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Το κοινόν κ α ι εις πολλούς άλλους λαούς εθιμον τ η ς θραύσεως παρά 
τους τάφους αγγείων, αφιερωμένων ε'ις τούς νεκρούς η εις τ η ν κ η δ ε ί χ ν 
χρησιμευσάντων, τ η ρ ε ί τ α ι κ α ι παρά τ φ κ α θ ' ημάς έ λ λ η ν ι κ ψ λ α φ , 
περίλειμμα δν κατά πασαν πιθανότητα της απώτατης αρχαιότητος. 
Διότι διά τοϋ εθίμου τούτου δύναται ν ά έξηγηθη ή εύ'ρέσις θραυσμά
τ ω ν Λέραμείων αγγείων έν τ φ ύπο τοϋ ανωτάτου ανοίγματος τ ω ν ύπό 
τοϋ Χ . Τσούντα άνασκαφέντων Μυκηναίων τάφων σχηματιζόμενα) βό-
θρω, τ φ προωρισμένφ ίσως εις χοάς '· καθώς επίσης κ α ι οί μεγάλοι 
τ ω ν κεραμίων σωροί Ιν τι) αρχαία Αλεξάνδρεια, ης α ί προς ανατολάς 
κ α ι μεσημβρίαν τ η ς νεωτέρας πόλεως άνωφέρειαι κ α ι οί βουνοί συνίσταν
τ α ι άπο τ η ς κορυφής μέχρι τ ο ϋ εις βάθος 8—46 κ α ι πλειόνων μέτρων 
παλαιού εδάφους εκ. στρωμάτων τεθραυσμένων κεράμων αιγυπτιακών* 
ε λ λ η ν ι κ ώ ν κ α ι ^ωμα ϊκών διαφόρων περιόδων, άπο τ η ς κτίσεως της 
πόλεως ύπό Αλεξάνδρου μέχρι τ η ς αλώσεως αυτής ύπο τ ω ν Αράβων *> 
Ούτος δέ κατά τινας είναι 6 λόγος, δ ι ' δ ν ενίοτε τ ά έν τοις άρχαίοις 
έλληνικοϊς τάφοις ευρισκόμενα ληκύθια εχουσιν άποκεκρουσμένον τόν πυθ
μένα *, κ α ι πολλά καθόλου τ ω ν κτερισμάτων φέρουσι τά ίχνη επίτη
δες Ιπενεχθείσης αύτοϊς βλάβης εν έλληνικοΐς τάφοις " κ α ι έν π.ρο'ίστο-
ρικοϊς τ η ς βορείου Ευρώπης 5 . 

Έν Ελλάδ ι δέ νϋν θραύονται πήλινα αγγεία επί τοϋ τάφου και 

* Βλ. Ghr. Belger έν Berliner philol. Wochenschrift: 1891 στ. 707 .—Βλ. 
νϋν και Χ. Τσούντα Μυκήναι σ. 148. 

2 Τ. Νερούτσου, Κεραμίων λαβαΐ ενεπίγραφοι, άνευρισκόμεναι έν τί) αρχαία 
Αλεξάνδρεια σ. 3 κέ. και έν Άθηνα ίω 1874 τ . Γ' σ. 215 κέ. 

' Hermann—Bliimner Griechische Privatalterthumer 1882 σ. 382. 
* Αΰτ . 
5 Olshausen έν Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropo

logic etc. 1892 σ. 166 κέ. — Νϋν έν Έ>λάδι σχίζουσι τά συνθαπτόμενα τω 
νεκρω ενδύματα και υφάσματα" άλλα τοϋ 'έθους τούτου λόγος φέρεται ή προ-
φύλαξις ύπο της ιεροσυλίας των τυμβωρύχων, ουδεμία δ 'ανάγκη υπάρχει ν ' άνα -
ζητήσωμεν άλλον. 

TOMOS ΙΖ' . "Οκτώβριος 6 
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προ τής οικίας κατά τήν εξοδον τοϋ Νεκρού, ένιαχού δέ καί έν τή 
δδώ, την οποίαν ή επικήδειος πομπή διέρχεται. Απανταχού σχεδόν 
της Ελλάδος, καθ ' η ν στιγμήν οί νεκροθάπται καταβιβάζουσι τον 
νεκρόν, δ ιερεύς έκφωνών το γραφικόν : Γ η ει καΐ εις γ ί χ ν άπε -
λεύΟη \ έπιχέει έπί τοϋ τ ά φ ο υ ολ ίγον ΰ^ωρ εκ λαγήνου προς τοϋτο 
κομιζομένης,ήτις πάραυτα θραύεται, και βάλλει δ ρ ά κ α χώματος· ομοίως 
καί οί παριστάμενοι ει; τον Ινταφιασμον νομίζουσι θρησκευτικον καθή
κον νά ^ίψωσι χώμα επί τοϋ νεκρού, έκφωνοϋντες : Θιός ( ϊ^ωρέσ'τον , 
επόμενοι οΰ'τως άνεπίγνώστως τω παλαιοτώτω έλληνικώ νόμφ, τω κε-
λεύοντι τοϊςπεριτυχοϋσιν άτάφω σώματι 'έπιβάλλειν αύτφ γήν *. Ε ί 
ναι 5 ' ά ξ ι ο ν παρατηρήσεως, δτί ή τοιαύτη ιεροτελεστία, ή ν ουδείς 
"Ελλην ιερεύς παραλείπει κατά τον ένταφιασμόν, δεν έκυρώθη ύπό 
της εκκλησίας, διότι ουδεμία μ ν ε ί α ταύτας γίνεται έν τή νεκρωσίμφ 
ακολουθία 6 . 

Ό Edward Tylor μετά θαυμαστής πολυμάθειας καταδείξας τήν 
ΰπαρξιν παραπλήσιων εθίμων παρά λαοΐς τής Ασίας , της Αφρικής, 
τής Αμερικής και τής Αυστραλίας, επιφέρει πολλάς ε.ΰφυεϊς εικασίας 
περί των δοξασιών, αϊτινες παρέσχον άφορμήν εις τήν γένεσιν των εθί
μων εκείνων 

Παρ'ήμΐν δ ' οί ιερείς και των λαϊκών οι λογιώτεροι, ερωτώμενοι περί 
τής εννοίας τοϋ εθίμου, δπερ ύπολαμβάνουσι θρησκευπκόν νόμιρ.ον, 
αποκρίνονται δτι είναι συμβολική παράστασις τής διαλύσεως τοϋ άψυ
χου σώματος, είς τά στοιχεία, έξ ών είναι συντεθειμένον, τήν γήν και 
τού'δωρ, Ή αληθής δμως έννοια τούτου είναι δυνατόν νομίζομεν ν ' ά-
νβυρεθή διά τής άντιβολής προς άλλα παραπλήσια, έ'θιμα. καί τά<ς συνα
φείς αύτοΐς δοξασίας. Εξετάζοντες δέ 'μετ 'έπιστάσεως ταύτα , συνά-
γομεν δτι, δύο ήσαν αί κύρια ι. έξ ών προήλθε το έ'θιμον τής 
θραύσεως των αγγείων : Πρώτον ή ιδέα δτι πάν τό χρησιμ.εϋσαν προς 
καθαρμούς πρέπει νά καταστραφή, 6'πως μή βεβηλωθή i t ' ά λ λ η ς χρή
σεως καί μειωθή οΰ'τως ή των καθαρμών ενέργεια - καί δεύτερον δτι 
τάφιερωμένα είς τους νεκρούς πρέπει επίσης να; καταστρέφωνται, δπως 
έξασφαλίζηται τής άφιερώσεως δ σκοπός, όστις θά έματαιούτο &ν έγί-
νετο άλλη τις χρήσις αυτών. Ώς : δέ τά επί τοϋ τάφου έναγιζόμενα έ'μ-

• Γένεσ. Γ , 19. 
1 Βλ. προς τοις άλλοις ΑίλιανΌν Ποικ. Ίβτ. Ε', 14. 
,' Καθ'όσον γινώσκομεν μόνον έν Γορτυνία: τηρείται μέν ή άλλη ιεροτελεστία, 

δέν συνειθίζονται 8' ή έπίχυσις τοϋ ύδατος καί τής λαγήνου ή Θραϋσις. 
1 Tylor, Primitive Culture' 3ης έκδ. Lond. 1891 τ . I. σ. 483—4. 
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ψυχα ύπετίθετο ό'τι διά τοϋ θανάτου αυτών καθίσταντο υπηρετικά" τ φ 
τιμωμένω νεκρφ, ού'τω καί τά σκεύη, έμψυχα επίσης ύπολαμβανόμενα 
παρά τοις κατά φύσιν λαοϊς, πρέπει νά καταστραφώσιν, ϊνα χρησι-
μεύσωσιν αΰτώ, άνεπιτήδεια οντα προς πάσαν άλλην χρήσιν. 

Ώς προς τό πρώτον παρατηροϊμεν δτι καί νυν, καθώς τό πάλα ι , 
συνειθίζονται καθαρμοί κατά τάς κηδείας. Καί έν μεν τοις άρχαίοις 
χρόνοις οί επί τήν οίκίαν τοϋ πενθούντος άφικνρύμενοι ε'καθαίροντ,ο κατά 
τήν έ'ξοδον περιρραινόμενοι ύ'δατ.ΐ' τοϋτο δέ πρ'οΰκειΐο έν άγγείφ κε-
ραμέω, έξ άλλης ο'ικίας κεκομισμένον, το δ ' άγγεϊον έκαλεϊτο άρδά-
vtov'. Νύν δ ' έ ν πλείστοις έλληνικοΐς τόποις ή κάθαρσις γίνεται κατά 
τήν έπάνοδον άπό τής κηδείας, συνισταμένη εις νίψιν τών χειρών τών 
μετασχόντων αυτής, ήτις ώς έπί τό πλείστον, γίνεται έ ν τ ή οικία· τοϋ 
νεκρού 8 . Κ α τ ' έξαίρεσιν δ ' έ ν Κύπρω νίπτουσι τας χείρας έπΑυτού 
τοϋ τάφου, θραυομένων. είτα τών λαγηνών τοϋ ΰδατος καί τοϋ πρός 
άλλον σκοπον κομιζομ,ένου έλαιοδόχου αγγείου 5 . "Ομοίως-καί πολλα-
χοϋ τής Ηπείρου οί χωρικοί άφ'ού ένταφιάσωσι τον 1 νεκρον νίπτουτι 
τάς χείρας έπί τοϋ τάφου "'. 'Εν Αϊνω 'δέ τής Θράκης νίπτονται επί 
τοϋ τάφου πάντες οί συνοδεύσαντες τήν κηδείαν, τοϋτο δέ ποιοϋσιν ώς λέ-
γουσιν «ίνα μή βλέπωσι τον νεκρόν κ α θ ' ΰ π ν ο ν 8 » . 

Σαφώς δ ' εμφαίνεται , ή έννοια τοϋ καθαρμού Ιν τοις άρκαδικοΐς 
έθίμοις τής θραύσεως τών υδριών κατά τήν διάβασιν τής νεκρικής πομ
πής, ήν άλλαχού άλλως εξηγούσα, ώς κατωτέρω θάΐδωμεν. Έν τοϊς 

1 Πολυδ. Η' 65.—Σχολ. Άριστοφ. Νε<ρ. 838 : «εθος ην μετα το έκκομισθή* 
ναι το σώμα καθαρμού χάριν άπολούεσθαι τους. οικείους τοϋ τεθνεώτος».—ιΉσύχ. 
λ. άρδάνιον.—Το άρδάνιον ετίθετο προ τής. θύρας τής οικίας. Άριστοφ. Έκκλησ. 
1033.—Βλ. καί Hermann-Blumner ενθ. άν . σ, 365.—Περί δμοίων καθαρμών 
παρά 'Ρωμαίοις βλ Bekker, GalJus τ . Ill σ. 378. 

8 Κοραή, "Ατακτα" τ . Β' σ. 404 κ. έ.—^Ιω. Πρωτοδίκου, περί τής "παρ'ήμΐν 
ταφής. Ά θ . I860 σ. 13.— Ό έν Κωνσταντινουπόλει έλλ. φιλολ. σύλλογος τ . 
Ιθ ' σ. 139 (έν Τσεσμέτής Μικρας Ασ ίας ) . — 'Εξ ιδίων δέ πληροφοριών γ ινώ-
σκομεν δτι τοϋτο συνειθίζεται έν Αθήναις , Τριχωνί^, Γορτυνία καί εν τισι τών 
Κυκλάδων.— Όμοίως εν τισι τών χωρίων, της Γαλλίας, οί επανερχόμενοι έκ κ η 
δείας νίπτουσι τας χεΓρας, το δέ μάκτρον δι'ού πάντες σπογγίζονται ριπτουσιν 
ε'ι; τήν στέγην (Noel, Coutumes, mytheset traditions de France σ."94). Όθεν 
καί ένταΰθα δίαβλέπομεν προσπάθειαν προς παρακώλυσιν τής βέβηλου χρήσεως 
τοϋ χρησιμευσαντος'εις κα'θαρμόν. ' 

3 Γ. Λουκά, Φιλολογικαί επισκέψεις. Ά θ ή ν . 1874 σ. 98.— 'ΑΘ. Σακελλαρίου, 
Κυπριακά 'ΑΟήν. 1890 τ . Α' σ. 738. 

' Γρηγορίόυ Παλιουρίτου, Αρχαιολογία ελληνική. 1815 τ. Β' σ. 257. 
8 Ό έν Κωνσταντινουπόλει ελλην. φιλολ. σύλλογος τ. ΙΘ' σ· 549t. 
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πλείστοις χωρίοις τή ; επαρχίας Μαντινείας και εν αΰνη τη Τριπόλει 
λέγουσιν δτι «άμα προσπέραση το λείψχνο, πρέπει αμέσως νά πάρης 
έ'να κανάτι η νιά ( = μ ί α ν ) στάμνα η νιά λαήνα γεμάτη νερό και νά 
τό χιούσης άπο τή νιά άκρη τοϋ δρόμου ώς 'ς την άλλη η χάμου 'ς 
τάγκωνάρι τοϋ σπιτιοϋ σου, η μπροστά 'ς τήν πόρτα σου μέ ούλο τ ά γ -
γειο ή μέσα 'ς ταϊς τίσσερες άγκωναϊς τοϋ σπιτιοϋ, και νά σπάσης 
τάγγειό και νά ε'ιπης: Διός (=Θεος) σχωρέσ' τονε ! τό κακό 
τ ο υ ν ά μίΐ μας !» Ενίοτε οί δεισιδαιμονέστεροι χύνουσιν όλον 

το οπουδήποτε της οικίας υπάρχον ΰ'δωρ, ε'άν τύχΐβ και διέλθη λε ί -
ψανον πρό της οικίας, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει «τό νερό ε ίνα ι 
θράσιο» (=θρασύ) ήτοι άκάθαρτον, άχρηστον, μίασμα της οικίας, 
και πρέπει διά τούτο νά χυθη αμέσως ΐνα καθαρισθή ή οικία, «γ ιατ ί 
σκοΐ/λτικιάζει τό νερό», ό'ταν διέλθη το λείψανον. Επίσης χύνουσι 
το ΰδωρ γ ι ά τό καλό ή γ ι α νά παστρει/τία τό σ π ί τ ι 1 . 

Έκ δέ της δευτέρας" των άναγραφεισών 'ιδεών άπορρέουσι πολλαί 
συνήθειαι μαρτυρούσαι τήν πεποίθησιν τοϋ λαού, ό'τι τό έν ταϊς θραυο-
μέναις λαγήνοις ΰδωρ είναι προωρισμένον διά τον νεκ,ρόν, και , ό'τι ή 
χύσίς τοϋ ύδατος εις τήν γήν και ή καταστροφή τοϋ περιέχοντος αυτό 
αγγείου θεωρούνται ώς οί καταλληλότατοι τρόποι όπως λάβη το προσ-
φερόμενον h νεκρός. Ώς παρά τοις πλείστοις λαοϊς ακμαία διατηρεί
ται και παρά τοις Έλλησιν ή δοξασία περί επιβιώσεις των νεκρών έπι 
της γης και ή παρεπόμενη τη δοξασία ταύτη συνήθεια της προσφοράς 
τροφών εις αυτούς. Πολλαχοϋ της Ελλάδος έξακολουθούσιν έναγίζον-
τες τοις νεκροϊς, ώς έν άλλω τότίφ διαλαμβάνομεν 4 . Ενταύθα δ ' άρ-
κούμεθα ν ' άναφέρωμεν OTt έν ταις πλείσταις έλληνίκαΐς χώραις έπί 
τρία ημερονύκτια άνάπΓουσιν έν τ φ δωματίω όπου έξεψύχησεν ό νε
κρές άκοίμητον λύχνον και παραθέτουσιν άρτους και λάγηνον πλήρη 
ύδατος 5 . Έν Κρήτη ,άποτίθεται έπί τοϋ τάφου λάγηνος ύδατος και 

1 Κ α τ ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. Α. Σ. Άρβανιτοπούλου, Αρκάδος τελειοφοίτου της 
φιλολογίας. 

Λ Ν. Γ. Πολίτου, τά κατά τήν τελευτήν έν Παρθενώνι 1872 τ. Β' σ. 1142 κέ. 
* Χ. Μεγδάνου, Λύχνος Λιογένους 1818 σ. 273 (Μακεδονία). "Οτι το εθιμον 

τοΰτο κρατεΓ πολλαχοϋ της Ελλάδος γινώσκομεν έξ Ιδίας αντιλήψεως. Έν ττ) 
επαρχία Καρδίτσης της Θεσσαλίας, ώς μας άνεκοίνωσεν ό δημοδιδάσκαλος κ. Ά . 
Λαδιάς, έπί τρεΓς.κατά συνέχειαν εσπέρας μετά τήν κηδείαν συνειθίζουσι ν ' άνά-
πτωσι κανδηλιον επί τοϋ τόπου δπόυ εκείτο ό νεκρός, πλησίον δε τοϋ κανδη-
λίου Οέτουσιν εντός μικροΰ αγγείου και ΰδωρ, τινές δέ συνειθίζουσι νά θέτωσι και 
σϊτον. 
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άφίεται έπί.ημέρας τεσσαράκοντα, διότι δοξάζουσιν οτι κατά τον χρό-
νον τοΰτον ή ψυχή τοϋ νεκρού περιφερόμενη εις τους τόπους είς οδς.ζών 
παρευρέθη, πίνε ι . έκ τοϋ ύδατος εκείνου επανερχόμενη τήν έσΐΐέραν'. 
Ένιαχού δμως λησμονηθείσης της έννοιας τοϋ εθίμου έπλάσθη άλλη 
δικαιολογία, ότι δηλαδή τό άγγεϊον τοϋ ύδατος έν τ φ οίκω τοϋ θα
νόντος χρησιμεύει όπως πέση μέσα 6 διάβολος, ό όποιος γ ί ν ε τ α ι σάν 
μΐ/γα κα ι έρχεται ν ά π ά ρ η την ι^υχτι τοϋ πεθαμένου *. "Η ότι 
διά τοϋ κρότου των θραυομένων αγγείων εκδιώκονται οί δαίμονες, όσοι πε-
ριτρέχουσι ζητούντες νά σύρωσι διά της βίας είς τήν κόλασιν τήν ψυ -
χήν 8 . Έν Τριπόλει δέ και έν πολλοίς χωρίοις της Μαντινείας πιστεύουσιν 
ότι τάγγεΐα θραύονται προς έκφόβησιν τοϋ Χάρου και άποτροπήν αϋτοϋ. 
Συνειθίζουσιν έκεϊ κατά τήν έκφοράν τοϋ νεκρού νά θραύωσιν οί μεν 
εΰπορώτεροι καινουργή ύδρίαν ή λάγηνον, οί δ'άπορώτεροι παλαιόν τ ι 
άγγεϊον ή απλώς κέραμον πρό της θύρας της οικίας ή πρό της, θύρας 
τοϋ δωματίου έν φ έτελεύτησεν όνεκρός, ή ε'ν ω δωματίφ εξετέθη, ήτοι 
έν τφ δωματίφ των εικονισμάτων. Τό άγγεϊον θραύει στενός συγγε
νής ή φίλος τοϋ θανόντος, συνηθέστατα δέ γυνή, άλλά πρεσβύτις, 
ηλικίας άνω των πεντήκοντα ε τ ώ ν ε'ις νέον δεν επιτρέπεται τούτο, 
διότι οί νέοι είναι ανίσχυροι ν'άντιμετωπίσωσι τον Χάρον ( νά τά βά
ν ο υ ν μέ τό Χάρο) ή , οπερ άληθέστερον, διότι φοβούμενοι έκδίκησιν 
τού Χάρου προτιμώσι νά εκθέσωσιν είς αυτήν πρεσβύτην μάλλον ή 
νέον. Πιστεύουσι δ 'οτ ι ή θραϋσις τοϋ αγγείου, εκφοβίζουσα τον Χάρον, 
εξασφαλίζει τήν ζωήν των άλλων. Και έπιλέγουσι, θραύοντες τό άγ
γεϊον : "Ενανε μας επήρες, μωρέ Χάρο, νάντοτος ! (==Ίδού αυ
τός)— ενταύθα θραύεται τό άγγεϊον δλλονε δέν μας πέρνε ις ! "Η : 
δπως σπάζε ι τό κεραμίδι, ετσι, φε- Χάρο, ν ά σπάση τό κε
φάλ ι σοι/ άν ξ α ν ά ρ θ η ς ! (ή : άν ξ α ν ά μ π η ς ' ς τό σπ ί τ ι μας !) ή : 
Νά 'ναι σιδερένιοι οι π ι σ ι ν ο ί ! ή : Σιδερένιοι νά ε ίσαστε ! (ή 

• Bybilakis, Neugriech. Leben a. 67.—Πανδώρα 1876 τ . ΙΖ' σ. 331. 
s Κ α τ ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. Γ. Αροσίνη.—Παρεμφερής πρόληψις έπικρατεϊ πολ

λαχοϋ της Γαλλίας, δπου κενοΰσι πάντα τάγγεΐα ινα μή πέσγι εις το ΰδωρ και 
πνιγγί ή ψυχή τοϋ τεθνεώτος. (Molusine, τ . I στ. ί 1 7. ,32.0". 456.—Rev. des tra-
dit. popul. 1893 σ. 420). 

3 Άντωνιάδου Κρητη'ις σ. 346 — 7.—-Τον αυτόν σκοπόν, ητοι τήν δ ι ά τ ω ν 
κρότων άποπομπήν των δαιμόνων, εχει και ή θραϋσις πηλίνων αγγείων κατά 
το μέγα Σάββατον, συμπληρουμένη διά πυροβολισμών (ώς έν Ζακύνθω. Βλ. 
Έστίαν 1889 τ. ΚΖ' σ. 338). Έν Κέρκυρα όμως, δπου μεΟ' υπερβολικού ζήλου 
τηρείται τό εθιμον, αποδίδεται εις αυτό άλλη έννοια, ή τοϋ εμπαιγμού τοϋ Ιούδα. 
(Έστ ίαν αύτ. σ. 333). 
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νά είμαστε !) ή : "Ενας έ^ςάθη, ο ί άλλο ι σιδερένιοι ! Λέγουσι 
δ ' δπ,θραύουσι τό άγγεΐον γχά νά ο*κχάξοι/νε τό Χάρο, ή Νάν τ ά -
κούσνι ό Χάρος καχ ν ά μ ί ι ν ξανάρθη, ή γ ι ά ν ά μ η ν ξανάρθη. 
ό Χάρος, ή ν ά μ η αώοη νάρθί ϊ πλ ια ό Χάρος, ή Νά μ η 
αώΰη π λ ι ά νάρθίΐ καχ ά λ λ η §ολά 'ς τό Οπίτι μας, ή Γιά ν ά 
μ η ν τοϋ π ε ρ ν ά η πλιά, ή Νά ξεϋπάστι τό κακό 'ς τό ; κεφάλ ι 
τ ο ΰ Χάρου - ή Γχά ν ά <|νγτι τό κακό άπό τό ϋ π ί τ ι μας - ή Γχά 
ν ά μ η ν μας ξ α ν α ΰ ρ η τό κακό - ή Γιά νά ζιάσουνε οχ άλλ'οχ' ή : 
Γχά νά μ η ν π ε θ ά ν η άλλος - ή Γχά ν ά με ί νουνε οχ άποδέλοχποι' 
ή Γχά νά ν α ι οχ άλλο ι γεροί d. 

Ά λ λ ά διά τό χεόμενον κατά γης ύδωρ ζωηράν έχουσι τήν συνεί-
δησιν οί τό έ'θιμον τοϋτο τηροϋντες δτι γίνεται διά ν ά δροσισθή ή 
ψυχή τοϋ νεκροϋ. Συνήθως ή λάγηνος τοϋ ΰ'δατος θραύεται παρά τήν 
θύραν τής οικίας κατά τήν έ'ξοδον τοϋ νεκροϋ 2 . 'Εν Χίω δοξάζουσι 
μεν συμφώνως προς τούς θρήνους τής νεκρώσιμου ακολουθίας, ό'τι έπι-
πονώτατο.ν αγώνα καταβάλλει ή ψυχή χωριζόμενη εκ τοϋ σώματος, 
προς άνακούφισιν δ'αύτήςρίπτουσιν εις τήν όδόν^ πήλινα αγγεία ύδα
τος, ό'ταν έξαχθή τό λείψανον τής οικίας - πλήν δέ τούτου πολλοί τών 
φίλων καί συγγενών ρίπτουσι τοιαύτα καί δταν διέρχηται ή πομ.πή 
προ τής οικίας των , διά ν ά δροσίσουν τ η ν λάι ίρα της ι([ν2(ης τοϋ 
νεκροϋ 5 . 'Εν Κύπρω δέ κατά τήν έκκομιδήν τοϋ νεκροϋ χύνουσιν δθεν 
καί άν διέρχηται ή νεκρική πομπή προς άνακούφισιν τής ψυχής τόύ 
νεκρού ΰδωρ καθαρον εκ πηλίνων αγγείων, άπερ άμ.έσως . ρίπτοντες 
χαμαί συντρίβουσι *. Συνειθίζουσι προσέτι νά έκχέωσιν ε'ις τάς οδούς 

1 Κ α τ ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. Α. Σ. 'Α.ρβανιτοπούλου. Έτεροι τρόποι προς έκ-
φόβισιν τοϋ Χάρου κατα τάς κηδείας συνειθίζονται οι έξης έν "Αρκαδία, κατ 'ά-
νακοίνωσιν τοϋ αύτοΰ. Ενίοτε θραύουσι το καλαμίδι ή καλάμι τοϋ άργαλειοΰ 
(κάλαμον μήκους ί,/ί μέχρι " δύο πήχεων) έπιλέγοντες : Το χαράμι το σπανές, 
μωρέ Χάρο, μά το σίδερο δε θα μπόρεσης ! ή Σιδερένιοι ol xioirol, Ένια^οϋ 
δετής Μαντινείας, καί δή καί έν Τριπόλει, κόπτουσιν. έκ' τοϋ σαβάνου μακράν 
λωρίδα, ήν άναρτώσι προ τής θύρας τής οικίας ή είς τήν δοκον τής στέγης. (είς 
το πάτερο] «για. ra δεσουνε το Χάρο αν ξανάρθη», πιστεύοντες δτι δ Χάρων άν 
θέληση νά έπανέλθη, όπως άποκτείνη άλλον τινά έκ τής αυτής οικίας, βλέπων 
το προωρισμένον προς δέσιμον αύτοΰ σχοινίον, θα φοβηθή κα ι θά φύγη. 

1 Pouqueville, Voyage de la Grece 1827 τ . VI σ. 147.—Πρωτόδικος ενθ. 
άν. σ. 13. Το εθιμον ποίρετηρήθη καί ύπ ' έμοΰ έν Αθήναις καί πολλαχοϋ τής 
ΙΙελ οποννήσου. 

' Κ. Κανελλάκη, Χιακά ανάλεκτα. 'Αθήν. 1890 σ. 338. 
4'Σακελλάριος ενθ. άν. 
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κατόπιν τοϋ νεκροϋ καί δλον το εν ταϊς ύδρίαις τοϋ οϊκου άποτετα-
μιευμένον υδωρ πιστεύοντες δτι έχει μιανθή, διότι άπέπλυνεν έν ,αύτφ, 
τήν αιμοσταγή μάχαιραν, δι'ής άπέκτεινε τόν νεκρόν 6 Χάρων ή ό ψυ-
χοπομπός "Αγγελος ' . 

Δηλονότι παρέχεται ουτω καί άλλη , μυθολογική αΰτη, εξήγησις 
τοϋ εθίμου, ήτις δμως έπισκοτίζει τήν κοινώς κρατούσαν δόξαν, δτι τό 
ύ'δωρ είναι προσφορά πρός. τόν νεκρόν καί δτι επομένως ή θραϋσις τών 
αγγείων σκοπεί τήν έξασφάλισιν τής ύπό τοϋ νεκρού χρήσεως τής προσ
φοράς ταύτης 2 . 

IV. Γ . Π ο λ ί τ η ς 

Η Π Ο Λ ! Σ Σ Ο Υ Α Κ Ε Ι Μ 

Ή επί τής Αφρικανικής παραλίας τής Ερυθράς θαλάσσης κειμένη 
πόλις τοϋ Σουάκειμ, ό τελευταίας ούτος σταθμός τοϋ αίγυπτιακοϋ κρά
τους, τυγχάνει δ' 'λιμήν, δι'ού διενεργείται το μέγα μετά τοϋ Σου
δάν έμπόριον. > 

"Ενταύθα θά περιορισθώ μόνον εις τήν περιγραφήν τής πόλεως, τής 
άλλως τε αγνώστου ισως τοις πολλοίς - διότι κατά τό παρελθόν έτος, 
δτε έπεχείρουν ταξείδιον αναψυχής έκτος τής Αιγύπτου, ήπόρουν άκούων 
παρά πολλών, δτι ήγνόουν εάν υπήρχε τοιαύτη τις πόλις και ποϋ 
εκείτο. , 

Τό δνομα τής πόλεως, ταύτης είναι λίαν περίεργον 'καί προφέρεται 

• Λουκάς ενθ. άν. σ. 97.— 'Εν Poitou τής Γαλλίας ώς λόγον τής εκχύσεως 
τοϋ ύδατος πλήν τοϋ κινδύνου πνιγμοϋ τής ψυχής τοϋ νεκροϋ φερουσι καί τού
τον, δτι ή ψυχή έλούσθη έν τω ΰδατι καί δεν πρέπει νά χρησιμοποιήσωσιν αυτί) 
είς άλλην τινά χρείαν (Rev. des trad, pop 1893 σ. 420). 

'.Σημ. της Διευθ. Ή προκειμένη διατριβή, πραγματευομένη περί εθίμου περιερ-
γοτάτου τοϋ έλληνικοϋ καί άλλων λαών, έγράφη χατ ' αίτησιν τοϋ διασήμου 
εθνολόγου κ. Edw. Tylor, άνακοινωθεΓσα δ'ε'ις συνεδρίασιν τοϋ έν Λονδίνο) αν
θρωπολογικού Ινστιτούτου, έδημοσιεύθη κατά το παρελθόν ετος εν τω υπο τού
του έχδιδομένω περιοδικω συγγράμματι (Journal of the Anthropological Insti
tute) μετ 'αγγλ ικής μεταφράσεως τοϋ κ. Louis Dyer. Τήν άναδημοσίευσιν τής 
διατριβής ταύτης μετά τίνων προσθηκών τοϋ συγγραφέως έκρίναμεν χρήσιμον, 
άφ'ού μάλιστα το έν τω άγγλικω περιοδικω δημοσιευθέν έλληνικον κείμενον βρίθει 
τυπογραφικών αμαρτημάτων. 
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όχθης, ΰπάρχίΐ τό νεωστί ύπό ομογενούς τίνος κατα,σκευασθέν άσβε-
στοποιειον, όπερ άνεπλήρωσε σπουδαιοτάτην έ'λλειψιν είς τόν τόπον 
παράγον λευκότατων και καθαράν άσβεστον, εν φ άλλοτε ή άσβεστος 
προήρχετο έξ Άγκήκ , παραλίου πόλεως έν τή Ερυθρά θαλασσή καί 
εξαρτώμενης έκ τού διοικητηρίου Σουάκειμ, ε'ις έξάωρον δ'άπόστασιν 
προς νότον άπο τής ημετέρας κειμένην. 

Παραπλεύρως τού άσβεστοποιείου και εις άπόστασιν ενός τετάρτου 
της ώρας βλέπει τις τό τών ιθαγενών κοιμητήριον, φέρον έν τώ μέσω 
μέγαν τάφον αποθανόντος σεΐχου και πέριξ τούτου μυριάδας άλλων ιθα
γενών άναπαυομένων είς τάς αιωνίους μονάς. Τά κοιμητήριον τούτο μή 
τυγχάνον πίριπεποιημένον και περιτετειχισμένον διά σιδηρών κ ιγκλ ί -
δων, ώς τό ήμέτερον, ευρίσκεται εις διάθεσίν τών έν ώρα νυκτός έκ 
τών' ορέων του εσωτερικού κατερχομένων υαινών, αϊτινες εύρίσκουσιν 
άφθονον. τροφήν έν τοις μνημείοις προς κορεσμόν τής πείνης τ ω ν διό 
και ό χάριν περιπάτου τήν ήμέραν διερχόμενος εκείθεν, παρατηρεί πολ
λούς ήμιανεωγμένούς τάφους και δή τά όστρί τών έν αύτοϊς κειμένων 
έπί της επιφανείας τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα. Πολλάκις μάλιστα ρι
ψοκινδυνεύει νά συνάντηση και αυτήν τήν ύαιναν έκ παρακείμενης τινός 
μεγάλης οπής έξερχομένην, πράγμα όπερ'συνέβη εις ε'μέ αυτόν και άρ« 
κετόν μοί ένεποίήσε τρόμον, ευτυχώς όμως άνευ τινός απευκταίου. Όλί-
γον άπωτέρω τοϋ κοιμητηρίου τούτου και ε'ις είκοσι λεπτών απόστα
σα υπάρχει ή τών άγγλων αξιωματικών λέσχη, έν Υ) συναθρόιζόμενοι 
διέρχονται τάς ώρας, παίζοντες διάφορα αγγλικά παιγνίδια. 

Και τοιούτος ο μικρός λιμήν τής πόλεως μετά τών πέριξ μερών έν 
γενική τ ιν ιάπόψετ ήδη στρέψώμεν τό βλέμμα έπι τής πόλεως, διά νά 
ϊδωμεν τί τό περίεργον μας παρουσιάζει! 

Και τά μεν ύ'δατα τοϋ λιμένος είσδύοντα έκ δεξιών και έξ αριστερών 
άπομονοϋσιν αυτήν έπι μΐκράς τίνος νήσου, ήτις, κατά τινας ιθαγενείς, 
έσχηματίσθη έκ της μεγάλης συρροής οστράκων και κοραλίων, κ α τ ' άλ
λους δέ, ή νήσος αύτη τυγχάνει είς και μόνος μέγας κοραλλιώδης ύ'φα-
λος έκ τών φυομένων έν τή Ερυθρά θαλασσή. "Αλλως τε τό έδαφος 
αυτής είναι πετρώδες ή μάλλον κοραλλιώδες, καλυπτόμενον ύπό άμ
μου, "έξ ού εικάζεται οτι ό τόπος ούτος κατωκήθη κ α τ ' έποχάς πολύ 
προγενεστέρας ημών. 

Έπ ί τής νήσου λοιπόν ταύτης και έπί τής προκυμαίας ύπάρχουσι τό 
διοικητήριον, τό τηλεγραφεϊον. τής ανατολικής εταιρίας τών υποβρυ
χίων καλωδίων, τό ΰγειονομεϊον και ή οικία τών άγγλων αξ ιωματι 
κών. Ή τελευταία αύτη, ήτις αριθμεί δέκα και μόνα έτη υπάρξεως, 
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έφαίνετο πολύ παράδοξος εις τούς Ιθαγενείς διά τό μέγεθος αυτής, άμα 
ώς ήρξατο ή οικοδομή- και τούτο διά τήν έ'λλειψιν άλλης όμοιας άύτή 
έν τή πόλει κατά τήν έποχήν Ικείνην, δώ και μετά τήν άποπεράτώ-
σιν, έπωνομάσθη ύπό τών Ιθαγενών Βέδ γκεδήδ, ήτοι νέα οικία, ή δέ 
επωνυμία αύτη διατηρείται μέχρι σήμερον. 

Αποβιβαζόμενος τις τοϋ ατμόπλοιου, όπερ, ώς ανωτέρω είπον,' σταθ
μεύει εις άπόστασιν 30 — 40 βημάτων άπο τής παραλίας, ακριβώς δέ 
μεταξύ τοϋ αγγλικού τηλεγραφείου και τής οικίας τών άγγλων αξιω
ματικών1", δέον νά έξέλθη εις τό τελωνεΐον, όπερ κείται παραπλεύρως 
τοϋ διοικητηρίου - έ'πειτα διέρχεται τοϋ περιβόλου και τής μεγάλης αΰτοϋ 
πύλης και .ευρίσκεται ενώπιον πλατείας αρκετά ευρείας διά τόν τόπον 
τούτον. Έπ ι τής πύλης τού τελωνείου σώζεται εισέτι, τεθείς πρό 
καιρού, λέων μαρμάρινος, έχων προς τά δ«ξιά και αριστερά άνά εν 
όβούζιον ότε λέων και τά δύο ταύτα κενά όβούζια τυγχάνουσι παρά 
τοις ίθαγενέσι τό σύμβολον τής δυνάμεως, ώς τουλάχιστον μ 'έβεβαίω-
σαν ιθαγενείς τίνες. 

Ευρισκόμενος τις έν τ φ μέσφ τής πλατείας, εχει προς τ "αριστερά τήν 
μεγάλην πύλην τοϋ διοικητηρίου, πρό τής όποιας ύπάρχουσι δύο ορεινά 
τηλεβόλα έκ τών επαναστατών ληφθέντα, έν φ προς τά δεξιά εχει 
μακράν και εϋρεϊαν όδόν πλάτους δέκα 'ίσως μέτρων, άρχομένην άπό 
τής εισόδου τοϋ τελωνιακού περιβόλου και άπολήγουσαν είς τήν πύλην 
τής γέφυρας, ην θά ϊδωμεν περαιτέρω και ήτις συνδέει τήν νήσον μετά 
τής Σουδανικής γης. Παραπλεύρως τής όδοϋ ταύτης εύ'ρηται έτερα, ή 
τής άγορας, όλιγώτερον έχουσα .πλάτος και άπολήγουσα εις τό. αυτό 
σημεΐον ε'ις S και ή πρώτη, έν ώ αΐ λοιπαί οδοί τής νήσου ε'ισί σκολιαί 
και στεναί, τινές δέ τούτων δύσβατοι. Έπ ί τής νήσου ταύτης, 
ήτις έχει έπιφάνειαν 250,000 τετραγωνικών μέτρων, κείται τό άγγλ ι -
κόν Προξενειον, τό ήμέτερον Προξενικόν' Π'ρακτορεϊον, τό Φρουραρχεϊον, 
ή Εκκλησία και τό Σχολεϊον τών καθολικών και ή αγορά, ενθα δ ι 
ενεργείται τό μετά τοϋ εσωτερικού έμπόριον, ήτοι το.ύ αραβικού κόμ-
μεος, τού καί σπουδαιότερου εμπορίου τού Σουδάν, τών πτερών στρου
θοκαμήλου, τού έλεφαντόδοντος, τής σιναμικής και τοϋ σεδεφίου, πρω-
ταγωνιστούντων όμως πάντοτε τών ημετέρων, έν οΐς διακρίνονται οί κ . 
κ . αδελφοί Γρίβα, "Αγγελος Καπάτος, Κωνσταντίνος ΙΙαπαθανασό-
πουλος και Κ. Λυμπερόπουλος, ών οί δύο τελευταίοι τυγχάνουσιν οΐ 
αρχαιότεροι έν τή πόλει. Έκτος τών Ελλήνων , ύπάρχουσι καί τίνες 
Αιγύπτιοι, Σύροι καί Ινδοί έκ τής φυλής τών Βουδδιστών, ους άπο-
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διαφοροτρόπως, οίον Σουάκειμ, Σαβάκειμ καί Σουί'γκήν, κατά τούς ιθα
γενείς. Κατά τινα ίστορικήν παράδοσιν, έπτά παρθένοι κόραι κατφ-
κησαν νήσόν τινα έ'ρημον τής Ερυθράς θαλάσσης, ενθα ουδείς έτερος 
ύπήρχεν. Ήμέραν τινά αλιείς τίνες επεσκέφθησαν έκ συμπτώσεως τήν 
ερημον ταύτην νήσον, εύρον δέ τάς παρθένους εγκύους καί μετ ' απο
ρίας ήρώτων αύτάς πώς συνέβη τούτο, αφού ουδείς εύρίσκετο έν τή 
νήσω. Εις τήν έρώτησιν ταύτην τών αλιέων, αί παρθένοι απήντησαν, 
λέγουσαι, οτι ή σύλληψις ύπήρξεν αυτόματος, τούτο δέ κατά πόσον 
είναι ορθόν και πιστευτόν &ς κρίνωσιν οί πολυάριθμοι τοϋ «Παρνασσού» 
άναγνώσται. Εκείνο όμως το όποιον τυγχάνει καί πιθανώτερον περι 
τής παραγωγής τοϋ ονόματος είναι το έξης, ότι ό μύθος τής αυτομάτου 
ταύτης συλλήψεως τών έπτά παρθένων έν μίό^ και τή αυτή νυκτί, υπο
νοεί κατάχρησιν έρωτικήν, ώς μαρτυρεί καί αυτή ή σύνθετος λέξις, 
σημαίνουσα αΰτολεξεί οΌλίϊ μεν κακή χρήσις, γ κ η ν δέ γυνή . Έ κ τ ω ν 
δύο άρα τούτων λέξεων έσχηματίσθη ή λέξις Σούϊγκήν, ήτις μετέπεσεν 
άργότερον ε'ις τό Σαβάκειμ καί το σημερινόν Σουάκειμ. 

