
Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

B Y F - O U S T BYPQN Γ ΡΛ Φ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Δ ΙΕ Υ Θ ΪΝ Σ Ε Ω Σ  
ΕΝ Λ Θ Η Ν Α ΙΣ

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 1.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ ΤΜ
ΤΟΥΟΜΩΝΥΜ ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ε Κ Α ΙΔ Ο Τ Λ Ι 

Τ Ρ Ι Σ  Τ Ο Τ  Μ Η Λ Ο Σ .

Ε Τ Ο Σ  Δ '— ΤΟΜΟΣ Ε ' . — ΦΥΛΛΟΝ 10. 

10 Λ Π ΡΙΛ ΙΟ Υ  1880 .

ΕΚ Α Σ Τ Ο Ν  ΦΥΛΛΟΝ 

Τ Ι Μ Α  Τ  A I Λ Ε Π Τ Ω Ν  2 0 .

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ταφελίου. 'Ιστορία της Θεσσαλονίκης, μετάφρασις 
Νικολάου Α. Χαλκιοπούλου.—  Αύγή εαρος. Ποίημα 
Φωτεινής Α. Οικονομιδου — Πεοι αινιγμάτων και γρί·· 
φων παρ’ άρχαίοις ύπϊ» Λ. Κ . Μαυρουδη. —  ‘Ο Χαρ-  
τοπαίχτης. Ποίημα Θεμιστοκλέους Σολομοΰ. — Έ π ι  

στολή περί μακροβιότατος. ύπο Κ . Κυριαζίδου.

Ε Π ΙΦ ΪΛ Λ ΙΣ — Κίνα, ύπο Κ .  Γ . Ξένου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ύπί>

Τ Α Φ Ε Α Ι Ο Υ

Την Θεσσαλονίκην, πρωτεύουσαν τής σημε
ρινής Μακεδονίας, σταθμόν τοϋ Ξέρξου πο- 
ρευομένου κατά τής Ελλάδος, νεώριον τοϋ 
αρχαίου Μακεδονικοϋ Βασιλείου, ζενώνα τοϋ 
Αποστόλου Παύλου, τοϋ άγίου Δημητρίου πα
τρίδα, Μητρόπολιν της ’Ιλλυρικής τών ’Ρω
μαίων ’Επαρχίας, τοϋ Βυζαντινού κράτους 
κυριώτερον αυτοϋ σχεδόν οφθαλμόν καί τελευ
ταΐον αύτοϋ ώς έγγιστα προμαχώνα, τίνες 
έκτισαν δεν είναι τόσον σαφές, και μάλιστα 
λίαν άμφισβητήσιμον, διά την απώλειαν τοϋ

Βιβλίου Λουκίλλου τοϋ Ταρραίου, οπερ Στέ- [ νομίζομεν, ύπήρςε προγενεστέρα, ώς κτίσαν-
φανος ό Βυζάντιος ώδέ πως εξυμνεί· (έν τώ | τες πόλεις έν τη παραλία έκείνη. Πιθανώτε-
περι πόλεων έν λέξει Θεσσαλονίκη). Λούχι.Ι.Ιος ■ ρον δ’ ότι Έλληνες ήσαν οΐ πρώτοι οίκισταί’ 
δε ό Ταρραΐοζ περί ΘϊσσαΛονίχης βιβΛίυν ίγρα- | οΐτινες τής όμορου Χαλκιδικής χερσοννήσου 
iJrer. Καί τοϋ Χριστοδώοου δέ τό σύγγραμμα, και τοϋ Θερμαϊκού κόλπου τήν παραλίαν άποι- 
οπερ ανεφερα έν τώ γεωγραφικώ μέρει σελ. 7 κιώνέπλήρωσαν. Τά μυθολογικόν μέρος τήςίστο- 
Σημ. ( 1 ) άπώλετο. Νομίζομεν δ’ οτι 'Ελληνες ! οίας τής πόλεως περιγράφομεν έν τώ γεωγρα-
ησαν τής αρχαίας ταύτης πόλεως οί οίκισταί* 1 φικώ μέρει σελ. 9  καί έπομ. 3).
διότι ουδααοϋ ν.νη[Λονεύονται οί Θράκες1) καίνημονί
οί ΓΙαίονες πάροικοι2), ών ή έπέκτασις έκείνη,

1) Στέφανος ό Βυζάντιος έν λέξει Θέρμη, πόλις 
Θράκης. ’Απολλόδωρος δέ Μακεδονίας φησίν καί 
Θουκυδίδης- έκάτερον όρθ'ον, πρώτοι Θράκες τούς τό
πους τούτους κατέλαβον. Τούτους διεδέχθησαν "Ελ
ληνες [Μακεδόνες] Στράβων βιβλ. 7 .  Τελ. της 10 
Παραγράφου. Έ ν  Μρηκη ή νΰν Μακεδονία καλείται). 
'Ο λό-)θς ενταύθα περί τοΰ παρά τήν Θέρμην Κ ισ
σ ο ύ .— 'Ο αύτό; βιβλ. 9. 5 . . . της Θρακίας Μεθώ
νης, ήν κατέσκαψε Φίλιππος. "Επιθι Πώππον εις 
Θουκυδίδην μέρος ά. Τόμ. 2. σελ. 3 54 —  348 : περιή-  
γησις Κουσυνερϋ είς Μακεδονίαν. Τομ. 2. σελ. 133.  
’Ίδε καί ήμας έν τώ Γεωγραφικω μέρει σελ. 8 Βό-  
διον. ’Εν όρφικοΐς έκδοσις 2 σελ. 113 καί έπόμενα.

2) Παροίκους τω Ά ς ιώ ,  ποταμώ γείτονι, ό "Ομη-  
τος τούς Παίονας αναφέρει Ίλ .  2 ,8 4 8 ,  καί έπομ. Περί 
τοΰ σημερινού ονόματος τοΰ ποταμοΰ (Βαρδάρη ’ίδε 
ένταΰθα σελ. 2 8 7 —  3 1 2 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I 

ΟΝΟΜΑ.ΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Τής πόλεως Θεσσαλονίκης ούδέ το αρχικόν 
δνομα είναι φανερόν, ύπό τών μέν Ημαθίας, 
ύπό τών δέ Ελίας καί υπ’ άλΛων Θέρμης κα- 
λουμένης.

Τοϋ πρώτου ονόματος μάρτυς αρχαιότερος 
τοϋ Ζωναρά δέν ύπάρχει, δστις έν τί) ιστορία: 
του 12,16, Θεσσαλονίκην, λέγει, η πάλαι μέν 
’Ημαθία καλεΐσθαι λέγεται. ’Επίσης άπαντό? 
έν ταΐς Σημε·.ώσεσι τοϋ Κ. ’Αγγέλου Άπρο- 
τίου παρά Βασσίω είς Θουκυδίδην 1,61 : Θέρ-

3) Περί τών αποικιών τούτων ορα 'Ραούλ 'Ροσ-  
σετον εν τη κριτική ιστορία περί 'Ελληνικών αποι
κιών Τομ· 3. Σ. 198. Σ. 204 προς Άδόλφον Ζιειιάν- 
νην είς Δημοσθένην έν τη πεοί Όλυνθιακοΰ πολέμου 
τοΰ Φιλίππου πραγματεία του έ'τος 1832 Σελ. 5 — 8.

N I N A

II

Ε Σ  Π Ε Ρ  I Σ ι )

Ά π ό  τη ς  φυλακής εκείνης ειχε δ ιέλ - 
θει πρότερον και ό π τω χ ό ς  έκεΐνος Λ α- 
τούδ, δστις έσκέφθη ποτέ νά κερδοσκο- 
πήση έπί τη ς  εύνοιας τη ς  κυρίας ΓΙομπα- 
δούρ, παρουσιαζόμενος ώς σωτήρ τη ς  καί 
δστις , άφοΰ τη  έςαπέστειλε ταχυδρομικώ ς 
τό περιώνυμον χαρτόδεμα ,έντός τοΰ οποίου 
δέν ύπ η ρ χενή  'Ισπανικός καπνός, γύψ ος καί 
ά λλ α ι  άκίνδυνοι ούσίαι μεταποιηθεΐσαι είς 
κόνιν, ελαοε τήν είς Βερσαλλίας άγουσαν 
καί ήλθε ν’ άποκαλύψη είς τήν Μαρκησίαν 
τήν κατά τη ς  ζω ής τη ς  δήθεν τεκτα ινο- 
μένην,έπ ιβουλήν καί νά τή  συμβουλεύση

1) "lot φύλλον 9ον της 30 Μαρτίου.

■ νά μή τό άνοίζη καθ’ δσον ένέκλειε τόν 
θάνατον. ~Ητο μωρός άποποιηΟείς τό 
προσφερόμενον τότε  βαλάντιον ό Λατούο, 
ά λ λ 5 ήτο μωρότερος συγκατανεύσας νά 
άφήση ιδιόχειρον σημείωσιν τή ς  κατοι
κίας του εις χε ΐρας  τή ς  Μαρκησίας, διότι 
ή κυρία Πομπαδούρ, ή τ ις  ειχεν ύποπτευΟή 
τό στρατήγημα , άμα λααοΰσα τό χα ρ τό 
δεμα, εσπευσε πρό παντός νά παραβάλη 
τήν έπ’ ,αύτοΰ έπ ιγραφήν μέ τήν σημείω
σ ή .  Οΰτω ό απρόσεκτος έκεΐνος σπουδα
στής  ένέπεσεν εϊς τήν Ιδίαν π αγ ίδα .  'I I  Κ υ
ρία Μαρκησία έθεώρησεν έαυτήν προσβλη- 
Οεΐσαν καί ό Λατούδ συλληφΟείς ώ δηγήδη  
είς τήν Β αστίλλην καί μετά  τ ίσσαρας μ ή 
νας,ένω περιέμενε τήν άπελευΟέρωσίν του, 
μεταφέρεται είς τά ς  φύλακας τοΰ Βαινσαίν, 
δΟεν έπανελθών πάλ ιν  είς Β αστίλλην, 
δίς κατώρΟωσε νά δ ιαφυγή , δίς συνε- 
λήφΟη καί μόνον διά τοΰ θανάτου τή ς

κυρίας Πομπαδούρ ήδυνήθη νά έλευθε- 
ρωθή. Έ κεΐθεν  έκ τοΰ ύ π 'ά ρ ιθ .  3 κελ- 
λίου τή ς  αύτής φυλακής κ α τ ή γ γ ε λ λ ε ν  ό 
Π ρεβώ διά  τή ς  πρός τον βασιλέα έπ ιστολής 
του άπό 1 Αύγουστου 1877 , τούς υπουρ
γούς, οΐτινες έμπορεύοντο α ίσχρώ ς τήν 
πείναν τοΰ λαοΰ άγοράζοντες αύτοί καί 
[Αεταπωλοϋντες τόν σίτον. Οΰτω έν τή 
ιστορία αί φυλακαί έκεΐναι έχουσι τήν πρώ - 
την  θέσιν μ ετ’ έκείνας τή ς  Β αστίλλης .

Ή  π ό λ ις  Βαινσαίν ούδέν άλλο εχει νά 
επίδειξη ή τάς δεκαεπτά ή δεκαοκτώ χ ι 
λιάδας κατοίκους της ,  ώραίους περ ιπάτους, 
εύούν ορίζοντα, άμφ ιλαφή τοπεΐα . Τό μό
νον μνημεΐον, μετά  τάμεσαιω νι/.ά  μέγαρα, 
δπερ άπαντα  έν αύτή εΐναι ό πρό τή ς  π λ α 
τείας τοΰ δημαρχείου έστημενος άνδριάς 
τοΰ στρατηγοΰ  Δ ω μεν ίλ , δστις ύπερη- 
σπίσθη τοσοΰτον γενναίω ς τούς προμα- 
χώ νάς τη ς  κατά τά  1811  καί 1815 , άρ-
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μη, ·ίι Θεσσαλονίκη, καί ΉίΑ*θία. Το τέλευ- 
ταΐον τοΰτο τ ί ;  θα πιστεύση; δτι ή Μακεδο
νία άο/αιόθεν εκαλείτο ’Ημαθία λίαν γνωστόν 
(Ίουστ. 7) καί δ’τι δ ’Αλέξανδρο; δ Μέγα; 
έθνικώ επιθέτω ώνομάσθη Ήμάθιο; και ή ’Α
λεξάνδρεια τή ;  Αίγύπτου ’Ημαθία Λουκανάς 
Φερσαλ. 10,58). Ά λλά  τό μέρος έκεΐνο τοΰ 
Μακεδονικού Βασιλείου νομίζομεν δτι ώνομά- 
σθη ’Ημαθία προσηγορικώ; ύπό μεταγε
νεστέρου συγγραφέως, καθώ; παρά το Α λέ
ξανδρο; δ Μ. ή Αλεξάνδρεια, άναφορικώς προ 
στιθεμένου η ύπονοουμένου ουσιαστικού τη ;  
πόλεω; Θεσσαλονίκη; εί’τε Θέρμη;.

2 ’Εν τω δευτέοω όνόματι (Άλία) μείζων 
«ραίνεται δυσκολία, καίτοι οί αρχαίοι συγγρά
φει; έθιζουσι νά μεταχειρίζωνται τό έπίθετον 
'Α.Ικκ έπί παραλίων τόπων. Τοΰ όνόματο; 

τούτου πρώτο; μάρτυς είναι Στέφ. ό Βυζάν
τιο; περί πολ. έν τώ προμνησθέντι χωρίω θ(σ- 
σα./οι ίχη, πό.Ικ Mxxerforicu, ήτις άρα εκαλείτο 
Ά λία ,  Κασσάνδρου κτίσμα. Ταΰτά έπαναλαμ- 
βάνει τό μέγα ετυμολογικόν Σελ. 447 ,33 .έκδ. 
Συλβ. ’Αλλ’ ή πόλι; ύπό τοΰ Φιλίππου εί'τε 
ύπο Κασσάνδρου άνακαινισθεΐσα, ή ιστορία 
μαρτυρεί, δτι Θέρμη έλέγετο, καί όχι Ά λία . 
Δύναται λοιπόν νά ύποθέση τ ι ;  δτι ή ήμετέρα 
πόλι; ή δύο ονόματα έσχεν (οπερ οΰτοι σπά
νιον τοΐ; αρχαίοι;) ή 'Αλία τό πρώτον έκλήθη, 
είτα Θέρμη. ’Εν γένει δμως έάν Ά λία  έκλήθη 
ή Θεσσαλονίκη τοΰτο δηλοΐ τήν αρχικήν τη; 
πόλεω; (άσημότητα)· διότι Ά λία  σημαίνει 
τόπον κατωκημένον ύπά Άλιέων. Τοΰτ’ αύτό 
άναφέρε'.ς δ Τζέτζη; έν τή επομένη Σ. 8  διη
γούμενο;, δτι ή Θεσσαλονίκη ήν τό πριν κώμη, 
άδηλον ποίω άρχαίω μαρτυρίω στηριζόμενο;. 
Αλλοι τό Ά λ ία  θεωροΰσι ταυτόσημον τώ θα- 

λασσία, καί πιθανόν έκ γωρίου άρναίου ποινι- 
τοΰ παρεςηγηθέντο; νά έγεννήθη τό περί Α
λία; επινόημα.

