός καί ό ταϋρος τής Γόρτυνος (ε’ικ.5 — 6)

7. 8.

ή άλλοι τύποι, ώς δ Άρης τής Γόρτυνος (είκ. 7), το ρόδον τής 'Ρό
δου 4 τό· είκονίζον συμβολικώς τόν.ήλιον (είκ. 8). Διά τόν ταϋρον, τόν 
αετόν καί τόν Άρην τής Γόρτυνος βλέπε τάς παρακατιών διδομένας 

λεπτομέρειας.

♦ Gat. British Mus,, Thrace, σ. 157 (Poole).
’ Feuardent, Catal. de la coll. Demetrio, είκ. XX. 1493, 1487. XXI, 

1548; XXII,1613; XXIII,1661 —1668; 1737; XXVI,2121 .XXXV,3453,XXIV,
’ Babeion, les rois de Syrie, d’Armenie et de Commagene, είκ. XXX1I, 17.
4 Cat. British Mus. Pontus, κλ. είκ. XX, 13 (Amastris).
•Babeion, ενθ. άν. Feuardent, ένθ. άν. κλ.
β Καί αυτοί οί σύγχρονοι ποιηταί συγκρίνουσι τδ ρόδον πρδς τδν ήλιον. Οΰτω 

δ Γερμανός ποιητής" Rueckert:

4°ν 'Υπάρχουσι καί άλλοι τύποι, ών τήν έξήγησιν δέον ν* άναζητή- 
σωμεν έν τή άστρονομίορ, ένεκα τοϋ συνοδεύοντας αύτούς άστέρος. Έάν 
π. χ. βλέπωμεν έπί τών νομισμάτων τής Καρθέας τής Κέω (είκ. 9) 

9.

βότρυν, έπί τών τής Πάρου (είκ. 10) αιγα*, έπί τών τής Μιλήτου 2— 
είκ. 11—καί τής, Άμοργοϋ λέοντα, έπί τών τής Άπουλίας—-είκ. 12 5 
ίππον, κλ.πάντοτε ύπό άφτερος συνοδευομένονς, πρέπει, καθ η
μάς, ν’άναμνησθώμεν τούς αστερισμούς τοϋ βότρυος (Βότρυς—Πλειάς), 
τής αΐγός, τοϋ λέοντος, τοϋ ίππου καί οΰτω καθ’έξής.

Πολλάκις δ αύτός άστρονομικός τύπος είναι κοινός πολλαϊς πόλεσι· 
π. χ. έν ταΐς πόλεσιν Άκουΐνω, Σουέσση, Τεάνφ, Καλένφ (είκ. 13), 
Νεαπόλει, Γαιατείι»:, Βενάφρφ,Τελεσί^ι, κλπ.4 τής μεγά
λης Ελλάδος, άπαντ^ δ αυτός τύπος: αλέκτωρ, εφ’οΐ/ 
ύπέρκετται όονήρ, τύπος παριστών άναμφιβόλως τόν 
πρωινόν αστέρα (εωσφόρον)·5 Τούναντίον ύπάρχουσι τύποι 
αστρονομικοί άνήκοντες είς μίαν μόνην πόλιν : οΰτως έπί 
τών νομισμάτων τής έν Μακεδονία Ούρανουπόλεως 4 είκο-

Die Sonn’ist eine goldene Ros’in Blau
Die Ros’ist eine rothe Sonn’im Gruenen

ό δ’ άραψ ποιητής Μελβάνα Τζελαλεδίν:

Ό ήλιος φαντάζει σάν τριαντάφυλλο άνοιγμένο.

Βλ. Friedrich, ενθ. άν. σ. 30,

1 Wroth, Cat. Β. Mus. Crete and the Islands, είκ. XXVI, 18 (Paros).— 
Svoronos, Zeitschr. fur Nuem., 1889, είκ. X, 22—23 (Keos).

» Head, Cat. Br, Mus, Ionia, είκ. XXI, 1 — 17 καί XXII, 1—9.
. 3 Head, Hist, num., σ. 39, είκ. 24.

4 Garrucci, Monete dell’Italia antica, είκ. LXXXII, 30 — 31, LXXX1II,
1, 12, 16-18; LXXXV, 28; LXXXVIII, 16, 18, 19.

5 Cavedoni, Spicil, num. σ. 12; Eckhel, Doct. Num. Vet., I, σ. 100.
6 Zeitschr. fill· num. V, είκ. I, 2.— von Sallet, Beschreibung der ant.

Muenzen, II. σ. 162 είκ. VI, 56.
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νίζονται (είκ. 14 — 15) έπί μέν του ενός μέρους δ ήλιακός δίσκος, δ 
σεληνιακός καί πέντε αστέρες, έπί δέ του άλλου ή Ουρανία Αφροδίτη, 

καθημένη έπί της ουρανίας σφαίρας.
5ον Προδήλ ως πλεϊστοι αστρονομικοί τύποι' μέχρι σήμερον άκατα- 

15.
νοητοί θέλουσι, φαίνεται μοι, έξηγηθή διά τοϋ συστήματος ήμών. Ήδη 
οί νομισματολόγοι παρεδέχθησαν τάς ερμηνείας, άς προέτεινα αινιγ
μάτων τινών *, άς έπιτραπήτω μοι νά έπαναλάβω. Έπί τών ωραίων 
αργυρών νομισμάτων τοϋ Μαλλοϋ εγγύς τοϋ βαιτύλου, οστις, ώς γνω
στόν, είναι μετέωρόν τι, θεωρούμενον ώς άστήρ ύπό τών αρχαίων, 
βλέπει τις παράδοξα σύμβολα- περιστεράς ών τό σώμα άποτελεϊται έκ

16. 17. 18.
βότρυος (είκ. 46). Πολλάκις τάς περιστεράς άντικαθιστώσιν άληθώς 
βότρυες (είκ. 17)’ πολλάκις τέλος παρά τάς πλευράς τοϋ βαιτύλου 
αντί τών περιστερών-βοτράων τά σήματα Χ7 καί V συνοδευόμενα 

ύπο μεγάλης στιγμής (είκ. 18).
Κατέδειξα αλλαχού ότι οί μεγάλοι κόκκοι οί άποτελοϋντες το σώμα 

τών περιστερών καί συνοδεύοντες τά σήματα V καί V παριστώσι 
βεβαίως άστέρας 8 καί άπέδωκα τά περίεργα σύμβολα τών περτστε- 
ρων-βοτρύων τών έκ κόκκων άποτελουμένων, καί τούς αστερισμούς

1 Svoronos. Sternbilder als Muenztypen, ένΟ. άν.— Έφ.Άρχ.1893, σ. 1—11. 
Βλ. Head, Num, Chron., 1889, IX. σ. 379.

* Βλ.π.χ.τά ένταΰθα ύπ’άρ. 19-20 είκονιζόμεν'α άργυρα νομίσματα τοϋΤάραντος.

19. 20.
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τών περιστερών (Πλειάδων) τών καλουμένων ωσαύτως βότρυς, καί 
τών V καί V καί τούς εγγύς άστερισμ-ούς τοϋ Δελτωτοϋ καί τών 
'Γάδων, αϊτινες κατά τούς αρχαίους, επακριβώς έκ τών γραμμάτων 
V καί V τά εαυτών ονόματα παρέλαβον. Οί τρεις ούτοι άστερισμοί 
εΰρηνται ήθροισμένοι περί τον αστερισμόν τοϋ ταύρου, οστις είναι δ Ζεύς 
ή δ Διόνυσος (είκ. 21)· εξήγησα ώσαύτως δύο άλλους τύπους, τον 

τής κυνός τής θηλαζούσης βρέφος, έπί τών νομισμάτων τής Κυδωνιάς 
(Num. de la Crete, είκ. IX, 23—26; X, 2, 10-21) καί τον της 
βοος θηλαζούσης βρέφος,έπί τών νομισμάτων τής Πραισοϋ (Num. de la 
Crete, είκ. XXVII, 2), συνδέσας αύτούς προς τούς μύθους τών αστε
ρισμών τής Μεγάλης καί τής Μικρός ’Άρκτον εινε δηλ. τό βρέφος 
Ζεύς θηλαζόμενον είτε ύπό βοός, είτε ύπό κυνός 1. Άλλ’ ή θεωρία αυτή 
εφαρμόζεται κάλλιον πρός τούς άρχικούς τύπους, προς τά ζώα (ζφδια) 
έκεϊνα τ’άναμιμνήσκοντα τά σημεία (ζφδια) τοϋ Ζφδιακοϋ. Άρκοϋ- 
μαι εις τινα παραδείγματα. Γνωστόν OTt οί άρχαιότατοι τύποι είναι, 
πλήν τών έπί τών λυδικών νομισμάτων λεόντων, αί έπί τών αιγυπτια
κών νομισμάτων χελώναι; Μέχρι δέ τής σήμερον ούτε έν τή μ.υθολο- 
γία ού'τε έν τή ίστορίιρ τής Αίγίνης εύρέθη τι τό δυνάμενον νά έξηγήση 
τό κοσμογονικόν τούτο σύμβολον8. Ό Κούρτιος ύπέθεσεν ότι δύναται 
τις νά διίδϊ) σύμβολόν τι τής ’Αφροδίτης5, καί ταυτίζει τήν Άφροδί- 
την ταύτην πρός τήν Άστάρτην τών Φοινίκων, παρατηρών ότι κατά 
τούς άρχικούς χρόνους ή Αίγινα ήτο εις των σταθμών, έξ ού οί Φοίνι
κες άπέστελλον τά εαυτών εμπορεύματα εις Πελοπόννησον.

1 ’Αφ. ’Αρχ. 1893, σ. 1—11, εικ. I., Εστία. 1893, σ. 1094 και έξης., 
1894, σ. 31 κα'ι έξ.

8 Friedrich, ενΟ. άν. σ. 216.
3 Curtius, ενΟ. άν.— Head. Cat. Β. Μ., Attica, σ. IXV,

ί
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Ή έξήγησις αΰτη, άν καί πιθανωτάτη, είναι επιστημονικός ανεπαρ
κής. Έν πρώτοις, έάν έφαρμόζηται πρός τήν Αίγιναν, δέν συνδυάζε
ται πρός τάς άλλας χώρας, τήν Λυδίαν π. χ. έπί τών νομισμάτων 
τής οποίας άπαντ^ ό αυτός τύπος (Rev. Num., 1886, είκ. VII, 14). 
Έπί πλέον ή χελώνη είναι, ώς γνωστόν, σύμβολον τοϋ Έρμου· γνω
στοί δ’οί μύθοι οί άποδίδοντες τήν χελώνην εις τήν λατρείαν τού θεού, 

έχομεν δέ καί νομίσματα (είκ. 22), έν οις ή χε
λώνη είκονίζεται παρά τόν Έρμήν*. Προσθέτω δέ 
ότι ουδέποτε είκονίζεται ή ’Αφροδίτη έπί τών 
νομισμάτων τής Αίγίνης, έν φ δ Ερμής χ- 
πχντξ ένίοτε, καί ότι συνεπώς εις τήν λατρείαν 

μάλλον τού Έρμου πρέπει ν’άποδοθή ή έπί τών νομισμάτων τής Αί
γίνης χελώνη.

Έτέραν δθεν πρέπει νά ζητήσωμεν έξήγησιν. Τά μόνα σημεία, τά

συνδέοντα την χελώνην 

καί τά σφαιρίδια j

τής Αίγίνης, είναι οί μηνίσκοι (είκ. 25 — 27)

(είκ. 23) η *·* (είκ.24), τ’άντιστοιχοΰντα
9

27.26.

πρός τούς αστέρας, κοσμούντα δέ τό δστρακον τού ζώου, καί μιμούμενα 
τό φυσικόν τού οστράκου σχήμα-συχνότατα ώσαύτως όλον το σώμα τής 
χελώνης άποτελεϊται έξ όμοιων σφαιριδίων — είκ. 25 — 27—!. Ο μη
νίσκος καί τά σφαιρίδια ή άστέρες ούδέν κοινόν έχουσι προς γηϊνόν τι 
ζφον. Κατ’έμέ, τούτο άποδεικνύει ότι ή χελώνη τής Αίγίνης άναφέρε- 
ται πρός άστερισμόν τινα. Υπάρχει δέ τοιούτος λύρα ύπο τών αρ
χαίων καλούμενος καί συχνάκις είκονιζόμενος ύπό σχήμα λύρας συνο- 
δευομένης ύπό άστέρος, π. χ. έπί τών νομισμάτων τής πολεως Ολ-

* Babeion. Descr. des monnaies de la Rep. romaine, II, σ. 557, 21.
« Head. Gat. Μ., είκ. IXXlIj είκ. XXIII. 4—3, 5—8, σ. 134 άρ.113-114 

καί σ. 139. άρ. 172—176; είκ. XXIV, 15 και XXV, 2, σ. 138, άρ. 166—171. 

βίας*, άλλ’ δ αστερισμός ούτος συχνότερον εκαλείτο χέλνς ήτοι δστρα
κον χελώνης (χελώνη), προς άνάμνησιν τοϋ μύθου τοϋ βρέφους Έρμου 
τού εις λύραν μεταβαλόντος δστρακον χελώνης ήν εύρε 2. Κατ’ άρχάς 
μάλιστα είκόνιζον τόν άστερισμόν τούτον άπλούστατα ύπό μορφήν χε
λώνης. Γνωρίζομεν ότι οί Βαβυλώνιοι, οΐτινες, κατά τάς αρχαίας πα
ραδόσεις, έδίδαξαν τούς Έλληνας τήν άστρονομίαν,παρίστανον διά χε
λώνης σημεϊόν τι τοϋ Ζφδιακού- τούτο δέ καταφαίνεται έκ τών Βα
βυλωνίων άναγλύφων τοϋ Βρεττανικού Μουσείου, τών είκονιζόντων σει
ράν άστερισμών καί σημείων τοϋ Ζφδιακού, καί άναγομένων εις τόν Θ’ 
αιώνα π. X. 5. Παρατηρώ προσέτι ότι κατά τόν Ούλάγ-ΙΊέσχ τό 
άραβικόν δνομα τοϋ άστερισμοϋ τούτου, Σονλ^αφα, είναι άρχικώς τό 
ελληνικόν δνομα ^ζέλυς, έν τη άρχική καί ειδική σημασίφ τής χε
λώνης. "

Τέλος δ βωμός τών Δώδεκα Θεών, τοϋ μουσείου τού Λούβρου, πα- 
ριστ^, μεταξύ τών σημείων τού Ζωδιακού, πτερωτήν χελώνην 8 έν τή 
θέσει τού συμβόλου τού Έρμου (είκ. 28). Μία έπί πλέον άπόδεεξις· 

•ίΑ
ή παρουσία τών πτερών ένταΰθα σημαίνει 

£

ότι πρόκειται, ούχί περί γήινου ζώου, άλλά 
περί αστερισμού, οστις, ώς οί άστέρες κατά 
τάς τών αρχαίων ιδέας, πλανάται έπί τού 
άπειρου ώς πτηνόν, ή,ερόπλαγκτος. 8

Προσθένω άλλως ότι ή άστρονομική αύ’τη
ερμηνεία δέν άναιρεϊ τήν θεωρίαν τού Κουρτίου, διότι γνωστόν ότι οί 
Φοίνικες εδιδον τή ουρανίφ ’Αφροδίτη τό δνομα τής Άο'τάρΤϊΐν ή 
Άστροάρχης, «σελήνην είναι θέλοντες» ( Ήρωδιανοϋ, 5, 6, 10), 
καί τό τής ’Αστερίας (Cramer, Anecd, J, 318). Ούτω, καί άν 
δεχθή τις μάλλον την ερμηνείαν τού Κουρτίου ή τήν ήμετέραν,δ τύπος 
ού παύσηται εχων άστρονομικήν σημασίαν.

< Sestini, Descr., σ. 29, άρ. 1.—Mionnet, Supplement, σ. 25, άρ. 98.
* Αρατ. Φαινόμ. Ε', 12: τήν (χέλυν) 8 ’ άρ’ έτι καί παρά λίκνω 'Ερμείας 

ετορησε, λυρην δε μιν είπε λεγεσθαι- καδδ’ έθετο προπάροιθεν άπευθέος ε’ιδώ- 
λοιο.—ΈρατοσΟέν έκδ. Robert. Καταότεριΰμοί, XXXIV, Λύρα: κατεσκευάσθη 
δέ τδ πρώτον ύπδ 'Ερμου (ή Λύρα) έκ τής χελώνης.

3 Brit. Mus. Antiquites assyriennes. Guide to the Nimroud central sa
loon ; babvlonian section, άρ. 99, σ. 45; άρ. 113, σ. 54 κλ.

4 Ideler, Untersuchungen ueber den Ursprung und die Bedeutung der 
St'ernamen, Berin, 1809, σ. 65.

5 Glarae, Musee de sculpture, Τόμ. B’. σ. 182 καί Τόμ. B' είκ. άρ. 171. 
δ ’Ορφικά, έκδ. Ε' Abel "Υμνος εις τούς αστέρας, Ζ', 8.

i
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Ώς πρός τά άρχαϊκά νομίσματα τής Λυδίας, έπί πάντων σχεδόν 
«Ακονίζεται λέων, έπί τής κεφαλής τοϋ όποιου μέγας τάσσεται άστήρ 
— είκ. 29— 4. Είμαι πεπεισμένος δτι πρόκειται περί τοϋ άστερισμοϋ 

τοϋ λέοντος,- γνωστοτάτου παρ’ άπασι τοϊς άσια- 
τικοϊς λαοϊς. Έπί τοϋ όπισθοτύπου τά λυδικά νομί

σματα φέρουσι συχνότατα ή τό σημεϊον (δπερ πα- 
ριστ^ άναμφιβόλως ήπλοποιημένον άστέρα), ή άλώ- 
πεκα *. Καί ή άλώπηξ θά έχη ωσαύτως άστρονομικήν 
σημασίαν, διότι, ώς γνωρίζομεν, ό έβδομος άστήρ τών 

άρχαίων Πλειάδων εΐκονίζετο δι’ άλώπεκος 5. Τέλος έπί άλλων νομι
σμάτων τής αύτής σειράς, άπαντώμεν ενα ή δύο μεγάλους άστέρας, 
οϊτινες βεβαίως δέν έτέθησαν απλώς πρός διάκοσμον μόνον αύτών 
(είκ. 30—31).

Ό αυτός τύπος τοϋ λέοντος ύπό άστέρος πάντοτε συνοδευόμενος

άνευρίσκεται έπί τών νομισμάτων τής Μιλήτου 5. Είκονίζει δ’ ένταϋθα 
εϊτε απλώς τόν άστερισμόν τοϋ λέοντος, ειτα Λέοντα, τόν γίγαντα 
τής Μιλήτου, τόν καίΆΟτέρτον ωσαύτως καλούμενου καί συνδυαζό- 
μενον πρός τήν τών άστέρων λατρείαν ϊ- ολίγον, άλλως, ενδιαφέρει· 
διότι οΐ άρχαϊοι μετέβαλλον, συμφώνως πρός τούς εγχωρίους μύθους, 
τάς συμβολικάς τών άστερισμών παραστάσεις. Ούτως δ άστερισμός όφι- 
οϋχος παρίστα, κατά τούς διαφόρους μύθους, τόν Ήρακλέα, τόν Προ
μηθέα, τόν Τάνταλον, τόν Θησέα, τόν Θύβριν, τόν ’Ασκληπιόν, τον 
Ίξίωνα- ό άστερισμός παρθένος, είκόνιζε τήν Δήμητρα, τήν “Ίριδα, 
τήν Δίκην, τήν Άτάργατιν, τήν Τύχην, τήν Ήριγόνην, κλπ., δ δέ 
τών Διδύμων είκονίζει τούς Διοσκούρους, τόν ’Απόλλωνα καί τον 
Ήρακλέα, τόν Ζήθον καί Άμφίωνα, τόνΉρακλέα καί Θησέα, κλπ. 6

1 Head, Historia Numorum, σ. 503 καί 545.
4 Head, ένθ. άν.
3 Ideler, Untersuchungen. σ. 145.
1 Head. Catal. Β. Μ. Ionia, είκ. XXI, 1—14 ; XXII, 1—9.
s de Witte, Rev. Numism. 1838, II, σ. 417 — 421.
• Βλ. τους σχολιαστάς Άράτου, Έρατοσθένους, κτλ.
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Ούχ ήττον διδακτική είναι ή έξέτασις τών νομισμάτων τής Μεγά
λης Ελλάδος. Ο μέ άνθρωπίνην κεφαλήν τύπος τοϋ ταύρου άπαντ^: 
π. χ. επι τών νομισμάτων τοϋ Σαμνίου (Αίσερνία, Μοργαντίνη), τών 
Φρεντανών (Λαρινόν), τής Καμπανίας (Καλλατία, Κάλης Κομπουλ- 
τερία, Κύμη, Νεάπολις, Ύέλη, Σούέσση, Τέανον), τής Άπουλίας 
(Άρπη, Ύρία), τής Λουκανίας (Λάος, Ποσειδωνία, Σύβαρις), τής Σι
κελίας (Άγύριον, Άλόντϊον, Κατάνη, Έντέλλα, Γέλα,. Ίμέρα, 
Μέγαρα, Σελινόϋς, Ταυρομένιον) κτλ. Πολλά έπί τοϋ άντικειμένου 
τούτου έγράφησαν καί πολλαί έξηνέχθησαν είκασίαι4 τό πάλαι- άνε- 
γνωριζον δ έν τφ τύπφ τούτφ τόν Μινώταυρον,ή τόν Ποσειδώνα,ή τόν 

,ή) τον Δία- εις μάλιστα διέβλεπεν έν τφ άνθρωπίνγ κεφαλήν 
εχοντι ταύρφ σύμβολον τής γεωργίας! Βραδύτερον οί Burman, Ignar- 
ra, Neumann, Όδ. Muller, Raoul-Rochette, Torremuzza, Mil
lingen ενόμιζον αύτόν ώς συμβολικήν, παράστασιν ποταμοϋ τίνος, έν φ 
οί Martorelli, Math. JSgyptius, Visconti, Lanzi, Knight, Hirt, 
Eckhel, Avellino, Greuzer, Streber καί άλλοι διέβλεπον έν αύτφ 
τον Διόνυσόν. Εκαστη τών εικασιών τούτων δέν στερείται έπιχειρη- 
ματων άλλα τό πρόβλημα μένει έτι άλυτον καί έξακολουθοϋσι δ’ έτϊ 
αι διάφοροι τοϋ τυπου τουτου εξηγήσεις. 4 Έμέ κατέπληξε σπουδαία 
και χαρακτηριστική τις λεπτομέρεια, δτι δηλ. τά άρχαιότατα τών 
νομισμάτων τούτων εικονίζουσιν ή ταϋρον ύπ’άκτίνων περιβαλλόμενον 
(είκ. 32 : δ χαράκτης έξ άπροσεξίας έχάραξε σφαιρίδια άντί άκτίνων 
περί τόν ταϋρον — Carrucci, CXVIIII, 5), ή ταϋρον, έπ’αύτοϋ τοϋ 

σώματος τοϋ όποιου είκονίζεται μέγας άστήρ—είκ. 33—. 5 Ό αύτός 
άστήρ άπαντ^ έπί νομισμάτων μεταγενεστέρων χρόνων, δτέ μέν έπί

4 ’Εν ετει 1836 ό Streber έδωκε σπουδαίαν έπ'ι τοϋ αντικειμένου τούτου βι
βλιογραφίαν : Ueber den Stier mit dem Menschengesichte auf den Muenzen 
von Unteritalien und Sicilien (Abbandl. der I Cl. der Ak. der Wiss.,11 Th., 
II Th; II Abth,. σ. 453—555).

‘ Βλ. Gardner, Types of greek coins, σ. 88 καί έξ.—Head, Historia Nu- 
niorum, p. 33.

’ Garueci, Monete dell’ Italia Antica, είκ. CVIII, 3-8 ; CIX, 1-2; CXVIH. 5. 
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τοϋ σώματος b τοΰ ταύρου (είκ. 34 καί 35), δτέ δέ έπί της έπιφα
νείας, άνωθεν (είκ. 36-37)ή κάτωθεν (είκ. 38) τοϋ ζώου2. Τέλος,

έπί τών νομισμάτων έν οίς δ ταύρος παρίσταται ήμίσωμος, ιδία δέ 
έπί τών άρχαιοτάτων, άπαντώσι τά σφαιρίδια — άστέρες έπ’ αύτοϋ 
τούτου τοϋ σώματος τοϋ ταύρου5. Δύναται τις ώστε νά παραδεχθη, 
τών ών έμνήσθημεν εξηγήσεων τών σοφών, πρέπει δμως νά παρα
δεχθώ συγχρόνως τήν άστρονομικήν σημασίαν τοϋ τύπου. Έάν π. χ. 
παραδεχθώμεν δτι δ ταύρος εΐκονίζει ποταμόν, θ’ άναμνησθώμεν 
τον άστερισμόν τοϋ ποταμού, δστις, κατά τινας άρχαίους, παρίστα 
αύτον τον Ήριδανόν, τον μυθικόν ποταμόν τής Μεγάλης Ελλάδος, 
έν γ τά νομίσματα ταϋτα έκόπησαν. Έάν δέ τούναντίον, δτι πρόκει
ται περί τοϋ Διονύσου· μή λησμονήσωμεν δτι δ θεός ούτος καλείται 
ύπό τοϋ Άριστοφάνους φώσφορος άστηρ’ καί ύπό τοϋ Σοφοκλέους : 
χοραγός πύρ πνειόντων άστρων, νυχίων φθεγμάτων επί
σκοπος 5, καί δτι ένίοτε έταυτίζετο πρός τόν Ήλιον β. Γνωστόν τέλος 
δτι οί άρχαϊοι έβεβαίουν δτι ύπήρχε σχέσις τις μεταξύ τοϋ Διονύσου καί 
τοϋ άστερισμοϋ τοϋ ταύρου.

Όθεν ή άστρονομική σημασία τοϋ τύπου δέν είναι άμφίβολος.Ουτω 
δέ κατανοεί τις διατί άπαντ^ έπί τών νομισμάτων τοσούτων διαφόρων 
πόλεων δπερ άλλως θά ήτο άνεξήγητον, έάν έπρόκειτο περί γήινου πο
ταμού άνήκοντος γεωγραφικώς είς μίαν μόνην πόλιν.

Τελευταϊόν τι έπιχείρημα προσλαμβάνω έκ τών νομισμάτων τής 
Χίου, άτινα φέρουσι σφίγγα (είκ.39),ής ούδείς μέχρι σήμερον εξήγησε

< Garrucci, ένΟ. άν. είκ. LXXXVI, 1 ; LXXXII, 14,-Rev. Numism ; 
1840, άρ. 377.

» Garrucci, ?νδ. άν. είκ. LXXXIIL 8; LXXXV, 29, 31, 32, 36.
’ Garrucci, ενθ. άν. Είκ. LXVXVI, 18.
8 Άριστοφ. Βάτρ. 543.
5 ’Αντιγόνη, 1140.
• Μέγα Έτυμολ. Διόνυσος- παρά γάρ Ήλείοις δ αύτος τω Ήλίω νομίζεται...
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τήν παρουσίαν ‘. Κατά τήν ήμετέραν θεωρίαν, δ άστήρ δ συνοδεύων 
συχνάκις τήν σφίγγα2 δείκνυσι τήν άστρονομικήν τοϋ τύπου άξίαν 
έπιβεβαίωσιν δέ τής εικασίας μου εύρΐσκω έν τη γραφή τοϋ αγγείου,ήν 
παραθέτω (είκ. 40), έν η είκονίζεται σφίγξ ύπό άκτίνων περιβαλ- 
λομένη 5.

40.

Β'

Μεταβαίνω ήδη ε’ις τήν έξέτασιν τών νομισματικών τύπων τής νή
σου Κρήτης, παραπέμπων τόν άναγνώστην εις τούς φωτοτυπικούς πί
νακας τοϋ βιβλίου μου, Numismatique de la Crete ancienne. Ή 
αστρονομική σημασία πλείστων τών τύπων τούτων είναι βέβαια. Είναι 
έν πρώτοις οί αστέρες οί άπαντώντες έν Άνωπόλει (π. I, 5), Κνωσφ 
(IV, 23-30 ; V, 3-18, 26 ; VI, 3-5, 26 ; VII, 5, 12,15-17) Κυΐ 

δωνίαις (IX, 13, 28-29 ; X, 8-9), Έλευθερναϊς (XI, 7), Ήρα- 
κλείφ (XVII, 45), Ίεραπύτνικ (XVII, 22-23), Ύρτάκω (XVIII, 
12), Ίτάνω (XVIII, 21-36 ; XIX, 16, 19, 22-23, 25-29), Λισφ 
(XX, 37), Λύττω (XXII, 3), Όλέρφ (XXII, 26), Τάνφ (XXX, 23)*, 

καί έπί τών νομισμάτων τοϋ κοινού τών Κρητών XXXII, 2-4, 8, 21- 
22 ; XXXIII, 10), ειτα δέ οί μηνίσκοι τής Κνωσού (V, 2-4), τών

1 Cavedoni, Spicileg. numism., σ. 178.—Eckhel,-Doctr. N. Vet., II, σ. 
564. hujus causa typi hactenus ignoratur.

’ Head, Cat. Β. M., Ionia, σ. 336, άρ. 74—78.
’ Arch. Gennarelli, La moneta primitiva e i monument! dell’ Italia an- 

tica, Rome, 1843, είκ. II.
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Κυδωνιών (IX, 43-14, 17, 27-30 ; X, 3-5, 8-9), και της Τάνου 
(XXX, 23).

Προς ποιον ουράνιον σώμα ανάγονται μυθολογικώς οί άστέρες ούτοι; 
'Ως προς τούς πλείστους τούτων μελετών τις την μυθολογίαν τών πό
λεων, έν αΐς τά νομίσματα ταϋτα έκόπησαν, καί έξετάζων τάς συμ- 
βολικάς μορφάς τάς συνοδενούσας ή άντικαθχο'τώσ’ά.ς αύτούς τού
τους τούς αστέρας, δύναται ν’άποφανθή μετά βεβαιότητος η.πιθανό
τητάς τίνος. Έπί τών νομισμάτων π. χ. της Κνωσού, καί αυτών έτι 
τών αρχαιότατων, άπαντόϊ πάντοτε άστήρ έν τφ κέντρφ τοϋ λαβυ
ρίνθου; ε’ις δ μέρος προσεδόκα τις νά εύρη τόν Μινώταυρον άλλ’ άνα- 
μιμνησκόμεθα τόν μϋθον, κατά τόν δποϊον δ Μινώταυρος, ’Αστερίων 
καλούμενος, συνεδυάζετο παρά τών Κρητών είς τήν λατρείαν τών 
άστέρων *, γιγνώσκομεν δέ καί έ’τερα μνημεία, έν οίς δ Μινώταυρος 
είκονίζεται κατάστερον έ'χων τό σώμα. 1 2 *

1 Παυσαν. II, 31. 1. Άπολλόδ. 3, 1, 4.
* Roscher, Lexicon der Myth ; σ. 657.
5 Έφημ. Άρχ. άρθρ. άν.
4 Έφημ. Άρχ. 1893, σ. 12.

Έπί μεγάλου χαλκού νομίσματος κοπέντος ύπό τοϋ κοινού τών Κρη
τών έπί Τίτου,· παρίσταται δ Ζεύς όρθιος, κρατών κεραυνόν, περιβαλ
λόμενος ύπό επτά άστέρων, μετά τής έπιγραφής ΖΕΥΣ ΚΡΗΤΑ- 
ΓΕΝΗΣ (XXXIII, 10). Προφανώς οί έπτά άστέρες παριστώσιν εϊτε 
τήν Μεγάλην εϊτε τήν Μικράν "Αρκτον 5, ών έκάστη άποτελεϊται έξ 
έπτά άστέρων. Κατά τήν μυθολογίαν, αί "Αρκτοι είσήχθησαν μεταξύ 
τών άστερισμών ύπό τοϋ Διός, εύγνωμονοϋντος διότι έπροστάτευσαν 
αύτόν κατά τήν βρεφικήν αύτοϋ ηλικίαν, έν Κρήτη. Έπί άλλου τί
νος χαλκού νομίσματος τοϋ κοινού τών Κρητών, κοπέντος έπί Τραϊα
νού (ΧΧΧΧ, 1), άπαντώσιν οί αυτοί έπτά άστέρες άνωθεν τού Διός 
παιδός, καθημένου έπί ούρανίας σφαίρας καί συνοδευομένου ύπό κυνός.

Άπαντώσιν ώσαύτως έπί τών ώραίων άργυρών νομισμάτων, τών 
άφιερωθέντων ύπό τών Κρητών τφ Καλιγούλιρ καί Κλαυδίφ, και έν 
οίς δ Αύγουστος είκονίζεται ώς Ζεύς Κρηταγενής, εϊτε έπί θρόνου, εϊτε 
έπί τεθρίππου έξ έλεφάντων συρομένου, καθήμενος (XXXII, 2, 8). Οΐ 
έπτά άστέρες διατίθενται περί τήν κεφαλήν τοϋ αύτοκράτορος, ώς 
είναι διατεθειμένοι έπί τοϋ ούρανίου χάρτου : τέσσαρες έξ ενός άποτε- 
λοϋντές τετράγωνον, τρεις έξ άλλου άποτελοϋντες γραμμήν τεθλα- 
σμένην.

Κατέδειξα άλλαχοϋ * δτι ή Μικρά Άρκτος, Κννόσουρα είκονίζετο

; X, 2,
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γενικώς παρά τοϊς άρχαίοις διά κυνός, έκ τοϋ γένους τών Kuvotfou- 
ρών : «εικόνα κυνος είναι», έ'λεγεν δ Θαλής, δ πρώτος γνωρίσας τόν 
άστερισμόν τούτον τοϊς Έλλησίν,—έν φ ή Μεγάλη Άρκτος είκονί
ζετο διά βοός. Διά τούτο έκάλουν Βοώτην (φύλακα της βοδς) 
τόν άστερισμόν τοϋ. Άρκτούρου, ήτοι τοϋ φιίλακος της άρκτου. 
’Ακριβώς δέ, τά νομίσματα τών Κυδωνιατών, οΰς έκάλουν ώσαύτως 
Κυνουρεϊς, εΐκόνίζουσιν άπό τοϋ Ε' αίώνος μέχρι τών Ρωμαϊκών χρό
νων, κύνα, (κυνοσουρϊς) θηλάζουσαν τόν παϊδα. Δία, έξ ού καί δ 
Ζεύς Σκύλιος (έκ τού σκύλα=κύων), βλ. ΓΙίν. IX, 22-25 ; X, 2, 
10-14, 21, 26. Νόμισμά τι τής Πραισοϋ, είκονίζει τόν Δία θηλα- 
ζόμενον ύπό βοός. Συνεπώς, στενή ύπάρχει μεταξύ τών νομισματι
κών τούτων τύπων καί τών άστερισμών τών δύο Άρκτων σχέσις

Έκ τής μυθολογίας μανθάνομεν δτι δ Ζεύς έτράφη κατά τήν παι
δικήν αύτοϋ ηλικίαν ύπό πέντε άλλων ζώων ; αΐγός, άετοϋ, περιστε
ρών, μελισσών, ύός· παρά δέ τών άρχαίων συγγραφέων 2 γιγνώσκομεν 
δτι δ Ζεύς εύγνωμονών μετέβαλεν είς άστερισμούς τήν αιγα, 5 τόν’άε- 
τόν, 4 καί τάς περιστεράς, 8 ώς τήν κύνα καί τήν βούν. Ώς πρός τήν 
ύν καί τάς μέλισσας, στερούμεθα βεβαίων άποδείξεων, πιθανώτατα 
δμως ύπήρχε μύθος τις συνδέων τάς μέλισσας (δελθίδας) πρός τόν 
άστερισμόν τού ΔελτωτοΌ, καί τήν ύν πρός τόν άστερισμόν τών 
Ύάδων, τών άπό τών ύών, ώς λέγεται, έλκουσών τό εαυτών όνομα* 

Όπως ποτ’ άν ή, τά ζώα ταύτα, τροφοί τοϋ Διός, έθεωροϋντο 
γενικώς μέν παρ’ Έλλησιν, ίδίφ δέ παρά τών Κρητών, ιερά. Νομίζω 
δθεν δτι, ώς ή κύων τών Κυδωνιών καί ή βοϋς τής Πραισοϋ, ή αϊξ, δ 
άετός, αί περιστεραί, αί μέλισσαι καί ή ύς, άτινα συχνότατα άπαν
τώσιν έπί τών κρητικών νομισμάτων, άναφέρονται εις τόν μϋθον τού
τον τοϋ Διός, έκτος τινων, ών οί τύποι είς ίδιους άναφέρονται μύθους, 
ώς π. χ. τά τής Φαιστού τά φέροντα άφ’ ενός τόν τύπον τού Τάλω, 
είκονίζοντα άφ’ ετέρου τήν κύνα τής Κρήτης· τά έφ’ ών είκονίζεται

4 Έφημ. Άρχ. άρθρ. άν.
1 Άράτ. Φαινόμ., 162.—Ζηνοβ., Παρ., II. 48.—Μουσαίος παρά Έρατοσθ. 