Υποτίθεται λοιπόν, ότι ή νήσος ένθα διέμενον αί έπτά έκεΐναι παρ
θένοι είναι τό Σουάκειμ, όπερ πράγματι τυγχάνει νήσος, ώς θά ϊδω
μεν κατωτέρω, οί δέ σημερινοί, αύτοϋ. κάτοικοι, οί ιθαγενείς βεβαίως, 
εινε οί απόγονοι τών έπτά παρθένων. 

Καί ταύτα μεν περί τής παραγωγής τής λέξεως Σουάκειμ, άτινα 
έθεώρησα, καλόν νά προτάξω τής περιγραφής τής πόλεως. 

Εισερχόμενος τις εις τον λιμένα έκ τής Ερυθράς θαλάσσης, διά νά 
φθάση ακριβώς είς το μέρος, ενθα ,σταθμεύουσι τά ατμόπλοια τής 
Εταιρίας ,Χεδιβιέ; 30 έως 40 βήματα απέναντι τής νήσου, δέον νά 
διέλθη εν είδος διώρυγος, έ.χούσης πλάτος ποϋ μέν 100, πού δέ 150 
μέτρων, έν ω άπο τής παραλίας καί προς τήν θάλασσαν, πλέον τών 
40 μέτρων τά ύδατα ε'ισιν άβαθη, τό δέ βάθος αυτών ουχί πλειότερον 
τού ενός ή δύο μέτρων, ώστε τά ατμόπλοια διά νά άγκυροβολήσωσιν 
εΊς δ ανωτέρω ελέχθη σημεΐον, διέρχονται έν τ φ μέσω τοϋ λιμένος είς 
20 ώς εγγιστα. μέτρων βάθος. Πλοίαρχοι επισκεπτόμενοι τον λιμένα 
διά πρώτην φοράν άδυνατούσι νά προχωρήσωσιν άνευ τής βοηθείας τών 
Ιθαγενών οδηγών, οΐτινες γινώσκουσι τόν λιμένα καί έν γένει τήν 
Έρυθράν θάλασσαν κατά σπιθαμήν. 

Καί άμα μέν τή είσόδω είς τον λιμένα, βλέπει τις προς τ ά δεξιά 
το νέον λοιμοκαθαρτήριον, Οπερ συνεστήθη ύπό τοϋ συμπαθούς ήμϊν φ ί 
λου ιατρού και διευθυντού τοϋ ενταύθα υγειονομείου κ. Εμμανουήλ 
Γαϊτάνου, έν ώ έπί τοϋ αριστερού βραχίονος τοϋ έπονομασθέντος άκρω-
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τηρϊου τοϋ Γ&ρά£αμ (GrahanlS point) εις άνάμνησιν τοϋ άγγλου 
στρατηγού Γκράχαμ,-όστις έξεστράτευσε κατά τών επαναστατών έν 
έ*τει 1885, διακρίνει ό εισερχόμενος τόν τάφον αποθανόντος σεΐχου (αρ
χηγού φυλής) έφ' οδ οί έκτος, τόϋ λιμένος καί προς άλιείαν μεταβαί
νοντες ΛΘ&γΙνεις $έον διερχόμενοι εκείθεν νά προσευχηθώσι. Προχω-
ρών ολίγον προς τά εντός καί είς άπόστασιν 800 μέτρων άπο τού λοι-
μοκαθαρτηρίου, 6 επισκέπτης θαυμάζει τήν μεγαλοπρέπειαν τού ημε
τέρου &οΐμ¥)τηρϊου διά τούς έν αύτφ τάφους έκ μαρμάρου λευκότατου. 
Τό κοιμητήριον τούτο δύναται νά θεωρηθή τό τελειότερον μνημεϊον 
τής πόλεως μας, διά τε τήν έν αυτή ύπάρχουσαν καθαριότητα καί 
περιποίησιν τών τάφων. Ακριβώς απέναντι τούτου καί έπί τής ετέρας 
όχθης έφελκύει τήν προσοχήν τού παρατηρητού, μικρός οικίσκος, ένθα 
είσί προσδεδεμένα τά έκ τοϋ εξωτερικού ερχόμενα υποβρύχια καλώδια, 
άτινα εκείθεν πάλιν προεκτείνονται μέχρι τής νήσου διά μικρότερων. 
Παραπλεύρως τού κοιμητηρίου υπάρχει εν είδος πορθμού πλωτού, ένθα 
άγκυροβολοϋσιν, ώς έπί τό "πλείστον, τά άπο χρόνου εις χρόνον έπισκε-

- πτόμενα τόν λιμένα ημών αγγλικά πολεμικά πλοία καί ή αιγυπτιακή 
άκταιωρός, έν ω ολίγον άπωτέρω και έπι τεναγώδους παραλίας υπάρ
χει προεκβολή τις, ήτις σχηματίζει μικράν χερσόνησον, και ή οποία 
φέρει τό έ'νομα Quarantine Island, ήτοι νήσος τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου, 
ενθα πρό τής εκστρατείας τοϋ 1885 εύρίσκετο τό λοιμοκαθαρτήριον, 
σήμερον δέ ύπάρχουσι, τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον, είς μέγας στρα
τών, αποθήκη ανθράκων, διάφοροι άλλαι μηχαναί, ξύλινα παραπήγ
ματα καί δύο ύψηλαί καπνοδόχοι, άνήκουσαι εις διυλιστικήν μην/α-
νήν, ήτις τό θαλάσσιον ύδωρ διϋλίζουσα καί εις γλυκύ μεταβάλλουσα 
παρέχει τούτο προς, πόσιν τοις διαμένουσα έν Σουάκειμ Εΰρωπαίοις, 
αίγυπτίοις ύπαλλήλοις καί στρατιώταις. Ή μηχανή αύτη δύναται νά 
παραγάγη καθ'έκάστην 300 τόνους ύδατος. Έπ ί τής χερσονήσου τ α ύ 
της παρατηρεί τις τά λείψανα σιδηροδρομικής γραμμής, ήτις έμελλε νά 
σύνδεση τό Σουάκειμ μέ τό Βέρβερ, πόλιν κειμένην έπί τού ποταμού 
Νείλου καί - άπό τής ημετέρας κατά διακόσια, τεσσαράκοντα μίλια 
άπέχουσαν. Δυστυχώς τό λαμπρόν τούτο έργον, όπερ θά καθίστα τήν 
πόλιν μας μεγαλήτερον κέντρον εμπορικών εργασιών, διότι τά εμπορεύ
ματα έκ Βέρβερ θά εφθανον διά σιδηροδρόμου πολύ ένωρίτερον, έν ώ 
σήμερον φθάνουσιν εντός δέκα ήμερων διά τών φορτηγών καμήλων, 
έ'μεινεν άπραγματοποίητον διά λόγους, ους μόνα τά τέκνα τής 'Αλ-
βιώνος οίδασιν. 

Ακριβώς απέναντι τής χερσονήσου ταύτης καί έπί τής αριστεράς 
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καλοϋσι. Μπανιάνιδες. Ή νήσος 22ou&tttj£ μΚτβί few #ρβ«στ«{βυ Γκεφ, 
εχει πληθυσμόν 8—10,000 κατοίκων. 

H νήσος1 αίίτή, ής τό ίδαφος, ώς Ιλεχ,θή ανωτέρω, είναι πετρώδες 
ή μάλλον κοραλλιώδες καί άμμοσκεπές, καλύπτέταέ ύπό ©*»ιών, ών ό 
ρ'υθμός ούτε προς 'ινδικόν, ού'τε προς άραβικόν ομοιάζει, άλλά δύνα
ται νά επονομασθή ιδιόρρυθμος} κ-άί τοϋτο διότι ή αρχιτεκτονική τών 
ενταύθα Ιθαγενών ευρίσκεται εισέτι είς τά σπάργάΜ αυτής-'' πλεονά-
ζουσι δε τών οικιών αί καλύβαι τών ιθαγενών, άς άποκαλοϋσι ζαρίμπας'. 

Αί οίκίαι ενταύθα οικοδομούνται άνευ θεμελίων, τοϋθ'δπερ πολλοί 
τών αναγνωστών ημών θά θεωρήσωσιν άπίστευτον, άλλ'είναι άληθέ-
στατον, τό δέ ύλικόν, ώς οί λίθοι καί ό πηλός, λαμβάνονται έκ τής 
θαλάσσης. Και οί μέν λίθοι είσίν είδος συμπαγών κοραλλιών συστά
σεως τιτανώδους, οΐτινες καθαριζόμενοι άπο τάς προίκβολάς κα ί τάς 
άνωμάλως εξέχουσας αυτών γωνίας, μεταβάλλονται είς λίθους καν ί -
νικούς καί έτοιμους προς οίκοδομήν, 6 δέ πηλός,.όστις επίσης μεταφέ
ρεται έκ τών ακτών τής θαλάσσης εντός σπυρίδων πλεκτών, διατίθε
ται εις σωρούς καί έτοιμος εις χρήσιν, απαλύνεται δ ' δταν άποξηρανθή 
διά θαλασσίου πάλιν ύ'δατος, έν ω διά τοϋ γλυκέος χάνει ουχί μόνον 
τήν άργιλλώδη σύστασιν, άλλά καί τήν δύναμιν αύτοϋ. Διά τοϋ υλι
κού δέ τούτου άρχεται ή οικοδομή τών οικιών άπό τής επιφανείας 
τής γης, ή δέ κατασκευή τών θεμελίων θεωρείται περιττή, διότι οί 
λίθοι συγκολλώμενοι διά τοϋ πηλού έπί τοϋ πετρώδους και κοραλλκυ-
δους εδάφους καθίστανται εν σώμα στερεόν καί συμπαγές. 

Τί δμως θά συνέβαινεν έν περιπτώσει σεισμού, δπερ απεύχομαι έκ 
καρδίας, δεν δύναμ,αι ν'άποφανθώ άπο τοϋδε, φοβούμαι δμως οτι δλαι 
αί οίκοδομαί θά μετεβάλλοντο έκ νέου είς λίθους καί πηλόν. 

Αΐ οίκίαι τής πόλεως μικραί τε καί μεγάλαι συμποσούνται περί τάς 
100" είναι ύψηλαί καί μεμονωμένα! πανταχόθεν, προσβαλλόμεναι αε
νάως ύπό τών καυστικών τοϋ ηλίου άκτίνων. Έχοϋσιν άπασαι σχε
δόν ξύλινους έξώστας εξέχοντας άπό τούς τοίχους και φέροντας άνω
θεν αναλόγως τοϋ μήκους αυτών δύο ή τρεις κώνους, άντί δέ παρα
θύρων, θυρίδας άνευ ύαλωμάτων, ών τό μέν ήμισυ ανοίγεται έξωθεν 
προς τά άνω, τό δέ έτερον προς τά κάτω όριζοντείως στηριζόμενον καί 
έφ'ού τίθεται τό άγγεϊον τοϋ ύδατος ϊνα ψυχρανθή εις τό ρεύμα τοϋ 
αέρος. Τινά τών παραθύρων τούτων είσί πεφραγμένα έ'σωθεν διά ξύλι
νων δικτυωτών (καφασιών), ί'να μή οί έ'ξωθεν άποθαυμάζωσι τάς 
εντός καλλονάς, περί ών ές άλλοτε. 

Α ί οίκίαι αύται , αΐτιν.ες έξωθεν .έν είδει στολισμού άπολήγουσι προς 
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τά άνω είς έξοχάς πυραμιδοειδείς καί οξείας, ούδεμίαν εχουσι κανονι-
κήν εσωτερικήν διάταξιν , ά λλ ' ή διάταξις αυτών είναι ώς έπί τό πλε ί 
στον ανατολική, έκτος νεωτέρω,ν τινών, αί τίνες ώκοδομήθησαν έπί τά 
εΰρωπαϊκώτερον καί κατοικούνται ύπό Ευρωπαίων καί πλουσίων Αρά 
βων έκ τής φυλής τών Χαδρεμλήδων τής Υεμένης, έν φ οί πλούσιοι 
ιθαγενείς προτιμώσι τήν καλύβην άντί πάσης άλλης οικίας, ήτις, ώς 
διϊσχυρίζονται, προώρισται διά τούς Εύρωιταίους καί Χαβαγκάδες (δ ιά 
τής λέξεως ταύτης, ήτις σημαίνει Κυρίους, έννοούσι τούς Έλληνας ) , 
ους γενικώς άποκαλοϋσι Νουσράνιδες, ήτοι Ναζωραίους. 

Αί καλύβαι ή ζαρίμπαι τών ιθαγενών, κατά μικράς ή μεγάλας ομά
δας άνά τήν νήσον κείμεναι, δεν δμοιάζουσι παντάπασι πρός τάς τών 
Αιγυπτίων, αΐτινες κατασκευάζονται έκ χώματος τών γαιών αυτών. Αί 
ζαρίμπαι τών ιθαγενών είναι σκελετοί έκ μακρών δοκάδων 1 0 — Ί 5 
ύφεκατομέτρων, τεθειμένων καθέτως καί δριζοντείως έπ ' αλλήλων, σχη-
ματιζουσών δέ' είδος ξύλινου δικτυωτού. Έχουν ανάλογους διαστάσεις 
μέ στέγην κωνοειδή ή ήμικυλινδρικήν, καλύπτονται δ ' έ'ξωθεν πρός τά 
κάτω καί έ'σωθεν πρός τά άνω, τών μέν εύπορωτέρων Ιθαγενών διά 
ψιάθων, τών δέ πενεστέρων διά φύλλων φοίνικος. 

Έκτος τής πληθώρας τών καλυβών έχομεν καί ουκ ολίγα πεπα
λαιωμένα τεμένη κατά διαφόρους αποστάσεις ε'ν τή νήσω, άτινα βρί-
θουσι πιστών καθ ' ολην τήν ήμέραν, ουδέν δ ' έτερον έν τή πόλει άξιον 
μνείας υπάρχει, πλήν τών εμπορικών καταστημάτων καί τ ί ν ω ν ευά
ριθμων καφ/φενείων ύπό τών ημετέρων διευθυνομένων, μετά δύο ή τριών 
τάφων, ενθα κείνται, αρχηγοί διαφόρων φυλών, οϊτινες άπέθανον έκ 
φυσικού θανάτου ή· έ'πεσον εις τό πεδίον τής μάχης αγωνιζόμενοι υπέρ 
τής δόξης καί τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος των . 

Άφίνων τις τό Σουάκειμ, φθάνει διά τών δύο μεγάλων δδών, ή 
άλλης τινός στενής, προ τής πύλης τής γέφυρας τής ένούσης τήν νήσον 
μέ τήν- Σουδανικήν γήν . Ή γέφυρα αΰτη, ήτις έχει μήκος 10 μέτρων, 
πλάτος δέ 7, κατεσκευάσθη ύπό τοϋ τότε άγγλου - διοικητού τής πό
λεως συνταγματάρχου Gordon, τοϋ άτυχους εκείνου μετά ταϋτα στρα
τηγού τοϋ κρεουργηθέντος έν Χαρτούμ ύπό τών άγριων επαναστατικών 
στιφών τοϋ Ψεύδομάγδη. 

Ό διελθών ταύτην θέτει τόν πόδα έ,^τνίς Σουδανικής πλέον γης,· 
ής ή παραλία είναι επίσης αμμώδης κ^Γνέτρώδης, έχει δέ προ τών 
οφθαλμών του καί πρός τά δεξιά μεγάλην καί άπέραντον οίκίαν, έν είδει 
χανίου, άνήκουσαν, ώς καί ή τών άγγλων αξιωματικών επί τής νήσου, εις 
τόν οίκον Συνάουϊ, έ'να τών πλουσιωτέρων καί αρχαιοτέρων τοϋ τόπου. 
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Ή οικία αΰτη έχρησίμευσε κατά τήν έκστρατείαν τοϋ 1885 ώς 
στρατών διά τούς άγγλους καί ινδούς στρατιώτας, σήμερον όμως εις 
το ίσόγειον τίθενται τά έκ τοϋ εσωτερικού κομιζόμενα εμπορεύματα, 
έν ω τό άνω μέρος ενοικιάζεται κατά δωμάτια. Παραπλεύρως τής οι
κίας ταύτης υπάρχει ευρεία πλατειά καί έπ'αΰτής μεγάλη φυλακή διά 
τούς έζ Αιγύπτου αποστελλόμενους κατάδικους καί μηχανή τις, έν •/) 
καταστρέφονται καί εις τέφραν μεταβάλλονται· άπασαί αί άκαθαρσίαι 
τής πόλεως, έν ω απέναντι , τής οικίας ταύτης πρός τ ά αριστερά ευ
ρίσκονται ή αποθήκη τής κυβερνήσεως, τό πολιτικάν νο.σοκομεϊον και 
μηχανή πρός καθαρισμόν βάμβακος. 

Προχωρών τις πρός τά εμπρός ευρίσκεται έν τω άραβικώ προαστείω, 
όπερ διατεμνόμενον ύπο μακρ&ς καί πλατείας άγοροές, συνίσταται μότ 
νον έκ καλυβών τών ιθαγενών, αί όποϊαι λαμβάνουσι μεγαλητέραν έ'κ-
τασιν τών τοϋ Σουάκειμ. 

Τό προάστειον τούτο ονομάζεται Γκέφ; θεωρείται δέ ώς μέρος τοϋ 
Σουάκειμ, περικυκλωθέν άμα ύπό τείχους λίθινου αρκούντως παχέος 
καί ισχυρού, όπως παρακωλύη τήν εις τήν πόλιν είσβολήν τών επα
ναστατών. 

Έσωθεν τοϋ τείχους καί κατά διαφόρους αποστάσεις ύπάρχουσι πέντε 
στρατώνες ικανού μεγέθους, ενθα διαμένουσι τά φρουροϋντα τήν πόλιν 
μας τρία αιγυπτιακά τάγματα ύπό τήν διεύθυνσιν άγγλων αξιωμα
τικών. Τό τείχος τούτο ύψους πέντε μέτρων, έ'χει τρεις πύλας, μίαν έν 
τω μέσω, τήν καί μεγαλητέραν, ετέρας δέ δύο είς τά άκρα. 

Αί τρεις αύται πύλαι ανοίγονται περί τήν έκτη ν εύρωπαϊστϊ τής 
πρωίας και κλείουσι τό εσπέρας περί τήν έβδόμην, έπιτρέπουσαι τήν εΐ-
σοδον είς τούς ερχόμενους έκ τού εσωτερικού ιθαγενείς εμπόρους καί άλ - . 
λους συνδιαλλαττομένους μέ τήν πόλιν μας - παρελθούσης όμως τής 
έβδομης εσπερινής ώρας, ουδείς δύναται νά είσέλθη, έκτρς διΥιδικής 
έπί τούτω αδείας. , . ; 

Όλίγά βήματα πρό τής μεσαίας πύλης πρός τά έσω, ύπάρχουσι τό 
πυροβολικόν καί ή αστυνομία μετά τών γραφείων αυτής, ήν διευθύνει 
δεξιός αστυνόμος, ό μοχλός ούτος τής ασφαλείας τού τόπου, μετά τόν 
διοικητήν ερχόμενος. 

Εξερχόμενος τις έκτης|^*ί.ΐας ταύτης πύλης ευρίσκεται έπί πεδιάδος 
άμμοσκεπούς, καλλιεργούμενης^ κ α τ ' αποστάσεις - ύπάρχουσι δε έν αυτή 
αγροί καλυπτόμενοι ύπό ύδροπεπόνών, οί'τινες ώριμάζουσιν ενταύθα άπό 
τού Ιανουαρίου. Άκολουθοϋντες τόν δρόμον έπί τής πεδιάδος ταύτης 
πρός τά ε'νδότερα, είς άπόστασιν 20 περίπου λεπτών της ώρας άποιν-
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τώμεν πρόχωμα ύψους πέντε μέτρων, έκτεινόμενον είς ίκανόν μήκος καί 
εις σχήμα μηνοειδές, ού τά άκρα άπρκλίνουσι πρός τά ενδότερα,, ή δέ 
εξωτερική κϋρτότης πρός τήν πόλιν . 1 Έπί τού προχώματος τούτος, 
όπερ έγένετο έπί τών ήμερων αιγυπτίου διοικητού, ώστε νά έμποδίζη 
τά έκ τών απέναντι ορέων κατερχόμενα ύ'δατα, άπό τοϋ νά ε'ισβάλωσιν 
εις τό Γκέφ, ελλείψει κατά τήν έποχήν έκείνην τού παχέος τείχους, όπερ 
περιτειχίζει αυτό σήμερον, φαίνονται.προμαχώνες είς ίκανήν καί 'ίσην 
ά π ' αλλήλων άπόστασιν κείμενοι καί εις κύκλον διατεθειμένοι, απέ
χοντες ήμίσειαν περίπου ώραν τοϋ Γκέφ. Οί προμαχώνες ούτοι, οϊ-
τινές ε'ισιν οκτώ τόν αριθμόν, εξυπηρετούμενοι έν καιρφ ανάγκης ύπό σι
δηροδρομικής γραμμής κειμένης έπί τής αμμώδους πεδιάδος, ε'ισιν είδος 
πύργων περικυκλωμένων ύπό μακράς τάφρου άνορυχθείσης έν τ φ χώμοιτι 
και περιβάλλονται έξωθεν ύπό σιδηρών ταινιών, ομοίων πρός έκείνας δ ί ' 
ών περιδένονται τά εμπορικά δέματα, τήδε κάκεϊσε έρριμμένας, εσωθεν 
δέ ύπό μεγάλων τεμαχίων φιαλών τεθραυσμέΨων,συγκρατουμένων έπί τού 
εδάφους στερεώς δ ι ' ί π ί τούτω μίγματος. Ώχυρωμένοι δέ διά τηλεβό
λων κωλύούσι τήν εισοδον τοϋ εχθρού εις τήν πόλιν, ήτις ώς -έκ,τής 
φύσεως τών όπλων καί τών μέσων δύναται νά θεωρηθή ώς φρούριον 
ίκανώς Ίσχυρόν καί άπόρθητον. Πέραν τών προμαχώνων τούτων υπάρ
χει απέραντος πεδιάς, καλυπτόμενη ύπό θάμνων αγρίων καί ακανθω
δών, περιοριζόμενη δέ ύπό τών απέναντι ορέων έν αυτή οί ιθαγενείς τό 
έ'δαφος εις μικρά κηπάρια μεταβάλλοντες, ποτίζουσι ταύτα διά στε
νών φρεάτων έν αύτοις άνορυχθέντων καί παράγουσιν όλίγην ρόκαν, 
μικράν ποσότητα λευκών καί ερυθρών ραφανίδων, τοματών καί άλλα 
τινά προϊόντα τής κηπουρικής, άτινα άποτελούσι τήν ποσότητα τών 
εις τήν άγοράν τού Σουάκειμ πωλουμένων λαχανικών. 

Τά κηπάρια ταύτα μετά τών έν αΰτοΐς φρεάτων προφυλάσσονται 
κατά πάσης τών επαναστατών επιθέσεως ύπό τών προκειμένων προ
μαχώνων, τό δέ πρόχωμα μετά τών παρακειμένων κήπων, οφείλονται, 
ώς ελέχθη ανωτέρω, εις τινα διοικητήν Αίγύπτιον, ό«τις παρατηρήσας 
τόν ρουν τών όμβρίμων υδάτων τών καταρρεόντων έκ τών απέναντι 
ορέων, πρός παρεμποδίσω άπό τής εισβολής αυτών εις τό Γκέφ, ανύψωσε 
τό μηνοειδές τούτο έργον είς ίκανόν μήκος καί κατώρθωσεν Ί'να τά πέριξ 
μέρη τής πεδιάδος καταπλημμυρώνται, τά κατακλυζόμενα μέρη λ ιπα ί -
νωνται, οί δέ ιθαγενείς έ'χωσι πάντοτε ΰδωρ πρός πόσιν. "Οταν όμως 
έκ τής θερμότητος τού ηλίου άπορροφηθώσι τά ύδατα ταύτα , τό δέ 
έ'δαφος άποξηρανθή, τότε οί ιθαγενείς καλλιεργοϋσι τήν ΰπ'αύτών λ ι -
πχνθίϊσαν ε'κτασιν, αναζητούντες τό ΰδωρ εντός τής γης διά τών φρεά-
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των , άτινα άνορύττουσιν είς βάθος τεσσάρων μέτρων καί πλάτος ώς 
εγγιστα δυο, καί ού'τω προμηθεύονται ύδωρ :εν άρχη γλυκύ, ολίγον 
δ "ύστερον υφάλμυρον, άλλά πάντοτε πόσιμον, ,οΰχί μόνον παράτων 
Ιθαγενών, άλλά καί παρά τών Ευρωπαίων, ών δμως οί πλείστοι μετα
χειρίζονται τούτο μάλλον προς καθαρισμον καί άλλας ο'ικογενειακάς 
άνάγκας. 

Τό κλίμα τοϋ Σουάκειμ 8tvat ύγιεινόν καί έκτος ήλιάσεών τ ί ν ω ν , 

ουδεμία, άλλη ευτυχώς επιδημική νόσος, εμφωλεύει - εν«κα δμως τοϋ 
πλάτους τών 18 μοιρών, είναι θερμόν, ή δέ θερμότης κυμαίνεται 
κατά τούς μήνας Ίούνιον, Ίούλιον, Αύγουστον καί Σεπτέμβριον μεταξύ 
40—45 βαθμών έκατονταβάθμόυ. Ή υπερβολική αύτη ΰψωσις παρα
τείνεται ιδίως κατ'Αΰγουστον έπί εικοσιν ημέρας, δτε ή διαμονή κα-
υισταται αφόρητος ως εκ του συνεχούς και εκ του εσωτερικού πνέον
τος θερμού άνεμου μετά κονιορτού, είς δν οί Ιθαγενείς έ'δώκαν τό όνομα 
τοϋ "Οσμάν Δίγνα τοϋ αρχηγού τών επαναστατών, τοϋ Ψευδομάγδη, 
διϊσχυριζόμενοι δτι όσον φοβερός καί τρομερός τυγχάνει ό "Οσμάν τόσον 
είναι καί ό έκ τών μερών του πνέων άνεμος, κατά τοϋτο δΌί ιθα
γενείς μοί φαίνεται δτι έ'χουσι δίκαιον, διότι καθ "ην ώραν χαράσσω 
τάς ολίγας ταύτας γραμμάς, ό Δίγνας εξακολουθεί πνέων, το δ ' έ ν 
τ φ δωματίω μου θερμόμετρον ταλαντεύεται μεταξύ 40—42 βαθμών, 
έν ώ άφ'έτερου 6 ίδρώς ρέει ποταμηδον άπό τοϋ μετώπου μου. 

Έκτος ·τοϋ δτι το κλίμα-είναι θερμόν, είναι συνάμα καί ύγρόν ένεκα 
τοϋχθαμαλοΰ εδάφους, τής παραλίου θέσεως καί τήςπεριβρεχούσης αυτό 
θαλάσσης. Ενίοτε συμβαίνει νά είμεθα κάθυγροι εκ τής υγρασίας ώς 
εντός βαλανείου ευρισκόμενοι, ά λ λ ' ή υγρασία αύτη ευτυχώς δεν βλά
πτει ώς ή τής "Αλεξανδρείας καί τών άλλων μ,ερών τής Ερυθράς θα 
λάσσης. ' 

Ενταύθα οί Ιθαγενείς διάγουσιν ημίγυμνοι ή καλύπτονται δ ι ' υφά
σματος λευκού, όπερ εκ τών όπισθεν προς το κάτω ήμισυ τοϋ σώμα
τος περιτ.υλίσσρντες, διασταυροϋσιν έμπροσθεν τά δύο άκρα, άτινα ρί-, 
πτουσιν άπο τών ώμων αυτών προς τά όπισθεν, έν φ οί Ευρωπαίοι κατά 
μέν τό θέρος ενδύονται λεπτότατα, κατά δέ τόν χειμώνα φερουσι τ ά 
ενδύματα τοϋ θέρους. 

Οι τε Ευρωπαίοι και "ιθαγενείς κοιμώνται εκτός τών οικιών καί τών 
στεγών αυτών κατά τούς τεσσάρας ανωτέρω μήνας, άντί δέ κλίνης 
μεταχειρίζονται τά τών ιθαγενών Άγγαρέπ,ήτοι πλαίσια ξύλινα στη
ριζόμενα έπί τεσσάρων ποδών, ών τό εμβαδόν καλύπτεται διά δικτυω
τοί πλεκομένου διά σχοινιών ή εκ φύλλων φοίνικος κεκλωσμενων καί 
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δμως πυρετοί, όφθαλμίαι , στομαχικαί ή ήπατ ικα ί παθήσεις ή καρ
διακά νοσήματα ε'ισι σχεδόν άγνωστα ενταύθα, το μόνον δέ νόσημα έξ 
οΰ δέον νά προφυλάσσηταί τις ε ίναι ή ήλίασις, διότι άπαξ προσ
βληθείς δυσκόλώς θεραπεύετε . 

Αί κανονικαί βροχαί π ί π . : υ σ ι κατά τούς μήνας τοϋ χειμώνος, ενίοτε 
δμως έπισυμβαίνουσι και κ α τ ά Ίούλιον καί Αύγουστον μετά κ α τ ά σ τ α -
σιν άτμοσφαιρικήν θερμή;, πνιγηράν καί τεθολωμένην ύπό πυκνότατου 
κονιορτού καί μετά σφοδρόν άνεμον ύπό τής θέρμότητος έξεγειρόμενον, 
αληθή δέ άναστάτωσιν τών στοιχείων συνεπαγόμενον, δτε επέρχονται 
βροχαί ραγδαϊαι μ ε τ ' αστραπών καί βροντών, αϊτινες κατευνάζουσί 
πως τόν ανεμον, ά λ λ ' έπιφέρουσι καύσωνα πνιγηρόν καί άφόρητον. 

Κα ί τοιούτον εν ολίγοις το μικρόν Σουάκειμ, έν τή περιγραφή τοϋ 
οποίου προσεπάθησα νά μή παραλείψω δ,τι ήτο άξιον μ-νείας, ελπίζω δέ 
προσεχώς νά επανέλθω καί πάλ ι ν αφηγούμενος τ ά ήθη και έθιμα τών 
ιθαγενών, άτ ι να δσον περίεργα, τόσον κα ί άξ ια προσοχής τυγχάνουσιν. 

Σουάκειμ 
Ά α κ λ η π ι ό ς Β α φ ε ι ά δ η ς 

Βοσπορίτης 
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Ό γνωστός αρχαιολόγος Θεόδωρος Ρείνάχ, εις τόν όποιον επετράπη 

εσχάτως ή παράδοσις τοϋ ύπό τόν ανωτέρω τ ίτλον μαθήματος εν τ ή 
Σορβώνη, ε'δράξατο τής περιστάσεως έν τω εναρκτν,ρίω αυτού λόγω 
νά θέλξγι τό πολυπληθές άκροατήριον, παρενείρων, εκτός τής αναπτύ 
ξεως τοϋ νέου τούτου μαθήματος, πολλά περί Ελλην ικής ιστορίας καί 
νομ.ισματικών ευρημάτων. 

Τό μάθημα τοϋτο εισήχθη κατά πρώτον έν τή Σορβώνγι τον Ί α -
νουάριον τοϋ 1894. Δικαίως δέ παρεπονήθν) ο Ρεϊνάχ διά τήν παρα
μέλησα μαθήματος δυναμένου τ ά μάλα νά ώφελήσγ) τούς κλάδους τής 
αρχαιολογίας καί προ πάντων τής ιστορίας. Δι'αΰτοϋ ό Γάλλος καθη
γητής εξετάζει τό νόμισμα ύπό τάς τεσσάρας ΐστορικάς επόψεις α υ 
τού, αΐ'τινές είσι πάνυ ε'νδιαφέρουσαι είς τήν μελέτην τής τέχνης, τής 
πολιτικής, τής θρησκείας και τής οικονομικής ιστορίας τής αρχαίας 
Ελλάδος . Έ ξ αυτών, μή δυνάμενοι νά παραθέσωμεν ενταύθα όλό · 
κληρον τήν ώραίαν μελέτην τ α ύ τ η ν , ε'ρανιζόμεθα τά κυριώτερα, Ιξε-

τοΜοε ΙΖ'. "Οκτώβριος. 7 
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τάζοντες τά διάφορα ταύτα μέρη, κατά τήν ύπό τοϋ σοφού καθηγητού 
διαγραφεΐσαν σειράν. 

"Οσον άφορ^ τήν πολιτικήν ίστορίαν, παρατηρούμεν οτι αύ'τη στη
ρίζεται έπί δύο σταθερών βάσεων : τής χρονολογίας καί τής γεωγρα
φίας : Π&ν ιστορικόν γεγονός καθορίζεται ύπό τού χρόνου καί τοϋ τό
που ενθα έλαβε χώραν. Όθεν ϊνα τις εξασφάλιση τάς δύο ταύτας 
βάσεις, ών άνευ τό ιστορικόν οικοδόμημα είνε επισφαλές, οφείλει νά 
προστρέξη εις τήν νομισματικήν. Ώς έκ τής πολυπληθούς πολιτικής διαι
ρέσεως τού Ελληνικού κόσμου, ό αριθμός τών ελευθέρων πόλεων, α'ίτινες 
έκοψαν νόμισμα, μετρείται άνά εκατοντάδας. Έν τή νήσω Κέω, ης ή 
εκτασις είνε σχεδόν τό τριακοστόν τής εκτάσεως γαλλικού νομού,ύπήρχον 
τέσσαρες πολιτεΐαι αυτόνομοι, ών έκαστη άφήκε νομισματικόν θησαυρόν. 

Τά νομίσματα οΰ μόνον διδάσκουσιν ημάς τήν όρθογραφίάν τών ονο
μάτων τών πόλεων, άτινα πολλάκις παραμορφοϋνται ύπό τών ιστοριο
γράφων, άλλά καί καθορίζουσι τήν τοποθεσίαν αυτών, χάρις εις τούς 
άνευρεθέντας θησαυρούς, καθότι, έν ταΐς μικραϊς πόλεσι μ&λλον τών 
άλλων, τό νόμισμα δέν έκυκλοφόρει έκτος τής νομισματοκοκούσης πο
λιτείας. Πλην τούτου ή φιλολογία τής αρχαίας ιστορίας περιήλθεν ε'ις 
ήμας έν τοιαύτη τμηματική καταστάσει, ώστε πολλαί πολιτεΐαι καί 
έξ αυτών πολλαί άκμάσασαι έ ν , τφ Έλληνικώ κόσμω, ήθελον μείνη 
εντελώς άγνωστοι ήμΐν καί κα τ ' όνομα έτι, ει μή άνεκαλύπτοντο τά 
νομίσματα αυτών. Ό αριθμός τών ούτως ε'ικεΐν άναζησασών τούτων 
πόλεων τής Θράκης, Μικρας Ασίας καί Ι ταλ ίας είνε ήδη οΰ σμι
κρός καί εξακολουθεί αυξάνων κα τ ' έτος. 

Ή χρησιμότης τών νομισμάτων πρός έξακρίβωσιν τών χρονολογιών 
καταφαίνεται κυρίως άπό τής εποχής τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τότε 
τό πρώτον ήρξατο ή κανονική χάραξις τής χρονολογίας έπί τών νομι
σμάτων, άτινα συνέτειναν είς τόν ακριβή προσδιορισμόν τών χρονικών 
τών διαφόρων δυναστειών, αίτινες προέκυψαν μετά τόν διαμελισμόν 
τοϋ . κράτους τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έξ. αυτών ήδυνήθημεν νά 
έξακριβώσωμεν γεγονότα μνημονευόμενα έν έπιγραφαΐς καί βιβλίοις. 
-Πολλαί δέ πολιτεΐαι σύν τή χαράξει"τού έτους προσθέτουσι καί τήν 
τοϋ μηνός. Ή ευτυχής αύ'τη οχολαστικότης έπιχέει φώς εις τό σύ
στημα τοϋ ημερολογίου έκαστης χώρας. Δι "αυτής ήδυνήθησαν, συλ-
λέγοντες τά νομίσματα τών βασιλέων τών Πάρθων, νά άποδείξωσιν 
ότι οί "Ελληνες τής Βαβυλωνίας μετεχειρίζοντο τόν κύκλον τοϋ Μέτω-
νος, δν ή χριστιανική εκκλησία μεταχειρίζεται σήμερον πρός όρισμόν 
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τής εποχής τοϋ Πάσχα. Έκτος όμως τών ανωτέρω ή χρονολογία τών 
νομισμάτων δύναται νά άγάγη καί έ'τερα συμπεράσματα. Οΰτω 
εύρίσκων τις ότι πλείονες πολιτεΐαι έκοψαν ταυτοχρόνως νόμισμα όμοιον 
ή ότι έπί τοϋ αΰτοϋ νομίσματος ύπάρχουσι τά σήματα δύο διαφόρων 
πόλεων, δύναται νά συμπερχνη ότι τό τοιούτον προήρχετο εκ νομισμα
τικής συμβάσεως, ήτις ώς έπί τό πλείστον υποκρύπτει έ'νωσιν πολιτι-
κήν. Ούτω σκεφθείς ό Οΰάδιγκτων άνεκάλυψεν έ'νωσιν συναφθεΐσαν τ φ 
394 π . Χ. ύπό τών πόλεων Ρόδου, Σάμου, Κνίδου, Ίάσου καί Εφέ
σου, ής οί αρχαίοι συγγραφείς άπηξίωσαν νά ποιήσωνται μνείαν. 

Ό Ρεϊνάχ είτα ομιλεί περί τών νομισμάτων τών φερόντων τήν ει -
κόνα τών βασιλέων, τούς τίτλους καί επίθετα έκαστου. Λέγει δέ ότι 
καί δι 'αΰτών έπανήλθον εις τήν ίστορίαν οΰ μόνον ονόματα πόλεων, 
άλλά καί ολόκληροι δυναστεΐαι ώς αί τών βασιλέων τής Βακτριανής 
καί Χωρακηνής χωράς, τών Ινδιών καί τοϋ Κιμμερικού Βοσπόρου, ών 
τά νομίσματα ευρέθησαν εις τάς ό'χθας τού Εύφράτου, τοϋ "Ωξου καί 
τοϋ Ινδού. Τά άπεικάσματα ταύτα τών βασιλέων εϊνε επίσης ιστορία. 
Φαίνεται ώς νά έλλείπη τ ι εις τήν περί τών μεγάλων εκείνων προσω
πικοτήτων φαντασίαν ημών, όταν δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τούς 
φυσικούς αυτών χαρακτήρας. Ώς έκ τούτου φαίνονται ήμΐν Κάρολος ό 
Μέγας καί ό Μωάμεθ έν πολλφ πλέον άπομεμακρυσμένω χρόνφ ζή -
σαντες ή ό Αύγουστος καί α Τραϊανός. 

Ή ελληνική εικονογραφία, ή μήτηρ τής ρωμαϊκής, σώζεται παρ' ή 
μΐν μόνον έπί τών νομισμάτων τούτων είνε δε ταύτα πολλάκις ε ξ α ί 

σιας τέχνης άναπαριστώσης πιστότατα τά πολεμικά χαρακτηριστικά 
τών μεγάλων εκείνων βασιλέων, διαδόχων τού Αλεξάνδρου και τών 
"ισχυρών έχθρων τής Ρώμης, τού Περσέως, Μιθριδάτου καί Κλεοπά
τρας, οΐτινες πάντες ε'ισί χάρις τοις νομίσμασιν ενώπιον ημών. 

Λυπηρόν ότι τό σύστημα τής έπί νομισρ-άτων απεικονίσεως τών 
εξεχόντων προσώπων δέν εισήχθη πρότερον καί έν ταΐς έλληνικαϊς 
δημοκρατίαις (ώς τούτο ποιοϋσι νΰν αί Ήνωμένάι Πολιτεΐαι έπί τών 
γραμματοσήμων). Βεβαίως τοιαύτη τιμή ήθελε προσβάλ1/) τήν δημο-
κρατικήν Ισότητα, ίσως δέ μάλιστα ήθελε ταράξγ) τήν συνείδησιν των 
ύπό θρησκευτικήν εποψιν άλλά δ ι 'ήμας τό τοιούτον ήθελε συντέλεση 
πολύ εις έξακρίβωσιν τής ιδέας, ην περί τών Περικλέους, Θεμιστοκλέους, 
Επαμεινώνδα κ . τ . λ . είχον οί σύγχρονοι αυτών. Υπάρχει έν τούτ«ς 
νόμισμα έκτυπωθέν προς τιμήν τοϋ Θεμιστοκλέους, όπερ ε'ις πολλήν 
μελέτην ένέβαλε τούς μεταγενεστέρους. Τό νόμισμα τούτο είνε σπα-
νΐώτατον, καθότι μέχρι τούδε δύο μόνον τοιαύτα ευρέθησαν, έξ ών τό 
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μέν εν κατέχει ή εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας, τό δέ έτερον ευρί
σκεται έν τω Βρεττανικφ Μουσείω. Έπ'αΰτού είνε κεχαραγμένον όλό-
κληρον τό όνομα τοϋ Θεμιστοκλέους· ό χαρακτήρ τής γραφής, τό 
σχήμα τών απεικονίσεων (ό δαφνηφόρος Απόλλων και δ θαλάσσιος 
αετός) συμφωνούσι πιστότατα μετά τής εποχής του - τέλος τά στοι
χεία Μ Α, άτινα ευρίσκονται έπί τών πλευρών, ένδεικνύουσι τήν πά
λιν τής εκτυπώσεως, Μαγνησίαν τής Ασίας , ε'ις ήν δ νικητής τής Σα 
λαμίνος εξοστρακισθείς καί κατόπιν εις άεκρυγίαν καταδικασθείς ύπό 
τών Αθηναίων, κατέφυγεν, δπως σωθή καί διατελέση μισθωτός τοϋ 
άσπονδου έχθροϋ του, τοϋ βασιλέως τών Περσών. 