Τά τελευταΐον τη ; ενδόξου πόλεω; ονομα 
πρό τοΰ τη ;  Θεσσαλονίκη;, ήν Θέρμη, σχη
ματισμό; εύρισκόμενο; εί; τάν παραπρεσοεία; 
λόγον Αΐσχίνου τοΰ ρήτορος 31, 8 6 , 211 καί 
έπομ. 'Ρεϊσκίου). Είληφότος δέ. λέγει Άνθε- 
μοΰντα καί Θέρμαν καί Στρέψαν καί άλλα 
άττα χωρία (ό λόγο; είναι περί ΙΙαυσανίου 
'ίοΰ Μκκεδόνο;, οστι;, άποθανόντο; τοΰ ΙΙερ- 
δ.κ.υ, πατρά; τοΰ Φιλίππου, Αλεξάνδρου καί 
ΙΙερδίκου, άντεποιεΐτο τήν βασιλείαν τών Μα

κεδόνων4)' Θέρμαν δέ αναφέρει δ 'Ηρόδοτος
βιβλ. 7, 121, 123. 124, 127, 128, 183· έπε- 
ται ό Θουκυδίδη;, 1 , 6 1 :  2 ,2 9  καί δ Σκύ- 
λαξ Σελ. 26. Έκδοσις Οΰδσ. Καί ούτοι μέν 
οί Συγγραφείς τφ  οίκεί<ι> τοΰ τόπου ονόματι 
έπιμαρτυροΰσιν, δπερ άληθώς καιρόν τινα έπε- 
κράτησε. Λαόνικος δε δ Χαλκοκονδύλης Α θη
ναίο;, δ τήν ιστορίαν τη ;  Τουρκία;, μετά τήν 
ύπά τών Τούρκων άλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως γράψας, δέν μεταχειρίζεται τά άρτι 
έπεκρατήσαν Θεσσαλονίκη, άλλά τό άρχαιότε- 
ρον Θέρμη5).

Τό έτερον ονομα Θέρμη, ώς τής αρχαίας 
Σικελική; Θέρμη; καί άλλων Θερμών (ΓΙαραβλ. 
Στέφ. Βυζ· έν λέξει Θέρμα) δτι οφείλεται εί;

4) Περί τούτου του χωρίου τοΰ Αΐσχίνου ϊδε σελ.
8 σημ. 13. ό ΒεκκεΤ:;ος τον σχηματισμόν τοΰ Α ισ χ ί-  
νου, Θέρμαν, άπεδοκίμασε αύθεντίαι τριών κωδήκων, 
εχόντων Θέρμην.

5) Έ ν χωρίοις τοΰ Λαονίου βιβλ 1. Έκδ. Παρισ· 
σελ. 23 (Έκδ Βεν. σελ. 18.) Θέρμην τήν έν Μακεδο- 
δονία, Θεσσαλονίκην- ό αύτός ένταΰθα σελ. 2 4 = 1 9 ) :  
Τήν τε Θέρμην παραλαβών (ό αύτός έν τώ αΰτώ) 5· 
14 =  41) καί έπί Μακεδονίαν έλάσας, πλήν Θέρμης τά 
άλλα ύφ’ αΰτώ ποιησάμενος" ό ίδιος αύτόθι) 5 . 2 5 = 2 0  
οσα έπορήσαντο κατά τήν Θέρμην" ό ίδιος αυτόθι 
(σελ 2 6 = 2 1  έγένετο έν τη Θέρμη· ό ΐδιος βιβλ. 2 
(Σ. 5 2 = 1 1 . )  έν τή Μακεδονία ή περί Θέρμην, καί έν 
τη παρά Άξει'ον ποταμόν χώροι" ό ίδιος βιβλ. 4 (Σ. 
9 3 = 7 3 )  τήν τε Θέρμην τοΐς "Ελλησιν άπέδωκεν- ό 
’ίδιος αυτόθι (σ. 9 4 = 7 4 . )  καί έν τη Θέρμη πόλεμον 
έπήνεγκεν’ ό ’ίδιος αυτόθι καί Θέρμην, ήν επολιόρκει" 
ό ίδιος αύτοθ. σ. 108 =  35) έπί τήν Θέρμην Έ λλη νί-  
δα: αυτόθι είς τήν Θίρμην' αύ"όθι· ο μέντοι τής 
Θέρμης ά’ρχων. αύτοθ. Σ. 109 — 8 3 ]  ’Ανδρονίκω μέν 
τήν τ« Θέρμην έπέτρεψεν οίκεΐν- ό ίδιος αύτόθ. Κ,αί 
τήν Θέρμην άπέδοτο τοΐς Ένετοΐς" ό ίδιος βιβλ. 5.  
(Σ. 1 2 5 = 9 8 )  τήν μέντοι Θέρμην τής Μακεδονίας ά-  
πέδοετο Ένετοΐς- ό ίδιος αύτόθ. Άμουράτης μέν δή 
έπί Θέρμης μετά ταΰτα έστρατευετο· ό ίδιος [Σ. 
1 7 1 = 1 3 4 '  άπο Θέρμης τε καί Λίμνης τών Περραι- 
βών- ό αύτός Λαόνικος τής Έπιδάμ,νου καί Βυζαντίου 
τώ Έλληνικώ όνόματι χρήταΓ οΰδέποτε τώ 'Ρω μαΐ-  
κώ Αυρραχίω Κ-.υνσταντινουπόλεΓ είναι αρχαϊσμοί άν
δρός πεπαιδευμένου άνατρέχοντος είς τήν πρώτην άρ- 
χήν  τών ονομάτων τή; πατρίδίς του, κυριευθΐίσης καί 
άπολεσθΐίσης Τών άρχαιοτέρων συγγραφέων τοΰ Βυ
ζαντινού Βασιλείου έ’τερος ούτω λαλών ούπω ειίρηται 
έκτος τοΰ Έπιτομέως τοΰ Στράβωνος βιβλ. 7. τελ .τοΰ
9 § (μετα;ύ Χαλάστρης καί Θέρμης).

θερμά ΰδατα, οΰτω; όνομασθέντα οΰκ άλόγως 
δύναταί τις νά ίσχυρισθ-71. 'Υπάρχουσι και νΰν 
έ'τι ένταΰθα Θέρμα, έν τώ Μεσημβρινή τής 
πόλεως μέρει. "Ιδε πίνακα τοΰ Μακεδονικού 
μέρους, επισυνημμένον τώ ίστορικώ τοΰ Κου- 
συνερΰ, δστις άναφέρει τάς Θέρμα; έκείνας 
(bains mineraux· μεταλλικά ΰδατα), παρά 
τινα ποταμόν, τρεις περίπου Γαλλικά; λεύγα; 
άπεχούσα; τή ;  Θεσσαλονίκης. Έ ρχετα ι έτε
ρος συγγραφεΰς έμφατικώτερος ΓΙλίνιος ό ποε- 
σβύτερος, Φυσ. 'Ιστορ. 4, 10 =  17 (έάν' ή 
γραφή όρθή). ’Εν τή παραλί^ τοΰ Μακεδονι
κού κόλπου χωρία Χαλάστρα, καί είσω Φίλη- 
ρος Λήτη καί έν τω μυχώ τής άκτής ή Θεσ
σαλονίκη, έλευθέρα. Μέχρι ταύτης άπό Δυρ
ραχίου είσίν 114 χιλ . βήματα* Θέρμη· περί 
τούτων ίδ. ένταΰθα έν Σελ. 12 καί έπόμ.

Ερχόμεθα είς τό νεώτατον (Θεσσαλονίκης'' 
ονομα, δ-ερ πρώτος τών Έλλή/ων, ών τά 
συγγράμματα περιεσώθησαν, ό Πολύβιος μνη
μονεύει 23, 4, 4. 2. 2. 29, 3, 7. πράς δέ Λιβ. 
29, 27. 40, 24· διήρκεσεν αΰτη ή όνοαασία 
παρά τοΐς συγγραφεΰσιν Έ λλησί τε καί’ 'Ρω- 
μαίοις έκτό; τοΰ Στράβωνο;, όστις κάανει 
χρήσιν εν Γεωγρ. βιβλ. 7, 7. τοΰ σχηματισμού 
Ο=.σσαλονικεια, ον ηθελομεν αποδοκιμάσει, έάν 
δεν έστηρίζετο τνί αΰθεντίο: Στεφ. ‘τού Βυζ. 
(εν λ.εςει Θεσσαλονίκη)· δστι; αναφέρει τοΰτον 
ώς Στραβώνειον. Καί δ Στράβων αυτός τρις 
αΰτον έν τω ΐδίω κεφαλ. έχει· (μέχρι Θεσσα-
λονικείας · · · ·απο Θεσσαλονικείας  Θεσ-
σαλονικεία;, Μακεδονικής πόλεως). Έ χ ε ι  δέ 
και δ Επιτομευς t o j  Στράβωνο; έν τελεί τοΰ 
/ βιβλ. (εω; Θεσσαλονικεία;): άλλά τον (κοι- 
νον) σχηματισμόν ο αυτός σοφός μετ’ ολίγον 
επαναλαμβάνει* (ή Θεσσαλονίκη έστίν πόλις). 
Γάν όιεφθαρμενον σχηματισμόν Σαλονίκι* μετά 
τών ομοίων παρεχουσιν οΐ συγγράφει; τών ’Ιτα 
λικών πραγμα^ων τοΰ μέσου αίώνο;. Άνω- 
νύμου χρονικά έν έτει 1185) Μουράτ όρου 
περιγραφή τών Ίτα λ .  πραγμάτων. Τομ. 7 . 
Σελ. 875 Δ.) : εν τνί έ ο ρ τ τ ο ΰ  Ά γ .  Βαρ
θολομαίου (34 Αΰγ. 1185 άφήρεσαν (οί Νορ- 
μανδοί : την Σκλονικιχν μετά πολλών πόλεων 
και φρουρίων · · ■ Απο τή ;  'Ρωμανία;· έάν οί 
σχ-Λμα-.σμοι ουτοι οφείλονται Ιταλοί;, Γραι- 
κοι;, Βούλγαροι;, άλλοι ά; δρίσωσι κάλλνίον. 
Τ?ϊ αυτν) επιτομή τή ; λεςεω;, ονομάζεται ή 
■ιόλ'.; υπο τών Γερμανών ποιητών τοΰ 8  αίώ
νο; Salneck, τή ; όποια; λέξεω; ή τελευταία I

νηΟείς νά παραοώτη εαυτόν και τήν φρου
ράν καί καταφρονήτα; τά' άπειλάς τών 
Συ ψ,ά^ων, ώ; είχε περιφρονήσει πρώτον 
τά δώ.α καί τά; υποσχέσεις των. Ή  πό
λις τοϋ Βαινσαίν, ώ; τό Σαίν-Κλού ή αί 
Βερσαλλίαι καί τό Φοντενεδλώ, είναι πό
λις στρατιωτική. xVi όοοί, τά καφενεία, 
β ρ ·j 0 ο jt .'i ά ;ιωματικώ ι καί στρατιωτών. 
Κατ’ άντίΟεσιν πρός τήν πελεμικήν δ]>ιν 
τήςπό'νεως, τό κάλλιστον καφενεϊον έπί 
τής πλατείας ονομάζεται Κ α ® ε ν ε ι ο ν 
τ ή ς  Ε ι ρ ή ν η ς .

Ί Ι  μικρά αΰτη πόλις, ή εχουσα τοσa j-  
τα; ά αμνήσεις, ή'η άπότινων ήμερών ο!»- 
Λ ί  ά .λο ειχεν άνά στόμα ή τήν ιστορίαν
τ ή ς κ λ η ; ο ν ο μ ι α ς τ ο ΰ Κ ό μ η τ ο ς τ ο 0 Σ α ί ν Μ ώ ρ.
Εις τάς αίθουσας, τά καφεΐα καί καπηλεία 
έγίνετο λόγος περί τής άπροόοκήτο.) άφί- 
:εως τοΰ άγνωστου άνε^ιοΰ, όστις ή;η πα
ρουσία,ετο ώς κληρονόμος καί οστις μά

λ ισ τα  εΐχεν έγκατασταΟή είς τήν προσωρι
νήν όιακατοχήν τ ή ;  περιουσίας του θανόν- 
τος. ’Ά ρ ά γ ε  εΐναι ουτος ό άνεψιός τοΰ 
Κόμητος, ό έμπορευόμενος είς τάς ’Ινδίας 
απο εικοσιν έτών· Καί οιά τ ί  όχι  ̂ άφοΰ 
ουτος εφερε μεθ έαυτοΰ τά  πειστήρια, άφοΰ 
οεν υπάρχει τ ις ,  όστις νά παρηκολούΟησε 
τα ς  μετατροπάς τ ή ;  φυσιογνωμίας τοΰ 
άναχωρήσαντος ε ί ;  Ί ν ο ία ;  πα ιδός, όστις 
νά βεοα'.ώτη τήν απά τη ν ,  έάν υπήρξε τοι- 
α^τη. Ε~ειτα  ήο^ναντο κάλλ ιστα  νά πα-  
ραοα?αυσι τά ς  έκεΐΟεν στελλομενας φωτο
γραφ ίας  ΰπό τοΰ άνείποΰ πρός τόν θειον 
μέ τό παρουσιαζόμενον πρότυπον, τόν χ α 
ρακτήρα τή ς  γρ α φ ή ς  καί τόσα ά λλα , τά 
όποια τό οικαστήριον οέν άφήκε ανεξέλεγ
κτα. Πλησιέστεροι σ υγγενε ίς  τοΰ Κ όμ η
τος εΐχον προαποΟάνει. Μεμακρυσμένη 
ήτο ή συγγένε ια  τή ς  χή ρ α ς  κ. Δωρναί, ή τ ις  
ητο έ;α5έλφη δευτέρα τοΰ Οανόντος. Έ ά ν

οέν ύπήρχεν ό ώς άπό μ η χα νή ς  παρουσια- 
σΟεις ανεψιός ηουνατο ισως νά εΐχε δι
καιώματα. Π ολλο ί ίδόντες αύτόν έβεβαίουν 
μ α λ ισ .α  ότι έχει το ανάστημά, τήν φωνήν 
τοΰ Κ ομητος τοΰ Σαίν-Μ ωρ, χαί οτι ή ου- 
σ ιογνω μ ια  του εΐχε τά ιδιαίτερα χ α ρ α κ τη -  
ρ ισ .ικα  ττ(ς μορφής εκείνου· ά λλο ι δέ π ά 
λιν  έλεγον ότι οί ύποστηρ ίζοντες ταΰτα 
^σαν ή έπ ιλησμονες καί οέν ένεΟυμοΰντο 
καλώ ς τά  χαρακτηρ ιστικά  τοΰ θείου, ή 
[*^ω^ε, και οεν ευλεπον καλά τό πρόσω- 
πον τοΰ άνεψιοΰ. Έ π ί  τέλους  τό δ ικα- 
στήριον κατά πρόληψιν, άφοΰ άφήκεν αυ
τόν νά ε'.σελΟη ε ι ;  τήν κατοχήν τοΰ μ ε γ ά 
ρου καί τών κτημάτω ν τοΰ Οανόντος, κατά 
πρόληψιν  άπεφαίνετο ότι εΐναι τώ  οντι ό 
άνεψιός τοΰ Κ όμητος τοΰ Σαίν Μώο.

II μ*χρι τοΰοε έρημος έκεινη οικία, διά 
τήν οποίαν εΐχον πλασΟή μ υρίαΕ παραδό
σεις καί μΰΟοι, καί τή ς  όποιας οί έξωτερι
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συλλαβή ,c;ck) έν τοΐς όνόμασι τών Γερμανι
κών άκροπόλεων δέν είναι σπανίχ ώ; κατω
τέρω δειχθήσεται.