Επιτομή, XIII. 100.—Κικέρ. Arat. fragm., 160.—Germanicus, Arat., 167. 
—Festus Avienus, Paraph., 405.

3 Μοϊρ. παρ’ Άθην. σ. 499β.—Έρατοσθ. XXX.—Σχόλ. Γερμαν. ΒΡ. 91, 
16 ·, G. 160, 20.—Ύγίν. 11. 16; —Εΰσταθ. σχόλ. καί Ίλιάδος Θ. 247, κλ,

4 Μοϊρ. ενθ. άν. —Άράτ. Φαινόμ. 264.—Όμήρ. Όδύσ. Ε' 273 ; Ίλιάς— 
Β' 632.—Ο. 383. 572, 615. 919 κλ.

5 Πλίν. Φυσ. Ίστορ. XVIII, 26.
6 Σχόλ. Γερμ. Gr., 135, 18.—Golumelle. XI, 2, 89. 
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αίξ συνοδευομένη ύπο βελών η τρώγουσα δίκταμον και υπαινισσο- 
μενα τάς περίφημους’κρητικάς αιγας καί τούς διάσημους Κρήτας το- 
ξότας τούς έχοντας προστάτην τον Απόλλωνα, τον εύρετην τοϋ τοξου.

Ή αστρονομική ήμών ερμηνεία έξηγεϊ ωσαύτως άλλους τινάς τύ
πους, ώς π. χ. τόν ύπό ακτινοειδούς κύκλου, εν τισι νομίσμασι τής 
Γόρτυνος (XV,I 3), περιβαλλόμενου άετόν. Έπί τών νομισμάτων τής 
Ίτάνου, δ αετός, συνήθης τύπος τών μεγάλων διαστάσεων νομισμά
των, άντικαθίο'ταται ύπο άφτερος, δτε ή σμικρότης τής έπιφα
νείας δέν έπιτρέπει νά χαραχθή άετός (XIX, 15-16, 18-19, 21-27). 
Όμοίως, άστήρ άντικαθιστ^ τόν αετόν έπί τινων χάλκινων νομισμά
των τής Λύττου (XXII, 3).

Πλήν τών ζώων άτινα άπηριθμήσαμεν, άπαντώσι καί τά έξής ετι 
έπί τών κρητικών νομισμάτων :

α) Ό Ταύρος, έν Γόρτυνι, Φαιστώ, Πραισφ, Λάπφ, Μυρίνη, 
Μόδερ καί Πολυρρηνίιη είκονιζόμενος δτέ μέν δλόκληρος, δτέ δ’ άπλώς 
έν προτομή ή ή κεφαλή μόνον. Τή κοινή πάντων γνώμη, πρόκειται 
περί τοϋ ταύρου τοϋ μεταγαγόντος τήν Εύρώπην άπό Φοινίκης είς 
Κρήτην. Έκ τών άρχαίων συγγραφέων γιγνώσκομεν δτι δ Ταύρος ού
τος άνταποκρίνεται πρός τόν άστερισμον τού Ταύρου. 2 Η αστρονο
μική άλλως άξια τού Ταύρου, τοϋ παριστώντος ώσαύτως τόν ήλιον, 
είναι νύν παρά πάντων άνεγνωρισμένη· ώς πρός δέ τά κρητικά νομί
σματα, καταφανεστάτη. Άρκοϋμαι εις τήν ύπόδειξιν τών νομισμά
των τώνφερόντων τόν ταύρον περιβεβλτιμένον δι’ ακτινών, μόνον 
ή άπάγοντα τήν Εύρώπην (VII, 11-14; XV, 26-27 ; XVI, 5 ; 
βλ. ώσαύτως είκ. 7), ώς καί τών μικρών διαστάσεων νομισμάτων, έν 
οίς μέγας άστήρ άντικαθιστα τόν τύπον τής Εύρώπης ( VII, 15-17). 
Έπί τών τής Λάπας, άπαντάρ κεφαλή ταύρου , μετά άστέρος έπί τοϋ 
μετώπου (XIX, 36).

β) Ό Λέων. Τά άρχαιότατα νομίσματα τής Γόρτυνος καί τής 
Φαιστού, τού Ε’ α’ιώνος, φέρουσιν έξ ένός τόν ούράνιον ταύρον άρπά- 
ζρντα τήν Εύρώπην, έξ άλλου δέ τήν προτομήν ή τήν κεφαλήν λέον- 
τος άντωπήν. Μή ύπαρχόντων ούδέποτε λεόντων έν Κρήτη, ούδενός δέ 
μύθου δικαιολογοϋντος τήν παρουσίαν λεόντων έπί τών κρητικών νομι
σμάτων, δικαιούμεθα νά συνδυάσωμεν τόν τύπον τοΰτον πρός τόν περί- 
φημον άστερισμον τοϋ λέοντος.

1 ’Εφημ. Άρχ., 1893, σ. 153 καί έξ.
■ * ΈρατοσΟ. Καταστερ. Ταύρος... δ τήν Εύρώπην άγαγών διά πέλαγους έκ 

Φοινίκης είς Κρήτην. Εύριπίδης έν Φρίξφ...

γ) *0 Δελφίν· έπί τών νομισμάτων τής Αρσινόης, τοϋ Κισάμού , τής 
Ύρτακοϋ,τής Ίεραπύτ.νας, τής Πραίσου, τής Φαλασάρνης,τής'Ραύκου, 
τοϋ Όρκϊνος, καί τής Ρεθύμνης. Άναμφιβόλως, οί δελφϊνες ένταύθα ση- 
μαίνουσιν δτι πρόκειται περί παραλίων πόλεων ή πόλεων έν αίς έλα- 
τρεύετο' δ Ποσειδών ταύτοχρόνως δμως δέν δυνάμεθα νά λησμονήσω- 
μεν δτι ύπήρχε καί άστερισμός Δελφίνος, τό δέ Μουσεϊον τών Αθηνών 
κέκτηται ανέκδοτον κρητικόν νόμισμα κοπέν πιθανώς ύπό τής πόλεως 
τής Ραύκου (είκ. 41), φέρον δελφϊνα ούτινος ή κεφαλή περιβάλλεται

δΓ άκτίνων, καί δυναμένου νά παραβληθή πρός ανάλογα νομίσματα 
τής Λουκερίας 4 καί τών Συρακουσών—είκ. 42— 8 έν οίς οί δελφϊνες 

.φαίνονται συνοδευόμενοι ύπό άστέρος.
δ) Ό Ίππος. Τό προαναφερθέν άνέκδοτον νόμισμα τής Ραύκου φέ

ρει έπι τής αντίθετου οψεως κορμον ίππου, ούτινος δ αύχήν κοσμείται 
υπο μεγάλου αστερος, καταδήλου τεκμηρίου σχέσεως μεταξύ τοϋ τύ
που τούτου καί τοϋ άστερισμού τοϋ ίππου (είκ. 41). Ή έξέτασις τών 
άλλων νομισμάτων τής Ραύκου άποδεικνύει δτι πρόκειται περί τοΰ 
ίππου τού Ποσειδώνος Ιππίου. Γνωρίζομεν δέ δτι οί άρχαϊοι έθεώρουν 
τον ίππον (αστερισμόν) ώς υιόν τοϋ Ποσειδώνος καί τής Μεδούσης 
Γοργούς, 8 Πιθανώς τούτου ένεκα τά άρχαϊα νομίσματα τής Μακεδο
νικής Ποτιδαιας * εικονιζουσι τον Ίππιον Ποσείδώνα φέροντα μέγαν 
άστέρα κάτωθεν τοϋ ίππου (είκ. 43).

8) θ1 Ιχθύς.Τά άρχαιότατα νομίσματα τήςΊτάνου φέρουσιν έξ ένός 
τέρας έχον σχήμα κατά τό ήμισυ άνθρώπου, καί κατά τό ήμισυ ιχθύος,

* Carelli, Num. Ital. ant., π. LVIII, 1.
1 Poole, Cat. Β. M. Sicily, σ. 182, είκ.’287,
’ Ύγίν. Άστρονομ. 2, 12.
4 Head, Historia Numorum, σ. 188,—Cat. Β. M. Macedonia, σ, 99 (vi

gnette),
tomos z’ ’Ιανουάριο?· 22
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συχνάκις έκληφθέν ώς παράστασις τοϋ φοινικικού θεοϋ Δάγωνος *, δν 
■ταυτίζουσι πρός τόν μεσημβρινόν τοϋ ’Ιχθύος αστερισμόν.2

Έπί της άντιθέτου ό'ψέως, τ’ αύτά νομίσματα φέρουσι δύο ΐχθϋς ή 
θαλάσσια τέρατα (XVIII, 37 ; XIX, 1-9), τύπους άνεξηγήτους 
έτι, οΐτινες έπί τών μικρών νομισμάτων της αύτής σειράς, αντικα
θίστανται ύπό αστέρων (XIX, 5)· τά θαυμάσια άλλως τε ταϋτα τέ
ρατα αντικατέστησαν τούς μεγάλους αστέρας τούς απαντώντας έπί 
τών νομισμάτων τών προγενεστέρων χρόνων XVIII, 21-36). Μεταξύ 
τών αστερισμών τών αρχαίων, ύπήρχέ τις καλούμενος Ίχθϋς· δυνά- 
μεθα δέ νά συνδυάσωμεν πρός αυτόν τούς ΐχθϋς τών νομισμάτων της 
Ίτάνου, καθ’δσον ή πόλις αΰτη ήτο φοινικικής καταγωγής·5 καί κατά 
τούς άρχαίους συγγραφείς δ άστερισμός τών ιχθύων εΐκόνιζε συμβολικώς 
τούς ΐχθϋς τής συροφοινικικής θεάς Δερκετοϋς ή Άταργάτιος 4.

στ) Ή Γλαυξ. . Ό τύπος ούτος άπαντςί έπ'ι τών τετραδράχμων 
πλείστων Κρητικών πόλεων, κοπέντων κατά μίμησιν τών αθηναϊκών, 
και έπί τινων χάλκινων νομισμάτων τών Κυδωνιών καί τής Κεραίας 
(IV, 21 ; X, 8-9). Δεν έπιμένω έπί τοϋ τύπου τούτου τοϋ άναγομέ- 
νου μάλλον εις τήν άθηναϊκήν μυθολογίαν παρατηρώ μόνον, δτι έπί 
τών αθηναϊκών τετραδράχμων, τών άπο τοϋ 527 μέχρι 220 π. X.

(είκ. 45) ό μηνίσκος συνοδεύει πάντοτε τήν γλαϋκα8, δτε τό σώμα 
τών άρχαιοτάτων άθηναϊκών γλαυκών (είκ. 44) σχηματίζεται έκ 
σφαιριδίων — άστέρων8 καί δτι συχνότατα τέλος ή γλαϋξ συνοδεύεται 
ύπό άστέρων, ώς π. χ. έπί νομισμάτων τής Ποπουλονίας 7 καί τής 
Έτρουρίας (είκ; 46-47). Άρκοϋσι ταϋτα δπως ϊδη τις έν τή γλαυκί

* Num. Chron., 1884, σ. 39.
* Dupuis, Origine de tous les cultes, I, σ, 270.
* Στέφ. Βυζ. έπ'ι λ. “Ιτανος.
4 Ύγίνου. Ρ. Α II, 30 καί 41 ; Βλ. Ideler, Untersuchungen, σ. 202 καί έξ.
* Head, Cat. Β. Μ., Attica.
* Beul4, Monnaies d’ Athenes,
1 Garrucci. ένθ. άν. σ. LXXIV, 1, 4 ; Carelli, gvO. άτ. VIII, 26-28.
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αστρονομικόν σύμβολον. “Αλλως ή γλαϋξ είναι τό ιερόν τής Άθηνάς 
πτηνόν, ήν προσομοιάζουσι πρός τήν σελήνην ‘. “Ισως ήδυνάμεθα νά 
συνδυάσωμεν μάλιστα τόν τύπον τοϋτον πρός τόν αστερισμόν τής δρ · 
νίθος- εν τινι αιγυπτιακή αστρονομική σφαίρα άςοαντή ή. γλαϋξ ώς 
αστερισμός*.

ζ) Ή “Ελαφος, άπαντ^ έπί τινων άβεβαίας κρητικής προελεύσεως 
νομισμάτων (XXXI), καί έπί τών τής πόλεως Δικτύννης (XI, 1-2). 
Ένταΰθα ή έλαφος ανακαλεί τήν “Αρτεμιν. Δέν πρέπει όμως νά λη- 
σμονήσωμεν, οτι έπί τινων ουρανίων χαρτών, ή έλαφος καταλαμβάνει 
τήν θέσιν τοϋ άστερισμοϋ τής Κασσιόπης 8.

Τούτων ένεκα φαίνεται μοι λίαν πιθανόν δτι πάντες οί έπί τών 
κρητικών νομισμάτων τύποι ζώων δύνανται νά έξηγηθώσιν άστρονομι- 
κώς ή έκ τής σχέσεως αύτών πρός τούς άστέρας, τούς άστερισμούς ή 
τά άλλα ουράνια σώματα. Ε’ις τό αυτό δέ καταλήγομεν συμπέρασμα 
μελετώντες καί άλλους τής νήσου ταύτης τύπους. Άρκοϋμαι εις τινα 
παραδείγματα.

α) Ό “Αρης περιβεβλημένος δι’ άκτίνων, καί άπαντών έπί τών 
νομισμάτων τής Γόρτυνος (XVI, 8-13) εΐκονίζει πιθανώτατα τόν 
ομώνυμον πλανήτην (είκ. 5).

β) Ό Τάλης τής Φαϊστοϋ (XXIII. 2-3 ; XXIV, 24-26) είναι 
γνωστός ώς σύμβολον τοϋ Ήλιου. Ό Ησύχιος λέγει : «Τάλως δ 
ήλιος».

γ) Ή Βριτόμαρτις περιβαλλομένη δΓ άκτίνων, έπί τών νομισμά
των τής Γόρτυνος (XV, 20), συχνάκις έταυτίσθη πρός τήν Σελήνην

δ) Ή πρφρα τοϋ πλοίου ή ιδιαζόντως άπαντώσα έν τοϊς νομί— 
σμασι τών πόλεων τής χερσονήσου, ’Απολλωνίας, Ίεραπύτνας, Ηρα
κλείου καί Λύττου είναι άναμφιβό^ως, ώς δ δελφίς, σύμβολον τών 
παραλίων πόλεων ταυτοχρόνως δμως δύναται νά συνδυασθή πρός τόν 
γνωστότατον αστερισμόν τής νεώς Άργοϋς, οΰτω δ’ έξηγεϊται δ άστήρ 
δ ύπερκέίμενος ένίοτε αύτής, ώς π. χ. έπί τών νομισμάτων τής Λύτ
του (XXII, 16) καί πλείστων άλλων τοϋ αρχαίου κόσμου πόλεων.

ε) Τό Γοργόνεχον τών νομισμάτων τής Πραίσου (XXVI, 1) τό 
Τρισκελές τήςΊεραπύτνας (XVII, 6), δ τροχός τών Έλευθερνών (XI,

1 Beule—Monnaies d’ Athines σ. 19.
’ Dupuis, ενΟ. άν. VI, π. XXVIII.
* Dupuis, ενθ. άν. III, σ. 557, π. VIII.
‘ Svoronos, Britomartis, la soi-disant Europe sur le platane, Rev. Num. 

beige, 1894.
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7—8) συνοδευόμενος ύφ*ένος άστέρος, καί δ τροχός της Ίτάνου (XIX, 
27), ούτινος αί άκτϊνες αποτελούνται έκ τών άκτίνων άστέρος τινός, 
εξηγούνται ώσαύτως άστρονομικώς, ώς κατεδείχθη ήδη και έπ'ι νομι
σμάτων άλλων χωρών 4.

Γ

Ήδυνάμην νά πολλαπλασιάσω τά παραδείγματα, άλλά τά άνα- 
φερθέντα άρκούσι, νομίζω, ν ’ άποδείξωσιν ότι ή νέα αύ'τη θεωρία δεν 
είναι φαντασία τις, άλλά στηρίζεται έπί στερρών καί άληθώς έπι-
στημονικών βάσεων. Έπεθύμων ώσαύτως νά καταδείξω οίον ενδιαφέ
ρον θά προέκυπτεν έκ της έκτενεστέρας τού θέματος τούτου μελέτης· θά 
κατέληγε βεβαίως είς άνεύρεσιν τής λύσεως πολλών νομισματικών 
προβλημάτων άλύτων μέχρι τούδε.

Ή έκτεθεϊσα θεωρία δύναται ήδη νά διαφώτιση ζητήματά τινα νομι
σματικά άλλοίας φύσεως, σκοτεινότατα. Θ’άναφέρω δ’εν παράδειγμα.

Πάντες γνωρίζουσι τά νομίσματα έκεϊνα τών Καρχηδονίων, τών 
Σελευκιδών, τού κοινού τών Μακεδόνων καί τής 'Ρωμαϊκής Δημοκρα
τίας, τά κοπέντα άπό τών μέσων τού Γ' μέχρι τών μέσων τού Α* α’ι- 

ώνος π. X., καί χαρακτηριζόμενα 
διά τών γύρων αύτών κεκομμένων 
ώς οι οδοντωτοί πρίονες(είκ. 48), 
καί καλούμενα γενικώς νομίσμα
τα ακτινωτά κέρχνοχάρακτα 
ή nummi s&rrati. Οί σοφοί άπό 
πολλού κατέγειναν είς τήνέξήγη-

σιν τής όσον παραδόξου καί μή πρακτικής ταύτης ιδιοτροπίας. Τινές 
ειπον ότι διά τούτου ήθελον νά έμ,ποδίσωσι τήν έξευτέλισιν τών νομι
σμάτων- διότι τών νομισμάτων όντων ήδη κεκομμένων, άδύνατος κα
θίστατο, ή άφαίρεσις μέρους τού πολυτίμου μετάλλου, διά τής περι
κοπής τών γύρων. Άλλ’ή έξήγησις είναι παράλογος, διότι καί τά 
χάλκινα τών Σελευκιδών καί τά κοινά τών Μακεδόνων νομίσματα, 
τά μηδεμίαν ύλικήν έχοντα άξίαν, είναι ώσαύτως κεκομμένα. Ειπον 
έπίσης ότι διά τού μέσου τούτου έξήλεγχον τήν δοκιμότητα τού νομί
σματος· άλλά καί ή έξήγησις αΰτη είναι σφαλερά,διότι έν τή σειρ^ τών 
άκτινωτών νομισμάτων πολλά ύπάρχουσι κίβδηλα άρχαιόθεν *. Οί τε-

1 Beuld, Monnaies d’Athenes, σ. 22 καί έξ.
1 Babeion, Descript, his ten·, et chronol. des monnaies de la Rep. Romaine, 

I, πιν. LIU.
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ταίως περί τού ζητήματος τούτου άσχολήθέντες σοφοί, Φραγκίσκος 
Lenormant4, έσχάτως δέ δ κ. Babeion, δ δή τό ζήτημα τούΐο 
πραγματευθείς, 8 άπεφάνθησαν ότι τό ζήτημα μένει άλυτον μέχρι τούδε.

Άλλ’ έάν ή θεωρία ήμών είναι ορθή, έάν άληθώς οί άρχαϊοι άπέ- 
θέτον έπί τών νομισμάτων των τήν συμβολικήν παράστασιν τών άστέ
ρων, τών άστερισμών καί τών άλλων ούρανίων σωμάτων, έπιτρέπεται 
νά ύποθέσωμεν, οτι χαράσσοντες οΰτω. τόν γύρον τών νομισμάτων αύ
τών ήξίουν, ότι προσέδιδον αύτοϊς το. σχήμα άστέρος, ώς περιβάλλόν-

49. 50. 51.

τες τούς νομισματικούς αύτών τύπους δι’ άκτινοειδούς κύκλου ή σφαι
ριδίων άστέρων, προσέδιδον δέ είς τούς τύπους τούτους άξίαν αστρονο
μικήν. Καί όντως τά ακτινωτά νομίσματα άναμιμνήσκουσι καταπλη- 
κτικώς ώς έκ τού σχήματος αύτών άκτινωτόν άστέρα.Οΰτω κατανοεϊται 
κάλλιστα ή χάραξις τού γύρου τών χαλκών νομισμάτων, ήν αί άλλαι 
παραδοχαί δέν έξηγούσιν. Ή έξήγησις τέλος τών έπί τών ακτινωτών 
Νομισμάτων είκονιζομένων τύπων, παρέχει, νομίζω, άναντίλεκτον άπό- 
δειξιν.

Έν Καρχηδόνι τό πρώτον έτέθη είς ένέργειαν ή χρήσις τών άκτινω- 

τών νομισμάτων, έπί τε τών χρυσών καί αργυρών, τών κοπέντων κατά 
τά μέσα τού Γ' αίώνος π, X.8 Ό έπί τών νομισμάτων τούτων πάν
τοτε παριστανόμενος τύπος είναι ίππος, πάντοτε ύπό άστρονομικών συν-

1 Monnaies et niedailles, σ. 48.
1 Babeion, ένθ. άν καί Catal. des monnaies des rois de Syrie, d’Armenie 

et de Gommag6ne, σ. GLXXXIX.
’ Mueller, Numism. de l’ancienne Afrique, II, σ. 86, άρ. 70—72.
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όδευόμενος συμβόλων: άστέρων, δίίσκων ή άκτινωτών κύκλων, μηνί
σκων, έν οίς ύπάρχει δίσκος (είκ. 49—58). “Όθεν ό ίππος ούτος παρι- 
στα βεβαίως τδν αστερισμόν τοϋ Ίππου*.  Έπί τών μη ακτινωτών την 
περιφέρειαν νομισμάτων, άπαντ^ έτι μεϊζον άστήρ*  άνωθεν τοϋ ίππου 
(είκ. 55). Ένίοτε τέλος ό ίππος αντικαθίσταται ύπό πτερωτού Πη- 
γάσου’, δπερ άποδεικνύει, δτι δέν πρόκειται περί οίουδήποτε ίππου, 
άλλά περί αύτοϋ τοϋ άστερισμοϋ τοϋ Ίππου, τοϋ φέροντος ώσαύτως τό 
όνομα τοϋ Πηγάσου.®

* Mueller, Μ. άν. άρ. 63, 70 — 71, 85, 87, 91, 99, 108, 116 - 117, 122, 
143, 146, 154, 183, 210, 231, 244, 246, 279, 293, 299, κτλ.

3 Mueller, ενθ. άν. άρ. 126.
3 Mueller, ενθ. άν. άρ. 127.
* Άράτ, σ. 205—216.— Έρατοσθ. Καταστερ. Equus: άλλοι δέ τόν Πήγασον 

ειναί φασιν.
- 5 Έρατοσθ. Καταστερ. Virgo Βλ. Άράτου σ. 96—136.

’ Babeion, Monnaies de rois de Syrie, etc. σ. GLXXXVI1I.

5.

P·

55. 56. 57. 58.
Δεξιά,'τά αύτά νομίσματα φέρουσι κεφαλήν Δήμητρος (είκ. 49 καί 

52), ήτις πιθανόν παρίστησι τόν άστερισμον τής Παρθένου: «οί μέν... 
είναι Δήμητρα διά τό έ'χειν στάχυν .... οί δέ Άτάργατιν».*  Διά τόν 
λόγον τούτον ή κεφαλή αΰτη συχνά συνοδεύεται ύπό άστέρων καί μη
νίσκων.

Κατά χρονολογικήν τάξιν, μετά τά νομίσματα τής Καρχηδόνος 
έρχονται τά χάλκινα τών Σελευκιδών, άτινα άρχονται άναφαι- 
νόμενα περί τά τέλη τής βασιλείας Άντιόχου τοϋ μεγάλου (190 
π. X.). Έπί Σελεύκου Δ' (187 — 175 π. X.), πάντα σχεδόν τά 
χάλκινα νομίσματα είναι άκτινωτά. Έπί Άντιόχου Δ' (175—164) 
τά άκτινωτά νομίσματα,είναι σπάνια, ύπό τούς διαδόχους δμως αύτοϋ 
άπαντώσι συχνά. Άπαντώσιν ώσαύτως καί έπί ’Αλεξάνδρου Βάλα, 
Δημητρίου Β', Νικάνωρος καί Άντιόχου ΣΤ',Διονύσου. Τά άκτινωτά 
νομίσματα, ίδια δέ τά χάλκινα, έκόπτοντο έν Συρίφ μεταξύ τών έτών 
190 καί 142 π. X.®

Γνωστόν δτι τά νομίσματα πλείστων πόλεων τής Συρίας, τής Με
σοποταμίας καί άλλων χωρών είς τήν κυριαρχίαν τών Σελευκιδών
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ύπαγομένων, φέρουσι συμβολικάς παραστάσεις τών άστερισμών καί τών 
σημείων τοϋ Ζωδιακού. Συνεπώς έκ τών προτέρων, ύποθέτομεν δτι, έν 
ταΐς αύταϊς χώραις, τά άκτινωτά νομίσματα έσχον άστρονομικήν ση

μασίαν. Καί όντως οί κύριοι τύποι τών άκτινωτών τής Συρίας νομι
σμάτων είναι ή άκττνωτη κεφαλή τοϋ βασιλέως (είκ; 48)· δ Απόλ
λων (είκ. 59) καί ή Άρτεμΐς θεοί τοϋ ήλιου καί τής σελήνης- δ 
έλέφας συνοδευόμενος ύπό άστέρος σύμβολον τοΰ ήλιου (είκ.48)· 
Λ πρώρα νεώς κεκοσμημένη ή συνοδευομένη ύπό άστέρος.' Ώς χα
ρακτηριστικά μνημονευτέα έτι τά τετράδραχμα τών βασιλέων τής Συ
ρίας (είκ. 60), τά παριστώντα τόν Δία, μέ κεφαλήν, ής ύπέρκειται 
μηνίσκος, καί κρατούντα έν τή δεξιςρ; άστέρα.

Φαίνεται δμως δτι σύν τφ χρόνφ τά άκτινωτά νομίσματα κατέστη
σαν κοινής χρήσεως έν Συρίςρ, διότι ύπάρχουσι τοιαϋτα, ών οί τύπο3 
ούδεμίαν φαίνονται έχοντες άστρονομικήν σημασίαν. Μάλιστα έν έ'τει 
145 π. X. ή συνήθεια αύτη έπεξετάθη μέχρι Μακεδονίας, έν ή δμως 
ολίγον διέμεινεν. Έν τή χώρφ ταύτη άπαντώσιν άκτινωτά τινα νομί-

61. 62. 63.

σματα, ών δ τύπος, κεφαλή Ποσειδώνος (είκ. 61), φαίνεται μή εχων 
άστρονομικήν σημασίαν. Παρατηρητέον δμως δτι, έπί τινων νομισμά
των, πολύ άρχαιοτέρων τής αύτής χώρας, άπαντ^ δ Ίππιος Ποσει-

1 Babeion, ενθ. άν. π. X, 5, 13; XI, 16, 20; XIII, 9; XVI, 4 — 8; XVII, 
16—22; XIX, 12; XX, 10-11, 15-17.

3 Babeion, ενθ. άν. π. XXV, 2—3, κλπ.
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δώγ, συνο,δερόμενος ύπό μεγάλου άστέρος (Βλ. ανωτέρω)· οί δέ κύριοι 
τύποι τών νομισμάτων τοϋ κοινού τών Μακεδόνων, ή μακεδονική άσπίς 
(είκ ·, 62) καί ή “Αρτεμις Ταυροπόλος (Είκ. 63) εχουσι προφανώς 
αστρονομικήν σημασίαν,1 Οί κ.κ. Babeion καί Bompois παρετήρησαν 
οτι ή δψις τών ακτινωτών τούτων μακεδονικών νομισμάτων είναι εντε
λώς όμοια πρός τήν τών χάλκινων οδοντωτών νομισμάτων τής Συρίας, 
φρονοϋσι δέ ότι έν Μακεδονία έκουσίως άπεμιμήθησαν μέθοδον έκ τής 
Συρίας προερχομένην,1 2 3 γνώμην, ήνκάγώ άσπάζομαι.

1 Bompois, Monnaies frappees par la communaute des Macedoniens, 
it. Ill, 4 — 4

* Συγγράμματα άναφερθέντα.
3 Babeion, monnaies de la Repub. romaine, I, σ. 48
4 De Luynes, Eludes numismatiques sur le culte d’Hdcate, σ. 56 σημ. 1.
3 Beule, Monnaies d’Athenes, σ. 23.
• Cat. British Mus. Thrace, σ. 182.

Εν Ρώμη, τέλος, τά ακτινωτά νομίσματα έπιφαίνονται άπό τών 
πρώτων χρόνων τής νομισματοκοπίας τού αργύρου, μεταξύ τών έτών 
268 καί 200 π. X.5 *, έκόπησαν δέ πιθανώτατα κατ’ άπομίμησιν τών 
νομισμάτων τής Καρχηδόνος. Είναι δέ δηνάρια (είκ. 64). Οί τύποι 
τών πρώτων τούτων νομισμάτων έχουσι πιθανώτατα αξίαν άστρονομι
κήν· οί Διόσκουροι π. χ. παριστώσιν άναμφιβόλως τόν άστερισμόν τών 
Διδύμων ώς δέ πρός τό έν αΰτοϊς άπαντώμενον σύμβολον τοϋ τροχού, 
γνωστόν ότι ό φιλόσοφος Αναξίμανδρος έθεώρει τούτον ώς άστρονομι-

64. 65.

κον σύμβολον 4 έθεωρεϊτο δ’ώσαύτως καί ώς σύμβολον τής άστρφας κι- 
νήσεως.8 Ό τροχός δ δι’ άκτίνων περιβεβλημένος, δ άπαντών έπί τών 
αύτονόμων νομισμάτων τής Θρ^κικής πόλεως Μεσαμβρίας,® έχει βε
βαίως αστρονομικήν σημασίαν (είκ. 65).

Ή χρήσις άλλως τών ακτινωτών δηναρίων δέν διήρκεσεν έν 'Ρώμη, 
όπως δ’ έπανεύρωμεν όμοειδή νομίσματα παρέρχεται 150 έτών χρονι
κόν διάστημα. Ό Mommsen ώρισε τήν έκ νέου έμφάνισιν τού τύπου

*
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τούτου περί τό 104 π. X., εκτοτε δέ ή χρήσις αυτών παρέμεινε μέχρι 
τέλους τής Δημοκρατίας, τών ακτινωτών νομισμάτων κοπτομένων κατά 
τήν τάξιν τών στρογγύλων καί κανονικών.1 Άλλ’έν τή δεύτερα; ταύτη 
περιόδφ, σπανίως άπαντώσιν έπί τών ακτινωτών νομισμάτων τύποι 
έχοντες άστρονομικήν σημασίαν, ώς π, χ. ή Σελήνη ή ή Ευρώπη έπί 
τοϋ ταύρου, τών δηναρίων τοϋ οίκου Βολτείας. Πρέπει νά συμπεράνω- 
μεν, ότι μικρόν κατά μικρόν έλησμονήθη έν 'Ρώμη ή άρχική έννοια 
τών άκτινωτών, καί ότι έξηκολούθησαν κόπτοντες δηνάρια serrati, 
όπλως διότι προετίμων ταϋτα οί βάρβαροι λαοί, ώς γιγνώσκομεν έκ 
τής μαρτυρίας τοϋ Τακίτου.2

Νομίζω, ότι ήδύνατο τις νά προτείνη άνάλογον ερμηνείαν διά τάς 
ακτίνας τάς περιβαλλούσας έν κύκλφ τήν κεντρικήν μορφήν, έν τή 
μεγάλη σειρά τών άρχαίων νομισμάτων τής Μεγάλης Ελλάδος, χαρα- 
κτηριζομένων έκ τοϋ ότι ή μία τών όψεων αυτών είναι κοίλη. Ήδύ- 
νατό τις δ’ίσως νά έπεκτείνη τήν άστρονομικήν ερμηνείαν έπί πλείστων 
τύπων αρχαϊκών νομισμάτων, έν οις άπαντ^ κύκλος σφαιριδίων περί 
τόν τύπον. ’Επί πλέον δέ δταν μελετηθή έπισταμένως τό παρ’ήμών 
τεθέν σήμερον ζήτημα, θά έξετασθή, έάν πλήν τών έν άρχή τής μελέ
της ταύτης έκτεθέντων λόγων,δύναται καί ό έπόμενος νά καταλάβη θέ- 
σιν. Οί αρχαίοι, δηλαδή έπίστευον, ότι οί άστέρες έδείκνυον τό μέλλον8 
άλλη δοξασία αύτη δέν δύναται νά έξηγήση τό γεγονός, ότι αί πόλεις 
αί ύπό τοιοϋτον ή τοιοϋτον οιωνόν ίδρυθεϊσαι—γεννηθεϊσαι ύπό τοιοϋτον 
ή τοιοϋτον άστέρα, ώς λέγομεν έτι καί νϋν — έξέλεξαν'τούς σχετικούς 
άστέρας ώς νομισματικούς τύπους. ’Αλλά τό ζήτημα τούτο απαιτεί 
έκτενή μελέτην, ήμεϊς δ’άρκούμεθα σήμερον θέσαντες τό θέμα έν τή 
γενικότητι αυτού καί δικαιολογήσαντες αυτό, πιστεύομεν, διά τινων 
αποδείξεων.

’Ιωάννης Λί. ΖΣβορώνος.

*. Babeion, ένθ. άν.
3 Germania, 5: «pecuniam probant veterem et diu notam, serratos biga- 

tosque».
3 Μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες οντες : ’Ορφικά,"Υμνος ε’ις άστέρας, Ζ' 6.