Έκτος δμως τής αρχαιολογικής αξίας αΰτοϋ, τό νόμισμα τοϋ Θε
μιστοκλέους ενέχει καί ίστορικήν. Έν πρώτοις έπικυροί το ύπό τοϋ Θου-
κυδίδου γραφόμενον, δτι ούτος έγκατέστη εν Μαγνήσιο:, ουχί απλώς 
ξενιζόμενος ύπό τοϋ Πέρσου, ά λ λ ' ώ ς άρχων τής πόλεως ταύτης. Καί 
δέν ήτο μόνον άρχων, διότι τό δικαίωμχ τοϋ κόπτειν νόμισμα άνηκε 
κατά τον δον π . Χ. αιώνα αποκλειστικώς είς δυνάστας· άναμφίβο-
λον λοιπόν "ότι. δ Θεμιστοκλής ύπήρξεν ή δυνάστης ή δεσπότης τής 
Μαγνησίας ύπό τήν κυριαρχίαν τοϋ βασιλέως τών Περσών, ώς ό Γόγ-
γυλος τής Έρετρίας καί δ Δημάρατος τής Λακεδαίμονος, οίτινες είχον 
επίσης λάβει μεγάλα αξιώματα, δτε κατέφυγον παρ ' αύτώ. 

Έκτος τών ανωτέρω παρουσιάζει ήμϊν τό έτερον τών άνευρεθέντων 
νομισμάτων τούτων και περίεργον άντικείμενον προϋποθέσεων δυναμέ
νων κάλλιστα νά ώσιν αληθείς. Τό έν τφ Βρεττανικώ μουσείω εϋρι-
σκόμενον νόμισμα δέν είνε καθαρώς άργυροϋν, άλλά τό μέν έσωτερικόν 
αύτοϋ είνε μόλυβδος, εις δέ τήν έπιφάνειαν υπάρχει μόνον φλοιός αρ
γύρου. Εις τό μέτρον τούτο τής κιβδηλείας προέβαινον ενίοτε οί τής 
αρχαιότητος βασιλείς πρός κερδοσκοπίαν, οτε εύρίσκοντο έν χρηματική 
άμηχανί^· τό δέ νόμισμα τοϋτο έκυκλοφόρει άναγκαστικώς. Τό τοιού
τον συμφωνεί πληρέστατα μέ τόν ύπό τών διαφόρων ιστορικών διαγρα-
φόμενον χαρακτήρα τοϋ πολυμήχανου καί πανούργου Θεμιστοκλέους. 
Είτε πρόκειται νά τρέψη ε'ις φυγήν τόν Ξέρξην, είτε νά διασκεδάζν) 
τούς Λακεδαιμονίους διαρκούσης τής περιτειχίσεως τών Αθηνών , είτε 
προτίθεται νά έξεύργ) χρήματα, δ Θεμιστοκλής είνε πάντοτε Θεμιστο
κλής δηλ. δ αξιοθαύμαστος άνθρωπος τής εποχής, ώς τόν αποκαλεί δ 
Θουκυδίδης 1 . Ιδού λοιπόν δτι ή νομισματική παρουσάζει ενίοτε λίαν 
ενδιαφέρουσας ίστορικάς αποκαλύψεις. 

4 Θουκυδίδης. Βιβλ. Α. § 138: ΤΗν γαρ Θεμιστοκλής κ.τ.λ. εις αύτο μάλ 
λον ετέρου άξιος θαυμάσαι κ.τ.λ. 
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Β ' 

Ό Ρεϊνάχ ενταύθα εξετάζει τό νόμισμα ύπό καλλιτεχνικήν εποψην, 
εκφράζων τόν θαυμασμον αυτού διά τήν λεπτότητα, ήν έν παντί πράγ
ματι έπεδείκνυον οί αρχαίοι Έλληνες . "Οντως είνε αξία θαυμασμ,ού ή 
συνήθεια ήν εΐχον τοϋ νά προσδίδωσιν αίσθητικόν χαρακτήρα είς πάν 
άντικείμενον χρήσεως, έ"στω καί είς τά κοινότερα, ουδέποτε χωρίζοντες 
το καλόν άπό τοϋ λυσιτελούς καί τό φιλοτεχνικόν άπο τού φιλοκάλου. 
Το έ'δρανον τοϋ μετριότερου τεχνίτου, τό έλαιοδοχεϊον καί οίνοφόριον 
τής οίκοδεσποίνης, τό κάτοπτρον τής κόρη:, τά παίγνια τών παίδων, 
τό κράνος τοϋ μαχητού, πάντα έλάμβανον εν ταϊς χερσί τών ελλή
νων τεχνιτών σχήμα χαρ·'εν, ποικίλον καί κομψόν. Τή αυτή λοιπόν 
λεπτεπίλεπτο) έργασίορ χρώμενοι καί έν τοις νόμίσμα,σι, κατώρθουν οί 
νομισματοχαράκται, τελειοποιούμενοι δσημέραι, νά παράγωσιν έ"ργα 
καλλιτεχνικώτατα, άτινα τήν σήμερον έλκύουσι τόν θαυμασμον πάν 
των . Ή τελειότης αδτη τής εργασίας απέβη λίαν χρήσιμος είς διαφό
ρους ίστορικάς καί άρχαιολογικάς μελετάς, ώς παρακατιόντες θέλομεν 
ϊδει - διά τοϋτο δέ δικαίως εκλήθησαν τά ελληνικά νομίσματα «ή γραμ
ματική τής ιστορίας τής ελληνικής τέχνης», καθότι έκτος τών π ι 
στών απεικονίσεων, δ ι 'ών πολλά ώφελήθη ή ιστορία, δι 'αύτών δύνα
ται τις νά παρακολούθηση καί τήν κατά καιρούς πρόοδον τής τέχνης. 

Καί είς αυτήν ετι τήν έποχήν τής πλήρους παρακμής τής χαράξεως 
τών νομισμάτων, καθ 'ήν αί έλλήνικαί πόλεις κόπτουσι μόνον χάλκινα 
νομίσματα μετρίας όλως τέχνης, πάλιν ευρίσκει δ επιστήμων ίκανήν 
υλην τής ιστορίας τής τέχνης διά τής νομισματικής. Ή Ελλάς ώς 
ρωμαϊκή επαρχία έ'ζη μ.όνον δ ι ' αναμνήσεων τοϋ άποιχομ.ένου μεγαλείου 
αυτής. Πολλάκις οί χαράκται τής εποχής εκείνης άντέγραφον εργα τής 
καλής τέχνης τών αρχαίων Ελλήνων , εφ ' γι έσεμνύνοντο αί ήδη πα -
ρακμάσασαι πόλεις. 

Αί άντιγραφαί αύται είνε ώς έπί τό τϊλεΐστον μετρίας όλως τέχνης, 
πλήν τήν σήμερον, δτε τά πρωτότυπα εξέλιπον, εχουσι μεγίστην ση -
(/.ασίαν, καθότι δι 'αύτών δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τήν άποψιν τόσων 
μεγάλων έργων έκθειαζομένων ύπό τών συγγραφέων καί νά ευρωμεν 
κατόπιν τάς μιμήσεις αυτών εν τοις ρωμαϊκοϊς άγάλμασιν, άτινα κο-
σμ-οϋσι τά μουσεία ημών. Ούτως οί Τυραννοκτόνοι τού Κριτίου και Νη-
σιώτου, δ Όλύμπιος Ζεύς τού Φειδίου, ή Κνιδία Αφροδίτη τοϋ Πρα
ξιτέλους καί πολλά άλλα εργα όφείλουσί τήν διατήρησιν αυτών είς 
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τάς αναπαραστάσεις ταύτας. Δι 'αΰτών ή ιστορία τής αρχιτεκτονικής 
ώφελήθη τά [λάλα, ό δέ "Αγγλος Δόναλδσων ήδυνήθη νά συγγράψω 
περί αυτών όλόκληρον τόμον έπιγραφόμενον ccArchiteetura nu-
mismatica». 

Ενίοτε τά άρχαϊα αγάλματα περιέρχονται ήμΐν ήκρωτηριασμένα. 
Καί πάλιν προστρέχοντες ε'ις τήν νομισματικήν εύρίσκομεν τήν αληθή 
αυτών παράστασιν, ήν δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν διά γύψου. Ού'τω, 
φέρ'είπεΐν, άνακαλυφθέντος νομίσματος έν Τραλλία, ήδυνήθησαν νά 
συμπληρώσωσι το σύμπλεγμα τού Φαρνεσίου Ταύρου τού έν τφ μου-
σείω τής Νεαπόλεως ευρισκομένου. Εσχάτως πάλιν ευρέθη έπί νομί
σματος τής Αγχιάλου τής Θράκης, τό ομοίωμα του Ερμού τού, Πρα
ξιτέλους, δπερ οΰδεμίαν άφίνει άμφιβολίαν πρός συμιτλήρωσιν τού 
ήκρωτηριασμένου βραχίονος· δι'αΰτοϋ έβεβαιώθημεν ότι δ Έρμης έκρά
τει βότρυν σταφυλής, δι'ού ήρέθιζε τόν μικρόν Βάκχον. 

"Ετερον παράδειγμα νομισματικής επανορθώσεως έ'τι μάλλον ενδια
φέρον παρουσιάζει ήμΐν ή περίφημος Νίκη τής Σαμοθράκης. Πάς τις 
γνωρίζει τό θαύμασαν άγαλμα, τό κείμενον έ'μπροσθεν τής μεγάλης 
κλίμακος τού Μουσείου τού Λούβρου, δπερ έκομίσθη ύπό του Cham-
poiseau έπί τής κολοσσιαίας βάσεως αυτού, τής παριστώσης πρώ-
ραν νηός. Τό άγαλμα είνε δυστυχώς έτι πλέον ήκρωτηριασμένον 
τού τής Αφροδίτης τής Μήλου, ει δέ καί άπεπειράθησαν τήν συμ-
πλήρωσιν αυτού, άφήκαν όμως κενήν τήν θέσιν αής κεφαλής και τών 
βραχιόνων. Έν τούτοις ευρέθη νόμισμα, καί τοϋθ'οπερ περιεργότερον, 
νόμισμα σύγχρονον τού έργου, εις δ όφείλομεν τήν ακριβή άναπαρά-
στασιν αυτού, ώς είχε. Τό νόμισμα τούτο είνε τού Δημητρίου τοϋ Πο-
λιορκητοϋ, βασιλέως τής Μακεδονίας, φέρον έπί τής μιδίς. μέν πλευ
ράς τον Ποσειδώνα σείοντα τήν τρίαιναν, έπί δέ τής ετέρας Νίκην 
έπί νηός. Έκτος τής κινήσεως τών πτερύγων, άς ό χαράκτης ήναγ-
κάσθη, ώς έκ τού στρογγυλού σχήματος τοϋ νομίσματος, νά στρέψη 

;πρός τ ά κάτω, τηλικαύτη εινε ή όμοιότης τής Νίκης τοϋ Λούβρου 
πρός τήν τοϋ νομίσματος, ώστε δέν δυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν οτι τό 
εύρεθ.έν νόμισμα είνε άντίγραφον τοϋ αγάλματος, όπερ είνε ανάθημα 
προσφερθέν ύπό τοϋ Δημητρίου τοις θεοϊς τής Σαμοθράκης, ε'ιτε μετά 
τήν ύπ'αΰτοϋ κατά θάλασσαν νίκην κατά τών Κυπρίων τφ 306 π . Χ. , 
εΐτε, τοϋθ'οπερ πιθανώτερον, τ φ 293 π . Χ. , ότε ούτος δλως άνελ-
πίστως έγένετο κύριος τής Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας καί τού μεγα-
λειτέρου μέρους τής Ελλάδος καί τών νήσων. Οΰ μόνον τό νόμισμα 
ορίζει τήν χρο^ολογίαν τού αγάλματος, δπερ σπουδαιότατον διά τήν 
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ίστορίαν τής τέχνης, άλλ 'επιτρέπει ήμΐν τήν πιστήν συμπλήρωσιν 
αυτού : Διά μέν τής μιΚς τεταμένης χειρός έκράτει σάλπιγγα, έν ή 
ήτοιμάζετο νά φυσήση δι 'δλης αυτής τής δυνάμεως, διά δέ τής άλ
λης έκράτει σιδήρωμα δπλου, όπερ δύναται νά έκληφθή ώς μάκτρον 
τροπαίου. 

Ενταύθα ό Ρεϊνάχ εξετάζει τό νόμισμα καθ' όσον αναφέρεται είς 
τά τής θρησκείας τών αρχαίων Ελλήνων . Το νόμισμα, λέγει, ώς εμ
φαίνει ή λέξις, κοπτόμενον συνεπείς νόμου καί δν έργον τής τέχνης, 
εδει πάντως παρά τοις άρχαίοις νά συνδέηται στενώς μετά τών θρη
σκευτικών πεποιθήσεων αυτών. Διά τούτο, εξαιρέσει ολίγων, πάντα 
τ ά νομίσματα έ'φερον παραστάσεις θεοτήτων ή σύμβολα αυτών. Βρα-
δύτερον* δέ κατά τόν τρίτον αιώνα, εί καί τό θρησκευτικόν αίσθημα 
ήρξατο καταπΐπτον, χαράσσεται μέν έπί τής μιας πλευράς ή ε'ικών 
τών βασιλέων τής Μακεδονίας ή τών ρωμαίων αυτοκρατόρων, εξα
κολουθεί δμως ή έτερα πλευρά χρησιμοποιούμενη εις αναπαράσταση 
θεοτήτων. 

Έν αΰτοΐς δέ τοις νομίσμασι τής αυτοκρατορικής εποχής ανευρίσκει 
τις τήν πιστοτέραν εικόνα πολλών μύθων τής ελληνικής θρησκείας. 

Ή έπί τών νομισμάτων άναπαράστασις θρησκευτικών εικόνων εινε 
πολλφ ώφελιμωτέρα τής τών έπί αγγείων, ήτις επίσης είνε πηγή γνώ
σεων τής θρησκείας δ ι ' ήμας . Ό ζωγράφος αγγείων ή το ελεύθερος ερ
γάτης, εργαζόμενος διά τήν πελατείαν αΰτοϋ - επομένως ήδύνατο νά 
δίδη πολλάκις έλευθερίαν εις τήν φαντασίαν αυτού ή εις τήν τών πε
λατών του· διά τούτο έ'στιν ότε βλέπομεν τόσον διαφόρους εκτελέσεις 
τής αυτής παραστάσεως. Ό νομισματοχαράκτης δμως διατελεί ύπό 
τόν ελεγχον τής πολιτείας. Τό έργον αυτού προώρισται νά περιέλθη 
εις τήν κατοχήν χιλιάδων ανθρώπων, οΐτινες θέλουσιν εξετάσει λεπτο
μερώς αυτό - προώρισται νά έπιβάλη αύτοϊς θρησκευτικήν σκέψιν καί 
νά έννοηθή ύπ ' αυτών, πολλάκις δέ καί νά κυκλοφορήση έν ξέναις χώ-
ραις, ενθα εσεται τό σύμβολον τού τόπου ενθα έχαράχθη. Διά τούτο 
εΰνόητον ότι ό χαράκτης μετά πολλής, τής προσοχής καί, ούτως ει
πείν, ευλάβειας εκτελεί τό ύπό τής πολιτείας άνατεθειμένον αΰτφ ε'ργον 
και ότι αναπαριστά τάς θεότητας ουχί απλώς ώς κόσμημα τού νομί
σματος, ά λ λ ' δσον οίον τε πιστότερον καί ώς σύμβολον ίερώτατον, έπι-
βληθησόμενον ε'ις πάντα κάτοχον καί εις τούς όμορους έτι λαούς, οϊ-
τινες ήθελον δεχθή τήν κυκλοφορίαν αΰτοϋ. 

Έκτος όμως τής δ ι ' αυτών ακριβούς γνώσεως τών θρησκευτικών 
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μύθων, τά νομίσματα, χρησιμεύουσι τά μάλα είς έκμάθησιν τών της 
θρησκείας πλείστων άλλων λαών, περί ών ό κυριώτερος ημών δδηγός 
Παυσανίας ούδεμίαν έποιήσατο μνείάν. Ούτος περιορίζεται ε'ις το κέν-
τρον μόνον τού Ελληνισμού, παραλείπων τήν Κρήτην, τήν Μικράν 
Άσίαν , τήν Θράκην, τήν Σικελίαν, ένθα ή τού Όλύμπου θρησκεία 
διαδοθεϊσα ύπό Ελλήνων, αποίκων συνεχωνεύθη τόσον ποικιλοτρόπως 
μετά τής ήδη ΰπαρχούσης θρησκείας καί τών βαρβάρων μύθων. Τοις 
νομίσμασιν άρα απόκειται ή τούτων έξακρίβωσις, εύκολος δέ αποβαίνει 
αύτη ώς έκ τών πολλών τοιούτων υπαρχόντων. Αυτών άνευ ήθέλομεν 
αγνοεί τούς Ποτάμιους Θεούς τής Σικελίας, τούς Σεληναίους Θεούς τής 
Ανατολής, τόν Βέλχανον Δία τοϋ Φαιστού τής Κρήτης καί πολλάς 
άλλας θεότητας. 

Περίεργον έξέτασιν ποιείται ενταύθα ό 'Ρεϊνάχ νομισμάτων φερόν
των παράδοσιν τής Γραφής. Όμιλεϊ περί τών περίφημων νομισμάτων 
τής Άπαμείας, πόλεως τής Φρυγίας, τών κοπέντων έπί τών αυτο
κρατόρων Σεπτιμίου' Σεβήρου, Μακρινού καί Φιλίππου τοϋ "Αραβος, 
δηλ. κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ τρίτου μ.. Χ . αιώνος. 

Τά νομίσματα ταύτα φέρουσα έπί μέν τής μιάς πλευράς τήν εικόνα 
τοϋ βασιλεύοντος αύτοκράτορος,: έπί δέ τής ετέρας παράστασιν ανδρός 
καί γυναικός καθήμενων έν κιβωτίω πλέοντι εν τοις ΰδασι· τό κιβώτιον 
είνε ήμίκλειστον, πτηνόν δέ — πιθανώς κόραξ — έπικάθηται αύτώ. 
Άριστερόθεν υπάρχει άλλη είκών, ήτις είνε συνέχεια τής πρώτης· εν
ταύθα τά δύο πρόσωπα ΐστανται έπί ποδός ύψοϋντα τάς χείρας ώς έν 
λάτρεις· έτερον πτηνον — περιστερά — φέρει αύτοϊς κλάδον έλαίας. 

Έν τή παραστάσει ταύτη διαβλέπει τις ραδίως τό τέλος τού κατα
κλυσμού, ώς διδάσκει τοϋτο ή Γένεσις-'ινα δέ πάσα αμφιβολία έκλειψη, 
τό δνομα τού πατριάρχου Νώε έχαράχθη ολογράφως έπί τοϋ έπνπλέον-
τος κιβωτίου. Όσον άφορο; το όνομα τής συντρόφου του, δέν μανθά-
νομεν αΰτο έκτης Γραφής, άλλ ' εκ τίνος λειψάνου απόκρυφου βιβλίου, 
δπερ έκυκλοφόρει ε'ν τή πρωτοχριστιανική εκκλησία: ώνομάζετο Νωρία. 

Ό 'ΡεΊ'νάχ διά μακρών εξετάζει τό νόμισμα τοϋτο, έξηγών τίνι 
τρόπω ευρίσκεται ή Γραφική αύτη παράστασις έπί νομίσματος κοπέντος 
έν μέση είδωλολατρείικ. Έν ολίγοις μόνον θέλομεν μεταδώση τά ύπ 'αύ-
τοϋ λεχθέντα. Έν Φρυγία, ενθα έ'κειτο ή πόλις Άπάμεια , επίστευον 
εις μϋθον περί κατακλυσμού, λαβόντος χώραν ύπό τάς έξης περιστά
σεις. Υπήρξε ποτε βασιλεύς τής Φρυγίας ονόματι Νάννακος, ζήσας 
τριακόσια έτη· ή πολυζωία του αύτη, ώς εικός, ανησύχησε τούς άνυ-
πομόνως προσδοκώντας τήν τελευτήν αυτού συγγενείς καί φίλους, οϊ-
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τίνες έρωτήσαντες τό μαντεΐον έπί πόσα £τη ήθελεν ακόμη ζήση ό 
αδιάκριτος βασιλεύς, έ'λαβον τήν άπάντησιν, δτι δταν ούτος ήθελεν 
άποθάνη, όλόκληρον τό άνθρώπινον γένος ήθελε συναποβιώση αύτώ. 
Έπ ί τ φ άκούσματι τούτω δ,τε βασιλεύς καί ό λαός άπας κατέκλυ
σαν τούς ναούς καί ίκέτευον τούς θεούς χύνοντες δάκρυα άφθονα. «Τά 
δάκρυα τού Ναννάκου», άτινα έμειναν παροιμιώδη, είς ουδέν συνε
τέλεσαν, καθότι ό κατακλυσμός επήλθε καί ό χρησμός έξεπληρώθη. 
"Οτε τό άνθρώπινον γένος έξέλιπεν άπό τής γής, ό Ζεύς διέταξε τόν 
μέν Προμηθέα καί τήν 'Αθην&ν νά πλάσωσιν ανθρώπους έξ αργίλου, 
τούς δέ "Ανέμους νά έμφυσήσωσιν αύτοϊς ζωήν. 

Έν τούτοις ό μύθος ούτος δέν εξηγεί πώς, ένφ ήδύναντο οί Φρύγες 
νά παραστήσωσιν έπί τών νομισμάτων τόν ίδιον αυτών κατακλυσμόν, 
έχάραξαν επ'αύτών τόν έβραϊκόν. Προς έξήγησιν τούτου ανατρέχει ό 
Ρεινάχ εις τήν ίστορίαν τών Φρυγών καί λέγει δτι δ 'Αντίοχος Γ' ό 
Μέγας, βασιλεύς τής Φρυγίας, ΐνα διαδώση το έμπόριον έν τή χώρο; 
αύτοΰ, προσεκάλεσε πλήθος άποικων, έν οίς καί πολλούς Εβραίους. Οί 
Εβραίοι άκούσαντες τόν ανωτέρω μϋθον τοϋ κατακλυσμού καί κα
τεχόμενοι ύπό τής μανίας τού προσηλυτισμού, κατώρθωσαν νά συγχι-
σθώσιν οί δύο κατακλυσμοί εις μίαν παράδοσιν ούτως ώστε, προκει
μένου βραδύτερον νά κοπή νόμισμα, έχαράχθη έπ'αΰτού ή παράστασις 
τής κιβωτού τοϋ Νώε. Τό τοιούτον δμως δέν εμφαίνει ποσώς τόν προ
σηλυτισμών τών κατοίκων τής 'Απαμείας εις τον Ίουδαϊσμόν. Είνε 
απλώς άπόδειξις τοϋ θρησκευτικού συγκρατισμοϋ, δστίς έχαρακτήριζε 
τότε τον Έλληνορρωμαϊκόν κόσμον συνάδει δέ ακριβώς τή εποχή 
εκείνη, καθ 'ήν ό "Αλέξανδρος Σεβήρος έτοποθέτει έν τω προσευκτη-
ρίω δωματίω αυτού τήν προτομήν τοϋ Όρφέως μεταξύ τών τού Α 
βραάμ καί τοϋ Ιησού Χριστού. 

Περί τής τετάρτης διαιρέσεως τών ιστορικών απόψεων τής νομισμα
τικής, δηλαδή τής χρησιμότητος αυτής ώς προς τήν οίκονομικήν ίστο
ρίαν τής αρχαίας Ελλάδος, ελάχιστα λέγει δ Ρεϊνάχ, καθότι τό ζή 
τημα είνε σπουδαιότατον καί επιφυλάσσεται νά ανάπτυξη αυτό εις 
προσεχή παράδοσιν. Τό νόμισμα πριν ή έξετασθή ώς άντικείμενον ιστο
ρικής, αρχαιολογικής ή μυθολογικής μελέτης, πρέπει νά έξετασθή ώς 
ποσότης τις πολυτίμου μετάλλου, εφ 'ής τίθεται ή σφραγίς τής πολι
τείας καί ήτις χρησιμεύει ώς νόμιμον διάμεσον εν ταϊς συναλλαγαΐς 
καί ώς σύμβολον τών άξιων. Τήν σήμερον ώς τό πάλα ι , σταθερόν καί 
εύυπόληπτον νόμ,ισμα είνε απαραίτητος δρος προς τακτικήν καί ασφαλή 
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έργατίαν Κράτους, ώ; καί ή επίσημο?έρα ενδειξις τής οικονομικής αυ
τού εΰπραγίας. 

Πόσον τερπνόν και ώφέλιμον είνε τό μάθημα, όπερ οί ευτυχείς Πα
ρισινοί άκοΰουσι παραδιδόμενον ύπό τοϋ Θεοδώρου Ρεϊνάχ ! Ή « Ελ
ληνική Ιστορία διά τής Νομισματικής» έκτος τών σπουδαστών ε'ίλ-
κυσε πολλούς άκροατάς, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται καθηγηταί 
καί λόγιοι, οΐτινες τακτικώτατα παρευρίσκονται εις τάς παραδόσεις. 

*Αρά γε ήθελεν ε ί να ι τόσον ανέφικτος ή καί παρ' ήμΐν εισαγωγή τοϋ 
μαθήματος τής Νομισματικής, εάν έγίνετο δοκιμή ; Νομίζομεν ότι, 
οταν έ'χωμεν νομισματικήν συλλογήν, οΐα ή ημετέρα καί επιστήμονα 
διακεκριμένον, οίος ό κ. Σοορώνος, τούτο άρκεΐ Οπως ένθαρρύν-/) τήν 
μελέτην τοϋ κλάδου τούτου τής αρχαιολογίας. 

Λ έ ω ν Μ .' Μ έ λ α ς 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WMM' 
Γ ' . 

Οί ήμερες περνούσαν ήσυχες καί ευχάριστες 'ς τόν οίκίσκον πού επιά-
σαμε κάτω 'ς τό έπίνειον τών Καλαμών και πού είχε δεξιά κ ' αρι
στερά δυο 'ψηλούς πλατάνους καί εμπρός έ'να εύμορφο καλαμιώνα. Τήν 
ημέρα όλη έμελετοϋσα τήν καλή μου επιστήμη, τήν γλυκερά φιλολο
γ ία , ποϋ τρέφει τόσο ώμορφο τό νοϋ σου καί δέν άφίνει καί τήν καρ
διά σου παραπονεμένη . . . Πρωί πρωί έσηκωνόμουν καί επήγαινα καμ-
μιά φορά 'ς τό μώλο εξω ε'ξω καί έ'βλεπ'α τό Μεσσηνιακό κόλπο τήν 
ώρα ποϋ ή φύσις έξυπνοϋσε κ ' έπροσκαλοϋσε τά πουλάκια καί τές χ α 
ρούμενες καρδιές 'ς τό γλυκερό τραγούδι, όπου τραγουδεΐ τές ώμορ-
φιές τού βίου. *Ηταν ώραΐο τό θέαμα εκείνο- Ινόμιζες πώς τήν ώρα 
πού έ'βγαινε ή Αύγούλα μέ τό κατάλευκο καί άστραπηβόλο άρμα 
της, ένόμιζες πώς άπό τήν θάλασσαν σηκονόντησαν μύριες άσπροντυμένες 
νεράιδες καί μέσα "ς τά νέφη τά ελαφρά καί τήν καταχνιά τή λ ε 
πτή ποϋ έκάλυπτε τή θάλασσα πώς έ'σταιναν πιασμένες άπ ' τ ό χέρι 
μαγικό καί απέραντο επάνω σ' όλη τή γαλανή κ ι ' άρρυτίδωτη πλάκα 
τής θάλασσας χορό. Ό ήλιος όταν ανέτειλε, έμενε κρυμμένος πίσω άπό 

* Συνέχεια" ί'δε φυλλάδιον 11 Ι ζ ' τόμου. 
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το ψηλο Σταυροπήγι - άλλ'άπό μερικές σχισμάδες του έβγαιναν οί χρυ
σές του ακτίνες 'σάν μία δέσμη . . . και έπεφταν 'ς τή θάλασσα - γύρω 
γύρω έκάλυπτε τό βουνό καταχνιά, άπό μέσα άπό τήν όποια έφαίνοντο 
αμυδρά τά δάση ποϋ καλύπτουν τό βουνό, τό χωριό Σέλτσο, πού εί
ναι κτισμένο 'ς τή ράχι του, τά περιβόλια, οί κάμποι, οί χαράδρες 
πού στεφανώνουν γύρω τό χωριό. Κ'&ν έγύριζα 'πίσω τό βλέμμα— 
ώ τό θέαμα δέν ήταν καθόλου κατώτερο. Πέρα 'ς τήν πεδιάδα φαι-
νόντανε τό Νησί, κρυμμένο 'ς τό λευκό καί λεπτό μανδύα τής πρωι
νής ομίχλης, κρυμμένο 'ς τά δένδρα, 'ς τούς κήπους - κ ' εκείνες οί λεύ
κες οί πλάτανοι ! . . . ημπορώ νά σάς 'πώ ότι πολλοί ήταν τόσον υψη
λοί, ώστε ή κορυφή τους περνούσε καί τήν καταχνιά ακόμη, ποϋ ήταν 
επάνω τους απλωμένη . . . 

"Οταν έπροχωροϋσε ή ήμερα, έγύριζα 'ς τόν οίκίσκον μας, έπαιρνα 
τό βιβλίο μου καί ξαπλωμένος κάτω άπό έ'να ψηλό πλάτανο δίπλα 
'ς ένα καλαμιώνα έδιάβαζα. Καμμιά φορά έκλεινα τό βιβλίο μου 
καί έ'δινα όλίγη προσοχή 'ς τό τραγούδι οπού ε"ψελναν μαζί ό άνεμος 
καί τά φύλλα τού πλατάνου καί ό διπλανός μου καλαμιώνας. 

Τό ϊδιο θέαμα, λαμπρό, μεγαλοπρεπές μού έξεδηλώνετο 'ς τούς 
οφθαλμούς όταν καί κατά τήν δύσιν τοϋ ηλίου έκαθήμην 'ς τές πέ
τρες τού μώλου. Ένόμιζες πώς έκαίετο b δυτικός ουρανός όλος καί οί 
φωτιές άντανακλώνταν 'ς τά νερά τοϋ ωραίου κόλπου καί έχρύσιζαν 
τήν πεδιάδα καί τά φύλλα τών δένδρων έπειτα ήρχετο σκοτάδι σιγά 
σιγά καί έ'δινε 'ς τήν πεδιάδα μιά τέτοια ό'ψι ήρεμου μελαγχολίας καί 
γλυκυθύμου κατηφείας, ποϋ ε'ις μάτην θά πασχίση κανείς νά τήν 
έκφραση. 

* 
Ή Ντουάνα είναι, ώς δεικνύει και τό όνομα, τό έπίνειον τών Κα

λαμών. Είναι μία μικρά πολίχνη, όπου είναι τό τελωνείο, τά πρακτο
ρεία, ξενοδοχεία καί άρκεταί ο'ικίαι διά τάς παρκθεριζούσας οικογε
νείας. Τό όνομα Ντουάνα βέβαια δηλοΐ τό τελωνεΐον ποϋ 'ς τάς αρ
χάς ήτο έκεΐ- κατόπιν όλη ή πολίχνη ούτως ώνομάσθη ύπό τού λαού, 
νομίζω δέ πώς επισήμως λέγεται Νέαι Καλάμαι . Ανάμεσα 'ς τά σπί
τια είναι κόλποι ωραίοι καί μεγάλοι, μάλιστα δέ 'ς τό τέλος τοϋ χα
ριτωμένου αυτού προαστείου. Δεξιά—δΓ εκείνον πού κατεβαίνει 'ς τή 
θάλασσα άπό τάς Καλάμας— είναι ή ξηραμμένη κοίτη τοϋ ποταμού 
Νέδωνος, στρωμένη μέ άμμο καί χαλίκια τής θαλάσσης. Είναι π λ α 
τεία ή κοίτη καί μάλιστα πειό 'ψηλά, δίπλα 'ς τήν πόλι τών Κα
λαμών πρός Δ. γίνεται πειό πλατειά καί άφίνει ούτως ειπείν ν ' ά π λ ώ -
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νεται άπο κάτω άπό τό κάστρο τών Ενετών μιά μικρά και ωραία, 
κοιλάς άπό άμμο και χαλίκια, πού έχει άπό τό έ'να μέρος τό κάστρο, 
άπο το άλλο καλαμιώνες καί περιβόλια και νερόμυλους· είναι πολύ ώραϊο 
το μέρος εκείνο, μάλιστα δταν τό βλέπη κανείς άπό τό κάστρο επάνω. 
Το άνοιγμα στενεύεται ολίγο 'ψηλότερα καί ή κοίτη τοϋ ποταμού 
χάνεται 'ς τά Γεμο-Βούντα, ποϋ σχηματίζουν ενα ψηλό καί απότομο 
καταρράκτη τόν χειμώνα. Δεξιό* δέ καί αριστερά πριν αρχίσουν τά 
βουνά, ποϋ σου κρύβουν τό ρεϋμα, βλέπεις κτήματα άπό έλ'ές, αμπέ
λια επάνω σέ γραφικούς λοφίσκους, καλαμιώνες, καλύβες, νερόμυλους, 
σπιτάκια. Τό καλοκαίρι ό Νέδων δέν έχει καθόλου νερό, τόν χειμώνα 
πλημμυρίζει δπως καί ό Πάμισος καί κάμνει μάλιστα καί καταστρο
φές καμμιά φορά. Δύο γέφυραι ενώνουν τάς Καλάμας μέ τόν δρό-
μον πού πηγαίνει 'ς τό Νησί. Ή ε'ικών αυτής τής μικράς κοιλάδος 
τοϋ Νέδωνο; έπαρουσιάζετο 'ς τή φαντασία μου άπό μικρό παιδί .σχε
δόν όμοια όπως σάς τήν περιέγραψα, τόσο πολύ εύμορφη είναι καί τόση 
ζωηρή έντύπωσι άφίνει. 

Οί άνθρωποι 'ς τή Ντουάνα όπου μένουν έκει διαρκώς είναι λεμβοϋ-
χοι, αλιείς ώς επί τό πλείστον, άνθρωποι συνειθισμένοι μέ τή θάλασσα. 
Εμπρός 'ς τήν προκυμαία μόλις έ'βγης είναι τά καφφενεϊα, όπου πρω-
τοκάθηται ό ταξειδιώτης ή επισκέπτης. Περιμένουν δέ άμαξες πολλές 
διά νά τούς πηγαίνουν 'ς τάς Καλάμας. Εκείνο τό όποιον μοϋ 'κα-
μεν έντύπωσι ευχάριστο πολύ ήταν ότι 'ς έ'να άπό αυτά. τά καφφενεϊα 
καί ξενοδοχεία συγχρόνως ήτο γραμμένο μέ μεγάλα γράμματα το έξης 
φιλοσοφικό ρητό : θά περάϋη και τοϋ το . 

Τό βράδυ, όταν βασιλεύη ό ήλιος, βγαίνουν 'ς τόν περίπατο - καί 
τότε τής έμορφης χώρας ημπορείς ν ' απόλαυσης μέ πειό μεγάλη εύχα-
ρίστησι τά κάλλη, τές δροσιές καί τές μυρωδιές τών άπειρων κόλπων. 
Κατεβαίνουν καί άπό τάς Καλάμας οικογένειες διά τά καθίσουν κοντά 
'ς τή θάλασσα καί ν'αναπνεύσουν τήν άρωματισμένην αύρα τοϋ Μεσση
νιακού κόλπου, ποϋ θωπεύει καί γλυκοφιλεϊ τές ευμορφες κόρες τών Κα
λ α μ ώ ν πολλοί κατεβαίνουν καί τρώγουν 'ς τά τραπέζια, ποϋ είναι 'ς 
τήν ακρογιαλιά καί φωτίζονται άπό φανάρι κρεμασμένο 'ς έ'να κον
τάρι χωμένο 'ς τήν άμμο. Είναι αλήθεια, ώραϊα νά κάθηται κανείς 
εκεί τό βράδυ· επήγαινα καμμιά φορά μέ τή μητέρα μου καί τή θεία 
μου· μάλιστα ενα βράδυ ποϋ έκαθήμεθα κοντά κοντά 'ς τή θάλασσα 
δέν ημπορώ νά το ξεχάσω. 'Εφυσοϋσε σιγά σιγά τό αεράκι και το 
κύμα έφλοίσβιζε 'ς τά πόδϊα μας' άπό μακρυά .ήρχοντο τών λουλου
διών οί εΰωδίες και τής θαλάσσης ή νυκτερινή αύρα έθώπευε το πρό-
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σωπόν μας - ήταν φεγγάρι εκείνη τή βραδαά - το ε"βλεπα σιγά σιγά 
ν'. άνεβαί'Υΐ άπο τό ψηλό βουνό τού Σταυροπηγιοϋ, πού ήταν πρός τ "α
ριστερά μας, όταν έκυττάζαμε τή θάλασσα. Δίπλα μου όλοι ώμίλουν, 
έγέλουν μά εγώ δέν ημπορώ ούτε νά "μιλήσω ουτε τίποτε νά κάμω 
άλλο, όταν εύρίσκωμαι εμπρός εις τόσο μεγαλοπρεπείς σκηνάς, ποϋ μας 
δίδει ή φύσις· είναι ακριβώς σάν νά είσαι 'ς τό θέατρο* ανοίγει ή 
σκηνή, σού παρουσιάζεται μία ωραία σκηνογραφία· έχεις δρεξι νά 'μι-
λήσης μέ τό διπλανό σου ; Χίλιες φορές εως τώρα όλοι οί σοφοί π α -
ρωμοίασαν τόν κόσμο μ-' ενα μεγάλο 4 θέατρο - 'ς αυτό το θέατρο ευ
ρίσκεις καί τή σκηνή καί τή σκηνογραφία—ωραία αληθώς καμμιά 
φορά — καί τούς ύποκριτάς—μέ τό πάρα πάνω μάλιστα, περισσότερο 
'ίσως παρ'όσο ημπορούσες νά έπιθυμής . . . Δέν λείπει τίποτε. Έχε ι 
πολύ δίκαιο ό Σαίκσπηρ, ό βαθύς αυτός καί ψυχρός τών ανθρωπίνων 
μελετητής, νά λέγη 'ς τόν Μάκβεθ, οτι ό άνθρωπος είναι έ'νας κωμω
δός, ποϋ έρχεται επάνω 'ς τή σκηνή κορδωμένος καί κοκορευόμενος, 
μΧς λέγει μέ ήθος τραγικό χίλιες δύο ανοησίες, έπειτα φεύγει καί ό 
θεατής, δέν τόν ξαναβλέπει πλέον. 'Αλλ ' ά ς τ ' αφήσουμε, αυτά - ή 
άλήθεϊα είναι ότι έμεινε 'ς τήν καρδιά μου αλησμόνητο εκείνο τό βράδυ. 
«Κύτταξε, Αδαμάντ ιε , μοϋ λέγει ή θεία, τ ί μεγαλοπρεπές, πού είναι 
αυτό τό βουνό». Ή τ α ν αλήθεια σεμνό καί επιβλητικό τό βουνό-εκείνο-

οί πρόποδες του έχωρίζοντο άπό ημάς διά μιάς αμμουδιάς, τήν οποίαν 
ήδύνασο νά διατρέξης εις μίαν περίπου ώραν έπειτα ήρχιζε ν ' ά ν ε -
βαίνγ) καί έπήγαινε 'ψηλά, πολύ 'ψηλά' ή σελήνη έφώτιζε τό Μεσ
σηνιακό κόλπο καί εκαμ-νε έ'να άργυρόστρωτο δρόμο επάνω 'ς τό νερό 
τό σκοτεινό - άλλά τής σελήνης οί μεθυστικές ακτίνες δέν έπεφταν 'ς 
τή ράχι τοϋ βουνού καί τό άφιναν άφώτιστο σκοτεινό, μυστηριώδες. . . 
'Ενόμιζες πώς τό περιέβαλλε κάποια μυστηριώδης ποιητική αίγλη, 
όταν μάλιστα εσήκωνες τά ομματά σου και έβλεπες πάρα πάνω τή 
γλυκεία "μορφή τοϋ φεγγαριού «τοϋ θύματος αυτού δυστυχούς έρωτος, 
όπου κατεδικάσθη αιωνίως νά πλανάτα ι» , καθώς λέγουν οί άγριοι τής 
Αυστραλίας. Πρός το μέρος τών Καλαμών ήσαν τά δάση των έλαιών 
καί οί κήποι σκοτεινοί - μόνο τήν κορυφή τών δένδρων εθώπευαν τοϋ 
φεγγαριού οί ακτίνες- όταν δ,'έστρεφα τά βλέμματα μοι> πρός τό 
Μεσσηνιακό κόλπο, τόν έβλεπα νά χάνεται μακριά σκοτεινός, γεμά-
τος μυστήρια, εν φ σέ μεγάλη άπόστασι έτρεμόσβυνε ό φάρος τής Μεσ
σήνης. Σέ παρόμοιες νύκτες θά παρευρίσκοντο καί οί ποιηταί 'έκεϊνοι 
οί αρχαίοι, όπου μέ τήν τόσο δροσερή καί αμάραντη φαντασία τους 
ώνειρεύθησαν ύπό τό ήπιο καί ιλαρό φώς τής σελήνης τές Νύμφες, 
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οί όποιες με τά πόδια γυμνά, καί τά χέρια γυμνά έ'ως τους ώμους, 
τήν κόμη τους λυμένη καί σκεπάζουσαν τούς ωραίους των ώμους, ζω
σμένες τή στενή τους μέση καί γλυκό μειδίαμα 'ς το πρόσωπο τους 
εχουσαι, χορεύουν 'ς τά δάση πού έγήρασαν καί τραγουδούν τόσο γλυκά 
ώστε πο:έ δέν θά περάστ) το τραγούδι τους 'ς τή γλυκύτητα τ ' αηδόνι, 
όπου κελαδεϊ κρυμμένο μέσ' 'ς τά φύλλα ' τά πράσινα τού καλοκαιριού. 