Τής θέρμης πόλεω; ή άνακαίνισις καί τοΰ 
ονόματος Θεσσαλονίκης ή εΰρεσις είς ποιον έκ 
τών δύω ανήκει, είς τάν Φίλιππον ·/! είς τόν 
Κάσσανδρον, γαμβρόν αΰτοΰ, περί τούτου δτι 
οί άρχαϊοι έζήτησαν, έκ τοΰ κατωτέοω παρα- 
τεθησομένου χωρίου Στεφ. Βυζ. εΰλόγως δύνα
ταί τις νά είκάσ/). Ποικίλας διηγήσεις συνάμα 
άναφέρει ό συγγραφεύ; τοΰ 12 αίώνο; Τζέτζη; 
10, 174, καί έπομ. ίστ. 316 σελ. 369 έκδ. 
Κεισλιγ. ΓΙαρ. τοΰ αύτοΰ Τζέτζου γ .  λ. 13, 
305 έπομ. 15, 486, Σ. 490· έ/.δ. προμνη- 
μονευθεΐσα.

5 Ή  νΰν Θεσσαλονίκη μέν, πόλι; ή λαμπροτάτη,  
'Υπήρχε κωμη, Θ:ρμη δε τήν κλήσιν έκαλεΐτο.
Καί μέχρι νΰν τό πέλαγος τό τής Θεσσαλονίκης 
Θερμαΐυς κόλπος λίγεται,  άπό τής Θέομης κώμης. 
'Ήν πόλιν κτίσας Κάσσανδρος, γαμβρός ών τοΰ Φι

λ ίπ π ο υ ,
Θεσσαλονίκην κεκληκεν είς ονομα συζύγου 
Θεσσαλονίκης, θυγατρος τΕλούσης τοΰ Φιλίππου, 
Κτίζει  καί τήν Κασσάνδρειαν, είς δνιμα οίκεΐον, 
"Αλλοι τόν Φίλιππόν φασι κτίσαι Θεσσαλονίκην-

G] Ού ζητητέον άλλην Θεσσαλονίκην, καίτοι έν τή  
Λατινική γλώσση τοΰ 'Ρουστίκου, διακόνου τοΰ 'Αγ.  
Ε. ’Ρώμης, περί τό έ’τος 517 έν τοΐς π^ακτικοΐς τής έν 
Χαλκ'δόνι συνόδου έτος άπό Χριστοΰ 451 Μανσίου 
συνοδ. Τομ. 7. Σελ. 705. Β .]  ή έξήί ύπογρα·|>ή άγιου 
πατρός άναγινώσκεται. Περραίβιος επίσκοπος Θεσσα- 
λονικιων, Σαρδόνιων ύπέγραψα. Έ ν τούτοις, ότι τό 
Σαρδηνίων εΐναι παράλογον τοΐς πασι δήλον- Καί ό 
'Ρούστικος αύτός λέγει οτι έν τώ ’Ακουμιτανω κώ- 
δηκι είναι γεγραμμ,ένον Σαλτούων πρός τά Θεσσαλικά 
Γεμπη, εστραμμενων* ά^εθείση; ταύτης τής γραφής 
τής προηγούμενης λέξεως, (Θεσσαλονικεων) ή διαφθο
ρά ούδενί άμφίβολος εΐνε' άνάγνωθι (Θεσσαλικών) 
διόρθωσις, ήτις ύπό πάντων άποδεχθήτεται σκεπτομέ- 
νων περί τοΰ Ελληνικοΰ ονόματος Θεσσαλικών, οπερ 
ο αντιγραίιεύς ευκόλως μετέβαλε τοΰτο είς Θεσσαλο- 
νικεων, ώς τήν Θεσσαλονίκην μάλλον γινώσκων, καί 
επίσημον πόλιν, ή τήν Θεσσαλίαν, περιελθοΰσαν τότε 
σχεδόν ύπό τήν Σλαβικήν βαρβαρότητα- ότι τά ονό
ματα Θεσσαλία καί Θεσσαλονίκη συγ/έονται παρά 
τοΐς τυπογράροις, χωρίον τι τοΰ Στεφ. Βυζ. διδάσκει 
(εν λεξει) Θεστίδειον: Θεστίδειον [μάλιστα  Θετίδιον, 
κώμη κειμένη παρά τά Θεσσαλικά Φάρσαλα, Παραβλ. 
Πολιβ. 18, 2. 6, 4, 1. Σιραβ. 9, 5)· Πόλις Θεσσαλο
νίκης, Τά τελευταία, ώςόρθά άναγινώσκουν οί σ^φοί- 
Μετά θάρρους άντικατάστησον διά τής γραρής Θεσσα
λίας, διότι οΰδέποτε ή Θεσσαλονίκη έ’σχεν εν τή περι- 
φε:εια της κώμην ή πάλιν Θεστίδειον όνομαζομένην. 
Περί διαρθορϊς Χ05 ονόματος Θεσσαλίας παρά τοΐς 
βιβλιογράροις ιδε ήμας έν τώ Γεωγρ. μέρει Σελ. S2 
έπομ.καί εις Dilucidatt Πινδ. Τομ. Ι .Σ ελ .  6 7 2 Σ η μ .2 1 .

Στεργή παιδός, ής εφημεν αρτι θεσταλβνίκης'
"Αλλοι δ’, οτι ενίκησε τούς Θετταλοΰς πολέμω.

Τούτων τών διηγήσεων ή δευτέρα, ητι; α
ναφέρει, οτι δ Φίλιππο; έδωκεν εί; τήν πό
λιν τά όνομα έκ της θυγατρος αΰτοΰ Θεσσαλο
νίκης, εύρίσκεται δ αρρήΐην έν τώ μεγάλω έ- 
τυμολογ κώ έν λέςει Θεσσαλονίκη* άσαφέστε- 
:ον παρά Στεφ. Βυζ. έν τώ προμνησθέντι χω- 
ρίω. ’Αλλ’ δτι ό Φίλιππος, πατήρ τοΰ Μ. Ά  
λεξάνδρου τ^ΰς Φιλίππους Θρακικήν πόλιν, 
Κρηνίδα;, (ώ; θέλουσιν) πριν καλουν-ένην ές 
έαυτοΰώνόμασεν, γνωστήν έστιν. "Αδηλον όμω; 
οτι καί ονόματα τών τέκνων του άτινα όμολο- 
γεΐται, δτι έκ διαφόρων γυναικών έγέννησεν, 
πρό; τοΰτο έμεταχειρίσθη, έπειτα Νικασίπο- 
λι; ή Φεραία, έξ ή; τήν Θεσσαλονίκην έγεν 
νησεν, εΰγενοΰ; μέν καταγωγή; ήτον, άλλά 
τήν πρώτην μεταξύ τών συζύγων τοΰ Φιλίπ- 
π ιυ  θέσιν ή ’Ολυμπίά; κατεΐχεν θυγάτηρ τοΰ 
Νεοπτολέμου, βασιλέως τών Μολοσσών, μήτηρ 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ικανήν μετά ταΰτα τοΰ 
ονόματος της φήμην έν τοΐς Μακεδονικοΐς 
πράγμασι λαβοΰσα. Διόδωρος Σικελ. 19,51).

Άληθεστέρα φαίνεται ή τρίτη τοΰ Τζέτζου 
διήγησις, καθ’ έαυτήν τε θεωρουμένη, κκί 
πρό; τήν ύπόληψιν, έκείνων, οΐτινε; διέσωσαν 
τήν διήγησιν ταύτην πολύ πρό τοΰ συγγρα
φέω; τών χιλιάδων. Λέγωδέ τού; αΰτοκράτυρας 
τώ / 'Ρωμαίων Ίουλιανόν καί Κωνσταντίνον τόν 
ΙΙορφυρογέννητον. Τόσ^ν δέ πιθανόν φαίνεται, 
δτι ή θεσσαλο ίκη άπό νίκης τΐ/άς τών 
Μακεδόνων έκλήθη οΰτω, ώστε λίαν ήθελεν 
απορήσει τις ώς πράς τά πνεΰμα τών ’Ελλή
νων, έάν ταύτης τη ; δι/ιγήσεω;, εί’τε δοξασία; 
έντελώ; άπεΐχον- οΰδέν ήττον δμω; έξεταστέον 
άν άληθώ; διήγησις ήνε έκεί/η ή ετυμολο
γία. Ακούσ ομεν τάν πρώτον εκείνων μάρτυρα 
Ιουλιανόν τόν αΰτοκράτορα, δστι; έν τώ τρί- 
τω λόγω, μετά τό έτο; νομίζομεν 356 άπό 
Χριστοΰ, γραρέντι έχει ώδε (Συγγραμ. έκδ. 
ΕΖ. Σπανχεμ, Σελ. 107, C.) Ά ρ’ οΰν έ'τι χρή 
διά μειζόνων τεκμηρίων δηλοΰν, ώ; ένδοξο; 
μέν ή Μακεδόνων καί μεγάλη τό πρόσθ ν γέ 
νοιτο, ταύτη; δέ αύτη; τά κράτιστον ή πόλι; 
έκ.ίνη, ή / άνέστησαν, πεσόντων οίμαι θ ε τ τ α -  
λών,, τη ; κατ’ έκείνων Έ.τώνυμον νίκη;. Τί 
ταΰτα σημαίνουσι πρόδηλον είναι. Ό  Ρωμαίος 
αΰτοκράτωρ δέν άναφέρει περί τ·?,ς καταγω
γής τοΰ ονόματος φήαην τινά άσαφή, άλλ’ έκ- 
φέρει τήν γνώμην του, ώ; ρήτωρ καί γραμμα-

τικός. Ή δ η  άκούσ<· μεν συγγραφέα τοΰ επομένου 
αίώνος Στε®. Βυζ. έν λέξει Θεσσαλονίκη 
ταΰτα: θεσσαλον κη πόλι; Μακεδο ία;, ήτι;  
άρα εκαλείτο 'Αλία, Κασσάνδρου κτίσμα· ή 
ότι Φίλιππος τοΰ ’Αμύ/του έκεΐ θετταλοΰ; 
νικήσα; έκάλεσε· βλέπομεν, ότι τινές τών 'Ελ
λήνων έςήτασαν τίνι τών δύο ανήκει τό όνομα τή ;  
πόλεως, τιο Φιλίππω ή τω Κασσάνδρω, γαμ- 
βρώ αΰτοΰ. Τά δ’ άλ,λ.α Στεφ. ό Β. εί’τε ό 
πλουτίσα; εί’τε έπιτεμών τά σύγγραμμα αΰτοΰ 
πρό τών ήμετέρων χρόνων, δέν διαλύει τήν 
άμφισβήτησιν, άλλ’ άπλώ; παραθέτει τά αν
τίθετα μέρη. Τού Στεφ. Βυζ. δμω; τό /ωρίον 
ό παρατηρήσων κάλλιον οί’κοθεν θέλει κατα
νοήσει τήν γέ.εσιν δλου τοΰ περί Φιλίππου 
πλάσματο; ώ; εύρέτου τοΰ ονόματος Θεσσα
λονίκη;. Ή  πόλι; έλέγετο θεσσαλο- ίκη. Ζη
τείται διά ποιαν αιτίαν ; διά τήν ήτταν τών 
θεσσαλών. Άλλά ποΰ γή; ; Έ/.εΐ. Ίουλιανάς ό 
αΰτοκράτωρ δέν έτόλμησε νά βεβαιώσ·/) τοΰτο 
ούτε δημοσίως νά ίσχυρισθ·/}· όμιλεΐ περί θεσ
σαλών ήττηθέντων, καί έκεΐθεν εικάζει, δτ- 
άπέρρευσε τά όνομα τής πόλεω;, μή προστιθένι 
το; τοΰ όνόματο; τοΰ Φιλίππου. Ά λλ ω ;  οΐ 
λόγιοι τοΰ μετά ταΰτα αίώνος, οί δι’ οικείων 
σκέψεων τάν τίπ'νν καί τάν χοόνον όρίζοντε; 
παρορώσι τήν αλήθειαν. Διότι έν τίνι τόπω 
τή ; Μακεδονία; κατενίκησε Φίλιππο; τοΰς 
θεσσαλού; ; Μή εί; τήν πόλιν θέρμην; Ή  
ιστορία σιγα. Οί θεσσαλοί ύπά Φιλίππου έν 
Θεσσαλία άπαξ ένικήθησαν, έν Μακεδονία ού- 
δέποτε. Ά λ λ ’ αντάξιον τοΰ κόπου μοί φαίνε
ται, ταύτης της λέξεως (έκεΐ) καί μάλιστα 
της ιστορική; διαστροφή; τά "ννη παρά τοΐς 
μεταγενεστέροις συγγραφεΰσι νά επιδιώξωμεν. 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος περί θεμάτων 
είτε περί επαρχιών τοΰ Γραικικοΰ κράτους· 
(2,4) δστι; τά βιβλίον έν τώ 10 αΐώνι έγραψε 
λέγει· εχει δέ ονομασίαν ύπο τοιαύτης αιτίας. 
Φίλιππο; 6 Άμύντου, Θεσσαλού; έκεΐ νικήσα;, 
τ·7) θυγατρ’ι καί τ·7) πίλε·, όμωνύμω; τά όνομα 
έθετο.

Άποδοκιμασθείση; τή ; δευτέρα; καί τρίτης 
όιηγήσεω; τοΰ Τζέτζου, περί τή ; πρώτη; τέ- 
λο; παρατηρητέον, ήτις τον Κάσσανδρον, γα μ 
βρόν τοΰ Φιλίππου, έπί θυγατρί, θεωρεί καί 
εύρέτην τοΰ όνόματο; καί τή ;  πόλεω; άνακαι- 
νιστήν. Ταύτην τών χιλιάδων ό συγγραφεύ; 
φανεράν καί άληθή αποδέχεται· δεν θά πα- 
ρεΐχεν δμω; μεγάλην βαρύτητα, εί μή έτεροι

κοί το ίχο ι εΐχον άπολέσει πρό πολλοΰ τήν 
λευκότητα  καί εΐχον άμα,ιρωΟή, καί τά 
παράθυρα ήσαν κεκλεισμένα καί τεΟραυ- 
σμενα, εκειτο εις τό μεσημβρινόν μέρος 
τή ς  π λατε ίας ,  εις τό μέσον έκτεταμένου 
κήπου περικλειομένου δι’ ύψηλοΰ πέρ ι-  
βόλου. Γέρων τ ις  θυρωρός ρ,ετά τή ς  συζύ
γου του έμενεν είς εν δωμάτιον έπί τής 
αυλής, ένώ τά  ά λ λ α  ήσαν έσφραγισμένα 
άπό π ο λ λ ώ ν  έτών. Ε ίς  τήν αύλήν ύπήρχον 
έπίσης άμαςοστάσια ά λ λ ά  αί ά μ α ;α ι  καί 
οί ίππο ι είχον πω ληθή .