Σημείωΰις. Ό συγγραφείις έδημοσίευσεν ώς συνέχειαν τής παρούσης διατρι
βής έν τω Reuve Numismatique Beige τοϋ 1894 (σελ. 1—35 Pl. I) μελέτην 
έπιγραφομένην Britomartis, la soi-disant Europe sur le platane de Gortyne, 
έν ή έφαρμόζων τήν νέαν αύτοϋ θεωρίαν, δίδει τήν λύσιν έπί τών δυσχερέστατων 
καί αρχαιότατων νομισματικών καί μυθολογικών προβλημάτων.Ή διατριβή αυτή
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μετεφράσθη αμέσως αγγλιστί μέν ύπο τών νομισματολόγων William Τ. R. Mar
vin καί Lyman Η. Low έν τώ American Journal of Numismatics νομισματικώ 
περιοδικά) τής έν ’Αμερική Βοστώνης (τομ. XXIX φυλ. 1 καί 2 άρ. 145 — 146 
σελ. 1—9 και 33 — 41). Ελληνιστί δέ ύπο τοϋ πρώην γυμνασίαρχου κ. Α. Βο- 
ρεάδου έν τώ Ήρακλείω τής Κρήτης (1894 άρ. 34, 36, 37, 39 καί 40).

(Μεεάφρασις ex ζου ΓαΛΛικον).

A. Κ.

Μ ΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ

Πολλά κεφαλάκια γέρνουν τό ενα ’ς τό άλλο καί ’μιλούν μέ γελοία. 
Τα^άκτυλα λησμονούν, τά εργόχειρα καί τά πανεράκια τού έργοχείρου 
μένουν έκεϊ παρημελημένα.

Ο παπούς μέ τόν άσπρο σκούφο του, ένφ διαβάζει τήν εφημερίδα 
πού τήν βαστ^ μακρυά άπό τά μάτια του, σκιρτφ κι’αύτός άπό το 
γελοίο τής νεότητος το τρελλό καί θυμάται τά παληά του. Ευτυχι
σμένα χρόνια.

“Ισως ή αγαπητή άναγνώστρια, ή οποία έπέρασε τά τριάντα καί 
τής οποίας ώρίμασεν.,.ή περιέργεια, επιθυμεί νά μάθη τί λέγουν έκεϊνα 
τά δροσερά χείλη.

— “Α, έγώ, λέγει ή Βιργινία, ξανθή καί γαλανόφθαλμος κόρη, έγώ 
δεν άκουω λόγια. Καθόλου δέν εινε ευτυχής ή Σμαράγδα. ’Εγώ δια
φορετικά εννοώ τήν ευτυχίαν ’ς τό γάμο. Εινε, σού λέγουν, εύτυχής.
Ο σύζυγός της εινε άνθρωπος μέ καρδιά, μέ πνεύμα, μέ εξωτερικόν 

λαμπρόν, καί έχει τόσα προτερήματα, ώστε ’μπορεί νά τήν κάμη νά 
λησμονήση τον κόσμο, άπό τού οποίου τήν άπεμάκρυνε. Λόγια αστό
χαστα ! λόγια ! Γιατί παντρεύεται μιά γυναίκα ; Γιά νά ’μπορέση νά 
φορέση βαρειαίς τουαλέταις, νά πηγαίνη ’ς τά θέατρα, ’ς τούς χο
ρούς, νά δέχεται επισκέψεις καί νά άκούη νά γίνεται λόγος γιά τό 
ώραϊο σαλόνι της καί μέ λίγα λόγια διά νά λησμονήση τήν νερό
βραστη ζωή τής οικογένειας της. Ή καϋμένη ή Σμαράγδα ! άλλοι 
μπορεί νά τήν νομίζουν εύτυχισμένη, μά έγώ τήν ονομάζω άδιστά- 

κτως θύμα.
■ — Καί βέβαια εινε θύμα ! εινε μιά καστανή μέ λάμποντας οφθαλ

μούς.
— Μά γιατί θύμα ; άφού άγαπ^ καί άνταγαπάται, έψιθύρισε μία 

γλυκυτάτη φωνή.

—“Α... ’μίλησε καί δ Δον Κισώτος.. .βέβαια.. .έσύ είσαι ικανή νά 
ζηλεύης τήν σκλαβιά τής δυστυχισμένης...

— Σκλαβιά, άληθινή σκλαβιά. “Ω, άς λείψη τέτοια άποάατάστα-
σις ! Τό λέγω μέ δλη μου τήν καρδιά, άν καί τό ζήτημα τής άπο- 
καταστάσεως έγεινε τόσφ δύσκολον.

— Καλέ νά έχης καί τόν πατέρα, νά νομίζη δτι θά χτυπήσουν Την 
πόρτα του οί γαμπροί καί θά τόν ’πούν, άφού κάμουν μίαν ταπεινήν 
ΰπόκλισιν:

I

— Κύριε Ίασμίδη, σάς καθικετεύω νά μού δώσετε τήν χεϊρα τής 
θυγατρός σας.

’Εκείνος τότε θά ζητήση προθεσμίαν ένός έτους, διά νά καλοσυλλο- 
γισθή καί δ ύποψήφιος θά τόν φοβερίση, δτι θά αύτοκτονήση ή θά 
ρίψη τήν λέξιν απαγωγή ’ς τή μέση, διά νά άποσπάση τήν γλυ- 
κειαν ύπόσχεσιν....

— Χά χά χά χά ! Όλοι οί πατέρες έτσι σκέπτονται, καί δμως’ξεύ- 
ρουν πολύ καλά, δτι δέν ’πήραν μέ τόσφ ίπποτισμό ταϊς μητέρες μας.

— ”Α, ή καϋμένη ή μαμά ! Πολύ πρακτικός άνθρωπος ! ’Εκείνη δά 
πάντα μάς λέγει- .

‘— Παιδιά, θάρρος ! μέ τήν τυφλοσεμνότητα τίποτε δέν βγαίνει : 
έτσι έκ θεού δέν έρχονται αύτά τά πράγματα- θέλουν προπαρασκευήν 
κ.αί μελέτην.

.— Λοιπόν, άγαπητή, έπωφελήθης άπο το μάθημα; Τί γίνεται εκεί
νος δ ’Αλκιβιάδης σου ;

— Δέν βλέπετε πώς κοκκινίζει ; μή τήν έρωτάτε ;
— ’Εξακολουθεί νά εινε τόσον θερμά έρωτευμένος ;
—' “Α, βέβαια. Μόνον ή μαμά ήρχισε νά εύρίσκη δτι δ έρως του 

’πάγει εις μάκρος καί σκοπεύει νά έπισπεύση τά πράγματα.
— Πώς ;
— ’Απόψε τού έζήτησε συνέντευξιν μέ τό φώς τής σελήνης καί έκεϊ 

ή μαμά έχει ένα σχέδιον νά βάλη είς πράξιν ...
—“Αχ, είσαι εύτυχής, άφού ή μαμά σου εννοεί νά σέ ύποστηρίξη !
Αί τέσσαρες έξάδελφαι έξηκολούθησαν νά φλυαρούν καί νά γελούν 

νά άνακατώνουν δλον τόν κόσμον καί άλλοτε νά τον περιχούν μέ τρι
αντάφυλλα καί άλλοτε νά τόν μαυρίζουν μέ στάκτη.

Ή Έλενίτσα δέν έλεγε τίποτε. “Α, έκείνη ήγάπα μέ τρόπον πολύ 
διάφορον καί εΰρισκεν δτι άν έπρόκειτο νά άγαπήση καί έκείνη δπως 
αΐ έξάδελφαί της μέ τόσα μηχανήματα καί όπισθοβουλίας, θά ήτο 
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πΛύ δυστυχής. Μέσα, ’ς τά φυλλοκάρδια της έκρυπτε και έκείνη ένα 
τρυφερό ριυστικό ...

' Ο πάποϋς ε’καρζάρωνε ταΐς έγγοναίς του άπό τό παράθυρο, και 
σιγά, σιγά, χωρίς νά τό καταλάβη έπεσεν ή εφημερίδα άπό τά δά
κτυλά του καί ε’γέριισαν άπό δάκρυα τά ρζάτια του.

— ^Χ> νεότης ! έ'λεγεν, ένφ έτρερζε τό γεροντικό πηγοϋνί
του. Ναι, βέβαια άκόρζη γιά άνθη καί γιά κούκλαις ’ρλοϋν καί χαί
ρονται καί γελούν.

★

♦ ¥

Τριγύρω ς ένα τραπέζι στρωμένο ρζέ πράσινη τσόχα καί φρρτωρζένο 
ρ.έ χαρτιά παιγνιδιού διαφόρων χρωμάτων, κάθηνται νέοι πολλοί. Ναί, 
εδώ εύρίσκουν καταφύγιον, άφότου έξώρισαν τόν εαυτόν των άπό την 
οικογένειαν. Καί τώρα είς τάς οίκογενειακάς εσπερίδας βλέπετε προσω- 
πάκια παιδικά ρζόνον καί γέροντας, οί όποιοι ζητούν τήν ποιο αναπαυ
τικήν πο.Ιθρόνα, διά νά ριή χάσουν τόν άφεσπερινό ύ'πνο των.

— Μιλούν κατά τά διαλείρ.ρζατα, όσοι δέν έχασαν πολλά εννοείται 
έχουν διάθεσιν άκόριη.

— Καί τί ιδέαν έχεις γιά τά συνοικέσια ; έρωτφ ένας γνωστός Δόν 
καί Χ¥*¥ τόν παρακαθήρζενον φίλον του.

— "Ώ, ρζή ρζού ’ρζιλήτε γιά τέτοια νερόβραστα πράγρζατα ! Γ|ά νά 
άποφασίση νά ’πανδρευθή κανείς,πρέπει ή νά ήνε έντελώς άπένταρος ή 
νά θέλη νοσοκόρζον γι_ά τά γερατειά του. Έγώ δόζα τφ Θεω δέν εύ- 
ρίσκορζαι είς ούδερζίαν άπό αύτάς τάς δύο φοβεράς περιπτώσεις. Λοι
πόν έν δσφ δέν εύρισκώρζεθα ύπόχρεοι νά πάρωριεν είς τόν βίον ρζας ένα 
νευρικόν καί διεστραριριένον πλάσρζα, άς χαροϋριε τήν τρελλή νεότητα.

— Μά έσύ δά λέγουν πώς εύρίσκεσαι ’ς ταΐς παραριοναίς τού γά- 
ρζου σου ρζέ τήν Ίασρζίδου.

— Έγώ . . . χά . . χά . . χά . . άπλούστατα υποφέρω χάριν δια- 
σκεδάστικής δορζικής τό πολυριήχανον πνεύρια τής ρζαρζάς της, ή όποια 
φηριίζεται οτι ’πάνδρεψε ταΐς δυό κόραις της ταΐς ριεγαλείτεραις ρζόνον 
ριέ το πνεύριά της. *Ώ, νά ίδής . . . πόσα τεχνάσριατα ρζεταχειρίζε- 
ται ! πόσαις σοφαίς συρζβουλαίς δίδει είς τήν κόρην της, ή όποια άτέ- 
χνως καί άδεξίως ένίοτε τάς έφαρρζόζει ! . . ώστε γελώ, καί τί νά σάς 
’πώ, άδελφοί ; θά ριέ έκέρδίζεν άν δέν ήρζην καλά πληροφορηρζένος.

Τό χαρτ.οπαίγνιον έξηκολούθησεν.
Έν Κωνσταντινουπόλει.

Αλεξάνδρα ΙΙαπαδοπούλου.

Η ΠΑΡ’ΗΜΙΝ ΠΟΑΪΤΕΑΕΙΑ
(Άνεγνώΰθη έν τφ Φιλολογικό) Συλλόγφ ΠαρναΟϋφ 

τήν 13 Ίανουαρίου 1895)-

ΚυρΙαι καί Κύριοι,

Τό ,ζήτηρζα τής πολυτελείας,τό όποιον θέλορζεν εξετάσει ενώπιον ύρζών 
τήν εσπέραν ταύτην, έθεωρήθη πανταχού καί πάντοτε ώς εν τών σο- 
βαρώς άπασχολησάντων τήν άνθρωπότητα. Πρό δύο χιλιάδων ετών 
περίπου τό ζήτηρζα τούτο συνεζητεϊτο παρά τών συγγραφέων τής έπο
χής εκείνης ρζεθ’ όσου καί τήν σήρζερον διερευνάται παρά τών άρρζοδίων 
ενδιαφέροντος. Τά δσα δ’ έγράφησαν περί τού θέματος τούτου άχρι 
τούδε ήδύναντο ν’ άποτελέσωσι βιβλιοθήκην πολύτορζον. Έξ απάντων 
έν τούτοις τών πολυπληθών συγγραρζρζάτων τούτων έπιχειρών τις ν α
πόσπαση τόν κοινώς παραδεδεγρζένον δρισρζόν τής πολυτελείας, θά 
ήσθάνετο τάς προσπάθειας αύτού ρζαταιουρζένας, διότι έπί τού ορισμού 
τούτου δύο γνώρζαι δέν εύρίσκονται σύρζφωνοι. Και όντως έκεϊνο τό 
όποιον ίσως θά έξελαμβάνετο ώς πολυτέλεια διά τήν έποχήν τού ήρζε- 
τέρου, παραδείγρζατος χάριν, Σωκράτους, θά έθεωρεϊτο βεβαίως ώς 
άπαραιτήτως άναγκαϊον διά τούς χρόνους τού Γαλάτου Βολταίρου, διά 
δέ τήν σηρζερινήν έποχήν θά ήτο πιθανώς καί περιττόν, διότι αί έξεις, 
.ή άνατροφή, ή ιδιοσυγκρασία,- τό κλίμα, ό χρόνος, πάντα ταύτα 
έχουσι μεγίστην έπιρροήν έπί τού βίου ήρζών. Ό Σωκράτης έσβυνε τήν 
δίψαν του ροφών τό ύδωρ διά τής παλάρζης, δ Βολταϊρος διά τίνος 
άπλόυστάτου κυπέλλου καί δ πολυτάλαντος τής έποχής ήρζών διά πο
λυτίμου ποτηριού τής Βοεμίας ή άλλου πεοιβοήτου ριεγαλουπόλεώς 
τίνος εργοστασίου κατασκευάσρζατος.

Ή πρός τήν πολυτέλειαν τάσις τών άνθρώπων παρατηρεϊται άπ’ 
αύτών τών μάλλον άπορζερζακρυσρζένων τής άρχαιότητος χρόνων. Αί 
καθ’ έκάστην γιγνόμεναι άνά πάσαν άρχαίαν χώραν άνασκαφαί φέ- 
ρουσιν εις φώς ρζέγαν πλούτον, θαυρζαστόν πράγματι κόσμον, αποτέ
λεσμα τής κρατησάσης κατά τούς χρόνους ■ έκείνους πολυτελείας. Καί- 
τοι δ’ οί άρχαϊοι δέν ειχον άκριβή ιδέαν τής πολυτελείας, ένεφορούντό 
ούχ ήττον ύπό. εμφύτου τινός ούτως ε’νπεϊν τάσεως πρός τό- ώραϊον καί
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προ; άπομίμησιν παντός άναφερομένου ε’ις τόν κόσμον τοϋ ατόμου η τήν 
διακόσμησιν έν γένει.

Έν ταϊς άνατολικαϊς χώραις αναφαίνεται κατά πρώτον ή πολυτέ
λεια έπιβλητική. Κάτοχοι, οί δεσπόται τών μερών εκείνων,κολοσσιαίου 
πλούτου ένετρύφων έν τή χλιδή καί τφ κόσμφ κατά καταπληκτικόν 
όντως βαθμόν. Ό ήμέτερος ’Ηρόδοτος παρέχει πληροφορίας περί τής 
πολυτελείας τών Περσών. Όταν οι "Ελληνες, ριετά τήν νίκην τών 
Πλαταιών, έκυρίευσαν τά Περσικά στρατεύματα, εύρον έν τφ πεδίφ 
έγκαταήελειμμένας σκηνάς χρυσφ και άργύρφ πεποικιλμένας, κλίνας 
ολοχρύσους, κρατήρας καί άλλα δοχεία έκ χρυσού, πεπασμένα διά πο
λυτίμων λίθων, περιδέραια δέ, βραχιόλια, ένώτια καί άλλα κοσμή
ματα έκ σπανίων λίθων, έν άφθονίφ.

Ή πολυτέλεια αΰτη τών Περσών ήτο διαδεδομένη καί έν Αιγύ- 
πτφ, περιβληθεϊσα καί έκεϊ διά παντός μεγαλοπρεπούς καί έπιβλητι- 
κοϋ. Ή Αιγύπτια τών χρόνων έκείνων ήδύνατο νά παραβληθή κάλ- 
λιστα πρός τήν Παρισινήν ή τήν Βιενναίαν τών ήμετέρων χρόνων. 
’Εκείνη εδιδε τόν τόνον τού συρμού εις τάς άλλα; χώρας, καί έν Θή- 
βαις, ώς νύν έν Παρισίοις, έπεξειργάζοντο μετά λεπτεπιλέπτου χά- 
ριτος πλεϊστα κομψοτεχνήματα καί πάντα τά είδη τής πολυτελείας 
καί τού συρμού.

Έκ τής Αίγύπτου ή πολυτέλεια μετεδόθη κα'ι εις τήν Ελλάδα. 
Έάν αί τέχναι τών Αιγυπτίων συνετέλεσαν σπουδαίω; εις τήν τε- 
λειοποίησιν έκείνων τών προγόνων ημών, πλεϊστα όμως έθιμα καί 
πολλοί άλλοι θεσμοί, μεταδοθέντες έκεϊθεν, έβλαψαν τά μέγιστα τήν 
χώραν τών προγόνων ήμών.

Οί πρόγονοι ήμών τήν πολυτέλειαν έσχέτιζον κυρίως μετά τών άπαι- 
τήσεων τών γυναικών. Παρ’ αύτοϊς ή γυνή έκρίνετο πολύ αύστηρότερον 
ή παρ’ήμϊν σήμερον καί έθεωρεϊτο ώς πηγή τής διαφθοράς, ώς τό μό
νον αίτιον τού κακού τό προσγινόμενον εις τήν οικογενειακήν έστίαν, 
ε’ις τήν κοινωνίαν, ε’ις τήν ανθρωπότητα έν γένει. Κατ’ αυτούς 
ή Πανδώρα, έ'νεκεν τής ακριτομύθου φιλοπραγμοσύνης αύτής, διέ— 
σπειρεν έπί τού άνθρωπίνου γένους πάντα τά κακά, παρά τήν άνωτέ- 
ραν θείαν άπαγόρευσιν άνοίξασα τό έμπιστευθέν αυτή δοχεϊον. Διότι, 
κατά τόν' 'Ησίοδον, αί φυλαί τών άνθρώπων εζων πρότερον έπί τής 
γής άπηλλαγμέναι παντός δεινού, πάσης κοπιώδους έργασίας καί δλων 
τών δοκιμαστικών ασθενειών, αϊτινες έπέφερον τό δυσβάστακτον γήρας. 
Μετά τήν παρά τής Πανδώρας δμως άφαίρεσιν τοϋ σώματος τοϋ δο
χείου, τά δςινά έξήλθον καί διεχύθησαν έπ'ι τής άνθρωπότητος. Μόνον
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τφ δοχείφ, εύρεθεϊσα καί αΰτη έπ'ι τοϋ
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δ ’ ή, έλπ'χς έναπέμεινεν έν 
χείλους καί μή δυνηθεϊσα νά έκφύγη, διότι κατά διαταγήν τοϋ Διός 
έτέθη έκ νέου τό πώμα έπ’ αύτοϋ.

Ή κυρίως δμως πολυτέλεια τών προγόνων ήμών άρχεται έπί Κί- 
μωνος καί τήν τελείαν αύτής άνάπτυξιν λαμβάνει έπί Περικλέους καί 
Άλκιβιάδου. Ό Πυθαγόρας άντεπεξήλθε κατά τής πολυτελείας, δ ’Α
ριστοφάνης κατεδίκασε καί έκωμφδοποίησε ταύτην διά τών περιφήμων 
του «Νεφελών». Ό Ξάνθιππος υιός τού Περικλέους, έ'νεκεν τής πολυ- 
δαπάνου συζύγου του, έρισα; τφ-πατρί, ήγόρευσεν έναντίον του δη
μοσία ϊνα έκθέση αυτόν εις τά δμματα τών ’Αθηναίων έπί υποστη
ρίξει τοιούτων πρός τήν πολυτέλειαν τάσεων. Γνωστόν δ’ δτι ή περι
βόητος σύζυγος αΰτη τού Ξανθίππου έπασχε καί έξ όρνίθομανίας, 
δπως καί πολλα'ι άλλαι γυναίκες τής έποχής έκείνης, τό δέ νόσημα 
τούτο συνίστατο ούχί έΐς άλλο τι, είμή εις τήν συλλογήν τών σπανιω- 
τέρων πτηνών, λόγφ πολυτελείας. Πρός τήν παράξενον ιδιοτροπίαν 
ταύτην, όίονεί διαμαρτυρομένη, ή πρώτη πολϊτις τής Γαλλίας, τής 
εστίας ταύτης τής σημερινής πολυτελείας, ή σύζυγος τοϋ πρό ολίγου 
μόλις παραιτηθέντος τού ύπερτάτου άξιώματος τοϋ Προέδρου τής Δη
μοκρατίας, ή κυρία Περιέ, άντεπεξήλθε σφοδρόν κηρύξασα πόλεμον 
έναντίον τού συρμού τών πτερών, δΓ ου αί κυρίαι, κατά τήν πα
ραβολήν τής ’ιδίας, μεταβάλλονται ε’ις ’Ινδούς πολέμιστάς.

Ή ιδιωτική πολυτέλεια τών ’Αθηναίων έλαβεν έπικίνδυνον χαρα
κτήρα. Ή γαστρονομική τέχνη είχε φθάσει εις τό κατακόρυφον- δέν 
περιωρίζετο αριθμούσα ε’ις τάς δέλτόυς τής έξοχους μόνον μαγείρους, 
άλλ’ ανέγραφε καί δοκίμους τής μαγειρικής συγγραφείς I Οί ’Αθη
ναίοι μετέδωσαν τό πάθος αυτών καί ε’ις τούς Θηβαίους, οϊτινες, ώς 
άναγράφεται παρά τού Πολυβίου, δέν έγκατέλιπον θνήσκοντες τήν ού- 
σίαν αύτών ε’ις τά τέκνα των, άλλ’ ε’ις τούς συνήθεις δμοτραπέζους, 
ύπο τόν δρον νά δαπανώσι ταύτην έν όργίοις καί γαστρονομικαϊς παν- 
δαισίαις.

Οί κατά τής πολυτελείας αύστηροί νόμοι τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ 
Ξενοφώντος εΙς ούδέν ϊσχυσαν. Τό κράτος είχε τραπή τήν πρός τήν 
απώλειαν άγουσαν καί ή διαφθορά είχε φθάσει ε’ις τό κατακόρυφον. 
Συνέπεια τούτου ήτο νά κατασταθώσιν αί Άθήναι ύποτελεϊς είς τήν 
Ρώμην, ήτις καί αΰτη, ενεκεν τής πολυτελείας κυρίως καί τής δια
φθοράς, κατέστη λεία τών βαρβάρων, δπως διά τούς αυτούς άκριβώ; 
λόγους καί τό Βυζάντιον ύπεδουλώθη ε’ις τόν Μωάμεθ.

Ή πολυτέλεια άπό τής έποχής έκείνης δέν κατέπαυσεν. Έξηκο-
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λούθησε καί ε’ις τούς μεταγενεστέρους χρόνους, άκόμη δέ καί σήμερον 
κρατεί τό σκήπτρον καί είς τά εύπορα καί είς τά άπορα κράτη. Εις 
τούς τελευταίους μάλιστα χρόνους ή εντέλεια τών συρμών συναντάται 
έν τή έν πάσιν άπομιμήσει τών αρχαίων.

Τό ένστικτον τής πολυτελείας εινε ειδός τι διαλανθάνοντος άναπο- 
φεύκτου ύγροΰ, τό δποϊον χύνεται και ένσαρκοϋται είς τό σώρια μέ τάς 
πρώτας πνοάς τής ζωής. Διό καί άπό τών πρώτων αύτών έτών τοϋ 
βίου, μόλις τά νεαρότατα παιδία δοκιμάζουσι τάς πρώτας λέξεις των, 
παρατηρεϊται ό'τι έπιδεικνύουσιν άκατάσχετον έρωτα πρός τόν στολι
σμόν καί τήν έπίδειξιν. "Οσφ δέ πλειότερον τό πνεΰρια αναπτύσσεται, 
κατά τοσοϋτο μάλλον ή πολυτέλεια έγκαθιδρύεται έν τφ βίφ.

Ή πολυτέλεια καίτοι άποτέλεσρια ευπορίας μέν έν σμικρφ, άπο- 
μιμήσεως δμως κατά τό πλειστον, έθεωρήθη πάντοτε έχθρά τής ευ
τυχίας και τοΰ μεγαλείου τών κοινωνιών. ’Εάν Si δέν συμβαίνη κά
ποτε νά η σύριπτωρια κοινωνικής καταπτώσεως, άναμφισβητήτως δμως 
δύναται νά έκληφθή ώς τό άπαίσιον άγγελρια ταύτης. Ή πολυτέλεια 
προσβάλλει κατά τό πρώτον τάς εύπορωτέρας τάξεις τών πολιτών, 
διότι αΐ κοινωνίαι διαφθείρονται έκ τής κεφαλής, καί ειτα τάς λοιπάς 

τάξεις.
Διά τοϋτο καί πάντες δμοθυμαδόν, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι τής σήριερον, καταδικάζοριεν τήν πολυτέλειαν καί ^ίπτομεν κατ’ 
αύτής τόν λίθον τοϋ άναθέματος, καί τοι, καθ’ ά καί δ Βολταΐρος 
έλεγε, πάντες τήν λατρεύομεν, μεθ’ δσα καί άν έγράφησαν έμμέτρως 
καί εις πεζόν εναντίον ταύτης άπό δύο χιλιάδων έτών και πλέον.

Οΐ ηθικολόγοι έν τούτοις καί οΐ νοριοθέται ένησχολήθησαν έάν μή περί 
τήν κατάργησιν, τούλάχιστον δμως περί τόν περιορισμόν τής πολυτε
λείας, άλλ' αί προσπάθειαι αύτών δέν έστέφθησαν ύπό τής έπιτυχίας, 
διότι ή τάσις αΰτη πρός τήν ριαταίαν έπίδειξιν, περιφρονοϋσα τάς 
διαριαρτυρίας, τούς νόμους καί τά κανονιστικά διατάγματα, κατώρ- 
θωσεν ού μόνον νά γενίκευθή, άλλά καί νά εΰρη ένθέρμους ύπερα- 
σπιστάς έν τοϊς πλείστοις τών έθνών.

Οΐ συγγραφείς δμως οΐ ένδιατρίψαντες έν τφ ζητήματι τής πολυτε
λείας, ε’ξέθηκαν γνώμας πολύ άπ* άλλήλων διισταμένας. Οΰτω δέ με
ταξύ αύτών ύπήρξάν τινες, οΐτινες διισχυρίσθησαν δτι ή πολυτέλεια 
ωφελεί έν γένει τό έμπόριον καί δτι δίδει μεγαλειτέραν κυκλοφορίαν 
εις τό χρήμα. “Άλλοι δμως ύπεστήριξαν δτι έκ τής πολυτελείας έπέρ- 
χεται ή γενική τών πραγμάτων άκρίβεια καί έξ αύτής ώς συνέπεια 
προβάλλει πολλάκις ή καταστροφή τών εύπορων τάξεων και συχνότε- 
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ρον τής μεσαίας. "Αλλοι άφ’ ετέρου έπρέσβευσαν δτι αί καλαί τέχναι 
δέν επωφελούνται έκ τής πολυτελείας, διότι ή εΰωνος πολυτέλεια εινε 
καί ή χειριστή, καθ’ δσον δι’ αύτής έκδηλοϋται απλώς μόνον τό 
πρός τήν πολυτέλειαν πάθος, τό δποϊον ύποδουλώνει διά τής χειριστής 
ώς έπί τό πολύ εκλογής, τής δήθεν ίκανοποιούσης τά κακά ένστικτα. 
Μέγας δμως αριθμός συγγραφέων έπέπεσε λαϋρος κατά τών πλαστών 
επιδείξεων καί συνετέλεσεν είς τό νά γεννηθώ γενική κατά τής πολυ
τελείας κατακραυγή.

Έν τη γενική ταύτη κατακραυγή εναντίον τής πολυτελείας σύγ- 
χυσις μεγάλη παρήχθη μεταξύ κα2ης καί κακής πολυτελείας καί πολ- 
λαί παραδοξολογίαι έξηνέχθησαν, ούχί σπανίως δ’ έλοιδορήθησαν δη
μοσία οί πολυτάλαντοι—διότι κατ’ αύτών συνήθως διευθύνονται τά 
βέλη—ώς συντελοϋντες δήθεν εις τήν διάδοσιν τής διαφθοράς, διά 
τής μεθόδου τής πολυτελείας.

Τήν σύγχυσιν ταύτην μεταξύ τής καλής καί κακής πολυτελείας 
προτιθέμεθα σήμερον νά καταδείξωμεν έν τή διαλέξει ήμών ταύτη καί 
έν τή έρεύνη ήμών θά έξετάσωμεν πάντα τά ίστορικώς σχετικά τφ 
θέματι ποικίλα ζητήματα, ϊνα δυνηθώμεν νά θέσωμεν έπακριβώς τά 
δρια τής επιστημονικός θεωρουμένης εύεργετικής έν τισι πολυτελείας, 
άπό τής άλλης εκείνης τής καταστρεπτικής, τής παραγούσης τάς πλα- 
στάς άνάγκας, τής έξογκούσης τάς αληθείς καί άποκαθιστώσης συνα
γωνισμόν σπατάλης όλέθριον μεταξύ τών πολιτών. Τήν καλήν δ’ έκεί- 
νην πολυτέλειαν θεωροϋντες νόμιμον καί άνεκτήν δι’ έκείνους δσοι δύ
νανται νά τήν ύποβαστάζωσι, θέλομεν ύπερασπίσει, διότι θεωροϋμεν 
ταύτην σημεϊον εύτυχίας καί φιλοκαλίας τών πολιτών, άποτελοϋσαν 
όντως —δταν περιορίζηται εντός λογικών δρίων—άληθές στόλισμα τών 
έθνών- ένφ τήν κακήν πολυτέλειαν, νομίζοντες παράνομον καί άνάρμο- 
στον καί δι’ αύτούς άκόμη τούς ώς έκ τής μεγάλης περιουσίας των 
άνευ στενοχώριας κατορθοϋντας νά τήν έξασκώσιν, ύποχρεούμεθα νά 
στιγματίσωμεν καί νά καταδικάσωμεν, καθ’δ άντιστρατευομένην πρός 
τήν ηθικήν καί έκθέτουσαν ήμάς είς τούς δεινοτέρους τών κινδύνων.

Β'

Ή πολυτέλεια έν τή νεωτέρ<? κοινωνίφ άνεπτύχθη προώρως καί μετά 
τοσαύτης σπουδής, μεθ’ δσης ούδέν έτερον μάλλον συμφωνότερον πρός 
τήν ηθικήν καί τήν άνάπτυξιν ήμών είσήχθη έξωθεν. Τό μικρόβιον με- 
τεδόθη κατά τό πλεϊστον διά τών έξωθεν έλθόντων δμοεθνών νεοπλού- 
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των, οϊτινες διέσπειρον άφειδώς τό χρήμά των έν τή άφελέστάτη ήμών 
κοινωνία και Six τής έττι^βίζεως και τής άμετρου πολυτελείας έπε- 
δίωξαν νά έπιβληθώσιν έν τφ τόπφ. Ή ανύποπτος κοινωνία ήμών 
ήνέφξε τούς κόλπους εις τούς ομογενείς τούτους, οϊτινες άπεμιμήθησαν 
πάν τό εξωτικόν καί τεχνικώς λάμπον, έκ δέ τής συσχετίσεως ένεκλι- 
ματίσθη παρ’ήμϊν τό γαργαλίζον νόσημα τής πολυτελείας. Δέν εϊμεθα 
έκ τών φρονούντων, ότι έκ τής καθόδου τών πλουσίων δμοεθνών τού
των ήδύνατο νά έπέλθη κακόν τι παρ’ήμϊν· άπεναντίας διισχυριζόμεθα' 
ότι πλεϊστα καλά έπηκολούθησαν. Ούχ ήττον έκ τής έπελθούσης άμε · 
σως δλως παραλόγου άπομιμήσεως ταύτης τών ήμετέρων, τό κακόν 
άπειλητικώς έκυκλοφόρησεν. Άπεξεδύθημεν τόν στολισμόν τών οικο
γενειακών ηθών και έθίμων και έπιλήσμονες γενόμενοι τής λαμπρότη- 

■ τος παντός συνδεόμενου πρός τά πάτρια, ταχέως έμυκτηρίσαμεν τά 
συνδεόμενα και πρός αύτά άκόμη τά ιερά έκεϊνα λείψανα I Παραλεί- 
πομεν δυστυχώς έν Έλλάδι νά παραλαμβάνωμεν έκ τοϋ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου πάν τό προοδευτικόν, τό έπιστημονικόν, τό έντελές, το σύμ
φωνον πρός τάς παραδόσεις ήμών καί τά ήθη, πάν τό πρακτικώς ωφέ
λιμον και πάν τέλος τόχ ρήσιμον, παραδεχόμεθα δ’, ώς έπί τό πολύ, 
πάν τό ΐδιότροπον, τό άσύνηθες καί παράδοξον, πάν τό άποτελοϋν άλ- 
λαχοϋ συνέπειαν στιγμιαίας έξάψεως άληθοϋς παραφοράς, πάν τό έκ- 
λαμβανόμενον ώς προϊόν συρμού, είτε έν τή ένδυμασίφ, είτε έν τή διαίτη 
είτε έν τή συμπεριφορά,εϊτε έν ταϊς έπιστήμαις άκόμη και ταϊςτέχναις, 
πάν προσέτι τό έκθαμβούν, τό έκπλήσσον, τό πομπώδες, τό διαφθεϊρον, 
πάν τό νόθον, τό πομφολυγώδες καί τό πρόσκαιρον,πρός τό όποιον άτε- 
νίζουσιν οί ομοιοί μας μετά θαυμασμού, θεωρούντες αύτό ώς τό τελείως 
έκπολιτιστικδν καί ώς τό μόνον καί άληθές γνώρισμα κοινωνικής ύπε- 
ροχής και πνευματικής άναπτύξεως.