Δέν ήξεύρω άν οί άλλοι ποϋ ήσαν τριγύρω μου καί οί κόρες ποϋ 
έ'βλεπα νά περιπατούν μέ το γελοίο 'ς χείλη και τήν ευτυχία ζωγρα
φισμένη 'ς το πρόσωπο, δέν ήξεύρω αν έπρόσεχον σ'δλα αυτά. "Οταν 
όμως αισθάνεται κανένας πώς πολλές φορές σ'αύτον τον κόσμο ό άν
θρωπος παθαίνει πέσιμο, χειρότερο καί άπο τοϋ Ίκαρου το πέσιμο, όταν 
αισθάνεται πώς άν μένη πάντα προσηλωμένος 'ς τον κόσμο αυτόν, γρή
γορα, πολύ γρήγορα θά μαραθή τής καρδίας του το λουλούδι — μά τήν 
αλήθεια αισθάνεται τήν ανάγκη καμμιά φορά ν ' άφίση το νού του νά 
πετ»? αχαλίνωτος, νά φεύγη άπο αυτή τή γη , τή γεμάτη πίκρες καί 
απογοητεύσεις καί νά πηγαίνη 'ς τές άνέφελες εκείνες χώρες, όπου είναι 
δροσιά, δροσιά μεγάλη, αρκετή νά γιάνη τήν καρδτά, όπου πονεϊ καί 
πάσχει άπό τού κόσμου τές πικρίες, είς τον όποιον παραδίδεται άφοβη 
χωρίς σκέψι, χωρίς προφύλαξι . . . Αυτές είναι οί χώρες τών ονεί
ρων, όπως τές ονομάζει δ θείος Πλάτων, ό άνθρωπος εκείνος όπου έφαν-
τάζετο νά κάμη ανθρώπους ποϋ νά φθάνουν 'ς τον ουρανό . . . Η μ 
πορούμε νά ειπούμε δι'αύτές τές χώρες ότι περνό; εκεί ή ψυχή όπως 
περνούσαν το βίο τους οί θεοί καί οί ήρωες τών χρυσών εκείνων χρόνων 
τοϋ έπους—τής μόνης εποχής 'ς τό βίο τής άνθρωπότητος, όπού έγέ-
λασεν αυτή μέ γελοίο άγνό, καθαρό, παρθενικό, καί ποϋ πάντα μέ 
συγκίνησι καί μέ ζηλοτυπία θά τήν βλέπουμε νά περν»; εμπρός μας 
μέ λουλούδια δροσερά στεφανωμένη. Έτσ ι βλέπεις καμμτά φορά και 
'ς τόν κόσμο αυτό τή λαμπερή τήν οψι μιας μικρής κόρης, ποϋ χαίρει 
καί γελά και ευχαριστείται μέσα ή ψυχή σου. Ήμπ^οΰμε νά πούμε 
διά τές χώρες αυτές τών ονείρων μας ακριβώς δ,τι λέγει καί ό ποιη
τής διά τόν Όλυμπον τών θεών. ότι ούτε άπό άνεμο τινάζονται, ουτε 
άπό χιόνια ασπρίζονται, άλλά άνέφελος αιθρία τές περιτριγυρίζει καί 
τές φωτίζει μέ λάμψι πού δέν σβύνεται ποτέ. Εκείνο τό καλλ ιτέ
χνημα, λέγει δ Πλάτων, είναι άξιο τοϋ ονόματος όπού μας κάνει νά χύ 
νουμε δάκρυα καί νά πετούμε 'ς τές χώρες τών ονείρων μας. Ή 
φύσις είναι τό ε"ργον τού θεού καί τοϋ Θεοΰ τό καλλιτέχνημα δέν ημ
πορεί παρά νά είναι μεγαλύτερο" ακόμη άπό δ,τι ε'φαντάζετο δ Πλά
των τών ανθρώπων τά καλλιτεχνήματα. Τί πταίει λοιπόν ή εύαί-
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σθητος ψυχή, οταν βλέπη τού Θεού τό καλλιτέχνημα, άν χύνη δάκρυ 
καί πετα 'ς τές χώρες τών ονείρων ; 

Κάποιος Γερμανός φιλόσοφος ό Feuchtersleben, σ'έ'να ώραϊο βι
βλίο α Υγ ιε ι νή τής ψυχής», αποδεικνύει πόση μεγάλη έπίδρασι 'ς,τήν 
υγεία τοϋ σώματος έχουν τά ό'νειρα τής ψυχής. "Επειτα ή ουρά
νια εκείνη εύμορφιά ποϋ αποτυπώνεται καμμιά φορά 'ς τή φύσι εδώ. 
κάτω, ή υψηλή εκείνη αρμονία γεμίζει τήν ψυχή σου μέ μίαν γλυκύ
τητα , μέ μίαν άγάπην πρός όλον τόν κόσμον καί δέν πρέπει κανείς τέ
τοιες στιγμές νά τές άφίνει νά περνούν χωρίς νά σκεφθή λιγάκι , άφού 
ή σκέψις είναι τό μόνο πού διακρίνει τόν άνθρωπον άπό τό ζώον. 

Ά λ λ ά ϊσως νομίζετε πώς σας παρέσυρα· όχι- δέν ύπεσχέθην νά σας 
εΐπω τάς αναμνήσεις μου ; ε λοιπόν ! ,αΰτά έσκεπτόμην εκείνο τό βράδυ, 
ποϋ τό φεγγαράκι έκρεμότανε ά π ' επάνω άπό τόν Ταΰγετο καί άργυ-
ρόστρωναν οί άκτΐνές του τό Μεσσηνιακό κόλπο καί τές κορυφές τών 
δένδρων. 

* * 
Κάθε Κυριακή καί Πέμπτη κατέβαινε καί ή μουσική κ ' έπαιζε κάτω 

'ς τήν παραλία. Διότι — αυτό πρέπει νά τό ε'ιξεύρετε — έχουν οί Καλα
ματιανοί πρό πολλού καί μίαν φιλαρμονικήν αυτό τούς τιμό£ πολύ καί 
μάλιστα τόν κύριον α ί τ ιον τής συστάσεως, τόν κ. Σάββαν Δουκάκιν, 
άδελφόν τού καλού μας γυμνασιάρχου Σπυρίδωνος Δουκάκι. Ήρχισαν 
'ς τάς Καλάμας νά ένασχολοϋνται, καί μέ τή μουσική, τήν εύμορφη 
καί θεία α υ τ ή τέχνη, όπού μας υψώνει καλύτερα άπό κάθε άλλη— 
ύστερα άπό τήν ποίησι—'ς τές χώρες τ ώ ν ονείρων μας—φθάνει 
αυτό, τί χρειάζονται τάλλα εγκώμια ! αυτό τά λέγει όλα. θ ά είναι 'ς 
τάς Καλάμας 6. ή 8 πιάνα, τά όποια όμως δέν πιστεύω νά πο-
λυχρησιμεύουν, διότι σπανίως κουρδίζονται δ ι ' έ'λλειψιν τεχνίτου· άλλά 
είναι διαδεδομένη έκεϊ ή κιθάρα καί τό μανδολϊνο· πολλές κόρες τών 
Καλαμών μανθάνουν μάλιστα μανδολϊνο, τό αγαπητό αυτό ό'ργανο 
τών μεσημβρινών χωρών, όπού όταν παίζεται καλά γεμίζει τήν καρ
διά σου μέ μιά τρελλή χαρά· κιθάρα δέν παίζουν πολλοί διά τήν δυ
σκολία της, άλλά τήν άγαποΰν. Οί μουσικοί τής φιλαρμονικής είναι 
διάφορα παιδιά άπό τάς Καλάμας τής εργατικής τάξεως καί συγχρόνως 
μέ τό ό'ργανο ποϋ παίζουν, μαθαίνουν και κανέν άλλο, σχεδόν δέ όλοι 
τό πολύ εύκολο καί μελωδικό μανδολϊνο· ετσι τό μανδολϊνο όπού έκανε 
θαύματα άλλοτε 'ς τήν Ισπανία καί τήν Ι τ α λ ί α , θεωρούμενον άπό τόν 
Ίσπανόν ιππότη τόσο σπουδαΐον σχεδόν Οσον καί τό έγχειρίδιόν του 
και παιζόμενο 'ς τές ήσυχες νύκτες άπό κάτω άπό τό παράθυρο τής 
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μαυρομμάτας δεσποίνης ή δίπλα της σέ κήπο μυρωμένο ή μέσα σέ γόν
δολα ποιητική — βλέπετε πώς έχει πέρασι και 'ς τήν ωραία εκείνη χώρα 
τής Ελλάδος, ποϋ ,εχει πολλές ομοιότητες μέ τήν Ι τ α λ ί α καί τήν 
Ισπαν ία , σαν μεσημβρινή οπού είναι. Είναι πολΰ εΰχάριστον τοϋτο 
άλλά δυστυχώς δέν είναι σταθεροί οί νέοι μουσικοί καί λιποτακτούν 
συχνά - θά έσυμβουλεύομεν τούς Καλαματιανούς νά κρατήσουν μέ τά 
'δόντϊα τους τή μουσική" καί νά μή τήν αμελούν 'ς τά σπίτια τ ω ν 
ημπορεί νά τούς φέρη εις συναίσθησι διά τήν ωραία φύσι πού τούς περι
βάλλει καί τότε θά 'δήτε πολλά καλά άπό τήν ευμορφη πατρίδα μου. 
'Σ τον παρελθόντα αιώνα δέν ήτο τίποτε κάτω 'ς τήν Ντουάνα, 
δπως βλέπουμε άπό τήν περιήγησι τού Chateaubriand καί τοϋ Pou-
queville. Μόνο αί Καλάμαι ήσαν ενα ώραϊο ώραϊο χωριό καί .ποιη
τικό καθώς θά ϊδετε· κατόπιν, δταν έλευθερώθημεν, έ'γεαε ενα τελωνεϊο 
και τελευταία ή .τόσον ώμορφη εξοχική καί παραθαλάσσια πολίχνη. 

* 

Αί Καλάμαι απέχουν άπό τή Ντουάνα περί τά 40 λεπτά σχεδόν 
2 y a στάδια καί όχι 5, δπως λέγει ή κ . Αικατερίνη Ζάρκου εις τάςΜεσ-
σηνιακάς της εντυπώσεις. Είναι έ'νας ώραϊος περίπατος τό βράδυ καί 
τόν κάμνουν πολλοί άπό τάς Καλάμας εις τήν παραλίαν. Αί αρχαίαt 
Φαραί πιθανώτατα έ'κειντο δπου αί σημεριναί Καλάμαι - τήν διά τών 
αιώνων ίστορίαν τής πόλεως είναι δύσκολον νά παρακολουθήσωμεν, 
άλλως δέν είναι καί τοϋ παρόντος. Νά σάς είπω μόνον εις ποίαν κα-
τάστασιν εύρε δ Chateaubriand τάς Καλάμας, δτε κατά τά τέλη 
τοϋ παρελθόντος αιώνος έπεσκέφθη τήν Ελλάδα - ώς καί πριν έλέγο-
μεν, αυτό μάς ενδιαφέρει περισσότερον. ΤΗτο χωρίον, τότε ή σήμερον 
αρκούντως αΰξηθεΐσα πόλις · «ήσυχον καί άθόρυβον ζνάμεσα σέ κή
πους αναρίθμητους και περιβόλια γεμάτα άπό κιτριές καί πορτοκαλλιές 
χωρισμένα τό ένα άπό τό άλλο δι'ένός φράκτου. Συκηές,'μουρηές, 
δάση έληών, αμπελώνες θαυμάσιοι περιτριγυρίζουν τό χωριό - 300 χρι-
στιανικαί ο'ικογένειαι κατοικούν άνάμετα 'ς τά ώραϊα αυτά άλση καί 
αί οίκίαι των σκεπάζονται άπό τό πυκνό φύλλωμα τών δένδρων καί 
αρωματίζονται μέ τές εύωδίες των . 

«Αί οίκίαι είναι διώροφοι· κάτω είναι τό μαγαζί, επάνω δέ δωμά
τια τού ύπνου μ.έ πουρίκια, μαχαίρας, κρεμασμένας 'ς τόν τοίχο, είς 
τόν όποιον είναι ανοιγμένες πολεμίστρες διά τόν φόβο τών πειρατών, 
άν καί απέχει ολίγο άπό τή θάλασσα ή Καλαμάτα. Ό λ α αυτά ομοιά
ζουν μέ ήλύσια πεδία' ώ; πρός τάς πολεμίστρας τές πολεμικές παρα-
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σ/.ευές καί τήν ωραία αΰτ/ή θέσι, ομοιάζει μέ τές πόλεις τής Γαλλίας τοϋ 
10ου αιώνος καί οί συγγραφε ί ς τ ώ ν ιστορικών μυθ ισ τορημάτων 
ημπορούσαν ν ά τ η ν κάμουν σ κ η ν η ν ενός μυθ ιστορήματος 
ποΰ ν ά είχε εικόνες κα ι περιγραφές, τές όποιες σέ κανένα 
άλλο μέρος της Ευρώπης δέν θά ήδι ίνατο κανε\ς νά ευρη» . 
Οί νέοι μας καλλιτέχναι νά λάβουν ύπ\οψει τάς ωραίας καί δικαίας 
αύτάς λέξεις τού ενθουσιώδους ποιητοϋ καί άφοϋ επισκεφθούν πρωτύ
τερα τά ώραϊα αυτά μέρη καί μελετήσουν καλά τήν ιστορία τους καί 
γενικώς τήν ιστορία τής όλης πατρίόος των , μά καλά, νά είναι βέ
βαιοι, πώς, άν έχουν τό δαιμόνιον μέσα τους, θά γράψουν θαυμάσια 
πράγματα. Νά τά ένθυμήσθε τ ά λόγια αυτά, πού τά είπε άνθρωπος 
άξιος νά κρίνη, άνθρωπος πού έπεσκέφθη τό περισσότερο μέρος τοϋ αρ
χαίου κόσμου καί τού νέου ,τές ωραιότερες χώρε:, τά άγρια ή παρ
θ ε ν ι ά του δάση, τά όποϊατόν ενέπνευσαν νά γράψη' ώραϊα πράγ
ματα. Ημπορεί νά είχε συλλαβή 'ς τήν θέα τών η λ υ σ ί ώ ν , αυτών, 
δπως τά λέγει, τήν ιδέαν κανενός ωραίου μυθιστορήματος . . . 

Ώς πρός τήν τότε διοίκησα, λέγει ό Chateaubriand ότι οΐ "Ελ
ληνες είχαν πολλές ' ευκολίες άπό τούς Τούρκους- διοικούνται άπό Ιν 
συμβούλιον "Ελλήνων, εκλεγομένων ύπό Ελλήνων μέ τήν άπλήν έπι-
δοκιμασίαν τού Βεζύρου. Γίνεται δέ ή μεγαλύτερα άγρρά όλης τής 
πεδιάδος έκεϊ - ή δευτέρα αγορά είναι 'ς τό Νησί καί ή μικρότερα 'ς 
τήν 'Ανδροϋσσα. Αυτά 'ς τά τέλη τού παρελθόντος αιώνος. 

Σήμερα ή πόλις είναι αρκετά μεγάλη - ήρχισαν δέ τώρα νά κτ ίζων-
ται καί οίκοδομαί ώραϊαι καί εχει έμπορων οχι ευκαταφρόνητο ν θά 
γείνη μία άπό τάς κυρίας πόλεις τού κράτους, όταν ενωθούν οί σιδηρό
δρομοι. Ά λ λ ο τίποτε διά τάς Καλάμας δέν ημπορώ νά σάς είπω· 
διότι ολίγον έμεινα έκεϊ. Μόνον διά τό φρούριον νά εϊπω ολίγα. Εί 
ναι κτίσμα τών Φράγκων, οί .όποιοι διεσπάρησαν άνά τήν "Ελλάδα 
όλην μετά τήν ύπ'αΰτών κατάκτησιν τής,Κωνσταντινουπόλεως" π ι 
θανότατα" τοϋ. Βιλλαρδουίνου καί Σαμπλίτ.ου τόν 13ον αιώνα· φαίνε
ται τότε ότι αί Καλάμαι ήσαν εν άπό τά καλύτερα κέντρα τής γαλ
λικής κυριαρχίας καί δτι συνέρρίεν έκεϊ τό άνθος τών Γάλλων ιππο
τών και τών Γαλλίδων δεσποίνων άλλως τότε καθ'όλην τήν Πελο-
πόννησον διεσπείροντο επιφανείς Γάλλων οίκοι καί διενέμρντο δουκάτα 
καί βαρωνεΐες και κομητείες· πλοία, τυχοδιώκται, έμποροι άπειροι διε-
σταυροϋντο καί καθώς λέγει είς χρονογράφος τής εποχής, ημπορούσες νά 
είπης ότι ή καλύτερη ίπποτεία τής Γαλλίας ήταν 'ς τόν Μορέα. Χρό
νος ωραίος διά τήν καλλιτεχνικήν μας φιλολογίαν καί χώραι τόσον 
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ώραΐαι, που ημπορούν καί τή δυσκολώτερη φαντασία νά ευχαριστήσουν. 
Κοντά 'ς τά ερείπια ναοϋ τοϋ Διός ημπορείς νά εύρης δυτικής εκκλη
σίας λείψανα καί μέσα σέ άλσος βαθύ, οπού θά ήτο τής Αρτέμιδος, 
έκτίζετο επαυλις ρωμαντική, πύργος ιπποτικός. 

Είναι ή θέα θαυμάσια άπο τό κάστρο επάνω. Ενθυμούμαι εν 
απόγευμα μέ τήν θεία μου και τή μικρή μου εξαδέλφη. 'Εκαθίσαμεν 
πρός τό ΝΔ. μέρος τού φρουρίου- κάτω ή πόλις έξηπλώνετο μεγάλη, 
ωραία, μέ καλάς οίκοδομάς, μέ τούς τρούλλους τών εκκλησιών ποϋ τούς 
έχρύσωνε ό δύων ήλιος, μέ τά δένδρα τ ά υψηλά, κυπαρίσσια, έληές, 
μουρηές ποϋ ήσαν φυτεμμένα ανάμεσα 'ς τές.οικίες. Ποϋ καί πού καί 
κανένας φοίνικας, τό δένδρον αυτό τών μεσημβρινών κλιμάτων. Αρ ι 
στερά ήσαν κήποι πολλοί καί πάρα πέρα έ'να δάσος μικρό άλλά πυ-
κνόν άπό έληές, ποϋ έφθανε εως τή θάλασσα άπό τό έ'να μέρος,εως τούς 

,πρόποδας τού Σαυροπηγιού άπό τό άλλο. Δεξιά είναι ή κοίτη τοϋ 
Νέδωνος με τά χαλίκια καί τήν αμμουδιά 'σάν λευκή ταινία καί 
πέρα άπό αυτή βλέπεις νά εξαπλώνεται ύστερ' άπό μερικά σπιτάκια 
ή πεδιάς τής Μεσσηνίας μέ τούς κήπους της, τά δάση της, τ ' αμπέ
λ ια της, τά χωράφια της, τές καλύβες της· μακρυά φαίνεται τό Νησί 
αμυδρό χωμένο μέσα 'ς τό αγροκήπιο αυτό, όπως λέγει ό πολύς Κούρ-
τιος τήν πεδιάδα τής Μεσσήνης. Εμπρός μας ήταν ό κόλπος ό Μεσ
σηνιακός γαλανός γαλανός καί ήταν ωραία ή καμπύλη όπου έσχημα-
τίζετο 'ς τήν άκρη τής ξηράς. Ό ήλιος έ'δυνε άπό 'πίσω άπό τά βουνά 
τής δύσεως, προς τό μέρος τοϋ Νησιού καί οί άκτϊνές του γλυστροϋσαν 
χρυσώνουσαι τήν πεδιάδα καί τές κορυφές τών δασιδίων και τώ^ λό
φων. Ξαπλωμένοι 'ς τά χόρτα ποϋ φυτρώνουν επάνω 'ς τό κάστρο, 
έβόσκαμε τά βλέμματα μας 'ς τήν ωραία πανηγύρι όπού μάς είχεν 
έτοιμάση ή φύσις· ήταν ώραϊο τό δυτικό μέρος καί οί μακρυές σειρές 
τών χρυσών νεφυδρίων, ποϋ έλάμβανον διάφορα φανταστικά σχήματα 
και ό δίσκος τού ηλίου, ποϋ μεγεθυνόμενος έχάνετο όλοπόρφυρος μέσα 
'ς τον καιόμενο εκείνο ώκίανό . . . 

Καί ή ψυχή μας άπό τό θέαμα αυτό καί τήν ησυχία τής πέριξ φύ
σεως είχε καταληφθή άπό μία γαλήνη καί αρμονία υψηλή, όπως πάν
τοτε είς τοιαύτας περιστάσεις. "Εξαφνα κατεβάζουμε τά μάτια μας 
καί βλέπουμε κάτω τές φυλακές καί τούς φυλακισμένους σέ μιά αυλή, 
ποϋ είχαν έξέλθίι ολίγο ν ' αναπνεύσουν . . . στρέφουμε τά μάτια μας 
αριστερά καί βλέπουμε τά 'ψηλά κυπαρίσσια τοϋ νεκροταφείου. Τί 
άντίθβσις ! άπό τό έ'να μέρος περιβόλια, κάμποι, άνοιξις, ζωή, αρώ
ματα εσπερινής αύρας, οί έργάΐαΐ επιστρέφοντες άπό τήν Ιργασίάν των 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΝ 115 

μέ γελοία καί τραγούδια καί χαρές—άπό τά άλλα δύίύν ήλιος κάι 
φυλακές, νεκροταφείο ! "Ω καμμιά, καμμιά 'ς τόν κόσμο τοϋτο εικόνα 
χωρίς τή σκιά της, καμμιά εύχαρίστησις χωρίς τή λύπη της, καμμιά 
γαλήνη χωρίς τό κϋμά της . . . 

Τό ενθυμούμαι τό κάστρο τών Καλαμών, όταν πηγαίνω καμμιά 
φορά 'ς τήν Άκρόπολι, όταν βλέπω άπό τήν εξέδρα τή δυτική τούς 
ανθρώπους πού κάμνουν τόν περίπατο τους 'ς τό Ζάππειο, πολλοί 'σάν 
τά μυρμήγκια χαίροντες, γελώντες καί δίπλα τά 'ψηλά κυπαρίσσια 
τοϋ νεκροταφείου, αρκετά 'ψηλάκαί πυκνά, ώστε νά σκεπάσουν μέ 
τή σκιά τους τή μαύρη καί τή σκοτεινή όλον τόν κόσμον εκείνον . . . 

Μίαν άλλην ή'μέραν επήγα μόνος μου 'ς τό κάστρο πρωί, έκάθισα 
τότε 'ς τό Β . μέρος άπό κάτω άπό έ'να θόλο ετοιμόρροπο, ·ποϋ είχε έμ ·̂ 
πρός έ'να άνοιγμα. 'Από έκεϊ ήταν μεγαλοπρεπής καί μοναδική ή θέα 
τού Νέδωνος καί τών βουνών, ανάμεσα εις τά όποια χάνεται καί άπό 
τά όποια κατακρημνίζεταί. Κάτω 'ς τό άνοιγμα τοϋ Νέδωνος, πού 
είναι 'σάν μικρά κοιλάς έχουσα πλάτος 500 μέτρων, έφαίνοντο μικρά 
μικρά τά κάρρα ποϋ αυλάκωναν τήν άμμο και τά χαλίκϊα, δεξιά 
λοφίσκοι κατάφυτοι άπό έληές καί αμπελώνες, καλύβες σπαρμένε; 'ς 
το λόφο καί μακρυά οί διακλαδώσεις τών ριζών τοϋ Ταϋγέτου ή Πεν
ταδάκτυλου, όπως γραφικώτατα δ λαός τόν λέγει διά τάς πολλάς του 
διακλαδώσεις. 'Εκαθήμην εγώ 'ς τό θόλο άπό κάτω και έβύθιζά τό 
μάτι 'ς τό ώραϊο αυτό θέαμα - τά κατσικάκια έσκάλωναν 'ς τους βρά
χους τού φρουρίου, ανέβαιναν μέχρις εμού, μέ έβλεπαν μέ μάτι έκπληκτο, 
έφευγαν τρομαγμένα, έστέκοντο, έξαναγύριζαν και μέ έβλεπαν . . . . Άπό 
τά βουνά αυτά πού είχα εμπρός μου καί μέσα 'ς τά όποια έχάνετο 
δ Νέδων αρχίζει" 4—6 ώρες μακρυά χώρα πετρώδης, άγονος, χωρίς 
δρόμους, μέ πολλές χαράδρες βαθειές, καί μέ ολίγες χαλικώδεις π ε 
διάδες. Οί τόποι αυτοί κατά τήν αρχαιότητα ώνομάζίντο Δ ε ν θ ά -
λιοχ, καί αυτά τά βουνά δ αυτοκράτωρ Τιβέριος έ'θηκεν opta τής Μεσ
σηνίας καί Λακωνίας. 'Σ αυτές τές χώρες ήταν καί τό ιερό της Λ ι -
μνάτιδος Αρτέμιδος, δπου έπήγαιναν κ ' εχόρεύαν οί κόρες τών Σπαρ
τιατών τούς ωραίους καί πλαστικούς χορούς τ ω ν αύτάς ήρπασαν «οί 
Μεσσήνιοι, λέγει ή παράδοσις, καί ήναψε ή πυρκαϊά τών φβ&ερών εκεί
νων πολέμων, όπού μέ όλη τους τή δύναμι ύπερησπίσθη^αν οί δυστυ
χείς Μεσσήνιοι τήν ωραία τους χώρα. Τά χωριά ποϋ είναι άπό αυτό 
τό μέρος έχουν τά περισσότερα κατάληξι εις οβα (Κούτσοβα., Ζίτσοβα, 
Άναστάσοβα) . Είναι άξιο προσοχής "τούτο" διότι άπό μία τβιαύτη 
μελέτη τού είδους τών ονομάτων είτε χωρών είτε προσώπων ποϋ 
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θίζοντοα σ' έ'να μέρος ημπορεί, νομίζω, νά ώφεληθή έ'νας ιστορικός- έτσι 
έ»εϊ κάτω συνειθίζεται πολύ 'ς τές γυναίκες το όνομα Αφροδίτη, μά
λιστα 'ς το Νησί, και τό όνομα Ελένη . 

'Σ τή Ντουάνα έμείναμε σχεδόν έ'να μήνα, έ'ως τό Δεκαπενταύ
γουστο. Εκδρομές μάκρυνες, 'ς τό διάστημα αυτό δέν έκαμνα, παρά 
μόνο καμμιά φορά το πρωί έπήγαινα 'ς τά περίχωρα όχι πολύ μα
κρυά. "Ενα απόγευμα έχάθηκα πρός τό μέρος τοϋ Νησιού μέσα. 'ς τά 
αμπέλια, 'ς τά χωράφια, άρκετά' μακρυά άπό τή Ντουάνα, έχάθηκα 
'ς τ ' αναρίθμητα μονοπάτια - τά 'ξεύρουν μόνον εκείνοι όπού κάθηνται 
ήσυχοι 'ς τές καλύβες των καί καλλιεργούν τά κτήματα τ ω ν αυτοί 
είναι οί δρόμοι τους - καί θέλω νά σ&ς εϊπω πώς είναι τόσο περίπλοκοι, 
ώστε εύκολα χάνεται κανένας - έτσι έχάθηκα κ ' έ γ ώ - ευρίσκω ίνα 
ποιμένα πού έπρόσεχε τά πρόβατα του, έν φ πάρα κάτω έκοβε χόρτα 
μιά γυναϊκα. "Αμα μέ είδε καί έκύτταζα γύρω μου μέ απορία « — Τί 
γυρεύετε, κύριε;» μού φωνάζει - αυτήν τήν έρώτησι συχνά μού τήν έκα
ναν έκεϊ κάτω οί χωρικοί καί οί χωρικές καί μά τήν άλήθεχα δέν 
ήξευρα κ ' έ γ ώ τί νά τούς ε'ίπω . . . Τόν παρεκάλεσα καί μού 'δειξε τό 
δρόμο- άλλά μόλις επήγα πάρα κάτω, πάλι τόν χάνω - ήμουνα ολο
μόναχος, b ήλιος είχε δύση,καί θά απείχα καμμία ώρα άπό τή Ντουάνα 
καί χωρίς νά έντρέπωμαι, λέγω πώς είχα άρχίση ν ' ανησυχώ 'λιγάκι· 
'ς τά μονοπάτια όπού έπερπατοϋσα εύρισκα ίχνη φωτιάς, δένδρα σπα
σμένα - έ'βλεπα μακρυά πολύ τές κορυφές τών πλατάνων που ήσαν 
'ς τή Ντουάνα κ ' έπροσπαθούσα νά εδρω έ'να μονοπάτι διά νά φθάσω. 
έ*.έϊ- μά δέν εύρισκα· επί τέλους ευρέθηκα 'ς έ'να αμπέλι όπου ήταν μιά 
οικογένεια διά τή σταφίδα τους - μέ μεγάλη προθυμία μιά κόρη μού 
'δειξε έ'να δρόμον, ό όποιος μ' έ'βγαλε κάτω 'ς τή θάλασσα. "Οταν 
έφθασα 'ς τήν ακτή τού Μεσσηνιακού κόλπου, ήταν πειά νύκτα - εξα
πλώθηκα 'λιγάκι 'ς τό ακρογιάλι - ύστερα επήρα τό δρόμο τής ακρο
γιαλιάς πρός Α. καί μετά μίαν ώραν ήμουν 'ς τόν οίκίσκον μας. 

: Μίαν άλλην Κυριακήν πρωι πρωί έσηκώθηκα νά πάω 'ς το Α λ 
μυρό. 'Επήρά τό δρόμο τής ακρογιαλιάς διευθυνόμενος κατά τό Σταυ-
ροπήγι. 'Alto τήν Ντουάνα εως τό Σταυροπήγι είναι μία ωραία καμ
πύλη λωρίδα άπό χαλίκια καί άμμο, επάνω είς τήν οποίαν έβάδιζα 
ό'χι καί μέ μεγάλην εύκολίαν. "Γστερ' άπό αρκετό περπάτημα έχώ-
θηκα σ'έ'να δάσος συκηών και έληών, ποϋ είναι ά π ' επάνω άπό τήν 
αμμουδιά καί ηύρα τό δρόμο τό βασιλικό, Μετά μίαν ώρα ήμουν 'ς 
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τό "Αλμυρό. Τό Αλμυρό είναι έ'νας μικρός λιμενίσκος, όπου έπήγαι
ναν άλλοτε—πριν γείνη ό λιμήν τών Καλαμών—τά πλοία σέ ώρα 
τρικυμίας. Είναι χωριουδάκι πολύ μικρό- πάρα πάνω άπό 20 σπίτια 
δέν πιστεύω νά 'χγ) - οί άνθρωποι ψαρεύουν, έχουν μερικά κτήματα -

είναι καί δυό μαγαζειά όχι βέβαια διά τούς οδοιπόρους. Είναι κτισμένο 
ολίγο 'ψηλά άπό τή θάλασσα - έ κάθισα σ'έ'να βράχο- άπό κανένα άλλο 
μέρος δέν ημπορεί κανείς νά θαυμάση καλύτερα τό Μεσσηνιακό κόλπο. 
Τ Ηταν πρωί' ακόμα κχί οί άκτϊνες τοϋ ηλίου έχρύσωναν τά νερά του, 
καθαρά καθαρά, ώστε άπό κάτω.έφαίνοντο τά χόρτα τής θαλάσσης καί 
ή άμμος καί, οί βράχοι καί τά χαλίκια. 'Από τή θάλασσα ένόμιζες πώς 
έβγαινε ή δροσιά εκείνη τής πρωίας, όπου ευχαριστεί τόσο πολύ τήν 
ψυχή σου- ήταν πρό πάντων πολλή ωραία καί ζωγραφική ή λωρίδα τής 
άμμου, όπού τραβάει άπό τό έ'να μέρος τού κόλπου εως τό άλλο. Τήν 
κρύπτει ολίγο ή παραθαλάσσιος πολίχνη, έπειτα εξακολουθεί έ'ως τό Πε-
ταλίδι , όπου σώζονται ερείπια τής παλαιάς Κορώνης Ή λωρίδα 
αυτή δέν είναι πολύ πλατειά" λίγο πάρα πάνω αρχίζουν τά δασί-
δια έληών καί μουρηών καί συκηών, τά περιβόλια γεμάτα κιτρο-
νϊές καί πορτοκαλλιές καί λεμονιές, καί αμπέλια καί άλλα καλλιερ
γημένα χωράφι,α άπειρων ειδών, ποϋ ούτ ' έγώ δέν τά "θυμούμαι. Εί
ναι πολύ ωραία ή θέα αυτή - κυττάζων αυτά καί δίπλα μου έ'να 
ώραϊο σπιτάκι κτισμένο 'ς τό βράχο, έσκ$πτόμην πόσον ωραία θά είναι 
έκεϊ δ ι ' έργασίαν. Οί γυναϊκες τοϋ χωριού έγύριζαν άπό τό λουτρό" ώμί-
λουν μέ βία, μέ θυμό κ ι ' άπό τά λόγια πού ήκουα, έκατάλαβα πώς 
κάτι, θά είχε συμβή τήν προηγουμένην νύκτα. —'Εγώ είμαι σαββα-
τογεννημένη, έ'λεγε μιά γρηά, καί ή κατάρα μου θά πιάση . . . "Εμένα 
μέ έκύτταζαν μέ μεγάλη περιέργεια πού ήμουν μόνος, όπως .'ς όλες μου 
τές εκδρομές· εννοούσα πώς έθκύμκζαν οί άνθρωποι τ ί καταλαβαίνω 
νά περπατώ μόνος μου - έκαναν οί γρηές ομίλους και μ' έ'δειχνε ή μία 
'ς τήν άλλη· εγώ έκαθήμην καί έ'βλεπα . . . πότε τές γρηές, πότε 
τόν κόλπο - καί τά δύο ήσαν αξιοπερίεργα . . . "Επάνω ά π ' τ ' "Αλ
μυρό είναι τό χωριό Σέλτσο· απέχει κανένα τέταρτο, μέσα σέ μϊά πολύ 
εύμορφη χαράδρα - πρός τό ΝΑ. είναι ό δρόμος πού πηγαίνει 'ς τήν 
Μαντινεία (τάς αρχαίας 'Αβίας) καί άπό έκεϊ είς άλλα χωρία τής 
Μάνης - διότι άπό 'δώ πλέον αρχίζει ή Μάνη μέ τά παράξενα έ'θιμά 
της, χωράφι άγριο, μά τό όποιον όταν καλλιεργηθή, θά δώση θησαυ
ρούς καί 'ς τόν επιστήμονα καί 'ς τόν καλλιτέχνη. 

Ά 8 . Ί ω α ν ν έ δ η ς Α δ α μ α ν τ ί ο υ . 



ΕΝ Τ Ι - ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ.' 

Απέναντ ι τοϋ Μητροπολιτικού ναού το Πλημμελειοδικεΐον ! ο Θεός 
καί ή Δικαιοσύνη ! Ή γειτνίασις αύτη διεγείρει εν τ φ νφ πολλά; σκέ
ψεις σοβαράς καί υ π ο β ά λ λ ε ι εις τήν διάνυαν ζητήματα προς λύσιν λίαν 
σπουδαία έν σχέσει προς τήν θείαν δικαιοσύνην καί προς το Δίκαιον 
τών ανθρώπων. Ό ναός ύψοϋται μεγαλοπρεπής, επιβλητικός καί δ 
μέγας αυτού ολόχρυσος σταυρός τοϋ κεντρικού θόλου λάμπει θαυμασίως, 
οπόταν at ακτίνες τοϋ ήλιου ή τό φως τής σελήνης προσπίπτουν έπ ' 
αΰτοϋ. Τό έσωτερικόν α υ τ ο ύ είνε ηύτρεπισμένον καταλλήλως, ό διά
κοσμος θαυμάσιος καί ή περί τών καθ ' έκαστα διάταξις τελεία. Μετά 
σεβασμού ε ισέρχετα ι τις καί εύλαβώς αποκαλύπτεται εν τω ίερφ έκείνω 
χώρω, έν φ τελείται ή θεία μυσταγωγία. — Έν καταπληκτική αντ ι 
θέσει ευρίσκεται ό ναός τής Θέμιδος. Εινε ίσόγαιον άθλιώτατον, κ τ ί -
ριον μή ύποκείμενον εις ούδένα αρχιτεκτονικών κανόνα,,ρυπαρόν, α π ο 

θήκη μάλλον ή αίθουσα Δικαστηρίου, μέ χιλίας δύο ελλείψεις, δμοιά-
ζον κατά τούτο πρός τό άνθρώπινον δίκαιον τό παρουσιάζον καθ ' έκά -
στην πολλά κενά, πλείστας α τ έ λ ε ι α ς , αναρίθμητα ελαττώματα. Καί 
διά τοϋτο άνευλαβώς εισέρχονται τά πλήθη είς τόν χώρον εκείνον, έν 
ω απονέμεται ή δικαιοσύνη καί αναιρείται ή α δ ι κ ί α , έκεϊ ενθα ό σε
βασμός πρός τό δικαστήριον, είναι δπως ή πειθαρχία έν τ φ στρατφ, 
άνευ τής οποίας τά πάντα παραλύουσα, εξευτελίζονται, καταστρέ
φονται. 

Είνε πολύ περίεργοι αί συνεδριάσεις τού Πλημμελειοδικείου. Ώς έπί 
τό πλείστον at έκδικαζόμεναι ποικίλαι μικροϋποθέσεις διεγείρουσι τήν 
θυμηδίαν, προκαλοϋσι τόν γέλωτα. Ενίοτε αναφαίνονται καί τίνες σο-
βαραί υποθέσεις έπισκιάζουσαι τήν φαιδρότητα τού ακροατηρίου, ά λ λ ' 
αύται άποτελούσιν έξαίρεσιν, περί ης έν παρόδω θέλομ,εν ομιλήσει. Οι 
γελοιογράφοι, αί σατυρικαί εφημερίδες, οί ευτράπελοι κάλαμοι έκ τού 
Πλημμελειοδικείου ήρύσθησαν πάντοτε τερπνήν δ λ η ν , είτε πρός πάρά-
στασιν κωμικών τύπων, είτε πρός άναγραφήν χαριεστάτων ανεκδότων 
ή νοστιμωτάτων επεισοδίων. Ό πνευματώδης γάλλος συγγραφεύς J. 
Moinaux είς τεσσάρας τόμους ύπό τόν τίτλον «Les tribunaux CO-

1 Άνεγνώσθη έν τω συλλόγω «Παρνασσω» τήν 18 Μαρτίου 1894. 
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miques illustres)) περιέλαβε πληθύν νοστιμωτάτων μικροϋποθέ-
σεων, ών τούς ήρωας, τάς ηρωίδας καί τάς κωμικάς σκηνάς άπεικό-
νισεν έν επιτυχεστάταις γελοιογραφίαις ό πολύς Stop. Ή αμίμητος 
γραφίς τοϋ κ. Θέμου Άννίνου έκ τοϋ Πλημμελειοδικείου θά ήρύετο ποι
κίλη ν και τερπνήν δλην, ευτυχής δέ θά έλόγιζόμην, εάν τάς σελίδας 
ταύτας έκόσμουν αί καλλιτεχνικώταται αΰτοϋ εικόνες. 

Εισερχόμενος τις εις τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, έν ή τά σεσα-
θρωμένα έπιπλα άμιλλώνται πρός τήν ρυπαρότητα τού δαπέδου καί 
οί κονισαλέοι υαλοπίνακες τών παραθύρων πρός τήν άκαθαρσίαν τών 
τοίχων, 'ίστατ'αι έκπεπληγμένος καί αναφωνεί : α 'Ώ, δ θαυμάσιος Ναός 
τής Θέμιδος ! » Καί αυτομάτως έρχεται εις τόν νούν τό άλληλοδιδα-
κτικον σχολεΐον τού Ναυπλίου, δπερ πρό 60 ετών εχρησίμευεν ώς α ί 
θουσα Δικαστηρίου, τό μόνον κτίριον ίσως τό δυνάμενον νά συγκριθή 
πρός τό ήμέτερον Πλημμελειοδικείου ! Καί είνε, τή αληθείς, πολύ 
λυπηρά ή κατάστασις αύτη τών Δικαστηρίων μας έν Αθήναις, δπου 
πλείστα καλλιμάρμαρα μέγαρα ώκοδομήθησαν καί οικοδομούνται έτι 
τή αρωγή πλουσίων ομογενών, χωρίς νά ληφθή ποτε, παραδόξως πως, 
φροντίς περί ανεγέρσεως ευπροσώπου δικαστικού καταστήματος. 

Διά Β . Διατάγματος δημοσιευθέντος έν Ναυπλίω τήν 22αν Φε
βρουαρίου 1833, συνεστήθησαν καθ'όλον τό κράτος τρία τακτικά Δ ι 
καστήρια είς Ναύπλιον, Μεσολόγγιον καί Θήβας, τά όποϊα έδίκαζον 
καί πάντα τά πταίσματα καί εγκλήματα τά πραττόμενα εντός τής 
περιφερείας των . Μετά τήν άποκατάστασιν τής Ελλάδος, ήτο ή πρώτη 
γενομένη ενέργεια πρός συγ^ρότησιν έπί τό συστηματικώτερον τακτ ι 
κών Δικαστηρίων, έν οίς θά άπενέμίτο ή δικαιοσύνη εις τούς αδικού
μενους πολίτας καί θά έτιμωροϋντο οί ένοχοι αθέμιτων πράξεων. Σή 
μερον δ αριθμός τών Δικαστηρίων ηΰξήθη καταπληκτικώς. Καθ' δλην 
τήν "Ελλάδα ύπάρχουσιν 22 Πλημμελειοδικεία, ενώπιον τών δποίων 
καθ'έκάστην τριμηνίαν εισάγονται πρός έκδίκασιν 18,000 υποθέσεις 
δηλ. 72,000 κ α τ ' έτος. 