'I I  οΙκία αΰτη άπό δυο ήμερών εΐχεν 
αλλαςει o^tv. Δέν ήτο πλέον ή έρητ,ος καί 
σ ιω πηλή οικία τοΰ Κόμητος Σαίν-Μ ωρ. Τά 
παράθυρα εΐχον άνοιχΟή, αί Ojpai εΐχον 
άποσφραγισΟή καί ύπηρέται άνήρχοντο καί 
κατήρχοντο τάς κλ ίμακας,  ένώ πρό τή ς  
Ούρας τή ς  έςωτερικής άδιακόπως έμενον 
αί άμαςαι τών έπισκεπτομένων τόν νέον

Κ όμητα  τοΰ Σαίν-Μώρ. Ό  νέος Κ όμης 
Ά μ εδ α 'ο ς  'Ρεναί δέν ήτο μόνος είς τήν 
άπέραντον ταυτην οικίαν. Ε ΐχ ε  πλησ ίον  του 
ώραιοτάτην σύντροφον ήλ ικ ίας  τρ ιάκοντα  
πέντε έτών, ά λ λ ά  διατηροΰσαν άκόμη τής 
π ρ ώ τη ς  νεότητος τά  ρόδα .Ή  γυνή αΰτη εκα
λείτο  Κόμησσα Αανέσκη καί ήτο πρός μ η 
τρός θεία τοΰ Κ όμητος  τοΰ Σαίν-Μ ώρ. ’Α 
ναστήματος ύψηλοΰ,ξανθή,μέ βάδισμα ή γ ε -  
μονικον,μέ οφθαλμούς ώραίους,ή γυνή έκεί
νη εΐχε προκαλέσει τόν θαυμασμόν τών κα
τοίκων τοΰ Βαινσαίν. Συνήθως τό κάλλος 
εχει ύπέρ έαυτοΰ τό δίκαιον, καί οί άνθρω
ποι άφιερωμένοι είς τόν θαυμασμόν δέν ει- 
χον τόν καιρόν νά κακολο ^ώσιν. Ύ π ήρ
χον όμως καί τινες ,  ο ϊτινες δέν έλάλουν 
μετά  τή ς  αύτής εύλαβείας περί αύτής .

Ώ ς  συνήθως συμβαίνει είς τούς νεό
πλουτους φροντίζουσιν άπαντες νά τοΐς εΰ- 
ρωσινύμφην καί ό βαρώνος Ταρβώ παλαιός

φ ίλος τοΰ Οανόντος Κ όμητος, νομίζων ότι 
έολεπεν αύτον ά /αβιώσαντα είς τό πρόσω- 
πον τοΰ Ά μ εδα ίου ,  έσκέφθη νά τω  προ- 
τείνη τήν χε ΐρα  τή ς  θυγατρος του. Ό  βα- 
ρώνος, πατήρ φ ιλόστοργος καί ψ υχή εύ- 
γενής, εΐχεν άποσυρθή πρό πολλοΰ  τή ς  
πολιτεί&ς καί εζη Ιδιωτεύων. Ή τ ο  εξή
κοντα επτά  έτών, εύσταλής όμως καί υ γ ιή ς ,  
έκτος ελαφρών τινων ρευματισμών, ο ΐτ ι-  
νες τόν ήνώχλουν τόν χε ιμώ να , ’ ΐ ΐ τ ο  λευ
κός τήν κόμην καί τό γένειον. Τήν ή χ ε -  
ραν έκαλλιέργει τά  λε ίρ ιχ  είς τόν κήπον 
του, τήν νύκτα έκ?νείετο είς τήν β ιβλ ιοθή
κην του καί έμελέτα  ή συνέγραφεν άπο- 
μνημόνευτα τή ς  έπαναστάσεως τοΰ 1848  
τά όποια όμως άφήκεν ατελε ίω τα .

Έ φ ρ ό ντ ιζε  δέ συγχρόνω ς είς τήν άνα- 
τροφήν τή ς  θυγατρος του, ή τ ις  ύπήρξεν 
ορφανή μητρός έκ μ ικροτάτης ή λ ικ ία ς .Κ α ί  
ή Βέρθα —οΰτως εκαλείτο ή θ υ γά τηρ — δε-
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μάρτυρας έπήρχοντο. Άφήσωμεν τον Ζωναράν 
συγγραφέα τοΰ αύτοϋ, ού ό Τζέτζης αίώνος 
δήλα. δή τοϋ δωδεκάτου, οστις ίστορ. βιβλ. 1 2 , 
26, (έπί τής βασιλείας Κλαυδίου Β'.) Ταϋτα 
έχει. «Θεσσαλονίκην Ιπολιόρκουν (Γότθοι) ή 
πκλαι [Λεν ’Ημαθία καλεΐσθαι λέγεται, Θεσ
σαλονίκη δέ μετονομασθήναι έκ τή ; Φιλίπποο 
μέν θυγατράς, Κασσάνόρου δέ γυναικάς, Θεσ
σαλονίκης». Ας παρατηρήσωμεν δέ άρχαιότε- 
ρον συγγραφέα παρά Στεο. Βυζαντίω (έν λέξει 
Θεσσαλονίκη) : πόλις Μακεδονίας Κασσάνδρου 
κτίσμα. Τάν Στράβωνα έπειτα άς προσαγάγω- 
μεν* έάν δέ αύτός είναι, η όχι, δέν διϊσχυριζό- 
μεθα [Α δλον δτι τό όνομα αύτοϋ όλίγω κατώ
τερον παρά Στεφ. Βυζ. έν προμνησθέντι χωρίω
απαντα. Έν τούτοις είτε αυτός
βων, δστις έν τέλ. τοϋ 7 βιβλ. είτε ό Έπιτο- 
μεύς αύτοϋ έν § 10, λέγει «Μετά τον Άξειάν 
ποταμόν ή Θεσσαλονίκη έστιν πόλ.ις, η πρό
τερον Θέρμη εκαλείτο. Κτίσυ.α δ’ έστιν Κασ
σάνδρου, δς έπί τω όνόματι, τής έαυτοΰ γυ- 
ναικος, παιδός δέ Φιλίππου τοϋ Άν.ύντου, 
ώνόμασεν. Μετώκισεν δέ τά  πέοιξ πολύχνια 
είς αυτήν οΐον Σχαλέστρχν, Αινείαν, Κισσόν 
καί τινα καί άλλα» τί δύναται νά έναντιωθή 
είς την πίστιν ταύτης τής διηγήσεως ; (ήμεΐς 
ουοέν ευρομεν.) Σιγώμεν περί τοΰ χρόνου τής 
άρχαιότητος ; είς τόν όποιον δ^ως έν ταύτν) 
τνί συζητήσει, εί μή άλλα ύπεβοήθουν, δέν 
ή0 έλα7.εν αποδώσει, τόσην σημασίαν, δσην ό 
Εϊχόρνιος (εισαγωγή εν βιβλ. Ν. Τ. τομ. 3 
μερ. 1 Σελ. 5-ί σημ.) Τά περί τής ιστορίας 
άνανεωθείσης τής πόλεως προστιθέμενα ύπ’ 
αυτοϋ έν τώ αύτώ χωρίω μάλλον ταράττουσι 
καί δέν καθιστώσι τήν διήγησιν πιθανήν προ
σέρχεται τών λοιπών διηγήσεων ή πίστις αμ
φίβολος, δπερ έγώ πρώτος δείξας τήν συγγνώ
μην τών Έδημόνων έπικαλοΰμαι, έάν άλλα 
μή διασαφηνίσας περί ά'λλων θά κρίνω διαφό- 
ρως τ ή ς  αρχαίας Μακεδονίας ή ιστορία ούτω 
δύσκολος είναι δι’ ελλειψιν συγγραμμάτων, 
δσον ούδεμία σχεδόν άλλη επαρχία τής αρ
χαίας ιστορίας, επειτα ή ειδική ιστορία έπι- 
κρατείας τινός σπανίως κατά πρώτον, συνεχέ- 
στερον έ'πειτα μνημονεύεται. Τοΰτο μάλιστα 
συμβαίνει είς τήν Θεσσαλονίκην· διότι ή πόλις 
αύτη, πρό τών επιδρομών Άυάρων, Βουλγά
ρων, Γότθων, Ούνων, Νορμανών, Σαρακηνών, 
Σλάβων δηλ. πρό τοΰ τρίτου τοΰ Χριστοΰ αίώ
νος σπανιώτερον, άκουσμένη ετυνε μετά ταϋτα 
τής ευκλείας εκείνης εί'τε διά τάς ευτυχίας

της ε?τε διά τάς δυστυχίας της, ώστε μεταγε- 
νεστέρως κυριευθείσης τής Κωνσταντινούλεως 
ύπό τών Φράγκων έτος Χριστ. 1204 έλαβε τά 
δευτερεΐα καί ού σπανίως τά  πρωτεία τών χω
ρών έ κεί νων.

Ν. Α . Χ Λ Λ Κ Ι 0 Π 0 Τ Λ 0 2 .
w v w w v v

ΕΙΣ ΑΥΓΙΙΝ ΕΑΡΟΣ

Ιδού άνέτειλες καί πάλιν,
Αύγή γελόεσσα, γλυκεία,

Τήν πρώτην πλ^ήν χαράν δέν φέρεις 
Έν τή πασχούσν) μου καρδία . . . 

Ώ ς  άλλ.οτε δέν θά μέ ί'δτ,ς
Φαιδρά νά τρέχω είς τούς κήπους 

Τά μέτωπόν μου φέρει τώρα
Βαθεΐς οδύνη; ιιόνον τύπους . . . 
ίύνης, ναι, ήτις δεν λ.ήγει 
Ούδέ νά λήξνι άναμένω*

Ώ ς φάσμα έπί γής π'λανώμαι 
Καί ώς σκιά τις διαβαίνω.

Είμαι έκείνη ; . . ώ ! δέν είμαι . . .
Τά εΰθυμόν μου ποΰ έκεΐνο ! . .  

'Ως ή ιτέα κάτω κλίνει
Μελαγχολώ";α τώρα κλίνω.

Όδ·:

Αύ· η, οποίαν με απηντας,
Καί ήδη μ’ απαντάς οποίαν ! . 

Νεκρά πρός τέρψιν, έν τώ στηθεί 
'Οδύνην φέρω αίω.ίαν. 

Βυθίσθητι, αύγή γλυκεία,
Εις σκότος ζοφερόν καί κρΰον. 

Φώς καί σκοτία ταύτάν είναι 
Φεϋ ! είς τά ομμα μου τά δύον.

Τί φωτεινή άν άνατέλλνις,
Άφοϋ έντός μου -.ύκτα φέρω ;. 

Είς άλλους τί χαράν άν φέργις 
Αφοΰ έγώ ύπ' άλγους σπαίρω ; 

ί ποτέ δύναται τό σκότος 
Τό έν τώ στηθεί νά σκεδάση ;

Τ

Αύγή, σκοτία αιώνια
Τό φώς σου θέλω νά σκεπάσν). 

Ά ν  άλλοτε θερμώς σ’ ήγάπων,
Τήν νύκτα πλ.ήν προκρίνω τώρα, 

Άφοΰ είς νύκτα αίωνίαν . . .
Μέ όδηγεΐ έκαστη ώρα.

Πρός τ ί  τήν λάμψιν σου νά βλέπω 
Άφοΰ κατόπιν θά τήν χάσω ! . .

Δύναμαι άπληστος . . . μέ τέρψιν 
Στιγμής καί μόνον νά χορτάσω ;

Μηδέν . .  . άφοϋ μοιραΐον μ,έλλον 
Τοϋ δυστυχοΰς άνθρώπου είναι,

Αυγή, μή πλ^έον άνατείλης 
Είς σκότη αιωνίως μείνε.

ΙΙρός τί μηκύνωμεν τόν χρόνον 
Ζωής, ήτις νά λήξη μέλλει ;

Ζωή τοιαύτη μέ βαρύνει
Καί ή ψυχή μου δέν τήν θελει.

ΦΩΤΕΙΝΙΙ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ.
ννΝΛΛΛΛΛΛ

Π Ε ΡΙ

ΓΡΙΦΩΝ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 
Π Α Ρ Α  Τ Ο Ι Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι Σ  Ε Λ Λ Ι Ι Σ Ι

«Τών γρίφων ή εΰρεσις ούκ άλλοτρία φιλοσοφίας» 
(Διογένης Ααερτιος)

I

Ό π ω ς  οί πρόγονοι ήμών, οί άρχαΐοι Ελ 
ληνες, υπερτέρησαν ήμών τών απογόνων τω,- 
[λέγω απογόνων διότι δέν άσπάζομαι τήν γνώ
μ η ν  τοϋ Φαλ[/εράϋρερ] κατά τε τόν πολιτικά 
καί πνευματικόν αύτών βίον, ούτως ύπερτέ- 
ρησαν ήμών καί κατά τά πολλώ τούτων κατώ
τερα, δηλ. τάς δημοσίας κκί ίδιωτικάς δια
σκεδάσεις καί τόν ιδιωτικόν έν γένει βίον διότι 
καί έορτάς πλειοτέρας καί μεγαλοπρεπεστέρας 
είχον καί θέατρα διασκεδαστικώτατα άμα 
καί διδακτικώτατα καί περιπάτους καί συλ
λόγους ύπό τήν πλατυτέραν τής λέξεως σημα
σίαν, έννοώ τάς στοάς καί τά  γυμνάσια καί 
τά κουρεία, (τάντικαθιστώντα τά σημερινά κα- 
φεΐα, έ'χοντα δέ καί τά προτέρημα νά μή κα- 
θιστώσι τούς θαμώνας καπνιστούς ώς βοείους 
γλώσσας καί χοιρομήρια) έν οις συνεζήτουν οί 
πρόγονοι ήμών τά  πολιτικά καί τά  νέα τής 

* ημέρας1), μετά τής αύτής ζέσεως, μεθ’ ής καί 
οί απόγονοι αύτών τά συζητοϋσι σήμερον.Καί αί 
οΐκίαι δέ άντέτασσον είς τήν εξωτερικήν μετά 
καλαισθησίας άπλότητα τήν εσωτερικήν μετά 
καλαισθησίας έπίσης διακόσμησιν, διά διαφό
ρων καλλιτεχνικνών αντικειμένων^). Τεκμήριον

1) ’Αοιστοφάνους Πλούτος στίχ .  32. Λυσίου κατά  
Παγκλέωνος 3.

2) ’Ί5ϊ  τάς έν τω τέλει τών έςης βιβλίων προσηρ- 
τηυ.ένας εικόνας. Ρουσοπούλου αρχαιολογία. — Θ. Βε-

καοκταέτις ά γ γ ε λ ο ς ,  ητο ή μόνη του π α -  | 
ρηγορία και σύντροφος. Ό  βαρώνος λ ο ι
πόν Ταρβώ, άφοΰ άνενέωσε μέ τον ανεψιόν 1 

τήν φ ιλίαν, ήν ειχε μέ τόν θειον, εσπευσε 
νά π ροκαταλάβη  τον Ά μεδα ΐον  ύπέρ της 
θυγατρός του καί ό νέος Κ όμης τοΰ Σαίν- 
Μώρ έλπ ίζω ν  ν’ αύξήση τήν περιουσίαν 
του έφαίνετο κλίνων νά οεχθή τό συ- 
νοικέσιον.

Ή  Βέρθα ή  /νόει ταΰτα- ά λ λ '  υποπτευό
μενη τόν πατέρα  τη ς ,  άνέμενεν έναγω νίω ς 
τήν επάνοδον τοΰ Έοουάρδου Δωρναί. Ό  . 
Δωρναί εΐχεν έντιμον όνομα· ήτο νεανίας 
ωραίος, ευγενης, ειχε περατώσει τα ς  σπου- 
δάς του είς τήν σχολήν τή ς  νομικής τών 
ΓΙαρισίων. Ά λ λ ά  ταΰτα  πάντα  οέν ήσαν 
ικανά ν 'άντ ιπα λα ίσ ω σ ι κατά τών έσκωρια- 
σμένων ιδεών καί τών προλήψεων τοΰ Βα- 
ρώνού, όστις έλάτρευε τά  ονόματα καί τήν 
αριστοκρατίαν. Οΰτω ό έρως αύτών έμενε

κεκρυμμένος καί ή Βέρθα ήναγκάζετο  ν’ 
άποποιήτα ι έκάστοτε τον γάμον ,  οσάκις 
νέου τ ινός υποψηφίου παρουσιάζετο τό ό
νομα.