Ή πρός τήν πολυτέλειαν τάσις ήμών άνεπτύχθη έκτος τούτου καί 
ώς έκ τής μεγίστης δόσεως τού έγωϊσμού, τοϋ ευφαντάστου καί τής 
ματαιότητος, μεθ’ών φαίνεται ή ήμετέρα γενεά προικισθεϊσα ούχί παρά 
τής φύσεως, άλλά παρά τής έπιπολαιότητος καί τών κακών έ'ξεων. 
Πάντες σήμερον — έκτος ολίγων εξαιρέσεων — ποθούμεν νά φαινώμεθα 
άνώτεροι τής πραγματικής ήμών καταστάσεως, ε'ίτε ύλικώς είτε ηθι
κώς, καί ενίοτε φθονούμεν τούς δίακρινομένους έπί πλούτφ, έπί πνεύ- 
ματι, έπί κατορθώμασιν, έπί μορφώσει επιστημονική ή τεχνική, έν <ρ 
άνεχόμεθα τούς έπιζητοϋντας — ώς έπί τό πλεϊστον άνεπιτυχώς — νά 
άπομιμώνται τούς δίακρινομένους έπί. πάσι τούτοις. Ό πλούτος μάλι
στα δύναται νά θέωρηθή ώς τό σπάνιον έκεϊνο πτηνόν, οπερ πάντες, 

έάν ήδύναντο, θά έπεθύμουν νά περιπλέξωσιν έν τή ίδίορ παγίδι,διότt 
δι’ αύτού φρονούσι δυνατήν τήν έν τφ ματαίφ τούτφ κόσμφ πλήρη 
ευδαιμονίαν. Διό καί οί μέν πλούσιοι άενάως έπιδιώκουσι τήν έπί μάλ
λον καί μάλλον βελτίωσιν τής εαυτών τύχης, ποθούντες νά ζήσωσιν ώς 
άληθεϊς μεγιστάνες, οί δ’άποροι, μή δυνάμενοι νά περιβληθώσι τό ίμά- 
τιον τού εύπορου, δανείζονται καί. ούτοι πολλάκις τό άλλότριον ένδυμα, 
ϊνα φανώσιν ανώτεροι τής πραγματικής των θέσεως καί ’ άπατώσιν 
όφθαλμοφανώς εαυτούς, έν τή ματαίφ αύτών προσπαθείς πρός απάτην 
τών άλλων.

Αί περί πλούτου ίδέαι αύται είσέδυσαν ’ άλληλοδιαδόχώς ε’ις πάσας 
τάς κοινωνικάς τών Ελληνικών κέντρων τάξεις καί λαμβάνουσιν ήμέρς 
τή ήμέρ·φ τόν χαρακτηρισμόν τού άναποφεύκτου. Διά τούτο καί πάν 
δ,τι άλλοτε έθεωρεϊτο ώς πολυτέλεια, έκλαμβάνεται σήμερον ώς άπα- 
ραίτητος ανάγκη. Ού'τως εις άπαν τό έ'θνος έπαπειλεϊται καταστροφή, 
διότι τό κατακυριεϋσαν τούς πλείστους πάθος τών χρηματικών κατα · 
κτήσεων πρός άσκησιν ματαίων έπιδείξεων, διέφθειρε τάς πλέον καθα- 
ράς καρδίας. Κατήντησε παρ’ ήμϊν δυστυχώς περί ούδενός άλλου νά 
σκεπτώμεθα, είμή περί έπαρκείας 'πρός έπίδειξιν. Ούκ ολίγοι δ’ε’ισί 
καί οί θεωρούντες τήν πενίαν ώς άτιμίαν. Άδιάφορον διά τόν μέγαν 
αριθμόν εινε, έάν ύπάρχωσι παρ’ήμϊν επιστήμονες σοφοί, ένδοξοι πο
λιτικοί ή στρατιωτικοί, ένάρετο'ι τέλος καί φιλόνομοι πολϊται· άρκεΐ 
νά ώσι πένητες διά νά άποστρέψωσιν άπ’αύτών τό πρόσωπον οί διε
φθαρμένοι τής έποχής μας.

Έάν παρατηρήται παρ’ήμϊν σήμερον έκλυσίς τις τών ηθών καί προ
οδευτική πορεία τής διαφθοράς, τό τοιοϋτον οφείλεται άναντιρρήτως 
εις τήν κακήν πολυτέλειαν. Ή τών γυναικών κλίσις πρός τούς έπι- 
δεικτικούς στολισμούς εινε τό άγκιστρον, δπερ ή πολυτέλεια μεταχει
ρίζεται διά νά τάς προσελκύση καί τάς συλλάβη. Άρκεϊ νά γίνηται 
λόγος περί έσθήτων, κοσμημάτων, ποικίλων στολισμών, ϊνα κολακεύη- 
ται δ εγωισμός τής γυναικός. Άρκεϊ νά έξαίρηται ή ώραιότης, ή χά
ρις, ή νεότης, ϊνα μή δύνηται πλέον ή γυνή νά άντιστή εις τήν γλυ- 
κεϊαν ταύτην γλώσσαν. «Ή ύπέρμετρος πολυτέλεια έσχε πάντοτε ώς 
αποτέλεσμα τήν διαφθοράν τής γυναικός». Άλλά τήν διαφθοράν ταύ
την παρακολουθεί βήμα πρός βήμα ή διαφθορά τοϋ άνδρός καί έξ άμ- 
φοτέρων τούτων έπέρχεται ή διαφθορά τών τέκνων, ήτις ώς συνέπειαν 
συνήθως έχει τήν κατάπτωσιν τών έθνών.



356 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

: ■ ■/ γ . :

Πάντες ήμεϊς, άπ’ αύτής τής παιδικής ήλικίας, εχομεν άναμφι· 
βόλως άνάγκας τινάς, τάς οποίας όφείλομεν νά ίκανοποιώμεν έν δσω 
ζωμεν. Έκτος τών άναγκών τούτων ύπάρχουσιν άκόμη καί πάθη τινά, 
προς τά δποϊα ή φύσις μάς έπλασεν έκδοτους. Έν τφ καταλόγφ τών 
άναγκών τούτων ’ δέν άπολαμβάνει βεβαίως ό άνθρωπος τών πάντων 
διά τής άπλουστάτης μόνον τροφής, διά τοϋ τυχόντος ιματισμού κα'ζ 
δι* οίασδήποτε κατασκηνώσεως ή κατοικίας. Οί δροι ούτοι, ώς γνω
στόν, ικανοποιούνται ,διαφοροτρόπως καί ποικιλοτρόπως. Αί αισθήσεις, 
μετά τήν πλήρωσιν τών πρώτων άναγκών, έπιζητούσιν έκάστη ιδίαν 
εύχαρίστησιν, ιδίαν τέρψιν, ήμεϊς δ’ οί ύπηρέται τών αΐσθήσεών μας 
ύπακούομεν τυφλώς, έπιζη.τοΰντες τήν ίκανοποίησιν πάσης νέας παρου- 
σιαζομένης άνάγκης,πάσης ιδιοτροπίας καί παντός νεωτερισμού. Ούδέν 
νομιμώτερον καί εύλογώτερον τής κλίσεως ταύτης τών άνθρώπων πρός 
τό ώραϊον, τδ ώφέλιμον και τό καλόν. Έν έναντίφ περιπτώσει οί άν
θρωποι κατ’ ούδέν θά διέφερον τών ζφων. Άλλ’ ή κλίσις αύ'τη τών 
άνθρώπων δέον νά κρατή τά. λογικά δρια, διότι άμα τά ύπερβή, δταν 
αί τάσεις τών αισθήσεων ύποπίπτωσιν εις σφάλματα, δταν χρίωνταξ 
διά τού ελαίου τής ματαιότητος καί τής κούφης έπιδείξεως, τότε πλέον 
ή καλώς έννοουμένη πολυτέλεια άπομακρύνεται τού άρχικού της σκο
πού, καί οί άκολουθούντες ταύτην βαδίζουσιν οδόν, ήτις άγει ε’ις άνα- 
κόλουθα καί άτοπα μεγάλης σπουδαιότητος.

Έμφανιζομένης τής πολυτελείας εντός τών λογικών ορίων, άρχον- 
ται οί δυνάμενοι ν’ άσκώσι ταύτην έκ τού στολισμού τού εαυτών ατό
μου, τού εαυτών οϊκου, τής εαυτών πόλεως, παντός τέλος τό οποίον 
περιβάλλει τό άτομόν των, καί συνεχίζουσιν ειτα τό εργον αύτών έν 
τή έρεύνη τής λεπτότητος, τελειότητος καί έφευρετικότητος καί έν αύ
τοϊς τοϊς έλαχίστοις άντικειμένοις, τούθ’ οπερ καί διαιρεί έπ’ άπειρον 
τήν ποικιλίαν καΐ τήν έκτίμησιν τών χρησίμων καί εύαρέστων πραγ
μάτων. Καί έκ τής ποικιλίας κυρίως ταύτης παρήχθησαν καί έτελειο- 
ποιήθησαν αί θεΐαι τέχναι, ή ζωγραφική, ή γλυπτική, ή άρχιτεκτο- 
νική^ ή μουσική καί αί διακοσμητικαί τέχναι, αϊτινες χάριν τών ά
ναγκών τής πολυτελείας, μεταμορφούμεναι έκτος τινων έξαιρέσεων άπό 
α’ιώνος εις αιώνα, άπό ένιαυτού ε’ις ένιαυτόν καί πολλάκις άπό μηνός 
ε’ις μήνα, άποτελόύσιν έκεϊνο, δπερ ήμεϊς άποκαλοΰμεν συρ/εόκ.

Ή [ΐύόα αυτή, ήτοι τδ κοινωνικόν έλατήριον τών άναιμάκτων μέν 
άλλ’ έπίσης καταστρεπτικών θεωρούμενων επαναστάσεων, τής άδια- 
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λείπτου άστασίας, ώς δικαιολογίαν πολλάκις προβάλλει τήν άπομά- 
κρυνσιν τής άποτροπαίου καί ενοχλητικής έκείνης μονοτονίας. Καί βε
βαίως οί άπόγονοι τού Άδάμ καί τής Εΰάς ούδέποτε θά ηύχαριστούντο 
βλέποντες εαυτούς καταδεδικασμένους έν στασιμότητι, προσηλωμένους 
έν τή προκατακλυσμιαία έκείνιρ καταστάσει. Τό ώραϊον μάλιστα φύ- 
λον, προικισθέν παρά τής φύσεως διά τής έπινοητικής καί όντως τερά
στιας δυνάμεως τής φαντασίας, καθώς καί διά τής εύφυοΰς καί άτε- 
λευτήτου φϊλαρεσκείας, έξεύρε τδν τρόπον τού μεταβάλλειν τήν μορ
φήν καί τδ σώμα, συχνάκις δέ βλέπομεν έπιτηδείαν Γαλάτιδα, γνω- 
ρίζουσαν τά μυστήρια τής ψαλίδος, νά μεταμορφώνη σώματα γυναι
κεία παρεμφερή πρδς πίθους, νά τά μετατρέπη πρδς άλλα κατ’ολίγον 
άπέχοντα τού σχήματος τής κομψής καί εύλυγίστου κυπαρίσσου καί νά 
τά διαχωρίζη διά στενωτάτου, ώσεί δακτυλίου, κρίκου. Πολλάκις 
ώσαύτως άντελήφθημεν τής έξιδιασμένης έκείνης Παρισινής τέχνης^ διά 
τής οποίας ή καινοτροπία διατάσσει δπως, αί μητέρες, αί σύζυγοι ή αί 
άδελφαί ήμών φέρωσιν έπί τής κεφαλής αύτών πάντα τά πετεινά τού 
ουρανού καί τά πλεϊστα τών άνθέων, τών φυτών καί τών καρπών τής 
γής. Τάς δ’ ορέξεις ταύτας τού ώραίου φύλου έπέπρωτο έν πολλοϊς ν’ 
άκολουθώμεν καί ήμεϊς, έάν μή διά τδν λόγον δτι έπιθυμούμεν νά κε- 
νώμεν τά ήμέτερα βαλάντια, πληροϋντες έκεϊνα τών προμηθευτών μας, 
έξ άπαντος δμως διότι ποθούμεν ν’ άποβαίνωμεν άρεστότεροι τφ ώραίφ 
φύλφ, έστω καί διά τής’έπί τών ματαίων άπομιμήσεως.

Έν τούτοις ούδείς δύναται νά ΐσχυρισθή δτι αί ορέξεις αύται τών 
άνθρώπων συλλήβδην λαμβανόμεναι έν πάση τή ιδιοτροπία των, δέν 
έπέδρασαν σπουδαίως έπί πολλών έφευρέσεων, δι’ ών κατέστη δ βίος 
άνετώτερος, καί έπί τών πλείστων ώραίων τεχνών, αϊτινες δέν θά έξι- 
κνούντο είς τδ σημερινόν ύ'ψος, έάν μή ή πολυτέλεια άνεμιγνύετο, διά 
τού πλούτου παρέχουσα τήν άναγκαίαν ώθησιν. Μή λησμονώμεν δ’δτι 
αί ώραϊαί τέχναι είνε κόσμημα τών έθνών, έξασφαλίζον αύτοϊς δόξαν 
διαρκεστέραν καί εύγενεστέραν ένίοτε έκείνης τών μαχών. Τοιουτοτρό
πως ή καλή πολυτέλεια βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έλάμβανε σπου
δαίας διαστάσεις παρά ταΐς πεπολιτισμέναις κοινωνίαις καί προϊόντος 
τού χρόνου συνεχέετο μάλιστα αΰτη μετά τού πολιτισμού. Πάσα κοι
νωνία, άφικνουμένη είς ώρισμένον σημεϊον άναπτύξεως, έπιζητεϊ νά μή 
τυρβάζη πλέον έν τφ γνωστφ τετριμμένφ βίω, άλλ’ έπιποθεϊ, ώς προ- 
είπομεν, έν τή ποικιλίφ τών άναγκών τήν πλήρη ίκανοποίησιν και τήν 
πάντοτε έπί τά κρείσσω μεταβολήν τών βιωτικών δρων. Έκπολιτιζο- 
μένων τών κοινωνιών, καί ή πολυτέλεια έπεκτείνεται. Δύνανται κατά 
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το δοκοϋν νά καταδικάζωσιν iviot τών φιλοσοφούντων τον πολιτισμόν 
ώς άνηθικότητος μετέχοντα, πιθανόν νά έφευρίσκωσι καθ’ έκάστην νέα 
εναντία επιχειρήματα. Ταϋτα δέν δύνανται νά ώσιν ώς έπί το πολύ 
ή μόνον φαινομενικά. Είς το βάθος διαυγεστάτη κεϊτάι ή άλήθεια, 
έν μέσφ τών ποικίλων άρετών, τάς οποίας ό πολιτισμός εξευρίσκει καί 
άναπτύσσει. 'Ο πολιτισμός, έν τή «ύρείηο τής λέξεως σημασία ούδέν 
άλλο εινε, εί μή άνάπτυξις διανοητική, ηθική καί ύλική. Παν το τέ
λειον σήμερον έν έπιστήμαις, βιομηχανία καί ταϊς τέχναις ειν,ε προϊόν 
πολιτισμού, εστιν δτε δέ καί πολυτελείας. Έάν δ’ εν τισι παροδι- 
καϊς έποχαΐς, ή έν παρακμή εύρισκομέναις κοινωνίαις, έχώρησαν κατα
χρήσεις, είς τοϋτο δέν πταίει ούτε ό πολιτισμός ούτε ή καλώς έννο- 
ουμένη πολυτέλεια. Σημειωτέον μάλιστα ότι ή κακή πολυτέλεια δέν 
αναμένει τήν παρουσίαν τοϋ πολιτισμού όπως έκδηλωθή. Στρέψωμεν 
τό βλέμμα έν τή χώρα ήμών δέν θά λάβωμεν βεβαίως άνάγκην με
γεθυντικού φακού διά νά ίδωμεν τήν πολυτέλειαν διεσπαρμένην καί 
έκεϊ όπου ό αληθής πολιτισμός δέν είσεχώρησε δυστυχώς άκόμη. Καί 
έπ’ έλάχιστον έάν άνασύρωμεν τήν άκραν τοϋ πέπλου, θ’ άντιληφθώ- 
μεν τάς έκ τών παρ’ ήμϊν παραλόγων επιδείξεων γενομένας καταχρή
σεις, τά έκ τών ύπερμέτρων έφ’ ά μή δεϊ δαπανών έπακολουθοϋντα 
άτοπα, αύτόν τέλος τόν έκ τής συμπαρομαρτούσης άνηθικότητος ύφι- 
στάμενον κίνδυνον.

Τήν κακήν ταύτην πολυτέλειαν πρέπει νά προσπαθήσωμεν πάντες 
νά άρωμεν έκ μέσου,κτυποϋντες ταύτην κατά κεφαλής. Διά τήν άλλην, 
τήν τών εύπορων, άς μή φροντίζωμεν ύπέρ τό μέτρον. Έάν αύ'τη κα
θιστά τήν ζωήν αύτών μάλλον εύχάριστον καί γλυκεϊαν, δέν άντιστρα- 
τεύεται τοσοϋτον πρός τήν οικονομίαν, άλλά συμπράττει μετ’ αύτής 
δίδουσα χεϊρα βοήθειας πρός περίθαλψιν τών άπορων καί προς μεγα- 
λειτέραν άνεσιν τών έργαζομένων. Διό καί πάνυ όρθώς ό Μοντέσκιος 
έφρόνει ότι,έπειδή αί περιουσίαι είσίν άνίσως διανεμημέναι, άναγκαίως 
ή πολυτέλεια καθίστατο άναπόφευκτος, διότι, έάν οΐ πλούσιοι εκλειον 
ερμητικώς τάς θυρίδας τών χρηματοκιβωτίων των, οί άποροι θ’άπέθνη- 

. σκον έξ άσιτίας. ’Ορθόν μάλιστα θά ήτο, προσθέτομεν ήμεϊς, ή παρά 
τών εύπορων έξασκουμένη πολυτέλεια νά έπετείνετο άναλόγως τοϋ 
πλούτου αύτών άρκεϊ μόνον νά μή ύπήρχεν ό μέγας άριθμος τών ά- 
νοήτων, οϊτινες ζητοϋσιν έν παντί καί πάντοτε ν’ άπομιμώνται έκεϊ— 
νους, τούς όποιους εινε άδύνατον διά τών πραγμάτων ν’άπομιμηθώσιν.

Ή είς τά είδη τής πολυτελείας άλλως τε διάθεσις τοϋ περισσεύον- 
τ°ς χρήματος, δέν δύναται νά θεωρηθή άντιστρατευομένη είς τάς άρ- 
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χάς τής οικονομικής έπιστήμης. Όύδείς βεβαίως ύπάρχει ό άντιλέξων 
είς τό ότι δυνάμεθα νά ζώμεν, καί νά ζώμεν μάλιστα αξιόλογα, άνευ 
κοσμημάτων καί μεταξωτών ένδυμάτων, χωρίς νά περικυκλώμεθα άπό 
σπάνια άντικείμενα κομψοτεχνημάτων, χωρίς νά συχνάζωμεν τά τερ
πνά καί πολλάκις ώφέλιμα θεάματα, ούτε νά έπιχειρώμεν τά εύάρεστα 
καί ψυχαγωγά ταξείδια· άλλ’ δταν οίκονομικώς έξετασθή τό ζήτημα, 
θά γνωσθή ότι πάντα ταϋτα είς ούδέν έτερον χρησιμεύουσιν, είμή είς 
τήν διάθεσιν τοΰ περισσεύοντος χρήματος πρός παροχήν έργασίας είς 
τόν πένητα εργάτην ή τόν έπιτήδειον καλλιτέχνην. Διότι, ναι μέν ού
δέν προσθέτουσι τά κοσμήματα τιθέμενα έπί τής κεφαλής, τών χειρών 
ή τοϋ τραχήλου, ούδέ προφυλάττουσι τά τρίχαπτα και ή μέταξα τό 
σώμα καλλίτερον τών μάλλινων ή βαμβακερών ύφασμάτων, ούτε τό 
έκ γνήσιας καί πολυτίμου οπτής γής πινάκιον καθιστ^ τό έ'δεσμα ή 
τόν καρπόν εύχυμότερον, ούτε ή κρυστάλλινη φιάλη μεταβάλλει το 
ύδωρ τής πρωτευούσης έξ ακαθάρτου είς διαυγές-, ούτε αί τών γνωστών 
ζωγράφων εικόνες ή τών έξοχων γλυπτών τά αγάλματα, ή καί αύτά 
τά αναπαυτικά καί ώφέλιμα ταξείδια θεωρούνται αναγκαία δπως 
ζήση τις έπαρκώς καί άνέτως, άλλά πάντα ταϋτα τυγχάνουσιν άπα- 
ραίτητα διά τόν εύπορον, δστις διά τών άφθονων μέσων αύτοϋ πλου- 
τίζων τό καλλιτεχνικόν του τάλαντον μεταβάλλει πολλάκις τόν ίδιον 
οίκον είς φαντασμαγορικόν μουσεϊον, πλήρες έκλεκτής καλλιτεχνίας 
καί σπανίων κομψοτεχνημάτων τοϋ κόσμου παντός. Καί εινε άναπό- 
φευκτον διά τάς κοινωνίας, έν ταϊς μεγαλουπόλεσι κυρίως, ένθα συνή
θως οί πλούσιοι διάγουσι τόν βίον, νά ύπάρχωσιν, έκτος τών ήγεμονι- 
κών άνακτόρων, καί τά μεγαλοπρεπή έκεϊνα μαρμάρινα ιδιωτικά μέ
γαρα τά πλήρη λεπτεπιλέπτων έπίπλων, πλουσίων χνοωδών ταπήτων., 
πολυτίμων σινικών καί ιαπωνικών αγγείων, είκονογραφημάτων καί 
αγαλμάτων, συλλογών σπανίων Ελληνικών καί Ρωμαϊκών άρχαιο- 
τήτων, πλουσίων βιβλιοθηκών κτλ., διότι έκτος τοϋ δτι διασώζεται 
τοιουτοτρόπως ή τής τέχνης έντέλεια, παρέχεται άφ’ ετέρου τοϊς έργα- 
ζομένοις εύχερές τό μέσον τής ύπάρξεως.

“Αλλως τε, ποιον άρά γε τυγχάνει τό ίερώτερον δικαίωμα παντός 
άνθρώπου, έάν μή έκεϊνο δι’ού έκαστος εργάζεται καί προσπαθεί νά 
βελτιοϊ τά τής ζωής αύτοϋ έν γένει καί νά διαθέτη τήν περιουσίαν 
του κατά τό δοκοϋν άνευ βλάβης έτέρου ; Είς τινα καί παρά τίνος 
έδόθη τό δικαίωμα ν’άποκληρώση ολόκληρον λαόν τοϋ προνομίου, τό 
δποϊον τφ έδόθη παρά τής φύσεως, δπως ή άπόλυτος κύριος έν τφ ,οϊκφ 
του, δπως διακοσμή τούτον συμφώνως τή ορέξει αύτοϋ, δπως ένδύη 
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εαυτόν καί την οικογένειαν άναλόγως τών μέσων καί της φιλοκαλίας 
του, δπως τρώγη τά φαγητά της ιδιοτροπίας τοϋ στομάχου του καί 
τέλος διαθέτη δπως κάλλιον τω φαίνεται τήν περιουσίαν του, τήν όποιαν 
πολλάκις έν μέσω αγώνων καί στερήσεων άπέκτησεν, -'ϊνα δυνηθή μίαν 
ήμέραν νά ποιήσηται τήν νομιζομένην παρ’ αύτοϋ ώς καλήν χρήσιν ;

’Εναντίον τών φυσικών τούτων κανόνων άνεπιτυχώς πάντοτε ζη- 
τοϋσι νά άντιστρατεύωνται οί οπαδοί τών εσφαλμένων θεωριών,έπί τών 
οποίων βασίζονται δπως ΐσχυρισθώσιν δτι ή πολυτέλεια διαφθείρει παν
τού καί πάντοτε τά ήθη καί δτι δικαίωμα τής πολιτείας εινε νά θέτη 
φραγμούς εις τά έκ ταύτης αίτια τών άτοπων. Μεθ’δσα καί. έάν διι- 
σχυρίζωνται οί φιλοσοφοϋντες ούτοι οικονομολόγοι, ήμεϊς δέν δυνάμεθα 
παρά νά πιστεύωμεν άδιστάκτως, δτι ή λελογισμένη πολυτέλεια, ή 
σωφρόνως έξασκουμένη, ύπέρ ής καί ύπερεμαχήσαμεν, δέν έπιβαρύνει 
εί μή τούς δυναμ.ένους νά βαστάσωσι τά έκ ταύτης βάρη, ή δέ δια
φθορά τών ηθών, δταν διεσπαρμένη τυγχάνη εν τινι κοινωνίιγ, εχει συ
νήθως ώς α’ίτιον τήν αεργίαν καί τήν άπομίμησιν τής πολυτελείας παρά 
τών άδυνατούντων νά έξασκώσι ταύτην, ήν ήμεϊς παρεδέχθημεν. ώς 
εγκληματικήν καί συνεπώς κατεδικάσαμεν.

Δ’

Πάσα πολυτέλεια, άντιστρατευομένη προς τήν ηθικήν, τήν φιλοκα
λίαν καί τήν ευπρέπειαν, δύναται νά θεωρηθή ώς βλαβερά καί κακή. 
Πολυτέλεια δέν ε’νε ή χρήσις τών περιττών, ώς είπόν τινες, διότι ή 
χρήσις αΰτη έν τή γενικωτέρα αύτής έν'·οίφ λαμβανομένη, εΤνε πάν
τοτε σχετική. Άντικείμενον περιττόν διά τον μέν, δέν δύναται νά 
θεωρηθή χρήσιμον δι’ έτερον. Διά τούτο οί ηθικολόγοι ύπέπεσον εις 
μέγα σφάλμα καταδικάσαντες άνεπιφυλάκτως τήν πολυτέλειαν. Ή 
καταδίκη αΰτη ύπό έποψιν οικονομικήν εινέ τι τερατώδες, διότι πάν 
πράγμα δύναται ν’ άποτελή άντικείμενον πολυτελείας, κατά τάς έ- 
ποχάς, τά ήθη καί τάς περιστάσεις. Οΰτω κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' 
αιώνα,αΐ θερμάστραι έθεωρούντο άντικείμενον μεγάλης πολυτελείας, ώ- 
σαύτως δέ αΐ στρωμναί καί αί κλϊναι. Όταν ή περόνη άνεπλήρου το 
εργον τών δακτύλων, έθεωρήθη παρά τών ηθικολόγων τής έποχής έ
κείνης ώς μέσον διαφθοράς. Ύπό τοιούτους δρους δμως έπιζητουμένης 
τής καταδίκης τής πολυτελείας, έπέρχεται φυσικώς άναστροφή παντός 
θεσμού καί δ πέλεκυς φοβερός καταφέρεται έναντίον τού εμπορίου, τής 
βιομηχανίας, τών τεχνών, τού εργαζομένου τέλος λαού.

Η πολυτέλεια εινε βλαβερά δταν διευκολύνη τάς σχέσεις τών αν
θρώπων προς τάς κακίας καί τά έλαττώματα. Τοιαύτη δ’ εινε ή πο
λυτέλεια ήτις γενν^ άνάγκας έπιπλάστους, ήτις μεγαλοποιεί τά χρή
σιμα τφ βίω, ήτις άποτρέπει τοϋ έν τφ κόσμφ τούτφ προορισμού των 
τούς πολλούς, ήτις άκοκαθιστδί άσκοπον, άνόητον, καί έξολοθρευτικόν 
μεταξύ τών πολιτών συναγωνισμόν, ήτις έπί τέλους μάτην ζητεί νά 
όδηγήση τούς πολλούς πρός τό σημεϊον τής εύδαιμονίας, το όποιον ά- 
δύνατον εινε νά πλησιάσωσιν οί τόν άγώνα τούτον άναλαμβάνοντες. 
«Σάκκος κενός αδύνατον νά μένη όρθιος»· άνήρ δέ δαπανών πλείονα 
τών έσόδων αδύνατον νά τερματίση καλώς τόν βίον. Παρ’ ήμϊν δ α
ριθμός τών πλείονα δαπανώντων τού εισοδήματος των εινε μέγας, καί- 
τοι μεγαλείτερος τών πασχόντων έκ πυρετού χρηματιστικοϋ, · πυρετού 
τών ήδονών,πυρετού τών συρμών,πυρετού άναζητούντος πάν τό διαλάμ- 
πον και πάν το πιθηκίζον. Πάντες ούτοι εις πάσαν στιγμήν ■ καταπο- 
νοϋσι την διάνοιαν μέ τήν έξευρεσιν τού τρόπου,διά.τοϋ δποίου θά κερδή- 
σωσιν ευχερώς και τΟ χείριστον άκόπως. Διό καί βλέπομεν παρ’ ήμϊν 
ουχι σπανιως δημοσίους λειτουργούς σφετεριζομένους τό δημόσιον χρήμα, 
υπάλληλους εμπορικών καταστημάτων έξαφανιζομένους μετά τοϋ είσ- 
πραχθέντος χρήματος διά λογαριασμόν τού κυρίου των, αξιωματικούς 
τού στρατού έλλειμματίας, πλείστους δέ άλλους καταχρωμένους ποικι- 
λοτροπως, εστι δ δτε καί εν τφ χρηματιστηρίφ ζητοϋντας νά έπου- 
λώσωσι τάς έκ τής σπατάλης άνεφχθείσας πληγάς έν τφ οικφ των. 
Πάντα τ’ άτοπήματα ταύτα, τά δποϊα πολλάκις καί.ώς έγκλήματα 
παρουσιάζονται, κυρίως ώς άφορμήν εχουσι τήν κακήν πολυτέλειαν. 
Την Ελλάδα τής σήμερον χαρακτηρίζει ή πτωχαλαζονεία. Ή έπί τού 
ψεύδους καί τής άπάτης στηριζομένη έπίδειξις αΰτη κατατρώγει ώς δ 
σάραξ πάν δ,τι ηθικόν καί ύγιές περιλαμβάνει ή κοινωνία. Δέν λέγο- 
μεν δέ τι νέον άναφέροντες δτι ύπάρχουσι παρ’ήμϊν ένδεεϊς άλλ" έν
τιμοι οικογενειαρχαι, οϊτινες νομίζουσι τήν θέσιν των έξευτελιστικήν, 
διότι τά μέσα αυτών δέν τοϊς έπιτρέπουσι ν’ άπομιμώνται τούς εύπο
ρους. Και καθίστανται γελοίοι αυτοί οί άνευ περιουσίας,άνέυ φιλοκαλίας, 
ζητούντες, χάριν ίκανοποιήσεως κούφων ιδεών ματαιότητος, ν’άπομι- 
μηθώσι τούς έκ του πλούτου καί τής θέσεώς των δυναμένους νά ζήσωσι 
πολύ ανετωτερον και, πολυτελέστερον βίον- διότι μία έκ τών ελεεινό— 
τέρων καί έξευτελιστικωτέρων θέσεων, τάς όποιας γνωρίζει ή νεωτέρα 
κοινωνία,εινε έκείνη ήν πλάττουσί τινες,πτωχοί βεβαίως κατά τό θυλά- 
κιον καί τό πνεύμα, οί όποιοι στερούμενοι θάρρους δπως διά τής εργα
σίας των καί τής άποταμιεύσεως προσπορίσωσ^ν ε’ις εαυτούς τά πρός. 



362 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τό ζην άνέτως, άξιοΰσι νά βιώσωσιν δπως οί διακρινόμενοι έπί περισ- 
σείφ I Και χάριν τούτου εις τίνας έξευτελισμούς δέν εκτίθενται οΐ δύ
στηνοι ! Είς τινας ταπεινώσεις δέν ύποβάλλονται ενώπιον τών τοκογλύ
φων καί τών δικαστικών κλητήρων ! Πάντες γνωρίζομεν τούς σοβαρούς 
κινδύνους, τούς οποίους παρακολουθεί ή λήξις χρεωστικού γραμματίου. 
Ούδείς άγνοεϊ δτι ύπάρχουσιν εν τή κοινωνία ήμών πολλοί,οί όποιοι τήν 
έπιοϋσαν χορευτικής τίνος έσπερίδος,(ής ίσως θά έξήρεν δ φίλτατος άρχι- 
συντάκτης τής «Νέας’Εφημερίδος» τήν λαμπρότητα) μεταβαίνουσι παρά 
τφ προμηθευτή των καί παρακλητικώς έκλιπαροϋσι τήν χορήγησιν καί 
αύτών τών άναγκαίων διά τήν ήμέραν τροφίμων, διότι τίς οίδεν έάν τό 
ύπάρξαν τήν προτεραίαν χρηματικόν ποσόν δέν διετέθη εις τήν προε
τοιμασίαν τής ενδυμασίας τής συζύγου ή τής θυγατρός ! Διά πολλούς 
έκ τών οικογενειαρχών τούτων τό έτος άποτελεϊται πολλάκις άπό τεσ
σαρακοστήν καί μόνον, νηστεία δέ διαρκής έπί πολλών άναγκαίων καί 
ώφελίμων τή ύγείφ πληροί τδν βίον.Ό τοιοϋτος βίος καθίσταται άβίω- 
τος. Ή ήσυχία έξαρτάται άπό τάς εύλογους ιδιοτροπίας τοϋ παντο
πώλου, τοϋ ιδιοκτήτου τής οικίας, τοϋ έμπορου τών νεωτερισμών, τή'ς 
ραπτρίας καί τών άλλων οχληρών. Πάντα δέ ταϋτα συμβαίνουσιν ό
πως άπατηθή δ πλησίον καί διά νά ύποθέτωσιν οί άπομιμηταί ούτοι 
δτι εινε εύχερές τό νά προβάλλη τις αξιώσεις στηριζομένας έπί πραγ
ματικής φρεναπάτης.