Έν τ φ Πλημμελειοδικείω,. ώς γνωστόν, δικάζουσι πέντε δικασταί 
παρισταμένου τού Εισαγγελέως καί τοϋ γραμματέως. Έν μιδέ ήμερα 
εισάγονται έν τ φ Πλημμελειοδικείω Αθηνών 50—70 υποθέσεις συνή
θως, σπανιώτατα δέ έν τ φ πινακίω αναγράφονται όλιγώτεραι. Οί ζωο-
κλοποι, οί παρανόμως ύλοτομοΰντες, οί καταστροφείς τών δασών, οί 
παραβάται τοϋ νόμου περί καπνού, οί ύβρισταί, οι κλέπται , οί αύτο-
δικοϋντες καί τέλος οι κουτο'αβάκιδες, οί διά μηδαμινήν αίτίαν τραυ-
ματίζοντες ή επιτιθέμενοι αδίκως κατά φιλήσυχων πολλάκις πολιτών, 
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όλη αυτή ή έντιμος χορεία τών εγκληματιών, έν η άπαντ^ τις περι-
εργοτάτους τύπους, παρελαύνει προ τοϋ Δικαστηρίου μέ σιδηροδρο-
μικήν ταχύτητα. Ό πρόεδρος κρούων τον κώδωνα κηρύσσει τήν εναρ-
ξιν τής συνεδριάσεως καί εκφωνεί τά ονόματα τών κατηγορουμένων καί 
μαρτύρων, άτινα επαναλαμβάνει μεγαλοφώνως ό άγαθος τήν βοήν κλη-
τήρ.Ούτος ενίοτε άνευ Β . Διατάγματος άλλάσσει κατά τήν επανάληψιν 
τά επώνυμα πρός μεγάλην σύγχυσιν τού ακροατηρίου, διότι ό ονομα
ζόμενος έπί παραδείγματι Λ α χ α ν ά ς αδυνατεί βεβαίως ν ' ανακάλυψη 
τόν εαυτόν του ύπο τό όνομα Ά ά χ α ς . Εμφανίζεται τέλος ό κατηγο
ρούμενος, λαμβάνεται ή ταύτότης τον καί κάθη.ται είς το άσχημο 
ϋκα]Χ\ί, ώς κοινώς ονομάζεται τό έν τφ Πλημμελειοδικείο) έδώλιον 
τοϋ κατηγορουμένου. Άρχεται είτα ή έξέτασις των μαρτύρων ταχέως, 
συντόμως, τής τε κατηγορίας καί τής υπερασπίσεως, απολογείται ό 
κατηγορούμενος, ομιλεί ο ΕΊσαγγελεύς, αγορεύει ό,συνήγορος, συσκέ
πτονται οΐ Δικασταί καί ευθύς ό Πρόεδρος απαγγέλλε ι^τήν άπόφασιν, 
δ ι ' ή ς καταδικάζεται ή άθφοϋται ό κατηγορούμενος. Διαδικασία καί 
τής αστραπής ταχύτερα έκ πρώτης όψεως μονότονος, πληκτική, ανού
σιος, άλλά ποικίλη, τερψίθυμος, διασκεδαστική, οπόταν επισταμένως 
θελήση τις νά παρακολούθηση τάς διαφόρους αυτής φάσεις καί τά γε 
γονότα τά κατ'αΰτήν έκτυλισσόμενα μετά περισσής χάριτος καί ευ
τραπελίας. 

"Ας παρακολουθήσωμεν νϋν τήν έκτύλιξιν υποθέσεων τίνων περιερ-
γοτάτων. Εις τό «άσχημο σκαμνί» κάθηται ή Μαρία Π. Μηχανίδου 
γυνή 40 — 45 ετών ευσαρκος, άσυμπαθής τήν μορφήν, λογία, αρκετά 
ευφυής, υπέρ τό δέον πολύλαλος, κατηγορουμένη έπί εξυβρίσει τοϋ άρ-
χιρραβίνου τής ενταύθα Ισραηλιτικής κοινότητος. Έχθρα άσπονδος 
τής ιουδαϊκής φυλής, έξέδωκε βιβλίον ύπό τόν λίαν άλλόκοτον τίτλον 
« Ή ανθρωποθυσία παρά τοις Ίουδαίοις, δράμα πρωτότυπον άπολήγον 
εις κωμφδίαν, Έλληνοεβραϊκόν συμπόσιον, εις πράξεις πέντε» όπερ άφιετ 
ροϊ είς τήν Α. Α. Μεγαλειότητα τόν φιλόλαον καί φιλόμουσον Βασι
λέα καί Αΰθέντην τοϋ "Οθωμανικού κράτους Σουλτάν Άβδούλ Χαμίτ 
Χάν; έν ώ δριμέως καταφέρεται κατά τών Ιουδαίων καί τοϋ απάν
θρωπου αυτών θρησκευτικού εθίμου,, τού θυσιάζειν παϊδας Χριστιανούς 
κατά τάς έορτάς τού Πάσχα. Τό περίεργον βιβλίον περιέχει εικόνας 
μοναδικής . . . άφιλοκαλίας, μία τών όποιων έν τφ έξωφύλλφ υπάρ
χουσα παριστάνει τούς Εβραίους θυσιάζοντας κοράσιόν τ ι μέ τήν έξης 
σημείωσιν κάτωθι : «ή έν Ουγγαρία παρά τών Εβραίων συσταθείσα 
κορασίς Τίζα Έσχάρ τό 1 8 8 2 » . Ό άρχιρραβϊνος κατέσχε διά τής 
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αστυνομίας το παράδοξον τούτο σύγγραμμα ώς έπικίνδυνον τοις ομό
φυλες του, έ'κτοτε δέ χρονολογείται ή μήνις τής γυναικός ταύτης 
κατ'αύτοΰ. Ήμέραν τινά συναντήσασα αυτόν παρά τήν Νέαν Άγοράν 
τού επετέθη διά τοϋ αλεξηλίου καί . . . τής γλώσσης της I Ευ
τυχώς τή έγκαίρω παρεμβάσει όπωροπώλου τινός ό άρχιρραβϊνος διέ
φυγε· τό κτύπημα τοϋ αλεξηλίου, δέν ήδυνήθη όμως ν ' άποφύγη καί 
τό ΰβρεολόγιον τής μανιώδους πλέον κατάστασης κυρίας Μηχανίδου ! 
Ά λ λ ά ποία ανθρώπινος δύναμις είνε ικανή νά συγκράτηση τήν γλώσ-
σαν γυναικός ; Έ κ τής αποδεικτικής διαδικασίας απεδείχθη συγχρό
νων, οτι ό α νθρωποθ ι ί τ τ ι ς (ούτως άπεκάλεσεν αυτόν ή κατηγορου
μένη) ιερεύς τού Τεχωβα ήκιστα αβρός έδείχθη πρός τήν γυναίκα ταύ 
την , τό δέ Δικαστήριον παρεδέχθη, ότι επήλθε συμψηφισμός τών 
ύβρεων καί συνεπώς ήθώωσε τήν κατηγορουμένην άν καί κάλλιστα δύ
ναται τις νά εΐπη, χωρίς νά πρόσκρουση εις τήν άλήθειαν, ότι μεταξύ 
γυναικός καί ανδρός ό συμψηφισμός τών ύβρεων είνε πραγμά τι άκα-
τανόητον ! Χάριν περιέργειας παραθέτομεν ενταύθα καί τούς λίαν 
παραδόξους τίτλους τών διαφόρων αυτής συγγραμμάτων τών κατά πε
ριόδους εκδοθέντων α' ) Τά φάσματα τής Αιγύπτου, διήγημα πρωτό
τυπον - β ' ) Ό ψευδοϊερεύς Ιουδαίος, δράμα πρωτότυπον γ ' ) Ή έσχατη 
ένδεια, δρόίμα πρωτότυπον άπολήγον ε'ις κωμφδίαν ό Βρυκόλακας. Ή 
σκηνή εν Μασσαλία· δ' ) Νέα έφεύρεσις γάμου, αστειότατη κωμφδία 
πρωτότυπος. Ή σκηνή έν Καΐρφ; ε') Ή ωραία Όθωμανίς καί ς ) 
Ή έξηκοντοϋτις χήρα μελλόνυμφος, κωμωδία πρωτότυπος. Ή σκηνή 
έν Πειραιεϊ. 

Ό ε'ισαγγελεύς διά μηχανικής κινήσεως τής χειρός δίδει νέαν δικο-' 
γραφίαν ε'ις τόν Πρόεδρον καί τήν κυρίαν Μηχανίδου αντικαθιστά* δια
βόητος λωποδύτης, νέος άμύσταξ, μόλις δεκαοκταέτης, μέ φυσιογνωμίαν 
ύπουλον καί πονηράν, Γεώργιος Απλόχερης ονομαζόμενος. Κατηγορεί
τα ι , ότι νύκτα τινά τοϋ μηνός Δεκεμβρίου τοϋ σωτηρίου έτους 4892 
έ'κλεψε δύο . . .χήνας ! Κατά τήν άναγνωσθεϊσαν δέ έκθεσιν τοϋ Διευ
θυντού τής Αστυνομίας, ό κ. Απλόχερης Ίδιαιτέραν τρέφων στοργήν 
πρός τά πουλερικά, είχε καταστή ή μάστιξ Ολων τών συνοικιών τών 
Αθηνών κ κι διά τούτο τόν ώνόμασαν λίαν προσφυώς άλεκου . Ιδού 
καί νοστιμώτατος διάλογος διαμειφθείς μεταξύ τού Προέδρου καί τού 
κατηγορουμένου. Πρόεδρος—Αρνείσαι, ότι έ'κλεψες τής δύο χήνες, 
αφού ό κλητήρ βέβαιοι, ότι ευρέθησαν εις χείρας σου ; Κατηγορούμε
νος—Μέ τό παρδόν, κύριε Πρόεδρε, τήν νύχτα εκείνη ήμουν μεθυσμέ
νος καί δέν κατάλαβα πώς ή χήνες "βρέθηκαν στά χέρια, μου ! Είνε 
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τών παθών καί συμφερόντων των . Περί αυτών δύναται τις νά είπη τό 
τοϋ Μολιέρου : 

Κατά τα πάθη έκαστος ή τά συμφέροντα του, 
δ μέν σε δίδει στέφανον, 6 δ'ό'στρακον θανάτου. 

Οί ευφυείς Ρωμηοί, οί πολυμήχανοι, οί άνά πάσαν στιγμήν ένισχύον-
τες τό ψεύδος έκ τών απευθυνόμενων αΰτοΐς αλλεπαλλήλων ερωτήσεων 
ύπό τών δικαστών, εισαγγελέως, συνηγόρων, οί τεχνηέντως άποφεύ-
γοντες ν 'άπαντήσωσιν είς τάς ύποβαλλομένας αΰτοϊς παραπειστικάς 
ερωτήσεις, σπανίως συλλαμβάνονται ώς ψευδομάρτυρες. "Τπάρχουν 
πολλά είδη ψευδομαρτύρων. "Έχομ,εν τούς μελανούντας τήν δεξιάν 
χείρα, πριν θέσωσιν αυτήν έπί τοϋ Ιερού Ευαγγελίου, διότι παρά τοις 
άνθρώποις τούτοις επικρατεί ή μωρά ιδέα, δτι ό όρκος δέν π ιάνε ι δ ι -
δόμενος κατά τοιούτον τρόπον. Άνεξήγητον τφ οντι, ή μελάνη νά 
χρησιμεύη ώς άλεξιτήριον κατά τής ψευδομαρτυρίας ! "Εκείνο δέ το. 
όποιον προξενεί τήν χειρίστην έντύπωσιν είνε, δτι καί οί γέροντες, ών 
τούς οφθαλμούς είνε έτοιμος ό θάνατος νά κλείση, καταφεύγουσα εις 
τό άξιοκατάκριτον τούτο μέσον, όπως ψευδομαρτυρήσωσιν. "Αλλοι προ-
διατεθειμένοι ν ' άποκρύψωσι τήν άλήθειαν, δέν θέτουσι τήν χεϊρά των 
έπί τού Ευαγγελίου, άλλά κρατοϋσιν αυτήν μετεωρον. Φρονοϋσι δέ, 
ότι άφού δέν έγγίζουσι τό Εύαγγέλων, δύνανται άφόβως νά είπωσι τά 
χονδροειδέστερα ψεύδη. 

"Ετεροι ψευδομάρτυρες είνε, οί καί πολυπληθέστεροι, οί επιμόνως 
αρνούμενοι νά μαρτυρήσωσιν ενώπιον τοϋ ακροατηρίου και στερεοτύπως 
αναφερόμενοι είς όσα κατέθεσαν έν τή προανακρίσει των , δικαιολογού-
μενοι δτι παρήλθε πολύς καιρός και δέν ενθυμούνται. Εννοείται ότι 
τό τοιούτον ψευδομαρτυρικόν τέχνασμα πολλάκις επιτυγχάνει ενώπιον 
τού Πλημμελειοδικείου, είτε διότι δέν υπάρχει προανάκρισις καί τότε 
θαρραλέως πλέον ψευδομαρτυροΰσιν, είτε διότι ατελώς ώς έπί τό πλε ί 
στον ενεργείται ή προανάκρισις καί τότε αυτοί έ'χουσι τό στάδ·.ον 
ελεύθερον, ϊνα συμπληρώσωσι τά κενά διά ψεϋδολογημάτων.—Τελευ
ταίοι έρχονται οί "Αλβανόφωνοι, οί προφασιζόμενοι ώς έπί τό πλείστον 
άγνοιαν τής "Ελληνικής γλώσσης μόνον καί μόνον, ϊνα άποφύγωσι τήν 
μαρτυρίαν καί εύκολώτερον άποκρύψωσι τήν άλήθειαν. Νομίζουσιν εν 
τή αφελείς των , ότι τό Δικαστήριον δέν δύναται διά διερμηνέως νά 
μάθη παρ "αυτών ό,τι χρήσιμον πρός μόρφωσιν τής πεποιθήσεώς του. 
Ύπάρχουσιν δμως πολλοί μεταξύ αυτών άγνοοϋντες πράγματι τήν 
"Ελληνικήν γλώσσαν καί τούτο είνε λίαν δυυάρεστον, διότι «διά τήν 
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έκπαίδευσιν τοϋ έ'θνους δαπάνη όλόκληρον τό έθνος· πρέπει λοιπόν 
όλοι ανεξαιρέτως οί αποτελούντες αυτό ν ' άπολαμβάνωσι τούς καρπούς 
τής εκπαιδεύσεως».—Είνε αδύνατον νά περιγράψη τις πιστώς τούς 
διαφόρους τύπους τών ψευδομαρτύρων, οί όποιοι κατά τήν κοαήν φρά-
σιν π α λ α μ ί ζ ο υ ν τό "Ιερόν Εΰαγγέλιον άνά πάσαν στιγμήν άναι-
σχύντως ψευδόμενοι, άπιστοι καί άθρησκοι καθ" δλην τής σημασίαν 
τής λέξεως, άσεβούντες πρός τό Θείον καί περιφρονοϋντες τούς Νόμους 
τής Πολιτείας, έφ 'ώ ν ερείδεται ή ειρήνη καί ή ησυχία τών πολιτών. 
Ή ψευδομαρτυρία είνε τό μικρόβιον τής Ποινικής Δικαιοσύνης τό 
καταστρέφον τόν ύγιά αυτής όργανισμόν καί διά τοϋτο πολλάκις ατε
λώς αΰτη λειτουργεί, ότέ μέν άπαλλάσσουσα τόν ενοχον, ότέ δέ τ ι 
μωρούσα τόν άθφον ! 

Ά λ λ ' έ ν τή χορείο; τών ψευδομαρτύρων έπίζηλον κατέχει θέσιν 
άνθρωπος τις, Αριστείδης Χριστόφορου ονομαζόμενος, έξ επαγγέλματος 
ψευδομάρτυς, ό άντί τριών δραχμών προσφερόμενος νά έλαφρύνη τήν 
θέσιν τού κατηγορουμένου, χωρίς ούτε 'ιδέαν καν νά έ'χη περί τής υπο
θέσεως, περί ής πρόκειται νά έξετασθή. Ό περίεργος αυτός άνθρωπος 
είνε μετρίου αναστήματος, μάλλον ευτραφής, έχων φυσιογνωμίαν ει
δεχθή καί οφθαλμούς πανούργους, απότομος, αναιδής και είς έπίμε-
τρον ραιβοσκελής. Άπό ταος όμως καιρού ή διάσημος αΰτη προσω-
πικότης έγένετο πολύ γνωστή είς τό Δικαστήριον καί ο'ικτρώς πάντοτε 
αποπέμπεται, οσάκις τύχη νά παρουσιασθή ενώπιον τοϋ ακροατηρίου, 
Σημειωτέον δέ, δτι ό ανάπηρος αυτός διατιμά τό ψεύδος αναλόγως 
τής σοβαρότητος τής υποθέσεως καί ούτω λαμβάνει τρεις μέν δραχμάς 
διά τάς μικράς υποθέσεις καί πέντε διά τάς μεγάλας 1 Οί χωρικοί 
πρό πάντων ε'ισίν εις θέσιν νά μ&ς είπωσι πόσας χρηματικάς αφαιμά
ξεις κατά καιρούς υπέστησαν άπό τόν περίφημον κονχϋόν. 

Ό γραμματεύς τοϋ Πλημμελειοδικείου συνήθως είνε νεαρός φοιτητής 
τής Νομικής, δστις ενταύθα τό πρώτον καταγίνεται είς εκθεσιν Ιδεών 
συντάττων τά πρακτικά έκαστης δίκης. Τό έργον του αληθώς είνε 
λίαν έπίπονον κα-απαιτείται μεγάλη άντίληψις, 'ίνα 'άναγράψη ακρι
βώς ό,τι ουσιώδες εκτίθεται σχετικώς πρός τήν δικαζομένην ύπόθεσιν. 
Έπ ί παραδείγματι : Ό μάρτυς Έρωτόκρίτος φλυαρεί ; Είνε υπο
χρεωμένος έκ τοϋ προχείρου νά κάμη περίληψιν ουσιώδη τής καταθέ
σεως του, Ιάν δέν θέλη νά γράφη έπί όλόκληρον εβδομάδα. Ό μάρ
τυς Ά ν α ν ί α ς έκστομίζει φράσεις καί λέξεις χωρίς νόημα, χωρίς σει
ράν ; Αυτός έν τούτοις είνε ήναγκασμένος νά Ιξαγάγη εννοίας, νά σχη-
μ-ατίζη παραγράφους. Ό. μάρτυς Στρατηγός ομιλεί χαμηλοφώνως, 
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περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι κατεδικάσθη είς τριών μηνών φυλάκισιν. 
Είτα τόν λωποδύτην διαδέχεται ολόκληρος οικογένεια αποτελού

μενη έκτου πατρός, τ?)ς μητρός καί δύο θυγατέρων, κατηγορουμένη έπί 
άδίκω επιθέσει καί διαταράξει τής οικιακής ειρήνης τής χήρας Δ . . . 
Ώραιότατον σύμπλεγμα, ποικιλώτατον,άξιον φωτογραφικής άποτυπώ-
σεως. Ό πατήρ μικρός τό ανάστημα, μέ μύστακας πελωρίων διαστά
σεων, ών αί σουβλεραί άκραι βλέπουσι τήνγήν , μέ οφθαλμούς υάλινους, 
βλακώδεις, ατενίζει πάντοτε τά προσφάτως στιλβωθέντα υποδήματα 
του· ή μήτηρ κομψή τήν περιβολήν, φορούσα κεκρύφαλον, μέ οφθαλμούς 
καστανούς, γλυκύτατους, πλήρεις νοημοσύνης, προσβλέπει αλληλοδιά
δοχος πάντοτε μειδιώσα, τούς Δικαστάς, τόν Εισαγγελέα, τόν δι-
κηγόρον της. Αί δέ δύο θυγατέρες λίαν συμπαθείς τήν μορφήν, φέρου-
σαι έπί τών κεφαλών αυτών πίλους αρχαιολογικής άξιας καί ενδύματα, 
έν οΐς αντιπροσωπεύονται όλα τά εις τήν ύφήλιον γνωστά χρώματα, 
έρυθριώσαι έξ έντροπής, συσπειροϋνται πλησίον τής μητρός των , άπο-
φεύγουσαι τά αδιάκριτα βλέμματα τών παρεστώτων. Ή ύπόθεσις εινε 
κοινή, κοινότατη. Ή χήρα Δ . . . έδυσφήμισε τάς θυγατέρας τής 
κυρά-Δημήτραινας, αυτή δέ έχουσα τήν τιμήν ν ' ά νήκη είς τήν π ο 
λ υ τ ε λ ή τάξιν τής αρ ιστοκρατ ίας , κατά τήν πρωτότυπον φράσιν 
της, έθεώρησε καλόν νά έκδικηθή διά τήν γενομένην προσβολήν τής 
ύπολήψεώς της καί ήμέραν τινά αρπάζει ή καλή σου τήν χήραν άπό 
τά υ ,αλλ ίά , τρέχει b σύζυγος, αί θυγατέρες, καί φαντάζεσθε πλέον 
τά επακόλουθα τού κωμικοτραγικού αύτοϋ γ υ ν α ι κ ο κ α υ γ α !—Πρόε
δρος : Διατί έκτυπήσατε τήν Δ . . . δέν έντρέπεσθε, άφού μάλιστα 
είσθε καί ντχστεγκέδες ; — Ή σύζυγος άντιπροσωπεύουσα καί τούς άλ 
λους συγκατηγορουμένους : Κυρχε Υ ψ η λ ό τ α τ ε (άντ ί κύριε Πρόεδρε), 
ικανοποίησα τήν τιμήν τών κοριτσιών μου. Ή τχυ,η εινε ένα πράγμα 
πού δέν έχει τχχχ'ή' όσο καί άν δώσης δέν τήν πέρνεις, όταν τήν χά 
σης ! ήμεϊς μάλιστα στή γλωσσά μας λέμε : 

Ή τ ιμή τ ιμή δέν εχει 
καί τ ιμή του οποίος τήν εχει. 

κατάλαβες ; Καί τό Δικαστήριον έν μέσω γελώτων τού ακροατηρίου 
έκήρυξεν απαντάς τούς κατηγορουμένους αθώους. 

: Τέλος ενώπιον τού Δικαστηρίου εμφανίζεται ή κυρά-Γεώργαινα έκ 
Μεγάρων, μηνυθεϊσα ύπό τής αντιζήλου της κυρά-Σααύραινας, ότι 
άνευ άδειας τής αρμοδίου αρχής μετήρχετο τό επάγγελμα τής μαίας. 
Kfcl « ί δύο εφερον κόμψήν περιβολήν Μεγαρίτισσας οικοκυράς. Είς τά 
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Μέγαρα αί φιλονεικίαι, οί διαπληκτισμοί καί αί έριδες τών δύο αυτών 
γυναικών είχον λάβει επίφοβους διαστάσεις. Ή κυρά-Σταύραινα καί
τοι έφωδιασμένη μέ άδειαν τοϋ Ίατροσυνεδρίου, εβλεπεν όσημέραι τήν 
πελατείαν της έλαττουμένην, ένώ ή αντίζηλος της διαπρεπή κατελάμ
βανε θέσιν έν τή μικρά; πόλει. Πρός ύποστήριξιν τής μηνύσεως της 
έσφαγίασεν όλους τούς επιστημονικούς όρους, ανέπτυξε λεπτομερώς 
ποίας γνώσεις Ίατρικάς πρέπει νά έχη έκαστη μαϊα, ωκτιρε τους μω
ρούς άνδρας, οί όποιοι παραδίδουν τάς συζύγους αυτών είς τάς χείρας 
τής κομπογχαννίτ ισας καί . . . έζήτησεν /εύσεβάστως παρά τών 
Δικαστών νά τιμωρήσωσιν ά λ ΰ π η τ α τ η ν προκομμένη μαυ,μή, 
τίτχς έοάλθηκε μέ τά παστρχκά τ η ς τά χέρχα νά 'ξεγεννήση 
δλα τά Μέγαρα. Ή δέ κοίτηγορουμένη πρός ύπεράσπισίν της έκά-
λεσε πολλούς μάρτυρας, οί όποιοι κατέθεσαν, ότι χάρις εις τόν Θεόν 
καί εις τήν κυρά-Γεώργαιναν τά τρυφερά αυτών ήμίση έγέννησαν πολ
λές φορές χωρ ίς . . . πόνο ! •— Ά μ ' τ ί θαρρείς κύρ-Πρόεδρε, Ιλε-
γεν αύτη άπολογονμένη, τή δουλειά μου νά ξέρω καί γιά χαρτί δέν σκο-
τίζουμαι . . . Ούτε έμπλυσες ούτε εχθρωσες έκαμα, σαν αύταίς πώ-
χουν τά πολλά χαρτιά καί τό λίγο μυαλό ! Τό Δικαστήριον πεισθέν, 
ότι πράγματι ή κυρά-Γεώργαινα έξήσκει άνευ άδειας τό όντως σοβαρόν 
επάγγελμα τής μαίας, έτιμώρησεν αυτήν διά τριημέρου φυλακίσεως 
καί ούτως έληξε μέν ή περίεργος δίκη, ουχί όμως καί ή σφοδρά έρις 
τών δύο αντιζήλων. 

Ό ε'ισαγγελεύς εξακολουθεί διά τής αυτής μηχανικής κινήσεως τής 
χειρός νά δίδη νέας δικογραφίας ε'ις τόν Πρόεδρον καί ενώπιον τοϋ Δι
καστηρίου παρουσιάζονται άλληλοδιαδόχως νέοι τύποι κατηγορουμένων 
αξιοσημείωτοι, αξιοπερίεργοι. Ά λ λ ά συγχρόνως εμφανίζονται καί οί μάρ
τυρες οί ύπό τοϋ Νόμου καλούμενοι, ίνα διαφωτίσωσι τήν Δικαιοσύνην 
περί τής αληθείας τών πραγματικών γεγονότων, έ φ ' ώ ν κυρίως στη
ρίζεται ή καταδίκη ή ή άθφωσις τοϋ έγκληματήσαντος. Σπανίως όμως 
οί αύτόπται ούτοι μάρτυρες παρουσιάζουσιν ενώπιον τών Δικαστών γ υ -
μ ν η ν τήν άλήθειαν. Υπέρ τό δέον σεμνότυφοι, ώς φαίνεται, περι-
καλύπτουσιν αυτήν διά πυκνότατου πέπλου και πολύ δυσκόλως δια-
γινώσκει τις, έάν ύπό τήν σωρείαν τών ακατανόητων λέξεων, φράσεων 
καί συλλογισμών των κρύπτηται ή αλήθεια ή τό ψεύδος. Κάλλιστα 
γνωρίζουσιν ότι έξ αυτών κατά μέγα μέρος εξαρτάται ή τύχη τών 
κατηγορουμένων καί διά τούτο, οταν θέλωσι, παραπλανώσι τήν Δι
καιοσύνην, καταθέτοντες υπέρ ή κατά τού κατηγορουμένου αναλόγως 
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ωσάν νά καταθέτη τι ύπό εχεμύθειαν ; Και όμως ό πτωχός γράμμα-, 
τεύς π ρ έ π ε ι νά άκούση καί άν δέν άκούση, πρέπει νά' μαντεύση τά 
λεγόμενα, διότι άλλως εινε αδύνατον νά κράτηση πρακτικά. Ούτως εν 
μέσφ τόσων μαρτύρων αυτός υφίσταται αληθές μαρτύριον υπηρετών 
μετά φιλοσοφικής έγκαρτερήσεως τήν Δικαιοσύνην τής πατρίδος του, 
ενώπιον τής οποίας παρουσιάζονται οί κ. κ. Ταλλαράς, Φαλαγγίτης, 
Παλληκάρης, Ποδαράς, Μουστακάτος, Λύκος, Γιανακλαροίς, Μουλα-
ράς, Νυφίτσα, Μιχάλαρος, Πατσαβούρας, Παπάνικολετόπουλος, Τρό-
κας, Καρβουνιάρης, Περιστέρης καί Περδικούλης κ . τ . λ . Ώραϊα ονό
ματα , ϊσως τά ωραιότερα έκ τοϋ μητρώου τών αρρένων ! Χάριν πε
ριέργειας παραθέτομεν απόσπασμα έκ τίνων πρακτικών, "να έκτιμή-
σητε τήν περί τό γράφειν δεινότητα τού γραμ,ματέως: «Συνευθυμοϋν-
τες κατά τήν πανήγυριν καί μεταβάντες κατόπιν, όπως κοιμηθώμεν 
καθ'δδόν δ κατηγορούμενος, ένφ έπηγαίναμεν τραγωδοϋντες, έπυροβό-
λησε διά τοϋ περιστρόφου καί κατά τόν δεύτερον πυροβολισμόν ή σφαίρα 
φαίνεται έκτύπησεν εις βράχον, διότι ήσαν έμπροσθεν πέτραις καί φαί
νεται ή ft π έ τρα ή 'ή σφαίρα επιστρέψασαι τόν έκτύπησεν είς τόν άρι-
ττερόν όφθαλμόν». 

Έν τω Πλημμελειοδικεία, όπως καί εις τό Κακουργιοδικεϊον, συνή
γοροι τών κατηγορουμένων παρίστανται συνήθως βουλευταί—δικηγό
ροι, Ή πολιτική, ή φαγέδαινα αΰτη τής νεωτέρας Ελλάδος εχει ει
σέλθει είς όλους τούς κλάδους τής Διοικήσεως καί δή εις τόν τής Δι 
καιοσύνης, ήτις έ'δει άείποτε νά μένη απρόσβλητος, ϊνα επιτελή τόν 
μέγαν αυτής προορισμόν. Αί αγορεύσεις των είσί τετριμμέναι, οΰδε-
μίαν έχουσαι πρωτοτυπίαν, στεροΰμεναι δεινότητος δικανικής. Δέν 
σκοπούσι δι 'αύτών νά πείσωσι τό Δικαστήριον, άλλά μάλλον ίνα πεί-
σωσι τόν πελάτην, των καί ψηφοφόρον, ότι έκθύμως υπέρ αΰτοϋ συνη-
γοροϋσι πρός άνόρθωσιν τοϋ καταπατηθέντος δικαίου του. Σπανιώτατα 
6 άγορητής εξικνείται εις ΰψος ιδεών εμπνεόμενος ύπό σοβαράς τίνος 
υποθέσεως καί μεταχειρίζεται επιχειρήματα, δ ι ' ών προκαλεί τήν προ-
σοχήν τού Δικαστηρίου καί διεγείρει τό ενδιαφέρον τοϋ ακροατηρίου. 
Ύπάρχουσιν όμως καί διακεκριμένοι, δικανικοί ρήτορες ευχαρίστως 
άκουόμενοι εν τφ Πλημμελειοδικεία), ών αί σθεναραί αγορεύσεις δια-
κόπτουσι τήν άν·,αράν μονοτονίαν τών κοινοτοπιών τών συναδέλφων 
των . Ήμέραν τινά καταδικάζεται εις πρόστιμον δρχ. 100 είς καρρα-
γωγεύς καί ό συνήγορος αΰτοϋ αγορεύει επί τής ποινής εν μέσφ γενι
κής ευθυμίας ώς έξης: « Ό πελάτης μου δυστυχώς δέν δύναται νά π λ ή 
ρωση τόσον βαρύ πρόστιμον, καθότι ειχεν ομολογίας τών Ελληνικών 
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δανείων, άπό τάς οποίας σήμερον δέν πληρώνεται, άλλά λαμβάνει 
Σ κ ρ ί π » . — Μ ί α ν άλλην ήμέραν κατηγορεϊτο χωρικός τις , εχων τό πρό
σωπον πλήρες άσβόλης, δτι παρά τόν Νόμον κατεσκεύαζεν άνθρακας 
καί δ συνήγορος έν τή αγορεύσει του : « Ό παρών κατηγορούμενος εινε 
αθώος τής αποδιδομένης αΰτώ πράξεως, διότι έκ τών καταθέσεων τών 
μαρτύρων τής τε κατηγορίας καί τής υπερασπίσεως απεδείχθη, δτι 
ουχί αυτός ά λ λ ' ό αδελφός του είχε κ α μ ί ν ι . Μή σάς κάμνη δέ έν-
τύπωσιν, κύριοι δικασταί, εάν έ'χη τό πρόσωπον καί τάς χείρας μαύρας. 
Τοϋτο εινε τ η ς ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α ς τ ο υ ! » . Πρόκειται περί τραυμά
των άπρομελετήτων. Ή δίκη είνε αρκετά ενδιαφέρουσα καί πολύ πε
ρίεργος. Ό ουσιωδέστερος μάρτυς τής κατηγορίας κ. Φωτεινός κατα
θέτει πολλά ακατάληπτα πράγματα. Καί δ συνήγορος τών κατηγορου
μένων : «Κύριοι δικασταί, δ μάρτυς κ. Φωτεινός παραδόξως πως διέ
ψευσε τό όνομα του έν τή προκειμένη δίκη, ν καθότι ύπήρξεν υπέρ τό 
δέον σκοτε ι νό ς . Τό Δικαστήριον σας δέν έ φ ω τ ί σ θ η εν τή περ.ι-
στάσει ταύτη , άλλά μάλλ,ον, έάν έπιτρέπηται ή φράσις, έ σκοτ ί σθη . 
Ένεκα τούτου ζητώ τήν άθώωσιν τοϋ πελάτου μου λόγφ αμφιβολιών». 

Ένεκα, τής πληθώρας τών έκδικαζομένών υποθέσεων δ ΕΊσαγγελεύς 
δέν καταναλίσκει τόν πολύτιμον χρόνον είς αγορεύσεις, άλλ 'απλώς ζη-
τεϊ τήν ένοχήν ή άθώωσιν τοϋ κατηγορουμένου. Εννοείται εις τήν τε-
λευταίαν αυτήν αίτησιν εινε πολύ φειδωλός. Ενίοτε σοβαρά τις ύπό-
θεσις προκαλεί τήν προσοχήν του καί αμέσως εγείρεται, δπως κατηγο-
ρήση τοϋ πταίσαντος. Ά λ λ ' ή άγόρευσις αΰτη ή παρά τόν κανόνα γε
νομένη, εχει σκοπόν μάλλον, ίνα δώση σπουδαιότητα εις τήν ύπόθε-
σιν καί εντείνη τήν προσοχήν τού Δικαστηρίου, παρά νά πείση δ ι ' α κ α 
ταμάχητων επιχειρημάτων καί διά τεχνικής αναπτύξεως τών μαρτυ
ρικών καταθέσεων ί Συνήθως τήν έ'δραν τοϋ Εισαγγελέως καταλαμ
βάνει νεαρός άντεισαγγελεύς, δστις πολλάκις φέρει δλα τά εφόδια πρός 
εύδοκίμησιν εν τω Είσαγγελικφ κλάδφ . Δυστυχώς δμως δ νέος Νόμος 
περί προσόντων τών δικαστικών υπαλλήλων ανακόπτει τό στάδιον αυ
τού ακριβώς καθ'ήν έπρχήν αρχίζει ούτος νά κατανοή τά μυστήρια τής 
Ποινικής Δικαιοσύνης. Διότι μετά εν ετος δ έμμισθος πάρεδρος Δικα-, 
στης παύει άντεισαγγελεύων καί επιδίδεται κατόπιν εις Ικδοσιν πολι
τικών αποφάσεων." Ακόμη δέν θέλομεν νά έννοήσωμεν, δτι ή εισαγγε
λική θέσις πρέπει νά εινε αυτοτελής, έχουσα ίδιον προσωπικόν, καταρ-
τιζόμενον πρός τόν σκοπόν τής ανιχνεύσεως καί καταδιώξεως τών εγ
κλημάτων δΊ' εμβριθούς μελέτης τοϋ Ποινικού Νόμου καί διά μακράς 
πείρας, ήτις αποκτάται διά τής πολυχρονίου υπηρεσίας εν τ φ «ΰτω 
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κλάδφ. Ό είσαγγελεύς εν πάση ποινική υποθέσει εινε εν τών κυριο
τέρων δικαστικών προσώπων. Ά π ' α ύ τ ο ϋ κατά μέγα μέρος εξαρτά
ται ή τύχη τού κατηγορουμένου καί διά τούτο ή ύπεράσπισις εναντίον 
αυτού βάλλει τά επιχειρήματα της, προσπαθούσα παντί σθένει ν ' άνα-
σκευάση τήν άγόρευσιν αυτού, ήτις ενίοτε ακάθεκτος καί ορμητική, συμ
παρασύρει πάν το προστυχόν. ΕΙς τήν συνήθη έρώτησιν τού Προέδρου : 
Κατηγορούμενε, ποίον έχεις νά σέ ύπερασπισθή ; νέος δεκαπενταετής 
άπήντησεν : έχω τον κύριον Εισαγγελέα ! Ή ωραία αύτη άπάντησις 
τού νέου τούτου ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα καί εμφαίνει άριδήλως, 
ότι ό ΕΙσαγγελεύς δέν πρέπει έκ συστήματος νά είνε πάντοτε κατήγο
ρος, άλλ'ενίοτε καί υπερασπιστής τού αδικούμενου πολίτου. 

Είς τών Αρεοπαγιτών έν τή άρχαιότητι κατεδικάσθη, διότι έπνιξε 
πτηνόν, τό όποιον ύπο φόβου" κατέφυγεν είς τούς κόλπους του, ώστε. 
διά τούτου τόν έδίδαξαν, ότι ή άσυμπαθής καρδία είνε άναξία ν 'άπο-
φασίζη περί τής ζωής τών πολιτών. Καί τ φ όντι οί Δικασταί οί μέλ
λοντες νά δικάσωσι πρέπει νά εινε όχι μόνον καλώς κατηρτισμένοι επι
στημονικώς, άλλά νά έμφορώνται καί ύπό ευγενών αΙσθημάτων. Ακού
σατε τάς συγκινητικάς καί θαυμάσιας ταύτας λέξεις ενός δικαστού, 
τού μαρκησίου δέ-Παστορέ, Οστις εφιλοσόφει καί ό όποιος υπήρξε συγ
γραφεύς, νομομαθής καί έντιμος άνθρωπος: «"Ομολογώ μεθ'όρκου, 
ότι ποτέ, ποτέ δέν ενεφανίσθη ενώπιον μου κοιτηγορούμενος, χωρίς νά 
μοί προξενήση σφοδράς, συγκινήσεις. Ακόμη καί'σήμερον διατηρώ έν 
τή μνήμη μου π&ν ό,τι ήσθάνθην τήν πρώτην φ:ράν κ%θ'ήν μοί ανε
τέθη ή διεξαγωγή ποινικής τίνος υποθέσεως. 

«Τό πρόσωπον μου ήτο ώχρόν καί τά δάκρυα έπλήρουν τούς οφθαλ
μούς μου. Έκ τού στόματος μου έξήρχοντο λέξεις διακεκομμέναι, τρό
μος είχε καταλάβει όλον μου τό σωμα καί κρύφια φρίκη συνετάρασσε 
τάς αισθήσεις μου. 

« Έ ν τούτοις ό κατηγορούμενος εμενεν απαθής. Έάν δέ ήθελε κρί
νει τις , χωρίς νά λάβη ύ π ' όψιν τήν διαφοράν τών ενδυμάτων μας, 
έκ τής ήρεμου αυτού καταστάσεως καί τής κατεχούσης με ταραχής, 
θά έ ξέλάμβανεν αυτόν μέν ώ ς δικαστιάν, έμέ δέ ώ ς κ α τ η γ ο -
ρουμενον». 

Οί πλημμελειοδίκαι οί έπιλαμβανόμενοι τής εκδικάσεως τών μικροϋ-
ποθέσεων τούτων ε'ισιν ώς έπί τό πλείστον εκ τής χορείας τών ευά
ριθμων εκείνων ανδρών, οΐτινες τιμώσι τό έλληνικόν όνομα. "Αλλοτε 
μειλίχιοι, προσηνείς, άλλοτε τραχείς, απότομοι, βίαιοι, αναλόγως τών 
περιστάσεων καί τών προσώπων, πάντοτε όμως κατά βάθος καλοί, 
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αγαθοί, διεξάγουσιν έν μι^ ήμερα έξήκοντα καί πλέον υποθέσεις ε'ρ-
γαζόμενοι άπό πρωίας μέχρις εσπέρας. "Οστις παρηκολούθησε μετά προ
σοχής τάς συνεδριάσεις τού Πλημμελειοδικείου Αθηνών, θέλει συνομο
λογήσει μεθ 'ημών, ότι τό εργ'ον τών Δικαστών είνε λ ίαν έπίπονον καί 
κοπιώδες. Ε'ισιν υποχρεωμένοι ν'άκροασθώσι μέ ίώβειον ύπομονήν 150 
καί πλέον ανθρώπους, νά ύπομείνωσι τήν «ρλυαρίαν τών περισσοτέρων 
έξ αυτών, ν 'άκούσωσι τά τερατωδέστερα ψεύδη, τούς τραγελαφικω-
τέρους συλλογισμούς καί έν τέλει ε'ισιν ήναγκασμένοι εκ τής πολυσχι
δούς ταύτης διαδικασίας νά μορφώσωσιν άμερόληπτον κρίσιν, άκρά-
δαντον πεποίθησιν : τις ό ένοχος καί τίς ό άθφος, σύμφωνα μέ τούς 
Νόμους τής Πολιτείας, ε'ις ήν ώρκίσθησαν πίστιν και ύποταγήν. Ή 
σπουδή μεθ'ης δικάζουσιν άναμφηρίστως έστί κακός σύμβουλος. Ένφ 
τουναντίον ή ήρεμος καί λελογισμένη έξέτασις τής ύποθέ,σεως άγει εις 
εύάρεστα αποτελέσματα καί απομακρύνει έκ τής ποινικής διαδικασίας 
τάς πλάνας, αί όποϊαι ανυπολόγιστους προξενοϋσι ζημίας εις πόίσαν κοι-
νωνίαν. «Καλλίτερον είνε νά κρίνη τις δικαίως καί νά μεμφθή άνα-
ξίως παρά τοϋ καταδικασθέντος, παρά νά κρίνη αδίκως καί νά ψέ-
γηται δικαίως ενώπιον τής φύσεως», λέγει ό Επίκτητος. 