Ό  κόσμος λο ιπόν  τοΰ Βαινσαίν καί ιδίως 
ή συνοικία έκείνη ειχε θέμα ο μ ιλ ίας ,  οίκα*- 
ταγινόμενοι είς τάς ά λ λ ο τρ ία ς  υποθέσεις 
έξ έπ α γ γ έ λ μ α τ ο ς  καί άπαντώσι πολλο ί  
τοιοΰτοι καί είς τάς πόλε ις  μέν τάς με- 
γ ά λ α ς ,  ά λ λ ’ ιδίως είς τάς μικράς, εϋρισκον 
τροφήν.

'Π τ ο  ή δεκάτη ήμέρα άπό τή ς  έγ'.ίατα- 
στάσεως τοΰ Κ όμητος τοΰ Σαίν-Μώρ είς 
τήν κληρονομιάν τών πατέρων του καί οιο- 
νεί έορτάζων τό γεγο νό ς  τοϋτο ό Ά μ ε -  
δαΐος είχε προσκαλέσει τήν έσπέραν είς 
τόν χορόν τάς γνω στοτέρας οίκογενείας τοΰ 
Βαινσαίν καί πρό πάντω ν τήν αριστοκρα
τίαν. Ε ίς  τήν  σκοτεινήν έκείνην καί πεν
θούσαν εως πρό όλ ίγω ν  ήμερών οικίαν

ελαμπον μυρία φώτα. Ε ίς  τήν  αυλήν 
καί τήν κλ ίμακα  ήτο κίνησις υπηρε
τών. Ε ίς  τήν Οΰραν συνωθοΰντο αι άμα- 
ξαι καί οί ύπηρέται μ έ ·τά ς  ο ίκοστολάς 
των καί τά  λευκά χε ιρόκτια  καί πλήθος 
περιέργων έξ άμφοτέρων τών φύλων π ε -  
ριεστοίχιζε τήν οικίαν δλην. Ή  κίνησις 
ήτο ζωηρότερα, οσάκις έπλησ ίαζε νέα άμα
ξα καί έκαστος έσπευδε νά ιδη τόν ά γ γ ε 
λον, όστις έμελλε  νά έξέλθη α π ’ αύτής.

I Ε ίς  τόν περίβολον εΐχον ά να ρ ιχη θήα ί μ ά γ -  
' και τοΰ Βαινσαίν, ο ΐτινες έσατύριζον ένα 

έκαστον τών έςερχομένων τή ς  άμάξης, ένώ 
είς τά  δ ιαλείμματα  διά νά μή μένωσιν άρ- 
γο ί  έρραττον έπ ιτηδείω ς μικρούς λίθους 
κατά τοΰ πλήθους  καί πρό πάντω ν κατά 
γρ α ΐά ς  τινας παχυσάρκου άρτοποιοΰ, ή τ ις  
είχε καταλάβει μέ τήν προσω πικότητά  της 
θέσιν διά πέντε. Ή  άρτοποιός κατ’ άρχάς 
δέν εΐχεν εννοήσει τ ί  συμβαίνει. Κατόπιν
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δέ τής άληθείας ήμών έστω ή τήν σήμερον 
αντιγραφή διαφόρων αρχαίων κοσμημάτων π .χ .  
δύναται τις νά ίδγ) βραχιόνιον έλικοειδές, είς 
ούράν άφ’ ένος καί κεφαλήν όφεως άφ’ ετέρου 
άπολήγον έν τω Άρχαιολογικω μουσείω τοΰ 
Βαρβακείου Λυκείου δμοιον έντελώς μ’ εκείνα 
άτινα πέρυσιν ίσως δέ κ’ εφέτος είνε τοΰ συρ- 
μοΰ. Τούτων δ’ ενεκεν καί ό περικλεής Περι
κλής έν τώ έπιταφίω του λόγω, τώ έκφωνη- 
θέντι ΰπέρ τών κατά ποώτον κατά τόν Πελο- 
ποννησιακάν πόλεμον πεσόντων, δστις είνε μο- 
νονού έγκώμιον τών Αθηνών, λέγει τά  έξής 
« Καί τών πόνων πλείστας άναπαύλας τν̂  
γνώμν) έπορισάμεθα άγώσι μέν γε θυσίαις διε- 
τησίοις νομίζοντες ίδίαις δέ κατασκευαΐς εύ- 
πρεπέσι1).

II
Πρός ταΐς άλλαις παιδιαΐς καί διασκεδάσε- 

σιν, άς μετεχειρίζοντο οί πρόγονοι ήμών, ήσαν 
τά  αινίγματα κ’ οί γρίφοι. Τά αίνιγμα καί τοι 
κατά τους άρχαιοτάτους γεννηθέν χρόνους ού· 
δόλως άναφέ:εται, ύπό τοϋ Όμήρου καί Ησιό
δου καί τών άρχαιοτάτων έποποιών. Ό  Ό μ η 
ρος, εν τώ Λ τής Όδυσσείας, έν φ περιγράφει 
την είς Άδου κατάβασιν τοΰ Όδυσσέως, κατά 
συμβουλήν τής Κίρκης, ποιεί τόν Όδυσσέα2) 
λέγοντα, δτι είδε τήν Έπικάστην, [ώς καλεί
ται ή παρά τοΐς τραγικοΐς Ίοκάστης] ήτις έν 
αγνοί^ συνεζεύχθη τάν Οίδίποδα, δέν αναφέρει 
δμως δτι τήν συνεζεύχθη ό Οίδίπους λύσας τά 
αίνιγμα τό ΰπά τής ποικιλωδοΰ κατά Σοφοκλή3) 
Σφιγγάς προτεινόμενον* δείγμα τής άρχαιότη- 
τος τοΰ αινίγματος έστω ή ΰπά τής Σφιγγάς, 
προτασις τοϋ γνωστοΰ τούτου αινίγματος

"Εστι δίπουν έπί γης καί τετράπουν ου μ.ία φωνη 
χαι τρίπουν'αλλάσσει δε φωνήν μένον οσσ* έπί γα^α 
έρπϊτά κινείται άνά τ ’ αιθέρα καί κατά πόντον 
αλλ’όποιον πλεί^ττοισι ποσίν έρειδόριενον βαίνει 
"Ενθα τάχος γυίοισιν άφαυράτερον πέλει αύτου4).

ούτινος ή λύσις τοσούτων καί τηλικούτων δει
νών έγένετο α ιτ ία :  αιμομιξίας,- δι’ άπαγχο-

νιζέλου Περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων 'Ελλή
νων -  'Ραγκαβή Έλληνικαί αρχαιότητες — W. Smith 
Dictionary of greeo and roman antiquiles.

1) (Θουκυδίδης Βιβλ. II. 38.
2) Όδυσσείας Λ· 270.
3) Σοφοκλέους Οίδίπους τύραννος στιχ .  13.
4) Σοροκλέους εκδοσις ί-. Dindonfii Lipsiae J 870 σελ. 

10 καί έν τη Παλατικη ανθολογία βιβλ. XIV.

ήρχισε νά ρ ίπτη  λοξά β λέμμ α τα  εις τόν 
περί αύτήν όμιλον, όταν άμαξα ά λ λ η  έφά- 
νη μακρόθεν καί ήκούσθη ή φωνή ενός έκ 
τών έπί τοΰ τοίχου καθημένων παίδων·

—  Τόπον είς τόν κ. Δ ήμαρχον !
— Δέν ειν’ αύτός ! —  άπήντησεν ά λ λ η  

φωνή. — Εΐναι ό συμ-βολαιογράφος Δερολ- 
λΰ ,  γνω ρ ίζω  τήν άμαξάν του.

’Εν τ«ΐ) μεταξύ τό πλήθος ήρχισε νά πα- 
ραμερίζη διά νά άνοιξη δίοδον εις τήν ά
μαξαν. Ά λ λ ’ ώς συμβαίνει συνήθως τοΰτο 
έγένετο μετά  ζω ηρότητος  καί ό είς άδια- 
κρίτως ώθει καί έπάτει τόν Ετερον. Π α λ ίρ 
ροια καί ά μ π ω τ ις  διαρκής J Ή  μ ά λ λ ο ν —  
διά νά μεταφέρω τήν παρομοίωσιν είς τήν 
ξ η ρ ά ν —  ό λ α ό ς  έκεΐνος ώμοίαζε τήν σ τ ιγ 
μήν ταύτην πρός στάχε ις  πεπυκνω μένους 
τοΰ άγροΰ όταν α ίφνης πνεύση δι’ αΰτών 
ό άνεμος. Αίφνης ήκούσθη οξεία ή φ ω νή τή ς  
άρτοποιοΰ-

νισμοΰ αύτοκτονίας, οφθαλμών έξορύξεως, «λ- 
ληλοκτονίας άδελφών, άλλά κ’ αιτία τοΰ νά 
γραφώσιν ύπό μέν τοΰ άρχαϊκοΰ Αίσχύ.Ιαν, «Οί 
έπτά £πί Θήβας», ύπό τοϋ Σ oyr.x.Uovc, τά μεγα
λοπρεπή δράματα, « Οΐδίπηνς τύραννος», « Οίδί
πους έπί ΚοΛωνών καί ή «'Αντιγόη)», ύπό δέ 
τοΰ τραγικωτάτου, κατ’ 'Αριατοτί.Ιψ^), Εΐψι- 
ηΐύον «Αί Φοίνισσαι», αύτό δέ τοΰτο είνε καί 
ή αιτία τοΰ νά γραφώσι τάνωτέρω.

III

Οί πρός διασκέδασιν γρίφοι ή ώς άποκαλεΐ 
αύτούς 6 Άθήναιος [παρ’ ού μονονουχί πάντα 
τά περί γρίφων θά έρανισθώμεν, ώς γράφων τις 
περί Τρωικών ή Περσικών ή Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, θά έρανισθ-Ji σχεδόν πάντα παρά 
τοϋ Όμήρου, 'Ηροδότου, Θουκυδίδου] οί παρά 
πάτους γρίφοι1) καί τά  αινίγματα ήσαν 
ανέκαθεν άναπόφευκτος διασκέδασις τών συμ
ποσίων, ήτο σχεδόν άδύνατον νά ύπάρξγι συμ- 
πόσιον άνευ γρίφων ώς είνε άδύνατον νά 
ύπάρξν) βασιλεύς άνευ αύλοκολάκων.

Κατά τήν άρχαιοτέραν έποχήν οί παρά πά
τους γρίφοι δέν ήσαν άπλώς μέσον διασκεδα- 
σεως· σύν τώ τερπνφ ύπήρχε καί το ώφέλιμον 
ή ώς έλεγον οί 'Ρωμαίοι τό utile dulci καί 
τοϋτο άναφέρει ό Κλ.έαρχος ό Σολεύς δστις καί 
ιδιαιτέραν διατριβήν περί γρίφων είχε γράψει* 
παρήγον δ’ ωφέλειαν οί γρίφοι ούτοι, διότι ά- 
πγιτεΐτο πρός λύσιν αύτών, εντελής γνώσις 
τών ποιητών· καθότι τά  προβαλλόμενα αι
νίγματα είτε ύπά τοΰ συμποσιάρχου, είτε ύπό 
τών συμποτών, διότι ύπ’ άμφοτέρων προύβά- 
λοντο2) , ήσαν τοιαϋτα: είπέ στίχον 'Ομηρικόν 
άρχόμενον καί τελευτώντα είς σπ : στέμ-
ματ’ έ'χων έν χερσίν ΈχατηβόΛου. Α πόλ
λωνος»5) ή είπέ τάν επόμενον στίχον έκείνου 
ον ό προβαλών ειπε : ή είπόντος τοΰ προβάλ- 
λοντος στίχον τινά, νά λέγνι ό έρωτώμενος 
έ'τερον στίχον, εχοντα όμοίαν έννοιαν μέ τόν 
ύπο τοΰ προβαλόντος ρηθέντα.

Κατά τάν Κλεόβουλον τά  τών γρίφων εί'δη 
ήσαν 7. 1) νάρχεται μία λ έξις καί νά τελευ
τή εΐ; τ ι  όριζόμενον στοιχεΐον τοϋ αλφαβήτου 
2 ) νά ένυπάρχη ή μή έ'ν τινι ζητουμέντ, λέξει

6) ’Αριστοτέλης περί Ποιητικής.
1) ’Αθηναίος Βιβλ. Γ. παραγ. 79 μέχρι τέλους τοΰ 

βιβλίου.
2) (S). Βενιζέλου περί. τοΰ ιδιωτικού βίου τών άρχ. 

'Ελλήνων.
3) Ίλιάδος Α . 373.

—  Ά χ  ! τό π ό δ ι  μου ! Θά σκάσω !
Καί τωόντι εΐχον συσφίξει τήν παχύ-

σαρκον άρτοποιόν, ή τ ις  άντ ιμαχομένη  καί 
άπωθοΰσα τούς ώθούντας εΐχεν έπί τέλους 
άποκάμει καί επεσεν είς τάς ά γ κ ά λ α ς  τοΰ 
γε ίτονός τη ς  λιπόθυμος.

—  Νερό ! Νερό !— έφώναξεν ό π α ΐς  άπό 
τή ς  σκοπιάς του— ή κυρά Κ αμπάνα  έλ ιγο- 
Ο ύμησε!

—  Κρασί !—  κρασί ! —  έφώναξαν άλλοι 
— δέν ήπ ιε  σήμερα κρασί !

—  Ό  λ ίγ ο  άψέντι μέ σιρόπι τή ς  γό μ μ α ς  
καλλ ίτερα  —  ήκούσθη ά λ λ η  ιατρική συν-

™ γή·
’Εντούτοις ή κυρά Κ αμπάνα  ήτο άναί- 

σθητος σχεδόν. Ό  είς δν κατεκυρώθη δέν 
εΐξευρε τ ί  νά κάμη καί έκλονεΐτο ύπό τό 
βάρος τοΰ φορτίου, εως ού διά τή ς  βοή
θειας ά λλω ν δύο κατώρθωσε νά άνοιξη 
δρόμον καί νά έκφορτώση τήν κ^οά Κ α μ 

ή στίχω όριζόμενάν τ ι  στοιχεΐον* ούτοι δ’ έκα- 
λοΰντο έν γράμμασι 3) τά νάρχεται λέξις ή 
στίχος άπο τοΰ προβαλλομένου ονόματος ή νά 
τελευτή είς αύτό καί έκαλοΰντο έν συλλαβ·?) 
κτλ. Οί γρίφοι οΰτοι καί τά αινίγματα, ή έν 
μια λέξει αί inixvJcxetai έζηγήσικ, έγένοντο 
ου μόνον έν τοΐς συμποσίοις, άλλ’ έν γένει έν 
ταΐς συναναστροφαΐς1)* ώς έπί το πολύ δέ έγί- 
γνοντο έμμέτρως καί συνηθέστερον, είς μέτρον 
δακτυλικόν έξάμετρον δηλ. τόέπικόν·ούχ ήττον 
έπικρατοΰσι καί διάφορα άλλα μέτρα.