Καί δεχόμεθα βεβαίως δτι, δταν οί άνθρωποι δαπανώσι πολλά, 
άγονται πρός τήν έργασίαν εύκολώτερον καί κερδαίνουσι πλείω, άλλ’ 
άδύνατον νά δεχθώμεν δτι εινε δυνατόν νά κερδαίνη τις πολλά άνευ 
φειδοϋς καί άποταμιεύσεως, συνεπώς μακράν μερικών λελογισμένων 
στερήσεων. ’Επειδή δ’ ύπάρχει παρ’ ήμϊν τάξις τις, ήτις δέν στέργει 
νά ύποβληθή εις τάς λελογισμένας ταύτας στερήσεις καί ή όποια έπι
ζητεϊ έν παντΐ και πάντοτε ν’ άπομιμήται τούς εύπορους, έννοεϊ δ’ 
άνευ έργασίας νά ίκανοποιή τάς παραλογωτέρας τών άπαιτήσεων, διά 
ταϋτα παρατηρεϊται καί παρ’ ήμϊν ή έν πολλοϊς διαφθορά τών χαρα
κτήρων, ή δολιότης, ή άπάτη, αί κλοπαί καί τά τούτοις παραπλήσια, 
δι’ ών πάντων άποτελεϊται έν μέρει ή κρατούσα παρ’ ήμϊν άνώμαλος 
τών κοινών πραγμάτων κατάστασις. Ή εμφάνισες τής βλαβεράς πο
λυτελείας έν τινι κοινωνίφ συνδέεται πάντοτε μετά τής καταπτήσεως 
τών κοινωνικών ηθών, καθό προξενούσα κυρίως τάς μεγαλειτέρας κατα- 
στροφάς παρά ταΐς οίκογενείαις. Οΐ κομψοί νέοι τής δδοϋ Σταδίου 
καί αί λαμπραί τήν περιβολήν νεάνιδες τών Φαληρικών άκτών μίαν 
καί μόνην έπιθυμίαν κυκλοφοροϋσιν έν τή διανοίφ, πώς δήλα δή νά 
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άπατήσωσι τούς πολλούς καί νά νομισθώσιν δτι κατέχουσι θέσιν καλ- 
λιτέραν οίκονομικώς τής πραγματικής. Διά τούτο καί ή σπατάλη έν τή 
περιβολή καί ταΐς λοιπαϊς έπιδε^ξεσιν όσημέραι αύξάνει, κραταιούται 
δη έλπίς δτι τά-,αθροιζόμενα έπί τής ράχεως βαρύτατα χρέη θά δυνηθή 
νά έλαφρύνη ή δύσμοιρος προίξ. Μή άναζητώμεν λοιπόν τήν παρ’ ήμϊν 
τηρουμένην έλάττωσιν τών γάμων εις τήν έλλειψιν τής έργασίας, ώς 
ίσχυρίσθησάν τινες έν τφ τύπφ πρό τίνος, άλλά ζητήσωμεν ταύτην 
εις τήν. παρ’ήμϊν βασιλείαν τής βλαβερές πολυτελείας. Καί όντως 
μεταξύ τής έλαττώσεως παρ’ ήμϊν τού άριθμού τών γάμων καί τής 
πρός τάς ύπερβολάς έκτροπής τών ορέξεων, ή τής πολυτελείας, ύπάρ- 
χει στενώτερος δεσμός, ή πρός τήν γνωστήν θεωρίαν τοΰ Μάλθου. Ό 
βίος σήμερον κατήντησε δυσχερέστατος πανθομολογουμένως. Πλεϊστα 
άναγκαϊα ήμϊν πράγματα ύψώθησαν έν ταΐς τιμαϊς, διότι ζήτησις πε
ριορισμένη άλλοτε κατήντησε σήμερον γενική. Αί δ’άπαι.τήσεις πρός 
τήν άπολαυστικήν πολυτέλειαν τυγχάνουσι τό κύριον αίτιον τών ύφι- 
σταμένων δυσχερειών πρός σύναψιν τών γάμων. Και άποτροπιάζονται 
οί πολλοί τόν γάμον ούχί έξ άλλων λόγων, άλλ’ έκ τών βαρών τής 
οικογένειας. Δέν εύρισκόμεθα πλέον εις τήν έποχήν τοϋ Φραγκλίνου, 
δστις έφρόνει δτι χρειάζονται πολύ πλειότερα διά νά ίκανοποιήση τι- 
μίαν κακήν έ'ξιν, παρά διά νά θρέψη πολλά τέκνα. Ή άνατροφή 
τών τέκνων σήμερον στοιχίζει πολλά καί κατόρθωμα τών γονέων κα
τήντησε νύν νά θεωρήται ή άπόκτησις όλιγωτέρων τέκνων, έναντίον 
τών κοινωνικών καί αύτών τών έθνικών ιδεών. Όσοι δέ έκ τών ύπο- 
κινούντων τά ζητήματα ταϋτα έπιθυμοϋσι νά έπιφέρωσι ποιάν τινα 
θεραπείαν, άς μή τρέφωσι ματαίας έλπίδας δτι θά· έξοστρακίσωσι τήν 
κακήν ταύτην πολυτέλειαν, τήν :διαφθείρουσαν τούς χαρακτήρας καί 
καταστρέφουσαν τάς ψυχάς, έάν μή παραδεχθώσι καί διδάξωσιν είς 
τούς πολλούς τάς ύγιεΐς έκείνας οικονομικός άρχάς, δι’ ών διεγείρετα. 
δ πρός τήν έργασίαν ερώς καί ή διά τής έργασίας καί τής φειδοϋς πα
ραγωγή τοϋ κεφαλαίου.

Ε'

Κατεστήσαμεν ήδη γνωστά τά έκ τής πλημμελούς πολυτελείας 
έπερχόμενα δεινά, τά έπαπειλοϋντα πολλάκις τήν δλην οικονομίαν 
μιάς χώρας. Άπεδείξαμεν δτι, δσάκις ή πολυτέλεια κατακτ^ πάσας 
τάς κοινωνικός τάξεις καί προκαλή διά τής άπομιμήσεως καί αύτάς 
τάς κατωτάτας είς σπατάλην παντός κερδαινομένου, εστιν δτε μάλιστα 
καί περιπλέον πάντων τών κερδαινομένων, τότε λαμβάνει τάς διαστά
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σεις δημοσίου κακού, διότι παρακωλύει την φειδώ έν γένει καί την 
άποταμίευσιν, διαφθείρουσα καί έξολοθρεύουσα τήν πρώτην αρετήν 
τοΰ οικογενειακού βίου : τήν οικονομίαν τοΰ οικογενειάρχου.

Μένει νΰν νά έρευνήσωμεν το ζήτημα, δι’ ού εσεται δυνατόν νά με- 
τριασθώσι τά έκ τής πολυτελείας άτοπα καί νά έπέλθγι ή έκ τοΰ κα
κού άνακούφισις.

Εύτυχώς διά τήν χώραν ήμών μεθ’δλας τάς κατακτήσεις, τάς 
οποίας άπροσκόπτως σχεδόν έπήνεγκεν ή πολυτέλεια έν τοϊς σημαντι- 
κωτέροις Έλληνικοϊς κέντροις, ύπάρχουσιν ανώτεροι καί σπουδαιότεροι 
λόγοι πείθοντες δτι αΐ κατακτήσεις αύται δέν τυγχάνουσιν ασφαλείς 
καί δτι, έάν έγκαίρως έργασθώμεν, ευχερής άποβήσεται ή άποτίναξις 
τοΰ ζυγού άπό τών τμημάτων τής χώρας έκείνων, ένθα ούτος έπεβλήθη.

Τήν πολυτέλειαν έκείνην, τήν οποίαν άπεδοκιμάσαμεν άποκαλέσαν- 
τες κακήν, αρκούντως καί τελεσφόρως άπομακρύνει ή, έργαΰία, ή 
μεγίστη δύναμις αΰτη καί δ κυριώτερος πλούτος τών έθνών. Οι άεργοι, 
πάντη άνωφελεϊς διά τό έαυτών έθνος, καταστρέφουσιν έπί ματαίφ τόν 
βίον καί τήν διάνοιαν; Πάσα ή έργασία των μέν εύπορούντων άεργων 
καταναλίσκεται έν άηδεστάτη άνοίιρ καί συγκεντροϋται έν τοϊς έξε- 
ρευνητικοϊς συλλογισμοϊς περί καλλωπισμού τού ίδιου ατόμου, περί 
θεάτρων καί εσπερίδων, χορευτικών ή χαρτοπαικτικών, περί τέρψεων 
καί ποικιλόμορφων ηδονών, περί διαφθοράς έν ένί λόγω τής καρδίας. 
Οί ευπορούντες άεργοι έν μόνον έπιζητούσι : πώς νά μή ένοχλώντάι έν 
ταϊς άπαλαύσεσιν αύτών. Αί εύγενεϊς καί πατριωτικαί ίδέαι δι’ αυτούς 
εινε χίμαιρα, τό πάν δέ συγκεντροϋται έν τή ύλη. Ό βίος των ούτος 
εινε ο κατ’ έξοχήν τής κακής πολυτελείας βίος. Τών δ’ άπορούντων 
άέργων ή σκέψις εινε πάντοτε έπιβλαβής, περιστρεφομένη εϊτε περί τήν 
άργομισθίαν, εϊτε περί τήν έξεύρεσιν πόρων ζωής αμφιβόλου φύσεως, 
εϊτε καί περί αύτό τό έγκλημα. Έάν ή ήμετέρα κοινωνία παριστ^ 
σήμερον θέαμα άξιόμεμπτον ένεκεν τής χαλαρώσεως .πολλών ηθικών 
συνεκτικών έλατηρίων, τοϋτο προέρχεται έκ τού λόγου δτι τό κοινω
νικόν ίσοζύγιον διεσαλεύθη, τών ολίγων μόνον εργαζομένων, τών δέ 
πολλών βεβυθισμένων δντων έν τή άεργίορ. Τό έθνος ήμών, έάν ή ίσχύ- 
ουσα φορά τών πραγμάτων συνεχισθή, θά δύναται ϊσως νά παραβάλ- 
ληται προς πλοϊον, ούτινος τό φορτίον μετηνέχθη άπαν έπί τής μιάς 
πλευράς, έπαπειλεϊται δ’έκ τούτου κίνδυνος καταποντισμού. Διότι κρά
τος, τό δποϊον περικλείει έν τοϊς κόλποις άδιαλείπτώς μεγεθυνόμενον 
τόν άριθμόν τών άέργων, δέν εινε δυνατόν νά ύφίστατάι- θά παύση 
γρϋ νά παραγάγη, συνεπώς δέν θά είσάγη, θά περιπέση είς ένδειαν καί 
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μετά ταύτα δ αδρανής αυτού βίος θά συντελέση ε’ις τήν παρά γείτονος 
έπικρατείας άπορρόφησίν του.

Μετά τήν έργασίαν, απόλυτος ανάγκη ύπάρχ’ει τής ε’ις τά τέκνα ή
μών διδαχής τών ύγιών καί πατριωτικών ιδεών, αί'τινες άντικρυς άντι- 
τίθενται πρός τήν πολυτέλειαν. Αί όρθαί καί πατριωτικαί ίδέαι τών 
έναρέτων πολιτών ,χρησιμεύουσι πάντοτε ώς φάρμακον δραστήριον κατά 
τής νόσου τής κακής πολυτελείας. Άναγκαϊον δθεν πάντες οί ένάρετοι 
πατέρες νά διδάξωσιν ε’ις τά έαυτών τέκνα τό σέβας πρός τήν θρη
σκείαν, τόν έρωτα πρός τήν πατρί ία, τήν αγάπην πρός τόν πλησίον 
καί τήν έργασίαν, τήν ύπακοήν πρός τούς νόμους καί τήν. τάξιν.Όταν 
τών έλληνοπαίδων αί κεφαλα'ΐ πληρωθώσιν έκ τών ύγιών τούτων αρ
χών, άφ’ έαυτών τότε ούτοι θά έννοήσωσιν δτι ή άπλότης συνδεομένη 
μετά τής χάριτος εινε πολύ άνωτέρα τών πολυτελών στολισμών, έν φ 
άπεναντίας δταν αΐ ύλικαί άπολαύσεις καταλαμβάνωσιν έν ταϊς καρ- 
δίαις τών τέκνων μας τήν θέσιν τών πατριωτικών άρετών, τότε δέν 
ύπάρχει ποταπότης ή έξευτελισμός,τόν δποϊον τά τέκνα ταύτα άνδρού- 
μενα δέν θά δύνανται νά διαπράξωσι. Λαός δ’ έκδοτος είς τάς Ιδιο
τροπίας τής πολυτελείας καθίσταται ευκόλως άστατος καί έλαφρός. Αί 
ίδέαι του μεταβάλλονται τόσον ταχέως, ώς ή βελόνη τής πυξίδος έν τε- 
θορυβημένη θαλάσση.’Αντί τών άνδρών έκείνων οϊτινες δύνανται νά τον 
διδάξωσι καί τον καθοδηγήσωσιν είς τήν δδον τής προόδου, προτιμά έ- 
κείνους, οί δποϊοι τόν διασκεδάζουσι. Τοιούτος λαός συντόμως άπαυδ^ 
άπό πάν τό περικυκλούν αυτόν. Ούτε τόν Θεόν, ούτε τούς νόμους σέ
βεται και μόνον τόν πλησίον μισεί. ’Αναπνέει έν άτμοσφαίριη άποπνι- 
κτική. Ή γενική διαφθορά θέλει δσον οΰπω καταστρέψει καί αύτόν.

Έκτος τής έργασίας καί τής διδαχής τών άληθών πατριωτικών’ιδεών, 
έπεχείρησαν έν έτέροις κράτεσι διά τών αυστηρών νόμων ν’άπαγορεύσωσι 
τήν άνάπτυξιν τής πολυτελείας. Κάρολος δ VIII διά διατάγματος του 
άπηγόρευσε τήν χρήσιν τών πολυτίμων ενδυμασιών, Λουδοβίκος δ’ δ 
XII άπηγόρευσε διά νόμου τήν χρήσιν τών άργυρών σκευών. Θεωρείται 
παρά πολλών σήμερον έπικίνδυνον τό ν’άναμιγνύηται τό κράτος εις τάς 
ίδιωτικάς ύποθέσεις τών πολιτών. Ή έπέμβασις τούτου έν τισιν, ύπό τό 
πρόσχημα τής πατρικής τών κυβερνήσεων φροντίδος, άποβαίνει έν πλεί- 
σταις περιστάσεσιν άρκούντως οχληρά. Εΰκολον δ’ εινε νά φαντασθώ- 
μεν τί θά συνέβαινεν, έάν έπετρέπετο άκόμη είς τό κράτος νά είσέρ- 
χηται είς τούς οϊκους ήμών, νά έξετάζη τί τρώγομεν, πόσα και 
ποϊα ένδύματα περιλαμβάνει ή ιματιοθήκη μας, πόσους ύπηρέτας έχο
μεν, πώς διασκεδάζομεν καί τά παραπλήσια, διά τών νόμων δέ ν’ ά- 
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παγορεύν) παν δ,τι θεωρεί πολυτελές. Ή τυραννία αυτή θά διήρκει βε
βαίως επ’ ελάχιστου, διότι πάντες θά προετίμων νά έγκαταλείψωσι 
την πάτριον, δπως διασωθώσιν έκ. τοιαύτης άναιδούς έπεμβάσεως τών 
ύπαλλήλων τοϋ κράτους, στηριζομένης εις νόμους κατά τής πολυτε
λείας, ο'ίτινες θά έπέβαλλον νά μή δαπανώμεν πέραν ώρισμένου ποσού, 
θά καθώριζον τό είδος τών ενδυμάτων μας, θ’ άπηγόρευον τήν [/.έταξαν 
εις τούς μέν καί τά τρίχαπτα εις τάς δέ, θά διέτασσον τήν διά με- 
μετρημένου άρϊθμού ύπήρετών ή ώρισμένου μεγέθους οίκων πλήρωσιν 
τών άναγκών ριας και άλλας τέλος ουτοπίας άσυμβιβάστους μέ τήν 
λογικήν καί τό πρέπον.

Οΰχ ήττον εύρέθησαν εν τισι καί παρ’ ήμϊν, έάν δέν άπατώριεθα, 
άπομιμηταί τής διά νόμου άπαγορεύσεως ή μετριασμού τής πολυτε
λείας καί ύπεστήριξαν καί παρεδέχθησαν ούτοι, έν τή έξουσίφ εύρι- 
σκόμενοι, δτι διά τών ύψηλών τελωνιακών δασμών θά παρεκωλύετο 
ή προς τήν πολυτέλειαν τάσις, γνωστού δντος δτι πάντα σχεδόν τά 
τής πολυτελείας είδη έξωθεν εΐσάγονται παρ’ ήριϊν. Οί πολιτικοί δμως 
;ύτοι άνδρες ήμών τάς πεπλανηριένας ταύτας οίκονοριικάς άρχάς παρα- 
δεχθέντες, έτερον σκοπόν δι’ ετέρου μέσου έπεδίωκον. Έξ έσφαλμένων 
αιτίων άναχωρούντες έπεζήτησαν νά παραπλανήσωσι τούς πολλούς καί 
προέβαλον τόν ηθικόν λόγον, δπως πράγματι έπιτύχωσι τού έπιδιωκο- 
μένου ταμιευτικού σκοπού. Άλλ’ άντίτής ματαιοπονίας ταύτης, ώφει- 
λον οί Κυβερνήται ήμών νά παρακωλύσωσι τό ρεύμα, δπερ έσυρε καί 
έξακολουθεϊ νά σύρη πρός τήν Πρωτεύουσαν καί τάς κυριωτέρας μεγα- 
λουπόλεις τά πλήθη, καί" τό όποιον συντελεί εις τήν άφαίρεσιν τών 
βραχιόνων έκ τών άγρών άφ’ενός καί εις τήν διαφθοράν τών ύγιών 
στοιχείων άφ’ ετέρου. Καί κράτιστον μέσον πρός καταπολέμησιν τών 
παραπλήσιων τάσεων τών αγροτικών πληθυσμών ήτο ή βελτίωσις τής 
τύχης τών πληθυσμών τούτων, περί ής ούδεμία ποτέ φροντίς έλήφθη. 
Άλλά περί τών παραλείψεων τούτων δέν δύναται νά γείντρ λόγος έν 
τφ άναγνώσματι τούτφ.

Καί δ Λουδοβίκος XIV, δι’ αυστηρών κατά τής πολυτελείας δια
ταγμάτων, έπεζήτησε ν’ άνακόψη τόν καταστρεπτικόν διά τό βασί- 
λειόν του $ούν τής πολυτελείας, άλλ’ ούτος ώς προμετωπίδα τών ιδεών 
του έθετε κατά κύριον λόγον τό xaJlor παράδειγμα καί έ'λεγεν : «Ίνα 
ΐσχυροποιήσώμεν τούς νόμους ήμών καί ϊνα έξ αύτών έπέλθη ή- κοινή 
ωφέλεια, άναγκαϊον νά παρουσιάζωμεν ημάς αυτούς ώς παράδειγμα, 
έκτελούντες πρώτοι ήμεϊς εκείνο τό όποιον παραγγέλλομεν ... » Εις 
επίμετρον μάλιστα τών σκέψεων τού λαμπρού ηγεμόνος έκείνου ήρχοντο 

Η ΠΑΡ’ΗΜΙΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 367

αί θεωρίαι τού σοφού Ρουσσώ, δστις διεκήρυττεν δτι : «Δέν έκριζούται 
ή πολυτέλεια διά τών άπαγορευτικών νόμων, άλλ’ αίρεται διά τής 
άπομακρύνσεως τών καταστρεπτικών έξεων τούτων έκ τού βάθους τών 
καρδιών μας. Άπαγορεύειν τι δπερ ού δέον γενέσθαι, εινε μέτρον 
άσκοπου καί μάταιου, έάν δέν έπιτυγχάνηται συγχρόνως νά μισηθή 
το άπαγορευόμενον καί νά περιφρονηθή». Καί όντως άμα δ πρός τήν 
πολυτέλειαν ^έπων λαός βλέπη τούς άρχοντάς του καί τούς τά πρώτα 
κατέχοντας έν τοϊς κέντροις, έν οις διάγει τόν βίον, περιφρονούντας τάς 
ματαίας απολαύσεις ταύτας, δέν θέλει βεβαίως έκδηλώση τά άπομι · 
μητικά αυτού ένστικτα έν ζητήμασι πολυτελείας κατά τό πλεϊστον 
τέως άνυπάρκτοις παρ’αύτφ.

Αί Κυρίαί τού συρμού πολλάς ,πληγάς άνοίγουσι δυστυχώς ε’ις τάς 
νεοσυστάτους κοινωνίας. Προφυλαχθώμεν καί άπό τάς Κυρίας ταύτας, 
α'ίτινες διά τού κακού παραδείγματος γίνονται πρόξενοι μεγάλων κα
ταστροφών. Παρά ταϊς Κυρίαις ταύταις τού συρμού δέν ευρίσκει τις 
συνήθως ούτε τήν στοργήν τής συζύγου, ούτε τήν άγάπην τής μη- 
τρός. Πάντα τά ένστικτα τής γυναικός, τά εύγενή αισθήματα καί αΐ 
τρυφεραί κλίσεις έξατμίζονται εντός τής πνιγηράς άτμοσφαίρας τών 
αιθουσών τών χορών καί τών παρεισάκτων five o’Clock. Προφυλά- 
χθητε σεϊς, οί άποτελούντες τήν εύέλπιδα νεολαίαν, άπό τού νά ζη- 
τήσητε πλησίον αυτών τήν έπαλήθευσιν τών ονείρων σας.

Κατά καλήν τύχην, αί γλυκεϊαι καί σεμναί δεσποινίδες, αί άνα- 
τραφεϊσαί ύπό τήν προστατευτικήν σκιάν τής άφθάρτου οικογενεια
κής εστίας, δέν έλλείπουσι παρ’ ήμϊν. Ή καρδία αύτών κτυπεϊ καί ι
δύναται ν’ άνταποκριθή πρός τούς παλμούς τής καρδίας σας. Αύται θά 
ώσιν αί άφωσιωμέναι ύμών φίλαι καί άξιαι σύντροφοι. Εις ύμάς τό 
θάρρος καί ή ίκανότης νά τάς άνακαλύψητε καί ταϊς παρουσιάσητε τά 
άναγκαϊα προσόντα σας.

Όπως άποβή μάλιστα ή διά τού παραδείγματος διόρθωσες άποτε- 
λεσματικωτέρα, δέον τό ώραϊον φύλον νά δώση πρώτον τό παράδειγμα ί
τούτο. Δε’ ώραίαν καί νέαν γυναίκα άπλουστάτη έσθής χρησιμεύει 
καλλίτερον διά νά δείξη έπί τό μεγαλοπρεπέστερον τήν νεότητα καί 
τήν καλλονήν αύτής, παρά τά άφθονα τιμαλφή κοσμήματα, τά τε
χνηέντως έναποτεθειμένα έπί πλούσιας έξ δλοσηρικού έσθήτος. Έάν ή 
άνθηρότης μετά τής ήλικίας παρήλθεν, δ βαρύς καί πολυτελέστατος · !
στολισμός ούδέν έτερον θά έχη άποτέλεσμα, εΐ μή νά καταστήση προ- 
σεκτικώτερον τό όμμα τού προσεκτικού παρατηρητοΰ πρός άνακάλυψιν 
τών κεκρυμμένων ίσως έρειπίων. Έάν δέ τήν φυσικήν άσχημίαν έπι- η
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διώκη νά άντικαταστήση ή λάμψις τών άδαμάντων, τοϋ χρυσού καί 
τής μετάξης, τό αύτό αυστηρόν βλέμμα θά προσηλωθή βεβαίως—έάν 
προσηλωθώ—πολύ πλειότερον επί τών πολυτελών καί σπανίων λίθων, 
καθώς καί έπί τής διά Παρισινής έντελείας κεκομμένης έσθήτος, παρά 
£πί τοϋ δυσειδούς προσώπου.

Άπό τάς μητέρας λοιπόν ε’νε εύχερέστερον νά κηρυχθή καί παρ’ή
μϊν δ κατά τής βλαβεράς πολυτελείας πόλεριος. Άς σκεφθώσιν αύται 
δτι έν τή οικογενειακή έστίφ εύρίσκεται ή μόνη πραγματική άγάπη 
καί έν σκύτη συναντάται ή μόνη αληθής χαρά. . Έν τφ ίδίφ οϊκφ 
πάσα μήτηρ άνακηρύσσεται αυτοδικαίως βασίλισσα. Τά δέ μικροσκο- 
πικά βασίλεια ταϋτα έχουσιν ώσαύτως τάς μεγάλας φροντίδας των. 
"Οταν αί μητέρες έν τφ οϊκφ φροντίζωσι περί τής άνατροφής τών τέ
κνων των, περί τής έξ απαλών ονύχων διδαχής τών ηθικών άρχών 
εκείνων, αϊτινες θά ώσιν άριστος οδηγός καί λαμπρόν έφόδιον τοϋ 
βίου των παντός, όταν ένσταλαχθή παρ’ αύτών είς τήν καρδίαν καί 
τήν ψυχήν τό φιλανθρωπικόν αίσθημα καί ριζωθή έν αύτοϊς ή πρός 
τον πλησίον άγάπη, όταν πρό παντός άναζωπυρηθή τό θρησκευτικόν 
αίσθημα καί δ πρός τόν Θεόν φόβος, πάντα ταϋτα διά νά έπιτευ- 
χθώσιν απαιτείται νά δαπανηθή παρά τών μητέρων χρόνος πολύς καί 
κόπος μέγας, διά τούς δποίους έλάχισται θά ώσιν αί έλεύθεραε στιγ- 
μαί, τάς δποίας αί μητέρες θά έξευρίσκωσιν ϊνα καταναλώσωσι 
διά τόν συρμόν καί τόν πολυτελή έν γένει βίον. Άλλ’ αί ευάρε
στοι φροντίδες αύται καί τά καθήκοντα τών μητέρων παραμελοϋν- 
ται, άμ’ ώς τό μικρόβιον τής πλημμελούς πολυτελείας μολύνη τόν 
νοϋν καί έν παντί έπιζητήται ή έπίδειξις καί ή άπομίμησις. Τήν ε’πί- 
δειξιν ταύτην τής πολυτελείας διά παντός θάμποντος άς άντικατα- 
στήσωσιν έν τφ μέλλοντι αί Έλληνίδες μητέρες, ώς αντικατέστησε 
ταύτας ή ένδοξος-έκείνη μήτηρ τών Γράκχων, ήτις, καθ’ήν στιγμήν 
τή έζήτουν νά επίδειξη τά πολύτιμα αύτής καί πολυτελή κοσμήματα, 
ώδήγησεν έν τφ μέσφ τά έαυτής τέκνα.

Έπαμ. Έμ.πεοροκος.

Η ΝΗΣΟΣ ΓΊΑΤΜΟΣ

Έκ προσφάτου βιβλίου περί τών νήσων τοϋ Αιγαίου, συγγραφέντος 
ύπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης κ. Ε. Φ. Τώ- 
ζερ *, παραλαμβάνομεν έλευθέρως μεταφράζοντες τάς έξής καί λίαν 
ένδιαφερούσας περικοπάς περί τής νήσου Πάτμου, ήν δ συγγραφεύς 
έπεσκέφθη πρό τίνος :

«*0 μεταβαίνων έκ τής Σάμου ε’ις τήν Πάτμον καταλείπει έδαφος 
κλασικής αρχαιολογίας,ϊνα έπισκεφθή έδαφος,ού τό ενδιαφέρον εινε κατά 
πάντα βιβλικόν καί εκκλησιαστικόν. Πρό τής χριστιανικής έποχής τό 
ονομα τής Πάτμου άπαντ^ μόνον έν τισι χωρίοις άρχαίων συγγραφέων- 
περί τής ιστορίας της, έάν είχεν ιστορίαν, ούδέν γινώσκεται. Μόνον 
δτε κατέστη τόπος έξόρίας τού Άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, καί δτε 
κατέστη θέατρον τής αποκαλυπτικής αύτοϋ οπτασίας, προσείλκυσενάπαξ 
διά παντός τήν προσοχήν τής άνθρωπότητος ...

Μετέβην είς τό μοναστήριον τής Άποκαλύψεως, δπερ καταλαμβά
νει ύψηρεφή τοποθεσίαν έπί τού ορεινού μέρους καί κεΐται άκριβώς έπί 
τοϋ τόπου, δν ή παράδοσις ύποδεικνύει ώς τόν έφ’ ού έγένετο ή άπο- 
κάλυψις τοϋ Ίωάννου. Ό επισκέπτης κατέρχεται έν μέσφ ποικίλων 
κτιρίων, διά πολυαρίθμων λίθινων κλιμάκων, ών αΐ βαθμίδες εινε τεσ
σαράκοντα. Εις τό χαμηλότερον σημεϊον, εί καί είς μέγα άκόμη ύψος 
ύπεράνω τής κοιλάδος, εύ'ρηται τό σπήλαιον, δπερ άποτελεϊ τήν Έκ
κλησίαν τής Άποκαλύψεως. Αί γυμναί πλευραί καί ή στέγη τοϋ σπη
λαίου δηλαδή εινε ή έκκλησία, καί έχει μ.ήκος είκοσι δύο ποδών,πλά
τος δέ δεκαπέντε. Εις τι μέρος τής στέγης φαίνεται ^ήγμα,ένθα δ βρά
χος έθραύσθη, δτε ή Άποκάλυψις ήρξατο, άπό δέ ένδοτέρας τινός ρωγ
μής λέγεται δτι ή θεία φωνή προήρχετο. Λέγεται προσέτι, είς μεί- 
ζονα βεβαίωσιν τής ταύτότητος τοϋ μέρους, δτι ολίγον κατωτέρω ύπάρ- 
χει ή θέσις, έφ’ής ή κεφαλή τοΰ Άγιου Ίωάννου έπανεπαύετο.

"Εχει καί τινας εικόνας άξίας μνείας τό έκκλησίδιον. 'Η Παναγία 
μετά τοϋ Ιησού, προφήται καί άγιοι εινε έζωγραφημένοι έπί δένδρου. 
Μία είκών παριστ^ τόν Χριστόν έμφανιζόμενον τφ Άγίφ ’Ιωάννη, 
δστις κεΐται πρό τών ποδών του ώς νεκρός. Ό ’Ιησούς κάθηται έν τφ

1 The Islands of the Aegean, by the Rev. H. F. Tozer, M. A., Oxford 1890. 
tom os ζ · ’Ιανουάριος 24
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μέσφ έπτά άγγέλων, φερόντων είς τάς χεϊράς των έπτά εκκλησίας, 
ένφ έτέρωθεν λυχνία ϊσταται ενώπιον έκάστης αύτών. Ξίφος εκπορεύε
ται άπό τοϋ στόματος αύτοϋ, και έν τη δεξιή αύτοϋ εΐσιν έπτά άστέ
ρες, αί δύο δέ κλείδες της κολάσεως καί τοϋ θανάτου έν τη αρι
στερά . . . Πριν ή προβώ περαιτέρω, οφείλω νάκάμω μνείαν έργου 
άσκήσαντος έπίδρασιν έπί τών παραδόσεων της Πάτμου—τών «Πρά
ξεων τοϋ 'Αγίου Ίωάννου»— καί άποδιδομένου είς τόν Πρόχορον, ένα 
τών έπτά διακόνων. Ή άφήγησις αύτη, ής τό κείμενον παρέχεται 
πλήρες έν τφ συγγράμματι τοϋ Zahn «Acta Johannis,» έγράφη πιθα- 
νώς κατά το πρώτον ημισυ τοϋ πέμπτου αίώνός. Έπί τινα χρόνον ήτο 
εις μεγάλην χρήσιν έν τή ανατολική Έκκλησίφ, τήν δε δημοτικό
τητα αύτοϋ μαρτυρούσα αί έτι καί νϋν σφζόμεναι πολυπληθείς αύτής 
έκδόσεις—λατινιστί — σλαβιστί — κοπτιστί καί άρμενιστί. Περί τοϋ 
άποκρύφου χαρακτήρος αύτής ούδεμία δύναται νά ύπάρχη αμφιβολία, 
διότι, ϊνα μή άναφέρωμεν άλλας άποδείξεις,ό γράψας διετέλει.έν πλή- 
ρει άγνοίφ περί τής θέσεως, τοϋ μεγέθους, καί τής φύσεως τής Πάτμου. 
Παριστςί: αύτήν ώς άπέχουσαν έννεαήμερον άπό τής ’Εφέσου καί φαν
τάζεται αύτήν ώς μεγάλην, πολύν δέ πληθυσμόν έχουσαν, νήσον, σχε
δόν ώς τήν Σικελίαν. Ή άφήγησις άρχεται άπό τής άναχωρήσεως 
τοϋ Ίωάννου εκ τής Ίουδαίας είς τήν ’Ασίαν, συνοδευομένου ύπό τοϋ 
Προχόρου. Μετά τήν περιγραφήν τής έν Έφέσφ διαμονής του, εξιστο
ρείται έν πλήρει λεπτομερείς ή έξορία του εις Πάτμον καί ή έκεϊσε 
διαμονή αύτοϋ. "Αξια μνείας ώδέ είσι τά δύο ακόλουθα έπεισόδια. Τό 
μέν άφοριή εις τήν πάλην τοϋ 'Αγίου Ίωάννου μετά τοϋ μάγου Κύνωπος, 
κατοικοϋντος έν τινι άντρφ κειμένφ είς μέρος τής νήσου έρημον. Φέρε
ται ότι καθ’ δν χρόνον οί ιερείς τοϋ ναού τοϋ ’Απόλλωνος έν Πάτμφ 
άνεκάλυψαν 'ότι δ ’Ιωάννης προσηλύτιζε πάντας τούς προκρίτους είς 
τόν χριστιανισμόν, μετέβησαν παρά τφ Κύνωπι έξαιτούμενοι παρ’ αύ
τοϋ νά θέση τέρμα είς τήν επιρροήν ταύτην τοϋ Ίωάννου. Συνεπείς 
τούτου, δ Κώνωψ, έπί παρουσίφ μεγάλου πλήθους απέδειξε τάς μαγι- 
κάς αύτοϋ δυνάμεις διαφοροτρόπως, οι'ονεί προκαλών τόν Ίωάννην καί 
έπί τέλους έρρίφθη είς τήν θάλασσαν προτιθέμενος νά ά.ναφανή αύθις, 
ώς καί προηγουμένως είχε πράξει πολλάκις. Άλλ’ δ ’Ιωάννης έκτεί- 
νων τάς ,χεϊρας έν σχήματι Σταυρού, άνέκραξεν : Ώ σύ, δ δούς τφ 
Μωϋσή διά τοϋ σχήματος τούτου τήν δύναμιν νά άνατρέψη τόν Άμα- 
λίκ, κύριεΊησοϋ Χριστέ,βύθισον τόν Κύνωπα είς τόν πυθμένα τής θαλάσ
σης, νά μή ίδη πλέον τόν ήλιον, ούδέ νά δμιλήση μετά ζώντων». Έπ'ι 
τφ λόγφ τοϋ Ίωάννου συνέβη άμέσως θόρυβος μέγας εν τή θαλάσση
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καί τό ύδωρ έσχημάτισε δίνην, ένθα δ Κύνωψ έβυθίσθη. Μετά τοϋτο 
; δέ δέν άνεφάνή πλέον. Τό όνομα τοϋ μάγου έδόθη έ'κτοτε εις έν τών 

νοτίων ακρωτηρίων τής Πάτμου, άγριον καί κρημνώδες, εις τι δέ μέρος 
αύτοϋ δείκνυται σπήλαιον οπερ, ώς ή φήμη λέγει, έχρησίμευεν ώς 

<■ κατοικία αύτοϋ. ,
Τό έτερον έπεισόδιον άφορ^ είς τήν σύνθεσιν τοϋ Ευαγγελίου τοϋ Άγιου 

Ίωάννου, ήτις συνδυάζεται μετά τής έκ τής νήσου άναχωρήσεως τοϋ 
Αποστόλου κατά τό τέλος τής εξορίας του. Ότε δ λαός τής Πάτμου, 
δν είχε προσηλυτίσει, άνεκάλυψεν ότι έμελλε νά άπέλθη, παρεκάλεσαν 
αύτόν νά παραδώση αύτοϊς έγγραφον άφήγησιν τών θαυμάτων τοϋ 
υίοϋ τοϋ Θεοϋ, άτινα αύτός ειχεν ϊδη, καί τών λόγων του οΰς ειχεν 
άκούση, ϊνα ού'τω μένωσιν έν τή πίστει ασάλευτοι. Ό Πρόχορος ειτα 
διηγείται πώς μετέβη μετά τοϋ Ίωάννου είς ήσύχόν τι μέρος παρά 
χθαμαλφ λόφφ, άπέχοντι έν μίλλιον άπό τής πόλεως. Έκεϊ μετά μα
κροχρόνιον νηστείαν καί προσευχήν δ Ιωάννης, τοϋ Προχόρου καθήσαν- 
τος παρ’αύτφ μέ χάρτην καί μελάνην, ΐστάμενος καί άτενίζων είς τον 
ούρανόν,ύπηγόρευσεν αύτφ τό Εύαγγέλιον, άρχόμενος άπό τήν φράσιν: 
« Έν αρχή ήν δ λόγος». Τό ενδιαφέρον τής άφηγήσεως ταύτης—ήτις 

; εΰρηται έν πλήρει άντιφάσει πρός δλας τάς άρχαίας παραδόσεις περί 
τοϋ Εύαγγελίου — έγκειται έν τφ γεγονότι ότι έξ αύτής ένεπνεύσθη- 
σαν άρχαϊά τινα έργα τέχνης. Ή παράστασις πρεσβύτου ίσταμένου 

I καί ύπαγορεύοντος είς νέον καθήμενον έν μέσφ έξοχικής τοποθεσίας,
ί εύ'ρηται, παραδείγματος χάριν,. είς ελληνικόν χειρόγραφον τοϋ Εύαγ-
I γέλιου έν τφ Βατικανφ,είς το έργον τοϋ Agincourt « Ιστορία τής τέ-
I χνης», είς τόν έν ’Οξφόρδη Έβνερίκόν Κώδικα , είς τό πανομοιότυπου
I άρμενικοΰ χειρογράφου, έν τή Palaeographia Sacra τοϋ καθηγητοϋ
ί Westwood,καί είς έν τών χειρογράφων τής έν ΙΙάτμφ μονής. Παράδο-
’*■ ξον είπεϊν, έν τή πρωτοτύπφ άφηγήσει τοϋ Προχόρου ούδέ λεξίς κ&ν
t φέρεται περί τής Άποκαλύψεως. Έν τισι τών μεγαλειτέρων όμως χει- .