Αξιοσημείωτος προσωπικότης έν τ φ Πλημμελειοδικείο είνε ό ύπο-
γραμματεύς Γρηγόριος Μαυροκέφαλος, έπί 47 έτη υπηρετών τήν π α 
τρίδα του μετά ζήλου καί άφοσκόσεως άντί αμοιβής δεκάδων τινών 
δραχμών. Κάλλιστα δύναται τις νά τόν παρομοιάση πρός τούς μελα-
νωτάς τών τυπογραφικών πιεστηρίων. Τό πρόσωπον του, αί χείρες του, 
τά ενδύματα του κοσμούνται διά μελανών στιγμάτων παριστώντων 
διάφορα άραβουργήματα αναλόγως τής ιδιοτροπίας τής πέννας του, ήν 
πάντοτε κρατεί πλήρη μελάνης ε'ις τήν δεξιάν χείρα. Ή υπηρεσία του 
συνίσταται εις τό νά φέρη τά πρακτικά τών διαφόρων ποινικών υπο
θέσεων ε'ις τούς δικαστάς πρός ύπογραφήν. Έκ πρώτης όψεως ή εργα
σία αύτη φαίνεται απλούστατη. Καί όμως πόσα βάσανα, πόσα μαρ
τύρια δοκιμάζειό πτωχός Γρηγόρης, όπως έπιτύχη τήν ύπογραφήν του 
πολυάσχολου δικαστού. Πάντοτε μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη, χαριέ-
στατος, προσηνέστατος ε'ις όσους συμπαθεί, αδιάφορος, ψυχρός απέναντι 
εκείνων ους δέν ν?στιμεύεται, στερέοτύπως προσαγορεύει πάντα,ς ανε
ξαιρέτως μέ τό «ψυχούλα μου» καί τρέχει ώς ατμομηχανή παντού, 
δπου ελπίζει νά έπιτύχη τόν δικαστήν ή τον δικηγόρον, παρ* ών μετά 
φορτικότητος ζητεϊ μίαν μ ίαν κα\ μ ό ν η ν ΐ/πογραφοΰλαν. "Οσά
κις δέ παρατηρή τά πρακτικά έκ φόβου μήπως παρελείφθη υπογραφή 
τις , εϊνε τή αληθείς αμίμητος. Τό πρόσωπον του λαμβάνει σοβαρον 

TOMOS ΙΖ ' . "Οκτώβριος, 9 
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υφός., τό κάτω εξέχον πλατύ χείλος του τίθεται είς τρομώδη κίνησιν 
καί χαμηλοφώνως άναγινώσκει τήν έξελεγχομένην ύπογραφήν, μέ τήν 
πένναν πάντοτε είς τήν δεξιάν χείρα καί με ζεύγος όμματοϋαλίων 
αμφιβόλου καθαριότητος, τά όποια μόλις καί μετά βίας συγκρατούνται 
είς τα πτερύγια τής ρινός του, ένεκα τής σπασμωδικής κινήσεως της . 
Ανεκτός υπέρ τό δέον δέχεται πάσαν άστειότητα, ά λ λ ' οΰδενι επι
τρέπει νά τόν μεταχειρίζεται ώς ύπηρέτην. Καίτοι εινε ηλικίας 48 
ετών, μόλις φαίνεται τριακοντούτης.—Ξέρεις, μοί έ'λεγεν ήμέραν τ ινά , 
δέν φαίνομαι γ ι α τ ' είμαι κ α λ ο φ τ ι α γ μ έ ν ο ς (;) Έχε ι περί τού εαυτού 
του ώς βλέπετε καλήν ίδέαν καί τοϋτο είνε λίαν παρήγορον. Δυστυ
χώς όμως υπάρχει σπουδαία άντίρρησις ώς πρός τήν καλήν διάπλασιν 
τοϋ σώματος του. "Οσοι έξ όψεως γνωρίζουν τόν Γρηγόρην δύνανται νά 
μαρτυρήσωσιν, εάν αυτός ή οί άντιλέγοντες έχουν δίκαιον. 'Εν πάση 
όμως περιπτώσει άνθρωπος ό όποιος είς τάς σημερινάς υπέρογκους βιω-
τικάς άνάγκας κατορθώνει νά τρέφη μέ 90 μόνον δραχμάς μητέρα καί 
δύο άδελφάς είνε άξιος παντός επαίνου καί πολύ ανώτερος μάλιστα πολ
λών μαμμοθρέπτων νέων, οί όποιοι αφειδώς σπαταλώσι κολοσσιαίας 
περιουσίας, αφήνοντες κατόπιν ε{ς τους π έ ν τ ε δρόμους μητέρα 
καί άδελφάς ! 

Ή έγκληματικότης εν Ελλάδ ι άπό τίνος καιρού λαμβάνει σοβα-
ράς διαστάσεις. Τά δικαστήρια νυχθημερόν σχεδόν εργάζονται είς τό 
νά τιμωρώσι τήν κακίαν, αύτη δέ έξ άλλου καθ'έκάστην κατά μεί
ζονα λόγον φροντίζει είς τό νά παρέχη εις αυτά άφθονον ύ'λην. Ό λ α 
τ ά πινάκια τών ποινικών δικαστηρίων πάσχουσιν άπό ύπερτροφίαν και 
οί έν τω 'ΊΓπουργείω τής Δικαιοσύνης καθ' έκάστην έξαμ,ηνίαν συγ-
κεντρούμενοι στατιστικοί πίνακες δεικνύοϋσιν, ότι αναλόγως τού π λ η 
θυσμού ή εγκληματική κίνησις λαμβάνει μεγάλας διαστάσεις καθ'όλην 
τήν Ελλάδα . Καταπληκτική είνε ή κατ 'ετος γενομένη αύξησις τών 
είς τά διάφορα Πλημμελειοδικεία εισαγομένων υποθέσεων πρός εκδί-
κασιν. "Εχομεν προχείρους τούς στατιστικούς πίνακας τοϋ Πλημμελειο
δικείου Αθηνών τών ετών 1890, 1891, 1892, καί 1893. Κατά τό 
1890 "εισήχθησαν πρός Ικδίκασιν 2,890 υποθέσεις, τό 1891 : 3,643, 
τό 1892 : 5,245 καί τ ό 1 8 9 3 : 7,274. Ός βλέπετε, κατά τό διαρ
ρεύσαν ετος αί υποθέσεις έτριπλασιάσθησαν, έάν δέ ή αυξησις αΰτη 
εξακολούθηση οΰτω βαίνουσα καί είς τό μέλλον, αναμφιβόλως μετά 
πάροδον δεκάδων τινών ε'τών οί μή διελθόντες έκ τοϋ Πλημμελειοδι
κείου θά μετρώνται είς τά δάκτυλα. 

Παρακολουθήσατε τάς συνεδριάσεις τοϋ Πλημμελειοδικείου "Αθηνών 
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και θέλετε ιδίοις ομμασιν άντιληφθή ποία έξαχρείωσις βασιλεύει παν
τού. Χωρική μέ θηλάζον βρέφος παρουσιάζεται ενώπιον τοϋ δικαστη
ρίου κατηγορουμένη διά τραύμα θανατηφόρον κατά μίας εξαδέλφης 
της. 'Εκ τής διαδικασίας αποδεικνύεται, ότι ή πράξις αυτής φέρει βα-
ρύτερον χαρακτήρα καί παραπέμπεται νά δικασθή ενώπιον τοϋ Κα-
κουργιοδικείου. Διατάσσεται λοιπόν ή προφυλάκισίς της καί οδηγείται 
ε'ις τάς φύλακας, συναποκομίζουσα καί τό δύστηνον βρέφος, τό όποιον 
μή δυνάμενον νά ζήση άνευ τοϋ μητρικού γάλακτος, εγκλείεται εντός 
τής τρώγλης μετά τής κατηγορουμένης μητρός ! Όδυνηρά είκών συγ
κινούσα καί τήν μάλλον πεπωρωμένην καρδίαν. — "Ολόκληρος περίπο
λος εκ πέντε συγκειμένη ατόμων συλλαμβάνει μίαν έσπέραν μέθυσόν 
τ ινα, τόν δέρει ανηλεώς καί διά τών ξιφών καθιστά άχρηστον τήν δε-
ξιάν χεϊρά του. Αυτό θά είπή τήρησις τής δημοσίας τάξεως καί έξα-
σφάλισις τής ζωής τών πολιτών. Οί αρειμάνιοι ούτοι σπαθοφόροι, Ινώ 
ήδύναντο εύκολώτατα νά όδηγήσωσι τόν μέθυσον είς τό κρατητήριον, 
δέν τό έπραξαν, ά λ λ ' έβαΟάνχΰαν αυτόν άνευ λόγου, άνευ άφορμ.ής. 
Καί πολύ δικαίως τό δικαστήριον έπέβαλεν εις αυτούς όκτάμηνον φυ-
λάκισιν. Παροιμιώδεις πλέον κατέστησαν καί οί καθ' έκάστην σχεδόν 
διαπραττόμενοι φόνοι έξ αμελείας ύπό άμαξηλατών καί καραγωγέων, 
ους τό Πλημμελειοδικεϊον πάντοτε άμειλίκτως έτιμώρησεν. Παρουσιά-
ζομ.εν άμυδράν εικόνα τής σημερινής θλιβέράς καταστάσεως. Φαντά-
σθητε, ότι καθ'έκάστην εβδομάδα εκδικάζονται πλέον τών 160 
υποθέσεων. Φρονοϋμεν, ότι ό αριθμός ούτος είνε αρκετά ενδεικτικός τής 
μεγάλης ημών έκλύσεως και διαφθοράς. 

Εις τό Πλημμελειοδικεϊον, έ'νθα κωμ,ικοτραγικαί συμβαίνουσι σκηναί 
καί πληθύς αστείων επεισοδίων, δύναται τις νά άλιεύση νοστιμώτατα 
ανέκδοτα. Καί επειδή καλόν είνε ν 'άποκομίζη τι? έκ τίνος αναγνώ
σματος τερπνάς εντυπώσεις, παραθέτομεν μερικά ανέκδοτα αρκετά δια
σκεδαστικά.—Πατήρ καί υιός κατηγορούνται έπί παρανομώ υλοτομία-. 
Πρόεδρος.—Λοιπόν γέροντα, σύ είσαι ό ηθικός αυτουργός καί ό υιός 
σου φυσικός. Ό πατήρ.—Μάλιστα , κύριε πρόεδρε, τό παιδί μου είνε 
<|υθΊκδ δέν είνε νόθο !=Κυρία τις εμφανίζεται ενώπιον τού δ ικα
στηρίου. Ό πρόεδρος τήν έρωτό?:—Κυρία, είσθε έγγαμος ; Ή κυρία 
μετά δισταγμόν.—Μάλιστα, κύριε. Μία φωνή έκ τοϋ ακροατηρίου: — 
Ό χ ι . — Ό πρόεδρος . — Ναι ή ό'χι ; πρέπει τό πράγμα νά διευκρι-
νισθή ! Ό σ υ ν ή γ ο ρ ο ς . — Ή πελάτις άφίνει τήν Ιξήγησιν ε'ις τήν κρί
σιν τοϋ δικαστηρίου(ίλαρότης). = Δ ΐκαστής . — Είσαι βέβαιος^£*ρτυς, 
ότι ό κατηγορούμενος ήτο πολύ μεθυσμένος τήν ήμέραν εκείνον ; Μ ά ρ -
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τ υ ς .—Μ ά λ ι σ τ α , κύριε, ήταν έπι κρα ιπάλης μέθης. Δικαστής.— 
Διά τούτο φαίνεται και σύ ευρίσκεσαι εις γ λωσσολογ ικην κρα ιπά-
λ η ν ! = Πρόεδρος. — Ποίας ύβρεις τού ίλεγεν ό κατηγορούμενος ; 
Μάρτι/ς. — Πολλάς και διαφόρους, άλλά ύβρεις εναέριους, χωρίς νά 
εχη σκοπό νά τον βλάψη ! = Ε ί σ α γ γ ε λ ε υ ς .— Επιμένεις, ότι δέ τον 
'κτύπησεν ό κατηγορούμενος μέ τό μπαστούνι στο κεφάλι" ά μ ' τό κα -
πέλλο του πώς 'βρέθηκε τότε ξεσχισμένο ; Μάρτυς .— Είνε ψέμματα, 
κύριε Εισαγγελέα, γ ιατ ί τό καπέλλο τού κυρίου ά π ' εδώ (δεικνύει τόν 
παθόντα) έγώ τό 'πήρα ά π ' τής λάσπες καί τού τώδωκα ισόβιο στά 
χέρια !=Λοιπόν κατηγορούμενε, επιμένεις νά τό άρνήσαι ; —Μάλι 
στα !—Κ α ί ενώ υπάρχουν τοιαϋται αποδείξεις εναντίον σου, σύ επι
μένεις ; — Ό τίμιος άνθρωπος, κύριε πρόεδρε, οταν ε'ιπή μιά φορά τόν 
λόγον του . . . δέν τόν πέρνει 'πίσω ! ! ! 

Ή "Ελλάς σήμερον διεφημίσθη ώς ή έγκληματικωτέρα χώρα τής 
υφηλίου. Αί έκ τής αλλοδαπής είσαχθεΐσαι καί έμφυτευθεΐσαι έν τή 
ημετέρα κοινωνία νέαι έξεις τοϋ καθημερινού βίου', δημιουργήσασαι 
νέας άνάγκας καί καταστρέψασαι τήν όλιγάρκειαν τοϋ Έλληνος, υπήρ
ξαν οί κυρίως παράγοντες τής καταπτώσεως τοϋ θρησκευτικού αισθή
ματος καί τής έκλύσεως τών ηθών. Ευτυχώς τά .παρ' ήμΐν τελούμενα 
εγκλήματα φέρουσι πολύ ήπιώτερον χαρακτήρα τών άλλάχοϋ τοϋ 
πεπολιτισμένου κόσμου διαπραττομένων. Τό σύνηθες έγκλημα τού 
Έλληνος είνε ή έν βρασμφ ψυχικής ορμής άναίρεσις καί τά τραύματα, 
αποτέλεσμα τού φύσει ζωηρού καί άψιχόλου α υ τ ο ύ χαρακτήρος. "Ας 
έλπίσωμεν, ότι ή Εκκλησία, ή κυβέρνησις, ή νομοθετική εξουσία, ή 
δικαιοσύνη, ή έκπαίδευσις, τ ά ά τ ο μ α , ή οικογένεια καί ή δημοσιογρα
φία, θέλουσι καταβαλει π α σ α ν φροντίδα εις τό μ έ λ λ ο ν , όπως μορφώ-
σωσιν επί τό ήθικώτερον τήν ,καρδίαν τοϋ Έλληνος καί διαπλάσωσι 
πολίτας αγαθούς, χρηστούς και ύψηλόφρονας, ίνα τοϋ λοιποΰ οί ξένοι 
εύφήμως όμιλώσι περί τής μικρας μέν, ά λ λ ' ενδόξου ταύτης ελλη
νικής γής ! 

Μάρτιο; 1894 Κ . Α . Κ α π ρ ά λ ο ς . 

01 Τ Β Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ 
( ΘίσσαΜχη άτάμτησις). 

Ένύκτωνεν. 
Ό ήλιος είχε δύσει πρό μικρού καί αί πρώται σκιαί τού λυκόφωτος 

επτερύγιζον εις τό βαθυκύανον στερέωμα. Κάτω ό δρόμος ήτο βυθισμέ
νος είς μελαγχολικήν σιγήν έν τή έρημίο^ διαβατών, ύπό τήν πένθιμον 
καί σιωπηράν όψιν τών οικιών του μέ τούς κρημνιζομένους τοίχους, τά 
χαλασμένα παράθυρα και τά καταρρέοντα καφάσια. 'Αραιόν κοπάδι 
άπό κάργαις έπετοϋσεν άνωθεν μιάς γκρεμισμένης μάνδρας καί τό πτ ε -
ρύγισμα τών μαύρων πτηνών ήτο έ'νας ακόμη χρωματισμός πένθους καί 
μελαγχολίας ε'ις τόν Ι'ρημΟν αυτόν δρομίσκον. Καί έπί τής στέγης τής 
πέραν υψηλής οικίας ύψαύχην πελαργός ΐστατο μέ τόν έ'να πόδα, 
προτείνων τόν μακρόν του λαιμόν έλικοειδώς είς τό κενόν έν στάσει 
μελέτης καί ρεμβασμού. Κατά διαλείμματα, ώσεί συνερχόμενον έκ τής 
ρέμβης τό όρνεον έκτυποϋσε δυνατά και ρυθμικώς επί τινα λεπτά τό 
μέγα αύτοϋ επίμηκες ράμφος καί τότε ή στενωπός έπληροϋτο μονό
τονου θορύβου, ό όποιος ηΰξανε τήν στυγνήν καί μαύρην μελαγχολίαν 
της, ποϋ ήτο ώς έάν είχεν έγκαταλειφθή ύπό τών ανθρώπων πανοικεί. 

* * 

Κάπου έκεϊ ήγείρετο τό κοιμητήριον τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 
τών οποίων αί ψυχαί είχον τήν δύναμιν τοϋ θαυματουργεΐν καί θερα-
πεύειν τά ανθρώπινα πάθη. Μεγάλη πύλη ώς σταύλου άπό σανίδια 
άχρωμάτιστα έφερε πρός αυτό, ταπεινόν οικοδόμημα, όπερ έκ τής 
οδού θεώμενον τίποτε τό έξαιρετικόν δέν έπαρουσίαζε καί ήτο στενό
τατος κατάλευκος τοίχος μέ δύο μικρά παράθυρα, στερεώς καρφω
μένα. Μέσα τό προαύλιον εξετείνετο εις επίμηκες μακρυνάρι, γεμάτο 
άπό τσικουνίδαις καί άγριαις μολόχαις. "Αριστερά ήνοίγοντο τρία σι
δηρόφρακτα παράθυρα καί έπί τών σιδηρών αυτών κιγκλίδων έφαί
νοντο δεμένα πολυάριθμα ράκη, κουρέλια μυρίων χρωμάτων άπό λινά 
καί μάλλινα υφάσματα. Ήσαν εξορκισμοί καί αναθήματα τών π ι 
στών, όσοι προσεβλήθησαν τυχόν έκ πυρετών καί άλλων νοσημάτων 
καί όταν προσέδενον αυτά, έάν μέν επασχον, έθεραπεύοντο, διωκομένου 
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τοϋ μολΰσματος, καί εάν ήσαν υγιείς, παρέμενον αλώβητοι καθ 'όλην 
αυτών τήν ζωήν. 

"Οπισθεν τών παραθύρων αυτών έκοιμώντο ε'ις τά τεράστια λευκά 
των φέρετρα οί έχοντες τήν θαυματουργών ταύτην δύναμιν τοϋ θερα-
πεύειν τά ανθρώπινα πάθη μάρτυρες. Τά φέρετρα έξετείνοντο άνά τέσ
σαρα, άνά πέντε ε'ις παραλλήλους γραμμάς τήν μίαν όπισθεν τής 
άλλης. Τά πράσινα σαρίκια τών τεθνεώτων διεκρίνοντο έπί τοϋ άκρου 
τών φέρετρων, έν ω εις αυτά επιμελώς είχον έναποτεθή λευκά μάκτρα 
τοϋ προσώπου. Διότι ήγείροντο τήν νύκτα οί τεθνεώτες καί προ τής 
προσευχής των έκαθάριζον το σώμα καί έ'πλενον τάς χείρας αυτών καί 
τούς πόδας. Κυρίως δέν ήγείροντο αυτοί άπο τών φέρετρων αί ψυχαί 
αυτών κατήρχοντο έκ τοϋ ουρανού. Ό οδηγός μας είπεν, δτι τά φέ
ρετρα ήσαν κενά, καί δτι τά όστά τών κεκοιμημένων άνεπαύοντο 
κάτω ύπό τήν γήν καί μόνον κάθε ξύλινον φέρετρον έσυμβόλιζε τήν 
ΰπαρξιν ενός μάρτυρος. Αί ψυχαί των ήδη βεβαίως, ψυχαί ηρώων 
γενναίως άγωνισθέντων υπέρ πίστεως καί πατρίδος, ένετρύφων εις τόν 
παράδεισον τοϋ προφήτου, έκεϊ δπου ρέει ή άθόλωτος έξ ύ'δατος καί 
γάλακτος πηγή καί ό οίνος δ. ηδύς καί τό μέλι τό γλυκύ, δπου κυ
λίουν διαυγή τά νάματα των ήΚαφουρά καί ή Σαλάμιλλα καί ή Θα-
νείμ, οπού τελούνται τόσαι έορταί τρυφής καί σαρκικών απολαύσεων. 
Και παρέμενον τά ξύλινα κιβούρια ώς ή ταπεινή έπί τής γής κατοι
κία των , ϊνα προσέρχωνται βοηθοί καί αντιλήπτορες τών πασχόντων, 
τών ενδεών, τών άπηλπισμένων 

* * 

Είχε κάτι τό φοβερόν ή ύπό τούς χαμηλούς θόλους τοϋ μαυσωλείου 
θέα τών φέρετρων μέσφ τής άχλύος τού ήμίφωτος, ύπό τάς άράχνας, 
αί όποϊαι άνωθεν έκρέμαντο καί έπλήρουν τάς γωνίας τών τοίχων. 

Μικρόν καί θά λησμονηθούν όλότερα οί τεσσαράκοντα αυτοί άγιοι. 
Υπέρ τά φάσματα αυτών κυριαρχεί τής μοιραίας εγκαταλείψεως τό 
φάσμα καί άν άλλοτε ολόκληρος ή πόλις προσήρχετο ν 'άποδώση τάς 
τιμάς, είς τούς νεκρούς καί νά ζητήση παρ' αυτών τήν προστασίαν καί 
τήν άντίληψιν, σήμερον, δτε ή γή έγένετο καί αύθις ελληνική καί 
εφυγαδεύθησαν έξ αυτής οί πιστοί, διά τούς τεσσαράκοντα αυτούς 
ήγίασμένους νεκρούς ευάριθμοι απέμειναν θεράποντες. Καί ήσαν τά 
έξορκιστικά αναθήματα άπό χρόνων έκεϊ πολλών προσδεδεμένα καί τά 
μάκτρα δέν ήλλάσσοντο ώς πρότερον, άλλ ' εμενον ρυπαρά καί κονιορ-
τόβλητα έτη ολόκληρα έπί τών φέρετρων. Όλόκληρον τό τέμενος άπό 
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τής αυλής, τήν οποίαν ήσχήμιζον ή τσικουνίδες, έ'ως τόν ξενώνα, 
.πού ήνοίγετο είς τό βάθος ετοιμόρροπος καί βρωμερός, ένέφαινε τήν 
άπαισίαν εικόνα τής εγκαταλείψεως καί τής φθοράς. Μία μ.όνον ΰπαρ-
ξις, μία γηραιά αίθίοψ, καθ' ά μάς έ'λεγεν ό οδηγός, παρέμενεν ή επό-
πτις , ή άφωσιωμένη φύλαξ τοϋ εγκαταλελειμμένου μαυσωλείου καί 
τοϋ τεμένους, όπερ κατέναντι τοϋ ξενώνος : έφθείρετο καί. αυτό όλον έν, 
καταρρέον εις ερείπια. ' 

*Ητο δέ ό ξενών χθαμ-αλόν οίκημα μέ ξύλινον πρόστεγον, ύπό τό 
όποιον άνερριχάτο μία κληματαριά, ή μόνη ευγενής βλάστησις είς τήν 
αύχμηράν γήν , τήν οποίαν έμόλυναν τά άγρια καί δηλητηριώδη 
χόρτα. Κατά τών πρασίνων καί δροσερών φύλλων της διηύθυνον τά 
άπληστα βλέμματα των οί άνωθεν ιπτάμενοι ίέρακες καί ή αίθίοψ διά 
νά τήν προφύλαξη έκτων επιθέσεων των , είχεν αναρτήσει «πό τίνος ξύ 
λινου δοκοϋ, τό πτώμα κάργας φονευμένης. Τό μαύρο πουλί ήωρεϊτο εις 
τό κενόν κρεμασμένο ανάποδα καί τά πτερά του ·τά στιλπνά εκλινον 
αδρανή, ένφ αί σάρκες του είχον έξαφανισθή διά τής σήψεως καί απέ
μενε τό κουφάρι του κατάξηρον και ζαρωμένο. Μυΐαι ϊπταντο άνωθεν 
βομβοϋσαι καί οί ίέρακες ύψηλότερον έστρηφογύριζον ταχέως είς τό π τ ε -
ρύγισμά των χωρίς νά τολμούν νά κατέλθουν . . . 

* * 

' Ή δ η ή νύξ είχεν επέλθει. 
Τό βαθύ αυτής σκότος έχρωμάτιζε πενθιμώτερον ακόμη τόν έ'ρημον 

καί έγκαταλελειμμένον αυτόν τόπον, ό όποιος μολονότι ήτο καταφύγιον 
ειρήνης καί αγάπης καί σωτηρίας ψυχών, άναπαυόμενος εις τήν α ίω-
νιαν γαλήνην μιάς θρησκείας, δέν ήξεύρω διατί μΚς έπροξένει φόβον 
καί φρίκην. Ειπομεν εις τόν όδηγόν ν 'άπέλθωμεν εκείθεν καί φεύγοντες 
μέσω τών χαλασμένων στενωπών τής εβραϊκής συνοικίας, έφανταζόμεθα 
τούς Τεσσαράκοντα αυτούς Μάρτυρας ανεγειρόμενους άπό τών τάφων των 
έν πλήρει τή πανοπλία τών πολεμικών των θριάμβων καί δεομένους εν 
γαλήνη πρός τόν "Τψιστον υπέρ τών δεινών τής πασχούσης άνθρω-
πότητος. 

Γ ε ρ ά σ ε μ ο ς Β ώ κ ο ς . 



'Σ ΤΗ Μ Α Ρ Ι Α 

Άφιερόνεται εις οσαις δέν εγειναν ακόμη μανάδες. 

Δέν έρχομαι σ' έσέ, χρυσή Μαρία, 
Νά σοϋ προσφέρω αγάπη φλογερή, 
"Ερωτα πλειά δέν άγροικ^ ή καρδία, 
Νεκρώσανε 'ς τά στήθη μου οί παλμοί. 

"Ερωτα μή ποθής, μή μου ζήτησης 
Τά μάτια σου νά υμνήσω τά γλυκά, 
Μή θέλης 'ς τά τραγούδια μου νά ζήσης 
Ώς ύλη μοναχή κ ι ' ώ ς ώμορφιά. 

Αΰτος ό αιώνας 'ς τά στερνά ίου χρόνια 
"Ενα σου γελοίο θέλει, μία ματ ιά -

Δεϊξέ του φανερά τήν καταφρόνια 
"Οπου κρύβεις βαθειά 'ς τά σωθικά. 

Ώς αδελφή μου τρέξε νά σέ σφίξω 
'Σ τήν αγκαλιά μου μέσα τρυφερά, 
"Ελα μαζί μου, κόρη, νά σού δείξω 
Γιατί το στήθος πρέπει νά κτυπό£, 

Ά ν τήν ανάγκη αισθάνεται νά πάλλη 
Γιά τό θνητό ή απέραντη καρδιά, 
Ά ν δάκρυα έπιθυμής νά χύσης πάλ ι , 
Ά ν θές νά δοκιμάσης τή χαρά, 

Κλάψε πικρά γιά κείνο πού υποφέρει, 
Γιά τό φτωχό, γιά κείνο πού πονεϊ, 
ΕΊς τό θλιμμένο πρόσφερε τό χέρι, 
'Σ τό βρέφος δόσε όλόθερμο φιλί . 

"Ελα μαζί μου τρυφερά νά σφίξης 
Τήν έρημη τήν κόρη, τ ' ορφανό, 
"Ελα ρόδα καί βάλσαμο νά ρίξης 
"Ελα μ' έμέ νά ρίξης κεραυνό. 

'Σ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 

"Αν θέλης νά θωρής ολόγυρα σου 
Καμμιά μορφή νά λάμπη μαγική, 
Ανάστησε σά μάνα τά παιδιά σου, 
Άλλοιώς κρύψου 'ς τό μνήμα ζωντανή. 

Πόσα παιδάκια δύστυχα, Μαρία, 
Τρέχουνε χωρίς μάνα εδώ κ ' εκεί 
Έρμα, φτωχά, χωρίς παρηγοριά ! 
Έγεινε ή μάνα λέξι Ιδανική. 

Τοϋ έρωτα ή χαρά 'ς τήν ύλη μένει" 
Έλειψε ή μάνα, έχάθηκε ό θνητός. 
Χωρίς πατρίδα ο άνθρωπος πεθαίνει, 
Έλειψε ή μάνα, ένέκρωσε ό Θεός. 

Άνοιξε μου τά σπλάγχνα σου, Μαρία, 
Καί δεϊξέ μου έκεϊ μέσα μιά πληγή , 
Μά μή πής πώς ή δόλια σου καρδία 
Γιά τήν αγάπη φθείρεται, πονεϊ. 

Πέσμου πώς υποφέρεις γ ιατ ί βλέπει 
Ή ψυχή σου θλιμμένο τ'ορφανό, 
Χωρίς ψωμί, τό γέρο χωρίς σκέπη, 
Χωρίς φωτιά τόν άπειρο ουρανό. 

Πέσμου πώς τήν πατρίδα σου λατρεύεις 
Κ' ενα θεό ή ψυχή σου αναζητεί, 
Πέσμου πώς 'ς τήν αγάπη δέν πιστεύεις 
Και νομίζεις θρησκεία τήν αρετή. 

Πέσμου πώς πάσχεις νά θωρής εμπρός σου 
Νά κυλιέται 'ς τό χώμα τρομερά 
Κάθε σου σκέψι, κάθε ιδανικό σου 
Καί γιά τή λάσπη νά κτυπό£ ή καρδιά. 

Ή λύρα μου χορδή καμμιά δέν έχει 
Γιά τά πλούτη τοϋ κόσμου τά φθαρτά" 
"Οπου άγροικ^ παράπονο έκεϊ τρέχει, 
"Οπου βογγάει μεγάλη τρικυμιά. 
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Ό ποιητής τραγούδι* πλειά δε θέλει, 
Τά μάτια τά γλυκά πλειά δέν ύμνεϊ, 
Πολεμιστής έγίνηκε καί βέλη 
Σκορπίζει 'ς τήν αχάριστη τή γή . 

Χ τ έ φ α ν ο ς Μ α ρ τ ξ ώ χ η ς . 
- o o C B ^ O o o -

Ml ΚΑΙ ΑΙΑ T I M ABiAIAETO TO ΔΙΚΑΙΟ] 
ΚΑΤΑ ΤΟΪΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΤΣ ΧΡΟΝΟΪΣ' 

Αί ίστορικαί καί νομικαί μελέται αμοιβαίως συμπληρούμεναι παρέ-
χουσι ταϊς κοινωνίαις διδακτικά πορίσματα, άφ ' ών ρυθμίζονται έπί 
το βέλτιον. Φωτίζοντες τούς νόμους διά τής ιστορίας καί τήν ίστορίαν 
διά τών νόμων, εύρίσκομεν τό μέσον, δ ι ' ού δυνάμεθα νά φθάσωμεν εις 
οριστικά συμπεράσματα καί νά εκτιμήσωμεν τά νομοθετήματα καί 
τήν έργασίαν τοσούτων αιώνων καί τόσων λαών. 

Ή έν τή κοινωνία και τή πολιτεία έκπροσώπησις τής δικαιοσύνης, 
θεμελιώδους βάσεως τοϋ οργανισμού αυτών, άπετέλεσεν άείποτε το κυ-
ριώτατον έργον τής συντάξεως αυτών. Έν τοις προϊστορικούς χρόνοις, ότε 
είς μόνον ήν ό άντιπροσωπεύων τήν δημοσίαν έξουσίαν καί το κράτος τής 
πολιτείας, ούτος ήν νομοθέτης άμα και δικαστής. Βραδύτερον αί ιδιό
τητες αύται έχωρίσθησαν καί ή δικαιοσύνη ήσκεϊτο κατ* έπιτροπήν 
ρητήν ή σιωπηρά ν τής δημοσίας εξουσίας, άρκεσθείσης μόνον εις το νο-
μοθετεϊν ό νομοθέτης διαγράφει τούς κανόνας, καθ'οΰς αί μεταξύ τών 
πολιτών σχέσεις, είτε αί Ίδια έκαστου αυτών, είτε αί έν συνόλω, ρυθ
μίζονται* ό δέ δικαστής επιλαμβάνεται αυτών πρός έφαρμογήν κατά 
τάς εκάστοτε παρουσιαζομένας περιστάσεις. Ό νομοθέτης παρασκευάζει 
διά τό μέλλον ό δικαστής επιλαμβάνεται μόνον τοϋ παρελθόντος. Ή 
έν ένί καί μόνφ προσώπφ συγκέντρωσις τών εξουσιών τούτων καθί-
στησι τήν τυραννίαν, ης αποτέλεσμα είναι ή έν τή πολιτεία διαρκής 
σύγκρ.ουσις καί αναρχία. Ή κατάπτωσις τού ιουδαϊκού έθνους έγένετο 
διότι ή άγνότης τοϋ Μωσαϊκού νόμου διεφθάρη ύπό τών αρχόντων αυ
τού, όντων νομοθετών άμα καί δικαστών. 

Τοϋτ'αύτό παρατηρητέον καί έν τή προϊστορική τών ελληνικών 
πολιτειών ανελίξει. Ή δικαιοσύνη άντικαθίστατο ύπό τοϋ δικαίου τοϋ 
Ισχυρότερου. Ή βία ήν τό δίκαιον. Βραδύτερον ότε ό πληθυσμός τών 

1 Σημ. Δ, Π. 'Ανεγνώσθη έν τφ Συλλόγφ Παρνασσφ. 
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πόλεων έγένετο μείζων, ή έπί τοϋ πλήθους άσκησις τοϋ δικαίου τού
του κατέπεσε βαθμηδόν καί ή βαθμιαία άνάπτυξις έπήνεγκε τον δι-
χασμόν τής εξουσίας. Το νομοθετεϊν αφέθη τοϊς άρχουσι, το δέ τού δ ι -
κάζειν δικαίωμα ήσκεϊτο μέν ύπ'αύτών ή ύπ'αντιπροσώπων, ά λ λ ' επί 
τή βάσει παραδεδεγμένων κανόνων, ών ή παραβίασις δέν έπετρέπετο 
αύτοΐς ή έπί κινδύνφ καταρρίψεως ή αποβολής άπό τής αρχής. Κατά 
τούς ιστορικούς αιώνας, ότε συν τή μορφώσει έπήλθεν ή ανεξαρτησία 
τού φρονήματος, τό τού δικάζειν δικαίωμα άφηρέθη τελείως άπό τών 
αρχόντων, μεταβιβασθέν είς δικαστήρια,οργανωθέντα αναλόγως τ φ πο-
λιτεύματι καί τή αναπτύξει τών πόλεων. Αί Αθήναι καί ή Ρώμη, 
τό 'Αττικόν καί τό Ρωμαϊκόν δίκαιον, άνεπτύχθησαν ού'τω, καί καθώ-
ρισαν τάς αρχάς, ά'ίτινες γενόμεναι κανόνες, προσέλαβον τήν τελείαν 
έκείνην όψιν, ής οί νεώτεροι χρόνοι οΰδ'άρτιωτέραν οϋδ' άκριβεστέραν 
ήδυνήθησαν νά διαπλάσωσι. Τό 'Αττικόν δίκαιον, όπερ ή συγκεντρω
τική τών αρχαίων Αθηνών πολιτεία δέν άφήκεν 'ίνα λειτουργήση καί 
άναπτυχθή ασχέτως πρός αυτήν, άπ'αΰτής έν τ φ γενικφ αύτοϋ χαρα-
κτήρι απορρέει καί λειτουργεί - τό δέ Ρωμαϊκόν, ά π ' εκείνου λαβόν 
τάς βάσεις καί τάς ιδέας, άναπτυχθέν κατά τούς μακρούς καί μεγα
λεπήβολους τού βίου τής Ρώμης αιώνας, σχετισθέν πρός τάς άνάγ-
κας καί τάς γνώσεις τών πολλών λαών, ους τό Ρωμαϊκόν δόρυ υπέ
βαλε τή κυριαρχώ αυτής, υπέστη τοσαύτας μεταβολάς καί τοσαύ-
τας άνακαθάρσεις, ώστε έπί τέλει νά έξέλθη τοιούτον, οίον οί νεώ
τεροι χρόνοι, οί χρόνοι τοϋ πολιτισμού καί τοϋ πνεύματος, ν ' άποδε -
χθώσιν αΰτο ώς βάσιν τοϋ δικαίου αυτών. Τό δίκαιον τούτο, αυτό 
καθ'εαυτό εξεταζόμενον, τήν αυτήν είχεν έ'ννοιαν. Ά λ λ ' ή εξωτερική 
αύτοϋ διατύπωσις καί μορφή έποίκΛλεν αναλόγως τών διεπόντων έκά-
στην πολιτεία,ν θεσμών, κατά τούτο δέ τό Ρωμαϊκόν υπερέχει οτι οί 
θεσμοί αύτοϋ καί αί 'ιδέαι διετυπώθησαν εΰκρινέστερον καί άρμοδιώ-
τερον πρός τό πνεύμα καί τόν σκοπόν τοϋ καθ ' ήμέραν βίου. 

Διά τόν μελετώντα τήν ίστορίαν ή νομοθετική καί δικαστική τής 
αρχαίας Ελλάδος καί Ρώμης σύνταξις είναι μαρτύριον καί παρά
δειγμα περιφανές τής μεταξύ τών ιδεών καί φρονημάτων τής ανθρω
πινής διανοίας καί τής κοινωνικής μορφώσεως υφισταμένης στενής 
σχέσεως. Ά λ λ ' έκτος τοϋ ύπό νομικήν εποψιν συνδέσμου τών δύο αθα
νάτων πολιτειών τής αρχαιότητος, ή κατ "ιδίαν έξέλιξις καί μελέτη 
τών ποικίλων φάσεων τής ιστορίας αυτών δύναται κατά πολύ νά συμ-
βάλη καί διδάξη τάς πολιτείας τών νεωτέρων χρόνων. Εκπλήττε ι 
αληθώς ή άντίθεσις τών χαρακτήρων τών δύο δημοκρατιών, α ί ή σ υ -
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χοι καί, ώς ειπείν, όμαλαί περίοδοι τής ελληνικής ιστορίας προς τους 
ταραχώδεις καί αιματηρούς, άλλά μεγαλεπήβολους χρόνους τής Ρω
μαϊκής μεγαλουπόλεως, το άφηρημένον πνεύμα τής ελληνικής εκκλη
σίας πρός τό ζωηρόν καί άναπεπταμένον τής ρωμ.αϊκής αγοράς, αί 
άρεταί καί κακίαι τών πολιτών αμφοτέρων τών λαών, ή σφοδρότης 
καί τό ήσυχον τών παθών αυτών, ή αμοιβαία φιλοπατρία, τό νομοθέ-
τικον πνεύμα τών πολιτειακών αυτών οργανισμών. Οί νεώτεροι χρόνοι 
άπεδέχθησαν καί συνετάχθησαν εϋκολώτερον πρός τάς ρωμαϊκάς ιδέας 
καί αρχάς, ώς πρακτικωτέρας καί μάλλον εύαρμόστους ή πρός τό άφη
ρημένον και ιδεώδες τών οργανισμών τών ελληνικών πολιτειών. Τούτο 
δέ διότι ή Ρώμη έζησε πλειότερον τών Αθηνών. Οί διάφοροι αυτής 
πολιτειακοί όργανισμ,οί ελαβον σταθερωτέραν τινά οψιν ώς έκ τού χρό
νου, οί χαρακτήρες έν αυτή έμορφώθησαν παγιώτεροι, δριστικώτεροι 
καί πρακτικώτεροι, τό δίκαιον αυτής ένετυπώθη καί συνεσωρεύθη, ώς 
ειπείν, άπο αιώνος είς αιώνα, εις πολυαριθμότερα καί κάλλιον συν
τεταγμένα νομοθετικά μνημεία, περισωθέντα μέχρις ημών πολύ πλείονα 
τών μνημείων τών αρχαίων Αθηνών. Δέν έπεται δμως έκ τούτου δτι 
δ μηχανισμός του, αθηναϊκού πολιτεύματος ήν απλούστερος τού τής 
Ρώμης. Κατά τούς τελευταίους αιώνας τής δημοκρατίας ή Ρώμη μετά 
τών υπάτων, τών τιμητών, τών πραιτώρων, τών άγορανόμων της, 
τών ταμιών καί τών δημάρχων της, είχε βεβαίως πολύ πλείονας αρ
χάς τών Αθηνών. Ά λ λ ' έν Ρώμη έκαστη τών άρχων τούτων είχεν 
ώρισμένα καθήκοντα καί δέν ύπήρχεν εν Ρώμη δημοσία υπηρεσία οια
δήποτε, εις ήν ο νόμος νά μή καθώριζε λεπτομερώς τήν θέσιν της . 
Ά φ ' έτερου ή Αθηναϊκή δημοκρατία έσχε μικράν μόνην περίοδον βίου. 
Άπο τών μεταρρυθμίσεων τοϋ Κλεισθένους μέχρι τοϋ θανάτου τού Δη
μοσθένους, δύο μόνον αιώνες παρήλθον καί κατά τόν δεύτερον τούτον 
μόνον, κατά τήν έποχήν τοϋ Αριστείδου, τοϋ Περικλέους καί τοϋ 
Έφιάλτου, δυνατόν ειπείν, δτι ή Αθηναϊκή δημοκρατία έλαβε τήν 
δριστικήν αυτής μορφήν. Άπό τής εποχής ταύτης ή ανεξαρτησία τών 
Αθηνών ύπέκυψεν είς τήν παντοδυναμίαν τοϋ Αλεξάνδρου. Εντεύθεν 
ή χρονική αΰτη περίοδος τεσσάρας μόνας γενεάς περιλαβοϋσα, έχει λίαν 
στενά τά δ'ρια αυτής ϊνα διακριθή καί αποτύπωση τόν χαρακτήρα 
αυτής έπί τοσούτον, ώστε νά Ιπιζήση καί έφαρμοσθή έπί τών μετέπειτα 
χρόνων. 