IV
Μεταξύ τών γρίφων καί αινιγμάτων ύπάρ- 

χει διαφορά τις· ό γρίφος διαφέρει τοϋ αινίγ
ματος καθ’ δτι, τό μέν αίνιγμα μόλις τ ’ άκού- 
σει τις τό νομίζει ώς πράγμα παράδοξον καί 
μονονού άδύνατον νά συμβή, ώς τό νά ήνε τό 
αύτό ζώον ότέ μέν δίπουν ότέ δέ τρίπουν ότέ 
δέ τετράπουν ό δέ γρίφος τουναντίον, ένώ τά  
πάντα καταληπτά είνε είς τόν έπιχειροϋντα 
νά λύσν) αύτόν, άλλ’ δμως δέν δυνάμεθα νά τόν 
λύσωμεν ώς «Έκτορα έκτανεν Διομήδης άνήρ» 
έν τω γρίφω τούτο) τά  πάντα εύληπτα καί λο- 
γικά, άλλ’ άδύνατον νά ευρωμεν τό ζητούμε- | 
νον, διότι ύπό τήν φράσιν «Διομήδης άνήρ'>, 
δέν αίνίττεται τόν «Τυδείδην Διομήδην» άλλά 
τάν σύζυγον τής Διομήδης Άχιλλέα. Κατά δέ 
τόν Πολυδεύκην2) ή διαφορά εινε δτι : «τά μέν 
αίνιγμα παιδιάν εΐχεν, ό δέ γρίφος καί σπου
δήν.» Ώνόμαζον δέ τούς γρίφους καί τά  αι
νίγματα ώς ανωτέρω εί'πομεν έπικυλικείοις έξη- 
γήσεις, διότι τό τε πρός αμοιβήν καί τό πρός 
τιμωρίαν διδόμενον, ετίθεντο έπί τοΰ κυλι
κείου, δηλ.τοΰ μέρους ένώ ετίθεντο τά  ποτήρια·

V

Πλεΐστοι έ'τυχον ύστεροφημίας έ'νεκα τής 
ίκανότητος περί «τό λύειν γρίφους καί προβάλ 
λειν τοιούτους έπιδεξίως»* καί έκ μέν τών άρ- 
χαίων μνημονεύονται ή Σαπφώ καί ό ’Όμηρος3), 
έκ δέ τών νεωτέρων ό Άριστώηψος ό Κ.Ιεύ- 
βοΐ’-Ιος ό Λίνδιος, δστις έ'γραψε γρίφους καί 
διάφορα ποιήματα «είς έως τρισχίλια»1) ή θυ
γάτηρ αύτοϋ Kdto6oc.Ura ή Λινδία, ήτις καί

1) ’Αριστοφάνους σφήκες στιχ .  20 .  Διογένης Ααέρ- 
τιος σελ. σελ' 103 έκδοσ. Φερ. Διδότου [1825] .

2) Πολυδεύκης Όνο^-αστικ^ εις Βιβλ. X .  έν λέξει 
γρΐφος αίνιγμα.

3) Κ. Ά σω πίου  ΐστορ. τών 'Ελλ. γραμμάτων.
1) Σουΐδας έν λέξει Κλεόβουλος.

πάνα είς θρανίον τ ι  τή ς  π λα τε ίας ,  όπου 
ήρχισαν νά τρ ίβω σι τάς χε ΐράς  τη ς  καί νά 
τή  παρέχωσι τάς πρώ τα ς  βοήθειας. Τέλος 
κατωρθώθη νά συνέλθη καί νά έπιστρέψη 
είς τήν οικίαν τη ς  έν συνοδία, όπου άπό τό 
πλησιέστερον φαρμακεΐον έ'φερον ΰδωρ τή ς  
Μελίσσης.

Ό τ ε  άπεχώρουν ουτοι συνοδεύοντες τήν 
άρτοποιόν ή άμαξα εΐχε σχεδόν φθάσει είς 
τήν π ύλην ,  καί οί πέριξ φανοί ρ ίπτοντες  
έντός αύτής τό φώς των έδείκνυον είς τούς 
περ ιέργους πο λ υ τελ ή  γυναικειαν έσθήτα.

—  Ποια εΐναι αύτή ! έψιθύρριζον οί π α -  
ριστάμενοι. Δέν εΐναι βέβαια ό Δ ήμαρ
χ ο ς  . . . .  Καί συνωθοΰντο πλησ ίον ,  όταν ή 
Ούρα ήνοιξε καί δύο γεροντίδ ια , ό σύζυγος 
καί ή σύζυγος κατήρχοντο βοηθούμενοι 
ύπό τοΰ υπηρέτου.

—  Ού ! ό Μαρινιάν ! ό τοκογλύφος τή ς  
Σαίν-Μ ανδαί— έφώνησεν ό μ ικρός πα ΐς  —  
μέ τό κοριτσάκι του !
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διατριβήν περί γρίφων είχε γράψει, κατά δέ 
την φράσιν τοΰ Σουίδα ητο «tF.auirpur αϊ- 
ηγμάτω ν ποιήτρια» *), θεοίέκτηζ ό Φαση- 
λιτη; οστι; μετωνόμασε τοΰ; γρίφου; μνη
μόνια, ενεκα τή ;  μεγάλη; μνήμη; του, 
ύπήρξε δέ καί εΐ; των εύφυεστάτων μαθητών 
τοϋ Ισοκρατου;, έγενετο b αίτιο; νά πραγμα
τοποιηθεί άπαξ ετι ή άλήθεια τοϋ Ήσιοδείου :

καί κεραμεύς κεραμεί κοτέει κχί τέκτονί τέκτω 3 ) 
διότι, επειδή ό θεοδέ*τη; μαθητή; ών τοϋ Ί -  
σοκοατου;, μετεβη παρ Αριστοτέλη, τοσοΰτον 
ώργίσθη διά την στέρησιν τοϋ εύφυοϋ; του μα- 
θητοϋ ό ’Ισοκράτη; ώστε έγραψε τόν κατά σο 
φιστών λόγον4). Ίδοΰ δε καί gv αίνιγμα τοϋ 
Θεοδέκτου, πλήρε; άττικοϋ άλατο;, διασωθέν 
ύπό τον ’Αθηναίου.
Τίς φΰσις ούθ’ οσα γαΐα ylpst τρο^ς οΰΟ’ ο<τα πόντος, 
ουτε βροτοϊσιν γυίων αΰ'ςησιν έχειν ίΐμοιαν, 
αλλ’ έν μέν γενίσσει πρωτοσπόρω έ'στι μεγίστη, 
εν 8ε μέσσαις άκμαΐς μικρά' γήρα δέ προς αύτώ 
μορφή χαί μεγεβει, μείζων έστί πάλιν άπάντω ν/ 
ού λύσι; σκιά

Εκτο; τών ανωτέρω γριροποιών ό Ευστάθιο; 
εν τα ΐ ;  άξιολόγοι; και λίαν έκτεταμέναις πα- 
ρεκβολαΐς του εί; Όμήρου Ίλιάδα καί ’Οδύσ
σειαν1) αναρερει λογοπαίγνιά τινα καί γρίφου; 
προβαλλόμενα ύπό τοϋ μουσικοδιδάσκαλου Στοα- 
τονίκου καί τή ; ιστορική; εταίρα; Θαίδος ίση; 
άξιωθείσης δόξης ύπό τοϋ Λουκιανοϋ2) με την 
μυθιστορικήν Nana τοϋ Emile Zola.

Πολλοί δε φιλοσοφοι έξέφερον γριφωδώ; τά 
εαυτών παραγγέλματα· ίδού τινα έκ τών τού 
Πυθαγορου : «πύρ μαχαίρ ι μη σκαλεύειν» δπερ 
κατα την ερμηνείαν τοϋ Αθηναίου σημαίνει μη 
εριζε προ; ώργισμένον άνδρα διότι πϋρ μέν είνε 
η οργη η δ ερις μ.άχαιρα. «Ζυγόν μη ύπερβαί- 
νειν» δηλ. άποφεύγειν πάσαν πλεονεξίαν.

Τους δεινού; λύτα; τών τε γρίφων καί α ι
νιγμάτων εκάλουν Οίδίποδα; ώ; όμοιου; τω Οί- 
διποδι τώ λυτν) τού γνωστοϋ αινίγματος όπερ 
τοσοϋτοι άλλοι όέν ήδυνήθησαν νά λύσωσι, πρό 
αύτοϋ.

VI
Μεταξύ τών άναφερόντων γρίφου; κ’ αίνίγ-

2) Σουιδας έν λέξει Κλεοβουλίνα.
3) Έσιόδο - εργα καί ήαέραι 25. στιγ.
4) Isocratis o.ationes εκοοσις C flenseler vol II έν τη 

υποθέσει του XIII λόγου ύπ’ άνωνύαου γρααματικου.
4) Ευσταθίου παρεκβολαί είς 'Οαήρου Όδύσαειαν 

Τομ, I. (Lipsiae 18-5) σελ. 1*694. '
2, Λουκίανοϋ έταΐ£ΐκοί διάλογοι 1. I.

ματα την πρωτην θέσιν κατέχουσιν οΐ κωμω
δοποιοί καί μετά τούτους, οί λυρικοί καί έκ 
μέν των κοιμωδοποιών άναρέρουσιν γρίφου; οι 
επόμενοι: ό * Α έκ Θούριων τή ;  Μεγάλη; 
Ελλάδος, ζησας περί τά  106 έτη, ευφυής 

ποιητης καί έξοχος τών ανθρωπίνων παοατη- 
ρητής, άναρέρει έν τινι τών 245 κωμωδιών, 
κατά Σουίδαν έγραψε, τό έξης αίνιγμα:

Ού 6νητ!>ς ούδ’ αθάνατος άλλ’ ε /ω ν  τινα 
σύγκρασιν ώστε μητ’ άνθρώπων μέρει 
μ η τ’ έν Θεοΰ ζην άλλά φύεσθαι τ ’ άεί 
κακώς φθίνειν τε τήν παρουσίαν πάλιν  
αόρατος οψιν γνώριμος ά'πασιν ών. 

λ ύ σ ις  : ύ πνος
Ο Εϊ’βηΐ’.ΐις  άκμάσας κατά τό 376 π. X. 

ποιεί αίνιγμα ούτινος τά σημερινά ήθη καί αί 
delicatesses, άπαγοοεύουσι τήν δημοσίευσιν, 
άν και επιτρεπουσι τ/,ν δημοσίευσιν πολλ^ών 
πολύ χειροτέρων.

Ο ’ Α  ντιφ'ίνη( έκ 'Ρόδου, ποιήσας περί τάς 
260 κωμωδίας, ό πολυγραρώτατος κατά τόν 
Καρολ. Οδορ. Μυλλερ3) τών ποιητών τή; μέ- 
σης κωμωδίας, λίαν φιλοσκώμμων καί ευφυής, 
εν μέν ταΐς κωμωόίαις αύτοϋ «Κνοιθιδεύς» καί 
«Πρόβλημα», ποιείται λόγον περί γρίφων, έν 
δε τώ « Αφροδ;σίω» καί έν τνί «Σαπροΐ» α
ναφέρει αινίγματα έξ ών τά επόμενον έκ στό
ματος τής έκ Μιτυλήνης δέκατης Μούσης 
Σαπφοϋς :

’Έστι φΰσις δήλεια βρέφη σώζουσ’ ύπο κόλπους 
αυτής" όντα δε αφωνα φωνήν ί'στησι γεγωνυίαν 
κατά πόντιον οίδμα καί ηπείρου διά πάσης, 
οις εθελει βνητών' τοΤς δε ούδέ παοοΰσι άκούειν 
έςεστιν κωφήν δι’ άκοής αίσθηην εχουσι

τού αινίγματος τούτου, προβληθέντο; ύπό τή ; 
Σαπφοϋ; ουδείς τών παρόντων εύρε τήν προσή- 
κουσαν λύσιν δι’ δ αναγκάζεται ή Σαπφώ νά 
τό λύσγτ ώς έ;ής :

Θήλεικ μέν νΰν έστί φΰσις ή επιστολή 
βρέφη δ’ έν αΰτη περιφέρει τά γράμματα  
άφωνα δ’ δντα ταΰτα τοΐς πόρρω λαλεΤ. 
οίς βουλεθ’- έτερος δ’ άν τύχη  τις πλησίον t 
έστώς, αναγινώσκοντος ούκ άκοί σει

Ό  ΑίγιΛοΐ πολλώ τών προειρημένων μετα
γενέστερο; έν τή κωμωδία του «Θησεύς» π α 
ρεισάγει τρεις κόρας λυούσας έν τοϊ; συμπο-
σίοις τά  αινίγματα καί τά .  τών

Προς τούτοις 6 ε και ο Α ναίΐανδρίδης ό πρώ
τος είσαγαγών έρωτας καί άπαγωγάς παρθένων

3) Έ ν  ίστορίοι τών 'Ελλ. γραμμάτων (αετάφοασις 
Κυπριανοΰ) Τομ. 2,  σελ 288.

έν τίί κωμωδί¥ ·) ό Π ιάτων  καί ό ΤψοκΛήc 
οστις μετά τοΰ Κρατίνου τοϋ νεωτέρου διεκω- 
μώδησεν του; ρήτορας Δηαοσθενη καί 'Γπε- 
ρείδην2).

Εκ δέ τών λυρικών άναφέρουσι γρίφου; δ 
Σιμ(ύηΛι/c και ο Oeoyxc ο Μεγαρεύ; ό ποιητής 
τών ε’; 1238 ήρωελεγείου; στίχου; γνωμών.

VII '
Οί τά αινίγματα ή τού; γρίρου; λύοντε; 

άντημείβοντο κατά μέν τούς άρχαιοτάτους χρό
νους, ότε καί τό αίνιγμα ύπό τήν τοϋ ώφελί- 
μου εποψ.ν εύρίσκετο είς άνωτέραν θέσιν, διά 
στεφάνου καί έπαίνων κατά δέ τού; μετά ταϋ- 

ΖΡον^υί> εόίόοντο φιλήματα^), ύπό γυναι
κών ύποθέτω, καί προσερέροντο κοέατα2) ή 
προσεφερον τοϊς λΰταις νά πίωσι φιάλην οί
νου ή άλλου εύχυμου ποτού έπί τούτω τεθει- 
μενων εις το κυλικεΐον τό δέ κέοδος τοϋτο 
έκαλεΐτο γρύ.-τωμα3) οί δέ άδυνατοϋντες νά λύ
σωσι τα προβαλλομενα, έτιμωροϋντο άναγκα- 
ζόμενοι νά πίωσιν άκρατον οίνον ή ύδωρ4) ή 
άλμην5) ή οίνον μεθ’ άλμη;6).

Ό  άναγνώστη; άποβλέπων πρό; τά όλίγα ά- 
ναφερόμενα αινίγματα βλέπει τ ή ν  μεγάλην δ- 
μοιοτητα τών αρχαίων αινιγμάτων πρός τά 
σημερινά· πολλά είνε τά έθιμα άτινα αδυνατεί 
να καταστρέψτι ό πολυδάμας καί εΰνόμας7) 
κατά Σοφοκλή χρόνος.

Δ. ΚΩΝΣΤ. ΜΛ,ΥΡΟΥΛΙΙΣ.
VWVWWV

1) Κ. Ό δ .  Μύλλερ. 'Ιστορία τώ ν'Ε λλ .  γόαμμ. υ ε -  
τάφρ. Κυπριανοΰ τομ. II σελ. 287.