ρογράφων τών «Πράξεων τοϋ-Άγιου Ίωάννου», ε’νε παρείσακτόν τι 
' χωρίου,προδήλως προσαρμοσθέν άπό τής περί τής συγγραφής τοϋ Εύαγ

γελίου άφηγήσεως, ένθα τό βιβλίον τής Άποκαλύψεως λέγεται ύπαγο- 
ρευθέν ύπό τοϋ ’Αποστόλου είς τόν Πρόχορον έν τινι σπηλαίφ τής 

■ Πάτμου. Οΰτως άναμφιβόλως, τό σπήλαιον δπερ έπεσκέφθημεν έχαρα- 
κτηρίσθη ώς ή σκηνή τοϋ συμβάντος τούτου, δυνατόν δέ ή έπί τοϋ 
εικονοστασίου είκών νά σκοπεύη τήν περιγραφήν αύτοϋ. Άξιοσημείω- 
τον εινε ό'τι έν τφ συγγράμματι τοϋ Διονυσίου τών Άγράφων περί ζω
γραφικής, δπερ άπό αγνώστων χρόνων τοϋ Μεσαιώνος μέχρι σήμερον
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καθόρισε τΐ'ί τροφόν τής παραστάσεως τών ιερών θεμάτων έν τη τέχνη 
τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, ορίζεται δτι τόπος τής τε Άποκαλύ
ψεως και τής συγγραφής τοϋ Ευαγγελίου δέον νά εινε σπήλαιον. 
Άλλ’ ενώ έν τφ δευτέρφ τούτφ θέματι ό Πρόχορος δέον νά είσ- 
άγηται ώς δ γραφεύς, έν τφ πρώτφ ό ’Απόστολος δέον νά παρίσταται 
μόνος ...

’Εξαιρέσει ένός ή δύο ελληνικών μονών φκοοομημένων ε’ις τά ένδό- 
τερα σπηλαίων—- ώς ή μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου έν Πελοποννήσφ και 
τής Σούμελης εν Τραπεζοϋντι — ούδεμία, έφ’δσον ενθυμούμαι, εινε 
τόσφ στενώς και παραδόξως συνεσφιγμένη ώς ή μονή τοϋ Άγιου Ίω- 
άννου έν ΓΙάτμφ.

Αΐ κλίμακες αυτής παριστώσιν αληθή δαίδαλον καί διόδους άπαντ^ 
τις εις τά μάλλον απροσδόκητα μέρη και κατά ποικιλωτάτας διευ
θύνσεις.

Ή αύλή, περί ήν ή μονή εινε φκοδομημένη, εινε λίαν άνώμαλος κατά 
τό σχήμα, πολλαί δέ άψϊδες εις όξύ άπολήγουσαι έτέθησαν ούτως, 
ώστε νά ένισχύωσι τά κτίρια έκατέρωθεν. ’Εντός αύτής. είσι πλυντή
ρια καί πολλαί δεξαμεναί πρός άποθήκευσιν ΰδατος. Τό άνω μέρος 
συνίσταται εις άτακτον πλήθος καπνοδοχών, κωδώνων, τρούλλων καί 
προμαχώνων....

Τήν φωνήν τών κωδώνων ήκούσαμεν έν τω μέσω τής νυκτός, κα- 
λοϋσαν τήν κοινότητα εις προσευχήν, άφοϋ ή θύρα . έκαστου θαλάμου 
πρώτον σθεναρώτατα έβροντήθη, καί τό σήμαντρον, ήτοι έξυπνητή- 
ριον, ού γίνεται χρήσις έν τή ελληνική έκκλησίφ, ήχησεν έν τοϊς δια- 
δρόμοις. Οί μοναχοί άριθμοϋνται εις τριάκοντα, εινε δέ πάντες Πάτμιοι. 
Έχουσι κτήματα έν Κρήτη, Σάμφ καί Θήρφ, άλλ’ έν τφ παρόντι 
παραπονοΰνται έπί πτωχείφ. Ή ΐδρυσις τής μονής χρονολογείται άπο 
τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ ενδεκάτου αίώνος, δτέ μοναχός τις όνό- 
ματι Χριστόδουλος, διατρίψας πρότερον έν διαφόροις μοναϊς, καί μη- 
δεμίαν αύτών εύρών αύστηράν εις τούς κανόνας της ώστε νά συν<ήδη 
πρός τήν ιδίαν έαυτοϋ ασκητικήν ιδιοσυγκρασίαν, επέτυχε παρά τοϋ 
Αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνοϋ παραχώρησιν τής νήσου Πάτμου, 
έπεσφραγισμένην διά χρυσοβούλλου, έπί τφ τελεί ϊνα ίδρύση έκεϊ κοι
νότητα κανονιζομένην συνφδά πρός τάς περί μοναστικού βίου ιδέας 
του. 'Ρητώς λέγεται ήμϊν ότι έπί τινα χρόνον πρό τοϋ γεγονότος τού
του ή νήσος ήτο άκατοίκητος, τοϋθ’ όπερ δέον νά ύπολογισθή έν τή 
έκτιμήσει τής αξίας τών έγχωρίων παραδόσεων.

Τό πανόραμα άπό τής στέγης τής μονής, εις ήν άνέβην τή πρώ τη 

Π ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

μετά τήν άφιξίν μου πρωία, εινε αληθώς θαυμάσιον. Τό μέγιστον μέ
ρος τής παραδόξου νήσου, μέ τά ποικίλλοντα ύψη της καί τόν άκα- 
νονιστον σκελετόν της,’εινε έκεϊθεν ορατόν καί κατά μήκος αύτοϋ, 
ο ευρυς κολπος, δν έναγκαλίζονται οί κραναοί βραχίονές της. Πρός 
βορράν έφαίνετο ή έν έπιπέδφ γραμμή τής ’Εφορίας, αί κορυφαί τής 
Σάμου, καί το άκρωτήριον τής Μυκάλης, εις δέ τήν αντίθετον διεύ- 
θυνσιν ή νήσος Λέρος, έπέκεινα τής όποιας ύφοϋντο αί ώραϊαι κορυφαί 
τής Καλύμνου, ένφ έν τή ανοικτή έκτάσει τοϋ Αιγαίου πρός δυσμάς 
εκειτο ή Αμοργός καί άπωτέρω τό ήφαίστειον τής Θήρας. Έτι 
πλέον ή θάλασσα ήτο καταπεποικιλμένη ύπό πολυαρίθμων νησιδίων, 
ταϋτα δέ σύν τοϊς μεσολαβούσι διαστήμασι βαθέος κυανού ΰδατος, 
απετελουν το πρωτεύον χαρακτηριστικόν τής σκηνής. Τοιαύτη ήτο ή 
θέα ήτις, μέ συχνάς μεταλλαγής άπό ήμέρας είς νύκτα καί άπό 
ηλιοφωτος εις θύελλαν, θά παρίστατο ενώπιον τοϋ Άγιου Ίωάννου 
κατά τόν χρόνον τής έξορίας του.' Εινε δέ ένδιαφέρον τό ζήτημα, έάν 
ή έντύπωσις ήν ένεποίει αύτφ δύναται νά έξιχνιασθή εις τάς εικόνας, 
αϊτινες χαρακτηρίζουσι τό βιβλίον τής Άποκαλύψεως. Ό Dean Stan
ley έν τω συγγράμματι αΰτού Sermons in the East χωρεϊ μέχρι 
τοσούτου, ώστε νά ύποθέτη ότι δ δράκων καί τά πολυκέφαλα θηρία, 
υπηγορεύθησαν ύπό τοϋ οφιοειδούς σχήματος τής νήσου, οί δέ βράχοι 
αύτής μετεστράφησαν εις φανταστικάς καί χονδροειδείς μορφάς. ’Εν 
τούτοις εινε βέβαιον ότι μνεία τής θαλάσσης έν τή Άποκαλύψει γίνε
ται καί συχνά καί έμφαντικώτατα, καί άν έτι μή ύπολογίσωμεν τά 
χωρία ένθα ή θάλαάσα άναφέρεται ύπό γενικήν έποψιν ώς έν τών συ
στατικών τής δημιουργίας. Έτι δέ συχνοτέρα καί έμφάντικωτέρα εινε 
ή μνεία τών νήσων (ϊδε Άποκαλύψ. 6.14 καί 16.20). Όπως άν ή, 
ή σκηνογραφία τής νήσου ώς έκ τού μεγαλείου καί τής άγριας με
γαλοπρέπειας της, προσέτι δέ ή τοϋ διαστήματος καί τής μονώσεως 
έντεύθεν παρεχομένη συναίσθησις ήτο λίαν κατάλληλος, δπως άποτε- 
λέση τήν βάσιν τών θαυμάσιων έκείνων δραμάτων τής Άποκαλύψεως.

Το πρώτον άξιον λόγου μέρος όπερ έπεσκέφθημεν έν τή μονή εινε 
ή βιβλιοθήκη. Εινε δέ αΰτη εύρύ, εύάερον δωμάτιον καί τά βιβλία 
εινε διατεταγμένα είς θήκας κατά μήκος τών τοίχων, οΰτως ώστε ή 
βιβλιοθήκ,η παρέχει όψιν πολλφ διάφορον τής περιγραφείσης ύπό τού 
Κλάρκ, οστις είδεν αύτήν κατά τάς άρχάς τού αίώνος, στερήσας αύτήν 
καί τινων έκ τών πολυτιμοτάτων βιβλίων άτινα περιείχε. Τήν σήμε
ρον δ πολυτιμότερος αύτής θησαυρός εινε δ περιώνυμος ΚώδιξΝ., χει
ρόγραφον τετάρτου μεγέθους τοϋ Κ' αίώνος, έ'χον διπλάς στήλας 
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καί γεγραμμένον έπ'ι πορφυρές μεμβράνης διά κεφαλαίων αργυρών 
γραμμάτων, ρχέ το όνομα τοϋ Θεοϋ και τοϋ Χριστού Stx χρυσών. Το 
τμήμα αύτοϋ δπερ έν τη μονή ταύτη σψζεται, συνίσταται έκ τριά
κοντα τριών φύλλων κα'ι περιλαμβάνει το μέγιστον μέρος τοϋ κατά 
Μάρκον Ευαγγελίου. Το ένδιαφέρον δμως αύτοϋ αύξάνει ώς έκ τοϋ γε
γονότος δτι άλλα τεμάχια τοΰ αύτοϋ χειρογράφου περιλαμβάνοντα 
ετερα τεμάχια τών άλλων Εύαγγελίων ύπάρχουσιν. άλλαχοϋ— έξ 
φύλλα ε’ν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ και δύο έν Βιέννη. Παράδοξον εί- 
πεϊν, το χειρόγραφον δπερ ώς μάλιστα ομοιάζει τφ ρηθέντι κατά τε το 
έξωτερικδν και τδ κείμενον αύτοϋ είνε δ Ροσσάνιος Κώδιξ Σ, άνήκων 
εις την Μονήν τών Ροσσάνων έν Καλαβρίφ ούχί μακράν τοϋ τόπου 
της άρχαίας Συβάρεως. Τόσον στενή εινε ή άναλογία μεταξύ τών δύο 
ώς πρδς τδ ιδιόρρυθμον τής φράσεως άμφοτέρων, ώστε πιστεύεται δτι 
ίσως άντεγράφησαν κατ ’ εύθεΐαν άπδ κοινοϋ πρωτοτύπου *. Καί δ Ροσ
σάνιος Κώδιξ εινε πορφυρούς καί αργυρούς, σπανιώτατον τοϋτο είδος 
χειρογράφου, σπανιώτερον έτι, κατά τδν καθηγητήν Βέστβουδ, τών 
καθ’ δλοκληρίαν χρυσοΐς γράμμασι γεγραμμένων.

Εύθύς μετά τδν Κώδικα Ν κατά, τήν σπουδαιότητα έρχεται χειρό
γραφον τοϋ βιβλίου τοϋ Ίώβ, άναγόμενον ύπδ τοϋ κ. Κώξ είς τδν 
έβδομον ή όγδοον αιώνα 8. Είνε εις μέγα σχήμα καί έπί μεμβράνης 
γεγραμμένον διά κεφαλαίων γραμμάτων, μέ εικόνας παρεντιθεμένας έν 
ταΐς σελίσιν.' Αί εικόνες αύται μοί έφάνησαν μεγάλης άξίας διά τήν 
σπουδήν τής μεσαιωνικής τέχνης, έχουσαι πολλφ πλείονα πρωτοτυπίαν 
ή δση συνήθως άνευρίσκεται έν βυζαντινοϊς εργοες. Μεταξύ αύτών είσι 
συμπλέγματα παριστώντα τούς υιούς καί τάς θυγατέρας τοϋ Ίώβ, 
μορφάς έλάφων καί άλλων ζώων καί σκηνάς έκ τής ιστορίας τοϋ Ίώβ. 
Καί δέν ήσαν αύται χρωματογραφίαι έπί τοϋ συνήθους χρυσοϋ έμβα- 
δοϋ, ένιαχοϋ άπλώς ΐχνογραφημέναι. Είσιν έπίσης δύο βιβλία τοϋ Εύ- 
άγγελίου εις μικρόν τέταρτον, μέ τδ άρχικδν δέσιμον, έν έκ τών δποίων 
έχει τά έμβλήματα τών Εύαγγελιστών άργυροί, κεχρυσωμένα εις τάς 
γωνίας,μέ τήν μορφήν τοϋ ’Εσταυρωμένου έν τώ κέντρφ, ένφτδ έτερον, 
δπερ εινε δεμένον δι’έρυθροϋ μετάξινου ύφάσματος, έχει τάς κεφαλάς 
τών Εύαγγελιστών άργυράς. Άμφότερα έχουσι χρωματογραφίας . τών 
Εύαγγελιστών τοϋ μεγέθους τής όλης σελίδος, άλλ’ είς το έτερον αύ
τών ή είκών τοϋ Αγίου Ίωάννου λείπει, ένφ είς το άλλο δ Εύαγγελι-

1 Ίδε Prof. Sanday Studia Biblica Ν’ VI.
* “Έκθεσις πρδς τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν περί τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τής 

’Ανατολής σωζομένων έτι ελληνικών χειρογράφων. Σελίς 27. 
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στής παρίσταται, ώς είπον ήδη, ύπαγορεύων τδ Ευαγγέλιον ε’ις τον 
Πρόχορον. Έπεδείχθη ώσαύτως ήμϊν χειρόγραφον κατά το ήμισυ δια 
κεφαλαίων γεγραμμένον, έκ τών έργων τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου τοϋ Να- 
ζιανζηνοϋ, μέ χρονολογίαν 942. Ήτο όμως λίαν παραμεμορφωμενον υπο 
τής ύγρασίας. Ούχ ήττον ενδιαφέρον άντικείμενον εινε ή πρωτότυπος 
βούλλα ’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, ή έπιτρέπουσα τήν ΐδρυσιν τής μονής. 
Αί διαστάσεις της είνε έννέα ποδών μήκους καί 16 δακτύλων πλάτους, 
εινε δέ έπί χάρτου έπικολληθέντος είς λινόν ύφασμα.Οί χαρακτήρες εινε 
μεγάλοι καί ή ύπογραφή τοϋ αύτοκράτορος δπως καί αΐ παρατεθεϊσαι 
ύπ’ αύτοϋ λέξεις εινε γεγραμμέναι δι’έρυθράς μελάνης.

Θά περιγράψω ήδη τήν μεγάλην Έκκλησίαν τής μονής. Ή είσο
δος εινε διά μέσου προαυλίου διήκοντος καθ’ δλον τδ μήκος τής δυ
τικής άκρας τοϋ κτιρίου, καί άνοίγοντος είς τήν αύλήν. Μαρμάρινοι 
στϋλοι ύποστηρίζουσιν αύτδ έ'ξωθεν. Πηγή τις έκεϊ ύπάρχουσα δέχεται 
τδ ύδωρ, ού γίνεται χρήσις πρδς αγιασμόν τά Θεοφάνεια. Έπί τών 
τοίχων αύτής εινε τοιχογραφίαι παριστώσαι μεταξύ άλλων ιερών άντι- 
κειμένων τούς πολεμιστάς άγιους, τδν Άγιον Γεώργιον καί Άγιον Δη- 
μήτριον, τον Άγιον Αρτέμιον μετά τοϋ Κωνσταντίνου καί τής Ελέ
νης. Έδώ ϊσταται δ Αλέξιος Κομνηνδς φέρων έσθήτα καί στέμμα* 
καί σταυρόν έν τή χειρί, άλλαχοϋ δ μάγος Κύνωψ ρίπτεται είς τδ 
ύδωρ, ένφ άνωτέρω τής είκόνος εινε δ γηραιός Άγιος Ιωάννης μετά 
τών οπαδών του. Είς τδν άνατολικδν τοίχον τοϋ διαδρόμου τούτου είνε 
τρεις είσοδοι, ών δύο άγουσιν είς τήν Έκκλησίαν, ή δέ τρίτη είς έκ- 
κλησίδιον, τοϋ Άγιου Χριστοδούλου. Διά νάρθηκος είσερχόμεθα είς τήν 
Εκκλησίαν, ήτις είνε είς άκρον σκοτεινή, φωτιζομένη μόνον άπδ τοϋ 
θόλου καί άπδ παραπλεύρου έκκλησιδίου.

Ό κεντρικός θόλος ύποστηρίζεται ύπδ τεσσάρων στύλων καί περιέχει 
τοιχογραφίαν τοΰ Σωτή.ρος,τδ δέ έδαφος ύποκάτω κοσμείται διά μωσαϊ
κού. Τδ είκονοστάσιον είνε πλουσίως λεπτουργημένον καί παριστ^ μορφάς, 
καρπούς καί άνθη, τά δέ άναλόγιά είσιν έμπεποικιλμένα διά χελωνιού 
οστράκου καί μαργάρου. Αύτόθι εύρίσκονται δύο άρχαϊαι εικόνες τοϋΑγίου 
Ίωάννου—μία μεγάλη καί ή άλλη μικρά — άλλ’άμφότεραι παραμεμορ- 
φωμέναι ύπδ τοΰ χρόνου καί ύπδ τής εύσεβείας τών προσκυνητών,δείκνυ- 
ται δέ καί μικρόν τρίπτυχον τής έποχής τοϋ ίδρυτοϋ, φέρον λεπτοτάτας 
εικόνας βιβλικών σκηνών. Έν τώ έκκλησιδίφ, τδ σώμα τοϋ Αγίου Χρι
στοδούλου κεΐται έντός παστού βαθυνθέντος έν τώ παραπλεύρφ τοίχφ. 
Τδ σώμα εινε έγκεκλεισμένον έντός θήκης, άλλά τδ πρόσωπόν εινε ορα
τόν. Τά σανδάλια καί ή βακτηρία του σφζονται ώς ιερά λείψανα, τά
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μέν σανδάλια κατεσκευασμένα έκ χονδρού βαθυχρόου δέρματος καί 
πολύ έφθαρμένα, ή δέ πατερίτσα διηρημένη είς δύο μέρη, ών εν έχει 
προσκεκολλημένον σταυρόν, χρησιμεύοντα ενίοτε ώς έπακούμβημα διαρ- 
κούσης τής ακολουθίας έν ταϊς μοναϊς. Οί μοναχοί δεικνύουσιν επίσης 
τήν άλυσιν, δι’ ής ό "Αγιος ’Ιωάννης έδέθη ώς αιχμάλωτος, άλλά το 
μή γνήσιον αυτής, όπως όλων τών λειψάνων τοΰ 'Αγίου Ίωάννου έν τή 
νήσφ, καταφανέστερον γίνεται έκ τής γνησιότητος πλείστων άντικει- 
μένων συνδεόμενων πρός τόν ιδρυτήν.

' Τό έστιατόριον εινε εύρεϊα καί ύψηλή αίθουσα μέ στέγην αψιδω
τήν καί κεντρικόν θόλον, μακρά δέ λίθινα τραπέζια εκτείνονται έν τφ 
μέσφ, δμοιάζοντα τή τραπέζη, ώς εΐδομεν έν τή Νέο>ο Μονή τής Χίου. 
Άλλ' ενταύθα αΐ εδραι είσί ξύλιναι, έρειδόμεναι κατά διαλείμματα 
έπί λίθινων στηριγμάτων. Ήδη εινε έν άχρηστία,. τοϋ συστήματος 
τοϋ κοινή τρώγειν έγκαταλειφθέντος, τοιχογραφία! δμως τινές άπομέ- 
νουσι μαρτυροϋσαι τό πρόσθεν μεγαλεϊόν της. Συνορεύον τή αιθούση 
ταύτη εινε μαγειρεϊον έξίσου αψιδωτής κατασκευής, μέ μόνον μίαν 
έσχάραν, ήςΰπέρκειται καπνοδόχος διήκουσα μέχρι τής κορυφής τής μο
νής, ώσεί άπειρόκαλος χοάνη άκανονίστου σχήματος.
«. Άπελθόντες τής μονής κατέβημεν πρός τήν δυτικήν άκτήν τής 
νήσου μέχρις ού μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας έφάνη πρό ήμών κολ
πίσκος καί έπί τής άκτής αύτοϋ τεμάχιον καλλιεργημένης γής, γνωστής 
ύπό τό όνομα ό Κήπος τοϋ Όσίου. Μήκος έχον τό τεμάχιον τοϋτο 
ενός τετάρτου μιλλίου εκατέρωθεν, περιλαμβάνει ναΐσκον καί τινα οική
ματα. Άλλ η φήμη ής άπολαύει οφείλεται είς τό γεγονός δτι κέκτηται 
μίαν τών ολίγων κρηνών τής νήσου, λέγεται δέ ή κρήνη αΰτη άναβλύ- 
σασα έκ τοϋ έδάφους συνεπείς δεήσεων τοϋ άγιου Χριστοδούλου. Άπό τοϋ 
μέρους τούτου προύχωρήσαμεν κατά μήκος τών τραχειών κατωφερειών, 
μέχρις ού έφθάσαμεν είς τό όπισθεν τής σκάλας στόμιον, άπο τής πε
ραιτέρω πλευράς-τοϋ οποίου ύψοϋται δ λόφος, δν κατελάμβανεν ή. άκρό- 
πολις τής άρχαίας πόλεως. Ή τοποθεσία αύτής, ώς ήδη περιέγραψα, 
εινε αξιοσημείωτος, διότι ϊσταται έν μέσφ δύο ισθμών καί δύο θαλασ
σών. ■ Άφικόμενοι είς τούς πόδας αύτής, προύχωρήσαμεν άναρριχώμενοι 
έπί τής άποτόμου νοτιοδυτικής όψεως αύτής, ούχί δέ μακράν τής 
κορυφής συνηντήσαμεν τά λείψανα τών οχυρωμάτων, άτινα κυρίως άπε- 
τελοϋντο έκ πολυγώνων όγκων έκεϊ συντοποθετουμένων. Άλλ* δτε έπε- 
ράσαμεν είς τό άντίθετον μέρος, εΰρομεν γραμμήν τειχών καί πύργων 
πολύ καλλίτεροι διατηρούμένων ...

Μετά ταϋτα έπιβάντες τοϋ σαμίου πλοίου μας, άπήλθομεν είς Λέρον 

.1 . ϊ' - " '
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έπί τή έλπίδι νά εΰρωμεν τό αύστριακόν άτμόπλοιον το προσεγγίζον είς 
τήν νήσον ταύτην άπαξ κατά δεκαπενθημερίαν έκ τής άπό Κωνσταν
τινουπόλεως είς Αλεξάνδρειαν γραμμής του . . .

Παράδοξον έφάνη ήμϊν δτι τόσφ λαμπρόν άτμόπλοιον, οίον ή Vesta, 
προσήγγιζεν είς τόσον άσήμαντον λιμένα οίος δ τής Λέρου, άλλά κατά 
τήν είς Ρόδον διαμονήν μας ή άνωμαλία αΰτη έξηγήθη ήμϊν. Φαίνε
ται οτι οι κάτοικοι τής Λερού ?χουσιν ικανόν πλούτον καί δτι έσχάτως 
πολλοί αύτών έγκατέστησαν έν Άλεξανδρείφ, γενόμενοι έκεϊ έργοστα- 
σιάρχαι. Συνεπείφ τούτου ή έν Αίγύπτφ κοινότης έκρινε λυσιτελές νά 
έγγυηθή είς τήν έταιρίαν τοϋ Λόϋδ περί τάς 25,000 φράγκων έτη
σίως έπί τφ δρφ νά έκτελή συγκοινωνίας μεταξύ τών έν Αίγύπτφ Αε
ρίων καί τής γενετείρας αύτών νήσου. Τοϋτο ίκανώς δεικνύει τήν έμπο- 
ρικήν έπιχειρηματικότητα τών νησιωτών 'Ελλήνων οί πολϊται τής 
Λέρου κατά τούς άρχαίους χρόνους ήσαν θύματα τοϋ έξης κακοβούλου 
έπιγράμματος, έξεν’εχθέντος ύπό τοϋ ποιητοϋ Φωκυλίδου καθ’ ενός έξ 
αύτών καλουμένου Προκλέους . . . Αέριοι κακοί' ούχ δ μέν δς δ’ ού, 
πάντες πλήν Προκλέους καί Προκλέης Αέριος. Ποιητής τις Αέριος δ 
Δημόδοτος,έπειράθη νά μετατρέψη αύτό, ώστε νά έφαρμόζηται είς τούς 
Χίους, άλλά φαίνεται άνευ πολλής έπιτυχίας. Λέγεται δτι άν ρίψης 
άφθονον άκαθαρσίαν, μέρος αύτής θά κολλήση, καί τά σατυρικά έπι- 
γράμματα φαίνονται ώς έκ τής φύσεως αύτών άποτελοϋντα τήν φιλο
λογικήν άκαθαρσίαν,ήτις εύχερέστατα καί μονιμώτατα κολλ^. Τοϋτο 
φαίνεται άληθεύει έν τή παρούση περιπτώσει, διότι τό σκώμμα τοϋτο, 
τό έξαχθέν ύπό τοϋ Φωκυλίδου κατά τόν έκτον αιώνα πρό Χριστού, 
άναγράφεται κατά τής Λέρου ύπό τοϋ Στράβωνος, γράψαντος κατά 
τήν ρωμαϊκήν έποχήν. Οί σημερινοί "Ελληνες δείκνυνται ϋύχ ήσσον 
τών άρχαίων κακόβουλοι. Λέρα εινε ή νεοελληνική λέξις ή σημαίνουσα 
άκαθαρσίαν καί κατά συνέπειαν Λέρος, Λέρα, δριστικώς κατέστη, 
παροιμιακή έκφρασις, ήτις ήλθε φυσικώς είς τά χείλη,τοϋ ήμετέρου έξ 
Αθηνών συνοδού, ένφ έπλησιάζομεν τήν νήσον ’.

Π. Α.

1 Έλπιζομεν δτι θά δυνηθώμεν προσεχώς νά παράσχωμεν 
άναγνώσταις περικοπάς και έξ άλλων κεφαλαίων τοϋ διδακτικού 
δαστου, δσφ καί τερπνού βιΰλίου τοϋ καθηγητοΰ Τώξερ.

τοϊς 
και

ήμετέροις
περισπον
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Πένθος βαθύ ένέσκηψεν είς τά έλληνικά γράμματα, στέρησις άλγεινή, 
δι’ ήν έπί μακρδν θά πενθήσωσιν αί ελλήνιζες Μοϋσαι. Ό Άχιλ- 

ϋαράβχος, δ εμπνευσμένος ύμνφδδς της πατρίδος, δ περι
παθής ψάλτης τοϋ έρωτος καί πάντων τών εΰγενών αισθημάτων της 
ζωής, έτελεύτησεν έν Άθήναις την 26 ’Ιανουάριου.

Ή άγγελία τοϋ θανάτου του ενέπλησεν οδύνης τήν ελληνικήν κοινω
νίαν, ήτις σύμπασα παρηκολούθησε μετ’ ιδιαιτέρας ολως στοργής τάς 
τελευταίας στιγμάς τοϋ ποιητοϋ, τά δάκρυα δέ τα δποΐα ερρευσαν επι 
τοϋ φερέτρου του καί τά άνθη μέ τά δποΐα εκαλυφθη δ τάφος του ησαν 
φόρος ειλικρινής τής πανδήμου άγάπης καί έκτιμήσεως ήν εχαιρε. Και 
ή έκτίμησις ήτο δικαία, διότι δ ’Αχιλλεύς ΙΙαράβχος ήτο αδια- 
φιλονεικήτως δ εξοχότατος λυρικός ποιητής τής νεωτέρας έποχής τοϋ 
έθνους ήμών. Αί, νεώτεραι γενεαί ένωτίσθησαν μετά συγκινήσεως τοϋ 
άσματος αΰτοϋ, τοϋ τρυφεροϋ καί έλεγειακοϋ, τοϋ άναβλύζοντος έκ τοϋ 
βάθους τής καρδίας καί είς πολλάς τοϋ βίου περιστάσεις αί στροφαί αΰ
τοϋ άνήρχοντο άκουσίως είς όλων τά χείλη. Άλλ* ετι μάλλον ίσως 
γνωστός καί αγαπητός κατέστη, διότι συνέδεσεν άρρήκτως τήν Μοΰσάν 
του μέ τό ιερόν αίσθημα τής φιλοπατρίας καί έν έποχαϊς έθνικής συγ- 
κινήσεως ή αδημονίας ήκούετο ή ένθους φωνή του καί διά τών στί
χων αύτοϋ τών έμπνευσμένων, έντός τών δποίων έπαλλεν ή καρδία ολο
κλήρου τοϋ Έθνους, διηρμήνευεν εύγλώττως τό έθνικόν αίσθημα, έξή- 
πτε τόν καταπίπτοντα ζήλον, έπράϋνε τήν άθυμίαν, ένέπνεε τήν πί- 
στίν είς τό μέλλον τής πατρίδος καί τήν έγκαρτέρησιν, είτε άποχαιρε- 
τίζων τούς τελευταίους θνήσκοντας άνδρας τοϋ Άγώνος, είτε στρέφων 
τό βλέμμα πρδς τήν ένδοξον έκείνην τοϋ έθνους έποχήν καί έξυμνών τά 
κλεινά αύτής κατορθώματα έν ήμέραις έθνικής πανηγύρεως. Διό ορθό
τατα καί προσφυέστατα είπε περί αύτοϋ δ κ. Βλάχος ότι ώνομάσθη 
εθνικός ποιητής χωρίς κανείς νά τό προτείνη, χωρίς κάνεις να το συ
ζητήσει.

Ή κηδεία τοϋ ποιητοϋ γενομένη δημόσίφ δαπάνη άπέβη δημοτελε- 
στάτη, καί τδ φαινόμενου τοϋτο ήτο τδ μόνον παρήγορον έν τφ 
μέσφ τόσης θλίψεως, μαρτυρούν δτι δ λαός ήμών γινώσκει νά έκ- 
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τιμδί καί νά σέβηται τήν μνήμην τών πνευματικός ύπέρ αύτοϋ έργα— 
σθέντων. Πολυπληθείς στέφανοι κατετέθησαν έπί τής σοροϋ του πεμ- 
φθέντες ύπδ τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως, ύπδ τής A. Β. Υ. τοϋ Δια
δόχου, ύπδ τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, ύπδ τών φοιτητών τοϋ Πανεπιστη
μίου καί ύπο διαφόρων φιλολογικών καί καλλιτεχνικών σωματείων,πάν
τες δέ οί έν τη πολιτείφ, έν τοϊς γράμμασιν, έν ταΐς τέχναις διακρι- 
νόμενοι, οί φοιτηταί έν σώματι καί πολλαί χιλιάδες λαοϋ ήκολούθησαν 
τήν έκφοράν άπδ τής πενιχράς κατοικίας τοϋ ποιητοϋ μέχρι τοϋ νε
κροταφείου.

Ο φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», ούτινος δ μεταστάς ήτο έκ 
τών αρχαιοτέρων καί έπιφανεστέρων μελών, έψήφισεν έν έκτάκτφ συνε
δριάσει τής ’Εφορίας, δπως διακοπώσιν αί έργασίαι αύτοϋ έπί τριήμερον, 
αναρτηθή μεσίστιος ή σημαία είς τδ κατάστημα τοϋ Συλλόγου, κατα- 
τεθή στέφανος έπί τοϋ νεκρού, παρακολουθήσωσι πάντα τά μέλη έν 
σώματι τήν κηδείαν, προσφώνηση δέ έκ μέρους τοϋ Συλλόγου δ άντι- 
πρόεδρος κ. Άριστ. Ρούκης.

Επί τοϋ τάφου του δ ’Υπουργός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως κ. 
Αγγελος Βλάχος είπε τά έξής :

«’Αγαπητέ μου Άχιλλεϋ, παλαιέ μου ΰύντροφε καί καλέ μου φίλε,

Υμνησες μεγάλην παρελθοϋσαν γενεάν, καί ένανούρισες καί άνέθρε- 
ψες την σύγχρονον σου. Προς τάς χορδάς τής λύρας σου επαλλε τοϋ 
έθνους σου ολου η καρδία καί πάς έκείνης φθόγγος ήτο είς αύτής παλ
μός. Δια τοϋτο καί ώνομάσθης έθνικδς ποιητής, χωρίς κανείς νά τδ προ- 
τεινη, χωρίς κανείς νά το συζητήση. Ό ’Ελληνικός λαός αύθόρμητος 
καί δρμεμφύτως εθηκε περί τήν έμπνευσμένην σου κεφαλήν τδ καλί- 
φυλλον στέμμα τοϋ εθνικού ψάλτου, καί ούδείς άπδ τής άναγεννήσεως 
τής Ελλάδος Ελλην ποιητής ήκουσεν άξιώτερον όνομα, ούδ’ ήξιώθη 
τιμίωτέρου διαδήματος.

Τις θα σέ υμνήση τώρα, ραγέντα ύπδ τοϋ πόνου, τακέντα ύπδ τδ 
πϋρ τής μεγάλης σου καρδίας, μαρανθέντα ύπδ τήν ψυχράν πνοήν τοϋ 
κοινωνικού βορρά; Ποϋ θά εύρεθή δκλνρόνόμος τής λύρας σου ψάλτης, 
οστις θα μελψη παρα το μνήμά σου τήν μεγάλην φδήν τής δποίας είσαι 
άξιος ; Ποϋ άνακλαδοϋται είς τδ άπόπρυμνον δάσος τών έλληνικών 
γραμμάτων ή δρϋς έκείνη, ήτις θά σκεπάση τδν τάφον σου ;

Εγω δεν θα σε υμνήσω νεκρόν, διότι ούδέ ύμνητής σου άξιος είμαι, 
ουδ αναγκην συ εχεις ύμνου παρ’έμοϋ,ούδ’ή φωνή μου εχει τήν στιγμήν 
αυτήν υμνου κλαγγήν. Κλαίω μονον έπί τής σεμνής σου μορφής, ής τδ 



380 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κάλλος δέν κατόρθωσε νά σβέση ό θάνατος. Κλαίω σέ, το σέμνωμα 
τοϋ ελληνικού Παρνασσού. Κλαίω τά γράμματα τά ελληνικά, ών κα- 
τασυνετρίβη εις τάφου χάσμα ή περίβλεπτος κορυφή. Κλαίω τούς άπορ- 
φανισθέντας οικείους σου. Κλαίω ήμάς τούς πτωχυνθέντας φίλους σου. 
Κλαίω τέλος τόν ελληνικόν λαόν, ού τίνος δέν θά μαγεύση πλέον τά 
ώτα. ή γόησσα τής λύρας σου φωνή».