Έκ τής ιστορικής τών προϊστορικών χρόνων έρεύνης μικρά έ'χομεν 
ϊ ν ' άντλήσωμεν διδάγματα. Ά λ λ ω ς δέ τής μακραίωνος εκείνης επο
χής αί ίστορικαί πληροφορίαι Ιλλείπουσιν ήμϊν παντελώς, καί ή θεά 
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τής δικαιοσύνης δέν εΐχεν ετι στήσει τόν θρόνον αυτής έπί τοϋ "Ολύμ
που. Αληθώς μακρός παρήλθε χρόνος, ϊνα οί λαοί τών αιώνων εκείνων 
δυνηθώσι νά διατυπώσωσι τάς ιδέας αυτών καί τόν λόγον εγγράφως 
καί νά καταστήσωσι ταύτα διαρκή καί μόνιμα. Έάν πιστεύσωμεν τάς 
έλαχίστας σωζομένας έκασταχού έν ταϊς τών αρχαίων συγγραφαϊς καί 
τώ Όμήρω πληροφορίαις, πάσαι αί πράξεις, αί μεταξύ τών κατοίκων 
συνομολογούμεναι διεξήγοντο τότε προφορικώς, καί ή μόνη μέθοδος 
ϊνα καθιστώσιν αΰτάς δημοσίας καί εντεύθεν ύποχρεωτικάς ήν ή ενώ
πιον μαρτύρων περί αυτών δμολογία τών συμβαλλομένων*. Συνήθως 
δέ ή δμολογία αΰτη έγίνετο δημοσίικ καί έν τή άγορό^. Ό τ ε δ Αβραάμ 
ήγόρασεν άπό τόν Έφραίμ σπήλαιόν τι ϊνα ενταφίαση τήν σύζυγον 
αυτού Σάρραν, ή αγοροπωλησία αΰτη εγένετο ενώπιον παντός τοϋ 
λαού*. Ό "Ομηρος έν τή περιωνύμω εκείνη τής άσπίδος τοϋ Αχίλ
λειος περιγραφή, παρέστησε δύο άνδρας φιλονεικοϋντας έν πληθούση 
άγορ^ διά τήν όφειλομένην έ'νεκα τελεσθέντος ύφ ' ενός αυτών φόνου 
άποζημίωσιν, καί 

ό μεν εΰ'χετο π ά ν τ ' άποδοϋναι 
δήμω πιφαύσκων, δ δ* άναίνετο μηδέν έλέσθαι 

Έν τέλει δέ καταφεύγουσιν αμφότεροι είς τούς μάρτυρας, ϊ ν ' άπο-
δείξωσι τούς ισχυρισμούς των . Ά λ λ ά μήτοι και ,σήιχερον δέν εΰρηνται 
έ'τι λαοί ούδεμίαν κατέχοντες γραφήν καί παρομοίοις μέσοις χρώμενοι 
πρός βεβαίωσιν τών πράξεων καί τών συμβάσεων αυτών ; 

Άπεδίδετο δέ, ώς ειπομεν, ή δικαιοσύνη ενώπιον παντός τοϋ λαού, 
αθροιζόμενου συνήθως έ'ξω τών πόλεων προ τών πυλών αυτών. Ό Ίώβ 
αναφέρει δτι τοιαύτη ή ν ή πρακτική τών χρόνων τ ο υ 4 . Ό Μωϋσής 
ωσαύτως μνημονεύει τού αρχαίου τούτου εθίμου, δπερ κατά τόν Ό μ η -
ρον ύφίστατο έτι κατά τούς ηρωικούς τής "Ελλάδος χρόνους Ή τής 
τέχνης τοϋ γράφειν άγνοια κατέστησε τήν δημοσιότητα τό μόνον μέσον 
πρός,βεβαίωσιν τών δικαστικών αποφάσεων. 

Οί πρώτοι πάντων τών λαών νόμοι ήσαν είδος τ ι έμμετρων ποιη
μάτων, άτινα έψάλλοντο'. Ό Απόλλων κ α τ ' άρχαιοτάτην τινά παρα-

1 Όμηρου Ίλιάδος Σ. 499.—Διονυσίου τοϋ Άλικαρνασσέως 1. II. 134. 
1 Γενέσεως κειρ. 23. 
3 Όμηρου Ίλιάδος Σ. 499. 
* Γενέσεως κεφ. 9. 
5 Γενέσεως κεφ. 23 ν. 28.— Όμηρου Ίλιάδ. Σ. 497. 
• Πλάτων έν Μιν. 507 .—'Δριστ . προδ. 19. 
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δοσιν, ήν είς τών πρώτων νομοθετών, τους δέ νόμους αύτοϋ συνέβηκε 
καί έ'ψαλεν ύπο τούς ήχους τής λύρας του*. Ά λ λ ά καί έν τή αρχαία 
Ελλάδι τών προϊστορικών χρόνων, φαίνεται ότι οί πρώτοι αυτής νό
μοι διετυπώθησαν έν εϊδει ασμάτων, ώς καί έν τή αρχαία "Ισπανία, 
ής οί κάτοικοι εψαλλον τούς νόμους αυτών, ώς ό Στράβων διηγείται*, 
έκμανθάνοντες άπό.στήθους. Ταύτόν ήν καί παρά τοις άρχαίοις Γερ-
μανοϊς. Ό Taistin εθεωρείτο παρ* αυτών ώς ό πρώτος νομοθέτης, ού 
οί νόμοι εγράφησαν διά στίχων καί άισμάτων 8 . 

Ά λ λ ά δέν ήρκει μόνον ή τών νόμων καθίδρυσις, έ'δει καί ή εφαρ
μογή αυτών και ή προς αποφυγήν τών ερίδων, αίτινες ήδύναντο νά 
γεννηθώσι μεταξύ τών διαφερομένων, έξεύρεσις τών καταλλήλων μέ
σων. Ή τής δικαιοσύνης διεύθυνσις είναι ή βάσις καί το θεμέλων π ά 
σης κοινωνίας 4 . Έν τοις πρώτοις χρόνοις πάς πατήρ ήν ό φυσικός δ ι 
καστής τών αναφυομένων μεταξύ τών τέκνων του διενέξεων. Ά λ λ ' ότε 
πλείονες ο'ικογένειαι συνηνώθησαν έν κοινώ, εδέησε πρός έξομάλυνσιν 
τών γινομένων, μεταξύ τών οικογενειών νϋν, ερίδων καί διαφορών, νά 
έκλέξωσιν έ'να διαιτητήν κοινόν, ούτινος ό χαρακτήρ καί ό βίος παρεϊ-
χον π&σαν βεβαιότητα περί τής εντίμου διαχειρίσεως τής έμπιστευθεί-
σης αΰτφ υπηρεσίας. Αύτη δε είναι ή πρώτη μορφή ύφ ' ήν ήρξατο ή 
δικαιοσύνη φαινόμενη. Βεβαίως υπήρξαν χρόνοι κατά τούς πρωτογενείς 
τών κοινωνιών αιώνας, καθ' ους ή άπλή τεμαχίου γης κατοχή ή οιον
δήποτε άλλο φυσικόν προνόμιον ήρκει τινι 'ίν' άντιποιηθή τό τοϋ δικά-
ζειν καί άρχειν δικαίωμα, ά λ λ ' οί χρόνοι εκείνοι ήσαν χρόνοι πιέσεως 
καί βίας, καθ' ους τό δίκαιον ήν είκονικόν καί ψευδές. Ή πρώτη δια-
τύπωσις τής ιδέας κοινού διαιτητού ή δικαστού έγένετο εντεύθεν ή 
πρώτη τοϋ πολιτισμού έμφάνισις καί ή σύστασις "τής αρχής ταύτης, 
ήν διά τής ιδίας δυνάμεως περιέβαλεν ή νεοσύστατος κοινωνία, έγένετο 
ή πρώτη άναγνώρισις τού δικαίου καί τοϋ πολιτισμού. Ή δικαιοσύνη 
υφίσταται καί ζή δ ι ' εαυτής ώς φώς καί ώς αλήθεια, άλλ'Ί'να έφαρ-
μόζηται έν ταϊς άνάγκαις τής κοινωνίας, δέον νά δεικνύηται ύπό τινα 
τύπον αίσθητόν, νά ύπάρχη έν μέσφ αυτής ώς νόμος γραπτός, ενεργός 
καί κάτοχος πάντων τών αναγκαίων μέσων, 'ίνα φοβώνται καί ύπακούω-
σιν αυτή. Δεϊται ούν δικαστών, λειτουργών καί οργάνων, ανδρών άγ-

4 Στράβωνος γεωγρ. 1. IX. 646. 
• Στράβωνος I. III 204. 
' Αιλιανού ίστορ. ποικιλ. 1. 39. 
* «Κοινωνικήν γαρ άρετήν φαμεν τήν δικαιοσύνην, η πάσας άναγκαϊον άκο-

λουδεΓν τάς αλλάς» Αριστοτέλους πολιτ. III. Ζ. § 8. 
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γελλόντων αΰθεντικώς τούς νόμους αυτής, δικαστηρίων έφαρμοζόντων 
αυτούς καί δημοσίας δυνάμεως άναγνωριζούσης τήν φωνήν τών αρχόν
των έν τή εκτελέσει τών αποφάσεων αυτής. 

Προβαίνοντες δέ εύρίσκομεν ού'τως ότι έν οίς κράτεσιν ή διοίκησις 
άνήκεν ένί μόνω, αΰτφ άνήκεν ή τής δικαιοσύνης απονομή καί ύπ'αΰ-
τοϋ έγίνετο. Ά λ λ ' ότε βραδύτερον, ώς προοιμιαζόμενοι ειπομεν,- εγέ-
νοντο οί κάτοικοι πολυαριθμότεροι, ή δέ τής δικαιοσύνης ανάγκη μεί
ζων, εδέησε τότε νά έκλέξη ούτος ώρισμένον τινά αριθμόν εμπείρων καί 
ανεγνωρισμένης ικανότητος και χρηστότητος προσώπων, είς ους ό ήγε-
μών ένεπιστεύθη και μετέδωκε μέρος τής πρός άπονομήν τής δικαιο
σύνης εξουσίας του. Ή "Αγία Γραφή ταύτην αναφέρει ώς τήν πρώτην 
τών δικαστών καταγωγήν . Βλέπομεν τόν Μωϋσέα καταβεβλημένον 
ύπό τό βάρος τής πληθύος τών δικαστικών υποθέσεων, άναγκαζόμενον 
έπι τέλει ΐνα έκλέξη πεπειραμένους τινάς Ίσραηλίτας, ϊν' άποδίδωσι 
τήν δικαιοσύνην τώ λαω . Οί δικασταί ούτοι έξεδίκαζον τάς κοινοτέρας 
καί απλουστέρας τών διαφορών, έπί δέ τών σπουδαιότερων έζήτουν 
τήν γνώμην και τήν άπόφασιν τοϋ Μωϋσέως 1 . Συνήθως δέ οί άνδρες 
ούτοι ελαμβάνοντο έκ τής τάξεως τών ιερέων, λόγω τού σεβασμού, δν 
τό θρησκευτικόν αυτών άξίωμα' ένέπνεε καί αληθώς έν τοις άρχαιοτά-
τοις εθνεσιν, οί ιερείς φαίνονται οί πρώτοι τής δικαιοσύνης άπονομεις, 
περί ών ομιλεί ή ιστορία s . 

Ούτω δέ έν τή ιστορική ανελίξει τών χρόνων εκείνων πρώτους εύρί
σκομεν τούςΑΊγυπτίους διοργανώσαντας καί διαμορφώσαντας τήν τής δ ι 
καιοσύνης άπονομήν ύπό ακριβή τινα τύπον τοϋ πολιτισμού αυτών. Έάν 
τ ά παρ' Έβραίοις περί τοϋ δικαίου αυτών κρατούντα γινώσκομεν μόνον 
έκ τής Βίβλου, τούς Αιγυπτίους γινώσκομεν έξ αυτών τών νόμων αυ
τών καί έκ τών σωζόμενων περί αυτών μνημείων δυνάμεθα ασφαλώς 
σχεδόν νά ειπωμεν ότι, ότε οί "Εβραίοι έξήρχοντο τών ορίων τής βαρ-
βαρότητος, οί Αιγύπτιοι είχον ήδη μακρόν παρελθόν πολιτισμού. Παρά 
τοις Έβραίοις τό δίκαιον, καί Ίδια τό ποινικόν, γέμει βαρβαρικών εθί
μων, ένώ τό τών Αιγυπτίων φαίνεται άπηλλαγμενον σχεδόν τελείως 
αυτών, προϊόν μακρού πολιτισμού καί μακράς κοινωνικής μορφώσεως. 
Τό τού άντιπεπονθότος αξίωμα, δπερ έχρησίμευσεν ώς βάσις τοϋ Ιου
δαϊκού νόμου καί πάντων τών πρωτογενών δικαίων, οί Αιγύπτιοι άπό 
πολλού είχον απαλείψει έκ τοϋ κωδικός αυτών. Παρ' αΰτοΐς ή κοινω
νία ύποκαθίστατο έν τή τιμωρία τών ένοχων καί πάντα τ ά αξιώματα 

1 Εξόδου κεφ. 18. ' 
* Pastoret. Histoire de la ligislation torn. Ill σελ. 225~279. 
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τής πολιτείας, τά παρ* Έβραίοις και τοις άλλοις λαοϊς ε'ν ταϊς χερσίν 
ενός μόνου ανήκοντα, διενέμοντο παρ* αΰτοίς και ειδικώς άνετίθεντο 
τοις πολλοίς έν τή εύφόρφ εκείνη παρά τον Νεϊλον χώρικ. 

ΈντεϋΟεν δέ μεγάλος φαίνεται έπιδράσαν το Αίγυπτιακον δίκαιον 
έπί τών δικαίων τών άλλων τής αρχαιότητος εθνών. Είς τών νεωτέ
ρων γάλλων συγγραφέων, ό κ. Rabillout, ομιλών όπόσον επέδρασεν 
έν τω ρωμαϊκφ δικαίφ τό αίγυπτιακον, αποφαίνεται λέγων δτι εν 
αυτή τή Δωδεκαδέλτω αί ΰ π ' αυτής διατυπούμεναι άρχαί παρ ' Αιγυ
πτίων ελήφθησαν. To jus gentium, τό διεθνές δίκαιον, περί ου οί 
ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι έπί τοσούτον ήτχολήθησαν, αντιτιθέμενοι αυτό 
πρός τό ρωμαϊκόν, δέν ήν, ώς έπιστεύετο, προϊόν τοϋ ίδιου αυτών 
πνεύματος, άλλά δίκαιον ύφιστάμενον ήδη καί λειτουργούν. Πληθύς 
αυθεντικών κειμένων, πράξεις καί κείμενα νόμων καί διατάξεων, έκ 
τής Αιγύπτου καί τής Χαλδαίας τελευταϊον άνευρεθέντα, άποδεικνύ-
ουσιν ήδη δτι οί δύο μεγάλοι τών προϊστορικών χρόνων λαοί, οί παρά 
τών αρχαίων Ελλήνων αναγνωριζόμενοι ώς μύσται αυτών καί διδά
σκαλοι, άπό χιλιάδων ετών είχον ήδη δημιουργήσει τό δίκαιον τούτο. 

Υπέρτατος τής δικαιοσύνης αρχηγός έν Αίγύπτφ ήν ό βασιλεύς. 
'Ετιμώρει, άπέλυεν ή έ'διδε χάριν κ α τ ' ιδίαν βούλησιν. Ά λ λ ' ή αυτο
πρόσωπος ύ π ' αυτού απονομή τής δικαιοσύνης σπανιώτατα ελάμβανε 
χώραν. Κατά Διόδωρον τόν Σικελιώτην, τό δικαστικόν τής Αιγύπτου 
σύστημα είχεν ώς έξης. Τριάκοντα δικασταί ύπό τού βασιλέως εκλε
γόμενοι εκ τών πρωτευουσών τής Αιγύπτου πόλεων, τής Ηλιουπόλεως, 
τών Θηβών καί τήςΜέμφιδος, καί έκ τών εντιμότερων τοϋ βασιλείου 
ονομάτων, έδίκαζον τάς κατά τό κράτος διαφοράς. Πρόεδρος διωρί-
ζετο δ άριστος αυτών. Ή δικαιοσύνη παρείχετο δωρεάν τ φ λ α φ , οί δέ 
δικασταί άντημείβοντο γενναίως ύπό τού βασιλέως 1 . Ή κατά τάς συ
ζητήσεις τών δικών διαδικασία έτελείτο εγγράφως*, ά λ λ ' ΐ ν α μή 
βραδύνη επί πολύ ή εκδίκασις τών υποθέσεων, δέν επετρέπετο ή μία 
μόνον άνταπάντησις 5 . Ό τοϋ δικαστηρίου πρόεδρος έφερε περιλαίμιον 
εκ χρυσού καί πολυτίμων λίθων, έκ τού μέσου τού οποίου έκρέματο 
είκων παριστώσα τήν άλήθειαν γυμνήν καί τυφλήν. Ή περί τόν 
λαιμόν τοϋ προέδρου περιβολή τοϋ κοσμήματος τούτου εθεωρείτο ώς ή 
εναρξις τής συνεδριάσεως. Μετά τό πέρας τής συζητήσεως καί τήν τών 
δικαστών διάσκεψιν, δ πρόεδρος έδιδε τήν εικόνα προς τό διάδικον μέ-

* Διόδωρου τοϋ Σικελιώτου I σελ. 86—87. 
' Διόδωρου αυτόθι. 
' Διόδωρου τοϋ Σικελιώτου I σελ. 87. 
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ρος, όπερ εθεωρείτο έχον δίκαιον καί ή πράξις αύ'τη ήν ό τύπος τής 
εκδόσεως τής αποφάσεως ' . Χαρακτηριστικον δέ τής ευνομίας τοϋ Αι
γυπτιακού λαού ήν ό πρός τούς νόμους άκρος αυτών σεβασμός καί ή 
πρός τούς πατρίους αυτών θεσμούς και τά έθιμα έμμονη αυτών επί το
σούτον, ώστε σπανιώτατον ή αδύνατον ήν διά την Α'ίγυπτον ή κατάρ-
γησις ή σύστασις νέων εθίμων καί νόμων. 

Μετά τούς Αιγυπτίους καί πρός ανατολάς χρονολογικώς πάντοτε 
βαίνοντες έν τή ταχείς ταύτη επιθεωρήσει τών δικαστικών οργανισμών 
τών προϊστορικών εθνών, έρευνήσωμεν ήδη τό κατά τούς Πέρσας καί 
Άσσυρίους δίκαιον. Παρ' αΰτοις ετι , ώς προοιμιαζόμενοι ειπομεν, βα
σιλεύς καί δικαστής ήν ταύτόν. Ό θρόνος ήν δικαστήριον καί ή υπέρ
τατη αύτοΰ εξουσία διά τής απονομής τής δικαιοσύνης έδείκνυτο. 
Ά π ' αυτής τής παιδικής καί νεανικής ηλικίας οι βασιλείς έσπούδαζον 
καί έδιδάσκοντο τούς νόμους τής χώρας, ή δέ διδασκαλία αΰτη ήν 
κοινή καί καθωρισμένη έν τοις σχολειοις ώς τά άλλα μαθήματα. Ή 
απονομή τής δικαιοσύνης, γινομένη πολλάκις καί ύ π ' αυτών τών ιδίων, 
ήσκεϊτο ύπό προσώπων εκλεγομένων ίσοβίως ύπό τήν ιδίαν έπίβλεψιν 
καί φροντίδα, ήν βραδύτερον οί διαδεξάμενοι τούς - Άσσυρίους Πέρσαι 
βασιλείς ήσκουν ενδελεχώς, κολάζοντες άμειλίκτως τούς εκτρεπομένους 
τών καθηκόντων των αντιπροσώπους αυτών δικαστάς. Ό Ηρόδοτος 
αναφέρει ότι δ Καμβύσης έτιμώρησε θανάτφ δικαστήν δωροδοκηθέντα, 
καί ότι τό δέρμα αΰτοϋ ήπλοϋτο έπί τής έδρας, έφ' ής έδίκαζεν, ίνα 
χρησιμεύη ώς προειδοποίησις διά πάντας τούς διαδόχους του. Οί δικα
σταί δέ ούτοι ώφειλον νά έ"χωσιν υπέρ τά πεντήκοντα ετη 2 , ουδείς δέ 
ανελάμβανε τό αξίωμα προ τοϋ χρόνου τούτου, φρονοϋντες ότι ή εκ-
πλήρωσις τών δικαστικών καθηκόντων, άφ ' ών ήρτητο ή περιουσία, 
ή τιμή καί ή ζωή τών πολιτών, άπήτει τήν σεμνότητα καί τήν ωριμό
τητα τής ηλικίας. 

Έπ ί τών αυτών σχεδόν βάσεων έρρυθμίζετο καί τό δικαστικόν τών 
Εβραίων σύστημα. Καί αληθώς μέν ό δικαστικός οργανισμός αυτών 
συγχέεται μετά τοϋ τής πολιτείας αυτών, ά λ λ ' οΰχ ήττον είναι ενδει
κτικός τής πολιτικής μορφώσεως τοϋ Ιουδαϊκού ε"θνους -κατά τούς χρό
νους εκείνους, καθ ' ους έν ταϊς άλλαις χώράις τό δίκαιον εύρίσκετο ετι 

1 Αυτόθι 58—86. 
1 «Οί δε βασιλήϊοι δικασταί κεκριμένοι άνδρες γίνονται Περσέων, ές οδ άποθά-

νωσι ή σφι παρευρέθη τι άδικον, μέχρι τούτου : ούτοι δέ τοϊσι Πέρσησι δίκας δι-
κάζουσι καί έξηγηταί τών πατρίων θεσμών γίνονται καί πάντα είς τούτους άνα-
κέεται» "Ηροδότου ίστορ. Γ. § 31· " . 

Τ Ο Μ Ο Β Ι Ζ ' . "Οκτώβριος 10 
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έν τοις σπαργάνοις αύτοϋ. Βάσις αύτοϋ έγένετο ή θεοκρατία, ήτις άπο 
τοϋ νομοθέτου αυτών, τοϋ Μωϋσέως, μέχρι σήμερον διέπει ετι καί συγ
κρατεί εις έθνος τούς απογόνους αύτοϋ, καίτοι διεσκορπισμένους απαν 
ταχού τής γής. "Αλλως δέ, ώς ειπομεν καί ώς θέλομεν ΐδει, ή θρη
σκεία άπετέλεσεν απανταχού καί άειποτε τήν βάσιν παντός πολιτικού 
οργανισμού καί πάσης πολιτείας, ίδια δέ έν "Ανατολή. Παρά τοις Πέρ-
σαις καί παρά τον Ίνδόν ποταμόν, παρά τοις Αίγυπτίοις και παρά 
τοις Έβραίοις, τά ιερατικά πνεύματα καί αί θρησκευτικά! προλήψεις 
έγένοντο ή πηγή τού κοινωνικού αυτών βίου και μετ ' αυτών συνεμί-
γνυτο καί ή νομοθεσία αυτών. 

Έν τώ Μωσαϊκώ νόμω άπασα' ή δικαιοσύνη περιείχετο έν τ φ άξ ιώ-
ματ ι , όπερ ή ιστορία διέσωσε διάσημον, αψυχήν αντί ψυχής, όφθαλμόν 
άντί οφθαλμού, οδόντα άντί οδόντος, χείρα άντί χειρός, πόδα άντί 
ποδός, κατάκαυμα άντί κατακαύματος, τραύμα άντί τραύματος, μ ώ 
λωπα άντί μώλωπος» ' . Ήν αξίωμα άντάξιον τού λαού εκείνου, όστις 
ούδ' επιεικής ουδέ . δίκαιος έγένετο ποτε πρός τούς γείτονας του καί 
προς εαυτόν, καί περί ού ό Bossuet μετά τόσης δριμύτητος εγραψεν 
ότι ήν λαός τερατώδης, ουδέ πϋρ ουδέ γήν εχων, άνευ χώρας καί άπό 
πάσης χώρας, ό ευτυχέστατος τών λαών άλλοτε, νϋν δέ ό τό μίσος 
καί τήν όργήν τοϋ κόσμου παντός εμπνέων, άθλιος χωρίς νά ή τοιού
τος, άξιος οίκτου χωρίς νά ή άξιος αύτοϋ, περιελθών έν τή άθλιότητι 
έκ τής κατάρας, ήτις έβάρυνε κ α τ ' αύτοϋ άπό τοϋ θανάτου τοϋ Ι η 
σού Χριστού *. "Αξίωμα αμοιβαίας έξολοθρεύσεως έφαρμοσθέν ύπό τοϋ 
λαού τού θεού έν τή πολιτεία αυτών καί κ α τ ' αυτής έπί τέλει εκτε
λεσθέν. "Ανεξαρτήτως όμως τών "ιδεών τούτων, τό τοϋ άντιπεπονθότος 
αξίωμα ήν ή κυριαρχούσα ίδέα έν τή εποχή εκείνη τής αρχαιότητος, 
έδίδασκε δέ αυτό καί ό Πυθαγόρας έν τή σχολή αύτοϋ. Πιθανόν δέ 
είναι ότι ή εφαρμογή αυτού δέν φαίνεται ούσα, τουλάχιστον έν τή εσω
τερική δικαιοσύνη τών Ιουδαίων, ακριβής. Τινές τών συγγραφέων, ύπο-
μνηματίζοντες τό έν λόγω αξίωμα, ύποστηρίζουσιν ότι οι δικασταί 
έξετίμων τήν ζημίαν καί χρήμασιν άντικαθίστων τήν βλάβην τοϋ μέ
λους. Τούτο δέ έπρέσβευον καί οί έρμηνευταί τοϋ Μωσαϊκού νόμου 5 . 

Παρ' Έβραίοις ήσαν πολλών ειδών τ ά δικαστήρια, άλλά κυρίως 
τρία άπετέλουν τήν δικαστικήν ίεραρχίαν καί τάξιν , τό κοινόν δικα-

Εξόδου ΚΑ. 24—25.—ΛευϊτικΌν ΚΑ. 20.—Δευτερονόμ. 10, 21. 
• Bossuet. Sermons, σελ. 320. 

s Selden. De juris naturalis et gent. VI. 8.—Pastoret, Histoire de la legis
lation t. IX. 125. 
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στήριον, τό συμβούλιον τών γερόντων τών πόλεων καί τό μέγα Συνέ-
δριον. Έρευνήσωμεν έν τάχει τά καθ'εκαστον αυτών. 

Τό κοινόν δικαστήριον ακριβώς ειπείν ή ν είδος τ ι διαιτητικού δικα
στηρίου, συντεταγμένον κατά τύπους ώρισμένους καί άπετελεϊτο έκ 
τριών δικαστών. Έκ τούτων δύο έξελέγοντο ύπό τών διαδίκων, ορι
ζόντων άνά έ'να, τοϋ τρίτου διοριζομένου ύπό τών δύο άλλων. Ό τρί
τος ούτος εδει νά έκλεγή μεταξύ τών ανεγνωρισμένης άξιας καί εύθύ-
τητος ανδρών. Ή εκλογή αύ'τη τών τοιούτων προκρίτων δέν ή ν εν 
τούτοις προϊόν κενής τοϋ δημοσίου φρονήματος εκτιμήσεως. Έκ τής 
Μ ίσχνας 1 μανθάνομεν ότι πολιτικαί συνελεύσεις τοϋ Ιουδαϊκού λαοϋ 
έλάμβανον χώραν κατά τάς ημέρας τού σαββάτου, τάς- πρώτας ημέ
ρας τοϋ σεληνιακού μηνός καί καθ ' ώρισμένας τινάς ε'πισήμους έορτάς. 
Κατά τάς συνελεύσεις ταύτας οί προφήται προσηγόρέυον τόν λαόν καί ό 
λαός μεταξύ άλλων αποφάσεων, ας ήδύνατο νά λάβη , καθώριζε διά 
χειροτονίας τούς δυναμένους νά καθέξωσι τήν τάξιν τών ανδρών εκεί
νων, οΐτινες ήσαν άξιοι τής συστάσεως ταύτης, καί εξ ής οί δύο εκλε
γόμενοι δικασταί τού κοινού δικαστηρίου έξέλεγον τόν τρίτον. Τό κοι
νόν δέ τούτο δικαστήριον συνηδρίαζεν έν ταϊς πύλαις τών πόλεων ή έν 
τ α ϊ ς άκραις τών όδών,'έκδικάζον ή άποφαινόμενον έπί τών κοινών πο
λιτικών καί τών άνευ διαφέροντος ποινικών υποθέσεων, έ φ ' ώ ν μόνον 
τήν ποινήν τής μαστιγώσεως ή τοϋ προστίμου έδικαιούτο νά έπιβάλλη. 

Έάν τό κοινόν δικαστήριον είχε τόν διαιτητικόν τούτον χαρακτήρα, 
'ίν' άποφαίνηται έπί τών κοινών καί εύκολων διαφορών μόνη τή συν
δρομή τής λογικής, τό λεγόμενον δικαστήριον τών γερόντων τών πό
λεων είχεν εύρυτέραν καί μείζονα δικαστικήν έξουσίαν. "Εδρα τοιού
του δικαστηρίου ήν π&σα πόλις πληθυσμόν έχουσα τουλάχιστον είκοσι 
καί εκατόν οικογενειών, έν μόνη δέ τή Ιερουσαλήμ, τή τοϋ κράτους 
πρωτευούση, ήδρευον δύο. Ή ν δέ Ίσόβιον τήν αρχήν καί οί δικασταί 
προεχειρίζοντο διά χειροτονίας· πρόεδρος αυτών ήν δ πρεσβύτερος τήν 
ήλικίαν καί αί αποφάσεις εξεδίδοντο διά μυστικής ψηφοφορίας. Τοϋ 
δικαιώματος τοϋ εκλέγεσθαι καί δικάζειν άπεκλείοντο οί νόθοι, οί το
κογλύφοι, οί άσωτοι καί έν γένει πάντες οί έπιλήψιμον έχοντες τον 

ι. Ή Μίσχνα ην συλλογή τών πολιτικών νόμων καί τών ραββινικών παραδό
σεων τών Εβραίων. Οί Ιουδαίοι "ισχυρίζονται δτι δ Μωϋσής, λαβών έηί τοϋ δ'ρους 
Σινα τον δεκάλογον, έλαβε ταυτοχρόνως παρα τοϋ Θεοϋ καί ετέρους νόμους, ους 
έκ παραδόσεως έτήρουν μέχρι τοϋ Ιούδα, ος συνέλεξεν αυτούς έν κώδικι. Φαίνε
ται δέ γραφεΓσα ή Μίσχνα κατά τον δεύτερον μ. Χ. αιώνα καί αποτελεί το πρώ
τον μέρος τοϋ Ταλμούθ. 
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βίον. Ή εκλογή αυτών έγίνετο κατά τούς πρώτους μέν χρόνους ύπό 
τής εκκλησίας τοϋ λαού, ά λ λ ' άπό τής συστάσεως τής Βασιλείας οί 
δικασταί πάντες διωρίζοντο ύπό τού βασιλέως 1 . Έδίκαζε δέ τάς δια
φοράς εκείνας, αϊτινες έσχετίζοντο πρός τόν νόμον και άπετελεϊτο έξ ε ί 
κοσι και τριών μελών. Έκτος τών περιπτώσεων, έ φ ' ώ ν ΰπήρχεν άμ-
φισβήτησις τής εννοίας τοϋ νόμου καί έφ ' ών, έν περιπτώσει δυσκολίας, 
ώφειλε νά ζητήση τήν γνώμην τής γερουσίας καί τών αρχιερέων, τό 
δικαστήριον τών γερόντων τών πόλεων είχε μόνον τό δικαίωμα ΐ ν ' ά -
παγγέλλη τήν κεφαλικήν ποινήν. Έν έκαστη δέ τών δέκα φυλών 
υπήρχε παρόμοιον δικαστήριον καί πρός καιαδίκην άπητούντο. τρισκαί-
δεκα ψήφοι. 

Ή αποδεικτική διαδικασία έξετελεΐτο, ώς έπί τό πολύ, διά μαρ
τύρων, τής μαρτυρίας ενός μόνου μή ούσης επαρκούς, διότι ό νόμος 
άπήτει τό σύμφωνον τών καταθέσεων τών καταμαρτυριών, ίδιο; δέ έν 
ταΐς ποινικόν χαρακτήρα έχούσαις δίκαις *. Τής υποχρεώσεως ταύτης 
τοϋ καταμαρτυρεϊν άπηλλάσσοντο 6 μέγας Άρχιερεύς, διά τό σεβα-
στόν τοϋ αξιώματος, άπεκλείοντο δέ οί δούλοι, αί γυναίκες, οί ξένοι 
καί έκ τών πολιτών δσοι δ ι ' άτιμίαν άπεκλείοντο τής δικαστικής λε ι 
τουργίας. 

Ή δίκη δ ' έγίνετο δημοσία - ή ύπό τοϋ κατηγορουμένου απολογία 
έν ταΐς ποινικαΐς δίκαις άπηγγέλλετο ύπό τοϋ ίδιου, μή επιτρεπομέ
νων συνηγόρων 5. "Έδει δέ αύ'τη νά ή σύμφωνος πρός τάς μαρτυρικάς 
καταθέσεις, εν περιπτώσει δέ διαφωνίας αυτών ή ποινή ήν μετριωτέρα, 
άποδεικνυομένης εν μέρει τής ενοχής. At βάσανοι άπηγορεύοντο. 
Καταδικαζομένου δέ τοϋ κατηγορουμένου είς τήν τού θανάτου ποινήν, 
αΰτη έξετελεΐτο, μή υπαρχόντων δημίων, διά λιθοβολίας, πρώτων 
βαλλόντων τών μαρτύρων έπ ' αυτόν". 

Τό μέγα Συνέδριον ειχεν όργανισμόν μάλλον διοικητικόν ή δικα
στικόν καί ήδρευεν Ιν Ιερουσαλήμ. 'Από τοϋ Μωϋσέως μέχρι τοϋ 
Έσδρα άπετελεϊτο έξ έβδομήκοντα μελών, ό τελευταίος δέ άνεβίβασε 
τόν αριθμόν αυτών εις εκατόν είκοσι. Τά δικαστικά αΰτοϋ καθήκοντα 
συνίσταντο είς την αΰθεντίκήν τών νόμων έρμηνείαν καί τήν έκδίκασιν 

1 Pastoret. Histoirede la legislation τόμ. III. σελ. 225—275. 
' Σαριπόλου. Ιστορία τής ποινικής νομοθεσίας τόμ. I. σελ. 200 καί έπόμ. 
' Ίδε πλείονα περί τούτων και τής έπί δικαστηρίων υπερασπίσεως εν τή ημε

τέρα μελέτη «Δικηγόροι καί Δικηγορία» 'Αθήνησι 1890. 
* «Καί ή χειρ τών μαρτύρων εσται έπ'αΰτοΐς έν πρώτοις θανατώσαι αΰτον καί 

ή χειρ παντδς τοϋ λαοΰ έπ' έσχατα)» Δευτερονόμ. 1<ΐ'. 9. καί ΙΖ'. 4—7. 
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τών μεγάλου ενδιαφέροντος υποθέσεων. Οΰτω δέ έδίκαζε τά πολιτικά 
εγκλήματα, τήν κακοδικίας δίκην, τήν έπί μοιχεία κατηγορίαν, τάς 
κατά τών ψευροπροφητών δίκας, καί διέτασσε τήν ενώπιον αΰτοϋ εμ-
φάνισιν τοϋ μεγάλου 'Αρχιερέως, εάν κατηγορειτο έπί πράξει Ιπα-
γούση τήν κεφαλικήν ποινήν, καί άπεφαίνετο έπί τών κατά τών γε
ρουσιαστών, τών προφητών ή τών στρατηγών κατηγοριών. Ή δ ύ -
νατο νά τιμωρήση πόλεις ή καί φυλάς ολόκληρους, έάν μεθίσταντο 
τής θρησκείας καί έν τή περιπτώσει ταύτη τό μέγα συνέδριον ώνόμαζε 
καί καθώριζε τάς έπιτροπάς έκείνας, αϊτινες ώφειλον νά ύποστώσι τήν 
ποινήν. Ό δικαστικός ούτος διοργανισμός τών Ιουδαίων ενέμεινε παρά 
τάς πολιτικάς μεταβολάς, αί,'τινες έγένοντο παρ' αύτοϊς διά τής εγκα
ταστάσεως τών δικαστών καί είτα τών βασιλέων, καί επέζησε καί 
μετά τήν ρωμαικήν κατάκτησιν, ά λ λ ' ά π ' αυτής αί θανατικαί κατα -
δίκαι αί ύπό τών δικαστηρίων αυτών ά^αγγελλόμεναι εδει ίνα επικυ-
ρώνται ύπό τού ρωμαίου διοικητού ή ανθυπάτου, ώς βλέπομεν τοϋτο 
έπί τής δίκης καί καταδίκης τοϋ Τησοϋ Χριστού. 

Τοιαύται περιεσώθησαν ήμΐν αί τών προϊστορικών εθνών περί δι
καιοσύνης πληροφορίαι καί παραδόσεις. Έν τή βαθμιαίο; τών χρόνων 
ανελίξει ή πρώτη τής δικαιοσύνης μορφή μετεβλήθη καί ανεδείχθη 
αναλόγως τού πολιτισμού τών Ανατολικών λαών, ά λ λ ' οΰχ ήττον 
δέν έλαβε τήν δψιν ουδέ τόν χαρακτήρα, μεθ' ολην τήν παρέλευσιν 
αιώνων, δν διεμόρφωσαν έν τάχει οί αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι, 
καί όστις έχρησίμευσεν ώς βάσις τοϋ νομοθετικού καί δικαστικού συστή
ματος τής νεωτέρας εποχής. Έκ τής βραχείας ταύτης επιθεωρήσεως 
τοϋ δικαστικού οργανισμού τών τής Ανατολής λαών καταφαίνεται ή 
πνευματική διαφορά τών δύο μεγάλων τής αρχαιότητος εθνών πρός 
τόν άγονον ιδεών καί άποχαυνωτικόν χαρακτήρα τών "Ανατολικών 
λαών, οϊτινες μεθ' ολον τόν ογκον, τόν πλοϋτον καί τόν αριθμόν, άεί-
ποτε έν τή Εστορία- ε'χρησίμευσαν ώς μέσα τής πολιτικής καί πολεμικής 
αναδείξεως τών τε Ελλήνων καί Ρωμαίων. 

Εκείθεν τών ορίων τών ιστορικών χρόνων μόνη ή ισχυρά καί γόνι
μος τών Ελλήνων φαντασία εθηκεν δλόκληρον κόσμον πλήρη φωτός 
καί ζωής, έν φ οί θεοί καί οί άνθρωποι άμ,ιλλώμενοι έξ ήρωϊσμοϋ καί 
πνεύματος, συνεκρότουν μάχας, έ'κτιζον πόλεις, ϊδρυον δυναστείας καί 
έφεύρισκον τέχνας, αίτινες έμελλον νά δοξάσωσι τό προνομιοϋχον τών 
Ελλήνων γένος. Όπως δέ οί τής Ανατολής λαοί, οί τής ήρωϊκής 
περιόδου Έλληνες τήν πηγήν τής κοινωνικής δικαιοσύνης έ'θηκαν έν 
χώρικ υψηλότερα και αγνότερα τοϋ στενού χώρου, εν φ έκινοϋντο καί 
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έπάλαιον τ 'ανθρώπινα πάθη. Ή όύναμις και τό δίκαιον ε'ισιν άπόρ-
ροιαι τοϋ Διός, τοϋ παντόκράτορος καί κυρίου τοϋ "Ολύμπου, τοϋ 
δημιουργού καί συντηρητοϋ τής παγκοσμίου τάξεως. Έν ονόματι αυ
τού οί βασιλείς έβασίλευον καί έδίκαζον τάς μεταξύ τών λαών των 
έγειρομένας διαφοράς 1 καί όπως ό Νέστωρ, διά τοϋ Όμηρου, λέγει 
ομιλών πρός τόν Αγαμέμνονα : 

. . . . σέο δ'άρξομαι, ούνεκα πολλών 
λαών Ιαβι οίναξ, καί τοι Ζευς έγγυάλιξεν 
σκήπτρον τ 'ήδέ θέμισιας, ϊνα σφίσι βουλεύηοθα ! . 

Πάντα τά πρός ύπεράσπισιν τών ασθενών έθιμα, δ ι ' ώ ν ύποκαθίστατο 
ή τάξις πρός τήν βίαν καί συνεκροτεΐτο ή ομόνοια έ'ν τε ταϊς πόλεσι 
καί ταϊς ο'ικογενείαις, ήσαν προϊόντα τής άμεσου καί διαρκούς τής 
θείας βουλήσεως εκδηλώσεως. Ή ιδέα τοϋ νόμου ύπό τήν έ'ννοιαν καί 
τόν σκοπόν, άτινα τά νεώτερα έ'θνη άποδίδουσιν αύτώ, δέν υπήρχε 
κατά τάς έποχάς έκείνας έν τή ομηρική κοινωνί©;, έν η ή αυτή λέξις 
εχρησίμευσεν ίνα ύποδεικνύη τούς χρησμούς καί τά δικαιώματα άμα 
τών θνητών 5 . Ό "Ομηρος αυτός δέν έγίνωσκε τόν όρον τούτον, δν οί 
έγγύτερον ήμΐν ποιηταί, ιστορικοί καί φιλόσοφοι μετεχειρίσθησαν ίνα 
διαγράψωσι τούς ανθρωπίνους νόμους. Α ί διακεκριμέναι τήν σήμερον 
ίδέαι τής θρησκείας, τής ηθικής καί του δικαίου συνεχέοντο καί εν τοις 
όργανισμοΐς αυτών ήσαν δυσδιάκριτοι. 

Διά τής Ίσχυράς καί αγνής άμα φαντασίας τής ελληνικής φυλής 
αί αρχέτυποι, αύται Ίδέαι άνεδημιουργήθησαν, ώς ειπείν, ύπό νέον καί 
λαμπρόν τύπον έν τή χαρακτηριζούση τήν μυθολογίαν τής πρωτογε
νούς Ελλάδος εΰφυεΐ καί σφριγώση οψει. Πάντα τά σπουδαιότερα 
μέρη τής κοινωνικής τάξεως κατέστησαν διαδοχικώς πνεύματα ισχυρά, 
θεοί αθάνατοι. Ή Θέμις, ή Δίκη, ή Ευνομία και δ "Ορκος 4 , μετα-
βληθέντα εΊς προσωπικότητας ζώσας καί θείας, έπιφυλάττουσιν αύ-
στηράν τήν τιμωρίαν εΊς τόν Δόλον, τήν Βίαν καί τήν πολύμορφον 
Άδικ ίαν . Ή Δικαιοσύνη, θυγάτηρ τής Θέμιδος καί τοϋ βασιλέως τών 

* «Κύριοι ήσαν οί βασιλείς τής τε κατά πόλεμον ηγεμονίας καί τών θυσιών 
όσαι μή ίερατικαί, καί προς τούτοις τάς δίκας εκρινον» Αριστοτέλους πολιτ. Γ. 
Ο § 7. 2 Ίλιάδος Α. 238-239. Β. 197. I. 9 8 - 9 9 . Ό δ υ σ σ ε ί α ς 1.179. Ησιόδου. 
"Εργα καί Ήμέραι σ. 279—280. 