) 2) Κ. Ό δ .  Μύλλερ. 'Ιττορία τών Έλλ. γραμμ. με  
τάφο. Κυπριανοΰ τομ. II σελ. 288.

ί)  Κλέαρχος Σολεύς παρ’ Άθηναίω  βιβλ. I.
2) Πολυδεύκης έν Όνομαστικω έν λέξει αΐ'νιγαα- 

γρΐφος.
3) Ζωναρα Λεξ. έ'κδοσις Tittniea Lipsiae 1808 έν 

λες. αί'νιγμα-γρΓφος.
4) Ή σ υ χ .  λεξ. έν ταΐς αύταΐς λέξεσιν.
5) Πολυδεύκης ένθ’ άνωτέρω.
6) Άντιφάνης έν Γανυμήδει παρ’ Άθηναίω  ένθ’ 

ανωτέρω.
7) Σοφοκλεους Αίας στιχ.  6 0 i  κατά τήν έκδνσιν

τοΰ Eduardus Wunderus.

Ο ΧΑΡΤΟΓΙΑΙΧΤΗΣ.

Ποίημα

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΛΟΜΟΓ 
Α'.

Είναι ή τρίτη τή ;  νυχτός, 
βαΟειά τού ύπνου ώρα,

—  Τί μπουκιέττο  !— ’Ά λ λ η  φωνή προ- 
σέθετο.

Ε ν το ύ τ ο ις  ή συναναστροφή επάνω ήτο 
ζωηρά. Ε ίς  τήν μ εγά λ η ν  καί τετράγωνον 
αίθουσαν έν μέσω τών φώτων έφαίνοντο 
ώς λευκά φάσματα διερχόμενα αί καλλοναί 
του Βαινσαίν, καί τοΰ άστεοις,τό άνθος τή ς  
αριστοκρατίας. ’Εν μέσω αυτών, ώς θεά έν 
μέσω νυμφών ελαμπεν ,ή  Κόμησσα Λανέσκη 
οχι διά τών π ολλώ ν  άοαμάντων τη ς  καί τών 
πλουσίων κοσμημάτων, ούτε διά τή ς  όλο- 
σηρικής έρυθρας έσθήτος, τήν οποίαν έποί- 
κ ιλον ώραΐαι τεχνη τα ί  άνΟοδέσμαι α ίγο- 
κ λήμ α τος ,  καί τή ς  έποίας ή ουρά έκάλυ- 
πτε  το π έμ πτο  ν τή ς  αιθούσης, ούτε ή ζ> 
ε ϊ ίε ι  στέμματος  χρυσή  ταινία, δι’ ής  εΐχεν 
άνα3εσει την ώραίαν μεταξίνην κόμην τη ς ,  
ά \ λ  οί λα μ πο ντες  καί έκφραστικοί εκείνοι 
οφθαλμοί,  το μικρόν καί στρογγύλον  χ ε ί 
λ ο ς ,  ή καΟαρώς έλληνική  έκείνη προτομή,

τά  λευκότερα χ ιόνος στήθη άποκεκαλυμμέ- 
να μέχρ ι τινός καί διά λεπτού  άερώδους στη- 
Οοδέσμου καλυπτόμενα . Αι γυνα ίκες προσεΐ- 
χον είς τά  άδαμαντοκόλλητα  ψ έλλ ια  τή ς  
χειρός ά λ λ ά  τό β λέμ μ α  τών άνδρών προ- 
σηλοΰτο έπί τοΰ άβροΰ έκείνου βραχίονος, 
οστις έφαίνετο ώς διαφανής καί ήδύνατο 
τ ις  νά διακρίνη τά ς  άρτηρίας καί τό ερυ
θρόν έκεΐνο χρ ώ μ α  τοΰ α ίματος , οιακεχυ- 
μ έν ο νκ α ίλ ά μ π ο ν  είς τό φώς. Έ ξετέλ ε ι  χρέη 
οίκοδεσποίνης ή Κόμησσα έφέρετο πρός 
π ά ντα ς  φ ιλόφρων, έμειδία καί τό μειδίαμά 
τη ς  προέδιδεν αυταρέσκειαν καί εγω ισμόν. 
Α ί κυρίαι δ ιήρχοντο μ ετά  τίνος σεβασμού 
πρό αύτής καί οί κύριοι ά μ ιλ λ ώ μ εν ο ιτ ίς  νά 
τή  έπιδαψιλεύση πλειοτέραςφ ιλοφρονήσεις  
ΐσταντο άδιακόπως κεκλιμμένοι ένώπιόν 
τη ς ,  μέ τόν συνεπτηγμένον π ΐλόν των 
ύπό μ ά λ η ς  καί τά ς  χε ΐρας  κάτω. Ή  Κό
μησσα έλάλει διά τών χε ιλέω ν, διά τών

βλεμμάτω ν, διά τ ή ;  μορφής της .  Εί;ευρε 
νά λ α λ ή  περί πάντω ν, άνακινώσα τό ό ιπί- 
όιον της ,  το όποιον έκρέματο άπό τή ς  όσ- 
φύος τη ς  διά χρυσής άλύσεως, άπέτεινε 
πρός παντας  και ιοιως τούς μ ά λ λ ο ν  σοβα
ρούς τόν λόγον  καί προσεπάΟει νά διακρί- 
νη είς τους όφΟαλμ.ούς έκάστου τήν έντύ- 
πωσιν, ήν τώ  προξένει ή καλλονή της.

Γό α/νλο ήμισυ τών κεκλημένων, π ε -  
ριεποιεΐτο ό νεαρός Κ όμης, ό κληρονόμος 
τών εκατομμυρίων τοΰ θείου του. Ό  ’Α μ ε-  
δαΐος είχε μορφήν ιλαράν, έμειδία έπ ί-  
σης, ά λ λ ’ οί λά μ πο ντες  οφθαλμοί του 
περιεστρεφοντο ένίοτε μετά  τα χύ τη το ς ,  
ένίοτε δέ έμενον ά πλ ανε ΐς  καί ένώ ένόμι- 
ζέ τ ις  ότι έβλεπε τόν μ ε τ ’ αύτοΰ λ α -  
λοΰντα , ό ανοικτός έκεΐνος όφΟαλμ ός δέν 
έβλεπε τ ίπ ο τε ,  διότι ό ’Αμεδαΐος έσκέπτε- 
το. Έ δ ιδ ε  μηχαν ικώ ς  ένίοτε απαντήσεις,  
άποσπώμενος άπό τά ς  άδιακόπους σκέψε ?
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Λάμπουν τ ’ αστέρια σιωπηλά 
κι δλ ήσυχάζ’ ή χώρα*

Καί όέν γροικιέται ταραχή,
Ούτε φωνή καμμία·

Λε; κ ειν ή ώρα, πού κρατεί 
τον κόσμο σ’ αρμονία·

Η ώρα, ποϋ τ ’ άρπαχτικά,
τ  άγρια τ ’ ανθρώπου πάθη 

Είναι θαμμένα καί βουβά
Εις τή ; νυχτός τά βάθη.

Κι ό'μως, σέ πόση ’βρίσκεται 
άπάτ’ ή φαντασία !

Αγρυπνη, πάντα τριγυρνα 
σ τόν κόσμο ή κακία.

Κι δταν ό νόμος τής ζωή; 
άνάπαυσι προστάζει,

Κ ’ Ο y 1 ,t οταν το φως του ουρανού 
γι άγάπη μ,α; χλωμιάζει, 

Σηκόνεται ό άθλιος
θνητός, τήν ώρα ’κείνη,

Νά σπίρ·/) γιά τον όμοιο του,
πίκραις, καϋμούς κι’ όδύνη !

Σε σπίτι μέσ’ αρχοντικό,
ποϋ φτώχια δέν γνωρίζει, 

Αύο χρόνων νύρη άτυχη
σ το πόόι ξενυχτίζει*

Μ ενα λυχνάρι σύντρορο,
σ τό θάλαμό της μόνη, 

ΙΙερνα ταΐς ώραις άγρυπνη,
ωραις, ποϋ μοιάζουν χρόνοι. 

Καί καρτερεί . . .  Τί καρτερεί ;
γυναίκα τιμημένη,

Τόν άνδρα ποϋ τήν έκαμε 
σ τη γή δυστυχισμένη.

’Αργεί έκεΐνος νά φανή, 
κ’ ή έρμη παραδέρνει,

Τά βήματά της άσκοπα 
απανου κατου φέρνει,

Κι’ άπό τά ’μάτια τά θολά 
μέ βιά κρατεί το δάκρυ.

Σαν αγγελούδι ξέγνοιαστο
σ τοϋ δωματιοϋ μιάν άκρη. 

Κοιμαται μές τήν κούνια του 
παιδάκι ζηλεμένο,

Μονη χαρά τής άτυχης
ποϋ τώχει γεννημένο.

του. Ε ο λεπ ε  τούς π ά ν τ α ς  ύ π ό ο ρ α  ώς ε- 
λεγεν  ο Ομηρος περι τοΰ Διός, ύποπτευ- 
όμενος τούς πάντας , ώσάν έφοβεΐτο μή 
τόν ύποπτευΟώσιν έπίσης. Καί όμως προ- 
σεπάΟει νά φανή όλω ς προσηλωμένος είς 
τούς προσαγορεύοντας αύτόν.

Οί άνθρωποι Οελοντες νά φαίνωνται έν- 
οιαφερόμενοι περί τίνος, ίδ ίως νεοπλούτου, 
φρο ) ι,ΐν,ουσι να τώ  υποβαλλω σιν  έκαστος 
τάς σκέψεις του. Ό  μέν έλεγεν  είς αύτόν 
νά κτίση είς τό παρά τό Σαίν-Μώρ κτήμά  
του ώραΐον μέγαρον, ό δέ ν’ άγοράση νέας 
ά μ α ,α ς ,  ώιοτι έκεΐναι τοΰ θειου του εΐχον 
πω'.ηΟή καί ν’ άγοράση ίππους,  καί ά λ 
λος α λλα . Ο ΛμεΟαΐος έίιδεν είς όλους 
άπαντήσεις καταφα- ι<άς εί καί ένίοτε δέν 
ειχεν ακούσει έντελώ ς ό,τι έκαστος έλεγεν.

Ο νεος Κ όμης ητο ήλ ικ ίας  τριάκοντα 
δύο έτών. Δέν οιεκρίνετο διά τό ανάστη
μά  του, εΐχεν οφθαλμούς μέλανας ζω η-

’Απάνου του, 'σάν λογισμός 
βαρύς νά τήν πλακόνντ 

Έξαφνα στέκει-κ ’ έντρομο 
τό βλέμμα της καρφόνει· 

Θαρρεί; καί μαύρη συμφορά 
θωρεΐ ολόγυρά του . . .  

Γλυκά κοιμάται τό παιδί
μέ; τά παπλωματά του, 

Χωρίς νά ξέρν) τ ί  καϋμός
τή μαύρη μάνα σφάζει,

Ποϋ πικρό βγάνει στεναγμό 
έκεΐ πού τά κυττάζει.

Απηυδισμένη ήταν πλιό* 
μέ γογγισμό μεγάλο,

‘Ώ  Αεοποη α, άρχίνησε νά πή, 
ύεν ’μπορώ ά.Ι.Ιο .  .  .

Οταν άκούσθη κ ’έξαφνα 
τό πάτωμα νά τρίξ·/ι*

Νά σβύσγ) ετρεξε τό φώς, 
ή θύρα πριν άνοιξη·

Πλήν έμπροστά ό άνδρας της 
εύρέθηκε μέ μία.

Κ έβούβανε τήν άρετή
’σάν πάντα ή κακία.

Φωνή καμμιά δέν έβγαλε
άπ’ τό χλωμό της χείλη· 

Έ κ εΐνος, κατακίτρινος,
έστάθηκε ’σάν στήλη·

Καί λίγαις πέρασαν στιγμαϊς 
χωρίς νά ’μιληθούνε, 

Θαρρείς δέν είχαν τίποτε
κ οί δύο του; νά πούνε. 

Τέλος, έκεΐνος μέ θυμό, 
όποϋ κρατεί μέ βία,

ΠάΛι, τής λέγει, ίχαμες 
γιά μέ ολονυχτία ;

Πάλιν εξημερώθηκες
χωρίς νά κλείσνις ’μάτι ; . . 

Φθάνει άγάπη ς δείγματα.
φθάνει . . . άναθεμάτη !

Κ έκοψ έκεΐ τό λόγο του
γιά νά μή προχωρήσ·/),

Γιατ είόε πώς κινδύνευε
νά χάσν] καί τήν κρίσι, 

Άφοϋ, δ ,τ’ είχε— φυβεοό
κανείς νά τό λογιάσν)—  

Καί πλούτη κ’ ευτυχία του 
δλα τά είχε χάσει.

Ρ°-ς, κόμην μέλαιναν καί ύπογένειον π λ α -  
! τυ μελαν στίλβον. Ό  ’Αμεδαΐος εμενεν είς 

τήν αίθουσαν τοΰ χαρτοπα ιγν ίου ,  έξήρχε- 
το είς τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ καί πάλ ιν  
έπανηρχετο καί π άλ ιν  έξήρχετο.

Ό  λασκενές εΐχεν αρχίσει έντούτοις έκεΐ. 
Πέριξ εύρείας τραπέζης  έκάθηντο οί γέρον
τες  κ>ί νέοι όσοι είτε βαρυνόμενοι νά πε- | 
ρ ιποιώνται τά ς  κυρίας, είτε άπη7*πισμένοι 
ότι ήθελον ευδοκιμήσει, έζήτουν νά ίοωσι . 
μ ή π ω ς  έπαληθεύση δι’ αύτούς ή παροιμία. 1 

Κ ατά  σιωπηράν σύμβασιν τά  κατατ ιθέμε- [ 
να ποσά ήσαν μικρά. Ε ις  γηρα ιός  συμβο- ί 
λα ιογράφος, χω λ ό ς  τόν ένα πόδα εχων τά  ί 
δικανίκιά του ύπό μ ά λ η ς  άκόμ,η καί τά 
οίοπτρα είς τούς οφθαλμούς, σοβαρός καί 
μ άλ λον  μισάνθρωπου δψιν δεικνύω; έκά- 
θητο είς τό μέσον τοΰ άνακλίντρου καί έ- 
καμνε χαρτ ιά .  Ε κατέρω θεν  εΐχεν ώς έπό- 
π τα ς  τόν ανεψιόν του Αύγουστον καί άλλον

Στό στρώμα ποϋ δυο χρόνους πριν, 
γλυκά συντροφιασμένοι,

Τά πρώτα ανταλλάξανε 
φιλιά ευτυχισμένοι,

Με κολασι σ τό λογισμό,
μέ σπλάχνα νεκρωμένα,

Ν ’ άναπαυθοϋν επέσανε,
’σάν ό'ντ’ απελπισμένα,

Χωρίς καμμιά έξή γη σ ι,
χωρίς καμμία λέξ ι . .  .

Μ^άν ώρα πριν ό άθλιο;
τό βιος του ει^ε παίξει!

Β'.
Xpovot έπέρασ«ν πολλοί.