Ό κ. Ρούκης προσεφώνησεν ώς έξης :
«Φέρετε δάφνας άπό τάς κορυφάς τοϋ Παρνασσού, διά νά στέψωμεν 

το ωχρόν τού ποιητοϋ μέτωπον καί σαβανώσατε τό άψυχον σώμά του 
μέ τήν σημαίαν τήν εθνικήν. Διότι ούτως ήρμοζε νά καταβιβασθή είς 
τόν τάφον δ ενθους τής 'Ελλάδος ψάλτης !

Άλλ’ ε’ις τόν καιρόν μας δέν δρέπουν πλέον δάφνας έπί τοϋ Παρ
νασσού μουσόληπτοι προσκυνηταί, ή δέ γαλανόλευκη σημαία μας, 
άφοϋ έξέλιπον πάντες έκεϊνοι τών οποίων τήν αθάνατον δόξαν έ'ψαλε 
θεσπεσίως ή Μούσα τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, εινε σήμερον μόνον τοϋ 
πολύπαθους ήμών “Εθνους τό άναφαίρετον σάβανον.

Οί ήρωες δμως τού Άγώνος θά δεχθώσιν ώς ίδικόν των έκεϊ κάτω 
τόν Άχιλλέα, διότι έ'ζησε καί αυτός διά τής Μούσης του είς τήν θαμ- 
βούσαν εκείνην εποποιίαν καί άπεικόνισεν εις άσματά του τά κατορ
θώματα τών ελευθερωτών τής Πατρίδος, ώς έάν ήτο αύτόπτης μάρ- 
τυς αύτών.

Είς τήν χορείαν τών δαφνοστεφών αθλητών καί ήρώων ώς οικείος 
θά τόν όδηγήση δ προπορευθείς είς τόν τάφον αδελφός, άλλος εκείνος 
τής ενδόξου τών πατέρων γιγαντομαχίας εμπνευσμένος ύμνητής.

Πόσον απηνής ύπήρξεν ή μοίρα τών Διοσκούρων τούτων τού Έλι- 
κώνος ! ’Αμείλικτος δ θάνατος έπληξεν άμφοτέρους εις τήν καρδίαν 
ώς έάν έζήτησε νά θρυμματίση καί τών δύο τόν μ.όνον επίγειον θη
σαυρόν.

Και ώς δ πρεσβύτερος αδελφός, ούτω καί δ Άχιλλεύς άπέκαμεν εις 
τήν πάλην τοϋ βίου, οστις ύπήρξε δι’ αύτόν διαρκής ελεγεία.

Άνέκρουε τήν λύραν του καί ήτο :

Έκαστος στίχος, στεναγμός, 
Πασα στροφή του, θρήνος, 
Πασα ιδέα του, παλμός.

Άλλ ’ ή καρδία του άπηύδησε νά πάλλη καί δ ποιητής έξηπλώθη 
ν* άναπαυθή εντός τού ψυχρού τούτου φέρετρου.

"^.ς εινε γλυκύς καί γαλήνιος δ αιώνιος ύπνος του», '
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Ε’τα δ κ. Γ. Σουρής άπήγγειλε περιπαθές καί συγκινητικώτατον 
έλεγεϊον* ακολούθως, αφού προσεφώνησαν καί άλλοι πολλοί έκ μέρους 
διαφόρων σωματείων, δ νεκρές άπετέθη είς τόν τάφον, όπου προ έν- 
νέα έτών ήδη άνεπαύετο δ πεφιλημενος αδελφός του, δ αείμνηστος καί 
γλυκύτατος ποιητής Γεώργιος Παράσχος.

’Επιφυλασσόμενοι βραδύτερον νά γράψωμεν έν έκτάσει περί τοϋ 
Άχιλλέως Παράσχου, περί τής ποιητικής αύτοϋ έργασίας καί τής θέ- 
σεως ήν κατέχει έν τή νεωτέρι»: ήμών φιλολογία ,χαράσσομεν μετά συγ- 
κινήσεως τά όλίγα ταϋτα ώς εύσεβή ©όρον συμπάθειας προς τήν μνήμην 
τοϋ ποιητοϋ, οστις συνεδέετο μετά τής Διευθύνσεως τοϋ «Παρνασσού» 
διά παλαιών καί εγκαρδίων δεσμών φιλίας καί δστις πολλάκις έτίμησε 
τάς σελίδας τοϋ περιοδικού τούτου διά τής συνεργασίας του. Προς συμ- 
πλήρωσιν δέ τού παρόντος άτελοϋς μνημοσύνου άναδημοσιεύομεν κατω
τέρω εν ποίημα τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, σχεδόν άγνωστον τοϊς πλεί- 
στοις,ώς γραφέν μετά τήν εκδοσιν τών ποιητικών του έργων, δημοσιευθέν 
δέ τό πρώτον είς τό ύπ’ άριθ. 9 φύλλον τής 25 ’Οκτωβρίου 1882 τού 
φιλολογικού παραρτήματος τής’Εψημερίδος, Το ποίημα τούτο, εν τών 
άριστων τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, διαπνεόμενον ύπό βαθέος αισθήμα
τος μελαγχολίας καί πόθου τοϋ θανάτου, άποκτ^ κατά τάς ήμέρας 
ταύτας, καθ’ άς νωπόν εινε άκόμη το χώμα τό καλϋψαν τόν ποιητήν, 
παράδοξον καί θλιβεράν έπικαιρίαν.

ΝΕΦΗ

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ

Λ'.

Πόσον καλά, καταλαμβάνω
Πώς κάτω, κάτω, δχι άνω 

Γλυκύτατα θ’ άναπαυθώ !
Ό ούρανός ζωη έκλήθη,
Άλλά ό τάψος εινε λήθη 

Kai θέλο) ν’ αποκοιμηθώ,

Άναίσθητον νά κείμαι πτώμα
Κ* ηχώ σιγής, ύπό τό χώμα
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Τοϋ τάφου κάτω νά σιγώ !
"A, πόσα δέν θά λησμονήσω, 
"Οταν τήν ϋπαρξιν άφήσω

Αύτό γνωρίζει εις . . . Έγώ !

Έγώ, Θεέ μου, έγώ μόνον 
Σύ, έχεις ύψηλά τόν θρόνον

Καί δέν ακούει τόν τριγμόν
Τοϋ σκώληκος Λ ακοή Σου· 
Τά «Ώσαννά» τοϋ Παραδείσου

Τοϋ πένθους πνίγουν τόν λυγμόν.
Β'.

Έκ τοϋ ναού τοϋ ’Ολυμπίου
Μετά αισθήματος μυχίου

Τό γέρας βλέπω τό λευκόν,
Τήν γέφυραν τήν μαρμαρίνην, 
"Ητις μας δίδει τήν γαλήνην

Καί λήθης ύπνον μυστικόν.

Χαϊρε, ώ γέφυρα άγια.
Χαϊρε, πανύστατος πορεία,

Μεταίχμιον σιωπηλόν 
Πολυθορύβου τρικυμίας 
Καί άκυμάντου ήσυχίας,

Πρώτον καί ύστατον καλόν.

Κτίσμα παράδοξον , σκοτία
Θανάτου καί σιγή βαθεϊα

Σκέπει τήν μίαν σου πλευράν· 
Τήν άλλην φώς ζωής φαιδρύνει 
Καί καταπράσινος μυρσίνη,

Ερώτων πνέουσα χαράν.

Καί βήματα χωρίζουν μόνα 
Τήν γλαύκα καί τήν άηδόνα,

Καί άκροδσαι τής ώδής
Τοϋ έρωτος καί τοϋ θανάτου- 
Καί συνενοϊ τό άρωμά του

Ό λίβανος μέ τής ροδής.
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Πόσον ή θέα σου μ* εϋφραίνει,
?Ω γέφυρα πεφιλημένη!

Τό μάρμαρόν σου τό λευκόν 
Λευκόν μοϋ φαίνεται ίστίον, 
Οΐκτίρμων δάκτυλος, δεικνύων

Λιμένα ξένον, μυστικόν . . ..

Θαρρώ άφώνως άπό πέραν
Μας λέγει νύκτα καί ήμέραν : 

«Δεύτε έν βήματι γοργώ
«Πρός με οί καταπονημένον 
«Δή/τε, όδϊται κουρασμένοι,

«Είμαι άνάπαυστος έγώ».

Καί είς άκύμαντον λιμένα
Κ’ είς μνήματα ήγιασμένα 

Μυστηριώδης ναϋς, πέρας 
Αναίσθητος τούς αναισθήτους, 
Ακίνητος τούς άκινήτους,

Μακράν οδύνης καί χαράς 1

7Ω γέφυρα κρυφής πορείας,
Τόσας νά έχης εϋλογίας

Όσας διέσωσας ψυχάς
Καί όσοι λίθοι, σ’ απαρτίζουν
Τοσάκις νά σοϋ ψιθυρίζουν 

Χείλη εϋγνώμονα εϋχάς !

Εύλογημένα τά έδάφη 
"Οπου ό κτίτωρ σου έτάφη !

"Υπνον τοϋ εύχομαι μακρόν. 
”Ω, είθε νά μή έξυπνήσμ 
Κ’ ή σάλπιγξ δταν άντηχήση

Ή πανυστάτη τών νεκρών.

Εύλογημένοι πλήν κ’ έκεΐνοι 
Οΐ τέσσαρες, ούς θά βαρύνη
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Τό φέρετρόν ρ·ου, κ’είς την γην 

Θά μέ κομίσουν την αγίαν, 
"Οπου της λήθης άμβροσίαν

Ό Χάρων δίδει μέ στοργήν.

Ώ εϋεργέται άγνωστοί μου, 
Πρίν κλείσωσιν οί όφθαλμοί μου,

Δ εχθητ ’ εύγ νώμονα παλμόν.
Φεΰ ! δταν θά μ’ εύεργετήτε, 
Νεκρός ό φίλος σας Οά κεϊται,

Μέ χείλος άφωνον, χλωμόν,

Ζωή και φθόγγος θά τοϋ λείπη 
Καί δέν θά δύναται νά εΐπη :

«Ώ φίλοι μου, εύχαριστώ !»

Γ'.

Έως θανάτου τεθλιμμένος 
Κ’ είς βακτηρίαν στηριγμένος

Έδώ κ’ έκεϊ περιπατώ.

Και όδοιπόρος νυσταλέος 
Μίαν εύνήν ζητώ ματαίως.

Δρόμον δέν άφησα μακρόν,
Άλλ’ ήτο άκανθών ό δρόμος, 
Άλλ’ήτο έρεβος καί τρόμος

Καί δέν συνήντα περών

Δένδρον'σκιάν νά μοϋ χαρίσμ, 
Ρυάκιον νά μέ δροσίσμ

Ή έν πλανώμενον πτηνόν 
Τόν δρόμον μου νά εύλογήση, 
Έν άνθος νάμ’ άρωματίση,

"Εστω νεκράνθεμον ισχνόν !

Λ’.

Έκ τών στηλών τοϋ ’Ολυμπίου 
Τήν .θύραν τοϋ κοιμητηρίου

'Ως γενέθλιαν βλέπω γην. 
Πώς τήν καρδίαν μου έλκύει 
Ή θύρα του, ήτις δέν κλείει

ΓΙοτέ, καί νύκτα καί αύγήν !

Ή θύρα Θήραν περιμένει,
Κ ’ έκ τούτου εινε ανοιγμένη. 

Τρέμει τόν μέγαν θηρευτήν,
"Οστις πριν φύγη έπιστρέφει 
Άπό τήν γην, άπό τά νέφη,

Τήν θάλασσαν καί τήν άκτήν.

Χαΐρε, μυστηριώδης πύλη, 
Χαΐρε τών τεθλιμμένων φίλη 

Καί παραλία ιλαρά,
"Ητις ναυάγια συνάζεις

' Κ’ εύπλάγχνως τά ένταφιάζεις 
Έπί έδάφη ίερά.

Ώς οΐ δειλοί, ώς ή μωρία,
Ποτέ, ώ πύλη μακαρία, 

Δέν σ’ έφοβήθην ό μωρός
Άς τρέμη καί άς συγκινήται, 
Ό άνανδρος άς σέ φοβήται 

Καί άς μακρύνεται ώχρός.

Ώ, πάντοτε έγώ ήγάπων 
Λιμένα όρφανόν λαιλάπων

Μέ τήν προμήτορα σιγήν ! 
Λατρεύω τήν καταγωγήν μου, 
Τήν γην μου, πάντοτε τήν γην μου,

Καί δχι ούρανοϋ αύγήν 1 .. ..

Πρός τήν πτωχήν μου τήν μητέρα 
Είν’ ή στοργή μου θερμοτέρα· 

Μισώ τόν άθλιον υίόν, 
"Οστις πτωχούς γονείς άρνεϊται 
Καί μέ παράσημα κοσμείται

Καί τίτλους ξένων εύκλειών ! 
tomos ζ' ’Ιανουάριος. 25
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Φεΰ,εινε τόσον, τόσον ξένος
Πρός τ’ άργιλλώδες ήμών γένος

Ό φωτοβόλος ουρανός !
Τ’ άστρα δέν είνε αδελφοί μας 
Καί συγγενεύουσι ρ,αζίί μας

Κόνις και σκώληξ ταπεινός.

Ε".

*Ω θύρα τοΰ κοιμητηρίου, 
Κ’ έγώ ώς φΰλλον ναυαγίου

Θά έλθω μέχρι σοΰ ζητών
Τήν αμοιβήν τοσούτων πόνων, 
Τόν ΰπνον τοϋ μνημείου μόνον 

Καί λήθην χρόνων μισητών.

Φεΰ ! δέν θ’ αργήσω, δέν θ’ άργήσω· 
Ταχύτατα θά σοΰ ζητήσω

Είς τοΰ θανάτου τόν ναόν 
Τοΰ τάφου τήν λευκήν σινδόνα- 
Σοϋ έχω δώσει αρραβώνα

Πατέρα, άδελφήν, υιόν,

Δρΰν καί κυπάρισσον καί κρίνον, 
Κόμην λευκήν, κόμην άκτίνων, 

Κόμην ώς νύκτα μελανήν ....
Τοΰ κατωφλιού σου, ώ πύλη, 
Διηλθον οί καλοί μου φίλοι 

Καί κοίτονται χωρίς φωνήν.

"Ολα διηλθον, τά πτηνά μου 
Καί τ’ άνθη καί τ’άρώματά μου 

Καί χρόνων φίλων ή μολπή.
Μ’έγύμνωσε τόσου χρυσίου
Ή απληστία τοΰ μνημείου 

Καί ατελεύτητος κλοπή....

"Ο,τι μοί έμεινε τό θέλω
Καί δέν τό δίδω, δέν τδ στέλλω ! . ■..

’Εκθρονισμένος Λγεμών
Τοΰ διαβήματος τοΰς λίθους 
Έφύλαξα έπί τοΰ στήθους

Καί τοΰς φρουρώ μετά παλμών.

Θέλω νά μή μέ παραινήσουν, 
Θέλοί νεκρόν νά μέ θρηνήσουν 

Οί φίλτατοί μου· νά θρηνοΰν 
Άπηύδησαν οί οφθαλμοί μου· 

Πρόλαβε, πρόλαβε,' φυχή μου, 
Καί φύγε, φύγε πριν φανούν

Καί άλλαι θλίφεις, άλλοι τάφοι· 
Είς τοΰ θανάτου τά έδάφη

Δέν θ’ άγαπας, δέν θά ποθης . . . 
Έκεϊ τό πάν ό Χάρων θραύει. 
Έκεϊ καί ή άγάπη παύει,

Έκεϊ ψυχή, θά κοιμηθής.
Σεπτέμβριος 1881

ψ Άχιλλεύς Παράσχος.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΠΡΟΟI Μ ΙΟ Ν

Ή μικρά έπχρχιακη πόλις Ζ...κατέχει τά πρωτεία μεταξύ εκείνων, 
έν αίς δ βίος παρέρχεται έν μέσφ γαλήνης στάσιμου καί άίιαταράκτου. 
Αί σιωπηλά! καί μονοτόνως ήρεμοι δίοί της, έφ’δσον ή ημέρα κλίνη 
πρός την ίύσιν της καί άρχίζη νά έπέρχηται ή σκοτία της νυκτός, 
βυθίζονται κατά μικρόν έπί μάλλον είς την σιγήν καί την ησυχίαν.

Έν τούτοις, την έσπέραν της 29 ’Απριλίου τοϋ έτους 18.., έκτα
κτος δ'λως κίνησις παρετηρεϊτο άνά τάς δ^ούς της πολίχνης, καί τόσον 
ζωηρά, ώστε θά έ'λεγέ τις δτι οί κάτοικοι δλοι ειχον παραιτήσει τάς 
κατοικίας των καί έξηλθον ε’ις τούς δρόμους. Μεταξύ τών περιπατητών 
αυτών πολλοί παρετηροϋντο βαστάζοντες μπόγους ύπο μάλης, ούχί ίέ
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σπανίως συνήντα τις οίκοκυραίους κομίζοντας κασσέλαν η σεντούκιον, 
έν ω τά συμπορευόμενα τέκνα άπεκόμιζον μεθ’ έαυτών παντοϊα φορητά 
οικιακά σκεύη, ήτοι λάμπας, δέσμας όμβρελλών καί μπαστουνιών καί 
τά τοιαϋτα. Πόθεν προήρχετο ή τοιαύτη άσυνήθης καί παράδοξος κί- 
νησις ; Διά νά ίδωμεν το αίτιον το προκαλέσαν αύτήν, άς άναδράμω- 
μεν εις τάς πρώτας ήμέρας τοϋ μνημονενθέντος μηνάς καί άς αφηγηθώ- 
μεν τά πράγματα κατά τήν διαδοχικήν των σειράν.

Κατά τάς άρχάς λοιπόν ’Απριλίου τοϋ 18.., ειχεν έμφανισθή είς τήν 
έπαρχίαν, ομοίως μέ δυσοίωνον πτηνόν, καί άγνωστον πόθεν, εις γη
ραιός άγρότης, μέ λευκήν φλοκκάταν, μέ μακράν πάλλευκον γενειάδα 
έπί μορφής σεβάσμιας, μέ βακτηρίαν είς τήν μίαν χεϊρα καί κομβολό- 
γιον είς τήν άλλην, δστις ήρχισε νά διακηρύττη μέ το πλέον άπαθές 
καί σοβαρόν ύφος πρός τούς έπτοημένους κατοίκους τής πόλεως, οτι τήν 
προτελευταίαν ημέραν τοϋ μηνός έκείνου, περί τήν νύκτα, θά έγίνετο 
είς τόν τόπον έ'νας μεγάλος σεισμός «δπου δέν θ’άφινε πέτρα ’στήν 
άλλη πέτρα», καί οτι οί κάτοικοι φρονίμως θά έ'πραττον, έάν έλάμβα- 
νον έγκαίρως τά μέτρα των.

Οΐ λόγοι αύτοί τοϋ γέροντος τόσφ μάλλον ήρχισαν νά κινώσι τό 
ένδιαφέρον τών άπλοικωτέρων έκ τών κατοίκων, καθόσον καί δ Καζα
μίας τοϋ έτους έκείνου προέλεγε παρόμοιόν τι διά τήν αύτήν περίπου 
έποχήν, καί, δπερ σπουδαιότερον, πλήν τοϋ Καζαμία — τ.οϋ άναγράφον- 
τος συνήθως τόσα πράγματα ανυπόστατα—καί άλλη τις άκόμη ύπήρχε 
παρομοία πρόρρησις, άξια αύτη πάσης προσοχής, καθό άναγραφεϊσα 
κατ’ έκείνας τάς ήμέρας άπό δλας τάς έφημερίδας τής πρωτευούσης, 
άπό δλας άνεξαιρέτως ! ’’Ητο πρόρρησις εύρωπαίου άστρονόμου θετικώς 
άποφανθέντος δτι, τήν άνοιξιν τοϋ έτους έκείνου, μέγας σεισμός θά 
έγίνετο έν Έλλάδι. Μόνον δτι τό μέρος δπου θά έτελεϊτο ή καταστροφή 
δέν ώρίζετο, άλλ’ιδού δτι ώριζεν αύτό τώρα δ χωρικός, δ δποϊος προ- 
εμάντευσε τό πράγμα μόνος του, καθώς γνωρίζουσι καί προμαντεύουσι 
πολλάκις τά τοιαϋτα οί γηραιοί κάτοικοι τών αγρών. Ή πεποίθησις δέ 
ή κρατήσασα περί τοϋ άξεστου γέροντος τοϋ άπό τά βάθη τοϋ χωρίου 
του έλθόντος, δτι ούδεμίαν γνώσιν ήδύνατο νά έχη τών είς τόν Καζα
μίαν καί είς τάς έφημερίδας αναγραφόμενων, παρεκίνει τούς άπλουστέ- 
ρους νά άπονέμωσιν έπί μάλλον κύρος είς τά λεγόμενά του, τά δποϊα 
άλλως τόσον έσχετίζοντο πρός τάς έγγράφους έκείνας προφητείας.

Οί άνθρωποι έν τούτοις τοϋ τόπου οί άνήκοντες είς τήν καλητέραν 
καί πλέον άνεπτυγμένην τάξιν, άπηξίωσαν νά δώσουν προσοχήν είς τούς 
λόγους ενός χωρικού. Όσον δέ διά τήν πρόρρησιν τοϋ εύρωπαίου, τήν
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έθεώρησάν άναξίαν πάσης σημασίας, καί λίαν εύλόγως, άφοϋ άπεφαί- 
νετο κατά τρόπον δλως άόριστον. Ήρχισαν μόνον άπλώς οί τελευταίοι 
ούτοι νά καλώσι τόν γέροντα είς τάς οικίας των, άφ’δτου εμαθον δτι 
έπαγγέλλεται καί τόν μάγον,, διά νά διασκεδάζουν μέ αύτόν και ποι- 
κίλλωσι τάς έσπερινάς των έν οίκογενείφ συναθροίσεις. Τόν εύρον αρκετά 
παράδοξον, καί οί γέλωτες ήσαν άτελείωτοι έν τή δμηγύρει κατόπιν 
έκάστου χρησμού, διά τοϋ δποίου δ γέρων προεμάντευε τόν τρόπον τής 
μελλούσης άποκαταστάσεώς τίνος τών παρευρισκομένων νεανίδων, άφοϋ 
προηγουμένως έπροχώρει μέ το εύσταλές παράστημά του πρός τό ανοι
κτόν παράθυρον καί διέγραφε μέ τήν βακτηρίαν του μαγικά σχήματα 
είς τό έναστρον κενόν. Καί αί μάλλον δεισιδαίμονες άπό τάς παριστα- 
μένας γραίας έσταυροκοποϋντο έκστατικαί μετά τήν έπιτυχή εκβασίν 
τίνος τών μαγικών παιγνιδίων τοϋ γέροντος, εν τών δποίων ήτο καί τό 
έξής: Έλεγε καί έγραφον είς έν χαρτίον, ο, τι φράσεις ήθελον, έπειτα 
έλάμβανε τό χαρτίον καί το κατέκοπτεν έπί παρουσίφ δλων εις άπειρα 
μικρά τεμάχια, τά. δποϊα, άφοϋ άνεκάτευεν έντός τοϋ. φεσιού του, τά 
έμάζευε καί τά παρέδιδεν είς τό πύρ, άπαγγέλλων άμα δίς ή τρις, 
μέ ύφος έπίσημον, μέ ταπεινόν τόνον φωνής, μέ τούς οφθαλμούς ημί
κλειστους καί μυστηριωδώς προσηλωμένους έπί τών καέντων χαρτιών, 
τόν έπφδόν :

Χαρτσουλάκια μου καλά 
Καί πολύ θαματουργά ! 
Νά κοπήτε, νά καήτε 
Καί πάλι άκέρηα νά παρουσιαστήτε.

Μεθ’ δ, έβύθιζε καί πάλιν τήν χεϊρα είς τό έσωτερικόν τοϋ φεσιού, 
καί, ώ τοϋ θαύματος ! ή χειρ του έξήγεν άκέραιον έκεϊθεν τό κατα- 
κοπέν καί καέν χαρτίον, μέ δλα δσα ειχον έπ’ αύτοϋ γραφή. Τά πα- 
ρευρισκόμενα είς τήν συνάθροισιν. παιδία άπέμενον τότε πλήρη θάμ- 
βους, καί ή φαντασία των έπλανάτο περί ώραν είς κενούς . καί άορί- 
στους ρεμβασμούς.

Βαθμηδόν έν τούτοις αί ήμέραι τοϋ ’Απριλίου παρήρχοντο ή μία μετά 
τήν άλλην καί μετά τής παρόδου αύτών οί περί σεισμών φόβοι έπί 
μάλλον δσημέραι έγενικεύοντο, είς τρόπον ώστε, καί έκ τών άπτοήτων 
τούτων οικογενειών πολλαί—όφείλομεν νά τό δμολογήσωμεν—ήρχισαν 
κατ’ ολίγον νά αίσθάνωνται τό θάρρος των κάπως κλονιζόμενον. Καί 
δταν επέστη ή εικοστή έννάτη, ή έπίφοβος ήμερα, τό θάρρος τόσον 
εύρέθη γενικώς χαλαρωμένον, ώστε πολλαί τών οικογενειών αύτών άφυ- 
πνίσθησαν μέ τήν δριστικήν άπόφασιν νά λάβουν διά κάθε ένδεχόμε-
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νόν τά μέτρα των και νά ύπάγουν νά περάσουν την νύκτα των εις 
κήπους φιλικών οικιών, δσοι δέν ειχον έν τή οικίςο των κήπον, ή δσοι 
ειχον τοιοϋτον νά διανυκτερεύσωσιν έν αύτφ, προσκαλούντες έκεϊ και 
τούς οΐκειοτέρους τών φίλων των. Τινες μάλιστα τών κατοίκων ειχον 
φροντίσει άπο τής ήμέρας νά συναθροίσωσι τά άξιολογώτερα καί τά 
πλέον χρειώδη καί εύμετακόμιστα έκ τών σκευών τής οικίας, δπως το 
εσπέρας τά συμπαραλάβωσι κατά τήν έξοδον των.

’Εντεύθεν ή περίεργος καί ασυνήθης κίνησις, τήν οποίαν εϊδομεν έν 

ρβολήν τάς φιλικάς 
τοϋ χειμώνος τάς 

των, διηγούμενοι παντοϊα 
γνωρίζουν καί διηγούνται, 

δϊανυκτέρευσίν των, ή 
τόσον συνετέλεσεν είς 
σεισμού φόβοι καί νά 

αί έκεϊ συγκεντρώσεις

αρχή τού παρόντος προοιμίου.
Τήν πάνδημον αύτήν μετοικεσίαν ύπεβοήθησε τφ δντι πολύ καί ή 

καλοκαιρία, διότι ή νύξ έκείνη ήτο θερμή καί άξια νά παραβληθή 
πρός νύκτα θέρους. Ούτως οί κήποι άπέβησαν κατά τήν εσπέραν εκεί
νην τερπνότατα κέντρα φιλικών συναθροίσεων. Καί εινε μέν αληθές 
δτι ούδείς σεισμός έγένετο καί δτι ή προφητεία τοϋ χωρικού άπεδείχθη 
έκ τών ύστέρων παντελώς ανυπόστατος. Ναί, άλλ’οί καλοί κάτοικοι 
τής Ζ.... δέν άπέμειναν ποσώς μετανοημένοι διά τήν άσκοπόν των 
αγρυπνίαν, διότι διήλθον τήν νύκτα κατά τρόπον λίαν εύάρεστον καί 
ιδού πώς. Οί κάτοικοι αύτοί άγαπώσι καθ’ ύπε 
συγκεντρώσεις καί τάς διηγήσεις, καί τάς νύκτας 
διέρχονται οΰτω τερπνότατα περί την έστίαν 
πράγματα, τά όποια/τόσον καλώς έκεϊ 
Τώρα λοιπόν, κατά τήν παρούσαν ύπαίθριον 
καλή συντροφιά είς ένα έκαστον τών κήπων 
τό νά λησμονηθώσι ταχέως οί περί επικειμένου 
έπέλθη γενική έγκαρδίωσις, ώστε εντός μικρού 
άπέληξαν είς άληθεϊς συναναστροφάς εύθυμοτάτας καί πλήρεις διαχύ- 
σεως· τότε δέ ήρχισαν καί αί αφηγήσεις μύθων και γεγονότων ανα 
τούς φιλικούς ομίλους. Σημειωτέου άκόμη δτι οί φιλόξενοι οικοδεσποται 
έφρόντισαν νά έφοδιάσωσι τούς κήπους των μέ έπαρκή φωτισμόν, με 
καθίσματα καί μέ πάν τό άπαιτούμενον προς συγκροτησιν μιάς καλής 
συναναστροφής. Άλλ’δ κήπος είς δν ή νύξ έκείνη παρήλθεν άσυγκρί- 
τως ώραία, καί διασκεδαστική όσον είς ούδένα άλλον, ύπήρξεν αναν- 
τιρρήτώς ό τής οικογένειας τοϋ κ. Παμφίλου Κοσμ.ά, οπού είχε συνα- 
θροισθή ή έκλεκτοτέρα μερίς τής πόλεως. Καί διά νά μή λέγωμεν 
πολλά, άρκεϊ νά σημειώσωμεν δτι δ κήπος αύτος έφιλοξένει κατά την 
εσπέραν έκείνην καί τόν κύριον Άνδρέαν Θεοφάνην. "Ω, τον καλλι- 
στον καί πνευματωδέστατον κύριον Θεοφάνην 1 Ισχνός, ολίγον τι ωχρός 
καί φαιόθριξ, μέ καταπεπονημένην πλήν εκτάκτου νοημοσύνης μορφήν, 

καί μέ φαιάν περιβολήν έπιμεμελημένην, έθέωρεϊτο ώς δ βασιλεύς τού 
πνεύματος, έν τφ τόπφ καί λίαν έπαξίως. Τόσον λεπτά σκώμματα 
ήξευρε νά εύρίσκη διά πάν δ,τι έξέκλινε τής συνήθους τάξεως τών 
πραγμάτων καί τόσον ώραϊα πράγματα ευρισκεν έκάστοτε νά διηγή- 
ται. Τινες έψιθύρισαν μεταξύ των περί αύτοϋ,—καί δέν ειχον ίσως άδι
κον—δτι ήλθεν είς τόν κήπον τοϋ κ. Κοσμά δχι βεβαίως έκ φόβου πρός 
τούς σεισμούς, άλλ’ δπως άντλήσν) δλην διά νέα κωμικά επεισόδια, τά 
δποϊα νά έχη μετέπειτα νά διηγήται.

Παρευρίσκοντο άκόμη έν τφ κήπφ τού κυρίου Κοσμά, μεταξύ πολ
λών άξιολόγων κυριών καί χαριεσσών τού τόπου νεανίδων, καί οΐ έξής :

Ό μοναδικός διά τό εύτράπελον καί διαχυτικόν τοϋ ύφους του κ. 
Λουκάς Πετακτός, μεσήλιξ κτηματίας φουστανελλοφόρος, κοντός καί 
αεικίνητος, μέ οφθαλμούς έξοιδημένους, τών όποιων ή έκφρασις ήτο 
πλήρης φιλοπαιγμοσύνης, καί μέ ρϊνα δλοπόρφυρον τής οποίας τό. 
χρώμα άλλοι κακεντρεχώς άπένεμον είς τά ποτά καί άλλοι είς τούς 
άενάους του έκρηκτικούς γέλωτας τούς συνοδεύοντας τάς . άενάους του 
άστειολογίας. Μετ’ αύτού ήσαν καί οί δύο ανεψιοί του Σπυρίδων καί 
'Ιππόλυτος Λαδάς, έξ ών δ δεύτερος, σπουδαστής τής Νομικής, ειχεν 
έπανακάμψγ) έξ ’Αθηνών είς τήν έπαρχίαν του άπό τών εορτών τού 
Πάσχα.

Ό άλαταποθηκάριος κ. Νικήτας Παπαστεργίου, χαίρων έν τή πό- 
λει φήμην άνδρός νουνεχούς καί περιεσκεμμένου. Ειχεν ούτος προσέλ- 
θη συνοδευόμενος ύπό τής κυρίας του καί τού ανεψιού του Άχιλλέως 
Καφάση, δ όποιος ήτο γραφεύς τού συμβολαιογράφου τής έπαρχίας, 
καί βοηθός τού ψάλτου τής έκκλησίας Άγιου Νικολάου έν ώραις ανα
ψυχής. Ή ένδυμασία ή περιβάλλουσα τό ασθενικόν τού νέου σώμα ήτο 
πάντοτε τετριμμένη, καί τούτο δέν ήτο άπορίας άξιον .διότι καί άν οΐ 
μικροί.πόροι τού νεαρού κ. Καφάση τφ έπέτρεπον νά έπιμελήται κάλ- 
λιον τά τής. περιβολής του, αύτός παρημέλει τούτο, προτιμών ν* άπο- 
ταμιεύη μετά τά περισσεύματά του άλλον' πλούτον, τόν πνευματικόν 
πλούτον τού Εύαγγελίου, τόν δποϊον ούτε δ σάραξ αφανίζει -ούτε οί κλέ- 
πται διορύσσουν. Έδαπάνα δηλαδή τά μικρά του περισσεύματα είς 
αγοράν βιβλίων, είς άκρον φιλαναγνώστης ών, καί έπί τοϋ τραπεζίου 
τού δωματίου του εΰρισκέ τις μεταξύ παντοίων έκκλησιαστικών καί 
ιστορικών βιβλίων καί πολλούς στερεοτύπους τόμους αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων καί ποιητών, διότι έπαρκή μόρφωσιν ειχεν, όπως έννοή αύ- 
τούς, καί τάς γυμναστικάς του σπουδάς είχε τελειωμένας καί είς τό πα- 
νεπιστήμιον τής πρωτευούσης ειχεν άλλοτε φοιτήσει έπί τινα χρόνον 
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παρακολούθησα; τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας, τήν οποίαν έκ δυσμενών 
περιστάσεων ήναγκάσθη μετέπειτα νά διακόψγ και έπανέλθη ε’ις τήν 
επαρχίαν του. "Οσα έλεγεν αύτος ό νέος, τά έλεγε ριέ άκραν περίσκεψιν 
καί όρθοφροσύνην, καί είς τούς λόγους του άπένεμον δλοι άκρόασιν 
μετ’ ίσου ενδιαφέροντος, διότι έγνώριζον δτι ούδέποτε ή\οιγε τό στόμα 
διά νά εϊπη περιττόν τι.