» Όμηρου Ίλ. I. 98 — 100. 
» Αυτόθι I. 238. 
* Ησιόδου Θεογονία Τ. 301. 
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θεών, εδρεύουσα παρά τόν θρόνον τοϋ πατρός αυτής, ουδέποτε άπο-
κάμνει καταγγέλλουσα τά εγκλήματα καί ζητούσα τήν παραδειγμα-
τικήν αυτών τιμωρίαν *. 

Ούτω δέ οί νόμοι, ή , κάλλιον ειπείν, τά εθνικά έ'θιμα δέν ήσαν αρ
χαία λόγω μόνον καταγωγής, άλλ 'άπελάμβανον τής άπαύστου και 
αοράτου φυλακής τών αθανάτων τοϋ Όλύμπου κατοίκων. Ή πολι
τική καί ποινική νομοθεσία παρίστατο ωσαύτως διά συμβόλων έν ταΐς 
δημώδεσι παραδόσεσιν. Ύπό τήν προστασίαν τοϋ Διός, τού απηνούς 
τού Άρεως αντιπάλου, ή Δίκη, ή Ευνομία καί ή Ειρήνη, σεμναί τής 
Θέμιδος καί τοϋ βασιλέως τών θεών θυγατέρες, συνεβάδιζον καί ήγρύ-
πνουν επί τών έργων τών θνητών *. 

Πάσαι δέ αύται αί δοξασίαι καί Ίδέαι βάσιν είχον τήν θρησκείαν 
και τήν οϊκογένειαν. Ή Ελληνική οικογένεια έγεννήθη έκ τής πρω
τογενούς ταύτης θρησκείας, ήτις παρήγαγεν ωσαύτως τόν γάμον καί 
τήν πατρικήν έξουσίαν, συνέσφιγξε τούς.συγγενικούς δεσμούς καί εδη-
μιούργησε τό δίκαιον τής κληρονομιάς. Ή θρησκεία δέ αύτη αφού ανέ
πτυξε τήν οϊκογένειαν, έμόρφωσε καί άνέδειξεν είτα τήν πολιτείαν, έν 
η ενέμεινε διοικούσα ώς τό πριν έν τή οικογένεια. Ά π "αυτής ή πολι
τεία ήντλησε τάς αρχάς της, τά έθιμα καί τάς παραδόσεις της. Ά λ λ ά 
σύν τ φ χρόνφ αί γηραιαί αύται παραδόσεις μετερρυθμίσθησαν ή έξέ-
λιπον, τό δέ Ίδιωτικόν δίκαιον καί αί πολιτικαί δοξασίαι συμμετέσχον 
τών μεταβολών τούτων, έκ τών οποίων άνεπτύχθη τό κοινωνικόν καί 
πολιτικόν πνεύμα, έξ οΰ άνεδείχθησαν αί άρχαΐαι Έλληνικαί πολιτεΐαι. 

Εντεύθεν δέ βαθμηδόν άνεπτύχθη και έμορφώθη χαρακτήρ τις δη
μοσίου βίου άπό τών θεοκρατικών τούτων Ιδεών. Ή θρησκεία άπήτει 
ϊνα πάσα εστία εχη τόν μέγαν αυτής ιερέα, ούδ' επέτρεπε τήν εΊς πολ
λούς διανομήν τής θρησκευτικής εξουσίας. Ή εστία τοϋ οίκου είχε τόν 
αρχιερέα αυτής, όστις ήν δ πατήρ τής οικογενείας· ή εστία τοϋ δή
μου ή τής φρατρίας είχεν ωσαύτως τόν άρχηγόν αυτής φρατρίαρχον 
καί έκαστη φυλή είχε τόν θρησκευτικόν αυτής άρχηγόν, δν οί Α θ η 
ναίοι έκάλουν βασιλέα, πρύτανιν ή άρχοντα*. Τό πρώτιστον τών κα -

1 Σοφοκλέους Οιδίπους έν Κολωνώ 1382. «Τήν τά δίκαια άγαπώσαν Εύνομίαν 
η πάσας και πόλεις καί χώρας σώζει, καί τήν άπαραίτητον και σεμνήν Δίκην, ήν 
δ τάς άγιωτάτας ήμΐν τελετάς καταδείξας Όρφεύς παρά τον τοϋ Διος θρόνον 
φησί καθημένην πάντα τ ά τών ανθρώπων έφορ^ν». Δημοσθένους κατά Άριστο» 
γείτονος I. 11. 

1 "Ομήρου Ίλ . Ε. 888. "Ησιόδου Θεογονία 901—3. 
1 Αριστοτέλους πολιτικά VII. 5. 11.—Θουκυδιδου 11. 15. 
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θηκόντων αΰτοϋ ήν ή τών θρησκευτικών τελετών έκπλήρωσις, ή δέ 
άγνοια ή άνικανότης προς τοϋτο συνεπήγεν άμα. καί τήν τών βασιλι
κών καθηκόντων. Οΰ'τως άρχαϊός τις τής Σικυώνος βασιλεύς άπεβλήθη 
τοϋ θρόνου, διότι ή χειρ αυτού μολυνθεϊσα διά φόνου, δέν ήν πλέον 
άγνή πρός άπόδοσιν θυσιών τοις θεοις. Αμφότεροι οί μεγάλοι τής αρ
χαιότητος ποιηταί, ό Όμηρος καί δ Βιργίλιος, άναφέρουσι τούς βα
σιλείς άπαύστως ασχολούμενους είς τήν τελετήν τών θρησκευτικών δια
τυπώσεων, καί έν τω Δημοσθένει άνευρίσκομεν ατι οί αρχαίοι τής Α τ 
τικής βασιλείς έτέλουν αυτοί ούτοι τάς ύπό τής θρησκείας τής πόλεως 
έπιβαλλομένας θυσίας, εν φ 6 Ξενοφών αναφέρει τούς τής Σπάρτης βα
σιλείς ώς αρχηγούς τής Σπαρτιατικής θεολατρείας 1 . Τούτ' αυτό ήν 
καί έν Ρώμη· δ βασιλεύς Νουμάς έξεπλήρου πάντα τά θρησκευτικά 
καθήκοντα, ά λ λ 'ώ ς έκ τών πολέμων απασχολούμενος, έσύστησε πρός 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τούτων, εν τή απουσία" αυτού, τούς πον-
τίφηκας *. 

Σύν τοις θρησκευτικοϊς τούτοις καθήκουσιν, δ πατήρ, δ φρατρίαρχος 
ή δ βασιλεύς ήσκουν ταυτοχρόνως εν τή ίδια δικαιοδοσία τήν τε δ ι -
καστικήν καί πολιτικήν έξουσίαν. Ούτω δέ έφ ' δσον ή θρησκεία άνε-
μίγνυτο έν τή πολιτική τών αρχαίων πόλεων διοικήσει, έν τή δικαιο
σύνη, έν τ φ πολέμφ, άναγκαίως οί εκπροσωπούντες αυτήν ήσαν ταυ
τοχρόνως βασιλείς, δικασταί, ιερείς 5 . 

Η πρώτη άλλως τε τής Ελλάδος προϊστορική εποχή δέν δύναται 
νά δώση ήμϊν ευκρινή ίδέαν τοϋ έν γένει πολιτικού όργανισμοΰ τών 
πολιτειών της. Ό πολιτικές αυτών βίος διετέλει ετι Ιν νηπιώδει κα-
ταστάσει . Πολίτευμα περιλαμβάνον και κανονίζον τάς ίδιωτικάς καί 
δημοσίους σχέσεις τών κατοίκων δέν ήν έ'τι μ,εμορφωμένον, π&σαι δέ 
αί περί τούτου Ίδέαι διετέλουν έν σκοτεινφ καί άορίστφ, ώς ειπείν, 
σχήματι. Αί πρός άλλας πολιτείας έξωτερικαί σχέσεις δέν ύπήρχον, δ 
δ'εσωτερικός τών πόλεων διοργανισμός βάσιν είχε τήν δύναμιν τοϋ 
ισχυρότερου. Ταΰτόν δυνατόν ειπείν καί περί εθνικού δικαίου, . ού
τινος μόνον αμυδρά ίχνη άπαντώμεν, ώς τό άπαραβίαστον τών κηρύ
κων. 'Έντεΰθεν δέ τό ώς άρχαιότατον πολίτευμα εν τή μεμακρυσμένη 
εκείνη εποχή άπαντώμενον ήν ή πατριαρχική βασιλεία, έκ τοϋ οικο
γενειακού βίου λαβοϋσα τήν αρχήν, κατά μικρόν δέ καταλήξασα εις 

1 Δημοσθένους κατά Νεαίρας—Ξενοφώντος Πολιτεία Λακεδαιμ. 13. 
2 Βιργιλίου Σ. 175. Τίτος Λίβιος V. 
3 «Κύριοι δ'ήσαν τής τε κατά πόλεμον ηγεμονίας καί τών θυσιών, οσαι μή 

ίερατικαί, καί προς τούτοις τάς δίκας έδίκαζον.» Αριστοτέλους Πολιτικά III 9. 
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στρατιωτικήν τοιαύτην,καθ' ήν αί μεταξύ τών ηγεμόνων καί τών λαών 
σχέσεις οΰδ' ακριβώς ώρισμέναι ήσαν, ούδ' έπί κανόνων έστηρίζοντο. 
Τήν σύγχυσιν ταύτην τών δρίων καί τών αμοιβαίων σχέσεων τών πο
λιτικών τούτων στοιχείων οί λαοί βραδύτερον ήδυνήθησαν νά κάθορί-
σωσι καί νά διατυπώσωσιν είς οριστικούς κανόνας, άλλά καί τούτους 
πολλάκις παραβιαζομένους καί συγχεομένους ώς έκ τών διαφόρων περι
στάσεων καί τών εκάστοτε αναφαινομένων συμφερόντων τών ισχυρό
τερων καί πλουσιωτέρων μερίδων. 

Ούτως εν ταίς κατά τήν πρώτην έκείνην έποχήν πολιτείαις πρώτον 
εύρίσκομεν τόν βασιλέα, ού τό γένος καί τό αξίωμα έλογίζοντο ιερά, 
ή δέ δύναμις άπό τών Θεών παρεχομένη. Έξαιρέτως δέ προστάτης 
αυτών ένομίζετο δ Ζευς, ώς περί τοϋ "Αγαμέμνονος δ Όμηρος λέγει, 

. «Τιμή δ' έκ ΔΓος εστι, φιλεϊ δε ή μητίνεα Ζευς» 

και διοτρεφεϊς καί διογενεϊς αποκαλεί αυτούς, δ δέ Ησίοδος έκ Διος 
βασιλήας *. 

Ή τής τάξεως τήρησις καί ή τών εθνικών εθίμων καί παρ δόσεων 
συντήρησις ήσαν τό πρώτον τών καθηκόντων αυτών./Η διοίκησις καί 
ή τής δικαιοσύνης απονομή ήσαν τά σύμβολα τοϋ σκήπτρου, δπερ 
δ βασιλεύς τών θεών είχε παραδώσει αΰτοίς. Έν τή ζωηρόρ καί άφελεϊ 
τοϋ "Ομήρου γλώσση, οι βασιλείς ήσαν έξαιρέτως οί δικασπόλοι ή θε-
μιστοπόλοι τών λαών αυτών 8 . Ό Ζεύς εμπνέει αυτούς καί ή Ε κ ά τ η , 
αόρατος τοις θνητοϊς αυτών όφθαλμοϊς, κάθηται περί τό πλευρον αυ 
τών , δταν άποδίδωσι τ φ λαφ τό δίκαιον 4 . Ό Όμηρος αγνοεί δόξαν 
μείζονα καί λαμπροτέραν τής τοϋ δικαστού βασιλέως, 

οστε θεουδής 
άνδράσιν έν πολλοισι καί Ίφθίμοισιν άνάσσων 
εΰδικίας άνέχησι · . . , . 

καί ούτω καθίστανται ενάρετοι οί λαοί ύ π ' αυτόν". Καίτοι δέ τά δρια 
τής δυνάμεως καί τών έργων τοϋ βασιλέως δέν ήσαν έν τοις καθ ' έκα
στα ώρισμένα, οΰχ ήττον τά καθήκοντα αυτών δέν ήσαν άγνωστα 
καί έν πολλοίς τό βασιλικόν αξίωμα ύπέκειτο εις περιορισμούς τινας, 
διά τήν παράβασιν τών δποίων κατεκρίνετο ή τουναντίον, έν εκπλη^ 

1 Όμηρου Ίλ . Β. 179. 
* Ησιόδου Θεογονία 96. 
3 Όμηρου Ίλ. Α. 238. 1. 96. Όδυσσ. Μ. 86. τ . 109. 
4 Όμηρου Ίλιάδος. 
* Όμηρου Όδυσσ. τ . 109—111. 



154 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ρώσει, επηνεΐτο. Ή διαρκής περί τών δημοσίων μέριμνα καί φροντίς 
έπεβάλλετο α ΰ ι φ καί καθήκον είχε προ πάντων νά προβλέπη καί 
έφορό̂ ι, διότι , ώς δ "Ομηρος λέγει , 

«Ου χρή παννύχιον εΰδειν βουληφόρον άνδρα 
ω λαοί τ ' έπιτετράφαται και τόσσα μέμηλεν»•'. 

Ίδ ια δέ το μέγιστον τών καθηκόντων τούτων ήν ή τής δικαιοσύνης 
απονομή. Τό δίκαιον δέ εστηρίζετο εις πατροπαράδοτους τ ινάς καί έκ 
τής συνήθειας παραδεδομένους ορισμούς, οΐτινες ώς νόμοι εθεωρούντο 
κα ι ένομίζοντο ώς παρά τών θεών δεδομένοι, ιδία δέ ώς παρά τού Διός 
καί τής ^Θέμιδος προστατευόμενοι. "Ωφειλον δέ οί βασιλείς νά γ ι ν ώ -
σκωσιν αυτούς, καθόσον νόμοι έγγραφοι δέν ύπήρχον, οΰδ' ή.· λέξις α ύ τ η 
παρ* Όμήρω εύρηται. Έδίκαζον συνήθως μετά τής βουλής τών γ ε 
ρόντων τάς σοβαρωτέρας τών ιδιωτικών διενέξεων καί διαφορών, καθό
σον ή πολιτεία ένδιεφέρετο δ ι ' αΰτάς . Πάσαι αί άλλα ι ίδ ιωτ ικαί δ ια -
φοραί έλύοντο συνήθως δ ιά διαιτησίας, έκτος άν οι ενδιαφερόμενοι ήτουν 
τ ή ν δημοσία ύπο τού βασιλέως έκδίκασιν τής διαφοράς των . Τοιαύτα 
δέ ήσαν συνήθως τ ά περί τήν περιουσίαν αδ ικήματα . 

Εντεύθεν δέ οί βασιλείς δέν ήσαν · οί μόνοι τής δικαιοσύνης άπο-
νομεϊς. Έ ν τοις Όμηρικοΐς επεσιν, ώς έν τοις άρχαίοις χρονικοϊς τοϋ 
Ισραήλ, αναφέρονται καί οί γέροντες, εδρεύοντες έν τ ή άγορό; καί 

αποφαινόμενοι έπί τών υποβαλλομένων αύτοϊς υποθέσεων έν ύπαίθρω 
καί ενώπιον τοϋ λαού. 

Ή άπλότης αύτη τοϋ δικαστικού, τούτου οργανισμού έξισοϋτο προς 
τήν τών δασονομικών τύπων . 

Συνεδριάζοντες άπό τής πρωίας μέχρις εσπέρας 2 οί δ ικασταί ούτοι 
συνηθροίζοντο έν τ ή άγορό£ παρά τούς βωμούς 8 ύπό τ ά όμματα τοϋ 
λαοΰ καί τών θεών, ένφ οί κήρυκες, φέροντες σκήπτρον, έτήρουν τήν 
τάξ ι ν και περιώριζον τάς ενίοτε θορυβώδεις εκδηλώσεις τών συμπα
θειών τοϋ πλήθους. Ό "Ομηρος καλεί τούτους αρωγούς. Καθήμενοι 
έπί λίθινων εδωλίων, ίερφ ένί κύκλφ, χωρίζοντι αυτούς άπό τών ακροα
τών , είχον απέναντι αυτών τόν ενάγοντα καί τόν έναγόμενον, καθή 
μενους ωσαύτως, ά λ λ ' έγειρομένους άλληλοδιαδόχως ϊ να εκτιθώσι τάς 
αιτήσεις των *. Μετά τούτο έξητάζοντο οί μάρτυρες κα ί ε ίτα συνε-
σκέπτοντο, χωρίς νά κινηθώσιν έκ τής θέσεως των , περί τής λύσεως ή 

« Αυτόθι Β. 133. 
». Αΰτίθι Μ. 439. 
3 Αύτίθι Α. 807. 
1 Όμηρου Όδυσσ. Α. 568. 
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αποφάσεως τής δίκης. Μετά τήν σύσκεψιν ταύτην ήγείροντο, ελάμ-
βανον ε'ις χείρα τά σκήπτρα τών κηρύκων καί άπήγγελλον τήν άπόφα-
σιν. Ώρισμένον χρηματικόν τίμημα κατετίθετο έν τ φ κύκλφ προηγου
μένως καί έδίδετο τ φ κερδήσαντι 1 . 

Πλείονες λεπτομέρειαι περί τών δικαστικών τύπων καί τοϋ οργανι
σμού τής απονομής τής δικαιοσύνης τών προϊστορικών εκείνων χρόνων" 
δέν περιεσώθησαν ήμΐν. Κατά πάσαν πιθανότητα τό δικαίωμα, όπερ 
ήσκουν οί πρώτοι ούτοι δικασταί τής εποχής εκείνης, περιωρίζετο εις 
συμβιβαστικήν λύσιν τών διενέξεων, προκειμένου περί προσωπικών αδι
κημάτων καί είς άνόρθωσιν καί άποζημίωσιν τών κατά τής ιδιοκτη
σίας γενομένων προσβολών. Προκειμένου δέ περί ποινικής διαδικασίας, 
πιθανωτάτη φαίνεται ή γνώμη ό'τι τοιαύτη δέν ύπήρχεν έν τή "Ομη
ρική "Ελλάδι, έν Υ) αί έπί τών τοιούτων διενέξεων άποφάσεϊς περιω-
ρίζοντ'ο πάντοτε είς χρηματικάς αποζημιώσεις. 

Ά λ λ ' ά π ό τοϋ σχηματισμού τών αριστοκρατικών τάξεων, τό πο
λίτευμα τούτο ήρξατο έν μέρει μεταβαλλόμενον καί, ή αριστοκρατία 
περιώρισε τά βασιλικά καθήκοντα μεταλαβούσα εμμέσως αυτών, άφή-
σασα δέ μόνον τή βασιλεία τόν θρησκευτικόν αυτής χαρακτήρα. Έν 
Αθήναις ιδία, άπό τοϋ θανάτου τοϋ τελευταίβυ αυτών βασιλέως, τοϋ 
Κόδρου, π&σα ή εξουσία περιήλθεν είς χείρας τής αριστοκρατικής τά
ξεως. Διεχειρίζετο δέ μόνη άπάσας τάς εξουσίας, τήν θρησκείαν καί 
τήν δικαιοσύνην, ής άλλως τε τούς νόμους καί τά ε'θιμα, ήτοι τό 
κρατούν τότε δίκαιον, μόνη έγίνωσκε, μεταβιβαζόμενα άπό πατρός ε'ις 
υίόν έκ παραδόσεως. Τό έκ παραδόσεως δέ τούτο δίκαιον εστηρίζετο 
έπί τής κοινότητος ώρισμένων τινών κληρονομικών τύπων ή θεσμών, 
αδύνατος δέ ήν εντεύθεν ή άνακοίνωσις αυτών εις άλλους μή μεμυημέ-. 
νους αύτοϋ. ΕΊς τάς υποχρεώσεις, ας έδημίούργει, στηριζόμενον έπί τής 
προλήψεως συγγενείας έξ αρχής ύπαρχούσης, δέν ήν δυνατόν νά συμπε-
ρΛάβωσι καί εκείνους, οΐτινες ούδεμίαν είχον σχέσιν ή δεσμον τοιαύτης 
τινός φύσεως. Τό δίκαιον δέ τούτο, ώς είπομεν, ουδέ γραπτόν ήν ουδέ 
κοινόν πρός τόν λαόν. 

Εντεύθεν δέ αί τήν άριστοκρατίαν άποτελοϋσαι οΊκογένειαι διετή-
ρησαν κατά τό δυνατόν τούς αρχαίους τύπους τοϋ πατριαρχικού βίου. 
Δέν έ'ζων συνηνωμέναι έν τή πόλει. "Εμενον διεσπαρμέναι εν τή Α τ 
τ ική, έν ταϊς μεγάλαις αυτών Ίδιοκτησίαις, περιβαλλόμέναι ύπό με
γάλου αριθμού δούλων καί άλλων υπηρετών καί διοικούμεναι έκαστη 

1 Όμηρου Ίλ. Λ . 807. Ε. 387.' Όδύσσ. Μ. 439. 
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αυτών ύπό Ιδίου αρχηγού 1 . Οΰτω δέ ή πόλις τών Αθηνών έπί τεσσά
ρας αιώνας έκυβερνάτο ύπό τών Ισχυρών τούτων αρχηγών τών διά
φορων αριστοκρατικών οικογενειών, οίτινες συνερχόμενοι καθ' ώρισμέ-
νας ημέρας εθυον τοις θεοϊς καί είτα συνεσκέπτοντο επί τών κοινών τής 
πόλεως υποθέσεων. Ή ιστορία Ιν τή μακρό; ταύτη χρονική περιόδω 
τών ελληνικών πολιτειών πολύ ολίγας παρέχει ήμιν πληροφορίας. Μνη-
μονεύουσα πολλά τών γεγονότων τών χρόνων τών αρχαίων βασιλέων, 
ουδέν σχεδόν διετήρησεν εξ αυτών κατά τούς χρόνους τής κυβερνήσεως 
τών αριστοκρατικών τάξεων. Πιθανώς δέ τούτο καθόσον πολύ ολίγα 
γεγονότα ήσαν άξια ενδιαφέροντος. Ή είς τόν άρχαΐον πατριαρχικόν 
βίον επάνοδος συνεκράτησεν απανταχού καί ήμπόδισε τήν πρόοδον τοϋ 
εθνικού βίου. 

Ά λ λ ' απο της δεκάτης π . Χ. εκατονταετηρίδος πνεύμα τ ι φιλε-
λεύθερον καί πολιτικώτερον ήρξατο έπιπνέον έπί τών πολυαρίθμων εκεί
νων Ελληνικών πολιτειών. Τά μοναρχικά πολιτεύματα τά μέχρι 
τής εποχής εκείνης κρατούντα ήρξαντο κατά μικρόν καταρρέοντα καί 
το δημοκρατικόν πνεύμα έπέπνευσεν ούτως δρμ-ητικώς, ώστε έν ταΐς με
τέπειτα έκατονταετηρίσι, μέχρι σχεδόν τής ιστορικής περιόδου, έν όλίγαις 
μόνον πόλεσιν ήδυνήθη ϊνα περισωθώσιν. Ή έμφυτος πρός τήν έλευ-
θερίαν καί άνεξαρτησίαν τών Ελλήνων αγάπη,, ή φυσική αυτών ευ
φυΐα καί δ βαθμηδόν αναπτυχθείς πνευματικός βίος, συνδυαζόμενος πρός 
τήν μικράν τών πολιτειών έκτίμησιν καί τήν άπό τής κοινής συμβιώ
σεως δημοτικήν άνάπτυξιν, συνέτεινεν ε'ις τήν πάραδοχήν και απαν
ταχού σχεδόν διαμόρφωσιν δημοκρατικού πολιτεύματος. Ή έκπαίδευ-
σις τών κατωτέρων τάξ«ων, μέχρι τής εποχής εκείνης ουσα προνόμιον 
μόνον τών ανωτέρων, ή άπλότης τών πρός άλλήλας πόλεις πολιτικών 
σχέσεων καί ή γενική χρήσις τών δούλων κατέστησαν πάντας τού: 
πολίτας πασών τών τάξεων ανεξαρτήτους καί δυναμένους νά σκεφθώσι 
περί τών γενικών τής πόλεως συμφερόντων, τόσω μάλλον όσω ταύτα 
διευθυνόμενα ύπό ανόητων ηγεμόνων ή βασιλέων παρεκτρεπομένων πολ
λάκις εις άνομήματα, έκινδύνευσαν έγκαταλειπόμενα είς τάς αΰθαιρέ-
τους ορέξεις τών διοικούντων. 

Η ιστορία δέν ήδυνήθη νά απομνημόνευση ακριβώς τήν αρχήν τοϋ 
περιορισμού τούτου τών βασιλικών προνομίων διά τής συμμετοχής τοϋ 
λαοϋ εν τοις δημοσίοις τών πολιτειών πράγμασι. Τό αληθές είναι δτι 
αί λαϊκαι συνελεύσεις εν αίς άπό κοινού μετά τών βασιλέων άπεφασί-

• ©ουκυδϊδου 11. 15—18. 
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ζοντο τά τής πολιτείας, αναφαίνονται έπ ' αυτών τών πρώτων χρόνων 
τής εμφανίσεως τών δημοκρατικών ιδεών. Έν τοις Όμηρικοϊς έ'πεσιν, 
έν οίς ή απόλυτος μοναρχία φαίνεται καταπίπτουσα διά τής άπαύστως 
αΰξομένης έπικρατήσεως τής αριστοκρατικής τάξεως, βλέπομεν ήδη τόν 
λαόν δλόκληρον συνερχόμενον εις συνελεύσεις, έν οίς δέν εξέφραζε" μέν 
τήν γνώμην αύτοϋ οΰδ' άπεφάσιζεν οριστικώς περί τών δημοσίων, 
ά λ λ ' έλάμβανεν απλώς γνώσιν τών ύπό τών αρχηγών αΰτοϋ, ήτοι τοϋ 
βασιλέως καί τοϋ περί αυτόν συμβουλίου τών αρίστων ή γερόντων άπο-
φασισθέντων. 

Ό άγων δ ' ούτος διήρκεσεν έπί πολύ. Ά λ λ ' έπί τέλους ή μεταξύ 
τοϋ δήμου καί τώ.ν αριστοκρατικών τάξεων πάλη άπέληξεν υπέρ τού 
πρώτου καί τό δημοκρατικόν πολίτευμα καθιδρυθη οριστικώς ενταΐςπλεί-
σταις τών Ελληνικών πολιτειών, διαμορφωθέν καί τελειοποιηθέν ιδία 
έν Αθήναις περί τά τέλη τής 7ης έκατονταετηρίδος. Κατά. τήν έπο-
χήν ταύτην επεβλήθη τοις εύπατρίδαις ή σύνταξις πολιτικού δικαίου, 
δρίζοντος τάς ίδιωτικάς τών πολιτών σχέσεις. Τό όνομα τοϋ Δράκοντος 
διέμεινεν έν τή νομοθεσία ταύτη καί τή εποχή, καθόσον αί έπιβληθεϊ-
σαι ποινικαί διατάξεις διεσώθησαν διάσημοι Ικ τής αΰστηρότητος αυ
τών . Ά λ λ ' ούχ ήττον μέρος τού ποινικού τούτου δικαίου διέμεινεν εν 
Ίσχύϊ έν Αθήναις μέχρι τοϋ τετάρτου αιώνος. Κατά τό 612 δ Κύλων, 
γαμβρός τοϋ Θεαγένους τυράννου τών Μεγάρων, έζήτησε" την άνασύ-
στασιν τής τυραννίας. Κατέλαβε τήν Άκρόπολιν, άλλά δέν ήδυνήθη 
ϊνα υπερίσχυση καί πάντες οί οπαδοί του έσφάγησαν ανηλεώς. Διηρη-
μένοι ούτως οί Αθηναίοι εσωτερικώς, ηττημένοι δέ άπανταχόθεν ύπο 
τοϋ Πιττακοϋ τής Μυτιλήνης καί .τών Μεγαρέων, καταλαβόντων τήν 
Σαλαμίνα, έρριψαν τότε τό όμμα πρός τόν Σόλωνα, φτ ιν ι άνέθηκαν 
τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων καί τήν άνακαίνισιν καί διοργάνωσιν 
έν γένει τής πολιτείας καί τής δικαιοσύνης. 

Ή τού Σόλωνος νομοθεσία μεταρρυθμίσασα τήν πολιτικήν τών 
Αθηνών σύντα£ιν καί άναδιοργανώσασα τά δικαστήρια, έγένετο ή 
αφετηρία, ά φ ' ή ς ώρμησεν ή Αθηναϊκή πολιτεία πρός τήν μετέ
πειτα άΐδιον δόξαν, καί ήν οί μετέπειτα χρόνοι έπί μικρόν μόνον 
μετέβαλον. Τό νεωτεριστικόν πνεύμα, όπερ δ Σόλων εν τή έν γένει νο
μοθεσία αυτού ήκολούθησε, καταρρίψας τάς πλείστας τών αρχαίων πα 
ραδόσεων καί εθίμων, ών άπηγόρευσε τήν έν τ φ μέλλοντϊ Ιφαρμογήν 
καί χρήσιν, διατυπώσας δέ πάσας εις νόμους, ή ν καταφανές τεκμή-
ριον τής πολιτικής αναπλάσεως τών πολιτειών τών χρόνων εκείνων, 
αϊτινες μέχρι τής εποχής εκείνης ε"ζων διά τών παραδόσεων καί έ^τυ-
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πώσεων τής μυθολογικής πολιτείας, τών πατριαρχικών έξεων καί τών 
θρησκευτικών καί θεοκρατικών ιδεών, αποτελεί δέ αληθή σταθμόν έν 
τή ίστορίο;. Άπο τών χρόνων τούτων δτε ή μυθολογία παύει μετέχουσα 
τής συντάξεως τών πολιτειών καί το θεοκρατικόν πνεύμα αποσύρεται έν 
τή τών θεών επί τού Όλύμπου κατοικία-, ή πολιτειακή σύνταξις καί 
τάξις έλαβε πραγματικωτέραν καί όριστικωτέραν όψιν, τό δίκαιον έλαβε 
μορφήν διά τών νόμων καί ή πρόοδος εντός τών ολίγων μετέπειτα 
χρόνων άνεπτύχθη επί τοσούτον, ώστε νά δημιουργήση τό πολιτειακόν 
εκείνο σύστημα, δπερ οί νεώτεροι χρόνοι θεωρούσιν ώς τό ίδανικόν τής 
αναπτύξεως καί μορφώσεως ενός λαού. 

Χ τ έ λ η ω ν Ο . Ί ω α ν ν ε δ η ς 
Δικηγόρος. 

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

§ ι-
Δ (Η) . 8. 1328 α, 19—21' : « ο υ γ ά ρ τ ή ν α υ τ ή ν άκρ ίβ ε ι α ν 

δε ι ζ η τ ε ϊ ν δ ιά τ ε τ ώ ν λ ό γ ω ν κ α ι τ ώ ν γ ι ν ο μ έ ν ω ν δ ι ά τ η ς 
α { ο* θ η σ ε ω ς » . 

Τίνα είνε τά «γινόμενα δ ιά τ η ς α ί σ θ ή σ ε ω ς » ; 
Νομίζομεν δτι αί λέξεις δ ιά τ η ς α ί σ θ ή σ ε ω ς είνε σχόλιον ήτοι 

παρέμβλημα (interpolatio), παραγραφέν ή παρεγγραφέν πρός έξή-
γησιν τού δρου τ ώ ν γ ι ν ο μ έ ν ω ν . 

"Οθεν τό χωρίον κ α τ ' έμήν γνώμην είχεν αρχικώς ώς έξης : «οΰ γάρ 
τήν αυτήν άκρίβειαν δεϊ ζητεϊν διά τε τών λ ό γ ω ν καί τών γ ι ν ο 
μ έ ν ω ν » . 

Πολλαχοϋ παρά τω Άριστοτέλει άντιδιαιροϋνται ό λόγος (ή οί 
λ ό γ ο ι ) καί τά γ ι ν ό μ ε ν α , δηλαδή, ώς λέγομεν σήμερον, ή θ εωρ ία 
καί ή π ρ α ξ ι ς . 

Έν Α. 5. 1254 α, 20—21 λέγεται : «οΰ χαλεπόν δέ καί τ ω 
λ ό γ ω θεωρη,σαι καί έκ τ ώ ν γ ι ν ο μ έ ν ω ν καταμαθεΐν». 

Ωσαύτως Ιν Δ ( Η ) . 14. 1334 α, 2—6 άναγινώσκομεν τ ά δ ε : 
< ΤΌ κείμενον τών Πολιτικών τοϋ Αριστοτέλους, βπερ κατά τάς διορθώσεις 

ταύτας είχομεν πρΌ οφθαλμών, είνε το τής τρίτης εκδόσεως τοϋ Φραγκίσκου 
Susemihl. 
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«δτι.δέ δεϊ τόν νομοθέτην μάλλον σπουδάζειν δπως καί τήν περί τά 
πολεμικά καί τήν αλλην νομοθεσίαν τοϋ σχολάζειν ένεκεν τάξη καί τής 
ειρήνης, μαρτυρεί τά γ ι ν ό μ ε ν α τοις λ ό γ ο ι ς » . 

Παραβολής δέ άξια πρός τό περί οΰ ό ,λόγος χωρίον, ώς ύφ ' η μ ώ ν 
άνεγνώσθη, νομίζομεν καί τά έν Ε ( Θ ) . 3. 1338 β, 4—8 λεγόμενα : 
«επεί δέ φανερόν πρότερον το ι ς ε θ εσ ι ν παιδευτέον ή τ ώ λ ό γ ω εί
ναι, καί περί το σώμα πρότερον ή τήν διάνοιαν, δήλον έκ τούτων δτι 
παραδοτέον τούς παϊδας γυμναστική καί παιδοτριβική· τούτων γάρ 
ή μέν ποιάν τινα ποιεί τήν εξιν τού σώματος, ή δέ τά έργα». 

Έν τοις Εΰδημίοις Ήθικοϊς (Α . 6.1216 β, 26—29. Susemihl.) 
αντιτίθενται οί λ ό γ ο ι πρός τά φ α ι ν ό μ ε ν α : «πειρατέον δέ περί πάν 
των τούτων ζητεϊν τήν πίστιν δ ιά τ ώ ν λ ό γ ω ν , μαρτυρίοις καί π α -
ραδείγμασι χρώμενον το ι ς φ α ι ν ο μ έ ν ο ι ς » . Καί κατωτέρω (Α . 6. 
1217 α, 10—23) : «καλώς δ ' έχει καί τό χωρίς κρίνειν τόν τ ή ς 
α ί τ ι α ς λ ό γ ο ν καί τό δ ε ι κ ν υ μ ε ν ο ν , διά τε τό ρηθέν άρτίως, δτι προ-
σέχειν οΰ δεϊ πάντα τοϊς δ ιά τ ώ ν λ ό γ ω ν , άλλά πολλάκις μΚλλον 

τοϊς φ α ΐ ν ο μ έ ν ο ί ς (νύν δ ' όπότ' άν λύειν μή έχωσιν., αναγκάζονται 
πιστεύειν τοις είρημ,ένοις), καί διότι πολλάκις τό μέν ύπό τού λόγου 
δεδεϊχθαι δοκούν αληθές μέν έστιν,.οΰ μέντοι διά τ αύτη ν τήν α'ιτίαν 
δ ι ' ήν φησιν δ λόγος· έστι γάρ διά ψεύδους αληθές δεϊξαι- δήλον δ ' έκ 
τών αναλυτικών». 

Ή δωρθωσις ημών αΰτη άνεκοινώθη τή 28 Δεκεμβρίου 1891 είς τό 
Φιλολογικον καί Άρχαιολογικόν Τμ.ήμα του συλλόγου «Παρνασσού». 

§ 2· 
Δ (Η) . 13.1332 α, 35—38 : « τ ο ϋ τ ' άρα σ κ ε π τ έ ο ν , π ώ ς ά ν ή ρ 

γ ί ν ε τ α ι σπουδα ίο ς , κ α ι γ άρ ε{ π ά ν τ α ς ε νδέχε τα ι σ π ο υ 
δα ίου ς ε ί να ι , μ ή κ α θ ' ε κ α σ τ ο ν δ έ τ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν , 
ο ύ τ ω ς α ί ρ ε τ ώ τ ε ρ ο ν . α κ ο λ ο υ θ ε ί γ ά ρ τ ώ κ α θ ' 'έ κ ά 
σ τ ο ν κ α ι τ ό π ά ν τ α ς » . 

Κατ ' εμήν γνώμην τούτο τό χωρίον έν τοις ,τελευταίοις ρ*ήμασι νο
σεί, άτε τής εννοίας αυτών άντιφατικώς έχούσης πρός τά προλεγό-· 
μενα, ύγιάζεται δέ τελείως γραφόμενον ώδε : «ακολουθεί γάρ τω π ά ν -
τ α ς καί τό κ α θ ' 2 κ α σ τ ο ν » . 

Ό δέ νους τοϋ χωρίου τοιουτοτρόπως μετατυπουμένου, εις δν προδή
λως προσέκρουσαν οί άφιλοσόφητοι βιβλιογράφοι, είνε δ ακόλουθος : 
α'Οφείλομεν λοιπόν νά σκεφθώμεν τούτο, δηλαδή τίνα τρόπον γίνεται 
άνήρ τις σπουδαίος (δηλαδή καθ ' δλου, άφηρημένως, in abstracto). 
Διότι, άν είνε δυνατόν πάντες (in abstracto) ν ά ώσι σπουδαίοι, ουχί 
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δέ καί έκαστος τών πολιτών (δηλαδή μερικώς, συγκεκριμένως, in con-
creto), προτιμότερον τούτο - διότι ακολουθεί εις τό πάντας (in ab-
stracto) είναι σπουδαίους καί τό καθ ' εκάστον (in COncreto) είναι 
τοιούτους». 

Πρός εντελεστέραν δέ τής γνώμης ταύτης τού Αριστοτέλους κατα -
νόησιν παραβαλέτω τις το έξης τών Πολιτικών (Α. 2. 4252 α, 49 — 
29) χωρίον : «καί πρότερον δέ τή φύσει πόλις η οικία και έκα
στος Λυ,ών έστ ιν τό γαρ δλον πρότερον άναγκα ϊον ε ίναι τ ο ϋ 
•αέρονς' αναιρουμένου γαρ του όλου ουκ έ'σται πούς ουδέ χειρ, εί μή 
δμωνύμως, ώσπερ εΐ τις λέγει τήν λ ιθ ίνην διαφθαρεϊσα γαρ εσται 
τοιαύτη, πάντα δέ τώ έργω ώρισται καί τή δυνάμει, ώστε μηκέτι 
τοιαύτα οντα οΰ λεκτέον τά αυτά είναι άλλ 'ομώνυμα, ότι μέν ούν 
h πόλ ι ς κα ι <|νσει [και] πρότερον η έκαστος, δήλον εί γάρ 
μή αυτάρκης έκαστος χωρισθείς, ομοίως τοις άλλοις μέρεσιν έξει πρός 
τό Ολον, ό δέ μή δυνάμενος κοινωνεΐν ή μηδέν δεόμενος δι'αΰτάρκειαν 
ουδέν μέρος πόλεως, ώστε ή θηρίον ή θεός». 

"Ομοιότατα έν Α. 13. 1260 β, 13—18 διδάσκονται ύπό τοϋ 
"Αριστοτέλους τάδε : «έπεί γάρ οικία μέν πασα μέρος πόλεως, ταύτα 
δ ' οικίας, τήν δέ τοϋ μέρους πρός τήν τοϋ όλου δεϊ βλέπειν άρετήν, 
άναγκαϊον πρός τήν πολιτείαν βλέποντας παιδεύειν καί τούς παΐδας 
καί τάς γυναίκας, ειπερ Tt διαφέρει πρός τό, τήν πόλιν είναι σπου-
δαίαν καί τούς παϊδας είναι σπουδαίους καί τάς γυναίκας σπουδαίας». 

Περί τοϋ μετατυπωθέντος ύφ 'ήμών χωρίου τοϋ Σταγιρίτου 1 ποιεί
ται λόγον έκ τών ημετέρων καί ό Ιωάννης "Αργυριάδης έν ταϊς Διορ-
θώσεσιν είς τά Αρ ιστοτέλους Πολιτικά * ταϊς δημοσιευθείσαις 
τό 4893. Ά λ λ ά τά Αριστοτελικά χωρία, εις ά παραπέμπει, είνε 
παντελώς άσχετα πρός τήν ύ π ' αΰτοϋ προτεινομένην άνάγνωσιν. 

Ή ημετέρα διόρθωσις άνεκοινώθη τή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ετα ιρε ία 
κατά τήν συνεδρίαν τής 4 Δεκεμβρίου 4894. 

Χ τ α μ ά τ ι ο ς Α . β ά λ β η ς . 

1 Παρά τοΓς παλαιοΐς Έλλησ ιν ή λέξις Σ τ ά γ ι ρ ο ς , όθεν τΌ έθνικον ίνομα 
Σ τ α γ ι ρ ί τ η ς , έγράφετο διά τοϋ "ιώτα και ουχί διά διφθόγγου / Σ τ ά γ ε ι ρ ο ς - Σ τ α -
γ ε ι ρ ί τ η ς ) . "Ιδε ΚωνσταντΓνον Σ. Κόντον έν ' Α θ η ν α ς τ ό μ . Γ', σελ. 351. 

1 Τε"χε" Α', σελ. 3 5 . — Ή διατριβή, αύτη κατά τον αυτόν χρόνον έδημο» 
σιεύθη τό πρώτον έν τώ Ε' τόμφ (σελ. 377—424) τής ' Α θ η ν α ς , συγγράμ
ματος περιοδικού τής έν Αθήναις "Επιστημονικής Εταιρείας, δθεν άπεσπάσθη 
εις Ίδιαίτερον τεϋχος. "Ιδε σελ. 411 τοϋ περιοδικού συγγράμματος. 
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