Το πώς ο κάθε χρόνος,
Για το φτωχό τ  άνδρόγυνο, 

ένας γνωρίζει μόνος·
Ενας, ποϋ κάθε συμφορά

του -<οσ|Λ αυτου γνωρίζει,
ΚΓ δπου δέν μένει πλιό χαρά, 

υπομονή χαρίζει·
Κ έτσι σ’ τόν κόσμο ζούν πολλοί, 

ποϋ θά τανε θαμμένοι,
Αν δέν έβάσταγ’ ή ψυχή 

εκείνα ποϋ βασταίνει.

Φτωχοί καί απροστάτευτοι
ζοϋσαν κ οί δύο ’κείνοι 

Με την ελπίδα που ποτέ 
κανένα δέν άφίνει·

Καί σ τή σκληρή συνείθιζαν 
 ̂ και αχαρη ζωή τους·
Αλλα, τι τυχη ’πρόσμενε 

τό μοναχό παιδί τους !

Γ'.
Μια μερα, ποϋ έμάλοναν 

ς̂ τη φυσι τά  στοιχεία, 
Ποϋ ’ταν άπάνου χαλασμός 

 ̂και κάτου τρικυμία,
Μιά μέρα, 'ποϋ κάθε ζωή,
' κ ή πλιό δυστυχισμένη, 
Σέ σπίτ ι μέσα ή φωλιά 

τυχενε ναν κρυμμένη. 
Με; τ  άγριωμένο πέλαγο,

ποϋ ’μούγκριζε γιά θϋμα,

[ τινά  μεσήλικα  άνήκοντα είς τήν  λεγομένην 
υψηλήν αριστοκρατίαν. Ή  έποπτεία  καί δι
αρκής έξελεγκτική  έπ ιτροπή  διά τόν συμ
βολαιογράφον κ. Δουμενίλ ήτο άναγκαιο - 
τα τη ,  καθ’όσον συνείθιζε νά κ λέπ τη  πάντο
τε είς τά  χα ρτιά ,  καθώς ελ εγο ν  το υ λ ά χ ι
στον^ π ο λλ ο ί , ίσ χυ ρ ιζό μ ενο ι  ό τ ικ α ίή ο η  ύπό 
τοιαύτην έποπτείαν  άκόμη ύπέβλεπε κάτω 
θεν των ύέλων του τούς περί αύτόν, προσέ- 

χ ω ν ν ά  εϋρη αύτούς άπροσέκτους,όπως τούς 
έςαπατήση. Δέν τό έθεώρει έγκλ η α α .  ’Α ντί
κρυ έκάθηντο άλλο ι περιμένοντες τήν σει- 
ράν των, ένώ ό κ. Μαρινιάν, ό τοκιστής 
τ η ;  Σαίν-Μανδαί έξηπλωμένος ήγεμονικώς 
επί τ ίνος έδρας έφαίνετο άπαθής θεατής. 
Ισως οέ κατ έκείνην τήν στ ιγμ ήν  ύπελό- 

γ ιζ ε  πόσα είχε νά λάβη  άπό τόκους καί 
πόσα άπό κεφάλαια.

(αχολουβεΐ)

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.
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Έ ν α ;  Θνητός έπάλευε
μέ τ ’ ανοιχτό του μνήμα.

ΈρμΟ 5C7TO[AEtVeiptO
ναυαγισμένου πλοίου,

Μ’ ενα σανίδι στήριγμα 
όλόστερνο του βίου,

Μέ τήν ψυχή ’ς τά  χείλη του,
Χωρίς καμμιά βοήθεια,

Μέ μόνης τής απέλπισες
τή δύναμι ’ς τά στήθια,

Έπάλευε για  νά σωθή
ς τό βράχο ποΰ ’[λίτροστά του 

Τοΰ εφερνε ή μοΐρά του
στερνή παρηγοριά του.

Επάλευ’ δ ταλαίπωρος·
καί τ  (οργισμένο κΰμα,

Σάν το θεριό ’ς τό κάθε του 
άντιστεκότουν βήμα·

Κ έκεΐ ποΰ θάρριες σίμονε
ς τοΰ βράχου τήν αγκάλη,

Πάλι μακριά ’βρισκότουνε 
μές τή θαλασσοζάλη.

Αλλά, μιάς μάνας ή ευχή 
έκεΐ τάν άκλουθοΰσε 

Καί μέ τό κΰ;χ’ αθώρητη
» 5 , 1κ εκείνη πολεμούσε.

Βγάνει τό πέλαγο βουνά
μές άπ τά σωθηκά του 

Κι ανοίγουν τάφοι άπειροι 
’ς τά  χ ύ μ χ τ’ άποκάτου·

Ομως έκείνου τ ’ άτυχου
δεν είν έκεΐ τά (/.νήμα*

Τόν ύστερό του στεναγμό 
δέν θά σκεπάση κύμα*

Σ την γη ν άφίσνι τήν πνοή 
Τοΰ ήταν ώρισμένο 

Κι ανέλπιστα πατεΐ στερρηά,
Κορμί μισοπνιγμένο.

Είν απ τόν κόπο ’σάν νεκρός* 
νά στοχασθνί δέν θελει 

Ουτε τά ποΰ εΰρίσκεται
οΰτε τό τ ί  τοΰ μέλλει,

Ουτε τά πώς ή μοίρα του 
ΕίΛοσιδυό γρονώνε.

TVT 'Μαυτη φτωχά τόν ερριξε
’ς τό βράχο τάν ξερόνε,

Αφοΰ ή ψεύτρα τής ζωής 
τοΰ άνοιξε τή θύοα 

Μέ χίλια δυό χαμόγελα,
μέ μουσικαΐς, μέ μΰρα.

Τ άπηυδισμένα μέλη του
ς ταΐς ά'γριαις πέτραις σέρνει· 

Τοπο νά βρ·?5 γ ι ’ άνάπαυσι 
Ό  δόλιος παραδέρνει·

Τέλος, έκεΐ που ’ταν γραφτό 
Αιώνιο νά ’βρν] στρώμα,

Τά πονεμένο ’ξάπλωσε
Χωρίς δυνάμεις σώμα,

Την κεφαλή του έγειρε
κι άπ’ τήν ψυχή του βγαίνει 

Εν’ άναστέναγμα βαθύ,
(ο (ιάκα μυυ χαϋι/ί\η  !

W/WVWVS

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Λαμβάνει τήν τιμήν νά γνωστοποιήσν] εις 
τοΰς άπανταχοΰ άνταποκριτάς αύτοΰ δτι πάσα 
αί'τη&ις αύτών άφορώσα εις συνδρομάς δέον 
ν’ άπευθύνηται πρός τάν Ταμίαν κ. II. Ραζήν.

Πάσα επιστολή περιέχουσα χρήματα δέον 
ν’ άποστέλληται πρός αύτόν έπί συστάσει.

Αςιότιμε Κύριε Πρόεδρε της επι τή ς  έκδοσεως τοΰ ΠεριοοικοΟ «ό Βύρωνρ ’Ε γ. ιτροπής.

Εις £ν τών ανεκδότων τών καταχωρισθέντων έν τώ  τελευταίω Δελτίω τοΰ « Βύρωνος » 

μετα θαυμασμοί άναφέρεται οτι α ή πόλις Βερβέν άριθμεΐ μεταξύ τών κατοίκων της γ υ 
ναίκα έκατοντουτιδα, ής έτέλεσαν την  άπο της γεννήσεως εκατονταετηρίδα έσχάτως« κτλ .  
6 θαυμασμός ύμών ουτος δεν θα ητο τοσον μέγας, οΰδέ και μεταξύ τών ανεκδότων θά κ α τα -  
τάττετε^ τήν περίπτωσιν ταύτην, έάν είχετε τήν υπομονήν νά άναμείνητε οπως ΐδητε τήν 
μετ’ δλίγον ύπο τοΰ παρ’ ύμϊν άρχιάτρου άξιοτίμου κυρίου Βερνάρδου Όρνσταϊν  έν τοΐς Γερ
μανικούς περιοδικοΐς καταχωρισθησομένην « περί Μακροβιότητος έν Έ λ λ ά δ ι  >» άξ-όλογον α ύ -  
τοΰ πραγματείαν.

’Αποστέλλω καί ύμϊν τήν μικράν στατιστικήν περί τ ή ς  έν ’Αθήναις μακροβιότητος, ήν 
άπέστειλα καί τώ  άςιοτίμω συνάδελφοι) μου κυρίω Βερνάρδω ”Ορνσταϊν, καί ήτις δημοσιευ- 
θήσεται μετα τής έκείνου πραγματείας. Πράττω δέ τοΰτο, δπως δείξω καί τοΐς άναγνώσταις 
τοΰ «Βύρωνος» οτι ή μακροβιοτης εν Ελλαδι δέν είναι τοσοΰτον σπανία, δσον έν τα ΐς λοι- 
παϊς τής Εΰρώπης πόλεσιν, καί δτι δέν εΐναι τι έκτακτον έν Έ λ λ ά δ ι  ή ήλικία τών 100 
καί πλέον έτι έτών.

Κατα τδ παρελθόν έτος άπεβίωσαν έν ’Αθήναις 1 5 9 9  άτομα κατά τήν εξής ήλικίαν

Μέχρις
ένός
ετ. f 1 - 5 i δ ΊΟ 1 1 0 - 2 0 12 0 -3 0  |3 θ * 4 θ |  4 0 - 5 0 1 5 0 - 6 0 1 6 0 -7 0 1 7 0 -8 0  i 80 90 | 9 0 - 1 0 0 1 100-110 f 1 1 0 -1 2 0 ;  120 -1 3 0

454)191  | 73 | 107 | 139 | 115 | 115 | 80 | 84 | 77 | 77 | 46 | 6 | 2 j 2

Τό ολον 1599

Έ κ  τής μικράς καί προχείρου ταύτης στατιστικής εξάγεται οτι έπί 1599  άτ:μω ν άπο- 
βιωσάντων κατα το άπελθδν έτος έ ν ’Αθήναις 241 έφερον τήν ηλικίαν τήν πέραν τών 70  
έτών, οέκα ο’ έκ τούτων ύπερέβαινν καί τον αιώνα δλον, καί έκ τούτων παλιν δ jo έφΟα- 
σαν τήν ήλικίαν τών 130 έτών. Έ ά ν  λοιπον ήδη θελήσητε μαθηματικώτερον νά ύπολο- 
γίσητε, θέλετε εΰρει οτι 29  έπί τοΐς |χιλίοις φθάνουσι τον αιώνα, 7 δέ έπί τοΐς χιλίοις 
ύπερβαίνουσι είς τον αιώνα αύτόν.

Έ ά ν  έπιμένητε θεωροΰντες ώς ανέκδοτον καί έκτακτόν τ ι  τήν έν τώ  Δελτίφ τοΰ « Βύ
ρωνος» άναφερομένην περίπτωσιν τής έν τή πόλει Βερβέν έκατοντούτιδος Μαρίας ’Ά ννης 
Ρισσώ χήρας τοΰ Μακέ, Σάς συμβουλεύω δπως λάβητε τον κόπον καί έπισκεφθήτέ τινας 
τών έ ν ’Αθήναις οικογενειών, έν,αις θέλετε άκόπως άπαντήσει πολλούς διατρέχόντας τήν 
ήλικίαν τών 1 0 0  καί 1 2 0  καί 130 έτών, ΐνα μή εί'πω έτι πλέον, εύεκτοΰντας καί εύ
στροφου; ώς ή χήρα τοΰ Μακέ· προχειρότατα δέ άναφέρω ύμϊν οτι έν τή συνοικία Γερα
νιού υπάρχει γέρων ήλικίας 117 έτών δυνάμενος νά άναγιγνώσκν) καί γράφη καλώς, ό γέοων 
ουτος είναι άρχαιος υπάλληλος τής ήμετέρας Κυβερνήσεως καί διατηρείται έτι έν το  υπη
ρεσία μισΟούμενος ύπ’ αύτής.

Ά λ λ ά  τήν μακροβιότητα, ώς καί τώ  άξ·οτίμω κυρίω Όρνσταιν  αύτολεξεί έγραψα, θέ
λετε εύρει πολλώ μείζονα, έάν άνατρέςητε είς τάς λοιπάς πόλεις καί χωρία τ ή ;  Έ λ λ ά -  
λαίος, έν οΐς θελε.ε ευρει πολλούς διατρέχοντας την πέραν τοΰ αίώνος ήλικίαν, καί το 
σπουδαιότερον θέλετε μάθει, δτι οί πλεΐστοι τούτων μέχρι τελευταίας στιγμής τοΰ θανά
του αύτών καταγίνονται είς τά έργα τ ω ν  καί είναι δίκαιον ν’ άπαντάται έκεΐ ή μακροβιό- 
.η ,  μείζων ή εν Αθήναις, οιοτι πολλαί τών πόλεων έκείνων εϊσί πολλώ υγιέστερα; τών 
Αθηνών, καί οί κάτοικοι αύτών δέν ύπέπεσαν έτι είς τ/;ν π α γ ί δ α  τ ο ΰ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ,  
ούιέ διάγουσιν τρυφηλον καί μαλθακόν βίον, άτινα μετά πεποιθήσεως δύναταί τις νά 
θεωρ/(σιρ ώς τήν κυρίαν πηγήν τής βραχύτητος τοΰ ανθρωπίνου βίου. Εις δσον άπωτέρω 
εποχήν άνατρέξητε, τοσοΰτο μάλλον Οά ί’δητε τήν μακροβιότητα μείζονα, καί τοΰτο ο ότι 
ό πολιτΐσμδς κατά τήν έποχήν έκείνη ν ήτο πολύ περιωρισμένος, οί δέ άνθρωποι ούοόλως 
έμερίμνων περί τή ς  μαλθακής ανατροπής τών έαυτών τέκνων, καί ό έκδεδιητημένος βίος 
ε ς ευαριΟμά τινα μονον πρόσωπα παρετηρεΐτο, έν ώ έν τή  σήμερον έποχή παρατηρεί τις 
ολως τ  αντίθετα· τούτοις δε πάσι π^οσθεσατε και τ/^ν μοίραίως ύπεισδύσασαν έν τή ελ
ληνική κοινωνία πενίαν καί θέλετε  ίδει δτι ή παροΰσα γενεά διαβιοΐ ύπο δλως άλλοίων 
υγιεινών περιστάσεων τών πάτερων τ(μών. Φοοοΰμαι οε οπως μη αύξομένων όσηίλέοαι 
τών κακών τούτων υγιεινών περιστάσεων φθάσωμεν είς έποχήν, καθ’ ήν μετά κόπου 'θά 
κατορθοΐ τις ν’ άνεύργ] έν άτομον έπί χιλίοις, πλησίασαν νά διέλθϊ) έν ζωή μίαν εκατονταε
τηρίδα, έν ω ήδη έκ τής μ  κρας έμοΰ ταύτης στατιστικής άνευρ‘ίσκομεν ‘ 7  έπί τοΐς χιλίοις 
ύπερβάντας τήν εκατονταετηρίδα, καί ένίους τούτων φθάντα; μέχρι τοΰ 130, έτους" δπεο 
αδύνατον ν’ άπαντηθή είς άλλα  τής Εΰρώπης κράτη, ώς τοΰλάχιστον απέδειξαν αί νεώ- 
τεραι στατ·στικαί παρατηρήσεις έν Εύχυπη.

Δέξασθε, αξιότιμε Κύριε, τήν διαβεβαίωσ.ν τής έξα-.ρέτου προς υμάς ύπολΓ(ψ·ω -? αεθ’ ής 
διατελώ

'‘Ο.Ιως πρόθυμος

Κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΙΙΣ.
ιατρός.
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