Ήσαν άκόμη έκεϊ δ δικηγόρος κ. Συμεών Εύαγγέλου, ύψηλός καί σω
ματώδης άνήρ μέ άφελή μορφήν καί άνετον περιβολήν, διακεκριμένος εις 
τό είδόςτου διά τήν απλότητα καί χάριν μέ τήν οποίαν έ'λεγεν δσα διη
γείτο. Καί δ διδάσκαλος τής Γαλλικής κ. Μίνιών, δ δποϊος, άπό διετίας 
έλθών καί .εγκατασταθείς έν τφ τόπφ, ήτο περιζήτητος διά τό δμιλη- 
τικόν του καί τό κοινωνικόν τοϋ χαρακτήρός του καί διά τήν προθυμίαν 
«.εθ’ής έκάστοτε προσεφέρετο δπως άφηγήται τόσα καί τόσα, τά δποΐα 
άνεγίνωσκεν είς τά γαλλικά του βιβλία.

Ήσαν άκόμη καί ή κυρά ’Ακριβή, μελαγχροινή καί άπωστεωμένη 
χήρα ύπερβάσα τήν μέσην ηλικίαν, μέ κεφαλόδεσμον έκ μαύρου μαν- 
δηλίου, καί τόσον πολύλογος, ώστε, ή γλωσσά της πολλάκις έτρωγε 
τό έτερον ήμισυ τών λέξεων καί ήναγκάζετό τις δΓ αύτό ούχί σπα- 
νίως νά μαντεύη μάλλον ή νά έννοή τά λεγόμενά της. Καί ή άνεψιά 
της Φωτεινή, ή νεαρά καί ευχαρις Φωτεινή, ή πάντοτε γελαστή καί 
άμέριμνος, καί έν τούτοις προικισμένη ύπό τεραστίου. μνήμης- κατώρ- 
θωνεν αυτή νά συγκρατή πιστώς είς τό μνημονικόν της δλα τά παρα
μύθια τοϋ παλαιοϋ καιροϋ, τά δποΐα έπεμελεΐτο ν’άκούη άπό τάς γραίας 
τοϋ τόπου, παραμύθια μέ τέρατα καί μέ φαντάσματα, ικανά δπως 
κάμνουν τόν άκροατήν ν’ άνατριχιάζη. Ήξευρε δέ νά τά διηγήται 
καί τόσον ώραϊα ! Αί στεναί της γνώριμοι τήν ειχον δΓ αύτό επονο
μάσει Χαλιμάν.

Ε’.ς μόνον λοιπόν τόν κήπον τοϋ κ. Κοσμά, τόσα πράγματα έλέ— 
χθησαν παρ’ αύτών δλων, ώστε άμφιβάλλομεν, έάν άπέμεινε μΰθος ή 
ανέκδοτον ή πραγματικόν τοϋ τόπου έπεισόδιον, τό δποΐον νά μή τό 
άφηγήθησαν έκεϊ κατά τήν έσπέραν έκείνην. Έξ αύτών τών διηγή
σεων τάς πλέον φιλαλήθεις, καί έκ τών μύθων τούς όλιγώτερον τρο
μακτικούς, θά φροντίσωμεν νά τά άνακοινώσωμεν, δσον πιστότερον δυ- 
νηθώμεν, είς τάς παρούσας «’Επαρχιακά; ’Ιστορίας».

Κ I. Πραββας.

ΕΝ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

Ή μανία ή δποία κατέλαβε τούς Γάλλους καί τούς Γερμανούς διά 
τήν διερεύνησιν ξένων φιλολογιών — μανία παροξυνθεϊσα τελευταίως 
ύπερβολικά, φαίνεται νά έπέδρασε καί ε’ις ημάς, είς τό θέατρόν μας 
τούλάχιστον. Ένφ έκεϊνοι άναζητοϋσι πεισματωδώς μαργαρίτας είς τήν 
δλλανδικήν φιλολογίαν καί τήν τσεχικήν καί τήν Νεοϊρλανδικήν καί 
τήν τουρκικήν καί ένφ παρουσιάζουσιν άπό σκηνής δράματα ιδιόρρυθμα 
τοϋ Στρίνδβεργ καί τοΰ Σοδνδερμαν καί τοϋ Βγιόρσων καί τοϋ Κινέζου 
βασιλέως Άκούνα καί τοϋ Μέτερλιγκ καί τοϋ Όστρόφσκη, ήρχίσαμεν καί 
ήμεϊς άπό έδώ νά έγκαταλείπωμεν πλέον τάς συνήθεις μας πηγάς, τόν 
Σαρδού δηλαδή καί τον δ’ Έννερύ καί τόν Φεγιέ — σπανίως πότε καί 
τον Δουμάν — καί προσπαθοϋμεν νά έγείρωμεν μιαν πτυχήν άλλης 
φιλολογίας, νά ίδωμεν καί έν εργον άλλου λαοϋ, ιδεών άλλων, γεμάτον 
άπό ψυχάς ξένα; καί άπό ξένα ιδανικά.

Καί ιδού είς ολίγον καιρόν εϊδομεν άπιστεύτως τρία ξένα έργα άνα- 
βίβαζόμενα έπί τής σκηνής, όχι άνευ επιτυχίας.Τό τόλμημα ήρχισε διά 
τών «Βρυκολάκων» τοΰ Ίψεν, οΐ δποϊοι τόσον καλά έπαίχθησαν καί τό
σην έντύπωσιν έκαμαν—έξηκολούθησαν δέ διά τοϋ «Γαλεότου» καί τοϋ 
«Κράτους τοϋ Ζόφου».

Διά τριών αριστουργημάτων τών τριών μεγαλειτέρων συγγραφέων 
τής νορβηγικής καί τής ισπανικής καί τής ρωσσικής φιλολογίας, ένε— 
καινιάσαμεν τήν νέαν αύτήν μύησίν μας είς ξένα έργα, ή δποία, άν πι- 
στεύσωμεν τούς ηθοποιούς μας, θά εξακολούθηση διά παραστάσεως 
καί άλλων έργων τοϋ "Ιψεν καί νέων δραμάτων τοϋ Μέτερλιγκ καί τοϋ 
Βγιορσών καί τοϋ Στρίδβεργ.

'Οπωσδήποτε μεταξύ τών τριών έργων τά δποΐα ήκούσαμεν, εϊδομεν 
κάτι τι νέον, κάτι τι άσυνήθιστον—άνθρώπους άλλους καί άλλας ψυχάς, 
προβλήματα κοινωνικά, τά δποΐα μάς συνέσφιγξαν τάς ψυχάς καί μάς 
έγέμισαν μέ οίκτον καί μέ πένθος τάς καρδίας, καί γσθάνθημεν μίαν 
έντύπωσιν ίσχυράν άπογοητεύσεως καί φρίκης,τήν δποίαν ποτέ δέν έδο- 
κιμάσαμεν είς τά γαλλικά δραματολόγια.

Περισσότερον πολύ τοϋ «Γαλεότου», περισσότερον καί τών «Βρυκολά
κων» άκόμη τήν έντύπωσιν αύτήν τής φρίκης καί τοϋ σκότους καί τής 
άθλώτητος μάς έγέννησε τό «Κράτος τοϋ Ζόφου», τό φοβερόν καί. 
φρικώδες άληθώς δράμα τοϋ Τολστόϊ, ή πεντάπρακτος αΰτη τραγφδία
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ή άμιλλωμένη ώς πρός την φρίκην μέ τόν«Μάκβεθ»ή μέ τάς« Έριννύας» 
Αύτήν ήθελον σήμερον νά σάς διηγηθώ.

Τό «Κράτος τοϋ Ζόφου» εινε βεβαίως έν τών άρτιωτέρων δραμά
των της συγχρόνου ρωσσικής φιλολογίας, πλήρες δυνάμεως, πλήρες 
ζωής, άποπνέον τόν οίκτον εκείνον πρός την άνθρωπίνην δυστυχίαν καί 
την συγκίνησιν εκείνην τήν άμετρον, τήν τρυφεράν, ή οποία άναδίδεται 
εξ όλης τής τοϋ Βορρά φιλολογίας. .

Ή ύπόθεσις τοϋ παραδόξου τούτου δράματος εινε πένθιμος καί φο
βερά κυριαρχούμενη ολόκληρος ύπό τού ζόφου, τοϋ ζόφου τής άμαθείας, 
τοϋ ζόφου ύπό τόν δποϊον ζώσιν αί δυστυχισμέναι χώρ'ικαί τάξεις τής 
Ρωσσίας, αί πρωτογενείς, μέ τάς περιωρισμένας δλως ένστικτους ιδέας. 
Επί όλων τών χωρικών αύτών, έπί όλων τών προσώπων τών πολλών 

τοϋ δράματος τοϋ Τολστόϊ έξαπλοϋται φοβερόν τό Κράτος τοϋ Ζόφου.
Ό πλούσιος μουζίκος Πέτρος ’Ιγνάτιος ένυμφεύθη είς δεύτερον, γά

μον τήν Άνισσίαν και έγέννησεν έξ αύτής μίαν θυγατέρα τήν Άνι- 
κοϋσαν. ’Εκ τής πρώτης του γυναικός ήδη ειχεν αποκτήσει καί άλλην 
κόρην τήν Άκουλίναν κωφήν ολίγον καί βλακίζουσαν.

■ Μετά βραχεϊαν πάροδόν έκ τού γάμου ή Άνισσία βαρύνεται τόν φι- 
λάσθενον, τόν μεμψοίμιρον σύζυγόν της καί λαμβάνει ώς εραστήν έ’να 
πτωχόν έργάτην τοϋ κτήματός των, τόν.Νικήταν. Οί συγγενείς όμως 
τοϋ Νικήτα θέλουν νά τόν νυμφεύσουν παρ’ δλην τήν θέλησίν του, καί 
ή μήτηρ αύτοϋ ερχεται ήδη όπως διορθώση τά πράγματα, όπως συν
θηκολόγηση μετά τής Άνισσίας, ή οποία κρατεί τόν έραστήν της καί 
τόν «ξορκίζει νά μή τήν εγκατάλειψη. Ή διεφθαρμένη μήτηρ διηγείται 
πώς δ υίος της άπεπλάνησε πτωχήν κόρην τήν Μαρίναν καί πώς δ πατήρ 
του δ Άκίμ ζητεί νά τόν νυμφεύση όπως καλύψη τό παράπτωμα. Αΰτη 
όμως εινε συγκαταβατική. Άρκεϊ νά τής δώση ή Άνισσία ολίγα χρή
ματα καί παραδέχεται έξ όλης καρδίας νά μείνη δ υιός μαζύ της απα
τών τον κύριόν του τον ’Ιγνάτιον. Εις τό ρεύμα μάλιστα τής δμιλίας 
τής δίδει καί όλίγας κόνεις αρσενικού. «Ξεύρω ότι τά μικρά έχουν 
άνάγκην άπό ύπνωτικά τής λέγει καί δι’αύτο έφερα αύτό». Ή Άνισσία 
άνευ σχεδόν άντιστάσεως λαμβάνει τήν κόνιν. Ό Άκίμ, ή μόνη εύαγ- 
γελική καρδία, άξεστος, άλλά μεγαλοπρεπής έν τή άκεραιότητί της, 
εισέρχεται είς τήν σκηνήν άνήσυχος. ΤΗλθε νά μάθη άν τωόντι δ υιός 
του ήπάτησε τήν Μαρίναν καί κατά συνέπειαν χρεωστεϊ νά τήν νυμ- 
φευθή. Οί λόγοι του ένέχουσι κάτι τι μυστηριώδες καί άποκαλυπτικόν 
έν τή άπλότητί των καί φαίνεται μέ δλην τήν άμάθειάν του, ότι κατέχει 
ψήν άλήθειαν τήν άπόλυτον, όλα τά μυστήρια τής άνθρωπίνης ψυχής.

'Q Νικήτας δρκίζεται. ότι τίποτε δέν. συνέβη μεταξύ αυτού καί
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ΐ τής Μαρίνας—δ'ταν δέ δ πατήρ του άπομακρύνηται : «Μοϋ ’φάνηκε,
ί λέγβεσάν νά μέ σκουντούσαν, όταν εκαμνα τόν όρκο ’μπροστά στήν ει

κόνα. "Ετσι τώρα έτελείωσαν όλα. Καί λέν πώς φοβούνται όταν όρκί· 
ί ζωνται ψέμματα ! ’Ανοησίες όλα αύτά. Εινε τόσον εύκολο πράγμα I»

Ή Μαρίνα, ή δυστυχής έγκαταλειφθεϊσα, πρόσωπον δακρύβρεκΤον 
άπό έκεϊνα τά δποϊα πληρούν μέ έγκαρτέρησιν καί μελαγχολίαν τάς 
σελίδας τοϋ Δοστογιέφσκη καί τού Τουργκενιέφ,ερχεται νά εύρη τόν Νι? 
κήταν. «Ξεύρεις τού λέγει ότι δεν ήγάπησα έγώ άλλον άπό έσέ, Εϊτε 
μέ νυμφευθής εϊτε όχι, δέν θά σέ μνησικακώ...Δέν σού επταισα δμως 
τίποτε· γιατί δέν μέ άγαπ^ς". . . γιατί ; Λυπούμαι οχι τόσον διότι 
δέν μέ νυμφεύεσαι, δσον διότι δέν μέ άγαπ^ς. Μέ άπηρνήθης, μέ«σκό
τωσες, άλλά δέν σέ μισώ. Πήγαινε ε’ις τήν εύχή τού Θεού. Άν εΰρης 
καλλίτερη, θά μέ λησμονήσης, άλλως, Νικήτα, θά μέ ένθυμηθής· χαϊρε 
άφού τό θέλεις . . .» Θέλει νά τόν φιλήση, άλλά τήν ώθεϊ βιαίως. «Ό 
Θεός δέν θά σέ κάμη εύτυχισμένον, Νικήτα ! » τού λέγει έκείνη προφη- 
τικώς φεύγουσα.

Φρικτή όλη αύτή ή πρώτη πρδόξις· φρικτοτέρα ή δευτέρα, φρικτο- 
τάτη ή τρίτη, άπαισία ή τετάρτη,άγωνιώδης ώς έφιάλτης ή πέμπτη.

Μέ ολην τήν κόνιν τού άρσενικού τήν όποιαν τού έδωσεν ή σύζυγός 
του, δ γέρων μουζίκος δέν άποθνήσκει. Ή φοβερά Ματρώνα, ή μήτηρ 
τού Νικήτα, ενθαρρύνει τήν Άνισσίαν. «Μήν πής τίποτε τού Νικήτα 
άπ’δλα αύτά, τής λέγει. Εινε άνόητος καί δ Θεός νά μάς φυλάξη άν 
άκούση τίποτε διά τά λευκά αύτά σκονάκια. Εινε ξεύρεις πολύ ευαί
σθητος καί ούτε ένα κοτόπουλο δέν ήμπορεϊ νά σφάξη».

Τάς άνησύχει κυρίως ή αρπαγή τών χρημάτων τού ψυχορραγούντος, 
τά δποϊα φοβούνται μήπως έ'δωσεν ε’.ς τούς συγγενείς του. Έπί τέλους 
δμως ή Άνισσία τά άνακαλύπτει έντός τών ένδυμάτων τού έπιθανάτου 
καί τά κλέπτει.

Είς τήν τρίτην πράξιν δ Νικήτας εχει νυμφευθή τήν Άνισσίαν καί 
ήδη εινε έραστής τής προγονής των Άκουλίνας. Τον βλεπουσιν εισερ- 
χόμενον μεθυσμένον καί φέροντα δώρα τής ερωμένης του. Αί .αντίζηλοι 
ή μητρυιά καί ή προγονή άνταλλάσσουσι βαρείας ύβρεις και ή Άκου
λίνα ρίπτει εις τό πρόσωπον τής Άνισσίας . τό έγκλημα τής δηλητη- 
ριάσεως τού συζύγου της, τό δποϊον γνωρίζει. Ό Νικήτας θέλει, νά έκ- 

g διώξη τήν σύζυγόν του, άλλ’ έπειτα καταλαμβάνεται ύπό κρασοκατα-
’ 4 νύξεως καί τήν συγχωρεϊ, τέλος δμως συνερχόμενος αίφνης λύεται είς
? μ. κλαυθμούς. «Σβύσετε τό φώς, λέγει. Πόσον είμαι δυστυχισμένος, πό-
1 » σον ΐΜ-β·*· δυστυχισμένος ! »
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Είς τήν τετάρτην πράξιν ή Άκουλίνα είνε έγκυος καί πρέπει τό 
παιδίον νά έξαφανισθή, διότι ένας νέος καλής οικογένειας τήν ζητεί είς 
γάμον. Παρωθούμενος ύπο τής μητρός του καί τής συζύγου του Άνισ- 
σιας δ δυστυχής Νικήτας σκάπτει μίαν τάφρον είς τό ύπόγειον, θέτει 
εντός αυτής τό νεογνόν καί τό καλύπτει διά μιας σανίδος, έπί τής 
δποίας κάθηται.

Η σκηνή άμιλλάταϊ μέ έκείνην τοϋ φόνου τοϋ Δώνκαν είς τόν Μάκ- 

6εά.«Κατέβα είς τό ύπόγειο, λέγει ή Ματρώνα, καί σκάψε είς τήν γω
νία... Ή γή εινε μαλακή. Έπειτα θά τήν έπιστρώσης πάλιν . Ή μάνα 
μας ή γή δέν θά ’πή τίποτε είς κανένα ποτέ. ...» Καί βραδύτερον 
όταν δ Νικήτας κάθηται έπ'ι τής σανίδος καί συνθλίβ-ρ τδ τέκνον του : 
«Θά ήθελε κανείς καλλίτερα νά μήν άμαρτάνρ άλλά τί νά κάμωμεν ; 
λέγει ήσύχως ή άπαισία μήτηρ. Ό Νικήτας πάλιν είνε εκφρων. Πώς 
έτριζαν τά κοκκαλάκια του άποκάτου μου κρ. . . κρ. ! πώς μέ κα- 
τήντησαν 1...»

Κατά τήν πέμπτην πράξιν, εύρισκόμεθα είς τούς γάμους τής Άκου- 
λίνας. Ό Νικήτας μένει εξω τυπτόμενος ύπό τής συνειδήσεως, άποστρε- 
φόμενος τήν σύζυγόν του, σκεπτόμενος νά άπαγχονισθή, νά φονεύση, δ
ταν φθάνει ή Μαρίνα γλυκεία, έγκαρτεροϋσα πάντοτε., πλήρης εύσπλαγ- 
χνίας, πλήρης παρηγοριάς. Ύπανδρεύθη έκείνη έ’να γέροντα, τον δποϊον 
περιποιήται ώς μητέρα, τοϋ δποίου τά τέκνα άνατρέφει. Τό παράπο- 
νον ποτέ δέν έξέρχεται τών χειλέων της καί ή ύπομονή, ή άγγελική, 
ή πλήρης μελαγχολίας τήν ύποστηρίζει καί τής δίδει θάρρος. Είς τούς 
παρηγορητικούς της λόγους δ Νικήτας αισθάνεται έν μέσφ τοϋ ζόφου 
τής συνειδήσεώς του είσδύουσαν μίαν άκτϊνα.

Εισέρχεται είς τήν αίθουσαν, δπου παρετέθη τό νυμφικόν δεϊπνον 
καί δμολογεϊ τά έγκλήματά του. Θέλουν νά τόν συλλάβουν, άλλ’ δ 
γέρων Άκίμ δ πατήρ του έπεμβαΐνει. Έχει πάντοτε άσυνάρτητον τόν 
λόγον καί σταματ^ είς έκάστην φράσιν, ή δποία έξέρχεται έκ τής σκε
πτικής άλλά μεγάλης καί έναρέτου καρδίας του. «Έσύ χωροφύ
λακα . . . ναι, ναι έσύ στάσου . . . Περίμενε νά ’ποϋμε ! Μή ’μιλής 
τώρα- γιά κατάθεσι ; . . . τί κατάθεσι ; "Αφησέ τον νά τά είπη όλα.. 
Έδώ γίνεται έ’να θέλημα τοϋ Θεού . . . ένας άνθρωπος νά ’ποϋμε με
τανοεί . . . καί σύ ’μιλεϊς γιά κατάθεσι ; Μίλησε, ’παιδί μου, ’πές τα. 
όλα. Θά άκουστής καλλίτερα. Εξομολογήσου ’μπροστά ’ςτό Θεό καί μή 
φοβήσαι τούς ανθρώπους. Ό Θεός . . . νά δ Θεός . . . »

Καί δ Νικήτας περαίνων τήν έξομολόγησίν του προσθέτει δπως σώση 
τήν μητέρα του καί τήν σύζυγόν του. «Έγώ τά έπραξα δλα. Έγώ
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τά προμελέτησα, έγώ τά έξετέλεσα. Πήγαινέ με οπού θέλεις, δέν θά 
είπω πλέον τίποτε». ; .

* ’
* *

Ή ώχρά ή άναιμος αΰτη διήγησις τής ύποθέσεως φοβούμαι δτι δέν 
δύναται οΰτε ασθενή ιδέαν νά σάς δώσγ) τών καλλονών τοϋ δράματος. 
Πρέπει νά αίσθανθήτε είς τήν άνάγνωσιν ή τήν παράστασίν του τήν 
μεγάλην φρίκην ή δποία τό ζωογονεί, τήν δύναμιν τήν μεγάλην ή δποία 
καθιστ^ πάλλοντας τούς χαρακτήρας, δλην τήν πνοήν τήν σκοτεινήν, 
τήν πνοήν τοϋ ζόφου πνοήν μεγαλοπρεπή, ή δποία έμψυχώνει τήν φοβέ
ραν ύπόθεσιν.

Καί έκ τοϋ φοβερού αυτού συνόλου άναδίδεται δέν ήξεύρω ποιον 
αίσθημα εύσπλαγχνίας καί μία πνοή πίστεως παρηγορητρίας,τήν δποίάν 
μάς μεταδίδει δ Άκήμ καί ή Μαρίνα ώς άντίρροπον τής άπελπισίας, 
τής άγριότητος τών άλλων προσώπων, τών βυθισμένων έντελώς ύπό τό 
κράτος τοϋ ζόφου.

Είς τό τέλος ή μεγάλη μολαταύτα ψυχή τοϋ Άκίμ καί ή άκεραία 
συνείδησίς του, καθώς καί τής Μαρίνας ή άγαθότης καί ή έγκαρτέρησις 
έμαλάκωσαν τήν θηριώδη ψυχήν τοϋ Νικήτα καί κατώρθωσαν νά τήν 
θερμάνούν μέ μίαν άκτϊνα καλωσύνης καί εύσπλαγχνίας.

Καί βεβαιωθήτε δτι δλων τών κακών, δλων τών σκληρών ή καρ
δία είνε έπιδεκτική τής τοιαύτης άκτΐνος, άν θελήση νά τής τήν μετα- 
δώση μία άγαθή ψυχή ώς τού Άκίμ καί τής Μαρίνας .... Λυτή 
ίσως είνε ή θέ<Λς τοϋ Τολστόϊ.

IV. Έπεσκοπόπουλος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1894 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1895

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεκροτήθησαν δύο τακτικα'ι συνεδριάσεις, 
Έγένοντο τά έξής άναγνώσματα.
Ό κ. Ίω. Σκαλτσούνης επίτιμον μέλος ώμίλησε περί τής θρησκευ

τικής παιδεύσεως.
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Ό κ. Δ. Βαρδουνιώτης άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί τής ά- 
φνειοϋ Κορίνθου.

Ό κ. Νικόλ. Σχινάς ταγματάρχης μέλος πάρεδρον ώμίλησε περί 
τής έξ ’Αθηνών είς “Άργος τοπογραφίας.

Ό κ. Φιλοπ. Παρασκευαΐδης μέλος πάρεδρον ώμίλησε περί τών 
αγώνων καί τών ελευθεριών τών Ηνωμένων τής ’Αμερικής Πολιτειών.

Ό κ. Έπ. Εμπειρικός μέλος τακτικόν ώμίλησε περί τής παρ’ήμϊν 
πολυτελείας.

Ό κ. Εύγ.. Γ. Ζαλοκώστας μέλρς άντεπιστέλλον άνέγνω τήν δια
τριβήν αύτοϋ «έκ τοϋ άνω Βοσπόρου».

Κατά μήνα Δεκέμβριον έγένοντο τρεις θρησκευτικαί δμιλίαι. δύο μέν 
ύπο τοϋ κ. Ά. Διομήδους Κυριάκού, μία δέ ύπο τοϋ κ. ’Ιγνατίου Μο- 
σχάκη.

Κατά τούς δύο μήνας έγένοντο ένδεκα μαθήματα διά κυρίας ώς εξής.
Ό κ. Σπυρ. Μηλιαράκης οικιακής βοτανικής μαθήματα δύο.
Ό κ. Σ. Π. Λάμπρος περί τής άρχαίας Έλληνίδος έν τη ίστο- 

ρίφ μαθήματα τρία.
Ό κ. Α. Ρούκης οικονομικήν δι’ οικοδέσποινας μαθήματα δύο.
Ό κ. Γ. Σωτηριάδης περί τών Έλληνίδων γυναικών κατά τούς 

χρόνους τής δούλείας μαθήματα τρία.
Τήν 21 ’Ιανουάριου έγένετο δ ετήσιος ^φιλανθρωπικός χορός ύπέρ τής 

Σχολής τών ’Απόρων ΙΙαίδων. Τόν χορόν έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των αΐ ΑΑ. ΒΒ. ΥΥ. δ Διάδοχος Κωνσταντίνος καί οί βασιλόπαιδες 
Γεώργιος καί Νικόλαος. Άπέστειλαν δέ τφ Συλλόγω ύπέρ αύτοϋ ή 
μέν Α. Μ. δ Βασιλεύς δρ. 500, ή δέ A. Β. Υ. δ Διάδοχος Δρ. 200.

Ή έπιτροπή είς ήν δ Σύλλογος άνέθετο τήν φροντίδα καί επιμέ
λειαν άνεγέρσεως άνδριάντος είς τόν πρωτομάρτυρα 'Ρήγαν τόν Φεραϊον 
έν τή πατρίδι αύτοϋ, συνέστη έκ τών μελών τοϋ προεδρείου κκ. Ν. Γ. 
Πολίτου προέδρου, Α.'Ρούκη άντιπροέδρου, Μ.II. Λάμπρου γεν. γραμ- 
ματέως καί Κ. Κουτσαλέξη ταμίου καί τών κκ. Κ. Ν. Κωστή, Σ. 
Π. Λάμπρου καί Κ. Χατζηπέτρου. Ή έπιτροπή αΰτη έδημοσίευσεν 
ήδη τήν πρός τόν Ελληνικόν Λαόν εκκλησιν καί προέβη είς τήν σύ- 
στάσιν κατά τόπους ύποεπιτροπών.

Ή έπιτροπή ήτις άνέλαβεν έντολή τοϋ Συλλόγου τήν απονομήν 
προστασίας καί περιθάλψεως είς τούς άπολυομένους έκ τών φυλακών ά
πορους, ήρξατο τών εργασιών αύτής έκλεξαμένη έκ τών μελών αύτής 
γραμματέα τόν κ. Σπυρ. Δαμασκηνόν. Έπί ταϊς έορταϊς δέ τών Χρι
στουγέννων προέβη είς τήν άπόλυσιν έπτά κρατουμένων διά δικαστικά 
έξοδα.
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Άπεβίωσεν δ Άχολλεύς Παράσχος μέλος προσφιλέστατων / 
καί έκ τών παλαιοτέρων τοϋ Συλλόγου. Ή Εφορεία τοϋ Συλλόγου 
αμέσως συνελθοϋσα έξέδοτο ψήφισμα καθ’ δ αί μέν έργασίαι τού Συλ
λόγου διεκόπησαν έπί τριήμερον, άπηύθυνε τόν επιτάφιον άποχαιρε- 
τισμόν δ αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Άρ. Ρούκης, κατετέθη δέ καί 
στέφανος έπ! τοϋ νεκρού. Άποφάσει τών κανονισάντων τά τής κηδείας 
μίαν τών ταινιών τοϋ φέρετρου έκράτει δ πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. 
κ. Ν. Γ. Πολίτης.

Άπεβίωσαν έπίσης έκ τών έπιτίμων μελών τοϋ Συλλόγου δ ’Αρχιε
πίσκοπος τών έν Άθήναις Καθολικών ’Ιωσήφ Ζαφφίνος καί δ 
’Ιωάννης Οεοφιλάτος. Έκ δέ τών άντεπιστελλόντων έν Κέρ- 
κύρα δ Νί&ζόλαος Ί?ομ.ολέων Βούλγαρης έκ τών πρώτων με
λών τοϋ Συλλόγου.

Πρός τάς οικογένειας πάντων τών άποθανόντων 
λυπητήρια γράμματα.

άνεστάλησαν συλ-

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα νομοζόν καο τών πολοτοζών επιστημών. Τό 
τμήμα τούτο συνήλθε πεντάκις. Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν προέβη 
είς τάς άρχαιρεσίας. αύτοϋ έξελέγησαν δέ πρόεδρος μέν καί αύθις δ κ.Ν. 
Δαμασκηνός, άντιπρόεδρος δέ δ κ. Μ. Ήλιάδης καί γραμματεύς δ κ. 
Α. Τυπάλδος Μπασιάς. Εΐτα το τμήμα έσκέφθη περί τών θεμάτων, 
άτινα θ’ άπασχολήσωσιν αύτό'κατά τό τρέχον έτος, καί ώς . τοιαϋτα 
άνεγράφησαν έν τή ήμερησίφ διατάξει τά έξής. Περί άναθεωρήσεως 
τής παρ’ ήμϊν δημοτικής νομοθεσίας τή προτάσει τοϋ κ. Τιμολέοντος 
Φιλήμονος, περί προσωπικής κρατήσεως τή προτάσει τοϋ κ. X. Στε- 
κούλη, περί νομίμου τόκου τή προτάσει τοϋ κ. Δ. Παπαμιχαλοπού- 
λου, περί αστικής ίκανότητος κράτους τίνος τοϋ κτάσθαι ακίνητα έν 
ξένει έπικρατείφ οσάκις οί νόμοι ταύτης ούδεμίαν περί τούτου ποιούν
ται μνείαν τή προτάσει τοϋ κ. Α. Τυπάλδου Μπασιά καί άνετέθη είς 
τούς προτείναντας ή περί τών θεμάτων είσήγησις. Άπεφασίσθη πρός 
τούτοις ί'να παρακληθή καί δ κ. Κ. Ρακτιβάν νά ύποβάλη τό πόρισμα 
τών έργασιών τοϋ τμήματος έπί τοϋ κατά τϋ παρελθόν έτος συζητη- 
θέντος νομοσχεδίου περί αναγκαστικής έκτελέσεως.

Είς τάς κατόπιν συνεδριάσεις τό τμήμα συνεζήτησε διά μακρών τό 
ύπό τοϋ κ. Τ. Φιλήμονος προταθέν νομοσχέδιον περί άναθεωρήσεως τής 
παρ’ ήμϊν δημοτικής νομοθεσίας, καί κατήρτισε τό πρώτον μέρος τούτου
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άποτελούμενον έκ 33 άρθρων και έπιγραφόμενον περί Δήμων έν γένει, 
πραγματευόμενον δέ περί Διαιρέσεως τοΰ κράτους εις Δήμους, περί Διοι- 
κήσεως αύτών, περί κοινοτήτων, περί Δημοτικών κτιρίων, πρωτευούσης, 
σφραγϊΔος, ονομασίας καί μετασχηματισμού τών Δήμων, καί έ'φθασε 
μέχρι τοϋ δευτέρου μέρος τοϋ έπιγραφομένου περί Δημοτών.

Τμήμα φελολογεκόν καί αρχαιολογικόν. Συνήλθε Δίς 
είς συνεΔρίασ .̂ Καί κατά μέν τήν πρώτην ό κ. Φίλιππος Οικονομικής 
ώμίλησε περί επιγραμμάτων αρχαίων τε καί νεωτέρων καί ίΔίως περί 
τοϋ έν αύτοϊς ένυπάρχοντος επιγραμματικού κέντρου. Κατά Δέ τήν Δευ
τέραν.πρώτος ό κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος ώμίλησε περί τής παραγωγής τής 
λέξεως τραχώματα σχετίσας ταύτην προς τήν παρά Βυζαντίνοις φερομέ- 
νην λέξιν τραχέα νομίσματα. Ό κ. Σπυρ. Σακελλαρόπουλος προέ- 
τεινε κριτικάς Διορθώσεις είς χωρίον τοϋ 11ου κεφαλαίου τοϋ Βρούτου 
τοϋ Κικέρωνος, είς στίχον τινά τοϋ Προπερτίου καί είς τον 49OT στί
χον καί έξής τής 2ας έπιστολής τοϋ Β'. Βιβλίου τοϋ Όρατίου. Ό κ. 
’Ιάκωβος X. Δραγώτσης τέλος εκαμεν ανακοινώσεις περί τοϋ μέσου 
σκέλους τοϋ τείχους τοϋ Πειραιώς, περί τοϋ τείχους τοϋ περιβόλου 
κατά τήν Β.Δ. πλευρών, περί τών λειψάνων τής έν τφ Τινανείφ 
κήπφ στοάς, περί τοϋ κτιρίου τοϋ άνευρεθέντος κατά τήν άνασκαφήν 
έν τφ Δημοτικφ Παρθεναγωγείφ Πειραιώς καί περί τής έν αύτφ εύρε- 
θείσης έπιγραφής « Ήλίφ τφ Μίτρα» καί τέλος περί τοϋ κατά τον 
Ίλισσόν άνευρεθέντος αναγλύφου τοϋ άποΔοθέντος μέν είς Δία τόν 
Νάϊον, άλλ* άνατεθέντος κατά τόν κ. Δραγάτσην είς Δία τόν Φίλιον.

Τμ.^μ.α φυβιογνωστεκόν.Συνήλθε τρις είς συνεΔρίασιν. Κατά 
τήν α’. συνεΔρίασιν ό κ. Ίω. Βάμβας άνεκοίνωσε Διά μακρών τά τών 
έργασιών τοϋ έν ΒουΔαπέστη συνεΔρίου τής ύγιεινής, είςδ παρέστη ώς 
αντιπρόσωπός τής ΈλλάΔος καί ώμίλησε καί περί τών έν τφ συνεΔρίφ 
ίΔίων αύτοϋ άνακοινώσεων.

Κατά τήν β'. συνεΔρίασιν δ κ. Α. Χρηστομάνος, άφοϋ και αύτός 
Διεξήλθε τάς έργασίας τοϋ έν ΒουΔαπέότη συνεΔρίου άνέφερε Δέ και 
τάς ίΔίας αύτοϋ έν αύτφ ανακοινώσεις,ώμίλησε περί τών παρά τήν Βου· 
Δαπέστην πηγών τοϋ πεφημισμένου καθαρτικού ΰΔατος τοϋ ΟύνυάΔι Ίάνος.

Κατά τήν γ'.τέλος συνεΔρίασιν ό μέν κ. Κ. Ζέγγελης ώμίλησε περί 
νέου οργανικού οξέος ύπ’ αύτοϋ άνακαλυφθέντος καί τών ένώσεων αύτοϋ, 
τοϋ τετράϋΔροναφθαλικοϋ, ό Δέ άνθυπολοχαγός τοϋ μηχανικού κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου, έκ τών παρακολουθησάντων τήν τελευταίαν στα- 
λεϊσαν είς ΚωπαΐΔα έπιτροπήν, ώμίλησε περί τών τεχνικών έργων τής 
άποξηράνσεως τής ΚωπαϊΔος.


